
Lietuvos Respublikos Prezidentas, Skautų ir skaučių šefai priimą skautų paradą.
The President of the Republic and Lord and Lady Baden-Powell receiving the Scout Salute.

Atidžiai klausomės Šefų kalbų.
Scouts attentively listening to the Chiefs* speeches. Fot. Šmečechauskas.

Fot Dryža.
Visi jau stovykloje.

All are already in the Camp,
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IVZtj are Lithuanian Guides so 
attached to scouting? Especially old
er Guides who. after benefiting by 
its splendid training, so effective in 
developing charac'er, come to grips 
with life. It is quite possible that its 
hold on their hearts and affections 
is due to the intrinsic similarity of 
this new system of ed"cation with 
our national traditions and its con
geniality with their subconscious aspi
rations to create beauty.

When our nation groaned under 
the Russian yoke. Lithuanian women 
felt the weight of its oppression espe
cially painfully, and they were that 
great force which instilled the love o f 
religion and language which enabled 
the Lithuanian nation to survive a 
period of great stress and hardship 
Today, after fifteen years of inde
pendent life, our present independen
ce is a source of great joy and oj 
still greater anxiety to us. The crea
tive work of our daily life must form 
a whole with that of the nation, and 
we, Guides, are deeply convinced that 
the old educational tradition of 
Lithuanian women has found a 
new expression and aid in scouting. 
Lithuanian women of yore knew that 
it was their bounden duty to inspire 
and uphold the nation in its struggle 
for existence. Today our small na
tion which cannot hope to impress the 
world with a show of material power 
is confronted with the necessity of 
creating men and women of strong 
charadei*and personality. 7odavL ithu- 
anian women realize that they have 
to mould a new type of Lithuanian, 
and it is clear to them that our natio
nal fate depends on the successfull 
accomplishment of this task.

It seems to us that scouting has 
been especially devised for our needs 
and that the genius of life in 
his desire to preserve our nation has 
presented us with the necessary means 
of safeguarding our nationality and 
creating the greatest of moral values 
— character. The first preceot of 
scouting is to serve God, and thereby 
it is especially attractive to our na
tion with its deep religious traditions 
and mystical bent. Scouting teaches 
the love o f nature, and in this connection 
it is interesting to note that out poet 
Baranauskas has declared that the 
Lithuanian feels „at home“ only in 
the forest. That love of nature is at 
the base of all out creative work. 
How potent it is may be clearev seen 
from our folk ornaments, folk-lore 
and folk-songs.

The practice and development of 
scouting in independent Lithuania is 
a. national task. For this reason Sep
tember 17 is a day of great rejoicing 
to ns.

The Founder of Scouting has 
looked into the eyes of our youth, 
and I am sure that the hearts 
of all of us have begun to beat 
with a greater determination to 
work and create.

Kodėl Lietuvos skautei tokia brangi skau- 
tybė? Ypač vyresnei skautei, kai ji perėjus 
per puikų skautiškų žaidimų laikotarpį, taip 
nuostabiai auklėjantį charakterį, atsistoja 
akis į akį su idėjos pagrindais. Dabar ji 
turi sąmoningai pasisemti jėgų iš to šalti
nio ir štai staiga jai aišku pasidaro, kad 
nauja mūris auklėjimo sistema čia susija 
sa savaįa tradicija, su pasąmonėje glūdin
čiu troškimu gyvenime grožį kurti ir dėlto 
tai taip už širdies stveria.

Kai mūsų tauta gyveno sunkiuosius rusų 
nriespaudos laikus moteris lygiai su vyru 
jautė tą junga ir ji tai buvo ta didžioji jėga, 
kuri mokėjo įkvėpti savo vaikams savo tiky
bos ir savo tradicijų meile. Šiandien, išgy
venę penkiolika, metu Nepriklausomoj Lietu
voj, mes ta nepriklausomybe džiaugiamės 
ir dėl jos drebame. Mūsų gyvenimo kūryba 
yra neatskiriama nuo tautos kūrybos, ir 
mums skautėms aišku, kad senovėje lietu
vės—-auklėtojos tradicija randa skautvbėje 
naujo gyvenimo direktyva ir paramos. Se
novės lietuvė žinojo, kad reikia išlaikyti sa
vo, nepasiduoti priešui. Šiandien mums, 
mažai tautai, kuri niekam negali materiale 
jėga imponuoti, kyla tautiniame ir tarptau
tiniame gyvenime dvasios problema, nenu
galimų charakteriu problema Šiandien lie- 
vė — auklėtoja žino, kad ji turi kurti nauja 
žmogų, kultūros kūrėja, ir mums aišku.kad 
nuo to ar mes pajėgsime ar nepajėgsime tai 
padaryti,—priklauso ar mūsų pačiu ir mūsų 
šalies gyvenimas bus garbingas ar ver
giškas.

