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IŠMOKSIME STOVYKLAUTI.
Kaip laukiam vasaros — tada bus sto

vyklos, bus daug daug džiaugsmo. Juk 
daugelis skautų-čių vasarą stovyklauja.

Juk nestovyklavęs skautas — nėra 
skautas. Reikia bent savaitę vasarą pa
būti stovykloje.

Artinas vasara. Ir dabar jau ruošia
mės stovykloms.

Skautų vadovybė skatina visus skau- 
tus-es šiemet stovyklauti. Nestovykla
vę ir aukštiems svečiams iš Anglijos ne
galėsime pasirodyti.

„Sk. Aide" skaitėme, kad rengiama 
knyga, kuri pamokins kaip reikia stovyk
lauti. Ta knyga jau spausdinama ir apie 
bal. mėn. 15 d. išeis. Joje bus daug 
iliustracijų (per 300). Tai labai naudinga 
knyga.

JAU BUS SKILČIŲ KNYGUTĖS.
Oi. oi, kiek tie mūsų skiltininkai ir 

paskiltininkiai privargsta bebraižydami 
skilčių knygutes. Ir vis nėra kaip reikia. 
Tai šis, tai tas blogai... O dalis skiltinin- 
kų, tai visai neturi tokių knygučių. Ba
landžio m. pradžioje atiduota jau spaus
dinti skilčių knygutė. Per 2—3 savaites 
bus atspausdinta. Tuoj ji bus vartojama 
visose skiltyse. '

BIRŽŲ SKAUTAI KALBA! ALIO!
Skilčių konkursai. Biržų tunte pa

skelbtas tradicinis skilčių konkursas. 
Skautai susirūpinę taškų rinkimu. Skil
tys kuria tradicijas, dainas, rašo apie skil
ties „patroną" storiausias knygas, ieško 
įvairiausių pagyrimų. Tradicinių dainų, 
dainų! Kiekviena skiltis turi po kelias 
ir vis stengiasi, kad būtų mandresnė vie
na už kitas. Stumbrai pradėjo ragus sta
tyti, kam, girdi, pradėjo, juos pamėgdžioti 
(mat, Stumbrai pirmi sukūrė tradicinę). 
Bet ką darys, taškai verčia. Negi nori 
greituolės „kregždės" nusileisti, greitako
jės „stirnos“ apsijuokti, „pempės“ nesu
klysti ar kiti „žvėreliai“ ir „paukšteliai“ 
nepragysti „gražiais patronų balsais". O 
gerų darbelių dienoraščių, kad skautai 
prirašė! Visi dirba išsijuosę, ir didžiau
sias tinginys jau pretenduoja tremestre 
be trejetuko išeiti, juk taškai, broliai, 
taškai.

Vilniaus valandėlė. Visose Biržų drau
govių ir skilčių sueigose įvestos Vilniaus 
valandėlės. Daug pas biržiečius yra Vil
niui skirtų tradicijų. Čia neaprašysiu. 
Atvažiuokit, pamatysit!

Pavyzdinga skiltis. II kun. Birutės dr. 
V Razetų skilties skautės kas sueiga su
neša valgomų produktų ir po sueigos vi
sos nuneša lauktuvių vienai neturtingai 
senutei.

Biržų „nenugalima armada“. Vandens 
draugovės visi skautai jau džiovina len
tas, dar dirbs naują „kreiserį" su ku
riuo mano keliauti vasarą po Lietuvą. 
Laivą dirbs savo dirbtuvėj.

Iškylos. Skiltys daro iškylas, per ku
riais seka pėdsakus, žaidžia ir degina lau
žus, Pažymėtina Stumbrų naktinė išky
la, daugiau žaidimo pobūdžio, ir mairo- 

niečių, per kurią gavo, nors ir žiemą, daug 
skautiškos ugnies.

Kursai. Biržai turėjo skiltininkų kur
sus, kuriuos baigė apie 50 vadovų ir išė
jo diplomuoti, tinkami pravesti net Gil- 
well kursus. Bet to negana. Buvo su
rengti ir šokių kursai, per kuriuos išmoko 
gražiai, elegantiškai šokti.

Įvairiausi direktoriai. Pas skautus 
skiltyse ir vilkiukų būreliuose atsirado: 
teatro, choro, meno, finansų, inžinerijos, 
medicinos, garbės gynėjai, direktoriai, 
inžinieriai, daktarai. Sako, turėdamos 
skiltys tokius „žymius“ specialistus, ge
rai gyvuoja. Ramus Špakas M.

JONIŠKIS PROGRESUOJA.
Joniškio skautai žiemą darydavo pėd

sakų sekimus, vakaro iškylas, kur būda
vo degami laužai. Dabar, artėjant pa-, 
vasariui, jau rengias vasarinėms iškyloms 
ir stovyklai.

MŪSŲ LIETUVIŠKA OPERA.
Kaunas. Š. m. kovo 20 d. „Aušros" 

b-kų gimnazijos skautai turėjo progos 
Valstybės Teatre matyti pirmąją lietu
višką operą „Gražiną". Jokių, trukumų, 
kurių žinovai yra operoje pastebėję, 
skautai nejuto ir opera paliko gilų įspū
dį. Lietuviškumas tryškąs iš muzikos, 
veiksmo — darė operą artimesne ir šir
dingesne už iki šiol matytas operas.

Liutauro partiją dainavo Kipras Pet
rauskas. Balys Gendv.

ALIO! UKMERGĖ ŠNEKA.
— Ukmergės apskr. vilkiukai ir paukš

tytės pradėta organizuoti tik 1932 m., ka
da daug mokytojų grįžo iš skautų vadų 
stovyklos Palangoj«.

1932 m. sausio 15 d. Daubariškių pr. 
mokyklos vedėjas p. Daračiūnas suorga
nizavo vilk, dr-vę iš keliolikos berniukų. 
Veikiama gražiai.

1932 m. vasario 25 d. Viezų pr. mok. 
vedėjas p. A. Gruodys įsteigė veiklią 
v ilk.-paukšt, dr-vę.

1932 m. kovo 30 d. Pagelažių pr. mok. 
vedėjas p. Misiūnas, pritariant tėvams, 
suorganizavo vilk.-paukšt.

1933 m. vasario 26 d. Šalnų pr. mok. 
vedėja p. O. Vaišnoraitė suorganizavo 
v.-p. dr-vę, kurios keliolika narių jau da
vė įžodį.

— Skautų būkle (Kauno g. 10) jau 
įrengta biblioteka, skaitykla, tunto rašti
nė ir eksponatais turtingas muziejus, kur 
yra ir vertingų dalykėlių.

Būklo komendantu paskirtas vyr. 
skilt. Br. Štaras, adj. — vyr. skilt. Ant. 
Umbrazas. x

— I Ukmergės vilkiukų-paukštyčių 
dr-vė kovo 30 d. šventė trimetines ver
kimo sukatu ves, kurias bal. 2 d. atitinka
mai paminėjo. Rytą, kartu su skautais 
keliolika v.-paukšt. įkėlė inkiliukus ko
legoms špokams. Vakare iškilmingoj 
sueigoj 10 v.-p. pasipuošė naujais kak
laryšiais, išklausė daug nuoširdžių svei
kinimų bei linkėjimų ir scenai atsivėrus 
pradėjo rodyti ką moka, ką gali: plasti-

BRANGŪS SKAITYTOJAI!
Šiaip metais sukanka 15 metų, 

kaip mūsų gimininguose kaimy
nuose — Latviuose prasidėjo skau
tiškasis sąjūdis. Kad ir pamažu, 
bet nuolat mezgėsi santykiai tarp 
Lietuvos ir Latvijos skautų orga
nizacijų. Kad šie santykiai* kuo 
nuoširdžiausiai ir greitesniu tempu 
tarptų, reikėtų mums artimiau pa- 
sižinti, ir tada draugiškai susi
prasti.

* Tad, penkiolikmečio jubiliejaus 
proga, pagerbdami Latvijos Skautų 
Centrinę Organizaciją, taip aukštai 
iškėlusią savo veikimą, šiuo nu
meriu stengiamės supažindinti Lie
tuvos skautus su brolių —- Latvijos 
skautų — gyvenimu: praeitimi ir 
dabartimi. Manome, kad ir toles
nis L. S. C. O, gyvenimas atspin
dės „Sk, Aide“. Redakcija.

kos ir tautiškus šokius, dainas, eilėraš
čius, gyvuosius paveikslus.

Vilk.-p, vadovauja pats steigėjas ir 
ilgametis vadas vyr. skilt. Ant. Umbazas 
Globoja ir remia p. Ikamienė ir kap. 
Ikamas.

.— Laikraštukas. Kelių vyr. skautų 
iniciatyva būklas pradėjo kas dešimt die
nu leisti vadams laikraštuką „Mūsų žings
niai“; tikslas — vadų bei vadovaujamųjų 
žiniją plėsti ir tunto bei paskirų vienetų 
veikimą tobulinti. Redaguoja vyr. skilt. 
Ant. Umbrazas. (Skautas A.

— Skautų muziejus. Kovo 23 d. su
darytas muziejaus komitetas iš insp. p. 
A. Dlugausko — pirmininko, mok. p. E. 
Bliūdžiūtės — eksperto, mok. p. J. Adam- 
so — sekretoriaus ir sktn. mok. p. E. 
Kulviečio — tunto atstovo. Muziejų nu
tarta vadinti: „Ukmergės skautų tunto 
muziejus“. Balandžio 2 d. 16 vai. įvyks 
muziejaus atidarymas, kur kviečiami vi
suomenės ir spaudos atstovai.

Vyr. skilt. A. Umbrazas.
IR NUO PUNTUKO MUMS RAŠO.
Anykščiai. Narių skaičius jau padau

gėjo iki 63. Beveik perpus mergaičių 
ir berniukų. Draugovė veikia gerai. Gra
žiai paminėjome vasario 16 d., kovo 4 
d. ir kovo 19 d., nes šią dieną mūsų 
draugovę aplankė tuntininkas sktn. Vo- 
jevodskis, su 17 skautų uteniškių. Mes 
surengėme šiokią tokią pramogą, suvai- 
dinom, padainavom ir t. t. Jie taip pat 
suvaidino gan gražų veikalą „Būties So
nata“. Mums jis labai patiko. Iš Ute
niškių mes gavome gražaus pavyzdžio.

Dabar dr-vėje yra daug skautų uni
formuotų ir beveik visi davę įžodį. Ne
užilgo mergaitės sudaro savo atskirą 
draugovę. Berniukai taip pat sudarys 
daugiau skilčių ir tuo pasidarys veik
lesni. Skautas Lupus.
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4 (109) nr. Kaunas, 1933 m. balandžio mėn.
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Brangios sesės ir broliai skautai, jau pavasario saulutė sušildė mūs 
šventą Lietuvos žemelę. Viskas atbudo, atgijo, sukruto!.. Mes skautai, gam
tos vaikai! Gamta mūs mylima motinėlė! Mes labiau už kitus jaučiame 
atbundančios gamtos jėgą. Mūsų krūtinės banguot banguoja, smarkiai šir
džiai plakant.

Kaip pavasarį visa gamta vieningai subruzda, kad atliktų vieną didį 
gyvybės darbą, taip ir mes nuo viršūnių lig smulkiausių šakučių būkime 
vieningi! Stenkimės kits kitą labiau 
suprasti, įvertinti, dovanoti nepa
sisekimus, o visa, kas buvo nei
giama per tą ilgą žiemą, te pa
vasario sriaunios upės galinga ban
ga nuneša toli, toli į svetimas 
užuomaršos jūras.

Sunaudokime kylančias jė
gas,z tuos bundančius kilnius no
rus, tą pavasario energiją geram. 
Tegul į mus, lyg į pavasario pum-

Gustav Zemgals, 
antrasis Latvijos Prezidentas 

ir L. S. C. O. Šefas.

Alberts Kviesis,
trečiasis (dabartinis) Latvijos Prezidentas 

ir L. S. C. O. Šefas.

XI metai

Janis Čakste, 
pirmasis Latvijos Prezidentas 

ir L. S. C. O. Šefas.

purėlį, žiūrint džiaugiasi mūsų tauta. 
Kilnūs mūs tautos pailsę didvyriai 
te mato mumyse savo pavaduotojus, 
savo tautos ramią ateitį!

Mes turime gražiai baigti mokslo 
metus. Mus laukia pakartojimai, eg
zaminai, atestatai. Pareiga pirmoje 
vietoje. Nesileiskim saulės spindu
liams suvilioti! Visas jėgas produk- 
tingam darbui! Mūsų pažymiai turi 
būti geri, neštai lemiantis šių mokslo 
sąžiningas. Mes savo pažymiais, lygmetų trimestras. Juk skautas stropus, 

gražus pumpurėlis, džiuginsime visų širdis.

O kur pasirengimai pavasario ir vasaros iškyloms, vasaros skautiškoms 
kelionėms, stovykloms, brolių iš užsienio priėmimai ir p.?

Mes, busimieji tautos darbininkai, dabar, jauni būdami, išnaudokime laiką 
pažinti brangią Lietuvą. Visą kraštą pažindami, jam ir tarnausime. Tad, 
brangus skaute, su pavasario šildančia saule visi galingai sušukime

Budėk!
Giedraičių sesė Voverė.

[LTSR va 1st. 
jespub «klnė

N1 mt
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1933.IV.2 —1934 IV.2

boenfieji metai.
Joks kitas įvykis neturi tokios 

teisės iškilmingiau būti minimas, 
kaip Kristaus mirtis. Miršta ne pa
prastas žmogus, bet žmogus, kuris 
yra kartu ir Dievas. Nemiršta jo 
dievystė: ji negali mirti. Miršta jo 
žmogystė. Tačiau jo dievystė ir 
žmogystė yra viename dieviškame 
asmenyje. Tas asmuo, kurs mirė 
ant kryžiaus, yra Dievas. Kristus 
laisvai pasirinko mirtį: Aš guldau 
savo gyvybę už savo avis (Jon. 10, 
15). Jis pasirinko mirtį kaip atly
ginimą Dievui už žmonių nuodė
mes, todėl jo žmogystei teko ken
tėti didžiausius sopulius, kokius tik 
žmogus gali jausti.

Karti buvo Kristaus mirtis, kad 
saldus ir laimingas būtų mūsų am
žinas gyvenimas. Laiminga žmoni
ja, turėdama tokį savo mylėtoją. 
Nesuskaitomi ir nepasakomi yra 
Kristaus meilės vaisiai šiame ir 
amžiname mūsų gyvenime. Vieš
pats Jėzus be jokios išimties nu
mylėjo visus žmones ir iš tos mei
lės už visus mirė. Tačiau ne visi 
myli Kristų ir ne visi yra jam dė
kingi. Kristus mirė ne tik už tuos, 
kurie yra jam dėkingi ir myli jį vi
sa savo širdimi, bet ir už tuos, ku- 
lie jo neapkenčia. Jeigu Kristus 
nebūtų už juos miręs, jis nebūtų 
galėjęs mirdamas ištarti: Tėve, at
leisk jiems, nes nežino, ką daro 
(Luk. 23, 34). Štai dieviškoji meilė 
vargšams žmonėms. Iš tiesų: Nie
kas neturi didesnės meilės, kaip tą, 
kada kas guldo savo gyvybę už sa
vo prietelius (Jon. 15, 13).

Mes matome devyniolikos am
žių istorijoje daug liūdnų Kristaus

neapykantos pavyzdžių: atskiruo
se asmenyse, skaitlingose organi
zacijose ir kai kuriose valstybėse. 
Bet nė vienam iš mūsų tas reginys 
nėra taip aiškus, kaip Kristui. Be 
to, jis mato ir tai, ko mes negali-

me regėti. Kas bus ateityje iki pa
saulio pabaigos, mums yra paslap
tis. Dievui nėra jokios paslapties.

Kristus kenčia ir miršta, kaip 
tarpininkas tarp Dievo ir žmonių.

Kristaus dieviškoji valia nusvė
rė prisiimti visas kančias ir baisią 
mirtį, kuri mus atgaivino amžinam 
gyvenimui. Bet ir šiame laikinia
me gyvenime pasaulis galėtų būti 
laimingas, jei jis neatsitolintų nuo 
Kristaus ir sektų jo mokslu. Šian
dien pasaulis jaučiasi krintąs į 
kažkokią bedugnę. Jis ieško pa

galbos, tik ne ten, kur ji mums už
tikrinta, būtent, Dievo ir artimo 
meilėje, kurią Kristus patiesė pa
matu visam mūsų gyvenimui.

Sukakus devynioliktai Išganyto
jo mirties šimtmetinei, žmonių šir
dyse tai meilei atgaivinti Šventa
sis Tėvas paskelbė Šventuosius 
Metus nuo 1933 m. balandžio 2 lig 
1934 m. balandžio 2. Pradžiai pa
linktas penktas Gavėnios arba 
Kančios Sekmadienis, kada Baž
nyčia ypatingomis maldomis ir 
ypatingomis apeigomis kreipia ti
kinčiųjų atidę į Kristaus kančią.

Šventųjų Metų laiku Šventasis 
Tėvas atidaro Bažnyčios dvasišką
ją iždinę ir duoda visuotinius at
laidus kiekvienam atlikusiam pa
skirtas sąlygas ir esančiam Dievo 
malonės stovyj. Atlaidai gi yra ne 
nuodėmių, bet laikinos bausmės už 
jas atleidimas tiems, kurie yra jau 
malonės stovyje. Atlaidams pel
nyti tarp kitų sąlygų yra visų pir
ma reikalaujama išpažintis ir šv. 
Komunija.

Jubiliejiniams atlaidams pelnyti 
Šventasis Tėvas kviečia į Romą 
visus, kas gali tą kelipnę atlikti. 
Tačiau pagal ypatingai nurodo
mas sąlygas jubiliejinius atlaidus 
gali pelnyti namie tie, kurie negali 
atvykti į Romą. Šventasis Tėvas 
širdingai prašo visus aukoti Vieš
pačiui savo vargus ir kentėjimus, 
melstis už tikro tikėjimo išplėtimą, 
klaidatikybės prašalinimą, už san
taiką tarp valdovų, už visos žmo
nijos taikingą ir gerą sugyvenimą.

Šventieji Metai skiriami ir Šven
čiausiai Marijai pagarbinti, nes ji 
yra mūsų dvasiškoji motina. Savo 
mirties valandoje Kristus' pavedė 
Švenčiausiai Marijai visus mus šv. 
Jono asmenyj. Jėzus, pamatęs mo
tiną ir stovintį mokytinį, kurį jis 
mylėjo, tarė savo motinai: Mote
riške, štai tavo sūnus. Paskui tarė 
mokytiniui: Štai tavo motina (Jon. 
19, 26).
1^1

Linksma diena.
Liaudies giesmė. Harm. J. J. K.

Linksma diena mums nušvito, 
Visi trokštam džiaugsmo šito: 
Kėlės Kristus, mirtis krito, 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja.

Geluonį mirtis išrovė, 
Nuodėmes mūsų nuplovė, 
Pragaro vartus išgriovė, 
Aleliuja ir t. t.

Angelas siunčia šventuosius 
Pas Marija ir savuosius 
Mokytinius mylimuosius, 
Aleliuja ir t. t.

„Pas Motiną Sopulingą 
Neškit naujieną džiaugsmingą 
Atsikėlimo garbingo...
Aleliuja ir t. t.

Veikiai patsai pas Ją ėjo, 
Didžia šviesybe žibėjo, 
Sveikindamas ją kalbėjo: 
Aleliuja ir t. t.

2
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Namų darbas.
(Balandžio mėn. 23 d.).

Vytukas buvo vidutinio ūgio,, 
plonas, geltonų plaukų, mėlynų 
akių, šalto būdo ir paslaptingas 
berniukas. Visados tylus ir susi
mąstęs. Jis nedrąsiai sutikdavo sa
vo draugų žvilgsnius. Draugų ne
mėgo, išskyrus jo skiltininką, su 
kuriuo protarpių metu tardavosi. 
Todėl jis liko draugų maža žino
mas.

Jis ėjo keturioliktus metus ir 
lankė ketvirtąją klasę. Mokyklon 
vaikščiodavo apnešiotais juodais 
rūbeliais ir jau aplopytais batu
kais, bet buvo visumet švarus ir 
tvarkingas.

Kiekvienas draugų norėjo su juo 
susidraugauti ir arčiau susipažin
ti, bet nė vienas to nepasiekė. 
Taip pat ir jis gerai nepažino sa
vo klasės draugų; kaikurių net 
vardų nežinojo.

Klasėje buvo nepergeriausiu 
mokiniu. Pamokomis, išskyrus li
teratūrą ir istoriją, kurias labiau 
mėgo, mažai domėjos. Mėgo pa
svajoti, pažiūrėti pro langą į gam
tą ir į skraidančius paukščius. Ir

„Po tavo skausmų kartybės 
Nušvito diena linksmybės, 
Būki gi pilna saldybės“ 
Aleliuja ir t. t.

„Sveikas gi Jėzau saldžiausis, 
Mano sūneli mieliausias, 
Žmonėms visiems maloniausias.“ 
Aleliuja ir t. t.

„Esu šiandieną laiminga, 
Tave išvydus garbingą, 
Nieko daugiau man nestinga“ 
Aleliuja ir t. t.

Dangaus Karalius aukščiausias, 
Išganytojas brangiausias, 
Atpirkai mus maloniausias, 
Aleliuja ir t. t.

Jis pragarą nugalėjo, 
Žalčio galva sutrupėjo, 
Vargšams viltis sužibėjo, 
Aleliuja ir t. t.

Tuoj prapultį atrakino, 
Tėvus šventuosius ramino, 
Eit paskui save vadino, 
Aleliuja ir t. t.

Jie, kaip tik Jėzų išvydo, 
Džiaugsmingu balsu pragydo: 
„Sveikas būk Sūnau Dovydo“. 
Aleliuja ir t. t.

Sveikas, Karaliau šviesybės, 
Viešpatie didžios galybės, 
Gelbėk ir mus iš tamsybės“. 
Aleliuja ir t. t.

Susilaukę Atpirkėjo, 
Didį jie džiaugsmą turėjo, 
Senai regėt Jį norėjo, 
Aleliuja ir t. t.

Gyvas savo galia tapo, 
Nelietęs antspaudo kapo, 
Sargai pabėgo be kvapo .-.. 
Aleliuja ir t. t.

Per šventą atsikėlimą 
Duok mums kalčių atleidimą, 
Tegu ir mus džiaugsmas ima. 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja. Amen. 

tik didesnis klasėje sumišimas at
kreipdavo jo dėmesį.

Kartą jis atėjęs rado mokytoją 
klasėje. Buvo lietuvių kalbos pa
moka. Mokytojas šypsodamasis 
jam pasakė:

— Per ilgai miegojai, Vytai, ar 
tik neliksi Lauruko pasekėju.

Visa klasė suūžė, susijuokė ir 
žiūrėjo tai į Vytuką, tai į Lauruką, 
kuris beveik kiekvieną dieną vė- 
iuodavos. Bet Vytukas, kaip vi
suomet, buvo ramus ir, mokytojui 
davus ženklą, atsisėdo savo vieton.

Tą pamoką jis buvo atidus. Mo
kytojas uždavė namų darbą, rašinį 
.Idealus mokinys“, ir paaiškino, 

kaip ir ką parašyti. Mokytojas už
davė keletą klausimų- ir sąlygų, į 
kuriuos būtų tame rašinyje atsa
kyta.

Vytukui toji tema atrodė labai 
sunki ir keista. Jam įsmigo į gal
vą jos antraštė: „Idealus mokinys“, 
ir galvojo, kaip tą reikės parašyti. 
Jis numatė, kad toji tema atims 
daug laiko. Jam tenka skaityti 
daug knygų, kuriose jis galėjo at
rasti ko nors savo rašiniui.

Dienos slinko. Vytukas rinko 
medžiagą. Bet, negalėdamas visko 
rasti knygose, pradėjo stebėti kla
sės draugus. Tarp jų pradėjo ieš
koti savo kūriniui vyriausio vei
kėjo. Todėl jis turėjo su kiekvienu 
susiartinti, susidraugauti. Bet jam, 
kuris buvo vienumos šalininkas ir 
mėgėjas, vienos savaitės bėgyje 
pažinti draugus, būtų per didelis 
darbas. Jis negalėjo iš vieno daly
kėlio spręsti ką nors esant idea
liu. Todėl jis to herojaus nesura
do, bet jis pats jį sukūrė, paėmęs 
iš kiekvieno gerąsias ypatybes.

Taip jis diena po dienos varė 
prie galo savo rašinį.

♦ •
Buvo penktadienis, kada Vytu

kas norėjo jį užbaigti. Bet į vieną 
klausimą dar negalėjo atsakyti. Vi
są vakarą išsėdėjo prie savo juod
raščio, bet niekaip nesugalvojo.

Laikrodis išmušė 12. Nusigąsta. 
Laikas miegoti, o tuo tarpu raši
nys dar nebaigtas. Jis rengiasi ir 
atsigula, bet kartu turi atverstą 
sąsiuvinį ir pieštuką. Vėlus laikas 
merkė jo akis, o jis vis galvoja, 
mąsto.

Pagaliau, sapnų karalaitė su
merkia jo blakstienas. Jis užmie
ga, Žiburys dega. Motutė, pabu
dusi ir pamačiusi sūnaus kamba
ryje taip vėlai šviesą, eina pažiū
rėti, ką jis taip ilgai veikia. Atra
dusi miegantį, užgesina šviesą ir 
išeina.

Mėnesio pilkšvi spinduliai skver
bėsi pro langą, ir krito ant Vytuko

^Velykos!
Velykos! Velykos! Ir juokias pasaulis, 
Ir eina ir gimsta pavasaris žalias, 
O himnas Aukščiausiajam pasiekia saulę, 
Ir pirmos žibuoklės galvytę jau kelia. 
Pa.kilkim ir mes su pavasario vėjais, 
Su aro sparnais svajų karalijon. 
Ir mūsų daina lai nemiršta aidėjus, 
Nes viskas, kas gyvas, sukruto, atgijo. 
Ir kylam ir einam, o vėliavos plazda, 
O varpas pavasario himną dainuoja. 
Velykosl Velykos'.—žibuoklės jau šnabžda. 
Ir kėlės Kūrėjas, aušra spinduliuoja.

Kazys Bradūnas.

lovos. Jis, matyt, ir per miegą gal
vojo atsakymo savo rašiniui. Kar
tais paėmęs paišelį brūkšteli per 
sąsiuvinį, lyg norėdamas atsakyti 
į paskutinį klausimą.

• *
Saulutė buvo jau aukštokai, kai 

Vytukas pramerkė akis. Jautėsi, 
rodos, gerai pailsėjęs. Jis prisimi
nė, kaip klaidžiojo po dausų ir 
svajonių šalis. Bet viską lyg rūke 
Jis prisiminė vieną karalaitį, ku
ris sėdėjo ilga ietimi ant balto žir
go, tik ką grįžęs iš kovos su sli
binu. Vytukas priėjęs prie jo pa
klausė: „Kas tu esi, šaunusis rite
ri?“ Šis pasisakė savo vardą, ku
ris Vytukui atrodęs labai keistas, 
todėl jį savo knygutėje užsirašė. 
Kaip jis tada gėrėjosi tuo riteriu, 
kuris spindėjo garbe...

Bet štai jis iš tų sapnų pergyve
nimų atsipeikėja ir pamato, kad jis 
yra ne svajonių šalyje. Jis nusime
na: nebeatmena to riterio vardo, 
kurį taip malonu būtų žinoti. Jis 
gniaužia rankas, pajunta sąsiuvinį, 
prisimena savo darbą. Jis pažvel
gia į jį ir,., pamato parašytą jame 
riterio vardą: „Pergalė“.,,*), Ir 
vėl jis nudžiugęs mąsto apie tą ri
terį.,, Jis vėl paskęsta svajonėse.,.

Palikęs visa, žvelgia į vakar ne
atsakytą klausimą. Ogi,,, jis jau 
atsakytas. Prie to klausimo stovė
jo riterio vardas. Jis tik dabar su
prato, kas buvo tas riteris ir ką 
reiškė jo vardas:

— Idealus mokinys bus tas, ku
ris bus pergalėtojas visų audrų, 
kurios gyvenimo kelyje pasitaiko,,, 

Vytuko rašinys buvo geriausias. 
Be to, ir pats Vytukas tapo visai 
kitoks. Draugai stebėjosi jo stai
giu pasikeitimu. Tas rašinys pa
kreipė jį į naujas gyvenimo vėžes. 
Ieškojimas idealų drauguos, pri
vertė Vytuką su jais susiartinti ir 
pakeisti savo būdą. Iš šalto ir niū
raus svajotojo, liko linksmas, gy
vas, judrus, drąsus, energingas ir 
draugiškas berniukas.

. St. Jameikis.

*) Šv. Jurgis.
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Kas skautams svarbiausia?
Su Dr. J. Alekna pasikalbėjus.

Liet. sk. remti dr-jos pirmininkas 
Liet. sk. sąj. Šefo Pavaduotojas dr. J. 
Alekna pavasario proga priėmė „Sk. 
Aido" redakcijos atstovą. Daktaras ma
loniai sutiko keletą minučių paskirti šiam 
pasikabėjimui, kurio minčių čia duodame 
mūsų skaitytojams.

— Mes žinom, kad Tamsta, Daktare, 
esi vienas pirmųjų ir didžiausių mūsų or
ganizacijos kūrėjų, kurie tada iš visuome
nės domėjosi skautysle. Kokie buvo pir
mieji Jūsų skautiško darbo žingsniai Lie
tuvoje?

— Skautystės sąjūdis yra pa
saulinis. 1908 m. prasidėjęs Angli
joje sparčiai plėtojasi ir kitose ša
lyse. Prieš karą šiek tiek skautų 
buvo ir Rusijoje. Taigi, daugelis 
pirmųjų mūsų skautystės pionierių 
yra buvę skautais Rusijoje. 1919 
m. Kaune organizavosi skautų vie
netas. Tada aš buvau vidaus rei
kalų vice-ministeris ir valst. tary
bos narys. Kauno skautų vadovy
bė į tą darbą įtraukė ir mane 
Vienas iš pirmųjų ir veikliausių 
1918 ir 1919 m. organizatorių buvo 
skautininkas VI. Šenbergas, dabar
tinis Kauno tuntininkas, kuris bu
vo tos organizacijos spiritus mo- 
vens..., o aš tik pritardamas padė
jau jam, kaipo buvusiam jau scaut- 
meisteri’ui Rusijoje rasti pritarimo 
ir palankumo tai idėjai visuome
nėje. Rodos, 1918 m. kas-ne-kas 
panašiai būrėsi Vilniuje į skautų 
eiles. Bet juk tada beveik jokios 
organizacijos nebuvo. Ji išaugc 
pamažu ir vėliau. Čia Kaune ir 
daugiau visuomenės žmonių domė
josi skautystės išsiplėtojimu Lietu
voje. Bet tik 1919 m. mes su
organizavome Kaune Paspirties 
draugiją. Ji pirmoji rėmė ir 
stiprino Kauno skautų veikimą. P. 
Jurgelevičiaus knygutės apie skau- 
tybę suskatino ir didesnį skautiš
ką sąjūdį provincijoje. Aš akty
vioje skautų vadovybėje išbuvau 
iki 1925 m. pavasario, tada šefo 
pareigas perdaviau tuometiniam 
Respublikos Prezidentui p. Stul
ginskiui. Už kelių metų vėl bu
vau išrinktas sk. r. dr-jos pirmi
ninku. Kaip matot, juo tebesu ir 
dabar.

—• Ką Tamsta charakteringo pabrėž
tumėt apie skautų organizacijos plėtoji
mąsi pas mus?

— Svarbiausia, kad mūsų skau
tiškas sąjūdis nuo pat savo pra
džios iki šiol visai atitinka R. Ba- 
den-Powellio padėtiems ir visam 
pasaulyje priimtiems skautystės 
principams. Tačiau jis tipiškai yra 
artimas, brangus mūsų tautai ir 
valstybei indėlis į jos kultūrinės 
veiklos lobyną. Paskum turiu pa
sisakyti, kad mūsų skautų vadai 

dirbo ir dirba su meile skautiškąjį 
darbą. Tas labai džiugina ir lei
džia tikėtis, kad mūsų organizacija 
jau per pirmuosius 15 metų turinti 
nemažų jaunimo auklėjimos vei
kime nuopelnų, toliau dar daugiau 
jų turės. Visą laiką mūsų skau- 
tybė eina ramiu ir atsargiu keliu. 
Skautų organizacijos, kaip jauni
mo sąjūdžio, atsargumas nepakliū
ti kurioms partinėms tendencijoms, 
nesivelti į politinę veiklą ir savo 
viduje neturėti įvairių „prisiplakė
lių“, yra visada girtina dorybė. Tai 
tipiškas skautystės pažymys.

— Teko kartais girdėti, kad skautys- 
tė, savo šaknis turinti Anglijoje, esanti 
visu kuo svetima lietuvių dvasiai, tauti
nėms tradicijoms ir tautos idealams. Ko-

Dr. J.' Alekna,

Liet. sk. remti dr-jos Pirmininkas ir 
Šefo Pavaduotojas.

kį žodį čia ištartų aukštoji skautų va
dovybė?

— Kalbėsiu savo vardu, bet, ro
dos, nebus mano mintys skirtingos 
nuo visos skautų vadovybės min
čių, kurias ji turi tuo klausimu. 
Ta abejonė nėra naujiena. Reikia 
nepažinti skautystės esmės, kad 
būtų galima širdingai kalbėti apie 
skautiško sąjūdžio svetimumą lie
tuvių tautai. Skautystės idėja, 
būdama pasaulinė, nėra svetima ir 
mums. Ji ypač tinka lietuvių jau
nimui, nes ir mūsų tautos charak
teryje ir senesnės gadynės tradi
cijose yra labai daug artimų skau- 
tybės dvasiai pažymių, pav., tau
rumas, drąsumas, teisingumas, išti
kimumas, kuklumas ir t. t. ir t. t. 
Juk sustiprėjęs skautiškas veiki
mas galingiau padės mums, pir

miausia jaunimui, atsikratyti pa
veldėtų iš visokių okupacijų ir sve
timųjų valdymo laikų čia paliktų 
piktybių, kurios graužte graužia 
mūsų tautos kūną ir dvasią. Svei
ki skautiški užsimojimai, po tau
tinės vergovės laikų, gal kai kam 
mūsiškių atrodą ir kiek svetimi, iš 
tikro veikia išganingai. Ir juo ge
riau, juo skautystė savo darbą 
mūsų tėvynėje pajėgtų greičiau ir 
plačiau dirbti. Tai patikrintos 
ateities sąlyga. Aš kiek bijausi, 
kalbantieji apie skautystės sąjū
džio, jau dabar pas mus išbujoju
sio ir įtakingo, tinkamumą lietuvių 
tautai, ar tada nepasiduoda 
kaip tik svetimai ne lietuviškai 
įtakai ir kaip tik prieina klai
dingos nuomonės. Aš norėčiau 
pasakyti, kad skautiškas veikimas 
lietuvių tautai yra būtinas. Išėjom 
iš jungo nebetekę riteriškų pavyz
džių, užgniaužta laisvės ir tauru
mo dvasia, pakirsta pasitikėjimo 
ir energiškumo nuotaika. Nesvei
kas kritiškumas ir nepasitikėjimas 
niaukia pirmąsias laisvo gyvenimo 
valandas. Beveik visai atimta 
dvasios aristokratija, nustelbtas 
dvasios taurumas. Kurti valstybi
nį gyvenimą, organizuoti skaisčią 
tautos ateitį kaip tik reikia visų 
didžiausio dvasinio ir fizinio pajė
gumo, Skautybės principai ir me
todai mums, ypatingai mūsų tau
tos svarbiausiajai daliai — jauni
mui, teikia to reikalingo gyvybės 
eleksyro. Ugdydami tą didelį dva
singumą, kokį modemiškais savo 
metodais ir idėjomis remia platusis 
skautiškas sąjūdis, mes ramūs ga
lime eiti Lietuvos keliu.

— Teko patirti, kad sk. remti dr-jos 
valdyba ruošianti įstatyme numatyto Liet, 
sk. sąjungos statuto projektą. Ar Tamsta 
leisi ką-ne-ką apie tą darbą sužinoti?

— 1930 m. skautus globojąs įsta
tymas pavedė sk. r, dr-jos valdy
bai sąjungą sutvarkyti pagal įsta
tymo reikalavimus. Jau faktiškas 
veikimas yra nusistovėjęs. Dauge- * 
lis abejonių, kurių kartais turėda
vo pašalaičiai, išnyko: nebuvo jos 
pagrįstos, gyvenimas ir skautų 
organizacijos veikimas jas paneigė. 
Norima, kad statutas būtų galimai 
tobulas, kad jo priėmus nereikėtų 
tuoj keisti. Yra paruošti keli va- 
lijantai. Skautų .vadovybė stropiai 
juos studijuoja. Statutą ruošiant 
bendradarbiauja ir keletas skau
tininkų, ne vadovybės narių. VaL 
dyba pabrėžia, kad L. sk. br. sta
tuto pagrinde padėta Lietuvos 
skautybės ideologija pilnai atitin
ka klasiškajam lordo R. Baden- 
Powellio skautiškajam sąjūdžiui ir 
ji yra visai priimtina L. sk. sąjun
gos statutan. Statutas turi paliesti
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ir sąjungos tarybą ir visą sąjungos 
administraciją. Šie klausimai pro
jektą ruošiant daugiausia reikalau
ja dėmesio. Vadovybė norėtų gali
mai greičiau išleisti sąjungos sta
tutą. To laukia ypač centro orga
nai, kuriuos naujasis statutas per
tvarkytų. Bet tai dar kiek užsitęs.

— Tamsta, mūsų Pirmininke, būdamas 
aukštoje vadovybėje, turite kokių minčių 
paicikšti žemesniesiems mūsų organiza
cijos darbininkams?

— Mūsų organizacija turi pasi
likti ištikima skautystės idėjai; to
dėl kiekvienas jos narys, kad ir 
jauniausias, turi stropiai ir atsidė
jęs rūpintis skautiško veikimo pa
sisekimu. Čia reikia ir drausmės 
ir lojalumo. Norėčiau ir vado
vams pasakyti, kad darbe reikia 
atsižvelgti į kiekvieno dalyko, 
taip pasakius, pliusus ir minusus. 
Mūsų darbas reikalauja nuoseklu
mo ir plano. Todėl bet kokie stai
gūs veiksmai gali nebūt naudingi. 
Lietuvoje skautystės sąjūdis eina 
ramiu, bet žymiai progresuojančiu 
tempu. Tai yra sveikas reiškinys. 
Neturėtų vienetai ar skautiškas 
veikimas, kad ir materialiai būt 
sunki našta nei valstybei nei įstai
goms. Skautus remti materialiai 
pirmiausia pareigas turi jų tėvai 
ir rėmėjai. Teisingas yra mūsų 
kelias, jau 15 metų vykdomas, — 
patys skautai-ės vysto organizaci
jos raidą. Tas kelias bene tik
riausias. Labai džiuginantis daly
kas, kad dabar tiek daug jėgų turi
me mūsų skautiškam veikime. Ma
lonu pabrėžti, kad mokytojų dide
lis prisidėjimas čia organizacijai 
daug duoda. Taip pat geri ir drau
giški mūsų skautų-čių santykiai su 
užsienių skautais yra labai bran
gus dalykas ne tik patiems jaunuo
liams, bet ir visai Lietuvai. Čia 
norėčiau pasakyti, kad pasižymint 
mūsų skautams-ėms kuklumu, ne
turėtų viešoji spauda perdaug rek
lamuoti rimto skautystės darbo. 
Skautai ir skautės širdingai myli 
darbą ir labiau mėgsta dirbti, kaip 
kalbėti.

— Labai būt malonu, Daktare, suži
noti, kokius Tamsta turi linkėjimus šia 
proga mūsų skautams-ėms?

— Prašau. Kad jaunuoliai, pasi
ryžę vadintis skautais-ėmis, suge
bėtų giliai persiimti skautiška dva
sia, Kad skautai moksleiviai ne
apviltų savo tėvelių, mokytojų ir 
padėtų gerus pamatus savo atei
čiai, — kad jie gerai mokytųs. Kad 
visi, kaip vienas, suprastų ką skau
tams-ėms atneša ateinantis pava
saris ir besiartinanti vasara. Kad 
mes, susibūrę vienu galingu žodžiu 
budėk ir darbais Dievui, Tė
vynei ir artimui, nuskaid- 
rintumėm gražiąją Lietuvos padan
gai .

zJaunūjū Brendimas.
Sena Lietuviu pasaka vadina vai

ką būsimu žmogumu. Panašiai 
kalba žmonės apie ji dar ir šian
dien. Žiūri, mat, vien i augantiji 
žmogaus pavidala, tarsi su jo su
brendimu žmogus tiktai taptų žmo
gumi. O tai yra didė klaida.

Ir vaikas, mergytė yra žmoniška 
esybė. Bet ji negali būt matoma 
akimis. Žmoniškumas yra 
dvasinės rūšies dalykas. 
Jis reiškiasi ne perilgai po žmo
gaus užgimimo, nors kūnas toms 
apraiškoms dar ir nėra visai tin
kamas.

Todėl reikėtū>su vaikais ne daug 
kitaip elgties kaip su suaugusiais. 
Ypatiai tuose dalykuose, kurie žmo
gui yra esmingi. Esmėje vai
kai nėra menkesni žmo
nės. Tai reikėtų aiškiai suprast.

Tiesa, skirtumai nenuginčyjami.j 
Kūnai juos tarsi įrodo. Bet kūnu 
skirtumai tėra antros eilės dalykai. 
Svarbesni yra vienu ir antru gyvu
mo ypatumai.

Suaugusiejie yra susikaupė tikra 
pasauli visokiu mintiū, žinių ir są
voku, prisiauginę visokias būsenas, 
būtent jausmus, palinkimus, geidu
lius ir aistras. O visa tai sudaro 
tikra pasauli. Jame suaugusiejie 
gyvena. Bet gana dažnai jie tėra 
šiukšlių krūva. Yra net žmonių, 
kurie norėtu visai tautai sukrauti 
tokias šiukšles.

Vaikas įeina i ši pasauli, negalė
damas jo turinio vartojime daly
vauti. Ir pradioje jis stovi gamtos 
gyvenime lyg už suaugusiūjū pa
saulio ribų. Bet tše jis stovi su ma
žiau arba daugiau tyru savo 
žmoniškumu.
S^Ir tada labai yra svarbu, kad jo 
kūnui bręstant, vaikas pasiliktu ir 
tvirtėtu kaipo žmoniškas žmo
gus.

Dažniausiai manoma, kad tai yra 
auklėjimo uždavinys. Tiesa. Bet 
auklėjimas turėtu būti ir saugoji
mas. O pati brendimą vykdo gy
vumo galia. Kiekvienas gyvas daly
kas tvirtėja šitai galiai apsireiškiant. 
Taip ir žmogus. Tik jam nėra kū 
nas pats svarbusis dalykas. Toks 
tikrai tėra dvasinė jo esmė, būtent 
žmoniškumas. Jeigu jam yra 
galima r e i k š t i e s, jis ir 
bręsta.

O skaitant, kas jauniesiems, su- 
sibūrusiems Skautu Sąjungoje, Įsa
koma ir aiškinama, rodosi, kad 
pasistengta ši brendimą padaryt 
galima. Jauniejie patariami ir ska
tinami elgties ir veikti iš pagrin
du savo esmės, gyventi s a

viškai, savistoviai. O tatai yra 
tikriausias brendimas.

Dar tam ir kelias rodomas, ža
dinant susipratimą prigimtam tau
tiškumui. Ir taip brendimas gali

Vydūnas,
didis mūsų tautos mintytojas neseniai 

sukakęs 65 mt. am., šio str. autorius.

vykti be didesniu kliūtiū. Juk jau
niesiems tenka eiti tuo keliu, i kuri 
yra įstatyti užgimimu. Ir taip jie 
gali nešti i žmonių, i tautos gy
venimą savo taurumą ir ji nuo- 
latai tvirtinti, kartu tuo tvir
tindami ir tautos gyve
nimą.

