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paskiras nr. 60 et.

&&&* Iliustruotas Lietuvos skautų ir skaučių laikraštis

Baden-Potvellį sutiksime Palangoj!
Vist nori pasimatyti su šefais.

Gegužės 11 d. speciali komisija 
su vyr. štabo atstovais, vadovau
jant pulk. vyr. sktn. J. Šarauskui. 
ieškojo Telšių — Klaipėdos gele
žinkelio rajone vietos * stovyklai, 
kurioje būtų sutiktas Baden-Po- 
wellis su anglų skautais-tėmis. Ne
radusi visiškai tinkamos vietos, ko
misija nuvyko į Palangą ir nutarė 
Baden-Powellj sutikti Palangoj. 
Taigi, Baden-Powelliui sutikti sto
vykla bus Palangoje.

Stovyklos laikas — rugpiūčio 
mėn. 14 — 18 d. Stovykla bus 
įrengta Palangos pušyne tuntais. 
Kiekvienam tuntui bus paskirtas 
atskiras rajonas, atskiras miško 
sklypas, kuriame jie turės kuo ori
ginaliausiai, sumaningiausiai ir gra
žiausiai įsirengti savo stovyklas. 
Visi tuntai atsiunčia po dalį savo 
skautų — pionierių anksčiau, rug
piūčio m. 9 d. būtiniems visos sto
vyklos darbams ir svarbiosioms 
atskirų tuntų stovyklų įrangoms 
atlikti. Tie pionieriai maitinsis iš 
bendros virtuvės. Rugpiūčio mėn. 
11 — 14 d. susivažiuoja visi kili 
tuntų skautai ir iki 14 d. vakaro / 
užbaigia visas stovyklos įrangas, 
Visos skautės susivažiuoja rugpiū
čio m. 10 d.

Tuntai praneša vyr. štabui, kurią 
dieną jų skautams patogiausia bū
tų važiuoti. Tai reikalinga tam, 
kad neįvyktų susikimšimo trauki
niuose: vyriausias štabas paskirs 
kurią dieną kuriam tuntui važiuoti.

Traukiniais važiuoti reikės į 
Kretingą, iš ten daiktai ir gal ma
žieji skautai bus nuvežami sunkve- 
žimais į Palangą. Kitiems teks 
pėsčia nueiti (apie 12 km.).

Kelionės sąlygos — labai pato
gios: skautai-ės vyksta geležinke
liais paprasta ekskursijų tvarka. 
Vyksta iš tunto buveinės arba iš 
skautų vienetų vietovių tunto va
dovybės sudarytomis grupėmis. 
Išlaidas padengs vyriausias 
skautų štabas. Tuo būdu, kelionė 
geležinkeliu skautams nekaštuos.

Visi skautai, norį vykti stovyk- 
lon, užsiregistruoja savo draugovė
se ir prieš išvykdami ato
stogų, praneša savo namų antra
šus.

Stovyklos inventoriumi reikės 
pasirūpinti patiems tuntams, turėti 
savo palapinių, katilų, indų ir kitų 
inventoriaus dalykų. Dalį palapi
nių ir maistui virti indų bus galima 
pasiskolinti iš stovyklos vadovy
bės.

Tuntai galės maitintis atskirai. 
Norintieji maitintis bendrose virtu
vėse turės sumokėti po 1,5 lito 
dienai už kiekvieną asmenį. Šį 
mokesnį galima bus mokėti ir nu
statytų produktų kiekiu už tą su
mą.

Tuntai jau ruošiasi, išsidirbdami 
įsirengimų planus, repetuodami pa
sirodymus ir t. t. Smulkesnės 
informacijos netrukus bus praneš
tos aplinkraščiais,

Į stovyklą galės vykti visi skau
tai, išlaikę egzaminus į III patir. 
laipsnį, davę įžodį ir turį pilną 
tvarkingą uniformą.

/ ----------------

Dar skautėms!
(Skaučių skyriaus žinios).

Ką kiekviena skautė vyk
dama į stovyklą turi su sa
vim pasiimti.

Tvarkingą uniiormą, šiltą apsiaustą, 
šiltą naktinę bliūzę ar marškinius, keletą 
pamainų baltinių, juodas kojines ir batus, 
nosinių, labai šiltą antklodę, 2 paklodes, 
mažą pagalvėlę ir didesnį užvalkalą pa- . 
galvei, čiužinį, rankšluostį, muilą, dan
tims miltelių ir šepetuką, maudymosi 
kostiumą, šukas, šepetį rūbams ir batams, 
batams tepalo, bliūdžiuką, ■ puoduką, 
šaukštą, peilį, šakutę, užrašams juodraš
tį, pieštuką, trintuku. švilpuką, 5 metrų 
virvę, dėžutę degtukų. Be to, pageidau
jama, kad turėtų uniformą stovyklinę, 
laikrodį, kompasą ir lektros lemputę.

Indams susidėti kiekviena skautė turi 
medžiagos krepšelį ir indams šluostyti 
rankšluostėlį.

Be to, skautė visuomet su savim ne
šioja jodo, merlės, adatą ir siūlų.

Skautės turi būti stovykloje rugpiūčio 
m. 10 d. Mokestis už stovyklą 15 litų.

Lord. R. Baden - Powellis 
rašo mams.

Jo laiškas D r. J. Aleknai.

Brangus Dr. Alekna,
Mes esame pasamdę laivą nuvežti 

kokiems šešiems šimtams britų skautų 
ir skaučių judėjimo vadams į Balti
jos uostus šių metų rugpiūčio mėn.

Mes turime vilties, kad galėsime 
susitikti su vadovaujančiais abiejų 
kiekvienos šalies judėjimų asmenimis 
ir taip savitarpyje asmeniškai susi
pažinti.

Mes jaučiame, kad tai padės pa
daryti mūsų santykius dar glaudes
nius ir galingesnius tarptautinei ge
rai valiai ir taikai skleisti.

Pridedu mūsų numatyto maršruto 
nuorašą Tamstos žiniai. Kaip Tamsta 
pamatysi, jis duoda praleisti tik apri
botą kiekį laiko kiekvienoje vietoje, 
bet jei jums būtų patogu parengti 
susitikimą su jūsų vadais duotąją 
datą, tai suteiktų didelio džiaugsmo 
mums visiems. Kadangi tai bus atos
togų metas, aš žinau, kad būtų sunku 
jums surengti berniukų ir mergaičių 
sąlėkį, bet jei kurie norėtų mus pa
matyti, mes labai džiaugtumės, juos 
pamatydami.

Be pasimatymo su jūsų vadais, 
mūsiškiai, žinoma, norėtų aplankyti 
miestą ir t. t. ir todėl oficialus susi
tikimas neturėtų užimti visą mūsų 
buvimo laiką. Be to, su tokiu dide
liu skaičiumi, mes nelaukiame vaišių 
iš jūsų, — mums pakaks malonumo 
jus ir jūsų vadus pamatyti.

Nuoširdžiai jūsų,
Baden-Powellis.

Dėmesio!
Vyriausias Skautininkas savo 

įsakyme nr. 5 skelbia, kad visi 
skautai vykdami uniformuoti iš 
vienos vietovės į kitą, privalo tu
rėti su savim skautišką asmens liu
dijimą.
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5 (110) nr. Kaunas, 1933 m. gegužės men. XI metai

Ugninga meilė veda jį tikslan ...
J. E. Respublikos Prezidento kalba, pasakyta a. a. dr. kan. J. Tumą- 

Vaižgantą laidojant.
Niekas taip labai nemyli kaip tas, kurs 
deda savo gyvybę už savo draugus.

Jono evang., skyr. 15, str. 13.

Kai atgimimo Aušra pro ūkanas lietuviams švito, 
jis buvo moksleivis, kaimo tėvų sūnus jaunikaitis.

Besvajodamas ilgėtis 
ėmė to, kas yra buvę 
seniau didinga ir gražu 
mūsų krašto padangėje. 
Ir nerimas kamavo jį. 
Daimonion ti, sokratiš
kai tariant, toks vidaus 
balsas kurstė jį nuolat. 
Ryžkis jaunuoli! Visa, 
ką turi savy geriausio, 
parodyk savo broliams 
ir savo seserims. Pabu
dink juos užmigusius, 
kad akis atmerkę pama
tytų šviesą. Tave išgirdę 
jie nubus, o jų sąmonė, 
tarytum stebuklingo ži
burio tvykstelėta, bus 
varginama tokio pat il
gesio, kaip ir tavasis, 
ligi apmirusi Lietuva 
atgis. Ir tu būsi nebe 
vienas, rasis tau draugų 
talka prakilniajam darbui 
dirbti.

Ir jis ryžosi, jaunųjų 
dienų kryžkelėje stabte
lėjęs. Pamilęs visos tau
tos šeimyną, atsižadėjo 
kurti savo šeimą, Vieš
paties altoriui tarnu sto
jo, ir jo gyvatos tikslas 
tapo Dievas ir Tėvynė.
Į tą idealą vyko maža tepramintu, dygiu ir pilnu 
visokių painiavų keliu, vyko nesuklupdamas, 
judrus, kaip gyvasis sidabras, stangus, kaip se- 
dulė. Jo akys ugnimi žėrėjo, o jo veidas reiškė 
tikėjimą, viltį ir meilę. Drąsumas skynė taką jam 
visur. Kur ką paliečia, ten visa juda kruta, ten 

A. a. kan. dr. J. Tumas-Vaižgantas.

sukasi gyvenimas ratu. Jo žygiai kartais susuka 
verpetą, bet mėgsta jį visi, ir malonu bet kam 
su juo pabūti. Nuliūdusius palinksmina, rūsčius 
prajuokina. Laimėje kitų jis savo laimės ieško. 
Visa skiria Tautai ir Bažnyčiai, o sau beveik 
nieko nepalieka. Visuomet linksmas rodosi kitiems 

ir niekuomet be darbo 
nesti Jo sieloje nėr vie
tos neapykantai. Ugninga 
meilė veda jį tikslan. 
Dvasines vertybes kuria.

Toks pasireiškė kun. 
Juozas Tumas, dar jau
nas būdamas, ir paskum 
toks paliko, nepakito. 
Eidamas dvasinės vyres
nybės pavestas pareigas, 
atliekamu laiku šviečia 
mūsų tautą lietuviškai 
ir katalikiškai. Gimtojji 
kalba, savasai raštas, 
savoji praeitis — štai ano 
meto tautos gaivintojų 
uždaviniai. Tada nepiga 
buvo jie prieiti: tai rusų 
valdžios gresiamas vai
sius, kurio niekam neva
lia buvo skinti. Gaivin
tojo darbas buvo lygus 
revoliucionieriaus dar
bui. Vogte vogti tekdavo 
tautinės gyvybės ugnis. 
Kas nutvertas, tas prira
kintas kenčia Prometie- 
jaus kančias. O Vaiž
gantas buvo drąsus re
voliucionierius. Duokite 
šviesos! — jis šaukė. Ir 
pats vogčia gabenos jos 

saviesiems iš kitur, pats kūrė ugnį, kad Lietuvoje 
būtų šviesiau. Varpas ir Ūkininkas stoja už tau
tinius reikalus. Pravartu leisti ir tautiškai katali
kiškas laikraštis. Štai ir pasirodo ten pat Tilžėje, 
pirma Apžvalga, paskum Tėvynės Sargas. Vąįž- 
gantas jį redaguoją, aprūpina bendradarbiauji'
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rinktomis lėšomis, pats jį platina. 
Varpininkai—pasaulionys—ir sar- 
gininkai — kunigai — tautos atgimi
me sudaro dvi srovi.

Aušrai išaušus ir saulė patekėjo. 
Bunda lietuvių tauta. Gyvenimas 
sparčiau srovena. Susitikdamos 
srovės sūkuriuoja, nebetelpa vie
non tėkmėn. Varpininkai ginasi su 
sargininkais. Ar nesusiderinus abiem 
srovėm? Suderintomis pajėgomis 
visiems kas susipratę lietuviai. Juk 
daug lengviau kovoti dėl rašto ir dėl 
kitų Lietuvos laisvių, kai vieni ki
tiems nebekliudo. Kur kokia inteli
gentų ar studentų sueiga, ten Vaiž
ganto netrūksta, ten jis skelbia lie
tuvių vienybę. Kur koks sąjūdis, 
ten ir jis pritampa, nerami dvasia.

Spaudos kova laimėta. Pasibaigė 
pogrindžio metas. Rusijos revoliu
cija iškėlė aibes politikos klausi
mų. Visa ir visur sujudo. Išsijudino 
ir Lietuva. Kai vienų siekimai su
sikerta su kitų siekimais, kyla vėtrų 
ir verpetų. Suvažiavimai ir susi
rinkimai, kur svarstomi ir visaip 
sprendžiami neaprėpiami dalykai. 
Vaižgantas smerkiasi Kur pakliūva. 
Šen ir ten suskumba, visur gyvai 
dalyvauja. Pažįsta jį visa Lietuva. 
Tautą susipratusiai kunigijai jis va
dovauja. Vilnius politikos vidurys. 
Atvyksta čia ir Tumas-Vaižgantas, 
ima Vilniaus Žinias redaguoti. Ne
pavyksta jam apie šį dienraštį su
telkti pasaulionys su kunigais. Su
buria talką Vilčiai leisti, kad rū
pintųsi bendrais tautos reikalais. 
Pasisekė tiek jam rūpėjusi vieny
bės idėja kūnyti. Kovon prieš 
lenkininkus lietuvių kultūrinėmis 
priemonėmis! Kulminacinis Vaiž
ganto gyvybės pasireiškimo dygsnis. 
Vadovauja kovoja į visas puses, 
nors ir nerinktas vadas. Stingriau
sia jo gyvenimo valanda. Jis ne 
tik laikraštininkas, redaktorius, jis 
ir literatas, labdarys, politikas, vi
suomenės organizatorius, meno, 
mokslo, švietimo ir kitų .lietuviškų 
draugijų uoliausias darbininkas, 
rinkėjas apsčių aukų visokiems 
galams. Kaip ir suspėti visur ? 
Suspėjo. Taip jam liepė vidaus 
balsas. Bedirbdamas įsigijo draugų 
ir priešininkų. Labai pavojingas 
rodėsi jis lenkininkams. Kai įsiga
lėjo, kai sudarė žymų lietuvių at
gimimo tarpą Lietuvos rytuose, 
lenkininkai privertė jį palikti Vil
nių, bet nebeįstengė išardyti jo 
darbo.

Ištremtas vėl patenka kaiman, 
Pakuršės Laižuvon, o iš ten neri- 

męs vėl redaguoti lietuvių laikraš
čio Rygon. Ištikus Didžiajam karui 
atsiduria Rusijoje, pergyvena mūsų 
surusėjusių partijų tragediją ir betgi 
nesiliauna dirbęs visokio darbo, 
nujausdamas bešvintančią Lietuvos 
laisvę. Tai Lietuvos valstybės 
aušra. Ir skubinasi kun. Juozas 
jos pasveikinti, įveikia grįždamas 
tėvynėn aibes kliuvinių. Sudiev 
vargšei Rusijai! Lietuva jau nepri
klausoma valstybė, nors dar pa
vojų apsupta iš visų pusių. Džiaugs
mas ima matant savo darbo vaisius, 
bet ir sielvarto nemaža, kai lietu
vių partijos riejosi, kai Vilnius dar 
neatvaduotas. Taigi tvirta viltimi 
darban!

Taigi dirba išsijuosęs kun. Juo
zas raštu ir žodžiu, dirba Bažnyčiai 
ir Tėvynei. Pamilo apleistą Vy
tauto bažnyčią, apvalė ir ištaisė 
ją savo rūpesčiu. Čia jo laikinoje 
sostinėje locus standi. Aš jau nebe 
politikas!—buvo pasakęs Petrapilio 
seime, kur lietuvių partijos prie- 
šingavo mūsų nepriklausomybei. 
Taigi Kaune traukiasi nuo partijų, 
nors jam be galo rūpi ir politika. 
Neužsidaro kambaryje, visur jis 
matyti, nepasimeta su kultūros 
darbu. Menas, mokslas, labdara, 
moksleivių jaunimas, bendravimas 
su įvairiomis visuomenės įstaigo
mis — tai jo mėgstamoji dirva. 
Nei vienas jo žingsnis nėra veltui, 
nei vienas veiksmas nėra dykas. 
Visur jo dvasios antspaudas. Nie
kur jo gyvenime tuštumos. Dirbti 
ir dirbti, nedykinėti, tai yra gy
venti. Taip sako mums jo paveiz- 
das. Kariuomenė, šauliai, studentų 
korporacijos, jaunimo sąjungos, 
Meno Mokykla, Universitetas, Tea
tras ir Konservatorija — tai vis jo 
draugai ir prieteliai, kuriuos pami
lo, kuriems dėjo savo gyvybę. 
Niekam savo paslaugos neatsaky
davo.

Tai tik žymieji kun. Juozo tau
rios gyvatos dygsniai. Jis įvertinti 
nelengva. Visomis savo sielos gi
jomis susijęs su savo tauta. Aušros 
prieblandoje stojęs jos gaivinti, 
rūpestingai lydėjęs visus jos vada
vimo tarpus, dabar gėrėdamasis 
būtų galėjęs, kaip šv. Povilas, pa
sakyti : Aš kovojau gerą kovą. 
Atidavė tautai ir tėvynei visa, kas 
jam Apvaizdos buvo gero duota. 
Darbas su meile tryško iš jo va
lyvojo asmens. Kaip mylėti tauta 
ir jai dirbti jis pamokė mus. Su
sidurdamas su visokiomis gyveni
mo drumzlinomis srovėmis, palei 

jas slankiodamas, kaip bedugnių 
pakrantėmis, jis nepasviro, neiš- 
krypo iš Lietuvos vidurio kelio, 
pat pradžioje pasirinkto. Nuo jo 
visiems daug gero pritapo, o jam 
nieko pikto nuo kitų neprilipo.

Ir pačią sunkiąją problemą ge
bėjo spręsti: nusimanė, kas dera 
duoti Dievui ir kas Cezariui. Taigi 
jo gedi šiandien Bažnyčia ir Vals
tybė, o lietuvių tauta visados liūdės, 
jo netekusi. Kaip jis mokėjo gėrė
tis ir grožėtis žmonėmis, iš viso 
gyvais ir negyvais daiktais, kaip 
miela jam buvo visa gamta. Jo pa
ties sielos grazną, jo gerumą tebe
juntame dabar, ir ypatingai tie, ku
riems yra tekę su juo dirbant sie
lotis vargais ir džiaugtis laimėjimais. 
Grožis ir gėris masino jo asmeny
bę, dėl to, jis ieškojo visur jų 
armonijos. Ir draugiškas jis buvo 
visiems, labiausia tiems, kuriuos 
mylėdavo. Prireikus nesidrovėdavo 
stoti už juos, nepaisiodamas jokio 
sau pavojaus ar nemalonumo. Tei
singumo jausmas jam romos ne
duodavo, dėl to jis nesiliovė skel
bęs karą neteisybei.

Ir štai dabar, pavasario slenks
tyje, kada gamta atgyja ir puošiasi 
gėlėmis, kada toks didis noras ima 
žmogų gyventi, negailestingoji mirtis 
pakerta gyvata jam, didžiausiam mū
sų tautos gaivintojui. Kodėl ir kam? 
Juk tai nesenstančios dvasios vy
ras? Amžinai menama ir neįmena
ma mįslė. Ir mes jos neįminsime. 
Praamžiaus valiai tenka nusilenkti.

Mirtis mums paslaptis. Kada ji 
ateis, žmogus nežino, bet kartais 
jauste nujaučia. Ir kun. Juozas nu- 
sijautė. Pernai rudenį kalbėdavo, 
kad jam kažin koks nujautimas sa
kąs, jog metęs rektoriavimą Vy
tauto bažnyčioje, veikiai mirsiąs. 
Neapsiriko. Šį pavasarį pasimirė. 
Netekę jo, norėtume turėti jo at
vaizdą. Bet ar galėtų jis lygintis, 
keliais žodžiais mūsų piešiamas, su 
jo gyvuoju paveikslu, išreikštu jo 
nuopelnais mūsų tautai? Mes Vaiž
ganto bendradarbiai atsiminsime jį 
gyvą, o busimosios kartos spės jį 
iš paliktų dvasios vertybių.
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Žmogus legenda
Žmogus legenda nuėjo plačiu vieške

liu garbinančių žvilgsnių palydimas, už
kopė kalvą ir visi matėme, kaip už jos 
išnyko baltutė, tauri ir skaisti jo galva.

Ir mes niekada, niekada jos nebema
tysime. Niekas jos nebematys...

Prieš veidą, prieš kurį mes stovėda
vome nušvitę jo skaistumu, sušilę jo tau
rumu, uždegti jo entuziazmu ir didžia
dvasiška meile, šiandien stovime nuliūdę 
ir pakrikę: nejau šitos lūpos jau pasakė 
paskutinį žodį ir amžinai sučiauptos, ne
jau tos akys niekada neatsivers?

Lietuva be Vaižganto. Trys milionai 
širdžių pajuto skaudžią žaizdą.

Žmogus pabaigė didžius darbus, pa
liko tautai lobius, kurių vertės niekas da
bar dar apskaičiuoti negali. Paliko: nau
dokitės ir mokėkite naudotis. Su tokia 
pat meile ir pasišventimu, su kokia jie 
krauti ir saugoti. Ir išėjo iš gyvenimo daug 
metų išgyvenęs, bet niekada nepasenęs, 
niekada karšinčium nepavadintas. Kaip 
medis stiprus, pavėsingas ir vešlus, pa- 
rinklaus kirtiko nelauktai pakirstas.

Išėjo žmogus lobiais palikuonis aprū
pinęs, giedras ir spalvingas legendas apie 
save palikęs. Ir tos legendos niekada ne
nubluks, eis jos iš lūpų į lūpas žadinda- 
mos sielas, skaidrindamos protus ir pa- 
degdamos širdis.

♦♦ ♦
Vaižgantas paskutinį kartą iškeliavo iš 

savo namų. Pirmą ir paskutinį kartą jis 
taip lėtai nukeliavo Kauno gatvėmis į 
amžiną poilsį.

Pats dangus, iš ryto toks giedras, pa
skutinės Vaižganto kelionės metu, uni- 
sonan su daugtūkstantiniais palydovais, 
nuliūdo, apsitraukė debesimis.

Visa, ką turi dabartinė Lietuva, Vaiž
ganto svajota, kuriai atgimdyti Vaižgan
tas tiek kentė, tiek dirbo, tiek skatino ir 
mokė dirbti, — visa atskubėjo jį pasku
tinį kartą palydėti. Vaižgantas gimė pri
slėgtoj, suvargintoj, paniekintoj, užsnū
dusio}, beteisėj tautoj ir mirė tos tautos, 
jau atgimusios, atkutusios, išlaisvėjusios 
ir sustiprėjusios valstybėj.

Amžių pašventęs tautą vienyti, spiesti 
į didelę ir darnią šeimą, ir šioj paskuti
nėj kelionėj ryškiai pareiškė tą idealą. 
Aplink Vaižganto karstą susispietė visos 
profesijos, visos pasauliožiūros, visi am
žiai, visos visuomeninės padėtys, — visi, 
ką Lietuvos žemė savo sultimis maitina, 
ką Lietuvos saulė šildo.

Vėliavos, vėliavos, vėliavos... Žmonių 
tvanas. Širdies paraginti, tik širdies ve
dami jie eina paskui karstą. Veidai apsi
niaukę, nes juose beliko tik sielvartas ir 
neišlyginamo nuostolio pajautimas. Juk 
nebėrą Tumo! Vaižgantas, baltagalvis

^A. a. kan. Kaz. Prapuolenis.
Antrosios Velykų dienos rytą 

Palangos varpai pranešė liūdną ži
nią — mirė kan, Kazimieras Pra
puolenis, didysis mūsų tautos ve
teranas.

Kan. Kaz. Prapuolenis gimė 1858 
m. kovo mėn. 1 d. Lauckiemy, Nau
miesčio par. Mokėsi Marijampo
lės gimnazijoje, Varšuvos ir Petra
pilio kunigų seminarijose ir Petra

pilio dvasinėje akademijoje. 188^ 
m. pabaigė akademiją šv, teologi
jos kandidato laipsniu, buvo įšvęs
tas kunigu ir tais pačiais metais 
paskirtas arkivyskupo Gintauto 
kapelionu ir jo sekretoriaus padė
jėju. 1889 m. Kaz. Prapuolenis bu
vo paskirtas Mogilevo arkivysku
po sekretorium ir tas pareigas ėjo 
ligi 1904 m, gegužės mėn. 10 d. 
Tose atsakingose pareigose Kaz,

entuziastas, neįveikiamas kurstytojas prie 
viso, kas gera ir reikalinga tautai, išti
kimiausias jos tarnas, Idealusis Lietuvis 
paskutinę kelionę keliauja!

Minios paskui karstą slenka, minios 
susigrūdusios gatvėse karstą palydi, sau
sakimša žmonių pakilesnėse vietose, lan
guose, balkonuose. O kiek žmonių, kurie 
čia nebūdami visa širdimi toj eisenoj da
lyvauja, savo atodūsius siunčia. Trims mi- 
l’onams Vaižgantas dirbo, trys milionai 
ji lydį.

Prapuolenis pasižymėjo kaipo labai 
gabus ir taktingas diplomatas. Jis 
arkivyskupo sekretorium išbuvo 
dvidešimts penkerius metus.

Šalia sekretoriaus pareigų jis 
taip pat daug metų buvo kapelio
nu keliose berniukų, mergaičių ir 
karo mokyklose. Jis taip pat bu
vo veiklus visuomenihinkas. Daug 
gero padarė Petrapilio lietuvių ko

lonijai; į kai kurias 
bažnyčias jo rūpesčiu 
ir pastangomis buvo 
įvesti lietuviški pa
mokslai ir giesmės.

1904 m. Kaz, Pra
puolenis sugrįžo į 
Seinus ir čia pradėjo 
gaivinti lietuvystę. 
Padėjo įsteigti „Šalti
nį“ ir iš pradžių bu
vo jo redaktorium. 
1909 m. jis persikėlė 
į Kauną ir pradėjo 
polemizuoti su len
kais spaudoje. Be to, 
jis atsidėjęs tyrė mū
sų tautos praeitį. Pa
rašė ir išleido „Pols- 
cy Apostolowie na 
Litwie“, „Polskie 
Apostolstwo w Lit
wie“, Pagaliau kan. 
Kaz, Prapuolenis taip 
pat kurį laiką buvo 
pirmuoju neoficialiu 
mūsų tautos atstovu 
prie Vatikano.

Sugrįžus į Lietuvą, jam mūsų vy
riausybė pavedė sutvarkyti atskirą 
tikybų departamentą. Tačiau dėl 
ligos jis iŠ tų pareigų netrukus pa
sitraukė ir persikėlė gyventi į Pa
langą. Čia jis šiemet kovo mėn. 1 
d. jau sunkiai sirgdamas kukliai 
atšventė 75 m. amžiaus sukakti.

Jo vardas bus gražiai įra
šytas mūsų tautos atgimimo isto
rijoje.

Vaižganto sukrautasis lobis paliko 
visai tautai. Ir čia Vaižganto nemirštamu- 
mas. Kada mūsų sielos ištrokš Vaižgan- 
tiškos šviesos ir šilumos, mes Vaižgantą 
visada rasime.

Vaižgantas žodžiais nenusakoma asme
nybė. Vaižgantas legenda, kuri seniai pra
dėjo kurtis ir jos kūrimosi galo nematyti. 
Čia jo dvasia, čia jo amžinoji gyvybė, ku
rios niekada niekas nepalaidos.

Iš L. A.
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Skautų Patrono šventė Kaune IV. 30.
Bal. m. 30 d. Kaune labai iškil

mingai minėjome Š v, Jurgio 
šventę.

Rytą prie vyr. sk. štabo iš
kilmingai pakelta vėliava. Dėl 
a. a. dr. kan. Tumo-Vaižganto 
mirties, pakėlimas atžymėtas 
gedulu. 9 vai. Įgulos bažny
čioje įvyko pamaldos.

Po pamaldų husarų pulko 
manieže prasidėjo gausi tūks
tantinė skautų sueiga, kurioje 
dalyvavo taip pat skautų iš 
Jonavos, Kybartų, Ukmergės, 
Kaišiadorių ir kitų Lietuvos 
vietų ir labai daug žmonių. Į 
iškilmes atvyko skautų vado
vybė — vyriausias skautinin
kas pik. Šarauskas, skaučių 
vadė sktn. S. Čiurlionienė, 
sktn. Barščiauskaitė, sktn. 
Saulaitis, Vyr. skautininką ir 
skaučių vadę susitiko Kauno 
r. tunt. vyr. sktn. maj. Šen- 
bergas.

Pasisveikinus, skautų Šefo 
aktu keliasdešimt skautų iš
kilmingai pakelta į aukštes
nius skautininkų laipsnius: 

į vyresniojo s k a u t i n i n- 
k o: skautininkus S. Čiurlionienę, 
Ant. Saulaitį, K. Ubeiką, VI. Roz- 
maną ir D. Kesiūnaitę;

į skautininko: paskautinin- 
kius V. Čepą, J. Naviką, E. Petraus
ką, J. Bulotą ir V, Ržečicki;

į paskautininkio: J. Ma
šiotą, J. Skučą, V. Šataitę, O. Va- 
liušaitę, VI. Arminaitę, S. Šaraus- Šefas pagerbtas Gedimino Vilko ordinu.

kienę, J. Butauską, Al. Kemeklį, VI. Va
levičių, P. Raudį, EI. Tamaševičiutę-Pali- 
lionienę, J. Kairį, J. Daniusevičių ir Br. 
Štarą.

Apdovanota: Lelijos ordinu: St. 
Žukaitį, K. Palčiauską, M. Martinaitį ir 
Ap. Blynaitę-Šenbergienę.

Svastikos ordinu: pulk. Kl.-Vyt. 
Michalauską, prof. I. Končių, pulk. 
1. Pr. Saladžių, mok. K. Masiulienę, 
dir. J. Eiduką, pulk. 1. gyd. J. Puo
džiūną, pulk. 1. V. Matulionį, apskr. 
v-ką Br. Draugelį, ir dir. O. Rama
nauskaitę.

Be tų, vyr. sk-kas apdovanojo 
ordinu Už Nuopelnus: psk. 
H. Lukoševičių, mok. Z. Pivoriū
ną, skilt. Al. Greimą, skilt. M. Ka- 
nišauskaitę, skilt. D. Januškaitę, 
skltn. G. Butkevičiūtę, J. Šaulį, 
skilt. A. Osteiką, draug. m. J. Stan
kevičienę, mok. J. Adamsą, skilt. 
A. Milaknį, v. skilt. N. Pimipę, v. 
skilt. S. Bulotą ir v. skilt. J. Jušką.

12 vai. į iškilmes atvyko 
Šefas Respublikos Preziden
tas Antanas Smetona, p. S. 
Smetonienė, p. J. Tūbelienė, 
šviet. ministeris inž. K. Šake
nis, užs. reik. min. dr. Zau
nius, valst. kontrolierius V. 
Matulaitis, šv. min. gen. sek
retorius A. Daniliauskas, vyr. 
štabo viršininkas gen. Kubi
liūnas, gen. Bulota, gen. Žu
kauskas, vyr. tribunolo pir
mininkas A. Krikščiukaitis ir 
d. kt.

Šefas, apėjęs skaitlingą iš
rikiuotų draugovių būrį, už
ėmė jam paruoštą specialią 
vietą. Tada gražiai visi skau- 
tai-ės subėga prie šefo į būrį 
ir čia pasirodo lietuvaitė tau-

IV.30. didysis saliutas!
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tiniuos rubuos ir visi skautai-ės 
choru taria:

štai ji.
Tai mūsų dvasia.
Kalbėk, sakyk — 
Mes seksim Tave.

Lietuvaitė (skautai choru kartoja).
Gimė Basanis. (Visi: Gimė Basanis).
Gimei Tu, mūsų Šefe ir Vade, (v.: mūsų 

Šefe ir Vade).
Pasirodė Aušra, (v.: Aušra, Aušra, Aušra).
Ir jau 15 metų
Laisva tėvynė Lietuva (v.: Laisva, laisva, 

laisva).
Mes, jaunieji, džiaugiamės, (v.: Džiaugia

mės).
Džiaugdamiesi dėkojame: (v.: dėkojame).
Gyvuok, mūsų Šefe, ilgiausius metus (v.: il

giausius metus).
Vesk mus i Vilnių, (v.: į Vilnių, i Vilnių, 

į Vilnių!).
Leiski pamatyti mums Aušros Vartus, 

(v.: Aušros Vartus).
Taip skautai-ės pasisveikino. Vėl 

nubėga į savo vietas.
Vyr. sktn, Šarauskui atitinka

mai priminus, susikaupimo mi
nule, orkestrui grojant gedulo 

J. E. Respublikos,Prezidentas, Švietimo Ministeris, gerb. svečiai, aukštoji skautų 
vadovybė ir visuomenė žiūri skautų-čių iškilmių IV.30.

skautus, Respublikos Preziden
tas palinkėjo būti linksmiems, 
turėti pasiryžimo, su didelėmis 
viltimis žiūrėti priekin ir pasiža
dėti daug mūsų mylimai tautai 
padirbėti.

Sugiedotas Tautos Himnas,
Kalbėdamas vyriausias skaut 

ninkas pik, Šarauskas pareiškė, jog 
visi skautai jaučia didelę skautų 
sąjungos Šefo Respublikos Prezi
dento Antano Smetonos jiems glo
bą ir rūpestingumą ir širdingumą. 
Skautai ryžtasi visa siela mylėti 
Lietuvą, tarnauti Dievui, Tėvynei 
ir artimui. Savo brangų Šefą 
skautų vadovybė prašo neatsisa
kyti priimti aukščiausį skautų 
ordiną Gedimino Vilką.

Šefui sutikus, dr. Alekna P. Pre
zidentą dekoravo mūsų garbinguo
ju ordinu.

Mūsų Šefas, atsakydamas į dideles Jo 
garbei iškeltas ovacijas, išvykstant atsi- 
sevikina su skautais ir šventės dalyviais, 

Saulaičio foto.

Pakeltieji skautininkai davė iš
kilmingą skautininkų įžodį, visi 
gražiai drauge su Šefu ir skautų 
vadovybe ratu rankomis susinėrę.

Lietuvos skautų Šefą ir aukštuo
sius svečius skautai apdovanojo 
skautiškomis dovanomis — pirmo
siomis pavasario gėlėmis, gerb. 
svečiams pageidaujant, vėliau jas, 
kaipo paskutinę skautų atsisveiki
nimo dovaną, skautai nunešė ir su
dėjo prie a. a. dr. kan. J. Tumo- 
Vaižganto karsto jo bute.

Visi skautai gražiai ir įspūdingai 
praėjo iškilmės maršu pro Šefą ir 
atvykusius svečius. Po to griaus
mingais skautiškais „valio“ ir per 
špalerius ant rankų skautai išnešė 
Šefą ir su ovacijomis išlydėjo visus 
aukštuosius svečius ir minias susi
rinkusių kauniečių.

Viso pasaulio skautų patrono Šv. 
Jurgio šventė praėjo labai gražiai 
ir gyvoje skautiškoje nuotaikoje.

Iš čia visi skautai-ės nuvyko 
paskutinį kartą atsisveikinti su a. 
a. kan. dr. Tumu-Vaižgantu,

Rytojaus dieną, geg. m. 1 d. p. p,, tu
rėjęs įvykti valstybės teatre skautų lau
žas, skiriamas šv. Jurgio šventei ir Moti
nos dienai paminėti, dėl a, a. Vaižganto 
mirties atidėtas į geg. m. 13 d.

maršą ir nulenkus visas vėliavas, 
pagerbtas a. a. dr, kan. J. Tumas- 
Vaižgantas.

Į gausingai susirinkusių skautų 
būrį kalbėjo mūsų Šefas, pareikš
damas, jog su atbundančiu pavasa
riu visi žmonės ir gamta prisipildo 
džiaugsmo, kurio ypač turi organi
zuotas jaunimas — skautai. Tačiau 
ši gražioji pavasario jaunimo šven 
tė kupina ir liūdesio — mirė didis 
mūsų tautos veikėjas dr. kan. J. 
Tumas-Vaižgantas, jo jau nebėra; 
bet jis-ir yra, jo darbai, raštai pa
siliko ir bus lietuviams vadovu, va
dovaus jaunimui žiūrėti į gyveni
mą šviesiomis akimis, tęsti toliau 
jo pradėtus darbus. Sveikindamas

Vilniaus bokštas.
Rnl kalnelio vaikas trokšta
pastatyti Vilniaus bokštą.
Gipdo bokštą ir niūniuoja:
Vilnių Gieluva vaduoja!

Kai nulipdė pirštais savo, 
vėliava suplevėsavo.
Jr vaikučio, lokio doro, 
Jšklausys Dievulis norol 

jyi. Grigonis.
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Šefo žodin!

Mano tėviškei.
Nors mane laimė nuviliotų 
Toli, toli — už vandenų, 
Aš tėviškės takelių išbėgiotų 
Neužmiršiu, neužmiršiu.

Neužmiršiu galingo klevo 
Ties grįčios langu stovinčio, 
Jis tiek daug vasarų žaliavo

au nebetoli vasara, 
R poilsio laikas moki-
AmML, niams. Svetur, ypač 
yifgirf užsieniuose, nusikalė- 

jusi mokyklose jaunuo- 
menė tuo metu nau- 
dingai maginasi. Vieni 
ilsis namie, pas tėvus, 

kiti susitarę keliauja per savo gimtąją 
šalį, gėrisi gražiomis jos vietomis ir 
stebisi paminklais. Plačiai žinomos 
Šveicarijos mokinių kelionės po savo 
kraštą. Lietuvoje nėr to prakilnaus 
papročio. Kiek gražių įspūdžių pa
liktų mūsų jaunimo atmintyje! Ne
vieną jaunikaitį aplankytos vietos ir 
apylinkės sustiprintų ir duotų jam 
naudingų žinių. Tokia kelionė išeitų 
geriau jo sveikatai ir jo dvasiai, 
taip rašė 1908 m. dabartinis mūsų 
Šefas Antanas Smetona „Vilties" 
54 nr.

Šiandieną, nuo to laiko prabėgus 
jau 25 metams, galime džiugiu balsu 
pasakyti, kad tan žodin gerokai 
pasispirta į priekį. Šių dienų mūsų 
jaunimo dalis jau keliauja. Įvairias 
keliones savo kraštui pažinti ir 
stovyklavimą skautai yra į savo 
darbo programas įrašę ir planingai 
tai vykdo. Nuolatos studijuoja ir 
mokosi, kaip vienu ar kitu atveju 
geriau padaryti, iš savo vyresniųjų 
ir, kur tinka, prisitaiko daugiametį 
užsieniškių prityrimą.

Keliaujant patiriama krašto gro
žis, žmonių siela ir jų gyvenimo 
buitis.

„Khs yra šiek tiek laivu keliavęs 
Nemunu ar Nerim, tas neužmirš jų 
gausingai gamtos išpuoštų krantų", 
„...įdomūs ir sodžių paveikslai su 
pažaliavusiais stogais, su pasvirusiais 
apsamanojusiais kryžiais, iš įžado 
pastatydintais dievuotų sodiečių, su 
rūtų darželiais“, ten pat toliau rašo 
A. Smetona.

Negana to, kelionės turi dar di
delę mokomąją ir auklėjamąją 
reikšmę. Jau minėtame „Vilties" 
nr. mūsų Šefas, skatindamas jau
nimą keliauti, kelionių reikšmei ir 
tai priskiria:

„Kiekvienas jaunikaitis galėtų be
keliaudamas pastebėti, ko jis iš rašto 
neišskaitys apie mūsų šalį. Mėgstąs 
senovę, pamatytų jos liekanas; kam 
malonu gėrėtis gamta, tas pažintų ją 
savo akimis iš gyvųjų paveikslų. Ir 

darbo žmonių tipai, jų paprastieji 
santykiai su kits kitu, pagaliau jų 
būdas paaiškėtų įspūdingai jauno 
žmogaus sielai“.

To betarpiško ir artimo pažinimo 
dar ir šiandie mes labai trūkstame. 
Dar ir šiandien yra pastabu tas, 
kuo mūsų Šefas anuo metu skun
dėsi, kad mūsų krašto įžymenybes 
geriau pažįsta svetimieji, negu mes 
patys. Šiandieną tą pilnai pasakyti 
apie didžiąją mūsų krašto dalį ne
begalime, tačiau apie mūsų Tėvynės 
atskiras dalis — taip. Juk į Nidos, 
Juodkrantės, Klaipėdos, Pagėgių, 
Šilutės ir k. vietas vokiečių jauni
mas iš antrapus sienos daugiau 
lankos, ne kaip mūsų lietuvių. Juk 
mes dar labai mažai pažįstame 
dabarties administracijos palinijo 
gyventojų buitį, papročius ir troš
kimus. Tik gyvas bendravimas 
suartina ir simpatijos ryšius sukuria. 
Šitie dirvonai stropiai artini, va
dovaujantis tuo įkvėpimu, kurį tei
kia mūsų Garbaus Šefo prasmingi 
žodžiai.

Kita kelionių prasmė — tai savi
tarpinis jaunimo bendravimas ir 
sveikatos taisymas.

„Labai dažnai atsitinka, kad Šalimų 
parapijų ar valsčių moksleiviai, jei 
ne vienąme mieste mokosi, kits kito 
nepažįsta, esti apie kits kitą girdėję 
tik iš giminių. Susitinka jie ir pasi
žįsta tik universitete. Bet juk ne 
visiems lemta pasiekti aukštoji mo
kykla; daugumas mūsų mokinių, išėję 
kelias klases, išvaikščioja įvairiais 
keliais“, randame „Vilties" 46 nr. 
1913 m. Šefo pasakyta.

Tie žodžiai tiko prieš 20 metų, 
lygiai tinka ir šiandien. Sekdami 

Šefo žodį, mūsų skautai pirmieji 
turėtų nuolatos turėti galvoje jau
nimo pasižinimą ir bičiuliškumą. 
Juk tik geri pažįstami tampa bi
čiuliais. Nuoširdaus bičiuliškumo 
mūsų jaunimas labai trūksta. Ko gi 
galima tikėtis iš tokių suaugusių? 
Nesantaikos ir rietenų. Šiltos jau
nųjų širdys turi jausti vieną plakimą 
ir jį ugdyti savitarpiu bendravimu. 
Apsilankymai ir kelionės ir čia 
padeda.

Keliaujant grūdinamas ir stipri
namas kūnas ir dvasia. Žygyje 
tenka nevien malonumų turėti, tenka 
ir sunkumų pakęsti. Ypatingai tiems

Ir su audromis kovėsi.

Neužmiršiu giliaisiais skardžiais 
Upelio srauniai bėgančio, 
Ir kryžiaus linkstančio į vakarus 
Žaliame kieme tėviškės.

O, tėviške, nors dūkstantis gyvenimas 
Mane toli toli ištremtų! —
Kas vakaras sparnuotą mintį pasigavęs 
Kartu su tavimi gyvensiu.

Stasys Daunys,

tų sunkumų tenka turėti, kurie ma
žiau pinigingi. Tiesa, kelionėms 
pinigai yra būtinai reikalingi. Bet 
ne vien nuo jų visa pareina. Gali
ma ištikti labai mažu kiekiu. Tik 
iš anksto reikia susitarti su pa
žįstamais ir susižinoti, kada kur 
užeisi. Galima didelis gabalas ap
keliauti, o pinigų visai mažai išleisti. 
Tik čia reikia susitarti, kad pa
kaitom priėmėjai ir į tavo tėvų 
kiemą keliaudami užsuktų. Reikia 
kad kiti čia taip pat būtų nuošir
džiai priimti.

Taigi, kelionės su tėvų ir visuo
menės parama darosi visai lengvos. 
Ten pat „Viltyje“ Šefas kreipiasi ir 
į visuomenę :

„...Reiktų tik susitarus iš anksto 
apmąstyti kelionė. Pakaktų turėti 
bent keli pažįstamieji v įvairiose vie
tose gyveną, šie jau pasirūpintų iš 
vienos sustojamos vietos ligi kitos 
duoti laiškelį į savo pažįstamuosius 
ir paprašyti, kad pasirūpintų toliau 
nuleisti svečius keleivius. Juk ne
sunku būtų kuriam kunigui, ar dak
tarui, ar šiaip inteligentui žmogui, ar

■ ūkininkui kartais ir pavėžėti pailsę 
keleiviai.

Tik reikia mums suprasti mūsų 
moksleivių kelionės nauda. Mokiniai 
sustiprėtų savo dvasią ir savo kūną. 
Kam nuo ilgo sėdėjimo sunykusi 
sveikata, tas pasitaisytų ..,

Ryžkitės keliauti, o mes jus mielai 
sutiksime!“

Šie mūsų Šefo žodžiai tebūnie 
mums paskatinimas ir stiprybė, at
liekant šios vasaros gausius žygius!

