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Kaunas, telef. 40-71
Nepriklausomybės aikštė 4

Kaštuoja metams — 6 lt., 
paskiras nr. 60 et.

Iliustruotas Lietuvos skautų ir skaučių laikraštis

Dievui garbė - artimui pagalba.
Elektros užgeso. Mieste užvieš

patavo nakties tyla. Visur tamsu. 
Tik kur-ne-kur matomos pro už
darytų langinių plyšius lempos 
šviesos.

Tik panaktinių reti švilpesiai 
sutrukdo tylą ir tik jie dar parodo, 
kad ne visi miesto gyventojai 
miega.

Pagaliau patekėjo mėnulis. Jis 
nušviečia visą miestą savo balta 
šviesa.

Jo balti spinduliai krinta ir ant 
nedidelio baltomis langinėmis na
muko, stovinčio prie pat miesto. 
Jame tylu. Ten miega jaunas dar
bininkas su šeimyna — žmona ir 
dviem vaikučiais.

Greta jauno, tvirtų pečių vyro 
lovos kabo vario šalmas — jis 
ugniagesys.

Jis miega, ilsisi; gal sapnuoja 
gražius sapnus. Jis visą dieną sun
kiai dirbo: savo pečiais nešiojo 
sunkius geležinius balkius stato
mam fabrikui, kuriame galės pel
nyti sau duoną tūkstančiai tokių 
darbininkų, kaip jis . . .

Mieste iš vienų didelių namų iš
siveržia juodų dūmų kamuoliai ii 
liepsna.

Ugnies šviesa krinta ir į jo kam
barį; jis pabunda, šoka iš lovos, 
pagriebia šalmą ir šeimos nepabu
dindamas išbėga.

Pavojaus signalą išgirsta dau
giau tokių, kaip ir jis, pasišventė
lių — ugniagesių, ir visi skuba į 
gaisro vietą.

Visame mieste triukšmas, visur 
girdėtis: „Gaisras, gaisras“...

Liepsna savo ilgais ugnies lie
žuviais viską griebia, naikina ir 
visas gražus namas jau liepsnoje. 
Iš ugnies apimto namo pasigirsta 
pagalbos šauksmas. Į tą pagalbos 
šauksmą nedvejodamas puola ug
niagesys. Jis, kaip katinas, įlipė ko
pėčiomis į antrąjį aukštą, iš kurio 
pro langus jau veržėsi liepsnos lie
žuviai. Jis virve nuleido kokių aš- 
tuonerių metų vaiką, kurio moti
na išsigandus ir susijaudinus alpo.

Vaikas išgelbėtas ir jis pats jau 
įsikabinęs į virvę leisis žemyn, bet 
liepsna ūžtelėja pro langą, apsu
pa jį, lyg didžiuodamos drąsiu did
vyriu. Liepsnos apsvaigintas iš
krenta iš antro aukšto. Jis nebe
juda — be sąmonės, sužeistas.

Kas jis? Tai KazysGaisius. 
Jis . . . jaunas vyras, dviejų vaikų 
tėvas. Veltui draugai pylė vande
niu, veltui dėjo pastangas jį atgai
vinti. Viskas veltui.

Didvyris gulėjo su šalmu ant 
galvos ugniagesių salėj, toks pat,

Gyveninio
Miške po iškylos....

X-sų skilties pavasarinė iškyla. Lau
žas, kakao... Visi būtų linksmi, patenkin
ti, jei tik ne tas malkų rinkimas... Mat, 
visi X-sai, nors keli ir buvę stovykloje, 
kaip sakoma, — „baltarankiai“. Bet tiek 
to. Pasirodo, vienas X-sas pasirūpinęs 
piūklelį. Žinoma, malkų buvo, o kad prie 
laužo būtų patogiau šildytis, tai pasta
tytas originališkas iš karčių kombinuotas 
„amfiteatras“.

— Oūū, — dejuoja miškas. X-sai sal
džiai geria kakao. — Cha, cha... Brr, brr... 
— suūžia miške ir pasirodo y-kų ir z-tų 
būrys. Prie laužo nuotaika kilsta, kaip 
pyragas ant mielių... Po kakao puodu
ką, o vienas X-s‘as skaito ekstra sukurtą 
ar iš „Sk. Aido” nurašytą (per lotynų 
pamoką) ,melo deklamaciją apie lokio ir 
lapino žygius... X-sai šypsos... Juk jie gi
rios valdovai!... — Kry! Kryl...

Išgėrę kakao y-kai ir z-tai išdūmė na
mo. Nuliūdo likę vieni miško „valdovai“. 
Pušys taip gailiai vaitoja, ūbauja pelė
da... Baugu... Ir skubiai surinkę puodu
kus, sukuria didelį laužą ir namo... Švie
su. Laužas juk šviečia...

Skautai gaisrui ištikus skuba į pagalbą, 

rodos, pasišventęs gelbėti artimą. 
Jo veidas spindėjo drąsa ir pasi
šventimu.

Jį pakasė į tą pačią juodąją že
melę, kaip ir kitus. Prie kapo jo 
draugai pasakė gražių kalbų ir 
kukliu paminklu pažymėjo jo am
žino poilsio vietą.

Bet liko kitas paminklas; tai jo 
paties gyvybe pastatytas!

Ilgai jį žmonės mini, kaip atli
kusį didelį žygdarbį karžygį, kuris 
žiūrėdamas mirčiai į akis nepa
miršo savo kilnaus obalsio: Die
vui garbė, artimui pagalba!

Domas Kukenys-Berželis.

pastabos.
Rytas. Eigulis vaikšto. Didžiulio laužo 

liekanos, „amfiteatras“, primėtyta kak
laraiščių, pirštinaičių, pieštukų, gimnazis
tiška kepurė, pusiau apdegusi „improvi
zuota melodeklamacija“, ir t. t.

— Tai tau „gamtos draugai“! Užtikęs 
kailį išpersiu... Vytautas R.

Gyvenime yra ir taip....
Motto: Dėvėkime tvarkingai uni

formas.
(Dažnai girdimas pasakymas). 

Žirgų skilties skiltininkas paskaitė įsa
kymą apie skautų uniformos dėvėjimą. 
Remiantis kažin kokiais vyriausiais šta
bais, neleidžiama su skautiška bliuze ir 
kaklaraiščiu nešioti ilgos kelnės. Taip 
pat rekomenduoja ir gimnazistišką kepu
rę pakišti nors ir po lova.

Po savaitės žirgai demonstruoja trum
pom kelnėm. Mato tik, kad skiltininkas, 
slapstydamos jų, su ilgom kelnėm ir skry
bėle dumia miestelio gatvėm...

— Įsakymas įsakymu ir lieka, o ilgos 
kelnės — kelnėmis, — nutaria žirgai, Ne- 
sistebėkit, kad jie dabar visados tik il
gas kelnes nešioja. Vytautas R.
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Išvykstam pasiryžę visur but kilnus!

Moksleiviams darbas mokykloje pasibaigia. Jau 
mokyklos durys užvertos Skuba, plačiai skirstosi 
į gražiąją Lietuvą, į savo tėviškes pas artimuosius.

Sėkmingai baigęs metų mokslo darbą, moks
leivis laisvai gali vasarą atsikvėpti, tinkamai pa
silsėti, kad rudenį kupinas meilės ir pasiryžimo 
vėl kibtų rimtai dirbti savo darbo, skautiškai 
atlikti savo pareigų.

Gal ne v:si mokiniai turės ramias atostogas. 
Gal kuriems-ne-kuriems nepasisekė bent pakanka
mai atlikti savo pareigų mokykloje. Mokytojai tu
rėjo tokiems ir vasaros metui duoti darbo, duoti 
mokymos uždavinį namo pasiimti.

Pirmieji, būdami laisvesni ir ramūs savo pa
reigas laiku atlikę, galės ir vasarą visai tinkamai 
praleisti ir gražiai pasidžiaugti. Antrieji dabar bus 
pamokyti, kad geriausia yra kiekvienas darbas 
atlikti sąžiningai, atsidėjus jam skirtu laiku.

Vasara skautams ir skautėms, sėkmingai pa
sitraukus iŠ mokyklos suolo, yra labai brangi pro
ga vykdyti savo, skautiško veikimo, uždavinius. 
Pirmiausia čia eina stovyklos ir įvairios iškylos.

Apie didelę stovyklų reikšmę kiekvienas skau
tas ir skautė yra girdėję. O kas pats yra bent ke
lias dienas praleidęs atviroje gamtoje, nakvojęs po 
palapinės stogu—tas gerai žino kas yra stovyklos 
gyvenimas. Juk žaidimai, sutartinai dainuotos dai
nos, miško prieglobstyje mankštos, aitriai liepsno
jantis laužas su linksmu aplink jį stovyklautojų 
būriu—dar ilgai ir stovyklą baigus stovi akyse ir 
aidi ausyse. ,,Ten buvo geras gyvenimas ir gražus, 
kaip pasakoje“...

Stovyklauti, pirmą kartą nuvykti stovyklon, yra 
raginami visi skautai-tės. O pats skautybės įkūrė
jas yra stačiai pasakęs, kad geru skautu gali būt 
tas berniukas, kuris yra stovyklavęs.

Iškylos, krašto pažinimas, gamtos mokymasis 
pačioje gamtoje, atjautimas Dievo iš Jo tvarinių 
visose mūsų tėvynės vietose, žinojimas mūsų ša
lies praeities, artimas susitikimas su įvairių Lietu
vos vietovių žmonėmis jų gyvenamose vietose — 
yra vienas svarbiausių skautybės praktinių pasireiš

kimų. Todėl ir berniukai, pasiryžę būt garbingo 
vardo organizacijos nariais— skautais, turi pareigos 
ir savo atostogų laiku tinkamai iškylauti, plaukioti 
laiveliais, mokytis gamtos, pažinti visą šalį ir jos 
vietoves su gyventojais...

Ir sunkūs medžiaginiai reikalai negali ir ne
turėtų būt rimtu kliuviniu gerai užsimojusiam skau
tui šią vasarą paiškylauti. Mokėjimas ir paprasčiau
siose aplinkybėse susidaryti daug patogumų, ir be 
lito, o su savais produktais išsiversti — bus gero 
skautiško susipratimo liudijimas.

Išleidžiam jauną skautą vieną patį. Gal nebus 
jam namuose ar jo aplinkoje bendrininko iš skau- 
tystės atstovų. O visokių kliuvinių tam jaunuoliui 
kur nors tarp ne skautų besisukiojant, be abejo, 
atsiras. Ar sugebės mūsų jaunas brolelis sesutė 
atsispirti pagundai—neįvykdyti kokios skauto parei
gos, neparodyti ryžtingo skautiško privalumo; ar 
sugebės tas mūsų jaunas skautukas neužsimerkęs 
žiūrėti tiesiai į akis ir, kur reikės pasirinkti sun
kesnė pareiga, nesvyruodamas pasakyti: „aš esu 
skautas ir vykdau skauto įstatus!“ Ar pasitikėt?

Kiekvienam, vis vien kokio laipsnio ar vyres
niškumo, skautui mes tvirtai pasitikime. Lietuvis 
turi aukštą garbės supratimą. Ir jam garbingas 
žygis pirmoje vietoje!

Skaute, savo tėveliams, savo artimiesiems, 
visad rūpinkis paaiškinti kas yra skautybė ir ko
kias tu turi kilnias pareigas, būdamas jos nariu. 
Bet tu žinok, kad gražūs ir kilnūs žodžiai tik tada 
ką gera sveria, jei jie yra įrodomi tokiais pat dar
bais. Mes žinom, kad tu atostogaudamas visur ir 
visada garbingai vykdysi savo įstatus ir įžodį.

Kaip yra kilnu ir garbinga, būnant Lietuvos 
sūnumi, mylėt ir tarnaut Dievui, Tėvynei ir Ar
timui!

O vasaros metas tai ritieriškai tarnybai duoda 
labai daug gerų progų. Dabar tu įrodysi kįek tik
rai esi vertas vadintis Lietuvos skautu. Žinoma, 
tu stengsies būti pats geriausias skautas!

N

B. Gvaizdikas.

•put 4 
btbiiot
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Rugptttčio men, 17 d, Palangoje
nepaprasta skautų ir skaučių šventė.

Visos Lietuvos skautų - skaučių sųskridts 
svečiams iš Anglijos sutikti.

Kas tie svečiai?
Didelis jūrų laivas prie Klaipėdos uosto š. m. 

rūgpiūčio m. 17 d. 9 v. rytą priveš skautystės įkūrėją 
ir dabartinį viso pasaulio skautų Šefą, lordą Rob. 
Baden-Powellį, skaučių Šefę lady Baden-Powellį, jų 
seimą, 600 Anglijos skaučių vadovių ir apie 50 
anglų skautų vadų.

Tai pirmoji ir tokia nepaprasta ekskursija.
Retam Lietuvos skautui beteks proga kada nors 

kitą kartą matyti Pirmąjį Skautą. Reikia turėti 
galvoje, kad Lordas turi jau per 76 metus ir gydyto
jai labai nenoriai leidžia keliauti. Galime tvirtinti, 
kad š. m. rugp. m. 17 d. yra beveik vienintelė proga 
matyti tą žmogų, kurs davė pradžią taip garbingam 
skautystės sąjūdžiui.

Kartu ir skautės širdingai pasidžiaugs matyda
mos savo Vyriausią Vadę.

Gi tie 650 anglų skautų atstovų — yra vadai; 
jie kiekvienas turi vienetą, draugovę ar dar skaitlio - 
gesnį būrį skautų-čių. Jie visi atidžiai nori matyti 
ir susipažinti su lietuviais, su Lietuvos skautais-ėmis. 
Jie todėl čia atvyksta.

Taigi, mus visus laukia didelė (gražiai ir gerai 
pasirodyti) ir garbinga (pirmiesiems čia atstovauti 
Lietuvą ir ypač jaunimą) pareiga.

Negalima abejoti, kad mūsų organizacijoje tik
rųjų narių tarpe rastųsi nesuprantančių to svarbaus 
ir atsakingo įvykio, kurį neša rūgpiūčio m. 17 d.

Svečiai išvyks tą pačią dieną 17 vai.
Sutiksime Klaipėdoje ir Palangoje,

Yra susitarta su atitinkamomis įstaigomis, kaip svečiai bus 
iš jų laivo iškelti į krantą, la proga sutinkant dalyvaus aukš
tosios musų skautų vadovybės atstovai, O visi skautai-ės 
jau tvarkingai stovyklaus žavingame Palangos pušyne prie 
jūros.

Iš Klaipėdos svečiai į Palangą vyks automobiliais ir auto
busais, Jie apžiūrės Palangą, skautų ir skaučių stovyk
las, pamatys mūsų didelį paradą, bus lietuviškais užkandžiais 
pavaišinti, išgirs gražiausių pasaulyje lietuviškų dainų, kurias 
jūs visi ten dainuosite, aplankys gražią skaučių suruoštą lie
tuviškų rankdarbių ir liaudies meno parodą ir kt.

Lordus B.-P. priims R. Prezidentas.
Lordus Baden-Powellius su palydovais savo rezidenci

joje Palangoj priims mūsų krašto aukščiausias asmuo — J. E. 
Respublikos Prezidentas. Tame Šefų pasimatyme dalyvaus 
aukšti mūsų valdžios ir skautų organizacijos atstovai.

Kas mūsiškių dalyvaus Palangoje?
Tame didžiausiame Lietuvos skautų-čių sąskridyje kiek

vienas mūsų skautas-ė atstovauja save pats. Taigi, ten būti 
turi visi-os Lietuvos skautai-ės! Bet viena sąlyga — kiek
vienas į Palangos rajoną tada atvykstąs skautas-ė turi būti 
pilnai ir tvarkingai skautiška uniforma apsirengęs! Pilna uni
forma — būtinas dalykas,

O kaip stovyklausime?
Tuntais, draugovėmis ir skiltimis! Taigi, čia jau labai 

svarbu, kad dalyvautų visi vieneto nariai. Negi, pav., lapinų 
skilties bus 1—2 skautai, o kokios nors draugovės — 5 ar 
10 skautų?! Tai kokios čia skiltys ir draugovės... Mūsų vado
vybė tuntams patarė sąskridžio dalyvių maitinimą organizuoti, 
taip sakant, ūkišku būdu: skautai-ės galėtų ir maisto produk

tais (sviestas, sūris, dešra, kumpis, miltai, duona, taukai ir t. t.) 
apmokėti. Tai nereikėtų skautams-ėms pinigų išleisti, kurių 
tuo laiku, aišku, ir taip nedaug turės.

Kelionė geležinkeliu į Kretingos stotį ir atgal skautams-ėms 
nemokama.

Dalyvaują Lordų B.-P. ir Anglijos skaučių-tų vadovų 
priėmimo sąskridyje Palangoje už kelionę geležinkeliais ligi 
Kretingos stoties skautai-ės nemokės. Bilietų įsigijimo tvarka 
artimiausiu laiku bus visiems paskelbta. Nemokamais bilie
tais galės naudotis tie skautai-ės, kurie: a) Palangos sąskridžio 
stovyklose stovyklaus, b) turės galiojantį skauto-ės liudijimą, 
c) bus pilnai ir tvarkingai skautų uniforma apsirengę ir dj 
bus atlikę visus reikalingus formalumus skautų vadovybės nu
rodytus ar ir „S. Aide" (visuose, ypač liepos m. num.) paskelbtus.

Palangoje būti rūgpiūčio m, 14 d.l
Iki rugp. mėn. 14 d. vakaro pabaigiamos įrengti visos tuntų 

stovyklos. Tada vieningai repetuojama pasirodymų, parado, 
dainų, muzikos ir k. dalykai. Vakarais laužai.

tuntai gali stovyklauti ir anksčiau rugp. 14 d. Taip keli 
tuntai jau organizuojasi padaryti. Stovykla baigsis rugp. 18 d. 
tada galės visi skirstytis.

Inventorius,.,
Kad ir didelė su juo, paprastai, yra bėda, bet šį kartą 

reikia nugalėti visas kliūtis! Kiekvienas tuntas savo stovykla
vimo inventorium turi pats pasirūpinti. Gal tik palapinėmis 
galės padėti ir centro vadovybė.

Visų skautų-čių egzaminai.
Šis sąskridys yra labai rimtas kiekvieno mūsų skauto-ės, 

vadovo ir vieneto egzaminas! Čia pamatysime, kas sugebėjo 
susitvarkyti, kas pajėgė vieningai organizuotis ir atvykti, kas 
moka dirbti, o kas mėgsta tik „ant popieriaus", būti veiklus. 
Po sąskridžio vadovybės galės daryti atitinkamas išvadas.

Toj trumpoj, bet labai atsakingoj stovykloje pamatysime 
savo pajėgumą. Tik ryškimės ko geriausiai sąskridyje pasirodyti!

Palikite savo adresus!
Kiekvienas skautas-ė savo vieneto vadui įteikia savo 

adresą kur bus vasarą; geriausia duoti tokio pavyzdžio (tik 
didesnis) lapelis:

Vytautas Jaunutis

Žygintų km.
Ylakių pšt.

Telšių apskr.

O vieneto vadas sudaro bendrą savo skautų sąrašą ir 
įteikia tuntininkui:

Ei
l. 

N
r.

Vardas pavardė Kaimas (arba gatvė 
ir nr.)

Paštas (arba 
miestas). Apskritys

1 Vytautas Jaunutis Žygintų kaimas Ylakių pšt. Telšių aps.
2 Petras Gegutė Sodo g. 52 nr. 15 b. Kaunas •

Tais adresais galės duoti skautams reikalingų informacijų 
ir nurodymų.

Skaitykite laikraščius.
„Skautų Aidas“ liepos ir rūgpiūčio mėn. numeriuose 

duos plačių nurodymų dėl sąskridžio Palangoje. Būtinai sekite 
ji. Gausite visose laikraščių parduotuvėse.
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A. Merkelis.

Vaižgantas—kūrėjas.
Visas ilgas Vaižganto gyvenimo kelias yra glau

džiai susijęs su kūryba, ir sunku mums atskirti Vaiž
gantą — žmogų nuo Vaižganto kūrėjo. Kiekvienas 
Vaižganto gyvenimo žygis liepsnoja kūrybos ugnimi. 
Kur tik jis, skaidrus, entuziazmu degąs, kūrybiškai 
nusiteikęs pasirodydavo, visur sukrusdavo susnūdusi 
aplinka, sužysdavo gyvenimas.

Vaižganto veikimas ir kūryba plati ir įvairi kaip 
ir pats gyvenimas. Jis dvasininkas, visuomenininkas, 
laikraštininkas, pedagogas, publicistas, beletristas, 
kritikas ir t. t. . . . Visur čia Vaižgantas yra pasireiš
kęs kaip plataus masto kūrėjas, naujų kelių skynė
jas. Mums šiuo tarpu čia rūpi kiek plačiau žvilgte
rėti į Vaižgantą — grožinės literatūros kūrėją.

Vaižgantas anksti savy pajuto kūrybos ugnį. Jau 
realinėje jis bando savo kūrybines jėgas — rašinėja 
rusų kalba apysakutes. Būdamas Žemaičių dvasinėje 
seminarijoje, jis pradeda bendradarbiauti Žemaičių 
ir Lietuvos Apžvalgoje. Ištremtas iš Lietuvos į Kur 
šą, atskirstas nuo savo mylimos tėvynės, V. suserga 
nostalgija ir šią skaudžią gyvenimo valandą jis ieško 
nusiraminimo kūryboje: pradeda rašyti aukštaičių 
vaizdelius. Sugrįžęs į Lietuvą V. visas atsideda visuo
menininko bei laikraštininko darbui. Jis labai daug 
rašo publicistinių straipsnių ir tik protarpiais begali 
sugrįžti prie grožinės literatūros.

Rusų ir savosios dvasinės vyresnybės vėtomam 
ir mėtomam Vaižgantui sunku buvo susikaupti gro
žinės literatūros kūrybai. Pagaliau ir gyvenamasis 
laikotarpis labiau iš Vaižganto reikalavo tautiškai 
visuomeninės veiklos, o ne grožinės kūrybos. Iki di
džiojo karo V. tesuskubo paskelbti Scenos vaizdelius 
ir dalį Aukštaičių vaizdelių.

Didžiojo karo audros nublokštas į Petrapilį, o vė 
liau į Stockholmą, V., atitrūkęs nuo lietuvių visuome
nės, vėl pradeda intensyviai kurti. Jis rašo Pragied
rulius. 1918 m. Vilniuje buvo išspausdinti jo Pra
giedruliai. Vaizdai kovos dėl kultūros. 2 tomai. Šis 
veikalas padarė Vaižgantą pirmaeilį mūsų literatu 
ros beletristą. Nepriklausomoje Lietuvoje Vaižgan
tas atitrukdamas nuo visuomeninių ir kitokių darbų 
vėl kartkartėmis grįžta prie grožinės literatūros ir 
duoda mums nepaprastai gražią ir menišku atžvilgiu 
vertingą apysaką Dėdės ir dėdienės, Šeimos vėžius, 
Tėvo palikimą, Audrą, Žemaičių Robinzoną ir daug 
mažesnių apysakaičių ir vaizdelių. Be to, didžiojo 
karo metu Vaižgantas parašė ir išleido Karo vaiz
dus. Taigi, Vaižganto grožinės literatūros kūrybinis 
lobis didelis ir gana įvairus.

Vaižgantas savo raštams medžiagos semia iš lie 
tuviškojo kaimo, o ypač iš savo gimtinės. Jis sakos, 
kad jo raštų tipai, vietų vardai, aprašymai ir pada
vimai iš čia semti, bet ne pramanyti.

„Sudaryti visai naują, mano nematytą tipą aš nemoku; — 
sako Vaižgantas, — nemoku nė nebuvusios fabulos įdomiai iš
vesti. Rašydamas Lietuvos epopėją, aš rašau, tiesą pasakius, 
jos chroniką; ne visos, tik jos dalies, jos provincijos ar net 
šeimynos".

Toks griežtas laikymasis istorinės bei etnogra- 
rinės tiesos kiek pakenkė Vaižganto kai kurių vei
kalų kompozicijai. Štai, kad ir publicistiniu bei etno
grafiniu balastu apsunkintiems Pragiedruliams trūks
ta darnios ir grakščios kompozicijos. Tai gerai jautė 
ir pats autorius. Neseniai prieš mirtį man V-tas sa

kės, kad jei pagysiąs, tai pirmų pirmiausia pertvar
kysiąs savo Pragiedrulius, išmesiąs visą nereikalingą 
publicistinį balastą.

Vaižgantas savo grožinėje kūryboje apima didelį 
mūsų tautos laikotarpį: jis vaizduoja lietuvių kovos 
vaizdus dėl kultūros nuo baudžiavos ligi pat nepri
klausomybės. Savo kūryboje jis iškelia daugybę gra
žių vaizdų ir ryškių tipų. Visa tai nužerta skaidriu., 
vaižgantišku optimizmu. Vaižgantas ne melancho
liškos nuotaikos, ne niaurumo bei pesimizmo, bet 
šviesaus gyvenimiško džiaugsmo ir optimizmo kū
rėjas. Tas vaižgantiškas optimizmas kyla iš jo idea
lizavimo visa tai, kas lietuviška. Lietuvio liaudies 
mene ir paprastoje kaimo buity Vaižgantas mato 
daug šviesaus grožio ir jį nori savo veikaluose iškelti.

„Keldamas šviesiąsias lietuviškos dvasios ir kaimo gy
venimo puses, — sako prof. V. Mykolaitis, — Vaižgantas 
nori ir patį šitą gyvenimą taisyti, tobulinti ir šviesti, kad kai
me dingtų tas skurdas, ankštumas ir juodumas, kuris temdė 
jaunojo Juozo Tumo jaunystę. Reikia apie tai rašyti, kas puoštų 
ir kultūrintų kaimą — vis tiek, iš> kur tas grožis ir kultūrini
mas eitų, ar iš kaimiečio lūšnos, ar iš dvarininko rūmų. Taigi, 
jei Vaižganto kūrybą dėl jos idealizmo būtų galima pavadinti 
savotiška romantika, tai, pasak pačio Vaižganto, ji esanti šviesi, 
praktiška romantika — ir tik joje esąs išganymas".

Tuo pačiu romantišku Vaižganto idealizmu spin
di ir jo atvaizduota gamta. Visur V-tui Lietuvoje ge
ra ir gražu.

„Miela malonu Lietuvoje ne tik dėl to, kad įvairu; ■— 
sako Vaižgantas, — dar ir dėl to, kad įdomu, slėpininga. Visa 
jos gamta tai vienas ištisas geriausias senovės dokumentą,: 
tik mokėk jo rašmenis skaityti".

V. tuos rašmenis mokėjo skaityti ir jam kiek
vienas gimtinės kalnelis, upokšlis, šimtmetinis ąžuo
las ar kuris kitas gamtos paminklas savaip gyveni
mo pasaką bylojo. Gamta — Vaižgantui šventykla, 
į kurią žmogus žengia pušnis nusiavęs ir kepurę nu
siėmęs. Gamta ir žmogus Vaižgantui sudaro nedalo
mą visumą.

Su ypatinga meile Vaižgantas vaizduoja žmonių 
santykius su gyvuliais ir paukščiais. Gyvuliai Vaiž
gantui tai ne žmogaus vergai, bet kaimo grazna ir 
papuošalas. Be gyvulių ir paukščių dingtų idiliškoji 
kaimo poezija, kaimas suprastėtų. Gyvija kaimui tei
kia savotiškos gyvybės ir įvairumo. Todėl ir kaimie
čio santykiai su gyvuliais savotiški, subtylūs, juose 
daug meilės ir abipusio prieraišumo. Štai kaip relje
fiškai Vaižgantas vaizduoja Pragiedruliuose Laukio 
santykius su Saulium:

„Iš laukų parbėga kiaulės, avys. Tai neįdomu. Bet, antai, 
rimtai, pailsusia eisena iš tolo pareina vėjo prigėrusi, išputu
siais pilvais nešina banda. O viduriu jos — riebus bandos šei
mininkas laukys bulius. Jis visas juodas; tad jo viso, temstant, 
nė nematyti. Matyt tik viena balta jo burna, iškilu°i viršum 
nugarų, it tos bandos procesijos vėliava, kuria visi turi sekti, 
kaipo savo kelionės ženklu; nebūtų vėliavos, nebūtų nė ben
drumo kelionėje.

Saulius nuo vartų laukia savo draugo laukio, jo yra pa
siilgęs, jam užanty duonos plutų prisirinkęs. Atėjo laukys ir 
stačiai i Saulių. Saulius graibos aplink didelius jo ragus, šiekš
tomis išsiskėtusius į šonus, kedena garbanotus jo plaukus, gar
banotus tiktai kaktoje. Visi senstančio pikto bulio bijo ir sau
gos. Bet Sauliaus ir bulio buvo ne tik vienodai baltos burnos, 
bet lyg ir sielos bendros. Panašumas gėdos nedaro.

Saulius vedas laukį už rago į vidurį kiemo, pasemia jam 
iš šulinio tyro vandenėlio, pagirdo ir guldo, kalbėdamas lipš
nių žodelių ar tokių, kurių kiti visiškai nesupranta. Bulis, ant 
šono pasiritęs, ramiai sau ima gromulioti, o Saulius, priešprie
šiais atsisėdęs ir abiem kumšteliais smakrelį parėmęs, ištisą 
valandą žiūri į savo bičiulio veidą. Laukys, it apsipenėjęs tur
čius, sprandą išrietęs, pagurklį padribinęs, atsikragenusiais ra
gais, savo drąsumu, pajėga ir niekam nenusileidimu Sauliui 
rodės taip pat „Saulium", kad ir bandos: kam jis visa galva 
būtų už kitus didesnis? Be viso to, Saulius matė jo išmintį ir
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nėmaž neabejojo, kad jis galvoja ir mintija sunkią mintį, ypač 
atsigulęs“.

Tokiu pat švelniu romantiškumu V. mums vaiz
duoja ir kitus Lietuvos kaimo ir laukų gyvulius ir 
paukščius. Tie jo vaizdai supoetina ir sušvelnina 
mums šiurkščią, kasdienę tikrovę. Lietuvio santy
kius su gamta Vaižgantas vaizduoja giliai ir tikrai. 
Iš tų jo vaizdų dvelkia liaudies dainų ir pasakų dvasia.

V. gamtą sudvasina. Jo vaizduojamasis lietuvis 
gamtą jaučia taip, kaip jautė jo protėviai prieš tūks
tančius metų. Štai kaip senasis dėdė Rapolas Geiša 
su mažuoju Adomėliu samprotauja apie gamtos gai
valus:

— Tu, Adomėl, manai, jog mudu pačiu du čia girelėje 
teesava ir niekas daugiau mudviejų nemato ir negirdi. Mato 
mudu ir girdi, pirmiausia, Dievulis, kurio visur pilna, kuriame 
mes judame, krutame; o ką žinosi, gal ir šitas uoselis ir kiti jo 
broliai medeliai mudviejų klauso, mūsų gražia kalba džiaugias, 
ar mūsų žiaurių ketinimų bijo. Štai, tu kažin kam plėšte nu
plėšei šaltekšnio šakelę. Gal dėl to, kad ant jos pilna juodų 
įsirpusių uogų. Tu jų ir nevalgysi, negardžios. Sako, nuo jų 
dantys trupą. Tau jos niekam, o žiūrėk, kokią šaltekšniui pa
darei žaizdą, kiek luobos jam įplėšei! Dabar jis karščiuos ir 
visus kitus rūpesčius šaly palikęs, vien begydys savo popą. 
Jam irgi skauda, kaip ir tau skaudėtų, jei koks galvažudys diržą 
tau iš nugaros išrėžtų".

Gamta tai tas neišsenkąs šaltinis, iš kurio Vaiž
ganto herojai sau semias idealizmo ir stiprybės. Tik 
gamtos prieglobsty jo herojai gaivališkai pareiškia 
savo sielą. Gamta net išgydė surambėjusi ir nuo savo 
krašto nutolusį bevalį kunigaikštį Sviestavičių. Gy
venimo nelaimių pritrenktas Sviestavičius nusirami
nimo ieškojo gamtoje, gražiame Ventos slėnyje.

„Jam čia buvo gera, jauku. Nežinojo ir netyrė, kodėl ta
sai Ventos slėnys, nuūriotais staigiais skardžiais, miškų šlaitais, 
žaliais, dar ne visai nuskintais miškais krantuose ir tokiuo 
sidabriniu upės kaspinu gilumoje, darosi jam vis brangesnis ii 
kur kas meilesnis, net gražesnis už pačias gražiąsias visos va
sarių ir šiaurės Europos vietas. Jautė pradedąs su ta vieta 
suaugti visu kūnu ir siela, visomis savo pajautomis į vieną, ne- 
beperskiriamą".

Vaižgantas savo kūryboj gražiai ir visapusiškai 
atvaizdavo ne tik Lietuvos gamtą, bet ir lietuvio ar
tojo sielą.

Šešiavilkiai, Vidmantai, Niauros, Taučiai, kun. 
Rimutis Vizgirda ir daugelis kitų Vaižganto sukurtų 
asmenų yra perdėm lietuviški ir tautiški. 0 Mykoliu- 

ką iš Dėdžių ir dėdienių drąsiai galime laikyti lietu
viškosios sielos sinteze. Mykoliuko, kaip ir paties 
Vaižganto, sieloje daug giedros, grožio, meilės ir ty
laus beribio skausmo.

„Mykoliukas, — anot prof. V. Mykolaičio, — tylus, gud
riai melancholiškai liūdnas ir gilus lietuviškas gaivalas — dai
nuojanti siela, savo darbo smuikeliu, vienaposme meliodija mo
kąs išdainuoti visą savo liūdesį ir džiaugsmą. Jis, kaip ir kiek
vienas gaivalas, traukia į save visus neatleidžiamai, nors ir 
nejaučiamai".

Vaižganto kūryboj neigiamų tipų ir tamsių lie
tuvio gyvenimo pusių kaip ir visai nėra. Jis mėgsta 
kurti tik tai, kas giedra, o gyvenime ieško tai, kas 
gera ir tauru. Tiek savo Pragiedruliuos, tiek ir ki
tuos veikaluos V-tas kelia aikštėn mūsų tautos dei
mančiukus. Tuo savo idealizavimu lietuvių tautiškų 
savumų ir vaizdavimu šviesiųjų kaimo gyvenimo pu
sių, Vaižgantas išsiskiria iš tarpo kitų mūsų rašytojų 
(Žemaitės, Lazdynų Pelėdos, Vienuolio ir iš dalies 
Vinco Krėvės), kurie daugiau linkę kaimą vaizduoti 
neigiamai, tamsiai. Etniškųjų lietuvio būdo bruožų ir 
lietuviškojo kaimo idealizavimas Vaižgantą kiek ar
tina prie romantikų. Mėgo V-tas romantizmą ir daug 
jo jaunoj sieloj buvo romantiškos nuotaikos. Tačiau 
aplamai charakterizuodami V-to kūrybą, mes ją pa
vadinsime idealistiniu pozityvizmu. Šviesi Vaižganto 
asmenybė, šviesi jo kūryba.

„Ir nėra tokios jėgos, — sako prof. B. Sruoga, — kuri 
galėtų natūrališkai išskirti iš Vaižganto esybės sudėtines dalis, 
gamtą — žmogų — idealizmo krikštolus. Ir nėra tokios jėgos 
kuri galėtų atskirti natūraliu būdu Vaižgantą žmogų nuo jo 
kūrybos".

Šviesus žmogus, nelyginant šaknimis įaugęs vi
somis gyslomis į savo tėviškės žemelę, kaip ąžuolas 
plačiomis šakomis mosuojąs ir prieš audrą ir pavė
jui, ir taikiam pakeleiviui ir pasaulio valkatai — vi
siems lygiai, visiems vienodai, — šviesus žmogus, 
gyslomis į žemę įaugęs, visus šios žemės brolius vie
nodai myli, visais vienodai džiaugias;

Džiaugias Vaižgantas savo vaizduojamais objek
tais. Džiaugias Vaižgantas — žmogus, džiaugias po
etas. Ir džiaugsmas jo dvigubas. Ir tuoju džiaugsmu 
papildo savo skaitytojus, sujaudina, sužadina, ir nu
veda į tolimą skaisčią šalį: jaunatvę.

„Skautų Aido“ konkursas.
Kelionė Lietuvos

Š. m.. „Skautų Aido" Nr. 4—6 išspaus
dinti trumpi mūsų vandens kelių aprašy
mai, vandens turizmui ir krašto pažini
mui paskatinti ir palengvinti. Raginda
ma savo skaitytojus prisidėti prie naudin
gų ir įdomių vandens kelionių „Skautų 
Aido" redakcija skelbia šį konkursą su 
premijomis laimėtojams.

KONKURSO SĄLYGOS.

1. Konkurse gali dalyvauti visi Lie
tuvos piliečiai, be amžiaus, lyties ir tau
tybės skirtumo, kurie iki š, m. rugsėjo 
1 d. atliks savo jėgomis (valtimi ar bai
dare) kelionę mūsų vandens keliais, vie
nu ar įvairiais, pavieniui ar drauge su ki
tais asmenimis, ir aprašys tą kelionę.

2. Keliaujant nesirūpinama rekordais, 
bet sustojama visose įdomiose vietose, 
ieškoma naujų reginių, tipiškų trobų, 
žmonių, tikrinama žemėlapiai, aprašymai,

vandens keliais.
vietovardžiai (ypač upių bei ežerų var
dai), Įdomesni matyti vaizdai ir daiktai 
fotografuojami ar nupiešiami.

3. Pradedant kelionę pranešama 
. Skautų Aido" redakcijai atviruku trum
pos žinios: a) keliautojų pavardės ir ki
tos žinios, b) susisiekimo priemonė, c) 
numatomas maršrutas. Tos žinios redak
cijoje laikomos paslapty.

4. Keliautojai veda „kelionės knygą“, 
kurioje gauna kiekvienoje vietoje, kur ga
lima, oficiališką pažymėjimą; tokį pažy
mėjimą gali daryti skautų organizacijos, 
pašto įstaigos (antspaudas su data), vals
čiaus valdybos, kitos įstaigos ir šiaip 
vietos gyventojai. Į „kelionės knygą" 
rašomas trumpas dienynas, atvykimo ir 
išvykimo valandos, vietovardžiai, oras, 
nutrauktos fotografijos ar padaryti pie
šiniai, kelionės kilometražas, aprašymo 
pataisos ar papildymai, svarbesnieji nuo
tykiai.

5. Nevėliau š. m. rugsėjo m. 15 d. 
konkurso dalyviai pristato „Skautų Aido" 
redakcijai „kelionės knygą", kurios ži
nių teisingumą patvirtina savo parašais, 
visas vykusias foto nuotraukas ir pieši
nius (po 1 egz.) ir trumpai bei sklandžiai 
parašytą savo kelionės apžvalgą. '

6. Paskirta teisėjų komisija susipažins 
su patiektąja medžiaga ir pripažins už 
įdomiausią kelionę ir gyviausį aprašymą 
dvi svarbiausias premijas. „Skauto Aido" 
redakcija skiria laimėtojams tokias gar
bės premijas: 1) dvivietę baidarę, 
vardu „Skautų Aidas“, 2) palapinę su 
„Skautų Aido“ vardu. Be šių premijų, 
žiūrint dalyvių skaičiaus, redakcija pa
skirs kitas dovanas knygomis.

7. „Skautų Aido“ redakcija išspaus
dins savo skiltyse geriausią kelionės ap
rašymą su gražesnėmis fotografijomis, 
taip pat konkurso laimėtojų nuotrauką.

8. Konkurso dalyviams nedraudžiama 
savo nuotraukomis dalyvauti Lietuvos fo
to mėgėjų sąjungos paskelbtame konkur
se, bet neleidžiama skelbti, iki konkur
sui pasibaigus, savo aprašymų bei foto
grafijų spaudoje.

4.
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Rambyno akmuo.
Artėja Joninės, taigi ateina die

na, kada vėl iš visų Lietuvos kraš
tų susirinks daugybė ekskursijų ir 
atskirų žmonių ant Rambyno 
kalno.

Ta proga pravartu prisimint tą 
kalną ir tai, kokių pasakojimų apie 
jį užsilikę žmonėse.

Milžinas Nemunas, gyvenęs pui
kioje pilyje arti Ragainės ir val
dęs didelius panemunių plotus, tu
rėjo tris sūnus: Tilžaitį, Vilmantą 
ir Rambyną. Kai vaikai subrendo, 
tėvas leido jiems pasistatyt atski
ras pilis.

Rambynas pasirinko gražų kal
ną prie upės Nemuno ir ant jo pa
sistatė gražią pilį. Įkalnėje pagul
dė didelį akmenį, paaukojęs jį vi
sagaliui Perkūnui. Akmenį plačiai 
aplinkui apsodino medžiais.

Daug laiko po to praėjo.
Iki akmuo gulėjo vietoje, tas 

kraštas galėjo nebijot jokios ne
laimės.

Ne kartą kraštą buvo atlankę 
ginkluoti priešai, o akmuo tebe
gulėjo kalne. Ir kryžiuočiai nedrį
so Rambyno šventenybės paliest.

Po Perkūno akmeniu gyveno 
kalno dvaselės, laumės. Laumių 
visokių buvę, gerų ir piktų; kitos 
žmonėms daug negero padaryda
vusios. Bet Rambyno laumės bu
vo visai kitokios. Jos buvo die
vaitės Laimos priežiūroj. Naktį, 
kada mėnulis šviesdavo, jos išei
davo iš kalno gelmių ir eidavo ne
laimingųjų žmonių gelbėt. Jei ku
ris paklysdavo, jos tuojau į tikrąjį 
kelią išvesdavo; susirgusius taip 
gražiai slaugydavo, kad veikiai 
pasveikdavo; ko kam trūkdavo, 
pasistengdavo greičiau parūpint, 
net pinigus neturtingiems daly
davo.

Dėkingos moters šitoms lau
mėms suruošdavo puotą, gardžių 
valgių pagaminusios. Laumės ta
da smagiai vaišindavosi. Ilgai taip 
buvo. Tik vieną kartą ėmė ir din
go, į kalną nebegrįžo. Buvo taip:

Vieną naktį valtininkas, gyve
nęs priešais Rambyno kalną, sap
navo negerą sapną: staiga iš kal
no ėmė veržtis liepsna. Geriau įsi
žiūrėjęs, jis pamatė įkalnėje visą 
būrį mažų dvaselių; jos sustoju
sios, rankas iškėlusios šaukėsi jo 
pagalbos. Bet valtininkas negalė
jo suprast, ko jos norėjo.

Tris naktis jis sapnavo tą pat ir 
negalėjo miegot. Paskutinę naktį 
neištūrėjo ir atsikėlė. Buvo nera
mus rudens oras. Dangum slinko 

tamsūs debesys, smarkus vėjas kė
lė vandenyje aukštas bangas.

Pažiūrėjęs į kitą Nemuno pusę, 
iš tikrųjų pamatė Rambyną visą 
liepsnojantį, tokį, kokį buvo sap
navęs. Nemuno krante mirgėte 
mirgėjo mažų vyrų ir moterų su 
saikais. Buvo girdėt šūkaujant, 
dejuojant.

Tik išgirdo jis aiškiai šaukiant: 
— Perkelk mus!
Senis valtininkas ėmė irtis į ki

tą pusę. Priplaukęs arčiau, pama
tė, kaip visos dvasios leidosi artyn 
prie vandens,

— Tai laumės! — tarė geriau 
įsižiūrėjęs senis. — Ar nebus ko
kia nelaimė ištikusi, kad jos bėga?

^Sugrįžau.
Radau tėviškę miegančiąsodų žieduos, 
Radau kvepiančią ryto rasa. 
Ji kaip tolimos dainos aiduos 
Ir išrodė šventa, nekalta.
Sugrįžau į tave, o gimtine, 
Į laukus, į palaukes tavas, 
Klausysiuos aš vėl kai išginę 
Piemenėliai sušvilps tau dainas. 
Vėl išbraidžiosiu žalią beržyną 
Ir upelio klausysiuos kalbos. 
Nemainyčiau į tolimą Nylą 
Aš vandenio vietos gimtos. 
Vėl tave išbučiuosiu, gimtine, 
Išklajosiu tave kaip jaunystėj, 
Visada aš lankas prisiminęs, 
Svajų skarose tave vysčiau. 
Meilė tėviškės parvedė mane 
Į gimtąsias pakluones, lankas. 
Mylėjau ir myliu vis tave... 
Sugrįžau į padanges žydras.