Tik rodos linkėtina, kad Sąjun
gą ir varda imtu sau ne iš Anglu 
bet iš Lietuviu kalbos. Žodis skau
tas mūsų kalboj vis liks kaip apa
kęs spindėjimo dalykėlis. Lietuviu 
žodis pav. būdius, rodos vis būtu 
gražesnis, šviesesnis ir reikšmin
gesnis dalykas.

Žinoma,, vyriausia brendimo ga
lia pasiliks pasistengimas 
taura savo žmoniškumą 
nešti i gyvenimą, i tautos 
gyvumo skritulį ir ji juo nušviesti.

Vydūnas.

■ „Skauty Aido“ ir mano skauty 
organizacijoje darbo 10 mėty sukakčiy 
(111.15.) proga visiems mane sveikinu
siems tegaliu per mūšy laikraštj pra
šyti priimti širdingos padėkos.

Ant. Sau lai t is.
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Linkėjimas Lietuvos skautams.
Dvi vasaras ir vieną žiemą savo jaunystės me

tuose praleidau taip stebuklingai gražiuose Nemuno ir 
Neries krantuose. Užaugęs Šiaurės Vidžemės laukuose, 
miškuose ir balose, nebuvau matęs kalnų, aukštesnių 
už ūkininko trobos stogą ir 
upę — platesnę už Gaujos 
vidupį.

Eidamas septynioliktus me
tus įstojau į kariuomenę, ir 
buvau nuvežtas į Kauną. Ten 
buvau nustebintas taip ste
buklingai gražių Nemuno ir 
Neries krantų bei gamtos vaiz
dų. Tvirtovės bataljonui, ku
riame ir aš tarnavau, tarp 
kitko, buvo įsakyta gerai pa
žinti apylinkes apie tvirtovę 
Todėl, visi pratimai tiek dieną, 
tiek naktį buvo atliekami šios 
tvirtovės apylinkėje. Mūsų 2 
bataljono sektorius apėmė 3, 
4 ir 5 forto rajonus. Dalyvau
damas kariuomenės apsaugos 
pratimuose, daug nakčių pra
leidau įvairiose šių rajonų vie
tose, stebėdamas gamtą ir 
atidžiai klausydamas kiekvieną 
garsą ir triukšmą. Tada, kaip 
stebuklų pilni rodėsi tarp kalnų 
paslėptieji krūmai ir mėnesie
noje gražiai ant kalniukų ma
tėsi girios. Dar ir dabar, po 
40 metų, kaip sapne girdžiu 
lapų šnabždėjimą ir upelių 
Čiurlenimą.

Atmenu neapsakomai ilgas 
valandas, kai aš, kaipo sargas, 
stovėjau ant forto sustiprinimų, ir toje nesudrumstoje 
nakties tyloje dažnai man rodėsi priešo veidai, taip pat 
rodėsi, kad jie netikėtai mane užpuls, kol pats ir ginklo 
sutvarkyti dar nespėsiu. Vasaros stovyklose išeidavome 

Generolas K. Goppers, 
L. S. C. O. Prezidentas.

ant kairiojo Nemuno kranto. Man labai patikdavo sto
vyklos gyvenimas, nežiūrint į jo visus vargus. Visų 
geriausiai mano atminty paliko plaukiojimo sportas, kurį 
slaptai, vadovybei nežinant, buvome taip labai pamėgę.

Dažnai darydavome plaukioji
mo rungtynes. Laimėdavo tas, 
kurį visų mažiau nunešdavo 
Nemuno srovė. Kai man, 
vėlesniame gyvenime, teko 
plaukioti didesnėse upėse — 
Volgoje, Dniepre, Daugu
voje, Vysloje, Sanėje, tai kiek
vieną kartą atmindavau Ne
muną ir sulygindavai jį su šia 
naująja upe. Nemunas man 
liko upių platumo ir sraunumo 
matas.

Kai kada eidavome ir į eks
kursijas. Dažnai nuvykdavome 
į Pažaislio vienuolyną. į vie
nuolyną eidavome per Vytauto 
pąrką, virš gelžkelio tunelio. 
Grįždami per Nemuną kelda- 
vomės valtimi ir į stovyklą 
nuvykdavome per Panemunę.

Savo vėlesniame gyvenime 
esu daug vaikščiojęs ir kla
jojęs. Buvau Karpatų kalnuose, 
Kaukaze, Uraluose, Sibire, net 
Singapūro ir Kolumbijos (Cei- 
lone) apylinkėse, vis dėlto, visų 
labiausiai ir gražiausiai atminty 
yra palikę Nemuno ir Neries 
krantų bei apylinkių vaizdai.

Lietuvos skautai, būkite ar
timi Jūsų gimtinės taip kuklia
jai gamtai, mokykitės pažinti

kiekvieną jos kampelį, tada Jūs mylėsite ir gerbsite ją. 
Budėkite!

K. G o p p e r s.

Cand. aec. J. Dombrovskis, Latvių vyriausias skautininkas.

Budėkime dėl Lietuvos — Latvijos 
skautų brolybės.

Skautų Didysis Vadas lordas 
Robertas Baden-Powellis viename 
savo raštų pasisakė, kad skautų 
ketvirtas įstatas yra pagrindas, 
kuris vieną skautą daro kito skau
to draugu, vis tiek, kuriam luomui 
ar tautybei kiekvienas jų pri
klauso.

Ryšium su tuo, Didysis Vadas 
tikisi, kad šį įstatą visai įgyven- 
džius, bus daug kas padaryta tai
kos stiprinimui tautų tarpe, nes 
kiekvienos tautos skautai savo tar
pe bus jau geri draugai. Todėl 
skautų sąjūdžio nariai stato sau 
tikslu suprasti kitų tautų teisybės 
principus ir pažiūras ir mokosi su

prasti, mylėti ir gerbti savo bro
lius kitose šalyse.

Tokia sistema duoda galimybės 
sujungti tikrą nacionalizmą su tik
ru internacionalizmu, vystant tuo 
būdu pasaulinės taikos mintį. Tai 
yra tas didysis tikslas, kurio mes 
visi siekiame ir kurio realizacija 
yra mūsų didžiausia svajonė.

Tačiau tai yra problema, kuri 
gali būti išspręsta tikru laiku, tik 
tada, kai mes jaunąją kartą būsi
me tiek išauklėję, kad ji pilnai ga
lės užimti senosios kartos vietą. 
Tai yra problema, kuri svarbi vi
sai pasaulio skautų brolijai, vi
soms tautoms.

Padėtis, kurioje yra Lietuvos ir 
Latvijos tautos, yra visai kitokia. 
Čia mes matome stiprius ir nesu- 
ardomus istorinius ryšius tarp 
abiejų tautų, bendrų bėdų ir ben
drų džiaugsmų.

Mūsų abiejų broliškųjų tautų 
bendrosios kovos už Nepriklauso
mybę, už tautos laisvę buvo tiek 
kiekvienai tautai savita, tiek ben
dra svajonė.

Žūtbūtinėmis kovomis, pasiauko
jimu ir ištverme mūsų bočiai, tė
vai ir broliai galų gale pasiekė tai, 
kad nūdien mes kiekvienas turime 
savo savarankišką tautinę valsty
bę.

Ir musų tautų skautybių kūrėjai 
gali didžiuotis, kad Lietuva ir Lat
vija turi savo tautinį skautišką ju
dėjimą, kuris auklėja savo valsty
bėms savo tėvynę karštai mylin
čius piliečius. Tai yra tikriausias
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pagrindas, ant kurio mes stovime 
ir iš kurio mes ateityje ne tik ti
kimės, bet tiesiog galime reika
lauti abiejų mūsų tautų glaudžiau
sio bendradarbiavimo ir tarpusa
vio supratimo. Kitaip nė būti ne
gali, nes ryšiai, kurie rišo mūsų 
bočius bendrose kovose, turi pasi
likti ir ateityje. Mums belieka pri
dėti visas mūsų pastangas, kad su
artintume mūsų jaunimą ir bendra
me darbe pasiektume tikrų, ne
veidmainiškų, širdingų santykių 
užsimezgimo.

Jau Lietuvos ir Latvijos vyriau
sių skautininkų savitarpio drau
gingumo pasireiškimai ir svečiavi- 
maisi padėjo tvirtą pagrindą šiam 
darbui.

Cand. aec. J. Dombrovskis, 
Latvijos skautų vadas (vyriausias skau

tininkas).

Tebūnie man leista pareikšti sa
vo įsitikinimą, kad ir mūsų abiejų 
organizacijų santykiai ateityje vis 
taps glaudesni. Tą aiškiai rodo di
džioji širdingumo dvasia, vyrau
janti tarp mūsų ir aiškiai pasiro
džiusi man atsilankius į Kauną, 
Lietuvos vyriausiam skautininkui 
pulk. Šarauskui atvykus į Rygą. 
Vienos konferencijos metu ir pa
galiau Estijos Jamboree metu. Aš 
tikiuosi, kad ateityje Lietuvos ir 
Latvijos skautai širdingai jungsis 
ir vienysis bendram didžiam dar
bui, kurį mes jau seniai būtume tu
rėję dirbti, bet iki šiol, nuo mūsų 
nepriklausomų aplinkybių verčia
mi, menkai tedirbome.

Taigi aš leisiu sau pareikšti savo 
geriausius linkėjimus Lietuvos 
Skautijai, jos būsimiems darbams 
lietuvių tautos garbei ir Lietuvos 
Latvijos tautų susiartinimo naudai.

Al. 0 s i s.

Mūsų Didžiosios stovyklos.
Pirmą kartą Latvijos skautai su

sirinko į bendrą Didžiąją stovyklą 
1923 m., kada buvo sukakę 5 me
tai nuo Latvijos skautų sąjūdžio 
pradžios. Iki tol bendros didesnės 
visų Latvijos skautų stovyklos ne 
buvo buvę.

I Didžioji stovykla tęsėsi nuo 
rugpiūčio m. 31 d. iki rugsėjo m. 
2 d. Rygoje, Miško parke, prie Ki- 
šių ežero, pušyno aikštėje. Apie 
aikštę buvo pastatyta daugiau, 
kaip 60 palapinių. Kadangi tąsyk 
skautai savo palapinių beveik ne
turėjo, tai jas davė armijos vado
vybė. Valgio gaminimui armija bu
vo davusi lauko virtuves, kurios 
gamino pietus visiems stovyklo j 
dalyviams bendrai.

Stovykloje dalyvavo apie 1000 
Latvijos skautų. Be to, 6 Anglijos 
skautai ir Čekoslovakijos, Estijos 
ir Lenkijos skautų organizacijų at
stovai. *

Stovyklą atidarė organizacijos 
prezidentas generolas K. Goppers 
rugpiūčio 31.d. Tą pačią dieną visi 
stovyklos dalyviai aplankė Brolių 
kapus, pagerbdami žuvusius už 
Latviją karius. Antrą dieną įvyko 
pirmą kartą skautų draugovių 
rungtynės skautiškuose užsiėmi
muose, kur Latvijos skautų drau
go anglų generolo Berto pereina
mąjį prizą įgijo 14-ta Saldaus mies
telio skautų draugovė. Popiet sto
vyklą aplankė Valstybės Preziden
tas su valdžios nariais ir kitais 
svečiais. Rugsėjo 2 dieną, LSCO 
metinėje šventėje, visi stovyklos 
dalyviai traukė į miestą, kur įvyko 
skautų paradas. Paradą priėmė 
Valstybės Prezidentas kartu su 
valdžios ir diplomatinio korpuso 
atstovais. Parade Valstybės Prezi
dentas įteikė LSCO vėliavą su 
valstybės herbu jos vienoje pusė
je. Po parado visi grįžo bendra ei
sena atgal į stovyklą. Vakare ben
dras laužas su skautiškomis ir liau
dies dainomis ir stovyklos uždary
mas.

Taip greit prabėgo tos 3 dienos 
ir visiems teko vėl išsiskirstyti, 
grįžti atgal į savo namus, skautiš
kai sėklai sėti savo apylinkėje. Po 
Didžiosios stovyklos iš tikrųjų pa
didėjo skautų draugovės ir įsikūrė 
daug naujų draugovių.

II Didžiosios stovyklos paren
giamieji darbai buvo pradėti jau 
1927 m., kada buvo paskirti svar-

Kitame numeryje spausdinsime V. 
Klėtnieko straipsnius apie Latvi
jos skautų užsiėmimus ir apie Lat
vijos kraštus, prigulančius prie 
Lietuvos sienos ir Jr. Stabinio — 
apie lietuvius skautus Latvijoj. 

besnieji stovyklos tvarkytojai. Kad 
visuomenėje rastųsi daugiau pri
tarimo, buvo įkurta II Didžiosios 
stovyklos garbės rengėjų komite-

Aleksanders Osis, 
Latvijos skautų štabo 

viršininkas.

tas, kurio pirmininku buvo minis- 
teris pirmininkas, gi vice-pirminin- 
kais švietimo ir karo mi
nisterial. Komiteto nariais buvo 
valstybės įstaigų, savivaldybių ir 
visuomeninių organizacijų atsto
vai.

Stovyklos organizavimo darbą 
atliko II Didžiosios stovyklos ko
mitetas su stovyklos rengėju gen. 
K. Gopperu priešaky.

Stovykla įvyko 1928 m. liepos 
20 — 30 dienomis Rygos pajūry, 
Bulliuose, pačiame jūros pakraš
tyje. Stovykla buvo suskirstyta 
tuntais ir kiekvienas tuntas pasi
statė savo stovyklą. Valgį gamino 
kiekviena draugovė skyrium, pro
duktus gaudama iš intendantūros. 
Buvo leidžiamas stovyklos žurna
las „Stovyklos Laužas“.

Stovykloje dalyvavo apie 2300 
Latvijos skautų ir skautai iš Ang
lijos, Austrijos, Prancūzijos, Esti
jos, Lenkijos, Vengrijos, Vokietijos 
ir Švedijos, be to, Čekoslovakijos, 
Danijos ir Lietuvos skautų organi
zacijų atstovai, viso apie 500 už
sienio svečių.

Stovyklą atidarė Valstybės Pre
zidentas, valdžios ir užsienio dip
lomatiniams atstovams dalyvau
jant. Stovyklos metu vyko eks
kursijos po apylinkę, be to, ben
dra ekskursija į Rygą. Aplankė 
Brolių kapus, kur įvyko pamaldos 
už žuvusius dėl laisvės ir visų sto
vyklautojų vardu buvo padėtas 
vainikas. Buvo aplankytos miesto 
žymesnės vietos ir muzėjai. Įvyko 
ir skautų draugovių rungtynės, ku-
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riose šalia konkurencijos dalyvavo 
ir užsienio svečiai. Generolo Berto 
dovanotąjį pereinantįjį prizą šį 
kartą įgijo 5-ta Liepojos jūrų skau
tų draugovė.

Vakarais visi rinkdavosi prie 
bendro laužo. Programos išpildy
me dalyvaudavo tiek Latvijos, tiek 
ir užsienio skautai. Be to, visi lau
žo dalyviai maloniai įvairino laiką 
bendromis dainomis ir šūkiais.

Stovyklą uždarė ministeris pir
mininkas, įteikdamas rungtynėse 
iškovotus prizus. Ir užsienio skau
tų organizacijų atstovai įteikė vė
liavas ir t. t. atminimui.

Gal tam, kad galima būtų pa
tikrinti skautų ištvermę, oras sto
vyklos’ metu buvo nepergeriausias, 
labai dažnai lijo.

Nors stovykla tęsėsi ištisas 10 
dienų, bet daugeliui buvo gaila iš 
jos skirstytis ir dar net keletai die
nų po stovyklos uždarymo praslin
kus pušyne vis buvo galima už
tikti baltuojant vieną kitą vienišą 
palapinę.

Jau atėjęs laikas ruoštis mūsų 
III Didžiajai stovyklai. Praeitais 
metais sudarytas III Didžiosios sto
vyklos komitetas su Latvijos skau 
tų prezidentu gen. K. Gopperu 
priešakyje, kurs sparčiai atlieka 
parengiamuosius darbus. Jau pa
rinkta stovyklos vieta, nustatytas 
laikas, sudaryta programa, ekskur
sijų planas.

Kad skautai lengviau galėtų su-

LSCO vadų kursai.
Kad skautizmas jaunuomenės 

organizacijų tarpe, pasaulio maš

T. Baltpurvinš, 
vadų kursų 
viršininkas.

tabu imant, yra 
pirmoje vietoje, 
apie tai nėra jo
kių ginčų. Ir 
apie skautizmo 
auklėjimo me
todų svarbumą 
nėra nė jokių 
priekabių bei 
ginčų net ir nuo 
žymesnių auklė
tojų. Bet pasise
kimai skautiš
kame auklėji
me tankiausiai 
pareina nuo 
vadų — kaip 
jų sugebėjimo 

krauti pinigus kelionei ir stovyklos 
mokesčiui, išleistos taupomosios 
markutės per 25 ir 50 santimų, ku
rias kiekvienas skautas gali nusi
pirkti savo draugovėje ir įlipinti į 
specialią kortelę. Už- kortelę su 
markutėmis bus galima gauti kel- 
pinigius ir išlaikymą stovykloje. 
Jau pagalvota ir apie įvairius ki
tus stovyklos reikalus, kaip paštą, 
banką, skautiškų reikmenų krau
tuvėlę, patogų susisiekimą ir t. t.

Stovykla įvyks 1934 m. liepos 

vadovauti skautams, taip ir skai
čiaus. Mėgstama sakyti — kokie 
vadovai, tokie ir skautai. Šis pasa 
kymas aiškiai reiškia, kad vadai 
turi būti su geromis ypatybėmis 
sugebėjimo vadovauti, kad jie bū
tų įgudę skautų dalykuose, teisin
gai suprastų skautiško auklėjimo 
tikslą ir metodus, mokėtų juos tei
singai, kur reikia, pavartoti. Pa
žvelgiant į skautizmą plačiau, ga
lime drąsiai sakyti, kad vadų 
skaičius nėra suderintas su skau
tų skaičiumi, ir kad vadų sugebė
jimai vadovauti vieną kitą kart 
neatitinka reikalavimams. Todėl 
naujų vadų skaičiaus padidinimas 
ir jų prirengimas darban visose 
organizacijose yra svarbiausiasis 
tikslas. Be abejo, vadų prirengimo 
pagrindas yra Gilvell kursai Ang- 

20 — 30 dienomis Rygos pajūryje, 
tik šį kartą kitoje vietoje — Asa- 
riucse, taip pat pačiame jūros pa
kraštyje. Stovyklos vieta randasi 
gražiame pušyne, patogiai aplan
koma, nes pagal stovyklos vietą 
eina naujas plentas ir į geležinke
lio stotį nueinama per 10 minučių.

Laukiame svečių artimų ir toli
mų kaimynų, bet ypatingai malo
niai laukiame mūsų brolių — lie
tuvių skautų — gražiu būriu at
vykstant.

II Latvijos skautų Jamboree. 1928 m. Rytmetinė malda.
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Latvijos skautų vadų kursuose.Robinzonų stovykla 

lijoje, kurie ten veikia jau nuo 
1919 metų. Dabar jau beveik visoj 
pasaulio valstybės yra reprezen
tuotos Gilvell kursuose, ir keli 
vadai, šių kursų absolventai yra 
pilnateisiai rengti savo žemėje to
kius pat kursus. Skautų Didysis 
Vadas, pripažindamas Gilvell kur ■ 
sų didelę svarbą, priėmė titulą 
..Lordas Baden-Powellis iš Gil- 
veli“.

Ir LSCO vadų skaičiaus padidi
nimui organizacijoje ir jų prirengi- 
mui paskyrė įžymią vietą, ypatin
gai vadų kursams. Šiemet sukan
ka 12-ka metų, kai LSCO suren
gė pirmuosius vadų kursus. Kursus, 
pagal jų išsivystymą, galima suda
lyti į tris dalis. Pirmoji dalis pasi
žymėtų — kai dar kursų vadovy
bė nebuvo aplankiusi Gilvell kur
sų Anglijoje, bet vadų prirengi- 
mui organizacijos tikslams buvo 
skirta rengti kursus su tais gabu
mais, žinojimais, kuriuos vyres
nieji vadai buvo įgiję praktiškame 
darbe ir skautizmo literatūroje. 
Antroji dalis prasideda nuo 1926 
metų, kai kursuose, prie Balteze- 
ro, vadovauja Gilvell kursus bai
gęs vadas K. Dzirkalis, bet kursai 
dar nėra pripažinti kaipo pilnatei
sis Gilvell kursų skyrius. Trečioji 
dalis prasidėjo jau su 1930 metais, 
kai LSCO kursus pripažįsta pilna
teisiu Gilvell kursų skyrium (Re- 
cognisev Training Course) su pil
nomis teisėmis. Juos su Latvijos 
švietimo ministerio įsakymu įskai
to ministerijos žinioje, ir kursų va
dovybę paskiria Gilvell kursus 
baigusiems T. Baltpurvinui ir V. 
Klėtniekui.

Noriu dar papasakoti, kaip vei
kia šie kursai. Kursų programa 

pritaikinta skautų draugovės pro
gramai, t. y., veikia trys kursai: 
1) vilkiukų, 2) skautų ir 3) vyčių 
vadams. Kiekvieni iš šių kursų su- 
sidalo į tris dalis. I dalis — teore- 
tiškoji. Kursistui korespondencijos 
pavidalu reikia gerai paruošti trys 
studijos (apie 15 įvairių temų). 
Šios dalies tikslas ne tik patikrinti 
žinojimą, bet ir paraginti su tur
tingais komentarais kursistą mąs
tyti ir patikrinti savo žinojimus, 
skautų idealą, principų ir metodų 
supratimą, vilkiukų, skautų ir vy
čių vadovavime. Studijų temos 
kiekvienais metais ir kiekvienoj 
srity kitokios. II dalis — praktiš
koji. Šios dalies tikslas, smulkiau 
įsigilinti vadovavimo technikoje ir 
metodikoje, stovyklos ir lauko gy
venime, gamtos stebėjime, miško 
mene ir t. t. Pritaikinta kiekvienos 
srities (vilkiukų, skautų ir vyčių) 
ypatybėms. Pabaigus šią dalį, 
reikia dalyvauti kursų stovykloje; 
skautų vadų kursuose 2 savaites, 
bet vyčių ir vilkiukų vadų kursuo
se 1 savaitę. III dalis — darbuotės 
įvertinimas. Jeigu kursistas yra 
baigęs I ir II dalį, l^ursų vadovybė 
paprašo tuntininko, kad jis atidžiai 
sektų kursisto darbuotę draugovė
je. Jo darbuotę, be to, seka ir pati 
kursų vadovybė. Mažiausia po 6 
mėnesių tuntininkas duoda savo 
atsišaukimą apie kursistą, t. y., ar 
jis pritaikintas savo darbuotėje, ar 
panaudoja kursuose įgytus pamo
kinimus bei nurodymus, ar ben
dradarbiauja su kitais vadais ir ar 
gerai žino savo pareigą skautų pli
time ir ar jis yra pritaikintas tam, 
kad įgytų ,,miško ženklą“.

Jei kursistas baigęs ir III dalį, 
tai kursų vadovybė, drauge su at

sišaukimu, tariasi ar jis yra pritai
kintas, kad gautų „miško ženklą“. 
„Miško ženklas“, t. y., du medžio 
prikabinukai odos šikšnelėje, kuri 
nešiojama apie kaklą. Kursistas 
turi teisę nešioti Gilvell kakla
raištį, be to, gauna dar Didžiojo 
Vado ir LSCO prezidento parašy
tus liūdymus — diplomus. Kursus 
baigusiems kas metai esti suvažia
vimas stovykloje, kur kalbasi apie 
gautus įspūdžius darbuotėje. Kur
sų vadovybė pasakoja apie jaunuo
sius skautų dalykus ir apie kai ku
rias permainas skautų darbuotėje. 
Tokie suvažiavimai, pasitarimai 
duoda galimybės sekti be pertrau
kos skautų judėjimą.

Kad šiam Gilvell skyriui kursus 
geriau galima būtų sekti, tai pa
skutiniu laiku praktikuoja nedide
lius 3 — 7 dienų vadų prirengimo 
kursus tuntuose.

LSCO kursų reikalams yra įgijus 
pilną kursų inventorių apie Ls. 
5000.— vertės. Taip pat yra vil
ties, kad kursams pasiseks įgyti iš 
valstybės žemės fondo apie 20 ha 
miško plotą prie Camika- 
vos. Šiam plotui iš vienos pusės 
eina jūra, o iš kitos — Garezers. 
Nuo šio ežero vadų kursai ir va
dinami Garezera kursais, o kur
sus baigusieji — Garezerieši.

Baigiant šį pasakojimą, su dide
liu džiaugsmu pažymiu, kad kur
suose prie Baltezero ir praėjusiais 
metais dalyvavo Lietuvos skautų 
vadai. Su didžiu džiaugsmu lauks 
juos ir sekančiuose kursuose.

Drauge apmokyti jaunimo vadai, 
drauge galės vadovauti tautos 
ateity. T. Baltpurvinš,

LSCO vadų kursų viršininkas.

LSCO irLSS artėjimo 
žingsniai.

1923 m. Lietuvos skautų atstovai da
lyvavo I Latvijos skautų Jamboree.

1927 m. Lietuvos skautų vadovai sto
vyklavo Latvijos skautų vadų kursuose 
prie Baltezers ežero.

1928 m, Lietuvos skautų atstovai da
lyvavo II Latvijos skautų Jamboree.

1931 m. Lietuvos Skautų Sąjungos 
atstovas sktn. Čečeta lankės? Rygoje. 
Zemgales skautų ir vadovų draugovė 
atlankė Kauno tuntą. Latvijos skautų 
Vyriausias Skautininkas Dombrovskis 
lankėsi Kaune.

1932 m. Kauno tunto skautų ir skau
tininkų draugovė revizitavo Zemgalės 
skautus ir lankėsi Rygoje.

Lietuvos Skautų Vyriausias Skauti
ninkas v. s. Šarauskas lankėsi Rygoje.

Lietuvos ir Latvijos skautų reprezen
tacinės draugovės Estijos skautų stovyk
loj labai broliškai sugyveno ir buvo pa
naikinusios jas skiriančią sieną.

Lietuvos skautų vienas draugininkas 
baigė Latvijos skautų vadų kursus (Gil- 
well skyrių) prie Garezers ežero.
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Belizans Radzinš.

Skautizmo raida Latvijoje.
Latvijoj skautizmas pradėjo vys

tytis per pasaulinį karą, kada Lat
vija dar buvo prijungta prie Rusi
jos. Kėsyse ir Rygoje 1917 m. įsi
kūrė Rusijos skautų organizacijos 
kuopelių, bet greit vokiečių armi
ja okupavo visą Latviją, po to įsi
kūrė Sovietų valdžia, ir nuo to lai
ko skautai negalėjo oficialiai dar
buotis. Tuo laiku visgi berniukai 
nenustojo veikti, bet slaptai dirbo. 
Aluksnoje latvių skautai įsikūrė 
1917 m. spalių mėn. 22 d., nuo to 
laiko ir skaitosi latvių skautizmo 
pradžia. 1918 m. rugsėjo mėn. 2 d. 
Kėsyse įsikūrė pirma latvių skau
tų draugovė, nuo kurio laiko L. S. 
C. 0. (Latvių Skautų Centralinė 
Organizacija) skaito savo pradžią. 
Greit ir Talsose ir kitose vietose 
įsikūrė skautai. 1920 m. buvusieji 
vietos skautų vadai ir tie latvių 
vadai, kurie sugrįžo iš Rusijos, įkū
rė „iniciatorių“ grupę. Jie prisi
dėjo prie organizacijos kūrimosi 
darbų, kuri greitai užregistravo 
1921 m. balandžio 6 d. aštuonias 
skautų skiltis.

Kai kurie latvių skautų vadai 
sakė, kad Latvijos skautizmo or
ganizaciją davė Kėsys, o skautiš
ką dvasią davė Aluksna ir latvišką 
dvasią — Talsis.

Vadovai ir skautai neturėjo 
skautiško prityrimo. Skautizmas 
buvo kažkokia naujiena. Ypatin
gai po karo labai daug, geresnio 
gyvenimo ieškotojų, prisidėjo prie 
skautizmo. Tada nebuvo galima 
įsivaizduoti, kad koks nors skau
tas gali meluoti arba nepildyti sa
vo pareigų. Dažnai laikraščiuose 
buvo siūlomos vietos „reikalingas 
berniukas su rekomendacijom ar
ba, kad jis būtų skautu“. Šis lai
kotarpis tęsėsi iki 1923 m., iki pir
mos didžiosios stovyklos, neatsi
žvelgiant į skautų organizacijos 
daromas klaidas, nesirūpinant pa
rengimu vadų ir skautiškos litera
tūros. Kai kuriuose vienetuose po 
pirmo sąjūdžio trūko žinių, kaip 
atlikti nuobodžius darbus įdomiai 
ir tuo būdu atsirado užsnūdimas. 
Bet nuolat kūrėsi naujos skiltys ki
tose vietose, ir skautizmas visgi 
išsiplėtojo. Po 1923 m. didžiosios 
stovyklos buvo ieškojimo laikotar
pis. Kilo balsų dėl reformų, šali
no kai kurias klaidas — trūkumus, 
ir tuo būdu skautizmas surimtėjo. 
Įvairūs mėginimai išleisti skautų 
laikraštį pasibaigė niekais, kol ga
lų gale įsikūrė „Ugunskurs“ (Lau
žas), kuris dabar jau eina aštuo
nerius metus. Taip pat buvo lei

džiamos knygos, pirmučiausiai Ba- 
den-Powellio, kuri yra skautizmo 
pagrindas, ir įkurti vadovų kursai. 
Su vadovų kursų įkūrimu ir skau
tų literatūros pagalba provincijai 
buvo duota medžiagos darbui. Ant
rąja didžiąja stovykla 1928 m. pa
sibaigė ieškojimo perijodas ir pra
sidėjo sistematingo darbo perijo
das. Po karo sąjūdžio visos jauno
sios Latvijos organizacijos susilp
nėjo, bet skautų organizacija tai 
mažiausiai pajuto.

Ką prisimena
Su širdingumu ir šypsančiais vei

dais, kas liudijo apie geras tradi
cijas ir sveiką skautų dvasią, Lie
tuvos skautai jau nuo pirmo akies 
mirksnio įgavo mūsų simpatijas. 
Nežiūrint kalbos sunkenybių, mes 
puikiausiai susipratome ir simpa
tijas išvystėm į glaudų draugišku
mą.

Stebėdami LSS uolų veikimą įsi
tikinom, kad pagrinduose padėta 
ir jau išvystyta sveika skautų dva
sia — širdingumas, geras noras ir 
vieningas darbas. Valstybės ir vi
suomenės gyva parama, gausingas 
LSS prieauglis ir pasiekti veikimo 
vaisiai, iškylos, puikus žurnalas 
„Skautų Aidas“ ir p., aiškiai tvir
tina, kad LSS eina tikru keliu ii 
jai yra gabūs, geri ir pasišventę 
vadai.

Lietuva ir lietuviai mums, lat
viams, liko artimi, neužmirštami 
tiek dėl savo paprasto širdingumo 
ir svetingumo, tiek dėl savo gra
žių tradicijų. Mes širdingai džiau
giamės už kiekvieną Jūsų laimėji
mą ir pasiektą siekimą, kurie ve
da prie numatytų idealų ir tobu
lybės.

J. Rullis,
Žiemgalos tunto vadas.

1932 m. rudenį buvo išleisti ,,Su
sitvarkymo ir darbuotės įsaky
mai“, kurie smulkiai nurodo dar
bus ir pašalina didelius nesusipra
timus ir klaidas. Dabar ypatingai 
kreipia dėmesį į vadų kadro pa
gerinimą ir geresnį darbų progra
mos nustatymą. Švietimo ir karo 
ministerijos yra įsakiusios mokyto
jams ir karininkams gyvai daly
vauti skautizme (skautų judėjime).

1934 m. didžioji stovykla paro
dys L. S. C. O. dabartinius rezul
tatus ir klaidas, kas suteiks dides
nę galimybę numatyti tolimesnį 
Latvijos skautizmo vystymąsi.

Žiemgaliečiai apie 
Kauno skautus ?

Lietuvos skautų viešėjimo Min
taujoje ilgai neužmiršiu. Daug te
ko ekskursijų iš Lietuvos sutikti, 
visos jos turėjo šiokius ar to
kius trūkumus, bet Lietuvos skau
tai pasirodė puikiausiai.

Ginkluoti su atviru širdingumu, 
ištverme ir tvarkos meile, Kauno 
tunto skautai užkariavo daug nau
jų Lietuvai draugų.

Kaip Žiemgalos lietuviui, man 
ypatingai malonu, kad pirmi dvie
jų broliškų tautų skautų draugiš
kumo ryšiai užmegzti su Žiemga
los tunto skautais, kurie tikrai yra 
nuoširdūs Lietuvos draugai.

F. Adomaitis,
Žiemgalos lietuvių draugijos 

pirmininkas.
- I

Nebuvau iki šiol arčiau susipa
žinęs su lietuviais, bet buvau gir
dėjęs, kad lietuvių tauta yra sve
tinga savo draugams. Visa asme
niškai matyta ir pergyventa tai 
šimteriopai patvirtino. Išlipus 
Kauno stoty, kai Jūs sugiedojote 
mūsų valstybės himną su tokiu pat 
iškilmingumu kaip savąjį, tai džiau
gėmės, kad esame radę tikrus 
draugus. Jūs nesutikote mus kaip 
svečius su maloniais žodžiais, bet 
kaip tikrus brolius, kurie po ilges
nio laiko vėl sugrįžta į savo gim
tąjį kraštą.

Tai buvo tikras draugiškumas ir 
širdingumas, kuris _ ieškojo aido 
mumyse, ir tikėkit, jis jį ir atra
do mūsų berniukuose. Būti tik
ram draugui, tai yra vienas iš 
skautizmo idealų pagrindinių ele
mentų, ir mes džiaugiamės Jūsų 
auklėjimo pasiektais vaisiais šio
je srity.

A. Briško,
Žiemgalos skautų skyriaus 

narys—rėmėjas.
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A, Luks.

Ką
Nebegalima 

gulėti. Šalta. 
Dar iškylavimo 
nuovargis kau
luose tebetūno, 
bet reik keltis. 
Pakilęs šaltokas 
šiaurys. Pučia 
pro krūmus, 

traukia per kal- 
drą. O vakar 
buvo taip šilta 
diena.

Iškylautojas prieš šaltį turi vieną prie
monę — judesį. Rankomis: viens, du, 
trys; kojomis: viens, du, trys! Vėl spar
čiau juda kraujas, vėl šita. Vėl gražiai 
atrodo pasaulis, nors per jį pučia šiaurys. 

Katiliukas... taip, dabar jis naudotinas. 
Truputį žolės, šakų ir rūksta mažas lau
želis. Pats sėdi šalia jo, žiūri liepsnon, 
katiliukan, dūmuosna. Dūmus pagauna 
vėjas ir nuneša toli per upę. Anapus 
upės miškai. Per miškus slysta balti de
besėliai.

Savotiškos šios vasaros dienos, kada 
pučia šiaurys ir dangus ryškiai mėlynas. 
Gilioji dangaus mėlynė, baltųjų debesėlių 
skuba, vėjo gaivinantis vėsumas dvelkia 
kažkuo svetimu. Kažkuo gražiu, kažin 
kuo liūdnu. Rodosi, kad ten už horizon
to didis gražumas miręs ir šiaurės vėjas 
neša šio grožio sielą į pietus.

Skautas, kuris tokią dieną žygiuoja 
keliu, menkai tejaučia nuovargį. Jo min
tys, greitos ir sparnuotos, lekia su šiau
rės vėju.

Jeigu tu sėdi anksti rytą prie mažo 
lauželio, tai greit užmiršti ir jį ir kati
liuką. Mintys greit nuklysta iki hori
zonto pakraščio, ten, kur pranyksta vė
jas ir debesėliai. Mintys lekia su vėju.

Ten, anapus upės, mėlynas miškas. 
Už miško laukas. Toliau vėl miškai — 
Lietuvos miškai. Kur nors ten toli yra 
ir siena, bet akys jos nemato. Mėlvnos 
miško viršūnės čia ir anapus jos. Taip 
pat šlama medžiai čia ir ten. Vienas 
vienintelis, rodos, miškas ir viena dan
gaus mėlynė virš jo.

Miško medžiai stovi vietoje, niekur 
nenueina. Kiekvienas gyvena savo gyve
nimą, kiekvienas savitas. Vienok visi 
vienodai jie nori augti aukštyn ir pla
tyn. Visi vienodai ošia šiaurio liečiami. 
Kiekvienas skyrium, bet visi kaip vienas. 
Kiekvienas savitas, bet visi kartu — vie
nas vienintelis miškas.

Už miško laukai ir keliai. Keliais 
vaikšto žmonės, taip kaip čia. Ten taip 
pat žygiuoja skautas, kaip tu čia. Taip 
pat sėdi prie laužo kaip tu. Malkos jam 
kitos, bet ugnis ta pati. Ir jis akimis šė
ką nykstančius debesėlius. Tik gal jis 
dažniau žvelgia ne į pietus, kur debesys 
nuplaukia, bet į šiaurę, iš kur vėjas pučia. 
Gali būt.

Gali būti, kad ir jo mintys tysta vo
ratinklio siūleliu per miškus į šiaurę. 
Taip pat kaip tavo į pietus.

Nematomi, neapčiuopiami toki siūle
liai. Vienas galas tavyje, kitas... Kas 
žino? Už miškų nematai, kur jis nusi
driekia, koks vėjas jį nutraukia. Voras 
tęsia siūlą, suaudžia tinklą. Ar minčių 
siūleliai niekad nesusimezga, nieko nesu- 
audžia?... Tolimi keliai, tankūs miškai, — 
gal žūva smulkučiai minčių siūleliai.

Na, tegu! Tu tęsi siūlelį ir leidi jį 
šiauriui nešt į pietus. Tu imi vieną siū
lelį iš širdies ir kitą iš proto. Suverpi 
juos kartu ir leidi šiauriui nešti. Gal vė
jas jį sutraukys, išnaikins. Kad ir taip!

A. Luks.

šiaurys 
pasakoja.
Argi vėjas klausia, kam jis pučia. Argi 
gėlė klausia, kam ji žydi? Ir jaunimas 
neklausia, kam jo jausmai ir mintys. Jis 
svajoja, jis dega savyje, nes tai jo esmė. 
Tegu vietoj žiedų bus vaisiai, tegu iš me 
džių taps miškas; žiedai žydėdami, jauni
mas jausdamas apie tai nemano. Kas 
bus, tas bus savaime. Bet gamtoje vy
rauja ir kitas didelis dėsnis: ateityje gali 
būti tik tai, kas yra buvę žiede, mintyse.

Jeigu nuo Dauguvos krantų mestas 
siūlelis nukristų prie Lietuvos skauto 
laužo, tai vėjas medžiuose ošdamas jį gai
vintų. Pasakotų apie latvių skauto min
tis ir jausmus. Apie tai, kaip bėga latvių 
skautų dienos.

Vasara. Miškai vilioja, keliai vilioja, 
vandenys vilioja. Visi, kas tik laisvi, 
traukia į stovyklas, iškylas. Kurie dar
bų surišti, bent mintyse yra prie pala
pinių po pajūrio pušimis, prie puikiosios 
Gaujos*), prie sriauniosios Dauguvos. 
Gamta kviečia, gamta vilioja. Skauto 
krūtinėje šis gamtos kvietimas randa at
garsio. Gaila, kad daugeli jau anksti su
riša pareiga: banda, laukas, dirbtuvė. 
Gaila, kad jie negali priimti šio gamtos 
kvietimo. Tada dar daugiau kur plevė
suotų stovyklų vėliavos, daugiau būtų 
palapinių, balsiau skambėtų dainos. Vis 
dėlto kiekviena draugovė stengiasi bent 
kartą pastovyklauti.

Kas gali, ima kuprinę ir žygiuoja. Pir
myn begaliniuoju keliu, keliu, kurs veda 
į nežinomuosius horizontus. Kuo toliau 
eini, tuo horizontas toliau. Nepagausi! 
Na, tegu! Iškylautojai nusisuka nuo ke
lio, eina pagal tėvynės upelius, upes. Su
stoja prie senųjų piliakalnių, pernakvoja 
beržynuose, šiluose. Kiekviena iškyla 
veda į kurią tėviškės vietą, kuri pasakoja 
apie praeitį, kovas, darbus ateičiai.

Kurs eina Dauguvos pakraščiu, apžiū
ri puikiuosius krantus, nesenųjų kovų 
vietas prie Ikškilės, senuosius pilies griu
vėsius prie Koknesės. Mažąją upelę prie 
Kegumo slenksčių, prie kurios padavimų 
didvyris Lačplesis lokį nuogom rankom 
nudobęs Putojančius Kegumo slenks-

*) Viena iš gražiųjų Latvijos upių. 

...Brangindamas savo garbę...

čius Dauguvoje, kur ateityje bus elektros 
stotis.

Kurs eina pagal Gaują, sustoja prie 
Siguldos. Ten gražioji Vidžemio Šveica
rija, seni griuvėsiai, statūs krantai, pa
davimuose minėti urvai. Toliau tylūs 
miesteliai Cėsis, Valmiera. Apdainuota
sis Mėlynasis Kalnas ir Burtniekų ežeras.

Kas abi upes matęs, lipa į Vidžemio 
aukštumą tarp jų. Kas pro Mintaują 
perėjęs Žiemgalos lygumą, eina pagal gra
žiąją Abavos upę. Ten pat Kandavos 
miestelis ir Usmos ežeras su gamtos re
zervatu Morico sala, kur matome žmo
gaus rankų neliečiamą Latvijos gamtą. 
Kurs iš šių vietų eina į Rygos pajūrį, nu
kelia kepurę, kai eina pro latvių sava
norių didvyriškųjų kovų vietas. Tai šven
tos vietos: daugelis karžygių ten ilsisi.

Kurs eina rytų pakraščiu, mato dauge
lį Latgalės ežerų. Kam jūra artima, 
žvelgia į žvejų kaimus, uostus, jūros mig
lotą tolį. •

Daug mato iškylautojai žygiuodami 
tėvynės keliais ir takeliais.

Ruduo. Jaunimas renkasi į miestus. 
Prasideda mokyklų darbas. Prasideda 
skautų rudeninis gyvenimas būkluose. 
Dabinamos patalpos, tvarkomas vasaros 
metu įgytas turtas, kolekcijos. Rudens 
rungtynės tarp draugovių. Paradas. Buk
lų vakarėliai, didesni vakarai. Mažos iš- 
kylėlės, weekendo stovyklėlės. Organi
zacijos metinis susirinkimas, konferenci
jos, kursai. Spartus, gyvas rudens dar
bas.

Žiema. Reik mokytis, reik mokytis. 
Bent kartą į savaitę vis dėlto nueinama 
į būklą, užsiėmimus. Motinos diena. Ka
lėdų švenčių atostogos. Rogutės, pašliū
žos, pačiūžos. B.-P. diena, skautų va
karėliai. Bent truputis linksmybės žie
mos nuobodžiomis darbo dienomis.

Pavasaris. Su ledais ir sniegais ištirps
ta ir noras mokytis. Su saulės šviesa 
bunda gamton šaukiantis balsas. Apžiū
rimos palapinės, kraunami pinigai, rengia
masi stovyklosna. Bet dar reik mokytis. 
Dar egzaminai. Pavasario paradas, pra
sideda vasaros gyvenimas. O, kaip norisi 
būti vėl stovykloje, žygiuoti tolimuoju 
keliu. Tie egzaminai, ak, tie egzaminai! 
Kada ir jie jau praeina, prasideda laisva 
vasara su skauto žygiais į gamtužę.

Taip praeina latvių skautų dienos ir 
žygiai. ... ..

Savo keliais eidamas jis žino, kad 
šiaurėje ir pietuose ir vakaruose taip 

pat skautų keliais 
eina kitų tautų 
skautai. Tolimi ke
liai, tankūs miškai. 
Nematyt, negirdėt. 
Vis dėlto jauti, kad 
nuo brolių žingsnių 
dunda žemė. Visi 
žygiuoja pirmyn. 
Visi žygiuoja į toli
mąjį horizontą. Ga
lingas bendros jė
gos nujautimo šūkis 
veržiasi iš krūtinių. 
Aiški nauja mintis 
lekia per miškus. 
Mintis tampa noru: 
te prasiskiria miš
kas! Te tampa ma
tomu artimiausias 
brolis! Ranką jam 
paduoti, kartu žy
giuoti! Mes juk 
einame vienu keliu 
— pirmvn į neži
nomą tolį.