A. Žagaraitis.
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Lietuvos garbei per Atlantą!
Visi prisimenam garsią įžymaus 

amerikiečio Lindbergo kelionę per 
Atlanto vandenyną. Bet štai iš pa
čių lietuvių atsirado tokių, kurie 
pasiryžo pasaulį nustebint ir išties - 

St. Darius ir St. Girėnas su „Lithuanica".
ti savo sparnus virš mėlyno okeano 
bangų ir iš tolimo Naujorko lydi
mi propelerio maršo, vykti į my
limą gražią Lietuvą!

O ar įūs žinot, kas šitai ruošias 
padaryti? — mūsų tautiečiai Ame
rikos lietuviai — kapitonas Stepas 
Darius ir lakūnas Stasys Girėnas, 
Kas beatpasakos, kas beaprašys 
tą. milžinišką susijaudinimą, tą ne
palyginamą minios entuziazmo 
nuotaiką, kada lakūnas Lindbergas 
iš to paties Naujorko perskrido 
Atlanto vandenyną ir nutūpė Pa
ryžiuje! Naujorkas Paryžius! Tai 
padarė Lindbergas, jo tauta di
džiuojasi juomi. O kaip nesi
džiaugti mums — lietuviams, jei iš 
mūsų tarpo atsiranda lietuviškų 
Lindbergų! Anas perskrido iš Nau 
jorko į Paryžių, o šie pasiryžo per
skristi dar toliau: iš Naujorko į 
Kauną! Tiek kelio: 7035 klm.

Stiprių lietuviškų rankų valdo
mas 388 arklių jėgų lėktuvas, pa
krikštytas būsiąs, greičiausiai, var

du „Lituanica“, jei leis oro sąlygos 
jau šiais metais gegužės m. 20 die
ną pakils savo didžiam skridimui 
Duok Dieve, kad jis būtų laimin 
gas!.. Kaip sako specialistai, sun 

kiausiai bus skristi pirmuosius 
1800 klm., t. y., nuo Naujorko iki 
Niūfaundlendo salelių, o po to... 
tiek jau aukų pareikalavęs šaltas 
Atlantikas. Bet narsūs lietuviai 
lakūnai nebijo, jie skris ir per jį. O 
ta išskridimo data, žiūrėkit, koki 
įdomi. Gegužės m. 20 d. 1927 m. 
garsusis Lindbergas išskrido iš ten 
pat į Europą. Tą pačią dieną iš
skrenda ir mūsų tautiečiai.

Kapitonas Stp. Darius yra išau
gęs ir išsimokęs Amerikoje. Kar
du ir ugnimi sužaibavęs didysis ka
ras patraukė ir jį į karo laukus, 
kaip Amerikos kariuomenės karį. 
Pusantrų metų išbuvo Prancūzijos 
karo laukuose. Praūžė didysis ka
ras. Kap, Darius išlieka gyvas ir 
1920 m. sutraukęs gražų būrį sava 
norių įstoja į mūsų kariuomenę, 
sekančiais metais baigia karo mo
kyklą ir įstoja į aviaciją. Aviato
riai mūsų dar ir dabar prisimena, 
kaip jis buvo vienas geriausiųjįĮ 
mūsų lakūnų. 1923 m. dalyvavo 

Klaipėdos sukilime, O dabar ma
tome jį pasiryžusį į tą baisiai pa
vojingą žygį tam, kad išgarsintų 
plačiame pasauly Lietuvos vardą, 
pakeltų jos garbę. Iš Lietuvos 
į tolimą Ameriką kap. Darius su
grįžo 1927 m. Ten jis ir sumanė tą 
grandiozinį žygi,

Antrasis lakūnas yra taip pat 
lietuvis, kilęs iš mūsų žemelės, tai 
St. Girėnas, Ir šis tarnavo sava
noriu Am. Jungt. Valstybių ka
riuomenėje, kur buvo aviatoriumi. 
1923 m. jis nusipirko trijų vietų 
lėktuvą ir jau laisvai pats vežiojo 
keleivius. Šis jo lėktuvas yra iš
kėlęs į mėlynas padanges net 5000 
žmonių, o jis pats — Girėnas, yra 
išmokęs skraidyti 52 lakūnus. Tik 
pagalvokit koks tai skaičius žmo
nių, vadinas, beveik pusė visos mū
sų Lietuvos skautų s-gos narių bū
tų galėję važiuoti tuo lėktuvu.

O kaip jums atrodo, ar šis skri
dimas be drąsos daugiau jau nieko 
nereikalauja? Šis „šposas“ ir kaš
tuos, tiek pinigų retas iš mūsų ka
da nors ir beturės... Vien lėktuvo 
visokie pertaisymai, motoras ir kt. 
kaštuoja apie 7.200 dolerių. Žino
ma, yra ir už ką mokėti: toks mo
toras, skrisdamas lėktuvas suvar
toja vien 144 klg. gazolino į va
landą, o propeleris, brolyti, per 
vieną minutę apsisuka net 2190 
kartų. Na, bet lakūnus ir jų planą 
Amerikos lietuviai smarkiai remia, 
¥ ra ten sudarytas tam reikalui spe
cialus fondas, visokie rėmėjų ko
mitetai ir p. Net mūsų sktn, P. 
Jurgelevičius yra Čikagos šiam 
skridimui remti komiteto sekreto
riumi ir propagandos dalies vedė
ju. Fondui Amerikos lietuviai la
bai gausiai aukoja, kai kurie pa
skiria net po 50 dolerių, taip ir su
sidarė fondas net iš 5.805,27 dol. 
Žinoma, dar kiek trūksta, bet, kai 
jau tiek yra, galima jausti šiokį tokį 
materialinį pagrindą.

Tuo tarpu patys lakūnai stropiai 
ruošiasi, Kap. Darius daro įvai
rius pratimus su lėktuvu skraidy
damas naktį. Mat, skrisdami lakū
nai turės naudotis ir astronomine 
navigacija, taigi, dabar ją ir studi
juoja.

Tuo tarpu man, kaip ir jums vi
siems, visa širdimi norisi linkėti 
drąsiems tautiečiams triumfališko 
laimėjimo, kuriuo ir neabejojame, 
nes negalime netikėti kap. Dariaus 
žodžiams, kuris pasakė: „Būsime 
pasirengę sutikti įvairias kliūtis ir 
pasiryžę jas nugalėti mūsų tautos 
Jarbei“. Henr. Kelmas.
* > , - -
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MOTINA.
Aš niekuomet neužmiršiu savo 

motinos; nes ji augino ir maitino 
pirmąjį gėrio diegą manyje; ji pra
darė mano širdį, kad pajusčiau 
gamtą; ji pažadino ir praplėtė ma
no supratimą, ir jos pamokymai tu
rėjo nepaliaujamos įtakos mano gy
venimui. Kantas.

Jau vienas vardas motina su
kelia mumyse to brangiausio ir my
limiausio šeimos nario malonų pri
siminimą ir pripildo širdį pagarbos 
bei dėkingumo jausmų. Su motinos 
vardu mums iš pasąmonės iškyla 
brangios kūdikystės ir vaikystės 
dienos. Kas tada yra geriausia mū
sų apsauga, paguoda, užtarytoja? 
Kas mus einančius į mokyklą pa
lydi, rūpinasi, kad mums nieko ne
trūktų? Kas mus, ištiktus kurios 
nors nelaimės, nuramina, nušluosto 
ašaras, jei ne motina? Laimingiau
si pasaulyje žmonės yra tie, kurie 
jaučia rūpestingą motinos globą. 
Kas tik yra mumyse gera, kas mie
la Dievui, kas šventa šeimai, nau
dinga ir garbinga tautai — vis tai 
motinos suteikta mums.

Motinos meilė savo vaikams yra 
neišsenkanti. Dažnai neklaužados 

vaikai tiek jai rūpesčių ir skausmo 
pridaro, bet motinos širdis minkš
ta. Ji viską jiems greitai atleidžia.

Poetas Petras Vaičiūnas taip ap
dainuoja motiną:
— Motinos akys, kaip saulė šviesiausia, 
Viską pamato ir viską supranta;
Jom suliepsnojus tu liūdnas neklausi, 
Kaip beišeiti į švintantį krantą ...

Motinos meilė, kaip dangiškos ugnys, 
Skaidriai liepsnodama, guodžia pasaulį. 
Motinos meilė — tai jūros bedugnės ... 
Jai suliepsnojus mums užteka saulė ...

Beveik visi žymesnieji pasaulio 
žmonės pripažįsta, kad jie tapo 
įžymiais tik dėka savo motinų. Jie 
neapsakomai savo motinas mylėjo. 
Štai, žymus vokiečių poetas Henri
kas Heinė savo laiške, rašytam mo
tinai, sako:

— Reikia bučiuoti žemę, kurią yra pa
lietus Tavo koja.

O Fridrichas Hardenbergas-No- 
valis, vienas žymiausių vokiečių 
romantikų, rašo savo motinai:

— Tu beveik viską aukojai mano jė
goms išūgdyti, ir visa, ką kada nors da
rau ir drįstu daryti gera, yra Tavo kūri
nys ir gražiausia padėka, kurią Tau galiu 
atiduoti.

Motina yra didžiausia darbinin
kė, bet, kartu, kukliausia reikalau
toja. Jai užmokestis — vaikų laimė 
ir pasisekimas. Ji ir paskutinį kąs

nelį nuo savo burnos nutraukus ati* 
duoda vaikams.

Motina — geriausias patarėjas. 
Motinos meilė — nemari.

Motina — tautos auklėtoja. Mū
sų tautai sunkiais laikais, kada 
bruko lietuviams svetimą tikėjimą 
ir rusišką kalbą, lietuvė motina 
buvo kieta, kaip uola, prieš sveti
mą tikėjimą ir kalbą. Jos sieloj 
stipriai ruseno lietuviškumo ugne
lė, kurios nė žiauri ranka neįstengė 
užgesinti. Tuos savo jausmus lietu
vė motina kvėpė savo vaikams prie 
ratelio, mokydama gimtąja kalba 
skaityti.

Lietuvė motina prirengė dirvą 
mūsų tautos atgimimui. Ji davė ir 
dar duos mūsų tautai didvyrius, 
kurie laisvėj išsprogs ir sužydės, 
lyg tie pavasario žiedai.

Vyr. skilt. Ant Umbrasas.

Vyt. Donaila.

Laikas ir tvarka.
Minutė bedarbiui, laukiant darbo, yra 

grynas niekniekis, minutė duobkasiui, jei 
nieks nemiršta, yra žiovulio apraiška, 
penkiolika minučių tam, kurio metai slen
ka kaip šešėlis, be žymės, garso ir aido, 
yra tik nevertingas atodūsio iškvėpimas.

Viena minutė tam, kuris po jos bus 
jau miręs, yra viskas. Buvo, yra ir bus su 
ta minute bus nukirpta ir nieks neduos 
nė sekundės pirmyn ar atgal.

Viena sekundė —• traukinys sudūžta, 
viena sekundė — šūvis išlekia, viena se
kundė aštrus žodis iškrito, du geriausiu 
draugu amžiams atsidalija.

Laikas visada vienodas, kaip molis ar 
vanduo, tik vienas iš jo nulipina statulą, 
vertą amžių dėmesio, antras nuo batų 
nuvalo. Laikas be kainos, be vardo, be 
žymės, kas jį kainuos, kaip pavadins, 
kaip nužymės, toks jis ir bus. O tam dar
bui labai tinka žmogus. Kiekvienas, pra
dedant nuo piemens, baigiant iki kara
liaus, nuo mažo iki senelio yra savo lai
ko viešpačiai. Ir liūdna žiūrėti į žmogų, 
kuris nežino laiko kainos, kurio galvoj 
negyvena klausimai, kas, kam ir 
kada?

Nežinoti minutės reikšmės — nestro- 
pumas, nesuprasti valandos bėgio — ap
sileidimas, užmiršti dienos laiko svaru
mą •— vagystė, nesirūpinti metų laiku — 
žmogaus menkystė, rodanti žmogų ne
vertą savo vardo. O būti žmogumi ir tuo 
pačiu nebūti, yra paniekimas ir dulkių, 
kurias sukeli savo judėjimu.

Vienas įžymus mūsų rašytojas kartą 
manęs paklausė: „Kas yra brangiausia?“

„Laikas“ — atsakiau, — jau vien
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dėlto, kad jo negalima nei pirkti nei 
parduoti.

— Taip, — jis pritarė, — ir aš su 
tuo sutinku, nors nemanau rytoj mirti.

Jei kada norėčiau vertingais obalsiais 
kryžkelių lentas pažymėti, aš neabejo
damas parašyčiau: „B r an gin kim lai
ką“.

Pati gamta, savo amžinu judėjimu ir 
neramiai veikliu keitimusi, rodo nesuslo- 
jamą, tvarkingą slinkimą, į kažin kokį 
tobulesnių, išnašesnių būtybių ir formų 
rutuliojimąsi. Žmogus iš gamtos išvogė 
jos paslaptis, jos pačios tvarka ir sku
bėjimu užsikrėtęs, stengiasi pačią savo 
motiną gamtą ir mokytoją nugalėti jos 
pačios ginklais, savo ir busimųjų būty
bių naudai.

Žmogus pasiekia to, kad bokštų laik
rodžiai rodo sekundes, kronometrai 
tūkstantinę sekundos dalį žymi, traukiniai 
skrieja aplink visą žemę, lėktuvai piausto 
padangių debesis, o žmogus, nesustoja- 
mos tvarkos ir dėsningo darbštumo ve
damas brenda į naujų laimėjimų plotus.

Žmogaus tikslo platumas, jo siekimų 
tvarkingumas, turi mesti spėjimą laiko iš 
sietyno mėnulio. Žmogus nuneša į muzie
jų smilčių laikrodį, gaidžiai, tie nepa
mainomi mūsų senelių laikrodžiai, atsi
tupia ant stalo pilni garuojančių kopūstų, 
elektra iškepti. Garų bangavimą, mje- 
džių ošimą perkelia į simfonijų, valsų rit
mą, įvairiomis meliodijomis išsuokia.

Tvarka ir dėsningumas jo 
didžiausi padėjėjai.

Šalyse, kuriose pramonė ir technika 
išplėtė savo išgales, mokslas ir kultūra 
giliai įleido šaknis, ten žmonės jau su
prato tvarkos ir punktualumo reikšmę, 
didžiausiu kruopštumu naudoja gyve
nimui

Pas mus dar persilaužimo valandos, 
mumyse dar tebeglūdi atsitiktinu- 
m o dvasia, likimo ir rytojaus nežinios 
viltis, mumyse guli pačiuose pagrinduose.

Daug kartų mūsų spaudoje rašė dėi 
nepunktualumo, išdėstė skaudžias to viso 
pasėkas, tačiau nieks neįžvelgė iš kur ir 
kodėl mos nepunktualūs. Juk negalim 
kaltinti nepunktualumo, kaipo tokio. Jį 
iššaukia, kaip sakiau, niūsų perdidelis 
neatsipalaidojimas nuo tų laikų dvasios, 
kuri plaukia dar iš gilios, be laikrodinės 
senovės. Taip. Tai gilus ir ne keliais pa
sakymais nusakomas klausimas, bet 
iurim sutikti, kad gyvenamos sąlygos ir 
tvarkingumas, uolus suskirstymas darbo, 
per ilgą metų eilę išmokė žmones būti 
tikslesniais už laikrodžius. To tvarkingu
mo ir sąlygų mes dar neįstengėm pada
ryti, neišsiauklėjom, tad ir ne straipsniais 
prie punktualumo prieisime, bet tvarkin
gu kiekvienos minutės suskirstymu ir 
tiksliu sunaudojimu, įprasime būti punk
tualūs ir tvarkingi.

Mes būkim dėsningai tvarkingi, o 
punktualumas pats ateis.

Įprasminkim kiekvieną sekundę, šauk
čiau savo bičiuliams ir priešams, nuo 
saulės tekėjimo iki poilsio valandos 
suskirstykim valandas, žinodami kada, 
kur ir kam kas skirti ar veikti ir mes 
tapsime tvarkingi ir tikslūs, negaišinsime 
sau laiko, nevogsime iš kitų.

Darbo našumas, pasiekimas užbrėžto 
tikslo, galimas tik tvarkos ir dėsningumo 
ribose. Žmonės, kurie nemoka savęs tvar
kyti, jie užmiršta, kad tuo savo netvar
kingumu vagia kitiems brangų laiką, ardo 
savo ir kitų siekimus, nors patys daug 
dirba, skubina, tačiau vaisių nesulaukia 
nemokėdami išnaudoti laiko dovanų, ne
galėdami sukaupti savęs vieningam 
darbut
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Skautų užsiėmimų vaizdai.
Ramus pavasario vakaras. Jau

kioje miškingoje kalvelėje, paeže
rėje traška laužas, apie kurį sėdi 
skautai. Tai pirmas laužas po atvi
ru dangumi šį pavasarį. Ir jaukiai 
jis praleistas! Skautų dainos lais
vai nuskamba per ežerą, ten pat 
nuaidi grynas skautų juokas, skil
čių vaidinimų žiūrint. Ir kaip yra 
malonu, kada vadas moko žaisti, 
kaip yra žaidę mūsų senoliai nuo 
kalnelio ant kalnelio tyliais pava
sario vakarais ir traliuoti, kaip 
piemenys kad traliuoja, gyvulius 
ganydami. Kada skautas vytis Jo 
nas su kanklėmis pritaria skautų 
dainuojamoms dainoms, visiems 
dainavimas sekasi du kart geriau. 
Kiekvienas jaučia tą, ką žodžiais 
sfi'nku išreikšti, susipranta, kad 
mums reikia tęsti toliau ir tobu
linti tą senolių gyvenimą ir gerą
sias tradicijas, ką žiaurūs ponai 
buvo kurį laiką nutraukę.

Jau vėlu, bet skautai žino, kad 
dar ne viskas. Tas, dėl ko jie čia 
šį vakarą susirinko, dar tiktai 
ateis.

Jau vadas pradeda pašnekesį. 
Jis pasakoja apie sena švyturį, ku
ris nakties vėtroje palikęs be sar
go, bet sargybos pareigas apsiėmęs 
koks tai skautas, kad švyturiai ne
užgestų ir nakčia plaukiantieji lai
vai neužeitų seklumos. Vėtra su
ardžius! švvturi ir skautas atrastas 
sekantį rvtą išskalautas į krantą 
be gyvybės žvmių. Jis būtų galė
jęs švyturį palikt ir taip išsigelbė
ti, bet tada laivai, kurie dabar vra 
jau ramiam uoste, gal būt, būtų žu
vę ir kartu su jais daug žmonių. 
Skautas išpildė savo pareigas.

Skautu gyvenimas yra jaukus, 
bet, kad šį jaukųjį gyvenimą galėtų 
gyventi, reikia turėti ir pareigų, 
kur dažnai pirmoje vietoje statome 
kitus žmones, vien natvs save.

Artinasi viena iš iškilmingiausiu- 
jų valandų visame skautų gyveni
me, — jaunieji skautai duos įžodį. 
Nakties tamsumoje jie seka mažy
čiais, pasakingame rašte minėtais 
ženklais surasti ypatingąjį kelmą, 
krūmų pundelį, kumpą medį ar ką 
kitą, kuriuose galėtų rastis jų jau
kieji ženklai. Po valandėlės jie 
grįžta. Vienam antram pasitaikiu
si kliūtis — per giliai įbridęs į pur
vyną, ar negalėjęs tamsumoje 
pereiti per siaurąjį lieptą, per grio
vį, — bet tas jų skautiško įkvėpi
mo nesumažina.

Dar paskutinis klausimas, ar jau • 
nasis skautas gerai apgalvojęs sa

vo žingsnį, ar supranta ko iš jo 
laukia skautybė — abejojantieji 
dar gali pasitraukti. Ir tada jau
nieji skautai pasižada, pasižada 
stengtis gyventi kaip skautui dera. 
Šiai valandai nėra nė vieno paša
linio žiūrėtojo, tiktai patys skau
tai, bet toks pasižadėjimas yra 
įspūdingesnis, nekaip kad jį garsiai 
išgarsintų visa
me pasaulyje. 
Įspūdingas yra 
tylusis miškas, 
ramusis ežeras, 
plasnojanti lau 
žo liepsna, kitų 
skautų supran
tančios širdys.

...skiltininkai apžiūri žemėlapius.'..

Stovykla. Ta 
yra žodis, žavin 
gas kiekvienam 
skautui. Kiek 
triūso, kantry 
bės ir pas 
tangų reikė
jo, kol gautas tėvų leidimas vykti, 
atostogos ir kol nugalėtos kitos 
kliūtys, kurios stoja kelią šiai ma
loniajai skautiško gyvenimo daliai. 
Bet stovykla yra verta, kad dėl jos 
pavargtumėm. Jau laimėta. Penktą 
dieną jie gyvena šiame tyliajame 
miško kampe, upės krašte, palapi
nių puslankyje apie tiesųjį vėliavos 
stiebą. Stovykla jau seniai įrengta 
ir išgrąžinta, jau dalyviai išsimikli
nę skautiškame mene — statė til
tus, tvėrė užtvankas, sekė pėdsa
kus, signalizavo, įvairiai orienta
vosi ir t. t. Šiandien vadas pasiža
dėjęs išvesti į tolimesnę apylinkę. 
Klabato kalnelyje skiltininkai ap
žiūri žemėlapius, prisirašo uždavi
nius, išklauso sumanymų. Tada 
vienas po kito suskamba keturių 
skilčių šūkiai, skautai subėga prie 
savo skiltininkų, ir skiltys pra
nyksta miške.

Po valandėlės nueina ir vadas, iš 
šalies sekti skautiško užsiėmimo

eigos. Tiktai virėjai tvarkosi apie 
virtuvę, kad būtų ko paduoti į sta
lą išalkusiems keliautojams. Tuo 
laiku skiltininkų dienynuose ran
dasi įrašai. Štai maža jų ištrauka:

1. Kas yra įvykęs didžiojoje akme
ningoje upės įlankoje 1 km. nuo stovyk
los? (Potvynio išgriaužta tiesi vaga per 
įlanką, — šį pavasarį).

2. Priešais akmenyną miške apžiūrė
ta pušis. Kas ten yra? (Vėtra nulaužusi 
3 pušų galūnes, ir vieną pušį — beveik 
iki žemės — jai 37 metai)

3. Kokie padavimai apie liepas ir 
alksnius, apaugusiąją kalvą prie mažosios 
upelės įtakos didžiojon? (Senųjų sėlių pi
liakalnis su 1 apsaugos grioviu, kuris ski
ria priešpilį nuo pilies).

4. Kokie įtaisai veikia X malūne? 
(Malimas, kruopų darymas, pikliavojimas, 
vilnų šukavimas). Kokiems tikslams ore 
laidai? (Apšvietimas, telefonas).

5. Apylinkėje suraskite vieną gyvį, 
kuris ėda pelkių vabalus. Kas yra tos 
juodosios krūvos nuo vieškelio dešinėje 
pievoje? (Durpės). Kokiam tikslui yra 
daug vandens duobių su akmenimis? (Ten 
linai mirkomi).

6. Nupieškite N bažnyčią, aprašykit 
aukštį (21 m.), surinkite kiek žinių apie ją 
(statyta XVIII amž., iš pradžių buvo liu
teronų, paskui katalikų bažnyčia, esąs SV 
sienoje plyšys kilęs perkūnui įtrenkus).

7. Kaip sustatyti N kaimo trobesiai? 
(Vienkiemis, visi trobesiai vienas kito ga
le, po vienu stogu). Kaip kulia šiame kai
me? (Su spragilais). Kokius istoriškus 
atsitikimus primena artimasis miškas? 
(Jame yra karo laikų pylimų pamatai).

Pavakarėje keliautojai sugrįžta. 
Parodę visą pagarbą virėjų patie
kalams, jie susėda aplink laužą, 
įspūdžiais pasidalinti. Gale vadas 
užbaigia: tikiu, kad šios dienos iš
kyla bus jumis išmokinusi turėti 
atviras akis ir sunaudot savo proto 
žinias keliaujant gimtojoje žemėje.

—o—
Šįryt juos — aštuonis skautus — 

atvežė laiveliu ant šios neapgy
ventos ežero salos ir čia paliko. 
Mažai, visai mažai jie su savim te
turi daiktų — kiekvienas po ant
klodę, apsiaustą, mažą katilėlį ir 
skautišką peilį. Nei popieriaus, 
nei paišelio, nei kompaso, nei laik-
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rodžio. Pakraštyje jie atrado iš 
skalautą bonkutę su rašteliu. Kada 
raštelis buvo išgriebtas, jie jį per
skaitę sužinojo, kad kalvelėje prie 
kumpojo beržo yra užkasti daiktai, 
kurie reikia išsikasti, ir reikią sa
loje gyventi iki sekančio „garlai
vio“, kuris čia pro šalį plauksiąs 
tiktai rytoj.

„Lobį“ greit iškasa; ten yra kvie
tinių miltų, cukraus ir dėžutė deg
tukų. Tada prasideda tikras Ro
binzono gyvenimas. Iš nendrių sta
to palapines ir pina paklodes gu
lykloms įrengti, plėšia karklų žie
vę ir vartoja vietoje virvių. Ant 
iešmo ir anglių kepa ragaišį, kati
lėliuose verda arbatą iš aviečių 
kaulelių, bet viename verda tiesiog 
„saldusis valgis“, užsiskaninti, iš 
sąloje surinktų uogų.

Darbai pamažu eina, nes vienin
telis įrankis yra peilis, bet apie 
pusvakarius visi „didieji“ darbai 
yra padaryti ir prasideda stovyk
los pagražinimas. Tiktai saulės 
laikrodžio nepasiseka įsitaisyti, 
nes dangus yra beveik visą dieną 
apsiniaukęs, bet, gal naktis bus 
žvaigždėta.

Vakare prie laužo visi gali tin
kamai po dienos darbų išsitiesti su 
linksma nuotaika, kuri apima žmo
gų po gerai atlikto darbo. Plau
kia kalbos, kurioms dienos darbe 
nebuvo laiko. Netrūksta ir savo 
jumoro — vienas norėjęs vakarie
nei vandenyje išsivirti raguolėlių, 
o išėjusi tikra košė, kurią greitai 
pakrikštija „sielos kleisteriu“.

Čia, atskirti nuo pasaulio, tylioje 
ežero saloje jie visi jaučiasi tiek 
arti vienas antram, kaip dar nie
kad, jie jaučia, kad nuo šiol visi 
astuoni bus neskiriami draugai vi
są amžių.

—o—
Gražų pavakarį miesto alėjose 

pilna vaikščiojančių žmonių. Gat
ve ateina dainuodama skautų 
draugovė. Tūlas dviratininkas 

Čia, atskirti nuo pasaulio . ..

greitai pro juos pravažiuoja. Jo 
dviračio vairas susimeta ir jis nu
puola žemėn prie pat skautų. 
Trumpas sąmišis. Keli skautai pri
šoka važiuotojui pagalbon. Iš 
skautų sanitarinių krepšelių išima
mi reikalingi tvarsčiai ir aprišamos 
sužeistosios kūno dalys. Dvi laz
dos ir skautiški marškiniai paver
čiami į neštuvus, ir nukentėjusis 
dar be sąmonės padedamas ant jų

Skautai jau nori keliauti su ne
laiminguoju toliau, kai dar aplinkui 
susigrūdusi minia tebesiginčija kas 
daryti, ar šaukti policiją ar greito
sios pagalbos vežimą. Skautų va
das nusišypsojęs praneša, kad gin
čai nebereikalingi — visas atsitiki
mas likviduotas; o, be to, nebuvę 
ir svarbios priežasties: visa dvira 
tininko nelaimė inscenizuota, kad 
patikrinus skautų budrumą ir veik
lumą! Draugovė nueina.

—o—
Jaukus rudens sekmadienis. Gat

vės pilnos žmonių. Prie kanalo 
tilto stovi keturi skautai ir atidžiai, 
bet nepastebimai seka visus pra
eivius. Prie sekančio tiltelio irgi 
tas pats.

Tik staiga vienas skautas paėjė
ją priekin kažkokiam ponui su rus 
va kepure ir sako: „Labą dieną, 
kaip jums patinka mūsų žaidi
mas?“ — „Labai gerai“, atsako 
užkalbintasis, nuima nuo kepurės 
rausvą nedidelę stūgelę ir atiduoda 
skautui.

Ant antro tiltelio koks berniu
kas kovoja žmonių minioje, stum
damas vaiko vežimėlį. Vėl koks 
skautas prieina ir pasikalba maž
daug tą patį. Prie rusvos antklo
dės vežimėlyje yra tokia pat stū- 
gelė.

Laikrodis rodo ketvirtą valandą. 
Skautai susimoja rankomis ir nu
eina. Skautų būkle įdomūs pašne
kesiai apie įvykusį pastabumo žai 
dimą. Nugalėjo sargai (budėtojai), 
nes iš 3 stūgelių pastebėtos dvi.

Trečiąją pranešęs kaž
koks kino reklamų ne
šiotoju persirengęs 
skautas ant savo rekla
minės lentos.

—o—

Apsiniaukusi rudens 
naktis. Vėjas staugia ir 
lanksto miško liekną
sias pušis. Iš karto kaž
kur tarp medžių pra- 
spindi elektriško ži
bintuvo ugnis ir už
gesta. Po valandė-

Darbas stovykloj.

lės vėl paspindi toje pačioje vie
toje. Pastabi akis, gal būt, nujaus 
keletą šešėlių kas iš visų pusių 
slenka ugnies link. Kartais nu
dunda žemė po greitų bėgėjų žings
niais, nubraška viena antra šaka 
ir vėl tyla.

Netikėtam žiūrėtojui darosi ne
jauku. Kas čia vyksta? Nieko 
ypatingo, nėra ko jaudintis — 
skautai žaidžia nakties žaidimą. 
Spindantysis žibintas yra švyturys, 
kurį apsaugoja vienas būrelis, o 
antrasis stengiasi nepastebėtas pri
sėlinti ir švyturį užgesinti. Po va
landos visi susirinks, aptars žaidi
mo eigą ir keliaus namo.

—o—
Sekmadienio rytą skautai susi

rinkę būklan užsiėmimams. Skil- 
tininkai neramūs, beveik susijau
dinę, vaikščioja ir kalbasi — jau 
laikrodis rodo sutartą laiką, bet 
dar nėra vado. Skiltininkai jau 
sumeta ar nereikėtų savarankiškai 
surengti bendrą, po atviru dangu
mi, žaidimą, tik tuo tarpu mažasis 
Juozukas rodo ranka ant lubu, 
šaukdamas: „Žiūrėkit, kur kelionės 
ženklas!“ Tikrai, ten išpaišytas 
kelionės ženklas — laiškas už 4 
žingsnių — tiesiog ant krosnies. 
Greitai du skautu ir krosnies pa
viršių apieškojo, bet ten terado 
rudų siūlų kamuolėlį. Nė vienas 
nežinojo, ką pradėt, ar tatai šis ir 
būtų laiškas? Nusprendė kamuo
lėlį išvynioti, anot liaudies pasakų, 
panašiose aplinkybėse taip pat rei
kią kamuolėlį išvynioti, tada tasai 
rodąs kelią. Tai buvo gera mintis, 
nes siūlas, pasirodo, apvyniotas ant 
aprašyto popieriaus. Raštas, nors 
buvo šifruotas, bet greitai atspė
tas: „Aštuntą valandą žiūrėkite 
pro būklo langą pietų pusėn“. Ge
rai, kad pasisekė raštą laiku su-
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sekti, juk tik kelios minutės beliko 
iki astuonių. Visi domėjos ir lau
kė kas bus. Vienas sakė, kad nuo 
stogo būsianti nuleista lenta su 
Morzės raštu, kitas, kad pasirody
siąs aprašinėtas bulionas, ir kai 
kas turėjo dar vaizdingesnių pro
jektų.

Iš tikrųjų dalykas buvo tiek ne
pastebimas, kad būkle esą skautai 
praleido jį ko nepastebėję. Prieš 
būklą, medžiais apsodintoje aikš
telėje, susitiko du jaunuoliai ir su
sijaudinę kažką kalbėjosi. Rodėsi, 
kad vienas nenori daryti, ką ant
ras liepiąs. Prasideda peštynės, ir 
abu besipešiodami nubėgo. Skautų 
pastabios akys bet gi pastebėjo, 
kad kovojant vienam iš kišenės iš
krito kažin kas baltas. Baltasis 
daiktas — miesto vaizdo atvirutė 
(tikrai buvo trys skirtingos atviru
tės, — kiekvienai skilčiai sava), 
kurioje seno medžio įdubimas (tuš
čiaviduris medis) buvo pažymėtas 
rodykle — antroje pusėje — vardo 
dieną laimės linkėjimai.

Medžio įdubime atrado planą ant 
seno „pergamento“ su savotiškais 
senų laikų užrašais. „Pergamentas* 
beesąs senas miesto planas, o užra
šai buvo skaitomi kaip Morzės 
šifras. Jeigu jiems tikėti, tad išėjo 
kelio aprašymas, kaip atrasti „lo
bį“, kurį koks prekybininkas buvo 
užkasęs Napoleono karo metu. 
Skautams buvo pusėtinai .sunku 
sekti senuoju aprašymu, nes mies
tas buvo jau gerokai perstatytas. 
Kada atėjo prie užkastojo „lobio“, 
jie tenai atrado tiktai atkastą duo
bę ir kastuvą, sumindžiotą žemę, iš- 
kreiktų šiaudagalių ir molio drumz
lių — atrodė, kad daiktus buvo 
kažkas iškasęs, skubant nubirę su
puvę šiaudgaliai ir nuo seno pinigų 
puodo nutrintos molio drumzlės

Šiaudgaliai ir drumzlės rodė toli
mesnį kelią. Jais seka.

Pamiškėje kokioje smiltingoje 
priekalnėje jie atrado savo vadą. 
Jisai sakė, kad pagal smiltyse pa
liktuosius pėdsakus atspėja kas su 
pinigų iškasėju atsitikę. Pakalnėje 
buvo matoma dvejopi pėdsakai, 
puodo drumzlės ir lyg žmogaus kū
nu nubraukta vaga. Išieško apylin
kę, vagos kryptimi atrado prie pu
šies šakos kabantį žmogų (buvo tik 
„kimšinys“, žmogaus formos), tuo
jau perpjovė kilpą, bet pagalba pa
sirodė nereikalinga, nes žmogus 
buvo jau „sustingęs“. Todėl toliau 
vėl sekė pagal šaudgalius ir drumz
les antromis pėdomis, kurios pasi
baigė paežeryje. Ten atrado tuš
čią pinigų puodą ir vieno žmogaus 
rūbus, šiuose rado gyvenimui bū
tinuosius daiktus, ir kaž kokį laiš
ką, kuriame rūbų savininkas atsi
sveikina su gyvenimu, nes dėl pi
nigų esąs blogai pasielgęs su savo 
geriausiu draugu. Todėl einąs mirti, 
o tuos pinigus paslėpęs ten, kur 
niekas jų nerasiąs. Dabar kiekvie
na skiltis turėjo padaryti išvadą 
apie visą šio įvykio eigą.*

Tolumoje per ežerą saulė lygina 
medžių viršūnes raibuojančiai at
spindėdama ramiame ežero van
dens paviršiuje lyg veidrodyje. Iš 
miško išeina į paežerį du jaunuo
liai su kuprinėmis ant pečių ir su
stoję grožis jaukiuoju vaizdu.

— Iš tikrųjų, — vienas pasisako, 
— tuos, kas bėga užsienių kelio- 
nėsna, reikėtų visų pirma atvesti 
čia ir parodyti šį vaizdą, ir ne vien 
šį, bet ir visus kitus, kuriuos esame 
savo kelionėje matę.

— Taip, — pritaria antrasis, — 
tokie jau mes esame savo krašto 
mylėtojai. Išsimanome, kad mūsų 

pačių šalelėje nieko nėra, o viskas 
jaukiausias ir gražiausias tiktai ki
tuose pasaulio kraštuose. Gal būt, 
ir mes taip galvotumėm, jei nebū
tume skautai ir nekeliautume po

Graži Lietuva.

savo gimtinę. Kaip pažinti ją tiems, 
kurie nori sėdėti minkštose kėdėse, 
o patys savo kojomis nenori nei 
žingsnio žengti už miesto sienų?

Atradę ežero pakrantėje kalnė
liau po eglėmis vietą, keliautojai 
nusiima savo kuprines. Greitai iš 
ten pakyla dūmų pluoštas — nuo 
skautiškojo laužo. Vikriai skautai 
prirengia ir pasisotina paprasta 
vakariene. Šie darbai jau per sa
vaitę buvo priprasti, dar jie bus 
tokie pat malonūs ir antrą savaitę, 
kol reikės namo grįžti.

Kada žvaigždės užsidega dan
gaus mėlynėje, skautai, pagal visus 
stovyklos meno reikalavimus ir 
taisykles, jau yra pasikloję savo 
guolius po atviru dangumi. Ir ra
miai pamažu jie švelniu eglių ūže
siu užliūliuoti užmiega prie savo 
tėvų žemės krūtinės. Čia jie se
miasi jėgų rytdienos kelionei per 
gimtinės kalnus ir slėnius, miškus 
ir laukus, vis per naujus bažnytkai
mius ir miestus, nuolat pas kitus 
žmones ir kitose gyvenimo aplin
kybėse.

Tai skautai. —

V. K 1 ė t n i e k s.

Ką mes atsakysime? Tegyvuoja pavasaris! Klišės „Ugk".
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Knygų lentynėlė.
Jonas Miniu s. Gyvenimas be 

kaukės. Akimirkų nuotraukos. Kelionių 
įspūdžiai. Kaunas, 1933 m. 64 pusi. Kai
na 1,50 lt.

Šio eilėraščių rinkinėlio viršely padė
tas toks motto:

„Gyvenimą stebėjau saulės alkanas;
Man foto kamera tarnavo protas, 
Širdis — reporterio bloknotas.
Krauju užrašinėjo pastabas".
Vien jau iš šio motto galima numaty

ti, kokie bus šių eilėraščių"motyvai. Gy
venimą stebint „saulės alkanam", žino
ma, negalima pastebėti tikrosios jo esmės 
ir sąrangos. Todėl labai gerai daro auto
rius iš anksto lyg perspėdamas skaityto
jus, kad jie perdaug nepersiimtų jo minti
mis, nes, kaip toliau jis pats pasisako, 
jam žmonių džiaugsmas svetimas; mat 

„...granatos man dūšią sudegino, 
Kraujas suteršė žmogišką prigimtį".
Ir iš tikro, tas galėjo atsitikti, nes 

autoriui teko dalyvauti Didž. Kare ir ma
tyti visas to karo baisenybes. Aišku, 
tokios aplinkybės negalėjo nepalikti pėd
sakų jo būde ir prigimtyje. Tos išorinės 
gyvenimo įtakos ir jo kūrybai suteikė sa
votišką atspalvį. Aiškiausias ir, gal būt, 
vyriausias šių jo eilėraščių motyvas — ne
paprastas gyvenimo branginimas ir nusi
vylimas dėl jo trumpumo.

Pav.:
Įsirausti į purviną apkasą,
Alkį kęsti, nuo šalčio styrenti, 
Vėl iš bado griaužt žemę sušalusią: 
Nors granatų audroj, bet gyventi!

(Gyventi, 5 pusi.).
Arba vėl:

Ir dėl to, kad jau skruostai raukšlėjasi, 
Rankos ieško lazdos pasiremti, — 
Aš verkiu ir minutės praėjusios, 
Nes aš noriu gyventi, gyventi!...

(Ibid., 6 pusi.).
Bet dabar autorius neberanda nieko 

kito, kadangi jaunystės nebegrąžinsi, kaip 
„...Neturiu meilei nupirkti aukso saujos, 
Dėl to svaiginu jausmus pigiu alkoholiu".

(Be fygos lapo, 57 pusi.).
Karas, kuriame autorius dalyvavo, be 

kita ko, ji tiek liberališkai ir, gal, net 
pakrikusiai nuteikė, kad dabar jam esą 
be galo sunku „smaugti širdį moralės kil
poj pakartą“; matyt, jo „suteršta krauju 
žmogiška prigimtis" nebetelpa šių laikų 
pasaulyje, šiandienės' civilizacijos tradi
cijos varžančios jo karo laikų nepasoti
namai nuteiktą dvasią ir vis nerimstančią 
širdį.

Autoriaus meniškoji ir praktiškoji pa
saulėžiūros greičiausiai sutampa, kadangi 
jis gyvenimą mėgina vaizduoti kuo 
realiausiai, duoti realiausią tikrovės at
vaizdą, neieškant gyvenimo nvkiame pil
kume nieko, kas būtų pastovesnis, amži
nesnis, kas jo dvasiai galėtų suteikti tu
riningumo pozityviniu (ne negatyviniu — 
kaip autorius mano) atžvilgiu.

Eilėraščių formą galima priskirti prie 
pereinamojo laipsnio mūsų rašytojų eilė
raščių formavimo, — vidurvs tarp senes
nės ir dabartinės (vad. moderninės) eili
ninkų — Ivrikų kadros.

Kadangi autorius vra jau visiškai su
brendęs ir moka neblogai plunksną val
dyti, tąi netenka jam siūlyti jokio recep

to; reikėtų tik palinkėti, kad matytų gy
venimo tamsioje pusėje daugiau grožio, 
kaip panašiai tas iš dalies pavyko rusų 
genialiam rašytojui Dostojevskiui, bet 
Minius yra dar be galo toli nuo to.

M. Jūrelis.

Sukruskime, Paruošė VI. Kviklys, 
faunas, 1933. Kūno kultūros rūmų leidi
nys.

Šioje knygelėje surašyta visa eilė tai
syklių liečiančių švarą ir grožį su trumpu 
jų pamatavimu. Šitos taisyklės apima 
žmogaus kūną ir drabužius, butą ir so
dybą.

Skautai, lankydami mokyklas ir sto
vyklas, turi progos pamatyti geriau su
tvarkytų butų ir sodybų. Dažnai kyla no
ras kuo nors ir savo gimtąją gūžtą page
rinti.

Šioje knygelėje toksai pasiryžėlis skau
tas ras visą eilę taisyklių, lyg ir kokią 
programą. Beliks jam tik prikalbėti na
miškius vykdyti.

Senesni žmonės, vpač kaimiečiai, nau
jenybių nemėgsta, bijo svieto pajuokos. 
Tatai lengviau pavyks įtikinti, nurodant, 
kad tuo dalyku šiandien jau visa Lietuva 
rūpinasi.

Žymiai geresnių rezultatų gautų šio 
darbo organizatoriai, jeigu jie į kai ku
rias apylinkes nusiųstų instruktorius, ku
rie parinkę vieną kitą sodybą pavyzdin
gai sutvarkytų ir žmones sukvietę paro
dytų.

Sporūtos, teisingiau vadinti kūnkulrū- 
tos, siekimai mūsų kraštui labai naudin
gi, bet be sumanių ir skaitlingų talkinin
kų, neįmanomi. Todėl, kūno kultūros rū
mams nadėdami. mes atliksime ne mažą 
gerą darbelį, bet dideli gerą darbai

' Sktn, gyd. Kazakevičius.

Naujausios knynos.
Ką tik išspausdintos šios naujausios 

knygos:
1. Prof. St. Šalkauskio. Ben

drosios mokslinio darbo metodi
kos pradai. II leidimas. Lt. 4,— 
Knyga labai naudinga ir būtinai rei

kalinga kiekvienam proto darbininkui — 
studentui, mokytojui, mokslininkui ir t. t.

2 Paul Keller. Čigonėlė. Vertė
A. Ž a g r a k a 1 i e nė. Lt. 1,20
Garsaus rašytojo labai pamokinanti ir 

įdomi apysaka.
3. A d. R a u 1 i n a i č i o. Naujais 

keliais. 3 veiksmų su prologu dra
ma iš jaunosios kartos gyvenimo.

Lt. 1,50

4. E. v. Handel-Mazzett Bro
liukas ir sesutė. Vienos miesto 
romanas. Garsios trilogijos I dalis, 
su autorės portretu ir prof. 
Dovvdaičio įžanga. Vertė 
„Trylikos Grandin ė". Lt. 3,—

5. J. Galsworthy. Santa Lucia,
įžymiausio anglų rašytojo Nobelio 
laureato geriausios novelės. Ver
tė K. Puida. Lt. 2,50

6. Petro Karužos. Giesmės apie
daiktus ir žmones. Pomirtinis lei
dinys su M. Jurkyno parašyta bi- 
jografija, B. Brazdžionio — auto
riaus kūrybos eskizu ir autoriaus 
portretu. Lt. 3,—
Knygos gaunamos visuose knygynuose

ir „SAKALO“ b-vėje, Kaunas, Putvinskio 
g-vė 14, telet 29-98.

Naujų skautų leidinį su
tinkant.

Keli stovyklautojo žodžiai.
Šį „Skautų Aido“ numerį išlei

džiame jau pasirodžius naujai 
skautiškai knygai KAIP STOVYK
LAUTI.

Skautų vadovybės pavestas, nau
jąjį leidinį paruošė sktn. dr. K. 
Avižonis, jau visiems skautams 
žinomas sportiško turinio knygos 
Kaip išmokti šliužinėti autorius.

Čia susilaikom parašyti daug sa
kinių knygą paginant ir skautus pa
skatinant ją tuojau įsigyti, nors 
ir knygos turinys ir jos paruošimo 
bei išleidimoo darbas tokių kalbų 
yra tikrai vertas.