Ir čia mums atrodo, kad skautvbės siste
ma vra mums išgalvota, kad gyvenimo ge
ni i as nenorėdamas, kad mūsų maža saujelė 
pražūtu naujo pasaulio bandose, mums duo
da būda išsigelbėti. mus moko, kai n sukurti 
ta gyvosios kūrybos vertybe — charakterį. 
Skautvbė stato pirmojoj vietoj: tarnauti Die
vui ir tuo jau pririša prie savęs mūsų tauta, 
turinčia labai stipriu religiniu tradicijų ir 
dargi palinkimo prie mistikos. Skautvbė 
moko r~ vlėti gamta, o mūsų poetas Bara
nauskas sako:—tik vidury miško lietuviu dū
šios trąšios . — Ta pa m tos meilė yra visos 
milui kūrybos pagrindas, o kokia ji mūsų 
sieloje stipri, supras tas. kas pažvelgs i 
mūsų organizacija. pasiklausvs folkloro Po
ezijos. išgirs mūsų liaudies dainas Turime 
mes vdu. bet nesame tokie aniake. kad va
dintume jas būtinomis tautinio charakterio 
vpatvbėmis Norime iu atsikratyt’, tai darbas 
sunkus ir tik nuosekli pedagoginė sistema 
padeda nugalėti, o ta puikiai apgalvota si
stemą mums duoda skautvbė.

Taigi mums skautvbės vykdymas ir ug
dymas Nepriklausomoj Lietuvoj virsta tau
tiniu darbu, vedančiu mūsų šalį gražiausiu 
kultūros keliu Todėl tai rugpjūčio 17 diena 
buvo mums didelio ir kilnaus susijaudini
mo diena.

Skautvbės Įkūrėjas pažvelgė į akis 
Lietuvos jaunimui ir tikiu, kad visos 
širdys suplastė/o dar didesniu pasiry
žimu dirbti—kurti.Sofija Čiurlionienė

Skaučių Vadė. Chief Guide. 7
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Sąskrydžio pradžioje su dovanomis pasveikinam Vyriausi mūsų Vadą Dirbę, dirbę ilsimės.
Respublikos Prezidentą. _______________ After work rest,

At the commencement of the Rally we met our Honorary Chief Scout, the President of the Republic, with gifts

Šliūpas. Jis, džiaugdamasis myli
mų svečių atvykimu,pažymėjo,kad 
šie metai brangūs ne tik skautams, 
bet lygiai brangūs ir Palangos ku- 
1 ortui. Reikšdamas Palangos mies
to vardu pagarbą visiems atvyku
sioms, lordui B.-Powelliui įteikė 
gražią lietuviško aukso — gintaro 
obeliskos formos statulėlę. Statu
lėlėje įdėtas Vytauto Didžiojo at
vaizdas ir ji išmarginta Gedimino 
stulpais, Vyties kryžiumi; parašy
ta Palanga ir data.

O skaučių Šefei, lady Olave 
Baden-Powell, įteikta gražus gyvų 
gėlių bukietas.

Orkestras sugrojo anglų tautos 
himną.

Bi Pi dėkodamas pažymėjo, kad 
įteiktoji Palangos miesto dovana 
jam yra brangi ir maloni. Jis jau
čia visų lietuvių ir Palangos mies
to nuoširdumą.

Po jo kalbos orkestras sugrojo 
Lietuvos himną. Bet dar ne viskas. 
Vos nutilo paskutiniai himno gar
sai, burmistras pakvietė lordą 
Baden-Powellį, svečių atminimui 
įamžinti, jo vardu skirtą (buv. Pu

šyno) gatvę atidaryti. Šią gatvę, 
miesto valdybai padedant, aptvar
kė skautai.