Tai pasakoja 
Lietuvos skautui 
šiaurys.
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Mato Grigonio
Matas Grigonis gimė 1889 m 

spalių 3 d. Miškinių vienkiemy, 
Rokiškio valse. Mokėsi Mintaujos 
gimnazijoje. 1908 m. pradėjo mo
kytojo darbą — iš karto Neršionių 
,,Saulės" pr. mokykloje, paskiau 
persikėlė į Panevėžį. Bene ilgiau
siai bus mokytojavęs Panevėžy. 
Nuo 1908 m. rudens iki vokiečių 
okupacijos buvo Panevėžio Lab
darių Dr-jos pr. mokyklos moky
tojas. Karo metu mokytojavo lie
tuvių karo tremtinių mokyklose 
Rusijoje. 1918 m. grįžęs į Lietuvą, 
nuo tų metų rudens vėl Panevėžy
— ,.Saulės" gimnazijos mokytoju, 
o 1920—1925 m. — berniukų 
gimnazijos vicedirektorium. Nuo 
1925 m. rudens — Rozalimo vid. 
mokyklos direktorius, o nuo 1929 
m. rudens — Anykščių vid. mo
kyklos direktorius.

Matas Grigonis rašyti pradėjo 
tais pat 1908 m. Per tą laiką yra 
parašęs daug didesnių ir mažesnių 
dalykų, daugiausia eilėraščių, apy
sakų jauniems, žaidimų knygų su 
dainomis ir kt. Rašė ir teberašo 
žurnaluose, laikraščiuose. Daug 
yra rašęs ,.Viltyje", „Ateity", 
„Šaltinėly" ir kt. Matas Grigonis 
yra ir „Skautų Aido" bendradar
bis.

Matas Grigonis su mokiniais yra 
surinkęs daug tautosakos ir daug 
žodžiu lietuvių kalbos žodynui.

Matas Grigonis yra mokytojas, 
kokių reta. Mokyklos darbą yra 
visa siela pamilęs. Savo pamokas
— lietuvių kalbos ir literatūros — 
moka padaryti labai įdomias ir ne
sunkias. Nuostabiai moka laimėti 
visu mokinių simpatiias. Kam te
ko laimės būti Mato Grigonio mo
kiniu, tas visada su geru šiltu 
iausmu mini savo tą gerą šviesu 
mokytoją.

Matui Grigoniui visi moksleivių 
reikalai rūpi, kaip savi, lis sako:

Mokytojo misija neturėtų pasi
baigti su šeštuoju skambučiu". 
Dabar skundžias — skautų ir atei
tininkų klausimas santykius moky
tojų su mokiniais sutrikdo. Dabar 
yra daugiau slėoimosi, negu seniau 
būdavo (Pasikalbėjimas su M. Gri- 
goniu, Naujoji Romuva, 115 nr.).

Matui Grigoniui visada rūpėjo 
skautų veikimas. Būdamas vicedi
rektorius Panevėžio gimnazijoj, 
dalyvaudavo skautų užsiėmimuose, 
sueigose. Kur galėjo — skautams 
padėjo. Šarūniečiams — jūrų skau
tams — parašė dainele su gaido
mis (Jūra sielą įdienoji karžygio 
šlove). Kitur — Anykščiuos* — te- 
bėr skautų globėjas ir patarėjas 

pedagoginio ir literatūrinio 
(terbo 25 metų sukaktis.

visuose reikaluose. Jis sako: „Aš 
simpatizuoju skautams. O kodėl— 
tepasilieka mano širdies paslaptį-• M nu .

Ši sukaktis Matą Grigonį sutiko 
sergantį. Nuo rudens, visą žiemą, 
gydėsi Raud. Kryžiaus Sanatorijoj 
Aukšt. Panemunėj. Sunkus moky
tojo darbas buvo nuvarginęs. Bet 
dabar jau pasveiko ir šiomis die
nomis iš sanatorijos grpįo į Anykš
čius.

Linkime Mokytojui dar antrą 
tiek nuveikti mokykloje ir litera
tūroje. Būk ir toliau — kaip visa-

.. . ...............% _-x
£ Skauto įžodis j
£ Ištariu įžodį skauto: J
ž Dievą mylėsiu ir tautą, %
\ dirbdamas labui tėvynės; =
e artimu dėsiu kiekvieną, J
š liksiu geresnis kasdieną.
%. būsiu darbe pirmutinis. £
% M. Grigonis =

.. ..........  11=

JAMBOREE LIETUVOS VĖLIA
VĄ IŠKELSIME.

Lietuvos skautų draugovė ruošis ir da
lyvaus Jamboree pagal tokį planą:

Liepos m. 18 d. prasidės šios draugo
vės paruošiamoji stovykla Kauno apylin
kėse. Ji baigsis liep. m. 28 d.

Liep. m. 28 d. apie 18 vai. draugovė 
iš Kauno traukiniu išvyks, pro Virbalį, į 
B e r ly n ą . Čia atvyks liep. 29 d. 8 v. 
ryt. Aplankys Vokietijos sostinės įžymy
bes ir liep. 30 d. 13 vai. išvažiuos į 
Vengriją.

Liep, m. 31 d. 8 v. ryt. atvyks į veng
rų sostinę Budapeštą. Tą pačią die
ną apie 11 vai. d. draugovė jau bus au-

Latvių jurų skautai.

Matas Grigonis.

da iki šiol — lygiai visų mokinių 
mylimas, visiems brangus. V. J.

tomobiliais nuvešta į G b d b 11 b, kur 
tuojau pradės savo stovyklos įrengimo 
darbus.

Iš Jamboree bus ekskursija į Buda
peštą ir į vengrų šalį.

Mūsų dr-vė dalyvaus pasirodymuose, 
kurie bus Jamboree lankytojams ruošia
mi. Taip pat turės savo laužus ir smul
kesnius pasirodymus.

Pasibaigus tarptautinei stovyklai, mū
sų draugovė grįždama vienai parai su
stos Prahoje, ir čia apžiūrės gražio
sios sostinės įžymybes.

Draugovėje gali dalyvauti 35 skautai, 
turį ne daugiau 19 m. (vyresnius dr-vės 
vadovybė galės, esant vietų ar būtinai 
reikiant, priimti savo nuožiūra). Kandi

datas turi būt 
neblogas daini
ninkas, pagei
daujama prity
ręs stovyklauto
jas,sveikas, ne- 
susnūdęs — vie
nu žodžiu, tin
kąs reprezen
tuoti.

Kas nori šio
je draugovėje 
dalyvauti, turi 
iki š. m. balan
džio m. 17 d. 
pareikšti savo 
norą dr-vės va
dovybei (Kau
nas, Nepriklau
somybės a. 4. 
Telef. 40-71).
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Pirmoji tarptautinė skautų Jam
boree, įvykusi 1920 m, Londone, 
atidarė daugelio žmonių akis — tų, 
kurie tame judėjime dalyvavo ir 
tų, kurie stovėjo nuošaliai. Jiems 
paaiškėjo, kokiu dideliu maštabu 
paplito tas judėjimas per visą pa
saulį.

Jau prieš keletą metų įvairūs 
kraštai buvo išdirbę savo darbo 
planą, pasiremdami tuo pačiu me
todu ir skyrėsi jie tik mažomis 

Taip šypsodamas skautas nugali visus smakus.
Piešinys R. Baden-Powellio.

smulkmenomis. Tačiau dėl didžio
jo karo ir dėl apsunkinto susisie
kimo galimumų, paaiškėjo reikš
mė tarptautinio judėjimo netgi 
tiems, kurie patys tame judėjime 
dalyvavo, kai susivažiavo berniu
kai 25 tautų ar net daugiau ir įro
dė, kad jie visi buvo vienos dva
sios įkvėpti — brolybės ir meilės 
dvasios.

Prieš 10 metų, kaipo Jamboree 
pasekmė, buvo įsteigtas mūsų tarp
tautinis biuras su savo tarptautiš- 
kuoju laikraščiu Jamboree ir vė
lesniuoju centru Šveicarijoj, tarp- 
tautiniems susiėjimams ir stovyk
lai. Tas privedė prie dažnai pa
sikartojančių nuomonių mainymo
si ir prie korespondencijos tarp 
įvairių kraštų skautų, prie susiva
žiavimų, pavyzdžiui, Danijoj ir 
Švedijoj, prie pasaulinio Jamboree 
Birkenheade prieš 4 metus — ir 
prie skautų vyčių susirinkimo Kan- 
derstege, kuris įvyko 1931 m.

Greit po skautų atsirado tarp
tautinis skaučių judėjimas.

Ir jos turi savo pasaulinių sto
vyklų ir konferencijų, ir jos turi 

savo biurą pakėlimui tarptautiš- 
ko darbo; su aukštais vienybės 
idealais ir su griežtu nusistatymu 
panaikinti būsimoms kartoms vieš
pataujančių nuomonių skirtingu
mus. Nuomonių skirtingumus tarp 
luomų, religijų ir kraštų, o jų vie
ton įskiepyti pasaulyje taiką ir 
meilę.

Pasilikdami ištikimi mūsų tėvy
nės patriotizmui, mes negalime 
leisti jam pasidaryti mūsų idea fix, 

kuri mus paliktų klaidingoje nuo
monėje, kad, tik mūsų kraštas yra 
vienintelis akmenukas pasaulio pa
krantėje. Mes turime būti kilnes
nių pažiūrų ir pripažinti, kad ir ki
tos tautos — ir visos lygiai — turi 
egzistavimo teisių.

Tikriausia ir geriausia priemonė 
prieš ultra nacionalistiškus jaus
mus yra ir pasilieka, meilė ir drau
giškumas kitoms tautoms. Bet dar 
tikresnė ir galingesnė priemonė 
yra pažinimas, kad kaip dideli 
mūsų kraštai ir bebūtų — ar tai 
imperijos, ar respublikos — yra 
dar didesnė karalija — ir ji yra 
Dievo.

Dievo karalija reiškia meilę ir 
gero troškimą pasaulyje — ne tik 
siauriausiose ribose — tarp drau
gų, — bet toli už visų ribų — ir 
tarp kitų akmenukų pakrantėje.

Kai visi mes tą suprasime — 
tada, ir tik tada, galės būti taika 
pasaulyje.

Karas yra velnio darbas — per 
siaurą savęs supratimą ir pasidi
džiavimą.

Taika yra Dievo darbas per

IŠVYKDAMAS ATOSTOGŲ ATSIMINK!
1. Išvyk atostogų linksmas ir gerai 

nusiteikęs.
2. Kasdien šypsodamasis padaryk vis 

ką nors gera.
3. Parsivežk skautišką uniformą ir 

ją tvarkingai dėvėk.
4. Svečiuose ir namie būk tobulas 

abstinentas.
5. Nei išlošk, nei pralošk nė vieno 

kiaušinio: ši pramoga tebūnie tik žaidi
mas.

6. Neužsibūk ilgai vakarėliuose ir ki
tuose vyresniųjų pasilinksminimuose.

7. Būk mandagus: susitikęs pažįsta
mus sveikink pirmas senus ir jaunus, už
kalbink juos, o užkalbintas maloniai 
atsakyk.

8. Nenuduok visažinį ir neimk moky
ti vyresniųjų.

9. Būk pamaldus ir tinkamomis die
nomis apsilankyk bažnyčioje.

10. Visur ir visada atsimink skautų 
įstatus ir įsakymus. Skautininkas.

meilę visiems. Čia glūdi šventa 
misija kiekvienam mūsų brolijos 
nariui, ar jis būtų senas ar jaunas, 
vadas ar eilinis — kiekvienas turi 
taip, kaip jis gali, draugiškumą ir 
viso gero troškimą kelti, stiprinti. 
Mes, stovintieji to pasaulinio ju
dėjimo dar tik išsivystymo stadi
joje, turime stengtis pažvelgti prie
kin. Įsivaizduokim prieš mūsų 
dvasines akis tą judėjimą ne tokį, 
koks jis dabar yra, bet koks jis 
bus po 20, 30 — arba 100 metų. 
Plačiai žiūrėdami turime mes 
imtis mūsų darbo.

Mes turime atsižiūrėti laiko — 
ir juo pasiremdami dirbti, kad 
kiekvienas kraštas turėtų neribo
tą skaičių jaunų vyrų ir berniukų., 
kurie būtų įtakoje to paties idea
lo: aukšto idealo troškimo gero ir 
harmoningo bendro darbo. Tas 
negali įvykti neturint gerai išdės
tyto plano,—bet tas nėra negali
ma. Keikės daug kuo aukoti, bet 
sulyginus su tikslu, tai bus ne
daug.

Dėkodami, galvokime apie pra
eitį,—bet pažvelkime ir į ateitį — 
nuolat matydami prieš akis bro
lybės viziją, kuri yra tokia stipri, 
kad jos nariai yra pasiruošę igno
ruoti menkus rasių, religijų ir luo
mų skirtumus.

Zenkim į priekį, ranka į ranką 
— į kilnų tikslą priešais mus, tar
naujantį žemės taikai ir laimei.
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Latvijos skaudų centralinė organizacija.
Latvaitės 
duoda 
skaučių 
įžodį 
stovykloje.

Foto
sk. Tamoliūno.

Istorijos metmens, 
1921 m.

Susidomėjimas skaučių sąjūdžiu atsi
rado 1921 m. kartu su skaučių draugovių 
daugėjimu. Mergaitės kreipėsi į Skautų 
Centralinę Organizaciją ir atskiras drau
goves, prašydamos įsteigti skaučių drau
goves. Šių draugovių įsteigimu ypatingai 
susidomėjęs buvo sk. Valters 
V o i t s ‘ a s, kuris jau Rusijoje buvo va
dovavęs skaučių draugovėms. Laimei iš 
Šanchajaus į Latviją sugrįžo pažįstamas 
visuomenės veikėjas Roberts V a 1 d- 
mans, kuris buvo Anglijos skaučių 
svastikos turėtojas. Kadangi pagal vei
kiančius Anglijos skaučių įstatus skau
čių įžodį gali priimti tiktai asmenys, ku
rie patys yra davę tokį įžodį, arba, ku
rie yra skaučių svastika apdovanoti, tai 
sk. Voits užmezgė santykius su Valdma- 
nu ir drauge pradėjo organizuoti skaučių 
draugovę. Šią draugovę pas save pri
ėmė Latvijos Jaunuomenės Sąjunga Ry
goje (Latviešu Jaunatves Savieniba). Pir
mąsias mergaites pamokė R. Valdmans ir 
paruošė jas pagal skautų programą. Be 
to, jis užmezgė santykius su skaučių orga
nizacija Anglijoje ir gavo iš jos daug me
džiagos apie mergaičių skautystę. Pir
mos mergaitės davė įžodį birželio m. 10 
d. kartu su skautais ir jų įžodį priėmė 
Valdmans. Mergaites pavadino pagal 
anglų pavyzdį gaidomis. Po šio įžo
džio susidomėjimas visuomenėje bu
vo toks didelis, kad atsirado trum
pu laiku didelis jaunuomenės veržimasis 
ir ne tiktai Rygoje, nes draugovės pra
dėjo organizuotis prie skautų draugovių 
taip pat ir didesniuose provincijos mies
tuose, pav.: Mintaujoje, (Jelgavoj), Cėsy- 
je ir Valmieryje. Kad būtų medžiagos, 
pagal kurią galėtų organizuotis skaučių

Reikia padirbėti.
Foto sk. Tamoliūno.

draugovės, tai Valdmans v^ertė visą gau
tąją iš Anglijos medžiagą, kuri perdirbta 
pateko į skaučių draugoves. Laikas taip 
pat buvo pagalvoti apie vadoves, nes vi
suomenė to buvo pasigedusi. Tuo laiku iš 
Rusijos parvažiavo Teresė Būmert, 
kuri tenai buvo buvusi skaučių draugovė-

Elizabete Rozenbergs, Latvijos skaučių 
vadė.

je. Ji nuoširdžiai padėjo kartu su jau 
esančiomis skautėmis priruošti mergaites 
prie būsimųjų įžodžių. Latvijos Jaunuo
menės Sąjunga rekomendavo savo narę 
Vilhelminą Vilks, kuri apsiėmė 
vadovauti esančiai skaučių draugovei. 
Spalių m. 9 d. įvyko antras skaučių įžo
dis, dar bendras su skautais. Kartu su 
jais buvo suruoštas ir pirmas viešas va
karas, kurio programą atliko skautės ir 
skautai.

L. J. S. iš pradžių rėmė skaučių drau
govę įgydama skautėms uniformas, bet 
neilgai. Lėšų reikėjo įsigyti ir literatūrai 
apie mergaičių skautystę. Valdmans ir 
ponia Vilks užmezgė santykius su skau
čių organizacija Anglijoje ir gavo iš jos 
nurodymų ir statutus savarankiškai skau
čių organizacijai įsteigti. Šie statutai buvo 
išversti ir pritaikinti Latvijos sąlygoms 
ir valdžios reikalavimams. Prie šio darbo 
daug prisidėjo tų laikų apygardos teismo 
pirmininkas B i 11 e.

Vėliavos vietos papuošimas — Latvijos 
skaučių ženkliukas.

Foto sk. Tamoliūno.

1922 m.
1922 m. prasidėjo pirmosios skaučių 

draugovės, vadovaujamos V. Vilks, sava
rankiškas gyvenimas. Pirmos skaučių 
draugovės sąstatas buvo priaugęs jau iki 
60 skaučių. Mergaitės vis įsirašinėjo, 
todėl atsirado būtinas reikalas įsteigti 
Rygoje jau antrą skaučių draugovę. Per 
šį laiką jau buvo įsteigtos draugovės 
Mintaujoje, Cėsyje ir Valmieryje. Bei 
su jomis buvo painiavos dėl įžodžio. Skau
tės buvo davusios įžodžius prie skautų 
vėliavų, ir tuos pasižadėjimus buvo pri
ėmė skautai, kurie tokios teisės neturėjo. 
Todėl visos skautės buvo pakviestos iš 
naujo įžodžio balandžio m. 23 d. Rygon. 
Kovo 13 d. Latvijos skaučių centralinės 
organizacijos statutas buvo įregistruotas 
Rygos Apygardos Teisme. Tai buvo pra
džia nepriklausomos skaučių darbuotės. 
Pirmiausia pasistengta patvirtinti skau
čių uniformą ir ženklelius, kad jie būtų 
įstatymu apsaugoti. Kovo mėnesyje su
ruoštas pirmas atskiras vakaras, kuris 
turėjo didelio pasisekimo kaip materialiu, 
taip ir idėjos propagandos atžvilgiu. Da
bar organizacija turėjo pirmas lėšas, ku
riomis pirmiausia įtaisė pirmos skaučių 
draugovės vėliavą. Balandžio mėn. bu
vo sušauktas pirmas visumos narių susi
rinkimas, kuriame buvo išrinkta pirma 
valdyba ir pirma skaučių vadė — Vilch. 
Vilks. Valdyba pradėjo energingai rū
pintis mergaičių skautystės plėtimusi Lat
vijoje ir esamųjų draugovių gerbūviu. Ba
landžio m. 23 d. įvyko pirmas skaučių 
paradas ir skaitlingas įžodis, į kurį su
važiavo taip pat ir provincijoje įsteigtos 
draugovės. Parade dalyvavo apie 200 
skaučių iš 5 draugovių. Dviem skaučių 
draugovėm buvo įteiktos vėliavos. Pa
lade davė įžodį ir 3 vadovės. Mergaičių 
skautystei smarkiai plečiantis buvo rei
kalingas pasišventimas darbe, ypatingai 
instrukcijas verčiant ir perdirbant, taip 
pat ir jų skaičių dauginant tam, kad ga
lima būtų patenkinti didelį jų pareikala
vimą. Pavasarį, priimdama įžodį, 6 
skaučių draugovės Daugpilyje, skaučių 
vadė Vilks susipažino su Lady Paget, 
kuri tuo laiku buvo Daugpilyje. Ji, kaip 
buvusi skaučių vadovė Anglijoje, supa
žindino Vilks su mergaičių skautystę 
Anglijoje ir pakvietė ją nuvažiuoti vasa
rą į vadovių stovyklą Anglijoje, duodama 
kelionei lėšų ir rūpindamasi priėmimu 
Anglijoje. Tai buvo didelis laimėjimas, 
nes susipažįstant su mergaičių skautystę 
jos tėvynėje daug ko galima buvo iš
mokti. Ypatingai reikalingos buvo prak
tiškos žinios apie stovyklų sutvarkymą, 
nes negalima įsivaizduoti stovyklos be 
prityrusios vadovės. Anglijoje susirinko 
delegatės iš daugelio valstybių ir įsteigė 
Tarptautinę Skaučių Sąjungą, į kurią bu
vo priimta ir Latvija, nors skaučių skai-
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cius dar buvo mažas ir pati organizacija 
jauna. Iš Anglijos buvo parvežta daug 
Įmygu apie mergaičių skautystę ir šilkinė 
medžiaga centralinės organizacijos vėlia
vai, kurią padovanojo gener. konsulas 
B i r i n š su žmona. Lady Paget paauko
jo lėšų vėliavai pasiūdinti. Vėliava buvo 
atiduota dirbti Latvijos siuvamųjų maši
nų draugijai, kuri darbą atliko nemoka
mai. Piešinį vėliavai padarė dailininkas 
K u r 1 i s. Vasarą skautės dalyvavo Jau
nuomenės dainų šventėje ir vaikų die
nose su demonstracijomis Latvijos Rau
donojo Kryžiaus sode. Rugsėjo mėn. su
ruošė pirmą skaučių stovyklą Melužuose. 
Stovykla tęsėsi 5 dienas ir joje dalyvavo 
30 skaučių iš visų esamųjų draugovių. 
Metų pabaigoje draugovių jau buvo 23 su 
750 skautėmis.

1923 m.
Šių metų vasarą gen. kons. Birinš pa

kvietė 10 skaučių dalyvauti Anglijos 
skaučių stovykloje — Foxlea’je. Viena 
anglų garlaivių bendrovė apsiėmė skau
tes nugabenti nemokamai į Angliją ir at
gal. Iš 10 senesnių draugovių buvo iš
rinkta po vieną geresnę skautę, kurios, 
skaučių vadės lydimos, nuvyko į skaučių 
stovyklą Anglijon. Tuo pačiu laiku bu-

Skaučių stovykloje..

Foto sk. Tamoliūno.

Pasaka apie paukštytes.
Ut-tūt-to-hū! — Malonioje mė

nesienoje ant šakos tupėjo sena, 
ruda pelėda, ramiai rėkdama savo 
šūkį.

Ji yra sena, bet maloni; turi di
deles, gilias akis, kurios mato net 
tamsoje. Nors daugelis žmonių jos 
bijo, bet ji yra tikrai nekenksmin
ga ir atrodo juokinga, kai jos „Ut- 
tūt-to-hū“ girdisi garsiai burbu
liuodamas.

Mažame namelyje gyveno netur
tingas žmogus su žmona ir 2 vai
kais, Tomu ir Beta. Nors mo
tina ir labai mylėjo abu vaiku, bet 
visuomet bardavo juos už tingėji
mą, užmiršimą ir netvarkingumą.

Vaikai buvo papratę bėgioti 
kambaryje, o žaisdami triukšmin
gus žaidimus, apversdavo baldus, 
sudaužydavo lėkštes, sudraskyda
vo savo drabužius ir bendrai pa
darydavo kokią nors žalą. Taip 
darydami, jie niekuomet nepama
nė, kokiu vargu būna kitiems žmo
nėms.

Vieną dieną motina papasakojo 
jiems, kaip atrodytų kambariai, jei 
čia gyventų paukštytė ir vilkiukas.

Vu sušaukta Pasaulinė Skaučių Sąjungos 
konferencija, kurioje iš Latvijos vėl da
lyvavo Vilks. Konferencijoje buvo iš
keltas sumanymas pagaminti viso pasau
lio skaučių vėliavą ir buvo pavesta kiek
vienai valstybei įteikti savo pavyzdį iki 
ateinančios konferencijos. Iš Anglijos 
buvo parvežta pirmutinė palapinė, kurią 
organizacija įsigijo. Rudenį 3 vadovės 
aplankė Lenkijos skaučių stovyklą, o va
sarą Rygos draugovių skautės dalyvavo 
vaikų šventėje. Rudenį buvo suruoštas 
skaučių paradas su draugovių vėliavų pa
šventinimu. Parade dalyvavo 33 drau
govės su 700 skaučių. Buvo atspausdin
ta ir išdalinta propagandos tikslu brošiū
ra „Mergaičių skautystė". Be to, Latvi
jos skaučių centr. organizacija išleido 
knygos „Skaučių žaidimų pasaulis“ pir
mąjį šimtą, kurią sudarė skaučių vadė 
Vilch. Vilks. Metų pabaigoje skaučių 
skaičius siekė iki 1130, o draugovių skai
čius — 43. (B. d.).

IŠĖJO „VADOVĖ“ Nr. 1.
Š. m. kovo m. pabaigoje išėjo naujas 

(1, sausio — kovo m.) skaučių vadovių 
laikraščio Vadovė numeris. Turiningas 
ir įdomus. Šio nr. kaina 60 cnt.

— Kas yra ta paukštytė? — 
paklausė Beta.

— Paukštytė, — atsakė motina, 
— yra maža, mažutė fėja, kuri, dar 
visiems tebemiegant, ateina į na
mus, apšluosto židinį, uždega ug
nį, atneša vandens, paruošia pus
ryčius; ji aptvarko kambarius, iš- 
ravėja darželį, nuvalo batus, bet 
niekas niekuomet jos nemato, nes 
ji visada nematomai pasišalina 
prieš žmonių atsikėlimą. Visi myli 
fėją ir yra laimingi, o namai — 
šviesūs ir švarūs.

Dabar Tomas ir Beta panoro tu
rėti paukštytę, kuri atėjus padėtų 
jiems ir išgelbėtų juos nuo darbo, 
kurį užduoda tėvas ir motina.

Motina pasakė jiems, kad ge
riausiai yra nueiti pas išmintingą, 
seną pelėdą ir paklausti jos, kaip 
susirasti paukštytę, nes ji viską 
žino apie fėjas, laumes.

Sutemus abu vaikai išėjo į miš
ką ieškoti pelėdos. Tomas vedė 
drąsiai pirmyn. Naktis gaubė tylų 
miškelį, ir takas darėsi vis tam
sesnis ir tamsesnis. Pagaliau, To
mas pradėjo bijoti ir gailėtis, kad 

iškeliavo nuotykių ieškoti. Bet 
Beta buvo smarki, ir, nors bijojo, 
nervavosi, bet negrįžo atgal, o sku
bėjo, vesdama ir savo brolį paskui 
save.

Greit jie išgirdo tarp medžių 
kažin kokį nepažįstamą šauksmą. 
Jis skambėjo taip paslaptingai ir 
baugiai, kad abu norėjo apsisukti 
ir bėgti atgal namo. Bet Beta, pa
maniusi apie progą visą sužinoti 
apie paukštytes, dar stovėjo ir 
klausės to balso, kuris antrą kar
tą skambėjo daug draugiškiau. Be
ta žengė priekin ir greit priėjo 
prie to medžio, kiurio šakose tu
pėjo pelėda.

— Ponia Pelėda, ponia Pelėda, 
mes atėjome pas jus, — pašnabž
dėjo Beta.

— O-hū-hū, aš džiaugiuosi, gir
dėdama tai. Lipkite į medį, mano 
brangieji, ir sėskite prie manęs, 
ant šitos šakos.

Jie taip ir padarė. Tvirtai prisi
glaudę prie minkštų, šiltų pelėdos 
plunksnų, pasakė jai savo vargus: 
kaip jie visuomet turi vargti prie 
darbo, kai nori žaisti, kaip išgirdę 
apie paukštytes ir nori gauti vie
ną paukštytę, kurią paliktų na
muose, kad ji padarytų už juos pa
pildomą darbą.

— O-hū-hū, hū-hū-hū-hū! — su
prunkštė juokais pelėda, — jūs 
matote tą klaną ten žemai? Nuei
kite prie šiaurinio krašto, kai mė
nuo bus šviesus, ir apibėkite ap
link 3 kartus, sakydami: „Suk ma
ne, suk mane, parodyk man elfą; 
aš žiūriu į vandenį ir matau .. .“ 
Pabaigę paskutinius rimo žodžius, 
žiūrėkit žemyn į vandenį ir ten jūs 
pamatysite paukštytę, kurios var
dą ir pasakykite.

Kai mėnuo užtekėjo, Beta nuėjo 
į klaną ir apibėgo 3 kartus, rėk
dama: „Suk mane, suk mane, pa
rodyk man elfą; aš žiūriu į vande
nį ir matau .. .“ Bet kai ji pažiū
rėjo į klaną, nieko nematė,, išsky
rus savo pačios atvaizdą. Beta grį
žo atgal pas pelėdą ir pasakė, kad 
nematė nė vienos paukštytės van
deny.

Tada pelėda pasakė:
— Ar tu nematei nė vienos, ku

rios vardą galėtum įdėti į rimą, 
kurį aš tau pasakiau?...

Beta atsakė: — Nė vienos.
Ponia Pelėda paklausė: — Ką tu 

matei vandeny?
Beta atsakė: — Nė vienos,- be 

savęs.
Tada ponia Pelėda pasakė: — 

Ar žodis „save“ tiktų rimui?
Beta pamanė: „Suk mane, suk 

mane, parodyk man elfą; aš žiū-
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Tiems, kurie laukia Baden-Powellio Lietuvoje.
Tur būt, visi Lietuvos skautai yra 

girdėję, kad šią vasarą, rugpiūčio mėn. 
17 d., pasaulio skautų šefas lordas Ba
den-Powellis su žmona, vaikais ir maž
daug 500 Anglijos skaučių vadovių ir 150 
skautų vadų aplankys Lietuvą, vykdamas 
specialiu laivu po visus kraštus, esančius 
Baltijos jūros pakraščiuose. Daugumas 
mūsų skautų, aišku, turi vilties savo aki
mis pamatyti skautystės Įkūrėją. Jums 
irgi bus Įdomu, jei dabar šį tą papasako
siu iš paskutinių laikų Baden-Powellio 
gyvenimo.

Nesenai, sausio m. 22 d. Baden-Po
well, arba B.-P., kaip jį sutrumpintai va
dina dauguma pasaulio skautų, šventė 
savo 76 metų sukaktuves. Tą dieną jis 
buvo Maltos saloje, Viduržemių jūroje. 
Čia jis buvo gydytojų nusiųstas gydytis 
ir ilsėtis, nes paskutiniais metais mūsų 
šefo sveikata yra nevisai gera. Dėl jos 
jis ir praeitais metais negalėjo aplankyti 
Lietuvos, kaip kad anksčiau buvo nu- 
matęs.

Maltos sala, kur B.-P. praleido var
dadienį, yra nedidelė, tačiau skautų ten 
yra gana daug, nes šefo vardadienio pro
ga surengtame skautų sulėkime pro jį 
praėjo ir jį pasveikino 2000 Maltos 
skautų.

riu į vandenį ir matau save“. Bet 
aš nesu paukštytė.

Ponia Pelėda atsakė: — Ne, bet 
tu gali būti, jei stengsies. Tu esi 
tvirta ir darbšti maža mergaitė. 
Tu gali šluoti grindis, moki uždegti 
ugnį, gali sutvarkyti kambarius, 
paruošti pusryčius, pasitaisyti lovą, 
nusivalyti batelius, apsivilkti dra
bužius. Visus šiuos darbus gali pa
daryti dar prieš tėvų atsikėlimą. 
Tėvai, radę viską sutvarkytą, ma
nys, kad namuose buvo fėjos, gero
sios laumės.

Paukštytės yra mažos mergytės, 
kurios gyvendamos stengiasi gera 
daryti.

Dažnai namuose mažos mergy
tės yra tik vargas kitiems, ir šitos 
vadinasi išdykėlės. Jos yra, lyg 
maži demonai. Kai žmonės jaučia
si liguisti, nuvargę, nori ramiai ra
šyti ar skaityti, jos pradeda kauk
ti, rėkti ir bėgioti kambaryje. Jos, 
įėjusios į švarų ir tvarkingą kam
barį, kiekvieną daiktą apverčia, 
sutepa savo nešvariais batais, su
braižo baldus ir indus ir palieka 
viską netvarkoj, kad kiti sutvar
kytų, Jos yra tinginės ir nieko ne
padeda tėvams.

Išdykėlės yra baisūs sutvėrimai 
ir daug kuo skiriasi nuo paukšty-
čių.
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Važiuodamas į Maltą Baden-Powellis 
b“\o užsukęs į Romą, kur jį priėmęs Po
piežius jam pareiškė, kad turi daug sim
patijų skautų, judėjimui ir turi vilties, kad 
šis judėjimas augs ir stiprins brolišką 
tarptautinį įvairių kraštų skautų ryšį, 
kas, jo nuomone, yra vienas svarbių da
lykų, galįs prisidėti prie pasaulinės tai
kos palaikymo.

Bet paukštytės taip pat nėra 
tikrosios gerosios laumės. Jos yra 
tik paprastos mergaitės, kurios 
stengiasi daryti mažus gerus pa
tarnavimus vietoj negražių išdy
kavimų, kaip išdykėlės.

Paukštytės ir skautės ramiai su 
norėjimu dirba savo darbus ir nori 
būti dėkingos tėvams, atsilyginti 
jiems. Jos supranta, kad tai yra jų 
pareiga tėvui ir motinai.

Kartais ir jos gali būti vargu ki
tiems, ypač jei jaučiasi pavargu
sios ar nori žaisti lauke, bet, pri
siminusios savo pareigą, jos vėl 
būna ramios ir klusnios.

Tomas ir Beta po pasikalbėjimo 
su pelėda jau kitą rytą greitai iš
šoko iš savo lovų vos atsibudę. Jie 
išvalė kambarį, uždegė ugnį, išvirė 
pusryčius ir vėl nuėjo į savo kam
barį, Tėvai, radę viską sutvarky
tą, labai nustebo ir pamanė, kad 
gerosios laumės čia buvo.

Taip slinko diena po dienos; 
vaikai džiaugėsi galėdami padaryti 
tėvams džiaugsmą ir atlikdami pa
reigas, kaip paukštytės ir vilkiu
kai.

Taip tęsėsi ilgą laiką, kol tėvai 
sužinojo, kad jų pačių vaikai yra 
tos gerosios laumės.

Išvertė M. K-tė.

Plaukdamas iš Maltos garlaivis 
„EXETER“, kuriuo važiavo B.-P. kartu 
su žmona ir viena dukterim, š. m. kovo 
m. 10 d. užsuko į Prancūzijos uostą Mar
selį. Aišku, tai buvo didelis džiaugsmas 
vietos skautams, kurių ypatinga delega
cija atėjo į laivą pasveikinti mylimą šefą. 
Į delegaciją įėjo po tuntininką, draugi
ninką, skiltininką ir vilkiuką nuo kiek
vienos trijų prancūzų skautų organizaci
jų, o taip pat ir skaučių atstovių. Kiti 
gi tik iš kranto tegalėjo žiūrėti į Baden- 
Powellio laivą. Mažytis delegacijos vil
kiukas pasveikino Baden-Powellį, o 
paukštytė — ponią. Taip pat laivą bu
vo aplanku Marselio skautų žurnalistai 
bei kitų laikraščių jų kolegos.

...ir lordas Baden-Powellis vasarą 
atvyks į Lietuvą.

Pasikalbėjimuose B.-P. pažymėjo, kad 
yra labai patenkintas pasaulio skautų ju
dėjimo pažanga. Vien Britų imperijoje 
per 1932 metus skautų skaičius padidėjo 
100,000. Kalbėdamas apie ateinančios 
vasaros tarptautinę Jamboree Vengrijo
je, B.-P. pabrėžė, kad tikisi, kad ji bus 
ne tik paprastu įvairiausių tautų skautų 
susirinkimu, bet bus galingas viso pasau
lio ir įvairių tautybių berniukų ryšis, 
stiprinantis tarptautinį broliškumą ben
drai. „Visi turime stengtis sudaryti „an 
international goodwill“ (tarptautinius ge
rus norus).

Baigdamas apie Jamboree, B.-P. pata
rė visiems, manantiems ten važiuoti, ne
pamiršti pasiimti gerą lietsarginį ploš- 
čių, nes, pasakė jis, „aš irgi tenai būsiu“. 
Gi yra žinoma iš ankstyvesnių tarptau
tinu stovyklų praktikos, kad kaip tik 
ten atvyksta B.-P., prasideda lietus. Tai 
yra priežastis dažnų juokų.

Nors B.-P. yra jau toli gražu nejaunas 
ir jo sveikata pradeda eiti silpnyn, jis vis 
dėlto yra nepaprastai veiklus. Kad ir 
ateinančią vasarą, be tarptautinės Jam
boree ir konferencijos, jis rengiasi aplan
kyti Pabaltės šalis, o 1934 m. vasarai 
projektuoja panašią kelionę po Vidurže
mio jūros pakraščių šalis. Bet ne tik 
važinėja mūsų šefas. Jis daug dirba ir 
rašo. Taip visai neseniai išėjo iš spau
dos nauja jo knyga „LESSONS FROM 
THE VARSITY OF LIFE“; apie kurią, 
tur but, „Skautų Aidas“ parašys atski
rai.

„Sk. Aido“ skaitytojams, kurie nie
kad dar nematė lordo Baden-Powellio, 
bet kurie tikisi jį matyti pas mus šią va
sarą, ir kurie iliustracijose jį matė tik 
skautiška uniforma apsirengusį, tur būt, 
bus įdomu pasižiūrėti pridedamose ilius
tracijose pasaulio skautų ir skaučių va
dus apsirengusius civiliai. Fotografijos 
padarytos per jų sustojimą Marselyje (š. 
m. III.10).
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Skautai-ės svetur.
25 m. sukaktis.

Nauji 1933 metai yra skautų organizacijos jubiliejiniai me
tai. Šiais metais pasaulio skautų organizacijai sukanka 25 metai 
nuo jos įkūrimo, t. y., nuo pirmos skautiškos stovyklos Angli
joje Brownsea Island. Ateinančios vasaros tarptautinė 
skautų stovykla Vengrijoje bus kaip tik geras šių sukaktuvių 
paminėjimas, ,

Skautų laikraščio jubiliejus.
Prancūzų skautų „Scouts de France" organizacijos oficia

lus organas „Le Scout de France" švenčia dešimties metų su
kaktuves. Jį pradėjo leisti organizacija 1923 m. Tada tai buvo 
nedidelis ir retai išeinąs laikraštukas. Dabar tai yra didelis, 
gražus, gausiai iliustruotas dvisavaitinis laikraštis, skirtas skau
tams. Be jo organizacija dar turi atskirus laikraščius vadams, 
skautams vyčiams ir vilkiukams.

Belgijos skautų vadų suvažiavimas
įvyko Antverpene per Kalėdų atostogas. Jame dalyvavo 

426 vadai. (Belgų skautų organizacija skaičiumi yra maždaug 
tokia pat kaip ir Lietuvos skautų sąjunga). Pažymėtina, kad 
šiame suvažiavime pirmą sykį dalyvavo ir moterys, vilkiukų 
vadovės. Specialiai į šį kongresą iš Londono buvo atvykęs tarp
tautinio skautų biuro direktorius, p. H. Martin, kuris Baden- 
Powellio vardu apdovanojo belgų Vyriausi Skautininką, p. van 
Hootą, sidabro vilko ordinu. Šio vadų suvažiavimo tema buvo 
Skautystė ir gyvenimas atvirame ore.

Vienas gražiųjų Latgalijos ežerų.

Aviatoriaus specialybė.
Anglų skautai kitų specialybių tarpe turi ir aviato

riaus specialybę. Paskutiniu laiku į šią specialybę buvo 
įnešta kiek papildymų. Įdomu, kad tai palyginus gan reta spe
cialybė Anglijos skautų tarpe. Praeitais metais šią specialybę 
naujai įgijo tik 376 skautai. Bendrai Didžiosios Britanijos r 
kolonijų skautų tik vienas iš 500 yra įsigijęs šią specialybę.

Mūsų statute irgi turime „aviatoriaus" specialybę. Būtų 
įdomu žinoti kiek turime skautų ją įsigijusių?

Skautai Ispanijoje.
Ispanijos revoliucija įnešė kiek netvarkos ir į Ispanijos 

skautų organizaciją. Tačiau dabar ispanų skautai yra vėl susi
tvarkę. Jie sudaro vieną rimtą organizaciją Los Exploadoros de 
Espana, kurios priešakyje stovi p. Antonio Dimas, vienas 
seniausių Ispanijos skautų veikėjų.

Dauguvos krantai.

Skautės Belgijoje.
Belgijoje yra dvi skaučių organizacijos. Abi nedidelės. 

Pirmoji „Association Catalique des Guides Belges”. Veikian
čioji daugiausia uždarytose vienuolynų mergaičių mokyklose. 
Viso šioje organizacijoje yra 700 skaučių (1930 m. buvo tik 
306). Šiame skaičiuje yra ir paukštytės, kurios čia vadinamos 
, hirondelles" — kregždytės ir vyresnės skautės. Organizacija 
neturi savo nei šapirografuoto nei spausdinto laikraščio, bet 
vienas belgų dienraštis kas ketvirtadienį savo skiltyse duoda 
mažą kampelį skaučių reikalams.

Antroji organizacija tai „Giri Guides de Belgique". Joje 
yra 182 paukštytės, 372 skautės, 164 vyr. skautės, 45 vienetų 
vadovės ir 12 štabo vadovių. Viso 775.

Pažymėtina, kad tarp abiejų organizacijų yra tam tikra:, 
ryšys — „Tautinis Komitetas", kuris susideda iš 6 narių (po 
3 iš kiekvienos organizacijos), kuris yra įsteigtas bendriems 
klausimams spręsti daugiausia tarptautiniai — užsienių klausi
mams, nes tarptautinė skaučių, lygiai kaip ir skautų, vadovy
bė nemėgsta, jei skautų ar skaučių organizacija vienoje ar ki
toje valstybėje yra susiskaldžiusi į kelias. Skautų berniukų 
Belgijoje yra arti 9.000.

Mūsų klišės.
Slovakų skautų laikraštis „Bud Pripraveny“ sausio m. 

15 d. numeryje yra įdėjęs kelias klišes su lietuvių skautais. 
Apskritai, šis laikraštis mums rodo daug nuoširdžių simpatijų.

Respublikos prezidentas — garbės pirmininkas.
Pas Prancūzijos Respublikos prezidentą, p. Lebrun, 

buvo atsilankiusi skautų organizacijos „Eclaireurs de France" 
delegacija. P. Prezidentas per pasikalbėjimą pareiškė, kad labai 
pritaria skautų organizacijoms ir prašomas sutiko būti skau
tams remti draugijos garbės pirmininku.

Ir Kolumbijoje yra skautų.
Kolumbijos valstybėje irgi susiorganizavo skautai ir jie 

susitvarkę neseniai, padavė prašymą Tarptautiniam Skautų 
Biurui, kad juos priimtų į viso pasaulio skautų sąjungą.

Skautas keliautojas.
Žymus Sacharos tyrinėtojas Henri Lhotte praleido kelio

nėse po Sacharos dykumas trejus metus, padaręs, pats vienas, 
15.000 kilometrų. Pasikalbėjime su žurnalistu jis pareiškė: „17 
metų kaip aš esu skautų organizacijos „Eclaireurs de France” 
narys. Tik skautiškojo pasiruošimo dėka, aš galėjau pakelti 
visus fizinius ir dvasinius sunkumus, tarp kurių nuolat gyvenau 
3 metus.
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(Tąsa).
Mes vienas kitam nė žodžio nepratarėm. Pirmą kartą 

matėm, kad liūtas nori automobiliu važiuot. Tai mums gero
kai baimės privarė. Sugrįžę prie savo antklodžių, ne tuojau 
atsigulėm. Ir atsigulę, ne tuojau užmigom.

Kai išdienojus atėjo ponas Džonsonas ir mus iš miego 
pažadino, mes jam nupasakojom, kas pas mus naktį darėsi.