Ta proga norisi širdingai ištarti 
garsesnį žodį, kad skaitytojai gir
dėtų, ir pakviesti visus dar gegu
žės mėn. su tuo vertingu leidiniu 
susipažinti, pirmiausia skautų va
dus ir tėvus.

Kiekvienam, kam tenka rūpintis 
stovyklos ar stovyklų organizavi
mu ir gyvenimu, visad buvo daug 
sunkumų, kuriuos sudarydavo ne
buvimas ne tik gero, bet ir apskri
tai jokio vadovėlio, padedančio 
vadovui ar stovyklautojui Lietuvo
je. Kaip didelis stovyklavimo ger
bėjas ir mėgėjas, ir kaip daug 
vargo ir bėdų turėjęs beveik per 
10 metų stovyklos darbe, iš širdies 
džiaugiuos, kad galų gale ir mes. 
savo'tėvynėje, turime gerą sto
vyklinio gyvenimo knygą, kuria 
galime ir pasigėrėti ir naudingai 
pasimokyti.

Rodos, kad knyga Kaip stovyk
lauti domins ne tik „stovyklavimo 
liga“ sergančius skautų vadus bei 
skautus, bet ją noriai pasklaidys ir 
pedagogas ir tėvas, motina, nes 
šiems mūsų naujasis leidinys turi 
daug ko naudinga paruošęs!

Pažymėsiu, kad stovykliška mū
sų knyga turi 308 puslap. ir 356 
iliustracijų. Techniškai darbas 
gražus ir geras. Kalbos žiūrėjo p. 
Vikt. Kamantauskas, o specialų 
knygai įvadą parašė Vyriausias 
Skautininkas.

Gal būt naujieną apie puikų lei
dinį skaitytojams pranešdamas, 
būsiu atspėjęs skautų vadovybės 
ir knygos leidėjų mintį, kad knyga 
Kaip stovyklauti artimiausiu laiku 
pasklistų visoje Lietuvoje ir kad 
jos aidas būtų patiriamas gražiuose 
mūsų tėvynės kloniuose ir giriose, 
kad jo žodin mūsų jaunuomenė (ir 
ne tik skautai bei skautės) žengtų 
pasakiško stovyklos gyvenimo ke
liu ...

Ant. Saulaitis.
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Vieną kartą vieną berniuką, pa
klausė, ar jis žino, ką žodis „džen
telmenas“ reiškia.

Jis galėjo pasakyti, kaip kad 
daugumas berniukų būtų pasakę: 
„Tai žmogus, kuris turi daug pini
gų ir neturi ko veikti“.

Bet jis to nepasakė. Jis pasakė: 
„Džentelmenas yra tipas, kuris yra 
toks švarus, kad palaiko ir savo 
kojų panages švarias“.

Na, tai skamba truputį juokingai, 
bet vis dėlto tame apibrėžime yra 
daug tiesos.

Nebūtinai turi būti turtingas, kad 
būtum džentelmenas, bet džentel
menas būtinai turi būti švarus, šva
rus kūno ir proto. Todėl galima 
kiekvienam berniukui, vis tiek, koks 
jis būtų neturtingas, būti džentelme
nu, jei tik jis laikys save švarų.

Posakiu „švarus kūno“ aš noriu

Tautiškas katekizmas.
Mus mažučius mamytės išmokė 

poterėlių ir nuolat Dievulį primin
davo, todėl religingumas mumyse 
apytvirtis. Mumyse mažučiuose tau
tiškumą netiesioginiai žadino pati 
lietuviškoji kalba ir tautosaka. Są
moningo skiepijimo tautiškumo mu
myse nebuvo.

Lenkai turi tautišką katekizmą 
(„Kto ty j estes? — Polak maly!" — 
„Kas tu esi? — Lenkas mažas“), ir 
lenkuose, šalia religingumo, gana 
didelis tautiškumas. Tautišką kate
kizmą randame vokiečiuose, ita
luose, prancūzuose ir kitur. Lietu
viai tebestingame tautiško katekiz
mo. O sąmoningo tautiškumo lietu
viai labai reikalingi, nes iš visų pu 
šių mus nori kaimynai nutautinti.

Man pasisiūlė trys tautiškojo 
katekizmo variantai. Kol kas pa
rašys geresnį tautišką katekizmą, 
siūlyčiau pasirinkti vieną iš žemiau 
spausdinamų eilėraščių ir leisti jam 
eiti tautiškojo katekizmo pareigas, 
vaikučius jo išmokinant.

Kas esi?
I.

— Kas esi tu? — Aš lietuvis!
(—Lietuvaitė!) 

pasakyti gerai kasdien išsiprausęs. 
Net jei negali išsimaudyti, visados 
gali gerai išsitrinti šlapiu rankš
luosčiu. Švarūs turi būti ir dra
bužiai, turi būti švarus ir iš vidaus, 
švariai išsišveisdamas dantis ir iš
valydamas vidurius nuo pūvančių 
ir nuodingų maisto liekanų bent du 
kartus per dieną. (Tai labai svarbus 
dalykas sveikatai ir jėgoms palai
kyti. Neužmiršk to).

Posakiu „švarus proto" aš noriu 
pasakyti saugotis galvoti apie ne
švarius dalykus. Berniukai dažnai 
mano, kad gražu ir vyriška ble
vyzgoti, pasakoti nešvarias istori
jas ir juoktis iš nešvarių anekdotų. 
Iš tikrųjų tai tik parodo, kad jie 
yra nešvariapročiai gyvulėliai. Skau
tas todėl, kad yra „skaistus savo 
mintyse, žodžiuose ir veiksmuose“, 
negalvos apie tokius dalykus ir jei 
išdroš jiems savo nuomonę apie

— Tavo kraštas? — Lietuva!
— Tavo ženklas? — Baltas vytis 
ir trispalvė vėliava!
— Ko tu sieksi? — Te lietuviai 
ateitį tėvynės lemia!
— Kas mus puošia? — Piliakalniai: 
Lietuva didvyrių žemė!

II.
— Kas esi tu? — Aš lietuvis!

(—Lietuvaitė!)
— Tavo kraštas? — Lietuva!
— Tavo ženklas? — Baltas vytis 
ir trispalvė vėliava.
— Ko tu sieksi? — Te lietuviai 
ateitį tėvynės lemia!
— Kur globėja?—Aušros Vartuos: 
Lietuva Marijos žemė!

UI.
— Kas esi tu? — Aš lietuvis!

(—Lietuvaitė!)
— Tavo kraštas? — Lietuva!
— Tavo ženklas? — Baltas vytis 
ir trispalvė vėliava!
— Ko tu sieksi? — Kad lietuviai 
ateitį tėvynės lemtų,
kad kilnios tėvynės meilės 
mūsų Vilniuj prisisemtų!

M. Grigonis. 

juos, parodys, kad yra vyras, o 
jie yra avigalviai.

Daug skautų rašo man, kaip daž
nai juos ima pagunda save žagti, 
ir jie nori žinoti, ar tai kenksmin
ga, o jei yra, ką jie turi daryti.

Aš jiems pasakau, ką dabar jums 
sakau: su ta bėda susiduria kiek
vienas augąs berniukas. Nėra ko 
bijoti, jei nepasiduosi pagundai. 
Jei pasiduosi, pakenksi savo svei
katai ir jėgoms, todėl, kad esi 
kaip tik amžiuje, kada tavo kūnas 
bręsta ir turi juo ypatingai rūpin
tis, jei nori būti geras, stiprus ir 
sveikas vyras. Todėl daug žaisk 
ir mankštinkis lauke, valgyk gerą, 
prastą valgį (ne per daug saldainių, 
kurie tik dantis gadina), renkis šil
tais drabužiais ir avėk sausomis 
kojinėmis, gerai ilsėkfs ir miegok 
ir ypač laikyk save švarų ir ne
pasiduok pagundai save paversti 
gyvuliu.

Tai gana daug prisiminti, bet jei 
pasiryši ir visa tai įvykdysi, būsi 
juo stipresnis ir geresnis.

Kad išvengtum pagundos, palai
kyk savo mintis švarias^ per daug 
neprisivalgyk prieš pat eidamas 
gulti, rfemiegok perdaug šiltai apsi
klojęs, kelkis anksti ir nerūkyk, 
kol nebūsi dvidešimt metų amžiaus.

Jei tai darysi, neturėsi bėdos su 
pagundomis, o jei tave jos ir už
puls, būsi užtektinai vyras joms 
atsispirti. Viskas priklauso nuo 
tavęs paties, niekas kitas ne
gali tai už tave padaryti. Jei pats 
tai darysi, užaugsi sveikas ir stip
rus—vyru.

Atsimink štai ką: Dievas tau da
vė kūną, kad juo rūpintumeis ir 
kuo geriausiai išnaudotum. Pada
rydamas jį stiprų ir sveiką, ne tik 
atlieki sau gerą darbą, bet tarnauji 
ir Dievui. Tokiu būdu vykdai įžo
dį, kurį davei brangindamas 
savo garbę atlikti savo parei
gą Dievui ir tuo pačiu laiku pa
laikyti save skaistų visame kame, 
ką galvoji, šneki^irįdirbi.
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Vykstantiems į tarptautinę stovyklą 
Godollo, Vengrijoje.

Reprezentacinės draugovės vadovybė 
netrukus išsiuntinės visiems užsirašiusiems 
vykti į Jamboree anketas ir aplinkraš
čius, kuriuose smulkiai bus nurodyta, kas 
reikia su savimi pasiimti, kur stovyklau
sime, kada reikia atvažiuoti į Kauną ir t. t. 
Tuo tarpu pranešame visiems važiuojan
tiems į Vengriją, kad iki š. m. gegužės m. 
25 d. draugovės vadovybei (Vyr. skautų 
štabas, Kaimas, Nepriklausomybės a. 4] 
reikia prisiųsti:

1. raštiškas tėvų sutikimas dalyvauti 
šioje stovykloje;

2. raštiškas gydytojo leidimas stovyk
lauti ir keliauti;

3. dalis mokesčio už stovyklą ir ke
liones — kiekvienam po 200 litų. Liku
sioji pinigų dalis (280 lt.) turės būti su
mokėta pradedant draugovės parengia
mąją stovyklą Lietuvoje.

Laiku neprisiuntę 1—3 punktuose nu- 
lodytų dalykų, bus išbraukti iš dr-vės. 
Šiaip reprezentacinėje dr-vėje dar yra 
laisvų vietų. Dr-vės vadovybei sutinkant, 
jon gali būti priimti ir vyresni, kaip 19 
metų ar negalį užsimokėti pilno mokes
čio. Tuo reikalu, nurodant sumą, kurią 
kandidatas galėtų sumokėti, reikia kreip
tis į dr-vės vadovybę.

Kas atvažiuos į Jamboree.
Tuo tarpu 33 kraštai pranešė apie sa

vo skautų vykimą į tarptautinę stovyklą. 
Tai yra:

Amerika — 500 skautų, Armėnijos 
skautai — 100 skautų, Austrija — 700 sk., 
Belgija — 135 sk., Bulgarija — 50 sk., 
Danija — 800 sk., Estija — 15 sk., Brita
nija (su kolonijomis) — 4.000 sk., Graikija 
— 150 sk., Haiti — 5 sk., Olandija — 100 
sk., Islandija — 10 sk., Japonija — 3 sk., 
Ispanija — 70 sk., Latvija — 50 sk., Lie
tuva — 35 sk., Lenkija — 1.500 sk., Luk- 
semburgas — 120 sk,, Norvegija — 175 sk., 
Panama — 12 sk,, Prancūzija — 1.500 sk., 
Portugalija — 70 sk., Rumunija — 250 sk., 
Rusų emigrantai — 8 sk., Siamas — 5 sk., 
Suomija — 100 sk., Švedija — 300 sk.,

Mūsiškis ruošiasi vykti į Vengriją...

Šveicarija — 300 sk., Sirija — 70 sk,, Če
koslovakija — 350 sk., Jugoslavija — 300 
sk., Vengrija — 8.000 sk.

Viso — 19.783 skautai.
Šv. Mišios.

Tur būt, dauguma atvykusių į tarp
tautinę skautų stovyklą skautų bus kata
likai. Stovyklos atidarymo ir uždarymo 
dienomis bus atlaikytos šv. Mišios. Tomis 
pat dienomis bus ir protestantiškų pa
maldų.

1933 m. Jamboree amerikiečių skautų 
vaidinimas.

Amerikos (J. A. V.) skautai savo pa
sirodymui Jamboree stadione paruošė di
delį vaidinimą Galingesnis, negu kardas, 
kuriame iškelia tarptautinio skautų bro
liškumo reikšmę.

Skautiški pašto ženklai.
bus išleisti Vengrijos paštų valdybos 
tarptautinės stovyklos Godollo proga. Ant 
šių ženklų bus atvaizduotas pasakiškasis 
briedis — ketvirtosios pasaulinės Jambo
ree ženklas.

Jamboree plotas eksteritorialus.
Visas Jamboree stovyklos plotas turės 

ypatingas privilegijas — jis bus eksteri- 
torialinis, į jį negalės įeiti nė Vengrijos 
policija. Stovykloje bus savoji policija iš 
vengrų skautų, kurie yra išėję specialius 
kursus policijos mokykloje ir atlikę tam 
tikrą praktišką stažą.

Baden-Powellio palapinė.
Dalyvaudamas tarptautinėse stovyklo

se, Baden-Powellis paprastai mėgsta gy
venti palapinėje. Taigi ir Godollo vengrų 
skautai jam ruošia specialią palapinę, la
bai patogiai įrengtą. Ši palapinė bus pa
daryta panaši į tas palapines, kokias prieš 
tūkstančius metų vartodavo vengrų tautų 
vadai. Palapinė bus Baden-Powelliui pa
dovanota.

Parodos Jamborėjoje.
Tarptautinės stovyklos vadovybė or

ganizuoja oficialią stovyklos parodą, ku
rioje bus išstatyta visų dalyvaujančių sto
vykloje skautų organizacijų uniformų pa
vyzdžiai, fotografijos, palapinių ir kitų 
įrengimų modeliai bei literatūra.

Be to, kiekvienos tautos skautai savo 
stovyklos teritorijoje galės turėti po vie
ną palapinę, kurioje galės padaryti savo 
charakteringesnių skautiškų ir tautiškų 
dalykų parodą. Čia išstatytus dalykus 
skautai galės pardavinėti stovyklą lan
kančiai publikai bei kitų tautų skautams.

Jamboree dienraštis.
Jamboree turės savo didelį dienraštį. 

Jis vadinsis „Magyar Cserkesr" (Vengri
jos Skautas). Tas laikraštis turės daug 
bendradarbių, reporterių, fotografų, ste- 
nografų, mašinistų ir vertėjų, jie visi bus 
tik iš skautų. Laikraštis turtingai ilius
truotas eis keturiomis kalbomis: vengrų, 
anglų, prancūzų ir esperanto. Kiekviena 
tauta yra prašoma šiam laikraščiui turėti 
savo korespondentą, kuris kasdien jam 
teiktų žinių.

Geležinkelis Jamboree,
Be abejo, Jamboree Godollo bus di

delė. Tokia didelė, kad, be abejo, ją lan

kantieji skautų tėvai ir šiaip svečiai la
bai pavargtų, kol apeitų visą stovyklos 
plotą. Bet šiaip neatsitiks, nes Jamboree 
turės savo geležinkelį. Tiesa, tik siaurąjį, 
bet vis vien juo galima bus be nuovargio 
apvažiuoti visą stovyklą.
Ir juodukai mokosi esperanto važiuodami 

į Jamboree.
Trinidado saloje juodieji skautai, kurie 

mano vykti į Jamboree, yra suorganiza
vę esperanto kalbos kursus. Taigi mūsiš
kiai skautai, mokantieji esperantiškai, ga
lės susikalbėti ir su negrais.

. Maudyklės.
Visai netoli stovyklos vietos Godollo 

yra du ežeriukai, ten galės vandens mė- x 
gėjai maudytis. Taip pat stovyklos apy
linkėse ir Budapešte yra daug viešų mau
dyklių upėse ir baseinuose. Ežeruose prie 
stovyklos maudytis galima tik su „trusi- 
kais“, kitose viešose maudyklėse reiki; 
turėti maudymosi kostiumą.

Stovykloje bus ir bankas.
Jamboree vadovybė jau susitarė sj 

vengrų kredito banku, kad šis stovykloje 
atidarytų savo skyrių, kuris atliks įvai
rias bankines operacijas. Lietuvos sk. 
sąjunga gavo užklausimą kokių turinti pa
geidavimų dėl kalbamo banko veikimo 
stovykloje.

Stovyklos padalinimas.
Visa stovykla bus padalinta į 10 sky

rių; kiekvienas toks skyrius susidės iš 
vengrų skautų ir svetimtaučių dalies. Sky
riaus priešakyje stovės atskiras komen
dantas.

Ir jie svajoja būti Jamboree.
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Nulenktos motinos galvos.
Pavasario saulė papuošė margais žie

dais žemę.
Juodos laukų nugaros užsidengė ža

liais kilimais. Medžiai ir krūmai pamažu, 
lyg nepasitikėdami pavasariškam nusitei
kimui, vyniojo iš pumpurų žalsvus lapus. 
Vyniojo ir skleidė prieš saulės šypsenas, 
nuogas šakas pridengdami.

Iš tolimųjų kraštų sulėkę, paukščiai 
pasakojo savo įspūdžius. Jie pasakojo 
iš žiemos miego pabudusiai žemei apie 
anuos kraštus, kur amžinai juokiasi sau
lė, kur gamtos tvariniai niekuomet nejau
čia šaltojo rudens ir žiemos speigų, kur 
visuomet žaliuoja puošnūs, dideli medžiai 
ir svajingai mąsto neužmatomi, melsvi 
vandenys.

Paukščių giesmei pritaria piemenuko 
dūdelė. Gražūs, paprastučiai garsai pi
nasi su plunksnočių giesme ir kartu svei
kina pavasario grįžimą, garbina visatos 
judėjimo Priežastį.

Bet visa tai girdi ir mato tik samano
tos lūšnos. Paskirai laukuose ar pamiš
kėse išsimėčiusios bei susigūžusios tarp 
žydinčių vaismedžių į ilgas virtines, jos 
klausosi, kaip gieda visata išganingai sau
lei himną, stebi pavasario spalvų harmo
niją.

O miestas to nemato ir negirdi.
Jis rūstus, apsiniaukęs, tarytum šim

tametis senis besiruošiąs į šventnamį iš
pažinties.

Vienoj antroj vietoj tarp mūrų įsi
spraudęs medis jeigu ir žaliuoja, tai ne 
taip, kaip anas plačiašakis brolis pa
miškėj.

Miesto žmonės pavasarį sutinka karš- 
Ju išsiilgimu. Jie išeina į gatves ir pa
mažu vaikšto, besigėrėdami saulės spin
duliais, kurie, nuo paniurusių mūrų atšo
kę, ypatingai maloniai glosto miestelėntĮ 
veidus.

Pirmasis gegužės mėnesio sekmadie
nis.

Rytas.
Dar tik penkta valanda, o vaistininko 

Trakelio vaikai jau sukilo. Pranukas su 
Levuku, pasistumdydami, prausėsi vonios 
kambaryj, o Vandutė taisė savo kamba
rėly plaukus.

Berniukai nusiprausė, susišukavo, pa
baigė rengtis.

Levukas pribėgo prie Vandutės durų.
— Jau?
— Aš tuoj... Palaukit dar truputį...
— Greičiau.
— Na, nerėkauk, prikelsi mamytę, — 

pašnibždomis draudė nerimaujantį brolį.
— Žabaičiukai nesulauks mūsų ir išeis 

vieni patys.
— Tuojau baigiu. Nebijok, neišeis. Ju

du1 galit dabar pamažu išeiti kieman ir 
palaukti manęs. Bus mažiau triukšmo. Aš 
tuoj pasiruošiu.

Berniukai pirštų galais pasiekė duris, 
atsargiai paspaudė varinę rankenę ir ty
liai pastūmė pirmyn. Prasmuko pro pu
siau pravertas duris, perėjo koridorių ir 
atsidūrė kieme.

Čia atsikvėpė. Džiaugėsi abu, kad 
niekas nepajuto.

— Kažin kada ta Vanda išsipuoš? — 
nepatenkintai papūtė Pranukas ir taip jau 
iš prigimties gerokai pasipūtusius žandus.

— Žinai, moteriškas daiktas... — pri
simindamas, kaip sakydavo amžiną atilsį 
senelis, rimtai nusiteikė Levukas.

— Ji mums beveik ir nereikalinga. 
Vienas vargas... Mudu greičiau nulėktu- 
mėm, priskintumėm vieni patys...

— Ne, taip nebūtų gerai. Gėlės turi 
būti visų skintos, visų mamytei padova
notos.

— Tegul bus ir taip, — nusileido Pra
nukas.

Tuo metu atsidarė langas ir pasirodė 
Vandutė.

— Ū-ū! Aš pro langą!
Broliukai pribėgo,
— Puiku! Mes prilaikysim. Remkis 

ant mano peties,
Vandutė skubiai persisvėrė per palan

gę ir, atsiremdama Levuko peties, vikriai 
nušoko ant žemės.

— Na, skubėkim.
Vaistininko vaikai pasuko į vartus ir 

dingo gatvėj.
Gatvėse buvo tuščia ir nyku. Vienoj 

kitoj vietoj matėsi bešluojąs kiemsargis 
ar kokia nors sulinkusi bobutė besku
banti bažnyčion. Kiemsargio šluotos su
keltos, dulkės kilo stulpais į viršų, į šo
nus besiskleisdamos, gulo ant mieguistų 
mūrų.

Gatvių kryžvietėse snaudė vežikai, 
Saulės spinduliai žaidė su plačiomis jų 
nugaromis, kurios buvo nulopytos mar
gaspalviais, nevienodo dydžio lopais. Iš
vargę arkliai žiūrėjo ašarotomis akimis 
į žemę ir, nuleistą galvą retkarčiais pa- 
muistydami, laukė pusryčių meto.

Vaikai, perėjo kelias gatves, pasuko į 
vieną skersinę, kurios kampe stovėjo di
delis mūras.

Levukas įdėjo du pirštus burnon ir su
švilpė, pratęsdamas, tris kartus.

Kurį laiką nieko nesigirdėjo. Vaikai 
žiūrėjo į duris, į užleistus langus, dairėsi, 
ar nepamatys ką nors pasirodant bal
kone.

— Turbūt išėjo, — tarė Levukas.
— Matyt.'.. Buvom prižadėję lygiai 

penkiomis, o dabar penkiolika po, — pri
dėjo Pranukas, patraukdamas rankovės 
galą nuo tos vietos, kūr buvo uždėtas dai
lus laikrodukas,

— Dar kartą sušvilpk, — pasiūlė Van
dutė,

Tuo pačiu metu atsidarė stiklinės du
rys, Pro jas išbėgo vienas berniukas ir 
mergaitė — namų savininko vaikai: Ro
musis ir Marytė,

— Manėm, kad nebesulaukei,..
Kur eisim vieni patys.,. Truputį 

pramigom.
Vaikai pasisveikino, pasidalino įpras

tais dienos įspūdžiais mokykliniame gy
venime.

— Bėgsim prie geležinkelio pylimo. 
Ten, sako, labai daug gėlių, — pasiūlė 
Romusis.

— Taip ir mes galvojom. Niekas ne
pajuto, kaip išbėgot?

— Niekas. O pas jus?
— Taip pat. Mūsų mamytė vakar vė

lai atsigulė. Buvo svečiuose ir gerokai iš
vargo, Dabar taip gardžiai miega, kad 
nepabustų ir nuo didžiausio žemės dre
bėjimo.

Vaikai išėjo į užmiestį ir pasuko iš vie
nos gatvytės į vieškelį, kuris raitėsi kal
nuotomis vietomis į priekį.

Saulė, nuo rytinio žemės pakraščio per 
pusę sprindžio tepakilusi, nesuspėjo dar 
užsidengti akinančiu šydu. Ji rodėsi da
bar labai didelė ir apsiblaususi.

Dangus buvo plynas, tarytum nuplau
tos rugienos rudenį. Oras buvo ramus — 
nepūtė joks vėjelis.

Iš vieškelio pasuko vienavėžiu keliu
ku per laukus.

Žolėj čirpsėjo, dūzgė vabzdžiai, viršuj 
skambėjo paukščių giesmės. Tiek vienų, 
tiek antrų nesimatė. Pirmieji buvo per 
daug maži, kad būtų galima tankioj žolėj 
pastebėti,- o antrieji — per daug aukštai 
iškilę.

Vaikų lūpose nuščiuvo kalbos ir juo
kas, Susikaupę, jie klausėsi ryto simfoni
jos, širdyj reikšdami didžiausį gyvasties 
džiaugsmą.

Prie geležinkelio pylimo besiartinant, 
tą vaikų nusiteikimą išblaškė staiga pasi
girdęs Vandutės balsas.

— Žiūrėkit, kiek gėlių!
Vaikų akys sužiuro į pylimo pašlaites.
— Dievuliau, kokios gražios!
— Kas pirmas?!
— Aš!
— Ne tokiems...
— Aš!
Vaikai pasileido priekin.
Romusis užkliuvo už kupsto ir parvir

to, Griūdamas, kažkaip netyčia pasipynė 
Levukui po kojų. Parvirto ir tas.

Gardus juokas pasipylė po pievą, tary
tum žirniai iš prakiurusio maišo.

Geležinkelio pylimo pašlaitėse maloniai 
šypsojosi baltos, geltonvidurės ramulės ir 
mėlynos žibuoklės. Netoliese augą ber
želiai supo mažyčiais lapeliais tesuspėju- 
sias apsidengti šakas.

Vaikai išsiskirstė pašlaitėse ir pradėjo 
skinti gėles. Kiekvienas troško priskinti 
kuodidžiausį bukietą, tad lenktyniavo, 
kaip beįmanydami. [

— Levuk, ką tu darai?! Žemiau skink. 
Reikia su kotukais, o pas tave vienos 
galvutės, — pastebėjo Marytė.

— Taip, mat, patogiau jam, — nusi
šypsojo Pranukas.

Levukas pasižiūrėjo į savo gėles, ap
metė akimis Vandutės rankose suskintas.

— Ta mano gėlė, aš pirmas pamačiau, 
— sušuko Romusis.

— O aš pirmas pribėgau, — atsikirto 
Pranukas, ruošdamasis skinti didelę, ypa
tingai gražiai besišypsančią ramulę.

— Ne, mano. Tik pamėgink nuskin
ti, — neužsileido Romusis.

— Berniukai! Negražu tokią dieną 
bartis. Šiandie mes turim būti ypatingai 
geri.

Berniukai paraudo, pasižiūrėjo į vie
nas antrą.

— Žinai ką? Palikim tą gėlę, tegul ji 
auga, — pasiūlė Pranukas.

— Na, gerai, — sutiko lyg ir nenoro
mis Romusis.

Už pusvalandžio vaikų rankose švy
tėjo gražios gėlių puokštės. Jie rodė jas 
vienas kitam, gyrėsi.

— Dabar pridėsim po vieną beržo ša
kelę ir viskas, — pranešė Marytė.

— 0 karklelių?
— Būtų neblogai. Bet kur dabar jų 

gausi...
— Prie upelio yra.
Prilaužė beržo šakelių, nubėgo prie 

upelio, netoliese bečiurlenančio, surado 
jauną karklyną, pūkiniais pumpurais pasi
puošusį.

Saulė pirmąjį dangaus ketvirtį baigė, 
kai vaikai pabaigė puošti savo bukietus.

— Na, o dabar namo! — linksmai su
šuko Levukas.

— Namo! Mūsų mamytė, tikriausiai, 
bus jau atsikėlusi, — pritarė Marytė.
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— O mūsų kažin?,.. Dar tebegulinčią 
gėlėmis užversim, — nusijuokė Vandutė.

— Tai apsidžiaugs!,.. Juk manys, kad 
mes miegojom,

— Vakar vakare, guldamas, aš taip 
bijojau, kad nepramiegotumėm.

— O mes susitarėm su tarnaite, kad 
pažadintų, — lyg ir pasigirdamas savo 
planu, nusijuokė Romusis,

Vaikai žengė laukų keliukų, rūpestin
gai dabodami suskintas gėles.

— Uždainuokim! A? — pasiūlė Ma
rytė,

— Puiku! O ką?
z— Kokią nors gražią.,,,
— „Siuntė mane motinėlė",,,
•— Neišeis!
— Išeis,,, Tik pradėkim. Pamatysit!.-,
— Na, bandom,

— Vandut, pradėk!
„Siuntė mane motinėlė
Į jūreles vandenėlio ,. ,“
Sidabriniais vaikų balsais suskambusi, 

daina pasiskleidė į visas puses, bučiuoda
ma pakelyj sutiktas gėles.

Saulė kilo, dideliu lanku lenkė mėly
ną dangų.

Sargo vaikas, Simukas, neturi motinos.
Jau devintas mėnuo, kaip ji išėjo į aną 

nemirtingųjų kraštą. Paliko sudrėkusias 
rūsio sienas, kur vienuolika metų vilko 
sunkų juodo vargo jungą. Jau devintas 
mėnuo, kaip iš sargo Bartušio buto išėjo, 
mirties kaulais barškindama, negailestin
goji džiova.

Sargas Bartušis senas ir suvargęs. Ly
giai kaip ir tas kiemsargis šuo, nuo kaž
kurių laikų sukęžusioj statinėj belindįs. 
Juodu abu, vos bepaslinkdami, saugo vais
tininko Trakulio gėrybes.

Simukas jiems padeda. Dažnai jo tė
vas, mūro sienos atsirėmęs, užsnūsta ir 
miega, o šuo amžinai snaudžia, priešaki
nių kojų tarpan padėjęs galvą, ir visiškai 
nieko nejaučia. Simukas, tai žinodamas, 
dažnai keliasi iš savo guolio ir eina prie 
tėvo. Čia jis paima storą, iš tėvo rankų 
iškritusią, lazdą ir saugo pono turtą, ypa
tingai sekdamas užpakalines vaistinės du
ris, bijodamas, kad kas nors neįsiveržtų 

-pro jas.
Šiąnakt Simukas taip pat užvadavo 

tėvą.
Kai išaušo rytas, tėvas tebesnaudė. 

Saulės spinduliai, pro mūrų tarpą prasi- 
spraudę, švietė į sulysusį, neskustą jo 
veidą.

Simukas žino, kad šiandie motinos 
diena.

Jis pasižiūri į miegantį tėvą, padeda 
šalia jo lazdą ir eina vidun.

Atsisėda prie lango ir mąsto.
Pernai šiuo metu jo motina dar gyve

no. Jis parnešė jai gražių gėlių, visą die
ną geras, labai geras buvo.

Parneštų ir dabar Simukas savo moti
nai gėlių, būtų jai geras, kaip angelėlio 
šypsena...

Tuo tarpu jo motinos nebėra. Ji 
išėjo...

Simuko žvilgsnis nukrypsta į kampą, 
kur kabo maža lentynėlė.

Jis pasikelia ir prieina.
Suvytusios gėlės. Tokios silpnos, men

kutės; trupa kiek labiau suspaustos.
Simukas krūpteli. Jis prisimena mo

tiną, kuriai anais metais tas gėles par
nešė.

Viešpatie! Juk jo motina dabar lygiai 
kaip ir tos gėlės. Jos veide dabar nebė
ra tų tyliųjų, mėlynų akių, lygiai kaip 
tame pernykščiame ramulės žiede pava
sario šypsenų.

Simukas ilgai užsimąsto, žiūrėdamas į 
gulinčias jo delne suvytusias gėles.

Dvi ašaros, grynos, kristalinės nurie
da išblyškusiais skruostais ir nukrinta 
ant tų sunykusių gėlių.

Simukas pabučiuoja gėles, vėl pade
da ant lentynėlės. Jo akys pagauna iš
bėgusius kieman pono vaikus. Atsidūsta,

—- Jie laimingi. Jie turi motiną... Nie
kas jiems nerūpi... Už parneštas gėles jų 
motina išbučiuos juos, apdovanos viso
kiomis dovanomis.

Simukas atsimena kažką ir veja šalin 
pavydo jausmą. — Jie geri vaikai, jie my
li savo motiną. Jie atsikėlė ir eis par
nešti jai gėlių. Nesvarbu, kad jiems nie
kas nerūpi, kad turtingi.

Simukas kažką sugalvoja. Užsivelka 
švarkiuką,- užsideda kepurę.

Jis nueis į laukus, priskins gėlių ir nu
neš jas prie motinos kapo. Juk jo mo
tutė vis vien matys atneštas gėles, bu
čiuos motiniškomis lūpomis ryškiaspal
vius žiedus, tik jis, mirtingas vaikas, ne
galės matyti jos, dangiška skraiste apsi
gaubusios. Taip! Per menkos mirtingo 
žmogaus akys, kad galėtų pamatyti dan
gaus gyventojus!...

' Motinai.
Pirmųjų žibuoklių Tau, Motina mano, 
Nuskynęs aukoju aš Tau už vargus-, 
Už tas daineles, ką krūtinė dainavo, 

~ Kai aš teregėjau vien lopšio džiaugsmus. 
Žinau, ir dabar Tu meldiesi už mane, 
Kad aš nepaklysčiau gyvenimo jūroj. 
Žinau, kad ta meilė ir dabar dar liepsnoja, 
Ir savo mintyse statai man laimės rūmus.

O Motina mano! aš Tau nusilenkiu, 
Norėčiau išgirsti vėl dainą lopšinę, 
O ji man gražesnė už skambesį kanklių, 
Skaistesnė už aušrą dangaus rytmetinę.

Tavąjį veidą jau laiks išvagojo, 
Jau puošias plaukai nū baltu sidabru. 
Ar juokias pavasariai, ruduo ar kvatoja— 
Su Tavo palaima pasaulin einu.

Palaimink ir šiandie, o Motina, mane, 
Gyvenimą mano kad gėlės vien puoštų — 
Ji pakelia ranką ir kryžium žegnoja.— 
Tau, Motina brangi, žibuoklių štai 

[pluoštai.
Kazys Bradūnas.

Simukas priskynė gražią puokštę mė
lynų žibuoklių, neužmirštuolių ir ramu
lių. Baltą vandens leliją upelio maldynuo
se netikėtai pražydusią rado.

Jo mamytė taip mėgo tas vandens le
lijas. Pernai pavasaris daug ankstybesnis 
buvo — Simukas daug, daug priskynė jų 
upelyj. Ir vaistininko vaikams davė, ne- 
drįsusiems bristi į klastingą vandenį.

Siaurutėmis, mediniais šaligatviais 
priemiesčio gatvelėmis pasuko kapinyno 
pusėn.

Kapinyno vartus rado atidarytus.
Prie vartų, ant paplokščio akmens sė

dėjo į gumulėlį susitraukusi senutė — el
geta. Sugrubusiais pirštais braukė rožan
čiaus karolėlius. O tie karolėliai, tary
tum juodalksnio pumpurai, stambūs.

Elgeta palenkė Simukui galvą, lūpo
mis neaiškiai kažką sušnibždėjo. Simu
kas galvos mostu atsakė ir nesmagu jam 
pasidarė. Jis žino, kad senutė elgeta yra 
reikalinga išmaldos, o jis nieko neturi.

Norėjo praeiti, tačiau sumeta kažką 
galvoj, ir sustoja. Ištraukia baltąją van
dens leliją ir paduoda, padeda elgetos 
delnan.

Senutė keistomis akimis sužiūri į Si
muką, nepaprastos išmaldos nustebinta 
Vienu metu jos veide pasireiškia nepasi
tenkinimas, tačiau ji užmeta vienu žvilgs
niu suplyšusius vaiko rūbus ir gulinčią 
delne gėlę,

Simukas stovi, sumišęs.
Senutės elgetos akyse sužiba džiaugs

mas, nušvinta visas veidas. Ji atsiremia į 
Simuką nežemišku dėkingumu degančio
mis akimis ir šiltai, motiniškai nusišypso.

— Dievas tau visuomet padės, vaiku
ti, — tyliai, uždususiu balsu sušnibžda.

— Juk ir ji motina, — pagalvoja Si
mukas, šypsena į senutės padėką atsa
kydamas.

— Aš turėjau sūnų. Jo akys buvo ly
giai tokios pat mėlynos, kaip ir tavo, vai
kuti, — skaudžiai atsidūsta senutė ir vėl 
pradeda braukyti rožančiaus karolėlius.

Simukas nuėjo kapinyno taku.
Praėjo pro puikius paminklus, pro di

dingai stovinčius kryžius ir pasuko siau
ručiu taku į kapinyno užkampį, kur kry
žių žymiai mažiau, o ir tie patys esantieji 
suvargę, susmukę, rodos, taip ir nori, pra
šosi gulinčio žemėj lavono, kad priimtų į 
savo prieglobstį. Daugelis kapų užslinkę, 
su žemės paviršium susilyginę. Kiti nors 
ir papuošti sodintomis gėlėmis, tačiau sun
ku ir juos buvo atskirti nuo sužėlusių ap
linkui žolių. Tik tas vienas supiltų žemių 
kauburys žymėjo, liudijo, kad toj vietoj 
miega amžinuoju miegu kažkada tai bu
vęs žmogus.

Prie kapo, kuris nuošaliau, kuris su
kastas prie pat nešventintos vietos, Si
mukas sustojo.

Nusiėmė kepurę. Atsiklaupė.
Persižegnojo. Ir paskendo maldoj.
O ta malda šventa ir gryna. Jai galėtų 

pavydėti ir visų toliausiai nup žmonių 
pasislėpęs, visų labiausiai atgailaująs 
vienuolis.

Padeda kapo galvugalyj gėles.
Ilgai žiūri ašarotomis akimis į apžėlusį 

šiurkščiomis žolėmis žemės kauburį.
Vaizduotėj pinasi vaizdas. Iš pereitų 

metų pirmojo gegužės mėnesio sekmadie
nio.

Jo motutė miega. Jis parneša jai gė
lių, padeda ant pagalvio prie galvos ir 
kantriai laukia, kada pabus. O motutė 
niekaip nepabunda — vakar iki juodžiau
sios nakties plovė per visą dieną skalbi
nius. Simukas paima vieną gėlę ir, nebe
iškęsdamas, pradeda su ja švelniai glos
tyti sumerktas akis. Motina pabunda. Už
griebia rankomis gėles, pamato sūnų. 
Žiūri ilgai į gėles, po to prispaudžia Si
muką prie krūtinės ir ilgai, ilgai bučiuoja.

O dabar nėra nieko. Tik tas vienas, 
žolėmis apžėlęs kapas.

Tylu, ramu aplinkui.
Guli kapo galvugalyj gėlės ir niekas 

riepabunda, niekas jų nebučiuoja.
Simukas nebeišlaiko ir pravirksta.
Sukniumba ant sukasto kapo ir trūk

čioja visu kūnu. Įdubusi krūtinė daužosi į 
susigulėjusią žemę, ašaros bėga, vilgo 
skurdžiai sužėlusias žoles.

— Mama! Mamyte!...
Lūžčiojantis vaiko balsas ritasi ir čia 

pat slopsta alyvų krūme, beaugančiam gre
ta sulysusio kryžiaus, kurio viršuj prikal
tas Kristus nebeturi vienos rankos.

Skausmas išsenka iš vaiko krūtinės ir 
ji apgaubia tylus, raminantis nusiteikimas.

Simukas atsikelia nuo žemės, kurį lai
ką žiūri į kapą ir giliai, giliai atsidūsta.

Pabučiuoja gėles, palieka kapo galvu
galyj ir tyliai eina kapinyno taku atgal.

Saulės spinduliai žaidžia su marmuri
niais kryžiais.
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Apie gražų skaitymą.
Skaitymas yra menas, kuris rei

kia išmokti. Tiesa, tai nėra savaran
kiškas menas, kuris pats iš savęs 
kurtų—skaitymas tėra kuklus kitų 
veikalų aidas. Tačiau gražus skai
tymas pasiekia savo tikslą, būtent’- 
įveda klausytojus į rašytojo minčių 
nuotaikos pasaulį.

Yra gražu skaityti, įdomią knygą 
artimųjų ratelyje, malonu gera pra
moga su kitais pasidalinti. Skaity
mas balsu didesnį palieka įspūdį, 
kaip tylus skaitymas vienatvėje, 
skaitymas balsu priartina klausy
tojus arčiau prie poeto ar rašytojo 
ir paskatina pasvarstyti jo mintis. 
Bet reikalinga, kad skaitytojas mo
kėtų gražiai skaityti, kitaip iš ma
lonumo beliks tik varginimas klau
sytojų. Išlavintam, greit galvojan
čiam ir greit susivokiančiam žmogui 
lygiai nepakenčiamas yra tiek mik- 
čiojantis šlebizavojimas, tiek per- 
skubus beprasmis žodžių bėrimas, 
tiek monotoniškas, nuobodus trauki
mas,tiek ir perdėtas jausmingas dek
lamavimas. Tikrasis gerumas ir čia, 
kaip visur., yra aukso vidurys.

Ką mes pasakytume, išgirdę dai
ną, kuri turėtų tik vieną toną, be 
pakėlimo ir nuleidimo, be takto ir 
ritmo? Neabejojam, pasakytume: 
nuobodu ir nepakenčiama! O tas, 
kas yra reikalaujama iš dainos, 
būtent, suprasti ir tiksliai išpildyti 
visus gaidų ženklus, — tas pat yra 
reikalaujama ir rašto veikalą skai
tant.Tiesa, skaitydamineturime prieš 
save gaidų, bet yra skiriamieji rašto 
ženklai, kurie rodo, kada reikia 
skaitant stabtelti, padaryti pauzę, 
ir kokio ilgumo toji pauzė turi būti. 
Kablelis ženklina trumpesnę pauzę, 
kaip taškas, o taškas ženklina trum
pesnę pauzę kaip dvitaškis arba daug
taškis. Šauktukas reiškia ypatingą

Prie vartų senutė elgeta vėl atsire
mia į Simuką tuo pačiu degančiu veidu.

— Ir plaukus mano sūnus lygiai tokius 
pat turėjo, kaip tu, vaikuti, — nusigailina 
suvytusiomis lūpomis.

Simukas sustoja. Norėtų pasišnekėti, 
paklausti senutės, kur jos sūnus dabar 
yra. kad jai tenka elgetauti. Paklausia.

Tačiau senutė elgeta neatsako. Ji žiū
ri į judančias Simuko lūpas ir liūdnai lin
guoja galvą,

— Kurčia... Ji negirdi... — krūpteli Si
mukas.

Senutė elgeta nebežiūri į vaiką. Nu
leidžia akis į žemę ir brauko rožančiaus 
karolėlius.

Simukas nueina.
Elgeta palydi jį skausmingu žvilgsniu 

ir prispaudžia prie sukepusių, pajuodavu
sių lūpų baltą vandens leliją.

Juozas Žukauskas, 

sakinio prasmės akcentavimą, o 
klaustukas—klausiamosios intonaci
jos išreiškimą. Kabutės pradeda ir 
baigia tiesioginę kalbą. Šitie ženklai 
padeda skaitant orientuoti balso 
pakėlimą ir nuleidimą sakinių ir žo
džių pabrėžimą. Reikia ir truputėlio 
dvasios judrumo, mokėjimo greitai 
peržvelgt ir suvokt viso sakinio 
prasmę. Skaitanttant tiesioginę kal
bą, dialogą, reikia kiek gyvumo ir 
vaizduotės įdomiai atvaizduoti bal
su skaitomą santykį.

Pasakojimai ir dvasios pergy
venimų vaizdavimai reikalauja 
įdėti į skaitymą daugiau jausmo, 
kaip šiaip aprašymai, pav., istorijos 
arba geografijos dalykų,.kurie dau
giau veikia protą, kaip jausmus ir 
Širdį. Reikalinga kiek inituicijos pa
gauti kiekvienam dalykui tikrąjį

Lietuviai skautai Latvijoje.
Malonu pasakyti, kad gražiame 

Latvijos skautų organizacijos drau
govių būryje esama ir dviejų lie
tuviškų, šiuo metu Rygoje ir Lie- 
pojuje.

L. S, C. O. statutas leidžia ir 
tautines mažumų draugoves, ku
rios suburia savo tautiečius ber
niukus, Iš-tokios draugovės reika
laujama, kad draugovės raštvedy
ba, išorinės komandos ir p. būtų 
latviška.

Pirmoji lietuvių draugovė buvo 
įkurta 1923 m. Rygoje. Pirmuosius 
5 metus jai vadovavo St. Burlevi- 
čius. Draugovė augo sparčiai. Vi
suomenė ja domėjosi.. Bet stigo 
vadų. Esami vadai neturėjo skau
tiško prityrimo ir draugovė pra
dėjo silpnėti.

1928 m. įvyko Latvijos Jambo
ree. Dalyvavę joje ir apie 15 ry
miečių ir 5 liepojiečiai bendroje 
stovykloje. Stovyklai vadovavo Jr. 
Stabinis.

Rudenį St. Burlevičius atsisakė 
nuo draugininko pareigų. Draugi
ninku paskirtas Jr. Stabinis, kurs 
ir dabar šias pareigas tebeina.

Draugovėje prasidėjo spartesnis 
darbas. Ji vėl pradėjo augti, nes 
teturėjo vos apie 15 skautų.