Nuoširdžiai šypsodamasis Bi Pi 
paėmė žirkles rankon ir, prilaikant 
■skaučių Šefei lady Olave Baden- 
Powell, iškilmingai perkirpo lietu
vių tautinį kaspiną.

Vėl ovacijos ir ilgi valiavimai 
veržėsi iš visų krūtinių.

Iš čia Šefai su savo palydovais 
nuvyko į grafo Tiškevičiaus rū
mus pasilsėti. O tuo tarpu visi kiti 
anglų skautai vyko į pušyną.

Prasidėjo vizitacijos. Bematant 
pilna stovykla prigužėjo užjūrio ir 
vietinių svečių. Anglų skautai ste
bisi Lietuvos skautų stovykliniu 
patyrimu, smulkmenišku išsipuo- 
šimu.

12 vai. abu pasaulio skautų Še
fai su svita vizitavo mūsų Šefą, J. 
E. Respublikos Prezidentą AN
TANĄ SMETONĄ.

Iš ten visi vėliau atvyko į didįjį 
skautų sąskrydžio paradą.

Išdidžiai banguojančios jūros pa
krašty rikiavosi tautiškas Lietu
vos jaunimas. Tas jaunasis Lietu

vos daigas, kurio šaknys — Die
vui, Tėvynei ir Artimui — vis la
biau Lietuvoje plečiasi. Suskrido 
čia atiduoti pagarbą ir pasveikint 
skautystės kūrėjus ir vadus.

Pajūry, abipus estrados marga
vo ilga skautų ir vėliavų virtinė: 
vilkiukai, paukštytės, skautės ir 
skautai.

Visų veidai nudažyti giedra. At
rodė, lyg kas yra įsiveržęs į jų sie
las ir visuose sukūręs nuostabius 
entuzijazmo ir džiaugsmo laužus!..

Tūkstančiai akių su nekantrumu 
ieškojo laukiamųjų.

Aukštųjų svečių laukė ne vien 
laisvieji Didžiosios ir Mažosios 
Lietuvos skautai. Jų laukė ir oku
puotos Lietuvos, Vilnijos krašto 
broliai. Bet kadangi jie negavo 
leidimo laisvai atvykti pas mus, 
tai jie savo dalyvavimą, savo skau
tiškus linkėjimus pareiškė prisiųs- 
dami sąskrydžiui nuoširdų sveiki
nimą, kuris ir buvo čia visiems 
perskaitytas.

Tik staiga — ša! Pajūry, nuo 
Birutės kalno pasirodė fajetonai.
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Anglijos skaučių vadės ir skautų vadai Palangoje paraduodami sveikina lietuvių tautą, jos Prezidentą ir skautus-es. 
British Guiders and Scouters saluting the President and our scouts.

Tyla nugalėjo. Tik viena nenuo
rama jūra kaž ką monotoniškai 
šnabždėdama kvatojosi...

— Skautai, ramiai! Didžiuoju 
saliutu Šefus gerbk! — pasigirdo 
komanda ir iškilmės maršo garsai.

Atvyko Lietuvos Respublikos 
Prezidentas A. Smetona, pasaulio 
skautų Šefas lordas Baden-Powel- 
lis, ponia Smetonienė, skaučių Še
fė lady O. Baden-Powell, užsienių 
reikalų ministeris dr. D. Zaunius 
su ponia, gen. Burtas, Šefo pava
duotojas dr. J. Alekna, Vyriausias 
Skautininkas pulk. J. Šarauskas, 
mjr, Valušis ir kit.

Priėmę paradą, svečiai sulipo į 
specialiai paruoštą pajūry, radio ir 
garsiakalbiais sustiprintą, estradą. 

Pasipylė iš pajūrio ir nuo kopų 
valio — hura ovacijos.

Tačiau kilusi triukšmą pertrau
kia pirmas trimitas. Iš išsirikiavu
sios virtinės išsiskiria paukštytės- 
vilkiukai ir vikriai subėgdami, vė
liavėlėmis mosuodami gražiai ap
supa aukštuosius svečius.

Antras trimitas — sunešama 
skaučių ir skautų d-vių vėliavos.