Jis ilgai iš to visko juokėsi. O dėl sugadinto prietaisu 
ir nesusiraukė^ dargi pasakė, kad mūs nuotykis to vertas, 
jei tik pavyko liūtą nufotografuot. Vieno fotografijos prietaiso 
stiklas buvo, žinoma, sumuštas, bet kito sveikas liko.

Ponai Džonsonai pasisakė, kad girdėję, kaip liūtai arti 
urzgė, murmėjo, bet negalėję manyt, kad net septyni būtų 
buvę atėję.

Sugrįžę į stovyklą, jautėmės nuvargę, tai papusryčiavę 
tuojau prigulėm; bet neilgai miegojom.

Bukaris labai džiaugėsi, kad sveiki sugrįžom. Jis bijojo, 
kad liūtai galėjo ir f- automobilį įsiveržt.

Visa galybė žvėrių ir paukščių.
Ponas Džonsonas vieną dieną mums pasakė:
— Klausykit, vaikai: turėtumėt kartą pamatyt, kaip di

dieji žvėrys iš vienos vietos į kitą keliauja.
Jis ėmė mums pasakot, kad kartą vasarą, atvykęs į šitą 

stovyklą, aplinkui matęs daug zebrų kaiminių, gnu ir kitų žvė
rių, keliavusių į pietus. Jis manė, kad dabar tą nepaprastą 
reginį galėtume pamatyt, nuvykę prie upės Blanketės Tanga- 
nyikos srities žemumoj. Tenai esą ir stumbrų.

Kai kartą išvažiavom liūtų fotografuot, jis pasiuntė vie
ną negrą kokius penkiasdešimt mylių į žemumą pažiūrėt, kaip 
tenai yra. Vyriškis visą savaitę išbuvo toj kelionėj, užtai 
sugrįžęs negalėjo atsidžiaugt anuo kraštu. Jis pasakė, kad te
nai esą daugybės stumbrų ir raganosių.

Mes nežinojom, ar galima buvo tikėt visu kuo, ką jis pa
sakojo. Mat, to krašto gyventojai moka pripasakot visokių 
nebūtų dalykų, visai nenorėdami pameluot. Pavyzdžiui, jei 
paklausi, ar yra ten ir ten liūtų, tai atsakys, kad yra, kai 
jam atrodys, kad to nori. 0 kai paklausi: „Juk tenai liūtų 
nėra?", tai tikriausiai susilauksi atsakymo, kad nėra.

Liepos 29 dieną mes išvažiavom į Blanketę anksti rytą. 
Išgėrę arbatos ir greitomis pavalgę šiltų pupų, šešiomis išvy
kom iš stovyklos.

Kelias į Blanketę ėjo kalnuotu kraštu. Kai pasukom į 
pašlaitę, pamatėm, kad žemuma buvo pilna juodų taškų. Tai 
buvo tūkstančiai visokių žvėrių, daugiausia gnu ir zebrų.

Išvažiavę į lygumą, pamatėm pirmą žirafų kaiminę, iš viso 
aštuoniolika; jos ganėsi tarp medžių.

Kaiminėje buvo ir trys ar keturi jauni žirafiūkai. Vienas 
buvo toks mažas, kad dar vos vaikščiojo; jo galva siekė mo
tinai tiktai iki pašonės. Tas mažiukas, sustodamas, vis žiūrėjo 
į mus; tada ir motina imdavo dairytis, kad jos vaikui ko ne
pasidarytų.

Kaiminėje buvo ir labai sena žirafa ir, kaip atrodė, ligo
nė. Ji vos galėjo pasekt paskui kitas.

Mes toli nulydėjom tas žirafas, iki jos suėjo į vieną kai
minę su kitomis devyniomis. Susidarė didelė kaiminė, ko
kią retai tekdavo matyt.

Žirafos labai silpni gyvuliai. Jų pryšakinės kojos daug 
ilgesnės už užpakalines; kai žirafa bėga, tai jos ketera kyla 
ir leidžiasi žemyn, kyla ir leidžiasi žemyn. Ir gintis netur kuo. 
Gal tiktai pryšakinėmis kojomis kapot, bet nuo liūto ar 
leopardo taip neatsiginsi. Net ir pabėgt nuo liūto negal, nes 
silpniau už juos bėgioja.

Upę Blanketę privažiavom apie kitos dienos pietų laiką. 
Mūs vadovas Šajus pranešė mums, kad stovyklai vietą parin
kęs kitapus upės ir kad dar kokią valandą turime važiuot. 

Dėl to nusprendėm pietus jau tenai valgyt. Bet kai pasiju- 
dmom iš vietos, vienas automobilis užvažiavo ant skruzdėdos 
urvo, ir jam lūžo užpakalinė ašis. Iki vietos, kur galėjo mums 
tą automobilį sutaisyt, būtent iki Nairobio, buvo trys šimtai 
mylių. Mums beliko važiuoti toliau vienu automobiliu, tenai 
iškraut jo daiktus, su tuščiu automobiliu sugrįžt ir paimt sulū
žusioje krovinį.

Mums teko važiuot skersai labai biaurų griovį. Turėjom 
daiktus iškraut ir rankomis į kitą pusę gabent. Tam darbui 
buvo pasamdyti keliaują vietiniai gyventojai.

Vieta, kurią Šajus buvo stovyklai parinkęs, buvo nevisai 
patogi. Tiesa, ji buvo prie vandens ir po plačiašakiais me
džiais, tačiau negana aukšta, ir visur buvo pilna musių cecių

Tos musės tai didžiausios Afrikos kankintojos; dėl jų 
kai kur visai negalima laikyt nei galvijų, nei arklių. Ka> 
musė cecė įkanda kurį gyvulį, tai beveik visada jis suserga 
miego liga ir padvėsta. Ir žmonės ta liga suserga, tik retai 
kuris iš tos ligos numirštąs ir palyginti nedaug jąja sergą.

Nuo tos musės įkandimo gyvulys labai kankinasi. Skauda 
taip pat smarkiai, kaip bitei įgytus; įkąstoji vieta sutinsta 
Patekęs į kraštą, kur yra cecių, jautiesi kaip jaustumeis, kur 
vra uodų moskitų, tik tris kartus skaudžiau kandančių, nekaip 
iš tikrųjų.

Lygiai prieš saulėleidį, arba, tikriau, pusiau šeštą va
landą, nes pusiaujyje saulė leidžiasi šešiomis, visi mes sė
dėjom prie palapinių ir kalbėjom apie tai, kaip žmonės į kal
nus laipioja. Staįga Dikas pažiūrėjo aukštyn ir pasakė:

— Ką duotumėt, kad įlipčiau į šito kalno viršūnę ir iš 
tenai skarele pamojuočiau?

Ponas Džonsonas nusijuokė ir atsakė:
— Penkis dolerius.
Dovas tada atsiliepė, kad jis apsiimąs tą pat už du do

leriu padaryt. Juodu tik juokais taip pasakė, nes manė, kad 
ir Dikas juokauja. Bet kai ji paerzinom, tai pasiėmė savo 
šautuvą ir ėmė lipt į kalną. Tik kai ponia Džonsonienė pri
minė. kad pakalnėje mačius stumbrų ir raganosių, tai pasiėmė 
smarkesni šautuvą.

— Iš pradžių buvo lengva lipt, — pasakojosi jis paskui. 
— O kai tikrąjį kalną priėjau, tai pasidarė daug sunkiau. Šlai
tas buvo status, smulkiais palaidais akmenėliais nuklotas. 
Jau buvau arti viršūnės, tik pamačiau ką labai i raganosi pa
našų. Jau norėjau apsigręžt ir bėgt atgal. Tiesa, turėjau 
šautuvą, bet nenusimaniau, kaip reikia su raganosiu kovot. > 

Palypėjau kiek aukščiau ir mečiau i tą žvėrį akmeni.
Pataikiau, bet gyvulys ir nepasijudino. Priėjau kiek arčiau 
ir vėl mečiau akmeni. Raganosis nė krust. Pagaliau priėjau 
arčiau kaip per dešimt žingsnių ir mečiau didelį akmeni. Tik 
tada pamačiau, kad tas mano raganosis buvo tiktai skruzdėlv- 
nas, labai panašus į didelį raganosį, dargi su dviem kupsteliais 
ragų vietoj. Man visa baimė atslūgo.

Netrukus jau buvau kalno viršūnėje. Tenai pastovėjau ir 
pamojavau skarele.

Grįždamas sutikau Dūgą. Jam dar buvo likę koki du 
šimtai metrų iki kalno viršūnės. Jis pasisakė, kad tuojau po 
manęs išėjęs, bet atrodė, lyg būtų greitai bėgęs. Vos pri
ėjus kalną, iššokęs ties juo iš žolės didelis triušis ir taip ji 
išgąsdinęs, kad paskui bėgte užbėgęs. Grįžova jau temstant.

Tai yra pavyzdys to, kaip mes čionai kartais visai be 
reikalo išsigąsdavom tik dėl to, kad čionai tiek visokių žvė
rių yra.

Vieną rytą gavom smagiai pasijuokt iš Mogos. Dikas 
prie palapinės mankštinosi. Moga, atnešęs vandens praustis, 
sustojo pažiūrėt,

Dikas. nieko nesakydamas, lyg jo visai nematydama;, 
toliau mankštinosi. Pasilenkė į pryšakį ir rankų pirštais pa
siekė kojų pirštų galus, kojų per kelius nesulenkęs. Tada 
pasiūlė Mogai pamėgint taip pat padaryt.
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Vytautas R.

Keliausim!
Keletas minčių vasarai besiartinant.
Artinasi vasara ir atostogos. Visą 

žiemą sėdėję mokyklos suole linksmi iš
bėgsime į laukus... Manau, kad ne vienas 
iš mūsų keliaus, nes mes, skautai, turime 
pažinti savo kraštą ir žmones, jų papro
čius, ne vien iš vadovėlių. Taigi, keliau
sim! Keliausim, kada pievose žvangės 
dalgiai ir skambės sesučių dainos, kada 
rugienose rikiuosis gubos... 0 tas laikas 
artinasi tempo.

Keliauti jau reikia ruoštis dabar. Tik 
gerai apgalvota, gerai išstudijuota kelionė 
bus Įdomi ir naudinga. Taigi, pagalvo
kim! Kelionėje svarbu turėti gerą drau
gą, vieną ar daugiau. Beieškant kelio
nei draugo, rinktis tokį, kuris turėtų tų 
pačių sumanymų ir tikslų, o, be to, bū
tų ir geras pramuštgalvis (gera prasme) 
ir ryžtųsi, kad net ir užburtų pilių ieško
ti... Tik su tokiu draugu įdomu keliauti. 
Žinoma, tokiam reikia būti ir pačiam.

Svarbu, kaip keliausit: pėsti ar dvi
račiu. Pėsčiam tada geriau keliauti, ka
da norima pažinti krašto grožis ir žmo
nės. Dviračiu — kada norima pamatyti 
vietos, esančios arti gerų kelių ir toli 
nuo gyvenamos vietos. Kur, kiek ilgai 
keliausime? ,,Aš negaliu niekur keliauti, 
nes neturiu laiko ir pinigų!... Man nepa
togios aplinkybės!" — sušuks gal ne vie
nas. Paklausykite. Aš pažinau vieną 
mokinį — skautą, gyvenantį toli kaime, 
kuris geriausiai pažino savo apylinkę, ži
nojo visus piliakalnius, įdomesnius akme
nis, upelius, apie visa tai padavimus ir 
pasakojimus, kuris turėjo savo apylinkės 
įdomių kryžių, trobesių, žmonių tipų pie
šinių kolekciją, kuris buvo ir toliau savo 

apylinkės važinėjęs. Jis pasakojo: — 
„Tam laiko daug neturėjau. Žinai, ūky 
vasarą darbo visiems užtenka. Taigi, nau
dojau kiekvieną pasitaikančią dieną. 
Daugiausia sekmadienius. Pirmiausia su
sirinkau žinių apie savo apylinkę, pas
kiau pradėjau keliauti. Vieną kartą 
aplankydavau vieną vietą, ten, kiek ga
lėdavau, surinkdavau visa mane domi
nantį. Kitą kartą keliaudavau kitur. To
liau vykdavau dviračiu. Mama kelionei 
įdėdavo sūrio, dešros... Retai tebūdavau 
ilgiau dienos, dviejų. Teisybė, vieną kartą 
užtrukau visą savaitę, bet tada šieno 
grėbti nereikėjo, nes lijo...“ Visur įdomu, 
gražu, tik reikia mokėti keliauti. Taig:, 
pirma gerai pažinkime savo apylinkes, o 
vėliau renkimės kitur. 0 tam, matom?, 
tereikia tik noro ir pasiryžimo.

Numačius kur keliausime ir kiek sa
vo kelionei skirsime laiko, reikia nusta
tyti kelionei maršrutą (keletą variantų), 
įsigyti tų vietų smulkų žemėlapį (rodos, 
galima gauti iš Skautų Tiekimo skyriaus, 
Kaunas, Neprikl. a. 4) ir rinkti reikiamas 
žinias. Čia svarbu kelionės tikslas. Juk 
galime keliauti pamatyti gražesnių ir įdo
mesnių savo krašto vietų, istorijos, žmo-

Kai kurios pastabos apie laikraščių skaitytojus 
ir laikraščių turinį.

Kiekviename laikraštyje skaitytojas 
randa įvairios medžiagos: grynai infor
macinių, auklėjimo ir kitokio pobūdžio 
žinių.

Ši medžiaga ne visiems vienodai tin
ka: vienas, pavartęs laikraštį, pasako, 
kad jis jame nieko įdomaus neradęs, 
antras, pasiskaitęs, pastebi, kad jame 
nėra to, ką jis norėtų matyti, trečias vėl 
nusiskundžia, kad laikraštis nuobodus, 
„sausas", be jumoro. 

nių, tautosakos — tautodailės pažinimo 
tikslais ir t. t. Taigi tam sv|rbu žinių 
susirinkti kiek galima daugiau jau da
bar. Jeigu keliausite keliese, gera pasi- 
įdomauti viskuo: vienas tuo, kitas anuo.

Ką pasiimti, kaip kelionėje tvarkytis0 
Apie tai geriausių žinių rasite sktn. K. 
Avižonio straipsny „Išmokime iškylauti 
ir iškylaukime!" 1931 m. „Sk. Aid." nr. 
r.r. 6 — 11. Tik nepamirškime pasiimti 
porą storokų sąsiuvinių, paišymui popie
riaus ir, jei turite, foto aparatą.

Taigi, renkimės!
Tačiau nors ir daug apie tai kalbama 

bet mažai keliaujama. Yra draugovių ir 
skilčių, kurios daugiau 2-jų kilometrų 
nuo savo gyvenamos vietos nėra nuėju
sios, nors apylinkėje 5-kių kilometrų 
atstume yra puikios kopos, užpuščiusios 
net ąžuolus, daug gražių piliakalnių, upe
lių, smiltynų ir miškų, o projektuoja ke
liones Palangon ar kur kitur. Turime 
daugiau keliauti! Tam įgyvendinti siūly
čiau imtis kokių nors tikresnių priemo
nių. Tai būtų bene geriausia skirti do
vanų (tik ne pinigais) už geriausiai atlik
tas keliones. Pav,, Vyr. Sk. Štabas ar 
„Sk. Aidas“ galėtų skirti dovanų už 
atliktas didesnio ir mažesnio masto ke
liones ir įdomiausius jų aprašymus (die
noraščius, užrašus, kuriuos vėliau galėtų 
grąžinti), tuntai ir draugovės vėl ką nors 
panašaus galėtų sugalvoti. Manau, kad 
taip rūpinantis tas klausimas būtų aktua
lesnis.

Kaip tą visą išaiškinti, kodėl žmo
nėse toks nevienodas skonis ir tokios 
skirtingos pažiūros?

Gal neteks daug suklysti, jei pripa- 
žinsim, kad šis įvairus dvasios nusista
tymas laikraščio atžvilgiu pareina nuo 
žmogaus būdo, ypačiai nuo jo išsilavini
mo, išauklėjimo. Dar turi įtakos ir psi
chinė žmogaus dvasios būklė, bei kūno 
jėgų atsparumo, tuometinis lygis.

Mogas pasilenkė į pryšakį kiek galėjo, bet vos kiek že
miau kelių pirštais pasiekė. Susigėdęs smarkiau linktelėjo, 
kad žemiau pasiektų. Tik brakštelėjo jam nugaroje; jis su
riko, pabalo ir nuskubo į virtuvę, kur jo draugai sėdėjo. Iš 
ten išėjo tik tada, kai ponia Džonsonienė, apžiūrėjus jį, pa
sakė, kad nugarkaulis visai sveikas.

Tą rytą mes tikėjomės gausią pamatyt raganosių ir stum
brų. Šajus, mūs vadovas, buvo suminėjęs ponams Džonsonam.', 
kelias vietas, kur būtinai turėjom vieną kitą pamatyt.

Iš pradžių jis nuvedė mus labai nelygiu lauku. Gerą 
galą kelio važiavom tingatinga, t. y., tokia žeme, kuri per 
lietus virsta pelkėmis, o kai ateina sausasis metų tarpas, tai 
aukšta žole apželia ir dėl to esti pilna kupstų. Paskui gavom 
brautis per erškėtynus, ir per pusvalandį dvi padangos munr 
prakiuro. Gerai, kad turėjom su savim dvi atsargines.

i Nustryksėjom toliau. Tik paskui toli pamatėm daugybę 
tamsių taškų.

Šajus pašnabždėjo mums: „Stumbrai".
Pažiūrėję, kur jis rodė, pamatėm visą didelę stumbrų 

kaiminę. Jie buvo toki dideli, kad atrodė kaip drambliai. 
Mūs laimė buvo, kad jie buvo tame šone, iš kur vėjas pūtė, 
tai negalėjo mūs užuost. Atsargiai, slapstydamiesi, priėjom 
prie jų per šimtą jardų. Vienas stumbras, labai didelis gy
vulys, pajutęs mus, atsigręžė ir tuojau šoko bėgt į mūs pusę.

O kaip jis galėjo bėgt! Tuojau pamatėm jį aikštėje kita
pus griovio, bebėgantį tiesiog į mus. Atrodė, kad po jo sun
kiomis kojomis žemė dreba. Stumbras mūs akyse vis augo. 
Jis bėgo galvą palenkęs, pasiruošęs mus tuojau sutriuškint.

Ponia Džonsonienė ėmė šaukt savo vyrui, sėdėjusiam prie 
vairo:

— Pasilenk į pryšakį ir pasuk atgal!
Nors pavojus buVo didelis, negalėjom nesusijuokt. Ponas 

Džonsonas pasuko automobilį ir sustojo. Mūs laimei ir stumbras 

sustojo. Jis pakraipė galvą, patrypė, paskui visai netikėtai 
apsisuko ir nubėgo atgal prie daubos į aukštą žolę. Sunku pa
sakyt, kodėl jis atsisakė mus pult, ar dėl to, kad automobilis 
sustojo, ar kad taip staiga ėmėm juoktis.

Stumbras yra vienas iš pavojingiausių Afrikos žvėrių. 
Stumbrai ir leopardai iš didžiųjų žvėrių greičiausiai žmogų 
puola. Afrikos stumbrai žymiai didesni už Amerikos. Jų 
galvos ir visas kūnas labai dideli. Sako, kad tas gyvulys gal 
visą toną svert. Jis tur puikią uoslę, labai gerai mato 
ir girdi. Kai dar labai mėgsta bet ką pult, tai žmogui yra la
bai pavojingas.

Ponia Džonsonienė mums paskui papasakojo, kaip kartą 
vos vos nuo tokio puoliko išsigelbėjo. Ėjo išilgai vieną dau
bą, liūtų ieškodama, ir susitiko su stumbru. Stumbras buvo 
kitoj daubos pusėj, bet tuojau suuodė ją ir pasiruošė pulti. Bet 
kažin kodėl nuo to sumanymo atsisakė, apsisuko ir nubėgo 
į kitą pusę. Ji pamanė, kad stumbras bėgo ir nubėgo ir ramia: 
ėjo toliau. Nuėjus kokią pusę mylios pateko į didelius krū
mus. Tik staiga iš tankynės iššoko tas pat stumbras — jis 
buvo nuslinkęs išilgai daubą ir pasislėpęs krūmuose, kur, kaip 
jam atrodė, turėjo ateit jo auka.

Ponia Džonsonienė tą dieną neketino stumbrų medžiot, 
bet kai gyvulys ją puolė, tai jai nieko kito neliko, kaip šaut. 
Šovė jį ir Bukaris, buvęs su jąja, ir didelis stumbras, svėręs 
daugiau kaip du šimtu svarų, krito ties juodviem į žemę.

Vienas gamtininkas pasakojo tokį nuotykį, kurs labai 
baisiai vaizduoja stumbrą. Du vyrai buvo nuėję stumbrų me
džiot ir susitiko su dideliu gyvuliu. Bulius tuojau vieną par
bloškė ir šoko prie kito. Pirmas atsikėlęs įlipo į medį, bei 
nesuspėjęs savo šautuvo pagriebt. Apsidairęs savo draugo, 
jis pamatė, kad tas jau guli negyvas, ir kad stumbras min
džioja jį kojomis. Vyriškis negalėjo žiūrėti į tokį darbą, nu-
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Jei žmogus nuvargęs, be nuotaikos — 
jis ieško laikraštyje to, kas jį galėtų pra
linksminti ir net sustiprinti jėgas.

Tuomet jam patinka feljetonai ir įvai
rios .gyvenimo naujienos, gi rimtesni 
straipsniai „nelenda galvon".

Toji pastaba yra teisinga. Ji numato 
vieną sąlygą: Šis ieškojimas save pa
tenkinti, nuraminti — yra laikinio po
būdžio ir, žmogui pasilsėjus, vėl turi at
sirasti noras ir patraukimas prie rimtes
nių dalykų.

Deja, gyvenime dažnai matome ką 
kita. Tie asmens, kurie paėmę į rankas 
laikraštį, nemeta akies į vedamąjį straips
nį, bet tuoj sprunka į laikraščio vidurį — 
į feljetonams skirtą vietą, filmo skyrių, 
bei kroniką, apskritai nėra linkę, ir ge
rai būdami nusiteikę, rimtesnių straips
nių skaityti.

Ką tai reiškia? Ar tai žmogaus liga, 
ar instinktas ar kas kita?

Kiekvienas skaitytojų žino, kad žmo
gus linkęs daugiau vertinti tai, kas jam 
asmeniškai įdomu, kas suteikia malonu
mo, nors pats objektas — idėjų ir min
ties gilumo atžvilgiu — tėra labai men
kos vertės.

Žmogus ne visad nori ir pajėgia kri
tiškai žiūrėti į savo veiksmus ir į tuos 
įeiškinius, su kuriais jis susiduria. Dėlto 
nuolat daromos įvairios klaidos, nu
krypstama nuo savo idealų, jie pamiršta
mi, o pats gyvenimas palieka tuščias ir 
pigus.

Laikraščiuose talpinami feljetonai ir 
kitos jumoristinės žinutės daugumoj at
vejų turi teigiamos reikšmės žmonėms 
auklėtis. Jų yra tikrai vertų savo vardo, 
duodančių daug naudos gyvenime. Kita 
dalis žinių neturi tokios vertės; jos ne
duoda rimtų minčių, nestiprina reikalingų 
asmeniui jėgų. Į jas visuomenė žiūrėjo, 
žiūri ir žiūrės nepalankiai ir jos neturės 
didesnio pritarimo.

Mūsų spaudoj jau rečiau pasitaiko ži
nių, kurios būtų tikrai tuščios ir kenks
mingos.

Laikraščiai, žurnalai nuolat tobulina
mi — jų turinys stiprinamas, kas be abejo

Jis mane suskautino, 
pasidarė amžinas 

draugas ...
(„Skautų Aido“ sukakties proga, skirti 

atsiminimai).
Dar buvau jaunutis pirmos klasės mo

kinys, kada į mano rankas pateko pir
mutinis „Skautų Aido“ numeris...

Po pirmos draugovės sueigos gavau 
keletą numerių, kuriuos per vieną vakarą 
„atpiškinau“ ir dėjau viską galvon. Tada 
„Skautų Aidas" nebuvo toks populiarus, 
iliustruotas, bet nemažiau traukė širdis, 
ne mažiau juo žavėjos. Gera prisiminti 
apie praeities dienas, parvažiavus namo, 
su kaimiečiais, todėl aš, parvykęs Kalėdų 
atostogų, nuvežiau „Skautų Aido“ kelius 
egzempliorius susipažinti jiems. Pamenu, 
kai susirinko didokas būrys mažų ir di
desnių vaikų, o aš jiems paskaičiau ke
letą apysakėlių ir kronikos žinių iš skau
tų veikimo... Pasidarė tarp jaunuolių 
sąmyšis... Jie reikalavo smulkiai išaiškinti 
apie skautų broliją ir panašų vienetą 
įsteigti.

Praėjo dveji metai... Jau aš esu su- 
skautėjęs skautas, tikra to žodžio pras
me... Vėl nuvažiavau atostogų, vėl nuve
žiau jauniems draugams kelioliką egzemp
liorių to bičiulio — „Sk. Aido", Būtinai 
jaunuoliai užsispyrė įsteigti draugovę. Aš 
paklausiau ar daug yra norinčių, o at
sakė visi, kad jie nori. Įsteigėm. Įsteigėm 
kaime draugovę: ji turi nemaža narių ir 
sėja savo idėjų sėklą tarp kaimiečių...

Kada jau rengiuos pasižvalgyti po 
platųjį pasaulį, kada jau skautiškos idėjos
MSMEfflWMMMMMMMiMiMIIMIIIIIIililli I i 
atsiliepia į jaunosios kartos tinkamą iš
auklėjimą.

„Skautų Aidas" visą laiką duoda pa
vyzdingą turinį. Jame randami visi da
viniai, kurie reikalingi žmogui tinkamai 
tvarkyti savo veiksmus.

Šis spaudos organas brangus ne tik 
skautams, bet ir tiems, kurie gali pa
semti iš jo humaniškis dvasios ir kilnių 
idėjų. St. Gregota.

Išmokit tokio darbo!

lyg prigimtos, tik dabar atsiminiau, jog 
mane suskautino, draugovę įkūriau tik 
dėka „Skautų Aido"...

Tau, brangus Jubiliate, „Skautų Ai
de“, linkiu augti, bujoti, leisti giliai savo 
skautiškas šaknis į jaunuolių širdis. Tu 
nupynei per tuos dešimts metų puikų 
laurų vainiką, o per ateinantį dešimtmetį, 
kad pakviptum maloniu kvepalu, kurį visi 
pajustų!..

Linkiu, Brangusis Prietėliau, ilgo 
amžiaus!..

Juozas Lebionka.
Gimnazistas, skautas.

kreipė akis į šalį, bet girdėjo, kaip gyvulys apačioj trypė ir 
triukšmavo.

Kai stumbras po kokios valandos nuėjo siu, tai vyriškis 
nulipo nuo medžio ir nuėjo draugo pažiūrėt; tačiau rado tiktai 
sutryptą žemės plotą, o draugo nė ženklo. Jo kūnas buvo 
tiesiog į žemę įmintas.

Nusekę paskui stumbrų kaiminę, pamatėm einantį paskui 
ją stumbriuką. Iš jo eisenos buvo matyt, kad .jis dar neseniai 
gimęs. Tuojau sugrįžo prie jo motina. Kiek laiko ji bėgo šalia 
jo, paskui vėl pasivijo kaiminę. Bet po kiek laiko, pastebėjus, 
kad mažiukas vėl nuo kaiminės atsilieka, vėl grįžo prie jo. 
Taigi saugojo savo vaiką, kaip tikra motina.

Kai kartą per arti privažiavom, tai motina sustojo, pa
kėlė galvą ir norėjo mus pult. Bet kai pamatė, kad ir mes 
sustojom, tai apsisukus nubėgo sau.

Mes lengvai atsidūsėjom, kai ji nuo savo sumanymo at
sisakė.

Jau arti vidudienio pamatėm mes' gražią rausvai rudą 
antilopę. Kadangi tą antilopių rūšį retai tenka sutikt, tai tok} 
žvėrį pagunda ima nušaut. Tai norėjo Dūgas padaryt. Priėjęs 
prie antilopės per šimtą žingsnių, iššovė, bet nepataikė. Žvė
relis smarkiais šuoliais pasileido bėgt kalno link.

Kai Dūgas su antilope pranyko už medžių, pamanėm, kad 
jo ilgai gausim laukt. Bet pavykėjęs antilopę kokius tris ket
virčius mylios, Dūgas sugrįžo toks susiraukęs, kad mes iš jo 
turėjom juoktis.

Paskui be nuotykių dar priešpiet pasukom atgal į stovyk
lą. Tenai, tik per mylią nuo palapinių, netikėtai pamatėm 
kaiminę iš. šešių — septynių dešimtų stumbrų. Kaiminėje buvo 
keli buliai, labai dideli. Pro žiūronus pastebėjom, kad jie mus 
pamatė. Ponas Džonsonas kelis kartus mėgino fotografuot, bet 
kaiminė pabėgdavo, kai norėdavom arčiau privažiuot.

Dar kelias dienas išbuvom Blanketėje. Tiesa, kad labiau
siai buvom atvažiavę čionai stumbrų pamatyt, ir iš tikrųjų jų 
daug matėm, bet kitų gyvulių ir žvėrių čionai ne per daug 
buvo, ir jokios jų kelionės nebuvom matę.

Ponas Džonsonas pasakė, kad geriau būsią, kai grįšim 
slovyklaut į Serengetę, kur buvom pirmas dvi savaites buvę. 
Mes žinojom, kad tenai visokių žvėrių rasim, o kur yra kitų 
žvėrių, tenai bus ir liūtų.

Iš stovyklos prie upės Blanketės išvažiavom apie vidu
dienį. Sunkųjį automobilį su lūžusia ašim turėjom palikt. Užtai 
kitą taip prikrovėm valgomųjų daiktų, guolių ir dar lūžusią 
ano automobilio ašį turėjom įdėt, kad palapinių negalėjom 
pasiimt, palikom drauge su sugedusiu automobiliu.

Tik staiga pamatėm tai, ko buvom taip toli atvažiavę 
Tai buvo vaizdas, kokį sunku išsvajot. Buvom kątik išvažiavę 
iš kalnų, apžėlusių spigliuotais medžiais, ir važiavom žemyn 
į lygumą. Kitapus lygumos vėl buvo kalnai, bet aplink mus 
pryšakyje buvo tuščias plotas, o užpakalyje per lygumą ėjo 
kažin kokia tamsi juosta, arti mylios pločio ir kelių mylių ilgio. 
Kai paskui geriau įsižiūrėjom, tai suvokėm, kad ta juosta 
buvo iš gyvulių. Ties gyvuliais sukinėjosi paukščių pulkai. 
Pro žiūronus buvo matyt, kad daugiausia toj didžiulėje kaimi
nėje buvo gnu; jų tarpe galima buvo ir zebrų matyt. O iš šonų 
ėjo daugybė gazelių ir antilopių. Čia tai ir buvo ta didžioji 
žvėrių kelionė. Žinoma, keliavo drauge liūtai ir leopardai, tik 
pasislėpę aukštoje žolėje jie laukė, kada kuris iš keliaujančių 
žvėrių dėl ko nors atsiskirs iš būrio.

— Tai bus puikiausias jūs matytas vaizdas! — pasakė 
ponas Džonsonas, kada mes stovėjom be žado ir nepaprastu 
vaizdu gėrėjomės.

. Važiuodami atgal, sukom labiau į vakarus, kad susi
tiktume su kaikuriais retesniais gyvuliais. Patekom į kalnuotą 
vietą ir privažiavom malonią daubą, už kitas platesnę ir
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Aitvarai ir sklandytuvai.
— Tai vėl, manysite, pirš man lėktu

vėlį iš popierio su degtuku nosy, neno
riu! Jau man nusibodo!

Žinoma, toji popierinė aviacija greit 
nusibosta, yra daug įdomesnių dalykų, ji 
yra tik būtina įžanga. Pakalbėsime apie 
aitvarus. Gal jums atrodys ir „navatna“ 
ir skaudu, kad, girdi, man, būsimam 
aviatoriui, siūlo už virvelės aitvarą tam
pyti, bet aviacijoje aitvarai lošė ir lošia 
gana žymų vaidmenį. Dar joks lėktuvas 
nėra sumušęs aitvaro aukščio rekordo.

Barografo pagalba (barografas — 
prietaisas, kuris automatiškai užrašo pa
kilimo aukštį) yra nustatyta, kad aitva
ras yra pasiekęs 35 km. aukščio. Mode- 
listui aitvaras yra įdomus prietaisas ne 
tik skraidymo atžvilgiu, bet ir tuo, kad 
juo galime pakelti į norimą aukštį mūsų 
sklandytuvo modelį ir iš ten jį paleisti

Ne visi aitvarai vienodi, vieni gali 
pakelti daugiau, kiti mažiau; žinoma, ga
lingesnis aitvaras yra patogesnis, nes 
galime nesiskaityti su modelio svoriu.

Iš visų aitvarų bene geriausi ir galin
giausi yra t. v. dėžutiniai aitvarai.

Tokio aitvaro padarymas yra visai ne
sudėtingas dalykas. Medžiagą aitvarui ge
riausiai vartoti pušį. Turiu pasakyti, kad 

diglius, kaip parodyta 2 br. 3 br. vaizduo
ja sukalimą, ko reikalinga vengti.

Pagaminę reikiamą medžiagos kiekį, 
darome aitvarui griaučius pagal 1 br., 
apklijuojame popierių, kaip 4 br. paro
dyta, ir sutempiame kryžmai siūlais. 
Aitvaro vadelių dydį nustatyti reikia iš 
praktikos. Jas tvirtiname taškuose a ir b. 
Vadeles su paleidžiamuoju linu jungiame 
pagaliuku. Paleidžiamasis linas 2 — 3 
mm. storio privalo būti be mazgų. Mūsų 
aitvaras pabaigtas, belieka tik jį išban
dyti. Išbandymui parenkame vėjuotą die
ną, išėję su draugais į laukus atsistojame 
prieš vėją, išviniojame 20 — 30 metrų 
lino ir, sulaukę smarkesnio vėjo pūstelė
jimo, bėgame prieš vėją, aitvaras kils į 
viršų. Dabar galime sustoti ir pamažu 
leisti liną. Kad linas nesusipintų rankose, 
patartina padaryti tokią lentelę kaip 
meškerėms daro, arba tikrą aitvarinę 
gervę, kaip parodyta 5 br.

— O kokiu būdu aitvaras kels sklan
dytuvą ir iš norimo aukščio jį paleis? Pa
leis, o paskum vėl trauk aitvarą žemėn 
ir prikabinęs kitą sklandytuvą vėl leisk, 
daug ceremonijų!

Šių dienų technika yra toli pažengusi, 
tokius aparatus išgalvoja, kurie didžiau

sius garlaivius valdo, nejaugi, manote, 
negalės technika „išmįslyti“ tokio prie
taiso, kuris pakeltų aitvaro linu sklandy
tuvą, paleistų jį iš aukščiausio taško, 
grįžtų vėl atgal, paimtų kitą sklandytu
vą, nugabentų jį ten pat ir taip be galo... 
Tokį „stebuklingą" aparatą, „vėjavežiu" 
vadinamą, (jį padaryti visai nesunku), 
patariu naudoti kuo plačiausiai.

Vėjavežys padaromas iš dviejų leistvų, 
kryžmai sukaltų, dviejų čiuožiklių ir už
rakto su numetėju, Leistrų dydis pri
klauso nuo modelių dydžio. Čiuožiklius 
darome iš vielos, 6 c br. Užraktas susi
daro iš poros oželių a ir oželio b, kurie 
yra iŠpiauti iš skardos. Numetėjas — 
plieno viela.

Skersinio stripo galuose yra pritaisyti 
turekliai, kurie prilaiko modelį ir neduo
da jam siūbuoti. Dabar reik jums pa
aiškinti kaip veikia užraktas. Modelio 
uodegoje pririšame siūlą, kurio gale da
rome kilpelę, kurią tarp oželio b galų 
užmauname ant numetėjo ir, perstūmę 
jį pirmyn, visiškai uždarome. Išskleidę 
čiuožiklių galus užmauname visą vėja- 
vežį ant aitvaro lino. Vėjas, pūsdamas į 
sklandytuvo sparnus, stums jį kartu su 
vėjavežiu išilgai lino ir jis kils aukštyn. 
Pasiekęs vadelių pagaliuko numetėjo 
kablys susiduos į jį ir visas numetėjas 
pasidavęs atgal išsitrauks iš oželio ir

reikalinga vengti sukalimo vinimis, visur ir 
visuomet reikia vartoti suklijavimą arba

tirščiau prižėlusią. Dūgas praminė tą vietą „Saugiuoju kloniu"; 
taip ją paskui ir vadindavom.

Jau buvo rugpiūčio pradžia, tai arti buvo ir mūs kelionių 
galas.

To mėnesio dešimtą dieną pradėjom visi gerą darbą. 
Buvo taip. Ėjom su ponia Džonsoniene šviežios žvėrienos nu
sišaut. Dikas buvo užsimanęs impalą parsinešt. Kaip paprastai, 
išėjo drauge ir Bukaris, kad kokioj galėtų savo stipriuoju šau
tuvu nuvyt liūtus, jei per arti norėtų prieit.

Po kiek laiko pamatėm tarp medžių tris eitas. Pajutusios 
mus, jos pasileido bėgt. Ponia Džonsoniene pamatė, kad viena 
nešasi įsikandus kažin ką rudą. Priėję, pažinom, kad tai buvo 
mažas žvėrelis. Paskui išgirdom, kad tas žvėrelis skurdžiai 
rėkia; taigi jis buvo dar gyvas. Čita, pamačius, kad norim 
vytis, metė gyvulėlį ir pasileido bėgt. Priėję prie pamesto gy
vulėlio, pažinom, kad tai buvo jaunutis impaliukas. Mes jį 
tuojau paėmėm savo globon, o ponia Džonsoniene su Bukariu 
nusekė paskui eitas.

Netrukus išgirdom šūvį ir Bukaris atsinešė didelę rainą

Impaliuką 
parsinešėme 
į stovyklą.

katę. Ponia Džonsoniene buvo nusekus paskui Čitą į statų 
kalną ir per šimtą penkiasdešimt jardų pataikė jam į galvą. 
Žvėris tuojau krito negyvas.

Impaliuką parsinešėm į stovyklą, išmazgojom žaizdą ir 
pašėrėm. Jam buvo kaklas sukandžiotas, bet nepavojingai. No
rėjom jį nufotografuot ir paleist prie savųjų. Kai buvo ne
smarkiai sužeistas, tai greit užmiršo pergyventą sunkią 
valandą.

Pakeliui į stovyklą, pamatėm nepaprastą gyvulį, tam tikrą 
zebrų rūšį: kitos žebros juodai dryžuotas, o jos dryžiai buvo 
šviesiai rudi. Visoje kaiminėje buvo dar šešios panašios į ją 
žebros, bet tiktai panašios.

Paskui ponia Džonsoniene pamatė labai gražią impalą 
Dikas buvo pasiruošęs ją šaut. Bet kaip kitos impalos, taip 
ir šita nenorėjo arti prisileist, tai teko šaut per kokį šimtą 
jardų. Pirmą kartą nepataikė, bet iš antro karto nušovė.

Po pietų buvom išėję aplink stovyklą pasivaikščiot. Kai 
nieko svarbaus neturėdavom atlikt, tai su malonumu dairyda
vomės, ką kuris gyvulėlis veikia.

Hyjenos turėjo užuost impaliuką, kad visą naktį aplink 
stovyklą stūgavo. Ponas Džonsonas todėl liepė pastatyt joms 
spąstus. Rytmetyj išgirdom apie spąstus staugiant; nuėję radom 
nedidelį šakalą pasispendusį. Jį išėmėm ir į didelę dėžę įleidom, 
kad galima būtų nufotografuot.

Ponas Džonsonas nusprendė, kad impaliukui reiktų kiek 
pajudėt, todėl pririšo jį ant virvės. Ir minutės netruko, žvė
riukas nusitraukė virvę ir nuskubo į laukus. Jau nebeatrode 
ligonis. Dikas, Dovas ir Dūgas norėjo jį pagaut, bet tai buvo 
tuščias darbas: žvėriukas galėjo kokia trisdešimt mylių per 
valandą nubėgt. Vis dėlto vyrai nusekė paskui.

Už kokios mylios impaliuko virvė užkliuvo už krūmo, tai 
Moga jį ir pagavo. Iš to sužinojom, kad impaliukas jau visai 
sveikas.
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paleis sklandytuvo kilpelę. Sklandytuvas 
kurį laiką pikuos žemyn, įgis greičio, iš
silygins ir skris tolyn. Vokietijoje vienas 
modelistas iš aitvaro paleidęs sklandy
tuvo modelį rado jį už 11 kilometrų nuo 

j pakilimo vietos.
Dabar • papasakosiu jums kaip pada

ryti paprasčiausią sklandytuvo modelį.
Aitvariniam startui geriausiai tinka 

beuodegis sklandytuvas.
Sklandytuvui padaryti turime apsirū

pinti sekančia medžiaga: 2 pušiniai leist- 
vai 610 mm. ilgio, 5X15 mm. skerspiū- 
vio, 300 mm. ilgio beržine pliauską, po- 
pierio braižymui vieną lapą „vatmano“.

Išbraižę jame 7 br. parodytą išklo
tinę, suklijuojame mūsų lanžeronus; (kad 
jie tvirčiau laikytųsi, pritaikome duotų 
išmatavimų ožį kaip 8 br. parodyta).

Kad gerai laikytų, reikia vartoti gerus 
stalių klijus, o dar geriau aviacinius kli-

Įvairenybes.
AR RUSIJOJE YRA SKAUTŲ?

Komunizmas nelabai derinasi su viso 
pasaulio skautų įstatais, taigi ir Sovietų 
Rusijoje negali būti (ir nėra) skautų, to
kių kaip kad mes juos suprantame. Ta
čiau kai kuriuos skautiškus metodus bol
ševikai naudoja ir savo jaunimui auklėti, 
taip vadinamame Komsomol e (Ko
munistinio jaunimo sąjunga). Šioje orga
nizacijoje Sovietų Rusijoje dabar yra per 
6 milijonų narių. Kad jūs matytumėt, 
kaip savo dvasia komsomolas yra toli 
nuo skautų organizacijos, pacituosime 
jų įstatus:

1. Komsomolcai yra bedievių judėjimo 
priešakyje.

2. Jie privalo kovoti su analfabetizmu 
ir visur prisidėti prie progreso.

3. Jie užsiiminėja visomis sporto rū
šimis, kad išaugus į stiprius kovotojus 
proletariato tarnybai.

4. Jie yra „klajojančių riterių" sekcijų 
nariais, kuriais komunistų partija pasi
naudoja prižiūrėti ir kontroliuoti krašto 
eksploataciją ir industrilizaciją.

5. Būdami socializmo darbininkai, 

jus — kozėjiną (jis daromas iš varškės, 
kalkių ir sieros rūkšties). Patys nė ne
bandykite daryti kozėjino, nes labai re
tai kam pavyksta tikrai gerai padaryti, 
pirkti kainuoja nebrangiai.

Dabar iš beržo pliauškęs ištašykite 
beuodegiu! liemenį, geriausiai, krentančio 
lašo formos, 250 mm. ilgio ir 50 mm. 
skersmens. Kai lanžeronai sudžius, pa
tepę klijais statome savo vietoje ant iš
klotinės ir aplenkę popieriaus kitą kraš
tą, suklijuojame pračiuožimo briauną. 
Suklijuojame eleronus ir posūkio vairus, 
kurių yra du ir randasi sparnų ^galuose. 
Kai sparnai išdžius, pritvirtiname varžtu 
juos prie liemens ir, kiek palenkę ele
ronus aukštyn, galime sklandytuvą ban- 

komsomolcai yra didžiausi „piatilietkos’* 
bendradarbiai.

6. Komsomolcai yra krašto kontrolia
vimo organai.

Iš tikrųjų kryptis visai kita, negu 
skautų!

Ta P.ro£a paminėsiu, kad skautų (tik
rų) Rusijoje buvo prieš revoliuciją. Da
bar gi įvairiuose pasaulio kraštuose (Ame
rikoje, Jugoslavijoje, Prancūzijoje ir kit.) 
yra rusų skautų emigrantų, kurie pri
klauso visus tikrus skautus vienijančiam 
tarptautiniam skautų biurui Londone.