Kazys Bradūnas.

Vos valtininkas spėjo priplauki 
prie kranto, tuojau jį apspito ma
žos būtybės. Jis norėjo pasukt ir 
plaukt atgal, bet valtis jau buvo 
pilna tų keistų keleivių; jie tik pra
šė, kad greičiau juos nukeltų į ki
tą krantą.

Seniui nieko nebeliko, kaip irtL 
atgal su pilna valtim.

Irtis buvo nelengva: pilna valtis 
buvo giliai nugrimzdusi, bangos ją 
plakė, mažiukai keleiviai bailioms 
akims žiūrėjo, kaip senis smar
kiais irklo smūgiais varė valtį į 
kitą krantą.

Kai valtis priplaukė prie kran
to, laumės taip pat greitai išlipo, 
kaip buvo įlipusios.

Kelis kartus dar teko paskui 
valtininkui plaukt į Rambyno pu
sę ir grįžt su perpildyta valtim.

Kai atsiyrė paskutinį kartą, kal
ne ugnis užgeso, sugrįžo tyla. - ■

— O ar žinai, kas mes esam? — 
paklausė viena laumė, kai jau vi
sos buvo kitam krante.

— Žinau, — atsakė valtininkas. 
— Jūs esat Rambyno laumės; Bet 
nežinau, ko jūs taip skubat, kur 
keliaujat?

— Žmonės įžeidė Perkūno šven
tenybę — jie nusinešė jo akmenį! 
Kraštui ateis sunkūs laikai, visi 
\eltui kreips žvilgsnius į liepsno
jantį Rambyną.

Senis susimąstė — jis pats dar 
gerbė protėvių tikybą.

— Gal ir teisingai spėjot, — 
paskui pasakė jis. — Nesistebėsiu, 
jei už tai žmonės bus nubausti. Bet 
kas gi drįso paliest akmenį — au
kurą? Juk jį visi aplinkiniai žmo
nės gerbė,

— Malūnininkas Švarcas iš Bar
tų tai padarė — jis statosi naują 
malūną. Pasakė, kad geresnio ak
mens niekur neranda... Manau, 
kad tai jam nebus dovanota... Bet 
mes turim toliau keliaut — Laima 
mus į kitą vietą vedasi. Dėkui tau 
už tavo darbą...

Visas laumių būrys nuskubo to
liau.

— Tai laumės iš Rambyno pa
bėgo! — atsidūsėjo senis.

Siekdamas ranka irklo, jis pa
matė ant suolelio maišiuką. Pa
manė, kad bus kuris iš mažųjų ke
leivių pamiršęs. O gal norėjo taip 
atsilygint jam už trūsą? Ar nebus 
tenai auksinių pinigų? Laumės ki
tokiais nemoka.

— Geras man atlyginimas! — 
tarė paskui senis, pažiūrėjęs į 
maišiuką, ir išpylė viską į van
denį.

Maišiukyje buvo grynas smėlys-
Kai kitą dieną vakare valtinin

kas atėjo į savo valtį, tai pamatė 
jos dugne kelis aukso grūdelius. 
Tai jį labai nustebino.

Pažiūrėjęs į maišelį, rado tenai 
užsilikusius kelis tokius pat grū
delius.

Senis įsikibo sau abiem rankom 
į plaukus. Juk tai buvo laumių do
vana! Kaip būtų pralobęs, kad ne
būtų tų aukso grūdelių į vandenį 
išpylęs, dargi tokioj vietoj, kur 
buvo labai gilu ir vanduo greitai 
tekėjo ir auksą išblaškė.

Žinia apie tai, kad laumės iš 
Rambyno kalno išsikėlė, greitai 
paplito po visą apylinkę. Visi ste
bėjosi, kas galėjo išdrįst Perkūno 
akmenį paliest, ir domėjosi, kaip 
taip buvo padaryta ir kaip kalti
ninkai buvo nubausti.
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H. Bransdstaedter.

.Vingeborgos galas
Padavimas iš apysakos 

,.Atostogos Nidoje".
. . . Prieš daugelį metų, kai dar 

finikiečių prekybos laivai visas 
jūras raižė, ir vėliau, kai romėnų 
ereliai švaistėsi laimėjimų spar
nais iš vakarų į rytus, tada čia dar 
netysojo platūs marių plotai, o ty
vuliavo išdidžios Baltijos bangos. 
Ir metų metais, kai pavasario ir 
rudens audros vandenį iš pačių pa
dugnių išversdavo, išmesdavo jis į 
krantą begalinę daugybę brangių, 
suakmenėjusių sakų, kuris pietie
čių buvo daugiau už auksą verti
namas. Tada atplaukdavo pirkliai 
dažnai po sunkios kelionės ir dau
gybės pavojų į šį palaimintą kraš
tą, atveždavo jie aukso ir brang
akmenių, brangių pabūklų ir pie
tų turtų ir išmainydavo į be triūso 
sugautą gintarą. Ir iškilo čia dide
lis ir išdidus miestas, Vingeborga 
jį pavadino. Toli plėtėsi jo gatvės, 
o puikūs rūmai tviskėjo marmuro 
kolonomis ir paauksintomis bonio- 
mis. O netoli miesto dunksojo miš
kas didžiulis. Aukštos eglės ir pu
šys stiepės didingai aukštyn. Tam
sios ir grasiną žvelgė jos į miestą, 
o jų ošimas buvo atsakymas jūros 
šniokštimui. Su šiurpuliu ir paslėp
ta baime žiūrėjo į jį gyventojai, ir 
kiekvienas vengė prie jo prisiar-

Vienas nuo kito žmonės greitai 
visa tai sužinojo.

Buvo taip:
Malūnininkas Švarcas buvo su

manęs pasistatyt naują malūną. 
Bardėnuose, šiauriniam Rambyno 
kalno šone. Neradęs kitur tinka
mesnio girnoms akmens, jis susi
gundė pasinaudot Perkūno akme
niu. Tuojau pasišaukė kelis vyrus 
iš kaimo, kad padėtų jam akmenį 
į vietą nugabeni. Bet su tais vy
tais atėjo kaimo žmonių būrys, 
Jie ėmė kelt triukšmą, kad nor 
aukuro akmenį išniekint, ir paga
liau pasakė, kad neleis to daryt,

Švarcas kitą dieną nukeliavo į 
Ragainę pas viršaitį ir parsinešė 
taštą, kad akmenį pirkęs. Kaimie
čiai tada nieko negalėjo padaryt, 
tik perspėjo, kad tas jo žygis gal 
blogai pasibaigt.

Malūnininkas tuojau ėmė ieškot 
vyrų, kurie perskeltų akmenį pu
siau. Bet iš kaimiečių niekas ne
sutiko tai padaryt, tai jis paskel
bė apie tai miestuose. Tuojau atė
jo du vyrai iš Tilžės, trečias iš

50 metų vainikų nupynė.
Ukmergės raj. tunto tuntininkui sktn. E. 
Kulviečiui š. m. V.10 sukako 50 metų.

Eugenijus Kulvietis gimė 1883 m. geg. 
m. 10 d. Šilų dvare, Taujėnų valse., 
Ukmergės apskr. 1898 m. Rygoje pradėjo 
mokytis fotografijos amato, o atliekamu 
laiku studijavo bendrojo lavinimosi 
mokslus. 1901 m. išvyko į Petrapili ir 
1903 m. Įstojo į meno mokyklą. 1905 m. 
įstoja i rusų kariuomenės husarų pulką 
Carskoje Selo; vėliau buvo perkeltas i 
granadierių pulką Tiflise. 1910 m. išvyko 
į Ameriką, kur vertėsi fotografijos amatu. 
1914 m. grjžo į Rusiją, kur buvo mobi
lizuotas. 1917 m. sukūrė jaukų šeimos 
židini su dantų gydytoja Emilija Kur- 
navičiūte.

1918 m. įstojo į jaunutę Lietuvos ka
riuomenę savanoriu ir ėjo Ukmergės 
karo komendantūros ūkio dalies vedėjo 
pareigas. 1924 m. švietimo ministerija 
paskyrė Ukmergės valdžios gimnazijos 
paišybos ir braižybos mokytoju. 1925 m. 
gimnazijoj įsisteigus skautams, kviečia
mas sutinka būti jų globėju. Skautų rei
kalais visa širdimi atsidėjęs rūpinasi, o 
1930-V. D.-m. įsteigus Ukmergėje tuntą 
paskiriamas jo tuntininku.

Iš pat jaunatvės dienų E. K. jautė pa
traukimą menui ir, kaipo dailininkas, pa-

tinti, nes kas į mišką įžengė, tas 
mirčiai papuolė. Tai buvo kuršių 
dievo šventenybė. Vidury miško 
išskintoj aikštėj stovėjo ąžuolas, 
jis buvo jo būklas. Kriviai pasako
davo, kad jo šaknys siekia jūrų 
dugną, o milžiniškas vainikas mes
davo šešėlį didesniam plotui, kaip 
viso miesto vieta. Į šventovę vedė 
siauras takas klaidžiais vingiais.

Gumbinės. Jie buvo reikalingi pi
nigų, tai sutiko.

Kai vienas iš tilžiškių pirmą kar
tą kirto į akmenį, atšokusi ske
veldra pataikė jam į akį ir apa
kino.

— Tokia nelaimė gal visada iš
likt, — atsakė antrasis tilžietis, 
kai kaimiečiai pasakė, kad tai gal 
būt Perkūno kerštas, ir pats užsi
mojo. Bet nuo pirmo smūgio jam 
rankos kaulas lūžo.

Tada gumbiniškį baimė suėmė. 
Bet kai malūnininkas pasiūlė jam 
trigubą atlyginimą, tai sutiko, ir 
jam pavyko akmenį suskaidyt. Tik 
grįždamas su gausiu atlyginimu 
namo, jis staiga griuvo ir numirė; 
jį rado griovyje negyvą. Iš akmens 
padarė Švarco malūnui girnas, ir 
naujas malūnas galėjo pradėt dirbt 
Tik ūkininkai nepanorėjo vežt te
nai grūdų malt, tai malūnininkas, 
nustojęs darbo, pradėjo vis labiau 
skurst ir pagaliau gavo eit per 
kaimus elgetaudamas.

Dėdė Pranys. 

rodė nepaprastą darbštumą ir rimtumą. 
Mėgiamiausi Eugenijaus užsiėmimai: tu
rizmas — vandens kelionės, bitininkystė 
ir darbai su teptuku. Todėl skautininkui 
mokytojui linkime dar ilgai mus džiu
ginti savo darbais.

Vyr. skilt. Ant, Umbrasas.

Sktn. E. Kulvietis stovykloje.

Tik kriviai žinojo jį ir galėjo juo 
vaikščioti. Metų metuos vieną kar
tą įvykdavo kaž kas baisaus. Ta
da pareikalaudavo dievas žmo
gaus aukos. Ji turėdavo būt sutei
kiama pirmojo gegužės naktį. Jei 
nebūtų įvykdoma ji, miestą turėtų 
ištikti didelė nelaimė, ir niekas 
negalėtų pagelbėt, nusukti nuo jo 
pražūtį. Anksčiau niekad aukos 
netrūkdavo, nes garsas apie Vin- 
geborgos blizgėjimą ir didybę bu
vo toli paplitęs, ir gana daug kas 
traukė į šį miestą, kad turtų ir 
garbės įgytų. Nenuvokdamas vy
liaus įžengdavo kas tik į mišką, 
būdavo sugriebiamas ir tausoja
mas aukojimo laikui. Pirmasis ge
gužės buvo didėlė šventė. Kruvi
najam darbui įvykus, mieste vieš
pataudavo džiaugsmas ir siauti
mas. Namai būdavo papuošiami. 
Linksmai sujudę gyventojai gatvė
se šliedavos prie krivių, kurie iš
kilnia eisena žengdavo į krantą. 
Vienas krivių nutraukdavo aukos 
rūbus, o šita būdavo jūroje pa
skandinama. Žaislais ir džiaugs
mingom puotom baigdavos diena, 
nes visiems metams žmonės buvo 
laisvi nuo grasinančios bėdos.

Vieną kartą atsitiko, kad kri
viai nieko negalėjo sučiupti miške. 
Pirmasis gegužės buvo prieš duris, 
o aukos trūko. Su didele baime 
žiūrėjo visi į atslenkančią dieną. 
Tada gyventojai, pagal krivės pa
siūlymą, nutarė burtu ją paskirti. 
Jis pataikė į žydinčią, jauną mer
gaitę, turtingo pirklio dukterį. Sa-
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vo nusivylime siūlė tėvas sidabro 
ir aukso kalnus, visą savo turtą, 
kad išlaisvintų savo kūdikį nuo 
baisiojo likimo. Veltui! Krivės ir 
žmonės laikėsi dievų paskyrimo, ir 
baisumas įvyko.

Visada gyventojai įpuldavo į 
baimę ir didelį rūpestį, kai artėjo 
gegužė ir aukos nebuvo rasta.

Vėl atėjo pavasaris. Į šiaurę 
skrido laukinės žąsys. Nuo ledų iš
silaisvinę šniokštė upės per kraš
tą, o saulės šviesa ir šiltas lietus 
iš žemės viliojo pirmąjį žalumą. 
Jūra išmetė tokius kalnus gintaro 
į krantą, kad ir seniausi žmonės 
negalėjo atsiminti, kada nors ma
tę tiek daug brangiųjų sakų. Ta
čiau mieste ne džiaugsmas viešpa
tavo, nes pirmasis gegužės buvo 
čia pat, o aukos nesučiupta. Nusi
minę ir su baime galvojo visi apie 
rytojaus dieną, nes kiekvienas dre
bėjo dėl savo ir savųjų gyvybės.

Tuo laiku iš pietų artėjo į mies
tą žilas senis ir mergaitė. Svetimi 
buvo jo rūbai ir jo išvaizda. Balti 
plaukai driekėsi iki pečių, o ilga, 
ruda barzda siekė milinės diržą. 
Bet galingai žengė jis pirmyn, o jo 
tamsios akys ugnim švaistės. Ste
buklinga dama puošė jo šoną mer
gaitės pavidalas. Tai lyg pavasa
ris su vėju šalia viens kito kelia 
vo. Saulėmis spinduliavo jos akys, 
o kalba jos skambėjo lyg giesmė 
mylimųjų pavasario giesmininkų. 
Iš tolimų pietų keliavo ji čia su se
niu, ir kur ji pasisukdavo, pavasa • 
ris sužysdavo, kur jos koja žemę 
paliesdavo, žibuoklės sprogdavo. 
Per pečius ji buvo užsikabinusi 
arfą, kuri žibėjo, kaip auksas. Ir 
prieš turtuolių pilis ir prieš varg
šų trobeles ji savo stebuklingas 
dainas dainavo, ir gausios dovanos 
ir vertingos padėkos buvo už jas 
jai teikiamos.

Kai prieš saulėlydį sublizgo jau 
Vingeborgos namai, senis prabilo:

— Žiūrėk, tai yra miestas, apie 
kurį aš tau pasakojau. Gausios 
pjūties mes čia dar sulauksime, o 
paskui į namus pasuksim. Tada 
tavo vargingasis klajoklės gyve
nimas sulauks galo. Rūmuos gy
vensi tu, o auksas ir purpuro rū
bai tave puošti turės.

Mergaitė atsakė tyliu, švelniu 
balsu:

— Aš neturiu jokių troškimų į 
tai, o tėve! Jei tik su tavim galiu 
būti, aš esu patenkinta.

Taip atėjo jie į krantą, o kai 
bangos prie jų kojų sušniokštė, 
kalbėjo senasis pakiliai:

— Aš sveikinu jus, jūs riedančios 

bangos! Nors ir bespalvis ir silp
nas jūs spindesys, vis tik nunešit 
jūs mus į saulėtųjų pietų mano tė
viškę. — Paskui jis atsisėdo ir 
žiūrėjo lyg sapne paskendęs į ne- 
nuvargstančiąją jūrą. Greit užkri
to jo akys, nes nuo ilgos kelionės 
buvo pavargęs. Kai mergaitė taip 
ilsintis savo tėvą pamatė, atsikėlė 
ir nužingsniavo pakraščiu tolyn. 
Ji nesidomėjo keliu ir nusekė ma
žai išmintą taką, kurs vedė tolyn 
nuo jūros. Tamsus ir bauginąs sto
vėjo prieš ją miškas, apie tą mirtį 
nešančią paslaptį nežinojo ji nie
ko. Tako vingiai pranyko tarp 
aukštų kamienų, o tankus pušų 
vainikų šešėlis tysojo bėdą pra
našaujančiai ant žemės. Būkštus 
drebulys supurtė jos sielą. Ji pasi
suko atgal, kad skrisdama tą ne
jaukią vietą paliktų, bet siauras 
kelias jos žvilgsniams pranyko. Be 
tako ji klydo tolyn ir pasiekė pa
galiau didelę aikštę, kurios vidury 
stovėjo toks milžiniškai storas 
medis, kokio ji niekad dar nebuvo 
mačiusi. Kamieno rytinėj pusėj 
buvo keturkampis akmenų stati
nys. Ji nuvargus atsisėdo prie jo. 
Staiga sugriebė ją stiprios rankos, 
ir pirma, negu ji spėjo sušukti, jos 
veidas buvo apvyniotas juosta, ku
ri kiekvieną šauksmą slopino.

Senis tuo tarpu nubudo iš trum
po snaudulio, ir, kai šalia nerado 
savo dukters, vaikštinėjo krantu 
ieškodamas šen ir ten ir garsiai 
šaukė jos vardą, bet negavo jokio 
atsakymo. Jis atlankė miestą. Ir 
čia ir ten sutiko jis žmonių, ir kai 
jis jiems apie savo prapuolusią 
dukterį pasakojo, jų akyse suspin
dėdavo paslėptas džiaugsmas, nes 
nusivokė jie, kad kriviai rado sa
vo auką. Rūpesčių ir liūdnų nujau
timų užtvintas, slankiojo senasis 
visą naktį gatvėmis, klebeno į vie
ną ir kitą nakvynės namą, kurie 
jam nenoriai atsidarydavo. Bet jo 
trūsas buvo veltui. Nuvargęs, pri
slėgtas sukniubo jis prieš rytą ant 
vieno namo slenksčio ir užsnūdo.

Linksmas triukšmas ir klegesys 
išbudino jį iš neramaus miego. 
Šventės eisena artėjo. Aidėjo švil
pynės ir fleitos, ir pasigirdo gies
mė. Priešaky ėjo krivis, kuris ant 
rankų nešė nutysusius moters rū
bus, Išsigandęs pažino senasis *sa ■ 
v o dukters apdarą.

Jis puolė nešėją, parmetė jį ant 
žemės, išplėšė jam rūbus ir sušu
ko: — Kur mano kūdikis?

Tada garsiai suskambėjo vyres
niojo krivio balsas: — Suimkite 
šventvagį! Jis suteršė šventąją 

dievo eiseną ir yra mirti pasmerk
tas.

Šimtai rankų išsitiesė į jį. Vel
tui gynėsi jis visomis jėgomis. 
Tuojau gulėjo surištas ant žemės.

— Žinok, — tarė vyresnysis kri
vis, — ir tavo duktė sudrumstė 
dievo ramybę. Jo pykčiui permal
dauti ji buvo paaukota.

Tada papylė senasis savo pra
keikimą taip baisiai, taip žiauriai, 
kad išsigandę žmonės grįžosi nuo 
jo ir bailiai skubėjo šalin. Vyres
nysis krivis tačiau vėl sutvarkė 
eiseną ir paliepė pūsti švilpynes ir 
fleitas. Bet, kad ir kaip labai jie 
stengės, jos neišdavė jokio tono. 
Taip pat ir giesmės numirė. Gir
dėjosi bangos šniokščiant. Ištiko 
nejauki tyla. Ir tada įvyko baise
nybė. Jūra pakilo iš savo krantų. 
Milžiniškai aukšta ritosi ji pirmyn, 
užtvino miestą ir kraštą, ir mišką, 
prarijo aplinką savo bedugnėmis 
ir šiurpulingomis gelmėmis ir nu
žudė viską, kas gyveno ir judėjo.

Tai buvo Vingeborgos galas. Bet 
kai atvyko prekybos laivai bliz
gančio akmens parsivežti, rado jie 
užkirstą kelią. Šiurkštus ir dvkas 
kyšojo ilgai nutysęs smėlio kal
nynas ir saugojo įėjimą į prakeik
tąją vietą. Kai kurie iš jų žuvo: 
kai kurie skrido išsigandę iš to 
užburto krašto. Didžiulis ir didin
gas miestas ant visados pražuvo. 
Bet neišmatuojami turtai guli gel
mėse, o dar ir šiandien randama 
daugybė gintaro toj vietoj. Pir
mojo gegužės naktį vanduo čia oa- 
sidaro toks giedras, kad per ji. lyg 
per stiklą, galima matyti iki dug
no. Tada pastebima puikusis 
miestas prabangoj ir blizgesy. 
Šventės eisena traukia gatvėmis. 
Giesmės plakas į klausytojo ausį 
ir švilpynės ir fleitos paskirsta, o 
skamba tada tai lyg skundo daina 
iš gelmių. Tačiau visi žvejai ven
gia tą naktį vietos tos, nes kas 
VIngeborgą pamatė, tą pasirenka 
tais metais marių bangos per au
ką .. .

Išvertė V. M r s.
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Prof. Čepinskis, pasak jo pa
ties, eidamas į „rektorato teis
mą“ (naujo rektoriaus rinkimus), 
užėjo nors trumpai išreikšti tai, su 
kuo jis jau seniai turėjo laimės 
susipažinti, būtent, skautybės ju
dėjimu.

LVl

į idelė V. D. U-to 
I studenčių skau

dį čių d-vės šventė.
Gegužės mėn. 28 d. V. D. u-to studenčių skau

čių draugovė šventė savo trijų metų sukakčių »r 
vėliavos pašventinimo šventę.

Rytą 10 vai. studentų bažnyčioje įvyko pamal
dos. Pašventinta vėliava, ir skautės organizuotai 
priėmė šv. komuniją. Vėliavos kūmais buvo skaučių 
vadė vyr. sktn, S. Čiurlionienė ir prof, Končius.

Kan. prof. B, Česnys pasakė skautėms labai 
nuoširdų pamokslą, kuriame pacitavo visą 10 skau
čių įstatų, pareikšdamas, kad skautybė, kaip jau
nuomenės praktinio auklėjimo organizacija, yra 
glaudžiai susijusi su Didžiosios Meilės Sūnaus idėja 
audringame praktiniame gyvenime.

11 vai, 30 min, įvyko iškilminga sueiga u-to di
džiojoje salėje.

Sueiga pradėta Tautos himnu.
Prezidiuman pakviesta: S, Čiurlionienė, šefo pa 

vaduotojas Dr. Alekna, vyr. sktn, pulk, Šarauskas, 
prof, Končius ir sktn, Dr, Kesiūnaitė,

Studenčių skaučių d-vės draugininke psktn. S, 
Bartnikaitė trumpais bruožais nupasakojo d-vės isto
riją, pabrėždama, kad 1930 m, d-vė atsiskyrusi nuo 
studentų skautų d-vės, šiandie eina tiesiu, skauty
bės įkūrėjo R, P.-Powellio nurodytu, keliu ir L, S, S, 
praktikuojamu metodu. Universitete skaučių d-vė 
nėra nauja kokia nors skautybės žvaigždė, tik tąsa 
dar gimnazijoj pradėto skautiško darbo; sąmoninges
nio pareigų supratimo, savęs auklėjimo ir vadovių 
ruošimosi.

Po to, didelis, gražus jaunesniųjų d-vės narių — 
kandidačių būrelis pakelta į tikrąsias nares. Visa d vė 
prieš naują savo vėliavą davė įžodį. Šia proga 
d-vei pareikšta daug nuoširdžių linkėjimų. Iš jų pa
žymėtina V. D, u-to rektoriaus prof. Čepinskio kalba.

Dar 1904 m. prof, Č. esant Liepojos gimnazijoj, 
jis gavo iš skautybės kūrėjo B,-Powellio laišką su 
brošiūrėle, supažindinimui su pastarąja sistema. Jis. 
kaipo pedagogas, aukštai vertina skautybės siekius. 
Kiekvienam žmogui yra svarbu išvystyti fizines ir 
dvasines galias, taip, kad su minimumu vieno tikslo 
stiprioji valdytų silpnąją. Tuo būdu silpnesnis liks 
stipresniu, bus galių lygsvara.

,,Aš skaučių organizaciją skaitau simpatiškiausia 
visų korporacijų tarpe. Kas gali būti kilnes
nio, kaip Dievui, Tėvynei ir Artimui“, — baigė 
prof, Čepinskis.

Po prof, dar sveikino šefo pavaduotojas Dr, 
Alekna, vyr, sktn, pulk, Šarauskas, prof. Končius ir 
per 20 universiteto korporacijų bei draugijų.

Vakare 19 vai. Šaulių S-gos salėje įvyko šeimy
niška jauki arbatėlė — pasilinksminimas.

Čia gražiai pasirodė „Gražinos“ skiltis.
Kad skautės universitete yra visų mylimos ir 

toleruojamos, abejoti netenka. Tai parodė gausus 
studentiškų organizacijų vėliavų asistavimas, nuo
širdūs linkėjimai, o tarp jų ir pono u-to rektoriaus 
žodžiai,

Psktn. K. M.

Čekų skaučių draugovė.
"tu 'X. -5Į. 'TU 'Tk '‘X 'H, TL "Hl Hl 'Tl 'Tk "M, ''B- '"h- ~*Ti, 'll. TIL TL k ' V

A. a. Verutė Čeponytė.
1933.IV.9 d. atsiskyrė su šiuo pasauliu 

skautė Verutė Čeponytė. Ji gimė 
1908 m. Dzūkuos, kur ir praleido trumpa 
savo jaunystę. 1921 m. išlaikė egzaminus 
i I Seinų Žiburio gimn. klasę. Okupavus 
lenkams Seinus tęsia mokslą Seinų Žibu
rio gimn. Lazdijuose. Verutei dar ma
žytei esant pasimirė jos abudu tėveliai. 
Liko augti prie dėdės.

1924 m. persikelia į Marijampolės 
Rygiškių Jono gimnaziją, kurią ir baigia 
1930 m, Į Marijampolės tunto Rūtos 
draugovę a, a. Verutė įstojo 1925 m.; ėjo 
eilinės skautės pareigas, vėliau, vasaros 
metu stovykloje išlaikiusi į I laipsn,, ėjo 
paskiltininkės pareigas, o vėliau buvo 
paskirta Rūtos dr-vės adjutante — šias

pareigas ėjo ligi džiova pakirto jos jėgas. 
Tada turėjo vieniems metams pertraukti 
mokslą. Šiek tiek sustiprėjus stoja vėl 
Į gimnaziją ir ją baigia 1930 m., bet sykiu 
labai pablogėja ir sveikata. Tuomet su 
atestatu rankose grįžta į kaimą, Dzū
kijos ošianti pušynai ir banguojanti eže
rai palaikė jos gyvybę dar kelis metus.

A. a. Verutė, užaugusi be tėvelių, bu
vo (gal dėl to) mažai kalbanti, daugiau 
savy kažką slepianti, o savo sielvarto 
niekam neišduodanti. Nors tylinti, bet 
buvo šypsančiu veidu, skautiška nuotai
ka; retai kam pasiskųsdama savo sunkiu 
gyvenimu.

A. a. Verutė palaidota 1933 m. bal. 
m. 11 d. Lazdijų kapinėse, pirmoms pa
vasario gėlėms sprogstant.

Alka.
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Lietuvių koplytėlės.
Prie kelių, upių, laukuose ir miš

kuose stovi kur-ne-kur nedidelės 
koplytėlės. Vienos iš jų pilnos 
šventųjų statulėlių, kitos iškabin
tos paveikslėliais, trečios blizga 
veidrodėliais, dirbtinėmis gėlėmis 
bei karoliais.

Koplytėlių statymas surištas su 
tam tikrais apžadais, su padėka 
už grąžintą sveikatą ar gerą der
lių.

Visas jas galime suskirstyti į 
tris rūšis: 1) stovinčias ant pama
tų, 2) ant stiebų ir 3) kabinamas 
prie medžių. Kai kurios pirmos rū
šies koplytėlės labai panašios į 
varpines taip lygiai, kaip dauguma 
antros užneša į koplytstulpius.

Panagrinėkime kiekvieną iš šių 
tipų atskirai.

Pirmos rūšies koplytėlių pama
tai esti įvairūs: akmens, plytų ir 
t. t. M. Brenšteinas pastebi 
charakteringą žymę, būtent, kad 
šios rūšies statiniai daugiausia ran 
das ant akmenų, kur, pasak legen
dų, seniau buvę stabmeldžių alto
riai.

Jau buvo minėta, kad šios rū
šies koplytėlės labai panašios į 
varpines. Kaip kilusios iš varpi
nių, jos kartais turi net iki trijų 

aukštų. Pirmasis aukštas būna pa
našus į nuplautą piramidę. Tai 
kaulinyčia. Į ją sudėdavo 
kaulus. Aukštutiniai aukštai dau
giausia kubinės formos. Jie užbai
giami stogeliu su tiek nuožulnu
mų, kiek yra sienų.

Sutinkama taip pat ir „ b a u b - 
linių“ šios rūšies koplytėlių. Jos 
esti daugiausia ąžuolų drevėse. 
Drevė paprastai nuplaunama, už
dedamas apvalus stogelis su kry
želiu ar šiaip jau smaigu ant vir
šaus, Priešakinėj daly iškalamas 
langas, pro kurį matosi įstatyta 
šventojo statula.

Šio tipo koplytėlių yra ir kryž
miško plano. Kiekvienos kryžmos 
priešakinė dalis atdara, kad leistų 
matyti gražiąsias statulėles. Aps
kritai šios kryžmiško .plano kop
lytėlės labai simetringos ir grakš
čios. Jų viršuje uždedamas gražus 
bokštelis su boniuke ir apsuptu 
saulėmis ir mėnuliais kryželiu.

Šios rūšies koplytėlėse tobuliau 
pasireiškė barokinis stilius, 
negu mūsų bažnyčiose bei koply
čiose. Ypač tai ryšku bokšteliuo
se ir boniukėse. Neatsiliko taip 
pat ir gotikas. Visa statinėlio 
struktūra su smailais bokšteliais 
tartum šauja į dangų, lyg norėda
ma į jį įsmigti.

Stulpinės koplytėlės labai įvai
rios: keturšonės, iš priešakio bei 
visų pusių atdaros; šešiašonės bei 
aštuoniašonės; kryžmiško plano 
keturšonės; apvalios ir altorinės.

Visos šios rūšies koplytėlės gau
siai puošiamos kolonėlėmis ir šiaip 
jau piaustytais gėlių formos orna
mentais. Menkiausiai išpuoštos 
altorinės. Jos stovi ant neaukštų 
stiebų, horizontaliai labai plačios. 
Vidus jų suskirstytas kamarėlė
mis, į kurias statoma po vieną 
šventąjį arba vaizdelį iš Kristaus 
kančios — „staciją“.

Artu esi skautas—radiatorius?
Skautas radiatorius yra tas, kuris 

mieliau sutinka joti pats vienas, negu 
eiti pėsčias su kitais skautais, tas — 
kuris mieliau pasilieka namie, negu 
eina į stovyklą, nes ten jis negautų 
ledų ir negalėtų kokios parodos pa
sižiūrėti.

Jis mieliau sutinka nusipirkti lanką 
ir strėles, negu jas pats pasidaryti, 
nes tam reikia laiko, kantrybės ir 
šiokio tokio išmanymo.

Jis vasarą nelanko skautų sueigų, 
nes jam tada per karšta. Jis nelanko

Smuikelis.
Aš myliu tave, bendro kelio broleli; 
Tave nuo vaikystės dienų aš lankau, 
Čia mažas prašiau laimint mane vaikelį, 
Čia linksmas tau mėlynus žiedus rinkau. 
Bet ko tu toks liūdnas? Tavęs taip gailiu. 
Gal pakelio rožių nupint tau vainiką? 
Gaivinkim šiąnakt sielas šypsniu meiliu, 
Varge ištrėmimo klaikiai susitikę.
Ir tu jau prie žemės tylus nulinkail 
Nežiurai linksmai į padangių mėlynę. 
Nors žiebiąs danguj šviesus žvaigždžių 

[pulkai, 
Bet tavo vis juosta veidai nusiminę.
Budėt tau tarp girių gūdu taip gūdu, 
Čia saugot tą vienišą siaurą kelelį. 
Sakyk, ar ir tau gi šiąnakt taip graudu, 
Tykus Lietuvos samanotas smūtkeli.

Serbentas.

Tų „stacijų“ asmens būdavo la
bai vykusiai padaromi. Žydus la
bai gražiai išdroždavo dievdirbys 
Švagždys iš Viduklės. Žmonės 
tiesiog jaudindavosi. Neištverda
mi pykčiu, kad žydai taip žiauriai 
nukankino Kristų, puldavo vietos 
žydelius mušti. Tai istorinis fak
tas.

Prikalamos prie medžių, dau
giausia ąžuolų, pušų ir eglių, kop
lytėlės dažnai vadinamos vienu 
bendru vardu „s m ū t k e 1 i a i s“. 
Tas pavadinimas kilo greičiausia 
iš tų koplytėlių, kuriose rymo Rū
pintojėliai.

Be abejonės, Dievo „mukų“ na
meliai kilo iš krikščionybės. Laiko 
bėgy jų statymas ir vieta kažkaip 
susijo su šventųjų medžių garbini
mu.

Prikalamųjų koplytėlių negali
ma nei surūšiuoti, nei suskirstyti. 
Toks didelis jų įvairumas.

Baigdami savo keletą žodžių 
apie mūsų koplytėles, turime pri
durti, kad jos, kyšėdamos iš javais 
apaugusių Lietuvos laukų savo 
saulėmis ir mėnuliais, darė nepa
prastai gražų krašto peizažą. Kry
žeiviai tai pastebėjo ir pavadino 
Lietuvą „stabmeldybės skydu“.

A. Misevičius.

jų ir žiemą, nes tuo metu jam per 
šalta.

Namuose jis nusamdo vyrų Šienui 
piauti, bet pats to darbo nedirba.

Tai yra toks jaunuolis, kuris ven
gia savo skilties, nes negali dalyvauti 
draugovės rungtynėse, kuriose pasi
rodyti jokiu būdu neįstengtų.

Jis mieliau sėdi prie radiatoriaus, 
ar namuose prie pečiaus, negu prie 
laužo, todėl mes jį ir vadiname 
skautu radiatoriumi. Lai dingsta to
kie skautai iš mūsų tarpo!
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Kas reikia įsigyti ir pasiimti 
vykstant į stovyklą bendriems vi
sos stovyklos reikalams, yra ra
šyta sk. K. Avižonio knygoje 
Kaip stovyklauti. Čia duodamas 
sąrašas daiktų, kurie reikia pasi
imti kiekvienam stovyklautojui 
atskirai. Toks daiktų sąrašas iš 
anksto smulkiai sudaromas.

Kiekvienam skautui 14-kos dienų sto
vyklai reikia turėti:

1) ant savęs ir su savimi; apatiniai 
marškiniai ir kelnaitės, skautiški viršu
tiniai marškiniai ir kelnaitės (mėlynos, 
aukščiau kelių), skautiškas diržas, ant jo 
švilpukas, peilis, kompasas, kaklaryšis, 
skauto kepurė, kojinės (getros), padė
vėti batai dvigubais padais (jokiu būdu 
ne nauji, nes kojas spaus), duonkrepšis, 
lazda;

2) kišenėse: asmens liūdymas, pinigi
nė, nosinukas, laikrodis, peiliukas, blok
notas, pieštukas (tik ne chemiškas!), vir
velė, siūlų su adata, kišeninė vaistinėlė, 
šukos, veidrodėlis; t

3) kuprinėje: naktiniai marškiniai, apa
tinių marškinių pakaita, skautiškų marš
kinių ir skautiškų kelnaičių pakaita, vil
nonis nertinis arba mokinio švarkas šal
tesnėms dienoms, maudymosi kelnaitės, 
dvi poros sportinių kojinių, drabužiniai 
bateliai arba papėdės (sandaliai), keli 
nosinukai, čiužinys, miegamas maišas (pa
tartina kiekvienam skautui pasisiūti, la
bai patogus ir pagal higienos reikalavi
mus būtinas dalykas), prausimosi maiše
lis su muilu (aliumininėj dėžutėj), dantų 
šepetėliu (celiuloidinėj dėžutėj), pasta 
dantims (kitų skautų mėgiamą užsienini 
„muiliuką“ dantims plauti vartoti nepa
tartina, nes tuo būdu tik be reikalo pi
nigai į užsienį leidžiami, o chemiška 
„muiliuko“ sudėtis gadina dantis), ir su 
skustuvu, jei reikalinga; 2 rankšluosčiu, 
puodukas, dvi aliumininės gilios lėkštės 
arba katiliukas, šaukštas, peilis, šakutė, 
rankšluostėlis indams šluostyti, 5 m. vir
vės, elektros lemputė; norint, kad kupri
nė visada būtų tvarkoje ir visi pasiimti 
daiktai lengvai randami, pasisiūki! kelis 
drobinius maišelius įvairiems daiktams 
susidėti: po maišelį skalbiniams, prau- 
s mosi daiktams, batams, indams; toliau 
kuprinėje dar turi būti popieriaus pai
šyti, įvairiaspalvių pieštukų ar dažų, nes 
stovykloje visi gražesni daiktai reikia 
nupaišyti, o charakteringesni bent nu- 
škicuoti;

4) ant kuprinės: apklotas (kaldra), 
paltas (sargybai eiti), lietinis apsiaustas, 
katiliukas (jei neimama aliumininės lėkš
tės), baklaškė;

5) be to, skautai paima, jei turi: dvi
ratį, foto aparatą ir pakankamai foto 
medžiagos, skudučius, kišeninę armoni

kėlę. Ant visų daiktų užrašoma savinin
ko pavardė ar bent inicialai, nes daiktai, 
būdami panašūs, stovykloj lengvai gali 
susimaišyti, o kiekvienam ieškant savo 
daiktų, pasidaro didžiausia netvarka.

Skiltininko
tie patys daiktai, kaip ir skautų, tik 

dar paimama maišelis su šepečiu rūbams 
valyti, maišelis su batų tepalu ir šepečiu 
batams valyti, dėžutė su siūlais, adato
mis, špilgutėmis, sagomis, lopais, prosas 
(irgi labai praverčia!). Šiuos daiktus ga
lima paskirstyti ir tarp skautų, kam ką 
paimti, nes jie visos skilties bus bendrai 
vartojami. Toliau skiltininkas paima 
skilties vaistinėlę, skilties gairelę, degtu
kų neperšlampamoje dėžutėje, žvakių. 
Kiekvienai skilčiai dar reikia turėti pa
lapinių, kastuvėlis, kirvukas, žibintuvas 
(geriausiai elektriškas arba sudedamas 
žvakinis, tik ne žibalinis, nes prismirs 
palapinė), pakankamai virvių, signaliza
cijos gairelių, daiktų, reikalingų skilties 
įsirengimams ir pasirodymams (teatrui), 
kaip kartono, popieriaus, įvairių rūbų 
ir p.

Adjutanto išranga:
tie patys daiktai, kaip ir skautų, tik 

atitinkama uniforma ir: tautinė ir sto
vyklos vėliava, smulkus stovyklos apy
linkių žemėlapis (1:100000), popieriaus, 
rašalo, pieštukų, plunksnų, šapirografas 
(jei manoma leisti stovyklos laikraštis), 
traukinių tvarkaraštis, žadinamas laik
rodis, raštinės priemonės (juodraščiai 
dienoraščiui, įsakymų knygai, sąskaitybos 
knygos ir p.), žiūronai, šautuvas, didelė 
stovyklos vaistinė, užrakinama kasa, kny
gos ir literatūra skautų užsiėmimams, 
žaidimams ir pašnekesiams. Jei galima, 
pasiimti ir muzikos instrumentų stovyk
los orkestrui.

Prieš išvyksiant į stovyklą.
Stovykla . . . vaizdas taip cha

rakteringas skautystei. . . Aš jau 
du metus esu skautas, bet dar nė

Stovykloje tvarkinga: kas rytas sudeda
mas išvėdintas patalas. 

vieno karto neesu buvęs stovyk
loj. Ten turi būti taip puiku! Gy
venti palapinėj miške, žaisti, dary
ti naktinius užpuolimus ir lavintis 
skautybės technikoj.
Penkios dienos prieš išvažiuojant.

Pradedu nekantriai viską dėlio 
ti į kuprinę ir vėl viską išiminėju, 
nes knygos netelpa ir nosinės už
mirštos. Bet štai vakare jau vis
kas sudėta ir supakuota.

Dar tik penkios dienos iki išva 
žiavimo!
Keturios dienos prieš išvažiuojant.

Šiandie paskutinė sueiga ir mes 
visi gyvai kalbame apie stovyklą, 
net pamiršdami savo darbus. Va
das turi daug visokių rūpesčių ir 
keli skautai padeda jam.

Jau vakaras atėjo. Susėdę į ra
tą mes dainuojame mūsų gražias 
dainas, akompanuojant mandalinai 
ir dviem gitarom. Bet reikia skirs
tytis ir pasimeldę mes išeiname 
pakeliui dar svajodami apie sto
vyklą.

Dvi dienos prieš išvažiuojant.
Šiandie mus paleido atostogų. 

Visi mokiniai skuba su savo pažy
mėjimais namo. Džiaugdamasis ro
dau savo dienyną tėvams — jis 
gana geras, bet tėvas kitos nuo 
monės: galėtų būti geriau. Bet'da
bar man tas vis tiek —/poryt į 
stovyklą!

Išvykimo diena!
Šiandie išvažiuojame! Kaip aš il

gėjaus tos dienos — vos galėjau 
jos susilaukti! Sėdžiu ir žiūriu į 
laikrodį, o rodyklė slenka taip pa
mažu. Bet štai jau laikas eiti. At
sisveikinęs su tėveliais einu į‘būk- 
lą, kur jau susirinko skautai ir 
vilkiukai. Lyja, bet mūsų širdyse 
gražus oras. Stotyje visi susėdam 
4 vagonus ir pradėjus traukiniui 
eiti, suskamba garsus „valio! va
lio skautai!“ ir traukinys pamažu 
išvažiuoja iš stoties.

Paskutiniai miesto namai dings
ta iš akių. Pro mūsų akis bėga miš
kai ir pievos. Dainuodami ir griež • 
darni mes laukiame stovyklos, mū
sų kelionės tikslo, taip ilgai sva
jotos stovyklos!...

-.i.
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vąjarą
l lioje miJku 

mfrko jkurjime 
jime/maudy/im’ej, dainuokime,patyj 
virjim’ej valgyti,pigy/ime jkautiar- 
ko prityrimo. Jftujų tautoj praeitij, 
dainoj, legendoj irpajakoj prabilr 
į mw prie paJakiako laužo, kaip į Tik
roj javo juntu, padėj munu ju/tip- 
~ rėti ir tapti naudingejniai j.

^iejiai ir -maloniai trviej 1 jau lutė1 
mūrtf jtovykloj.pajaulyje, kaip 
toje -užburtoje pajakoj karaly-

įį'7'% gei nori kartu ju mumij Jlovyb 
loj linkimai ir naudingai pralei/H 
laiką,kreipkij į 9Cęafiz.tto Jpvėj 

I draugininką.“

Vasarą — stovyhlon!

L Taip keliausim į stovyklą.