Dabar draugovė turi maždaug 
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toną ir klausytojų skonį. Pagrindi
nė taisyklė čia bus—skaitytoj as turi 
balsu skaityti tik tokius dalykus, 
kurie jam savi, suprantami.

Pratybos ir geras pavyzdys te
gali išmokyti gražiai skaityti. Skau
tai turėtų nepraleisti progos pasi
mokyti balsu skaityti šeimos rate 
arba skiltyse. Čia bus ir gerų nu
rodymų, kurie pamokys, pataisys:— 
už tokius nurodymus nereikia pykti.

Tiek daug senų, sergančių ir 
aklų' žmonių būtų dėkingi už gra
žaus paskaitymo valandėlę! Tiek 
daug pavargusių, nusiminusių, vie
natvėje atsidūrusių ieško kokio iš
siblaškymo, kuris sustiprintų dva
sią ir nors valandėlei leistų pamiršti 
vargą! Jiems gražiu skaitymu ga
lime teikti aukso šviesos, skaisčių 
pavyzdžių, keliančios žygiškumo 
galios. Tiek progų geram 
skaut’o darbeliui!

10 skautų vyčių, 30 skautų ir 10 
vilkiukų. Vyresniųjų skautų tarpe 
nemaža sėkmingai baigusių skilti - 
ninku kursus, 2 baigę stovyklavi
mo kursus (tokių visoje Latvijoje 
tėra apie 15). Draugininkas prity
ręs vadovas ir yra baigęs Latvijos 
skautų Gilwell kursų skautų ir vil 
kiukų skyrius, ir pats šiuose kur
suose lektoriauja.

Darbas draugovėje vyksta sklan
džiai. Kartais trukdosi šiek tiek, 
nes skautai neturtingi ir draugo
vė neturi pakankamai lėšų.

Draugovės vadovybę sudaro; 
draugininkas — Jr. Stabinis, jo pa
dėjėjas (skautų vyčių reikalams)— 
J. Stabinis, padėjėjas (skautų rei
kalams) — B. Rupšis, vyr. sklt. — 
A. Zauka ir padėjėja (vilkiukų 
reik.) — V. Bugavičiūtė,

Lietuvių skautų draugovė (112) 
yra dar Liepojoje. Ji įsteigta 1928 
m. kovo mėn. 20 d. Dabar draugo
vėje yra 23 skautai, 8 vilkiukai, 7 
sk. vyčiai, ir 2 skautininkai. Drau
gininkas — sktn. K, Drąsutis.

Ir vienos ir kitos draugovės 
daugelis skautų yra buvę kelis 
kartus Šiaulių tunto stovyklose 
Palangoje, kur užsimezgė pažin
tys ir širdingi broliški santykiai.

19



Andrew Mellwee.

Jūros paukščiai.
Žuvėdros suko ratus ties miglotu jū

ros paviršiumi, ir jų graudus klykavimas 
aidėjo per nerimstanti vandenį. Laukiniai 
jūros paukščiai skrido i savo „penyklas" 
mažojoje įlankoje.

— Štai jos, Alane, — pasigirdo berniu
ko balsas. — Nustatyk aparatą. Jei bū
sime laimingi, tai gal ką nutrauksime, kaip 
tik migla pakils.

Kalbėtojas buvo kokių penkiolikos 
metų amžiaus, gražiai sudėtas ir nudegęs 
tuo nudegimu, kuris žymi prie jūros gy
venančius žmones. Jo draugas buvo men
kesnis ir, nors buvo, palyginus su juo, 
daugiau išblyškęs, jo veidai buvo raudo
ni ir akys žibėjo, o tai — tikri sveikatos 
pažymiai. Tai buvo skautai, kurie su fo
tografijos aparatu 'medžiojo šaltoje pil
koje aušroje.

Alanas Websteris, menkesnysis ber
niukas, buvo labai karštas gamtininkas. 
Bet jis iki šiolei gyveno mieste ir kaip 
reikiant negalėjo atsidėti savo pamėgtam 
mokslui. Tomas Milleris gėdinos prisi
pažinti, kad prieš tai gamtamokslyje jis 
niekad nematė jokio įdomumo. Todėl 
prieš berniukus buvo sunkus uždavinys.

Atsargiai Alanas iškišo savo didelį 
aparatą virš akmens, už kurio tupėjo su
sigūžę, ir paskui jį pridengė žolėmis.

Paukščiai leidosi žemyn, sukdami ra
tus aplink įlanką, prieš nutūpdami, ant 
\ andens paviršiaus.

— Dabar, — sušnibždėjo Tomas.
— Dar ne, — šnibždu atsakė Alanas. 

— Perdaug miglota; turėsime dar kiek 
palūkėti.

Paukščiai dar nebuvo spėję nusileisti, 
kaip staiga būrys jų, sutūpusių arti uolos, 
kuri saugojo įlanką nuo pilno jūros smar
kumo, pakilo, greitai suplasnoję sparnais, 
išsigandusiai klykdami. Iš karto visas pul
kas klykdamas pakilo nuo jūros ir aukš
tai išsimušė į padangę.

— Šimts pypkių! — tarė Tomas. — 
Kažkaip pabaidėme paukščius. Kažin, ką 
mes ne taip padarėme.

— Tupėk ramiai, — perspėjo jo bi
čiulis. — Man rodos, kad čia ne mūsų 
kaltė.

Jam kalbant, iš už žemės iškyšulio 
pasirodė maža valtis ir leidos tiesiai į 
įlanką. Ji greit skriejo tarp aštrių, iš van
dens kyšančių uolų ir netrukus jau plau
kė palyginti ramiu įlankos vandeniu.

— Kas tai per laivas? — paklausė 
Alanas.

— Atrodo, kaip dvylikapėdė valtis su 
pritaisyta bure, — atsakė Tomas. — Ko 
jai čia reikia?

Valtis leidos tiesiai į krantą. Joje sė
dėjo du vyrai. Vienas iš jų vairavo, o ki
tas valdė bures. Apie dvidešimt sieksnių 
nuo kranto burė buvo nuleista ir inka
ras išmestas. Vienas iš vyriškių atsistojo 
raivydamasis.

Paskui jis vėl atsisėdo ir užsidegė pa
pirosą, matyti, kažko laukdamas. Tupė
damas už akmens, Alanas ėmė smalsauti.

— Kažin, ko jiems reikia, — prašnibž
dėjo jis. — Gal galėtume jiems padėti.

— Galime paklausti, — atsakė Tomas.
Sulig tuo abudu skautai atsistojo ir 

nutraukė j vandenį. Jų batai guminiais 
padais nekėlė jokio triukšmo ant lygių 
akmenų, ir jie priėjo prie pat valties, vy
riškiams nematant.

Išgirdęs krepštelėjimą, vienas iš vy
riškių apsisuko ir pamatė berniukus. 
Įspūdis buvo nuostabus. Metęs papirosą 
per bordą, jis pašoko ant kojų, ko neap

versdamas valties, ir pagriebė nuo teliau- 
dų (dugninių valties lenta) šautuvą.

— Šnipai, Bilai! — sušuko jis. — Ran
kas aukštyn, judu, nes kitaip — šimts 
pypkių! — judu pičpilnius privarysiu šra
tų.— Kitas vyriškis apsisuko sėdynėje ir 
nusikeikė, valčiai pavojingai kryptelėjus. 
Jo veide, sukantis, buvo išgąsties išraiš
ka, bet ji išnyko, kada jis pamatė sukelto 
triukšmo priežastį.

— Kas tau atsitiko, gluše? — jis pik
tai paklausė savo draugą. — Juk tai du 
maži berniukai.

— Berniukai! — griežtai pašiepė ant
rasis. — Tai skautai... Man — tai poli
cijos šnipai. Senis Joe buvo vieno iš jų 
patupdytas.

Grasinami šautuvo vamzdžiai skautus 
prie vietos kalte prikalė, nors jie ir la
bai norėjo leistis į kojas. Vyriškis, kuris 
laikė šautuvą, nebuvo panašus į žmogų, 
kuris mėgtų juokauti, o nei vienam nei 
antram berniukui nesinorėjo staiga mirti.

— Kas yra? — sušuko Alanas. — Nu
kreipk tamsta šautuvą kur kitur. Mes 
jums nieko blogo nepadarėme.

— Užsičiaupk, — tarė Aeddy, — nes 
kitaip paspausiu gaidelį. Ir stovėkite ra
miai, kol išlipsiu į krantą... Bitlai! pa
čiupk virvę, ir mes jauniklius susirišime.

Reddy iškėlė koją per valties šoną ir 
nubrido į krantą, nors auliniai batai kliu
dė jam bristi. Kitas vyriškis pasekė jo 
pavyzdžiu. Reddy, išlipęs ant kranto, nu- 
kryvavo prie Alano ir griebė jį už pe
ties, tuo tarpu nuimdamas pirštą nuo šau
tuvo gaidelio. Be abejo, jis vaizdavos, 
kad skautai ir taip jau buvo kaip reikiant 
įbauginti. Po valandėlės jis žinojo geriau.

Pamatęs progą, Alanas puolė pirmyn 
ir numušė šautuvo vamzdžius žemyn.

— Greitai, Tomai! Drožk lazda! — 
sušuko jis.

Tuoj sumetęs, Tomas prišoko artyn. 
Jo skautiška lazda užbrėžė galingą lanką 
ir garsiai pokštelėjo Reddy per galvą. 
Reddy susileido ant žemės paslikas.

Alanas tuoj puolė prie kito vyriškio, 
kuris griozdės savo švarko kišenėje. Jie 
smarkiai susikabino ir ėmė įniršusiai 
grumtis. Vėl Tomo lazda pakilo ir nusi
leido, o Billas riktelėjo iš skausmo. Jis 
nebuvo kokis ištižėlis, bet puolimo stai
gumas ir smarkumas jį apkvaitino. Jis 
bematant gulėjo aukštieninkas, ir Alanas 
jį rišo; šonus jam skaudėjo nuo pylos, 
kurią buvo gavęs, o ant galvos buvo iš
šokęs gumbas kaip kiaušinis.

— Tik nesuriškime jų naujokų maz
gais, — tarė Tomas.

Kaip tik abudu nedorėliai buvo su
versti šalia vienas kito, skautai atkreipė 
savo dėmesį į valtį.

— Yra kažkas netvarkoje, — tarė 
Alanas. — Einame į valtį pasižvalgyti.

Jie nubrido, nešini batais, į inkare gu
linčią valtį. Alanas pasiėmė šratini šau
tuvą su savimi, nors ir nematė būtino 
reikalo.

Valties pryšakyje buvo maža spintelė, 
kurioje berniukai rado stiprų, odinį la
gaminą, užrakintą sunkia spyna. Spinte
lės dugne buvo paberta sauja patronų, ’r 
juos Alanas susikišo į kišenę.

Berniukams pasilenkus ir Tomui ėmus 
knibinėti odinio lagamino spyną, jų už
pakalyje terkštelėjo ir pasigirdo šūvis. 
Kažkas piktai prazvimbė ir susmego į 
medį.

Billui buvo kažkaip pavykę išsipalai- 
duoti iš ryšių, ir dabar jis šaudė iš revol

verio, kurio berniukai nebuvo iš jo 
atėmę.

Tomas išsitraukė iš makštų savo peilį, 
piūstelėjo per inkaro virvę ir truktelėjo 
burę. Burė išsipūtė, ir valtis leidos tolyn, 
nors dar viena kulka suspėjo prazvimbti 
ir kiaurai pereiti per burę.

Atsitūpęs valtyje, Alanas atlaužė šau
tuvą ir pamatė dvi blizgančias patronų 
galvutes vamzdžiuose. Vėl uždaręs šau
tuvą, jis pridėjo buožę prie peties ir iš
šovė, kaip pakliuvo. Šautuvas spyręs ko 
jam peties neišnėrė.

Bet į jų pusę daugiau kulkų neat
zvimbė. Billas pasislėpė tarp akmenų, 
vilkdamasis Reddy su savimi.

Alanas sekė vyrus ant kranto. Tuo 
tarpu Tomas pasuko valtį pavėjui. Burės 
susiūbavo ir ėmė plastėti.

Staiga berniukai išgirdo virpamą dūz
gesį ore. Dūzgesys buvo pastovus, mono
toniškas. Jį buvo išgirdęs ir Billas, nes 
išlindo iš savo slėpynės, ir mostagavo 
rankomis. Pažiūrėję į viršų, skautai pa
matė lėktuvą atskrendant.

— Hidroplanas! — tarė Alanas, pa
stebėjęs plūdes. — Atrodo, lyg irgi no
rėtų čia nusileisti.

Lėktuvas, kiek nusileidęs, apsuko ratą 
aplink įlanką. Berniukai išgirdo riktelė
jimą ir apsisukę pamatė Billą bėgant 
krantu, rėkiant kaip beprotį ir rodant į 
valtį. Lėktuvas, ko nesusilyginęs su ‘van
dens paviršiumi, nudūzgė į bėgantį vy
riškį. Berniukai pamatė du žmones lėk
tuve.

Vienas, išsilenkęs iš lėktuvo, matyti, 
suprato, ko Billas rėkė. Lėktuvas pasu
ko į kairę ir leidos atgal į valtį. Prale
kiant, motoras buvo sustabdytas, ir ke
leivis šūktelėjo:

— Pasiduokite, nes kitaip klius!
Ir jis paleido šūvį iš revolverio, tarsi 

savo žodžiams pabrėžti.
— Ką darysime, Tomai? — paklausė 

Alanas.
— Palauksime ir pažiūrėsime, — atsa

kė Tomas.
Lėktuvas dar kartą pakartojo savo 

manievrą, ir šį kartą du šūviai nuaidėjo. 
Viena kulka prazvimbė pro Alano skry
bėlę.

— Jis nori mus užmušti, — žioptelėjo 
skautas.

Pridėjęs šautuvą prie peties ir beveik 
netaikęs, jis paspaudė gaidelį. Šūviui dar 
nespėjus nuaidėti, iš keleivio užpakali
nėje lėktuvo sėdynėje pasigirdo skausmo 
ir pykčio šauksmas ir parodė, kad bent 
dalis šratų pataikė.

— Šimts kalakutų! Aš jį užmušiau, — 
sušuko nusigandęs Alanas.

— Nebijok, negriebė galas, — tarė 
Tomas. — Žiūrėk, jis vėl grįžta.

Lėktuvas buvo pradėjęs kopti į viršų, 
o tuo tarpu keleivis kažką knibinėjo savo 
sėdynės pryšakyje. Alanas pamatė, kas 
tai, ir pabalo, kaip drobė. Tai buvo kul
kosvydis!

— Dumkime kur, Tomai, — patarė jis 
tvirtu balsu, nors veidas ir buvo išblyš
kęs. — Tas žmogus, matyti, yra visiškai 
iš proto išsikraustęs.

Tomas pasuko valtį į vakarus, į ky
šančias uosto angos uolas, kur jis, jei būtų 
reikalas, galėtų pasprukti nuo puolimų iš 
viršaus, plaukdami pauoliais.

Galingam motorui garsiai ūžiant, lėk
tuvas nėrė paskui juos ir ėmė sukti di
delį ratą aplink bejėgius berniukus. Jis 
skrido artyn ir artyn, o paskui iš kulko
svydžio nasrų papliupo, tarsi miksede
mos, kulkos. Vanduo aplink valtį užvirė, 
kulkų lietaus kapojamas.

— Apsuk valtį! Apsuk valtį! — su
šuko Alanas, pamatęs pavojų.
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Tomas truktelėjo už vairo, ir buom- 
kartė siūbtelėjo aplink, ko nenušluoda- 
raa Alano nuo valties. Bet tas staigus 
krypties pakeitimas tuo tarpu išgelbėjo 
valtį. Lėktuvas nudūzgė tolyn.

Vėl jis ėmė kopti į viršų, ir vėl puolė 
žemyn, o mikčiojus kulkosvydis vėl pra
bilo, apipildamas švino lietumi skriejan
čią valtį. Tomas vėl truktelėjo už vairo 
ir vėl apsuko valtį, gelbėdamasis nuo 
zvimbiančių kulkų. Skautas pamatė ke
leivio pykčio iškraipytą veidą, lėktuvui 
praūžiant pro šalį. Pilotas, matyti, pildė 
keleivio įsakymus.

Nei vienas, nei antras berniukas nie
ko nepasakė, lėktuvui nuūžus ir ėmus vėl 
suktis. Alanas atlaužė šautuvą ir įdėjo 
du naujus patronus.

— Baisus dalykas! Šį kartą jį nurau
siu! — jis griežtai pareiškė.

Tuo tarpu vėjas atsisuko ir ėmė kiek 
smarkiau pūsti. Tomas pavairavo vėjui iš 
naujos kertės sutikti. Valtis iš karto nėrė 
pirmyn, palikdama putojančią vagą van
denyje. Uolos buvo čia pat priešais, ir 
jei tik laimė jiems būtų palanki, jie tu
rėjo gerą šansą pasprukti.

Lėktuvas vėl puolė žemyn, kaip koks 
laukinis padaras. Šį kartą jis priskrido 
labai arti, nes kulkosvydininkas buvo, žūt 
būt, pasiryžęs baigti kovą. Berniukai pa
matė lėktuvą atpuolant, kaip plėšrų va
nagą, ir kulkosvydininkas paleido ugnį, 
į valtį pabiro kulkų kruša. Valtis susiū
bavo, kaip sužeistas paukštis. Tomui per 
krūtinę tarsi degte nudegė.

— Duok jam, Alanai, — sušuko jis, 
trukteldamas vairo rankeną.

Žvelgdamas žvilgančiais vamzdžiais, 
Alanas pamatė lėktuvą, kaip pro raudo
ną miglą. Jo pirštas spustelėjo gaidelį.

Ir greitai dukart iš eilės šautuvas 
spyrė, parversdamas berniuką ant te- 
liaudų.

Lėktuvų pilotas staiga pasuko į de
šinę ir vėl apsuko didelį ratą. Kulkosvy
dis triumfuodamas vėl prapliupo, spjau
dydamas karšto švino gabalais. Tomas 
pamėgino pakeisti valties kryptį, bet jo 
pirštai buvo kaip surakinti. Alanas žiū
rėjo į viršų bejėgis.

Pokšt! Padrioskėjo, kaip iš patrankos.
Lėktuvas susiūbavo, tarsi smūgio iš

tiktas. Kairysis sparnas lyg sugniužo, ir 

lėktuvas pakrypo ant šono. Pilotas be
viltiškai niurkė vairą, bet veltui... Svai
gulingai kryptelėjęs, lėktuvas nėrė į jūrą.

Nuo propelerio, kuris vis sukos, van
duo užvirė ir pabalavo. Paskui motoras 
nutilo, tarsi paspringęs.

— Šimts pypkių! — sušuko Alanas, 
— Kas dabar atsitiko?

Už kokių keturiasdešimt sieksnių ties 
jūros paviršiumi kybojo tirštas dūmų už
dangalas, pamažu slinkdamas pavėjui.

Staiga iš tos tirštos užuolaidos išnėrė 
žemas, pilkas pavidalas ir leidosi į nu
kritusį lėktuvą.

Vos keli centimetrai nuo vandens pa
viršiaus, apkeręs kerpių kuokštais, jis 
atrodė kaip vienas iš įlankos akmenų, 
pasileidusių plaukti.

— Ei! Ar viskas tvarkoje? — Viršuj 
to keisto plausto pasirodė berniuko gal
va ir pečiai, ir skautai išsižioję, pamatę 
to berniuko veidą.

— Danas Summers! — sušuko Tomas.
Jie abudu gerai pažino berniuką. Iš 

prigimimo laukinis, jis buvo užaugintas 
ant nuošalios salos jo dėdės, kuris buvo 
lyg ir koks atsiskyrėlis. Kada pirma 
Westporto skiltis buvo įsteigta prieš ke
lis mėnesius, Tomas ir Alanas kalbino 
berniuką įstoti, bet jiems nepavyko jo 
prikalbinti. Buvo gaila, nes niekas vi
soje apylinkėje taip nepažino paukščių 
ir žvėrių kaip senis Natas Summers ir jo 
sūnėnas.

Tomas paprašė Alaną palaikyti buom- 
kartę ir, apsukęs valtį, nuplaukė į nu
kentėjusi lėktuvą. Priplaukę prie pri- 
slėpto Summerso plausto, jie pamatė 
didelį šautuvą, pastatytą ant trikojo 
plausto pryšakyje. Tai išaiškino viską.

Apie Nato Summerso šautuvą daug 
kalbėjo kaime. Senis galėjo priselinti 
prie pat paukščių, kurie gyveno toje 
uolotoje pakrantėje, ir iššauti iš savo 
šautuvo, paukščiams pakilus nuo vandens 
paviršiaus. Iš šautuvo buvo galima nu
šauti pusketvirto svaro šratų šimtą 
penkiasdešimt metrų, ir kartais pavyk
davo numušti iki šimto paukščių.

— Sveiki, — prasišiepė Danas Sum
mers. — Pamačiau, kad jums riesta, todėl 
paleidau iš „Didžiosios Bertos", kaip tik 
lėktuvas užtektinai prisiartino.

— Nenuostabu, kad lėktuvas nukri
to, — sušuko Tomas. — Kaip gi jis ga

lėjo atsilaikyti prieš tokį šūvį! Nuostabu, 
kad jo pusiau nesudraskė.

Jie užtraukė į valtį nukentėjusio lėk
tuvo pilotą, pusiau apsvaigusį ir nesi
priešinantį, o paskui pasirūpino keleiviu. 
Jis pradėjo keikti, kada jie prie jo pri- 
silytėjo; bet keikiantis jam balsas nu
silpo, ir jis apalpo. Jo dešinysis petys 
buvo sudraskytas, kur dalis šratų buvo 
susmegę, pramušę lėktuvo sparną.

— Ką dabar? — paklausė Tomas, 
plaukdamas į krantą, kol dar vanduo, 
kuris sunkės pro skyles nuo kulkų, ne
buvo nugramzdinęs valties. — Mes kaž
ką sugavome — bet ką?

Policija išsprendė jiems tą klausimą.
Kulkosvydininkas, kaip pasirodė, bu

vo pagarsėjęs plėšikas vardu West. Prieš 
kokią savaitę jis buvo pašovęs banko 
pasiuntinį ir buvo pabėgęs, pagrobęs iš 
pasiuntinio lagaminėlį su brangenybėmis. 
Pašautasis gulėjo ligoninėje, ir jei mirtų, 
Westo laukė kartuvės.

Kvočiamas pilotas viską išpasakojo. 
Westą taip gaudė policija, kad jis buvo 
priverstas patikėti brangų lagaminą 
dviem savo bendrams. Tuo tarpu jis nu
traukė į pajūrį, kur jo laukė lėktuvas į 
užsienius išvežti. Lėktuvas turėjo nusi
leisti nuošalioje vietoje pajūryje, prieš 
skrisdamas į Prancūziją, kur Reddy ir 
Billas turėjo atiduoti lagaminą. Mažoji 
įlanka prie Westporto buvo tam pa- * 
rinkta, nes visados buvo apleista ir rami.

Tokią istoriją berniukai išgirdo poli
cijos nuovadoje. Laimei, banko pasiunti
nys pasveiko; bet nusikaltėlis tuo tarpu 
tokiais dalykais nesidomėjo. Kada ta ži
nia buvo gauta, gydytojai lasė šratus iš 
jo kūno.

Reddy ir Billo niekas daugiau nepa
matė, bet niekas jais ir nesirūpino, nes 
jie buvo tik įrankiai.

Aiškus dalykas, Westporto skautai di
džiai džiūgavo. Menkas jų lėšas gerokai 
padidino dėkingų bankininkų padovano
ta graži suma pinigų. Per ta proga su
rengtas iškilmes nebuvo sunku prikalbėti 
Daną Summers padovanoti savo šautuvą 
už fotografijos aparatą ir įstoti į drau
govę.

Kas aplanko draugovės buklą, randa 
sienas nukabinėtas daugybe gamtos nuo
traukų. Skyriuje, pavestame vanagams, 
yra plėšiko Westo iškarpa.

— Tai baisiausias paukštis, kurį kada 
nušoviau, — paaiškina Danas visiems 
klausiantiems.

Išvertė V. K.

Palauk, jaunyste, margas paukšti! 
Pabūk pas mus — neskrisk į tyrus. 
Surink žiedus nuo laimės tako 
Baltai vaikystei, kuri mirus.

Mes jai aukojom, kas gražiausiai 
Mūsų širdy tada žydėjo, 
Bet ji pranyko lyg plaštakė, 
Lyg jūroj valtis jauno žvejo.

Ji mums paliko atminimui
Širdy jaunutę džiaugsmo gėlę,
Kuri primins takus pirmuosius,
Nors jie jau būt* seniai apžėlę.

Palauk, jaunyste, kol mes baigsim. 
Tau skirtą himną sudainuoti 
Kol grįš jaunos širdies troškimai, 
Skausmu ar laime vainikuoti.

Mt. Ilgesys.
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Stereoskopas.
Kambaryje buvo tamsoka. Pro nuleis

tas ant lango uždangas skverbėsi neryš
kus saulės spindulys, kuris atsispindėda
vo ant stiklinių buteliukų ir slinkdavo pa
talo apklotu. Kambaryje buvo jaučiamas 
vaistų kvapas.

Mažoji Verutė sirgo.
Kiekvieną vakarą, grįždamas iš darbo, 

Bronius dar nuo prieangio susirūpinęs 
klausdavo motiną:

— Kaip šiandien? Ar geriau kiek jai? 
Kas naujo?

Ir išgirsdavo atsakymą:
— Blogai, Broneli! Temperatūra paki

lusi. Bet, duos Dievas, pasitaisys. Tu ne
sirūpink taip...

Ir Bronius matė motinos akyse ašaras, 
kurias ji veltui stengėsi nuslėpti, kad jo 
dar daugiau nesurūpinus.

Berniukas su širdgėla žiūrėjo į auksi
nę galvutę savo sesers, kuri tapo visai 
mažutė, išblyškusi, visai skendėjo dide
lėse pagalvėse.

Taip buvo visą savaitę. Bet šeštadie
nį atėjo džiaugsmas.

Bronius tylus grįžo nuošalia gatve. At
šalusi rudens saulė slinko vakarop, savo 
purpurine atsisveikinančia šviesa nušvies
dama belapius medžius. Po kojomis če
žėjo nukritę lapai, ryškiai spindėjo mar
gas bulvaras.

Bronius buvo ramiai, svajingai nusitei
kęs... Bet juo arčiau jis buvo namų, juo 
neramesnis jis jautėsi.

Kaip Verutė? Ar pasveiks ji?
Pirmieji motinos žodžiai jį nuramino ir 

nudžiugino.
— Ačiū Dievui, Broneli!... Verutei 

šiandien visai gerai. Ji pasveiks.
Ir Bronius pamatė pakeltas lango už

dangas ir švelnioje rausvoje mirštančios 
dienos šviesoje nublankusį Verutės veide
lį, nušvitusį silpna šypsena.

— Krizė praėjo. Dabar, svarbiausia, 
reikia Verutę pastatyti ant kojų... Pirmą 
laiką reikia jai labai gero maisto. Taip 
sakė gydytojas. Taip pat reikalinga ir 
vaistų. Bet jie baisiai brangiai kaštuoja. 
Mudu, Broniau, turėsiva nuo visa ko at
sisakyti ir Verutės gydymą privesti iki 
galo.

— Žinoma, mamyte, — spindinčiu ver
du atsakė Bronius. — Mums nieko, nieko 
nereikia, kad tik Verutė pasitaisytų!

Juodu pradėjo tartis, kokiu būdu su
rinkus reikalingą pinigų sumą Verutei gy
dyti.

— Krautuvėje aš paimsiu pirmyn pi
nigų, — pasakė rūpesčių slegiama Bro
niaus mama, — užstatysiu ką nors... Ta
čiau ir užstatyti, iš tikrųjų, nėra ko — 
viskas vertinga jau seniai pragyventa. . 
Ką gi dar išgalvojus?

Bronius susimąstė, galvoje nagrinėda
mas visas galimas pinigines pajamas. Taip 
pat galima būtų pas šeimininką kiek pa
siskolinti, užstatyti paltą... ir — daugiau 
nieko nėra. Jei bent seni vadovėliai?...

0, stereoskopas? Broniaus širdis ir 
prieš norą suskaudo: štai ką jam teks pa
aukoti dėl Verutės.

Nieko nesakydamas motinai, suraukęs 
antakius, Bronius greitai nuėjo į virtuvės 
kertę, kur už kartūninės užuolaidos sto
vėjo lova. Nuo lentynos jis nuėmė nedi
delę geležinę dėžę, atsisėdo ant lovos, 
atidarė ją ir atsargiai išėmė rūpestingai

įviniotą stereoskopą ir didelį rinkinį vaiz
dų. **

Šis stereoskopas, velionies tėvo dova
na, buvo mėgiamiausias ir brangiausias 
berniuko daiktas, lyg stebuklinga knyga 
arba savaime skraidžiojantis kilimas, vie
nu momentu nunešąs jį į stebuklingų sva
jų šalis.

Berniukas, viską užmiršdamas, ištisas 
valandas galėdavo žiūrinėti puikius pa
veikslus. Tai buvo jo mėgiamiausiu poil
siu ir pramoga. Per stebuklingus stereos- 
kopo stiklus galima buvo pažvelgti į nuo
stabiausias žemės rutulio vieteles. O kaip 
nuostabiai viskas atrodė, žiūrint per šiuos 
nepaprastus stiklus. Viskas atrodė arti
ma, natūralu ir gyva — ir lengvutis van
dens vilniavimas, ir tylus šakelių svyravi
mas, ir plaukiantieji dangumi debesėliai... 
0 tolis toks žavus, nors ir eik į ten!

Ir Bronius, iš tikrųjų, nueidavo, visa 
siela nuskrisdavo į tas tolimas, stebėtinas 
šalis.

Po mėlynu pietų dangumi jis matė 
plačias kokosų palmių alėjas. Matė Ver
salio sodus, — lyg pasakos iš tūkstanties 
ir vienos nakties...

Matė Venecijos kanalus... Jų vanduo 
toks tamsus ir taip arti, rodos, lyg ban
guotų prie jo kojų.

O štai — dykuma... Saulės išdegintas 
auksiniai žėrįs smėlis, karavanas, einąs į 
kaitriąją tolumą...

Štai medvilnės plantacijos... Pritrauksi 
stiklus prie akių, ir apsups iš visų šalių 
aukšti stiebai, o juose, tartum įstrigę, 
sniego kąsniai. Vaikšto su pintinėmis mer
ginos, renka medvilnę... Norisi ir pačiam 
nueiti tenai, pasinerti medvilnės tanku
mynuose.

Vienoje atvirutėje — ledo ola. Lyg 
šalčiau jaučiasi. Žybčioja puikūs ledo sta
lagmitai, spindi nuo lubų nukarusios per
matomos liustros. Prie angos — kaba le
do žvakės. Ir taip viskas gyva prieš pa
čias akis! Paimtum, rodos, ir nulaužtum 
ranka ledo žvakę... Šalta ir gražu!...

Buvo ir atvirutė, kurioje buvo atvaiz
duotas ežeras kalnuotame krašte. Atviru
tę galima buvo apversti aukštyn ir nepa
stebėti klaidos: taip natūraliai atsispin
dėjo tyrame gamtos veidrodyje krantai...

Ir daug, daug buvo dar puikių senojo 
stereoskopo nuotraukų; visų ir nesuskai
tysi.

Bronius matė visus gražiausius žemės 
kampelius — matė Olandijos moksleivius, 
lakstančius pačiūžomis savo kanalais, ma
tė, kaip gaudo ruonius, matė šaltas, mi
rusias tolimųjų žiemių lygumas, nušvies
tas stebuklingais stulpais šiaurės pašvais
tės...

Nuostabūs tolimieji kraštai, kuriuose 
jis svajojo būti!... Apie kitokį gyvenimą, 
apie nematytas žemes pasakojo berniu
kui senasis stereoskopas, tėvo dovana.

Todėl suprantama, kodėl gailiai su
skaudo Broniui širdis, tik pagalyojus, kad 
reikės skirtis su savo brangenybe.

Bet tai reikia padaryti dėl Verutės!, 
protavo Bronius. Už stereoskopą duos pi
nigų... Tas padės Verutei pasveikti, atsi
stoti ant kojų".

Sunkiai susivaldydamas, kad nepravir- 
kus, Bronius rūpestingai suviniojo stere
oskopą, apsirengė ir nesidairydamas sku
biai išėjo iš namų.

Mažoje krautuvėje buvo tik vienas 
pirkėjas. Įvairiais balsais tiksėjo ant šie
nų sukabinėti laikrodžiai, žvilgėjo stro
piai ant lentynų sudėstytų knygų nuga
rėlės, nuo arbatinių servizų, nuo didelių 
porceliano vazų, žemyn žiūrėjo piemenai
čiai...

Prie stalo stovėjo kažkoks ponas su 
geromis melsvomis akimis ir švelnia šyp
sena ir, žiūrinėdamas ženklų rinkinį, šne
kėjo su krautuvės savininku.

Bronius abejodamas priėjo prie stalo 
ir išviniojo stereoskopą. Savininkas pa
ėmė atneštą daiktą ir pradėjo iš visų pu
sių jį žiūrinėti, abejingai vartydamas pirš
tais žaviąsias nuotraukas.

Pagaliau pasakė kainą.
— Tik tiek?... — graudžiu balsu pa

klausė Bronius.
— Dabar tokių dalykėlių žemos kai

nos, jaunuoli, — atsakė jis. — Štai, jei no
rit, galit gauti pinigus...

— Gerai, aš parduodu, — liūdnai at
sakė Bronius ir, pamatęs nuoširdų pono 
žvilgsnį, visai netikėtai ištarė: — Mano 
sesutė serga... reikia pinigų... — jo bal
sas suvirpėjo...

— Puikios nuotraukos!.,. Nepaprastai 
gražių yra! — tarė ponas, žiūrinėdamas 
atvirutes.

— O kaip gi! Tai yra mano mylimiau
sias stereoskopas... tėvas jį padovanojo! 
— nenoromis iš Broniaus lūpų karčiai iš
trūko šie žodžiai. Vos suvaldydamas aša
ras, jis paėmė paduotus pinigus ir bėgte 
išbėgo iš krautuvės.

Tik gatvėje, jau nusiraminęs, Bronius 
prisiminė, kad to pono veidas jam šiek 
tiek pažįstamas. Jis, rodos, gyvena kai= 
myniniame dviejų aukštų name...

Tuojau Broniaus mintys vėl sugrįžo 
prie Verutės.

Greitai sveikyn ėjo Verutė, apsupta 
motinos ir brolio rūpestingumu ir ypatin
gu dėmesiu. Vėl kukliame mažame kam
barėlyje pasigirdo linksmas jos juokas,

Bronius vėl tapo laimingas, kad pavy
ko pastatyti ant kojų mieląją sesę. Apie 
parduotą stereoskopą jis stengėsi negal
voti ir jo negailėti, — juk jis padėjo Ve
rutei pasveikti.

Tegyvuoja sveikata ir džiaugsmas!
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10 KNYGOS PRAŠYMŲ Į 
SKAITYTOJĄ.

L Prieš pradėdamas mane skai
tyti — įlenk į popierių!

II. Manęs neimk nešvariomis 
rankomis!

III. Neskaityk valgydamas!
IV. Bevartydamas mano pusla

pius, neseilink pirštų!
V. Neglamžyk puslapių ir ne- 

užlankstyk jų kampų!
VI. Skaitydamas neišlenk ma

nęs!
VII. Nedėk atversta nugara į vir

šų!
VIII. Nedėliok manęs netinkamose 

vietose!
IX. Nedaryk manyje jokių ženk

lų, jokių prierašų!
X. Neišplėšk ir negadink iliu

stracijų bei puslapių!

Bet, vis dėlto, berniuko širdis suskaus
davo, prisiminus, kad niekados daugiau 
jis nepamatys senojo stereoskopo stebuk
lingųjų kraštų, neišgirs jo ryškių pasakų 
be žodžių.

Vieną kartą, — tas atsitiko Broniaus 
gimimo dieną, dviem savaitėm praėjus po 
tos nelemtos dienos, — Verutė, statyda
ma su broliu kartoninius namelius, stai
ga paklausė jį:

— Broniau, parodyk man tėvelio pa
veikslėlius. Aš seniai nemačiau... Parodyk 
man šiandien...

— Negaliu, Verute, aš kažkur paslė
piau stereoskopą ir pats neberandu jo... 
Vėliau gal, — vos teištarė Bronius.

Užsyk apsiniaukė jo džiaugsmingoji 
nuo pat ryto nuotaika. Jis nuėjo į virtu
vę ir, pasilikęs vienas, nuėmė nuo lenty
nos dėžę, kurioje anksčiau gulėdavo ste- 
reoskopas, liūdnai- pažiūrėjo į ją, mecha
niškai pakėlė dėžės antvožą ir... suriko 
iš nusistebėjimo.

Stereoskopas gulėjo savo vietoje.
Nejaugi tai ne sapnas?!
Viršuje gulėjo kažkoks popierėlis... 

Bronius atvertė ir perskaitė:
„Geram berniukui Broniui, mylinčia

jam broliui, grąžinu mieląjį senąjį ste
reoskopą“.

Ir daugiau nieko. Bronius nieko nesu
prasdamas apsidairė ir sutiko spindintį 
motinos žvilgsnį.

— Na, mano siurprizas pavyko! Žinok, 
Broneli, kad, stereoskopą pardavus, kitą 
dieną jį atnešė mūsų kaimynas, labai ge
ras žmogus, mokytojas. Jis buvo sujau
dintas tavo sielvarto, pagailėjo tavęs ir 
nutarė nupirkti stereoskopą... Prašė ne
sakyti nuo ko.?. O aš paslėpiau jį iki tavo 
gimimo dienos, kad padarius tau netikė
tumą.

Bronius vos tikėjo savo laimei... Jis 
linksmai apkabino savo motiną ir paskui, 
tartum ką atsiminęs, garsiai suriko į kam
barį:

— Verute, eiki pažiūrėti tėvelio pa
veikslėlių. Aš radau juos... Eikš greičiau...

E. G o r n a s .

Idėjos ir darbai.
X Kan. Juozas Tumas-Vaižgantas bai.

29 d: 8 vai. vak. mirė. Jau nuo pačio ki
tos dienos ryto ėjo jo lankyti didžiausios 
žmonių minios. Velioniui nusilenkti atvy
ko’ J. E. Respublikos Prezidentas A. Sme
tona, ministeris pirmininkas J. Tūbelis, 
visi ministerial, kariuomenės vadovybė, 
visuomenės veikėjai, menininkai, žurnalis
tai... Organizuotai atvyko nusilenkti sa
vanorių visuotino suvažiavimo dalyviai ir 
Kauno skautai — iš viso 1000 žmonių. Per 
valandą vidutiniškai Didžiajam vyrui nu
silenkti atvykdavo per 1000 žmonių.

Ankstyvo pavasario darbas.

X Valstybės teatro pavasario sezonas 
artėja prie galo. Valstybės teatras dar 
žada duoti keletą naujų premjerų, iš ku
rių jau ir dabar keletas buvo pastatyta

Drama, bal. 19 d. pirmą kartą suvai
dino Petro Vaičiūno komediją Nau
jieji žmkmės, bal. 27 d. buvo pastayta šio 
sezono paskutinioji dramos premjera — 
Alfredo de Mussef'o pjesė Meile 
nežaidžiama, kurią suvaidino valstybės 
teatro jaunosios jėgos. Pradėta repetuoti 
Gogolio Revizorius, bet jis bus pasta
tytas tik rudenį. Taip pat į rudens sezo
ną nukeliama beveik jau paruošta S. 
Čiurlionienės viduramžių pasaka 
Riteris budėtojas.

Opera ruošia M o z a r t o Don Žuaną. 
Šią premjerą turėtume matyti gegužės m. 
vidury. Be to, opera pradės repetuoti ru
dens sezonui operą Manon.

Baletas paskutinei pavasario sezono 
premjerai pasirinko lietuvių kompozitorių 
J. Gruodžio, B. Dvariono ir V. 
Bacevičiaus tris vienveiksmius ba
leto veikalus. Iš dainininkų gastrolierių, 
pasisiūliusių sudainuoti mūsų operoj, mi
nimi du pasaulinio mąsto italų daininin
kai: Tito Rufo ir' baritonas Francci.

X Žurnalistikos kursai namie išleido 
penktą ir šeštą paskaitų knygą: V. Ke
rn e ž i o Laikraščių tiražas ir jų rūšys ir 
H. B 1 a z o Poligrafija.

Iš viso žurnalistikos kursai namie iš
leis 24 knygas ir didelį 700 pusi, svetimų 
žodžių žodyną.

X Humanitaras J. Butėnas ruošia mo
nografiją apie Lietuvių teatrą Vilniuje, 
kurioj apims 1898—1914 m. laikotarpį.

X Valstybės konservatorijos atidary
mas įvyko bal. 1 d. Atidaryme dalyvavo 

Respublikos Prezidentas A. Smetona su 
ponia, kai kurie vyriausybės nariai, me
no ir visuomenės darbuotojai, spaudos at
stovai ir didelis kviestosios visuomenės 
būrys.

X Latvijos lietuvių dailininkas, bai
gęs Latvių meno akademiją pas prof. Pur- 
vitą, Povilas Puzinas, Kaune su
ruošė savo tapybos darbų parodą. Mūsų 
tautiečio paroda turėjo gražų pasisekimą

X Lietuvos dailininkų draugija Vy
tauto Didžiojo u-to didžiojoj salėj suruo
šė turtingą tapybos, grafikos ir skulptū

ros meno parodą, kurioj dalyvavo šie dai
lininkai: Didžiokas, Didžiokienė, Dube- 
neckienė, a. a. prof. Dubeneckis, Gorde- 
vičius, Jackevičaitė, Janulis, Jaroševičius, 
P. Kalpokas, Kulvietis, Mackevičius, Pet
raitis, Petravičius, Romeris, Romerienė, 
Rimša, Šileika, Šimonis, a. a. Šklerius- 
Šklėris, Šukys, Varnas, Zelmanavičius ir 
Eidukevičius. Viso parodoje buvo išsta
tyta per 300 eksponatų.

X Išėjo Lietuviškosios Enciklopedijos 
XII-sis sąsiuvinys, kuriuo ir baigiamas 
pirmasis tomas. Įrištas I-sis Lietuviškosios 
Enciklopedijos tomas, reikia pripažinti, 
labai puikiai atrodo.

X Išėjo foto mėgėjų dr-jos žurnalas 
Foto mėgėjas 1 nr. Daug naudingos foto 
mėgėjams medžiagos. Redaguoja Petras 
Babickas.

X Šaulių S-gos chorui, Kaune, suka
ko 10 metų gyvavimo. V.l. buvo suruošta 
koncertas valst. teatre.

X Sakalo b-vė, be kitų knygų jau
nuomenei, žada išleisti Ben-Hurą. Ta pati 
knygų leidykla pradeda leisti lietuviško 
keliauninko K. A r r i o kelionių aprašy
mų ciklą Mano ekspedicijos į Vidurinę 
Aziją. Pirmas tomas apima keliones į Bu- 
charą, Samarkandą ir Zaravšano ledynus. 
Viso kelionių aprašymų išeis šeši tomai.

X Pereitų metų vasarą pirmą kartą 
keli mūsų u-to studentai dalyvavo Švei
carijos ir Anglijos tarptautinėse studentų 
darbo stovyklose. Dabar kviečia: Olan
dija, Šveicarija, Anglija ir Vokietija. Kitą 
vasarą tokia studentų darbo stovykla mū
sų u-to studentų atstovybės rūpesčiu bus 
suruošta Lietuvoj. Tai bus pirmoji stud, 
darbo stovykla ne tik Lietuvoj, bet ir vi
soj Pabaltėj.
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Kodėl skautai
Stovyklos laukia visi skautai. Ir 

ne be reikalo: juk tiek kartų 
džiaugsmo ir naudos jie patiria sa
vo stovyklose. Jei kartais kam iš 
vyresniųjų jos ir atrodo tuščias, 
beprasmis vaikų žaidimas, betiks
lė užgaida, tai tas labai klysta; 
stovyklos turi nepaprastai daug 
auklėjamosios reikšmės ir berniu
kams duoda labai daug naudos bei 
malonumo. Skautystės tikslas, — 
išauklėti kūnu ir dvasia užsigrū
dinusį, būdu ir valia tvirtą jauni
mą, paruošti jį visuomeniniam gy
venimui ir sukelti jame sveikus 
tėvynės meilės ir pilietiškumo 
jausmus, — be iškylų ir stovyklų 
visai neįmanomas dalykas.