AMERIKIEČIŲ SKAUTŲ TILTAS.
Vienoje didelių savo stovyklų, per 

2.000 skautų, Newfield-Parke, Amerikos 
skautai buvo pastatę kabantį tiltą 25 
metrų ilgio, galintį pakelti 4 tonų sun
kumą. Šis tiltas skautų buvo pastatytas 
Pe5 minutes. Skautai dirbo vieno 
inžinieriaus vadovaujami.
PARYŽIAUS SKAUTAI KINEMATO

GRAFE.
Š. m. sausio m. 22 d. Paryžiaus kino 

bendrovė „A rtistes Associės" pa
darė nemokamai specialų kino seansą 
Paryžiaus skautams. Į seansą buvo pa
kviesta 650 vilkiukų, skautų bei skautų 
vyčių. Ekrane buvo rodomas naujas 
Douglas Fairbankso filmas Moderniškasis 
Robinzonas.

(įyti. Jeigu nosis būtų per daug lengva, 
išgręžę skylę įdedame švino šmotelį ir 
t p. Liemens užpakalinėje dalyje daro
me kabliuką, prie kurio pririšame .š 
stiprių siūlų arba plonos vielos vėjave- 
žiui užkabinti kilpelę. Sklandytuvo spar
no skersinį piūvį rodo 9 br. 10 br. pa
rodytas gatavas modelis. E. Ro.

Paskui dar prieš piet nunešėm jį tenai, kur buvom radę. 
Mes manėm, kad kai paleisim jį kur arti impalų kaiminės, tai 
jis tenai ir nubėgs.

Netrukus viename šlaite pamatėm impalų visą kaiminę. 
Priėjom prie jų kiek buvo galima arčiau ir paleidom jį atviroj 
vietoj, Paglostę žvėriuką, pasitraukėm į šalį. Po kelių minučių 
apsidairę, pamatėm jį beatbėgantį pas mus. Tik dieną buvo 
pas mus išbuvęs, o jau buvo taip prijunkęs, kad nėjo prie sa
vųjų, o norėjo prie mūs palikt.

Mielu noru būtume laikę jį namie, tik žinojom, kuo tai 
paprastai baigiasi, kai laukinį žvėrį uždarai kur tvarte ar 
narve. Žinojom, kad jam geriausia grįžt prie savųjų. Dėl to dar 
kartą nunešėm jį į šlaitą, o patys pabėgom. Šį kartą mūs 
nesivijo. Palydėjęs mus akimis, apsisuko ir dideliais šuoliais 
nubėgo į savo kaiminę.

Po kiek laiko nuvykom į tą Tanganyjkos srities dalį, kuri, 
mūsų nuomone, buvo labiausiai musių apsėsta. Ko iš proto 
jos mūs neišvarė. Dovas iš pradžių sakė, kad jam tai niekis, 
kai musė įkanda, bet kai jos panorėjo jo odoj sau lizdą su- 
sikraut, tai ir jis neišturėjo.

Mums tenai pasisekė dar kartą vieną iš gražiųjų antilopių 
pamatyt. Dovas panorėjo tokią antilopę turėt, tai paėmęs 
šautuvą nuėjo prie jos artyn. Reikėjo matyt, kaip jis prie to 
žvėrelio slinko. Iš pradžių šliaužė kaip tikras indėnas, visai 
prie žemės prigulęs. Priėjęs pakankamai arti, iššovė ir pa
taikė į minkštimus. Antilopė šoko bėgt, Dovas vytis. Kas keli 
metrai Dovas slapstėsi už medelių. Jam pavyko dar du kartu 
iššaut ir antilopė krito negyva.

Rugpiūčio 20 dieną, kai sutemo, atrodė, kad visi Afri
kos naktiniai žvėrys nor tyčia parodyt mums, ką jie moką.

Hyjenų būrys įtaisė mums vaidinimą. Vienam medyje 
arti ugnies kabojo impalos mėsos gabalas.

Amžinai alkanos hyjenos tai suuodė ir priėjo arčiau prie 
ugnies. Jos baidėsi ugnies, bet stūgavo ir juokėsi visą naktį. 
Viena iš jų pradėjo biauriai skurdžiai šaukt, kaip koks pa
klydęs vaikas. Tada visas būrys ėmė smarkiai juoktis. Atrodė, 
kad čia susirinkę viso pasaulio bepročiai, pabėgę iš priežiūros, 
ir dabar juokėsi iš savo prižiūrėtojų. Kai kuriems žmonėms 
toks hyjenų juokas atrodė tikrais juokais, o mums tas čirškiąs, 
skurdus juokas skambėjo tiesiog baisiai.

Drauge su hyjenoms kvyksėjo dar akmenynų triušiai, gu
lėję už stovyklos tarp uolų.

Už kokio šimto jardų nuo mūs palapinės triukšmavo gnu 
kaimine it daugybe fordų! Keleiviai, pirmą kartą patekę i 
Afriką, dažnai pabunda nakti nuo gnu triukšmo ir mano, kad 
kur nors arti tur but vieškelis.

Aplink stovyklą sukinėjosi zebrų būreliai. Tai negudrūs, 
baikštus gyvulėliai. Nuo mažiausio garso jos tuojau leidžiasi 
bėgt. Kai jos išsiblaško į visas puses, tai paskui girdi lyg mažus 
šuniukus skardžiai, striukai lojant.

Už stovyklos buvo du liūtai ir prieš stovyklą vienas senis. 
Jie buvo ar labai išalkę ar labai kuo patenkinti, nes stūgavo 
ir niurnėjo kas dešimts minučių. Senis liūtas taip stūgavo, kad 
per kloni kai perkūnas aidėjo. Nuo tokio stūgavimo žebros 
kaskart šokdavo bėgt. Du kartu naktį girdėjom aukštai uolose 
uz stovyklos leopardo duslų kriunėjimą

Kartą buvo striukam laikui nutilusios žebros ir gnu; 
paskui staiga kas skardžiai suriko, suniurnėjo, suvaitojo. Tai 
liūtas ar leopardas buvo zebrai nugarkaulį perkandęs. Tačiau 
rytmetyje atsikėlę niekur jokio kruvino pėdsako neradom. 
Plėšikas zebrą tikriausiai buvo į uolyno krūmus nusivilkęs.

Palikę poną Džonsoną stovykloje, pasiėmėm lupiką ir 
Bukari ir išėjom ieškot nuotykių ir šviežios mėsos.

Netrukus pamatėm ^arpuotąją kiaulę. Jos iltys buvo 
nepaprastai ilgos, pati ji didelė. Pamačius mus, ji nubėgo uodegą
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(Sneitame tune 

sueita duasia.

Sporto
Kiekvienas berniukas turi spor

tu ir žaidimu savo kūną lavinti, 
stiprinti ir jį nuolatine treniruote 
mankštinti.

Tau tikrai pirma prisieis išmokti 
plaukiojant laikytis vandens pa
viršiuj, po to vėl daug treniruotis, 
kol tu jausies vandenyj tiek tikras, 
kad galėsi dalyvauti plaukiojimo 
lenktynėse.

Futbolą, pirmą kartą į rankas 
paėmęs, tu taip pat negalėsi su
valdyti, pirmas golas bus, tur būt. 
irgi silpnas. Tavo draugas, kuris 
juo jau keletą metų žaidžia, tikrai 
bus gerokai aplenkęs tave. Ar ne 
tiesa?

Tas liečia visas sporto rūšis, bė
gimą, šokimą, metimą ir t, t., taip 
pat ir komandų žaidimus, kaip 
kumščiasviedį, futbolą, hokey ir 
kitus. Tą jūs, berniukai, visi juk 
žinote, todėl treniruokitės stro
piai.

Lavinkit gi ne tik savo kūną, bet 
kartu ir savo sportinę dvasią — 
sąžiningą, nuoširdų žaidimą, rite
riškumą — galią, kuri sutaurina 
sportą.

Visai ne vis tiek, kaip aš lenk
tynes laimėsiu, kaip aš nugalėtas 
elgsiuos. Ir visai ne vis tas pat, 
kad Juozukas tik su mažesniais ir

dvasia.
silpnesniais draugais grumtis nori, 
arba kaip Jonukas, kuris ir su 
stipresniais savo jėgas išmėgina.

Sporto draugijų sportininkai 
skirstomi klasėmis atsižiūrint jų 
sportinių pajėgų ir amžiaus, kad 
visiems būtų teikiamos teisingiau
sios ir lygiausios sąlygos.

Grumiantis ir boksuojantis atsi
žiūrima svorio, lengvoj atletikoj ir 
plaukiojime yra jaunikaičių, jumo
rų ir seniorų klasės.

Jaunikaitis meta lengvesniąją 
ietį arba diską, negu senioras. 
Taigi kiekvienas sportininkas turi 
turėti lygias sąlygas, kaip ir jo 
draugas; tiktai grynas galėjimas 
nulemia.

Ir visgi tame būde, kaip šiandie 
į sportą atsižiūrima, daug kas 
mums negali patikti. Būdas, kaip 
yra kovojama; neapykanta, pavy
das, noras būtinai ir visomis prie
monėmis nugalėti. Neribotas gar
bės troškimas, dievinimas sporto 
žvaigždžių. Tas viskas ir .daug pa
našių atžalų slepiasi už gražios 
maskės „sportas“.

Ką mes, kaip skautai, turime 
daryti, kad gražų ir vertinamą 
sportą nepadarytume žmogiškų 
aistrų sviediniu.

I pagrindinė taisyklė:
sportuok tik dėl paties sporto, 

t. y., išmok geriausį būdą, pavyz
džiui, greitai plaukti. Stenkis spor
tuodamas gerai išsimankštinti. 
Džiaukis, jei tavo kūnas (ir mus
kulai) yra tavo valios valdomi. Jei 
širdis ir plaučiai gali atlikti sun
kiausi darbą be jokios žalos svei
katai.

II pagrindinė taisyklė:
Išmok nugalėti ir būti nugalėtu.
Tavo galėjimas yra, gal būt, su

lyginus su čempionų galėjimu ir 
rekordais, labai mažas; dėl to tu 
neturi liūdėti arba net pykti. Ne! 
Priešingai, tu turi būti linksmas ii 
nenusiminęs, nors ir būtum kokio
se nors lenktynėse paskutinis. Tu 
visvien pasilikai toks pat geras 
sportininkas, kaip ir būdamas nu
galėtojas. Taip pat džiaukis, jei 
draugas nugalėjo ir jį sveikink ne- 
pavydėdamas. Kitą kartą gal tu 
pats būsi pirmutiniuoju. Bet tada 
nesididžiuok, per daug nesigirk 
savo nugalėjimu, bet džiaukis!

III pagrindinė taisyklė:
Būk drąsus kovoje, bet pasilik 

riteriškas.
Žaidime prisilaikyk taisyklės: 

kovok visomis savo pajėgomis. 
Naudokis visu savo drąsumu, bet 
niekuomet neužmiršk, kad tai vi-

pastačius. Šitų kiaulių uodegos daugiau kaip pėdos ilgio. Tuo
jau priėjom artyn. Dūgas šovė ir iš karto kiaulę paguldė.

Pykštelėjus šautuvui, iš medžių pakilo paukščių būriai, 
žolėje ir krūmuose subruzdo tūnoję tenai žvėreliai.

Retai tekdavo matyt tokį šlykštų gyvulį,kaip buvo ta kar- 
puota kiaulė. Jos snukyje purpsojo keturi stambūs gumbai. 
Dėl tų gumbų ji taip ir praminta, nes jie panašūs į dideles 
karpas. Jos sprandas buvo apžėlęs striukais, pasišiaušusiais 
šeriais, o snukis visai plikas, nuo didelių ilčių lūpos iškry- 
pusios.

Ant jos snukio įžiūrėjom kelis ilgus randus, jau užgijusius. 
Bukaris paaiškino, kad tai turėjo būt liūto darbas; matyt, 
buvo letena jai per snukį sudrožęs, tik kiaulė kaip nors turėjo 
pasprukt. Taip ir galėjo būt, nes liūtas jauną kiaulių mėsą 
mėgsta. Nuostabiau atrodė, kad -kiaulė gavo pabėgt.

Eidami toliau išilgai daubą, jmėjom vietą, kur dar ne
buvom buvę. Tokios čionai dar ir nebuvom matę. Tenai augo 
gražios palmės ir mimozos. Nuo medžių šakų kabojo visokios 
vijuoklės.

Kiek pasižvalgę, sustojom, kad lupikai galėtų su kiaule 
baigt. Kadangi čia pat buvo upė, tai ponia Džonsonienė tuojau 
išsitraukė savo meškerę — ji, mat, meškeriodavo, kur tik ga
lėdavo ir kada galėdavo. Mes ėmėm skverbtis pro krūmus, 
augusius paupyje, prie vandens. Bukaris su savo dideliu šau
tuvu nuėjo toliau, kur stumbrų pėdos jį vedė. Mes bijojom, ar 
prie vandens su stumbrais galim susitikt, bet stumbrų arti ne
buvo matyt, tai sumanėm valandėlę pameškeriot.

Buvo arti vidudienio. Saulė kaitino mus tiesiog iš viršaus, 
o meškeriojant nebuvo kaip į paunksnį nubėgt. Musių buvo 
pilna. Kai nubaidai nuo rankų, kanda į kaklą; kai nubaidai 
nuo kaklo, vėl tupia ant rankų. Musės cecės kanda pikčiau už 
moskitus. Jos, mūs nuomone, baisiausios Afrikos gyventojų 
kankintojos.

Žinoma, kai tik lupikas baigė savo darbą, tuojau iš 
čionai išsinešinom. Net tokiai smarkiai meškeriotojai, kaip 
ponia Džonsonienė, to malonumo buvo gana. Ji taip pat apsi
džiaugė, kad jau galėjo iš čionai pasitraukt, kaip ir mes.

Kiek sutrukdė mūs būrys beždžionių. Tik labai sunku buvo 
gana arti prie jų prieit, kad būtume galėję jas nufotografuot; 
tai bent sustojom pažiūrėt, kaip žaidė.

Pamačiusios mus, beždžionės nelipo čia pat į medžius, 
bet nubėgo į nužiūrėtą medį už kokių dviejų šimtų jardų. Bėgo 
nesustodamos, tik kas keli žingsniai pašokdamos aukštyn, iš 
žolės, kad galėtų matyt, kas aplinkui yra. Pašokdamos atsi
gręždavo į mus pasižiūrėt, paskui čiauškėdamos toliau bėgo 
aukšta žole.

Prieš pradedant temt, priėjom duobę su vandeniu; tenai 
pamatėm būrelį smėlinių vištelių. Tuojau nusišovėm jų kelia® 
kitos dienos pusryčiams.

Afrikoje dar nebuvom gavę valgyt tokios gardžios mėsos, 
kaip tų vištelių. Jų mėsa gardesnė už kitų vištų mėsą. Ponia 
Džonsonienė sakėsi valgius dar gardesnių, bet mes pasilikom 
tos nuomonės, kad už šitą mėsą negali būt gardesnės.

Sugrįžę į stovyklą, gardžiai pavakarieniavę, tuojau nuėjom 
miego.

Kitą dieną ponas Džonsonas pasiūlė Dovui ir Dūgui, kad, 
pasiėmę Bukarį, šviežienos pamedžiotų. Šį kartą davė savo 
sutikimą, kad jei nor, vieną zebrą nusišautų atminčiai.

Pirmiausia išėjom zebrų apsidairyt. Visą lygumą gavom 
išvaikščiot, iki Dovas vieną nušovė. Kai lupikas baigė savo 
darbą, pasukom atgal į stovvklą, tikėdamiesi, kad antilopę kur 
pakeliui užtiksim. Sugrįžę į tą vietą, kur buvom pradėję zebrus 
medžiot, pamatėm antilopių visą kaiminę. Jos bėgdamos tokias 
dulkes sukėlė, kad jų visai nebuvo matyt.

Kai viena antilopė išsiskyrė iš kaiminės, mes nusekėm 
paskui ją. Kelis kartus šovė į ją Dūgas, šovė Dovas ir pagaliau
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/ Rinkime brangų 
tautos turtų — žaidimus.

Lietuvių jaunuomenė — žaidimo my
lėtoja: tyro džiaugsmo mėgėja, sveikatos 
ir dainos garbintoja.

Kaimas — didžiausias žaidimų šalti
nis, kuris kasdien vis senka, senka: se
nieji šimtus jųjų nusineša į kapus. Jau
nieji modernizėja, pradeda garbinti sve
timos dvasios, iš užsienių parvežtus šo
kius, žaidimus. Mūsų senelių seneliai la
bai gražių žaidimų sukūrė, kuriuos mes 
pamirštame. Lietuvis neturi taip daryti!...

Atgaivinkime, žaiskime, surašykime, 
kartų kartoms palikime praeities grožio 
turtus!

Renku tautiškus žaidimus (fantų išpir- 
kinėjimus), šokius, ratelius: su dainomis 
ir be jų. Į tą darbą kviečiu visus: kitus 
laginkite ir patys rašykite. Rašydami pa
žymėkite: 1) žaidimo antraštę, 2) kurioj 
apylinkėj žaidžiama, 3) kur žaidžiama 
(kambaryje, miške, ant pievos), 4) aikš
tės įrengimą, 5) kokie įrankiai vartojami, 
6) žaidimo pradžią, eigą, pabaigą, 7) tai
sykles, 8) žaidikų skaičių, 9) kas žaidžia 
(mergaitės, berniukai, piemenys, suau
gusieji), 10) užrašytojo vardą, pavardę, 
užsiėmimą ir pilną adresą.

Jei man atsiusite — už talką iš anks
to nuoširdžiai dėkoju!

Medžiagą siųsti šiuo adresu: Ant. Um
brasas, Ukmergė, valdžios gimnazija, ar
ba, atostogų metu, Ivankų vienk., Malėtų 
paštas.

Vyr. skilt. Ant. Umbrasas.

sumet pasilieka žaidimas. Priešin
gosios pusės kovotojas yra tavo 
draugas, ne priešas! Tu gi nenorėsi 
savo draugo šiurkščiu būdu nuga
lėti arba jį įžeisti. Būk greitas, 
kantrus, nenustok kovojęs. Bet pa
silik riteriškas — žaidžiant šalyn 
pyktis! Jei tu nusidėjai žaidimo 
taisyklėms, atvirai prisipažink, ne
siginčyk su teisėju, jis taip pat gali 
klysti. Parodyk savo paklusnumą, 
parodyk, kad tu seki tikra sporto 
dvasia!

Apie skilčių vardus.
VARNĖNAS.

Sturnus vulgaris. Der Star. Ckbopeu. 
Melnais strazds.

1. Kūno padėtis, išvaizda ir dydis.
Kūnas pailgo kiaušinio pavidalo, su 

prisegta viename gale apvalia galvute, 
kitame — uodega. Ilgumo turi 22 cm., 
per sparnus platumo — 37 cm. Uodegos 
ilgumas 6 cm. Patelės yra truputėlį ma
žesnės. Visas kūnas apdengtas tankiomis 
plunksnomis. Kojos vidutinio didumo ir 
palyginamai gana tvirtos. Snapas ilgas ir 
smailas.
2. Plunksnų spalva (metus žvilgsnį), ko
kių spalvų plunksnos; plunksnų metimas.

Plunksnos tamsiai juodos spalvos su 
mėlynos ir violetinės spalvų atspindžiais, 
ypač pavasarį. Nugaroje randasi smul
kių šviesių taškelių. Vasarą spindėjimas 
žūna ir atsiranda dar daugiau margumo. 
Patelės spalvos šviesesnės, daugiau mar
gumo ir visos plunksnos neturi to spin
dėjimo, kurio turi patinėlių plunksnos.

Snapas geltonas. Kojos rudos. Akys 
tamsiai rudos.
3. Pojūčiai ir sugebėjimai.

Tobulai išvystyti regėjimo ir girdėji
mo pojūčiai.

Mes vėl su inkilais.

Sugeba įvairiai giedoti ir pamėgdžioti 
įvairius garsus.
4. Judesiai: skridimas, tūpimas, ėjimas, 
šokimas, bėgimas, pakilimas, plaukimas 
ir nėrimas.

Skrenda lygiai dažnai plasnodamas 
sparnais. Kartais skrenda panašiai į 
žvirblius plasnodami, su pertrūkiais: su
plasnoja ir išplečia sparnelius, suplasno
ja ir išplečia sparnelius.

Nutūpdamas varnėnas plačiai išple
čia sparnelius ir stodamasis išsitempia, 
lyg piestu atsistoja.

Eina žingsniuodamas, kaip didelis 
paukštis, koja už kojos. Tačiau pasitai
ko, kad pašuoliuoja ir abiem kojom. Tai 
būna šokimas.

Bėga, kaip ir eidamas, koja už kojos. 
Juoduose arimuose taip sugeba bėginėti 
vagomis, kad sunku ir pastebėti.

Pakyla iš karto pasišokėdamas.
Plaukti ir nerti varnėnas nemėgina. 

Priėjęs prie vandens tik įmerkia sna
pelį ir atsigeria.
5. Balsas įvairiais metų laikais.

Įvairiais metų laikais varnėno balsas 
nesikeičia, jis palieka įvairus nuolatos 
Tik jie daugiau gieda pavasarį, vėliau — 
mažiau. ,. ,,
6. Pėdos ir skridimo garsas.

Pėda tripirštė, panaši į žvirblio, tik 
šiek tiek didesnė.

Vieną varnėną skrendant sunku nu
girsti. Kada jų pulkas skrenda, girdisi 
švilpimas, šniokštimas.
7. Maistas: sudėtis, medžiojamas ar ran
kiojamas.

Maitinasi įvairiais vabzdžiais, tarp 
kurių jiems skaniausi žiogai, žiogeliai, va
balai, drugiai, musių lėlytės ir k. Šį 
maistą, žinoma, varnėnai medžioja, nes 
šie, kad ir smulkūs gyvūnėliai, lengvai 
nepasiduoda. Dar varnėnai minta ir ran- 

- kiojamu maistu: įvairiais grūdeliais, tru
piniais, augalų sėklelėmis ir visokiomis 
uogomis. Varnėnai ypač mėgsta vyšnių 
uogas ir jas be gailesio naikina.
8. Bendravimas su savaisiais ir kitais 
gyviais.

Varnėnai mėgsta pulkus ir dažnai su 
savaisiais bendrauja.

Nors su žvirbliais dėl „butų“ pava
sarį ir labai pasipeša, tačiau vėliau, tu
rėdami mažus vaikus, varnėnai juos su-

Bukaris. Tik po kelių šūvių pavyko ją pribaigt. Kai sugrįžom, 
tai ponas Džonsonas pasijuokė iš mūs, sakydamas, kad pa
manęs, jog atvykus visa vokiečių kariuomenė Tanganyikos 
atsiimt.

Kitą dieną išsirengėm į Grumitį. Kelionė buvo ne labai 
maloni. Kiaulių išknistos duobės buvo gilios; kai į kurią pa
taikydavo ratas, tai gaudavom ir nukentėt, ypač Dikas ir 
Dūgas, sėdėję užpakalinėje dalyje.

Grįždami atgal prasimanėm tam tikrą pramogą — nuo 
šakų lankstėmės, slapstėmės, kad ponas Džonsonas galėtų tie
siog iš automobilio fotografuot, vienoj vietoj stogas buvo pa
darytas atvožiamas. Taigi vienas kitas važiuodavom stovėdami 
toj vietoj taip, kad galva aukščiau stogo kyšodavo. Privažiavę 
šaką turėdavom lenktis.

Kelias mylias gavom važiuot vieta tankiai prižėlusia 
dygliuotų medžių; jų šakos būdavo nutysusios ties pačiu keliu. 
Kas kelios sekundos juodviem tekdavo dėl tų šakų lenktis. 
Atsitikdavo, kad po tokia šaka būdavo skruzdėda olą išsirau 
sus. Kai tokiose vietose pasilenkdavo, tai nieko negelbėdavo: 
kai ratas atsitrenkdavo į kitą olos krantelį, mus išmesdavo 
aukštyn ir galva atsiremdavo į dyglius, tokius tvirtus, kad ir 
padangą galėdavo pradurt.

Nors taip ir gerai įsiskaudindavom, vis dėl to tai sudary
davo mums pramogą kelionėje.

Kelionė truko dvi valandas. Ponai Džonsonai buvo nu
sprendę sustot netoli tirštai prižėlusios daubos.

Kai pasižiūrėjom į daubą, iš karto mums pasirodė, kad 
bus per arti, nejauku. Už keliolikos žingsnių nuo mūs pala
pinės buvo matyt leopardo pėdos. Nuėję vandens pasiieškot, 
prie pat upelio, tekėjusio pro stovyklą, radom stumbro pėdas. 
Reikėjo dar kad ponas Džonsonas pasakė, kad eidami gult ties 
palapinė neužmirštume lempelę pasikabint. Jis buvo tos nuo
monės, kad didelio pavojaus nėra, bet atsargumas šį kartą 
nieko nepakenksiąs — esą, niekad negali žinot, ką leopardas 
gali sumanyt padaryt.

Kai taip pasakė, Dūgas akis išplėtė, Dovas ėmė nerimaut, 
o Dikas paklausė:

— Ar galim būtų ramūs, kad leopardas neprieis ir prie 
lemputės?

Dūgas atsiliepė:
— Ką jis gal žinot, kam lempelė pakabinta? Gal ir ne

suprasi, kad ji tam pakabinta, kad jis į palapinę nelįstų.
Ponas Džonsonas nusijuokęs pasakė:
— Na, dėl jūs ramumo aš liepsiu vienam iš vyrų atsigult 

ties jūs palapine. Tai leopardas turės jį pirma suėst.
Dovas paabejojo, ar leopardas ėda juodą mėsą, bet to 

garsiai nepasakė. Nebuvo tinkamai nusiteikęs, kad tokias 
pastabas darytų. (B. d.).
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leidžia su žvirblių vaikais „bendrai auk
lėtis", nes seniai žvirbliai „akylesnės 
auklės“. Šiuo atveju varnėnai išnaudoja 
žvirblių budrumą.

Su kitais .paukščiais ar gyviais ben
draujant varnėnai nepastebimi.
9. Priešai. Santykiai su žmogumi.

Varnėno priešai yra vanagai, varnos, 
voverys, kiaunės, žebenkštys ir k.

Kadangi varnėnai išnaikina daug 
kenksmingų vabzdžių, tai jie yra nau
dingi paukščiai ir žmonės juos myli. Vie
na tik nelaimė, kad jie mėgsta pulku už
puolę nuryti žmogaus vyšnynus... Ta
čiau su varnėnais ir žmogus nevisur ir 
nevisada žmoniškai pasielgia. Skrisdami 
į pietų kraštus, varnėnai vietomis susto
ja ir didžiausiais pulkais karklynuose 
nakvoja. Jeigu jie užtinka aptvinstamų 
lygumų, kur toli aplinkui tęsiasi didelės 
pievos, pilnos visokio varnėnų mėgsta
mo maisto, jų pulkai tose pievose pen:s 
ištisas dienas, o nakvoti susirenka neįti
kimos jų daugybės į ten augančius žilvi- 
tynus, į ramias vietas. Šituo jų papro
čiu naudojasi pietų gyventojai — ypatin
gai vengrai ir italai. Pastebėję kame 
susirinkusius varnėnus, jie pamažėli ap
tiesta krūmus raizgais, žabangais; paskui, 
staga įsišviečia švyturius, paleidžia gerk
les ir ima kelti triukšmą. Šviesos, rėks
mo ir viso triukšmo išgaudyti vargšai 
varnėnai, žinoma, puola, kur pakliūva. 
Tūkstančiais susipainioja jie žabangose 
ir taip papuola jie į pietiečių pilvus. 
Taip žūsta mūsų mylimų paukštelių labai 
daug.

Anksčiau varnėnai buvo miškiniai 
paukščiai ir mėgdavo gyventi epušių ir 
liepų miškuose. Bet kaip žmonės ėmė 
jiems statyti „namelius“ ir kaip miškai 
išretėjo ir sumažėjo, jie iš miškų paukš
telių patapo sodų ir panamės paukšte
liais.

Lietuviai varnėną labai myli, nes ji; 
gražus, šnekutis ir linksmas. Be to, dar 
naudingas. Jam stato inkilus suaugusieji 
ir vaikai. Kartais varnėną pripratina 
gyventi narvelyje ir išmoko švilpinti 
įvairias melodijas.
10. Gyvenamos vietos įvairiais metų 
laikais ir įvairiu paros metu.

Mūsų varnėnai nuo kovo mėnesio iki 
rugsėjo mėnesio gyvena mūsų krašte, Lie
tuvoje,. Likusį laiką (maždaug pusmetį) 
praleidžia pietų kraštuose.

Mūsų krašte gyvendami varnėnai 
mėgsta miškus, krūmus ir sodus. Kuo
met vaikai ima savarankiškai skraidyti, 
į inkilus besugrįžta retai ir laiką pralei
džia laisvai beskraidydami. Nakvoja 
krūmuose. Prieš perėjimą ir kol vaikus 
augina, tvirtai laikosi inkilo — lizdo.
11. Kokiose vietose krauna savo lizdus.

Savo lizdus varnėnai krauna žmonių 
padarytuose inkiluose, uoksose, duobose, 
medžių dravėse miškuose ir soduose arti 
namų.

Prieš taisydami lizdą, pirma gerai ap
žiūri, ar patogi ir nepavojinga vieta. Jei 
pasitaiko nameliai su plačia įeinamąja 
anga, tai tenai jau lizdo ir nekrauna,
12. Kada ir kaip parskrenda.

Į Lietuvą varnėnai parskrenda kovo 
mėnesį, o kartais net ir anksčiau. Par
skrenda pulkeliais.

Anksti pavasarį, — kaip tik ima sru
venti ir čiurkšti upelyčiais pavasario 
vanduo, tuojau parskridus kovams ir vie
versėliams, — šiltu, giedriu vidurdieniu, 
aukštumoje, skrenda, skuba padebesėse 
pulkai ančių, virtinės žąsų ir tarp jų mir
ga pulkeliai juodų paukštelių. Ir tie 
paukšteliai taip nepaprastai, taip įdomiai 
skrenda, jog iš tolo juos pažinsi, — tai 
skrenda varnėnai. Čia pasklinda visas

Mes vėl keliame inkilus.

pulkelis ore, lyg tartum kas žirnius te
nai pabėrė, čia vėl susispiečia visi į vie
ną juodą dėmelę. Prilėkė pulkelis gim
tąjį sodžių, visi paukšteliai susispietė 
gretimais, susitvėrė į ratą ir juodieji ka
muolėliai pakriko tiesiog po žemę.

Pirmieji parskrenda patinėliai.
13. Kaip ir kur sustoja vos grįžę.

Vos grįžę nutupia kokioje plikoje 
aikštelėje, visi išsitiesia, pakelia aukš
tyn galveles ir tarytum apmiršta. Kiek 
patupėję, staiga, visi vienu kartu, suju
da ir išlaksto į visas šalis. Sustoja dau
giausia gimtoje apylinkėje.
14. Kada susiporuoja.

Kaip tik pirma parskridę patinėliai 
išsirenka „butus“, netrukus pasirodo ir 
patelių pulkai. Tuoj jos išsisklaido į sa
vo lizdus, sudaro poras ir ima rūpintis 
lizdų taisymu.
15. Kada, kur ir kaip gieda (čiulba).

Kai butai jau pasirinkti arba iš priešų 
sunkiai atkovoti, nuo ryto ligi nakties 
tik skamba, tik tarška po sodą varnėnų 
giesmelės. Ko tik neišgirsi tose giesme
lėse! Paršelį žviegiant, katelę kniau
kiant, putpelę taukšint, — visus, visite
lius aliai vieną, dabar išmėgdo šis links
mutis, pargrįžęs į savo gimtinę, juokda- 
rėlis. Gieda tiesiog juokus darydamas: 
čia pasišiaušia, čia susitraukia, čia visas 
linguoja, čia vėl sparneliais paplevena, 
vis ką nors pamėgdžiodamas, ar įmantriau 
norėdamas išgiedoti. Patinėliai gieda įsi
kūrę į medžių viršūnes. Pati giesmė sa
vybėje nėra graži, bet kad varnėnai ją 
gieda nepaprastai nuoširdžiai ir dar, kad 
pavasarį jie yra pirmieji giesmininkai, 
tai toji giesmė mus sužavi.

Varnėno giesmė nėra pastovi, ji įvai
rių pripuolamų garsų mišinys. Todėl 
meliodijos nėra ko ieškoti, todėl kiek
vienas varnėnas gieda saviškai.
16. Kada ir kaip ieško vietos lizdui 
krauti.

Parskridę, kiek pasistiprinę ir pailsė
ję, varnėnų pulkeliai išsisklaido — skren
da kiekvienas į duobas (dreves), į savo 
namelius. Čia prasideda baisios pešty
nės dėl butų. Pešasi su savaisiais, pešasi 
ir su žvirbliais akiplėšomis.
17. Iš kokios medžiagos ir kaip daro 
lizdus.

Lizdų darymas — varnėnams karštas 
darbas. Lizdus sutaiso iš žabelių, šiau- 

dėlių, vilnų, plaukų, plunksnų ir k. smulk
menų.
18. Kada pradeda kiaušinėlius dėti.

Kada lizdas statyti baigtas, patelės 
padeda po 5—7 paprastus mėlynus kiau
šinėlius ir juos peri.

Apie Šv. Joną, birželio mėnesio pa
baigoj, pirmiesiems vaikams užaugus, 
varnėnai deda antrus kiaušinėlius ir peri 
antrą šeimynėlę.
19. Po kiek laiko išrieda mažuliukai.

Po dviejų savaičių, kiaušinėlius padė
jus, išrieda mažuliukai.
20. Kaip vaikučius maitina, švarina, už
laiko ir moko.

Seniai varnėnai per dienų dienas brai
do po pievas, po sodžiaus išganąs, ari
mus, ieškodami žiogų, vikšrų, vabalėlių, 
drugių ir kitų vabzdžių, kuriuos be atvan
gos nešioja į duobą (inkilą, dravę ar 
uoksą) savo vaikeliams.

Mažuliukai užlaikomi švariai. Švari
nami snapeliais.

Po kokių dviejų savaičių paukšteliai 
paūgėja, apauga pilkomis plunksnelėmis 
ir pradeda iš savo namelio saulaitės žiū
rėti. Dar po kelių dienų, paprastai ge
gužės pabaigoje, varnėnukai apleidžia 
savo lizdus. Tada seniai juos nuveda į 
artimą sodelį arba krūmų aikštelę. Tuo 
tarpu sodeliuose susirenka ant takelių 
jaunikliai žvirbleliai. Gudrūs seniai var
nėnai įveda savo vaikus į žvirblių ratelį, 
ir taip jie padaro ne be reikalo: seniai 
žvirbliai — patys gerieji sargai kvailu
čiams žvirbleliams ir varnėnukams; jie, 
matydami artinantis pavojų, laiku įspėja 
neatsargius jaunus paukštelius.

Po kelių dienų varnėnukus, jau pa- 
gudrėjusius ir išmokusius gerai skraidyti, 
seniai varnėnai vedas į pievas, išganąs, 
arimus ir moko ieškoti peno.
21. Kaip ir kiek ilgai vaikai laikosi 
prie tėvų ir kada nuo jų skiriasi.

Kaip tiktai varnėnukai išmoksta ge
rai skraidyti ir sugeba patys sau maisto 
susirasti, jie tėvų perdaug 
laksto, skraido kiekvienas 
visiškai nuo savo šeimos 
Kiekvieną vakarą varnėnų 
renka į krūvą ir skrenda 
arba karklynus, tankiai augančius upių, 
tvenkinių ir ežerų pakrantėmis, nakvy
nes.

ir nebežiūri: 
sau. Tačiau 

neatsiskiria. 
šeima susi- 
į žilvitynus
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Pirmieji vaikai atsiskiria nuo tėvų bir
želio vidury, antrieji — liepos pabaigoj, 
rugpjūčio pradžioj.
22. Kaip pasirengia kelionei.

Vasarą varnėnų privįsta daug. Rude
nį jie ima puikuotis į pulkus. Susipul- 
kavimų mėgiamiausios vietos, tai paunių 
karklynai, kur jie tūkstančių tūkstančiais 
mėgsta bendras nakvynes. Tie pulkai 
vėliau nei dieną nebeišsiskirsto. Tai 
ženklas, kad varnėnai jau rengiasi toli- 
majai kelionei.
23. Kada ir kur iškeliauja.

Rugsėjo mėnesį, užstojus pirmosioms 
šalnoms, varnėnų tūkstantskaitliai pulkai 
pasileidžia skristi į tolimą kelionę — j 
pietų kraštus žiemoti.

Žiemoja varnėnai Afrikoje, Nylo slė
ny, Arabijoje, Sirijoje ir kitur. Bet tenai 
ne visi varnėnai nuskrenda: daugumas 
jų žiemoja pietų Europos pusiausaliuose 
(Ispanijoje, Italijoje, Graikijoje). Tenai 
jų pulkai klajoja žiemą paupiais, dau
giausia su strazdais, ieškodamies alka
nam pilvui peno, ir gieda savo paprastas 
giesmeles (daugumas kitų giedotojų 
paukščių žiemą negieda).
24. Ar gyvena būreliuose ar po vieną.

Kiekviena varnėnų pora turi savo 
atskirą lizdą. Tačiau viename sode ar 
miškelyje jų lizdų (inkiluose, uoksose, 
dravėse) gali pasitaikyti labai daug. Už
tat varnėnai mėgsta būrelius. Varnėnus 
dažnai galima pamatyti vis po kelis 
skrendant. Kaip padidėja jų šeimynos, 
tai šeimynomis skraido. Pametę inkilus 
šeimynos skrenda nakvynei į karklynus. 
Vyšnių uogoms prisirpus, vyšnynus ap
lanko varnėnų debesys.
25. Paprasta paukščio gyvenimo dienos 
eiga.

Dienos gyvenimą varnėnai pradeda 
saulei tekant. Rytą smarkiai gieda. Vi
są dieną skraido po netolimą apylinkę 
ieškodami sau ir vaikams maisto. Kai 
vaikais nebereikia rūpintis, tai klajoja 
po platesnės apylinkės laukus ir krūmus. 
Vakare grįžta į lizdą (prieš perėjimą, 
perint ir kol dar vaikai maži) arba su 
pulku kur krūmuose nutupia (kada ne
bereikia vaikais rūpintis) nakvynei.
26. Ką pasakoja apie paukštį liaudis.

Apie varnėną mūsų žmonės kartais 
įdomių dalykų papasakoja.

Pasakoja, vienas klebonas turėjęs pri
jaukintą varnėną, kuris paklaustas: „Kur 
tu?“, atsakydavęs: „Aš čia“. Kartą kle
boną aplankęs ilgapirštis berniukas. Ne
radęs paties klebono namie, berniukas 
pasiėmė patinkamą varnėną ir buvo be
einąs laukan. Čia išeidamas susitiko be- 
sugrįžtantį kleboną. Klebonas mylėjęs 
vaikus. Jis tuoj berniuką susigrąžinęs į 
kambarį ir norėdamas jam parodyti, ko
kį gudrų paukštį turi, sušukęs: „Kur tu?“ 
Klebonas labai nustebo išgirdęs duslų 
varnėno balsą „Aš čia" berniuko užan
tyje. Berniukas didelę gėdą apturėjęs.

Arba kitur vėl gudruolis varnėnas pri
metęs bonką akmenų ir, vandeniui pa
kilus, iš jos atsigėręs.

Ir daugiau ko rastume apie varnėną 
pasakyti, tačiau nutylėsiu. Paliksiu jums 
patiems paieškoti ir užrašyti.

0 apie varnėno artimą giminaitį 
strazdą, mūsų kalboje ir dainose straz
deliu vadinamą, kiek gi gražių dainų 
dainuojama. Kaip giminaičio nereikėtų 
ir jo užmiršti. Liaudis neužmiršta.
27. Paukščio rūšys, giminės.

Artimi varnėnų giminaičiai yra straz
dai (Turdae, Die Drosselu, Dpozd. 61) 
Jų yra kelios rūšys: pilkasis strazdas, 
strazdas giesmininkas, juodasis strazdas 
giesmininkas ir k.
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Savo būdu, išvaizda, gyvenimu ir k. 
jie daug skiriasi nuo pagrindinės šakos — 
varnėno.
28. Uždaviniai.

Sekti varnėno gyvenimą ir jį stebėti 
labai lengva, nes jis žmogaus nelabai 
bijo. Ar jis gieda medžio viršūnėje, ar 
maistą renka pievutėje, ar, galų gale, 
maitina mažuliukus — galima prieiti itin 
arti. Šitą turėdami galvoje, skautai tu
rėtų tokį paukštį atydžiau patyrinėti 
gamtoje. Įpratę drąsų gyvį stebėti, ge
riau mokės ir baikščiuosius pasekti.

Tat pirmoj eilėj atlikite, kad ir šiuos 
uždavinius:

1. Patikrinkite čia surašytas žinias 
patys gamtoje.

2. Parašykite trumpą ir aiškų varnė
no gyvenimo aprašymėlį.

3. Surinkite pasakas, aprašymėlius, 
daineles ir juokus, kur tik užkliudomas 
varnėno gyvenimas ir surašykite savo 
skilties dienoraščių knygoje (galima ir 
konkursą paskelbti, kas daugiau surinks).

4. Išmokite piešti varnėno siluetą.
5. Priselinę nufotografuokite varnė

ną įvairiose vietose, padėtyse, įvairų dar
bą dirbant.

6. Įvairius darbus dirbantį varnėną 
nupieškite (išmokite greit piešti škicais 
taip, kad galėtumėte kurį varnėno veiks
mą greičiau nupiešti, kaip jį parašyti 
ir p.).

7. Išmokite pamėgdžioti varnėno 
šūkį.

8. Parenkite varnėnų vaidinimėlį, 
įscenizaciją.

9. ' Sukurkite „varnėnų“ tradicijas.
10. Surašykite arba sugalvokite varne- 

niškų žaidimų ir išmokite juos žaisti.
11. Dar šį pavasarį pastatykite varnė

nams nors keletą inkilėlių ir paraginkite 
(ir pamokykite) kitus tai padaryti. (Ko
kius inkilus reikia daryti ir kaip juos pa
daryti, rasite 1931 m. kovo m. 15 d. 
„Skautų Aido“ 5 (62) nr., 1932 m. 
.... mėn. d. „Skautų Aido” nr. ir 
„Budėk" kalendoriuje 40—41 psl.).
29. Siluetas.

Spalvos: violetinė ir geltona.
Šūkis: Švilpimas.
Strazdo giemininko spalvos — juoda 

ir debesinė, šūkis — tavyd, tavyd, čirr.
30. Literatūra.

Šiam darbui medžiaga paimta iš šių 
šaltinių: Arvids Lūks — „Mūsų kopų 
dzivnieki", R. B.-P. — „Ko skauti spėj", 
M. Vasiliauskas ir J. Janušonis — „Pa
žinkite mus" ir Lietuvos moksleivių ir 
skautų kalendorius „Budėk" 1932 m.
31. Paukščių globa.

Šia proga reikia priminti, kad mes 
neturime pasitenkinti vien tik tuo, kad 
įrengsime varnėnams (savo skilčių „še

fams"!) nuosavus buklus (!), bet turime 
įsidėmėti ir padaryti dar daugiau: pra
dėkime planingai globoti paukščius.