2. Statysim lapines. 6. Patys virsimės valgyti.

3. ...ir gražiai papuošim stovyklą. gamtoj.
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Pėdsakų
Artėjanti vasara atsineša su sa

vimi be galo daug progų pasimo
kyti skautiško meno — pėdsakų 
sekti. Juk būsi laukuose, miškuo
se, eisi vieškeliais, keliais, takų ta
keliais. Žiūrėk plačiom akim — ir 
pamatysi naują, antrą įdomų pa
saulį, kurio kiti, nepastabūs žmo
nės nematys. Įdomų margą pa
saulį pastebėti padės skautiškas 
mokėjimas sekti pėdsakus.

Kelios pastabos. Būdamas gam
toj, saugok laukų ir miškų kultū
ras. Niekados neik per aptvertas 
vietas — laukuose ar miškuose. 
Per dirvą gali eiti, jei tik suarta, 
bet niekados neik per užsėtą ar 
užsodintą lauką. Per pievą gali
ma eiti tik po šienapiūtės. Galima 
eiti per pūdymus, laukų takais ir 
ežėmis. Miške žiūrėk naujai užso
dintų plotų, jų netrypk. Kadangi 
uždrausta ir labai pavojinga — 
niekados neik geležinkelio linija.

Norėdamas išmokti pėdsakų 
sekti, žiūrėk šių dalykų. Pradė
kime.

I. Stenkis būti pastabus. Šiam tiks
lui išmok tu pastabumui lavinti pratimų, 
kurių rasi skautiškose knvgose. Jie išmo
kys tave sukaupti dėmėsi į vieną daly
ką, įvertinti to dalyko reikšmę tavo rei
kalui, padaryti teisingų išvadų iš paste
bėto reiškinio.

Tie pratimai išmokys tave žiūrėti, 
t. y., kreipti dėmesį į visus žymesnius 
dalykus aplinkumoje, matyti kas arti ir 
kas toli, lygiai gerai matyti kelio pėd
sakus ir smulkius artimus daiktus, ir to
limo reginio charakteringas savybes.

II. Išmok skaityti ir vartoti žemėlapį, 
išmok būdus pasaulio šalims rasti su 
saule, laikrodžiu, kompasu ir t. t. ir ne
praleisk progos šitoje srityje lavintis. Iš
mok signalizuoti, spėti atstumus ir da
ryti topografines nuotraukas.

Bato pėdsakas gali labai daug pasakyti.

III. Mokykis kiekviena proga sekti 
pėdsakus: žmogaus, arklio, vežimo, 
automobilio, autobuso, motociklo, dvira
čio, visokių žvėrių ir t. t. — bėgimo ir 
žingsnio, visokiame grunte — sausame ir 
drėgname, žolėje ir kely ir t. t.

a) Žmogus įvairiai eina: vie
nas skečia pėdas į šalis, kitas deda pė
das beveik lygiagrečiai, trečias abi pė
das suka į vieną pusę. Šitos savybės įga-

sekimas.
liną kartais atskirti vieną pėdsaką nuo 
kito. Bet pats pėdsakas, t. y., avali
nės atspaudas turi dar ryškesnių 
žymių: pado forma, ilgis, plotis ir kt. 
įsižiūrėjus įgalins išskirti tą pėdsaką iš 
visų kitų.

Iš žingsnio ilgio galima spėti 
sekamo žmogaus ūgį ir atsakyti į klau
simą — ar jis ėjo, ar bėgo. Einant žings
niu normalaus ūgio žmogaus žingsnio il
gis (nuo dešinės kopos kulnies iki kai
riosios) bus 70—80 cm., o bėgant 90— 
100 cm.

Bėgant padų priekis stipriau įsi- 
spaudžia į žemę ir toje vietoje atspau
das bus gilesnis, be to, dar žemė, smėlis 
bėgant išmetama į priekį.

Šlubio vienas žingsnis ilgesnis, ant
ras trumpesnis, pakaitomis.

Pametęs pėdsaką (tas dažnai 
pasitaiko žolėje, kurią pėdsakas tik pri
spaudžia, arba kietame grunte), įbęsk pa
galį toje vietoje, kur radai paskutinį 
pėdsaką, nusistatyk kryptį, kuria iki šiol 
pėdsakas ėjo, ir eik keliolika žingsnių ta 
kryptimi iki minkštesnio grunto. Jei ten 
nerasi tolesnio pėdsako, eik ratu ieško
damas pėdsako — tavo paties pėdsakas 
tavęs nesuklaidins, nes pats eisi tik spin
duliu ir rato apskritimu. Jei sekėjų yra 
keli, tai šitaip ieško dviese, eidami ne
vienodo spindulio ratus, kiti laukia prie 
pagalio, kad nesutryptų pėdsakų.

b) Arklys palieka charakte
ringus pasagų pėdsakus. Jei ėjo 
žingsniu, bus du atspaudai kairiųjų 
kojų viena prie kitos, taip pat ir deši
niųjų kojų, nes arklys užpakalines kojas 
pakaitom stato tuoj po priešakinių kojų 
pėdsakų. Risčia palieka panašius pėd
sakus, tik pėdsakai maždaug pusiau to
liau vieni nuo kitų, kaip žinginėje, ir že
mė išmetama į priekį. Zovada už-, 
pakalinių kojų pėdsakai yra pralenkę 
priešakinių kojų pėdsakus.

c) Vežimas palieka tiesios linijos 
pėdsakus, platesnius arba siauresnius, 
žiūrint kokie ratai. Pėdsakai eina lygia
grečiai ir iš vienos linijos atstumo nuo 
kitos galima nustatyti vežimo ašies plotį. 
Sunkūs vežimai palieka labiau įspaustus 
pėdsakus. Į priekį išmesti akmenukai pa
rodo važiavimo kryptį, o greitį galima 
nustatyti iš arklių pėdsakų. Dviračio 
ir automobilio pėdsaką kiekvienas 
pažins iš savotiško padangų rašto. O 
kryptį nesunku nustatyti iš pėdsako, pa
likto pravažiuojant kelio nelygumus.

Pažinti pėdsaką, atskirti jį iš kitų, tai 
dar ne viskas — reikia išmokti sekti, ly
ginti pastebėtus dalykus ir daryti iš jų 
tikras išvadas, pav,, suprasti ne tik, kur 
sekamas asmuo ėjo, bet ir ką veikė, ku
riuo tikslu ėjo ir pan. Šito galima išmokti 
tik iš nuolatinių pratimų.

Pradėk mokytis savo skiltyje 
nuo dirbtinių pėdsakų. Sek pėd
saką, atžymėtą popierėliais, pabertais žir
niais, kreidos ženklais ir pan., vėliau sek 
tikrus pėdsakus gerame grunte, pagaliau 
pereik prie sunkesnių pėdsakų.

IV. Išmok skautų ženklus. Jie 
vartojami skautų susikalbėti tarpusavy

Įvairios pėdos.

iškyloje ir žaidimuose. Tuos ženklus daro 
einąs priešakyje žvalgas, kad einantieji 
po jo nepamestų kelio. Tuos ženklus de
da kiekvienas skautas esant reikalui. Jie 
brėžiami pagaliu žemėje, kreida medžių 
kamienuose, akmenyse ir t. t. arba su
dedami ženklai iš šakelių ir pan. Daž
niausiai vartojami ženklai yra šie:

„šiuo keliu eik“.
X „šiuo keliu neik“.

m Į~' „už 3 žingsnių paslėptas laiškas“. 
0 „aš nuėjau namo“.

Daugiau įvairių ženklų rasi 1932 m. 
skautų kalendoriuje „Budė k“ 223—226 
pusi., arba kitose skautiškose knygose. 
Šalia ženklo reikia dėti sutartas parašas.

Bet jeigu yra žaidžiama dviem parti
jom, tada skautai negali vartoti visus 
tuos ženklus, nes gali parodyti priešui 
kelią. Todėl kiekviena skiltis gali turėti 
savo slaptus ženklus (žolės suri
šimas, akmenukų dėliojimas, kreidos 
ženklai ir pan.), kurių nežinos priešinga 
partija. Tų ženklų turi būti nedaug, bet 
jie turi daug sakyti tam, kuris žino, kur 
jų ieškoti ir ką jie reiškia. Jais pažymi
mi tik svarbiausi dalykai, galį pasitaiky
ti laukų žaidime, pav., „grįsk — slėp- 
kis — pagalbosl — lauk manęs — ten 
priešas — pavojus — skubėk" ir t. t.

Perskaitytą ženklą visada reikia pa
naikinti.
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Slaptieji kelio ženklai.
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Susirašinėhime su
Ar turi Lietuva ir savo draugų užsienyje?

Amerikoje yra didelė įvai
rių tautų berniukų susirašinėjimo 
draugija MY FRIEND ABROD. 
Šios draugijos priešakyje stovi 
danas daktaras S v e n V. 
Knudsen, didelis visų šalių 
jaunimo bičiulis. Jis taip pat 
yra ir skautų draugas ir puikus 
skautiškų laužų vedėjas.

Dr. Sven V. Knudsen savo 
draugijos MY FRIEND ABROD 
pagalba tarpininkauja susiraši- 
nėjant apie 20.000 įvairių tautų 
jaunimo—berniukų ir mergaičių. 
Jų didžiuma yra moksleiviai. 
Deja, tuo tarpu tame skaičiuje

dar nėra lietuvių. Taigi, p. Dr. V. Knudsen yra 
atsikreipęs į Lietuvos skautų sąjungą, prašyda
mas, kad ji jam suteiktų adresų tų Lietuvos skau
tų - čių ir šiaip moksleivių, kurie - rios norėtų 
susirašinėti su kitų šalių jaunimu. Norintieji ar no
rinčios susirašinėti turi būti 14 — 18 metų amžiaus. 
Laiškai rašomi kokia svetima kalba, pav., vokiečių; 
anglų, prancūzų, esperanto ir kt. Norintieji pra-

uzsienių jaunimu.
šomi atsiųsti Lietuvos skautų sąjungos užsienių da
liai savo adresus, pavardes bei vardus ir nurodyti, 
kiek turi metų, kur mokosi, ar yra skautai, kokių 
ypatingų pamėgimų turi ir kokiomis temomis ir ko
kia kalba norėtų susirašinėti.

Lietuvos sk. sąjungos užsienių dalis, surinkusi 
kiek tokių adresų, juos nusiųs p. dr. V. Knudsenui, 
kuris juos paskelbs kitų tautų berniukams ir mer
gaitėms, be to, jis jums atsiųs adresų, iš kurių ga
lėsite pasirinkti ir kam nors parašyti pirmi.

Jūs, susirašinėdami, galite sužinoti daug įdomių 
dalykų apie svetimus kraštus, tokių dalykų, kurių 
nėra geografijos vadovėliuose. Daugiau, jūs galite 
patarnauti mūsų mažajai, bet brangiajai Lietuvai, 
apie kurią platusis pasaulis visai nedaug težino.

Jūs papasakokite kitų tautų berniukams ir mer
gaitėms apie gražią, bet vargingą Lietuvos praeiti, 
apie Nepriklausomybės atgavimą, apie dabartinius 
darbus, apie mūsų gražią gamtą (nusiųskite ir atvi 
ručių). Be to, susirašinėjimas kokia nors svetima 
kalba, kurios jūs mokotės mokykloje, jums labai 
padės tobulintis toje kalboje, padės jums greičiau 
pramokti jos.

Jūsų svetimų kalbų mokytojai jums padės tuos 
laiškus gerai svetima kalba parašyti.

V. Išmok išnaudoti paviršiaus 
nelygumus sekdamas priešą ir įvai
rius būdus nepastebėtam artėti 
>rie priešo.

Ar esi sargyboje, ar selini, privalai 
išnaudoti kiekvieną žemės paviršiaus ne
lygumą, kiekvieną krūmą, tvorą ir kt., 
kad už jų pasislėptum, arba nepa
stebimas artėtum. Išsamių taisyklių čia 
negalima nustatyti, viskas priklauso nuo 
aplinkybių ir nuo tavo uždavinio pobū
džio. „Viską matyti, ir pačiam 
nebūti matoma m“ — tai dėsnis, 
kurio privalai čia laikytis. Pavyzdžiui:

a) Jeigu turi sekti nuo kalno, tai pri- 
slink prie viršūnės, bet niekados 
ne į pačią viršūnę, ir pamažu kelk 
galvą, kol viską matysi. Jeigu būtum at
sigulęs pačioje viršūnėje, tai perdaug iš- 
sikištum kalno kontūro linijoje ir tuojau 
būtum kitų pastebėtas.

b) Niekados nesirodyk horizonto lini
joje, nes tada tavo kontūrai aiškiausiai 
išsiskiria, ir labiausiai stenkis nesi
skirti nuo to fono, kuriame esi. 
Taigi, jei vilki tamsiais drabužiais, nesi
rodyk šviesiame fone (smėlis), kai šviečia 
saulė, stebėk iš tokios vietos, kuri yra 
šešėlyje, jei guli žolėje ir turi pakelti gal
vą apsidairyti, tai galvą irgi apkaišyk žo
lėmis, ir pan.

c) Kiek galima mažiau judink 
galvą ką nors stebėdamas, o ypač tada, 
kai matai, kad priešas žiūri į tavo pusę.

d) Jeigu slepies už kelmo, akmens ir 
pan., tai nežiūrėk per viršų, o būtinai 
iš šono prie pat žemės; iš už medžio 

žiūrėk irgi tik atsigulęs. Jei slepies už 
krūmo, tai nežiūrėk per viršų ar iš šono, 
bet’ pamažu praskirk šakas ir žiūrėk pro 
pasidariusį tarpą tarp lapų.

e) Miške neišeik į pakraštį, bet žiū
rėk pro kamienų tarpą eidamas į priekį 
tik tiek, kiek būtinai reikalinga. Kamba
ryje nestovėk prie lango, bet žiūrėk iš 
kambario gilumos.

Skautai selina.

f) Selindamas prie priešo, panaudok 
kiekvieną žemės nelygumą, kad prieitum 
nepastebėtas. Geriau pasirink ilgesnį, bet 
daugiau saugų kelią. Jeigu būtinai rei
kia pereiti per atvirą vietą, tai tokią 
vietą pereik kuo greičiau. Gali naudotis 
visokiausiom slėpimosi, dangos priemo
nėm: slėptis už važiuojančio vežimo, nu

pjauti šaką, imituojančią krūmą ir slink
ti į priekį laikant ją prieš save, ir dau
gelis kitokių priemonių — dėkinga dir
va vaizduotei.

g) Padėtis, kurioje artėji, priklauso 
nuo vietos saugumo. Jeigu vieta visai už
dengta, gali eiti išsitiesęs, taupydamas 
jėgas ateičiai. Jei danga darosi žemesnė, 
privalai ir pats pasilenkti, o atviroje vie
toje tenka ropoti arba šliaužti. Kadangi 
paskutinieji būdai yra varginantys, tai 
vartotini tik esant reikalui labai arti pri
sunkti, arba pereiti nedideliems neuž
dengtiems plotams.

h) Ir dieną, kai skiltis selina, ne
galima kalbėti ir griežtai reikia saugoti 
tylą. Susikalbama ženklais, ir visą laiką 
reikia žiūrėti skiltininko. Tuo labiau 
naktį reikia čia būti atsargiems. Būtent:

Visus skambančius daiktus — apran
gos ar kuprinėje, taip sudėti, kad ne
skambėtų. Nedegti šviesos, nebėgti, nes 
bėgimas toli girdėti, vengti turėti po kojų 
kietą arba traškantį gruntą. Nežiūrėti į 
žemę, neužminti kulnų einančiam prieš 
tave, jeigu suklupsi ir krisi, tai nors ne
sušuk. Jeigu šviečia mėnulis, tai pasiieš
kok šešėlio, venk trobesių, nes ten tave 
išduos pradėję loti šunes, ir pan,

VI. Lavink klausą! Kad mokė
tum atskirti gamtos garsus nuo tų garsų, 
kurių sukelia žmonės. Ir dieną ir naktį 
mokėk suvokti kryptį, iš kur tie garsai 
ateina, ir kaip toli jie nuo tavęs.

i
Įiiuiillrtlltllllllll...

Šviesos ir durnų signalai.
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Žaidimai vandeny.
Metodika. Vasarą skautai daž

nai maudosi ir mokosi plaukti. 
Skautas turi išmokti visai laisvai 
vandeny laikytis ir judėti. Čia 
daug gali padėti vandens žaidimai. 
Vandens baimę nugalėti irgi ge
riausiai padeda vandens žaidimai.

Kad nebūtų nelaimingų atsitiki
mų žaidžiant vandeny, ypač su 
silpniau mokančiais plaukti, rei
kia visada atsiminti šias pamati
nes taisykles:

1. Gilesnėje vietoje leisti žaisti tik ge
riau apsipratusius vandeny. Kitiems žais
ti galima tik tose vietose, kur lygus dug
nas ir ne giliau, kaip iki pečių.

2. Žaidžiant vandenyje daugiau, kaip 
kuriame kitame žaidime, jokiu būdu ne
leistina dviem užpulti vieną.

3. Visada reikia turėti prirengus įran
kius skystantiems gelbėti, ir išmokyti vi
sus žaidimų dalyvius gulėti vandeny aukš- 
tielninkam (nejudant).

4. Žaidimo metu bent vienas turi ne
dalyvauti žaidime ir žiūrėti iš šalies, tu
rėdamas prie savęs skystantiems gelbėti 
įrankių.

5. Reikia išmokyti visus žaidikus vi
sada labai rimtai žiūrėti į pagalbos šauk
smą, nes dargi geras plaukikas kartais 
staiga gali blogai pasijusti vandeny.

6. Daugumas žaidimų vandeny prave
dami arba kaip individualiniai žaidimai, 
arba, kaip estaietinės rungtynės.

7. Žaidžiant vandeny visi dalyviai, ir 
žaidimų vedėjas, turi būti nusirengę, ar
ba su maudymosi kostiumais, išskyrus 
žaidimus, kur reikia nusirengti būnant 
vandeny.

8. Kiekvienas žaidikas, pasijutęs blo
gai, turi tuojau perspėti vedėją ir pasi
traukti iš žaidimo.

ŽAIDIMAI.
1. „Krakadilas“.

Dvi komandos po 3, arba daugiau, 
gerų plaukikų rungiasi plaukdami taip, 
kad kiekvienas viena ranka laiko plau
kiantį prieš jį už diržo arba už vienos 
kojos.
2. Aligatorius.

Panašus į pirmąjį, su tuo skirtumu, kad 
abi komandos plaukia aukštielninkos, ir 
plaukikai laiko vienas kitą kojomis iš 
užpakalio už juosmens.

3. Plaukimas su šaukštu ir bulbe.
Kiekvienas žaidikas, gauna šaukštą 

(medinį arba metalinį), į kurį dedama ne
didelė bulbė. Uždavinys — atplaukti į 

finišą nepametus naštos ir nešant ją įsi
kandus šaukštą už koto dantyse.
4. Plaukimas su žvake.

Kiekvienas žaidikas gauna žvakę ir 
degtuką. Turi nuplaukti iki paskirtos vie
tos, ten būdamas vandeny uždegti žva
kę ir atplaukti atgal su degančia žvake. 
Patogiausias plaukimo būdas — šonu.
5. Nusirengti būnant vandeny.

Dalyviai (tik geri plaukikai) išplau
kia iki skirtos vietos ir ten nusirengia. 
Paskiau, susirinkę drabužius, jie grįžta 
atgal. Laimi pirmas parplaukęs.

l'reniruotis geriausia laipsniškai, t. y., 
pirma išplaukiant su kelnaitėm, paskiau 
su marškiniais ir t. t. Sunkiausia nusi
rengti vandeny apsiavus šniūruotais ba
tais.

Šitą žaidimą galima žaisti tik jei da
lyviai turi senų drabužių ir sunešiotą 
avalynę. ‘
6. Skęstančio gelbėjimas.

Pradedant žaidimą vedėjas paaiškina, 
kaip reikia transportuoti vandeny skęs
tantį į krantą, paskui patikrina, ar visi 
suprato. Paskiau suskirsto žaidikus į ko
mandas po du kiekvienoje. Visos koman
dos išsirikiuoja, laikydamos rankomis ko
kį plaukiantį daiktą, krantą ar pan.

Davus ženklą, žaidikai pradeda plauk
ti taip, kad kiekvienos poros vienas neša 
antrą paaiškintu būdu. Gelbėjamas nie
kuo neturi padėti gelbėtojui. Atstumas 
tiansportavimui neturi būti didesnis, kaip 
8—10 metrų. Paskiau komandos grįžta ir 
pakartoja rungtynes, kiekvienos koman
dos dalyviams pasikeitus rolėmis.
7. Lenktynės su sienojais.

Prie kranto sudedami keli, kiek ga
lima vienodi, sienojai arba storos lentos. 
Kiekvienas žaidikas gauna vieną tokią 
lentą (sienoją).

Davus ženklą, žaidikai atsigula ant 
lentų ir plaukia irdamiesi rankomis ir 
kojomis. Laimi pirmas atėjęs į finišą. At
stumas 15—25 metrai.

Sunkiau. Reikalauti irtis tik ran
komis, plaukti aukštielninkam ir pan.

Jei yra didesnių sienojų, plaustų arba 
valčių, žaidimą galima žaisti kaip koman
dų lenktynes. Valtys, aišku, turi" būti be 
irklų,
8. Lauk nuo sienojo!

Vienam žaidikui (A) duodamas sieno
jas (plaustas, statinė) ir jis turi su juo 
pasiekti krantą. Kiti kiek palaukę vejasi 
ir stengiasi numesti jį nuo sienojo į van
denį. Leidžiama tik sienoją atimti, pa
nerti ir pan. Skandinti patį žaidiką ir 
grumtis su juo griežtai draudžiama. Žai- 
dikas A stengiasi pasiekti skirtą vietą 
(krantą, plūdę), išsilaikęs ant sienojo 
(ant plausto, ant statinės...).
9. Virvę traukti.

Žaidžiama tomis pat taisyklėmis, kaip 
ir žemėje. Gali būti du variantai: arba 
komandos traukia virvę stovėdamos 
ant dugno, arba traukia virvę plauk
damos.
10. Surasti daiktą.

Vandeny kuriam atstume nuo starto 
vietos ir tokiam gilume, kuris pakelia

mas žaidikams, įtvirtinamas ant inkarų 
(akmuo) kelios plūdės. Prie tų plūdžių 
numetamas į dugną koks nors pastebimas 
daiktas (nudažytas akmuo, lėkštė ar 
pan.). Davus ženklą, žaidikai startuoja, 
plaukia iki plūdžių, pasineria, iškeliu 
daiktą, pakelia jį ištiestoje rankoje aukš
čiau galvos, tuo parodydami, kad sura
do, ir vėl įmeta daiktą į vandenį ir grįžta. 
Siems grįžus, plaukia ieškoti kiti. Pasi
maino, kai sugrįžęs plaukikas ranka pa
lies laukiančio eilės koją.
11. Plaukimas su kliūtimis.

Dalyvių 2—20. Tai labai įdomi plau
kimo rūšis, bet reikia atsargiai parinkti 
kliūtis, kad žaidikai nesusižeistų. Geriau
siai tinka lygūs sienojai arba storos kar
tys, statinės, sudūrus dugnais arba kiek
viena skyrium su išmuštu dugnu, storos 
virvės (pertempti aukščiau vandens ir 
liepti perlipti per viršų). Paįvairinti ga
lima, pav., tokiais uždaviniais: nuskink 
obuolį (kabo ant meškerės), pataikyk 
sviedinį į apskritimą ir t. t.

Sunkiau: plaukti per kliūtis su ko
kia nors našta (maišas, krepšis, sviedi
nys ir pan.).
12. Šimtakojai.

Dalyvių 8—40. Prirengti ilgų karčių 
tiek, kiek komandų. Komandos išsiri
kiuoja starto linijoje. Kartys dedamos į 
vandenį 3 metrų atstu nuo kranto (išil
gai). Davus ženklą, komandos eina į van
denį, kiekvienas abiem rankom pasiima 
kartį (karties ilgio vienam metrui turi 
tekti ne daugiau, kaip 2 žaidikai), ir ko
mandos plaukia į finišą. Laimi ta koman
da, kurios kartis visu ilgumu anksčiau 
praeis finišo liniją. Jeigu nors vienas 
plaukikas nuėmė nuo karties abi rankas, 
komanda pralošė.
13. Uro tiltas.

Žaidžia 10—20. Vieta — negili upė, 
20—35 mtr. pločio. Komanda A užima 
abu krantu ir siunčia į vandenį 1—2 
„žvalgu -. Komandos B žaidikai yra van
deny. Jų tikslas — pagauti kamuolį, ku
rį komanda A permeta per upę. Kamuo
lys ne mažesnis, kaip 30—40 cm. skers
mens.

Taisyklės: 1) metančios kamuolį 
komandos žaidikai negali liesti vandens, 
išskyrus tik „žvalgus“, 2) „žvalgų" skai
čius sutariamas iš anksto, 3) jeigu ka
muolys įkrito į vandenį, „žvalgas" gali 
išmesti jį į krantą, „žvalgai" gali pasuo- 
tis, bet kiekvienas jų turi tik vieną me
timą, 4) jeigu kamuolys bus primuštas 
laikant jį „žvalgui rankose, kamuolys 
skaitomas pagautas, 5) komandos keičia
si vietomis, kamuolį pagavus, 6) teisėjas 
skaito taškus — kiekvienas laimingas 
permetimas duoda 1 tašką, permetimą;, 
su „žvalgų" pagalba — pusę taško, 7) lai
mi komanda, surinkusi sutartą taškų 
skaičių. ?
14. Gelbėjimo valčių lenktynės.

Prisirengimas: parūpinti kiekvienai 
4-rių žaidikų komandai po vieną valtį. 
Kiekvieną komandą sudaro vairininkas, 
du yrėjai ir geras plaukikas — vaidini, 
skęstantį. Šį teisėjas nuveža už 1000 — 
1500 metrų nuo starto, po signalo „skęs
tantis" šoka į vandenį.
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Žaidimai.
PIRMYN PRIE TIKSLO,
(Orientavimasis erdvėje),

Žaidikų skaičius — 1—3 skiltys; vie
nas skiriamas vadovu.

Įrankiai, Kiekvienas žaidikas turi kak
laryšį.

Žaidžiama kambaryje ir gamtos prie
globstyje.

Žaidimas tinka įvairaus amžiaus skau
tams ir skautėms.

Aikštė. Aikštės ilgis — 10—30 mtr., 
plotis — 5—10 mtr. — priklauso nuo 
žaidikų skaičiaus.

Žaidimo eiga. Žaidikai sustoja viena
me gale aikštės prie pat linijos. Visiems 
užrišamos kaklaryšiais akys. Po koman
dos: žengte marš! žaidikai vietoje 
apsisuka vieną kartą ir žengia iki kitame 
aikštės gale išbrėžtosios linijos; priėję 
sustoja. Laimi tas, kuris arčiausiai prie 
tos linijos būna priėjęs.

Taisyklės. 1. Žaidikai eina rankas klu
bais susidėję. 2. Žaidikai turi nė kiek ne
matyti. 3. Žaidikai per aikštę eina lėtai.

Žaisti — 3—10 kartų.
Vyr, skilt. Ant, Umbrasas, 
MES POET AI....

Žaidžiama kambaryje ir lauke. 
Žaidikų skaičius — 1—2 skiltys. 
Žaidimas tinka skautams bei skau

tėms.
Lavina greitą orientavimąsi.
Įrankiai — guminis arba odinis ka

muoly s.
Žaidimo eiga. Visi žaidikai sustoja 

arba turkiškai ant grindų bei pievos ar
ba ant kėdžių susėda ratu 1—2 mtr. at
stu viens nuo kito. Kiekvienas pasiren
ka kokį nors vardą, pav., gėlių, žvėrių,

Iki signalo gelbėjimo valtys stovi prie 
kranto pririštos (ne prirakintos). Irklai, 
dylės ir kt. turi tvarkingai gulėti sandė
lyje arba krante, bet ne valtyje.

Po signalo (šūvis, pagalbos šauksmas), 
komandos bėga į sandėlį, pasiima savo 
irklus, sėdasi į valtis ir iriasi į skęstantį. 
Laimi valtis, pirmoji pasiekusi skęstantį.

15. Jūros mūšis.

Komandos yra dviejose valtyse. Kiek
vienos valties komandą sudaro vadas, 
yrėjai ir „kombatantai" — kovotojai. Ei
liniai „kovotojai" po vieną atsistoja val
ties priešakyje. Kiekviena valtis turi po 
vieną 4—5 metrų ilgio kartį. Karčių ga
lai turi būti tvirtai apvynioti šieno, su
manu ar pan. maišais. Valtims suartėjus 
iki karties atstumo, vienas „kovotojų" 
ištiesia kartį savo priešui kitoje valtyje 
ir sako „laikyk“. Tas paėmęs kartį atsa
ko „laikau". Po to abiejų valčių kovoto
jai stengiasi kartimi, abu ją laikydami, 
nuversti vienas kitą į vandenį. Kai vienas 
priešų įkrito į vandenį, jis plaukia į kran
tą, o į jo vietą stoja kitas, ir t. t. Išlošia 
komanda, „paskandinusi" visus savo prie
šus. Yrėjai ir vadas visaip padeda savo 
„kovotojams", sukdami valtį patogiausia 
kryptimi.

Iš pirmos pagalbos.
Žaizdos.

Einant prie kokios nors žaizdos yra 
būtina kuo švariausiai su muilu nusi
mazgoti. Žaizdos negalima liesti pirštais, 
nei kitais jokiais daiktais. Nemazgoti 
žaizdos vandeniu. Žaizdos kraštus reikia 
nušluostyti marle, pamirkyta boro rūkšty. 
Nedideles žaizdas, įdrėskimus, vienu žo
džiu, odos sužalojimus, galima aptepti jo
du. Didesnių žaizdų jodu galima aptepti 
tik pačius kraštus. Žaizdas aprišti mar
lių, bintu. Negalima dėti ant žaizdos va
tos, kad ir higroskopinės. Pirmiausia rei
kia dėti sterelizuotą, keturgubai sulanks
tytą marlę, jos neturint, švarios drobės 
gabalėlį, ant tos marlės galima dėti va
tos ir visa tai pribintuoti. Jei iš žaizdos 
sunkiasi kraujas ir tvarsčiai greit per
mirksta, reikia tvarsčius dažniau keisti 
naujais.

Užterštoms žaizdoms valyti gali būti 
pavartotas vandenilio perūkštis (Hydr. 
peroxydat,). Bendrai, didesnių žaizdų ne
mėginti gydyti patiems. Suteikus pirmą 
pagalbą ir apstabdžius kraują ir tinkamai 
aprišus žaizdą, reikia siųsti pas gydytoją, 
kuris nuodugniai apžiūrės žaizdą ir nu
spręs ar ją galės nurodytais vaistais ir 
būdais pats gydyti ar teks dažniau apsi
lankyti pas gydytoją.

Sužeistą ranką niekad nepamiršti pa- 

miestų, spalvų ir t t. Po komandos; 
pradėk! vienas žaidikas, pasakęs drau
go vardą (žinoma, pasirinktą!), meta jam 
kamuolį, pasakydamas pusę sakinio. Pa
gavusis sviedinį turi sakinį baigti poetiš
kai — suderindamas galūnes. Pav., pra
deda A: „Kas skaito, rašo!", sugavusis 
kamuolį B toliau tęsia: „Tas duonos ne
prašo!“ Dabar pradeda B: „Aš esu pa
nelė razeta!", C toliau tęsdamas: „Geroj 
dirvoj pasėta!“

Kas greit nesiorientuoja, nesuranda 
greito atsako, išeina iš žaidimo.

Laimi likusis rate.
Vyr. skilt. Ant, Umbrasas.

Taisyklės: 1) valtys neturi susi
durti, komanda, dėl kurios kaltės įvyko 
susidūrimas, pralaimi, 2) reikia iš anksto 
susitarti, ar kautynėse aktyviai dalyvaus 
visa komanda (t. y., ir yrėjas ir vadas), 
ar tik iš anksto paskirtieji „kovotojai“; 
3) „kovotojas" skaitomas nugalėtas: a) 
jei įkrito į vandenį (nors ir laikytų kartį); 
b) jei paleido kartį iš rankų; c) jei abiem 
keliais palietė valties suolą, atsisėdo arba 
atsigulė; d) jeigu jam padėjo išlaikyti 
lygsvarą kitas; 4) jeigu „kovotojai" abu 
drauge įkrito į vandenį arba paleido kar
ti, tai abu išeina iš žaidimo (visais atve
jais išmuštas „kovotojas" turi apleisti 
valtį ir plaukti į krantą);
5) jeigu kartis bus patraukta prieš atsa
kant „laikau", tai kaltininkas išeina, nors 
u būtų taip numušęs priešą, o neteisin
gai numuštas grįžta į valtį.

rišti bintu ar skautų kaklaraiščiu, ske
petaite.

Būtinai reikia atsiminti, kad kartais 
ir mažas sužeidimas būna didelės nelai
mės priežastimi. Dėl mažos, neprižiūrė
tos žaizdos — gagrenavimas visos galūnės 
ir pasekmės netekimas rankos ar kojos. 
Užteršta mėšlu ar purvais žaizda gali iš
šaukti stabą (tetanus). Todėl ir apie ma- 

, žą žaizdą rūpintis kaip ir apie didelę.
Pagalba skęstančiam.

Didžiausią pagalbą skęstančiam bus 
galima suteikti tik ramiai veikiant, t. y., 
nenustojant pusiausvyros. Visada, jei dar 
galima, reikia stengtis skęstančiam su
šukti, kad jis tuojau bus išgelbėtas, ir ta
da pačiam reikia veikti energingai, aky- 
mirkoj apsvarsčius gelbėjimo priemones 
ir esamas sąlygas; ar šokti ir plaukti prie 
jo, ar mesti virvę, kartį, lentą ar skubėti 
laiveliu, vykdyti. Mokantis gerai plaukti 
tuojau šoka į upę ar ežerą ne tiesiog 
prie jo, bet kiek aukščiau ir neša skęs
tantį pavandeniui, kad mažiau pavargtų, 
į artimiausį krantą. Jei krantas tolėliau 
ir mažai pasitikima savo jėgomis, geriau
sia skęstantį palaikant paviršiuj, palaukti 
pagalbos laiveliu.

Reikia saugotis, kad skęstantis ne
įsikabintų į gelbėtoją, nes gali tikrai abu 
nuskęsti. Jeigu įsikabina, staigiu smūgiu 
atstumti arba pasinerti, o paskui vėl pa
imti teisingai iš užpakalio skęstantį.

Ištraukus ant kranto, jei yra netekęs 
sąmonės, reikia atgaivinti. Jeigu nekvė
puoja — daryti dirbtinį kvėpavimą. Ne
nusiminti ir nenustoti vilties, jeigu tuo
jau neatsigaivina. Dirbtiną kvėpavimą su 
mažomis pertraukomis kartais tenka 
daryti net keletą valandų. Ir tik po tokio 
įtempto darbo pasiseka atgaivinti sken
duolį.

Pirmiausias darbas — išvalyti nuo 
dumblų ir nešvarumų burną, pražiodyti, 
apžiūrėti liežuvį, apvertus kniūpštų iš
spausti vandenį, iššluostyti burną ir nosį. 
Vandens išspaudimą pakartoti kelius 
kartus. Toliau, daryti dirbtinį kvėpavi
mą. Paguldyti skenduolį, išžiodžius bur
ną, aukštielninką, po nugara padėti su
vyniotus drabužius, kad tuo būdu būtų 
iškila krūtinė. Kad burna neužsidarytų, 
apatinę žiauną kaklaraiščiu pririšti prie 
kaklo. Imama skenduolio rankas per rie
šus, atsiklaupiama prie jo galvos ir pa
mažu keliama ir tiesiama rankas aukštyn 
ir priešakin, tuo būdu, krūtinė didėja ir 
ten patenka oras, po to, rankas nuleisti 
vėl prie krūtinės ir dar kiek paspausti, 
kad iš jos oras išeitų ir t. t. Taip daryti 
16 — 18 kartų per minutę, vadinasi, ga
na dažnai, maždaug žmogaus kvėpavimo 
tempu. Stengtis, kad visą laiką tas būtų 
daroma vienodai ir ritmiškai. Kaip tik 
pasirodo burnoje kiek vandens, tuojau jį 
iššluostyti, kaip jau buvo sakyta.

Yra ir kitų kvėpavimo būdų, pav., 
jei dėl kokių nors priežasčių (kaulo lū
žimų ar kit.) rankų būtų negalima judinti. 
Tada tas atliekama ritmišku krūtinės 
ląstos spaudimu (16 — 18 kartų per 
minutę).

Ryškus atsigaivinimo ženklas — vei
do spalvos pakitėjimas: raudonas veidas 
— balsta, baltas — raudonėja. Pradėjus 
skenduoliui kvėpuoti (patikrinti užde

dant ant burnos paukščio plunksną ar 
veidrodėlį), reikia skenduolį susukti į šil
tas antklodes, kaitinti karšto vandens 
buteliais. Duoti truputį šilto vandens, 
arbatos ar kavos atsigerti. Duoti ligoniui 
ramybę, bet neleisti užmigti. Tokį išgel
bėtą skenduolį dar saugoti porą dienų.
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Medvėgalis.

Medvėgalis " Žemaičių pilis.
Tauragės apskr., tarp Karužiškių ir Kunigiškių 

kaimų ir vienkiemių yra aukščiausias Žemaičių kal
nas Medvėgalis, kurio aukštis nuo jūros vandens pa
viršiaus 234 mtr. Kaip žmonių sakoma, nuo Medvė
galio geromis akimis gali matyti keturiolika aplinki
nių bažnyčių. Per žiūroną esą matoma ir Rygos mies
to bokštai. Tolumoje prieš saulę žiba ežerai, o per 
miškų viršūnes rūkuose mėlynuoja Šatrijos, Girgždu
tes ir Baltininkų kalnai. Aplink Medvėgalį mirga 
vienkiemiai, kaimai, dvareliai, laukai, pievos, upe
liai, keliai ir keleliai.

Garsusis Medvėgalio piliakalnis susideda iš ke
lių aplink jį esančių kalnų, turinčių ypatingus savo 
vardus, kaip šit: Ąžuolų, Alkos, Piliorių, 
Sumonų ir Bevardžio. Pilies kalnu vadinasi 
ne pats Medvėgalis, bet šalia jo esantis kalnas. Ap
linkiniai vietos pavadinimai turi įdomius vardus, kaip 
šit :Karužiškia i, Vyrpilia i, Kunigiškiai, 
Laumėnai, Piliai ir kiti. Čia pat iš Medvėgalio 
šaltinių išteka mažas upelis Raudė, kurio vardas 
senovėj, gal būt, kilęs nuo raudų ir ašarų. Už kokio 
kilometro nuo Medvėgalio, Beržų kaimo laukuose 
yra pilaitė, vadinama ,,Papilės kalnas“. Vakarų pu
sėj, už poros kilometrų nuo Medvėgalio, V y r p i 1 i ų 
kaimo laukuose yra pilaitė. Pietų-vakarų pusėje stovi 
garsusis Bilionių piliakalnis. Pietuose, už trijų kilo
metrų nuo Medvėgalio, L a u m ė n ų kaime ,,Gaidžių 
pilė“, o toliau Pilių kaime garsusis piliakalnis Ra- 
guvija.

Medvėgalis plačiai išgarsėjęs ne savo didumu, 
bet garsia praeitimi, kurios mūsų žmonės ištisus šimt
mečius nepamiršo, kad ir didžiausių gyvenimo audrų 
blaškomi. Apie Medvėgalį rašė istorikas Narbutas, 
Wigandas, Kšivickis, Daukantas, Valančius ir daug 
kitų. Daug kartų Medvėgalį mini ir vokiečių kroni
kos, nes per juos čia daug kartų liejosi žemaičių 
kraujas.

Archeologas L. Kšivickis, aprašydamas Medvė
galį, taip sako:

„Jau kelerius metus apie jį vien tik nuostabių dalykų nuo
lat išgirsdavau, o kai, pagaliau, atsidūriau šioje Žemaičių šir
dyje, įsitikinau, kad jo garbė yra ne veltui nupelnyta. Taip, 
Medvėgalis ir jo apylinkės tarp Lukšto ir Paršo ežerų, tarp 
Laukuvos, Skaudvilės ir Kaltinėnų miestelių, tai didelis pra
eities archyvas. Praėjo amžiai, kartų kartos sugulė į karstą, o 
senovės paminklai stovi ir seka mums praėjusių laikų gyve
nimo pasaką. Čia pirmą kartą supratau, kad galime kalbėti 
apie lietuvių kultūrą, kaip kalbame apie keltų ar skandinavų 
kultūrą, — apie paprastą kultūrą, kur visuomenė nebuvo pa
siekusi aukščiausio dailės klestėjimo laipsnio, bet kuri buvo 
visai savaiminga, kuri turėjo savus, savarankiško plėtojimosi 
uždavinius, savus minties ir kūrybos kelius. Kad Medvėgalio 
piliakalnis arba žemės piramidė, riogsanti ant Bilionių terasų, 
stovėtų kur Vokietijoj ar Šveicarijoj, tai juos lankytų minios 
keliauninkų, būtų parašyta daugybė monografijų. O patys pa

minklai butų taip garsūs, kaip garsi yra senoji Karnako šven
tovė arbą Stonehenge.

Daug garbės turi Medvėgalis, daug apie jį yra padavimų 
ir pasakojimų, nušviestų būtųjų laikų atspindžiu. Jie skelbia, 
kad ši vieta esanti stebuklinga. Žmonių tradicijos, kad ir kaip 
supainiotos, dar neužmiršo tų laikų, kada jų bočiai saviveiklos 
sprandais bandė skraidyti. Tyli tačiau dėl svarbiausio dalyko, 
nutyli tai, kad Medvėgalis dar ir šiandien tebėra didis ir kad 
savo originalumu ir dailumu jis imponuoja labiau, negu Trakų 
ir Vilniaus griuvėsiai, negu koki rūmai gremėzdai su vėliavikė
mis, nelyginant popierinis Kuršo baronas . .. Pirmų pirmiausia 
čia žmogus pasimokai: nuo Medvėgalio viršūnės, aiškiai akimis 
aprėpdamas dviejų mylių plotą, akiratyje matydamas blizgan
čius tolimų ežerų vandenis ir „keturiolika" bažnyčių — bažny
čios buvo man visų senovės pilių pažymys, — pagaliau, žalu
mynų tarpe mėlynuojančius Šatriją ir Baltininkus, aš giliau pa
žvelgiau į kryžeivių kronikas, į lietuvių dvasią, aš supratau, 
kodėl lietuviai taip gausiai kardavosi miškuose, kai atsiras
davo galingesnio priešo apstoti, aš supratau, kam žudydavosi 
nusivylę pilių gynėjai, kam gyvus degindavo paimtus į nelaisvę 
plėšrius ricierius. Štai, kažkur vakarų padangėje nakties tam
sybėje švysteri gaisas vienas, antras, dešimtas. Šie gaisai kas 
akimirksnis rodosi vis naujoje vietoje ir nuolat arčiau ir arčiau. 
Pagaliau, ir ant Medvėgalio blyksteli didžiulė liepsna ir siunčia 
toliau bauginamą žinią, kad priešas ateina. Gaisai nyksta va
karuose, raudonumas eina pamažu toliau, iki jų atošvaistos su
stoja ties Baltininkais, ties Šatrija ... Ugnies krivūlės išnešiojo 
pavojaus žinią po visą kraštą. Iš tolimesnių sodybų traukia bū
riai moterų ir vaikų į Trakus, gerus Lietuvos maitintojus ir 
globotojus. Vyrai su ginklais rankose stengiasi į pilis ir iš
trauko, gal, gaires, rodančias povandenio grendimus, kuriais 
eina į pilis. Į Medvėgalį traukia žmonės iš dviejų mylių apy
linkės; pagaliau, užplaukia priešas; gausingas, gerai ginkluotas, 
ir apsčiai apsiaučia tvirtumą. Ritasi nuo kalno rąstai ir akmens, 
triuškina puolančius, mala kopėčias, kuriomis priešas veržiasi 
į pilį. Bet priešas nugali. Moters ir vaikai prašosi pasigailimi, 
vyrai derasi. Kryžeiviai nė girdėti nenori apie pasigailėjimą, 
Baisios valandos . ,. Tačiau, galų gale, vilkai krikštijami, prie
šas pasitraukia, jis palieka tiktai pelenus, sutremptus laukus, 
dykumas .., Toki įvykiai eina kas mėnuo čia vienoje, čia ki
toje apylinkėje.