Trečias trimitas — suūžia di
džioji skautų jūra ir lyg čia pat 
kvatojanti jūra užtvindo brangių
jų svečių estradą.

Aukščiausias audringo entuzi- 
jazmo momentas!!!

Baden-Powell — Antanas Sme
tona, Baden-Powell — Antanas 
Smetona... valio! valio! valio! hura! 
hura! hura!... veržiasi audringos 
ovacijos iš tūkstančių krūtinių.

Šefai žiūri į entuzijazmu besi
veržiančią jaunuolių jūrą ir gėrisi. 
O garbingasis žilagalvis senelis, 
skautystės tėvas, lordas Baden- 
Powellis šluosto rasotas akis... 
Džiugu Jam, džiugu mums, skau
tams, malonu, gera visiems!

Žiūri į Lietuvos skautus Pirma

sis Skautas! Matome tą, kurio nu
rodyti dirbame mūsų brangiosios 
Tėvynės labui.

Žiūrint į audringo gyvenimo 
raukšlėmis išrašytą Senelį, noris 
sušukti: Ilgiausių metų!

Į atvykusius brangius svečius, 
suskridusius skautus, prabyla mū
sų Vyriausias Vadas Prezidentas 
A, Smetona.

Šefo kalbą čia pat išverčia p-lė 
Avietėnaitė angliškai, Lietuvos 
himnas.

Baigus himną, pradeda kalbėti 
viso pasaulio skautų Šefas lordas 
Baden-Powellis, Savo kalbą jis 
pradeda Lietuvos skautų šūkiu 
„Budėk“!

— Vis budžiu! — lyg salvė nu
aidi atsakas.

— Gaila, kad vos vieną žodį te
moku lietuviškai, — pradeda kal
bėti lordas Robert Baden-Powell, 
— tačiau iš visos širdies dėkoju už 
taip gražų ir didingą priėmimą, už 
didelį lietuvių svetingumą. Džiau
giuosi galėdamas matyti visus tos 
šalies skautus ir skautes, kuriuos 
jau seniai norėjau ir troškau pa
matyti. Gailiuosi negalįs į jus pra
bilti lietuviškai, tačiau tai nieko, 
nes mus visus riša vienas ir ben
dras gražus idealas. Neseniai grį
žau iš tarptautinės viso pasaulio 
skautų stovyklos Jamboree Veng
rijoje, Godollo miestelyje. Ten 
tarp 42 įvairių pasaulio tautų ir 
valstybių skautų mačiau ir jūsų, 
lietuvių, skautus. Skautai iš Lie
tuvos lygūs viso pasaulio skau
tams, nė kiek neblogesni už kitus 
pasaulio skautus. Čia pat matau 
jūsų, Lietuvos, moterų skautes, jos 
ir nė kiek neblogesnės už viso pa
saulio skautes. Aš perduodu jums 
Didžiosios Britanijos džiaugsmą 
(audringos valio ovacijos), ir jie bus 
laimingi, kada artimiausiu laiku 

jūs galėsite pas juos nuvykti.
Ilgi, nuoširdūs valiavimai ir mi

nios ovacijos lydėjo skautystės au
toriteto kalbą.

Grojamas ir mūsų skautų gieda
mas anglų himnas.

Po himno prabyla skaučių Šefė 
lady Olawe Baden-Powell.

— Aš norėčiau tik vieną žodį 
pasakyti, — padėkoti už puikų jū
sų pasirodymą, kurį čia šiandien 
radome. Labai gražu ir naudinga 
visiems pamatyti, kaip gražiai 
tvarkosi ir auga Lietuvos skautės. 
Atrodo, kad jūs turite gerus vadus 
ir daug valios. Noriu padėkoti už 
tą visą, ką taip daug mačiau besi
lankydama jūsų stovykloje. Ypa
tingai mums žavus visas jūsų pri
ėmimas ir už tai jums priklauso 
nuoširdus ačiū. Visi mes mylime 
savo tėvynę, tačiau ir skautės taip 
pat esame bendroje šeimoje, daro
me bendrą darbą, turime bendrus 
idealus ir siekimus, — baigė kal
bėti pasaulio skaučių šefė.
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Musų Resp. Prezidentas Antanas Smetona ir Lordas Rob. Baden-Powellis sveikinasi 
su Lietuvos skautais ir skautėmis.