Stovykla — tai geriausia sava
rankiškumo mokykla: čia tenka 
viskas patiems susigalvoti ir pa
tiems pasidaryti. Stovykla — tai 
puikiausia darbštumo ir praktišku
mo mokykla, kurioje skautai ne 
tik papranta nuoširdžiai ir su pa
mėgimu darbą dirbtį, bet ir pra
moksta daug įvairių praktiškų da
lykų, kurie vėliau gyvenime labai 
praverčia. Tačiau netrūksta sto
vykloj ir idėjingumo, kadangi ji 
yra gyvenimo mokykla: čia sten
giamasi ne tik fiziškai, bet ir dva
siškai užsigrūdinti, idėjingai su
stiprėti, išugdyti geras, tvirtas ber
niuko būdas, taurinti jo charakte
ris. Auklėjimuisi, atpratimui nuo 
blogų savumų ir įpročių, savytvar- 
dai, egoizmui gniaužti ir altruizmui 
ugdyti tinkamiausia vieta stovyk
la, nes čia tuose dalykuose pasie
kiama geriausių rezultatų. Tikro 
bei nuoširdaus draugiškumo skau
tas tik stovykloj ir iškylose tegali 
išmokti, kur be paminėtų berniuko 
savumų dar ugdoma: tėvynės, ar
timo meilė, pasiaukojimas, drau
giškumas, ištikimybė, pareigos 
gerbimas, religingumas, ryžtingu
mas, išradingumas, kūrybiškumas, 
veiklumas, drausmingumas, tvar
kingumas, taurumas ir daugelis ki
tų būdo ypatybių. Be to, stovykla 
stiprina socialinį, visuomeninį 
jausmą ir planingą bendradarbia-

stovyklauja?
vimą. Joje mokosi skautai ir vals
tybingumo, nes stovykla yra ne 
kas kita, kaip maža valstybėlė su 
savo vyriausybe, nuostatais, tai
syklėmis, tvarka, organizacija, kur 
kiekvienas stovyklautojas yra ne
lyginant pilietis, turįs savo parei
gų ir teisių ir dirbąs visos „vals
tybės" bei savo draugų labui.

Stiprindamas savo būdą, skau
tas stovykloj įgyja daug prityrimo 
ne vien tik skautiškuose, bet ir ki
tuose dalykuose. Gaudamas daug 
naudos iš stovyklos, jis joje pati
ria nemažiau ir džiaugsmo. Gyve
nimas tyrame ore, palapinėj, miš
ke, tokiomis sąlygomis, kaip kad 
Robinsonui teko gyventi, kur vis
kas pačiam reikia savarankiškai 
pasidaryti, gamtos pažinimas, lau
žas, vaidinimai, užsiėmimai, žaidi
mai, dainos, maudymasis, kolekty
vus gyvenimas, pasišventimas vie
no kitam, draugiška — grynai 
skautiška nuotaika, savo užsi
brėžtų tikslų siekimas, tobulėji
mas, — visa tai teikia skautui di
delio malonumo ir džiaugsmo. Ža
vi mūsų krašto gamta stovykloj ne 
tik gaivinamai veikia berniuko šir
dį ir sielą, bet taip pat leidžia jam 
atsigauti, pasilsėti, atsipalaiduoti 
nuo įtempto darbo ir vėl susikaup
ti naujų jėgų.

Stovyklose skautai įgyja tikrai 
daug sveikatos, sustiprina savo 
dvasios ir kūno jėgas, atgaivina 
pasiryžimą ištisų metų darbui, su
sigyvena tarpusavyj, įpranta prie 
broliškų, draugiškų santykių, prie 
gražių skautiškų papročių. Sto
vyklos skautuose stiprina kilniau
sius skautiškumo idealus. Čia jie 
užsigrūdina kūną, dvasią, jausmus 
ir valią, susistiprina būdą, ir jau 
tolesnio gyvenimo kelias pasidaro 
jiems nebe taip slidus ir įvairūs 
pavojai nebe taip baisūs, kaip jau
nuoliui, neišėjusiam skautystės 
mokyklos ir skautiškai nestovyk
lavusiam. Stovyklavęs skautas 
žengia tvirtu žingsniu pirmyn, 
aukštai iškėlęs galvą, pasiryžęs 
pergalėti visas gyvenimo audras.

Stovykla, pagaliau, yra įspūdin
giausias berniuko pergyvenimas, 
paliekąs visą amžių neišdildomų 
įspūdžių ir atsiminimų. Niekas taip 
neriša jaunų širdžių, kaip bendri 
stiprūs įspūdžiai ir pergyvenimai, 
bendri darbai, vargai ir džiaugs
mai. Bendras gyvenimas, bendri 
pietūs, bendra palapinė, bendros 
dainos, bendri žaidimai, pasiauko
jimas vienas kitam, pagaliau, ir 
bendrai perkęsti lietus, audra, ir 
troškulys, alkis, — visa tai taip 
stipriai suriša stovyklaujančius 
skautus, jog čia užsimezgę drau
gystės ryšiai dešimtmečiais nenu
trūksta, o baigiant stovyklą ir 
skirstantis daugeliui net ašaros ži
ba. Kam neteko stovyklauti jau
nystėje, tas vra nustojęs didelės 
ios dalies. Ir Tu, mielas Skaityto
jau. jei dar nesi stovyklavęs, pra- 
šykis savo tėvelių leidžiamas ir 
renkis šios vasaros stovyklai. Kas 
jau bent kartą gerai stovyklavo, 
to jau antrą kartą raginti neberei
kia: kitiems stovyklaujant, jis ir 
namie sunku besulaikyti.

Sktn. dr. K. Avižonis.

Stovyklų vadovėlis.
Jau yra atspausdinta t,Sk. Aido" 

leidžiama didelė sktn. dr. K. Avižonio 
knyga „KAIP STOVYKLAUTI“ (pasi
rengimas stovykloms, stovyklų įrengimas 
ir stovyklavimas). Knyga įdomi ir gau
siai iliustruota: 300 su viršum iliustraci
jų ir fotografijų iš stovyklos įrengimų bei 
gyvenimo. Joje rašoma apie pedagogišką 
stovyklų reikšmę, stovyklų rūšis, laiką, 
dalyvius, vietą, jos išplanavimą, ūkiškąjį 
pasirengimą (lėšas, inventorių, stovyk
lautojų išrangą, maitinimosi lentelę, pala
pines, jų pasisiuvimą ir k.), apie fizišką 
pasirengimą, stovyklinio patyrimo įgiji
mą, programos sudarymą, parengiamojo 
darbo pasiskirstymą,, stovyklos įrengimus 
(palapinių, lapinių, stalo, laužavietės, vir
tuvės ir k. įrangas), apie stovyklos tai
sykles, dienotvarkę, užsiėmimus, lietin
gas dienas stovvkloje, stovyklos organi
zacija, ūkį, maitinimąsi, religiją, skautiš
ką dvasią stovykloj, laužą, pašnekesius, 
dienorašti, stovyklos papročius, pramo
gas, higieną, žaidimus, dainas ir daugelį 
kitų, kiekvienam stovyklautojui naudin
gų ir žinotinų dalykų. Reikia pažymėti, 
kad knygoj maža teorijos ir labai daug 
praktiškų konkrečių nurodymų bei pa
tarimų. Tik šią knygą perskaitę tesuge
bės meniškai, įdomiai, maloniai ir nau
dingai stovyklauti.
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Skautai Duglas, Martinas ir Oliveras.

Išvertė P r. Mašiotas.

(Pabaiga).
Etninės antilopės, beždžionės ir leopardai.

Kai kitą dieną sėdomės pietų valgyti, išgirdom automobili 
atūžaujant. Mus tai labai nustebino, nes nemanėm, kad šitoj 
apylinkėj daugiau automobilių galėtų būt. Pasiėmę žiūronus 
stengėmės suvokt, kas tai galėtų būt per automobilis. Bijojom 
kad nebūtų kokie medžiotojai atvažiavę.

Mums būtų buvę visai nepatogu, kad kiti aplinkui būtų 
šaudę ir nedavę mums ramiai fotografuot. Žinoma, jie tiek pat 
teisės turėjo čionai būt, kaip ir mes, tačiau mus tai erzino. Bu
vom jau vLai įsijaudinę, kai pamatėm, kad automobilyje sėdi 
ponai Ayreo ir Cudahy, atvykę rinkt visokių daiktų muziejui. 
Buvo atvykę vienai dienai po Grumitj pasidairyt.

Mums palengvėjo. Drauge smagiai, papietavom; mes smul
kiai nupasakojom jiems apie stumbrus, kuriuos buvom matę 
prie upės Blanketės. Jie labai apsidžiaugė išgirdę apie dideles 
tų gyvulių kaimenes ir pasisakė, kad tenai būtinai užvažiuos, 
kaip tik Serengetėje apsidirbs.

Po pietų nuėjom į kitą didelės daubos pusę — iš tenai 
geriau būvi matyt lyguma, kuri buvo anoj pusėj. Kiek kartų 
ponai Džonsonai būdavę čionai, tai matydavę stumbrų, liūtų ir 
dideles antilopių kaimenes.

Daubos krantai buvo statūs; jie griuvo ir užgriosdavo ke
lią, ką ponų Džonsonų vyrai buvo padarę. Už daubos buvo 
visas pusmylis girios; per ją reikėjo praskint kelią, kad auto
mobiliai galėtų patekt į lygumą kitoj jos pusėj.

Ta neplati girios juosta buvo kaip tik tokia, kokią mes 
vaizduodavomės Afriką, iki jos nebuvom dar matę. Čionai, kaip 
tinka pusiaujo kraštui, buvo daugybė visokių vijuoklių, kurios 
driekėsi nuo medžio prie medžio ir buvo krūmų tirštai apgu
lusios. Po medžiais buvo vėsu ir drėgna. Viena, ko dar trūko, 
tai kad leopardas šliaužtų žolių prižėlusių taku. Tada būtume 
turėję lygiai tokį Afrikos gamtos paveikslą, kokį vaizdavomės.

Ir daugiau yra Afrikoj vietų, kurios lygiai taip atrodo. 
Išilgai upės Kongą ir Zambėzį ir Ugandoj yra tikrų Indijos 
džunglių. O ta Afrika, kurią iki tol buvom matę, buvo dau
giausia aukštumos ar pliki kalnai, retais medžiais apaugę. Ke
nijos ir Tanganyikos sritys, kur daugiausiai stovinėjom, guli 
aukštoj lygumoj, arti pusantro tūkstančio metrų aukščiau jūros 
paviršiaus ir dėl to tenai yra vėsiau ir augalai kitaip atrodo.

Netrukus ponia Džonsonienė pastebėjo kaimenę pel
kinių antilopių, su puikiais ragais. Ji pasakė Dovui, kad 
medžiotojui malonu tokius ragus turėt, o mes dar žinojom, kad 
tų gyvulių mėsą labai mėgsta to krašto gyventojai. Mūs vy
rams būtų buvę visai pravartu gerai pavalgyt, nes buvo silpnai 
papusryčiavę antilopės likučiais. Jie sunkiai dirbo, tai visai 
būtų buvę gera juos stipriau pavalgydint.

Antilopę pagaliau ne Dovas, o Dikas nušovė. Mūs paly
dovai labai apsidžiaugė ir norėjo tuojau kelt pokylį. Bet mums 
tuo tarpu rūpėjo kas kita.

Dovas, ponia Džonsonienė, Dūgas ir Bukaris tuo tarpu 
nuėjo kitu keliu. Jie nuėjo kokias keturias mylias nuo stovyk
los į vietą, gražios daubos apsiaustą. Priėję kalną, nuėjo ne
gilia dauba tolyn. Tik paskui Bukaris staiga sušuko: ,,Anti
lopės“!

Iš tikrųjų ties mumis stovėjo trys elninės antilopės, dvi 
patelės ir patinas.

Kai norėdavom šviežios mėsos sumedžiot, tai stengdavo
mės nušaut antilopę su gražesniais ragais; tai kartu turėdavom 
ir atminčiai ką pasilikt. Patino ragai kaip tik buvo labai gra
žūs, ir mėsa turėjo būt gardi.

Ponia Džonsonienė davė Dovui iš jos šautuvo šaut. Jis 
iš karto pataikė. Tik kai gyvulys iš karto nekrito, tai suvarė 

į jį dar šešias kulkas. Kadangi stovykloje nebebuvo šviežios 
mėsos, tai Bukaris pribėgęs tuojau nuleido jam kraują, nes tik 
tokią mėsą galėjo valgyt.

Po pietų ponia Džonsonienė nusivedė mus su Bukariu pa- 
žuvaut. Nuėję į musių apsėstą žemumą, pamatėm visą didelę 
kaiminę impalų. Jų patinėliai ilgais, gražiais ragais stovėjo 
pryšakyje, pasiryžę gint bailias pataites ir vaikus. Kadangi 
vieno patinėlio ragai buvo nepaprastai ilgi ir gražūs, tai Dovui 
buvo leista jį nušaut. Jis paguldė gyvulį iš karto. Bukaris, mūs 
visų galų meisteris, ėmėsi tuojau jį lupt, o mes nuėjom žuvų 
gaudyt.

Tvenkinys, kurį buvo nusižiūrėję, buvo visados pilnas 
vandens.

Į tvenkinį vedė takas, krakadilų dumble pramintas; tuo 
taku jie lipdavo iš vandens į krantą ir nuo kranto leisdavosi 
į vandenį.

Po kiek minučių ponia Džonsonienė pagavo didelį šamą. 
Jau buvo betraukianti ant kranto, tik pajuto, kad meškerė kur 
užkliuvo. Patraukė smarkiau, bet tai nepadėjo. Kas čia pasi 
darė? Mat, jai šamą betraukiant, didelis krokodilas pagriebė jį 
ir prarijo. Kadangi meškerės kablelis buvo įkibęs žuviai į snukį, 
nieko kito neliko, kaip meškerę nupiaut.

Meškeriodami toliau, staiga išgirdom Dovą šaukiant: — 
Bukari, eikš greičiau su savo šautuvu!

Bukaris pašoko ir, pagriebęs šautuvą, nubėgo pas Dovą. 
Mes ėmėm jaudintis, nes nežinojom, kas tenai darėsi; manėm, 
kad Dovas bus pamatęs liūtą ar stumbrą. Tik paskui išgirdom, 
kaip Bukaris pasileido juokais. Dovas buvo pagavęs mažą žu
vytę ir šaukėsi Bukarį, kad ateitų su šautuvu ir nušautų tą 
baidyklę. Visą pusvalandį mūs ginklų nešiotojas negalėjo susi- 
valdyt nesijuokęs.

Dar kiek laiko pažvejoję, pasukom namų link. Dovas ir 
Dūgas daugiausiai prižvejojo — vienas pagavo žuvytę, panašią 
i sardinę, kitas — nepažįstamą žuvytę piršto ilgio. Ponia Džon
sonienė sumeškeriojo kelioliką ešerių.

Grįždami namo matėm visą kaiminę elninių antilopių su 
daugeliu vaikų. Tiek suaugusios antilopės, tiek jų vaikai atrodė 
lyg koki išsigimėliai. Jų didelės ausys atrodė kaip antroji pora 
ragų. Labai keista, kad užpakalinės jų kojos prasideda tiesiog 
nuo nugarkaulio. Tai skamba labai nepaprastai, tačiau atrodo, 
kad kulšys ir uodegos joms nupiaustytos.

Iki parėjom, prisišaudėm pakankamai kurapkų. Afrikos 
kurapkos daug vertesnės ir gardesnės už vištas. Pamėginom ir 
paukščiams į galvas taikyt, bet nieko iš to neišėjo.

Visai arti stovyklos radom strauso kiaušinį. Buvo gero 
sviedinio didumo. Kaip tik ponas Džonsonas ieškojo strauso 
kiaušinio — norėjo jį fotografijai panaudot. Jis norėjo nufoto- 
grafuot virėją, kuriam pavesta iškept laidytinių kiaušinių '.r 
paduot juos ant duonos griežinėlių. Bet virėjas, atidaręs kiau
šinių dėžę, randa joje tiktai vieną didžiulį kiaušinį. Jis nežino, 
ką su juo pradėt, kaip paduot ant duonos griežinėlio kiaušinį 
galvos didumo. Pagaliau pramuša kiaušinį; bet vėl neranda to
kios didelės spirgintuvės, tai iškepa iš jo plaktos kiaušinienės.

Kitą dieną vėl išvažiavom prie upės, tik į kitą pusę. Šajus, 
mūs vadovas, turėjo nuvest mus į platų krūmyną. Nepriva
žiavus numatytos vietos per kokį pusmylį, mūs automobilis su
stojo. Kai paklausėm, kur mes užkliuvę, Šajus ramiai atsakė, 
kad esam pelkėse Tinga-tinga. Jam, tur būt, atrodė, kad mūs 
automobilis visur gali išvažiuot. Bet kai jam teko išlipt ir padėt 
automobilį iš klampynės traukt, tai įsitikino, kad yra kitaip. 
Išsikapstę iš čionai, po kelių minučių vėl įklimpom. Čia jau 
ponia Džonsonienė gerai mūs vadovą išbarė.

Kai, išvažiavę iš pelkių, atvykom ant daubos Grumitės 
kranto, pamatėm didelę elninių antilopių kaiminę. Elninės anti-
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TURTINKIME SKAUTIŠKĄ LITERA
TŪRĄ.

Visiems žinoma, kokia menka mūsų 
jaunimo literatūra. Tokia pat menka ir 
mūsų skautų literatūra, ypač scenos rei
kalams. Kiek galvosūkio ir laiko, kol su
renki medžiagą skautiškai pramogėlei ar 
vakarui. Gerai, kur yra prityrusių ir ga
bių vadų, arba kuriam tenka dirbti su su
augusiais skautais. Blogiausia dirbti ne
prityrusiam ir su jaunesnio amžiaus skau
tais. Pas mažus menkiau pasireiškia pati 
iniciatyva, o iš pačių vadų ne visi kū
rėjais gali būti. Nors iš skautų nereika
laujama tiek, kiek iš suaugusiųjų, o vis 
dėlto reikia šis tas padaryti, publikai 
duoti. Dažnai skautiškos valandėlės, jei 
jos gerai paruoštos, publikai patinka ne 
blogiau suaugusiųjų vaidinimų ir turi ne
maža auklėjamos reikšmės. Man pačiam 
teko matyti pereitais metais Palangoj s-tų 
laužo programą, kurią išpildė grįžtanti iš 
tarptautinės s-tų stovyklos viena skautų 
dr-vė. Bet gaila, kad ją tik matė ten su
sirinkusieji, o kitiems ji liko nežinoma. O 
kiek tenka skaityti „Skautų Aide“ apie 
gerai atliktus pačių skautų sukurtus da
lykėlius? Kiek įdėta gerų minčių į tokias 
pramogėles, kiek laiko sugaišta ir tik dėl 
vieno pasirodymo, kiti tuo pasinaudoti 
negali. Skautai išpildė „Varpus", „Radio ‘ 
ir t. t. Kas kita, jei būtų vedamas „Skautų 
Aide“ atskiras skautiškų pramogėlių sky
rius, kuriame būtų įdedami pačių skautų 
sukurti geresni scenos dalykėliai. Čia jie 
galėtų būti smulkiai aprašomi. Iš to būtų 
daug naudos. Be to, būtų užrašyti ir su
rinkti skautiški kūrinėliai. Bendrai, reik
tų kasmet išleisti bent porą geresnių skau
tiško turinio scenos veikalėlių dėl viešų 
vakarų. Bet jie turėtų būti taikomi pro

vincijos scenai ir tautiškos minties. Tam 
reikalui reiktų paskelbti koks konkursas 
ir už geresnius skirti premijas. Lėšų, esant 
geriems norams, visuomet susiras.

Blogiausia padėtis, kad reikia aiškintis 
mažiukams, kad skautai neturi savo him
no. Pagaliau, jau būtų laikas turėti skau
tams savo himną su gaidomis.

Sedos aidas.
Red. pastaba. Redakcija mielu noru ką 

geresnio gavusi spausdina laikraštyje vi
siems. Visai pritardama autoriaus minčiai, 
ta proga vėl kviečia skautus pasitarnauti 
kitiems broliukams ir sesutėms, atsiun- 
čiant „skautiškų pasirodymų visuomenei" 
ar p. dalykėlių (tekstų, brėžinių, apra
šymų...).

DĖL „AR NEVERTĖTŲ?“.
Š. m. „Sk. A." 3 nr. vyr. skilt. Aug. 

Stank-čius straipsnelyje „Ar nevertėtų?“ 
įsinorėjo dviračiu važiuoti Vengrijon į 
Jamboree ir visai reprezentacinei drau
govei siūlo kaipo pigiausią susisiekimo 
priemonę, nes, girdi, danai ir indai žada 
dviračiais nuvykti.

Mums, Lietuvos skautams, tas nesu
teiktų didelės garbės ir medžiaginės nau
dos:

1) dviračiais reprezentantai važiuoda
mi pavargs. Tokios kelionės reiktų pirma 
organizuoti viduje ir išmėginti patvarumą. 
Norint aru išskirsti, reikia gerokai savoj 
gūžtoj patupėti;

2) naujų dviračių įsigijimas atsieis 
brangiau, negu traukiniu kelionės išlai
dos; prastais dviračiais nė nemėgink to
limos kelionės daryt!

3) dviratis lietuviui yra svetimas da
lykas. Tuo mes neparodytume nieko sa
votiško, tautiško, originalaus, lietuviško.

Kas kita būtų raitiems joti (tas irgi 
neįmanoma!), kuo. parodytume seną lie
tuvio žirgui meilę?

Jei danai ir indai dviračiais važiuoja, 
tevažiuoja! Dieve, padėk! O mums akis 
užsirišti ir aklai paskui juos sekti nede
rėtų.

Visas entuziazmas ir pasiryžimas iš
raudoti vien tik kelionei, prašmatnesniam 
nuvykimui, o nuvykus nieku savotiški' 
nepasirodyti, nėra tikslu.

Daug ko vertėtų mums padalyti, daug 
gražių minčių ir norų yra, bet kai pradė
sim aukštai šokti, tai, tikrai, žemai tūp- 
sim.

Daug dėkingesnė dr-vės vadovybė bū
tų mums, jei mes savo plunksnos jėgas 
naudotumėm ne vykimo projektams kelti, 
bet ten viešam pasirodymui pasaulio 
akyse. Vyr. skilt. Ant. Umbrasas.

„Skautų Aido“ bendradarbiai!
Praūžęs Didysis karas, rods, paliko 

žmonių atminty šiurpulingą vaizdą, bet 
pasirodo, dar negana...

Lyg alkani vilkai staugia:
— Kraujo!.. Kraujo!..
Tolimųjų rytų padangėje šviečia gais

rai, aidi duslūs armotų šūviai, vaitoja su
žeistieji, verkia moterys ir vaikai netekę 
artimųjų, o žili seneliai iš skausmo tik 
galvas linguoja.

Pasaulio politikai be poilsio suka gal
vas, kaip įsiutusias karo audros bangas 
sulaikyti nuo užplūdimo.
’ — Ugnis negesinama išsiplečia.

Kol mūsų tautos dirvonai, pikto sėjė
jo, neužsėti kukalėmis, — sekime kvie
čius.

Skautai, skautiška literatūra turi dirb
ti taikai.

Bendradarbiai, daug Jum nereikia sa
kyti ko trokšta iš Jūsų tautos laisvė: 
sveiko peno sielai ir tas penas kad būtų 
apvalytas nuo nepageidaujamų tipų, k. 
a.: žiaurių, kerštingų, nežmoniškai ne- 
mielaširdingų. Skautiškuose raštuose at
sispindi obalsis: Už blogą — geru.

Kol laikas paruoškim tautą taikai.
Ad. Lg.

lopės yra didelės ir panašios į karves, tik didesnės už bet kurią 
karvę. Kitos beveik stumbro didumo. Kaiminėje, kurią tenai 
gavom matyt, buvo du dideli patinai, galėję visą toną svert. 
Jų ragai buvo daugiau kaip pusės metro ilgio. Vieno ragų 
galai buvo balti, kito ne. Patelių ragai buvo dar ilgesni, bet 
netoki platūs.

Kaiminė kiek laiko pastovėjo ramiai, tai suspėjom mažu 
prietaisu padaryt nuotrauką. Paskui antilopės nutripseno toliau. 
Buvo įdomu matyt, kaip, joms bėgant, taukai joms pakaklėje 
kabaldžiavo. Kai arčiau privažiavom, pasileido dar smarkiau 
bėgt. Nors buvo aptukusios, atrodė gana greitos ir vikrios. Pri
bėgusios kelią, visos lengvai vienu šuoliu peršoko, tik vaikai 
nepajėgė. Kitapus kelio vėl nubėgo risčia ir dingo už’kalnelio.

Grįždami į stovyklą susitikom su beždžionėmis pavijanais. 
Tyčia pasukom prie vieno jų būrelio. Pamatę mus privažiuojant 
artyn, pavijanai nusileido į daubą, kurios krantuose augo dideli 
medžiai. Kadangi tame būrelyje buvo ir mažų pavijaniukų, tai 
nelipo į medžius, o sulindo į krūmus. Mes saugojom tuos krū
mus, iki ponas Džonsonas atbėgo su fotografijos prietaisu.

Tarp beždžionių kilo triukšmas ir staiga iš krūmų iššoko 
jau paūgėjęs pavijanukas. Jam mes nieko nedarėm, nes buvo 
per didelis, kad pasigavę būtume galėję augintis. Po kelių mi
nučių iššoko kitas, suaugęs; mes ir tam nieko nedarėm. Taip 
po viens kito išbėgiojo pro mus visi pavijanai, tik vienas ma
žiukas paliko. Tą sumanėm pasigaut. Dugas nuėjo į krūmus, 
tik tenai ne jis pavijaną, o pavijanas jį pagavo, įkibęs jam dan
timis į nykštį. Dugas tada nutvėrė bezdžioniuką gerai už spran
do ir tas paleido jo nykštį. Tą bezdžioniuką pasiėmėm į sto
vyklą. Tikėjomės, kad per kelias dienas apsipras ir žais su 
beždžione Kima, kurią ponas Džonsonas buvo atsivežęs iš 
Nairobio.

Kai įvažiavom į stovyklą, kaip paprastai, išbėgo mūs su
tikt visi mūs vyrai. Kai jau jie buvo visai ąrfį ąutomobilio, 

pavijaniukas pašoko iš vietos ir mėgino pabėgt. Bet galėjo nu
bėgt tik tiek, kiek leido virvė, kurią buvom jam ant kojos už
nėrę. Vyrai spruko į šalis —■ Kima juos buvo išmokius, kokiems 
atsargiems reikia būt su beždžionėmis.

Vienas iš nešikų, besitraukdamas nuo pavijano, atsirėmė 
pečiais į medį, kuriame Kima tupėjo pririšta. Kima, tokiu 
triukšmu sujaudinta, įsikabino jam į pečius. Vargšas taip išsi
gando, kad tik tik neapalpo. Surikęs jis šoko atgal, gelbėdamos 
nuo pikčiurnos, pradėjusios jį kandžiot ir nagais draskyt. Kai 
vyriškis atsipalaidavo nuo beždžionės, Kima paliko kybot ant 
virvės, kuria buvo apjuosta. Atsipalaidavusį vyriškį tuojau puolė 
pavijanas. Kai vyriškis šoko į šalį, tai pavijanas, šokęs paskui, 
nutraukė ploną virvę ir, pranėręs išsigandusiam vyriškiui tarp 
kojų, įsikraustė į medį. Tenai jau mes jo negalėjom pasiekt.

Manydami, kad pavijanas medyje ilgiau užtruks, nuėjom 
vakarieniaut. Mums bevakarieniaujant, kažin kas dusliai krito 
į žemę. Išbėgę pažiūrėt, pamatėm, kaip, pavijanas bėgo į daubą. 
Mes nuėjom jo ieškot, bet pamatėm, kad jis jau į pavijanų 
būrį įsimaišęs. Taip ir buvo geriausia.

Po pietų nuvykom į pievas, kur etnines antilopes buvom 
matę. Jų kaiminę greit suradom. Dugas išsirinko didžiausią bulių 
ir, prislinkęs arčiau, šovė. Bet iš karto nenušovė. Ponia 
Džonsonienė turėjo jam padėt tą gyvulį pribaigt. Mat, aplink 
antilopės širdį guli toks taukų sluoksnis, kad ne iš bet kurio 
šautuvo jį peršausi.

Priėję ir apžiūrėję nušautąją antilopę, nenorėjom tikėt, 
kad tai tos rūšies tas gyvulys, nes jis iš savo didumo buvo 
labiau į stumbrą panašus. Tai buvo gražus gyvulys. Ragų galai 
buvo balti, po smakru kabojo gana didelė barzda. Mūs vyrai 
tuojau išsipiovė gabalą mėsos; ji buvo panaši į jautieną. Ypač 
buvo gardi mėsa iš nugaros. Šį kartą vyrai nusinešė ir galvą; 
ją turėjo gaut Dūgas, kaip medžiotojo laimėjimą.
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Skautai vyčiai.
Reikalas vyresnio amžiaus skautus at

skirai organizuoti, bė abejo, kilo iš tos gy
venimo tiesos, kad 12—15 metų berniu
kas ir 17—20 metų jaunuolis nėra tas pats, 
kad jų norų, jausmų ir minčių pasauliai 
yra labai skirtingi. Su tuo faktu turėjo 
skaitytis ir skautystė, pasistačiusi tikslą 
paruošti žmogų gyvenimui ir paremti jo 
pirmuosius netvirtus žingsnius.

Į mūsų organizaciją galime priimti vi
sai mažus vaikus (vilkiukai), galime taip 
pat priimti 12—17 metų berniukus ir pil
nai juos patenkinti programų nurodomu 
darbu, skilčių gyvenimu ir stovyklavimu. 
Tačiau vyresnio amžiaus skautų tuo nepa- 
tenkinsim. Pažiūrėję į mūsų skautų dar
bą, matom, kad jis moksleivių tarpe turi 
daug simpatijų ir pritarimo. Beveik kiek
vienas gimnazistas yra buvęs skautu. Dau
giausia iš organizacijos išstoja pasiekę 6— 
7 klašės, 17—18 metų sulaukę. Matyt, ta
me brendimo laikotarpy skautų organiza
cija pasidaro jiems nebeįdomi. Bet nejau 
ji jiems jau ir nereikalinga? Ne. To am
žiaus jaunuolis nėra dar susiformavęs 
žmogus, jo auklėjimasis nėra dar užbaig
tas ir, gal, tame periode daugiau, kaip

kuriam kitam, jam reikalinga padedanti 
susidaryti pasaulėžiūrą organizacija. Bet 
skautystė ne tik duoda pasaulėžiūrai gai
res, bet kartu nurodo tikrą ir tuo pat 
metu labai paprastą, įdomų ir patraukian
tį praktišką būdą skautiškai išsiauklėti. 
Tik tas praktiškasis būdas pritaikytas ne 
jaunuolio, o berniuko skoniui.

Mūsų organizacijos kūrėjo ranka dai- 
kartą įrodė didelį skautystės vispusišku- 
mą, pritaikomumą ir lankstumą. Suorga
nizuota nauja skautijos šaka — „rover- 
scouts”, arba skautai vyčiai. Ideologija, 
šūkiai lieka tie patys, tik keliai, meto
dai pasikeičia iš pagrindų. Skautystė gau
na naujus rūbus. Baden-Powellis išleido 
knygą „Kelionė į pasisekimą", kurioj iš
dėstė visą savo gyvenimišką patyrimą ir 
saulėtą pažiūrą į pasaulį ir gyvenimą ir 
tuo būdu įsteigė naują — laimės siekėjų, 
laisvės mėgėjų, pasiryžusių tarnauti kitų 
labui ir ieškančių gyvenime šviesesnių jo 
pusių — skautų vyčių broliją.

Skautystė moka susikalbėti ir su vai
ku, ir su berniuku, ir su jaunuoliu. Ma
žiesiems vilkiukams ji sako: „Būkit geri 
berniukai, klausykit vado ir sakykit vi
sada tik tiesą". Skautui — „Brangink sa
vo garbę, tarnauk Dievui ir tėvynei, pa
dėk artimui ir būk ištikimas skautų įsta
tams". O vyčiams, be to, ką skautams, 
dar daugiau: „Patys irkite jūsų gyvenimo 
valtį: neužleiskit jos vairo kitiems. Jūs 
esat išvykę į drąsią kelionę: iš kūdikys
tės upelio jaunystės upe į gyvenimo oke
aną; jūs norit pasiekti uostą... Kelionėje 
jūs sutiksit pavojų, kliūčių, seklumų, au
drų. Tvirtai ir rūpestingai laikykite val
telės vairą ir plaukite vis pirmyn. Nėra 
priežasčių, kurios galėtų pateisinti jūsų 
kelionės nepasisekimą. Nekreipkite dė
mesio į tai, kad pradėjot kelionę iš mažo 
upelio, bet drąsiai žiūrėkit į ateitį. Jūsų 
tikslas — tapti moraliai ir fiziniai stip
riais ir sveikais ir tas savo jėgas pašvęsti 
kitų ir savo laimei pasiekti ir senajam vi
sos žmonijos troškimui — meilei ir taikai 
įgyvendinti“ (B.-P.). Taigi, skautui vyčiui

L e o n. Žitkevičius.

Pavasario džiaugsmai.
Beržai, žilvičiai ūžia šlama: 
„Valio pavasaris, valio!‘l 
Padangėj paukščiai gieda gamą: 
„Do, re, mi, fa, sol, la, si, do!

„Oran!“ štai juodvarnis sušuko.
„Gana jau pirkioje sėdėt!“ 
Vaikai galvotrūkčiais išspruko 
Kartu su paukščiais pačiulbėt.

Kregždutė, prie pirkios priskridus, 
„Vyt-vyt!“ suriko, lyg kvaila.
Katė, šį nuotykį išvydus. 
Pradėjo juoktis: „Cha, cha, cha!“

„Vis tiek, paukšty t, tave sugausiu. 
Užteks, užteks tau čia skraidyt.
Kai tavo mėsos paragausiu, 
Galėsi vėl čiulbėt „vyt-vyt".

Bet kregždė jos neklauso. Skraido.
„Vyt-vyt“, ir sukasi smagiai: 
„Katyt, žinok, manęs nebaido 
Nei tavo šnervės nei nagai“.

skautų įstatai neturi likti, kaip berniukui 
skautui, vien įstatais, privalomos, kažkie
no patiektos taisyklės, bet gilūs jo paties 
įsitikinimai, smulkiai apsvarstyti, perkon- 
troliuoti, o tik po to pasisavinti principai.

Taip atrodo skautų vyčių tikslai. Kaip 
ir kitose skautijos šakose, taip ir čia esa
ma labai vykusiai jaunuolio amžiui pri
taikytų priemonių, visas tikslus ir prak
tiškas metodas tų tikslų siekti. Praktiško
jo metodo pagrindą sudaro garbės jaus
mu pagrįstas skautų vyčių įžodis, nuola
tinis tarnavimas artimiesiems, didelis viso 
būrelio susidraugavimas ir susigyvenimas 
su gimtuoju kraštu ir jo gamta.

Psktn. A. Jurgutis.

Tą dieną kaip tik daug jaunų gyvulių gavom matyt. 
Grįždami sutikom jaunų žirafų, impalų, zebrų ir mažų gazelių 
tomių, ne kiek didesnių už kumščių.

Matėm ir hyjenos vaiką. Tai buvo vos sutemus, kai buvom 
šviesą užsižibinę. Iš pradžių skersai kelią prabėgo augalota 
hyjena. Paskui ją atbėgo šūkaudamas kitas žvėrelis. Iš karto 
mums pasirodė, kad tai meškiukas. Bet tai negalėjo būt, nes 
Tanganyikos srityje nėra meškų, jei neskaityt skruzdėdų. Kai 
įsižiūrėjom iš arčiau, tai pažinom, kad tai buvo hyjenos vaikelis. 
Norėjom jį pasivyt, bet nulindo kur į urvą. Netoliese pamatėm 
ir motiną; ji buvo atsekus paskui savo vaiką.

Gavom ir dik-diką pamatyt; tas žvėriukas dar už tomį 
mažesnis. Jis nustryksėjo į šalį ir kažin kur dingo.

Vakare, prieš einant miegoti, ponia Džonsonienė nupasakojo 
mums vieno medžiotojo europiečio nuotykius, kaip jis plikom 
rankom kovojęs su leopardu.

Ta istorija buvo tokia baisi, kad mes labai įsinervinom — 
juk buvom sustoję arti daubos, kur buvo daug leopardų.

Leopardai nemedžioja, kaip liūtai, po kelis drauge. Leo
pardas gyvena sau vienas ir medžioja vienas. Labai retai gali 
rast jį dieną beėdantį. Mus nustebino, kai kartą užtikom vieną 
apie vidudienį beslenkantį prie gazelių.

Mums pasakojo apie vieną Afrikos rytų naujakurį, kaip 
leopardas buvo jam šunį iš buto išnešęs. Kartą jis išgirdo greta 
kambaryje ką kriokiant. Atsikėlęs pažiūrėt, kas tenai darosi, 
pamatė, kaip leopardas pro langą iššoko. Žvėris buvo įlindęs 
į jo butą ir mėgino išnešt miegojusį tenai jo šunį. Tai jo šuo 
taip kriokė smaugiamas. Išgirdęs žmogų einąnt, leopardas 
spruko lauk, palikęs šunį pusgyvį.

Bukaris paskutinę naktį pasisiūlė miegosiąs su šautuvu 
šalia mūs palapinės. Jis pasakė ponui Džonsonui, kad pavojinga 
mums vieniems be sargybos miegot.

Prisiklausę apie liutus ir leopardus, mes apsidžiaugėm, 
kad turėsim tokį sargą.

Paskutiniai mūs žygiai.

Mums besiruošiant grįžt į Ameriką, Osanis pasisakė norįs 
važiuot su mumis drauge. Būsiąs mus tarnas, jei kito darbo 
neduosim, tik batus valyt. Jam labai patikdavo batai žvilgint.

Ponia Džonsonienė tačiau sutrukdė jo sumanymą. Ji pa
sakė, kad Amerikoj turėsiąs kasdien pakaklinuką rištis. Tai 
buvo jam netikėtas smūgis. Bet, pagalvojęs, pasakė, kad sutiks 
ir tai daryt. Tada ponia Džonsonienė dar pridūrė, kad valgyt 
turės, su peiliu ir šakute. Tai jau buvo nepriimtina: peilis ir 
šakutė jam atrodė pavojingi. Ir ta nuostabioji Amerika nega
lėjo priverst jį valgyt kitaip, kaip viską pirštais imant.

Paskui, kiek kartų jam Ameriką paminėdavom, jis saky
davo, kad tai esąs negeras kraštas. Tenai žmonės negalį pirš
tais valgyt, turį šakutę į burną kištis.

-Vieną kartą Dikas ir Dūgas turėjo su Moga ir Osaniu tokį 
pasikalbėjimą:

— Ar tu, Moga, esi Mahometo tikėjimo?—paklausė Dikas.
— Ne, ne Mahometo.
— Tai krikščionis?
— Ne, ne krikščionis.
— Tai kas gi esi?
— Aš esu beprotis, — atsakė jis.
— Na, o tu, Osani? — paklausė Dūgas.
— Aš krikščionis, — atsakė Osanis.
— O aš maniau, kad būsi Mahometo tikėjimo.
— Taip, ir Mahometo tikėjimo, — atsakė jis.
Taigi Osanis galėjo būt ir tokiu ir tokiu, kaip kada reikėjo.
Rugpiūčio 8 dieną pasukom važiuot atgal. Šį kartą įva

žiavom į klonį iš gilesniojo jo galo. Iš pradžių turėjom galą
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Fizinio lavinimosi po
būdžio ekskursijų 

reikšmė- '
Saugoti ir ugdyti sveikatą turi 

kiekvienas žmogus—tai jo pareiga 
sau, šeimai ir tautai. Fiziškas auk- 
lėjimasis ir auklėjimas paskutiniu 
metu ėmė smarkiai augti ir tobu
lėti. Šiandien jis mielas svetys or
ganizacijose, mokyklose, kariuo
menėj.

Saulė, vanduo ir oras grūdina 
jaunuolio sveikatą, palengvina visą 
darbą. Buvimas ore yra tampriai 
susijęs su pasivaikščiojimu. Pasi
vaikščiojimas, turįs kokį nors tikslą: 
apžiūrėti muziejų, piliakalnį, jūrą, 
parodą, ežerą, vadinamas ekskur
sija. Jos būna vienos ar net kelių 
dienų. Ekskursija, pasivaikščiojimas 
kariškais tikslais, vadinamas žygiu.

Fizinio lavinimosi pobūdžio eks
kursijos pėsčiom turi didelės reikš
mės sveikatingumui. Jau pats fak
tas buvimo užmiesty, gamtos sąly
gose, teikia daug malonumo ir nau
dos. Ėjimas, bėgimas, žaidimai, su
siję su fizinio lavinimosi ekskursi
jomis, didina medžiagų keitimąsi 
organizme, verčia daug ir giliai 
kvėpuoti ten, kur oras be dulkių 

ir turi daug azono, ir tuo teigiamai 
veikia visą organizmą.

Didelis procentas moksleivių, tuo 
pačiu ir skautų, serga mažakrau
jyste, nervų ligomis, o kovai su 
jomis geriausias ir nepamainomas 
vaistas fizinio lavinimosi ekskursi
jos pėsčiom. Naujos sąlygos, nauji 
įspūdžiai nepaprastai gerai veikia 
mokinį, išsėdėjusį 5 ar 6 valandas 
varžtuose (dabartiniai mokyklų suo
lai yra senos gadynės liekana ir 
jaunam, gyvam organizmui jie yra 
varžtai!), pakelia savijautą, ener
giją ir darbingumą. Nė vienas fi
zinio lavinimosi pratimas sporto 
aikštėj negali prilygti, šiuo atžvil
giu, ekskursijoms pėsčiom.

Mūsų vienetuose dar visai ma
žai skiriama laiko ir dėmesio pa
našiom ekskursijom. Taip neturi 
būti! Svarbu tik, kad ekskursijų 
vadovai mokėtų šią priemonę tin
kamai pritaikyti skautų pajėgoms.

Vyr. skilt. Ant. Umbrasas.

Greitasis kvadratas —
manevrai.

(Žaidžiama labai greitai).
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Žaidžiama aikštėje.
įrankiai — guminis sviedinys.
Ž a i d ė j; ų skaičius neribotas,. 

bet visi skirstomi į lygias 2 grupes: mė
lynuosius ir raudonuosius.

Aikštė — 20 m. ilgio ir tokio pat plo-\ 
čio; daloma į tris dalis iš pradžios, o 
paskui jau į keturias.

Žaidimo pradžia. Teisėjui davus ženk
lą, turinčioji sviedinį partija muša prie
šus, numuštieji išeina į vidury paskirtą 
kvadratą.

Pastabos:
— Mėlynasis raudonajam yra priešas.
—• Smūgio galima išvengti kūno lanks

tumu arba kamuolį sugavus.
— Negalima išeiti iš skirto kvadrato.
— Išėjus iš kvadrato, reikia pasiša

linti iš žaidimo, jeigu belaisvis, o jeigu 
ne — tampa belaisviu.

— Čia žaidžiama, kaip ir paprastam 
kvadrate, bet tik ir nelaisviai turi vietą 
ir amžinai dalyvauja „kautynėse“. Išmuš
tas belaisvis išeina iš žaidimo.

Žaidimas baigiamas, kai viena kuri 
grupė išmuša kitos grupės kovotojus ir 
belaisvius. J. Lebionka.

gero kelio ir jo laikėmės iki galėjom. Bet neilgai trukus teka 
pasukt į šalį ir važiuot tokia vieta, kur buvo akmenų, krūmų 
ir kiaulių duobių.

Tikroji kiaulės duobė iš tikrųjų visai nėra kiaulės duobė. 
Tokią duobę pradeda kast skruzdėda. Kai ji pakasus meta, tai 
ateina karpuotoji kiaulė, ta didžioji tinginė, ir pasisavina ją. Toj 
duobėj kiaulė negyvena, tik kokioj tenai pasislepia. Tik dėl 
to tas duobes vadina kiaulių duobėmis. Bet vis tiek keno tos 
duobės yra, važiuojant automobiliu, jos labai nemalonus daik
tas. Reikia tik stebėtis, kad mes dar daugiau automobilių ne- 
prigadinom, nekaip iš tikrųjų buvo.

Įvažiavę į klonį, tuojau pamatėm keturias eitas. Tai yra 
mėsėdžiai žvėrys, labai panašūs į leopardus. Gražu buvo žiū
rėt, kaip jie tarp medžių bėgo. Buvo matyt, kaip paskui kiek
vieną beveik per metrą slinko žole juodas taškas. Paskui su
vokėm, kad tai buvo uodegos galas. Pačios uodegos per žolę 
nebuvo matyt, tik pats galas kyšojo.

Netrukus privažiavom daubą, vedusią į didįjį klonį. Šajus, 
mūs vadovas, spėjo, kad tenai tur būt tie šaltiniai, apie kuriuos 
mums kaikurie iš masajų buvo pasakoję. Todėl, palikę auto
mobilį klonyje, nuėjom vandens ieškot.

Čionai buvo graži vieta. Klonis buvo priaugęs medžių, po 
medžiais žolė žaliavo. Šlaituose augo šviesiai žali medžiai ir 
krūmai. Tarp medžių radom impalų ir zebrų. Po vienu dideliu 
medžiu stovėjo rausvai ruda antilopė; ji kiek laiko žiūrėjo į 
mus, paskui šoko ir nubėgo aukštyn į kalną.

Aukštai, kur dauba baigėsi, vėl gavom pamatyt įdomų 
reginį. Priėję įlanką, pabaidėm du šakalu, slankiojusiu aplink 
beždžionių būrį.