Gediminui valdant, Lietuva tiek sustiprėjo, kad 
daugelį kryžiuočių užvaldytų savo žemių atgal atsi
ėmė ir daug kartų smarkiau sumušė galingus savo 
priešus. Kryžiuočiai, matydami didėjant Lietuvos ga
lybę, stengėsi prisitraukti sau talkininkų iš visos va
karų Europos. Kryžiuočių valdovas Verner Orsein 
nuvyko pas čekų karalių Joną prašyti į talką karui 
prieš pagonišką Lietuvą, žadėdamas pavesti jam už
imtas Lietuvos žemes ir išplėštus turtus. Surinkę apie 
30.000 vyrų vokiečių ir čekų jungtinės kariuomenės. 
Ties Ragainės miestu persikėlė per Nemuną ir 
įžengė į Žemaičius. 1329 m. vasario 1 d. pasiekė Med
vėgalio pilį. Žemaičiai, pajutę prisiartinant priešus, 
surinkę būrius vyrų, subėgo į pilį. Kurie nespėjo 
į pilį, tai likosi priešų pulti iš užpakalio. Medvėga
lio pilies vadu buvo galingiausias žemaitis Bučas. 
Prasidėjo baisus mūšis. Tris dienas, tris naktis be 
paliovos mušėsi atkaklūs žemaičiai. Prašė dievų 
pagalbos, kad atsilaikytų prieš daug skaitlingesnius 
priešus. Sunku buvo gintis žemaičiams iš visų pu
sių apsiaustiems nesuskaitomos daugybės priešų. 
Pritrūko ir maisto ir ginklų, nusilpo narsūs žemaičių 
kariai, nebegalėjo sulaikyti nuolatos besiveržiančių 
priešų. Per krūvas lavonų susigrūdo pilin pikti prie
šai — pasalūnai. Nužudė pilies vadą Bučą, suėmė 
3000 žmonių. Vokiečiai visus suimtuosius norėjo iš
pjauti, bet čekų karalius neleidęs, liepęs apkrikštyti. 
Medvėgalį užėmus užėjo didelį šalčiai, o žemaičiai 
priešus pajutę, iš anksto aplink pilį buvo sunaikinę 
visus trobesius. Tuo tarpu čekų karalius susirgo 
ir atėjo žinia, kad į Prūsus lenkai įsibriovė. Todėl 
tolyn skverbtis į Žemaitiją nė čekai, nė vokiečiai ne
benorėjo. Ėmė trauktis iš užimto krašto. Paimtieji 
į nelaisvę žemaičiai per girias bevarant išbėgiojo, o
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Pavasaris tėvynėje.
Skaute, jau juokias pavasaris žalias. 
Jau kvepia miškai, ir laukai jau žali. 
Pavasariško džiaugsmo sulaikyt nieks negali. 
Pavasaris jaunas ir mes juk jauni.

Jau puošias tėvynė, vilioja jos kloniai — 
Norėtum paskęsti jos pievų bangose, 
Pakilti su gervėm į mėlynus tolius 
Ir džiaugtis jaunatve ir juoktis, kvatoti.

Tėvynės miškai mus vėl kviečia į save, 
Beržai Čia vėl verkia kasomis nusvirę; 
IŠdigs palapinių vėl miestas pas upę, 
O mes dainomis apipinsime girią.

Žaliai pasipuošę jau plotai tėvynės — 
Pamilkime jąją, nes verta mylėti — 
Smūtkeliai prie kelio, svajotojai gluosniai — 
Ir Alpių šalis mums tur jos pavydėti.

Pavasaris, skaute, į mišką išeiki — 
Pajusi grožybes gamtužės* gražios; 
O pievose tave sutiks pempių „Sveiki“, — 

z Ištarsi: antros šalies nėra tokios!

Kazys Bradūnas.

kiti, nuvarius į Prūsus, parbėgo į savo kraštą. Taip 
tas didelis karas niekais išėjo.

Tą aprašo istorikas Narbutas ir Wigando kro
nikos.

Medvėgalio tvirtuma, matyt, pasinaudota ir vė
lesniais karais, kaip švedkarių metu, nes žmonėse 
įdomus padavimas išlikęs taip byloja; Prieš 
kokį porą šimtų metų, kada švedai buvę užėmę 
Medvėgalio kalną, tuomet kokie 300 švedų raitelių 
pasileidę arklius pas kalną pievose pasiganyti. Ne
tikėtai juos užpuolusi mūsų kariuomenė ir pagriebusi 
visą bandą arklių, o švedai sulindę visi į kalne esan
čius požemius, taip ir likę ten visi. Naktį, sako, 
išeidavę ant kalno ir sėdėdavę su mergaitėmis suo
luose, kurie tuomet buvę pataisyti ant kalno. Bet 
vėliau mūsų kariuomenė išviliojusi juos iš kalno ir 
daugiau nebeleidusi sueiti atgal. Tą pasakojimą 
teko girdėti Bilionyse.

Žmonių pasakojimai ir padavimai sako, kad Med
vėgaly senovėj buvo kūrenama šventoji ugnis. Tą 
patvirtina ir gausiai randamos kalne anglys. Medvė
galio savininkas 1930 m. man pasakojo, kad anglių 
tiek daug randama, jog ir dabar iš kalno iškastas 
anglis vartoja ūkio reikalams. Kalne randama ir 
daugiau įvairių iškasenų bei senienų. Kaltinėnų 
valsčiaus savivaldybei liepiant buvo imamas iš Med
vėgalio žvyras keliams, tuomet buvo randama daug 
žmonių kaulų, žalvario apyrankių, žiedų, senovės 
ginklų ir įvairių papuošalų. Čia gyvenantieji žmonės 
sako, į kalną įeiti buvusios geležinės durys ir vietą 
nurodo kur jos yra, bet dabar esančios užgriuvusios.

Norint išgirsti pasakojant Medvėgalio pasakoji
mus ir padavimus tenka kreiptis į žmones toliau gy
venančius, nes iš buvusių aplink kalną kaimų žemės 
atimtos ir padaryti dvareliai. Taip išnykus kaimams, 
žuvo seni istoriniai senų žmonių pasakojimai ir pada
vimai. Dabar norėdamas, ką nors išgirsti iš kaimo 
žmonių apie Medvėgalio senovę, turi ieškoti jų už 
20—30 kilometrų nuo Medvėgalio.

Pas Varnius pasakojo senukas esąs girdėjęs se
novėj pasakojančius, kad kuomet lenkai Lietuvą ru

sams pardavę, o pardavę, sako, buvo per lenkmetį, 
tai tuomet, bėgdami iš Lietuvos, nespėję paimti pi
nigų, kuriuos čia iš žmonių buvę surinkę. Tuomet 
užkasę 12 bačkų aukso Medvėgaly, tik niekas neži
no kurioje vietoje, todėl negalį rasti.

Senas Pakražanties kunigas, kada kunigavęs 
netoli Medvėgalio, tai girdėjęs aplinkinių gyventojų 
tokių pasakojimų apie Medvėgalį:

Sako, kalne gyvenanti lietuvių kariuomenė, kuri 
kartais išeinanti iš kalno naktį, muštravojasi, kape- 
lijas groja, baraboną muša, aplink kalną apeina ir 
vėl visa kariuomenė į kalną sueina.

Girdėjęs šnekant, kad Bytautas ar Stravinskas 
partraukęs burliokus kasti Medvėgalio. Burliokams 
prakasus kalno šoną ėmusios byrėti anglys. Paskui 
prisikasę iki mūro, pramušę mūrą, radę kažin kokias 
geležines ar varines duris, o duryse užrakinta spyna, 
taip didelė, kaip kibiras. Tuomet prisisapnavo By
tautui, kad pašalintų burliokus ir nejudintų to kalno. 
Bytautas neklausęs ir liepęs kasti toliau, sakydamas, 
kad nieko nebijąs. Antrą kartą jam vėl prisisapna
vę ir jau su pagrasinimu bausmėmis. Nepaklausius, 
Bytautas likęs sutrauktas, jį, kaip žmonės sako, ,,su
traukę į kiaulę“, tai reiškia, kad jis pasidarė pana
šus į kiaulę, bet žmogus. Kuomet pašalino nuo kal
no burliokus, tuomet ponas vėl patapo sveikas, kaip 
buvęs.

Kada tai, nė iš šio, nė iš to atsivėrusi Medvė
galio kalno gale kiaurynė. Tuomet kalno savininkas 
panorėjęs sužinoti, kokio gilumo ta kiaurynė, bet 
niekuo negalėjęs pasiekti jos dugno. Kišo visų 
ilgiausią kartį — dugno nepasiekė. Surišo visas 
dvaro vadeles ir visus šniūrus, suleido į kiaurynę, 
siekė, siekė, dugno dar nepasiekė. Tuomet surinko 
visas vadeles ir iš aplinkinių kaimų, surišo visas ir 
užnėręs akmenį suleido į tą kiaurynę; kaip tik su
leido, tik čiaukšt su kardu ir nukirto virvę lietuvių 
kariuomenės karininkas, kuris stovi su visa ka
riuomene po kalnu, o akmuo dundėdamas, žvangė
damas nukrito į gilybių dugną. Taip niekas ir ne
galėjo išmatuoti, nė sužinoti kalno begalinės kiau
rynės dugno,

Bilionyse vienas senukas pasakojo, kad kažkuo- 
met vaikai, besibastydami Medvėgalio kalne, aptiko 
skylę, kokią tai kiaurynę. Vienas drąsesnis įlindo. 
Tolyn nulindęs paklydo kažkokiuose požemiuose. 
Paskui ten jis atsidūrė puikiuose požemių rūmuose, 
kuriuose viename kambaryje gražioje kėdėje sėdėjo 
senutis karalius, ranka galvą pasirėmęs. Tas kara
lius vaikutį pamylėjęs ir visokiomis gėrybė
mis apdovanojęs. Taip primylėtą tą vaiką vėl išlei
do iš tų rūmų. Tuomet vaikas vėl išlindo iš kalno 
per kur buvo įlindęs. Paskui visą tai kitiems papa
sakojęs. Kaip tik sužinojo kiti vaikai, neiškentė ir 
įlindo į kalną ton kiaurynėn. Kaip tik įlindo antras 
vaikas, taip jau daugiau tas ir nebeišlindo. Įlindo 
trečias ir tas nebeišlindo. Tuomet pabūgę visi išbė
giojo sau ir bijojo kalno iš tolo.

Kitą kartą kas tai pastebėjo Medvėgaly lyg kokį 
tai mūrą ar pamatą. Ėmė jį atkasinėti ir žiūrėti kas 
ten taip užmūryta, bene kokie turtai. Bet kiek tik 
dieną atkasa, tiek iš nakties vėl randa užkasta. Su
telkė talką 30 vyrų ir kasė, bet kiek tik dieną atka
sa, tiek iš nakties vėl randa užkasta. Sutelkė dar 
daugiau vyrų kasti, bet vistiek taip pat negalėjo 
atkasti. Mat, kalnas yra užkeiktas, taip nieko nepa
darę metė kasti. B . Buračas.
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Nevažiuokite stovyklon.
Skaitau Sk. Aidą, nuotaika to

kia poetiška: net valgyti nesino
ri. . . Tik bacht... šaltu prakaitu 
ir apipylė. Žiūriu ir netikiu: visi 
važiuokite stovyklon. Ne, draugai, 
ne! Nevažiuokit. Iš namų a ni 
gu gu.

Aš aną vasarą štai buvau išva
žiavęs Palangon į stovyklą, ir da
bar šaltis nugara tebevaikšto!

Nuvažiavau, vadinasi, stovyk
lon. Ir ką gi! Iš pat ryto maudytis. 
O vanduo, kaip spiritas, net užša
lęs, neva ledai viršum plauko.

— Ne, — sakau, — į vandenį 
lysti negaliu, nes vanduo čia tik
ras reumatizmas .. .

O skiltininkas savo:
— Nieko, — girdi, — turi mau

dytis, II laipsnin 16 mt. reikia mo
kėti nuplaukti.

— Kaip aš plauksiu? — sakau.
O Jis už pakarpos ir į jūrą. Į 

dugną pusėtinai dar plaukiau, o į 
viršų nė iš vietos. Ir pirštų pritrū
kau: nosį užkemšu, pro ausis bė
ga, ausis uždengiu — burna atsi
daro. O čia ir kvėpuot užsinorė
jau. Patraukiau, žinoma, — o čia 
ir dvasią užėmė. Nieko nelaukiau. 
Nėriau į viršų ir į krantą. 0 čia 
vėl už pakarpos ir vėl į Jūrą.

— Klausykit, — rėkiu, — klau
sykit, aš tik tik neprigėriau!

— Tik-tik nesiskaito, brolau, o 
plaukti turi išmokti!

Nu ir nardžiau! Kaip povande
ninis laivas. Ir manot, kad išmo
kau plaukt. Ne. Tik skendimo 
technikoje išsidirbau.

Po maudymos ir vėliavą kelia. 
Stoviu eilėj ir tyliu. Pabaigė him
ną. O viršininkas į mane žiūri, lyg 
aš triukšmą kelčiau, ir sako: ko, 
girdi, stovi, kaip vandens bumon 
prigėręs, kai reikia giedoti?

— Kaip, — sakau, porą žings
nių paėjėjęs, — bumon prigė
ręs, ne tik bumon, bet ir į visas 
žarnas vandens prigėriau, kol ma
ne murkdė . ..

Pasibaigus mankštai, dumiu tie
siai į virtuvę. Ir vos tik ten įle
kiu, Dievuliau tu brangiausias, 
koks triukšmas pasidarė. Visi de- 
žurai juokiasi ir rėkia.

— Nusiraminkit, — sakau, — aš 
gi valgyt noriu!

O jie tik rėkia, neklauso. Čia ir 
viršininkas prasispaudžia.

— Aha, ir vėl tu! — nutęsia. — 
Gerai, už pabaudą marš malkų 
rinkti.

Baigta.

Renku šakas, o žiūriu už krūmo 
mano draugas „Višta“ sėdi ir bu
di. Budi, kad prie darbo neprista
tytų. Nu ir aš jam į kompaniją. 
Budim abudu. Tik trakšt-trakšt 
sutratėjo iš užpakalio. Nespėjom 
pasprukt, — išlenda adjutantas.

— Nu, — sakau, — Višta, iš 
Schilės į Charibdę papuolėm. Juk 
adjutantas pikčiau choleros!

O tas ir atsikvėpti mums neda
vė: už pakarpos, virtuvėn ir pri
statė lupti silkių.

Lupam. Galų gale nulupom. At
sikvėpti, manau, gausiu. Kur tau? 
Virėjas toliau įsakinėja: Sudekit, 
girdi, silkes į aną kaną. Tenai, va!

Laiko Višta bliūdą, o aš silkes į 
kaną leidžiu. Tik prilėkė virėjas 
ir išsižiojo, lyg mes būtumėm ra
guoliai ...

Iš kur mes galėjom žinoti, į ku
rią kaną dėti silkes. Suleidom į 
pieną ir tiek. Manėm, gal čia nau
ja patrova, ar ką?

Daugiau manęs jau dirbti virtu
vėje nešaukė. Laisvas rankas da
vė. Nu, aš ir vaikštau sau, gamta 
grožėjuos . . . Tik prisiminiau, kad 
be pusryčių dar. Nu čia visas krau
jas sujudo. Ir vaikščiot nesinori — 
tik į laikrodį žiūriu. Nerimauju 
tiesiog. Ir lėkštę ir šaukštą turiu, 
d trimitas — nė cipt. Gi žiūriu — 
skiltininkas atūžia. Tiesiog ant 
manęs mauna ir jau iš tolo mojuo
ja. Nu prapuolei, manau. Vytau
tai, prapuolei. O skiltininkas lita
niją jau ir veda:

— Ko, girdi, nesušvilpus su 
lėkšte vaikščioji, kitiems apetitą 
žadini. Padėk, girdi, bliūdą ir ap
rink skiedras aplink laužą. O čia 
trimitas, kad jis plyštų, tik triūbija 
pietums, tik triūbija . . .

Renku skiedras, o pačiam širdis 
taip ir diegia: išgraibys tirštimus, 
išgraibys!. . . Nebegalėjau surinkti 
visų skiedrų, užžėriau smėliu ir 
dumiu į virtuvę. O čia skautai vir
tuvę apstoję, apgulę . . . Prasispau- 
džiu į pirmą vietą ir atkišu bliū
dą. O virėjas ir nemano man pilti. 
Girdi, — kur be eilės lendi, kitus 
skautus nustumi, turėtumei tvar
kos, girdi, prisilaikyti. Užvirė 
karštas protėvių-karžygių kraujas. 
Bet. .. sriubos gavau vistiek pas
kutinis.

Nu, — ir pripylė jis man skys
čių. Dangus ir žemė matosi. Žiū
riu į bliūdą ir verkti tiesiog norisi. 
Neatsikvėpęs išgėriau. Ir vėl einu. 
O jis ir vėl skysčių primovė. Išgė

riau vėl. Trečią kartą vėl skysčiai. 
Katino tu dūšia, manau, nevisa- 
dos juk skysčius graibysi, ketvir
tą kartą vistiek klecką įmesi. O jis 
ir ketvirtą kartą skysčius po puo
dą gaudo.

— Broli, — sakau, — broli, ne
skriausk kitų! Turėk širdį. Diena 
šilta, visi gerti nori, o tu man vie
nam tik skysčius pili, o kitus tirš
čiais vargini...

O jis juokiasi ir vėl savo.
Po tokių pietų nuėjau palapi

nėm Ir kur tau leis pagulėti? Nė 
už pinigus neleis! Skiltininkas tuo
jau vaidinimui ruoštis liepė*. Aš, 
Višta ir Nastė indijonus vaidinti 
turėjom. Kostiumus pasidaryti lie
pė. Gerai liepti, bet iš ko jų pa
darysi! Paėmiau kelnes, atploviau 
iki kelių blauzdas ... O plunksnų 
iškaišyti nėra. Ir Vištai ir Nastei 
ta pati bėda. Nu ir nutarėm eiti 
plunksnų ieškoti.

Nu, einam sau, ir tiek. Gi žiū
rim — virtuvėj nė gyvos dvasios, 
tik vienas sūris, raudonas, kaip 
obuolys, ant stalo guli ir šypsosi. 
— O, olandiška tu skūra, — sa
kau, — ko čia špoksai? Gal lietu
viškus sūrius konkuruoji? Šalin ta
ve iš virtuvės!

Nu, ir pašalinom! Į Nastės če
modaną įdėjom.

O virtuvėj. . . Sūris iš stovyk
los dežurui nepranešęs išvyko- 
Skandalas, tiesiog!

O mums kas? Ne mūsų darbas 
išvykimui leidimus duoti! Mes vai
dinimui ruoštis turim!

Ir, žinot, vakaras netruko ateiti. 
Ir gana puikus vakaras: mėnulis 
šildo, žvaigždelės mirga, o mes 
vaidinimą rodom, vadinasi.

Išėjo Jurgis į aikštę. Kraiposi. 
Pakeleivį, mat, vaidina. Ir čemo 
daną neša. O čia, žinoma, mes, in- 
dijonai, užpuolam. Aš už kojos 
griebiu, Višta lazda užsimojo, o 
Nastė už plaukų Jurgį čiumpą, 
skalpą nulupti ruošiasi. O Jurgis 
kad pasipurtys, kad sukrės čemo
daną, nelabasis, — o tas ima ir at
sidaro ir sūris, raudonas, kaip 
obuolys, į kovos areną išsiri
to ........... ? ? !

Nu, žinoma, ūkvedys, dežuras, 
virėjas — kaip vanagai ant sūrio 
puolė. Į vaidinimą nenumatytai įsi • 
maišė. O mes, nu, žinoma, ką da
rysim, stovim ir nejudam. Tiesiog 
pajudėti nebegalime.

— Nu,— sakau, — Jurgeli, pri
virei košės, tai privirei... Ir sa
kiau tau, kisielius tu nevirtas, ne
imk čemodano, neimk, kol nepra
šo... Ne, nepaklausė tiesos bal-
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į mišką! į mišką! (Mikėš Švilpos iškyla).
Karikatūros ir žodžiai J, Martinaičio.

1. Kai pavasaris atgimsta, 
Mikė Švilpa neberimsta — 
Žiūri jis, kaip lietus tyška 
Ir svajoja apie mišką.

2. Kai tik saulė nusišypso, 
Jis pataiso savo šlypsą,

Kaip matai, nuo suolo sprunka 
Ir valio tris kart sušunka.

3 Puošia mišką rūbais naujais, 
Neberimsta Mikės kraujas — 
Vėl jis apie draugę tarbą 
Gūžinėją su pagarba.

4. Greit ištemps jis šią paklodę 
Ant šilelio Dievo sode, 
Žalio miško tankumoje 
Mikė jausis tartum rojuj.

5. Platūs žingsniai mūsų Mikės, 
Eina jis, kaip tikras rykis,

7. Žalias miškas šlama, ošia;
Mikė Švilpa verda košę;
Skamba Mikės balsas storas —
Ot, ką reiškia miško oras!

8 Košės lig kaklu prikirtus,
Žmogų ima miegas tvirtas,

Akys limpa, linksta kojos, 
Neišlaikai nemiegojęs.

9. Na, tai, brangūs, jei kas nori 
Pagyventi grynam ore, 
Voveraitė ši rudoji 
Jus nuves į Mikės rojų!

so, paėmė, vadinas . . . Nu, vot ir 
valgykit sveiki, košė gatava!

Vaidinimo, žinoma, tai nepabai- 
gėm. Pas viršininką visus pristatė.

O visgi šį kartą dar geruoju ap
siėjo. Tik budėti be eilės gavom. 
Už pabaudą, girdi.

Nu, budžiu, vadinasi. Stoviu ir 
drebu. Niekaip kojų suvaldyti ne
galiu. Dreba, kaip papirktos. O čia 
dar ir baidyklės visokios rodytis 
ėmė . .. Neištvėriau, neištvėriau! 
Paleidau garsą iš plačios krūtinės 
— net baidyklės išlakstė.

Gi žiūriu — skiltininkas, išnėręs 
iš palapinės, stovi baltas, kaip per 
nykštis sniegas, ir piktai žiūri.

— Ko rėki? Sargybą einant dai
nuot negalima , ..

— Kaip nerėksi, — sakau, — kai 
baidyklės visokios rodosi ir dar 
vaipos. Ir praryt tiesiog nori.

Leidžia skambią kakarinę, 
Nors ir spaudžia jį kuprinė.

6 Mikė kala tuku — tuku — 
Dirba vasaros namuką, 
Ne namuką, o pastogę 
Tokią jaukią ir patogią.

O jis, sniegas pernykštis, vėl 
savo: Juk kol kas neprarijo?

— Labai tau dėkui, — sakau, — 
kol kas neprarijo. Ar tu nori, kad 
šaukti imčiau, kai būsiu prarytas? 
Dėkui, vadinasi, už gerą širdį.

Išaušo rytas. Mane nuo sargybos 
atleido. Einu palapinėn, o ten Do
vydo raudos . . . verkia skiltinin
kas, ko neužspringdamas. Verkia 
ir indijoniškas kelnes rankoj lai
ko .. .

Nu, žinoma, ir vėl aš pas virši
ninką. Ir iš tiesų kuo aš kaltas, kad 
vaidinimui besiruošdamas ne savo. 
Eet skiltininko naujom ilgom kel
nėm blauzdas atploviau? Juk at
pjauti vistiek reikėjo!

Bet ar supras viršininkas? Nie
ko nesupras!

Ir jūs, broliai, nevažiuokit.. , 
Vyt, Skibniauskas

Mokslas baigėsi ?
Jasius Rašalinė mokslo pusmetį 

užbaigė labai nedėkingai, kitaip 
sakant, pažymių knygutėj kone 
visas vietas užėmė susirietėliai 
dvejetukai. Dėl šitokio pastangų 
neįvertinimo Rašalinei susiraukš
lėjo kaktos ir nosies paviršius. 
Mėgino dar paaiškinti teoremų ir 
formulių prikištai galvai, kad čia, 
girdi, akis badantis nesusiprati
mas, tačiau tas pakėlė į viršų nuo 
dvejetukų rašymo išdžiūvusią ran
ką, pavirpino pirštų galus ir pasa
kė:

— Prisėsk, vyras, prisėsk. Nie
ko nemačys, stebuklų vis vien ne
bus.

Taip dalykams besišypsant, Ra
šalinei beliko konstatuoti aiškiai 
įvykęs faktas apie tai, kad jo pa
žymių knygutėj tik gimnastika, 
dainavimas ir elgimasis apturėjo 
ketveriukės malonę, o visi kiti da
lykai tapo aukomis negailestingo 
dvejetuko.

Tačiau Jasius Rašalinė raminosi 
tuo reiškiniu, nes aiškiai matomas 
daiktas, kad jis tapo sutryptas 
baisaus mokytojų užsisėdimo. Juk 
taip visi šneka: ir Čiupra, kuriam 
anądie septyniolika senų plunksnų 
pusdykiai pardavė, ir Kilpa, su ku
riuo kelias dienas atgal ilgaliežu
viui Kaulakiui keturius dantis 
žiaunose, lyg dratgalius sulankstė, 
galų gale ir gimnazijos sargas, tas 
senas, rimtas žmogus, vietomis 
daugiau net už mokytojus nusima
nąs, kuriam Rašalinė kone kasdie. 
pokelj papirosų iš tėvo krautuvės 
nudžiauna. Antra vertus, jį rami
no ir tas išmintingas mokytų žmo
nių pasakvmas, kad didžiųjų žmo
nių vieškeliai visuomet erškėčiais 
nukloti. O orie Šio prisiminė dar 
vieną gaivinančią išmintį, kad 
audra verčia tik didelius medžius, 
vadinasi, jis, Jasius Rašalinė, yra 
tas didelis medis, kurį laužo kerš
tingų pažymių audra.

Besiartinant prie namų, Rašali
nės išdidumas ir genijaus nujauti
mai pradėjo tirpti, tarytum iš 
avies taukų padarytas žvakigalis. 
O prie pat durų Jasių pagavo toks 
neaiškus dvasios padėjimas, kad 
norėjosi prapulti, išnykti, by tik 
nereikėtų raitytis prieš tėviškus 
veidus, beaiškinant liūdną savo 
pažymių sudėtį ir kilmę.

Abu tėvai sėdėjo prie pa
ruošto pietums stalo ir laukė savo 
denturčio. Kai tas pajuodavusiu 

veidu ir nužemintai bėgiojančiomis 
akimis įžengė, sunkioji valanda 
prasidėjo, kitaip sakant, tarp tėvo 
ir sūnaus įvyko pasikalbėjimas:
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— Nu, kaip?
— Mokytojai buvo ypatingai 

pikti, — pro sūnaus lūpas pradėjo 
spraustis padėties nušvietimas.

— Nuo to, žinoma, nukentėjo 
tavo pažymiai?!

— Visa klasė gavo vienas dve
jukes. Didžiagalvis, kuris gali vi
są geometriją mintinai pasakyti, 
tiek nuo vieno galo, tiek nuo 
antro, teišstenėjo tik vieną treju
kę ir tą pačią^š dainavimo.

— O tu ir to neišstenėjai?! — 
valgydamas apatinę lūpą, išspau
dė tėvas priekin pilkas akis.

— Oi, ne! Man žymiai geriau.
— Kur knygutė?
— Dar negavau. Gimnazijoj 

dabar labai sunku su panašiais da
lykais susigaudyti, nes viskas 
aukštyn kojomis apversta. Reikia 
tik pamanyti: vien iš mūsų klasės 
septynius mokinius išvarė.

— Ką?! Tave iš gimnazijos iš
vijo?! — šiurpulingai išvertė tė
vas savo gerklę.

— Oi, ne! Aš visai švarus tuo 
atžvilgiu, nors pedagogų taryba ir 
nutarė vienu balsu, kad aš įkaliau 
klasės auklėtojui kėdės dugnan 
adatą.

— Nu, ir kaip tas viskas pasi
baigė?

— Šiaip sau nieko... Aš pats vi
sai nepaliestas tapau, tik elgima
sis vienu pažymiu žemiau nusmu
ko.

Tėvas nebeišlaikė sėdėjimo pa
dėties ir pradėjo bėgioti iš vieno 
kampo į kitą, vadinasi, neramus 
pasidarė, kitaip sakant, susiner
vavo.

— Septynias dienas neišeisi iš 
trobos! — pasibėgiojimą po kam
barį užbaigdamas, pranešė tėvas.

Viešpatie! Vadinasi, tėviškos 
meilės uždėtas namų areštas. Ki
taip sakant, jis sėdės septynias 
dienas kambaryj, tuo tarpu kai jo 
draugai kvėpuos laisve, vadinasi, 
bėgios gatvėmis ir erzins seną žy
dę, kuri neatskiria nuo sidabrinių 
pinigų baltų sagų.

Tėvo sprendimas buvo įvykdy
tas kuo švariausiai.

Lygiai tą pačią valandą, kada 
prieš septynias dienas negailestin
gose tėvo lūpose gimė anas spren
dimas, Rašalinė stovėjo prieš gim
dytojų akivaizdą. Po ilgo paaiški
nimo, kaip jaunam žmogui reikia 
žiūrėti į gyvenimą, tėvas pabaigė 
tokiais žodžiais.

— Klausykis, paikše! Aš atlei
džiu tau visas nedorybes, o tu pa
sirūpink tokių pažymių daugiau 
nebevalkioti. O jeigu tapsi pavyz
dingu, aš nupirksiu tau foto.

Jasius Rašalinė, aiškus daiktas,

JUOKAI.
Žvejo mazgas.

Skautininkas (vilkiukui): — Kam 
vartojamas žvejo mazgas?

Vilkiukas: — Jį daugiausia var
toja žvejai. Jie nuleidžia į vande
nį mazgo kilpelę, o virvutės galus 
laiko rankoje. Kaip pamato, jog 
žuvis įplaukė į kilpą, virvutės ga
lus patraukia, ir tokiu būdu gau
do žuvis.

čia pat pasižadėjo daugiau taip ne
bedaryti ir stengtis, kitaip sakant, 
tėvišką pageidavimą išpildyti.

Nežinia ar tos septynios dienos 
be saulės šviesos išsėdėtos, ar vi
liojantis tėvo pažadas pagelbėjo, 
tačiau Rašalinė iš tikrųjų susimąs
tė apie rimtus gyvenimo reikalavi
mus ir pradėjo daryti sąžinės per- 
kratinėjimą. O vieną gražų rytą 
trenkė su kumščia į stalą ir įspū
dingai pranešė keturioms sayo 
kambario sienoms.

— Sudie, mano gyvenimo gun
dytojai! Nuo šios dienos aš pra
dedu visai kitaip gyventi!

Ir čia pat ištraukęs iš stalčiaus 
geriausio savo draugo, Kilpos, vei
do atmušimą, pakišo šiam prie no
sies tam tikrą pirštų padėtį.

— Nuo šios dienos štai tik toks 
tokiems draugams. Jasius Rašali
nė dabar nebe anas kiauragalvis 
Rašalinė! — šnekėjo pagautas pri
sikėlimo dvasios ir žengdamas į 
šviesų rytojų.

Tą dieną Rašalinė nusipirko de- 
vynius juodraščius užrašams, pa- 
sidrožė tris paišelius, pakabino ant 
sienos naujai perrašytą pamokų 
tvarkaraštį, vadinasi, pasiruošė 
rimtam mokslo darbui. Krūtinėj 
tvirtai prirakino pasiryžimą per 
likusį atostogų laiką sukišti galvon 
visa tai, kas per pirmą pusmetį 
buvo išeita ir nustebinti tuo nedė
kingai apie jį mąstančius auklėto 
jus.

• Tačiau, visiems ne paslaptis yra, 
kad žmogus dažnai aplinkybių 
vergas esti, kitaip sakant, nutolsta 
nuo savo pasiryžimų ne iš blogos 
valios. Taip ir su Rašaline, Neži
nia dėl ko, tačiau vis niekaip ne
pradėjo tų žinių galvon kimšti, o 
kai galutinai pasiryžo, buvo vėlu, 
nes pasibaigė paskutinė atostogų 
diena ir reikėjo eiti jau gimnazi
jom

Gimnazijoj vėl toks nesusipra
timas įvyko pirmą dieną, kas ne
suteikė auklėtojams jokių davinių, 
kuriais būtų galima konstatuoti 
Rašalinę naujai užgimusį. O atsi
tiko taip.

Mokytojas, o kartu ir klasės 
auklėtojas, pasakojo, kaip amžiną 
atilsį Traidenis padarė iš Mindau
go nabaštiką, o Jasius Rašalinė 
žiūrėjo į raudonus priešais sėdin
čio Kilpos plaukus. Greta sėdįs 
Liniuotė davė Kilpai spriktą į 
ausies galą, o Kilpa, manydamas, 
kad taip padarė Rašalinė, atsisu
kęs, timtelėjo šį už nosies. Raša
linė, pažeminimo nenukęsdamas, 
paskandino savo pirštus į raudo
nus Kilpos plaukus ir atlaužė šiam 
į užpakalį galvą, o tas ta proga iš
leido iš gerklės keistą balsą. Mo
kytojas, kuris tuo metu badė pirš
tu žemėlapį, atsisuko ir įsismeigė 
į Rašalinę liūtiškomis akimis.

— Rašalinė! Ką aš dabar sa
kiau?!

Rašalinė paleido Kilpos galvą, 
atsistojo.

— Mindaugas pasmaugė nevido
ną Jogailą, o Traidenis apvainika
vo savo tėvą Gediminą pirmuoju 
Lietuvos karalium ir užkišo už 
juostos prie Grunvaldo kaizerio 
galybę.

Mokytojas, sunkiai alsuodamas, 
pribėgo prie dienyno, parašė ten 
į atitinkamą vietą antrą skaitme
nį ir sušuko:

— Akiplėša nelaimingas! Lauk 
iš klasės ir atvesk tuoj pat tėvą.

Tėvas, įsitikinęs apie Rašalinės 
charakterio užkietėjimą, nutarė 
pasinaudoti' Motiejaus Valančaus- 
kio auklėjimo metodu. Tad nieko 
nebelaukdamas nusijuosė juodos 
spalvos diržą, sulenkė šį pusiau ir, 
pasikišęs Rašalinę po pažastim, 
pradėjo kaitinti tą vietą, kuri jau 
antri metai trynė penktos klasės 
suolą. Vabalas.

Skautiškas geras darbelis ,..
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PIRMAS SKYRIUS, 
kuriame aprašomas „Gulbinų“ skilties išvykimas nakties pratimų 

daryti ir paslaptingas šauksmas.
— Stok! Dar valandėlę, Enri.
50 Paryžiaus skautų grupės vadas Andrius Sarmenas su

laikė „Gulbinų“ vadą, kuris jau buvo benorįs eiti iš palapinės.
— Taip ir bus: poryt aš su jumis pietauju. Bet, Enri... — 

čia draugininkas, žvilgterėjęs į savo padėjėjus, kurie aplinkui jį 
sėdėjo ant maišų, — tęsė toliau: — Jei šį vakarą bus visai 
tamsu, reiks padaryti signalizavimo pratimus, O kadangi signa
lizuoti stipriausia tavo skiltis, tai svarbiausias vaidmuo čia 
teks tau.

— O kas ten bus per vaidmuo? — paklausė Enris Rambu- 
ras, „Gulbinų“ skiltininkas.

— Klausyk. Pamatę signalą jūs išvykstate ir kopiate į 
Liandrę. Viršukalnėje pasirenkate padorią vietą, kad gerai ma
tytumėte Pen-Ar-Virą, kur bus' apsistoję kitos trys skiltys. 
Ten jūs Morzės ženklais siunčiate tekstą, kurį dabar čia gau
site. Žinoma, tam reikalui jūs turite pasiimti karbito lempą. 
„Gaidžių", „Gazelių“ ir „Vilkų" skiltys turės atsakinėti, ko 
kurią jų paklausite. Baigę pratimus tuojau grįšite į stovyklą. 
Tai ir visas planas. Patinka jis tau?

— Ar jis man patinka?! Dar klausia! — Enris buvo tuo 
nakties žygiu visai sužavėtas.

— Dar vienas dalykas, — kalbėjo toliau draugininkas, — 
Pratimai turi likti paslaptyje. Tik tu vienas jau dabar apie 
juos žinai, kad galėtum paruošti reikalingų priemonių. „Gulbi
nams“ — nė žodžio!

— O, tuo jau aš pasirūpinsiu, draugininke, — žadėjo 
Enris,

— Na, tai sudie.
— Sudie, draugininke.
Skiltininkas nusiskubino pas savo skautus, kurie susi

telkę apie palapinę gamino vakarienę. Tik vienas iš jų būrio 
sėdėjo už palapinės ant jūros kranto ir gėrėjosi nuostabiai gra
žiu vaizdu.

Vaizdas tikrai buvo gražus. Priešais mėlynavo, kiek akis 
siekė, jūra. Jau besileidžiančios saulės spinduliai puošė mažų 
bangelių viršūnes lyg liepsnos vainiku ir per visą jūrą ligi 
kranto tiesė tarytum auksu klotą taką. Kairėje Duarnenės 
įlanka tartum norėjo pasislėpti už Liandrės kalno. Kitoj gi 
pusėje stačių Pen-Ar-Viro šlaitų šešėliai darėsi vis ilgesni ir 
ilgesni ir jau ėmė gaubti jūros krantą.

Po vakarienės „Gulbinai" plepėjo savo palapinėje ir laukė.
Enris net ėmė nerimti. Jau beveik devynios. Netrukus 

turi gauti ženklą ir pradėti žygį.
— Ar tu sutvarkei lempą, Jonai? — dar kartą jis pa

klausė Joną Lioreną.
— Viskas tvarkoje.
— Ir karbitas?
— Skardinės dėželės žvangėjimas parodė, kad ir Andrius 

Liagašis atliko savo pareigą.
Tuo tarpu atbėgo prie „Gulbinų" draugininko adjutantas 

Liudas Kolmaras ir tarė:-
— Draugininkas jums įsako tuojau išvykti, — ir įteikė 

antspauduotus vokus.
Enris pasišvietė savo kišenine lempele ir perskaitė: 

„Atplėšti tik pradedant signalizavimą“.
. — Dėkui, — pašokęs nuo žemės tarė jis adjutantui ir

įsikišo laišką į kišenę. — Jaunuoliai, žengiam!
Tuoj „Gulbinų“ skiltis pradėjo kelionę. Buvo jau visai 

naktis. Danguje žibėjo žvaigždės. Visoj stovykloje buvo tylu 
ir tamsu. Tik draugininko palapinėje žibėjo menkutis žiburėlis.

Enris ėjo pirmas. Šalia jo žengė Petras Sinkleris ir Jo
nas Liorenas.

— Eisime jūros krantu, — kalbėjo Enris. — Čia mes 
greičiausiai galėsime rasti taką į kalną.

Skiltis pasuko į dešinę, ir po valandėlės jau buvo sma
giau keliauti sausu jūros pakraščiu.

Pradžioje kelionės visi jaunuoliai linksmai tauškė. Bet 
juo toliau, juo labiau ėmė jų kalbos tilti. Vis didėjanti besi
artinant prie Liandrės uolynų tamsuma ir nakties tyla žadino 
juose visai naujų nepaprastų jausmų.

Kokį tūkstantį metrų skautai ėjo lygiu jūros krantu. To
liau prasidėjo akmeninga vieta. Didžiuliai akmens stūksojo 
kranto smėlyje. Kelionė pasidarė labai sunki. Visą laiką rei
kėjo laipioti per aštriakampius granito gabalus. Enris turėjo 
nuolat šaukti savo berniokus, kad neišsisklaidytų ir nepa
simestų.

Besikapanodami po uolyną, vis kopė aukštyn į kalną. 
Ėjęs pirma visų Jonas Liorenas staiga sušuko:

— Uolynas pasibaigė. Užtat prasidėjo dagių gyvatvorė. 
Oi! Bet ir dygumėlis!

Po valandėlės visi septyni skautai buvo jau ne taip sta
čiam skardy, prižėlusiam dygių krūmų.

Dabar kelionė pasidarė dar sunkesnė. Nuolat skambėjo 
iš visų pusių vaitojimai. Aštrūs krūmų dygliai nesigailėdami 
varstė kojas. Ypač kentėjo nuogi jų keliai. Tai buvo tiesiog 
kankynė, ne kelionė.

— Toliau čia negalima eiti, — dejavo Sinkleris, kuris 
ypatingai buvo susibadęs.

Laimei, tą patį momentą Moris Romanas sušuko:
— Prie manęs! Taką radau!
— Dėkui Dievui! Tik susimildamas vėl jo nepamesk! — 

šaukė Enris ir nusiskubino prie jo.

. . . Enris pamatė vos pramintą takelį . . .

Pasišvietęs kišenine lempute, Enris pamatė vos pramintą 
takelį. Bet jaunuoliams šioj tankynėje jis išrodė vertingesnis 
už puikiausią vieškelį. Juo labiau, kad jis, tas takelis, ėjo 
kaip tik berniokams reikiama kryptim. Kompasas aiškiai 
tą rodė.

Toliau skiltis gana patogiai ėjo žąsele paskui Henrį. Tik 
po kurio laiko Vadas nusigandęs pastebėjo, kad takas nuolat 
kraipėsi tai į kairę, tai į dešinę. Čia jau nė kompasas ne
galėjo padėti nustatyti kryptį. Savo susirūpinimą jis pasakė 
ir draugams.

Visa skiltis sustojo ir tarėsi, ką daryti. Tokiu atveju tėra 
vienas būdas: pasirinkti vieną punktą ir jį siekti.

Kad jie buvo Liandrės kalno šlaite, Enris neabejojo. Ne 
be reikalo jis vedėsi skiltį jūros pakrante, kad nenuklystų kur 
į šalį. Pagaliau toks status šioj apylinkėje buvo tik Liandrės 
kalnas.

Vis tai buvo tiesa. Tik kaip pasiekti kalno viršūnę, nes 
tik iš jos galima susisiekti su kitomis skiltimis. Gal jos jau 
nuėję ir seniai laukia, nekantrauja?

Visiškai negalėdamas orijentuotis, Enris — penkiolikos 
metų vadas, buvo labai susisielojęs. Laimei, kad greit pasi
darė šiek tiek šviesiau ir jau buvo galima atskirti bent artimi 
daiktai.

Staiga Moriui Romanui atėjo puiki mintis:
— Visa, ką mes žinome apie šį taką, tai tik tiek, kad jis 

eina aukštyn. Tiesą sakant, daugiau mums nė nereikia žinoti, 
jeigu mes norime pasiekti kalno viršūnę.

Greit visiems paaiškėjo šios pastabos teisingumas, ir vėl 
drąsiai ėmė žengti aukštyn.
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Mylėkime ir pažinkime 
savo krašto fauna,

(Tikrai skautiškas darbas vasarą).