Toji planinga globa pavasarį, žinoma, 
turi prasidėti paukštelių lizdams krauti 
vietų parūpinimu. Bet čia reikalingos 
gana plačios žinios: kurie paukščiai ko
kias vietas mėgsta. Paprasčiausi nurody
mai būtų šie: inkilėlių, uoksų ir kitų 
„buklų“ nedėti į kaulinguosius augalus, 
nes jų paukšteliai nemėgsta; namelį taip 
statyti, kad jo angelė būtų nukreipta į 
pietus ar pietryčius, kad neįpūstų šaltasis 
žiemys, aštrusis rytys ar drėgnasis vaka
ris; paukščiai mėgsta saulę; pririšti labai 
tvirtai, kad nesisuptų ir nejudėtų ir t. t

Atsimindami aukščiau surašytuosius 
varnėno priešus (o jie yra taip pat ne
permaldaujami priešai ir visų kitų pa
našių paukštelių), turime pagalvoti, kaip 
padėti paukšteliams ir nuo jų apsidrausti. 
Čia dar tenka paminėti didelius laukų 
paukštelių priešus — tai šunis ir klajū
nus katinus. Yra tokių šunų ir katinų 
kurie lakstydami po laukus ieško paukš
telių lizdų, o juos suradę suryja kiauši
nėlius arba net mažus paukštelius. To
kie šunys ir katinai yra labai žalingi. 
Medžiotojams (žinoma, Taisyklingos Me
džioklės D-jos nariai) tam tikru įstatymu 
yra suteiktos teisės tokius šunis ir kates 
be gailesčio šaudyti. Skautai galėtų ši
taip padėti: rišti savo šunis ir paaiškinti 
apylinkės ūkininkams, kad ir jie neleistų 
savo šunims po laukus klajoti; paukštžu- 
des kates panaikinti.

Paukštelius žudo piemenys ir vaikai. 
Čia dviguba žala: nyksta paukšteliai ir 
žiaurėdami auga vaikai. Skautui veikti 
dirva plati. Sugrįžęs į kaimą skautas 
gali surinkti į vieną vietą kartą ar kelis 
kartus visus kaimo vaikus ir piemenis 
ir su jais pasikalbėti apie paukščių glo
bą. Vaikai jautrūs ir jų daugelis taps 
sąmoningi paukštelių prieteliai.

Paukščių gyvenimo tyrimui, tam tikrų 
paukščių gyvenimo tyrimo įstaigų, dabar 
labai vartojamas apžiedavimas; sugau
tam paukšteliui ant kojos užmaunama 
žiedelį su laiko ir vietos ženklais ir pa
leidžia. Jei tokį paukštelį vėl kada nors 
kas sugauna — kartais už tūkstančių ki
lometrų nuo paleidimo vietos — apie tai 
praneša (aišku, jei sąmoningas žmogus) 
žiedelį uždėjusiai įstaigai. Iš tų davinių 
ši įstaigą padaro įdomių ir naudingų 
sprendimų apie tos rūšies paukščių gy
venamas vietas, kelius, amžių ir k.

Todėl kiekvienas skautas patarnaus 
mokslui, jeigu jis, matydamas žieduotą 
paukštelį (gyvą sugautą, nušautą, sudras
kytą ar nudvėsusį), rastus žiede ženklus 
praneš per Vyr. Sk. Štabą įstaigai, kuri 
tą žiedą uždėjo. Pranešant svarbu pažy
mėti: kur, kada, kokiose aplinkybėse 
paukštelis numedžiotas ar sugautas. Jei 
paukštelis negyvas, pridėti ir žiedą, jei 
gyvas — vėl paleisti su visu žiedu.

Paukščių gyvenimo tyrimo mokslui 
skautas dar gali patarnauti, rašydamas 
kurio nors pasirinkto paukščio-telio gy
venimo kalendorių ir jį paskui atsiųsda
mas per Vyr. Sk. Štabą paukščių tyrimo 
institutui. Visos tos žinios ir užrašyti 
pastebėjimai gali būti nepaprastai nau
dingi.

Protingai darbą pasidalinus, daug var
go nebūtų. Tad, jeigu tik nors kelinta 
skiltis tuo darbu susidomėtų nors vie
nus metus, žiūrėkite, koks didelis darbas 
būtų atliktas, naudingas auklėjimuisi ir 
mokslui!

Šį pavasarį susidomėję varnėnais atsi
minkime ir visus kitus paukščius.

Sudarė sktn. K. Palčiauskas.
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Jau greit iškylausiu!, stovyklausim— palapinių 
pasisiūkimP)

Palapinė yra viena geriausių skautiš
ko auklėjimo priemonių, todėl laiminga 
ta skiltis, kuri turi ją nuosavą. Tos skil
tys, kurios jos negali nusipirkti, lengvai 
ir nebrangiai gali pačios pasisiūti, tik, ži
noma, turi būti prieinama siuvama ma
šina.

Piramidės — palapinės pasisiuvimas. 
Piramidė (žiūrėk brėž.) — viena pa
togiausių palapinių, ypač skautams. Ji 
nedidelė, patogiai telpa 4, iš bėdos ir 5 
mažesni skautai. Ji nesunki, tinka pa
prastoms, kilnojamoms stovykloms, išky
loms ir kelionėms. Piramidei, pagaliau, 
mažiau ir medžiagos tereikia, negu pail
goms namų pavidalo palapinėms, o tuo 
būdu susitaupo daug nereikalingų išlaidų 
ir svorio. Aprašomos palapinės močiai 
(išmieros): grindų plotas — 260 cm. X 260 
cm., aukštis be sienelių — 200 cm., su 
sienelėmis — 260 cm. Medžiagos reikia: 
15 metrų standaus 90 cm. pločio brezen
to (palapinių medžiagos)**) stogui; 1 metro 
tos pačios medžiagos durų uždangai, 
dėklėms ir kilpelėms, į kurias įrišamos 
virvės; 10,5 metrų prastesnio 90 cm. plo
čio brezento (drobės) palapinės sienoms 
ir grindelėms. Prieš siūdant palapinę, pa
sidaroma jos mažas popierinis arba dro
binis-modelis, kad viskas būtų aišku siu
vant. Medžiaga palapinei sukerpama ši? 
taip: 15 m. ilgumo ir 90 cm. platumo me
džiaga sukerpama į 3 vienodo ilgumo (po 
5 m.) juostas" X, Y, Z, kurios sudedamos 
viena greta kitos (žiūr. brėž. 1 fig.) ir su
siuvamos ' išilgai dviem 3 cm. platumo 
siūlėmis g—h ir i—k. Siūlės daromos la 
fig. parodytu būdu. Ant susiūtos medžia
gos tiksliai užbrėžiama 1 fig. punktyru 
parodytos linijos (c—d, e—f, a—b) ir me
džiaga šiomis linijomis sukerpama į 6 
gabalus (c-o-e; e-01-b; b-02-d; d-o-f;
f-03-a; a-04-c). Iš gabalų c-o-e ir d-o-f 
turime jau du gatavu stogo šonu. Kitus 
2 stogo šonu susiuvame iš likusių gabalų.

*) „Piramidės — palapinės pasisiuvi- 
mą" persispausdiname iš sktn. dr. K. 
Avižonio knygos „Kaip stovyklauti“ 
(pasirengimas stovykloms, stovyklų įren
gimas ir stovyklavimas). Kaip pačiam pa
sisiūti pailga skilties palapinė, buvo ra
šyta 1932 m. ,,Sk. Aido“ 6 nr. Apie ki
tokias palapines ir jų pasisiuvimą žiūrėk 
minėtoje knygoje.

**) Gaunama Vyriausio Skautų Štabo 
Tiekimo Skyriuje, Kaunas, Nepriklauso
mybės aikštė 4.
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Prie trikampio b-oi-e 2 fig. nurodytu 
būdu dedamas trikampis b-02-d; abu su
siuvami siūle ed-b, kaip parodyta la fig. 
Taip gaunamas trečias stogo šonas. Ket
virtame šone daromas įėjimas. Imamas iš 
1 fig. trikampis c-04-a ir prie jo krašto 
c-a prisiuvama durų uždanga (brėžinyje 3 
fig.), kuri bus palapinės vidaus pusėje ir 
lyjant neleis vandeniui pro plyšį varvėti. 
Todėl durų uždanga sukerpama iš tokios 
pat medžiagos, kaip kad stogas. Nuo 1 m 
ilgumo ir 90 cm. platumo gabalo atker- 
pama skersai nuo galo 20 cm. juosta. Li
kęs 80 cm.X90 cm. gabalas perkerpamas 
išilgai į 3 juostas po 30 cm. platumo. Tos 
juostos susiuvamos galais, ir gaunama du
rų 30 cm. platumo ir 240 cm. ilgumo už
danga. Atkirptas nuo 1 m. 20 cm.X90 cm. 
gabalas bus suvartotas dėklėms palapinės 
viršūnėje ir kilpenėms 9, 10, 11
fig.). Durų uždanga pridedama 38 brėž.,
3 fig. nurodytu būdu prie stogo trikam
pio c-04-a iš- apačios taip, kad nuo r iki 
n būtų 180 cm., o nuo r iki a — 5 cm. 
(trikampio kraštinę a-c palenkus ir at- 
siūlėjus). Uždanga prie stogo prisiuvama
4 fig. nurodyta siūle. Toliau prie trikam
pio c-04-a pridedamas paskutinis trikam
pis f-a-03 (5 fig.). Abu trikampiu susiu
vami 75 cm. ilgumo siūle cf-m; ta bai
giasi taške m, kur stipriai susiuvama, kad 
darinėjant duris neiširtų. Taškas m yra
5 cm. žemiau nuo viršutinės durų uždan
gos kraštinės n-p. Siūlė cf-m daroma 6 
fig. nurodytu būdu, o trikampio a-f-03 
kraštinė a-m palenkiama ir atsiūlėjama. 
Šiaip paruošus visus 4 piramidės stogo 
šonus, prie jų prisiuvamos sienos (60 cm.) 
ir grindelės (25 cm.). Sienoms ir grinde
lėms reikia 10,5 metrų 90 cm. platumo 
prastesnio brezento arba drobės, nes pro 
jas vanduo vis tiek nevarvės. Sienos prie 
stogo prisiuvamos 7 fig. nurodytu būdu 
dviem siūlėmis taip, kad iš lauko pusės 
gautųsi bent 5 cm. pastogė z-ž. Grindelės 
padaromos palenkiant apatinį sienų kraš
tą ir susiuvant viena siūle (7 fig.). Pri
siuvus prie visų 4 stogo šonų sieneles,

stogo šonai susiuvami į krūvą (8 fig.). 
Trikampius su 3 siūlėmis dedame prieš
priešais, taip pat ir su 2 siūlėmis (8 fig.). 
Prie trikampio oi-ed-02 prisiuvamas tri
kampis e-o-c siūle edo-oae; prie krašti
nės edo-c dedamas 3-čias stogo šonas 
O4-cf-os (5 fig.) ir susiuvamas siūle edo-c 
(S fig.); prie kraštinės edo-01 dedamas 
paskutinis šonas f-o-d (1 fig.) ir susiu
vamas siūle edo-01 (8 fig.). Dabar susiu
vama trečias stogo šonas su ketvirtuoju. 
Prie palapinės viršūnės iš vidaus prisiu
vama storo brezento (geriausiai odinė) 
aėklelė 15 cm. skersmens dviem siūlė
mis (9 figūr.), kad lazda, ant ku
rios statoma palapinė, nepralįstų kiaurai 
pro viršūnę. Taip pat ir iš lauko pusės 
ant viršūnės prisiuvama storo brezento 
20 cm. skersmens dėklelė, kaip kepurai
tė, neleidžianti vandeniui pro viršūnę į 
vidų įbėgti. Toliau prisiuvami kabliukai 
durims užsegti prie durų uždangalo iš apa
čios ir prie durų iš viršaus 3 ir 5 fig. nu
rodytu būdu. Prisiuvus kaspinėlius su 
grandelėmis prie visų stogo kerčių po 
vieną ir tarp jų po vieną, prie kurių pri
rišamos virvės palapinei įtempti (žiūr 
11 fig.), palapinė bus baigta. Tik dar 
reikės iš apačioje, kur sienos susieina su 
grindimis, prisiūti iš kiekvieno šono po 3 
kaspinėlius su grandelėmis, kad ir pala
pinių šonai virvelėmis būtų pririšti prie 
kuoliukų ir tuo būdu įtempti.

Jei neturite specialios palapinių me
džiagos ar brezento, palapinė galima pa
sisiūti iš paprastos standžios drobės, tik 
ji reikės impregnuoti (padaryti neper
šlampamą. Negaunant 90 cm. pla
tumo medžiagos, galima siūti ir iš 
siauresnės, tik visi matai tada atitinka
mai reikės pakeisti, kad išeitų tokio pat 
didumo palapinė.

Palapinių impregnavimas. Norint pa
lapinę padaryti neperšlampamą, jei ji siū
ta iš drobės, reikia ji išmirkyti ar ištepk 
karštu virintu pokostu. Kiek sudėtingesni 
impregnavimo būdai yra šie: a) palapinė, 
nors ji ir nauja būtų, išplaunama karštu 
vandeniu, muilu ir soda ir išdžiovinta pa
merkiama 4 valandoms į. didelę vonią, 
kurioje yra ištirpytas šiltame benzine pa
rafinas (30 gr. parafino 1 litre benzino). 
Benziną šildykite karštame, vandenyje.
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• Knygų lentynėlė.
Z Klemensas Dulkė. DEVYNI RAITE
LIAI. Žemaičių žemės pasaka, Kaunas, 
1933 m. 46 pusi. Viršelis ir autoriaus 
portretas pieštas dail. Ant. Rūkštelės. 
Kaina 1 lit. 25 et.

Geriausiai galėtumėm „Devynius rai
telius" pavadinti ne pasaka, o poema, nes 
turinys čia reiškiamas eiliuota forma. 
Fabula paimta iš lietuvių tautos gyveni
mo, nudažyta mitologiškomis varsomis; 
tačiau sukomponuota visiškai individua
liai ir originaliai. Ir dėl to netenka nė 
maž stebėtis, nes autorius, nors dar ir 
labai jaunas, tačiau yra išleidęs jau tris 
savo kūrybos rinkinėlius: 1. „Po tėviškės 
klonius“ (eilėraščiai) 1929 m., 2. „Upokš
niai šnera“ (eilėraščiai) 1933 m. ir 3. „De
vyni raiteliai“. Iš šio paskutinio autoriaus 
kūrinio matyti, kad jis jau yra aptikęs 
tai, kas kūryboj yra esminga, kas joje 
yra „spiritus movens". Į viską, net j 
smulkiausią gyvenimo reiškinį, kuris vi
sai nejučiomis nepastebėtas eiliniam 
žmogui dažnai prabėga pro akis, poetas 
žiūri „sub specie aeternitatis" (amžiny
bės žvilgsniu). Klemensas Dulkė, jei nėra 
to supratęs ir įsisąmoninęs, tai mažių 
mažiausia, intuityviai kurdamas, aiškiai 
jaučia tą požiūrį esant reikšmingą ir be 
galo svarbų meno, ypačiai poezijos, pri
valumą; kitaip jis nebūtų sunaudojęs šią, 
iš dalies, nemenišką medžiagą (mat, Vil
niaus vadavimo idėja neturi universalaus 
pobūdžio) savo žemaičių žemės pasakos 
meniškam turiniui. Jam tatai pasisekė, 
nes jis čia toje visos lietuvių tautos sie
kiamoje idėjoje rado to, kas yra ben
drai žmoniška, ir palietė tą mintį kaip 
tik taip, kaip ji tik grožinėje, o ne pro
pagandinėje, literatūroje tegali būti pa
liečiama,

„Devynių raitelių” idėja gana aiški, 
bet ji atrodo taip organiškai su visu vei
kalu suaugusi, kad ją sunku iš jo ir be- 
išskirti. Estetas Vischeris sako, kad idėja 
turinti ištirpti meno veikale lyg cukrus 
arbatos stiklinėje. Ta ir yra geroji Kl. 
Dulkės šio kūrinėlio pusė, kad idėja ne
kyšo iš viso veikalo. Autoriui, matyti, 
yra svetimas nelaisvas minčių reiškimas; 
šiame jo kūrinėlyj nejusti nė mažiausio 
dirbtinumo. Jis net nesirūpina perdaug 
eiliavimo rimingumu; ritmas jam lyg už
pildo to išviršinio rimo vietą, ir visiškai 
skaitytojas čia jo nepasigenda. Skonin
gai Kl. Dulkė reiškia atskirų vaizdų ale
gorijas, pav.: „o kitą rytą pakilo saulė, 

bet jokiu būdu ne ant ugnies ir ne prie 
ugnies, nes benzinas tuoj užsidegs ir kils 
gaisras. Saugokitės, kad kur arti nebūtų 
ugnies. Išmirkyta palapinė džiovinama 
lauke, — benzinas išgaruos, parafinas pa
liks ir padarys palapinę neperšlampamą; 
b) imamas skiedinys aliuminium aceticum
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„Sakai o“ b-vės
jau išleistas seniai laukiamas

J. Barono

RUSŲ LIETUVIŲ 
ŽODYNAS

II-as naujai parašytas leidimas.

Visi tekstai kirčiuoti. Išleistas labai ge
rame popieriuje, didelio form., 636 psl. 
Aptaisytų egz. kaina Lit. 24,—. Žody
nai be aptaisų knygynuose visai ne
bus pardavinėjami. Neaptaisytų ir ne- 
brošiūruotų egz. galima gauti tik „Sa
kalo" b-vėje. Jų kaina — Lt. 20,—. 
Aptaisyti žod. gaunami visuose kny

gynuose ir „Sakalo" b-vėje,

Kaune, Putvinskio g-vė 14.

užleidus veidą gedulu juodu", „iš šaknų 
rauna Dirkstelių gojų didieji vėjai iš 
smarkaus pykčio", „nualpo saulė tą 
liūdną rytą“... Begales tokių ekspresy- 
viškų posakių rastumėm šiame Kl. Dul
kės kūrinėlyje. Nesigilinsim čia į jų me
nišką vertę. Tačiau reikia pabrėžti, kad 
jie rodo autoriaus savitumą naujos for
mos kūrime ir sugebėjimą parodyti mū
sų jaunuomenei ir daugiau artimomis 
mūsų kraštui idėjomis persunktus kūri
nius, kurie būtų ne propagandinės, o me
niškos vertės, kiek tos idėjos reiškiamos 
pasauliui suprantama meno forma ir nėra 
nustelbtos praktiškų tikslų.

Skautams šioji knygelė, be gražia for
ma išreikštos idėjos, parodo dar Lietu
vos gamtos grožį ir paslaptingą jos ža
vingumą. Gražūs vaizdai itin krenta į 
akis ir nekartą sukelia skaitytojui susi
domėjimo savo krašto gamta, kurioje jis 
to grožio paslapties, autoriui jo vaizdais 
neobjektyvuojant, negali pilnai suvokti. 
Šio Dulkės kūrinėlio forma nėra per 
sunki ir simboliška, taip kad lengvai pri
einama skaityti ir jaunam skautui, mėgs
tančiam bent kiek sustoti ties tuo gamtos 
grožiu, kur slenka nejučiomis, skauto 
dvasią ugdydamas, stovyklaujant.

Tiesa, turi Kl. Dulkės „Devyni raite
liai" nemaža ir blogųjų pusių menišku
mo atžvilgiu. Bet į jas ir jų lemiamą 
reikšmę viso kūrinio vertingumui ne
kreipiant per didelio dėmesio, knygelė 
vis dėlto skautams rekomenduotina dėl 
aukščiau minėtų jos gerų privalumų.

M. Jūrelis.

(1 dalis aluminium aceticum skiedinio — 
40 dalių vandens). Tame mišinyje palapi
nė mirkoma 1 — 2 dienas, laikas nuo 
laiko pamaišant. Po to ji išgręžiama ir 
lėtai džiovinama. Šiuo būdu impregnuota 
medžiaga su laiku vėl pradeda vandeni 
leisti, todėl impregnavimas kartas nuo 
karto tenka atnaujinti.

UŽBAIGTA 
ryicnz PAuAPinr

V. Mikėnas. Šachmatų Vadovėlis. 
„Sakalo" b-vės leidinys. Kaunas, 1933 m. 
212 puslap. Kaina 7 lit.

Janina Pušaitė. Žydėkit gėlės. 
Eilėraščiai. „Sakalo“ b-vės leidinys. Kau
nas, 1933 m. 32 pslp. Kaina 1 lit.

Bronė Buivydaitė. Skudučiai. 
(Eilės). Panevėžys, 1933 m. 120 pslp. Kai
na 2,50 lt.

Sakalų olimpiados Prahoj mergaičių pra
timai.

Kūno negalavimai nesu
griauna dvasios didybės-

Daug yra žmonių, kurie ir numirę gy
vena. Mes su pagarba minime jų vardus, 
vadiname juos didžiaisiais. Jie gyvųjų 
kelrodžiai. Daug žinome vardų, kurie ne
paprastu darbštumu, darbo meile ir dva
sios didybe pasiekė pačias aukščiausias 
gyvenimo viršukalnes, įrašė savo vardus 
į nemirtingųjų knygą.

Mes esame linkę manyti, kad nemir
tingieji savo stebėtinus žygius atliko bū
dami fiziniai tvirti. Bet ne. Istorija rodo, 
kad daug garsiųjų pasaulio žibintų buvo 
silpnos sveikatos, turėjo įvairius kūno 
negalavimus. Jie savo vardus įamžino tik 
dvasios didybe, kurios kūno negalavimai 
neįstengia sugriauti.

Štai garsusis Spartos karalius Age- 
s i 1 a j u s II, nors buvo mažas, sunykęs, 
turėjo sulaužytą koją, bet visiems prie
šams buvo tikra baidyklė. Jis yra ir bus 
narsumo pavyzdžiu.

Narsus mongolų kunigaikštis Timu- 
r a s, kurs negalėjo valdyti vienos ran
kos, savo 25 karo žygiais sutriuškino visą 
vidurinę Aziją.

Didysis anglų poetas Baironas bu
vo šlubas. Istorinių romanų autorius Val
teris Skottas irgi turėjo vieną koją 
trumpesnę. Britanijos poetas Miltona s, 
išgarsėjęs savo veikalu „Prarastasis Ro
jus", eidamas 40 metus apako. Bet jis 
savo veikalą baigė. Jo pasakytuosius žo
džius užrašydavo duktė. O Liudvikas 
Giotto būdamas aklas net vaidino. 
Padavimas sako, kad ir Homeras, tas 
didysis klasikas, kurio „Iliadai" ir „Odi
sėjai" ir šiandien lygių veikalų nesiran
da, buvęs aklas.

Daug rasime pavyzdžių, kurie aiškiau
siai parodo, kad žmogaus didybę parodo 
tik didelė dvasia. Fizinis tvirtumas daug 
reikšmės neturi, nors gyvenime labai 
reikalingas.

Taigi, istorija gražiausiai rodo, kad ir 
nesveikame kūne gali būti didelė ir ga- 
’inga dvasia, kuri įstengia atlikti milži
mų darbus.

Mes, jaunieji, rūpindamiesi kūno svei
kata ir gražumu, nepamirškime ir dvasios, 
kuriai skirta atlikti didesni žygiai. At
minkime, kad kūno negalavimai niekada 
neįstengė ir neįstengs nugalėti dvasios 
didybės. St. Daunys.
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Skautų Aido“ jubiliejui praslinkus.
Feljetonas.

Kaip buvau visai mažas ir ne tik ra
šyti, skaityti, bet ir kitokių gudrybių dar 
nemokėjau, tai didžiausia baisenybė ma
no vaizduotėje buvo mamos rykštė. Tru
putį paūgėjęs ėmiau labai bijoti šv. Jur
gio smako, su kuriuo asmeniniai susipa
žinau bažnyčioje, kur jis viename alto
riuje, tarp auksuotų rėmų, buvo patogiai 
įsikūręs, O dabar, kaip jau gyvenu be
veik nepriklausomu gyvenimu, moku Linai 
meistriškai laišką parašyti, esu vispusiš
kai sukultūrėjęs, pakeitęs pažiūras į pe
dagogiją ir zoologiją, spiaut man ant ma
mos rykščių ir šv. Jurgio smako! Tik 
vienas gyvas padaras neduoda man gy
venti! Ir tas padaras ne į smaką, gerbia
mieji, panašus, ne, jis turi labai malonų 
veidelį, moka šypsotis, vaikšto ir išviso 
teturi tik dvi kojas. O gyventi neduoda ir 
gana. Stačiai dusina, be peilio piauna. 
Ir tas nekaltasis su aštriais dantimis avi
nėlis yra... „Sk. Aid.“ redaktorius...

Žinoma, jūs gavote jubiliejinį ,,Sk. 
Aid." numerį, o jame mano nei jubilieji
nių nei kasdieninių minčių nebuvo. Ką 
gi, gal manote aš apsiženijau, kad kūry
ba nebeužsiimu?! Anaiptol ne! Prakaita
vau, dirbau ištisą mėnesį bekurdamas ju
biliejinę „Sk. Aid." epopėją, kurioje svar
bią rolę vaidino Alina, Aldona, matema
tikos mokyt, ir kiti gerieji mano priete- 
liai, asmeniškai redaktoriui įteikiau ir... 
jis ją įgrūdo krepšin. Palaidojo, palaido
jo po to, kai išbraukė 9O°/o, 5O°/o pridėjo 
savo ir galutinai pripažino, jog aš pasku
tiniu laiku esu labai kūrybiškai nusilpęs. 
Koks akiplėšiškumas! Tai ką gali pada
ryti redaktoriaus kaprizingumas.

Vieną dieną, kai niršau beskaityda
mas jub. „Sk. Aid." numerį ir galvojau, 
kokiu instrumentu patikrinti ar stiprius 
žandikaulius ir makaulę turi redaktorius, 
gavau gražų laišką. Širdis ėmė plakti, 
rankos drebėti, gal... Atplėšiu. Gražus 
pakvietimas. Skaitau.

„G. T. Kaipo nuolatinis aktingas ir 
visais atvejais brangintinas ,,Sk. Aid. ‘ 
bendradarbis, Tamsta esi kviečiamas da
lyvauti jo 10 metų sukakčiai paminėti 

rengiamoje arbatėlėje" ir t. t., o po apa
čia to bjaurybės, redaktoriaus, parašas.

— Glupstva man jūsų saldūs žodeliai, 
aš netoks lengvabūdis, manęs nesuvilio
site! 99°/o mano vertingumo paskandinate 
krepšyje! Žinau jūsų pagyrimus!

Ir kategoriškai nusprendžiau jokion 
jubiliejinėn arbatėlėn neiti, bet paskum 
apsigalvojau.

„Na, manau, kodėl aš negaliu išmauti 
kelių stiklinių arbatos geroj kompanijoje 
ir tam akiplėšai neparodyti savo meno 
pataikinti kad ir užsimerkus į priešo 
nosį".

Nuėjau. Arbatos prisipumpau, saldai
nių pilvą ir kišenes prikimšau, su di
džiausiais literatais visais klausimais, 
pradedant nuo kojų prakaitavimo ir bai
giant Hitlerio politika, išsikalbėjau, o re
daktoriaus nėra ir nėra.

Jau buvau bemanąs jokių militariškų 
agresijų prieš redaktorių neparodęs eiti 
namo, kai staiga plačiai prasivėrė durys 
ir vyriausio skautininko, vyriausiojo 
skautų štabo lydimas pasirodė nekaltybe 
šypsąs redaktoriaus veidelis.

Sugriežiau dantimis, išgerta arbata 
ugnimi šoko man į veidą, kai pamačiau, 
kad nuo kariškų veiksmų tuo tarpu rei
kia susilaikyti, nes gausi redaktoriaus 
apsauga gali man išplėšti laimėjimą.

Pildydamas bendrą mandagumą kartu 
su visais atsistojau ir laukiu kas čia to
liau bus. Vyriausias skautininkas nusive
da redaktorių į salės vidurį ir tėviškai 
laikydamas jį už rankos prabyla:

„Gerbiamieji svečiai ir malonūs „Sk, 
Aid.“ bendradarbiai! Šiandien mes šven
čiame „Sk. Aid." dešimtmetį ir džiau
giamės, kad per šį dešimtmetį nei vienas 
„Sk. Aid.“ dar nežuvo nuo niekšingų 
bendradarbių rankos, nors pasikėsinimų 
būta apsčiai. Paskutinysis redaktorius, 
kurį gerbiamieji čia matote, yra ypatin
gai nusipelnęs „Sk. Aid.", nes jis rau
donu rašalu, it ugningu kardu ir bedug- 
niškai giliu krepšiu, drąsiai gynė ir gina, 
nebodamas jokių pavojų, „Sk. Aidą" nuo 
barbariškos kūrybos. Taigi, dešimtmečio 

proga, drąsiam redaktoriui, mes, artimie
ji jo bendradarbiai, drįstame įteikti ver
tingiems raštams nešioti portfelį, Palan
gos skaistaus, kaip Tamstos siela, (gar
siai sukosėjau) gintarėlio plunksnakotį ir 
kelius lašus raudono rašalo. Savo ir vi
sos skautijos vardu linkiu Tamstai ir to
liau sėkmingai, drąsiai kovoti su nepri
brendusiais kūrėjais, nesigailint jų kūri
niams raudono rašalo“ — baigė vyriau
sias skautininkas kalbą, širdingai spaus
damas redaktoriui ranką ir sudėdamas 
visas dovanas po kojomis.

Bejėgiai sudribau į kėdę. Kaip pro 
tamsų rūką pamačiau, kad redaktorius 
triumfališku žvilgsniu apžvelgė salę, pa
siėmė milžinišką portfelį, tuos kelius la
šelius raudono rašalo, kurie tilpo ketu
rių litrų bonkoje ir karingai mosuodamas 
nauju gintariniu koteliu, garsiam „valio" 
šaukiant iškilmės maršu apleido salę.

Paskui grįžo... Arbatą gėrė...

Spręskite idėjos broliai patys, ar bent 
kokia kūryba dabar yra galima, kai juo
džiausi redaktoriaus darbai buvo aukš
čiausios vyresnybės nušviesti dangiška 
šviesa, pats redaktorius apginkluotas 
naujomis priemonėmis žudyti jaunas jė
gas. Skandalas. Teisybė provokuojama! 
Mes, kūrybos broliai, prieš tokius barba
riškus žygius turime tarti griežtą tiesos 
žodį, nors toji tiesa reikštų mums mirtį 
ar prakeikimą.

Ilgiau tylėti negalima, teprabyla kerš
tas. ..

Balys Gendvilas.

JUOKAI.
— Kam esi užrišęs antrą mažą 

mazgą ant savo kaklaraiščio?
— Tai ne aš, o mama, kad ne- 

pamirščiau jos laišką įmesti į paš
to dėžutę.

— Ir tu jį įmetei?
— Ne, mama pamiršo jį man 

duoti.

„Skautų Aido“ sukaktuvinės arbatėlės dalyviai.
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Prof. Steponas Kolupaila.

/Mūsų vandens 
keliai.

A 1 -

Norėčiau palengvinti įdomias ir 
naudingas keliones mūsų vandens 
keliais tiems geros valios žmo
nėms, kurie dalį savo atostogų pa
skirs savo kraštui pažinti. Leng
viausia keliauti valtimi, ypač bai
dare, pavandeniui. Upių krantai 
visur apgyvendinti, pas ūkininkus
galima rasti šiokio-tokio maisto, 
pernakvoti galima palapinėje, kur 
nors pakrantėje, ar daržinėje. į 
kelionę reikia pasiimti gerą že
mėlapį; visa bėda, kad mes tokių 
dar neturime. Teks pasitenkinti 
vokiečių žemėlapiu 1 : 300 000 ar. 
daug geriau, 1 : 100 000. Vietovar
džiai ten duoti nelietuviški, be to, 
ten ne viskas pažymėta, ką norėtų 
žinoti turistas. Tam trūkumui pa
pildyti duodu trumpus upių apra
šymus, remiantis daugiausia mano 
paties ir buv. mano bendradarbių 
patyrimais. Labai svarbu, kad tie, 
kurie naudosis tais aprašymais, 
pataisytų galimus netikslumus ir 
juos papildytų. Ateity galėsime iš
leisti tikrą ,,vadovą“ po mūsų
upes.

Aprašyme pažymėta:
1) Km — atstumas nuo upės žiočių; 

Nemuno kilometražas skaitomas nuo At
matos (vyriausios šakos) žiočių Kuršių 
marėse.

2) Kuriame krante — kair. = kairiaja
me, deš. = dešiniajame.

3) Vietovardžiai: k. = kaimas, vk.= 
vienkiemis, m. = miestas ar miestelis, 
bžk. = bažnytkaimis, dv. = dvaras.

5) Intakų žiotys, salos, rėvos (slenks
čiai, greitavietės), seklumos, kitos kliū
tys laivininkystei.

6) Lankytinos vietos: piliakalniai, pi
lių griuvėsiai ir t. t.

7) Gražios vietos pasižiūrėti ar foto
grafuoti.

8) Vandens matavimo stotys, kur ga
lima atskaityti vandens horizonto aukštį 
ir įsirašyti į kelionės dienyną.

9) Tiltai, uostai, prieplaukos, paštai, 
viešbučiai, krautuvės ir kitos naudingos 
turistui žinios.

Kelias I. Nemunas nuo admin, 
linijos iki Kauno.

Vyriausia mūsų upė, prasideda Gudi
joje, netoli Minsko. Teka pro Lenkiją ir 
Okupuotąją Lietuvą pro Stolpcus, Jere- 
mičius, Liubčią, Deliatičius, Mykalajavą, 
Bielicą, Mastus, Luną, Gardiną. Žymiausi 
intakai (iki Gardino): Usa, Loša, Sula, 
Uša, Servečis, Usa II, Bereza, Gauja, 
Dzitva, Maučėdis, Lebeda, Ščėra, Zelva, 
Rosis, Svisločis, Katra. Aukštupy Nemu
nas teka ramiai smėlio vagoje, neaukš
tuose krantuose. Prieš Gardiną praside
da rėvos, vaga akmenuota, krantai labai 

aukšti ir gražūs. Nuo Gardino Nemunas 
keičia savo vakarų kryptį į šiaurę, Kau
no linkui (vidupis), o nuo Kauno vėl su
ka į vakarus, į Kuršių mares (žemupis), 

Nemuno ilgis nuo Kuršių marių iki 
versmių 936 km , mums prieinama tuo 
tarpu tik 476 km , nuo Juodosios Ančios 
žiočių. 5 km aukščiau J. Ančios su Ne
munu jungiasi Augustavo kanalas, kuris 
pro Augustavo ežerus ir Netę turi ryšio 
su Bebru, Vyso baseino upe.

Tarp J. Ančios ir Uciechos, 45 km, 
Nemunu eina administracinė linija su len

Nemunas ties Varviškiu (anapus adm. linijos — Perluomo bžk.), kelio Nr. 1 pradžia.

kais, kurios peržengti (be ypatingo leidi
mo iš abiejų pusių) negalima; tuo ruožu 
plaukti reikia labai atsargiai, laikantis 
kairiojo kranto ir gavus atskirą mūsų 
pasienio sargybos leidimą. Tolimiausio 
mūsų kaimo prie Nemuno, Varviškio, ga
lima pasiekti vieškeliu iš Kapčiamiesčio 
(14 km). Šiame ruože nakvoti nepata
riama.
476 kair. Juodosios Ančios žiotys, Var

viškio k., deš. Perluomo bžk.
473 deš. Melninkų k.

Liškiavos pilis.

471 deš. Šabanų k.
469 kair. Bugėdos k.
466 kair. Baltosios Ančios žiotys, Šven- 

tojansko k.
461 kair. Girdašių k., deš. Pervalko bžk. 

Upė labai sekli ir plati. Žemiau Per
valko deš. kantas žemas ir lygus 
(Raigradas, padavimai apie nugrimz
dusią pilį).

457 kair, Lipliūnų k., deš. (ant kalno) 
Švendubrės k.

455 kair. Diržų k.
452 kair. Mizarų k.

451 sala (plaukti į kairę!), deš. Druski
ninkų kurorto pliažas.

448 kair. Baltašiškės k., deš. Ratnyčios 
žiotys, Druskininkų m., kurorto par
kas, mineralinės vonios.

446 deš. Naravų k.
443 kair. Gailiūnų k.
441 kair. Liškiavos pilies griuvėsiai (bū

tinai aplankyti!), deš. Vyčiūnų k
439 kair. Liškiavos bžk., bažnyčia (buv 

vienuolynas).
435 kair. Žeimių k., deš. Žagelių k.
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Nemunas ties Liškiava.

431 deš. Graves upelio žiotys, adminis
tracinės linijos pabaiga; toliau gali
ma laisvai lankyti abudu krantu, 
plaukti visu upės platumu.

430 deš. Uciechos dv.; kas nenori ar ne
gali plaukti nuo Varviškio, pradeda 
čia savo kelionę. Pasiekti Uciechą 
galima iš Merkinės (11 km plentu 
ir 2 km vieškeliu), dvare galima per
nakvoti.

429 kair. Gudelių k.
428 kair. Ulčičių k., deš. Kruševo dv.
425 deš. Maksimų k.
424 kair. Dubaklonio k., upėje nedidelė 

rėva „Meška“.
419 deš. Česų k.
418 deš. Merkio žiotys (platus slėni'), 

aukštas Merkinės piliakalnis, Merki
nės m.; yra bažnyčia, viešbutis, paš
tas, knygynas, autobusai i Kauną ir 
Alytų. Per Nemuną — gelež. plento 
tiltas, vandens matavimo stotis prie 
deš. kranto (pasižymėti vand. hori
zontą!). Merkiu aukštyn galima plauk
ti tik 12 km , toliau juo eina adm. 
linija; 3 km nuo žiočių yra tiltas. 
Aplankyti už miesto senųjų mūrų li
kučiai, kilnojamojo smėlio kalnai, 
kair. krante — kopos!

417 deš. Straujos žiotys; Nemuno vaga 
labai plati, smėlio sala ir sekluma, 
rėva „Merkinė“; balti smėlio krantai.

416 deš. Maksimonių k., kair. Jononių k. 
414 vagoje 3 nepavojingos rėvos; grąžui 

Merkinės reginys.
410 deš. Netiesų dv.
406 deš. Druskininkų (Didžiųjų) k.; pušis 

„dravė“ kapinėse.
403 kair. Lievūnų k., deš. Mižonių k.
402 kair. Panemunės vs.
399 kair. Živulčiškio dv., deš. taip pat. 
398 kair. Šlapikų k.
395 kair. Krikštonių k., deš. taip pat; 

Nemunas tiesus ir gilus.
393 kair. Dubravų k., Buciniškių k.
391 kair. Vozbučių k.
389 kair. Jociūnų (Neciūnų) k.; smėlio 

sekluma.
387 deš. Vingilonio k.; Nemuno krante 

galinga mineralinė versmė.
382 deš. Nemunaičio m,; bažnyčia, krau

tuvė; vandens matav. stotis prie di
delio akmens ties klebonijos sodu; 
kair. Nemunaičio k.; keltas per Ne
muną (saugotis lyno!). Žemiau mies
telio raudonas status šlaitas (kalkių 
tufai), patariama pažiūrėti.

379 kair. aukštame kalne Nemunaičio k. 
(tąsa); Žembrės upelio žiotys; gražus 
malūnas,.

375 deš. Margelių vs.; rėva „Lazauka“.

372 kair. aukštai — IV Alytaus fortas; 
labai gražus miškas.

369 kair. girininkija, už 1,5 km Alytaus 
glžk, stotis, kareivinės; deš. Sud
vajų k.

367 rėva „Kiaulė“.
366 rėva „Paršiukai" — pavojingi akmens 

prie kair. kranto; deš. Alovės žiotys.

365 geležinis 3 angų plento tiltas; aplan
kyti krantus!

363 sala, rėva „Kuilys", deš. Moterties 
upelio žiotys.

362 buv. glžk. tiltas, labai aukštas; tarp 
jo taurų — „Avino“ rėva; didžiausias 
visame Nemune greitis; plaukti labai 
atsargiai, laikytis vidurio! Aukščiau 
tilto, prie deš. kranto didelio akmens 
„Klebonas" likučiai. Žemiau tilto, 
deš. krante, Alytaus piliakalnis. Upė
je — žvyro sekluma.

360 kair. Alytaus m., deš. jo priemiestis 
(senovėje — centras!); bažnyčios, 
paštas, viešbučiai, valgyklos, autobu
sų stotis (susisiekimas visomis kryp
timis), glžk. stotis (pro Kalvariją ir 
Marijampolę į Kauną). Aukštesnioji 
miškų mokykla (2 km deš. 
krante). Med. tiltas per Nemuną 
(kar. Juozapavičiaus paminklinė len
ta), po tiltu (kair. krante) vand. mat. 
stotis. Kapinėse — A. Juozapavičiaus 
kapas. Alytuje patartina nusipirkti 
maisto (iki Prienų). Nemunas gilus 
ir sriaunus.

357 kair. Bakšiškių k., I Alytaus fortas; 
iki Punios abudu krantai šlapi.

355 deš. Panemunikėlių k.; rėva „Nau
joji Obelė".

332 deš. Strielčių k., kair. Žauneriškiu 
k.; rėva „Senoji Obelė".
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Nemuno kilpa

351 kair. Rumbonių dv., bažnyčia, labai 
Įdomus piliakalnis (aplankyti!); rėva 
„Kamuolis".

348 kair. Panemunikų k.
346 kair. prasideda Punios šilas; perėjus 

per kalną 1,5 km galima pasiekti 
Nemuną prie Bundarų k. (ž. 328 km J; 
patartina keliauti aplinkui Nemunu!

344 deš. Punios bžk.; garsi Margerio pi
lis (būtinai užkopti į viršūnę!), Pu- 
nelės žiotys; kair. Punios šilas, liepų 
ir ąžuolų alėjos; reto grožio vaiz
dai; terpentinos gamykla miške; rė
va „Punčikas".

341 deš. Misiškių k.
339 deš. Pelesiškių k.
338 deš. Nemaniūnų m,, medinė bažny

čia, krautuvės. Vand. mat. stotis 
prie 3 betoninių masyvų. Kair. Stra- 
žiškių k. Nuo Nemaniūnų iki Birš
tono m. (ž. 298 km ) 5 km i čia — 
vad. didžioji Nemuno kilpa. Aukš
čiau Nemaniūnų (ties pušynu) numa
toma Nemuną užtvenkti ir dali van
dens kanalu nukreipti į Verknės 
upelio slėnį, kurio žiotyse (ž. 294 
km ) numatoma aukšta užtvanka ir 
galinga hidroelektrinė stotis*).

335 deš. Panemunės vk.
334 deš. Vaitiškių k,
333 deš. Šaltinėnų k.; akm. sekluma 

„Garnių sala“.
331 deš. Sipavičių dv.; gražus vingis.
328 kair. Padaglės vs.; Punios šilo pa

baiga.
327 kair. Bundarių k. (1,5 km nuo Pa- 

nemunikių, ž. 346 km ).
326 kair. Margeravo k., deš. Trakelių k.
323 kair. Gražiškių vs., deš. Martino- 

nių k.
321 deš. Jackonių k.
317 kair. Balbieriškio m.; bažnyčia, paš

tas, autobusai į Prienus ir Kauną, 
Peršėkės žiotys. Žemiau — staigus 
Nemuno posūkis, statūs šlaitai, rėva 
„Barbierka" — pavojingi akmens va
goje! Patartina aplankyti aukštas 
krantas.

314 kair. Žydaviškio dv., Uosos k.
311 kair. Žiegždrių k.; rėva „Buršalas“.
310 deš. Žemaitkiemio k.

*) Skaityk apie tą sumanymą žurnale 
„Kosmos“ 1929 m. ir knygoje „Nemuno 
kilpa", Kaunas, 1929.

ties Kernuvėmis.

308 deš. Naudžiūnų k.
307 kair. Naravų k.
305 deš. labai aukštas šlaitas su gražiau

siu reginiu, gilus ravas, rėva „Tely
čia“, deš. Kernuvių k., 1,5 km at
stume nuo Birštono (ž. 298 km ).

300 kair. Drobingės dv., deš. garsiojo 
„Žvėrinčiaus" likučiai, did. kuni
gaikščių medžioklės vieta.

i

298 kair. Prienų m.; bažnyčia, viešbučiai, 
paštas, gyvas autobusų susisiekimas 
su Kaunu ir Alytum; med. tiltas per 
Nemuną.

294 kair. Bagrėnų k., deš. Lengveniš- 
kių k.

291 kair. Rudupės vk., Šmitiškių dv.; 
Rudupės smėlio sekluma.

288 deš. Birštono m.; bažnyčia, kurortas 
su parku, viešbučiais, restoranu, paš
tas, Mineralinės versmės: „Birutė" 
ties restoranu, „Vytautas" Nemuno 
krante žemiau parko. Vytauto kal
nas — piliakalnis. Vand. matav. sto
tis — ties bažnyčia (geležiniai po
liai). Autobusų susisiekimas su Kau
nu. Už Nemuno — pušynas, pliažas, 
sanatorijos. Lankytinas deš. aukštas 
krantas už vingio.