Our President and Lord Baden-Powell inspecting our Scouts and Guides.
Fot. Smečechauskas.

Vėl entuzijastiškos ovacijos il
gai tildė jūros ošimą.

Pakilusią nuotaiką dar labiau 
uždegė įteikimas aukštiems sve
čiams dovanų: pasaulio skautų Še
fui Baden-Powelliui uždedama lie
tuvišką juosta ir Gedimino Vilko 
ordinas, o lady Olave Baden-Po
well — skaučių Lelijos ordinas.

Ovacijos ir ovacijos !!!...
Pagaliau, prasidėjo iškilmingas 

didysis skautų ir skaučių paradas.
— Iškilmės maršu žengte marš!
Ir — per 2000 skautų dešines iš

tiesę rankas, šypsodamies pražy
giavo pro aukštuosius asmenis.

Pirmas ėjo visų skautų mylimas 
— Sąjungos Širdis — Vyriausias 
Skautininkas pulk. J, Šarauskas, 
toliau sąskrydžio štabas, toliau 
busimieji skautai-ės, vilkiukai ir 
paukštytės. Gražia nuotaika pui
kiai artinas sesutės skautės. Pir
moji mūsų skaučių vadė vyr. sktn.
S. Čiurlionienė, paskui jos ėjo jos 
štabas ir šimtai skaučių. Po skau
čių žygiavo berniukų stovyklos 
viršininkas vyr. sktn. V. Šenber- 
gas, studentų skautų korp! „Vytis“ 
ir skautai tuntais.

Malonūs Šefų žvilgsniai lydi pra
žygiuojančias skautų eiles.

Vaizdas tiesiog žavėtinas! Pa- 
laduoja skautai, paraduoja gamta.

Žygiuoją skautai atsimušdami 
žalsvame jūros fone nuostabiai 
gražiai derinosi ritmu ir spalvin
gumu su dūžtančiomis bangomis, 
kurios suplūšusios viena paskui ki
los skubinosi irgi lyg į paradą.

Lietuvos skautai žygiuoti baigia. 
Visi sujuda.

Tačiau, malonus skaitytojau, ne. 
Nesiskubink!

Visų nustebimui, greit susiorga
nizuoja mūsų svečiai — anglų 
skautai, ir taip pat iškilmės maršu 
labai gražiai ir tiesiog įspūdingai 
pražygiavo pro estradą.

Pasipila pajūry, nuo kopų, iš pu
šyno... iš visur audringos avącijos!

Pasibaigus paradui, mūsų skau
tų vadovybė atlydėjo svečius į 
stovyklos centrą. Mūsų Preziden
tas ir Šefai sutikti per visą stovyk
lą garbės špaleriais ir atlydėti į 
jiems skirtas palapines.

Aukštai ant kalniuko greta vie
na kitos stiebėsi gražiosios Šefų 
palapinės. Į palapines vedė dveji 
laiptai, nusodinti žalia kadagių 
alėja. Alėjų tarpe iš skujų išdėsty
tas didelis sąskrydžio ženklas, o 
tarp Šefų palapinių tūno didelis 
akmuo.

Šefai truputį pasiviešėjo palapi
nėse.

Šiam iškilmingam jų susitikimui 
įamžinti, visi trys ant to akmens 
padėjo savo inicialus, kuriuos vė
liau skautai iškaldino: A. S., B. P., 
O. B.-P.

Po to abu lordu pasveikino pa
skirai mūsų skautininkių-kų šeimą.

Mūsų žymiojo kurorto miesto atstovai lordui ir lady Baden-Powelliams įteikia dovanų.
The representatives of our most important summer resort presenting Lord 

and Lady Baden-Powell with gifts. Fot. Dryža.

Daug ką sielai kalbėjo malonus 
Senelio kairės paspaudimas ir la
dy šypsena.

Jeigu Bi Pi pasakė savo palydo
vėms eikite ir pasimokykite iš lie
tuvių pagražinimų! — tai mums, 
skautams, ypač skautėms, neužsi- 
gaunamai galima būtų priminti pa
simokykime iš anglų šypsotis!