Kiekvienoje žemės vietoje randasi 
įvairių gyvūnų: upėse ir ežeruose žuvų, 
raistuose gyvačių, miškuose paukščių ir 
žvėrių. Kas šiek tiek daugiau stebi gam
tą, įsitikina, kad metai po metų rečiau 
girdime vakarais lakštingalą čiulbant, 
putpeles vėlai vakare „pūpsint", „ger
ves klykiant ir kt. Kas gi yra, kad ma
no apylinkėje jų mažėja? Gal skrenda į 
kitą vietą, kur jiems jaukiau?—Nevienas 
paklaus. Viso to priežastis — negailes
tingas naikinimas! Kiek vasarą dobilus 
piaunant nukerta dalgė ar mašina paukš
čiams galvų? Kiek piemenys ir kiti, pa
našaus plauko žmonės išrankioja kiauši
nių? Ar gailisi beširdis brakonierius pa
vasarį nušauti nebailų paukštį? Kiek 
katės ir valkatos šunes pagauna ištiki
mai lizde betupinčių senių ar jauniklių? 
Ar maža po pievas ir miškus besiganą 
galvijai išmindžioja lizdų? Tai tik dalis 
tų pražūčių, kurios esti dar mažučiams 
neišsiritus, o kiek jų atsiranda iš lizdo 
išskridus! Ten, žiūrėk, „kūmutė" laputė 
ar šeškas dalį išgaudė; kitur gandras 
užėjęs lizdelį, visus nesuspėjusius pa
sprukti, surijo. Patys didieji vargai pra
sideda keliaujant į tolimus (kartais 10 000 
kilometrų nuo gimtinės) kraštus. Štai pa
kilusios audros be gailesčio praretino 
būrį, čia negailestingas šaltis vėlyvus 
paukštelius sušaldo, o kitur beširdis ita
las šimtus žabangom pagauna. Ar seniai 
praėjo tie laikai, kada visa mūsų žemelė 
buvo pilna kurtinių, gervių, ūdrų, audi
nių, bebrų, lūšių, meškų ir daugel kitokių 
sutvėrimėlių, kurie dabar mūsų visiškai 

išnaikinti ir užmiršti, arba baigia savo 
vietą užleisti kitiems, mažiau žmogaus 
naikinamiems gyviams. Kas gi to kalti
ninkas? — Žmogus! Argi Aukščiau
siasis dėlto leido mus žmones valdovais, 
kad visus kitus mums šiuo tuo naudin
gus išnaikintumėm? — Ne! Skaudžiai 
baudžia tuos, kurie nori gamtą kita link
me vesti.

Vokietijoje (kur per metus išleidžia
ma apie 336 mil. litų kenksmingiems 
vabzdžiams naikinti) rašo: „Jei nebūtų 
paukščių, tai vabzdžių tiek privistų, .jog 
jie suėstų visą žmonių maistą ir žmonijai 
į akis pažiūrėtų badas. Dėl maisto sto
kos žmonės pradėtų masėmis mirti badu, 
— prasidėjusios epidemijos mirtingumą 
padidintų iki neįsivaizduojamo didumo 
taip, jog po kokių septynerių metų žmo
nija atsidurtų ant neišvengiamos pražū
ties krašto"...

Jau iš to galima suprasti koks di
džiausias turtas tautai yra paukščiai. O 
mes tą nevisada gerai suprantame ir ver
tiname.

Šitai perskaitęs, ne vienas pagalvos, 
nejaugi vanagai, šarkos ir kt. piktadėjai 
taipgi negalima naikinti. — Taip. Gryna 
sąžine galima naikinti: vištvanagį, paukšt
vanagį, kranklį (varną), šarką ir dar vie
ną — kitą. Kitus, jų tarpe žvirbli, med- _ 
šarkę, reiktų nors perėjimo laiku glo
boti. Visi kiti, pav.: ereliai, sakalai, 
gandrai, geniai, pelėdos, apuokai ir dau
gelis kitų visais metų laikais globo
tini. Jeigu tarp jų ir esti vienas — ki
tas kenksmingas, tai tą reik dovanoti, 
prisiminus juos esant retais svečiais. Ki
tose šalyse neabejojamai kenksmingus 
paukščius neleidžiama žudyti vien dėl to, 
kad tai krašto papuošalas.

Ne vieną kartą „Skautų Aide“ buvo 
rašyta apie paukščių globą, apie inkilus 
ir pan. Mūsų džiaugsmui skautai šį tą 
daro. Puikus dalykas, bet prie jo galima 
pridėti maža pastabėlė. Gal neapsiriksiu 
pasakęs, jog kiekviename ūkyje, kur yra 
keletas medžių, rasi varnėno lizdelį. Bet 
ar daug kas gali pasigirti, jog pas jį 
gyvena gražiaspalvė žalvarnė ar kuoduo
tasis kukutis? Paklausus kodėl taip yra, 
daugumas atsakys: „o ką aš galiu pada
ryti, kad pas mane neperi“. Ne, drauguži. 
Perėtų, bet nėra tinkamos vietos. Tu
rėdami laiko, kad ir dabar vasarą, pada
rykit pelėdoms, zylutėms ar kitiems „bu
tų“,- Apie inkilus, jų paruošimą ir kab:- 
nimą buvo daug rašyta, todėl to nekar
tosiu.

Dabar truputį apie savo faunos paži
nimą.

Daugelis vasarą keliauja iš vienos 
vietos į kitą, tai pas gimines, ar į svečius, 
o gal dar kur kitur. Nuvažiuoja, pabūna 
ir grįžta. Rodos, taip ir reikia. Tuo 
tiktai laikas nenaudingai leidžiamas, o 
nauda visai neapčiuopiama. Manau ma
žas skirtumas būtų, jei vietoj tuščių ple
palų, pakalbėtum su šeimininku ar ku
riuo kitu asmeniu, koki toj apylinkėj vra 
gamtos turtai: paukščiai, g y v u 1 i a 
ropliai, ž u v v s. Jeigu nuvažiuoji 
ilgesniam laikui, (į stovyklą) labai pra
vartu kad oats, ar susidaręs kelių jau
nuolių būrelis, . ištyrinėtu savo ar kitą 
aovlinkę. Tuomet išrinkit iš savo tarno 
vadovą, daugiau nusimanantį tam dalv- 
ke, ir užėję pas ūkininkus užrašvkit ko 
kiek pas ji vra (kregždžių, gandrų ir t. t-l 
Per daug didelio ploto neimkit, užteks 
vieno kaimo arba valsčiaus. Pradžiai gali 
stigti patvrimo, todėl čia ši tą patieksiu.

Pav., VII-12 d. radai volungės lizdeb 
ir jame du kiaušinius. Tuomet tą viską 
užrašyk, be to, radimo vietos adresa ir 
laiką. Kaip kiaušiniai atrodo? Iš ko liz
das sudėtas ir kokioj vietoi? (medv ar 
ant žemės). Kaip aukštai? Koks medžio 
vardas? Tas medis stovi vienas lauke ar

Pakopę porą minučių, jaunuoliai išėjo į platesnį taką, 
kuris ėjo aplink kaž kokią sieną. Tai buvo bretaniečių būdu 
pastatyta iš paplokščių, vos aplygintų akmenų mūrinė siena; 
jos viršus buvo apipiltas žeme, kur buvo prižėlę žolių ir 
uoginojų.

— Na, pagaliau galėsime orijentuotis, — atsiduso Enris.
Tuoj buvo ištiestas žemėlapis, ir septynetas galvelių pa

silenkė prie kišeninės lemputės - skleidžiamo šviesos rato.
Skiltininkas pareiškė:
— Visoje Liandrėje tėra vienintelis namas, ir jis net 

„pilimi" vadinamas. Ši siena ir bus ne kas kitas, kaip tos 
„pilies“ tvora.

Sinkleris, nepaisydamas tamsos, pabandė užsirangyti ant 
tos tvoros.

— Tiesa, — tarė jis iš viršaus: — aš matau namą, ar 
teisingiau — tik jo stogą.

Akimirksnis — ir jau visi tupėjo ant sienos.
Iš tikro, dešinėje dunksojo ilgo stogo bruožai. Abiejuos 

galuos juodavo galingi kaminai. Trobesio sienų iš čia ne
buvo matyt.

— Bent tiek žinom, kad siena eina į pietų vakarus, — 
tarė Enris, pasitaikinęs savo kompasą. — Tai kaip tik mums 
reikalinga kryptis.

Tuojau visi žengė naujuoju keliu. Jis leidosi kiek žemyn, 
bet tuoj vėl krypo į kalno viršūnę. Kiek paėję, skautai galėjo 
matyt visą namą, kuris buvo gal už kokio šimto metrų nuo 
sienos. Iš čia buvo galima numanyti ir to namo dydį. Bet 
niekur jame nebuvo nė spindulio šviesos.

— Kaip gi šis numeris vadinasi? — panoro Polis žinoti.
— Nekreipiau į tai dėmesio. — Vėl išsiėmė žemėlapį ir 

ėmė ieškoti. — Štai jau turime: — Kerviscelio pilis.
Puiki pozicija, — galvojo Liorenas. — Viršukalnė gerai 

jį saugoja ir nuo vėjo.

Už keleto žingsnių siena ir kelias staiga sukosi i kairę. 
Skautai vėl turėjo be tako, per krūmus, kopti i viršūnę. Vėl 
dvgliai negailestingai smigo i blauzdas ir kelius. Tik dėkui 
Dievui, viršukalnė buvo jau čia pat.

Paėję keletą dešimčių metrų, skautai jau buvo viršukal
nėje ir grožėjosi puikiu jūros reginiu.

Rvtuose kaip tik tekėjo mėnulis ir Kuarnenės ilankos 
nlačiam veidrodv ribuliavo jo didžiulis gelsvai rausvas diskas. 
Tobau skleidėsi lengvutis, švelniai mėnulio spindulių paliestas 
rūkas. Lyg koks juodo aksomo kaspinas stūksojo už jo krantas. 
Pietuose kilo iš tamsos Sietino iškyšulys, ir vos vos buvo nu
jaučiami didžiuliai jo uolynai. Šen bei ten žybteldavo ir vėl 
gesdavo jūros švyturiai.

Keletą akimirksnių jaunuoliai stovėjo kaip sužavėti, gė
rėdamiesi jiems dar nematytu jūros ir kalnų nakties reginiu. 
Aplinkui buvo gili, tiesiog šventa tyla.

Staiga Polis Liagašis kreipėsi i Enrj:
— Ana, žiūrėk! Ant Pen-Ar-Viro šviesa!
Tuojau visų žvilgsniai nukrypo i nurodytą pusę. Tenai 

gi sužibo balta šviesa, vėl užgeso. Taip keletą kartų.
— Mūsiškiai jau tenai! — sušuko Enris, pažinęs iš siste

mingai duodamų šviesos ženklų „šaukimą“.
— Tai vis tas mėnulis! Kad kiek, dėl jo būtume užmiršę 

ir savo uždavinį. Dabar prie darbo.
Jaunuoliai sukruto. Raimundas išsiėmė karbito lempą ir 

pradėjo tvarkyti.
Enris teikė paskutinius nurodymus:
— Čia įsitaiso siuntėjai. Andriau, išlaužyk krūmus, kur 

statysim lempą. Liorenas siunčia. Moris diktuoja ženklus. Sink
leris savo kišenine lempute šviečia Moriui. Taip. Dabar 
Andrius ir Raimundas eina keletą metrų į priekį ir stebi 
Pen-Ar-Viro ženklus.
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miške? Ką darė senis kai lipai prie 
lizdo? Ar aukštai pakilęs nuo tavęs 
skraidė? Kaip (kokiu balsu) rėkė? Gal į 
pirmojo šauksmą atsiliepė antras ir at
skrido? Ar tuoj tūpė lizdan kaip jį ap
leidai? Tokio užrašo pradžiai pakanka. 
Sekančią dieną gali praleisti ir nueiti nuo 
radimo trečią dieną. Tuomet savo die- 
noraštin padėk datą (1933.VII. 14.) ir už
rašyk kiek buvo kiaušinių ir kt. svarbes
nius pastebėjimus. Kaip tavo manymu, 
padėti visi kiaušinėliai, tai nors keletą 
dienų (8 — 10) lizdelio visiškai nelan
kyti. Nuėjus ir radus besiritančius jau
niklius, atitinkamai dienoraštin pažymėti. 
Po poros ar daugiau dienų jie praregi, tą 
irgi nepraleiskit. Jaunikliams paūgėjus 
prasideda stebėtojui pats įdomumas: 
mažučiai laukia tėvų nekantraudami, o 
sulaukę ima, grobia maistą, ir nors daug 
neša, bet mažieji besočiai vis alkani. Čia 
reikia pažymėti kiek kartų į valandą 
juos peni, kaip ilgai seniai savo šiluma 
šildo, po kurio laiko pradeda augti 
plunksnelės, kokį maistą gauna, po kiek 
laiko nuo išėjimo į pasaulį išskrenda, 
kur išskridęs laikosi (krūmuose, laukuo
se), ar nakčiai į lizdelį eina gulti, gal 
kuris senis, jaunikliams miegant, juos 
sergsti, po kiek dienų mažučiams pra
nyksta pūkeliai; jei deda, tai kada kiau
šinius antrą ir trečią kartą ir t. t.

Su paukščių lizdais, kiaušinėliais ir 
mažučiukais būkite atsargūs. Nečiupinė- 
kite, nepakenkite, neįkyrėkite dažnai be
lankydami. Labai naudinga fotografuoti.

Itin pageidaujama, kad ko daugiau
sia turėtumėte žinių, kaip sodiečiai vie
nus bei kitus paukščius ar gyvulius vadi
na ir kokių apie juos žino pasakojimų, 
padavimų. Taipgi parinkit vietų pavadi
nimus, kurie šiuo tuo panašūs gyvuliams 
ar paukščiams, pav.r Briedynė, Ūdri
ja, Meškabalis ir t.'t. Visi juk ži
nom kodėl kregždės uodega iškąsta, kam 
gandras ištisą gyvenimą varles bei gy
vates rinkinėja ir daug kitų. Jie visi su
žinomi iš mūsų sodiečių, bet deja, ne
daug yra norinčių tą naudingą ir malo-

Ka dirbam vasarą.
Prasidėjo vasaros atostogos. Suka 

skautai galvas, kaip čia tas atostogas 
praleisti, kaip čia kuo daugiausia žinių 
įgyti. Moksleiviui, kuris išsėdi virš 9 mė
nesių klasėj, išėjus į gamtos karaliją, vis
kas malonu, viskas širdį traukia.. Ką turi
me daryti mes, skautai, moksleiviai, kurie 
žiemą dalį sveikatos praradom tvankiuose 
klasės butuose?

Tų darbų yra daug: 1) keliauti po 
Didž. ir Maž. Lietuvą, aplankyti žymes
nes vietas, 2) pastovyklauti, 3) baidare 
ar laiveliu keliauti mūsų upėmis.

Jaunuoliai, kaip mes mėgstam keliau
ti, kai mokslas tęsias, o kai tik baigiam 
mokslą, tai tik kokia dešimtis Lietuvos 
skautų keliaujam skautiškai... O gi mū
sų 10.000, tai skaičius, kuris daug pasa
ko; bet ir liūdnų faktų. Daug kas sakysit, 
kad Lietuva maža, neįdomi, nėra Alpių 
kalnų... Tik sužinokim visas senovės pa
slaptis, aplankykim visas istorines ir kul
tūrines Lietuvos vietas, tai netrokšim ir 
Alpių pamatyti. Visos Lietuvos iš karto 
neapvaikščiosim, todėl reikia sau planin
gai keliauti, tai ir per trumpą laiką ge
rokai susipažinsim su Lietuva. Pav., per 
pirmą savo kelionę aplankykim Kuršių 
Neriją, susipažinkim su žmonėm, gamta, 
kas mūsų žinias smarkiai pagilins. Mes 
Klaipėdos kraštą neseniai atgavom, to
dėl turim mes jį branginti, kaip vyr. 
sktn. Šarauskas sako, kaip savo 
plaučius, nes Klaipėda, tai plaučiai Lie
tuvos! Antrų atostogų metu galima ap
keliauti administracijos linijos kurį barą, 
kur apsčiai galima pamatyti pavergtųjų 

nų darbą dirbti. Daug kas, daugiau ren
ka senus kryžius ar jų nuotraukas, bet 
ne gamtos užrašus ir tokias fotografijas. 
Ir kodėl taip? Todėl, kad visi kiti daly
kai plačiai raginami, tiktai vargšė fauna 
atsilikusi. Na, bet manau, nuo šios die
nos to nebus! Pasistengsit surinkti ko 
daugiausia užrašų ir fotografijų.

Alg. Gustaitis.

Stovykloje pietus verda.

vargų. Taip mes pamečiui keliaudami su
sipažinsim su visa Lietuva, jos įžyme- 
nybėm.

Labai svarbu ir pastovyklauti, paval
gyti skautiškų blynų. Dabar pinigų nėra, 
krizis, bet galima stovyklon maistą vežtis 
ii natūra, kas visiškai nedaug kaštuoja. 
Visą dieną dirbti miške, mokytis, skau- 
tystėj praktikuotis, o naktį miegoti „ne
priklausomoj respublikoj" — palapinėj, 
tai turi būti kiekvieno skauto vasaros 
sieki?. Pripildykim savo krūtines ener
gijos, skautai, ženkime į plačiąsias gi
rias su palapinėm ir stovyklaukim! Tegul 
ošia mums miškai, jauniems tėvynės 
sūnums, kurie ošė mūsų prosenoliams!.. 
Tat, būtinai stovyklaukim!

Trečia pramoga įdomi vasarą, tai ke
lionė baidare. Kaip pasidaryti baidarę 
yra ir vadovėlis ir ,,Sk. Aide" daug buvo 
rašyta. Baidarės padarymas nedaug kaš
tuoja, o įspūdžiai kelionėj gauti yra ne
įkainojami. Čia ypač labai prieinama jū
ros skautams, nes jie vandens paukščiai 
Kelionėj labai pravartu turėti 4 — 5 Nr. 
š m. Sk. Aido, kur prof. Kolupaila 
aprašo, kuriomis upėmis naudinga plauk
ti, prie kurių krantų yra žymesnės isto
rinės vietos. Skautai, įkinkykim savo 
jaunas dienas į produktingą darbą, plau- 

j kykim su baidarėmis brangiosios Lietu- 
į vos upėmis ir upeliais. Juozas Lebionka.

Visi stojo į savo vietas ir ruošės. Tik šen bei ten skambėjo 
vaitojimai. Jų priežastis buvo vis ta pati: vietoj minkštų kėdžių 
jaunuoliai turėjo sėdėti ant dygių krūmų. Tai tikrai nebuvo 
patogu. Pagaliau išsikloję kuprinėmis ir apsiaustais visi įsitaisė 
pakenčiamas sėdynes.

Jau seniai buvo laikas pradėti žinių siuntimą. Enris jau 
matė ant Pen-Ar-Viro visas tris šviesas ir jų kartojamus šau
kimus. „Gaidys", „Gazelė" ir „Vilkas" jau buvo savo vietose 
ir skelbė, kad yra pasiruošę priimti pranešimus.

„Gulbinai" baigė visus pasiruošimus. Liorenas, siuntėjas, 
tarp savo kojų pasistatė brezentinį kibirą ir įdėjo į jį lempą 
Jis taip darė dėl paprastos priežasties. Žinome, kad Morzės 
abėcėlė yra sudaryta iš ilgų ir trumpų ženklų. Tie ženklai 
padaromi ilgai arba trumpai šviečiant lempa. Tam gana patogus 
vra audeklinis kibiras, iš kur atitinkamu momentu ištraukiama 
ir vėl slepiama lempa.

Moris ir Sinkleris susėdo už pat Lioreno. Kiek toliau — 
Polis.

Kai visi buvo savo vietose, Enris padavė Moriui ant
spauduotus vokus, kuriuos buvo gavęs prieš išvykimą. Jau
nuolis atplėšė ir viduje rado lapą popieriaus su eile klausimų, į 
kuriuos turėjo atsakyti kitų skilčių siuntėjai.

Kai tik lapas buvo perskaitytas, Enris sukamandavo:
— Siųsti!
Liorenas tuojau pradėjo morzinti.
Ligi šiol mirgėję kitų skilčių šviesos nurimo ir ramiai 

švietė. Tokia jau yra naktį signalizuojant taisyklė, kad pri
ėmėjas, imdamas žinią, savo šviesos neslėptų. Tik ko nesu
prasdamas turi savo šviesą paslėpti, ir siuntėjas jau tą žino ir 
turi pakartoti.

Siuntimas ėjo gerai. Nors jūros vėjelis ir labai blaškė lem
pos liepsną, bet jaunuoliai savo skrybėlėmis vis tik ją apgin

davo. Po keleto minučių visa buvo atlikta. Liorenas triumfuo
damas savo lempa mosavo „siuntimo pabaigą".

Baigę darbą, skautai sutvarkė savo daiktus ir vėl susi
rinko prie Enrio, Enris čia pat davė pastabų ir kritikavo kiek
vieno veiksmus. Po to jaunuoliai užsidėjo savo lagaminus ir 
linksmai šūkaudami leidosi nuo kalno.

Staiga visi nutilo. Kaž kur toli suskambėjo žmonių balsai. 
Valandėlę nutilo, paskui vėl pasikartojo dar garsesni, ir visai 
nutilo.

Nustebę jaunuoliai žiūrėjo viens į kitą. Enris atidžiai 
klausė. Išrodė, kad tie garsai kilo kaž kur šiam pat kalne.

Štai tie garsai vėl suskambėjo. Jie neartėjo, ir skiltinin- 
kas niekaip negalėjo suvokti, iš kur jie eina.

Jis tik tiek pastebėjo, kad tai buvo dviejų vyrų balsai, 
ir iš tono buvo galima spręsti, kad ten kaž kas rimtai ginčijasi.

Bet iš kur tie balsai? Aplink buvo tuščia ir tylu. Enrio 
žvilgsnis krito ant Kerviscelio pilies. Kerpėmis apaugęs jos 
stogas baltavo, mėnulio nušviestas, matine šviesa. Platūs ka
minai, lyg baltos dėmės, kilo nuo tamsių slegiančių mūro sienų

— Jie gali tik iš ten skambėti, — sušnabždėjo Enris, ?• 
visi pažiūrėjo į tą vietą.

— Einam kiek artyn, — pasiūlė Sinkleris.
— Taip, einam. Bet kaip galint atsargiau ir tyliau, — 

įsakė skiltininkas.
Ir skiltis ėmė šlaitu selinti prie pilies, visą laiką taip 

pasirinkdama taką, kad jos negalėtų matyti iš pilies.
Tuo tarpu balsai nutilo. Bet kai skautai nusileido nuo 

viršukalnio, jie dar vėl prasidėjo.
— Neišrodo, kad jie ten kada galės susikalbėti, — pa

stebėjo Enris.
Iš tikro, ginčas nuolat didėjo. Bet skautams niekaip ne

vyko suprasti, už ką ten ginčijamasi. Ir nenuostabu, nes ligi 
pilies, jeigu iš ten ėjo garsai, buvo kokia 150 metrų.

23

25



Kaip sodinti gėles.
Daugeliui tenka vasarą gėrėtis 

gėlėmis, džiaugtis jų gražiomis 
spalvomis ir maloniu kvapu. Gėlių 
auginimas yra labai dėkingas ir 
įdomus užsiėmimas, nereikalaująs 
daug darbo ir išlaidų.

Kas vienoje vietoje gali atrodyti 
labai gražu, kitoje gali to įspūdžio 
visai nesudaryti, ir atvirkščiai. Pa
tartina vengti per didelio spalvų 
maišymo ir, kas svarbiausia, ne
harmoningo spalvų derinimo. Aiš
ku, kad nuo sėkmingo spalvų pa
rinkimo priklauso visas gėlyno 
efektas ir todėl derinti sodinamų
jų gėlių spalvas reikia su didžiau
siu atsargumu.

Lygiai svarbu, kad sodinamos 
gėlės skiriasi ne tik spalva, bet ir 
ūgiu. Sodinant gėles, reikia steng
tis sodinti gėles, kurios paprastai 
išauga didesnės, į grupės vidurį, 
aplinkui sodinant mažesnes. Labai 
gražiai, pav., atrodo kliomba, ku
rioje viduryje yra pasodintas kiek 
didesnis jurginų keras, kiek toliau 
aplinkui jį astrcs ir, kaipo bordiū 
ras, pačiais kliombos pakraščiais, 
rezeda. Sudarant' tokią kombina
ciją, reikia neužmiršti to, kas pa
sakyta aukščiau apie spalvų de
rinimą.

Jei neturime didesnio ūgio gė
lių, tai nėra ko nusiminti, nes vie • 
toje plokščios kliombos mes gali
me padaryti išgaubtą, pripilant į 
kliombos vidurį daugiau žemės ir 

vėliau dailiai nulyginant nuolai
dumą. Kliombos centras daromas 
plokščias ir tenai sodinamos gra
žiausios gėlės, pav., rožės, šonai gi 
apsodinami gėlėmis, kurių turime 
daugiau ir kurios, sodinamos pa
vieniui, nesudaro didelio efekto, 
pav., leukemijos, begonijos ir pan.

Nors gėlės, kaip ir kiti augalai, 
reikalauja įvairios rūšies žemės, 
tačiau geriausiai gėlių sodinimui 
tinkančia žeme reikia laikyti juod
žemį su nedidele smėlio priemaiša. 
Didelės svarbos turi ir vietos pa
rinkimas, nes dauguma gėlių auga 
gerai vien saulėtose vietose ir 
tiktai neskaitlingos atmainos gali 
pasitenkinti mažesniu šviesos 
kiekiu. Reikia žiūrėti, kad vieta 
būtų iš visų pusių prieinama sau
lės spinduliams, geriausiai, jei vi
sas gėlynas guli namų pietinėje 
pusėje, jei gėlynas, kiek galima, 
apsaugotas nuo stiprių šiaurės vė
jų; labai tinka įvairios žalitvorės.

Iš daugmetinių augalų pirmenybė, be 
abejo, tenka gėlių karalienei — rožei. Jų 
yra labai daug rūšių, duodančių žiedus 
įvairių spalvų, pradedant grynai balta ir 
baigiant tamsiai raudona. Geltonų — ar
batinių rožių, nežiūrint jų gražumo, ne
galima patarti auginti dėl jų didelio jaut
rumo šalčiams. Rožės mėgsta juodžemį, 
su nedideliu smėlio nuošimčiu. Joms ski
riama vieta turi būti gerai iš visų pusių 
prieinama saulės spinduliams. Sodinant 
rožes didesnėmis grupėmis, reikia žiū
rėti, kad tarpai tarp jų būtų ne mažesni 
1—P/2 mtr. Paprastai gi rožės sodinamos 
kliombų centre, apsupant jas smulkesnių

Rožės.

augalų bordiūru. Ypatingai gerai tam 
tikslui tinka aukštos, taip vadinamos, 
štaminės rožės. Rožės priklauso prie au
galų, reikalaujančių geros priežiūros ir 
rūpestingo laistymo. Skinant žiedus ge
riausiai tai atlikti aštriu peiliu ar tam 
tikromis žirklėmis. Taip pat skinti ir kitų 
augalų žiedus. Dar pridurtina, kad žie
mą rožės turi būti apsaugotos nuo šal
čio, prilenkiant jas prie žemės ir užden
giant eglišakiais.

Bijūnas, kaip ir rožė, yra vienas iš 
gražiausių dekoratyvinių augalų. Labai 
nelepus, nereikalaująs ypatingos prie
žiūros, tačiau, mėgstąs saulėtas vietas. 
Didelės bijūnų kliombos, net ir be kitų 
augalų, atrodo labai efektingai. Turint 
didesnį bijūnų kerą, labai lengva pada
ryti iš jo keletą mažesnių, atsargiai per
plovus aštriu peiliu. Reikia žiūrėti, kad 
atskiriamos dalys nebūtų per mažos, t. y., 
turėtų bent 6—8 diegus. Žiemos metu 
priežiūra nereikalinga.

Kitas, lygiai populiarus mūsų krašte 
dekoratyvinis augalas, yra jurginas. Jų 
turime nesuskaitomą daugybę atmainų, 
duodančių įvairių spalvų ir dydžių žie
dus. Jurginų priežiūra yra kiek sudėtin
gesnė. Pavasarį jurginų kerai sodinami 
drėgnon, gerai įtręšton, žemėn. Dažnas 
laistymas yra būtina gero tarpimo sąly
ga. Jurginai lengviau perneša šviesos sto-

.. . Ir skiltis ėmė šlaitu selinti prie pilies ...

Tyliai ir nejudėdami stebėjo jaunuoliai paslaptingą pilį. 
Pietų rytų pusėje jos frontas buvo aiškiai mėnulio apšviestas. 
Tai buvo keturkampis trobesys, kur tik tamsios dėmės, matyt 
langinėmis uždaryti langai, juodavo baltų sienų fone. Namas 
buvo dviejų aukštų. Antram buvo penki langai, o pirmam — 
keturi ir tarp jų nedidelės durelės. Ir viskas buvo uždaryta. 
Dėl to Liorenas net stebėjosi:

— Aš nesuprantu, kaip mes dar galim čia ką girdėti, kai 
viskas uždaryta!

— Tikrai nuostabu, — galvojo ir skiltininkas.
— Gal kitoj namo pusėj yra atdaras langas.
— Galimas daiktas, — atsakė Enris. — Bet ką mums gali 

rūpėti privatūs Kerviscelio pilies gyventojų reikalai. Pagaliau 
jau pusė vienuoliktos. Turime grįžt į stovyklą. Aš manau, kad 
tuojau vyktume.

Visi jaunuoliai su tuo sutiko, juo labiau, kad ir miegas 
jau reikalavo savo teisių. Tad skiltis ėmė ieškoti takelio, ku
riuo buvo užkopus į kalną, ir jį radus, leistis žemyn. Pagaliau 
ir tie garsai buvo visai nutilę.

Belipdami žemyn, jaunuoliai priėjo iš šiaurės vakarų pusės 
prie namo. Staiga Liorenas pagriebęs Enrį už rankos tarė:

— Žiūrėk, vienas langas, tur būt, atidarytas.
Šioj pusėje buvo keturi langai: du pirmam ir du antram 

aukšte. Trys jų, išrodė, buvo stipriai uždaryti. Tačiau kairiojo 
lango antram aukšte langinės išrodė atdaros.

— Gal mes ir triukšmą pro ten girdėjome, — kalbėjo 
Enris. — Tik man nuostabu, dėl ko jie neužsižibina šviesos?

Šį akimirksnį nuaidėjo nakties tyloje toks perveriamas, 
toks sopulingas šauksmas, kad jaunuoliams net šiurpu pasidarė.

Šauksmas baigėsi tyliu vaitojimu, ir vėl viskas nutilo.
Jaunuoliai nejudėdami žiūrėjo viens į kitą. Dabar nebuvo 

jokios abejonės. Balsai ėjo iš pilies.
Enris ir šį kartą pirmas susigriebė:
— Žmogų žudo! — iš pasibaisėjimo virpančiu balsu su

šnabždėjo jis savo draugams ir, užšokęs ant tvoros, dreban
čiomis rankomis sklaidė ten augusius vijoklius.

Kerviscelio pilis išrodė visai apleista. Veltui skiltininkas 
atsidėjęs dairėsi apie namą: niekur nieko nebuvo matyti. 
Viskas vėl skendėjo gilioj tyloj.

Jaunuoliai susirinko aplink Enrį. Jie buvo jau visai 
nurimę.

Vis dar akylai stebėdamas, Enris šnabždėjo:
— Jei kas išeis iš namo ir matysim, kad nori pasislėpti, 

šoksime ant jo.
Kiti pritardami linktelėjo.
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ką, todėl, kur negalime sodinti rožių, ten 
galime pakeisti jas jurginais, nereikia už
miršti palikti pakankamą sodinamųjų 
krūmelių tarpą. Tarpai turi būti ne ma
žesni P/2 mtr. Rudenį jurginai iškasa
mi iš žemės, nuplaunami stiebai, nuvalo
ma žemė. Tokiu būdu paruošti kerai lai
komi sausoje patalpoje, kurios tempera
tūra neprivalo kristi žemiau nulio, bet 
neturi būti perdaug aukšta. Sodinant pa
vasari kerus į kliombas, galima juos su
skaidyti i mažesnius, dalant didelį kerą 
į 2—3 dalis.

Daug mažiau už visas aukščiau išvar
dintas gėles yra paplitę pas mus narcisai, 
nors jie turėtų užimti garbingą vietą mū
sų gėlių tarpe. Narcisai reikalauja leng
vesnės, t. y., su didesne smėlio priemai
ša, žemės, ir gerai saulei prieinamos vie
tos. Žiemai jie paliekami žemėje neiš
imti, galima užkloti juos šiaudais arba 
kas 2—3 metus persodinti narcisus i 
naują vietą.

Irisai, kurių gan retai galima užtikti 
mūsų soduose, priklauso prie gana retų 
augalų, kurie sugeba pasitenkinti ir ma
žesniu šviesos kiekiu, dėl to jie gali būti 
sodinami ir tokiose vietose, kur sunkiau 
pasiekti saulės spinduliams. Irisai suge
ba gerai augti bet kurioje žemėje, jei 
turės pakankamai vandens. Dažnas ir 
gausus laistymas yra jiems būtinas. Žie
mos metu jokios priežiūros irisams ne
reikia.

Pereikime dabar prie vienmetinių, ge
riau sakant, viensezoninių, augalų. Paly
ginus su daugmetiniais, jų skaičius yra 
daug didesnis.

Pradėkime nuo astrų. Jos sėjamos pa
vasarį į gerai paruoštą derlingą žemę. 
Augalams kiek paūgėjus, jei pasirodo, 
kad gėlės buvo per tankiai pasėtos, rei
kia silpnesnius išrauti, kad pasilikusios 
turėtų daugiau vietos nekliudomai augti. 
Jauni augalai yra labai jautrūs ir lengvai 
nukenčia nuo šalnų, todėl patartina ne
siskubinti su astrų sodinimu. Geriausias 
sodinimo laikas yra gegužės mėn. pabai
ga ir birželio mėn. jiradžia. Reikalauja 

gan rūpestingos priežiūros ir tankaus 
laistymo.

Leukonijos yra sodinamos daugiausia 
dėl savo malonaus kvapo, nors kai-kurių 
rūšių ir žiedai yra gan gražūs. Leukoni- 
jas patartina sėti iš, pradžių mažesniame 
daigyne, vėliau persodinant kiek paau
gusius augalus į jiems skirtas vietas. So
dinant, tarp augalų paliekama 25—40 
cm. tarpai. Leukonijos — augalai, labai 
mėgstantieji drėgmę ir gerai įdirbtą že
mę, todėl leukonijų kliombos turi būti 
nuolat ravėjamos ir gausiai laistomos.

Nasturcijos yra labai graži ir mažai 
priežiūros reikalaujanti gėlė. Jų žiedų

Ar esi Vilniaus
Pirmais (1932) savo veikimo 

metais Vilniaus Geležinis Fondas 
surankiojo 93.605 litus. Jeigu to
kiais sunkiais laikais į Fondą per 
keletą mėnesių surinkta arti šim
to tūkstančių litų — iš to matyti, 
jog Fondo sumanymas yra rimtas.

Fondas yra geriausias tautos 
vienybės mokytojas bei auklėto
jas! Pernai metais, kaip numano
ma, apie ketvirtadalis milijono 
žmonių stojo po Vilniaus Geleži
nio Fondo vėliava. Tai jau dvy
liktoji mūsų tautos dalis. Lieka 
laimėti likusias vienuolika dalių. 
Kada po Vilniaus vėliava stos visi 
trys milijonai, tada ir mes ir visas 
pasaulis žinos, jog visa Lietuvių 
tauta yra gyva ir vieninga. Tada ir 
Vilnius mums grįš!

Kas pernai, nugirdęs apie Fon
dą, dar atidėjo Vilniaus paso išsi- 
ėmimą ir ženklelio pirkimą toli- 

spalva svyruoja nuo šviesiai geltonos ligi 
tamsiai raudonos, beveik juodos. Sėklos 
sodinamos pavasarį ir jau liepos mėn. 
jauni augalai pradeda gausiai žydėtu 
Ypatingai geros žemės nereikalauja, ten
kinasi ir blogesnės rūšies žeme, tačiau 
reikalauja daug šviesos. Peržydėję žiedai 
duoda rudenį daug sėklų, kurias lengvai 
galima surinkti ir palikti sodinimui kitą 
pavasarį.

Skaitytojai prieis išvados, kad 'gėlių 
sodinimas vra visiškai nesunkus ir labai 
malonus da.bas!

L. F.

Geležinio Fondo rėmėjas?
mesniam laikui, te šiemet nebe- 
atidėlioja, teišsiima Fondo rėmėjo 
knygutę ir teįlipina bent vieną 
Vilniaus ženklelį.

Kas pernai pirkosi pasą tik sau, 
te šiemet nuperka pasus ir visiems 
kitiems savo šeimos nariams.

Kas pernai nepasirūpino pa
skleisti žinių apie Vilniaus Fondą 
savo kaimynų ir pažįstamų tarpe, 
te šiemet dedasi į aktingų Fondo 
prietelių eiles.

Kas nepasirūpino visą savo ve
damąją mokyklą — nuo didžiau
sio iki mažiausio — aprūpinti pa
sais, ar savo vadovaujamos įstai
gos tarnautojų neparagino dėtis į 
Fondo rėmėjų skaičių, te šiemet 
būtinai tai padaro.

Seni ir jauni, dideli ir maži, vy
rai ir moterys — visi stokime po 
Vilniaus Geležinio Fondo vėliava!

Iš šios vietos skautai galėjo matyti priekinę namų pusę. 
Ji niekuo nesiskyrė nuo užpakalinės pusės. Tik čia prie įeina
mųjų durų buvo maži laipteliai.

Gal kokią 10 minučių jaunuoliai tūnojo ant tvoros, ne
pratardami nė žodžio. Joks garsas neardė tylos, kuri buvo 
apgaubusi kalną.

Pagaliau Enris atsisuko į draugus ir davė ženklą:
— Einam!
„Gulbinai“ paliko savo nepatogią stebėjimo vietą.
— Tai nieko nedarysim? — paklausė skiltininką nusi

vylęs Liorenas.
— Ką gi darysi? Mes nematom nieko įtartino. Norėdami 

ką daryti, turėtume įsibrauti į namą. O tai beprotybė — kaip 
vagims brautis į privatų namą.

— Bet šauksmai?
— Tiesa! Bet pagalvok: nieko įtartino nematėme. Ne

sąmonė būtų naktį veržtis į namus, išgirdus ten ką rėkiant. 
Grįžę pranešim draugininkui. Tas matys, kas reikia daryti, 
Dabar žengiam namo!

Nusileidę nuo kalno į jūros krantą, kur jau buvo patogus 
kelias, skautai vėl pradėjo kalbėtis apie šios nakties įspūdžius.

— Kaip manai, kas ten galėjo būti? — kreipėsi Polis 
į Enrį.

— Tiek galiu pasakyti, kad neturiu nė mažiausio supra
timo, — atsakė tas.— Gal ten buvo paprastas ginčas. Ką tu 
manytum, Mori?

— Aš manau, — tarė kiek pagalvojęs Moris, — kad ten 
turėjo atsitikti kas nepaprasta.

— Gali būti, — pritarė ir Enris. — Taip, ir aš tą patį 
manau.

Bekalbėdami nė nepasijuto, kaip priėjo stovyklą. Enris 
norėjo tiesiog eiti į draugininko palapinę ir pranešti, kad jau 
grįžo, bet tuo tarpu jaunuoliai pamatė besiartinantį kaž kokį 

ilgą laibą šešėlį. Pasirodė, kad tai buvo pats draugininkas 
Andrius Sarmenas.

— Draugininkas! Jūs dar neatsigulėte? — sušuko jį 
pamatęs Enris,

— Ne, — atsakė Sarmenas ir paspaudė skiltininkui ran
ką. — Laukiau jūsų. Ko taip suvėlinote?

— Tai ištisa istorija. Tuojau turiu jums pranešti. Jau
nuoliai, — kreipėsi jis į savo skiltį, — eikite į palapinę. Aš 
viską greit pranešiu draugininkui. Maldą kalbėsime kai 
sugrįšiu.

Ir kai „Gulbinai“ pradėjo palapinėje ruošti nakvynę,

ir tyliu balsu kalbėjosi.
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Mažasis didvyris.
Nedideliame mieste gyveno ma

lonus, geraširdis ir paklusnus ber
niukas. Turėjo jis melsvas, kaip 
neužmirštuolių žiedai, akutes ir 
juodus, kaip anglis, plaukučius. Vi
si jį vadino Gražučiu.

Gražutis buvo miesto gaujos vil
kiukas. Visuomet dėvėdavo mėly
ną su raudonu kaklaraiščiu uni
formą.

Namiškiai jį labai mylėjo.
Nors Gražutis buvo geras ber

niukas, bet turėjo labai biaurią 
ydą... Žinote ką?... Ogi — bai
mę!...

Dėl jos jam daug kartų buvo 
gėda .. .

Gražutis buvo jau nemažas, aš- 
tuonių metų, bet pamatęs žąsis, 
karves, ar nieko nedarančias ave
les, rėkdamas nuo jų bėgdavo. Jo
kiu būdu neišdrįsdavo paglostyti 
šunies ir prisiliesti ramiai niurnan
čio katino. O tylūs ir geri arkliai 
sukeldavo tokią baimę, kad bėg
davo nuo jų ir kur galėdamas 
slėpdavosi . . .

Daugiausia bijodavo griaustinio 
ir audros. Tada šokdavo į lovą, 
kišdavo galvą į pagalvius ir tyliai, 
lyg pelytė, čiutėdavo.

Namiškiams, žinoma, būdavo 
daug juoko, o kartais ir nemažos 
baimės . . .

Gaujos vilkiukai, sužinoję, kad 
jis visko taip bijąs, praminė jį 
„bailiuoju kiškiu“.

Bailiojo kiškio vardas Gražučiui 
buvo didžiausias smūgis.

Taip, drąsos jam stigo, bet už
tai buvo gabus ir rūpestingas. Pats, 
be niekeno pagalbos, išmoko gra
žiai skaityti. Švariausiai laikė są
siuvinius. Visur ir visuomet buvo 
tvarkingiausias.

Paaugęs labai mėgo skaityti 
knygas. Daugiausia jį įdomaudavo 
įvairūs aprašymai apie senovės lie 
tuvių garbingus žygius, kovas ir 
laimėjimus.

Pagaliau, kada baigė dešimts 
metų, tėvas jam padovanojo gra
žiai iliustruotą apie senovės lietu
vių didvyrius knygą. Gražučiui ji 
labai patiko. Skaitė ir gėrėjosi 
mūsų bočių drąsa, džiaugėsi jų lai
mėjimais ir liūdo pralaimėjimais.

— Aš irgi būsiu drąsus ir pri
valau kuo nors padėti mūsų tėvy
nei! — kartą pasiryžo Gražutis.

Nuo to laiko įvyko didelė per
maina. Visi tuo labai nudžiugo. 
Gražutis pradėjo nebėgti nuo tų, 
ko labiausiai bijojo. O su šunim ir 
katinu net susidraugavo . . .

— Daugiau manęs nevadins 
„bailiuoju kiškiu“, — mąstė Gra
žutis.

Tada Gražutis buvo gimnazijos 
mokinys.

Be pataisų baigė vieną klasę.
Atėjo žavios vasaros atostogos.
Miestely, kur gyveno Gražutis, 

pasidarė tvanku. Vasarą geriau 
laukuos. Tėvelis atostogauti Gra

žutį išvežė į vienkiemį pas dėdę— 
Vaišvilą.

Vaišvila buvo geras ir malonus 
aukštaitis. Gražiai tvarkė ūkį ir 
eiguliavo valdžios miškuose.

Piemenukas.
Vienkiemis buvo nedidelis. 20 

ha juodos žemės ir 5 ha žalių pie
vų. Riogsojo tarp didelio lapuoto 
miško. Netoli buvo ežeras. Pro 
sodybas, pamiške, ėjo platusis ge
ležinkelis. Toliau raitėsi skambus 
plentas.

Visur buvo labai gražu . . .
Vieną kartą, buvo graži saulėta 

diena, Gražutis ilgai vaikščiojo po 
mišką. Kiek pailso.

Arti vingiavos tiesia kryptimi 
bėgiai.

Gražutis atsisėdo. Krūmai. 
Minkštos samanos . . .

Tolumoj ūžė miškas. Gailiai vai
tojo. Lengvas vėjelis bėgiojo me
džių viršūnėmis. O ten aukštai 
aukštai plaukė palši debesėliai.

ANTRAS SKYRIUS, 
kuriame „Gulbinų“ skiltis daro žingsnį, galintį turėt sunkių 

padarinių.
Kai kitą rytą jau pakilusi saulutė visą žemę buvo api- 

pylusi karštais savo spinduliais, kurių nė palapinių audeklas 
negalėjo sulaikyti, „Gulbinų” rūmuose buvo dar visiškai tylu. 
Ant žemės gulėjo nejudėdami 7 į antklodes įsivynioję „pa- 
kietai".