284 kair. Kampiškio k. ir Birštono pu
šynas (pusiasalis); deš. Žadeikonių k.. 
Verknės žiotys, kur numatoma didelė 
hidroelektrinė „Nemuno kilpos" sto
tis, čia baigiasi toji kilpa. Aukštas 
deš. šlaitas su garsiuoju „Ožkos pe
čiumi" — konglomerato uola (aplan
kyti!); 2 km aukštyn Verknės slėniu 
upės griaunamas dailus piliakalnis.

280 deš. Nibrių k., kair. Paciūnų k.
278 deš. Trezantolio dv., leznelės žiotys.
277 kair. Kalvių k., Ošvenčios žiotys, deš. 

Pelekonių k.
272 kair. Vangų vs., deš. Sekionių k , 

deš. nedidelis piliakalnis Nemuno 
krante.

269 kair. Pašventupio k.
265 deš. Darsūniškio m.; bažnyčia, senų 

miesto vartų likučiai, jokio susisie
kimo.
kair, Bačkininkėlių dv.
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261 deš. Lopainios k., kair. Guogų k. Sa 
la, rėva „Guoga“ — viena pavojin
giausių (gudų — sielininkų patarlės; 
„priamaja doroha, ale ne dlia každo- 
ho“ = tiesus kelias, tik ne kiekvie
nam „prašou Gogu, dziakuj Bohu“ = 
praplaukei Guogą, tai dėkuok Die
vui). Dėmesio! Plaukti dešinėn, lai
kytis srovės, saugotis akmenų! Kai
rioji šaka — pilna akmenų ir sūku
rių, ja plaukti negalima! Deš. Lopai
nios žiotys, senos tvirtovės pėdsakai.

260 deš. Juodkošių k., gražus reginys iš 
kalno.

259 deš. Visginų k.
258 deš. Garmiškių k., kair. Piliuonos k.
256 deš. Dobintos k., kair. Tursono k.. 

rėva „Kazokas“.
253 deš. Kračkiemio k.
251 deš. Ručkakiemio k.
250 deš. Barevičių dv., kair. Arlaviškių 

k., rėva „Šalutė".
248 kair. Leonavo dv., deš. Strėvos žio

tys; prieš karą čia buvo „trijų gu
bernijų siena“ — Kauno ir Vilniaus 
deš. Nemuno krante, ir Suvalkijos — 
kairiajame. Strėvos šlaitai labai gra
žūs, netoli Lašinių k. piliakalnis, 
Pastrėvio k. malūnas. Nemune rėva 
„Varnėnai“,

245 kair. Kampiškio bžk., deš. krantas— 
vienas gražiausių, statūs šlaitai, įdo
mios daubos; verta aplankyti! Ne
mune rėva „Kunigo sala".

240 deš. Pravienos žiotys, Rumšiškių m.; 
bažnyčia, piliakalnis, krautuvės, paš
tas.

239 deš. Astragų k'., vieškelis Nemuno 
krante; kair. seni 1812 m. prancūzų 
apkasai. Nemune prasideda pavojin
ga rėva „Bičenetai "; smarki srovė, 
daug pavojingų akmenų; plaukti pra
džioje arčiau dešiniojo kranto, ties 
Senųjų Dvareliškių dv. (kair. kr.) ar
tintis prie kairiojo; gražus deš. kran
tas.

237 kair. Senųjų Dvareliškių dv., „Biče- 
netų“ pabaiga.

236 deš. Gastilonių k.; vand. mat. stotis 
(gelež. poliai); kair. Sanmylų k.

235 Nemune pavojinga rėva „Bičiai“, se
niau visų baisiausia (gudų patarlė — 
„prašou Bičeniaty i Biči — hroši liči ’ 
— praplaukei Bičenetus bei Bičius — 
skaityk pinigus, t. y., darbas baig
tas); plaukti visai arti dešiniojo kran
to, kur iš akmenų sudėtas pylimas; 
praplaukus smarkiausią vietą, steng
tis, kiek galima, pakreipti laivą į kai
rįjį krantą; saugotis akmenų! Kair. 
Mozūrų k.

233 deš. Jakštūnų k.; nedidelė rėva „Žir
gas".

232 deš. Rudmenos k., Žiegždrių sala; 2 
km iki Palemono glžk. stoties.

231 deš. Žiegždrių k., rėva „Bajorė"; 
matyti Pažaislis ir Kauno radio stotis.

229 kair. Laumėnų k.; gražus šlaitas.
228 deš. Vieškūnų k.
226 deš. Pažaislio vienuolynas; graži baž

nyčia, Italijos marmuro išpuošta, Po
ciaus pastatyta, viena gražiausių vi
same Pabaltijy. Būtinai aplankyti 
bažnyčią, kiemą, varpinyčią, pušyną. 
Nemune rėva „Kamendulė".

225 kair. Pakalniškių k., paskutinė Ne
muno rėva „Lapė“.

223 deš. Varnių k., pušynėlis, kair. Pli- 
kakalnis, Džiovininkų sanatorija. Ne
mune — Mergaičių sala, kur projek
tuojama statyti hidroelektrinė stotis. 
Plaukti galima abiem šakomis; deši
niojoje saugotis apgriautų pylymų.

221 kair. Vyčiūnų k., deš. Petrašiūnų k.; 
elektros stotis, popieriaus fabrikas 
(patartina aplankyti!), v. mat. stotis.

219 deš. glžk. linija įeina į Kauno tunelį 
1,3 km ilgio), aukštai — fortai, gra
žus reginys; kair. Basanavičiaus pu
šynas, pliažas. •

217 kair. prasideda Panemunė, Kauno 
priemiestis; deš. prasideda Šančiai.

215 gelež. Panemunės tiltas; vand. mat. 
stotis prie deš. kranto. Kairėje — 
Panemunė; aplankytinas Vytauto pa
minklas karo mokyklos kieme. De
šinėje — kareivinės, fabrikai; auto
busai ir traukinėlis per Kauno 
miestą.

214 kair. lesios žiotys, lesios k., Napo-. 
leono kalnas — piliakalnis (žemiau 
jo per Nemuną buvo 1812 m. pasta
tyti 3 tiltai, kuriais prancūzai ėjo į 
Rusiją), geležinkelio linija iš Virbalio.

212 Geležinis glžk. tiltas (vidury — isto
riškos šaibos su vokiečių generolų 
pavardėmis), 4 angų: dvi senos išti
sinės, dvi naujos. Deš. krante — glžk. 
stotis, kair. — Aukštoji Freda (lan
kytinas Botanikos sodas).

211 deš. Karmelitų bažn., kair. elevato
rius.

210 kair. Aleksotas, deš. gaisrininkų rū
mai, įėjimas į Kauno uostą; Kauno 
miesto centras.
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209 Gelež. Vytauto Didžiojo tiltas, 5 an
gų, su varstomąja dalimi. Kair., ant 
kalno — Universiteto rūmai (Tech
nikos fakultetas, Fizikos ir chemijos 
institutas). Deš. Kauno Senamiestis: 

rotušė, Jėzuitų bažnyčia, Bazilika, 
. Kunigų Seminarija, Šv. Trejybės baž

nyčia, „Perkūno namai", Vytauto 
bažnyčia, Maironio namai, Vandens 
kelių rajonas. Ties Vytauto bažnyčia 
— vand. mat. stotis, garlaivių prie
plauka. Mieste lankytini: Karo mu
ziejus, Čiurlionies galerija, Gamtos 
muziejus Didž. Universiteto rūmuose, 
Miesto muziejus, Lietuvos banko rū
mai, Vytauto parkas, Meteorologine 
stotis (VII forte), Aerodromas, oro 
keleivių stotis (Aleksote), Skautų 
štabas.

208 deš. Neries (Vilijos) žiotys, kair. Mar
velės k., viršuje Žagariu kalnas (Vė- 
sulavu ar Linksmadvariu vad.) su la
bai dailiu Kauno miesto reginiu. 
Aukščiau Marvelės viename fortų 
įrengta Astronominė observatorija.

Pastabos.
Žemėlapiai: 1 : 300 000 lapai: Gardi

nas ir Kaunas.
1 ; 100 000 lapai N 26, O 26, O 25 (Mer

kinė), O 24 (Alytus), O 23 (Prienai) ir 
O 22 (Kaunas).

Upės charakteristika: kritimas vid. 
22 cm /km , platumas 90 — 200 m , gilu
mas 0,5 — 1,0 m seklumose, iki 3 — 4 m 
pasisukimuose ir rėvose, vandens greitis 
paviršiuje 1,0 — 1,8 m/sek.

Laivininkystė: laivai neplaukioja, nors 
upė tam tinka (kelionė ilga dėl vingių); 
sieliai plukdomi; farvateris pažymėtas 
gairėmis („fūzomis“) tik žemiau Pažais
lio (226 km ).

Krantai beveik visur tinka palapinei 
pasistatyti ar šiaip sustoti. Vilkai Aly
taus apylinkėje vasarą nepavojingi. Gy
vačių beveik nesutinkama. Vandenį gali
ma gerti beveik iš visų versmių, net iš 
sūrių; upės vandenį (nevirtą) gerti ne
patartina.

Kelionės ilgį (dienomis) galima paskai
čiuoti, numatant dienai po 45 — 55 km 
(Nemuno srovė per 8 vai. nuteka apie 35 
km ). Galima, pav., pasiūlyti tokius die
nos ruožus: Varviškis — Uciecha — Ne
munaitis — Nemaniūnai — Prienai —

Uelgudų pilies griuvėsiai.

Rumšiškės — Kaunas (6 dienos), arba 
Varviškis — Liškiava — Merkinė — Aly
tus — Balbieriškis — Birštonas — Rum^ 
šiškės — Kaunas (7 dienos).

Kelias 2. Nemunas nuo Kauno iki žiočių.

209 Kauno Senamiestis, Vytauto Didž. 
tiltas (ž. kelio 1 aprašymą). Išplau
kiant neužmirškit pasižymėti van
dens horizontą (vand. mat. stotis 
ties Vytauto bažnyčia, kur garlaivių 
prieplauka: tą horizontą galima pa
matyti Vandens kelių rajono bokšte
lyje, virš kurio plevėsuoja balta vė
liava).

208 deš. Neries (Vilijos) žiotys, už Ne
ries Vilijampolė, Kauno priemiestis, 
sujungtas su miestu Petro Vileišio til
tu; kair. Marvelės k., ant kalno As
tronominė observatorija. Nemuno va
ga vietomis suspausta iš šonų ,,bū- 
nomis”, pylymais iš fašinų ir akme
nų; plaukiant reikia saugotis sūkurių 
žemiau būnu; į krantą lipant geriau 
būnomis nesinaudoti.

206 deš. Veršvų k., Nemune sekluma; 
kair. Marvos dv.

204 deš. Lampėdžio k., kair. ant kalno 
Obelynės vs., prof. Ivanausko lapių 
ūkis; deš. krante pušyno likučiai.

201 kair. Pyplių k., gražus piliakalnis; 
deš. Kaniūkų k.; Nemune sekluma; 
deš. matyti platus Nevėžio slėnis, 
Raudondvario dv. bokštai ir parkas, 
atstatomoji bažnyčia, gel. tiltas per 
upę.

199 deš. Nevėžio žiotys, Šiialio k.
196 deš. Netonių k., kair. Kačerginė, va

sarojimo vieta.
195 deš. Karnavės k., gegužinių vieta; 

kair. Gaižėnų k.
193 kair. Zapyškio m.; senoji Vytauto 

bažnyčia (aplankyti!), garlaivių prie
plauka, paštas, vand. mat. stotis 
(ties bažnyčia, poliai); ant kalno Die- 
vogalos k., naujos bažnyčios griuvė
siai; Nemune sala.

191 deš. Kulautuva, vasarojimo vieta; 
kair. Papiškių k.

189 kair. Altoniškių k.
187 kair. Riogliškių k., gražūs šlaitai.
185 kair. Juodagonių k.
183 deš. Brūžės k., garlaivių prieplauka
180 deš. akmenuota sekluma „Katė", 

paskutinė Nemune.
178 deš. Vilkijos m., dvįbokštė bažnyčia 

ant kalno; prie Nemuno sena sina
goga; paštas, krautuvės; vand. mat. 
stotis (poliai); kair. Pavilkijos dv.

175 deš. Ringovės dv., kair. Kretkam- 
pio k.

171 kair. Žem. Panemunės dv. ir bžk.
167 deš. Dubysos žiotys, Seredžiaus m.; 

bažnyčia ant kalno, Palemono pilia
kalnis; ties gari, prieplauka — pilai
tė (be ne senoji Ramovė?), vand- 
mat. stotis (poliai). Platus Dubysos 
slėnis, matyti gelež. tiltas per upę. 
Kair. krante — Kriūkų k., mariavitų 
koplyčia.

165 deš. Belvederio dv., Pienininkystės 
mokykla; gražus parkas; Nemune 
sekluma.

163 kair. Paežerėlių bžk., deš. Armenos 
žiotys, Kalvių k.

161 kair. Ilguvos dv., deš. Klangių k.
158 deš. Veliuonos m.: Gedimino kalnas 

(su paminklėliu ir kryžiumi), Pilies 
kalnas (su skveru ir aukuru), senoji 
Vytauto bažnyčia, miestelyje ant 
kalno Vytauto Didž. paminklas. Bū
tinai aplankykit visus kalnus!

155 deš. pilaitė Nemuno krante.
153 deš. Graužėnų k.
151 kair. Plokščių bžk., deš. Pupkai- 

. mio k.

Neries santakas su Nemunu ties Kauca 
Senamiesčiu.

148 deš. Raudonės dv., aukštas bokštas, 
cerkvė, gražus parkas ir miškas.

145 deš. Raudonėnų k., kair. Voniškių k.
141 deš. Eleonaravo dv., bažnyčia; kair. 

Pakalniškių k.
139 deš. Gelgudų pilis (Zomkus); sienos, 

du bokštai, labai gražus parkas, pi
laitė. Būtinai aplankykit šiuos gra
žiausius Lietuvoje griuvėsius. Seniau 
čia buvo kryžiuočių pilis Bayernburg; 
be ne čia žuvo D. L. K. Gediminas, 
kair. Aukšt. Gelgaudiškio dv., baž
nyčia ir plytnyčia.

137 deš. Šilinės dv.
133 deš. Skirsnemunės bžk.
130 deš. Rotulių k., Antkalniškių k.
124 deš. Jurbarko m.; bažnyčia, senoji 

sinagoga, dvaro rūmų griuvėsiai, par
kas; deš. Mituvos žiotys, pro miestą 
teka dar Imsrė. Viešbučiai, paštas, 
valgyklos. Nemune sala, vasarą sta
tomas laikinasis medinis tiltas; kair, 
kr. Kidulių dv. Vand. mat. stotis — 
ties sinagoga; garlaivių prieplauka — 
ties Mituvos žiotimis.

123 kair. Kukorėlių dv.
120 deš. Kalnėnų uostas, pastatytas lai

vams žiemuoti, bet nenaudojamas.
115 kair. Sudargo bžk., aukštas kalnas.
113 kair. Ramoniškių k., deš. Palekiu k., 

Nemune sekluma.
111 kair. Vokietijos siena, deš. Klaipėdos 

krašto siena, Šventupės upelio žiotys, 
Smalininkų m., bažnyčia, siaur. glžk. 
stotis, muitinė, uostas. Viešbučiai, 
paštas, krautuvės. Uoste gari, prie
plaukos, labai įdomi vand. matav. 
stotis (mūriniai laiptai), veikia nuo 
1811 metų*). Autobusai ir siaur. 
glžk. į Pagėgius ir Tilžę.

Žemiau Smalininkų Nemunu eina 
siena tarp Lietuvos (Klaipėdos kraš-

*) Visos tos stoties observacijos at
spausdintos mūsų Hidrometrinio biuro 
(Hidrometrinis metraštis II, 1930 metų).
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Smalininkų vandens matavimo stotis.

to) ir Vokietijos. Todėl Smalininkuo
se ir Rusnėje teks pareikšti apie ke
lionę mūsų pasienio sargybai ir mui
tinei. Be užsienio paso ir vizų išeiti 
į kairįjį Nemuno krantą negalima, 
bet plaukti galima visu upės platu
mu. Nors Vokiečių pusėje sargybes 
nėra, peržengimas sienos be leidimo 
baudžiamas labai didele pinigine pa
bauda. Galima pabandyti gauti trum
pam laikui Vokiečių muitininkų su
tikimą išlipti į jų krantą ir aplankyti 
miestelius. Kartais gali tarpininkauti 
mūsų pasienio sargyba. Tarpe mies
telių išlipti į Vokiečių krantą nepa
tartina, kad nebūtų nemalonumų.

Nemunas žemiau Smalininkų visas 
reguliuotas būnu pagelba. Plaukiant 
saugotis būnu ir sukuriu apie jas. 
Krantuose, apsodintuose krūmais, 
nedaryti netvarkos, atsiminti, kad 
vokiečiai ir klaipėdiškiai kiek krei
vai žiūri į mus, prikiša mums taria
mai žemą kultūrą!

108 deš, Andriušių k.
102 deš. Kalvelių k

98 kair. Trapėnų m., žiemos uostas, deš. 
krante matyti Viešvilės m.

90 deš. Baltupėnų k.
87 deš. Sokaičių k.; vand. mat. stotis

— matuoklės prie mūrų; plytnyčia.
85 kair. Šešupės žiotys („Kur bėga Še

šupė, kur Nemunas teka"...).
81 deš. Jūros žiotys, Šereitlaukės k.
77 kair. Aukšt. Eiselių dv., parkas, ant 

kalno paminklas Bismarkui su auku
ru viršuje, iš tolo panašus į kaminą.

72 kair. Ragainės m., senoji kryžiuočių 
pilis, celiulozės fabrikas, jachtklu
bas.

68 deš. Bitėnų k., M. Jankaus gyv. vie
ta; čia buvo spausdinamos lietuviš
kos knygos.

66 deš. Rambyno kalnas. Būtinai jį ap
lankykit. Labai gražus reginys į Ra
gainę ir Tilžę. Rambyne buvo seno
vės lietuvių šventa vieta, dabar per 
Jonines jį lanko Didž. ir Maž. Lie
tuvos jaunimas.

62 kair. Kūmos buchta, status posulfis į 
dešinę.

58 kair. Tilžės m., geležinis Luizės til
tas per Nemuną į Panemunę deš. 
kr.; toliau į dešinę eina plentas į 
Tauragę per Nemuno slėnį, kur pa
statyti dar 2 dideli geležiniai tiltai; 
plentu eina elektros tramvajus į Pa

gėgius. Mieste kelios bažnyčios, 
teatras, labai gražus parkas, skverai, 
daug krautuvių. Uostas, garlaivių 
prieplaukos, elevatorius. Lietuvos 
konsulatas, Giedotojų draugija; Til
žėje gyvena V. Vydūnas. Norint ap
lankyti Tilžę, pabandykit kreiptis į 
sargybas prie tilto.

57 kair. Tilžės glžk. stotis, per Nemuną 
gelež. glžk. tiltas (ir vėl 2 tiltai per 
Nemuno slėnį), žemiau tilto didelis 
celiulozės fabrikas.

47 deš. Vingio dv., kair. atsišakoja Gi
lija, kuria laivai plaukia į Karaliau
čių. Dešinioji, svarbesnė Nemuno 
šaka vad. toliau Rusne. Gilija gauna 
Vs Nemuno vandens, o Rusnė — 
4/s. Į Giliją plaukti negalima.

43 deš. Pervalkiškių k., kair. Baltruš- 
kiemių k,

37 deš. Jėgės žiotys, Senųjų Karceviš- 
kių k., kair. Did. Karceviškių k. Kai
riuoju krantu eina aukštas pylimas, 
kuris saugo laukus nuo potvynių; per 
jį matyti tik stogai.

30 deš. Šilininkų k., kair. Klokių k., 
uostas, toliau matyti Kaukiemių m.

Atmatos žiotys į Kuršių mares.

24 kair. Šakūnų k., deš. Šakunėlių k,; 
vand. mat. stotis.

18 deš. Tetamiškių k.
15 deš. Ragininkų sala, Juodkrantės k.
13 kair. atsišakoja Skirvytė, kuri po 9 

km įteka į Kuršių mares keliomis 
šakomis; į Skirvytę suko Vokietijos 
— Lietuvos siena, todėl ta šaka ga
lima laisvai plaukti, išlipant tik į 
dešinįjį krantą. Nuo Skirvytės atsi
skiria dar smulkesnė šaka Pakalnė. 
Skirvytė gauna 2/s Rusnės vandens, 
o į dešinę lieka šaka Atmata — tik 
Vs, nors ji laikoma vyriausia žiočių 
šaka. Atmatos kair. krante — Rus
nės m., gražus geležinis tiltas per 
Atmatą (kelias į Šilutę, 8 km); vieš
butis, muitinė, vandens kelių rajo
nas, bažnyčia, sinagoga; garlaivių 
prieplauka, vand. mat. stotis prie 
betoninių masyvų, limnigrafas (me
dinėje būdelėje, automatiškai rašo 
vandens horizonto svyravimus). At
matos abudu krantai priklauso Lie
tuvai.

10 deš. Šyšos žiotys, Šyšos k., 6 km 
gero vandens kelio iki Šilutės m. 
(glžk. stotis, apskrities centras).

3 kair. Uostadvario švyturys, uostas 
vand. matav. stotis prie mūro, lim
nigrafas; kreiptis į švyturio prižiūrė
toją. Deš. krante — Takgrabė — ka
nalas į Miniją, pro kurį plaukiama | 
Klaipėdos uostą, čia pat įėjimas į di
delį užaugantį ežerą — Krakų lan
ką. Aplinkui — žemos pievos, ap
semiamos potvynių. Greta švyturio — 
Siurblių stotis su garo mašina, van
denį iš pylymais apsaugoto ploto 
kelti (verta pažiūrėti).

2 deš. Minijos žiočių viena šaka — 
Krūmų uostas.

0 Atmatos žiotys į Kuršių mares; kair. 
krypties ženklas pylymo gale. Į de
šinę matyti už 4 km Ventės ragas 
su švyturiu, tiesiai per mares už 16 
km matyti Nidos švyturys, į kairę 
— žemi krantai, už 10 km — Skir
vytės žiočių krypties ženklai. Apy
linkę geriausia matyti iš Uostadva
rio švyturio.

Pastabos:
Žemėlapiai: 1:300 000 lapai: Kaunas, 

Šiauliai, Tilžė,
1 : 100 000 lapai: O 22 (Kaunas), N 22 

(Zapyškis), N 21 (Vilkija), M 21 (Veliuo
na), 19 (Viešvilė — Jurbarkas), 18 (Til-
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Takgrabė iš Atmatos į Miniją (iš Uostadvario švyturio).

(Šilutė = Heydekrung — Naumiestis) ir 8 
(Kintai).

Upės charakteristika: kritimas vid. 
10 cm/km , platumas 200 — 500 m, re
guliuoti tarpai: apie Kauną 150 m , že
miau Smalininkų 175 — 200 m vandens 
gilumas 1,0 — 1,5 m vietomis iki 3 — 
5 m ; Skirvytė ties Rusne turi per 10 m 
gilumo (giliausia Lietuvoje upė!), Atma
ta tik 1,2 — 1,5 m Vandens greitis pa
viršiuje 0,7 — 1,2 m /sek.

Laivininkystė: garlaivių susisiekimas 
Kaunas -— Smalininkai, Smalininkai — 
Tilžė, Tilžė — Rusnė, Rusnė — Nida; 
baidokai, sieliai. Farvateris pažymėtas 
gairėmis ir krypties ženklais krantuose 
(baltos ir raudonos lentos ant stulpų), 
žemiau Smalininkų — farvateris tarp bū
nu, bet yra t. p. gilumų ženklai — rom
bai ant aukštų karčių.

Krantai visur tinka palapinei, išsky
rus Atmatą.

Kelionės ilgis skaičiuojamas, numatant 
dienai 35 — 40 km (Nemuno srovė per 
S vai. nuteka apie 25 km ). Galimi ruo
žai: Kaunas — Veliuona — Jurbarkas — 
Sokaičiai — Panemunė (Tilžė) — Šaku- 
nėliai — Uostadvaris (6 dienos).

Iš Uostadvario galima plaukti į Klai
pėdą per Kuršių mares arba per Miniją ir 
Kar. Vilhelmo kanalą; skersai mares pa
tariama plaukti tik garlaiviu.
Kelias 3. Iš Atmatos į Klaipėdą 

kanalu.
0 Takgrabės atsišakojimas nuo Atmatos 

ties Uostadvario švyturiu (3 km. nuo 
Kuršių marių).

1 kair. Minijos žiotys atsišakoja į At
matą ir i mares; toliau plaukiama Mi
nijos upe, prieš vandenį.

2 Minos k. abiejuose krantuose; vand. 
matav. stotis (1827 metais įsteigta).

5 deš.*) Jaciškių k., senvagė, uostas.
6 tiltas.

10 deš.') Tenenio žiotys; Tenenis teka 
pro didžiulę Aukstumalio pelkę.

14 deš.*) Sakučiai; tiltas.
17 deš.*) Bundeliai.
18,5 kair. atsiskiria Kar. Vilhelmo kana

las ties Lankupe.
19 Lankupės laivininkystės • šliuzas, vie

nintelis Lietuvoje (kameros ilgis 157 
m, vartų platumas 11 m, horizontų 
skirtumas tarp Minijos ir kanalo būna 
iki 3 m , bet vasarą dažniausia šliuzo 
vartai abieji atdari. Valtį reikia vilkti 
aplink šliuzo vartus, ar mokėti už 
šliūzavimą (deš. krante prižiūrėtojo 
namelis), vasarą galima plaukti lais
vai. Prie aukštutinės ir žemutinės 
šliuzų „galvų" yra vand. matuoklės. 
Toliau per kanalą 10 gel. tiltų.

27 kanalas eina Dravernos upės vaga; 
Draverna atsiskiria į kairę ir už 2 
km įteka į mares. Kanalo prižiūrėtojo 
namas Draveinoje.

42 deš. Smeltės kanalo prižiūrėtojo na-

*) Čia nurodomas deš. krantas, plau
kiant Minija prieš vandenį; faktiškai Ja- 
ciškės yra kairiajame Minijos krante.

mėlis; kanalas išeina į Malkų uostą. 
44 kair. pylymo, skiriančio Malkų uostą 

ir įėjimą į kanalą, galas; obeliskas.
48 deš. Celiulozės fabrikas, šaldytuvas, 

kiti fabrikai.
49 deš. Klaipėdos miestas, Akmenos (Da

nės) žiotys; kair. Smiltynė.
50 deš. Klaipėdos uostas, švyturiai, san

dėliai.
53 Kuršių marių žiotys į Baltijos jūrą; 

du molai su švyturiais.
Klaipėdoje lankytinas prekybos 

uostas, valdiškas uostas, nauji uosto 
statybos darbai, senovės tvirtovė Žu
vų rinkoje; jūros krantas Smiltynėje, 
Kopgalyje ar Mėlnaragėje.

Pastabos.
Žemėlapiai: 1:300 000 lapas: Tilžė,
1:100 000 lapai: 8 (Kintai), 9 (Šilutė), 

3 (Klaipėda).
Kelio charakteristika: Minija iki Lan

kupių 45 ■— 70 m plati, 2 — 4 m gili, 
greičiai 0,2 — 0,5 m/sek.; plaukti prieš 
vandenį nesunku. Kar. Vilhelmo kanalo 
platumas 30 m , gilumas iki 2 — 2,5 m 
vidury, tekėjimas nežymus.

Laivininkystė: sieliai ir baidokai vel
kami buksirų; saugotis sielių pasisuki
muose.

Iš Atmatos į Klaipėdą galima pri- 
siirti per vieną dieną.
Kelias 4. Iš Atmatos į Klaipėdą 

per Kuršių mares.
Šis kelias tinka tik labai prityrusiems, 

geru įrengimu ir labai geromis oro sąly
gomis, kai marės visai ramios; į Nidą 
geriau nuplaukti garlaiviu. Norint pa
siekti Užmario baidare, reikėtų plaukti 
marių pakraščiu iki Lūžijos ir Stariškių, 
kur marės siauros (2 — 1,5 km ) ir ten 
bandyti pasiekti kito marių kranto.

0 Atmatos žiotys į Kuršių mares; kryp
ties ženklas.

Lankupės šliuzas Kar. Vilhelmo kanale.

Plaukti vakarų — pietų - vakarų 
kryptimi, tiesiai į Nidos švyturį;

pradžioje kelias pažymėtas plūdurais 
— bakanais. Galima užsukti į Ventės 
ragą ir toliau plaukti rytiniu marių 
pakraščiu, į Klaipėda arba į užmarį. 
Ventės rage — švyturys, v. m. stotis.

16 Nida: kurortas, uostas, muitinė, vieš
bučiai; ant kalno aukštas švyturys; jį 
galima aplankyti, gavus prižiūrėtojo 
sutikimą; įdomūs sudėtiniai lęšiai. Už 
1,5 km jūros krantas (į vakarus); į 
pietus — aukštos smėlio kopos; į šiau
rę — miškas su briedžiais,

Toliau plaukti į Klaipėdą į šiau
rės-rytus, laikantis Užmario (Nerijos) 

25 kair. Preilos k. krypties.
30 kair. Pervalko k.
31 kair. Birštvyno ragas; švyturys van

deny.
45 kair. Juodkrantės kurortas; prieplau

ka, viešbučiai.
46 kair. Gintaro uostas.
55 kair. Alksnynas; kopų prižiūrėtojo 

sodyba.
58 Kiaulės Nugara, sekluma; deš. kran

te — Kar. Vilhelmo kanalo pradžia, 
Smeltė, Klaipėdos priemiestis.

64 Klaipėda, Akmenos žiotys (ž. kelio 
Nr. 3 aprašymą).

Pastabos.
Žemėlapiai: kaip kelio 3.
Kelio charakteristika: Marių platumas: 

tarp Atmatos žiočių ir Nidos 16 km , tarp 
Ventės rago ir Užmario 8 km, ties Juod
krantė 5,5 km, ties Alksnynu 1,5 km. 
ties Klaipėda 700 m. Marių gilumas 2 — 
1 m Kiaulės Nugaroje 1 m., farvateris 
prie Užmario šioje vietoje per 10 m., ties 
Klaipėda 8 m. Vėjo kryptis pavojingiau
sia pietų-vakarų.

Laivininkystė: reguliarus garlaivių su
sisiekimas tarp Klaipėdos ir Nidos, kar
tais baidokai velkami iš Atmatos į Klai
pėdą, šiaip dažnai sutinkami žvejų lai
veliai.

Nakvynė — Nidoje arba Juodkran
tėje; kopose uždrausta kurti ugnį.

Literatūra apie užmarį: 1) P. B a b i c- 
k a s. Gintaro krantas, 1932, 2) J. P r o n s- 
k u s. Lietuvos Sahara — Kuršių Užma
ris, 1923, 3) V. Viliamas. Kuršių Ne
rija. Slenkančios kopos ir jų įtaka sody
boms, 1932, 4) O. S c h 1 i c h t. Die Ku- 
rische Nehrung, 1927, 5) E. Rudolph. 
90 Fusswanderungen durch das maleri- 
sche Ostpreussen, I Band: Samland, Fri- 
sche und Kurische Nehrung, Litauen.
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Iš mūsų gyvenimo.

0 16 vai. drožėm visi su dirig. A. Vi
liumi pryšaky į radiofoną parodyti ką 
mokam, ką galim. Čia dainavom, plepė
jom, griežiem ir t. t. Ką? — reikėjo pa
siklausyti. O dabar redaktorius neduoda 
daugiau eilučių pliotkoms.

Iš radiofono nuvykom į Karo Muzėjų. 
Vyr. Sktn. pulk. J. Šarauskas plačiai nu
pasakodamas praeitį supažindino su K 
M. ir svarbesniais jo skyriais.

Vėliau kai kas ėjo pilies griūvėsiu 
atlankyti, su Nemunu pasisveikinti ir, ži
noma, Laisvės ai. pasižvalgyti.

0 21 v. 40 min. sudieu Kaunas, sudieu 
šiauliečiai. Psktn. K. M.

PASIKEITIMAI VYR. SK. ŠTABE.
Įsteigus skautų vadų parengimo sky

rių, jo vedėju paskirtas mokslo ir pro
pagandos dalies vedėjas sktn, K. Pal- 
čiauskas, o nuo to laiko mokslo ir pro
pagandos dalies vedėju paskirtas sktn. 
dr. K. Avižonis, knygų Pašliūžos ir 
Kaip stovyklauti autorius.

„S. A.“ SUKAKTĮ MINĖJO IR 
SPAUDA.

Kovo m. 19 d. „Skautų Aido“ 10 me
tų sukaktis paminėti šaulių namuose būvo 
suruošta arbatėlė, kurioj dalyvavo skau
tų vadovybė, daugelis „Sk. Aido“ kūrėjų 
ir bendradarbių, kitų laikraščių atstovų, 
skautų tėvų ir t. t.

„Sk. A.“ sukaktis paminėjo ir dauge
lis kitų laikraščių, kiti jų įdėjo ilgesnius 
straipsnius ir net iliustracijų.

SVEIKINIMAI IV.23 PROGA.
„Sk. Aidas“ išleido dail. Žilinsko nu

piešto paveikslo Šv. Jurgis, skautų Patro
nas, atviruką, labai tinkantį siųsti svei
kinant IV.23 proga. Galima gauti sk. 
reikm. tiek, skyriuje ir tuntuose. Kaina 
10 c.

Arbatėlė, kuri geriama 
viena karta per 10 metų.

Jeigu šiaip jau eilinis pilietis kožną 
rytą ant primuso užsiviręs geria arbatą 
su citrina, tai visiškai natūralu, jei „Skau
tų Aidas", švęsdamas savo dešimtmetį, 
leido sau panašų malonumą. Į Šaulių S-gos 
salę tam „jubiliejiniam malonumui" suėjo 
tiek aukštų ir šiaip sau vidutinio masto 
svečių, kad visus juos čia išvardint sun
koka, na, paminėsiu bent tuos, kurie man 
krito į akį, tai — Šefo Pavaduotojas Dr. 
Alekna, Vyriausias Skautininkas pulk. 
Šarauskas, skaučių vadė p. S. Čiur
lionienė, Kauno Burmistras inž. Grau- 
rogkas, prof. Končius, prof. Kolupaila, 
Ign._ Šeinius, Pivoša ir daug daug kitų 
redaktorių, žurnalistų ir kitų panašios 
kategorijos tipų.

Beveik visi čia išvardyti ir plus kele
tą nepaminėtų (k. a., P. Babickas, V. Do
vydėnas ir kt.) pasakė gražias kalbas ir 
„Skautų Aidui“ tiek prišnekėjo kompli
mentų, kad jo atstovai raudo iš džiaugs
mo, kaip 18 metų mergužėlės... Pirmasis 
„Sk. Aido“ redaktorius sktn. Tamošaus
kas moterišku kuklumu nutylėjo apie sa
vo nuopelnus ir kryžiaus kelius, o tik į 
padanges iškėlė vieną geradarį ameriko
ną p. Mackevičių, kuris kadaise, kai 
skautų organas savo žiloje praeity dar 
šapirografuotas tebuvo, paaukojo biškį 
doleriukų, kurių dėka jis virto neginčyja- 
mai spausdintu. Visi ir visos, be abejo, 
sktn. Tamošauskui nesigailėjo katučių 
(tas, berods, lengviau sekas negu reda
guoti laikraštį be pinigų ir medžiagos).

Kai po geros dozos prakalbų jau pra
sidėjo arbatos krizis, publikai pasipiršo su 
dvasiniu penu studentai skautai ir visus 
užbovijo su liriškais kupletais, apgiedo
dami, kad Saulaitis

„trumpina straipsnius, brauko baisiausiai, 
„taiko prie ūgio savo tikriausiai".

„Sk. Aidui" gi palinkėjo, kad jis dėl 
materialinių išrokavimų virtęs iš dvisa
vaitinio mėnesiniu nesugalvotų jubiliejaus 
proga virsti metiniu. Vienu žodžiu, kiek
vienas gavo tai, kas jam teisėtai pri
klausė.

Žurnalistai nutarė jaunuosius akade
mikus susodint į kaliošą ir dzinguliukų 
motyvais prikūrė tokių punktų, kuriuos, 
be abejo, ,,Sk. Aido" redaktorius būt 
toliau redakcijos krepšio neišleidęs, ypač, 
kad ir jį patį smarkiai lietė.

Redaktoriui Saulaičiui, kurio užsiėmi
mas, kaip žinome, yra braukyti straips
nius, buvo įteikta nuo vyr. štabo ir ben
dradarbių dovana, būtent, portfelis (ka
dangi jo senas buvo jau visai suplyšęs), 
be to minkštų ir kietų plunksnų dėžutė, 
gintarinis kotelis ir... bonka raudono ra
šalo. Tas paskutinis dalykas jam ypač 
reikalingas, tą esu jau ant savo nuosavo 
kailio išbandęs, nes ne kartą po tokios 
operacijos visu rimtumu spręsdavau pro
blemą ar tilpęs „Sk. Aide“ feljetonas 
mano ar ne mano?

O arbatėlės laimingąją „Skautų Aido ‘ 
prenumeratą loterijoje laimėjo kaip tik... 
p. J. Atkočiūnas, savininkas „Vilniaus" 
spaustuvės, kuri „Sk. Aidą“ spausdina

Nuotaika buvo tiek išsisiūbavus, kad 
jei ne gavėnia ir jei taip būtų pasimai
šęs patefončikas, tai nėra abejonės, kad 
visi, neišskiriant nei Šefo Pavaduotojo 
Dr. Aleknos nei pono Pivošos, drožtų su 
visu temperamentu smagią polkutę. Ta
čiau to nebuvo, taigi visi, įamžinę save 
foto aparato objektyve nenorom išsi
skirstė į visas keturias šalis. Kai kas 
skubėjo namo gerti arbatos, o mažiau 
laimingi (prie kurių priklausau ir aš) rin
ko nuo stalų buterbrodų bei citrinų liku
čius ir krovė juos į vieną vietą, kad būtų 
kas palikti kitam jubiliejui. Henr. Kelmas.

ŠIAULIŲ SKAUTAI RADIOFONE.
Tai nėra sensacija balandiniam „Sk. 

Aido“ numeriui, bet gryniausia tiesa.
Bal. 2 d. į Kauną atidardėjo iš Šiau

lių per 40 skautų-čių. Be skautiškos 
nuotaikos, kiekvienas jų buvo dar apsi
ginklavęs: kas smuiku, kas futliaru, ban
dų darais, buterbrodais ir panašiai. 
Susitvarkę Vyr. Sk. Št. išėjom susipažinti 
su mamuto iltim, įvairiais griaučiais, ma
rinuotom gyvatėm ir iš dangaus kritusiais 
meteorais, t. y., V. D. U-to muziejumi. 
Iš čia nuėjome pasimelsti į Įgulos bažny 
čią. Paskui žingsniavom į Čiurlionies 
Galerėją. Padžioje galerėjos dir. p. Ga
launė turininga kalba supažindino apskri
tai su menu, o vėliau ir iliustruotais dir
biniais davė aiškų lietuvių tautodailės 
vaizdą. P. G. dar paaiškino M. K. Čiur
lionio kūrinius ir jo mistinę kūrybą. Už 
tai, žinoma, Šiaulių skautai p. dir. G. lie
ka labai dėkingi.

Iš čia, pasisėmę „dvasiško peno", nu
ėjome pasistiprinti už 90 et. į studentiš
kąją kopūstais.

KAS PANEVĖŽY NAUJA.
Miesto skautės organizuojasi. Pasktn 

mok. J. Minginaitės organizuojamos mies
to skautės. Kol kas tik skiltis. Mokosi 
3 pat. laipsniui ir įžodžiui.

Nauja draugovė. Mindaugo dr-vės 
vid. amatų mokyklos III-ji Tigrų skiltis 
prisidėjo prie suorganizuotos savo mo
kykloj skilties ir sudarė naują dr-vę.

Konkursas, ekskursija, pėdsakų seki
mas. Pasibaigė Mindaugo dr-vės skau
tų konkursas. Skirtas dovanas laimėjo 
skautai: P. Stankevičius „Skautystę" ir 
Simonaitis skautišką peiliuką. Konkur
so dėka didesnė pusė dr-vės įsitaisė uni
formas ir dr-vė labiau suskautėjo.

Trys dr-vės „figūros“ padarė ekskur
siją į Šeduvą, kur broliukų — sesučių 
širdingiausiai priimti jautėsi, kaip namie. 
Prisiviešėję apie porą dienų nelabai dar 
norėjo kraustytis į Panevėžį. Tik pa
reigos privertė apleisti vaišinguosius 
Kęstutiečius.

III.5 pėdsakų sekimas distancijoj Pa
nevėžys — Pajuostė paliko skautams ge
rą įspūdį. Įdomiausia, kada sekimą už
baigę Pajuostėj, šeimininkės padedami, 
suruošėm sau puikią arbatėlę su „buter
brodu“ (karių krautuvėj negaudami svies
to, turėjom pasitenkinti silkėmis ir žu
vim) Pasistiprinę, pavakare apleidom 
vaišinguosius šeimininkus ir rikiuoti iš- 
drožėm žyburiuoto Panevėžio link.

Aukštaičių Juzė.
PARSKRIDO PAUKŠČIAI...

Klaipėda. Atslinko pavasaris, ir sau
lės spinduliai žaidžia jūros bangomis. 
Parskridę paukščiai lizdų ieškosi... Tik 
mes, Klaipėdos skautai, liūdim išleisdami 
į gyvenimą brolius — vadus. Palieka 
mus du skiltininkai ir pats draugininkas 
psktn. Edv. Petraška. Liūdim ir džiau
giamės, nes jie pasiekė tikslą, pildė ge
ležinį įstatą.

Kovo 26 d. 4 vai. vak. pradedam di
delę šventę. Gimnastikos salėje rikiuo
jasi Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių 
—skautų būrelis. Pagerbę atvykstančius 
abu draugininkus (senąjį ir busimąjį) ir 
tuntininką, rodom, ką galim: vaidinam, 
dainuojam. Publika juokiasi ir ploja.

Vėl susirikiuojam. Didžiuoju saliutu 
pagerbtam Kęstučio dr-vės vėliavą. Pra
sideda įvairūs atsisveikinimai, sveikini
mai, prakalbos, įsakymai ir taip be galo, 
žinoma, tik tiems, kurie turi silpnas ko
jytes... Daug gražių minčių buvo pasa
kyta.

Išvykstantiems tuntininkas visų Klai
pėdos skautų vardu įteikia atminimui 
kiekvienam po gintaro lelijėlę su trispal
ve juostele dailiuos rėmeliuos.

Nuvejam liūdesį skautiškais žaidimais. 
Juos veda jau naujasis draug. p. Gru- 
dzinskas. Valandos slenka nepastebimos. 
8 vai. išsiskirstom...

Laukiam dr-vės sueigos... Ateitis vi
lioja... Vanagas.
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ŠIAURĖS LIETUVA.
Mažeikiai. Kovo 13 d. buvo atvažia

vęs sktn. K. Palčiauskas. Skiltininkai ir 
kiti vadai buvo truputį susijaudinę.

Draugovėse: I Živilės dr-vė veik
liausia iš visų Mažeikiuose esančių dr- 
vių. Turi savo būklą. Daro iškylas.

Vytauto Didžiojo laivas. Vyrai, kaip 
ąžuolai, tik didesnio gyvumo neparodo, 
nors galėtų. Džiaugiasi pavasariu, kad ga
lės ištraukti baidares ir valtis iš pasto
gių ir smagiai pasiirstyti Ventoje.

I Vingėlos dr-vėje — nemažas „gelton- 
snapiukų" būrelis, Apuokai, Vanagai, 
Sakalai, Karveliai laukia tos dienos, kada 
galės uniformuoti lauke pasirodyti, su di
džiausiu nekantrumu. III-18 d. vyr. skilt. 
A. Osteika atsisveikino su savo dr-ve, 
nes kaip abiturientui, darbo ir taip nema
ža. Jo vieton sutiko būti draugininku 
mok. J. Žižys.