Šefų pasimatymas ir anglų vieš
nagė baigėsi kukliu užkandžiu.

Prie didelio, puikiai mūsų sesu-
čių išdabinto žvaigždės pavidalo 
stalo (uždengto balta pajūrio smė
lio staltiese, išgražinta samanomis, 
akmenukais ir kit., lietuviškų 
juostų ir tulpių ornamentacija, 
skautiškų ženklų kolekcija), susė
do per 800 skautų-čių vadų.

Abu Šefai buvo pasodinti prie 
Jiems skirtų stalo žvaigždės kam
pų, papuoštų dideliais, gražiais jų 
inicialais. (A. S., B, P.).

Anglai prieš pradėdami valgyt, 
atsistoję sugiedojo tam tikrą mal
delę.

Prasidėjo tikrai nuoširdžios vai
šės.

Vieni užkandžiavo, kiti grupė
mis fotografavosi, treti darė „chan
ge“ (mainėsi) ženklais, sagomis 
ir t. t.

Buvo ir tokių kurjozų. Vienas 
prietėlis įsikarščiavęs „change“, 
sumanė pasimainyti su viena ang
le diržais. O paskiau, kaip paaiš
kėjo, kad toji anglaitė — Bi Pi 
duktė.

Paėmęs B.-Powellio atvirutę du
miu prie stalo.

— Please write Your, — buvau 
bepradedąs angliškai kreiptis į
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Šefą- Bet neteko nė baigti. Šefas 
tuojau suprato mane: nusišypsojo, 
paėmė iš mano rankų atvaizdą ir 
pasidėjęs ant savo kelių užrašė: 
Baden-Powell 17. 8. 33 Chief 
Scouts. %

— Širdingai ačiū, — priimda
mas iš garbingojo senelio brangią 
atmintį, baigiau savo pasikalbėji
mą lietuviškai. . .

Pažiūrėjus į stalą, atrodė tikras 
jomarkas ir kalbų balilonas.

Viena sesutė, meniškai nusitei
kusi, kaž ką braižo, paišo blokno- 
lėly ir rodo vienam anglui. O tas, 
dievai žino, ar supranta ką, ar iš 
mandagumo kartoja yes! yes!

Be to, svečius labai linksmino 
p. Galaunienės diriguojamas skau
tų choras ir protarpiais p. Jonušo 
vedamas dūdų orkestras, dainuo
jant arba griežiant senas lietuvių 
liaudies dainas.

Svečiai sakė nesitikėję tokio 
gražaus ir originalaus priėmimo.

Ir po valgio maldos, per šešis 
šimtus svečių pasipylė po stovyk
lų (skautų ir skaučių) rajonus.

Šefai, mūsų vadovybės lydimi, 
teikėsi atlankyti kiekvieną tuntą 
paskirai. Visi svečiai ypatingai 
grožėjosi lietuvių liaudies orna
mentika, kurios stovykloje buvo
me, rodos, apščiai ir skoningai pa
teikę.

Greit atėjo skyrimosi valanda. 
Prasidėjo atsisveikinimo ovacijos. 
Vieni skautai garbės špaleriais nu
tiesė kelią į plentą, kiti veik fa
jetoną keldami lydėjo iš paskui.

Plente išsitiesė ilga automobilių 
ir autobusų virtinė. Mūsų skautai, 
lyg skruzdės apkibę, laiko Šefo au
tomobilį. Auto nė krust. Tik, pa
galiau, gerokai benzino užspringęs 

• viršija skautų jėgas ir — palieka 
juos užpakaly.

— Sudieu, sudieu, Good bye, 
good bye, Sudieu... sudieu... mar
šo meliodijos tonų aidi visų pasku
tinis atsisveikinimas.

Klaipėdoje svečiai vėl mažes
niais laivais buvo perkelti atgal į 
savo milžinišką laivą „Calgaric“.

Laive, lyg bangos, atsisveiki
nimo dainos, visų bendrai ir pa
skirai liejosi į vieną malonios ir 
nuoširdžios nuotaikos harmoniją.

6 vai. svečių laivas pakėlęs in
karą sirenomis ir vėliavų ženklais 
atsisveikino.

Laivui pasijudinus, iš anglų lai
vo, pasigirdo nuoširdus lietuviškas 
„ačiū, ačiū, ačiū“.