Mes nežinojom, kad šakalai moka ir patys žudyt. Jie tai 
darė taip pat, kaip liūtai ar leopardai, kada jie prie žebros 
slenka. Juodu šliaužė prie beždžionių žole, tik mes juodviem 
reikalą sugadinom. Bet, kai pamatė, kad beždžionės šoko nuo 

mūs bėgt, tai ir juodu pasileido paskui, kad suspėtų kurią pa
gaut,, iki prie medžio pribėgs. Bet nieko nelaimėjo. Beždžionės 
šūkaudamos sulipo į aukštas palmes, augusias netoliese. Iš 
medžių pasišaipė mums, paskui šakalams.

Kokią mylią ėjom taip klonio dalim, kuri ponams Džon
sonams buvo pažįstama, tik paskui išėjom į vietą, kuri jiems 
buvo dar svetima. Klonis staiga virto gražia, medžių priaugusia 
lyguma. Joje pamatėm būrius gyvulių, kurie gražiai įvairino 
vaizdą. Čia buvo dryžuotų zebrų, juodų gnu, puikių mažų ga
zelių ir impalų, kurių kailiai gražiai rausvai rudavo ant žalio 
lygumos dugno.

Lygiai ties mumis už kokių penkiolikos žingsnių buvo 
impalų būrys; jos šokinėdamos bėgo į kalno šlaitą. Pryšakyje 
bėgo nejaunas patinėlis su plačiai išskėstais ragais.

Dešinėje kalvelėse tirštoje žolėje ganėsi graži elninių anti
lopių kaiminė.

Žemiau mūs šlaitu ėjo būrys gnu; jie grįžo iš tvenkinio, 
vandens atsigėrę.

Važiuojant toliau lyguma ir mimozų ir erškėtmedžių giria, 
mums iš viršaus šūkavo kelios dešimtys beždžionių. Įvairių 
veislių antilopės žiūrėjo į mus iš savo ganyklų.

Visur buvo matyt kurapkų ir pakaškių.
Daubos krūmuose galėjo gerai slapstytis liūtai ir leopardai.
Buvo tenai vietomis tinga-tingas žolės, kurią mėgdavo 

stumbrai. Kitapus daubos ganėsi šimtas zebrų.
Ties vienu tvenkiniu buvom sustoję pažiūrėt, kaip būrelis 

gnu vandenį gėrė. Kai privažiavom arčiau, jie pakėlė galvas 
aukštyn. Jie buvo nebaikštūs, bet atsargūs. Toj apylinkėj buvo 
ko pažiūrėt. Afrika iš tikrųjų yra tūkstantis žvėrynų, į vieną 
sujungtų.

Mums sugrįžus į stovyklą ir pradėjus valgyt, ėmė lyt. 
Važiuodami matėm, kaip danguje debesys telkėsi, tik jų ne
labai baidėmės. Nusprendėm pietaut ir po lietaus lašais, —
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Lietuvos pasieniu
(Trumpi nurodymai iškyloms).

Vienas iš geriausių būdų prisiartini
mui, tai yra tiesioginis susitikimas lietu
vių ir latvių skautų. Tai jau yra įrodę 
Kauno ir Žemgalijos skautų atsilanky
mai, taip pat Daugapilio skautų viešėji
mas Zarasuose. Tikiuosi, kad netoli ta 
diena, kada abiejų tautų skautai iškylaus 
vieni pas kitus; atsilankys stovyklose ir 
sudarys draugystę. Apkeliaudami istoriš
kas vietas, suprasime, kiek artimi abiejų 
tautų likimai; klausydamies vienas kito 
kalbos, girdėsime ten daug mums supran
tamo. Taigi skautų IV įstatas padės tai
syti istoriškas klaidas.

Norėdamas išdėstyti pirmo keliavimo 
žinias, tokioms bendroms iškyloms nuro
dau visų reikalingiausias Latvijoje, Lie
tuvos pakraščių apkeliautojams. Latvijos 
vietos sutvarkytos, išeinant iš Lietuvos 
pakraščio tankiau apgyventų vietų.

1. Klaipėda, Palanga, Skuodas.
Šioms apylinkėms Latvijoje prieina 

Lejos - kurzęmės pietų dalis su Ruca- 
vos, Dunikos, Bartos ir Nycos valsčiais. 
Patogiai prieinama Klaipėdos — Prieku- 
lių gelžk. ir Palangos — Liepojaus plen
tu. Čia ramus Latvijos kampelis, žemas, 
miškais apaugęs, ežerais ir pelkėmis tur
tingas, nuo jūros atidalintas aukštomis 
kopomis. Pažymėtina iš etnografiškos pu
sės — čia dar šventadieniais moterys dė
vi tautiškus rūbus, gyvuoja dar senoviš
ka dvasia ir įpročiai.

Statyboje pastebimi senovės padari
niai, apylinkėje keletas piliakalnių. Mie
lu noru lauks svečių skautų 95 draugo
vė. Nycoje (p-kas M. Rankis, gyv. Nycos 
„Rankiuose“). Pakeliui į Liepojų Berna- 
ti, virstą kurortu pajūrio kopose.

Liepojus — antras_ didžiausias Latvi
jos miestas (57.200 gyv.) su uostu į jūrą 
ir didelį, bet negilų Liepojaus ežerą. Be 
miesto, apsodinimai pakraščiuose ir mu
ziejus; patartina apžiūrėti didžiąsias karo 
uosto dirbtuves. Liepojuj yra 12 skautų 

bendrovių (Liepojaus sk, p-kas pulkinin
kas Zommeras, gyv. karo uoste Kalpako 
bul. 2), tarp kurių 112 lietuvių bendrovė 
(p-kas K. Drąsutis, gyv. Vakzalo g-vė 4). 
Netoliese dar du miesteliai su istoriška 
reikšme. Grobina (1.100 gyv.) su ordeno 
pilies griuvėsiais ir protėvių piliakalniu, 
netoliese rasta senųjų vikingų kapai. (99 
sk. b-vė, p-kas J. Bušmanas, Bušmanų 
namuose).

Durbe (tiktai apie 500 gyv., mažas 
Latvijos miestelis), prie didoko Durbės 
ežero, kur 1260 m. lietuvių kunigaikštis 
Mindaugas drauge su kuršiais žiauriai su
naikino kryžiuočių ordeną. (14 sk. b-vė, 
atstov. V. Ozols miesto valdž.).

Priekulė — nedidelis miestelis (1.300 
gyv.), kur Klaipėdos — Priekulės gelež. 
prisijungia. Liepojaus — Mažeikių gelež. 
yra istoriškų dvarų.

2. Mažeikiai.
Susisiekimas su Latvija Liepojaus (per 

Lušos st.) ir Mintaujos gelež.
Latvijoje šioje apylinkėje yra puikūs 

Lejas-kurzemės kalnai, visų gražiausia 
Embūtės apylinkė. Vainode — rubež. sto
tis Latvijoje, netoliese Batėje saųatorija 
„Saulkalne". (46 sk. b-vė, p-kas J. Ūdns 
Bates pag. mokyk.).

Embūtė (12 klm. nuo Vainodes) gra
žiausias Lejas-kurzemės kampelis, miš
kais apaugusioje dauboje, puikus pilia
kalnis (apie jį padavimas „Indulis un 
Azija“), jį norėjo užgrobti lietuvių kuni
gaikštis Mindaugas, bet nepavyko. Da
bar lietuvių skautų iškylautojai lengvai 
gali paimti. Netoliese aukščiausias Kur
žemės kalnas — Krievukalns (196 m.), 
kuris vis dėlto neįdomus. Šioje^apylinkėje 
teka Ventos upė, kuri atplaukia iš Lie
tuvos. Čia 1919 m. latvių kariuomenė ko
vėsi su bolševikais. Žuvo pirmas latvių 
armijos vadas O. Kalpokas, jam netoliese 
nuo Skumdos (prie Airštėm) padarytas 
paminklas. Jau Žemgalijai priklauso Au- 

cės miestelis (2.900 gyv.), prie Mažeikių 
— Mintaujos gelež. (26 sk, b-vė, p-kas 
A. Rismanis, gyv. Parko g-vė 13). Neto
liese Latv. universiteto ūkio fakulteto 
ferma, čia praktikuojasi vasarą studentai

O jūs, ar bandėte tokių malonumų?

3. Žagarė, Joniškis.
Latvijoje čia plati ir derlinga Žemga

lijos lyguma (Dievzemite), kurią puošia 
daug upelių, kurie prasideda Lietuvoje ir 
neša savo linkėjimus didžiausiai Žemga
lijos upei Lielupei. Čia yra turtingiausia 
Latvijos apylinkė. Iš čia yra kilę jau 2 
valstybės prezidentai. Prieš vokiečių įsi
veržimą,. čia gyveno karinga Žemgalių 
kiltis, kuri šimtą metų (1187—1290), ku
nigaikščių Viesturo ir Nameišo vadovau
jama, žiauriai kovodama saugojo savo že
mę, ir palikę tik 100.000 žemgalų aplei
do savo tėvynę ir pasinaudojo brolių tau
tos, lietuvių, vaišingumu. Pačiame paru- 
bežyje Suikeruose (107 sk. b-rė, p-kas 
A. Černajs, gyv. Snikerų pag. mokyk.), 
Bukaišos (102 sk. b-vė, p-kas A. Vecva- 
nagas, valse, name).

Pakeliui iš Žagarės į Mintaują verta 
apžiūrėti Kalnamuižą, Žemgalijos kuni
gaikščio Viesturo puikų Tervetos pilia
kalnį (moderną plaučių lig. sanatoriją) ir 
Žaleniekus, prie gimnazijos puikus par-

mat šitoj stovykloj neturėjom pasistatę tam tikros palapinės, 
tai turėjom valgyt po atviru dangum.

Po pietų Dikas ir Dovas, apsivilkę savo maudomuosius 
drabužius, nuėjo po lietum pasimaudyt. Mūs vyrai, matydami 
mus taip darant, sakydavo: „Bepročiai vaikai".

Išsimaudę nuėjom į savo palapines ir atsigulėm patin- 
giniaut.

Lijo ne lašais, o, kaip sako, upeliais. Mums į galvą ne
buvo parėję, kad taip lyt galėtų. Kadangi mūs palydovai netu
rėjo savo pastogės, tai prisišliejo vargšai prie mūs palapinių 
ir drebėjo iš šalčio.

Neilgai trukus vanduo ėmė sunktis po Diko pašonių. Ap
link Dūgo ir Dovo palapinę vienas iš vyrų buvo griovius iškasęs, 
apie Diką visai buvo užmiršęs. Tai Dikas vėl apsivilko savo 
maudomaisiais drabužiais ir išėjo pats kastis griovio aplink 
palapinę. Kad Dikas būtų kuriam iš vyrų pasakęs, tai būtu, 
žinoma, jam tai padarę; bet Dikas nenorėjo, kad jie lydytųsi — 
mat, mes galėjom tuojau vėl sausais drabužiais apsivilkt, o jie 
kitų neturėjo.

Lijo taip smarkiai, kad tiesiog vanduo ant žemės telkšėjo. 
Kai Dikas išsikasė griovelį, tai tuojau jis pilnas prisisunkė van
dens ir dumblo. Pats jis taip apsitaškė dumblais, kad sunku 
buvo jį ir pažint.

Po kiek laiko Dovas pamatė, kaip Osanis susisagstė sav? 
menką švarkelį ir išėjo į lietų. Senis virėjas, mat, norėjo mums 
vakarienei ko patiekt. Bet tuojau pasišaukė jį Dikas ir pa
siūlė savo neperlyjamą apsiaustą — mes, skautai, buvom aprū
pinti tam tikrais apsiaustais nuo lietaus. Apsisiautęs tokiu ap
siaustu, Osanis džiūgavo kaip mažas vaikas, gavęs naują žais
liuką. Jis vaikščiojo aplinkui, kad visi matytų. Paskui nuėjo 
prie ugnies ir ėmė vakarienę ruošt.

Net po vakarienės vaikščiojo po lietum — norėjo pamatyt, 
ar ilgai tokio apsiausto neperlis.

Mūs guolis buvo sunkiajam automobilyje. Kadangi nega
lima buvo mūs pašonių nunešt į palapines jų nesulydžius, tai 
mes nakvojom automobilyje, o savo palapines užleidom neg
rams. Jie buvo už tai labai dėkingi.

Kai tik įsitaisėm automobilyje, vienas iš negrų įkišo galvą 
ir paklausė, ar negalėtų jis miegot ant šoferio sėdynės. Atsa
kėm, kad gal, bet paklausėm, kodėl nenor miegot palapinėje. 
Jis pasisakė, kad kiti jo neįsileidę. Paskui sužinojom, kad jis 
buvo kitų laukiniu vadinamas, ir jų įsitikinimu, toks neturėjo 
su jais po vienu stogu miegot. Jis susivyniojo į antklodę, kurią 
su savim nešiodavosi, ir atsigulė.

Buvo keista matyt, kaip Džonsonų tarnai ir nešikai su 
kitais čiabuviais elgdavosi. Vargšams laukiniams tai buvo sa
vaime suprantama ir jie džiaugėsi, kad gyveną. O iš tikrųjų 
skirtumas tarp vienų ir kitų buvo labai nežymus.

Kadangi mums buvo gana šalta ir buvom nuvargę, tai 
Dūgas, naktį atsikėlęs, išvirė arbatos.

Lietus išvaikė žvėris. Kur aną dieną matėm tūkstančius 
zebrų ir gnu, dabar, dairydamiesi po klonį, nė vieno gyvulio 
pastebėt negavom.

Įdomu, kad lietus taip žvėris išvaiko. Tuojau jie ima ne
rimaut ir galvot apie kitą vietą, kur galėtų ganytis. Kai pra
deda lyt, tai kaiminėms ima trauktis kitur ir eina vis tolyn i; 
tolyn, iki paliauja liję. Sunku suvokt, kodėl taip daro, tik aišku, 
kad stengiasi bėgt iš tenai, kur yra. Taigi iš visos apylinkės, 
kur mūs stovykla buvo, gyvuliai buvo pranykę, bet kai pava
žiavom kelias mylias žemyn į klonį, radom juos tenai ramiai 
besiganančius. Tik buvo keista, kad vieni gyvuliai nuo sto
vyklos pasitraukė žemyn į klonį, bet iš aukštesnių vietų į jų 
vietą kiti neatėjo. Ponas Džonsonas pasakė mums, kad kiek 
jis pastebėjęs, visados taip būdavo. Gyvuliai, buvę arti sto
vyklos, nueidavo kitur, bet į jų vietą kiti neateidavo.
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kas (gimnazijos mokslo metu darbuojas 
84 sk. b-vė).

Žemgalijos iškyla bus pilna, jei aplan
kys ir jos širdį Mintaują (33.000 gyv.), čia 
daug įdomių vietų. (Rostrelli padaryta pi
lis I valstybės prezidento J. Čakstės ir 
kovose žuvusiems paminklai, Academia 
Petrina ir kiti puikūs rūmai). Vaišingai 
priims gerai pažįstamas Kauno skautams 
Žemgalijos skautų tuntas ir sk. p-kas 
Rullis.

4. Žeimelis, Biržai, Radviliškis.
Čia Žemgalijos lyguma pereina į aukš

tumą, kuri vadinasi Aukšzemės aukštuma. 
Čia Mūša ir Memelė prie Bauske įteka 
į Lielupę.

Bauska (4.800 gyv.) — čia daug orde- 
no pilių, kurios jau sugriautos (56 sk. 
b-vė, p-kas Bogis Dambju g-vė 1 ir 66 
sk. b-vė, p-kas J. Veisjanis). Apylinkėje 
patartina apžiūrėti Rundale („Latvijos 
Versalius"). Rastrelli daryta pilis. Mežo- 
tene anapus Lielupės zemgalu piliakalnis 
ir puiki Mežotnės pilis. Netoliese Baus- 
ko yra Viesaulė, kur 1236 m. prie Salupės 

Žemgalai su lietuviais sumušė didelius 
ordeno pulkus. Pačiame Lietuvos pakraš
ty yra Skaistkalnė (Schohnberg) su pui
kia katalikų bažnyčia ir 1677 m. įkurtu 
vienuolynu.

5. Panemunis, Suvainiškiai.
Puikus, nors tolimas, Latvijos kampe

lis, iš kur yra kilę Latvijos rašytojai (pav.; 
Jaunsuohabinš), Apylinkėje daug pilių, 
kurias yra pastatę sėlių kiltis. Patartina 
užsukti į Neretą (116 sk. b-vė, p-kas F. 
Kundrats, gyv. Neretos „Kundratos“) 
Saukoje didelis gražus ežeras ir 167 m 
aukštas kalnas (vadinasi Ormana kai.). 
Viesitėjė (1,300 gyv., 89 sk. b-vė, p-kas 
Snikis, Beitanu namuose). Sunakstėjė 
(latvių pasaulinės literatūros įkūrėjo ka
pas, kuris būdamas vokietys, bet ant ka
po liepė rašyti: ,,G. Stenders Latvis". Per 
visą šitą apylinkę galima keliauti pės
tiems, arba važiuoti mažuoju (Neretos — 
Jekabpils, arba Aknystos — Jekabpils 
gelež. Įdomu pasivažinėti laivu Dauguvos 
kriokliais nuo Plavinų iki Koknesei, pa
keliui apžiūrint aukštuosius krantus, pi

liakalnius ir Staburagą. Čia taip pat esa
ma daug skautų, kurie mielu noru priims, 
svečius lietuvius ir pavedžios po gražią
sias vietas. (Dauguvos tunto p-kas P. Vi- 
lipas, Krustpily, Latgalijos artiler. pulke).

6. Obeliai, Zarasai,
Čia graži, kalnuota ir ežerais turtinga 

apylinkė. Iš Latvijos pusės ją liečia ne
didelis miestelis Subatas (1.700 gyv.j, 
prie ežero yra puiki katalikų bažnyčia. 
Antras miestelis Ilukšta (1.200 gyv.), 
miestas visai sugriautas didž. karo metu 
ir puiki katalikų bažnyčia, kurios likę tik 
griuvėsiai. Dabar miestelis pradeda augti. 
Prie gimnazijos 67 sk. b-vė, p-kas E. Ža
lumas. Netoliese nuo Obelių — Daugapi- 
lio gelež. Červonkoje Lašų valse, praėju
siais metais pastatė paminklą žuvusiems 
lietuvių kareiviams. Rubinų valse, latvių 
didžiojo rašytojo Rainio tėviškė. Apke
liaudami gražiuosius Zarasus, užsukite 
pažiūrėti Stellmužės ąžuolą ir bažnyčią, 
patartina peržengti rubežių ir Ilzes, Šven
tos ežerų linkui, Zarasų — Grivos plen
tu aplankyti latvių miestelius.

Griva (ned. miestelis, 5.300 gyv., Dau
guvos kairiajame šone), ir Daugapilis 
(tretysis Latvijos miestas, 43.000 gyv., su . 
tvirtove 6 sk. d-vė). Tada iškylautojams 
bus atviras kelias į katalikišką Latvijos 
provinciją Latgaliją, kurioje nesuskaito
ma daugybė ežerų, piliakalnių. Yra reli
giškas centras Aglonas, čia yra vienuo
lynas ir bažnyčia su stebuklingosios Die
vo Motinos paveikslu. Kasmet 15 rugpjū
čio didelė šventė (Marijos dangun ėmi
mo), suvažiuoja nesuskaitomos minios 
žmonių.

Visados meiliai padės pietų Latgalijos 
skautų tuntas (p-kas D. Silavas, Dauga- 
pilio apskr. p-kas, gyv. Karavanės gat
vė 7).

Kad neužėmus daug vietos, čia išdės
tyta labai trumpai. Pareikalavę iš Latvi
jos skautų štabo (Ryga, Skolas g-vė 1) 
visados gausite platesnių informacijų.

V, K 1 e t n i e k s.

Rugpiūčio 12 dieną iškeliavom toliau. Atsikėlėm anksti, 
kad, iki saulutė užtekės, jau būtume kelyje.

Su aplinkiniais kalnais ir gyvuliais atsisveikinom kaip su 
geriausiais draugais. Pamačius pakeliui kurį gyvulį, mums da
rydavosi liūdna. Dūgas buvo labai pamilęs neapsukrias žirafas. 
Jis sakėsi, kad jam dėl tų gyvulių bejėgumo darosi taip ne
jauku, kad pasakyt negali.

Pamatėm liūtą. Už žiaurumą su kitais gyvuliais jo, žinoma, 
nesigailėjom, bet ir ne nekentėm. Tikriau sakant, mes ta di
džiule kate stebėdavomės. Liūtas žudo kitus gyvulius, nes ki
taip jis neturėtų kuo mist.

Daug, tur būt, metų praeis, iki vėl pamatysim liūtą, žiū
rėsim į akis žvėriui, kurs nieko nesibijo.

Žinojom, kad pakeliui neturėsim kada ilgai dairytis, tai 
jautėmės lyg visai iš Afrikos išvažiuoją. Nebeturėjom noro fo- 
tografuot, tik taip sau aplinkui žvalgėmės. Gavom pamatyt 
daug gyvulių, su kuriais jau buvom susipažinę. Atrodė, kad jie 
nelabai nuliūdę, kad mes išvažiuojam.

Prieš atsisveikinant.
Sugrįžę į stovyklą, vyrus radom jau pasiruošusius. Sulipę 

į auiomobilius, nuvažiavom palengva antlink Serengetės lygu
mos. Pakeliui gavom pamatyt didelį klonį, pilną žvėrių, kurių 
dar nė vienas žmogus nebuvo šaudęs, nė kitaip kaip ramybę 
jiems drumstęs.

Paskutiniai žvėrys, kuriuos matėm, iš klonio važiuodami, 
buvo gazelės; jos žiūrėjo į mus susidomėjusios ir uodegėlėmis 
vinguliavo.

Sereros stovykloje kelias valandas priešpiet sugaišom 
kraudamiesi į kelionę galybę visokių daiktų, kuriuos turėjom 
pasiėmę.

Po pietų pasijudinom iš vietos ir kelias mylias važiavom 
išilgai didelę daubą, paskui pasukom į šalį ir nuvažiavom lai

kydamiesi kitos daubos. Visur buvo matyt gyvulių kaiminės. 
Buvom visai arti privažiavę prie elninių antilopių būrio. Ga
vom pamatyt tą vietą, kur Dikas kiaulę buvo nušovęs. Žvėrys 
dar mažiau mūs baidėsi ne kaip pirma. Du liūtai gulėjo ant 
žemės susiėmę galvas kojomis, kaip žaidžią kačiukai. Taip gu
lėdami, žiūrėjo, kaip mes visai arti pro juos važiavom.

Rugpiūčio 15 dieną išvažiavom į Nairobį. Tenai atvykom 
apie aštuntą valandą vakaro. Du sunkieji automobiliai atva-

Prieš išvykdami tėvynėn.
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Skautiškos įvairenybės.
Amerikos prezidentas Roosevelt ir 

skautai.
>Visi Amerikos Jungtinių Valstybių pre

zidentai būna Amerikos skautų garbės še
fais, taigi tokiu yra ir Roosevelt. Ta
čiau Roosevelt yra pirmas prezidentas 
anksčiau buvęs aktyvus skautų vadas ir 
žymiai prisidėjęs prie šio sąjūdžio Ame
rikoje išsiplėtojimo. Dar 1930 m. jis buvo 
už pasidarbavimą skautijai apdovanotas 
aukščiausiu Amerikos skautų ordinu „si
dabro bizonu". Amerikos skautai labai 
džiaugiasi turėdami savo krašto preziden
tu ir savo garbės šefu seną skautų vei
kėją.

„BUDĖK!“ 
įvairiomis kalbomis.

Vietoje mūsų „budėk!“, anglų skautai 
sako „BE PREPARED", Austrijos ir Vo
kietijos „SEI BEREIT", Belgijos „TOU- 
JOURS PRET“, Čili „SIEMPRE LISTO", 
Danijos ir Norvegijos „VAER BEREDT“, 
Suomijos ir Švedijos „YAR REDO", Pran
cūzijos „SOIT PRET“, Estijos „OLE VAL- 
MIS“, Olandijos „WAAKT", Latvijos 
„ESI MOORS", Islandijos „VERTU VID- 
KUIN", Lenkijos „SZUWAJ", Portugali
jos „SEMPRE ALERTA“, Ukrainos 
„SKOB", Rusijos „BUD* GOTOV".

Skautai ir krizė.
Anglų skautai, paskutiniu laiku atsira

dus labai dideliam bedarbių ir neturtin
gųjų skaičiui, labai aktyviai stengiasi kuo 
nors jiems, ypač jų vaikams, padėti. Ang
lų skautų laikraščiai nuolat praneša apie 
įvairių draugovių gerus darbelius, kaip, 
pavyzdžiui, arbatėlių ir pramogų organi
zavimas bedarbių vaikams. Taip Dovero 
23 dr-vė nesenai suruošė arbatą šimtui 
surastų neturtingiausių vietos vaikų, o 

3-oji Stoke-of-Trent miestelio draugovė 
pakvietė pas save arbatai su vaidinimais 
net 200 neturtingų vaikų.

Neturtingų, bedarbių, vaikų skaičius 
vis didėja ir pas mus Lietuvoje, gal 
daugiausia Kaune jų yra. Ar mūsų skau
tai, eidami anglų pėdomis, negalėtų kuo 
padėti šiems vaikams ir nors kiek juos 
atitraukti nuo tuščio išdykavimo gatvėse?

UŽDRAUSTA SVASTIKA.
Žinote, kad hitlerininkų (Vokietijoje) 

ženklas yra svastika. Vokietininkai Če
koslovakijoje vietomis irgi pradėjo orga
nizuotis į hitlerininkų būrius ir nešioti 
svastikos ženklą. Čekoslovakijos vidaus 
reikalų ministeris uždarė visas hitlerinin
kų kuopeles ir visoje Čekoslovakijos te
ritorijoje uždraudė nešioti bent kokius 
ženklus su svastikos atvaizdu. Tas mi- 
nisterio įsakymas palietė ir skautus. 
Skautų vadai ir veikėjai, kurie buvo ap
dovanoti svastikos ordinu, negali jo ten 
nešioti.
GERIAUSIAI UNIFORMUOTŲ DRAU

GOVIŲ KONKURSAS.
Amerikos skautų organizacija pasku

tiniu laiku ypač susirūpino sutvarkyti ir 
suvienodinti visų draugovių skautų uni
formą. Dabar yra paskelbtos rungtynės, 
kurios turės nustatyti 12 geriausiai uni
formuotų Amerikos skautų draugovių, 
reiškia, bus parinkta po vieną draugovę 
kiekvienam 12 rajonų. Kiekvienai 12 
premijuotų draugovių bus įteikta pre
mija skautiškais daiktais, 250 litų sumai.

ARKLYS — IŠGELBĖTOJAS.
Viename Šotlandijos kaime buvo ne

paprastas skęstančio išgelbėjimas.
Išilgai neseniai pagilinto ežero vežime 

važiavo mergaitė. Jos arklys sustojo ir

Neseniai Anglijoje vienas garvežis pava
dintas skautės vardu. Čia matome to 
garvežio krikštynas, kuriose dalyvauja 

lordas ir lady Baden-Powelliai.

pasilenkė prie vandens, norėdamas atsi
gerti. Krantas buvo staigus. Arklys pa
slydo ir kartu su vežimu ir savo šeiminin
ke įpuolė į vandenį. Vežimėlis apsiver
tė, išmesdamas toli nuo kranto į ežerą 
nemokančią plaukti mergaitę. Atsiradus 
gilioje vietoje, mergaitė pradžioje nusken
do dugnan; iškilus į paviršių, ji pamatė 
savo arklį, besistengiantį išsikinkyti iš 
vežimėlio. Pagaliau tas jam pavyko. 
Mergaitė vėl pradėjo grimsti dugnan. Iš
plaukus anfrą kartą, ji pamatė plaukiantį 
į ją arklį, kuriam ji vos suskubo skęs
dama įsikabinti į karčius. Arklys tuojau 
pat apsisuko ir nuplaukė į krantą, vilk
damas paskum save alpstančią šeiminin
kę.

Protingas gyvulys ant kranto tol trynė 
galva savo šeimininkę, kol ji atsipeikėjo.

Šiuo ypatingu atsitikimu tenka dau
giau stebėtis, negu įvykusiu prieš keletą 
metų Amerikoje. Tada aklas berniukas, 
išgirdęs pagalbos šauksmą, nuplaukė 
šauksmo pusėn ir paskum kartu su jo 
išgelbėta moterimi nuplaukė į krantą, š 
kur girdėjo daugelio žiūrovų šauksmus.

ENTUZIAZMASI

*pYra vienas iš gražiausių iš gražiųjų menų.
* Yra tikėjimas veiksmu.
* Yra sielos užkrėtimas.
* Yra pirmas vadovui reikalavimas.
* Yra energija, kuria genijus laimi.
* Yra Dieviška dovana, kurios nieku nepa

keisi.
* Yra dievybės kibirkštis,

kuri padaro paprastus žmones didelius.

žiavo tuojau paskui mus, o vienas visai tą dieną negrįžo; Po
vilas, Moga ir Osanis, važiavę tais automobiliais, sugrįžo pėsti. 
Jie pasakė, kad spyruoklė lūžus, tai turėję palikt už mylios 
nuo mįesto.. Tada ponas Džonsonas tuojau nuvažiavo tenai ir 
parsivežė kai kurių valgių, o patį automobilį tik po valandos 
pargabeno.

Mums ne visai smagu buvo grįžt į Nairobį, nes tai reiškė, 
kad mūs kelionė po Afriką jau baigta. O ta kelionė buvo labai 
smagi, gerai nusisekus. Gavom daug jaudinančių dalykų per- 
gyvent.

Ponia Džonsonienė tą vakarą paruošė mums tyčia gar
džią vakarienę, patiekus tai, ką mes labiausiai mėgom.

Naktį sapnavom Afriką, kur mums buvo taip gera, iš kur 
kitą dieną turėjom išvažiuot. Tačiau svajojom ir apie tai, kaJ 
dar smagiau bus namo sugrįžus.

(Galas).
(Kitam nr. bus spausdinama labai įdomi apysaka iš 

skautų stovyklos gyvenimo).

St. Paliulis.
'Skudučių gaidos.

2. Aš vyrs.

—v
XX \
__Y

7
t t t K 7 X Y Y • H Y

b b X Y z z ,
■1

z /> z / s K* * > $ f r R 
į. t t ** ? > L /

kr
> j ? Z b b

z / n;
t t t *

R R . . z > • i v

X > b fr

, n r» t b 
,z—z- / z -

. b b- b b

; ;

b f' b b.1A# • ■ *_ f f- f •v.—•
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*) Antrąją dalį kartojant, šios ketvirtinės suskaldomos 
aštuntinėmis.
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Grožėkimės, savo kraštu.
Skautas yra ištikimas tėvynei.

Kai mes ruošiamės egzaminams 
į III-ąįį patyrimo laipsnį, aiškinda
miesi antrąjį skautų įstatą, sužino
me, kad norint būti ištikimu tėvy
nės sūnumi arba ištikima jos duk
terimi, visų pirmiausiai reikia savo 
tėvynę visapusiškai pažinti, išmok
ti pastebėti jos grožį ir ją brangin
ti. Tačiau to negana. Reikia ne tik 
pažinti savo tėvynę, bet ir kitus su 
ja supažindinti. Tai kiekvieno 
skauto(ės) pareiga!

Mes žinome, kad labai graži yra 
Šveicarija, Italija ir kitos šalys, 
nors ten ir nesame buvę. Kodėl? 
Dėl to, kad šveicarai, italai, vokie
čiai ir kiti rūpinasi savo kraštų 
grožį kitiems parodyti, iliustruoda 
mi laikraščius, knygas, įvairių įvai
riausius propagandinius leidinius 
savo šalies grožį atvaizduojančio
mis fotografijomis, traukiniuose, 
geležinkelių stotyse, viešbučiuose 
ir visose kitose svetimšalių lan
komose vietose iškabindami tokias 
nuotraukas — paveikslus.

Ar gi vien tik kitur gražu, o pas 
mus Lietuvoje nieko gražaus, ki
tiems įdomaus nėra? Tiesa, nėra 
mūsų tėvynėje debesis skriodžian- 
čių kalnų, milžiniškų krioklių, ne
paprastų augalų, nuostabių, didin
gų statinių. Tačiau yra daug kito
kio žavingo grožio, kurio kituose 
kraštuose niekur nerasi. Tie žmo
nės, kurie yra daug keliavę, beveik 
viso pasaulio gražiausias vietas ir 
didingiausius architektūros kūri
nius matę, atvažiavę į Lietuvą ran
da čia tiek daug gražių ir įdomių 
vietų ir daiktų, kad ir atsigėrėti 
negali. Mūsų tėvynė lygiai graži ir 
daugeliu atžvilgių gražesnė už ki
tus kraštus, tik mes savo šalies 
gamtos grožio nemokame pastebė
ti, o jei ir pastebime, tai nesugeba
me supažindinti su juo savo ir už
sienio gyventojų, pritraukti turis
tų ir išgarsinti savo tėvynės grožį 
kituose kraštuose.

Šiam tikslui viena geriausių priemonių 
yra fotografija. Dėl to šių metų pradžioje 
įsisteigusi Lietuvos foto mėgėjų sąjunga, 
norėdama paskatinti visus foto mėgėjus 
atvaizduoti mums tėvynės grožį, šiomis 
dienomis paskelbė du konkursus: 1) gra
žiausių Lietuvos vaizdų, 2) tipiškiausio 
lietuvio ar lietuvės. Šių dviejų konkursų 
sąlygos paskelbtos Lietuvos foto mėgėjų 
s-gos vienkartiniame leidiny „Foto mėgė
jas“, kuris š. m. balandžio mėn. 26 d. iš
ėjo iš spaudos. Kaina 1 lt. Patartina kiek
vienam įsigyti. Minėtosios sąlygos čia per
spausdinamos.

„Gražiausių Lietuvos vaizdų ir įdomiausių 
liet, tipų konkurso sąlygos.

1. Konkurse gali dalyvauti visi Lietu
vos foto mėgėjų s-gos nariai. Norį daly
vauti foto mėgėjai nenariai įmoka 5 li
tus konkurso išlaidoms padengti.

2. Paveikslo temomis gali būti: a) 
gamtos vaizdai ir b) žmonės.

3. Kiekvienas konkurso dalyvis gali
siųsti ne daugiau, kaip 10 įvairių nuo
traukų. ,

4. Bus vertinama tik paveikslo moty
vas. Dydis nesvarbu. Pageidaujama tobu
las techniško darbo atlikimas.

5. Kiekvieno paveikslo antroje pusėje 
turi būti pažymėta autoriaus slapyvardė 
ir fotografavimo sąlygos: data ir vai., ne
gatyvo rūšis ir formatas, kamera, diafrag
ma, objektyvas ir vieta (apytikris fotogra
fuojamojo objekto adresas).

6. Prie kiekvieno siuntinio turi būti 
įdėtas užlipintas vokas, ant kurio viršaus 
pažymėta autoriaus slapyvardė, o viduje 
įdėta pavardė ir tikslus adresas.

7. Nuotraukoms vertinti bus sudaryta 
speciali komisija. Teigiamai įvertintų nuo
traukų autoriai gaus atitinkamas premi
jas ar pažymėjimus, o jų darbai bus pa
skelbti spaudoje.

8. Premijuoti darbai lieka Liet, foto 
mėgėjų s-gos nuosavybė ir bus panaudo
jami ruošiant parodas ar leidžiant ilius
truotus leidinius.

9. Konkurso terminas baigiasi š. m. 
spalių mėn. 1 d.

Pastaba. Klausiant kreiptis į 
Liet, foto mėgėjų s-gos pirm. prof. Ko
lupailą šiuo adresu: Kaunas, Aukšt. 
Freda, Technikos pr. 28", 
Pasiskaičius šias sąlygas, kyla daug 

neaiškumų. Pirmiausiai nevisai aišku, kiek 
nuotraukų iš viso galima siųsti: 10 per 
abi temas ar kiekvienos po 10. Antra, 
nieko nepasakyta, ar galima nuotraukas 
didinti, tonuoti, retušuoti? Trečia, nepa
minėta, ar reikia nurodyti filtro rūšį (jei 
fotografuota su filtru) ir objektyvo fokuso 
ilgumą. Tai labai svarbu žinoti nuotrauką 
vertinant. Be to, nepasakyta, ar reikia 
pažymėti apšvietimo laiko ilgumą. Juk tai 
svarbiausia sąlyga! Toliau neaišku, ar tik 
pačios premijuotos nuotraukos (pozityvai) 
pereis s-gos nuosavybėn, ar ir jų nega
tyvai. Be to, labai neaiškiai nusakyta kon
kurso pabaiga. iŠ to, kas pasakyta, neži
nia, ar spalių mėn. 1 d. baigiasi fotogra
favimo konkursui terminas, o atsiųsti ga
lima bus vėliau, ar ligi tos dienos reikia 
tik išsiųsti jas foto mėgėjų s-gai, o gal ligi 
spalių 1 d. s-ga jau turi jas gauti? Iš viso, 
neaiškumų labai daug. Atrodo, kad sąly
gos provizorinės ir reikia tikėti, kad jos 
bus papildytos.

Kiekvienas skautas, kuris tik turi foto 
aparatą, turi dalyvauti šiame konkurse. 
Tiesa, nustatytas moksleiviams per aukš
tas mokestis. Reikia tikėtis, kad foto mė
gėjų s-ga šį mokestį moksleivijai suma
žins. Tačiau, jei nesumažintų, gal už ne- 
turtingesnius galės sumokėti draugovė. 
Reikia tik nepamiršti vieno — gražią pre- 
mijuotiną nuotrauką gali padaryti kiek
vienas, nors ir naujokas fotografijos srity. 
Todėl nemanykit, kad jūs konkurse daly
vauti negalit, nes blogai fotografuojat. 
Kas taip galvotų, labai klystų. Nemany
kit, kad tik tie gerai fotografuoja, kurių 
nuotraukos spausdinamos laikraščiuose ar 
knygose. Daugumą mūsų laikraščiuose 
spausdinamų foto nuotraukų toli gražu 

negalima laikyti pavyzdinėmis... Skautas 
turi būti kuklus, tačiau tas kuklumas ne
turi būti per didelis. Drąsumas daug lai
mi! Todėl visi skautai — skautės ragi
nami dalyvauti minėtuose konkursuose.

Dabar pora pastabų dėl temų. Foto
grafijoje svarbiausia ne tai, kas fotogra
fuojama, bet kaip nufotografuojama. Gauti 
nuotraukoje gražiausi gamtos vaizdą ne
reikia ieškoti „gražių“ apylinkių. Kiek
vienas kampelis, tinkamai nufotografuo
tas, nuotraukoje gali atrodyti žavingiau
sias, o tikrovėje gražiausias vaizdas nuo
traukoje gali atrodyti taip, jog niekas ir 
žiūrėti nenorės. Todėl nesakyk: „Aš kon
kurse- dalyvauti negaliu, nes mano tė
viškėje gražių vietų nėra. Tedalyvauja za- 
rasiškiai. Ten, sako, Lietuvos Šveicarija 
esanti“ ar panašiai. Tik pasidairyk ap
link, pamėgink tą patį gamtos vaizdą nu
fotografuoti iš vienos ir kitos vietos, rytą 
ir vakare ir pamatysi, kad gausi tokią 
puikią nuotrauką, jog laimėsi premiją ar
ba jei ir nelaimėsi, tikrai konkurso juri ja 
džiaugsis. Kaip fotografuoti gamtos vaiz
dus, rasi daug patarimų gegužės mėnesio 
pradžioje išeinančioje iš spaudos p. K. 
Lauciaus knygoje „Fotografuoti gali kiek
vienas“, kurią leidžia „Skautų Aidas".

Iki šiol pas mus vyravo pažiūra, kad 
tipiškas lietuvis yra tas, kuris apžėlęs, ap
sivilkęs milinę, apsiavęs vyžomis. Žodžiu, 
norėdami atvaizduoti tipišką lietuvį, ieš
kodavo kaip galima blogiau atrodančio 
žmogaus. Taip vaizduodavo lietuvius sve
timtaučiai (vokiečiai), o nuo jų neatsilik- 
davome ir mes patys. Šis konkursas turi 
sugriauti šitokias pažvalgas. Tipiškumą 
sudaro ne apsirengimas, o bendra išvaiz
da, laikysena, o svarbiausia veidas ir jo 
išraiška. Jeigu apvilksi tautiškais rūbais 
a la Marlene Dietrich išdažytais antakiais, 
prilipdytais blakstienais, apskritai, grožio 
kabinetų klijentę miestietę ir ją nufoto
grafuosi, negalėsi pasakyti, kad tai tipiš
ka lietuvė. Tipiškas lietuvis ar lietuvė ne 
vyždočiai, apiplyšėliai, ir ne pseudo kul
tūros persisunkę miesčionys, o kiekvienas 
žmogus, kurio veide atsispindi tyra, lie
tuviška siela. Tai pastebėti ir fotografijoje 
atvaizduoti ne visada lengva. Todėl ti
piškiausio lietuvio(ės) konkurse dalyvauti 
yra sunkiau, kaip pirmajame. Tačiau tuo 
nenorima pasakyti, kad šiame konkurse 
skautams dalyvauti nereikėtų. Dalyvau
kime skaitlingai, tik nepamirškime, kad 
norint gerų rezultatų, reikia turėti ir rei
kalingiausių žinių. Jų apie žmonių foto
grafavimą taip pat ras kiekvienas aukš
čiau minėtoje knygoje.

Dabar paskutinis dalykas. Konkurso 
sąlygų 4 punkte pasakyta, kad bus ver
tinama tik paveikslo motyvas, o dydis ne
svarbu, ir kad pageidaujamas tobula? 
techniško darbo atlikimas. Mums atrodo, 
kad čia yra įsibrovusi redakcijos klaida 
Tobulas techniškas nuotraukos apdirbi
mas ne tik pageidaujamas, bet būtinas. 
Neapsigaukit, manydami, . kad. galima 
siųsti įdomias motyvo atžvilgiu, bet tech
niškai blogai apdirbtas nuotraukas. Mes 
esame tikri, kad motyvo atžvilgiu pačių 
gražiausių, bet techniškai netobulai ap
dirbtų nuotraukų konkurso juri nepremi
juos. Todėl apdirbkit konkursui skirtas 
nuotraukas kiek galima tobuliau. Tik „ne- 
gražinkit“ — neretušuokit, nedažykit. Ma
žų formatų patartina padidinti bent iki 
atvirutės formato. Taip pat pažymėkit, 
nors ir nereikalaujama, šviesos sąlygas 
(saulėta, ūkanota, debesuota ir kt.), ap
švietimo laiką, filtro rūšį ir objektyvo fo
kuso ilgumą. Mes esame tikri, kad tai pa
darę nesigailėsite. G, L
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Prof. Steponas Kolupaila.

Musų vandens keliai.
(Tęsinys; žiur. Nr. 4).

Kelias 5. Neris (Vilija) nuo adm. 
linijos iki žiočių.

Neris — didžiausias Nemuno dešinysis 
intakas, prasideda Gudijoje, netoli Bori
sovo, aukštupy vadinamas Vilija. Teka 

Neris ties Ausieniškio vnk.; kelio Nr. 5 pradžia.

pro Lenkiją ir Okupuotąją Lietuvą pro 
Kamenį, Vileiką, Daniševą, Žodiški, My- 
koliškį, Svyronėlius, Bistrytę, Buivydžius, 
Nemenčiną, Vilnių. Žymiausi intakai (iki 
adm. linijos): Dvynasa, Servečis, Narutis, 
Uša, Stračia, Soročia, Žeimena, Vilnia, 
Vokė. Neries vaga gausi rėvomis, akme
nimis, upė sriauni, krantai aukšti ir vieto
mis labai gražūs,

Neries ilgis nuo versmių iki žiočių 519 
km*), mums tuo tarpu prieinama tik 121 
km, nuo Ausieniškio vienkiemio, už Vie
vio. Tarp Kernavės ir Ausieniškio, 26 km., 
Nerimi eina administracinė linija su len
kais, kurios (be ypatingo leidimo iš abie 
jų pusių) peržengti negalima; tuo ruožu 
reikia plaukti atsargiai, laikantis kairiojo 
kranto ir išrūpinus atitinkamą mūsų pa
sienio sargybos leidimą. Tolimiausio už
kampio prie Neries, Ausieniškio vnk., ga
lima pasiekti paprastu vieškeliu iš Vievio 
(9 km). Nakvoti šiame ruože nepatariama. 
121 kair. Ausieniškio vnk., adm. linija; 

deš. — okupuotoji Vilnija; iš aukš
tojo kranto matyti gaubią Vilnių Pa-

*) Geografijos vadovėliuose klaidingai 
nurodomas 725 km ilgis.

nerio kalnai (nuo čia iki Gedimino 
kalno 24 km atstumo!).
ne; gražus užnerių vaizdas.

120 kair. Pragaro kalnas su plika viršū-
119 deš. Elniokumpio vnk., kair. Kerge- 

liškių k., pasienio sargybos rajom 
būstinė.

115 kair. Purvų k., deš. Karmazino k.; 
upėje rėva.

113 kair. Padūkščio k., deš. Dūkštos žio
tys, gilus slėnis; upėje rėva.