Pasigirdo skardus trimito garsas.
Porą „pakietų” krustelėjo ir vėl nurimo. Tik vienas, 

gulėjęs kampe, griežtai sukruto. Pakilo Enrio Ramburo su
taršyti plaukai, pasirodė dar užmerktos akys. Brūkštelėjo ran
ka sau per kaktą, nusižiovavo ir siekė netoli pakabintą skry
bėlę, kur iš vakaro buvo susidėjęs visus smulkius kišeninius 
daiktus. Kiek pagraibęs joje, išsitraukė laikrodį.

— Septynios valandos 25 minutės. Tai buvo duotas pir
mas ženklas keltis.

— Alio, alio „Gulbinai“. Judinkitės! Kelkitės!
Vienu šuoliu jis atsisėdo ir pradėjo dalinti į dešinę ir 

kairę stiprius smūgius, tuo paremdamas savo įsakymą. To
kiems žadinimams „Gulbinai” neilgai priešinosi,

— Labas rytas, Enri!
— Labas, labas!
Skiltininkas tuojau atidarė palapinę. Spindulių pluoštai 

žėrė tiesiog į dar užmiegotas septynių skautų akis.
Tuojau suskambėjo antras signalas,
— Greitai, „Gulbinai”! — sušuko Enris ir, užsimetęs 

pižamą, šoko iš palapinės. Paskui jį kiti septyni. Kieme jau 
buvo didelis judėjimas. Iš visų pusių skambėjo:

— Labas rytas!
— Labas rytas!
— Skubėkim, jau susivėlinom. Visi į eiles! Rikiuotis! Į 

eiles! „Gulbinai“ paskui mane!

Greit prabėgo penkios minutės rytinės mankštos ir visas 
būrys jau pūškavosi jūros vandenyje. Tik skiltininkai svei
kinosi susitikę palei vandenį ir dalinosi vakarykščiais įspūdžiais.

— Jūs, „Gulbinai”, pasiūt..., puikiai signalizavote, — gyrė 
Bernardas Deliavonis, „Gazelių" skiltininkas.

— Ką čia stebėtis. Juk tai ir yra signalistų skiltis, — 
kalbėjo Morkus Alonis, „Vilkų” vadas. — Kalba, kad jūs naktį 
girdėję kokius keistus balsus?

— Taip, ar draugininkas tau sakė?
— Ką? Ką girdėjote? — sujudo ir Bernardas Deliavonis. 

— Mes dar nieko nežinom.
Trumpai Enris papasakojo savo skilties vakarykščius 

nuotykius.
— Tai gana keista, — manė Morkus Alonis, kurio švie

siai mėlynose akyse žibėjo smalsumas. — Ar tu nenumanai, 
kas ten galėjo būti?

— Aš nežinau. Ir pats draugininkas, kuriam grįžęs viską 
papasakojau, taipogi nieko negalėjo pasakyti. Šiandie jis dar 
ketino su manim apie tai pakalbėti.

— Tu mums turėsi viską pranešti.
Čia skiltininkai išsiskirstė ir nuėjo praustis. Enris pa

siėmė tualeto reikmenis ir nuėjo prie upelio, kuris čia tekėjo 
į jūrą. Daugumas skautų buvo susimetę prie tiltelio, kur buvo 
ne toki statūs krantai ir ne taip dumblinas dugnas. Greitai ir 
Enris rado patogią vietą praustis.

Nusiprausęs, Enris grįžo į stovyklą. Sutvarkęs palapinę, 
nuėjo prie ugniakurio. Liorenas jau seniai čia trūsė, su parau
dusiom akim, tik šlapios malkos niekaip nenorėjo degti. Enris 
atsitūpė prie jo ir padėjo pūsti smilkstančius pagalius.

— Ar draugininkas dar nieko tau nesakė?
— Ne, dar nieko. Aš eisiu pas jį po Mišių.
— Ką, tu manai, jis nutars?
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Gražutis susisvajojo ir pamažu 
užsnūdo.

Taip praėjo gal geras pusvalan
dis.

Buvo gera ir jauku.
Pagaliau nubudo. Pamažu pra

vėrė akis.
O kas ten?

5 Už krūmų po didele šakota eg
le, keli žingsniai nuo jo, stovėjo du 
barzdoti vyrai.

— Nieko čia nėra. Tikriausiai 
nieks nepastebės ... Vieta gera ir 
patogus laikas, — sakė vienas,

— Skubėkime ... Greitai! Tuo
jau užeis ... — kalbėjo kitas.

Gražutis susidomėjo, bet iš vie- * 
tos nesijudino. Gulėjo, lyg prikal
tas ir sekė nepažįstamuosius vy
rus.

Abu vyrai užėjo ant bėgių. Bai
liai aplink apsižvalgė. Pritūpė ir 
pradėjo kažką dirbti. Skubėjo.

— Kas tie vyrai? Ką jie ten da
ro? ... Kodėl bijo, kad kas jų ne
pamatytų? ... — mąstė Gražutis, 
o širdis smarkiai smarkiai plakė.

Darbą barzdoti vyrai baigė. Vėl 
apsižvalgė ir skubiai šoko nuo bė
gių. Miške pasislėpė ... Dingo.

Kas tai yra?
Gražučiui gimė baisi mintis,
— Piktadariai. ..
Prisiminė jam girdėti įvairūs pa

sakojimai apie plėšikus ... žudy
nes . .. apie didžiausius nusikalti
mus .. . apie bažnyčių ir vienuoly
nų plėšimus . . . Kartą net kunigas 
iš sakyklos apie tai kalbėjo ... o 

vienas inžinierius, geras tėvelio 
draugas, pasakojo apie baisią trau
kinio katastrofą . .. Jis pats ją ma
tęs ... Vadino — pasikėsinimu.

— Gražuti... Žmonės, kurie čia 
buvo, yra piktadariai. . . Jie pa
darys katastrofą ... — kažkas lyg 
šnabždėjo.

Gražutį išpylė šaltas prakaitas.
Pašoko iš vietos.
Net plaukai pradėjo šiauštis . . .
Baisu .. .
— Bėk, kad nematytum, kad ne

girdėtum . . . kad nieko nežino
tum ... — šnabždėjo baimė.

Br ... tį
— Bėgti? ... Bailiu likti? . . . 

Nustoti drąsos? Juk aš vilkiukas...
Gražutis dar stovėjo.
— Bailys! ... — sukaukė vėjas.
— Bailys! — sušlamėjo krūmai.
— Cha-cha-cha ... — kvatojosi 

baimė.
Tolumoj suvaitojo miškas. Ar

tyn, artyn . . . Lyg iš po žemių ai
dėjo kurtinantis ūžesys . . .

Laukais greit artinosi juodas 
ekspresas.

— Niekados bailiu nebūsiu! Die
ve .. . Kaip pranešti apie gresiantį 
pavojų? . . . Valandėlė ir . . . baig
ta ...

Gražutis užbėgo ant pylimo. 
Tarp bėgių atsistojo. Rankose iš
kėlė baltą nosinę . . . Išsigandusias 
akis įbeda į greit artėjantį juodą 
žaltį.

— Jeigu nepastebės ... — 
šnabžda jo lūpos.

Vėjas kedena juodas garbanas ir 
raudoną kaklaraištį.

Pamažu dreba žemė.
Jau ...
Jau staugianti ir šnypščianti ge

ležinė baidyklė čia.
— 0 !... o !...
Ekspresas pamažu stoja. Su

stoja.
Iššoko keli žmonės. 
Gražutis išbalęs . . .

Laikinoji sostinė. Laisvės alėja. 
Mūrai... Asfaltas... Medžių eilės...

— Ekstra naujiena! ... Vakar 
išgelbėtas mūsų ministeris! Pra
šau pirkti.., Tik 30 centų! . . .

Žmonės, auto, motociklai . . .
— Išgelbėtas mūsų ministeris, 

daug aukštų valdininkų ir kitų įžy
mių žmonių! ... — aidi laikraščių 
pardavėjų balsai.

Žmonės perka. Daug žmonių 
skaito ..,

„Vakar vakare, 50 klm. nuo mū
sų miesto, nežinomi piktadariai 
norėjo susprogdinti traukinį. Po 
bėgiais rasta daug sprogstamosios 
medžiagos. Būtų didelė ir žiauri 
katastrofa! Traukiniu važiavo vie
nas ministeris ir daug aukštų žmo
nių. Apie gresiantį pavojų perspė
jo, sustabdydamas visą traukinį, 
mažas vilkiukas — skautas. Suži
nojęs apie pašalintą pavojų, mi
nisteris norėjo mažajam didvyriui 
padėkoti, bet jis jau buvo dingęs. 
Garbė skautams. Jų brolis padarė 
didelį tėvynei ir artimui darbą!“

.,. Puode pradėjo kunkuliuoti vanduo ...

— Aš to negaliu žinoti. Tik iš to, ką jis vakar sakė, ga
lima spėti, kad jis nieko nedarys.

Abu nutilo. Ugnis jau įsidegė ir smagiai liepsnojo. Puo
duose pradėjo kunkuliuoti vanduo ir šokinėti gabalėliai šo
kolado. Jonas Liorenas atsistojo ir nusišluostė ak's.

— Vis tik yra tikras dalykas, kad kaž kas naktį rėkė 
Dėl ko? Ar nebūtų tikrai „skautiška" imtis darbo ir tą rei
kalą išaiškinti? — vėl ėmė kalbėti Liorenas.

— Ir aš tą patį manau. Tik kaip tai padaryti? Jei ver
šimės į svetimus namus, savininkas mus lauk išprašys. Gal tu 
ką sugalvojai?

Jonas Liorenas nusišypsojo. Šypsodavosi jis dažnai. Jis 
buvo toks romus, nusistovėjusio būdo, sumanus.

— Gal būt ir sugalvočiau ką... — tarė pamąstęs.
— Na, tai ką gi?
— Galima būtų paprašyti, kad leistų bent apžiūrėti pilį. 

Ten jau mes sugebėtume pamatyti, ar yra joje kas nepaprasto.
Enris susiraukė. Jo dešinė pakilo, lyg dangų šaukdamos! 

patvirtinti į liudytojus.
— Et, vargše Joneli, — tarė jis didingai, tur būt galvoj 

tau negerai? Jei ten bus kas netvarkoje, tikrai jau mums to 
neparodys. Ką toks žiūrėjimas padės?

Jonas norėjo pasiaiškinti. Tačiau suskambėjo signalas eiti 
šv. Mišių. Abu jaunuoliai paliko savo darbą ir, kiek apsitvarkę 
drabužius, nubėgo prie altoriaus.

Kapelionas jau buvo susitvarkęs už „Gazelių" palapinės, 
užvėjoje, savo lauko altorių. Iš skrynelės išsiėmė reikalingus 
pamaldoms daiktus ir drabužius, ir ėmė rengtis.

Du tarnautojai užžiebė palapinių žibintuose dvi vaškines 
žvakes ir suklaupė prie kunigo. Šventoji auka prasidėjo.

Prieš altorių buvo susirinkus visa stovykla. Visi susi
telkę meldėsi. Daugelis ėjo prie šventosios Komunijos,

Po pamaldų skiltys grįžo prie savo darbų. Tuojau visoj 
stovykloj pakvipo skanus kvapas, ir jaunuoliai pilstėsi į savo 
indelius karštą šokoladą. .

„Gulbinai" uoliai gėrė maistingą viralą, žinoma, gausiai 
užsikąsdami nemažom duonos riekėm.

— Taip, — staiga tarė Enris, — savo nuomonę aš visai 
pakeičiau. Tavo sumanymas, Jonai, puikus!

— Tur būt tu per šv. Mišias apie tai tik ir galvojai? — 
piktai pastebėjo Polis, ir jo pilkos akys beveik pasislėpė po 
primerktom blakstienom, o ilga nosis pasilenkė net ligi garuo
jančio puoduko, kurį jis laikė tarp kelių.

Kiti ėmė protestuoti:
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Pasakų sakytojas.
Pagal Džoną Hargrevą — „Baltąją lapę“.

Daugelis vyresnių skautų ir vadų už
siima vilkiukų auklėjimu. Nėra kito mo
kymo būdo, kuris būtų visiems berniu
kams tiek naudingas ir patraukiantis, kaip 
jau senais laikais atsiradęs pasakų saky
mo „mokslas".

Čia noriu jums apie šį dalyką ką-ne- 
ką papasakoti. Tais patarimais drąsiai 
galėsite pasinaudoti dirbdami su vilkiu
kų vienetu.

Sakydamas pasakas, atsisėdu sukry
žiuotom kojom ant patiesalėlio, o mano 
berniukai lygiai taip pat susėda puslan
kiu priešais mane.

Reikia gerai pagalvoti, kokias pasakas 
pasirinkti. Jeigu kas pats negali sugal
voti pasakų, turi gerai įsiskaityti ir at
siminti. Neužtenka vien atsiminti, dar 
reikia sugebėti ir savo žodžiais įdomiai 
papasakoti.

Mūsų kalboj galima būtų patarti šias 
pasakų knygas: „Tūkstantis ir viena nak
tis“, „Brolių Grimų pasakos“ I ir II d. d., 
„Haufo pasakos“, „Pero pasakos“, „Tau
tos pasakos“, „Mūsų pasakos“ ir kt. Vil
kiukams gana įdomios dar „Džunglėse“ 
ir „Robinzonas Kruzas“. Svensono 
kelionių aprašymai puikiai atpasakoti 
gali būti puikiausia priemonė išugdyti 
mūsų vilkiukų pamėgimą keliauti.

Antras dalykas — kaippasakoti? 
Aš dažnai pradedu „Vieną kartą buvo...' 
lai yra senas būdas pasakoms pradėti, 
bet jis yra nepakeičiamas. Tie trys žo
džiai yra tartum magiški — jie pagimdo 
ncrą girdėti ir žinoti, kas toliau buvo. 
Galima ir kitaip pradėti, pavyzdžiui:

„Atsitiko, kad...",
„Vienas žmogus...“,
„Kartą gyveno toks...",
„Sakysiu pasaką apie...",
„Ši pasaka apie...",
„Vienoje karalystėje..." ir t. t.
Be suminėtų pradžių kiekvienas pa

sakotojas gali jų susigalvoti, kiek tik

Geras darbelis 
stovykloje

kada jam reikia. Bet tai nėra viskas. 
Reikia išlaikyti sužadintas interesas iš
tisai per visą pasaką. Tai pasiseks, jei 
pasaka nebus ištęsiama, o įvykiai vaiz
džiai vystysis vieni po kitų greitai ir 
įspūdingai. Įspūdingiausias momentas turi 
būti gale. Jeigu stiprus įspūdis bus su
žadintas pasakos pradžioje, tai toliau 
įspūdis silpnės ir pasaka bus nebeįdo
mi. Vyriausiojo įspūdžio, to kulminacinio 
taško, reikia siekti palaipsniui. Pasiekus 
kulminacinį punktą, baigti maždaug to
kiais žodžiais:

„...tai tokia pasakos pabaiga", 
arba „...ir taip viskas baigėsi" ar p. 
Jeigu po šitų žodžių bus dar kas nors 

pasakyta, atrodys tartum pasaka turi dvi 
pabaigas.

Jeigu kam sunku atsiminti pasakos 
turinys, pravartu popieriaus lapely susi
rašyti planelį. Sakysim, norėdamas iš 
Kiplingo „Džunglių" papasakoti apie 
„Mauglį džunglėse", gali susirašyti tokį 
planelį: Mauglis berniukas — tigras
Šir Hanas — tigras nori jį suėsti — sle
piasi oloje — atranda vilkas ir vilkienė 

su vilkiukais — pats tampa vilkiuku — 
sueigos — žaidžia bendrai būrelyje — 
rudasis lokys Balu moko jį džunglių įsta
tymų ir papročių ir t. t. ir t. t.

Pasakas sakyti įpratusiems planas ne
reikalingas, ko neatsimindami jie dažnai 
papildo savo vaizduotės suburtais daly
kėliais.

Niekada neužmiršti paminėti geruo
sius skautybės pavyzdžius, kurie mums 
kartais gali atrodyti nereikšmingi, pa
vyzdžiui, kaip kelio atradimą, pėdų su
sekimą, slapstymąsi, geruosius žygdar
bius ir mažuosius gerus darbelius ir t. t. 
Tas vietas ypatingai vaizdžiai papasakoti, 
kad vilkiukai tuo susižavėtų ir suprastų 
jų reikšmę. O palyginus, kad taip sten
giasi daryti ir skautai, sužadinsime jų pa
garbą ir simpatijas skautams.

Jeigu kartais pasakodamas „užsikerti" 
ir tenka pamąstyti, nesakyk daugelio 
įprasto „ee—mm!" Geriau porą akimirkų 
patylėti. Nieko blogo nebus, tik visų 
įsmeigtos į tave akys žiūrės ir lauks — 
kas toliau eis.

—• Dar ką prasimanysi.
Polis juokdamasis užsidengė skrybėle. Tačiau Enris, 

mosteldamas ranka, visus nutildė.
— Aš bijau, kad tik Polis nebūtų pasakęs teisybę. Visa 

ta istorija, iš tikro, nemaža mane per Mišias blaškė. Aš vis 
galvojau, kaip ją išaiškinti.

— Ir koki vaisiai tų, nelaiku darytų, mąstymų? — pa
klausė Andrius Liagašis, glostydamas ranka savo juodus plau
kus. Tai buvo jo įprastas judesys, gal dėl to, kad jis savo 
ilgus plaukus šukavo į užpakalį ir turėjo nemaža darbo, kad 
jie būtų deramoj vietoj. Nors jis buvo metais jaunesnis už 
Enrį, bet su juo beveik lygus. Jis buvo puikus berniukas, tik 
gal kiek per daug rūpinosi savo išvaizda, kad viskas ant jo 
žibėtų ir blizgėtų. Jis, lygiai kaip ir jaunesnis jo brolis Polis, 
mokėdavo aštriai ką pasakyti, nors šiaip buvo geriausios pa
saulyje širdies. Jį pravardžiavo „Dygiuoju Ežiu“. Kai jis jaus
davosi ką savo liežuvėliu įkandęs, beveik visai užmerkdavo 
savo rudas akis ir tik pro mažą jų plyšelį dėbčiodavo.

— Tų nelaiku darytų mąstymų toki vaisiai, — atsakė 
Enris, — kad sutinku su Lioreno pasiūlymu.

— Ką jis yra siūlęs?
— Jonai, tu pats jiems išaiškink.
Liorenas pastatė savo puodelį ant žemės ir papasakojo 

smalsiai klausantiems jaunuoliams savo planą.
Valandėlę visi tylėdami galvojo ir baigė pusryčius. Pa

galiau vėl prabilo Enris:
— „Gulbinai", Lioreno sumanymas ne tik man vienam 

patinka. Draugininkas man yra pavedęs jį įvykdyti.
— Ar tu su juo kalbėjai?
— Tuoj po Mišių. Išgirdęs apie Kerviscelio lankymą, jis 

net nušvito. Jis mano, kad tai bus gera proga pratintis stebėti, 
ir gal vienintelis būdas patirti, kas ten įvyko pereitą naktį. Jis 
liepė dar šiandie rytą tą pilį apžiūrėti.

— Tai tuojau vyksime į Kerviscelį? — greitai paklausė 
Moris Romanas.

Moris Romanas buvo skiltyje vienas iš jauniausių, tačiau 
augalotas ir stiprus. Jis išrodė visada lyg ko nustebęs ir vis 
šypsojosi. Amžinai sutaršyti jo šviesūs plaukai, gyvos akys 
kiekvieną tuojau patraukdavo.

— Taip, senas vaike, — atsakė Enris, dėdamas jam ant 
peties ranką. — Ir aš pasiimsiu dar tave ir Lioreną.

— Kaip? Tai ne visi mes eisime?! — sušuko Andrius.
— Žinoma, kad ne. Pirmiausiai, ir namie yra darbo. To

liau ir draugininkas mano, kad geriau eiti dviem ar trim. Tada 
nieks mūs neįtars. Juk daug greičiau leis ką apžiūrėti trims 
asmenims, negu septyniems.

— Tai vis tiesa, bet tegul ją devyni! — pyko Raimundas 
Berneris, kuris didžiuodavosi savo nepaprastu stiprumu ir 
visada buvo pasiryžęs savo jėgas pavesti skilties reikalams.

Enris atsistojo ir baigė tvarkyti savo berniokus:
— Andriau, tu liksi su Poliu, Raimundu ir Sinkleriu 

(Sinkleris padarė labai graudžią miną, bet Enris apsimetė jos 
nematąs). Jūs žiūrėsite, kad visur būtų tvarka. Pietus pa
ruošite pusiau pirmą. Moris gi, Jonas ir aš eisime pasi
žvalgyti.

— Gerai, Enri, — Nuolankiai atsiliepė Andrius.
— Tad į kelionę, žvalgai! Turime greit susisukti.
Dieną kelionė į Liandrę buvo žymiai lengvesnė. Ne

praėjo nė pusė valandos, kaip mūs žvalgai jau buvo kalne. 
Čia prasidėjo nauja bėda: rasti pilį. Nors visur berniukai dai
rėsi, jos niekur nebuvo matyti. Taip gerai ji buvo paslėpta.

— Jei eisime taku, turime prieiti jos tvorą, — galvojo 
Liorenas.

Enris išsiėmė žemėlapį ir pradėjo ieškoti.
— Aš manyčiau, kad ji bus anoj pusėj kalno va prie šio

28

30



Mes stovykloje ilsimės ...
. .. ir esam vandens draugai...

Rytų tautos ir mūsų senoliai moka ne
paprastai gražiai pasakas sakyti ir ta 
priemone jie plačiai naudojasi vaikų 
auklėjimo darbą dirbdami — jie žino, 
kad vaikas geriau pasakos klausosi, ne 
kaip sauso pamokslėlio.

Į pasakas jie įpina visa ką, ko tik 
neri savo vaikus pamokyti, nes vaikai 
geriau atsimena kad ir sunkios pasakos 
turinį, ne kaip kad ir lengvą pamokymą.

Taip tat, pasakų sakymas vilkiukų 
vadų rankose yra galinga priemonė, ku
rios pagalba jie gali savo vilkiukams 
įskiepyti visų. morališkų privalumų, ant 
kurių kaip kartas ir remiasi visas skau- 
tybės auklėjamasis darbas. Taigi, svarbu 
turėti specialią užrašų knygelę, kurioje 
būtų galima pasižymėti visus pastebėtus 
atsitikimus gyvenime, skaitytus knygose 
ir laikraščiuose, kurie tiktų medžiaga 
vilkiukų pasakoms.

Svarbu turėti ir planas — pasakų są
rašas. Gyvenimas gali jas papildyti ar jii 
eilę pakeisti, bet kelias turi būt nusta
tytas. Tada nereikės nuolatos galvoti, ką 
šiandien pasakoti vilkiukų sueigoje.

Kiekvieną kartą reikia būti pasiren
gusiam kurią nors pasaką papasakoti. 
Jeigu su savim turėsi užrašų knygelę, tai 
nebus sunku iš plano susekti.

Išmėginkit ir patirkit, mieli drauginin
kai, kokios pasakos jūsų vilkiukams la
biausia patinka?

Dr-kas Agė.

Žuvėdra.

Saulė, smėlis ir vanduo 
Ir žuvėdros baltos... 
Skrido, krito kaip akmuo, 
tiško putos šaltos — 
ir iškilo vėl staiga, 
nusitvėrus grobį...
Taip žuvėdra alkana 
krauna alkiui lobį.

Arėjas Vi tkauskas. . . . o palapines skoningai papuošiam ...

kelio, — kalbėjo Liorenas, pasilenkęs prie žemėlapio. — Į 
tokią sodybą turi juk būti kelias.

— Bent reiktų taip manyti, — kalbėjo Enris.
Moris, kuris ligi šiol tylėdamas dairėsi aplink, staiga pa

rodė ranka į rytus ir tarė:
— Ar ten ne mūras? Ten apačioje?
Enris ir Jonas atsigrįžo į tą pusę. Tikrai, toli buvo 

matyt sienos, labai panašios į Kerviscelio pilies tvorą.
— Taip, ten ji ir bus, — atsakė Enris. — Žengiam.
Siena, arba — geriau — pylimas, kurį galima buvo ir 

siena pavadinti, tuoj buvo pasiekta. Kairėje- ji nesiekė tako, 
kuriuo jaunuoliai atėjo. Tik dešinėje, pasisukus į rytus, ji jau 
ėjo lygiagrečiai su taku.

— Puiku! — sušuko Enris.
— Pilis atrodo ne per turtinga, — pastebėjo Liorenas.
Iš tikro, aplinkui buvo tik pievos, kur ganėsi keletas 

karvių. Bet paties trobesio vis dar nebuvo matyt. Skautai 
ėjo patvoriu toliau. Skautams nebuvo ko daugiau daryt, kaip 
eiti patvoriu toliau. Čia takas ėmė leistis žemyn, ir berniokai 
vėl pamatė jūrą. Tad jie buvo perėję skersai visą Liandrę.

— Po šimts pypkių! Argi čia niekur nebus vartų? — 
sušuko Moris.

Vartus, tiesą sakant, jie buvo radę jau nevienus. Tik per 
daug jau jie buvo primityvūs. Du skersai skylę perkišti rąstai 
— ir viskas. Tai buvo spragos gyvuliams ginti, ne žmonėms 
vaikščioti vartai.

— Dar ši kalvelė, ir vėl gausime leistis žemyn, prie jū
ros, — galvojo Enris, kai teko vėl kopti prieš kalną.

Bet užlipę, visi trys maloniai nustebo. Jie buvo tarp 
dviejų, krūmais apžėlusių, krantų. Toliau jau aiškiai buvo 
matyti kelias į pilį. Nusileidę nuo kranto kalvos, jaunuoliai 
pasiekė ir tą seniai ieškomą kelią, čia jie sustojo pasidairyti. 

Vakaruose lengvo rūko pridengti didingai kilo aukštyn Duarne- 
nės įlankos krantai.

Kelias į pilį bemaž skendo tarp didžiulių žaliūkų ąžuolų. 
Tai buvo reto gražumo alėja. Ji ėjo tiesiog į Kerviscelį.

Jaunuoliai pasuko į tą alėją. Nepraėję nė šimto žingsnių, 
jie pamatė, kad alėja suka į šoną ir baigiasi grotiniais vartais. 
Matyt, šis kelias buvo tik važiuoti į pilį. Toliau jis nėjo.

Skautai priėjo prie pat vartų ir ėmė dairytis. Už vartų 
alėja ėjo į dešinę ir baigėsi mažu ąžuolynėliu. Kairėje, visai 
prie vartų, buvo mažutis kuklus namelis.

— Tai bus, greičiausiai, vartininko būstinė, — pastebėjo 
Enris. — Tik viskas čia labai blogai prižiūrima.

Iš tikro, kiemas buvo prižėlęs visokių žolių ir krūmokš
lių. Patvs rūmai išrodė irgi apleisti. Antram aukšte viena 
langinė karojo pusiau atplėšta. Pirmame vienas langas buvo 
visai išmuštas. Sienos — nublukę, kerpėmis apaugę.

Ir patys vartų grotai, į kuriuos atsirėmė skautai, buvo 
labai aprūdiję. Jau daug metų jie nebuvo matę dažų.

— Ar eisim į vidų? — paklausė Enris.
Draugai jau bandė atidaryti vartus. Tik nors jie išrodė 

niekam neverti, jų spyna buvo pakankamai stipri atlaikyt1 
jaunuolių pastangas.

Liorenas žvilgsniu paklausė skiltininką:
— Ką daryti?
— Bandysime šaukti.
— Kažin? Išrodo, kad čia nėra gyvos dvasios.
— Vis tik pabandysim.
Ir Enris šūktelėjo, prisidėjęs abiejų rankų delnus, lyg koki 

garsiakalbi, prie burnos:
— Ėė! Alio! Ar nėra ten kokio žmogaus?

(Bus daugiau).
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laivai .
Retas skautų ar vandens skautų šią vasarą ne

aplankys mūsų pajūrio. Visų lietuvių pareiga yra 
pažinti kraštas, bet ypač pajūris, durys į platųjų pa
saulį, daug amžių mums neprieinamos. Visi kraštai 
stengiasi turėti daugiau pajūrio, dėl jo kovoja — ir 
Lietuvai daugelis pavydi jos 91 klm. gintaru nusėtos 
pakrantės, jos uosto, kopų. Pėsti, gelžkeliu, gar
laiviais ar jūsų pačių padirbtomis valtimis jūs nusi- 
leisite į pajūrį, pašimaudysite, pakvėpuosite sveika 
ir gydančiu jūros ir pušynų oru, aplankysite Biru
tės kalną ir daug naujo pamatysite: Kuršių ma
res, baltąsias kopas, darbščių žvejų pavojingą kovą 
su jūra ir jų gyvenimą, Klaipėdos įdomų mies
tą, jo tvirtoves, laivų ir kitokias dirbtuves, jo dide
lius sandėlius, švyturius, baseinus 
ir uostą ūžiantį darbe.

Uoste iūs matysite daug iš toli
mų kraštų atplaukusių laivų. Kad 
būtų lengviau orientuotis, noriu su
teikti jums keletą bendrų žinių apie 
jūrą, uostus, o šiandie trumpai apie 
laivus, kurie pirmiausia jus įdo
maus, kuriuos jūs aplankysite. Ne
rašysiu čia kaip tas ar kitas laivas 
vadinasi, nes yra tiek daug laivų 
rūšių ir tiek vardų, jog juos išmokti 
daug laiko reiktų. Kiekvienam kraš
te, be to, tas pat laivas kitaip va
dinamas. Užteks, jei jūs žinosite, 
kaip ir kieno pagalba yra varomi| 
laivai, kokios rūšies laivynui jie 
priklauso.

Iš kur koks laivas atkeliavo 
jūs pasiteirausite, o jo gimtinį uostą 
ir jo vardą išskaitysite laivo gale, 
žemiau jo tautinės vėliavos.

Viena ekonomiškiausių jėgų lai
vams varyti nuo seniausių laikų iki 
iki šiai dienai buvo ir liks — v ė- 
j a s. Ypač nuo to laiko, kada iš
mokta panaudoti vėją, iš kurios 
pusės jis nepūstų į laivą, atitinka
mai pasukant bures į jį. Yra be
galo daug burlaivių rūšių: daugia- 
stiebiu ir vienstiebių, didelių ir ma
žų, įvairiausių formų burėms įšar- 
vuotų. Stiebai tarnauja skersi
niams (rėjoms) palaikyti, o prie šių yra pritvirtina
mos burės. Daugybė virvių, kurias matysite, tar
nauja šiems skersiniams kilnoti, palaikyti, juos su
kinėti, burėms rinkti ar ištempti bei jų kampus prie 
laivo pritvirtinti. Plaukiojimas burlaiviais yra savo
tiškas menas, viena gražiausių pramogų ir sporto 
rūšių, kas pramogos tikslu tuo užsiima, ir sunkus ii 
pavojingas darbas tiems, kurie iš to gyvena. Užten
ka įsivaizduoti keturiastiebį burlaivį su virš 50 bu
rių ir kelių šimtų virvių mišku, kad suprastumėt 
kiek sunkus yra tokio laivo valdymas audroje ir ko
kio būdo žmonės turi ant jo būti, kad jį valdytų.

Kita, laivų varymui dar ant burlaivių, 1832 me
tais pradėta vartoti ir iki šiai dienai nenustojusi sa 

Tokių milžinų vis rečiau darosi — 
juos nukonkuruoja garlaiviai.

vo reikšmės, jėga — yra garas. Dideliuose kati
luose, anglimi (šiandie ir žibalu) kaitinamuose, gau
tas garas sukdavo didelius ratus laivo šonuose (kaip 
Nemuno garlaiviuose) arba didelį ratą laivo užpa
kaly. Taip varomi laivai betgi buvo nejudrūs, lėti, 
sunkiai valdomi, ypač bangotoje jūroje. Apie 1845 
m. išrastas šiandie bendrai visur vartojamas sraigtas 
(propeleris). Sraigtas, kuris randasi visad laivo už
pakaly, giliai po vandeniu, yra užmautas ant ilgos 
ašies, sukamos vidury laivo esančių garo mašinų, tur
binų ar elektros bei kitos rūšies motorų. Naujausi 
laivai turi paprastai turbinas (garas suka daugybę 
ant ašies sumautų, panašių į vandans malūno, ratų). 
Didžiuliai sraigtai (du, kartais keturi), sukami iki 
200 ir daugiau kartų į minutę, įstengia net didžiau
sius laivus varyti iki 70 ir daugiau kilometrų į va
landą. Laivai, turintieji garo katilus turbinoms bei 

mašinoms garą tiekti, yra vadinami 
garlaiviais. Anglį, kaip minėjau 
šiandien pakeitė žibalas, kuris, 
kaipo skystis, yra patogesnis, ne- 
bereikalauja didelių pečių, pečktt- 
rių, nepalieka nuodėgulių, neturi 
krovimo sunkumų ir yra ekonomiš
kesnis.

Laivai, motorų varomi, visai 
nebeturi garo katilų, pečių. Dide
lių motorinių laivų statyba neseniai 
dar pradėta.

Daug burlaivių, garlaivių, mo
torinių laivų bei motorinių burlai
vių raižo jūras, bet ne visi jie yra 
vienaip statyti, nepanašūs viens į 
kitą, nevienodo dydžio, formos ir 
plano, nevienodai greiti. Kad ga
lėtumėt kiek susivaikyti, čia jūs 
turite žinoti, kad laivai gali būti 
skirstomi į pakrančių — ir tolima
jam plaukiojimui laivus ir kad jų 
esama šių rūšių: žvejų laivų, pre
kybinių (transporto), keleivinių, 
pramogos bei sporto, uosto darbams 
skirtų ir, pagaliau, karo laivyno 
laivų.

Žvejų laivai yra nedideli, dažniausiai 
buriniai, turintieji kartais pagelbinį nedi
delį motorą. Jie skirti tik pakrančių 
plaukiojimui, įrengti tik žvejybai, reika
laują daug patyrimo ir darbo. Didesnių, 
poliarinių sričių žvejybos laivų, mūs pa
krantėse jūs nepamatysite.

Daugiausia, įvairiausių rūšių ir dydžio laivų buvo vartota 
ir yra vartojama jūrų prekybai. Jūs žinote jūrų prekybos 
plėtojimosi istoriją ir jos reikšmę seniau ir dabar. Užtenka 
prisiminti Angliją, Olandiją, Ameriką. Prekybinių laivų dydis 
priklauso nuo jūrų, kurias jie lanko, nuo prekybos svarbos, nuo 
laivų bendrovių turtingumo.

Retai šie laivai yra gražūs ar vikrūs, nes jų tikslas yra 
vežioti galimai daugiau krovinių, galimai mažesne įgula ir už 
mažiausią kainą. Ir kuo mažesni ir blogesni tie laivai, — 
žinokit, tuo didesnės kokybės jūrininkai yra ant jų, tuo vy- 
riškesni ir drąsesni žmonės reikalingi jiems vesti per jūras. 
Mažesnės svarbos ir skubos transportui naudojamasi pigiausia 
pervežimo priemone — burlaiviu. Keistų formų laivai jus turi 
įspėti, jog tai greičiausia skysčiams ar javams skirtas laivas, 
laivas šaldytuvas ar k. p. Išskyrus burlaivius, kurie dažniau
siai yra iš medžio statyti, visi šie laivai bus dažyti paprastai 
tamsios spalvos dažais, patogiausiais. Ant laivų palubių pą-
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Šachmatai.
Konkurso uždaviniai.

8

7

6

5

4

3

2

1

S. Held.

<«)

Baltieji: Kb6, Re8, 2e7,.2d5, e2, f4, h5.
Juodieji:' Ke6, e3, e4.
Matas 2 ėjimais.

F. Friedrichs.

R.

a b , c d e h

Baltieji: Kd7, Vh4, Rd6, Žc4, 2g8. 
r? p7

’juodieji: Kd5, Be6, a7, e4, f4, f7. ' 
Matas 2 ėjimais.

— Valstybinių komandų turnyre, 
įvykstančiame Folkestone, Anglijoje, š.
m. birželio mėn, 12 — 24 d., dalyvauja 
sekančios valstybės: Am. Jungt. Valsty
bės, Lenkija, Čekoslovakija, Latvija, Šve
dija, Anglija, Vengrija, Lietuva, Prancū
zija, Italija, Danija, Ispanija. Be šių 
valstybių, jau dalyvavusių 1931 m. Pra
hos olimpiadoje, dar Argentina, Islandi
ja, Estija ir Šotlandija. Neturime žinių 
ar pavyks nuvykti į rungtynes Austrijos 
komandai, kadangi tai surišta su didelė
mis išlaidomis, kurių padengti Austrijos 
šachmatininkai neturi iš kur.

— Rusijoje pasibaigė turnyras, kuria
me dalyvavo geriausieji Rusijoje šachma
tininkai. Į pirmą vietą išėjo M. Botvinni- 
kas, toliau Iljin-Genevskis, Ragozinas ir 
t. t.

—• Čekoslovakijoje liepos mėn. pra
džioje ruošiamas turnyras, kuriame da
lyvaus Floras, Kašdanas, Pircas, L. Štei- 
neris, Eliskazes, Gilgas, Pitčakas ir t. t.

Šiame numeryje duodame mūsų skai
tytojams nedidelę, bet labai gražią parti
ją, loštą Valensijoje, 1932 m.

partija.
V. Marinas 

e7—e6 
d7—d5 

Rf8—b4 
d5Xc4 

Rb4Xc3+ 
f7—f5 

lošti ir 7. f2—f3.

Prancūziška
Tramoyeres
1. e2—e4
2. d2—d4
3. Žbl—c3
4. Žgl—e2
5. a2—e3
6. 2e2Xc3
7. Rcl—f4, galima
7.............. 2g8—f6
8. f2—f3 e4Xf3.

Negerai, negeriau buvo ir 8...........
2d5, 9. 2Xd5, ed, 10. fe, de, 11. 
Rc4. Juodieji vietoje to turėjo 
lošti 8.......... 0—0, 9. fe, 2Xe4,
10. 2Xe4, fe, Vd2, Žd7.

9. VdlXf3 0—0,
9...........Vd8Xd4 negalima, nes se
ka 10. 2b5.

10. 0—0—0, už paaukotą pėstininką 
baltieji turi gerai išvystytas figū
ras ir stiprią poziciją.

10............ Žf6—d5
JI. Rfl—c4 c7—c6

12. Bdl—ei 2d5Xf4?
Juodieji atiduoda savo vienintelę 
gerai išvystytą figūrą. Geriau bu
vo pabandyti išvystyti savo figū
ras, pav., 12.......... . b7—b5 ar
pan.

13. Vf3Xf4 Bf8—f6 '
14. g2—g4, gresia g4—g5. Juodieji 

turi mainytis.
14............. f5Xg4
15. Vf4Xg4 Bf6—g6
16. Vg4—h3 Vd8—g5 +
17. 2cl—bl Bg6—h6
18. Bhl—fl!! Visai korektiška auka.
18 ............ Bh6Xh3
19. BelXe6. Baltieji grasina matu:

20. Be8 matas, jei juodieji eina 
19 RXe6, tai 20. RXe6 +
matas bokštu ant f8, lygiai ir 
19.......... g6, 20, BXg6+ ir BfS
matas. Todėl juodieji sulošė:

19 ............ h7—h6
20. Be6Xh6+ Vg5—d5
21. 2c3Xd5!.......................g7Xh6? Ge

riau buvo 21.... BXh6. Bal
tieji visvien išlošia, lošdami 2c7 + .

22. 2d5—e7X pasidavė.
Konkurso dalyviams: galutinus kon

kurso lezultatus pranešime sekančiame 
numeryje.

Pašto ženklų rinkėjų organizacija.
Neseniai įsisteigusi Lietuvos filate

listų s-ga „F1LEL“ savo veikimo plane 
numato pirmon eilėn sudaryti glaudų kon
taktą mūsų filatelistų tarpe ir užmegsti 
ryšius su užsienio filatelistų organizaci
jomis. Rūpinamasi taip pat ir s-gos orga
no leidimu, kuriame, be oficialių žinių, 
galima būtų talpinti kuo daugiausiai in
formacinės medžiagos apie viso pasaulio 
filateliją. S-gos v-ba bus dėkinga visiems 
atsiuntusiems jai straipsnius ar bent me
džiagą, kurią galima būtų sunaudoti 
spaudai.

Visi, norį sužinoti s-gon įstojimo są
lygas, turi kreiptis į s-gos v-bą (Kaunas, 
Aukštaičių g. 25), pridedant atsakymui 
30 et. pašto ženklą.

stebėsite daug krovimo įrankių ir prietaisų ir pačiuose laivų 
priekiuose mašinas inkarams nuleisti ar pakelti.

Keleiviniai laivai yra didžiausi, kartais milžiniški, galį 
visus patogumus keleiviams suteikti. Tai erdviausi, paprastai 
iki 40—50 klm. į valandą plaukią garlaiviai. Klaipėdą, dėl ma
žo keliautojų skaičiaus, dažniausiai lanko tik vidutinio dydžio 
arba mišrieji prekiniai — keleiviniai garlaiviai.

Gražiausi, ištaigingiausi, nors nedideli, yra pramogai bei 
sportui statyti laivai — jachtos. Daug jų yra burinių, nors 
turinčių stiprius pagalbinius motorus reikale panaudoti.

Uostuose jūs, matysite nedidelių, žemu užpakaliu laivu- 
kų, ten ir atgal besisukinėjančių ar kokį didelį laivą į baseiną 
ar iš jo traukiančių.x Tai šleperiai arba „buksiro“ laivai, stip
rus, skirti traukimo darbams. Matysite žemsemes gilinant 
uostą, ledlaužius stipriomis nosimis ir šonais, paskendusiems 
laivams traukti, bei kitiems darbams, po vandeniu skirtus pon
tonus su prietaisais narams ir kitokių, grynai uosto darbams 
skirtų, plūduriuojančių prietaisų.

Belieka man priminti čia tik karo laivus, statomus žve
jybos, prekybos, krašto ar jo kolonijų iš jūros pusės apsau
gai. Jų yra visokių. Kitą kartą plačiau papasakosiu jums apie 
didelius kovos laivus (drednougut'us), turinčius kelių tūkstan
čių jūrininkų įgulas, milžiniškų kanuolių dešimtis, gerai šar
vuotus ypatingos rūšies plienu; apie greitus kreiserius ir 
žvalgybos laivus, apie naikintojus, nešiojančius pražūtingas, 

automatiškai giliai vandeny po 40 kilometrų į valandą plaukio
jančias torpedas, bombas povandeniniams laivams skandinti, 
minas ir kanuoles prieš hidroplanus (lėktuvai, galį vandenin 
nusileisti ar nuo vandens pakilti). Visi minėti kariški laivai 
yra greiti (iki 74 klm. į vai.), aprūpinti naujausiais susižino
jimo bei kovos įrankiais bei hidroplanais. Yra, be to, laivų, 
nešiojančių iki 60 ir daugiau lėktuvų su plokštumomis šiems 
nusileisti ar pakilti, laivų — minų dėjėjų ir minų rinkėjų ir 
povandeninių laivų (torpedomis, minomis, kanuolėmis ginkluotų 
ii aprūpintų net hidroplanais). Karo laivai yra visad ma
žesni už lygaus svorio kitos rūšies laivus dėl daugelio šarvų 
ir ginklų. Tas jiems betgi naudinga karo metu.

Lietuvos jaunimas, skautai, turėtų susirūpinti 
mūsų jūra, Klaipėdos uostą ir viską, kas su tuo su 
rišta, pažinti, kaip galima greičiau. Jei mes į tai 

pro pirštus žiūrėsime, savojo pajūrio 
nepamilsimė, jo neišnaudosime — pasi
naudos tuo kiti. Paskubėkime.
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1933 m. Jamboree — kitos Jamboree.
Kadangi visi dabar tik ir kalba apie 

ateinančios vasaros Jamboree Vengrijo
je, gal būt, bus gerai prisiminti kitas 
Jamboree — pasaulines skautų stovyk
las, įvykusias anksčiau.