— Valio...o...oo! Valio...o...o...o! 
Valio...o.,.o...o! — veržėsi paskuti
nis griausmingas mūsų skautų at
sisveikinimas.

Psktn. K. Majauskas.

The Mayor of Palanga delivered the follcwirg 
speeh in welcoming the British Scouters and 

Guiders to Palanga.
Your most illustrious Lerdship, Your 

most gracious Ladyship, and the highly 
esteemed suite! Ladies and Gentlemen!

In the name of our fair and guibles 
summer - resort and the newly created 
town of Palanga, in the name of local so
cieties and the numerous bathers and vi
sitors I have the honour as the first bur
gess of the town to greet and to welcome 
you all in our precincts, within the 
boundaries of the Lithuanian Republic, 
now restored from the ruins of the Great 
War and recently liberated from the 
century - long bondage and foreign yoke.

At this happy moment I cannot pass 
by without reminding you that friends 
irom the British Isles are not very fre
quent visitors, though always welcome 
of yore, on our seashore. Permit me to 
revive the memory of the time when 
your glorious forefathers visited us in 
1364 with a peaceful mission and made 
a treaty of commerce with our heroic 
Grand Duke Kynstut at a time full of 
tribulation, which demanded great sacri
fices from our nation, since our country 
was then waging continual wars with the 
intruding German Crusaders. In 1685 
again an English merchant, Herst by na
me, got a privilege from our Grand Du
ke (king John III Sobieski) to start an 
English Commercial Company which tra
ded on our shores for some time. Not 
very l®ng ago we had the pleasure to 
welcome here Prof. Simpson as an umpire 
in setting the boundary line between 
Lithuania and Latvia. We are, then, 
old acquaintances and friends.

At present You are here to review 
the array of our scouts, youthful men 
and women, an organization, originated 
at your suggestion for instilling the spi
rit of patriotism and discipline in our 
nation. If I understand the matter 
aright, your high aimo, as well as ours 
is the universal brotherhood of man.

Sąskrydžio stalas, skaučių papuoštas tautiniais ornamentais; prie stalo susėda apie 
800 žmonių.

The Rally table, decorated by Guides with national Lithuanian ornaments, with 
a seating capacity of 800. Fot. Dryža.

This aim can be attained only by culti
vating ethical principles in each nation, on 
the basis of the ancient sage Lao-tse 
saying: Don't do unto others what you 
do not wish to be done to yourselves.

In this conviction I welcome you on 
our pleasant seashore with genial sympa
thy and expression of cordial gratitude 
for your generous visit. In the name of 
cur unpretentious townspeople, as a to
ken of our sincere confidence in the Bri
tish nation and as a symbol ef recipro
cal co-operation, I have the honour he
rewith to present to Your Lordship a 
little obelisk commemorating our vala- 
rous Grand Duke Vytautas and the Ge
diminas* pillar of the city of Vilnius 
(now occupied by Poland), a little struc
ture, made of the local amber, which 
gift — humble though it is — I beg Your 
Lordship to accept from us, that it may 
remind Your Lordship hereafter, when 
you shall safely have reached your 
mother country, that on the shores of the 
Baltic there lives yet an ancient and 
real Aryan race, undefiled and morally 
scrupulous, which loves liberty, peace and 
order, and which respects other nations* 
rights nad treaties. And to Your La
dyship we have the honour to present 
this pretty bouquet whose fragrant rose
flowers are a sign of our appreciation of 
Your Ladyship's kindly visit to our be
loved country.

Besides, as a record ef Your Lord
ship's and Your Ladyship's memorable 
visit, the Town Council has decided to na
me the street at the entrance into the 
town by Your Lordship's name, and there
fore I pray Your Lordship to open the 
newly installed street by cutting the 
ribbon, and to make the street accessible 
to traffic.

Long live the Lithuanian Republic 
and the British Commonwealth! Valio!
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Lordas Baden-Powellis

Mūsų skautystės judėjimui š. m. 
kovo mėn. 2 d. buvo svarbi diena, 
mano žmona, kaip pasaulio skaučių 
vadė, ir aš buvome pono I. Kirk
patrick, Britų charge d’affaires prie 
Vatikano, pristatyti Jo Šventenybei 
Popiežiui. Po pirmų pagarbos žodžių 
perdaviau Jo Šventenybei mūsų pa
dėką už palaiminimą, kurį jis prieš 
keturius metus malonėjo suteikti 
skautų judėjimui, kada dešimt tūks
tančių skautų buvo atvykę Romon 
kaip maldininkai.