109 kair. Panerio dv., vasarvietė, viešbu
tis; upėje sala, plaukti kairiąja šaka; 
dvare galima pernakvoti; galima nuo 
šios vietos pradėti kelionę (6 km nuo 
Vievio glžk. stoties).

106 kair. Padaliosės k., Aliosos žiotys.
103 deš. Bielazariškių k., lenkų sargyba.
102 kair. Kulio vnk.

98 kair. Grabijalų k., vagoje akmenys 
„Trys Broliai“; žemiau Grabijalų — 
pavojingiausia Neries rėva „Salinė“ 
gudų Solnik); saugotis akmenų!

96 kair. Puikių k., deš. Kernuvėlės dv., 
baigiasi adm. linija; toliau galima 
plaukti visu upės platumu, lankyti 
abudu krantus.

94 deš. Semeniškių k., vagoje sala; Ker
navės m. reginys.

Neris aukščiau Kernavės; rėva „Salinė".

92 deš. Mitkiškių vnk., ant kalno Ker
navės miestelis, seniausia Lietuvos 
kunigaikščių sostinė, 3 pilies kalnai, 
„Pajautos slėnis", senoji medinė baž
nyčia, nauja bažnyčia, įdomios kop
lyčios šventoriuje; muziejėlis.

91 kair. Mitkiškių k., keltas; nuo šios 
vietos pradeda kelionę tas, kas ne
nori ar negali plaukti nuo Ausieniš
kio ar nuo Panerio dv.; pasiekti Mit
kiškių galima vieškeliu iš Vievio 
glžk. stoties (11 km atstumo).

89 deš. Valiukiškių k.
88 kair. didelis akmuo „Gaidys".
87 deš. Ardiškių k., kair. Kmitų k.
85 kair. Žiežmarės žiotys, Niauriškhi 

vnk., deš. Dailydžių k.
81 kair. Panerių k.
78 kair. Budelių k., aukštas piliakalnis 

su plačiu vaizdu; aplankyti!
76 kair. Padalijos k., keltas, vandens 

matav. stotis (poliai).
75 deš. Čiobiškio m., Musios žiotys; baž

nyčia, paštas, senas dvaras, dabar 
prieglauda.

74 kair. Litviniškių k., deš. Rusų Rago 
k.; labai gražus deš. krantas.

68 kair. Zubiškių dv.; rėva Zubas.
67 deš. Smėlenos vs.; didelis Girdiškio 

akmuo.
65 kair. Laukystos žiotys, deš. Laukys- 

tos vnk., kair. Kaspariškių k.; upėje 
rėva „Laukysta“.

63 deš. Gūnių ir Pagūnių k.
61 deš. Liudvikiškių k.
58 kair. Gegužino bžk., mūrinė bažny

čia, keltas.
57 kair. Lomėnos žiotys, Tartoko vnk., 

deš. Letavos žiotys.
55 deš. Kernaviškių vnk.; upėje „Krivi- 

čių“ rėva; vagoje stambūs akmenys.
53 deš. Padeigių k.
52 kair. Ruklos k., deš. Vanagiškių k., 

kair. Ruklos dv.
49 kair. Venecijos ir Čiužių vnk.; kair. 

status aukštas šlaitas, labai dailus; 
patartina fotografuoti!

47 deš. Salinykų k.
46 kair. Tarasavo vnk.; upėje sala, rėva 

„Žirgas", staigus vingis.
45 deš. Santakų dv., Šventosios žiotys,

Budelių piliakalnio viršūnėje (A. Žmui
dzinavičius jr S- Kolupaila).
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Neris ties Zubiškiu; 
rėva „Zubas",

Neries šlaitas 
žemiau Ruklos dv.

43 deš. Lokio žiotys, upėje rėva „Ku
melė".

41 kair. Skarulių bžk., senoviška, Vy
tauto Didž. laikais statyta bažnyčia.

40 plento tiltas (senas glžk. tiltas); ge
ležinkelio tiltas; deš. Jonavos glžk 
stotis (už 2,5 km); sekluma.

39 deš. Jonavos miestas; viešbučiai, 
krautuvės, paštas; autobusai į Kauną, 
Vilkmergę, Zarasus; vasarą — laik. 
medinis tiltas, vand. matav. stotis 
(poliai).

34 deš. Kurmagalos k.
31 kair. Bartonių k. ir dv.; keltas.
29 deš. Bėtėgalos k.
26 deš. Mikuliškių dv., kair. Salupės 

vnk.; upėje didelė sala.
24 deš. Andruškonių k.; upėje „zobara" 

— maža rėva.
22 deš. Drąseikių k., aukštas deš. kran

tas; rėva „Druskelė“, vidury upes 

Neris ties Mitkiškių k. (greta Kernavės); baidarės nuleidžiamos į upę.

Neris žemiau Gegužino; rėva „Krivičiai

gražus akmuo „Gaidelis" (gudų Pie- 
tušok).

20 kair. Šešuvos žiotys; rėva „Raudonė“.
19 deš. Masteikių k., kair. (ant kalno) 

Karmėlavos bžk. (1 km nuo upės); 
sala.

17 kair. Pelainių k.; rėva „Rykštynė 
rėva „Karvė".

15 deš. Lapių bk., rėva „Avinas“.
13 kair. Vaistariškių k., deš. Lankiškių k.
10 kair. Kleboniškio k., deš. Lontainių k.

8 deš. Salių k., kair. Kauno vandentie
kio siurblių stotis; matyti Kaunas.

4 kair. Eigulių k., deš. Sergėnų k,
3 buv. Eigulių tilto vieta (1926 m. ledų 

sugriautas).
1 Geležinis Petro Vileišio tiltas (1929 

m.); deš. Vilijampolė, Kauno priemies
tis; veterinarijos institutas, degtukų 
ir kaliošų fabrikai, rabinų mokykla; 
kair. — Kauno Senamiestis, pilies 
griuvėsiai, Metropolijos kunigų se
minarija.

0 Neries santakas su Nemunu; priešais 
Marvelės k.

Pastabos.

Žemėlapiai: 1:300 000 lapai: Vilnius ir 
Kaunas.

1:100 000 lapai: Q 22 (Maišiogala), P 22 
(Kaišiadorys), P 21 (Gelvonai), O 21 (Jo
nava), O 22 (Kaunas).

Upės charakteristika: kritimas vid. 
35 cm/km, platumas 60—180 m, gilumas 
0,5—1,0 m seklumose, iki 2—3 m pasisu
kimuose ir rėvose, vandens greitis pavir
šiuje 1,2—2,2 m/sek.; vagoje daug akme
nų, pavojingos „sėbrinės“ rėvos, sūkuriai.

Laivininkystė: laivai neplaukioja, sie
liai plukdomi.

Krantai visur tinka sustoti ir pasistą-
tyti palapinę.
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Neris ties Čiužiais (aukščiau Šventosios).

Kelionės ilgi galima, paskaičiuoti, nu
matant dienai po 40—50 km. Galima pa
siūlyti tokius dienos ruožus: Ausieniškis 
— Kernavė — Skaruliai — Kaunas (3 
dienos).

Literatūra apie Nerį: 1) K. T y s z k i e- 
w i c z. Wilija i jej brzegi, 1871. 2) S. Ko
lupaila. Lietuvos upių monografijos. 
Židinys 1931—32.

Kelias 6. Šventoji nuo Luodžio 
ežero iki žiočių.

Šventoji — ilgiausia iš mums prieina
mų upių, jos ilgis 245 km; teka ji iš 
Dūkštų ežero, kurį kerta adm. linija su 
Vilniaus kraštu. Pradžioje ji teka į šiau
rės vakarus pro eilę ežerų iki Sartų eže
ro, toliau į pietų-rytus pro Ušpalius, 
Anykščius ir Vilkmergę. Dūkštų ež. ga
lima pasiekti vieškeliu iš Zarasų (33 km) 
arba iš Degučių (22 km) pro Salako mies
telį. Valtimi geriau plaukti iš Salako (21 
km nuo Zarasų, 10 km nuo Degučių) per 
Luodžio ežerą; nuo Salako mst. iki Šven
tosios ištako iš Luodžio ežerą 6 km ma
lonaus kelio.
245 Šventosios ištakas iš Dūkštų ežero. 
243 deš. Žagarinės vnk., vand. malūnas;

paspyris 2,5 m.
242 Įtakas į Luodžio ežerą, kair. Žagari

nės k.; už 400 m į dešinę Šventoji iš
teka iš Luodžio ežero; medinis tiltas.

241 Ladykščių ežeras (1 km ilgio), deš. 
Žagarinės vnk.

238 Med. tiltas.
237 Įtakas į Asavo (Drobiškių) ežerą (3,5 

km ilgio); 236 km kair. Drobiškių k.; 
vakarinė ežero įlanka vad. Asavėlio 
(Grybiškių) ežeru;

234 kair. Grybiškių k.; Šventoji išteka iš 
Asavėlio ežero; med. tiltas.

233 Įtakas į Uparsto (Kiškelių) ežerą (2,5 
km ilgio); į tą ežerą iš š. rytų įteka 
dar Samava iš Samavo ežero (5 km 
ilgio).

232 kair. Kiškelių k.
231 Šventoji išteka iš Uparsto ežero.
230 deš. Tiltiškių k., medinis Zarasų — 

Salako vieškelio tiltas. Tiltiškių 
vand. malūnas; paspyris 2,7 m.

228 kair. Bikėnų k.; med. tiltas.
227 Bikėnų vand. malūnas; paspyris 2,1 

m; med. Degučių — Salako viešk. 
tiltas. Šventoji įteka į Dusetų ežerą*j; 
jo ilgis 5,5 km; Dųsetų ež. jungiasi 
su Žiego, Salako, Legajų ir kit. eže
rais; deš. Vitkuškių k.

226 kair. Bajatiškių k.
224 kair. Žiego ež. pertakas; deš. Skel- 

dų k.
223 kair. Blekiškių vnk,
221 kair. Galminių k.; Šventoji išteka iš 

Dusetų ež.
220 deš. Šiukščių k.; geležinis 67 m an

gos Utenos — Zarasų plento tiltas; 
deš. Eikotiškių k.

218 Bružų vand. malūnas; paspyris 0,7 m: 
kair. Bružių k. Šventoji įteka į Jū
žintų ežerą (4 km ilgio), visai siau
rąjį.

216 deš. Sendvario vnk.
214 kair. Šalinėnų k.; Šventoji išteka iš 

Jūžintų ež.; med. tiltas.
213 Ąžuolyno vand. malūnas; paspyris 

2,2 m, deš. Stoškūnų vnk.
209 kair. įteka Šavaša, deš. įteka Stramė.
208 deš. Antalieptės mst.; buv. vienuoly

nas, bažnyčia, namų ruošos mokyk'a, 
paštas; autobusai iš Dusetų į Uteną; 
medinis tiltas; vand. malūnas; paspy
ris 2,4 m.

*) Nepainiokit to ežero vardo su Sartų 
ež., prie kurio yra Dusetų miestelis; se
novėje Šventoji aukščiau Sartų ežero bu- 
xo t. p. vadinama Duseta; palyginkit Pa- 
dusečių k. vardą apie Antalieptę!

Akmuo „Gaidelis“; rėva „Druskelė“ aukščiau Karmėlavos.

206 deš. Guntulių k.; vand. malūnas (sta
tomas?), kair. Padusėčių k.; med. til
tas.

201 kair. Pagirių vnk.; 1 km į vakarus 
yra Šniuties ežerėlis, kuris jungiasi 
pro Viko ežerą su Indraja; po 6 km 
ji iteka į Paščio ež. (ž. 176 km); tuo 
keliu galima sutrumpinti kelionę apie 
17 km, aplenkiant Sartų ežerą.

200 deš. Skineikių k.
197 deš. Padusečio k.
196 Šventoji įteka į Sartų ežero pietinį 

galą; deš. Dusetų miestelis; bažnyčia, 
viešbutis, paštas; autobusų susisieki
mas su Kaunu.

Sartų ežeras yra 14 km ilg., turi 
3 ilgus, į vakarus nukreiptus ragus; į 
šiaurinį įteka Kriauna (ž. kelią Nr. 
6a), į vidurinį (Audrakumpę) įteka 
Audra, iš pietinio išteka Šventoji.

192 kair. Kavolių k.; sukti į vakarus! 
Ežeru reikia plaukti 7,5 km.

188 deš. Kalbutiškio k.; Šventoji išteka iš 
Sartų ežero; med. tiltas 57 m ilgio.

187 Šventoji įteka į Rašų ežerą (6 km il
gio; pietinis galas visai siauras); į 
Rašų ež. įteka dar Ruoša iš Gačionių 
ir Jūžintų ežerų.

182 kair. Bileišių k.
181 Rašų ež. jungiasi su Limino ežeru 

(0,8 km ilgio); kair. Griškonių k.
180 Šventoji išteka iš Limino ežero.
179 deš. Žukeliškių k., sugriuvęs med. til

tas.
176 Šventoji įteka į Paščio ež. (Paštys), 

apie 2 km ilgio; į Paščio ež. įteka dar 
Indraja, iš Indrajų ežero; deš. Ben- 
zeliškių k., deš. Levizorų k. (už 
ežero).

175 Šventoji išteka iš Paščio ež.
174 deš. Traidžiūnų k.
173 kair. Likunčių k.
172 kair. įteka Alauša, iš Alaušo ež 

(už 8 km).
170 kair. Ilčiukų k.; vand. malūnas; pa

spyris 1,0 m; med. tiltas.
166 kair. Degėsių k.; vand. malūnas su 

tiltu; paspyris 0,6 m.
163 deš. Kaniūkų k.
161 kair. Šeiminiškių k.
160 deš. Bajorų k.
158 Ušpalių vand. malūnas; paspyris 2,1 

m.
157 kair. Ušpalių mst.; bažnyčia, paštas; 

glžbet. tiltas; vand. mat. stotis.
154 deš. Neviržos k.
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151 deš. Jociškio k., kair. Pašvinčio vnk.
148 deš. Vigilų k.
147 Kunigiškių vand. malūnas; paspyris 

1,4 m.
146 kair. įteka Vyžuona, nuo Utenos ir 

Vyžuonų mst.
143 deš. įteka Nasvė; kair. Šventupio 

(Satarečiaus) k.
142 Žaliosios vand. malūnas; paspyris 1,0 

m; med. tiltas.
141 deš. Šaltinių k.
140 deš. Butėnų k.
139 kair. Janonių k.
133 deš. Kuprių k., kair. Untupių k., kair. 

įteka Aknysta.
131 deš. Mickūnų k., gelež. Anykščių — 

Svėdasų vieškelio tiltas 68 m ilgio.
129 kair. Ragaišių k.; deš. įteka Jera iš 

Jeros ežero (aukštupis jos vad. Še- 
tekšna).,

123 deš. Baltupio k.
119 kair. Inkūnų k.
117 kair. Lašinu vnk.; vagoje rėva „La- 

šinka“; deš. Plikiškių k.
114 kair. Mogilų k.; vand. malūnas, pa

spyris 1,4 m; deš. įteka Peliša.
113 deš. Sedeikių k.
106 deš. Indrioniškio mst., keltas.
104 deš. Latavos k.

98 kair. Pavarių k.
96 kair. Semeniškėlių k.
94 Siaurojo glžk. iš Panevėžio į Uteną 

tiltas; deš. Anykščių glžk. stotis.

Tiltas per Šventąją Ušpaliuose.

„Puntukas“ Anykščių apylinkėje.

Neries krantas aukščiau Karmėlavos.

93 Anykščių vand. malūnas; paspyris 1,0 
m; kair. įteka Anykštis, iš Rubikių 
ež.; kair. Anykščių miestelis; bažny
čia, viešbučiai, paštas; deš.- krante — 
vysk. Baranausko klėtelė — muziejus. 
Naujas glžb. 98 m angos tiltas; vand. 
matavimo stotis; autobusai į Kauną.

86 kair. „Anykščių šilelis“; kair. Pun
tuko vnk. Garsusis Puntuko akmuo 
(0,5 km nuo upės).

83 deš. Peslių k.; vand. malūnas; pa
spyris 1,0 m.

80 deš. Vietigalos k. (ant kalno); gražūs 
balti smiltainio šlaitai; kair. įteka 
Virinta, nuo Aluntos ir Kurklių mst.

78 deš. Damantų k.
75 kair. Vilkatėnų k., deš. Bėbrunų K.
74 deš. Kovarsko mst.; bažnyčia, paštas; 

gydomieji vandens šaltiniai; keltas; 
autobusų susisiekimas su Kaunu.

66 deš. Reklikų k.
62 kair. Knitiškių k.
61 glžbet. Vilkmergės — Utenos plento 

tiltas, 98 m ilgio.
55 deš. Vidiškio bžk.; med. tiltas.
53 kair. įteka Siesartis, nuo Malėtų; deš. 

įteka Mušė; upėje rėva.
49 kair. Jadausių k.
44 Vilkmergės vand. malūnas ir hidro- 

elektr. stotis; paspyris 1,6 m;
43 deš. Vilkmergės (Ukmergės) miestas; 

apskrities įstaigos, bažnyčios, gim
nazijos, viešbučiai, restoranai, paštas, 
autobusai ir siaur. geležinkelis į Jo
navą ir Kauną, piliakalnis; med. til
tas 160 m ilgio; vand. mat. stotis.

38 kair. Bugenių k.
33 kair. Šaltupio vnk.; deš. įteka Armo

na, kair. įteka Žirnaja.
31 kair. Smilgių dv.
27 kair. įteka Žuvintą,
24 deš. Slabados k., už 2 km Veprių 

mst. su žemės ūkio mokykla; med. 
tiltas 207 m ilgio.

21 deš. Bečių dv.
18 deš. Dubių k., kair. įteka Širvinta, 

didžiausias Šventosios intakas.
17 kair. Kunigiškių k.

5 deš. Jurkonių k.
0 kair. Santakų dv,; Šventosios įtakas 

į Nerį, 6 km aukščiau Jonavos mst. 
(ž. kelią Nr. 5).

Pastabos.
Žemėlapiai: 1:300 000 lapas: Vilk

mergė.
1 : 100 000 lapai: S 19 (Zarasai), S 13 

(Ilukstė), R 18 (Rokiškis), R 19 (Ušpaliai), 
Q 19 (Anykščiai), Q 20 (Kovarskas), P 
20 (Vilkmergė), P 21 (Gelvonai).

Upės charakteristika: kritimas aukš
čiau Sartų ež. 1 m/km, iki Paščio ež. 
beveik be kritimo, tarp Paščio ež. ir žio
čių vid. 37 cm/km; aukštupis kreivas :r
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vTai buvo prieš 1500 metų.
Prof. Volterio archeologinė ekspedicija atkasė pilkapius, supiltus prieš 1500 ni.j 

ir surado Dievo salos tvirtovę.
• Taip neseniai, atvykus vokiečių ar

cheologui dr. Engelui, prof. Volteris 
kasinėjo Rumšiškių apylinkėje esan
čius pilkapius. Tenai Kapitoniškio ir 
Dovainonių kaimuose aptiko mūsų pro
senelių supiltus kapus, vadinamus pilka- ' 
piais.

Patsai archeologijos darbas gana įdo
mus, tas įdomumas dar padidėja, kai 
žmogus stovi prie pilkapio, supilto prieš 
1500 metų, iš kurio tuojaus bus iškasti 
tenai sukavoti daiktai. Visi akyliai seka' 
darbininkus, skutančius žemės sluoksnį 
nuo pilkapio viršaus. „Palaukite, reik pa
žiūrėti”, taria prof. Volteris ir mes pa
matome pilką degėsių sluoksnį. Dr. En- 
gelis ir prof. Volteris mums aiškina, kad 
šis pilkapis paeinąs iš V—VIII amž. po 
Kr. gim„ o rastieji degėsiai reiškią liku
čius sudeginto lavono, nes tais laikais 
buvo toki papročiai, kad mirusį sude
gindavo, pelenus išbarstydavo kape, o 
ant jų sudėdavo daiktus, kuriuos žmo
gus dar gyvas būdamas vartojęs. Prof. 
Volteris, paėmęs į maišelį degėsių, kad 
juos chemiškai ištirtų, įsako darbinin
kams kasti toliau. Pasirodo rūdžių 
sluoksnis, ir pamatome pilkapio vidu
ryje anais laikais įdėtą geležinį piautu- 
vą. Ekspedicijos nariai tiria jo padėtį, 
matuoja, fotografuoja, kad vėliau jau ga
lėtų iš to padaryti moksliškų išvadų. Jau 
antrąją, t. y., Vlll.26, kasinėjimo dieną 
apylinkės žmonės labai susidomėjo pil
kapių tyrinėjimais.

Tose vietose pilkapių esama daug. Jie 
netoli viens kito. Žmonės pasakoja apie 
šias vietoves įvairių padavimų. Vieni nu
sako, kad tai esą švedkapiai, prancūzka- 
piai, kiti tvirtina, kad tai tikrai Ekateri- 
nos laikų (XVIII amž.), bet niekas tikrai 
nežino. Vienas senukas priėjęs taria: 
„Čia mano tėvas a. a. matydavęs mėly
nas liepsneles vakarais ir sakydavęs, kad 
tai dega užkastas skarbas". Tos įvairios 
pasakos ir padavimai, matyti, yra suaugę 
su . kaimiečių psichika.

Visų įdomiausia prof. Volterio eks
pedicija buvo tada, kuomet ji vyko ieš
koti Nemune šventųjų salų, kuriose, anot 
senų vokiškų ir rusiškų kronikų, buvo 
kryžiuočiai įsitaisę tvirtoves, kad geriau 
galėtų pulti Lietuvos sustiprintas vietas.

siauras, bet valtimi plaukti galima nuo 
Dūkštų ežero; aplink malūnų užtvankas 
valtį tenka vilkti krantu. Plaukti ežerais 
nepavojinga, todėl, kad jie siauri; gilumas 
jų siekia 15 — 20 m.

Laivininkystė: Šventąja nuo Antaliep
tės plukdoma miško medžiaga, sieliai lei
džiami tik pavasary.

Kelionę išilgai Šventosios galima su
jungti su kuriuo kitu variantu. Pavyzdžiui 
duodamas variantas, kuris prasideda iš 
Obelių.

Kelias 6a. Kriauna nuo Obelių 
iki Dusetų.

Kriauna teka iš Latvijos pro Obelių 
mst. į Sartų ežerą. Su baidare galima at
važiuoti geležinkeliu į Obelių st. ir pra
dėti kelionę iš Obelių ežero.
221*) deš. Obelių mst.
220 Kriauna jungiasi su Obelių ir Našės 

ežerais, kair. Mažeikių k.

*) Kilometrai skaitomi nuo Šventosios 
žiočių.

Visi, kas žinojo apie šią ekspediciją, ne
kantriai laukė, ką, pagaliau, ji ras tose 
su legendomis ir padavimais surištose 
salose. Kai kam atrodė nevisai įtikėtina, 
kad čia pas mus Nemune, o ne Šventoje 
Žemėje būtų Šv, Marijos, Dievo ir kitos 

Dovainonių pilkopių vietovės planas. Kryželiais pažymėtos vietos, 
kur buvo daroma kasinėjimai.

salos, bet tai ne lakios fantazijos kūri
nys, o tikrovė.

Kuomet lietuviai dar buvo stabmel
džiai ir garbino Perkūną, tai kryžiuočiai, 
jau būdami krikščionys, XII — XIII amž. 
spraudėsi Lietuvon. Jei jiems pavykda
vo užimti kokias vietas stabmeldiškose 
žemėse, jie joms duodavo šventųjų var
dus, manydami, kad geriau prigis krikš
čionybė, taigi Marijos ir Dievo salos 
vardus Nemune davė kryžiuočiai. Vadi
namoji Marijos sala, arba vokiškai Ma
rienwerder, pagal aprašymą, turėjo būti 
Nemune netoli Kauno tarp Gatilionių 
kaimo ir Kamendulių vienuolyno. 
Tą vietą žmonės vadina Žegždrais,

214 kair. Pakriaunių dv.; vand. malūnas; 
paspyris 2,0 m.

211 deš. Pakriaunių k.
208 kair. Kriaunų dv., už 1,5 km Kriau

nų mst.
205 Ktiauna įteka į Sartų ež. šiaurinį 

ragą.
204 kair. Stravos k., deš. Gigeliškio k.
202 deš, Bobriškio k.
200 Sartų ež., plaukti į pietus, į dešinę.
199 deš. Rūpėtos vnk.
198 deš. Stirniškio dv., vidurinis ragas 

(Audrakumpė).
197 deš. Raguvos k.
196 deš. Dumblinęs k.
192 deš, pietinis ragas; plaukti į vakarus, 

į dešinę.
192 kair. Kavolių k. (3 km. nuo Dusetų 

mst.).
Toliau — kelias Nr. 6.

Pastabos:
Žemėlapiai tie patys, kaip kelio Nr. 6. 
Kitos sąlygos — artimos Šventajai. 

o sala turi to pat kaimo vardą. Prieš 
Did. karą tenai yra rasta žalvarinių 
daiktų. Gal per šimtmečius Nemunas se
niai nuplovė tą šventąją salą ir ji iki 
mūsų dienų neišliko.

Užtat prof. Volteriui pavykę surasti 
vietovė, taip vadinamos Dievo salos, 
vokiškai Gotteswerder vadinamą. Apie 
šią salą turime tokių istorinių davinių. 
Joje 1363 m. kryžiuočių ordinas pasta
tęs pilį ir ją pavadinęs Gotteswerderio 

pilimi. Kiek vėliau ją Kęstutis atėmęs 
atnaujino. O 1402 m. Vytautas Didysis 
ją atėmė nuo kryžiuočių ir visai sunai
kino. Knygoje „Scriptores Rerum Prussi- 
carum" pažymėta Dievo salos vieta ties 
Šilėnų kaimu, kur Nevėžis į Nemuną 
įteka, 8 kilometrų atstu nuo Kauno.

Dabartiniu metu prie Nevėžio įtakos 
yra sala apie 150 metrų ilgumo, bet ji, 
pasak vietinių žmonių, buvusi supilta 
vokiečių okupacijos metu, 1917 m. Esan
ti kita sala daugiau į rytus, t. y., toliau 
nuo įtakos, kiek didesnė už pirmąją sa
lą, žmonių vadinama K a n a u k ų sala. 
Ekspedicija manė, kad tai bus Kanaukų 
sala, anais laikais pavadinta Dievo sala, 
bet senų kronikų aprašymas ir aplinku
ma ką kitą rodė. Vietinių žmonių nuro
dymu, prof. Volterio ekspedicija nuvyko 
apie 1 klm. žemyn Nemunu, kame sura
do aukštesnę vietovę ir dar vieną nedi
delę salą. Toje aukštesnėje vietoje vie
tiniai žmonės rasdavę įvairių senienų, ir 
net auksinių pinigų. Visa aplinkuma ro
dė, kad tai čia būta salos, tai patvirtino 
ir žmonės, kad pavasariais ši vietovė bū
na vandens apsemiama.

Prof, Volteris liepė darbininkams kas
ti. Tuojaus buvo atkasta puodų likučių, 
koklių šukės, o giliau aptikta eilė akme
nų, kas davė pagrindo manyti, kad čia 
pilies pamatai. Ir neapsirikta, iškastos 
plytos, paeinančios iš XI — XIII amž., 
tą patvirtino. Prof. Volteris linksmai 
šypsodamasis išsitarė: „Tai greičiausiai 
čia yra Dievo salos tvirtovė, kurios mes 
ieškome“. Buvo įdomu pasiklausyti pa
davimų apie Dievo salos tvirtovę. Vie
tiniai žmonės šią vietą vadina Senkau- 
n e, arba Šenkaunviete. Taigi šioje 
vietovėje vaidindavęs!, ir seni žmonės 
pasakoja, kad sutemus keleivis bemaž 
visuomet aplenkdavęs Šenkaunvietę, bi
jodamas sutikti dvasias.

Putinėlis.
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1925 M.

atvijos 
skaučių 
centraiinė 
organizacija.

Kovo m. 13 d. pašventinta Latvijos 
centr. skaučių org. vėliava. Vėliavos įtei
kimo dieną suvažiavo daug skaučių. Drau
govių skaičius parade buvo apie 36 dr-vės 
su 500 skaučių. Pavasarį įvyko pirmas va
dovių kongresas, kuriame buvo priimtas 
ponios P. Abel perdirbtas skaučių him
nas. Vasarą skaučių vadė Vilks dalyvavo 
kaip Latvijos delegatė pasaulinėje skau
čių konferencijoje Amerikoje. Viena ge
radarė paaukojo pirmas lėšas skaučių žur
nalui leisti, kuris ir buvo šiais metais pra
dėtas leisti. Rudenį buvo suruošti drąu- 
gininkių ir skiltininkių kursai, kuriuose 
dalyvavo apie 150 skaučių ir vadovių. 
Buvo nutarta juos ruošti kasmet, ir atei
tyje į skiltininkes prileisti tiktai skautes, 
kurios bus lankiusios skiltininkių kursus. 
Metų pabaigoje draugovių skaičius buvo 
51 su maždaug 1500 sk.
1926 M.

Šiais metais buvo išdirbtos vyr. skau
čių instrukcijos ir buvo įsteigta pirma vyr. 
skaučių draugovė. Rugsėjo m. 16 d. pir
mą vyr. skaučių įžodį davė apie 50 skau
čių. Skaučių vadės įsakymu visos skau
tės, kurioms suėjo 17 inetų, turėjo pereiti 
į vyr. skaučių draugovę, ypatingai iš Ry
gos draugovių. Tai atsitiko netikėtai ir 
todėl draugovėse įvyko didelių permai
nų. Draugovės nuo to labai kentėjo, nes 
iš jų buvo paimtos visos vyresniosios ir 
prityrusios skautės ir skiltininkes. Viena- 
antra draugovė šio perorganizavimo neiš
laikė ir likvidavosi. Kad atgaivintų ir su
stiprintų draugovių veikimą, vadovės tu
rėjo ypatingai daug dirbti ir rūpintis. Vė
liau buvo padarytas palengvinimas, lei
džiant skiltininkėms, kurioms suėjo 17 me
tų, dar pasilikti draugovėse. Deja, per vė
lai. Ne visoms draugovėms pavyko su
stiprėti. Rudenį organizacijai buvo įteik
tos paukštyčių „Guntinių“ instrukcijos, 
kurias reikėjo peržiūrėti ir priimti. Su
rinktos buvo taip pat skaučių dainos. Rug
pjūčio. m. buvo suruošta stovykla Asa- 
ruose su vadovių ir skiltininkių kursais. 
Rugsėjo m. įvykęs skaučių paradas, buvo 
suprastintas, nes tą dieną mirė užsienių 
reikalų ministeris Z. Meierovics. Prie or
ganizacijos buvo įsteigta lėšų rinkimo ko
misija, kuri rūpinosi organizacija materia
liniu atžvilgiu. Prof. V, M a 1 d o n u i pa
siūlius, buvo įsteigta taryba bendriems 
klausimams spręsti. Taryboje dalyvavo 
asmenys, išrinkti iš abiejų organizacijų 
valdybų. Pastaruoju laiku skaučių ir skau
tų organizacijos gavo pranešimus, apie 
netvarką žydų draugovėse, neva įžodžio 
iškraipymą ir valstybinės kalbos ignora
vimą Išaiškinant visus šiuos pranešimus, 
pasirodė, kad draugovių veikimui kliudo 
ir joms savo sąlygas diktuoja įvairios žy

dų organizacijos, prie kurių šios draugo
vės priklausė. Pradėtos su jomis derybos 
pasiliko be rezultatų, todėl remiantis 
skautų ir skaučių tarybos sprendimu, 
skautų ir skaučių organizacijos likvidavo 
žydų draugoves. Tuo pačiu draugovių 
skaičius gerokai sumažėjo, bet jų vietoje 
netrukus atsirado naujos draugovės. Drau
govių skaičius metų pabaigoje siekė 56 su 
maždaug 1509 skaučių.
1927 M.

Veikimui plečiantis organizacijos val
dyba priėjo išvados, kad esamieji organi
zacijos statutai turi būti praplėsti. Buvo 
išdirbti statutų papildymai, kuriuos su
šauktasis visumos susirinkimas priėmė ir 
patvirtino iki statutai bus galutinai per
dirbti. Po šių papildymų organizacijos 
priešakyje atsistoja taryba su organizaci
jos prezidente ir skaučių vade. Vasarą, 
liepos m., buvo suruošta stovykla — kur
sai Varnų „Kroge“ prie Lielupės. Daly
vavo didelis vadovių ir skaučių skaičius. 
Buvo gautas pakvietimas dalyvauti skau
čių stovykloje Šveicarijoje. Kelionės, taip 
pat ir išlaikymo išlaidos stovykloje turėjo 
būti padengtos pačių dalyvių. Stovykloje 
iš Latvijos dalyvavo 2 vadovės ir 6 skau
tės vadovės, E. Rozenbergs vadovy
bėje, Skautų-skaučių taryba iškėlė suma
nymą įsteigti skautų-skaučių chorą, ku
riam ypatingai gyvai pritarė vyr. skau
tės. Choras sėkmingai dirbo ir suruošė 
kelis koncertus. Buvo patvirtinta nauja 
skaučių uniforma, nes buvo pageidaujama 
paprastesnės, mažiau krintančios į akis 
uniformos. Tamsiai. žalios spalvos unifor
ma gavo ne tik ir mūsų skaučių pritari
mą, bet ja susidomėjo ir kitų valstybių 
skautės. Aprėdymas buvo suprastintas ir 
priimtas visų sričių skautėms vienodas, 
tiktai su skirtingais kaklaraikščiais. Ru
denį vadė p. Vilch. Vilus persikėlė iš Ry
gos į Saldą gyventi. Ryšyje su tuo skau
čių vadės pareigos laikinai buvo pavestos 
vadovei p. Elžbietai Laufers, Me
tų pabaigoje draugovių skaičius buvo 59 
su 750 skaučių.
1928 M.

1928 m. visumos narių susirinkimas 
skaučių vade išrinko vadovę ponią Elž
bietą Laufers. Šiais metais buvo

Sesutės prie Laisvės paminklo. Klišė „Ugk“.

įsteigta pirmoji paukštyčių draugovė. Ne
trukus ir provincijoje įsisteigė paukštyčių 
(latviškai — ugnelių) draugovės prie di
desnių skaučių draugovių. Prie organiza
cijos buvo atidaryta siuvimo dirbtuvė, ku
ri be skaučių uniformų siuvo dar ir įvai
rius baltinius ligoninėms ir prieglaudoms. 
Įsigyta 3 siuvamos mašinos ir kitas dirb
tuvės ir raštinės inventorius. Pavasarį 
gautas pakvietimas į pasaulinę skaučių 
konferenciją Vengrijoje. Buvo nusiųstos
be pačios skaučių vadės dar ir 2 vado
vės. Pakeliui iš Vengrijos konferencijos, 
pravažiuodama, vieną dieną Rygoje su
stojo Suomijos skaučių vadė su suomių 
skautėmis. Vasarą buvo suruošta stovyk
la „Varnų Krog'e“ prie Lielupės. Daly
vavo apie 60 skaučių. Stovykla vyko kar
tu su skautų centr. organizacijos 10 metų 
jubiliejine Jamboree, kuri buvo ant kito 
Lielupės upės kranto. Skautės kelis kar
tus aplankė jų stovyklą ir užsienių skau
tai pasisvečiavo skaučių stovykloje. Skau
tės dalyvavo skautų laužo pramogose — 
skautų chore. Metų pabaigoje draugovių 
buvo 41 su apie 800 sk.
1929 M.

Šiais metais buvo suruošta stovykla 
Ogre su vadovių ir skiltininkių kursais. 
Be to, rudenį organizacija kreipėsi į Ry
gos miesto valdybą, prašydama paskirti 
jai žemės sklypą Ogre nuolatinėms sto
vykloms. Į prašymą buvo atsižvelgta ir 
valdyba pradėjo rūpintis formalumų atli
kimu ir žemės sklypo suradimu. Rudenį 
skaučių vadė E. Laufers dėl darbo aplin
kybių persikėlė iš Rygos į Alūksnę. Į jos 
vietą iki visumos susirinkimo skaučių va
dės padėjėja buvo išrinkta vadovė Elž
bieta Rozenbergs iš Tukumo. Me
tų pabaigoje draugovių skaičius buvo: 50 
skaučių ir 7 paukštyčių draugovės su 1059 
skautėmis ir paukštytėmis.
1930 M.

Visumos narių susirinkimas Latvijos 
skaučių vade išrinko vadovę Elžbietą 
Rozenbergs. Vadovių konferencija iš
rinko komisiją, kuri galutinai turėjo iš
dirbti ir paruošti spaudai skaučių instruk
cijas. Taip pat žurnalo „Skautė“ pasku
tinių laikų turiniu skautės buvo nepaten
kintos ir buvo nutarta jį pertvarkyti. Va
sarą skaučių vadė dalyvavo pasaulinėje 
skaučių konferencijoje Anglijoje. Metų 
pabaigoje draugovių skaičius buvo: 52 
skaučių, 10 paukštyčių su 973 skautėmis 
ir paukštytėmis.
1931 M.

Skaučių vadės darbui palengvinti va
dovių konferencijoje buvo nutarta skau
čių draugoves paskirstyti tuntais, pa
skiriant tuntininkes. Buvo išdirbtos 

tuntininkių instruk
cijos ir nuostatai, 
kuriuos valdyba pa
tvirtino. Instrukcijų 
komisija galutinai 
užbaigė paukštyčių 
ir vyr. skaučių 
draugovių instruk
cijų redagavimą, 
paruošdama jas 
spaudai. Vasarą bu
vo suruošta stovyk
la prie Valgumo 
ežero Smarde. 
Skaučių vadė p-lė 
Rozenbergs ir va
dovė p. Š u 1 m a n 
dalyvavo skaučių 
stovykloje Šveica
rijoje.

O. Mitmanis.
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Skautai-ės svetur.
BADEN-POWELLIS PAS MUSSOLINĮ.

Š. m. kovo m. pradžioje skautų šefas su skaučių šefe buvo 
aplankęs Romą. Čia Baden-Powelliai buvo priimti popiežiaus 
n paskui Mussolini. Pasirodo, kad Mussolini yra labai gerai su
sipažinęs su skautų sąjūdžiu ir juo Įdomaujasi. Baden-Powellis 
Italijoje susipažino ir su fašistiška jaunimo organizacija „Dalila

SAUGOTIS!
Tarpt, skautų biuras prašo saugotis apgaviko — keliau

tojo Wilhem van Boom, kuris kartais dar vadinas kunigaikšti. 
Van Boom, ar dar kunigaikštis Bogdanoff ir panašiai. Šis ap
gavikas keliauja po įvairius kraštus apsirengęs skautiškai ir 
stengiasi apgauti vietos skautus. Neseniai jis buvo Danijoje.

SKAUTŲ SKAIČIUS DIDĖJA.
Britų Imperijoje 1931 metų gale buvo 808.307 skautai (be 

skaučių), tuo tarpu kaip 1932 m. gale skautų skaičius ten pa
siekė 853.206. Taigi matome 44.899 skautų prieauglį. Panašiai 
ir visose kitose šalyse skautų skaičius auga.

AMERIKIEČIAI SODINA MEDELIUS.
Prasidėjo pavasaris. Amerikos skautai kas pavasarį pa

sodina įvairiose savo krašto vietose daugybę medelių. Šį pa
vasarį, pavyzdžiui, vien tik antrasis Amerikos skautų rajonas 
pasodino 349.990 medelių.
IR PRANCŪZAMS PATINKA „SK. AIDO“ KARIKATŪROS.

Prancūzų katalikų skautų dvisavaitiniame laikraštyje 
Scout de France š. m. bal. m. numeryje buvo įdėta iš Sk. Aide 
paimta viena A. Balutavičiaus darbo karikatūra.

Kiek anksčiau, būtent, š. m. kovo m. numeryje tas pats 
laikraštis buvo įdėjęs iš Skautų Aido Jono Martinaičio kari
katūrą.

LENKŲ SKAUTAI VILNIAUS KRAŠTE.
Lenkų skautų Vilniaus tunte yra 60 vienetų 32 vietose. 

Iš viso čia yra 2.153 nariai (be skaučių). Tame skaičiuje 466 
vilkiukai, 1.471 skautas, 138 sk. vyčiai ir 78 vadai. Per praeitus 
metus įsikūrė 14 naujų vienetų ir tunto narių skaičius padidėjo 
626 skautais. Tuntas turi inventoriaus 37.312 zlotų sumai. Tunte 
yra 53 skautiškos bibliotekos su 5.378 knygomis (tame skai
čiuje 1.448 skautiškų). 691 skautas yra gimnazijų mokiniai. 678 
yra vidurinių ir miesto mokvklų mokiniai, 160 pradžios mo
kyklų, 148 mokvtojų seminarijų, 158 amatų mokyklų, 54 aukš
tųjų mokyklų mokiniai, 31 yra nemoksleiviai kaimiečiai, 155 yra 
nemoksleiviai miestiečiai.

LIETUVOS SKAUČIŲ FOTOGRAFIJA.
yra įdėta Amerikos skaučių mėnesiniame laikraštyje The 
American Giri š. m. kovo m. numeryje.

JŪRŲ SKAUTAI AMERIKOJE. -
Per 1932 metus jūrų skautų skaičius Amerikoje yra labai 

padidėjęs. Dabar jis pasiekė 14.863.

ANGLŲ SKAUČIŲ LAIKRAŠTIS APIE LIETUVOS SKAUTES.
Neseniai anglų skaučių savaitinis laikraštis The Guide 

įdėjo mažą straipsniuką apie Lietuvos skautes su uniformų, vė
liavos ir ženkliuko piešiniais. Gaila, kad ir uniforma aprašoma 
ii įstatai cituoti yra senesni.

VILKIUKAI LENKIJOJE.
Vilkiukų (Zuchy) šaka lenkų skautų organizacijoje buvo 

kaip tai apmirusi. Paskutiniu gi laiku organizacijos vadovybė 
šioje srityje pradėjo smarkiai dirbti paskelbus taip vadinamą 
„ofenzivą”. Ruošiami kursai vilkiukų vadams, organizuojami vil
kiukų būreliai kaimuose. Lenkų skautų-čių organizacijos vado
vybė tikisi 1933 metų gale turėti savo krašte 40.000 vilkiukų 
bei paukštyčių.

Valst. Prezidentas dekoruoja skautą medaliu už žygdarbius. 
(Latvija).

ANGLŲ SKAUTŲ LAIKRAŠČIO JUBILIEJUS.
Mūsų Sk. Aidas neseniai šventė savo 10 metų jubiliejų. 

Š. m. bal. m. ir seniausiam pasaulyje skautų laikraščiui, būtent, 
anglų The Scout, sukanka 25 metų jubiliejus. Laikraštis yra pa
ties Baden-Powellio įsteigtas. Nuo pat jo įsikūrimo pasaulio 
skautų šefas buvo jo nuolatinis bendradarbis, kas savaitę duo
damas čia savo straipsniuką. Redakcija sako, kad B.-P. čia yra 
parašęs 1.303 straipsniukus su 1.300.000 žodžių.

Vilkiukų vadų stovyklos.
Belgų B. P. skautų vadovybė, kaip paprastai, per Velykų 

atostogas suruošė iš eilės 5-tą stovyklą vilkiukų vadams. Joje 
dalyvavo 24 vadai. Taip pat tada pirmą sykį buvo suruošta 
stovykla vilkiukų vadovėms, kurioje dalyvavo 27 vadovės. Š’ 
puma šios rūšies Belgijos B. P. skautų organizacijos stovyk’a 
laikoma labai pasisekusia- ir manoma, kad moters-instruktorės 
bus didelė pagalba vilkiukų šakos darbe.

(863 m. Lietuvos suki
limo paroda.

Tam tikri žymesni istorijos įvykiai il
gam laikui palieka tautoje savo pėdsa
kus. Savo keliu jie iškelia aikštėn tas ar 
kitas tautos dvasines galias, idealus, pa
siryžimus, žygius, žodžiu, visa tai, ką va
diname tautos gaivumu. Tokių įvykių tar
pe yra praėjusio šimtmečio Lietuvos po
litinis sąjūdis, žinomas istorijoje 1863 m. 
sukilimo vardu.

Šiemet sukako 70 metų nuo to sukili
mo. Jam paminėti Šiaulių Kraštotyros 
Draugija yra sumaniusi surinkti kiek ga
lima daugiau istorinės medžiagos, kuri 
šiuo ar tuo būdu liečia ir primena šią 
garsią istorinę epochą ir, ją tinkamai su
tvarkius, parodyti visuomenei tam tikro
je parodoje, naujoje „Aušros“ muziejaus 
būstinėje.

Dėl to kviečiami visi, kas tik turi pro
gos, rinkti ir siųsti „Aušros“ muziejui, tam 
kartui ar jam visai perleidžiant, šios rū
šies istorinę medžiagą, k. a.:

1) pačių sukilimo dalyvių, ar iš jų lū
pų surašytieji atminimai, užrašai, laiškai 
ir pan...

2) vadų, eilinių sukilėlių, grupių at
vaizdai, piešiniai, litografijos ir k...

3) sukilimo vadovybės, dalių, būrių do
kumentai, atsišaukimai, įsakymai, planai, 
braižiniai, antspaudai, rekvizicijų kvitai, 
monetos...