Taigi, pirmoji buvo Londone 1920 m. 
Antroji, įvykusi Danijoje (Kopenhagoje). 
1924 m. Joje dalyvavo ir stipri Lietu
vos skautų draugovė. Trečioji buvo 
Anglijoje 1929 m., Birkenheade, netoli 
Liverpoolio. Šioje stovykloje buvo susi
rinkę per 50.000 įvairių tautų skautų. Iš 
Lietuvos čia buvo 4 atstovai.

Ateinančios vasaros Jamboree Godelio 
bus Vengrijoje.

Jamboree signalai.
Jamboree signalai — rytą keltis, vi

durdienyje ir vakare šviesai gesinti — 
bus' duodami ne švilpukais ar trimitais, 
bet varpais. Tai yra surišta su istorišku 
įvykiu. 1456 pirmasis Vengrijos regen
tas Jonas Hunyadi nugalėjo turkus. Tai 
buvo galutinas krikščionybės laimėjimas 
prieš islamo viešpatavimą pasaulyje. Ta 
proga popiežius buvo įsakęs visoms pa
saulio bažnyčioms skambinti kas vidur
dienis. Daug kur tas įsakymas buvo 
pamirštas, bet štai jį atnaujins skautai 
didelėje savo stovykloje.

Mainai.
Jamboree spaudos biuras, norėdamas 

padėti skautams, kurie rinkdami foto
grafijas ir vaizdelius nori pažinti kitų 
tautų gyvenimą, stengiasi paraginti pa

našų kolekcionavimą ir skiria specialią 
dovaną — gražų albumą tam, kas su
rinks per stovyklos laikotarpį daugiau
sia fotografijų ir atvirukų.

Kas buvo tarptautinėse skautų sto
vyklose, žino, kaip jose skautai mėgsta 
keistis savo ženklais, uniformos dalimis 
ir kitais dalykais. Godollo stovyklos va
dovybė, norėdama padėti panašių mainų 
mėgėjams, steigia specialią mainų biržą,

Grovas Paul Teleki, —< 
Jamboree viršininkas. 

kuri bus tarpininku įvairiausiuose mai
nuose.

Vengriškoji muzika.
Plačiai pasaulyje yra žinoma gražioji 

vengrų muzika. Vengrų skautai turi daug 
gerų muzikantų; jie organizuoja orkes
trus, kurie per stovyklą grieš vengriškas 
melodijas.

KELI VENGRIŠKI ŽODŽIAI.
Bot — lazda;
cipo — batas, esapat — draugovė, 

csatakialtas — signalas, eserkėsz — skau
tas, cserkėszet —■ skautybė, cserkėsztiszt
— skautininkas, scomo — mazgas;

dėl (ido) — pietūs;
egyenruha — uniforma, elso segėly — 

pirmoji pagalba;
ėnekelni — dainuoti, ėv — metai;
farkaskolyok — vilkiukas;
gyufa — degtukas;
harisnya — kojinė;
iranytū — kompasas;
jeitėk — žaidimas, jei — ženklas, ro

dyklė, jelvėny — ženklelis, jotetit — ge
ras darbelis;

kalap — kepurė, kės — peilis, ke
rėm —’ prašau, koszonom! — dėkui;

leanycserkėsz — skautė, lėgy rėsen— 
budėk;

meghivas — pakvietimas;
nyakkendo — kaklaraištis;
orvos — gydytojas;
oregeserkesz — skautas vytis, ors — 

skiltis, orsi zaszlo — skilties gairei, 
orsvezeto — skiltininkas, osszejovete — 
sueiga;

pėnz — pinigas;
rendorsėg — policija;
sator — palapinė; s
tabor — stovykla, taborozni — sto

vyklauti, tabortūz — laužas;
ujonc — III p. 1. skautas;
viz — vanduo, vizieserkėsz — van

dens skautas;
zaszlo — vėliava, zsak — kuprinė, 

maišas.

Skautai-ės svetur.
The Council Fire.

Tarptautinis skaučių laikraštis The Council Fire pasku
tinį savo numerį paskyrė įvairių kraštų paukštytėms. Yra 
straipsniukas su iliustracija ir apie Lietuvos paukštytes.

Skautės Vengrijoje.
Vengrijoje skaučių iš viso yra 5.463. Šiame skaičiuje 

paukštyčių 25, vyresniųjų skaučių 1.490, skaučių 3.300 ir va
dovių 503. Skautė vengriškai vadinama cserkėszleany. Jų uni
forma: tamsiai rudas sijonukas, toks pats kaklaryšis, kojinės, 
batukai bei diržas ir chaki spalvos bliuskutė. Skaučių ten 
yra tik didesniuose miestuose. 1928 m. Vengrijoje buvo įvy
kusi tarptautinė skaučių konferencija. Ateinančią vasarą tarp- 
:autinės skautų stovyklos proga vengrės — skautės laukia 
pas save irgi daug viešnių iš užsienių.

Vengrijos skautės turi gražią tradiciją. Per Kalėdas kiek
vienas skaučių vienetas pasirenka kokią neturtingą šeimyną 
su vaikais ir paruošia jiems dovanų. Vengrijos skautės labai 
apgailestauja, kad jos niekad nėra stovyklavusios, kadangi 
negali to padaryti, nes vengrų visuomenė stovyklavimą laikanti 
labai keistu dalyku. Tačiau jos tikisi nugalėti šią viešąją nuo
monę ir stovyklauti, kaip stovyklauja šimtai tūkstančių jų se
sučių kituose kraštuose.

Anglų skautų ir skaučių laikraščiai.
Bevartant įvairiausių kraštų skautų ir skaučių laikraš

čius, galima pastebėti, kad simpatiškiausiai atrodo anglų skau
stų ir skaučių laikraščiai. Be specialių vadų, skautų vyčių ar 
jūrų skautų laikraščių anglai turi labai įdomų ir gerą savai
tinį laikraštį skautams The Scout, jį pradėjo leisti pats B a- 
den-Powellis. Baden-Powellis ir dabar kiekvienam laik
raščio numeriui parašo, kad ir nedidelį, straipsniuką. Laikraš

tyje daug iliustracijų, techniškų skautiškų straipsniukų, skyrius 
vilkiukams, mokslo naujienų ir įdomių berniukams romanų bei 
apysakų.

Anglų skautės turi atskirą laikraštį The Guide; šis laik
raštis irgi savaitinis ir labai panašus į The Scout.

Jei kas iš mūsų skautų ar skaučių mokėtų angliškai ir 
norėtų išsirašyti angliškų skautiškų laikraščių, tai labiausia pa
tartini būtų šie du. Metinė prenumerata vieno ar kito kaš
tuoja apie 20 litų. Išsirašyti galima per vyr. skautų štabą.

Lenkų skautų stovyklos Okupuotoje Lietuvoje.
Šią vasarą ypatingai daug lenkų skautų stovyklų įvyks 

okupuotoje Lietuvoje. Šias stovyklas ragina daryti ir duoda 
joms pašalpos lenkų korpus ochrony pogranieznej. Taigi, jis 
duoda 100 zlotų (apie 150 litų) pinigais kiekvienai skautų sto
vyklai demarklinijos rajone, be to, skautai, vykstantieji čia 
stovyklauti, už geležinkelį moka tik 18,70% pilno bilieto. 
Skautų daiktams pristatyti nuo stoties į stovyklavimo vietą ir 
atgal duodami nemokamai pasienio sargybos korpuso vežimai.

Skautų draugovės ir tuntai, norintieji stovyklauti prie de
marklinijos, turi gauti iš vyr. sk. štabo leidimą ir vietą, nes 
negalima stovyklauti kur kas nori, bet stovyklos yra suskirsty
tos išilgai visos demarklinijos. Gardino rajone numatoma 14 
stovyklų ir Vilniaus 16.

Stovyklos turės propagandinio pobūdžio, skautai stengsis 
į save patraukti vietos gyventojus bei vesti lenkišką propa
gandą. Visos stovyklos bus tuntų ir centro instruktorių ir 
inspektorių revizuojamos. Į stovyklas lenkai nori siųsti geras 
jėgas.

Indų skautai.
Be abejo, girdėjote apie Indiją. Keistas tai kraštas :’r 

keisti jo žmonės, pavyzdžiui, Gandi. Keisti yra ir indų skau
tai. Ypatingiausia jų žymė — jų idealizmas ir nepaprastas 
dvasios pajėgų stiprumas. Žinote, kad Indija nėra laisva

32

34



Skautų pasveikinimas iš 
Suomijos.

Pakvietimas į stovyklą Suomijoj 1934135.
(Rašo p. Eric W a s s t r d m, švediškai kalbančių suomių 

skautų sąjungos šefas}.
Švediškai kalbančių suomių skautų sąjunga šiuo laiku 

dirba kantriai ir energingai, stengdamasi išplatinti skautystę 
Suomijoj. Sąjungą sudaro 30 draugovių, kurios yra praplitu- 
sios nuo O ui u (švediškai Uleaborg) šiaurėj, Olandų salų 
vakaruose ir Vi i p u r i rytuose po visą švediškai kalbantį 
kraštą. Be tos švediškos sąjungos yra dar dvi suomiškos-. 
Su omą laineri Poika — Partioliitto (Suomijos 
skautų sąjunga}; krikščioniškos jaunų vyrų drau
gijos skautų sąjunga ir laisva Suomijos 
skautų brigada, šyediš.ai ir suomiškai kalbančių. Ke
turios skautų organizacijos yra susibarusios į vieną federa
ciją Suomijos skautai ir yra vedamos centralinio ko
miteto, kurį sudaro skautų šefų komisija. Šiuo laiku komisi
joje yra-. p. menininkas Eric V ass t rd m, švediškos sąjun
gos šefas, pastorius V. Louhivuori, suomiškos berniukų 
sąiungos šefas, rašytojas U- K iv is t d, krikščioniškos jaunų 
vyrų sąjungos šefas ir Dr. C. Domer laisvosios skautų bri
gados šefas.

Skautiškas sąjūdis Suomijoj prasidėjo jau 1910 m. Jis 
kilo A l a n d ų salose ir L o v i s o s miesto apylinkėse, tas 
sąjūdis greit praplito ir 1911 m skautų būriai buvo jau labai 
skaitlingi. Bet tuo laiku rusų valdžia pradėjo bijoti jaunimo 
organizacijų, įžiūrėdama jose atsiskyrimo pastangų pradžią. 
Dėl to skautų judėjimas Suomijoje 1911 m buvo uždraustas. 
Tokiu būdu galima buvo veikti tik slapta, kol pagaliau 1917 
m. Rusijos revoliucija ir toj -srityj atnešė su savim laisvą 
Taip nuo 1917 m skautystė labai intensyviai plėtojosi po visą 
Suomiją, laikydamasi, žinoma, kaipo pagrindinės linijos, tų. 
dėsnių, kuriuos Baden-Powellis buvo paskelbęs savo knvgoj 
„Scouting for boys“. Organizacijos atžvilgiu švediškai kalban
čiųjų Suomijos skautų sąjunga yra paskirstyta į 6 tuntus, 
kiekvienas tuntas turi savo šefą, kurie visi palaiko nuolatinį 
ryšį tarp įvairių draugovių. Anksčiau visos tos draugovės 
buvo prižiūrimos generalinio štabo skautų sąjungos ir paties 
skautų šefo, kuris atlikdavo drauge ir inspektoriaus pareigas. 
Bet atlyginimo negaudavo nė skautų šefas nė kiti vadai ir 
tokia didelė darbo našta negalėjo būti vien tik jų atlikta, to
dėl padalinimas rajonų tuntais palengvina vadovavimo 
uždavinį. *

Vadovaujančių asmenų trūkumas sąjungoj buvo nuolat 
jaučiamas. Bet ir tai, rodos, pamažu pradeda dingti, nes są
junga turi daug asmenų, kurie jau nuo 1917 m. aktyviai joje 
dalyvauja ir tuo būdu yra užaugą nuolat besiplėtojančioj 
skautystės dvasioj. Tai yra taip pat viena priežasčių, dėl kui 
rios sąjunga paskutiniais metais stato vis didesnius reikala
vimus savo vadams. Dėstyme prisilaikoma Gilwell sistemos 
ir sekančią vasarą sąjungą įrengs savo pirmus Gilwell kursus. 
Pirmas Gilwell sąjungos narys buvo skautų šefas Wasstrom, 
kuris paskutiniais metais yra atlikęs praktinius kurso darbus 
ir po to įrengė^ Gilwell kursus savo tėviškėj.

1934 m. švediškai kalbančių Suomijos skautų sąjunga 
surengs savo pirmąją didelę stovyklą Ji bus netoli sostinės 
H eisi n g f o r s o ir galės duoti patalpos dviem tūkstančiam 
skautų.

Kaimyniniams kraštams bus nusiųsti pakvietimai ir są
junga tikisi, kad ir iš Lietuvos atvyks pas mus į Drumsti 
prie Helsingforso būrys lietuvių skautų. Pakvietimai bus įteikt- 
šią vasarą.

Kita mūsų skautų gyvenimo naujiena tai sukaktuvinė 
stovykla 1935 ri., kurioje dalyvaus visos Suomių skautų są
jungos. Į tą stovyklą bus taip pat laukiama svečių ir iš kai
myninių kraštų, bet tas įvyks taip dar tolimoj ateityj, kad pa
siruošimai tai stovyklai randasi dabar tik pradinėj stadijoj, 
Bet mes tikimės, k'd broliai lietuviai skautai ir 1935 m. 
aplankys mus gražiose Suomijos gilumos Kangasale. 
Savonlinoj ar kitose vietose, kur bus įrengta stovykla.

Be to, aš dar norėčiau pasakyti keletą žodžių apie skau- 
tybę Suomijoj mūsų broliams skautams Lietuvoj. Viena ve
dančiųjų minčių yra ta, kad mūsų jaunimas susipažintų su 
įvairių kraštų skautais ir šalimis. Tam tikslui yra rengiamos 
didelės stovyklos, kaip, pav, būsimoji Jw boree Vengrijoj, 
kur mes suomiai tikimės susitikti su lietuviais skautais. Bet 
daug svarbesnis yra susipažinimas ir susidraugavimas kai
myninių tautų jaunimo. /!£ tikiuos, kad ryšys tarp skautų lie
tuvių ir suomių bus gyvesnis negu ligi šiol yra buvęs, ir atsi
lankymas į švediškai kalbančiųjų suomių skautų stovyklą 
Drumsti 1934 m. bus pradžia tolimesnio susiartinimo.

Perduodu lietuviams skautams švediškai kalbančiųjų 
suomių skautų sąjungos pasveikinimą ir linkiu pasisekimo 
darbe mano broliams lietuviams skautams.

valstybė, o yra anglų valdoma. Indų skautai irgi nori dirbti 
savo krašto nepriklausomybei gauti. Dirbti, bet ne kovoti. Jų 
tikyba ir jų įsitikinimai smerkia karą, jie sako, kad nieko, net 
ir priešo, negalima užmušti. Indų skautai visai neturi milita- 
riškumo žymių, kaip tai galima pastebėti kuriuos nors Euro
pos skautuos. Jie neturi jokių kariškų mankštų; tiesa, už
siiminėja gimnastika, bet daug didesniame laipsnyje lavina savo 
dvasios jėgas.

Indų skautai labai prisideda prie savo tautos visuomeninio 
gyvenimo, pav., per indų tautiniai—tikybines šventes, kada šven
tose vietose susirenka didžiausios maldininkų minios. Reikia 
pasakyti, kad į šventas vietas susirenka šimtai tūkstančių 
maldininkų. Tokiuose sąspūdžiuose labai lengva pasimesti vai
kui ar suspausti kokią moterį bei vaiką. Taip jpat atsiranda 
ir įvairių apgavikų ir sukčių. Čia tvarkai palaikyti policijai 
į pagalbą ateina organizuoti skautai. Reikia pripažinti, kad 
skautai pasirodė labai gerais policijos pagalbininkais tvarkai 
palaikyti, bei sanitarais, paklydusiems būti palydovais, pade
dančiais sužeistiems ar apalpusiems. Maldininkai, kurie prieš 
porą metų dar su nepasitikėjimu žiūrėjo į norinčius jiems pa
dėti berniukus, vis daugiau ir daugiau pradeda juos vertinti 
bei gerbti.

Tačiau vienas geriausių bei didžiausių indų skautų geru 
darbelių yra jų didelis susirūpinimas „parijais". Apie „parijus" 
skaitytojai, be abejo, yra girdėję: jie yra pats žemiausias indų 
visuomenės luomas, atskirtas ir visų kitų niekinamas, neturįs 
jokių teisių; net paliesti „pariją" yra laikoma gėda ir negeru 
dalyku. Skautai paskelbė karą šiai žiauriai ir neprotingai 
tradicijai. Jie yra „parijų" draugai: žaidžia su jų vaikais, mo
kina juos skaityti, rašyti, su jais šoka bei dainuoja.

Galima sakyti, kad indų skautai yra artimiausi skautiš
kajam idealui. Jie yra geriausi savo tėvynės sūnūs ir vi'os 
žmonijos draugai.

Vengrijos Himnas (Himnusz).

Dieve, apdovanok vengrus gera nuotaika, pertekliais. 
Ištiesk savo apsaugos ranką kovoje su priešu. 
Po nelaimingų laikų, suteik mums laimingų metų.

Vasarai įsigyk knygę — 
sktn. dr. K. AVIŽONIO

„Kaip stovyklauti“
308 pusi., daug iliustracijų. Kaina 5 litai. 
Gaunama ,,Sk. Aido“ administracijoje ir 

visuose knygynuose.
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Prof. Steponas Kolupaila.

,Musų vandens keliai.
(Tęsinys; žiur. Nr. 5).

Kelias 7. Nevėžis.
Nevėžis teka iš šlapių miškų 4 km į 

pietus nuo Traškūnų miestelio. Pradžioje 
jis teka į vakarus ir į pietus, nuo Trau
pio mst. linksta į šiaurės-vakarus, tarp 
Miežiškio mst. ir Sonžylos žiočių teka i 
vakarus, o toliau į pietų-vakarus ir į pie
tus. Įteka Nevėžis į Nemuną 199 km nuo 
jo žiočių, iš dešiniojo šono, 10 km že
miau Kauno. Baidare plaukti galima nuo 
Raguvos mst. (185 km), kartais net nuo 
Traupio mst. (198 km). Raguvą pasiekti 
galima autobusu (28 km nuo Panevėžio, 
15 km nuo Raguvėlės glžk. stoties). Pa
tartina plaukti nuo Panevėžio arba su
jungti kelionę Nevėžiu su Lėveniu ir 
Mūša.
213 Nevėžio versmės.
197 deš. Traupio mst., vieškelio tiltas.
192 kair, ir deš. Levaniškių k., vieškelio 

tiltas.
185 kair. Raguvos mst., vieškelio tiltas. 
172 kair. Gitėnų k., vieškelio tiltas.
166 kair. Miežiškių mst.; vandens malū

nas, paspyris 1,6 m.
159 kair. Tautkūnų k,, Aluontos žiotys; 

vandens malūnas, paspyris 1,9 m.
156 kair. Juodės žiotys.
155 kair. Velžio mst., vieškelio tiltas; 

vandens malūnas, paspyris 1,7 m.
152 deš. Karužiškių k.
150 deš. Pajuostės dv., Juostos žiotys; 

vandens malūnas, paspyris 1,4 m.
145 deš. Panevėžio priemiestis Smėlynė.
146 kair. ir deš. Panevėžio miestas, gelž- 

bet. tiltas, kair. Žagienos žiotys.
142 deš. Panevėžio glžk. stotis, tiltas; 

vand. matavimo stotis (matuoklė).
138 kair. Savitiškių dv., sugriautas vand. 

malūnas.
135 kair. Nausodės k.; vandens malūnas, 

paspyris 1,8 m.
132 deš. Berčiūnų k. ir kurortas, Sonžylos 

žiotys; jos vaga prakastas 7 km nu
sausinamasis kanalas iš Lėvens, Mū
šos intako; kartais tuo kanalu gali
ma plaukti iš Nevėžio į Lėvenį, iš 
Nemuno į Lielupę; vieškelio tiltas.

123 deš. Naujamiestis, vieškelio tiltas. 
119 deš. Kiršino žiotys.
115 deš. Vadaktėlių bžk.; vandens ma

lūnas, paspyris 1,7 m.
111 deš. Vadaktų dv.
105 kair. Upytės žiotys.
104 deš. Slabados k.; vandens malūnas, 

paspyris 1,6 m.
101 deš. Krekenavos mst.
94 deš. Skaistkalnės dv,; vandens ma

lūnas, paspyris 2,0 m.
89 deš. Liaudės žiotys.
87 deš. Surviliškio mst.
77 deš, Kalnaberžės dv., pataisos namai.
73 deš. Krostos žiotys, kair. Krostos dv., 

vandens malūnas, paspyris 1,4 m.
64 kair. Apytalaukės mst.
61 kair. Vilainių vandens malūnas, pa

spyris 2,3 m.
59 deš. Kėdainių glžk. stotis, glžk. til

tas; deš. Dotnuvos žiotys, Kėdainių 
dv. — Aukštesn. Kultūrtechnikų mo
kykla.

58 deš. Smilgos žiotys, deš. ir kair. 
Kėdainių miestas; tiltas su vand. 
matavimo stotimi (matuokle).

55 kair. Obelies žiotys.

53 kair. Pelėdnagių vandens malūnas, 
paspyris 2,1 m.

49 deš. Karūnavos k.
44 kair. Berūpės žiotys, Labunavo bžk.
37 deš. Šušvės žiotys; Šušvė teka nuo 

Šiluvos pro Šiaulėnus, Grinkiški ir 
Josvainius, jos ilgis 137 km, valčiai 
tinka nuo Grinkiškio mst. (72 km); 
14 vandens malūnų.

36 deš. Bajėnų vandens malūnas, pa
spyris 1,2 m.

33 deš. Alonos žiotys.
31 kair. Vilčiatavos k., deš. Panevėžėlio 

dv., panaikintas vand. malūnas, 
deš. Striūnos žiotys.

26 kair. Gynės žiotys.
24 kair. Babtų mst.; garlaivių susisieki

mas su Kaunu.
19 deš. Vijuonos žiotys.

3 deš. Raudondvaris; naujas plento 
tiltas 107 m angos; autobusų linijos.

0 deš. Šilalio k., žiotys į Nemuną. 
Pastabos:

Žemėlapiai: 1 : 100 000 lapai: P 19 (Pa
nevėžys), O 19 (Krekenava), O 20 (Kė
dainiai), O 21 (Jonava), N 21 (Vilkija), 
N 22 (Zapyškis).

Dubysa ties Čekiške.

Upės charakteristika: kritimas aukš
čiau Juostos žiočių 80 cm/km, iki Obelies 
30 cm/km, tarp Kėdainių ir žiočių 9 
cm/km; faktiškai tas kritimas sukoncen
truotas vandens malūnų užtvankose. Dėl 
mažo kritimo Nevėžį galima laikyti ra
miausia Lietuvos upe. Gilumas įvairus, 
1 — 3 m; žemiau Babtų vaga labai gili, 
iki 7 — 8 m, prie žiočių tik 1 m. Van
dens greitis mažas: 0,6 — 0,2 m/sek.

Laivininkystė: garlaiviai plaukioja 
tarp Kauno ir Babtų 1 kartą per parą.

Krantai visur, išskyrus aukštupį, tin
ka sustoti ir pernakvoti.

Kelias 8. Dubysa.
Dubysa prasideda šlapiose pievose ties 

Lieparių k., 5 km. į pietų vakarus nuo 
Šiaulių miesto, 2 km nuo Rekijavo ežero. 
Tinka plaukti baidare nuo Bubių, kur jos 
vaga kanalizuota, kasant 1824 — 30 m. 
Ventos — Dubysos vandens kelią. Ke
lionę Dubysa patogu sujungti Ventos ka

nalu su Venta (žiūr. kelią 11).
144 Dubysos versmės.
142 Šiaulių — Tauragės plento tiltas.
137 kair. Raizgių k.
129 kair. Bubių dv., plento tiltas; deš 

Ventos kanalas; vandens malūnas.
120 deš. Bazilionių Padubysio bžk.; vand. 

malūnai: Bernotas, Mirskiškis, Burk- 
šiai, Darbučiai.

103 kair. Šiaušės žiotys.
102 deš. Kražantės žiotys, Padubysio dv,, 

vand. malūnas. Kražantė — didžiau
sias Dubysos intakas, didesnis už ją 
pačią, 86 km ilgio; teka nuo Girgž
dutes kalno pro Kražių mst. (59 km) 
ir Kelmės mst. (20 km); ji gali ne
blogai tikti baidarei,

94 kair. Grižuvos žiotys.
84 deš. Zakeliškių vand. malūnas.
78 deš. Lydavėnų mst.; Šiaulių — Pa

jėgių geležinkelio tiltas, dižiausias 
Lietuvoje: 9 angos bendro ilgio 570 
m, aukštis iki 42 m.

71 kair. Kušeliškių vand. malūnas, su
griautas tiltas; 8 km i šiaurę — Ši
luvos mst. — su garsiąja bažnyčia ir 
koplyčia.

66 kair. Tvarkantės žiotys.
63 kair. Lelingio žiotys; deš. Bralinskų 

vand. malūnas.
56 kair. Luknės žiotys, Navinikų vand. 

malūnas.
50 kair. Mukijos žiotys, Maslauskiškių 

vand. malūnas.
47 kair. Betygalos mst.
41 kair. Ugionių bžk.
34 kair. Kirkšnovės žiotys.
31 naujas Kauno — Raseinių vieškelio 

geležbetoninis tiltas (3 arkos).
27 kair. Airiogalos mst.; vand. malūnas; 

autobusai į Kauną.
19 kair. Ginėvės žiotys.
16 kair. Prienų — Padubysio vand. ma

tavimo stotis (poliai).
11 kair. Kiluvos vand. malūnas; 3 km 

į rytus Čekiškės mst.
5 deš. Padubysio vand. malūnas.
2 kair. Lazdonės žiotys.
1 naujas Kauno — Jurbarko vieškelio 

geležinis tiltas, 84 m ilgio; deš, Sere-

34
■■Skautu Aidas“ skelbia didelį upių
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Tiltas per Jurą ties Taurage.

džiaus mst.; Palemono piliakalnis.
0 Dubysa įteka į Nemuną; deš. vand. 

matavimo stotis (poliai); pilaitės 
(Ramuvos?) likučiai; garlaivių prie
plauka; 167 km nuo žiočių, 42 km 
žemiau Kauno.

Pastabos:
Žemėlapiai: 1:100 000 lapai: M 18 

(Šiauliai), M 19 (Kelmė), M 20 (Rasei
niai), N 20 (Krakės), N 21 (Vilkija).

Upės charakteristika: kritimas žemiau 
Kražantės žiočių 65 cm/km; teka sriau
niai, vingiais, daug sūkurių.

Laivininkystė: laivai neplaukioja, sie
liai plukdomi tik pavasary.

Krantai visur tinka stovyklai; aukšti 
slėnio šlaitai pasižymi retu grožiu, ypač 
žemiau Lydavėnų.

Kelias 9. Jūra.
Jūra prasideda ties Jankaičių k., 10 

km į šiaurės vakarus nuo Rietavo mst., 
teka bendra pietų rytų kryptimi; tinka 
baidarėms nuo Kvėdarnos mst., bet gali
ma mėginti plaukti nuo Rietavo. 
179 Jūros versmės.
164 deš. Rietavo dv,, žemės ūkio mo-

kykla.
t63 deš. Rietavo mst., vieškelio tiltas.
159 kair. Kiršnės žiotys.
157 Rietavo — Kvėdarnos vieškelio 

tiltas.
150 deš. Lietausos žiotys.
138 kair. Aitros žiotys.
132 vieškelio iš Pajūrėlio (deš.) į Kvė

darną (kair. 2 km atstume) tiltas, 
1812 metų prancūzų kelias į Rygą. 

126 kair. Padievaičio vand. malūnas.
116 kair. Lokistos žiotys.
111 deš. Lileikėnų vand. malūnas.
107 kair. Pajūrio mst.
103 deš. Dapkiškio vand. malūnas.
98 kair. Žvingių mst.
82 kair. Didkiemio bžk.
73 kair. Akmenos žiotys; už 2 km Pa- 

gramantės mst.
55 kair. Šunijos žiotys.
45 kair. Tauragės miestas; hidroelektri

nė stotis; naujas Tauragės — Tilžės 
plento geležinis tiltas, 80 m angos; 
vand. matav. stotis (poliai).

44 kair. Tauragės glžk. stotis.
41 Tauragės — Pajėgių glžk. tiltas.
37 kair. Šešuvies žiotys; Šešuvis — di

džiausias Jūros intakas — su savo 
intakais — Upe, Ančia, Agluona, 
Šaltuona — vertas turistų dėmesio.

35 deš. Ežeruonos žiotys.
34 — 25 Jūra sudaro sieną su Klaipėdos 

kraštu, nuo 25 km teka per Klaipė
dos kraštą.

11 kair. Mociškių k., deš. Vilkiškių mst.; 
plento ir siaur. geležinkelio iš Pajė
gių į Smalininkus gel. tiltas; vand. 
matavimo stotis (matuoklės).

1 vieškelio tiltas; deš. Šereitlaukio k. 
0 Jūra įteka į Nemuną 5 km žemiau, 

kaip Šešupė; 9 km žemiau yra Ra
gainės miestas (R. Prūsuose); 81 km 
iki Nemuno žiočių.

Pastabos:
Žemėlapiai: 1 : 100 000 lapai: K 18 

(Telšiai), K 19 (Rietavas), K 20 (Taura
gė), 18 (Tilžė).

Upės charakteristika: kritimas nuo 
versmių iki Ežeruonos 70 cm/km, že
miau visai nežymus; greičiai dideli, iki 
1,0 — 1,5 m/sek., žemupy tekėjimas ra
mus.

Laivininkystė: upė naudojama pluk
dymui.

Krantai visur tinka sustoti ir išlipti; 
slėnis vietomis labai gražus.

Minija ties Kartena.

Kelias 10. Minija.

Minija teka iš Didovo ež., sujungto 
su eile kitų ežerų, 15 km į pietus nuo 
Telšių; jos linkmė — vakarų, o nuo Sa
lanto žiočių — pietų. Plaukti tinka nuo 
Babrungo žiočių; 19 vandens malūnų. 
199 Didovo ežeras, Minijos pradžia. 
190 kair. Žarėnų mst., vieškelio tiltas. 
177 kair. Medingėnų mst.
173 kair. Pelos žiotys.
157 deš. Sausdravo žiotys.
135 deš. Mardasų k., vieškelio tiltas, 

vand. malūnas.
132 deš. Babrungo žiotys; Babrungas teka 

iš Virkštos (Platelių) ežero pro Plun
gės mst.

126 kair. Pakutuvėnų vand. malūnas.
121 deš. Norvaišių vand. malūnas.
117 Kartenos — Plungės vieškelio tiltas; 

vand. matav. stotis (matuoklė).
116 deš. Liepgirio vand. malūnas.
105 deš. Mišupio žiotys; deš. Grabšyčių 

vand. malūnas.
100 deš. Salanto žiotys; Minija keičia 

linkmę į pietus; per Salantą 1 km 
nuo žiočių pastatytas aukštas (26 m) 
geležinkelio tiltas.

99 kair. Sakuočių vand. malūnas.
93 deš. Kartenos mst., vieškelio tiltas, 

vand. matavimo stotis (matuoklė), 
kair. Alanto žiotys.

85 deš. Rubulių vand. malūnas.
81 deš. Ragaviškės bžk.
72 kair. Pikteikių vand. malūnas.
64 kair. Žvelsos žiotys.
57 deš. Gargždų mst.
54 Minija įteka į Klaipėdos kraštą.
51 Dovylų — Pėžaičių siaurojo glžk. 

tiltas.
45 plento tiltas.
39 deš. Dituvos mst.
34 kair. Agluonos žiotys.
31 deš. Priekulės mst.; Pajėgių — Klai

pėdos plento ir geležinkelio tiltai.
23 kair. Vieviržo žiotys; Vieviržas teka 

nuo Endrijavo pro Vieviržėnus, jo 
intakai: Služnė, Šalpė, Ašva.

19 deš. Lankupės k., Karaliaus Vilhel
mo kanalas ir Lankupių šliuzas (žiūr. 
kelią 3).

35

kelionių konkursai — Žiūrėk 4 pusi.
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14 deš. Sakučių k., plento tiltas, kair, 
vand. mat. stotis (matuoklė prie 
polių).

10 kair. Tenenio, žiotys; Aukštumalio 
pelkė.

6 vieškelio tiltas.
5 kair. Jaciškių k., uostas.
2 kair. ir deš. Minos k.; deš. vand. 

matavimo stotis (matuoklė prie 
polių).

1 Minija skirstosi į šakas: kairioji — 
Takgrabė — į Atmatą ties Uosta
dvariu, Upės uostas ir Krūmų uostas 
— į Atmatą, dešinioji — Duobės 
upaitė — į Kuršių marias.

Pastabos:
Žemėlapiai: 1 : 100 000 lapai: K 18 

(Telšiai), 2 (Kartena), 4 (Švėkšna), 3 (Klai
pėda), 9 (Šilutė), 8 (Kintai).

Upės charakteristika: kritimas nuo 
Salanto iki Gargždų 40 cm/km, žemiau 
tik 13 cm/km; plukdoma; laivai plaukio
ja nuo Lankupės. Slėnis žemiau Salan
to platus, su gražiais šlaitais. Žemupy 
laukai apsaugoti pylimais.

Kelias II. Venta.
Venta teka iš Venės ežerėlio, 10 km 

į rytus nuo Varnių mst. Bendra linkmė 
į šiaurės rytus ir šiaurę iki Papilės mst., 
toliau į šiaurės rytus. Tinka keliauti nuo 
Ventos — Dubysos kanalo (311 km) iki 
sienos su Latvija.
352 Ventos pradžia.
344 kair. Kuolainių mst.
336 deš. Užvenčio mst,
321 kair. Aunuvos žiotys.
317 kair. Slabados dv., vieškelio tiltas; 2 

km į pietus — Šaukėnų mst.
311 deš. Tolučių k., Ventos — Dubysos 

kanalo pradžia. Kanalas prakastas į 
rytus, 16 km ilgio, pro Kurtuvėnų 
mst. iki Bubių dv. prie Dubysos; 
kanalas nenaudojamas, dalimi už
tvenktas žuvų kūdroms. Žemiau To
lučių Venta buvo numatyta sutvar
kyti šliužais; statybą sustabdžius 
šliuzai išardyti.

293 Kužių — Telšių geležinkelio gel 
tiltas,

288 deš. Kuršėnų mst., vieškelio tiltas: 
vand, malūnas.

281 deš. Ringuvos žiotys.
275 kair. Griaudušių vand. malūnas.
273 kair. Žižmos žiotys.
265 deš. Gamėnų vand. malūnas.

Minija Minos kaime.

263 kair. Rudikių vand. malūnas.
260 deš. Augustaičių vand. malūnas.
257 deš. Papilės glžk. stotis.
255 deš. Papilės mst., vieškelio tiltas; 

vand. malūnas; kair. garsūs „juros" 
klodai, labai svarbūs geologams.

245 deš. Pašilės vand. malūnas.
241 kair. Žerksčių vand. malūnas.
236 kair. Avižlio žiotys.
232 deš. Dabikynės žiotys.
228 kair. Santeklių vand. malūnas.

Geležinkelio tiltas per

226 kair. Virvyčios žiotys; Virvyčia teka 
iš Biržulio ežero, kurį Varnelė jungia 
su Lūksto ežeru; linkmė jos į šiau
rę, pro Tryškių mst.; labai įdomus 
kelionei objektas.

222 deš. Viekšnių mst.; vieškelio tiltas, 
vand. matavimo stotis (matuoklė), 
vand. malūnas.

218 kair. Pievupio žiotys.
207 Krakių vand. malūnas; Mažeikių — 

Tirkšlių plento tiltas.
205 deš. (už 2 km) Mažeikių mst. ir glžk. 

stotis; vand. malūnas.
200 kair. Jautakių vand. malūnas.
196 kair. Šerkšnės žiotys.
195 kair. Ventos glžk. stotis; gel. tiltas 

Mažeikių — Lūšos linijoje; vand. 
matav. stotis (poliai po tiltu).

191 kair. Kuodžių vand. malūnas.
187 deš. Leckavos mst.
185 deš. Vadaksties žiotys. Vadakstis te

ka iš rytų, Latvijos — Lietuvos pa
sieniu, pro Vegerių, Klykuolių ir Lai
žuvos mst. Žemiau Vadakities žočių 
deš. Ventos krantas priklauso Latvi
jai; kair. Griežių dr.

188 kair. Varduvos žiotys. Varduva teka 
iš pietų, pro Žemaičių Kalvariją 
ir Sedą; jos ilgis 93 km, baidarei

Ventą ties Ventos stotim.

tetinka nuo Sedos mst. (70 km). Že
miau Varduvos žiočių Venta teka 
Latvijos teritorijoje.

174 kair. Lūšės žiotys.
172 kair. Nigrandės mst.
138 kair. Šrundės mst., plento tiltas.
136 deš. Ciecerės žiotys; Gludos — Lie- 

pojaus geležinkelio tiltas.
91 kair. Kuldigos miestas, tiltas, griu

vėsiai; upėje — krioklys.
72 deš. Abavos žiotys.
33 deš. Piltų mst.

4 deš. Ventspilės glžk. stotis.
1 kair. Ventspilės miestas, deš. uostas.
0 Venta įteka į Baltijos jūrą.

Pastabos:
Žemėlapiai: 1 : 100 000 lapai: L 19 

(Varniai), L 18 (Luokė), M 18 (Šiauliai), 
M 17 (Kuršėnai), L 17 (Viekšniai), L 16 
(Laižuva), K 16 (Pikeliai), toliau, Latvi
joje; K 15, K 14, K 13, J 13, J 12 arba 
1 :75 000.

Upės charakteristika: kritimas tarp 
Ventos — Dubysos kanalo ir Virvyčios 
žiočių 60 cm/km, žemiau Virvyčios 40 
cm/km; aukščiau malūnų užtvankų kri
timas mažesnis. Vandens greitis 0,3 — 
0,5 m/sek.

Literatūra apie Ventos — Dubysos ka
nalą: S. Kolupaila. Iš Lietuvos upių 
tyrinėjimo istorijos. Kosmos, 1924, Nr. 1.

Kelias 12. Mūša.
Mūša prasideda Tyrelių pelkėje 7 km 

į rytus nuo Šakynos mst., teka į rytus, 
nuo Lėvens žiočių keičia linkmę į šiau
rę. Latvijos teritorijoje, žemiau Bausko 
mst., jungiasi su Nemunėliu ir sudaro 
Lielupę; kilometrai skaitomi inuo Lie
lupės žiočių į Rygos įlanką. Plaukti tin
ka nuo Joniškėlio.
280 Mūšos versmės.
258 Šiaulių — Joniškio plento tiltas.
254 Šiaulių — Rygos geležinkelio tiltas.
249 deš. Kulpės žiotys.
241 deš. Šiladžio žiotys.
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227 Pakruojaus — Pašvitinio vieškelio 
tiltas.

217 deš. Kruojos žiotys, Petrašiūnų glžk. 
stotis, siaur, glžk. tiltas.

215 deš. Daugyvenės žiotys, Pakruojaus 
— Linkuvos vieškelio tiltas.

212 kair. Didžpamūšio vand. malūnas; 
paspyris 1,4 m.

198 kair. Svobiškio vand. malūnas.
195 deš. Mažupės žiotys; Joniškėlio že

mės ūkio mokykla, už 3 km Joniš
kėlio mst.

185 kair. Šimonių vand. malūnas, deš. pi
liakalnis.

177 kair, Ustukų k., Pasvalio — Vaškų 
vieškelio geležbet. tiltas; už 3 km 
į pietus Pasvalio mst.

173 deš. Lėvens žiotys. Lėvuo prasideda

Geležinkelio tiltas per Šešupę aukščiau Mariampolės.

7 km į šiaurės rytus nuo Skapiškio 
mst., teka į vakarus ir pietų vaka
rus pro Palėvenytės, Kupiškio, Pa
lėvenės, Karsokiškio ir Piniavos 
mst.; nuo Bernatonių k., 6 km į 
šiaurę nuo Panevėžio, suka į šiaurę, 
pro Pasvalio mst. Jos bendras ilgis 
148 km, baidare plaukti galima (su 
kliūtimis) nuo Bernatonių k. (48 
km), kur į Nevėžį prakastas Son- 
žylos kanalas; kartais tuo kanalu ga
lima perplaukti į Nevėžį.

170 deš. Py vėsos žiotys.
169 deš. Viešmens žiotys.
167 deš. Tatalos žiotys; Tatala teka pro 

Vabalninko ir Pabiržės mst., prie jos 
garsūs Smardonės sieros vandens 
šaltiniai Likėnuose.

153 kair. Saločių mst., geležinis vieške
lio tiltas.

148 deš. Šakarnių vand. malūnas,
145 deš. Latvijos siena.
138 Mūša teka į Latviją.
122 deš. Bausko mst., tiltas.
120 deš. Nemunėlio žiotys, pilies griuvė

siai; toliau upė vad. Lielupė.
111 deš. Mezotės bžk., garlaivių susisie

kimo pradžia.
72 kair. Jelgavos glžk. stotis, du gele

žinkelio tiltai, kair. Driksės šaka.
71 kair. Jelgavos (Mintaujos) miestas, 

pilis, tiltas.
28 kair. Šloko mst.; kairiuoju krantu, 

tarp Lielupės ir Rygos įlankos — 
Rygos pajūris, nenutraukiama vasar
viečių eilė,

6 geležinkelio tiltas.
2 deš. šaka Buldura į Dauguvą.
0 Lielupė įteka į Rygos įlanką. 

Pastabos.
Žemėlapiai — 1:100 000 lapai: N 17 

(Joniškis), O 17 (Linkuva), P 17 (Biržai), 
P 16 (Skaistkalnė), O 16 (Bauskas), to
liau 1 :75 000.

Upės charakteristika: kritimas aukš
čiau Lėvens žiočių 60 cm/km, žemiau jos 
30 cm/km, tekėjimas negreitas, aukštupy 
daug seklumų.

Kelias 13. Šešupė.
Šešupė prasideda 15 km į šiaurę nuo 

Suvalkų mst., greta Ančios upės, teka 
į šiaurės rytus, toliau į šiaurę; nuo 
Sasnos žiočių linksta į vakarus, nuo Nau
miesčio — į šiaurę ir į vakarus. Baidarei, 
kad ir su kliūtimis, tinka visur.
308 Šešupės versmės.
282 Šešupė teka per adm. liniją į lais

vąją Lietuvą.
280 kair. Liubavo mst.
279 deš. Šalmantės žiotys.
265 deš. Kalvarijos vand. malūnas; pa-

spyris 2,7 m.
263 kair. Kalvarijos mst., du plento tiltai.
256 kair. Dembaukos vand. malūnas, deš.

Kirsnos žiotys.
253 geležinkelio tiltas.
247 deš. Želsvos vand. malūnas.
241 kair. Buktos dv., plento tiltas.
227 kair. Liudvinavo mst.; vand. malū

nas; paspyris 2,5 m; tiltas.
225 deš. Dovinės žiotys.
213 deš, Kvietiškio dv., cukraus fabri

kas; kair. Kumelionių k., geležinke
lio tiltas, plento tiltas.

209 deš. Mariampolės miestas; Tarpučių 
plento tiltas; vand. matavimo stotis 
(matuoklė).

Tarpučių tiltas per Šešupę Mariampolėje.

185 deš. Sasnos žiotys.
161 deš. Pilviškio mst., Pilvės žiotys, til

tas, vand. malūnas.
157 Kauno — Virbalio geležinkelio tiltas.
156 deš. Višakio žiotys.
134 deš. Slabados bžk., tiltas.
119 kair. Naumiestis, plento tiltas.
118 kair. Širvintos žiotys, toliau kairysis 

krantas priklauso Vokietijai; plaukti 
galima tik pasienio sargybai leidus.