Po inspektavimo visos dr-vės pasiry- 
žusios smarkiai dirbti: skelbia konkursus, 
daro iškylas, rengiasi egzaminams. Ma
žeikių Vietininkiją tvarko ir vadovauja 
malonus pulk. įeit. Michalauskas.

Koresp. Petras.
SKAUTŲ ŠVENTĖ.

RIETAVAS. Š. m. kovo mėn. 4 d. — 
šv. Kazimiero dieną — Rietavo skautai 
iš ryto dalyvavo su savo vėliava bažny
čioje. 13 vai. Rietavo M. L. Ivinskio var
do pradžios mokyklos salėje visi Rieta
vo skautai — vidurinės mokyklos, vie
tos pradžios mokyklos, Stumrių ir Labar- 
džių pradžios mokyklų vilkiukai ir paukš
tytės prie skautų vėliavos davė įžodi, 
atliko keliolika skautiškų dalykėlių, kas 
sustiprino dvasioje ir jaunuosius skau
tus, o tokių, davusių tą dieną įžodį, bu
vo 42.

Tos pačios šventės proga tuntininko 
įsakymu sk. vytis mokyt. J. Laurinaitis 
paaukštintas į vyr. skiltininkus.

Rietave sudaryta skautams r. dr-ja, 
kurios pirm. p. Giniotienė, vic'e-pirm. p. 
K. Matusevičius, kasininkas — p. B. 
Ržešauskienė, narys — p. Ruikienė ir 
sekretorius — J. Laurinaitis.

Pamediškis.
TAURAGĖS RAJONO TUNTAS.
Tauragės r. tuntas yra dar visai jau

nas. Nežiūrint to jis gana gausus. Taura
gėje veikia šie vienetai: Gražinos skau
čių dr-vė, kuriai vadovauja skilt. Čilvi- 
naitė, Vytauto dr-vė, kurios dr. vyr. skilt. 
Gasiūnas, Algimanto vandens skautų lai
vas, kurio vadas vair. Babilius, skautų 
vyčių būrelis ir 4 vilkiukų paukštyčių 
dr-vės. Skautai daugiausia komerc. mo
kyklos ir mokytojų seminarijos mokiniai. 
Šių mokyklų direktoriai p, Ambraziejus 
ir p. Mačernis įvairiais būdais skautus 
remia. Mokytojų seminarijos auklėtiniai
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□kaitai studijuoja skautiško dai. ' meto 
dus, kad išėję į mokyklas mokėtų vado
vauti vilk.-paukštytėms. Šiam darbui
jie turi gerai organizuotus bandomosios 
mokyklos vilkiukus paukštytes. Daroma 
daug sueigų, kurių keletas buvo viso 
tunto. Stengiamasi daugiau būti lauke, 
sportuoti: skautų tarpe žiemą buvo daug 
čiuožėjų; čia daug važinėjama nuo kalnų 
iogutėmis, skautai ir čia neapsileido — 
keletą rogučių turėjo tuntas, turi ir pa
skiri vienetai. Jau ruošiamasi vasaros 
stovykloms. Numatyta nusipirkti dar ke
letas didelių palapinių, dirbama baida
rės. Iš artimesnių darbų dar tenka pami
nėti rengimą skautų vakaro, kuris įvyks 
balandžio 29 d.

Tuntas gražiai viešai pasirodė per 
Lietuvos nepriklausomybės 15 metų su
kakties minėjimą. Į skautus ir į gausiai 
susirinkusius svečius kalbėjo tuntininkas 
mok. Macelis, vaizduodamas Lietuvos 
nepriklausomo gyvenimo laikotarpį ir 
ragindamas skautus dar daugiau pasi
švęsti tėvynei. Šventėje buvo dar pa
kėlimai ir įžodis. Įžodį davė apie 50 
skautų-čių. Ypatingą įspūdį žiūrovams 
padarė įžodžio apeigos. Po to buvo ge
rai pavykusi linksmoji dalis.

Tą pat dieną keliolika Tauragės skau
tų buvo nuvykę į Pagėgius, kurie yra 
Tauragės r. tunto ribose. Ten irgi buvo 
iškilmės. Bendrai, Tauragės ir Pagėgių 
skautai tampriai bendradarbiauja. Pagė- 
giškiams skautams daug padeda dirbti 
progimn. dir. p. Tonas.

Tauragės r. tuntui priklauso dar 
Švėkšnos Gedimino dr-vė, kuriai vado
vauja mokyt, vyr. skilt. Daniusevičius, ir 
atskira skaučių skiltis, Naumiesčio, 
Eržvilko skautai ir keletas vilkiukų 
paukštyčių vienetų įvairiose mokyklose.

Tauragėje yra skautams remti dr-jos 
skyrius, kurio pirmininkas apskr. virš. p. 
Draugelis. Sktn. Z. V.

S. KALVARIJA.
III L. K. Šarūno dr-vė. Daugumas 

skautų išlaikė į III pat. 1. Dedama visos 
pastangos, kad ligi vasaros dr-vėj nebūtų 
nė vieno skauto, kuris neturėtų II pat. 
laipsnio.

III L. K. Šarūno dr-vės skautai su 
dr-ku vyr. skilt. A. Valaičiu padarėme 
ekskursiją į telefono—telegrafo įstaigą. 
Čia priž. p. A. Korsakas supažindino su 
Morzės ir telefono aparatais ir jų veiki
mu.

III L. K. Šarūno dr-vė. Nuo š. m. 25 
d. prasidėjo kursai: pirmoji pagalba ne
laimingais atsitikimais. Kursai būna 
Valstybinėje Psichet. ligoninėje šeštadie
niais 5 v. v. Kursų vedėjas sk. vytis Dr. 
Zarcinas.

Žirgų skiltis bus fotografai. Šiai spe
cialybei jau pradėjom smarkiai rengtis,

Kasdien po valandą 
skautybei, arba Velykų 

atostogų skautiškas ka
lendorius.

L Balandžio m. 9 d. sekmadienį. Grįžk 
namo, nes namiškiai pasiilgę jau laukia. 
II. Bal. m. 10 d. pirmadienį. Aplankyk 
kaimynus, pažįstamus ir pasikalbėdamas 
vienu kitu žodžiu primink skautus. Būk 
uniformuotas. III. Bal. m. 11 d. antra
dienį. Sugavęs patogų momentą vakare, 
visiems namiškiams esant, perskaityk š. 
m. „Skauto Aido“ 1 nr. tilpusi str. „Ir 
pradėjo kalnas naujus metus“ ir išvesk, 
jo mintį, surišdamas su skautų gyvenimu. 
IV. Bal. m. 12 d. trečiadienį. Sukviesk 
kaimo ar apylinkės vaikučius — pieme
nėlius ir jiems papasakok apie paukštelių 
globą. Nutarkit visi padaryti po inkilą 
iki š. mėn. 19 d. V. Bal. m. 13 d. ket
virtadienį. Pats padaryk savo tėviškės 
varnėnams inkilėlį. Vi. Bal. m. 14 d. 
penktadienį. Suradęs patogų momentą, 
perskaityk š. m. „Sk. Aido“ 2 nr. tilpusi 
str. „Asta Svendsonaitė“ ir išvesk jo 
mintį“ surišdamas su skautų gyvenimu. 
VII. Bal. m. 15 d. šeštadienį. Visą die
ną būk namiškių patarnavimui.

VIII. Bal. m. 16 d. sekmadienį. IX. 
Bal. m. 17 d. pirmadienį. Velykų šventės! 
Vilkėk skautišką uniformą. Jei susirinktų 
vaikų (o tai pasistenk pats padaryti), 
pamokyk skautiškų žaidimų. X. Bal. m. 
18 d. antradienį. Padaryk skilties ar 
dr-vės vardu inkilėlį varnėnui. XI. Bal. 
m, 19 d, trečiadienį. Sukviesk visus vai
kus su padarytais inkilėliais ir drauge su 
ceremonijomis tuos inkilus įkelkite numa
tytose vietose. XII. Bal. m. 20 d. ketvir
tadienį. Savo namiškiams perskaityk iš 
š. m. „Skautų Aido“ 3 nr. str. „Sugrįži
mas“ ir išvesk mintį. XIII. Bal. m. 21 d. 
penktadienį. Aplankyk numatytus asme
nis, paprašydamas užsiprenumeruoti 
„Skautų Aidą“ 1933 metams. XIV. Bal. 
m. 22 d. šeštadienį. Sukviesk vaikučius, 
savo bičiulius, ir jiems papasakok; kas 
yra skautai. Atsisveikink iki vasaros.

XV. Bal. m. 23 d. sekmadienį. Aplan
kyk kaimynus (būtinai uniformuotas) ir 
pasakyk sudie. Išvažiuok į gimnaziją.

Pastaba. Čia surašyta tik skautiš
kų darbų minimumas. Padėti darbuo
tis namiškiams, pakartoti silpniau ži
nomus mokslo dalykus, knygas skai
tyti ir k. turės kiekvienas tiek, kiek 
pajėgs ir kiek bus reikalo. Tačiau šį 
skautiškų darbų minimumą kiekvie
nas pasistenkite įgyvendinti.

Platink
„Skautų Aidą“!

Atostogų metu „Sk. Aidui“ bent 2 
prenumeratorius.

„Sk. Aidas“ kaštuoja: metams — 6 litai, 
paskiras nr.—60 et.

Adr.: Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 4 

nes vasarą manom daug keliauti ir dar 
daugiau fotografuoti. Specialybei rengia 
paskilt. Kulpanas.

III-čio L. K. Šarūno dr-vės keli skau
tai šią vasarą rengiasi daug keliauti, apie 
visą Lietuvą, tai ir jus, broliukai, „Iš mū
sų gyvenimo“ skaitytojai, teks atlankyti, 
na, ir paspausti kairę. Na, bet apie tai 
niekam nesakykit. Žirgas J. K-panas.
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Keturi amžiai.

O KITIMUI lįRHPĖLIS.
Kas reikia dirbti ?

(Tęsinys iš 1932 m. 19 — 24 nr. nr.).

Paukštelių lizdan
Jeigu jūs norite matyti paukštelių 

gyvenimą lizde, turite turėti šviesias 
akis.

Suprantama, skautai ir vilkiukai - 
paukštytės nemano ieškoti lizdų tam, kad 
iš jų išimtų kiaušinėlius. Jie tiktai prisi
žiūri, kaip paukšteliai krauna savo liz
dus, kokie yra įvairių paukštelių kiau
šinėliai ir kaip seniai peni ir augina savo 
mažuliukus. Visa tai galima pamatyti 
priselinant ir stebint.

Tie, kurie drąsko lizdus ir sudaužo 
kiaušinėlius, yra tikri žvėrys! Skautai ir 
vilk,-paukštytės visomis jėgomis stengia
si apsaugoti ir globoti lizdelius. 
Priselinimas.

Pavasaris yra visų įdomiausias laikas 
paukštelių ir gėlių stebėjimui gamtoje.

Iš tolimųjų kraštų, iš užjūrių, jau su
grįžta kregždutės, varnėnai, vyturiai ir k. 
paukšteliai praleisti pas mus vasaros. 
Eilinis berniukas ar eilinė mergaitė, ku
rie nemoka pasinaudoti nei savo akimis 
nei ausimis, neįgaus nė pusės to džiaugs
mo, kurio patiria vilkiukas-paukštytė, 
pavaikščiodami pamiškėje ar parke. ,

Budrios ausys ir žvitrios akys daug 
gali. Labai įdomu atradus strazdo lizdą. 
Jei patelė tupi ant kiaušinėlių, ji yra 
labai jauki ir galima gana arti prieiti. Tik 
reikia anksti ją pastebėti ir labai ramiai, 
neįtartinai prisiartinti.

Visa tai naudinga užrašyti užrašų 
knygelėje: kurie paukšteliai kada matyti, 
kada jie pirmą kartą pamatyti ar girdėti 
ir t. t. Šių metų datas galima sulyginti 
su praėjusių (ar ateinančių) metų ir kitų 
vaikų užrašytomis datomis.

Užrašykit, kurią dieną jūs išgirdot 
pirmą kartą gegutę kukuojant, kada pa
matėte pirmąsias kregždes, pirmus vy
turius ir k. paukščius.

Jei galima', užrašykite kurių paukš
telių kokie kiaušinėliai — tas jūsų už
rašų knygeles padarys labai įdomias.

Taip pat patariama vesti ir atrastų 
lizdų sąrašą.
Lizdų ieškojimas.

Suprantama, jūs galite atrasti lizdų 
ilgai stebėdami krūmus. Taip galima pa
stebėti, iš kurios pusės paukštelis nusi
leidžia ir į kurią pusę lizde atsisuka. Bet 
reikia atminti, kad paukšteliai yra gud
rūs ir moka gerai gaudinėti.

Imkim, pavyzdžiui, kad ir gerai pa
žįstamą vyturėlį. Jūs matote, kaip jis 
pakyla nuo žemės stačiai į viršų, skrai
do ir vyturiuoja, bet jei jūs eisit į tą vie
tą, iš kurios jis pasikėlė, ten lizdo ne
rasite. Kodėl? Todėl, kad prieš pakil
damas vyturėlis pabėga žeme gerą ga
balėlį į šoną. Taip pat daro ir nusileis
damas: nusileidžia atokiau nuo lizdo, 
paskui žeme pribėga. Vyturys lizdą darp 
žemėje.

Didžioji zylė savo lizdą daro medžių 
dravėse, kiaurymėse ir p. vietose.

Gegutės tarnas paprastai daro labai 
silpną ir lengvą lizdą kur nors aštriuose 
krūmuose. Bet jis, priešingai kitiems 
paukščiams, kasmet sugrįžta į tą patį 
lizdą. Jeigu jums kartą pasiseks surasti 
jo lizdą, matysit, jis ir kitais metais į ten 
sugrįš.

Kielelė taip pat labai dažnai sugrįžta 
atgal ir taiso savo lizdą senojoje vietoje.

Daugelis miško paukštelių bijo, kad 
tik jų kas nepamatytų arti lizdelio. Kai 
kurie turi net po du lizdeliu!

Kai tiktai kas svetimas atsiranda arti 
lizdelio, tuoj jie nuskrenda ir tik tada 
tesugrįžta, kaip trukdytojas nueina. Ši
tokiais atsitikimais lizdo ir jo šeiminin
ko stebėjimą reikia atlikti trise. Kaip 
tiktai iš kurios vietos paukštelis pakyla, 
du pasisuka ir nueina sau, o trečiasis 
tyliai ir nepastebimai toje vietoje pasi
slepia. Paukštelis, manydamas, kad visi 
jo priešai jau nuėję, grįžta į savo lizdelį 
ir čia be rūpesčio šeimininkauja. Tada 
stebėtojas gali pamatyti, kur paukštelio 
lizdelis, kur įėjimas ir ką jo šeimininkas 
veikia.

Mazgų rišti mokosi.

V. J. Longas „Šiaurės pėdose" apra
šo, kaip jaunieji vilkai Nafaundlande 
patys mokosi apsirūpinti maistu. Jie 
dienų dienomis stebi paukštelius ir kitus 
gyvius, stengiasi juos pažinti, panašiai 
kaip tai daro vilk, ir paukštytės.

Bet jūsų, vilkiukai ir paukštytės, 
tikslas nuolatos arčiau pažinti ir drau
giškai interesuotis paukštelių gyvenimu 
griežtai skiriasi nuo vilkų intereso ir 
tikslo: jie stengiasi pažinti tam, kad vė
liau galėtų juos pasigauti maistui. Jūsų gi 
tikslas: tapti paukštelių draugais ir glo
bėjais.

Jauni vilkai, gaudydami paukščius, 
kartais parodo nepaprastą sumanumą ir 
gudrumą. Jie labai sumaniai prisitaiko 
prie gamtos sąlygų, išvirtusių pilkų rąstų 
(jų pūčių kailis, mat, pilkas!), pilkšvos 
žolės ir p. Jie kantriai šliaužia, kantriai 
laukia.

Pavyzdžiui, gaudydami antis, vilkai 
išnaudoja jų įdomavimąsi kuo nors nauju.

Vilkai pasislepia ežero pakraščio žo
lėse, tik vienas jų paeina tolėliau nuo 
kranto į aikštelę ir tenai žaidžia, vartos?, 
kol tik į save atkreipia t ančių dėmesį.

Mintis:
Mintys jaunos, mintys lakios 
Skraido, žaidžia su drugiais. 
Amžiai bėga, amžiai mainos — 
Kas jų bėgį bepakeis? 
Amžių jėga neribota — 
Jie vis laimi nejučia.
Vienos mintys klajūnėlės 
Sugrąžina juosius čia.

Vytauto laikų lietuvis.
Suktas lenkas, bailus rusas 
Ir kryžiuotis pikčiurna 
Man tik lenkias ir godoja — 
Manęs laukia dovana! 
Kur nujosiu, ten laimėsiu — 
Aš, kaip goda, kaip svaja! 
O tautas visas subursiu 
Po trispalve vėliava.

Sulenkėjęs bajoras:
Karo žaizdos jau sugijo 
Ir ugnis, ugnis šventa, 
Kur mums liepė tik laimėti, 
Jau išblėso visa, visa. 
Užtat puošia man krūtinę 
Lenkų herbas toks puikus, 
0 parduotajai tėvynei 
Rengiu amžinus kapus.

Knygnešys:
Praėjo vaidilų didžioji gadynė 
Ir sūnūs pamiršo senolių dainas: 
Tik žudo ir mina pavergtą tėvynę 
Ir godas senas.
Kur eiti, kur dingti, kančias betram- 

dyti 
Ir dovaną kuklią kur nešti nūnai? 
Ė! Vysta jurginai, peržydi razetos — 
Praeis tat ir mūsų vargai.

Nepriklausomybės karų savanoris: 
Kaip piovėjas žalio šieno, 
Aš galingas ir gražus 
Ir, kaip pasakoje močios, 
Mano žygis bus didus. 
Kelią duoda rusas, lenkas, 
Kelią duos ir vokietis — 
Ir greitai trobužės menkos 
Laisvės ugnimis nušvis.

Visi:
Tikim, žinom mes visi, 
Kad laikai bus geresni, 
Kad ilgųjų amžių pamoka 
Bus tik ši viena!

Romualdas Vaišvydas.

Pastebėjusios antys ima tampyti kaklus 
ir taškydamos parodo didelį nustebimą 
nematytu daiktu.

Būdama nekantrios ir daugnorės pri
gimties, antis negali iškęsti nepaknabe- 
nusi arba nors iš arčiau nepasižiūrėjusi į 
naują dalyką. >

Plerpdamos ir nutildamos antys ner
vingai plaukioja, tai išsiskirstydamos, tai 
vėl susirinkdamos į daiktą, Galų gale 
plaukia į krantą, ištiesusios kaklus, kaip 
linijuotes, kad tik aiškiau pamatytų, kas 
ten krašte dedasi.

Štai ir krantas. Jau brenda pakraščio 
žolėmis... Tik, o nelaimė!!! Skandalingas 
klyksmas!.. Visos rėkdamos pasuka atgal 
į vandenį. Kažin kas tokie pilki tai čia, 
tai ten šmėkštelėjo pro akis...

Sugrįžo į vandenį. Taip. Bet pora 
ančių atidavė savo gyvybes vilkams už 
šį... įdomų spektaklį.

Pavasaris — įdomus laikas. Gamta 
patvinsta gyvybe. Ir mūsų gyslose atsi
randa daugiau gyvybės. Junkimės su 
gamta susibičiuliaudami su jos atstovais. 
Čia patiektos kelios mintys ir nurodymai 
tebūna tik pirmas paskatinimas mūsų v.- 
p. draugininkams pradėti įdomų pavasa
rio darbų barą.

Iš B.-Powell‘io parinko K. P,
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Užd. vert. 3 tašk.
Užd. 30 nr.

Vyt — Lūšio iš Kauno.

Paskaitykit stačiai: 1) avily esti, 3) 
įpakavimas, 4) galvos dalis, 6) Afrikos 
miestas, 7) puolimas (galiu.), 9) šeimos na
rys, 11) sala, 12) imk, 13) upė, 15) Lie
tuvos miestas, 16) giminė, 18) rudeny 
mėgiamas, 20) laiškus dedame, 23) kara
liaus dovana Kristui, 25) pinigas, 27) puo
do dalis, 29) europietis.

Gulsčiai: 2) suras, 5) sala, 7) upė, 8) 
prielinksnis, 10) šveitimo milteliai, 11) 
bažnyčia, 14) valstybė, 17) pasėt, 20) tik, 
21) kitas, 22) gyven. troba (kilm.), 24) 
paukštis, 26) kuomet, 28) žuvis turi, 30) 
žemės plotas, 31) organizmui reikalingas, 
32) dievas, 33) mot. vardas, 34) vyr. var
das, 35) skrybėlė, 36) dokumentas.

. Užd. vert. 3 tašk.

Užd. 31 nr.

Paskaitykit iš viršaus Į apačią; 1) pa
saulio dalis, 2) laivo įrankis, 3) geometri
nė figūra, 4) vėjų rūšis, 5) Lietuvos mies
tas, 6) paukštis, 7) Lietuvos upė, 8) že
mės dalis be vandens, 9) vežimų rūšis, 
10) Europos valstybė, 11) pramoga, 12) 
laukinė tauta, 13) Europos kalnų vardas.

Nuo A iki B ir nuo B iki C išeina žy
mus skautų vadas ir pavardė.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. 32 nr.

J. Pupkevičiaus iš Kauno.
Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas.

KONKURSO UŽDAVINIAI. 
Užd. 29 nr.

Hero iš L-mio.
Rebusas.

Paskaitykit stačiai: 1) giminė, 2) ne 
dykuma, 3) gaida, 4) vienos tautos šv. 
raštas, 5) viesulas, 6) šykštus, 7) namų 
sargas, 8) jungtukas.

Gulsčiai: 1) žodelis vartojamas dažnai 
kalboje, 4) šventė, 7) botagas, 9) seno
vės gyventojas, 10) ginklas, 11) žvėris, 
12) nestovės, 13) muzikos instrumentas.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. 33 nr.

J. Antano iš Mažeikių.

Užd. 34 nr.
V. Paliušio iš Kauno.

Iš šių skiemenų: as, at, ba, da,, de, 
duo, ga,gai, in, ja, ka, ka, kas, las, liai, lie, 
ma, ma, ma, my, muo, na, nas, nas, ni, 
pa, ra, ras; ras; rei; rei; ru; s, sa, są, ska, 
šis, tas, tu, ute, vi, vis, vis, vis, vo, žin 
— sudėti šios prasmės žodžius: 1) mo
ters apdaras, 2) miestas, 3) sala, 4) triukš
mas, 5) gyvulių klasė, 6) laivui reikalin
gas, 7) intervalo dalis, 8) paveiksliukas. 
9) europietis, 10) gynėjas, 11) Čekoslova
kijos miestas, 12) vienas žmogus, 13) 
paukštis, 14) vabalas, 15) namo dalis, 16) 
upė, 17) raidė.

Pirmieji šių žodžių skiemenys turi su
daryti skautų įstatą.

Užd. vert. 2 tašk.

Vy — Tušo iš Kauno.
Užd. 35 nr.

>1
2
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6 - ‘ 1
7
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11 )
Paskaitykit gulsčiai: 1) priebalsė, 2) 

prieveiksmis, 3) saikas, 4) medis, 5) Lie
tuvos kunigaikštis, 6) Turkijos dalis, 7) 
užsiėmimas, 8) žuvis, 9) literatūros vei
kalas, 10) skaitvardis, 11) balsė.

Stačiai: 1) Lietuvos rašytojo vardas 
ir pavardė. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. 36 nr.
Vyt. Aldonio.
šypsos, Velykų O jaunas rožėms 
juokias, Vasaris Margučiai Velykų 
Margučiai margučiai Margučiai kai 
tuokias, Margučiai margučiai saule 
šypsos, nyksta, dingsta... sninga 
pyksta, ir žydi — paslaptys pasnykai 
dieną šypsos juokias šiaurys išnyksta 
margučiai Nors ir juokias dar su 
Iš šių duotų žodžių sustatykit vieną 

Tysliavos eilėraštį apie margučius. , 
Užd, vert. 2 tašk.

Užd. 37 nr.
Any — Vaso iš Kaišiadorių.
1) Nereikalingų daiktų vieta, 2) vie

nos tikybos dievas, 3) valstybė, 4) džiung
lių žvėris, kaimiečių vadinamas, 5) dar
žovė, 6) raidė, 7) moter. vardas, 8) Azi
jos valstybė, 9) Lietuvos miestelis. Pir
mos ir trečios šių gautų prasmės žodžių 
raidės sudaro du įžymius skautus.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. 38 nr.

V. Šatinsko iš Kauno.
Šarada.

Skaičius paprastas esu, 
Tau atspėti nesunku. 
Jei mane per pus perpiausi, 
Tai du žodžiu tuojau gausi. 
Vieną žodį tuoj atspėsi, 
Nes tu pats toksai esi. 
Antras žodis bus toksai, 
Jį pažįsti tu gerai.

Užd. vert. 1 tašk. i
Užd. 39 nr.

Petro iš Kauno.
Šarada.

Matas be raidės vienos 
Bus pinigas visados.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. 40 nr.

J. Valako iš Ukmergės. 
Šarada.

Kiekvienas mane turės, 
Raidę pakeitęs — , 
Į azijietį žiūrės.

Užd. vert, 1 tašk.
Užd. 41 nr.

V. Rustučio iš Kauno. 
Šarada.

Šiltai medžiagai raidę mainysi, 
Europos miestą pamatysi.

Užd. vert. 1 tašk.
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Užd. 42 nr.
A. Križausko iš S. Kalvarijos.

Šarada.
Esu daiktas labai kietas, 
Sutvėrėjo toks nulietas.
Jei iš galų po „S“ pridėsi — 
Klasėje be jo stovėsi.

Užd. vert. 1 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. 19 nr.

„Broliai ir sesės būkim ištikimi tė
vynei". Šį užd. užskaičiau ir tiems, kurie 
padarė klaidą žody „ištikimi".

Užd. 20 nr.
Gaunam Pitagoro posakį: „Visų pirma 

gerbk save", praleisdami po 12 raidžių.
1) Sūnus, 2) kitas, 3) ausis, 4) nosis, 

5) Tomas, 6) autas, 7) sūris. Iš pirmų 
raidžių išeina „skautas“.

Užd, 21 nr.
Stačiai: 1) ratas, 2) Butanas, 3) bal

nas, 4) Adomas, 5) sakalas, 6) kapas, 7) 
silkės, 8) kandis.

Gulsčiai: 2) benamis, 8) kaltas, 9) Gan
di, 10) kaktos, 11) kalnas, 12) selenas, 13) 
rėtis, 14) sekmas.

Užd. 22 nr.
1) Juodas, 2) Antanas, 3) Mikas, 4) 

baritonas, 5) orakulas, 6) raistas, 7) Elta, 
8) eisena. Iš pirmų raidžių išeina „Jam
boree".

Užd. 23 nr.

Paskaitę gaunam: „Turėsi valios, at
siras ir kelias“.

8 13 26 21 6
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2 15 10 23 4

Užd. 24 nr.
— r—>

Kiti ir kitokiu būdu išsprendė.
Užd. 25 nr.

Šešupė, epušė.
Užd. 26 nr.

Kilo, metras, kilometras.
Užd. 27 nr. '

Kamanos, samanos.
Užd. 28 nr.

Lietus, Lietuvis.

Už konkurso sprendimus gavo:
19 taškų: M. Pupkevičius, Z. Legec- 

kis, J. Pupkevičius, A-skas, A. Liūta- 
varis, K. Rudaitis, Vyt. Aldonis, Marga
— šonka, St. M-lus, Linksmuolis, Dikas
— Dokas, H. Merūnas, Any-Vas, V. Ša- 
tmskas, J. Antanas, Mikį-Maus, Gie
dantis gaidys, V. Paliušis, Vilijos žiogas, 
Vings, St. Jameikis, J. Būga, Gelia' —

SACJHI MAT AU*
„SK. AIDO“ ŠACHMATŲ KONKURSAS.

9 taškus turi: St. Antanaitis.
6 t.: Alg. Chmieliauskas.
5 t.: P, Jarmulis, V. Pomeckis, Dami

jonaitis, „Šachmatas", Z. Zyvas, V. Dar
gus.

2 t.: Vyt. Rudminas.
Šiame numeryje mūsų skaitytojai ras 

įdomią partiją, kurią lošė žinomi Vienos 
meisteriai Grūnfeldas ir Wolfas prieš 
prof. Bekerį ir A. Kaufmaną. Partija loš
ta š. m. 13 vasario Vienoje.

Valdovės gambitas.
E. Grūnfeldas ir A. Bekeris ir

H. Volfas: A. Kaufmanas:
1. d2—d4 Žg8—f6
2. c2—c4 e7—e6
3. Žgl—f3 d7—d5
4. Rcl—g5 Rf8—b4+
5. Žbl—c3 d5Xc4
6. Vdl—a4 + Žb8—c6
7. e2—e4 Rc8—d7,

gresia ŽXd4 ir priverčia atsitraukti
baltąją valdovę.

8. Va4—c2 h7—h6
9. Rg5—d2 Rb4Xc3,

juodieji galėjo lošti ir Ža5.
10. Rd2Xc3 b7—b5,

juodieji išlaikė gambito pėstininką, jų
figūros, tačiau, nepergeriausiai išvysty-
tos.

11. g2—g4 ..............
su šitų ėjimu buvo galima laukti, kol 
juodieji būtų padarę trumpąją rokiruotę.

11................. Vd8—e 7
12. a2—a3 a7—a5,

ėjimas turi tikslu sukliudyti Rc3—b4. 
Buvo galima ir ilgai rokiruoti.

13. Žf3—e5 ...............
visai be reikalo atiduoda dar vieną pėsti
ninką. Daug geriau buvo 13. Re2.

13................. Žc6Xe5
14. d4Xe5 Žf6Xg4
15. Vc2—e2 Ve7—h4

juodieji būtų taip pat atsakę ir į h2—h3. 
Dabar juodieji grasina 16........... ŽXf2.

16. Bhl—gi h6—h5,
17. VXf2, VXe4+ ir VXhl.

Belą, H. Labukas, V. Rustutis, Venišas 
vilkas, Z. Tiškus, L. Zigaras, Tyroji Šir
dis, Dievainis, Winnetou, Vilniaus gėlė, 
St. Maskaliūnas, Vilko galva, Ramutis, 
Aš, K. Damijonaitis, Šachmatas. Ge-Vytis.

15 taškų: A. Vakselis, R. Rutkaus
kas.

13 taškų: Šach-mat iš T.
12 taškų: Jurbarko elnias, Gyvasis si

dabras, Patašonas.
10 taškų: Našlužėlis.
8 tašk.: A. Orentas, E. Gerhardas, A. 

Vestenbergas, Perskeltas ąžuolas.
6 tašk.: B. Marcinkevičiūtė, Karo žval

gas, Riki-Miki, Balandis, R. Vienožinskis, 
K. Vienožinskis.

5 tašk.: B. Geištoras.
4 tašk.: J. Petkus.
3 tašk.: M. Puodžiūnas.
Dar už užd. 11 — 18 nr. nr. sprend. 

gavo 14 taškų: J. Kavaliauskas, Šarūnas, 
H. Labukas, M. Rikutis, V. Slavinskas, 
V. Rustutis.

12 taškų: J. Stuobris, K. Baslys.
11 taškų: Galvosūkis.
10 taškų: B. Vasiliauskas.
7 tašk.: M. .Čapkauskas, K. Rakaus- 

kis.
6 tašk.: J. Bijūnas.
5 tašk.: Bronius iš Kauno.

juodieji galėjo lošti ir 16............ ŽXh2,-
tačiau šio ėjimo pasekmės sunkiai numa
tomos.

17. h2—h3 Žg4—h6
18. BglXg7 Rd7—c6
19. Rfl—g2 Bh8—g8

juodieji galėjo lošti 19............ 0—0—0,
tačiau tada grėsė 20, Rd2, į ką juodieji 
galėtų atsakyti 20........... Ve7. 21. Rg5,
Vf8. 22. RXd8, VXg7 ir t. t.

20. Bg7Xg8+ Žh6Xg8
21. a3—a4 ..............

kiek geriau gal buvo 21. Ve3.
21.............. Vh4—g5

22. Kel—fl Žg8—e7
23. a4Xb5 Rc6Xb5
24. b2—b3? ...............

baltieji paskutiniu ėjimu žymiai silpnina 
savo poziciją, lygiai blogas ėjimas buvo
24. BXa5, į ką sektų 24.............. BXa5,
25. RXa5, Vcl + . 26. Rel, c6 ir gresia 
c4—c3. Vienintelis geras ėjimas buvo 
24. Vf3.

24 ................. Že7—g6
25. b3—b4, ..............

baltieji stengiasi uždaryti diagonalę 
b5—fl.

25 ................. Ba8—d8
gresia Žf4 ir Bd3.

26. Ve2—e3 Vg5Xe3
27. f2Xe3 a5Xb4
28. Rc3Xb4 c4—c3 +
29. Kfl—ei c3— c2

baltieji turi beviltišką endšpilį.
30. Rg2—f3 Žg6Xe5
31. Rf3—e2 Rb5Xe2
32. KelXe2 Že5—d3
33. Rb4—d2 ..............

buvo galima lošti 33. Ra3, Ba8.
33.............. c7—c5!
34. Rd2—cl c5—c4
35. Ke2—d2 ..............

kitaip gresia Bd8—b8—bl.
35.............. Žd3Xcl +

pasidavė.
— Garsus šachmatininkas Rubinštei- 

nas miršta badu! Šachmatų pasauliui gre
sia pavojus netekti vieno geriausiųjų šach
matininkų. Visiems žinomas, populiarus 
šachmatininkas Rubinšteinas, prislėgtas 
sunkių materialinių aplinkybių, miršta su 
savo šeima Briuselyje badu. Viso pasau
lio šachmatininkai organizuoja jam pa
galbą.

PRANEŠIMAI.

Visiems: Šiam sezonui paskirtos šios 
dovanos: aukso plunksna, dvi kuprinės, 
du skaut. gražūs peiliukai, dvi poros 
boveln. kojinių, trys baklagės, penkios 
Baden-Povvellio knygos, penkios knygos 
apie stovyklą, ir penkios knygos „kaip 
išmokti pašliūžomis šliužinėti“. Dar be 
pavienių dovanų vienos skilties . skautai 
— sprendėjai, surinkę sumoje daugiau
siai taškų, gaus skudučius.

Uždavinių sprendimuose sąlygų ne
rašykit.

J. Pupkevičiui: užskaitysiu.
J. Valakui: „Sk. A." 1932 met. 24 nr. 

užd. sprendimai labai vėlai gauti, nors 
data atitinka. Viso priklauso 85,5 tašk. 
ir už juos bus išsiųsta knyga.

Any — Vąšui: dirbant iškarpų užda
vinį, reikia iškirpus ir pritaikius užlipinti 
ant balto popierio.

Venišui V.: spr. negavau.
Tyrajai širdžiai: užskaitysiu.
Winnetoui: reikia suprasti: raidės 

„Tė" yra vyne + i—tėvynei.
Uždavinių sprendimus siųsti iki š. m. 

balandžio m. 25 d.

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjunga. Redaktorius Ant. Saulaitis.
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<rJCaca(aitė ir 
smakas.

(Padavimas).

Nekalta kaip angelas, graži kaip gėlė, 
Seniau karalaitė gyveno;
Kuriai nei turtai, nei pasaulio garbė, 
Nei rūbai blizgą nerūpėjo.

Pažinusi Dievą, atsidavė Jam, 
Gyvenimo tikslu pas’statė; 
Auky neaukojo stabmeldžiy dievam, 
Nors blogą likimą numatė.

Jos tėvas —karalius, stabmeldys smarkus, 
Supratęs tuos darbus, įsako: 
Nuvesti jo dukrą J mirties laukus, 
Kame kiekviens žūna nuo smako.

Likimo išvyta iš tėvo namy, 
Po tyrlaukį viena vaikščiojo; 
Pamačiusi mirtį tarp smako nasry, 
Parpuolė ant žemės, vaitojo.

Ji šėlstančią audrą aplinkui girdėjo, 
Ir baisyjį smako bliovimą;
Jai silpna paliko—ji alpti pradėjo,
Pajuto savo nuvargimą,

Kada ji atbudo, pramerkė akis, 
Tyla aplinkui viešpatavo.
Jai buvo lengviau ir nurimus širdis, 
Krūtinė laisviau jai kvėpavo.

Bet kodėl taip ramu? Suprast negalėjo, 
Ji galvą pakėlė, nustebo:
Prie josios kilnus jaunikaitis stovėjo 
Ant žirgo, sutrypusio smaką.

St. J a m e i k i s.

Idėjos ir darbai.
— Mažosios Lietuvos rašytojui, dra

maturgui, filosofui ir tautinės sąmonės 
ugdytojui dr. Vydūnui, kovo 22 d. suka
ko 65 metai amžiaus. Dr. Vydūno su
kaktį gražiai minėjo Vytauto Didžiojo 
universiteto studentai, o laikraščiuose ir 
žurnaluose sukakties proga buvo atspaus
dinta daug išsamių straipsnių. Mokslei
vija ir skautai turėtų ypač savo dėmesį 
atkreipti į Vydūno raštus.

— Nenuilstamo mūsų meno istoriko 
mons. K. Jasėno, gyvenančio Mintaujoj, 
praėjusiais metais parašyta knyga „Nau
jovės apaštalai“, verčiama į latvių ir vo
kiečių kalbas. ,

— Rašytojui Aleksandrui Kaziui Pui
dai, kovo 1 d. sukako 50 metų amžiaus. 
A. K. Puida, be keliolikos originalių 
raštų yra parašęs ir keletą dramų, k. t.: 
„Mirga", „Rūtų vainikas", „Undinė", 
„Gairės1*, „Rytų svečias“ ir šiuo metu 
rašo istorinę tragediją „Imantą". Pirmą
sias dvi dramas savo laiku vaidino Liet, 
meno kūrėjų dr-jo's dramos vaidykla.

— „Spaudos Fondas", pradėjęs leisti 
„Pigųjį knygynėlį“ sodžiaus skaitytojams, 
jau išleido tris knygutes, visos trys — V. 
Krėvės apysakos: „Skerdžius", „Bobu
tės vargai", „Silkės", „Išsibarė", „Bedie
vis" ir „Dvainio nusikaltimas". Sekan
čios knygutės bus: V. Kudirkos — „Vil
kai", „Viršininkai" ir „Cenzūros klausi
mas", J. Biliūno — „Liūdna pasaka 
Antano Vienuolio — „Paskenduolė" ir kt.

— Dail. Bulaka ruošiasi išleisti savo 
..Lietuviškųjų raižinių" albumą, kuriame 
tilps visas ciklas lietuviškos minties rai
žinių.

— Žinoma „Putpelės" dr-ja Šiauliuo
se suruošė kilnojamąją foto parodą, kuri

KREGŽDUČIŲ MALDA.

Prašome Tavęs, Dieve, gerasis, 
Stiprių sparnų, tvirtos krūtinės.
Laimink viltiS$gpaūsų giliąsias —
Pavasarį grįžti gimton tėvynėn. —

Grįžusios sušuksim — gamta atgimsta! 
Ir pralinksmės žmonių žvilgsniai.
Kregždučių balsas niekad neužkimšta, 
Užtan čiulbėsim dažnai, dažnai.

O, kaip mums liūdna iš čia išskristi, 
Apleist pastogę, kur tiek ramumo... 
Kasdien svajosim — greičiau sugrįžti. 
Suteik, Dievuli, tiktai kantrumo!

Nors mes tik mažos, silpnos kregždutės, 
Nors mus nuo Lietuvos skirs jūra, kalnai, 
Bet grįšim į savo tėvynę — motutę, 
Nes mes ją pamilom karštai, karštai.

Laisvai išvertė psktn. L. Šukys.

bal. pradžioje bus Mažeikiuose. Skautai 
kviečiami prisidėti jos parodas sutvar
kant.

— Ilgametis Vytauto Didžiojo bažny
čios rektorius kan. dr. J. Tumas-Vaiž
gantas iš tų pareigų pasitraukė ir apsi
gyveno Vaižganto g-vėj kaip pensionie- 
rius. Atsistatydinimo dienoje Vaižgantas 
sujungė paskutinę porą: karikatūristą 
Joną Martinaitį („Sk. Aido“ bendr.) su 
mokytoja p-le Ališauskaite. Kun. Tumas 
sveikatą pataisyti važiuosiąs Italijon gy
dytis, o sugrįžęs tėvynėn, užsiimsiąs tik 
literatūros darbu.

— Klaipėdoje šiomis dienomis įvyko 
muzikų pasitarimas Mažosios Lietuvos 
dainų šventei suruošti. Šventė įvyks šią 
vasarą.

— Valst. teatro baleto kolektyvas 
intensyviai rengia premjerą: J. Gruodžio, 
B. Dvarionio ir V. Bacevičiaus lietuviš
kus baleto kūrinius. Lietuviškojo baleto 
premjera — balandžio mėn. gale.

— Nepriklousomųjų dail. dr-jos salone 
atidaryta Alfonso Šklėriaus (mirusio dai
lininko K. Šklėriaus brolio) akvarelės pa
roda.

— Šiaulių valst. teatro drama ruošia 
Petro Vaičiūno komediją: „Nauji žmo
nės". Režisuoja B. Dauguvietis. Vėliau ši 
komedija bus rodoma Kaune.

— Dainininkas Kipras Petrauskas, po 
gastrolių Varšuvoje, kur jis yra užkvies
tas dainuoti, aplankys ir Šiaurės Ameri
ką. Amerikoje K. Petrauskas aplankys 
lietuvių kolonijas ir, manoma, susitiks 
mūsų tautietį, pasaulio sunkaus svorio 
bokso čempijoną Jack Sharkey — Juozą 
Žukauską.

^AU VĖJAI VASAROS ARTI...

Jau tuoj žiema turės sau galą, 
Jau vėjai vasaros arti, — 
Nors dar šiaurys su saule baras, 
Miškai, dirvonai dar balti.

Bet tuoj pavasaris pradės puolimą, 
Ir žiema greičiau lauk iš čia!
Jau sėda jis į savąjį vežimą, 
Tuojau dainų vėl bus pilna giria.

Ir vėliai palapinės stiepsis 
Tarpe sukumpusių pušų, 
O miškas žalias mus vėl kviesis, 
Ir mes nunešim jam dainų.

Tada pakils su mėnesiena 
Dainų akordai tolimi, 
O miško grožis ramins sielą 
Ir tars, tėvyne, tu graži!

Kazys Bradūnas.

BERŽŲ MALDA.

Viesulai lapus nuskynė, 
Žalią girią nugenėjo.
Ties langais beržai devyni 
Dalį buvusią minėja.

Iškelia šakas į dangų, 
Vėjuje ilgai užlūšta.
Pastovėki mano brangus, 
Beržai nugenėti liūsta.

Mini vasarą — jos nėra, 
Baltumu laukai kaišyti.
Didžiai maldai nusilenkia — 
Žalių rūbų paprašyti.

Tik tada beržai dainuosią, 
Sako šimtametis senis, 
Kada paukščiai pergiedosią, 
Kada nuklegės upeliai.

Balys Gaidžiūnas.

LIŪDINČIAI SESEI.

Ko, sese, skruostą ašara vilgo, 
Ko veidą dengia šešėlis nykus?...
Gal vasarėlės širdis pasiilgo,
Gal meni vakarus stovyklos ramius?..

Gal dar galvoje aidas dainužės,
Gal dar akyse laužo varsa?
Ko tylit, raudat, mielos sesužės,
Ko nebedžiugina jūsų daina?

— Liūdime to, kas miela taip buvo: 
Vasaros, stovyklos, laužų... — 
Ko nebeverkti, jei viskas žuvo?
Ir grįš, tik sugrįš pamažu... —

Nutilo dainos tos, kur aidėjo, 
Tik pušys merdi, verkia miškai... 
Prapuolė liepsnos, kurios skambėjo, 
Užgeso skaistūs sesių laužai... —

Neliūdėk, sese, to, kas praėjo, 
Švitėki laime, džiaugsmo dvasia... 
Taip atsitikti, aišku, turėjo, 
Teskamba juokas su jaunatve... —

K. Vaikas.

„VILNIAUS" sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Telef. 776.
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