4) sukilėlių ginklai ir kitoki karo pa
būklai: šautuvai, pištalietai, kulipkos, 
durklai, improvizuoti ginklai (dalgės...) ;r 
kita,

5) vėliavos, trimitai, žiūronai...
6) uniformos, rango ženklai, kukardos, 

raiščiai, sagos...
7) atsižymėjimo ženklai, ordinai, kry

žiai, trofėjai...

8) šiaip sukilėlių daiktai — tabokinės, 
žiedai, peiliai, skepetaitės, suvenirai — 
ypač su išpiaustytais žodžiais, įsiūtais ini
cialais ir kt...

9) sukilėlių antkapių užrašų tekstai...
10) sukilėlių — kalinių bei tremtinių 

laiškai, rankdarbiai kalėjime, ištrėmime, 
jų nelaisvės bei kankinimo įtaisai,

11) sukilimo literatūra ir t. t.
Be to, svarbu gauti taip pat atitinka

ma sukilimo malšintojų (rusų kariuomenės 
dalių, administracijos) medžiaga, ypač 
rašytoji, dokumentai ir pan.

Parodai ar muziejui skiriamieji daiktai 
pageidaujama gauti iki š. m. rugpiūčio m. 
1 d. suteikiant raštu, kiek tat galima, ži
nių apie juos, kam jie priklausė ir kt. Ne
galint daiktų pačiam pristatyti, prašome 
pranešti dėl jų atsiėmimo.

Adresas: „AUŠROS“ muziejus, Šiau
liai, Aušros alėja, tel. 483.

37

39



Skaučių globėjai
p-lei mokyt. J. Ramanauskaitei, 
mirus jos mylimam tėveliui, reiškiame 
nuoširdžių skautiškų užuojautų.

Skuodo vid. mok. skautės-ai.

Iš musų gyvenimo.
ŠILUTĖS ELNIAI.

Balandžio mėn, visi išlaikė egzaminus 
į III-jį pat. laipsnį ir nutarė iki gegužės 
mėn. įsigyti skautiškus rūbus.

Elniai turi savo, grynai skautiškos li
teratūros, knygynėlį, kurį sudaro apie 
dešimts knygų.

Uoliai skaito „Sk. Aidą". Turi užsi
prenumeravę penkis numerius.

Šią vasarą Šilutės skautai pasiryžę 
aplankyti Lietuvos elnių tėviškę — Nidą.

Psktn. Delininkaitis,
PAKLAUSYKITE SEDOS AIDO.

— Tautinių sukaktuvių minėjimų skau
tai nepamiršta. Balandžio 7 d. sueigoj 
minėjo 50 m. „Aušros" sukaktį. Paskai
tėlę laikė sk. Svaravičiūtė. Epidioskopu 
buvo rodomi aušrininkų atvaizdai, ku
rių atliktus darbus trumpai papasakojo 
mokyt. J. Šukys. Pabaigoj pagerbti mi
rusieji aušrininkai: gedulo maršas, garbės 
sargyba prie nušviesto dr-vės globėjo a. 
a. Dr. J. Basanavičiaus atvaizdo padarė 
gilų įsūdį.

— Išsikėlus iš Sedos skautų globėjui 
dir. p. J. Košiui, dr-vė susilaukė naujo 
globėjo, dabartinio dir. p. P. Sudžiaus, 
kurį bal. 2 d. sk. remti dr-jos steigiamas 
susirinkimas išrinko pirmininku. Tos 
dr-jos iždininku išrinktas p. A. Dapkus, 
sekretorium — mokyt. K. Olšauskas.

— Skautų specialybės. Vieni knygas 
„gadina" — mokosi knygryšystės, kiti su 
foto karikatūras gamina — mokosi foto
grafuoti; tretieji triušius augina ir ne bet 
kokius: vienus mėlynuosius ir činčilus.

— Prieš Velykų atostogas dr-vės su
eigoje įvyko pagamintų inkilų patikrini
mas. Visi skautai atėjo su inkilais. Bu
vo net tokių, kurie keletą inkilų atsinešė. 
Komisiją inkilams įvertinti sudarė: glob. 
d. Direktorius, p. Agronomas ir dr-kas. 
Už geresnius inkilėlius buvo skiriamo:; 
dovanėlės. Dabar žiūrime ar taip pat 
įvertina inkilėlius ir pavasario svečiai.

Sedos Aidas.
KAS PAS ŠEDUVIEČIUS NAUJO? 

(If užrašų knygutės).
Šeduvos skautai žymiai sustiprėjo, iš 

ats. Sakalų skilties, kaip pernai jau buvo 
„Sk. Aid." rašyta, vėl atgijo daug metų 
„palaidota" Kęstučio dr-vė, kuri, antru 
kartu gimusi, apie mirtį nei svajote nebe- 
svajoja. Dr-vei vadovauja skilt. Juozas 
Šereiva.

Dr-vė pasidalinusi į keturias skiltis: — 
dvi skaučių ir dvi skautų, be to, berniu
kai — miestiečiai sudaro vieną skiltį. 
Valsčiaus, bendrai kaimo skautai — ant
rą. Tokios pat yra ir mergaičių skiltys. 
Iš draugininko teko patirti, kad tokis su
siskaidymas ne tik nekenkia vienybei, bet 
dargi didina veiklos galias, nes galima 
prisitaikinti prie kaimo bei miesto skau
tų reikalavimų, kurie kad ir nedaug, bet 
visgi yra skirtingi. Skautams nemaža 
simpatiių rodo vid mok. dir. p. Butkie
nė, kuri dažnai atsilanko į dr-vęs sueigas 

ii padaro vieną antrą pašnekesį; žymią, 
nors ir kuklią globėją skautai, ypač skau
tės, turi tos pat vid. mok. mokyt, p. 
Kongisaraitės asmenyje.

Apie stovyklavimą šeduviečiai jau 
rimtai galvoja ir yra pasiryžę stovyklauti 
savistoviai gražiame Prastavonių (4 — 5 
km. nuo Šeduvos) miške.

Balys Gendvilas.
UKMERGĖJE DAUG NAUJIENŲ.
— Muzėjus. Balandžio 2 d. 16 vai. 

tunto skautų būkle atidarytas muzėjus. 
Į susirinkusius kalbėjo tuntininkas sktn. 
Kulvietis, išreikšdamas vilties, kad skau
tų muzėjus bus pradžia didžiulio miesto 
muzėjaus. Muzėjų atidarė p. J. Rėklai- 
tienė. Visi eksponatai surinkti rytų Lie
tuvoj.

— Rėmėjų dr-jos skyrius jau įžengė į 
šeštuosius darbo metus. Perririkton val- 
dybon įeina: pulk. M. Rėklaitis, pulk. 
Itn. Pošiūnas, kpt. Rugys, mok. p. Pr. 
Kosas. Gražius norus parodo tik dar
bais.

— Kad pavasario iškylas ukmergiškiai 
mėgsta, tai jau nieks neginčys; ypač visi 
rūpinasi pirmieji pradėti. Šiemet toji 
garbė teko I vilk.-paukšt, dr-vei.

Vyr. skilt. Ant. Umbrasas.
Suorganizuoti vadams kursai. Pirmoji 

sueiga įvyko kovo 19 d. Vadovauti pa
skirtas vyr. sklt. Br. Štaras ir sklt. J. 
Miklyčius. Programa plati, daugiausia 
bus einama viskas praktiškai. Kursai už
sitęs iki birželio mėn. Pušis.

Rengiasi stovyklauti. Ukmergės tun
tas rengiasi gale m. metų stovyklauti. 
Stovykla bus Kernavėje. Stovyklausim 
visą savaitę. Pušis.

Laikrnštukes „Mūsų žingsniai“. Nuo 
vasario mėn. pabaigos Ukmergės skautų 
būklas išleido jau 3 Nr. laikraštuko „Mū
sų žingsniai". Turinys įvairus.

u. ž.
Jūrų skautai veikia. D. L. Kun. 

Vytenio laivo vandens skautai žada greit 
pa įrodyti Šventojoj. Dabar laive yra 35 
skautai. Suskirstyti į 3 valtis. Balandžio 
17 d. sukanka 2 m. nuo laivo įsikūrimo. 
Sukaktuvės buvo minimos Motinos die
ną. Labai rūpinamasi būtinai įsigyti ge
rą laivą. U. Ž.
RADVILIŠKIO SKAUTU GAISRININKŲ 

SKILTIS.
(Iš užrašų knygutės).

Jei kas manytų, kad Radviliškio skau
tų veikimas nebeturi entuzijastiško 
atspalvio, labai apsiviltų — radviliškie
čiai intensingai dirba, progresuoja. Šįmet 
įkurta gaisrininkų skiltis, kuri savo 
egzistavimą ne tik popieriuje, bet ir gy
venime užfiksavo. įsigijo sau būklą ir 
skilties kasos kapitalą pakėlė iki 100 lt. 
grynais pinigais. Jums gal stebėtina iš 
kur tik įsikūrusioje skiltyje tokios stam
bios pajamos, gal nario mokesnis nežmo
niškai didelis? Ne! Gaisrininkų skilti; 
Radviliškio apylinkės kaimuose surengė

V. D. U-to stud, skautų korp! „Vytis“ 
sekretoriui, broliui

Antanui Sakalauskui, 
jo mylimai motutei mirus, reiškiame 
užuojautų.

Korp! „Vytis“.

Skuodo II. D. L. K. Kęstuč'o dr-vės 
„Sk. Aido“ platintojui skautui

Kaziui Viskantai,
jo brangiam tėveliui mirus, gilaus liūde
sio valandoje, reiškia nuoširdžia užuojautų

Vidur, mok. skautai-tės

keletą spektaklių, vakarėlių ir štai 100 
lt., o ir skautų idėjos kaimui darosi dau
giau suprantamos, artimos.

Skautams remti dr-jos valdyboje, ją 
perrinkus, įvyko nežymių pasikeitimų; 
naują valdybą sudaro: pirmininkas vidur, 
mokyk, dir. p. Gūžys, vice-pirm. pulk. 
Ivanauskas, kasininkas Itn. Pocevičius, 
dr-vių instruktorius j. Itn. Virškevičius.

Balys Gendvilas.
JAUNIEJI SKAUTAI SUTIKO PAUKŠ

TELIUS.
Rietavo paukštytės ir vilkiukai pada

rė šnekučiams (varnėnams) namelius — 
inkilėlius.

Kovo 27 d. Rietavo M. L. Ivinskio 
vardo pr. mokyklos skautai organizuotai 
įkėlė į medžius 33 inkilus. Toks bendras 
darbas labai daug džiaugsmo sukėlė skau
tų ir suaugusių tarpe.

Skautų pėdomis pasekė ir kiti mokyk
los mokiniai, kurie į mokyklos ir savi 
medžius įkėlė daug inkilėlių.

Pamediškis,

Visi su inkilais.
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Šakių Vietovės Dr. V. Kudirkos 
dr-vės skautui pasklt.
Vytautui Didžbaliui, 

mirus po sunkios ir ilgos ligos jo 
mylimam tėveliui, liūdesio valandoj 
gilią užuojautų reiškia

Vietovės štabas 
ir skautai-ės.

SODINKIME MEDELIUS IR PUOŠKIME 
AIKŠTELES.

Skautas — gamtos draugas. Kasmet 
skautai-ės pavasarį pasodina medelių, se
niau sodintus aptaiso, prižiūri, papuošia 
aikštelių (mokyklos kieme, savo namuo
se, viešose vietose), aptvarko kapus (ka
rių, visuomenės veikėjų ir kt.) ir p. To
kie gražūs mūsų skautų-čių papročiai turi 
ypač šią vasarą pasireikšti plačiau. Juk 
šiemet mūsų organizacija mini 15 metų 
sukaktis.

Kits kitą paraginkime, kits kitam pa
dėkime.

PRIEŠGAISRINĖ SAVAITĖ.
Birž. m. 11—18 d. d. įvyksta prieš

gaisrinė savaitė. Jau daug kartų rašyta 
ir kalbėta, kokia didelė nelaimė visam 
kraštui yra gaisrai. Jau žinome kaip tą 
didį priešą apgalėti. Šią savaitę galės ir 
skautai vėl papildyti savo priešgaisrinės 
kovos žinias ir pasimokydami praktiškai 
gilinti taip svarbų prityrimą.

Ekskursuokit į KaunaI
Krašto apsaugos ministerijos 

spaudos ir švietimo skyrius Kaune 
įsteigė nakvynės namus jaunimo 
ekskursijoms. Vyr. skautų štabo 
mokslo ir propagandos skyrius su
sitarė su spaudos ir švietimo sky
riaus viršininku, kad taip pat ir 
visos skautų ekskursijos į Kauną 
galėtų ten nemokamai pernakvoti. 
Nakvynės namai įrengti viename 
parodos paviljone, ant kalno, gra
žioje vietoje: po kojomis visas 
Kaunas matyti. Nakvynės namai 
gražiai įrengti, apsinakvoję skautai 
nemokamai gauna patalynes, nau
dojasi elektros šviesa, vandentiekiu, 
virtuve ir p. Čia galima ne tik 
patiems virtis valgyti, bet ir už 
nedidelį atlyginimą gauti kariuome
nės maisto dienos davinys. Skautai, 
norį pasinaudoti šia patogia nakvy
ne, porą dienų prieš savo atvykimą 
į Kauną praneša vyr. skautų štabui, 
nurodydami ekskursijos dalyvių 
skaičių, kada atvyks, kelias naktis 
nakvos ir ar nori gauti kariuome
nės maisto dienos davinį.
MARIJAMPOLĖS PROF. JABLONSKIO 

SKAUTŲ VYČIŲ BŪRELIS.
Dirbom išsijuosę žiemą, bet pavasa

riui prašvitus jau dirbam dar daugiau. 
Dabar mūsų būrelis padidėjo: iš viso 
esam 8, iš kurių 5 išlaikę skauto vyčio 
egzaminus.

Štai pamatę raičiojantis saulę žeme 
rengiamės iškyloms, o svarbiausia, tai 
prakaitą šluostydami svarstom Tunto sto
vyklos planą. Pavasaris.

PATRONO. DIENA.
Rokišky skautų globėjo Šv. Kazimie

ro šventė liko gražiai paminėta.
Punktualiai penkiomis pradėta sueiga.
Dar nebuvo Rokiškis matęs tiek daug 

skautų, tai pirmą kartą Rokišky tokia di
džiulė sueiga.

Juk be Rokiškio skautų, buvo dar 
atvažiavę iš Salų, iš Kupiškio, iš Lukiš
ki© kaim.

Dešimts skautų kandidatų prie nusvi
rusios vėliavos davė įžodį.

Po įžodžio sveikino sk. r. dr-jos Ro
kiškio sk. vardu mok. insp. mok. Rusec- 
kas, gimnazijos vadovybės vardu mok. 
Avižonis.

Po to skautai suvaidino: „Maži geri 
darbeliai — dideli geri darbai". Dar bu
vo dr-vių pasirodymai ir juokai.

Nuotaika skautiška. Visur šypsančios 
lūpos ir skardus jaunatvės juokas.

Matyti, ir svečiai nuteikti.
Gražiai susitvarkę porą kartų nusifo

tografavom.
Svečiams skautams buvo iškelta va

karienė.
O į stotį juos palydėjo Rokiškio skau

tų būrelis. Bronius Audronytis.

Štai, pirmoji musų iškyla.

IR MES KRUTAM.
IV L. K. Živylės dr-vė. Manote mes 

snaudžiam? O ne. Psktn. mokyt. Sta- 
nikūnaitės ir dr-vės adjut. Kaulinytės 
vadovaujamos smarkiai dirbam. Eina
me programą, rengiamės į pat. laipsnius 
ir t. t. Skilčių sueigos daromos kartą sa
vaitėje. Draugovėj yra 5 skiltys: Gegu
čių, Stirnų, Bičių, Pempių ir Kregždžių.

Dabar rengias II-am p. laips., kad 
vasarą stovykloj galėtų laikyti į I-ą 
laipsnį.

Žirgas.
SMAKĄ ĮVEIKĖ!

Lukiškių pr. mok, (Rokiškio apskr.) 
1930 m. bal. 30 d. mokyt. K. Cicėnas įkū
rė skautus, kurie grūmės visą laiką su 
„smaku" — apsnūdimu... Lukiškiečiai 
„smaką“ įveikė, kada 1931 metais skltn. 
Petras Linartas paėmė draugininko vade
les. Dabar yra 14 skautų-kandidatų, ku
rie ruošiasi laisviau atsikvėpti prieš III 
pat. 1. egzaminų komisiją... Juozas L-ka.

ŠVENTĖME PATRONO DIENĄ.
Plungė, Gegužės 1 d. iškilmingai šven

tėme šv. Jurgio — Patrono dieną. Suei
ga įvyko lauke, prie laužo. Atsilankė 
daug svečių ir rėmėjų. Keletas skautų ir 
vilk, davė įžodį. Malonų įspūdį paliko rė
mėjo sem. dir. p. E. Staniulio žodžiai. Su
eigos metu buvo atjojęs „šv. Jurgis", ku
ris pasveikinęs skautes ir skautus, prany
ko tamsoje. Prasidėjus linksmajai daliai, 
Telšių tunto adjutantas pranešė, kad mirė 
Lietuvos atgimimo veteranas — rašytojas 
kan. Tumas-Vaižgantas. Todėl linksmoji 
dalis, skautų liūdesiui pažymėti, tapo nu
traukta. Adjutantas Jz.

ŠV. JURGIO ŠVENTĖ.
Akmenė. Dr. J. Basanavičiaus dr-vė 

iškilmingai šventė šv. Jurgio dieną. Su
rengė vakarą. Svečių buvo daug. Pasi
sekė viskas puikiai. Skautai pavasarį įkė
lė 48 inkilus. Bronius.

MALĖTŲ SKAUTAI BROLIŠKUMO 
TAKAIS...

Kad malėtiškiai skautai veikia — gin
čyti negalima, tuo labiau, kad visi jų žy
mesnieji žygiai nelieka nepažymėti ir 
„Skautų Aide". Malonu pažymėti, kad 
Malėtų skautų ir skaučių tarpe jaučiamas 
broliškas sugyvenimas, ką įrodė neseniai 
įvykusios įžodžio iškilmės, kur vienas iš 
draugininkų nuoširdžiai ir karštai visus ir 
visas išbučiavo. Žindma, vyresniems pa
sitaiko ir pasipešti, ne ką juk padarysi, 
kai jaunystė sužaibuoja, tačiau viską lik
viduoja beveik skautiškai: susitaiko, bylą 
nutraukia ir dirba sau toliau tėvynės la
bui. Nestebėtina tat, jei ir Kaune Malėtų 
skautų veikimas randa tam tikro atgarsio 
ir pavasariui besišypsant gyvai svarsto
mas broliškesnio sugyvenimo klausimas ir 
tuo reikalu daromi posėdžiai romantiška
me Mickevičiaus slėny... Tipas.

BIRŽAI DAUG PARAŠĖ.
Inkilėliai. Balandžio 5 d. buvo Biržuo

se skautų padirbtų inkilėlių paroda. Kad 
prinešė inkilėlių, net jų įvertintojams pra
dėjo galva suktis. Koks įvairumas, gražu
mas, keistumas. Kiekvienas stengėsi lai
mėti, o ir margaplunksniu! padirbti gra
žią pastogę...

Rengėjų būreliai. Prie dr-vių įsisteigė 
rėmėjų būreliai. Gaunam nemažą para
mą, ypač pasvaliečiai.

Margučiai. Gal pas jus, broliukai, to
kių dalykų nebuvo? Pas mus buvo pa
skelbtas margučių konkursas. Premijos: 
lėšos į stovyklą, uniformos ir kt. Ir štai 
balandžio 30 d. visi biržiečiai skaito:
,,Skaučių-tų velykinių margučių paroda“.

O margučių gražumas!... Nėra žodžių 
jiems aprašyti. Visuomenė visus išpirko. 
Ypač daug paėmė Biržų muzėjus. Gaila, 
kad jūs nematėt!...

Nauji pakėlimai. Šv. Jurgio dienos pro
ga mūsų tuntininką sktn. V. Rozmaną pa
kėlė į vyr. skautininkus, o skaučių sky
riaus vadę vyr. skilt. O. Valiušaitę į pa- 
skautininkes. Ir tunto įsakymu suteikta 
daug specialybių. Atsirado tunte įvairiau
sių specialistų: knygryšių, gamtininkų, sa
nitarų, dviratininkų ir kt.

Tunto sueiga. Balandžio 30 d. įvyko 
tunto sueiga. Minėjo šv. Jurgį ir Motinos 
dieną. Gražus buvo paradas. Įspūdį pali
ko. Įžodis Biržų pilyje. Pasižadėjo apie 50 
skautų. Buvo įteikta III D. L. K. Kęstučio 
dr-vei vėliava. Buvo įteikta vilkų ir lakš
tingalų skiltims gairikės. O pasirodymų, 
pasirodymų... Ypač, mes, biržiečiai, dėkin
gi savo didiesiems rėmėjams p. p. dr. A. 
Juškai, P. Lemberiui, Sasnauskui ir kt. 
Jie skautus lydi kiekvieną žingsnį, teik
dami tėvišką globą.

Gedulą. Gegužės 1 d. paskelbta savai
tės gedulą, mirus didžiam tautos sūnui 
kan. J. Tumui-Vaižgantui. Mėnesio bė
gyje šaukiamos „vaižgantinės" sueigos ir 
per jas nagrinėjama velionies nuopelnai 
ir raštai.

„Šlipsininkai“. Biržuose yra tradicija, 
kad septintokai gegužės 2 d. (išleidžiant 
VIII klasę) ateina atvažiuoja „šlipsuoti", 
frakuoti... Šiais metais daug „šlipsininkų ‘ 
yra skautų. Jų tarpe net 5 adjutantai! 
Skautai „šlipsininkai“ uždėjo vainiką ant 
žuvusio už Lietuvos laisvę kar. Nastop
kos kapo.
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Lydeka
Esox lucius. 
Der Hecht 
The pike. Ščuka.

Kodėl iš tokio milžiniško ikrų skai-* 
čiaus teužauga nedaug lydekų? Dėlto, kad 
didžiąją dalį ikrų ir vėliau mažų lyde- 
kyčių suryja žuvys ir kitoki vandens gy
ventojai.

10. Priešai.
Didžiausieji lydekos priešai žuvų ere

lis ir ūdra. Dabar, kaip žmogus pamėgo 
žuvieną, nepaprastai lydekas naikina ir

1. Kūno padėtis, išvaizda ir dydis.
Lydekų yra dviejų rūšių; vienos — lai- 

besnės ir ilgesnės, antros — trumpesnės 
ir storesnės. Apskritai imant, lydekos kū
nas ilgas, apvalainas: snukis ilgas ir pla
tus, žiotys plačios. Žiotys pilnos smulkių 
smailų dantų, kurie ne tiktai žanduose au
ga, bet ir gomuryje, liežuvyje, žiaunų lau
kuose ir žiočių kauluose. Lydeka labai 
dantinga žuvis.

Lydekos užauga ligi 1,5 mtr. ilgumo ir 
ligi 30 klg. sunkumo. Labai senos lyde
kos, jau 100 metų amžiaus, pasiekia 2 
mtr. ilgio ir apie 50 klg. svorio.

2. Žvynų ir pelekų išvaizda ir spalva.
Jos spalva: tamsi nugara, žalsvai pilki 

šonai, balsgana papilvė ir krūtinė. Šonų 
spalva paįvairinta tamsiais brūkšneliais ar 
dėmelėmis, o pilvas — taškeliais. Apskri
tai imant, jų spalva ir atspalviai labai 
įvairuoja.

Nugaros ir paskutiniai pilvo pelekai 
arti uodegos, krūtinės pelekas arti galvos. 
Dar yra nedidelis pelekas pilvo vidury. 
Krūtinės ir pilvo vidurio pelekai švieses
ni, kiti — tamsūs. Uodega gerokai iškirp
ta ir sudaro du sparnu. Žvynai trumpi ir 
tvirtai prigulę.

3. Pojūčių ir gabumų išplėtojimas.
Lydekos pojūčiai labai išplėtoti. Ji la

bai vikri ir drąsi. Gerai mato ir greit pa
junta priešą.

4. Plaukimas, šokimas.
Plaukia nepaprastai greitai ir vikriai. 

Gaudydama vabzdžius ir vabalus, lyde
ka gali padaryti didelius šuolius, išner- 
dama iš vandens, ore.

5. Maistas: kuo ir kaip maitinasi.
Lydeka — visų didžiausias mūsų upių 

ir ežerų grobuonis. Minta daugiausia žu
vimis, kurias naikina be pasigailėjimo. 
Tačiau iš godumo dažnai nesidrovi pa
grobti ančiuką, vandens žiurkę arba kitą 
kurį gyvį. Ji ryja žuvis iki trečdalio pa
čios savęs didumo, o kartais ir dar di-
desnes. Be to, dar ryja ikrus, vabzdžius, 
vabalėlius, paukštelius ir k. Yra buvę at
sitikimų, kad lydeka užpuola vandeny 
besimaudantį žmogų ar kurį kitą gyvį. 
Išalkusi lydeka ryja ir saviškes giminai
tes. Medžioja sumaniai ir vikriai. Grobį 
puola iš pasalų: pasislėpusi kur nors žo
lėse tyko, be neplauks pro šalį žuvis ar
ba kitas koks nors grobis. Nutykojusi, 
kaip žaibas puola ir akies mirksnyje pra
ryja.

Rupūžių ir dygių neryja.

6. Bendravimas savitarpy ir 
su kitomis žuvimis.

Lydeka grobuonis — visų žuvų prie
šas. Visos žuvys jos bijo ir vengia. Savj- 
tarpy mažosios bijo didžiųjų.

7. Kame gyvena (laikosi) įvairiais metų 
laikais ir įvairiu paros metu.

Lydeka gyvena tekančiame ir švaria
me vandenyje, taip pat stovinčiame, 
sekliame ir drumstame — purviname 
vandenyje, vistiek ar vanduo kietas ar 
minkštas. Todėl ji užtinkama upėse, eže- 

ruošė, kūdrose, duobėse ir markose. Pot
vynių metu lydekos dažnai patenka į at
skirtas nuo didesnių vandenų duobes, ir 
iš ten nebeišeidamos išgyvena ilgus me
tus, kol vanduo išdžiūsta ar žmonės už
tinka. Kartais tiesiog neįtikėtina, kaip 
mažoje vietelėje gyvena viena lydeka.

Toliau pakeliauti mėgsta pavasarį pot
vynių metu. Šiaip daugiau laikosi vienoje 
vietoje.

Daugiau mėgsta gyventi tokiose vieto
se, kame daug žolių ir ramus vanduo. 
Sraunių upių ir perdaug didelių gelmių 
ji nemėgsta,

8. Kada ir kokiose vietose leidžia ikrus.
Anksti pavasarį lydekos neršia. Ner- 

šimui pasiieško seklesnių, žolėmis ir mel
dais priaugusių vietų. Neršia lydeka tik 
trečiais metais. Lydekos neršėjimas tę
siasi 2—3 savaites.

9. Kaip išsivysto ir per kiek 
laiko paauga vaikai.

Kiekviena lydeka paleidžia per 100.000 
ikrų. Ikreliai pasižymi nepaprastu gaivu
mu. Lydžiukai išrieda labai veikiai — per 
1,5, daugiausia per 2 savaites. Tik išrie
dėjusios žuvytės labai baikščios ir slaps
tosi samanose, žolėse; bet šiek tiek paū
gėjusios padrąsėja ir išplaukia aikštėn.

Auga lydeka be galo greitai: vienerių 
metų lydekėlė dažnai esti 1/s metro ilgu
mo ir 1 klg. sunkumo.

Vasarą yra ir tokių lydekų. Klišė „Ugk“.

^vairus žvejai.

11. Paprasta žuvies dienos gyvenimo eiga.
Lydeka visą dienos laiką praleidži? 

medžiodama. Naktį sustoja ramiame kam
pelyje.

12. Ką pasakoja apie žuvį liaudis.
Apie lydeką girdime daineles dainuo

jant, pasakas ir pasakėčias sakant. Viso, 
kas tenka girdėti ir rasti knygose, čia nė 
nesurašysi. Tat, tą darbą atlikti, būtent, 
surinkti liaudies pasakojimus ir daineles, 
liečiančias lydekos gyvenimą, palieku 
jums patiems. '

13. Siluetas.
Spalvos: dengiamai pilka ir juoda.
Šūkio vietoje: švilpesys ar 

pliauškimas —.. (D).

14. Uždaviniai.
Kadangi lydeka užtinkama visuose 

vandenyse, tai jos stebėjimas yra visiems 
prieinamas. Tiktai jos gyvenimą tyrinėti 
nėra taip lengva, nes ji slaptas ir vikrus 
vandens gyvis. Negyvos lydekos tyrinė
jimas mūsų neįdomauja. Mums rūpi ste
bėti gyvos lydekos gyvenimą. Bet jei
gu tam tikslui sunaudosite savo skaisčios 
vasarėlės menkiausias laiko nuotrupas, ir 
tai daug pasieksite.

1. Patikrinkite čia surašytas žinias pa
tys gamtoje.

2. Parašykite trumpą ir aiškų lydekos
gyvenimo aprašymėlį.

3. Išmokite piešti lydekos siluetą.
4. Išmokite lydeką žvejoti ir susipa

žinkite su įvairiomis žvejojimo priemonė
mis. Nustatykite jų eilę pigumo, papras
tumo ir kultūringumo atžvilgiais.

5. Išmokite pagaminti kelis lydekos 
patiekalus.

6. Sukurkite lydekų tradicijas.
7. Parenkite lydekų vaidinimėlį, įsce- 

nizaciją.
8. Išmokite gerai plaukti ir nerti.
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Vade, perskaityk!
Vyriausioji skautų vadovybė, gerai su

prasdama, kokios didelės reikšmės turi 
organizacijai tinkamai parengtas reikalin
gas vadų kadras, įkūrė prie vyriausio 
skautų štabo specialią vadų rengimo dalį.

Vadų rengimo dalies tikslas:
I. rengti vilkiukų, skautų ir skautų 

vyčių draugininkus; II. rengti skautų skil- 
tininkus; III. organizuoti skautininkų gru
pes išvykti į užsienius baigti Gilwellio 
kursus ir IV. vadų rengimo ir tobulinimo 
reikalui leisti skautų vadų laikraštį.

Draugininkų rengimo planas sudarytas 
pagal Baden-Powellio kursų pavyzdį. Vie
nų kursų programa suskirstyta į tris laip
snius:

I, teoretinį, II. praktinį — stovyklą ir 
III. stažą — darbą su draugove tunte.

Teoretinis darbas atliekamas raštu 
prieš stovyklą. Asmens, patenkinamai at
likę teoretinius rašto darbus duotomis te
momis, priimami \2 savaičių stovyklą. Iš 
stovyklos grįžę į tuntą kuršininkai atlie
ka stažą: gauna tam tikrą laiką vesti 
draugoves ir pritaikyti įgytąjį prityrimą. 
Prižiūri, kontroliuoja ir davinius praneša 
Vadų Rengimo Daliai tuntininkas. Atlikę 
teoretinį darbą, išbuvę stovykloje ir at
likę stažą, kuršininkai gauna iš 3 temų 
pasirinkti ir parašyti vieną darbą — stu
diją. Po to kuršininkai gali gauti pažymė
jimus ir gali būti pristatyti pakelti į pa- 
paskautinmkio ar skautininko laipsnius.

Šiais 1933 m. rengiami pirmieji kursai 
skautų draugininkams. Norį dalyvauti va

saros stovykloje (liepos mėn. pirmoje pu
sėje), turi:

A. Susipažinti su skautiškąja literatū
ra lietuvių kalba. ........... .

B. Parašyti knygų „Skautų Vadovas" 
Jurgelevičiaus ir „Skautų skiltis" R. Phi- 
lipps‘o ir J. Lewis’o santraukas,

C. Raštu atsakyti į 25 klausimus.
I pastaba. Šios temos yra iš

siuntinėtos tuntininkams specialiu ap
linkraščiu, 648 nr.

II pastaba, a) Prie praktiškos 
skautų vadų kursų dalies (vadų stovyk
los) bus prileidžiami tik geriau parašę 
aukščiau minėtų knygų santraukas ir ge
riau atsakę į visus klausimus.

b) Pristatę tuntininko pažymėjimą, kad 
išlaikę į II ar I pat. laipsnį.

c) Pirmoj eilėj bus priimami esamieji 
draugininkai — antroj — būsimieji.

d) Kursų grupė numatyta ne didesnė, 
kaip 40 asmenų.

e) Rašomuosius darbus rašyti arkuži- 
nio popierio vienoje lapo pusėje, palie
kant paraštes: kairiame pakraštyje 2—3 
cm., dešiniame — nemažesnes 5 cm. De
šinėse paraštėse tikrintojai parašys savo 
pastabas.

f) Rašomuosius darbus- parašyti ir pri
siųsti Vadų Rengimo Daliai iki š. m, ge
gužės mėn. 20 dienos.

g) Iki š. m. gegužės mėn. 10 dienos 
tuntininkai praneša, keli jo tunto asmens 
teoretinius uždavinius rašo ir nurodo jų 
adresus, kad Vadų Rengimo Dalis galėtų 
išsiuntinėti tam tikras anketas. Kuršinin
kai užpildo anketas ir drauge su rašto 
darbais prisiunčia Vadų Rengimo Daliai.

Žemėlapis turistams prie Rygos — 
skautų geras darbas.

h) Gyvenimas stovykloje kaštuos apie 
25—30 It. Prie to dar reikia priskaityti 
kelionės išlaidas į stovyklos vietą ir atgal.

k) Stovyklos laikas maždaug liepos m. 
1—15 d. Vieta — numatoma Plateliai.

Jau laiko nebedaug. Imkitės darbo.
Vadų Rengimo Dalis.

Skautams remti draugijos Tauragės skyriaus piniginė apyskaita nuo skyriaus įsisteigimo 
iki 1933 m. balandžio mėn. 1 d.

Pajamos. Išlaidos.

1931. XII. 10 gauta iš p. B. Draugelio pagal aukų lapą
1931. XII. 20 „ „ p. B. Vaitkevičiau* pagaliukų

lapą .
1931. XII 22
1932. IV.l
1932. IV. 1
1932. IV. 15
1932. IV. 15
1932. IV. 25
1932. IV. 29
1932. IV. 30 

kienės už

gauta narių rėmėjų nario mokesčio • . 
,, iš Kaltinėnų valse, savivaldybės . 

,, » P- Jaemolajevo pagal aukų lapą
„ „ Tauragės miesto savivaldybės
„ „ steig. inteligentų klubo . . .
,, „ Naumiesčio valse, savivaldybės
„ „ Batakių „ ,,
,, „ p. Serafinienės ir p. Venclaus-

pakviet. iš surengto 1932 IV. 30 vakaro
1932. V. 2 gauta iš p. p. Mateckienės ir Stungevičienės 

už pakviet. iš surengto 1932. IV. 30 vakaro . .
1932. V. 4 gauta iš loterijos, surengtos 1932. IV. 30
1932. V. 6 „ „ bufeto laike vakaro 1932. IV. 30
1932. VI. 21 „ „ Tauragės apskr. valdybos . .
1932. VI. 30 priskaityta banke esantiems pinigams % %
1932. VIII. 31 gauta iš Žygaičių valse, savivaldybės 
1932.X. 29 „ „ Šilalės
1932. XII. 31 ,, „ Kvėdarnos „ ,,
1932. XII. 31 priskaityta banke esantiems pinigams % %
1933.1.17 gauta iš Skaudvilės polic. nuov. viršininko

p. Norvilo..........................................................
1933.128 gauta iš Šilalės polic. nuov. viršininko p 

Vaitkevičiaus pagal aukų lapą ..............
1933.1. 28 gauta iš Naumiesčio polic. nuv. viršininko p 

Eismonto pagal aukų lapą.......................
1933 III. 7 gauta narių rėmėjų nario mokesčio . .
1933. IV. 1 priskaityta banke esantiems pinigams % %

Lt. 505 —

„ 166,— 
„ 104,— 
„ 100,— 
„ 92.- 
„ 150,— 
„ 144.— 

50,—
„ 100,—

„ 133,50

„ 484,35 
„ 293,— 
„ 461,25 
,, 500,— 
„ 10,30
„ 50,—
„ 25,—
„ 100,- 
„ 1,90

„ io,-
„ 94,—

»»
„ 3,05

1931. XII. 10 duota Tauragės rajono tuntui (apysk. 
Nr. 1) įgijimui skautams uniformų, kelionės išlai
doms padengti vykstant į Pagėgių progimnazijos 
skautų egzaminus ir sueigas ir išlaidos iškilmingai 
Vyr. Skautininkui sutikti 1931 m. lapkričio mėn.

1931. XII. 22 duota Tauragės rajono tuntui skautų 
uniformoms medžiagai pirkti

1932. IV. 9 duota Tauragės rajono tuntui . . . .
1932. IV. 14—28 apmokėtos įvairios Sk. Remti Dr-jos 

1932. IV. 30 suruošto vakaro išlaidos; griežikams, 
už (rimavimą artistų, už įvairius loterijai reikme
nis, bufetui ir k. (ček. Nr. Nr. 7526, 7527, 7528, 
7529) ...................................................................

1932-V. 13 įvairiems rajono tunto reikalams (ček. 
Nr. 7530) . . ;..........................................

1932. V. 14 — 17 įvairiems rajono tunto reikalams 
(ček. Nr. 7531—32) ...........................................

1932. VI. 13 Tauragės rajono tuntui (ček. Nr. 7533) 
atsiskaityti su centru ir pirkimui įvairių įrank.

1932. VI. 14 Tauragės rajono tuntui (ček. Nr. 7534) 
statyti Tauragės rajono tuntui Jūrų skautų L. K. 
Algimanto laivui ...........................................

1932. VI. 17 Tauragės rajono tuntui (ček. Nr. 7535) 
stovyklavimui Kuisiuose (Šilinės miške) ir pirkimui 
įvairių stevyklavimui reikalingų įrankių ir palapinių

1932. VII. 1 Tauragės rajono tuntui Jūrų skautų reisui
(ček. Nr. 7536).....................................................

1933.1.28 Tauragės rajono tunto tuntininkui avanso
1933. III. 22 pašalpa skaut. K. Bedaliui (ček. Nr. 7537) 
1933. III. 30 Jūrų sk. laivo ir baidarių naudojimui

priruašti (ček. N r,. 7538) ..................................
Kasoje 1933 m. balandžio mėn. 1 d. gr. p. buvo

Lt. 505,—

146,—
116,—

„ 430,—

„ 45,40

„ 229,85

„ 300,—

100,-

„ 1000,—

„ 400,—
„ 100,—

50,—

„ 100 —
„ 196,10

Viso............................. Lt. 3718,35 Viso Lt. 3718,35

Visiems maloniai parėmusiems skautus aukomis ir darbu dėkojame.

B. Vaitkevičius, 
Kasininkas.

Br. Draugelis, 
Pirmininkas. V. Ambraziejus, 

Sekretorius.

Leidžia Lietuvos Skautų Sęjunga. Redaktorius Ant. Saulaitis.
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Suk galvą
Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas.

KONKURSO UŽDAVINIAI.
Užd. nr. 43.

Hero iš L-mio. 
Rebusas.

Užd. vert. 3 t.
Užd. nr. 44.

V. Paliušio iš Kauno.

Perskaitykit stačiai: 1) Jaunimo mė
giamas (kilm.), 4) klėty būna (įnag.), 5) 
Tautų Sąjungos nutarimas, 6) ne šiandien, 
8) upė, 9) kūno dalis, 10) kaip romanas, 
11) įvardis, 12) užsispyrusi, 13) skaitvar
dis, 16) mot. vardas, 17) lede skylė, 21) 
nelaimingi žmonės, 22) vietos žodelis, 24) 
judės, 25) linksnio žodelis, 26) bus lietaus, 
28) mažas gyvuliukas, 29) vyro vardas 
(šauksm.), 31) bausmės būdas, 33) gyvy
bei reikalingas, 34) paukštis, 37) žemę iš
dirba, 38) mergaitės vardas, 40) mėsiškas 
valgis, 41) laiko metas, 43) Europos vals
tybės sostinė, 46) vežimo dalis, 47) kati
nai būna, 52) pasiliks, 53) Amerikos vals
tybės sostinė, 56) suras, 58) raidė, 59) 
įvardis, 61) šveitimo milteliai, 62) veiks
mažodis, 63) upė, 64) įvardis, 69) „šuo 
loja", 70) baldas, 71) vyro vardas, 72) 
gėrimas, 75) veiksmažodis.

Gulsčiai: 2) Vandens tekėjimas žemy
ne, 3) javo dalis, 7) senov. ginklas, 10) 
maišo, 11) įpakavimas, 14) įvardis, 15) 
gynėjas (šauksm.), 16) paukštis, 18) raus, 

19) atrasta, 20) veiksmažodis (būs. L), 22) 
linksnio žodelis, 23) mot. vardas, 27) prie
linksnis, 29) vos, 30) veiksmažodis, 32) 
tvarkymasis, 35) veiksmažodis, 36) pasėti, 
37) vabzdžiai gyvena, 39) galvosūkis, 41) 
Azijos gyventojas, 42) susisiekimo prie
monė, 44) Lietuvos kunigaikštis, 45) spor
to rūšis, 48) žmogus netenka, 49) juda, 50) 
neregiai, 51) prielinksnis, 54) ne jam, 55) 
paukštis, 57) tolima giminė, 60) pinigas, 
62) šiaurės ašigalio gyventojai, 65) pa
galbos šūkis, 66) raidė, 67) jungtukas, 
68) Lietuvos miestelis, 73) vabzdys, 74) 
stipruolis (krikšč. pers. 1.).

Užd. vert. 3 t.

Užd. nr. 45.
J. Pupkevičiaus iš Kauno. 

Šarada.
Abėcėlė be raidės vienos, 
Vyro vardas bus visados.

Užd. vert. 1 t;

Užd. nr. 46.
St. Maskaliūno iš Kauno. 

Šarada.
Kūno daliai raidę mainysi, 
Skanų daiktą tuojau matysi. 

Užd. vert. 1 t.

Užd. nr. 47.
V. Paliušio iš Kauno. 

Šarada.
Ilgio matui raidę mainysi — 
Tvarte būdamas tada matysi. 
Bet jei ginklą geist norėsi — 
Tuomet raidę man pakeisi. 
Raidei vietą jei pakeisi — 
Tai metalą tada geisi.
Bet kai raidę tu mitrinsi. 
Moters apdarą paimsi.

Užd. vert. 2 t.
V. Statkevičiaus iš Kauno.

Šachmatų žirgo ėjimu paskaitykit vie
no rašytojo posakį.

Užd. vert. 2 tšk.

Vy-sko iš Kauno.
Šarada.

Kūno daliai raidę mainysi —
Prekybos reikalą tuojau matysi.

Užd. vert. 1 tšk.

PRANEŠIMAI.
A. Gu., V. Da. ir J. No.: tikėdamas, 

kad užd. išsprendėt, užskaitau; tik nesi- 
muliuokit.

Gelia Belai: atsiųstas rebusas geras, tik 
jo piešiniai silpnoki. Atsiųsk savo adresą.

K. Slavinskui: sprendimus gavau.
Lopai, Miki Mausui, L. Žigarui, Petrai 

iš K., A-kui: užskaičiau.
J. Pupkevičiui: rebusas netiks.
VISIEMS uždavinių autoriams dėkoju, 

tinkamus sunaudosiu.

Uždavinių sprendimus siųsti iki š. m. 
gegužės m.. 25 d.

ŠACHMATAI.
Uždaviniai.

H. v. G o 11 s c h a 11.

Baltieji: Kbl, Vc6, Žh5, 2h6. 
Juodieji: Kh4, Ral, b2, g7. 
Matas 3 ėjimais.

H. v. G o 11 s c h a 11.

abcdefgh
Baltieji: Kc3, Vg7, Žc8, Žh4.
Juodieji: Kc6, Ža8, c6.
Matas 2 ėjimais.

Šachmatų konkursas.
9 taškus turi — St. Antanaitis.
6 taškus turi — Alg. Chmieliauskas.
5 taškus turi — P. Jarmalis, V. Po- 

meckis, Damijonaitis, V. Dargis, Z. Zy- 
vas, „Šachmatas“.

2 taškus turi — Vyt. Rudminas.

IŠ ŠACHMATŲ PASAULIO.
— Naujas Lietuvos meisteris. Pasi

baigęs matčas Machtas — Mikėnas da
vė Lietuvai naują meisterį: Mikėnas nu
galėjo senąjį Lietuvos čempioną santyky
je 6:3, tuo būdu paverždamas iš ilgame
čio Lietuvos čempiono Machto jo titulą. 
Matčas parodė, kad Mikėnas yra labai 
geroje formoje, kurią jis, reikia tikėtis, 
parodys ir Folkestone.

Reikia pabrėžti tą aplinkybę, kad Mi
kėnas išlošė beveik paeiliui 5 partijas, 
tuo būdu pakeisdamas jau susidariusį 
Machto naudai santykį 3:1 į 6:3 savo nau
dai. Reikia tikėtis, kad ateityje naujajam 
meisteriui pavyks pasiekti tarptautinėje 
arenoje dar geresnių rezultatų.

„VILNIAUS" sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Telef. 776.
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