117 kair. Širvintų mst. (Rytų Prūsuose).
96 deš. Novos žiotys.
89 deš. Aukspirtos žiotys.
80 deš. Siesarties žiotys, Slavykų bžk.
63 deš. Jotijos žiotys.
62 Šešupė įteka į Rytų Prūsų teritoriją.
52 kair, Alksnupės žiotys, Alksnupėnų 

mst.
47 kair. Lazdynų mst., glžk. stotis.

7 deš. Lenkių mst., plento tiltas.
0 Šešupė įteka į Nemuną 85 km nuo 

jo žiočių, 5 km aukščiau Jūros žio
čių, 2 km žemiau Sokaičių k.

Pastabos.
Žemėlapiai — 1 : 100 000 lapai: M 21 

(Kalvarija), N 24 (Simnas), N 23 (Mariam- 
polė), M 23 (Vilkaviškis), 34 (Širvintos), 
33 (Pilkalė), 32 (Šiliai), 18 (Tilžė).

Upės charakteristika: kritimas aukšt
upy, iki Pilviškio, 80 cm/km, žemiau 25 
cm/km ir mažiau; srovė negreita. Upė 
tinka kelionėms, krantai visur prieinami.

Kiti maršrutai.
Be aprašytų svarbiausių vandens ke

lių galima pasirinkti nemaža kitų. Išstu
dijavus kurį kelią žemėlapy reikia mė
ginti juo plaukti. Jei kas nepavyks — 
nenusiminti, ieškoti išeities; įgytas prity
rimas visada bus naudingas sau ir ki
tiems. Plaukiant kuriuo keliu reikia rū
pestingai rašyti visas įdomias pastabas, 
taisyti ir tobulinti duotas čia svarbiau
sias žinias, fotografuoti ar piešti gražes
nes ir svarbesnes vietas, stengtis trum
pai ir įdomiai aprašyti kelią ir savo ke
lionę.

Davęs trumpą mūsų vandens kelių 
apžvalgą, nuoširdžiai kviečių Lietuvos 
jaunuomenę susidomėti savo upėmis bei 
ežerais, pažinti juos, pavedant tam atos
togų dalelę, keliauti, stebėti ir rašyti, o 
savo patyrimais pasidalyti su manim ir su 
kitais bendraminčiais.

„Navigare necesse ėst, vivere non ėst 
r.ecesse“ (plaukioti — būtina, gyventi — 
nebūtina) — toks senas keliautojų 
obalsis.
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Iš musų gyvenimo.
Skautų laužas.

(Duodame mūsų Valstybės Teatro dra
mos studijos abituriento įspūdžius iš 

skautų laužo).

Skautų laužas, tai viešas vyr. sk. šta
bo suorganizuotas skautų spektaklis 
Valstybės Teatre, įvykęs šių metų gegu
žės mėn. 13 d. 15 vai. 30 min. Tai viešas 
skautiško teatro kūrybos žygis.

Jau prieš kalbėdamas ir vertindamas 
šį skautiško teatro žygį, turiu įspėti, kad 
nemanau jo lyginti jokiai profesionalaus 
teatro kūrybai ir nemanau statyti jam tų 
reikalavimų, kaip teatrams, sprendžian
tiems bet kurias vaidybos meno proble
mas. Šios kūrybos žygį tenka vertinti 
kaip ir visų organizuotų žmonių masių 
kolektyvinės meno kūrybos žygius, kaip 
atskirus pritaikomojo meno momentus, 
turinčius teigiamos reikšmės bet kurio 
auklėjimo prasme. Bet ir ta linkme kal
bėdamas, nemanau nutylėti tų pagrindi
nių reikalavimų, kurie, kad ir pritaiko
mojo teatro kūriniams ir jų išpildymui, 
yra statomi ir su kuriais, vis dėlto, vie
nur kitur buvo apsilenkta.

Spektaklis pradėtas tautos himnu. Po 
vyresniosios skautininkės S. Čiurlio
nienės kalbos pradėtas vieno veiksmo 
scenos vaizdelis Sapnas miške. Vaidino 
Kauno Vll-ji paukštyčių draugovė, pa- 
skautininkės VI. Arminaitės vado
vaujama. Veikalėlio turinys paprastutis, 
turįs paukštyčių stovyklinės būties ir 

vizijinių paveikslų.
Paukštyčių lizdelis iškylauja miške: 

seka kelionės ženklus, žaidžia, renka ža
bų pietums virti. Dvi paukštytės, berink- 
damos šakas virtuvei ir žibutes savo 
mamytės šventei, pavargsta, susėda pasil
sėti, užmiega ir sapnuoja. Per sapną 
mato žibutes ir ateinantį pavasarį, kuris 
džiaugiasi, kad miške apsigyvenusios mė
lynosios mergaitės nedraskančios jo 
puošmenų. Vėliau atskrenda būrys dru
gelių, jiems bežaidžiant su žibutėmis, 
pietų trimito pažadintos, mergaitės nu
bunda ir supratusios, kad matytojo regi
nio tik sapno būta, nubėga pietų.

Iš paties jau turinio matosi, kad vaiz
delis neturi jokios dramatinės intrigos, 
tik iš stovyklų buities paimti paveikslai 
ir, šiek tiek suidealizavus, nuosekliai 
vienas paskui kito sustatyti. O vis dėlto 
gaila, kad autorius^ rašydamas šį scenos 
veikalėlį (jei tai buvo specialiai šiam

spektakliui rašyta), neatkreipė reiKiamo 
dėmesio ir į dramatinę jo intrigą, o gal 
net sąmoningai jos vengė; jei taip, tai 
be reikalo, nes tatai būtų pačiam veika
lui suteikę daug daugiau dinamikos, ir 
tas nuoširdus paukštyčių „skrajojimas" ir 
„čiulbėjimas rampo ir prožektorių švie
soje galiorkos ir parterio žvirbliams būtų 
padaręs daug gilesnio įspūdžio. Visai kas 
kita žiūrėti ir apie visokius ženklus bei 
jų sekiojimo pamokančių „čiuibėjimų 
klausyti, kai prieš akis eina įvykis po 
įvykio, negu jų eigos ir santykių neti
kėta pasėka.

Organizuotąją Arminaitės sceniškųjų 
paveikslų vaizdinę pusę reikia skaityti 
nusisekusia, bet jei visus savo „druge
lius" ir „žibutes" būtų išdėsčiusi sulau
žytoje plokštumoje, tai paveikslų kompo
zicija būtų buvus dar įspūdingesnė, lam 
galimybių Valstybės teatro scena pil
nai duoda, nes pastatyti kelius laiptelius 
yra labai lengva.

Kolektyvinė improvizacija Prie laužo 
tiek savo turiniu, tiek savo lorma tikrai 
verta dėmesio. Viskas taip paprasta, 
kiekviena dainelė savo išpildymu, žino
ma, joks koncertinio pobūdžio kūrinys, 
bet reikiamą nuotaiką pilnai sudarė, nes 
vos suskambėjus pirmiems dainos gar
sams, visų parterio ir galiorkos vilkiukų 
snukučiai ir paukštyčių snapukai deko
ratyvinio laužo atspindžių šviesoje su
švito didelėm džiugesio šypsenom. Vai
dintojams ir žiūrovams pakaitoms pradė
jus vieni kitiems ploti, gera nuotaika pa
dvelkė visai pavasariškai. O kai iš lo
žės prabilo mokytojo skauto Paliulio 
organizuotas Vilkijos vidurinės mokyklos 
mokinių skudučių ir ragų orkestras, tai 
i* visai linksma pasidarė.

Sutūtavo skudučiai, suaidėjo ragai be 
kokių ypatingų muzikalinių ir harmoni
nių prašmatnybių, ir vis dėlto buvo jausti 
koks tai savotiškas kvapas, kurio nei 
apsakyt nei parašyt, bet kuris vis dėlto 
„dūšią" veikia, ir gana. Gal kas nors 
pasakys, kad tokia muzika jokios garbės 
nedaro, kad tai tas pats, kas ir „Afrika 
kalba", bet jei tokių daiktų daugiau būtų 
ir dažniau praskambėtų, aš manau, jog 
netektų dejuoti nesant tinkamų pradų 
tautinei instrumentalinei muzikai sukurti, 
O jei ir kitos jaunimo bei kultūrinės or
ganizacijos nepaseks taip gražaus šiuo 
atžvilgiu skautų pavyzdžio ir nesiims 
iniciatyvos savo tarpe organizuoti ir kurti 
panašių orkestrų, o patys skautai neplėš 
to, tai greitu laiku galim visai netekti tų 
savotiškų muzikalinių „smūtkelių", ir jie 
išnyks, panašiai kaip baigia nykti mūsų 
kryžių „rūpintojėliai", sudarą taip bran
gią medžiagą mūsų tautiniam stiliui 
skulptūroje.

Paskutiniąja programos dalim ėjo sce
nos vaizdas Vargo mokykla. Vaidino 
Šiaulių skautai ir skautės, skauto K. Ja
ra š ū n o vadovaujami.

Šis Jarašūno organizuotas scenos vaiz
das savo išorine forma primena jau mū
sų mokyklose pažįstamą scenos vaizdų 
žanrą, kuris dažniausia vadinamas gy
vuoja paveikslu. Paveikslas ir turinio ir 
kompozicijos atžvilgiais reikia skaityti 

pilnai vykusiu, nes sintetišku būdu vi
siems žinomais ir gyvais simboliais — 
trumpom reikšmingom frazėm vaizduoja
mas mūsų tautinis ir kultūrinis prisikė
limas buvo visiem suprantamas, ir dėlto 
paveikslo ideologinė pusė žiūrovą pa
siekė. Dekoracijose panaudotas sintetiš
kai konstruktyvinis principas davė gerų 
rezultatų, dekoracijos atrodė labai pa
prastai, bet kartu labai darniai. Šiek tiek 
buvo blogiau su bendra gyvųjų figūrų 
kompozicija. Duotųjų figūrų išraiška ga
lėjo būti labiau organizuota ir išbaigta. 
Be to, paveikslo ryškumui būtų daug pa
gelbėta, jei savo laiku būtų atkreiptas 
dėmesys į kalbos garsumą, nes dėl tylios 
dalyvių kalbos keleto frazių visai nesi
girdėjo.

Bendrai, visas spektaklis darė labai 
teigiamo įspūdžio. Šia kryptimi gal tu
rėtų pasukti net visas mūsų mokyklinis 
ir visų jaunimo organizacijų teatro 
darbas!

Be to, spektakliui reikšmingos šventės 
įspūdį sudarė Jo Ekscelencijos Respubli
kos Prezidento ir kitų garbingų svečių 
atsilankymas.-

Baigiant tenka pasakyti, kad skautų 
patrono Šv, Jurgio ir Motinos dienos 
švenčių minėjimo proga sukurtas Valsty
bės Teatre skautų laužas, suliepsnojęs 
tautos himno meliodijos akordais ir su
švitęs pritaikomojo teatro meno kolek
tyvinės kūrybos gaisais, puikiai parodė, 
jog skautų organizacija yra gera auklė
jimo įstaiga ir jos metodai Tikrąjį auklė
jimo kelią parodo. B. Lukošius.

BIRŽAI NESNAUDŽIA.
1. Iškylaujam.

Saulutei užkaitinus ir gamtai sužalia
vus, biržiečiai atgijo ir sukruto iškylauti, 
nes žiemos teoriją reikia pritaikyti prak
tikoje. Štai gegužės 20 d. 4 draugovės iš
kylavo. Iškyla — rengimasis sąskrydžiui.
2. Pasvalys.

Gegužės 25 d. pasvaliečiai skautai su
rengė gegužinę. Rėmėjai surengė loteri
ją, bufetą ir viską nusamdė. O skautams 
liko tik pasirodyti ir linksmai pašokti. 
Pelnas skirtas skautams važiuoti stovyk
lom Gegužinė praėjo skautiškoj nuotai
koj. Visi patenkinti. Tik, deja — pelno 
maža.
3. „Raudų“ diena.

Likimas biržiečiams negailestingas. 
Netekom šiais mokslo metais 5 draugi
ninkų. O štai dabar, kai pavasaris — 
energijos ir darbo metas, netekom tunto 
įkūrėjo, sielos, globėjo, vyr. sktn. V, Roz- 
mano. Gegužės 27 d. per tunto sueigą 
atsisveikinom. Visi (apie 300) verkėm, 
užmiršdami 8-jį įstatą. O jūs, broliai ro- 
kiškiečiai, nesidžiaukit „nudžiovę" mūsų 
vadą, ar ir jums neliks kaiJtada toks pa
dėjimas.

P. S. P. Tuntininko ne tik mes ver
kiam, bet ir visi apskrities gyventojai, o 
ypač jaunimas.
4. Dovana maironiečiams.

Gegužės 28 d. atskirai „Maironio" 
skilčiai (miestiečių) globėjas p. Pr. Lem- 
beris padovanojo didelį ir gražų laikrodį, 
kuris bus pereinamoji dovana pavyzdin
giausiam skilties skautui. Tuo tikimasi 
jau ir taip didelį darbštumą dar pakelti
5. Stovyklos.

Šiais metais stovyklausim. Juk sto
vykla ir skautas neišskiriamas dalykas. 
Birželio 19—24 d. stovyklauja vilkiukai- 
paukštytės gražiame Tabūne. Rugpiūčio 
9—20 d. Palangoje apie 60 skautų. Į są-
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skrydį vyksime, kiek galim. Numatoma 
apie 400—500 asmenų.
6. Susitiksim.

Numatyta padaryti 1943 metais sau
sio 25 dieną visų buvusių tunte skautų 
sąskrydi. Bus įdomus dalykas, bet dar 
tolimas, nežinomas, paslaptingas. Nes 10 
metų, tai daug ką reiškia.

Verkšlenąs Ramutis.

Vyriausias Skautininkas lankė.
MALĖTAI. Š. m. gegužės mėn. 20 d. 

mus atlankė Vyr. Skautininkas pulk. J. 
Sarauskas, Utenos tuntininko sktn. Ed. 
Vojevodskio lydimas. Visi skautai nuo
širdžiai sutiko savo vadą. Vidur, mok. 
salėj įvyko iškilminga dr-vių sueiga, ku
rios metu aukštasai svečias suteikė daug 
įsidėmėtinų nurodymų bei patarimų. Visų 
skautų vienetų vadai Vyr. Sktn. rapor
tavo. Priėmimo iškilmėse gausiai dalyva
vo ir vietos šviesuomenė.

Mus atlankęs ir pradžiuginęs, aukšta
sai svečias išvyko į Giedraičius.

Skautas.

MEDŽIŲ SODINIMO ŠVENTĖ IR 
MOTINOS DIENA.

Iš Pavištyčio pr. mokyklos.
Mūsų draugininke mokytoja pranešė, 

kad š. m. gegužės 6 d. bus jaunimo me
džių sodinimo šventė. Rytojaus dieną 
atėjom į mokyklą. Po 2-jų pamokų visi 
IV skyr. skautai ėjom į mišką išsikasti 
medelių. Nuėję į mišką girdėjom gegutę 
kukuojant. Prisi'kasėm medelių: ąžuolų, 
drebulių, klevų, šermukšnių ir beržų. Visi 
po 3 medelius. Parėję iš miško atlikom 
repeticijas Motinos dienai. Po repeticijų 
ėjom medelių sodinti mokyklos darže. 
Nuėjom visi mokiniai ir panelė moky
toja. Nuėję visi darbavomės, vieni ka- 
sėm duobes, kiti sodinom, dar kiti nešėm 
vandenį. Pasodinę medelius, visi išsi
skirstėm. Rytojaus dieną po pietų visi 
artistai suėjom į mokyklą, padarėm re
peticijas. Paskui atėjo vaikai su moti
nėlėmis. Draugininke taip gražiai moti
nėles pasveikino, kad jos net apsiverkė.

Įdomiausios ir naujausios knygos.
Tik ką išėjo šie „Sakalo“ b-vės nau

ji leidiniai:
1. Konst. A r r i o. Mano ekspedi

cija į Vidurinę Aziją. I d. Buchara, Sa- 
markandas, Zaravšano ledynas. Su 42 
paveikslais ir žemėlapiu. Lt. 5,—

Didelė naujiena mums lietuviams. Tai 
ne pasaka, bet tikrovė. Autorius — pa-
langiškis žemaitis — pats po tuos kraš
tus keliavęs, daręs mokslines ekspedici
jas, ilgą laiką ten gyvenęs, geriausiai 
tuos, mums paslaptingus, kraštus paži
nęs, dabar visa tai šiose knygose aprašo.

2. E. H a n d e i - M a z z e 11 i. Ri
tos palikiipas. Vertė A. Žagrakalie- 
n ė. Lt. 2,50

Garsios trigologijos II dalies pirmoji 
knyga. Knyga labai originalaus turinio. 
Tokio turinio knygų lietuvių kalboje dar 
nebuvo. Siužetas labai įdomus ir intri
guojantis.

3. E. H a n d e 1 - M a z z e 1.1 i. Bro
liukas ir sesutė. Vertė „T r i 1 y k o s 
Grandin ė“. Lt. 3,—

4. J. Galsworthy, Santa Lucia. 
Nobelio laureato įdomiausios novelės.

Lt. 2,50
Knygos gaunamos visuose knygynuo

se ir „Sakalo“ b-vėje, Kaunas, Putvins
kio g-vė 14.

Pradėjom rodyti, ką mes mokam. Pirma 
eilėraščius deklamavom. Paskui vaidinom. 
Po vaidinimo žaidėm ir linksminom moti
nėles. Paskui skautai laikėm egzaminus, 
davėm įžodį, ir tuo baigėm Motinos die
nos šventę. I žv. išlaikė egz. 2 paukšt, ir 
2 vilk. II žv. 3 paukšt, ir 1 vilk. Įžodį da
vė 2 paukšt, ir 2 vilk. Jau trys mėtau 
kaip mūsų mokykloje veikia jaunieji 
skautai. Mums labai patinka sueigos: lau
kiam jų išsižioję. Mums vadovauja mūsų 
mokytoja pask. E. Žitkiutė.

Vilkiukas A. Mikalainis.

Alio! Giedraičiai šneka!
Rengiamės stovyklauti. Ukmergės tun

tas rengia pademarklinijoj stovyklą, todėl 
ir giedraitiškiai visu tempu rengiasi, o 
tam reikalui taupo „sanciukus", mamų 
duodamas dešras, siuvasi uniformas. Į 
tunto stovyklą važiuos apie 14 skautų. 
O dar gal kiti iškeliaus į Palangą su
tikti skautystės įkūrėjo lordo Robert 
Baden-Powellio, o kai kurie į Kuršių
Neriją. J. Lebionka

’Vyriausias Skautininkas užriša kaklaraištį 
vilkiukui, davusiam įžodį.

> VASARA ŠYPSOSI.
ŠIAULIAI. Zzz.. Kęstutis!—garsus va

lio ir baigėme linksmą draugovės sueigą
Skaistus ir džiuginantis pavasaris dar 

labiau pralinksmina skautą, kuris ren
giasi įdomiai praleisti vasarą. Iškyla ir 
stovykla ne vieno skauto žiemos svajo
nė, vasaros — realybė. Norėdami tą 
svajonę įvykdyti kęstutiečiai važiavo 
iškylauti per Sekmines į labai gražų 
kampelį Paventį.

Ten išbuvome porą dienų. Mes kęstu
tiečiai visiems savo broliams skautams 
ir sesutėms skautėms taip pat linkime

Vyriausias Skautininkas pulk. Šarauskas Anykščių skautų dar 
belių parodoje.

Tuntų dėmesiui!
Veik visi Tuntai stovykloms 

prašo paskolinti ar išrūpinti pala
pines.

Nuosavų palapinių turim tik ap
rėžtą skaičių.

Ūkio dalis prašo Tuntų kaip ga
lima greičiau ir tiksliau pranešti: 
kuriai stovyklai, stovyklavimo lai
kas (nuo — iki), kiek stovyklaus 
ir kiek palapinių reikės, kada 
palapinės bus grąžintos.

Pastaba: Palapinės bei ki
tas inventorius skolinamas tik 
Tuntams (bet ne atskiroms drau
govėms) Tuntų atsakomybe.

IBaRffiSHHaMHBSani 
linksmai ir naudingai praleisti vasaros 
atostogas. Tiletti.

Mažųjų šventė.
Eržvilko pradž. mokykloj vedėjos— 

skautės O. Januškevičienės rūpesčiu 
1932 m. įsteigtas paukštyčių pulkelis ir 
š. m. balandžio 20 d. tas pulkelis davė 
iškilmingą įžodį.

Į įžodžio šventę atsilankė vid. mok. 
mokytojas p. J. Kondrotas ir mokyt, p. 
O. Miniatienė, ir mokyklos tėvų komi
tetas.

Vedėja pirm įžodžio pasakė gražią kal
bą. Po kalbos paukštytės pasižadėjo tar
nauti Pasaulio Kūrėjui, tėvynei ir arti
miesiems ir pildyti paukštyčių įstatus. Jų 
vadė užrišo kaklaraiščius. Vėliau buvo 
bendra arbatėlė.

Mes, vaikų tėvai, džiaugiamės ir reiš
kiame tikrą tėvų džiaugsmą ir pasitikė
jimą savo mokytojai O. Januškevičienei 
už tinkamą mūsų vaikučių auklėjimą.

ALIO! UKMERGĖ ŠNEKA...
Bal. 24 d. mus aplankė vyr. sktn. 

pulk. J. Šarauskas. Ta proga tunto adju
tantą vyr. skilt. Br. Štarą „pavadino“ 
paskautininkiu, o živiliečių dr-kei skilt. 
Br. Balžekaitei užsegė gražų ordiną „Už 
nuopelnus". Keletas skautų pakelta į 
aukštesnius laipsnius, o 8 vilk.-p. pasi
puošė raudonais kaklaryšiais.

— Tuntas stovyklaus birželio 15 — 25 
d. pademarklinijy ties Kernave. Bus da
romos ekskursijos į pafrontę. Stovykla
vimas kaštuos 10 lt., galima ir natūra 
pakeisti. Kviečiami ir kitų tuntų skautai.

V. skilt. A. Umbr.
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/Tautiška daina. Alyvoms žydint.
Padainuosime sustoję, oi, 
kas girdėti Lietuvoje, oi, oi, oi! 
Lietuva — gera močiutė: 
šilta prieglobstyje būti. 
Vaikutėliams rūpi mokslas 
ir sekmadienio pamokslas. 
O tėveliams rūpi ūkis 
ir bekonas nenutukęs. 
Verčias moterys kiaušiniais, 
iš centelių joms šimtinės. 
Turim pinigų iš sviesto, 
o be jo mums būtų riesta. 
Su tvarka jau nebebėda — 
nebent skolos ką suėda. 
Tautą veda prezidentas, 
žodis jo valstybei šventas. 
Mums aruodai artipilniai, 
atvaduosime ir Vilnių. 
Prie maldos lietuviai spartūs, 
pasimelsim Aušros Vartuos. 
Lietuva — Marijos žemė; 
mus danguj Marija remia. 
Šviesų tikime rytojų, oi, 
nors dar kartais suvaitojam, oi, oi, oi!

M. Grigonis.

Artojų krašto Dievas geras!
Išblęso vakaro ružavos skaros — 
Nebėr šešėlių Nemune.
Žinau, artojų krašto Dievas geras 
Palaimins žygiuose mane.
Atplaukę Nerimi gandai skandinas 
Ir atsišaukia ties giria.
Daug metų liūdnos Paneriuose žinios, 
Meldžiuos už juos ir už save. 
Išeinam kelti degančius žibintus, 
Skandinti rūpesčius senus. 
Žirgus pakaustę švęsim didžią šventę 
Už laisvą kraštą ir namus. 
Pavasaris žydėjimais nugirdo — 
Reik augti rytmečio žiedais! 
Ateina gandas ir perdalo širdį: 
Lietuvis liūdnas paneriais!.... 
Išblęsta vakaro ružavos skaros, 
Šešėliai brenda per laukus. 
Žinau, artojų krašto Dievas geras 
Į ateitį palaimins mus.

Balys Gaidžiūnas.

Ei, verčiau į viršų kilti!
Ryto saulę palydėjęs 
Pro beržynus, parugiais, - 
Šaltą vėją apkabinęs, 
Ei, į tolį! Ei, drąsiau! 
Nusibodo čia gyventi, 
Nes tik vargas, vargas vis.,.. 
Ei, verčiau į viršų kilti! 
Gal.... saulelė ten prašvis. 
Pasikelti lig žvaigždelių, 
Lig pat mėlyno dangaus.... 
Ir užmigti.... ir miegoti, 
Kol tik Dievas nepašauks.

Pr. Vilimas.

Skautai stovykloj.
(Daina).

Miškai atgijo, 
Lankos sužydo, — 
Valio! Budėk! Valio!
— Miškuos, gėlynuos 
Dainos pasklido.
Valio, valio, valio!
Ir tarp beržynų, . 
Ir prie upokšnių, — 
Valio! Budėk! Valio!
— Skautai pasklido, 
Skautai žygiuoja. 
Valio, valio, valio! 
Visur vien baltos 
Palapinės dygsta, — 
Valio! Budėk! Valio!
— Naktį žvaigždėtą 
Laužai vien blyksi. 
Valio, valio, valio!
Rytas prašvinta, 
Paukščiai suulba, — 
Valio! Budėk! Valio!
— Ragas prabyla, 
Skautai sukyla. 
Valio, valio, valio!
Lapai nubyra, 
Lokiai sumiega, — 
Valio! Budėk! Valio!
— Miškai nuliūsta, 
Dainos netekę — 
Valio, valio, valio!

E. S e n-t ė.

Tėvui artojui.
Ari, tėvai, ari.
Ir rudenį 
ir pavasarį 
ari.
Ežerus vagų 
priarei, priklojai,... 
Beardamas 
pavirtai į beržą ruplėtą.... 
Bet pasakyk, tėvai artojau, 
ar aparei vargą žadėtą?..,.

Tu prakaitą — 
tu visas paliksi arimuos, 
bet vargo neaparsi, 
vyžuotas laukų piligrime....

A. D. Velička.

Alyvoms žydint, merguže mano, 
Tėvynėn grįžtu audringu vėju. 
Nulenksiu galvą gimtinei žemei, 
Bučiuosiu rankas motulei, tėvui.

Alyvoms žydint daržely rūtų, 
Dainuosim dainą, dainelę linksmą. 
Apie jaunystę, vasaros burtus, 
Kaip širdis širdį karštai pamilsta.

Kai už kalnelių saulutė leisis, 
Danguje žvaigždės pradės liepsnoti, - 
Žiedai alyvų kvepės ir melsis 
Ir mes pajusim jau ne besočiai.

Tada pažinsim jaunystės galią, 
Tada suprasim pasaulio grožį: 
Kam šviečia saulė, laukuose žalia, 
Kam žydi, kvepia lelijos, rožės.

Tada mes būsim jauni, kaip rytas, 
Kaip baltos rožės ką tik pražydę. 
Tada mes būsim linksmi, kaip saulė 
Gegužės rytą dangun pakilus.

Stasys Daunys.

Aukštybės.
Ten mėnulis spindi, 
Ten saulelė šviečia, 

Ten žvaigždelės sidabrinės 
Pas save man* kviečia. 
Kad sparnus turėčiau 
Į aukštybes skrisčiau, 

Naują šalį, naują laimę 
Aš tenai išvysčiau.

L, Žitkevičius.

^Pavasariškai.
(Jomureska),

Klevai ir uosiai žaliai rėdos, 
Užpuola vargšą skautą bėdos: 
Ieškok inventorių stovyklai, — 
Stovyklai — skautiškai mokyklai!. 
Gandrai sugrįžo iš Kapštato: 
Kiekviens pilietis jįjį mato. — 
Tik vienas skautas nebežiūri... — 
Vaje, kiek rūpesčių jis turi!!... 
Čia puola, ieško ir... neranda, 
Tuoj siunčia liūdną kitiems gandą. 
O tie vėl: ieško, puldinėja, 
Nuleidžia rankas nelaimėję! — 
Ten kitas rėkia kiek tik gali: — 
Per žiemą dalį idealų 
Netyčiom išbarsčiau čiuožykloj, 
Atgausiu juos aš stovykloj!...
Vieni šauksmai, balsai ir... choras; 
Na, toks pavasariškas noras: 
Stovyklos laukia ir nemato, 
Kad gandrai grįžo iš Kapštato!...

Vkt. Miliūnas,
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Suk galwg
Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas.

KONKURSO UŽDAVINIAI.
Užd. nr. 50.

H. S. iš Likšelio.
Rebusas.

Užd. vert. 3 tašk.
Užd. ar. 51.

J, Pupkevičiaus iš Kauno.
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Perskaitykit stačiai: 1) laikotarpis, 2) 

mokslas, 4) prieveiksmis, 11) įvardis, 13) 
atras, 15) žvalgas.

Gulsčiai: 2) vienos tautos žmogus, 
3) įrankis (daug, gal.), 5) veiksmažodis, 
6) asm. įvardis, 7) būdvardis, 8) senovėj 
dievams duodavo, 9) klausti, 10) gyvy
bei reikalingas, 12) paukštis, 14) vyro 
vardas. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 53.
H. S. iš Likšelio.

Šią figūrą nupiešti neatimant pieštu
ko nuo popieriaus ir nevedant juo du kar
tu ta pačia linija.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 54.

J. Pupkevičiaus iš Kauno,
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Šachmatų žirgo ėjimu perskaityti vie
ną sakinį, kurį pasakė Amerikos įžymus 
vyras. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 55.
J. Petraškevičiaus iš Panevėžio.

Šią figūrą supiaustykit į 16 lygių dalių 
ir morzės abėcėle perskaityt žinomą 
posakį. Užd. vert. 3 tašk.

Užd. nr. 52.
V. Slavinsko iš Kauno.
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Šachmatų žirgo ėjimu perskaitykit tą 
patį posakį, kaip ir 54 užd. nr., tik su 
autoriaus vard. ir pavarde. Atsakymuose 
nurodykit žirgo ėjimą, nes kitaip neuž- 
skaitysiu. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr, 56,
J. V-ko iš Ukmergės,

Iš šios figūros išpiaustyti didžiąsias 
raides ir sudėti kambario baldą.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 57.
J. Pupkevičiaus iš Kauno. 

Šarada,
Gaidą ir prielinksnį sudėsi —
Žalią medžiagą turėsi.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 58.

V. Paliušio iš Kauno.
(A—B) + (C—D) + (E—G) + (J—K) + 
(L—M) + (N—O) + (P—R) + (S—T)=X.

A — laiko vardas, B — kūno dalis, 
C — Azijos gyventojas, D — šachmatų 
figūra, E — senov. lietuvių šventa vie
ta, G — malkos, J — veiksmažodis, K — 
įvardis, L — mot. vardas, M — Ameri
kos valstybės sostinė, N — Lietuvos 
miestas, O — paukštis, P — gražus 
kraštas, R — Amerikos valstybė, S — 
vyro vardas, T — medžio galas, X — ko 
mes labiausiai laukiam.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr, 59,

J. Drazdausko iš Malėtų.
Šarada.

Paimk žodį jau regėtą, 
Taip vadinas aukšta vieta. 
Jei jo raidę tik pakeisi — 
Mūsų miestą tuojau gausi. 
Jei kas dar raidelę braukia, 
Gauna veiksmą — batus traukia.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 60.

V. Šatinsko iš Kauno.
Šarada.

Muzikos instrumentui raidę mainysi — 
Būdamas bažnyčioj ją pamatysi.

Užd. vert, 1 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd, nr. 29.

Lašas po lašo ir akmenį prakala, 
Užd. nr. 30.

Stačiai: 1) korys, 3) tara, 4) akis, 6) 
Kairas, 7) ataka, 9) sesuo, 11) Kreta, 12) 
te, 13) Andas, 15) Utena, 16) ainis, 18) 
sodas, 20) vokan, 23) mira, 25) asas,. 27) 
asa, 29) rusas,

Gulsčiai: 2) atras, 5) Korsika, 7) Aa,
8) ant, 10) imi, 11) katedra, 14) Turkesta
nas, 17) įsėt, 20) vos, 21) anas, 22) namo, 
24) žąsis, 26) kada, 28) ikrus, 30) sala, 
31) kraujas, 32) ra, 33) Stasė, 34) ansas, 
35) fetra, 36) pasas.

Užd. nr. 31.
1) Amerika, 2) inkaras, 3) rutulys, 4) 

pasatai, 5) Palanga, 6) gandras, 7) Ne
munas, 8) sausuma, 9) karieta, 10) Lie
tuva, 11) sportas, 12) indėnai, 13) Albanai.

Nuo A iki B ir C išeina mūsų šefas 
Antanas Smetona.

Užd. nr. 32.
Stačiai: 1) brolis, 2) tundra, 3) re, 4) 

koranas, 5) samumas, 6) skupus, 7) rak
tas, 8) ir.

Gulsčiai: 1) bet, 4) Kalėdos, 7) rimbas,
9) negras, 10) armota, 11) šernas, 12) 
sės, 13) smuikas.

Užd. nr. 34.
Skiemenys sudaro šiuos žodžius: 1) 

skara, 2) Utena, 3) Tasmanija, 4) sąmyšis, 
5) žinduoliai, 6) inkaras, 7) gaida, 8) at
virukas, 9) lietuvis, 10) kareivis, 11) Vis- 
badenas, 12) asmuo, 13) sakalas, 14) vo
ras, 15) pamatas, 16) Reinas, 17) gama.

Pirmieji žodžių skiemenys sudaro 
skautų geležinį įstatą: „Skautas sąži
ningai atlieka visas savo pareigas".

Leidžia Lietuvos Skontų Sąjunga. Redaktorius Ant. SauBaitis.
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Kaina BB centų.

Užd. bt. 33.

Užd. nr. 35.
Stačiai: 1) Vincas Krėvė.
Gulsčiai: 1) V, 2) čia, 3) bonka, 4) 

akacija, 5) Mindaugas, 6) Turkestanas, 7) 
advokatas, 8) ešeriai, makrelė, 9) poema, 
10) dvi, 11) ė.

Užd. nr. 36.
Iš duotų žodžių gaunam šį Tysliavos 

eilėraštį:
Margučiai šypsos, margučiai juokias, 
Margučiai žydi Velykų rožėms. 
Vasaris jaunas su saule tuokias, 
Margučiai šypsos, margučiai juokias. 
Velykų dieną pasnykai nyksta, 
O kai išnyksta — paslaptys dingsta... 
Nors dar ir sninga ir šiaurys pyksta, 
Margučiai šypsos, margučiai juokias.

Užd. nr. 37.
1) Sąšlavynas, 2) Alachas, 3) Ukraina, 

4) liavas, 5) agurkas, 6) iks, 7) Teklė, 
8) Iranas, 9) Sasnava.

Iš pirmų ir trečių raidžių gaunam: 1) 
„Sk. A." redaktorius vyr. sktn. Saulaitis 
ir 2) vyr. sktn. pulk. Šarauskas.

Užd. nr. 38.
Aštuntas, aš, tuntas.

Užd. nr. 39.
Litras, litas.

Užd. nr. 40.
Grabas, arabas.

Užd. nr. 41.
Vilna, Viena.

Užd. nr. 42.
Uola, suolas.

Užd. nr. 43.
Per amžius budėję laisvę laimėjom.

Užd. nr. 44.
Stačiai: 1) sporto, 4) aruodu, 5) pak

tas, 6) vakar, 8) Aa, 9) ausis, 10) apy
saka, 11) tas, 12) atkakli, 13) du, 16) Kat
rė, 17) aketė, 21) akli, 22) kur, 24) eis, 
25) ko, 26) lis, 28) ežys, 29) Tadai, 31) 
karia, 33) oras, 34) šarka, 37) aria, 38) 
Vanda, 40) aviena, 41) amžius, 43) Vie
na, 46) iena, 47) raini, 52) liks, 53) Lima, 
56) ras, 58) iks, 59) sau, 61) Ata, 62) esu, 
63) Inas, 64) ta, 69) au, 70) lova, 71) Ado
mas, 72) kava, 75) yra.

Gulsčiai: 2) upė, 3) varpa, 7) kuoka, 
10) ardo, 11) tara, 14) tas, 15) karyl 16) 
kuosa, 18) knis, 19) rasta, 20) kraus, 22) 
ką, 23) Teklė, 27) be, 29) tik, 30) lėk, 32) 
ruoša, 35) akės, 36) sėti, 37) avily, 39) 
šarada, 41) arabas, 42) karavanas, 44) 
Gediminas, 45) ski, 48) žado, 49) eina, 50) 
akli, 51) nuo, 54) tau, 55) aras, 57) ainis, 
60 asas, 62) eskimai, 65) S.O.S., 66) ku, 
67) ar, 68) Salakas, 74) uodas, 75) Ursas.

Užd. nr. 45.
Morzė, Mozė.

Užd. nr. 46. 
Galva, chalva. 

Užd. nr. 47.
Jardas, žardas, kardas, skarda, skara.

Knygų lentynėlė.

Ugniagesis, mėnesinis ugniagesių laik
raštis, leidžia Lietuvos Ugniagesių Orga
nizacijų Sąjunga, redaktorius Vincas 
Marcinkus. Eina 10 metai.

Buvęs Lietuvos ugniagesių laikrašti* 
Lietuvos Gaisrininkas nuo š. m. pradžios 
Lietuvos Ugniagesių Organizacijų Sąjun
gos Valdybos nutarimu pavadintas Ugnia
gesiu.

Ugniagesis eina į savo narius ir į vi
suomenę tuo pačiu obalsiu, kaip ir ug
niagesių komandos,—„Dievui garbė, arti
mui pagalba“. Jo tikslas — skleisti ir 
populiarinti ugniagesybos idėją, teikti 
ugniagesiams ir visuomenei reikalingų ži
nių, kovojant su didžiausiu mūsų turto 
priešu, ugnies slibinu.

Ugniagesy įdomių ir naudingų straips
nių bei žinučių gali rasti ir mūsų skau
tai. Ugniagesybos reikalai skautams nė
ra svetimi, nes tai įeina į bendrąjį skautų 
veikimo planą tarnaujant artimui. Kilus 
kur gaisrui, visuomet mūsų skautai sku
ba, ar negalės kuo padėti nelaimės ištik
tiesiems, tik, deja, dažnokai neišmano, 
ką ir kaip jie galėtų padėti. Toj srity 
vieną kitą nurodymą ir patarimą skautai 
gali rasti Ugniagesio arba buvusio Lietu
vos Gaisrininko numeriuose.

Prenumeratos kaina: ugniagesių org. 
ir ugniagesiams — metams — 3 lt., pu
sei metų — 1,5 lt.; visiems kitiems — 
metams 4 lt., pusei metų — 2 lt.

Redakcijos ir administracijos adresas: 
Kaunas, Nemuno g-vė nr. 2, telef. 43-73.
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Užd. nr 48.

1ni-
13 16 9 18 20 29 22 25

10 5 12 15 38 23 26 33 28

3 8 1 |19|1 37 30 35

6 11 4 34 27 32

1I2 7 31 36

Kam trūksta tvirtos valios, tam trūks
ta proto. (Šekspyras).

Užd. nr. 49.
Delnas, pelnas.

UŽ KONKURSO SPRENDIMUS GAVO:
25 tašk.: Z. Tiškus, K. Damijonaitis, 

Any-Vas, Vilijos žiogas, St. Jameikis, Lo
pą, V. Rūstutis, Miki-Maus, Gella-Bela, 
Vings, K. Slavinskas, Šachmatas, L. Mo- 
tusevičius, St. Maškaliūnas, L. Žigaras, 
R. Rutkauskas, Ge-Vytis, Dievainis, Aš, 
A-kas, A-skas, M. Pupkevičius, K. Ru
daitis, Linksmuolis.

23 tašk.: A. Gustaitis, J. Noreika, Pr. 
Garvazas.

20 tašk.: Perskeltas ąžuolas.
13 taškų: V. Paliušis, Našlužėlis, Die

vainis, K. Rudaitis, K. Slavinskas, V. Ša- 
tinskas, Vilijos žiogas, V. Slavinskas, 
Ramutis, Šachmatas, R. Rutkauskas, 
A-ras, Lapas, J. Pupkevičius, Z. Legec- 
kis, V. Šakalys, Aš.

12 taškų: Linksmuolis, Giedantis gai

Moksleivių Varpai nr. 1, balandžio 
mėn. Leidėjas Jurgis Paknys, at
sek. redak. T. Briškaitis.

Naujai pasirodžiusį žurnalą, mokslei
viams skiriamą, netenka įvertinti iš febai 
rimtosios pusės. Ar nebus jis padaras 
tik tos mūsų visuomenę apėmusios laik
raščių leidimo manijos.

M. V. savo pasirodymo tikslą aiškina: 
„Tačiau viena sritis atrodo apleista — 
ir tai gal net svarbesnė sritis, reikalau
janti didesnio dėmesio, negu kai kieno 
siaurai profesinis susirūpinimas. Viena 
spraga atrodo laukianti gyvo dėmesio. 
Mes čia turime galvoje moksleiviją.

M. V. trūksta taktiškumo, tiesios lini
jos, o be šių privalumų sunku užkariauti 
bent kokias skaitytojų širdis, juo labiau 
mokinių.

Skyrelyje „Pas Mus“, kalbant apie 
skautus („skautai slidžiu keliu?“), ne tik 
neišlaikytas taktiškumas, bet imtasi pa
prastos apkalbos prieš vienos gimnazijos 
skautų globėją ir padarytos toli siekian
čios išvados. M V. aiškina tos gimnazi
jos skautų gausumą norėjimu įsigyti sim
patijų, nes: „Minėtoje gimnazijoje yra 
šešios skautų draugovės, tačiau iš jų 
vargu galima būtų sudaryti vieną tikrą 
draugovę, nes daugelis įstojo į skautus 
visai dėl kitų priežasčių. Nėra pagrin
do manyti, kad kitur to nebūtų (sic!)“.

Nejausdami jokios pagiežos dėl mums 
padarytų neteisingų priekaištų, galime 
tik skautišku nuoširdumu M. V. pasakyti, 
kad pradėtas darbas, turėdamas savyje 
neaiškiai susiformavusį tikslą, nešdamas 
ne tiesos mintį, neturės deramo pasiseki
mo.

Balys Gendv.

dys, Gella-Bela, Any-Vas, Vings, L. Ži
garas, Tyroji Širdis, A-skas, K. Varašius.

11 taškų: Kybartietis.
10 tašk.: A. Gudauskytė.
9 tašk.: Bronius iš Kybartų, A. Miku

tavičius.
8 tašk.: H. Merūnas.
7 tašk.: B. Dapkūnas. Patašonas.
6 tašk.: Perskeltas ąžuolas, M. Puo

džiūnas, E. Gerhardas, A. Vestenbergerio.
4 tašk.: M. Puodžiūnas, V. Tekorius.
2 tašk.: Saulius, A. Bliumas.

PRANEŠIMAI.
Visiems: Šiais uždaviniais baigiamas 

dabartinis uždavinių sprendimų konkur
sas. Iš šio „Sk. A.“ nr.' paaiškės, kas lai
mės skirtas dovanas. Pirmosios dovanos, 
jei bus sprendėjų su vienodais taškų skai
čiais, bus skiriamos burtų keliu.

Kas rebusuose daro vienam žody klai
dą, tam atskaitomas vienas taškas; kas 
dviejuose žodžiuose — du taškai, o kas 
daugiau padaro klaidų — visai rebusas 
neužskaitomas. Kai kurie sprendėjai, ne- 
išsprendę uždavinių, prašo juos užskai
tyti, pasiteisindami tuo, kad vėlai gavo 
„Sk. A.“, turi egzaminus laikyti ir t. t. 
Į tokius pasiaiškinimus negalime kreipti 
dėmesio. Po termino atsiųsti užd. spren
dimai užskaitomi, tik sprendėjų pavardės 
tame pačiame „Sk. A.“ nr. nėra skelbia
mos, bet kitame.

A-skui ir kitiems: neužmirškit prie 
slapyvardžių rašyti pavardes.

Uždavinių sprendimus siųsti iki š. m. 
birželio m. 20 d.

„VILNIAUS" sp. Kaune, Nepriklausomybės a. 4. Tel. 776.
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