Jo Šventenybė prisiminė įvykį ir 
prisiminė net, kad vienas berniukų 
tą dieną žuvo nelaimingame atsitikime.

Mes jam pasakėme, kad ir skau
tės šiais metais mano padaryti į Ro
mą panašią kelionę šventiems Me
tams paminėti. Popiežius pareiškė 
didelio pasitenkinimo šia naujiena.

Taip pat aš pasakiau Jo Švente
nybei, kad tarptautinėje skautų sto
vykloje Vengrijoje Šią vasarą susi
rinks keliasdešimts tūkstančių skautų 
iš keturiasdešimties trijų tautų ir kad 
Vengrijoje, panašiai kaip kad ir Len
kijoje bei Austrijoje, skautai ir skau
tės pasiekė labai didelio skaičiaus ir 
kad ten jie yra katalikai.

Skautų ir skaučių, kurie?~yra per
ėję per mūsų organizaciją ir išėjo į 
pasaulį’persiėmę'mūsų idelais, skai-

P ast a b a. Pranešimo tekstas yra 
Vatikano patikrintas.

Čius, tur būti, viršija dešimt milijonų.
Jo Šventenybė paklausė kiek yra 

dabar skautų Anglijoje ir visame pa
saulyje, taip pat ir kiek skaučių; ir 
be to iki kokio amžiaus skautai 
lieka organizacijoje. Po to jis dar 
paklausė ar mano žmona ir aš esa
me dabartiniai judėjimo vadai.

Be to Jo šventenybė norėjo ži
noti kaip sekasi Portugalijos skau
tams. Taip pat jis pasiinformavo apie 
mūsų tarptautinį laikraštį „Jambo
ree“, jo išsiplatinimą ir kokiomis kal
bomis jis yra leidžiamas.

Aplamai, Jo Šventenybė pasirodė 
susidomėjęs skautyste ir gerai pain
formuotas apie mūsų judėjimą.

Tarp kitko aš jam paaiškinau skir
tumus tarp skautų ir balillos; antrieji 
ypatingai užsiiminėja karišku paren
gimu; pirmieji yra, nežiūrint tikybų 
skirtumų, vieningi ypatingu draugiš
kumu, kuriam nėra jokių sienų. Aš 
pasakiau Popiežiui, jog man atrodo, 
kad skautų ir skaučių judėjimo na
riai darome pastangas veikti sutarti
nai su Jo enciklika, kuri pataria: 
„visiems geros valios į Dievą tikin
tiems žmonėms jungtis kartu, kad 
atsispyrus nesantaikos jėgoms, kurios 
dabar yra ypač pavojingos“.

Kai kuriose pasaulio dalyse šioji 
skautystės reikšmė iki šiol dar ne
buvo katalikų visai gerai suprasta, 
taigi mes'norėtumėm, kad Jo šven

tenybė rastų galimumo iš savo ap
linkos žmonių paskirti ką nors vieną, 
kuris būtų kaip ir šios srities pata
rėjas arba bendrai pasireikštų, kad 
pritaria skautystei.

Jo šventenybė atsakė, kad nunci
jai ir apaštališkieji delegatai yra Jo 
reprezentantai įvairiose vietose ir gali 
geriausiai žinoti padėtį, jie yra pa
kankamai kompetentingi asmens, kad 
duotų savo nuomonę. Kraštuose, 
kur jų nėra, yra arkivyskupai ir jie 
gali tą pat padaryti.

Aš pastebėjau, kad iki šiol nevisi 
supranta ligi kokio lapsnio pats šven
tasis Tėvas pritaria skautų ir skaučių 
judėjimui. Galėtų jis paskelbti, kad 
neturi jokių kliūčių šių judėjimų plė
totei?

Jo šventenybė atsakė, kad pilnai 
pritaria mūsų judėjimui ir kad laiko 
skautystę „puikia organizacija“ irtiki, 
jog ši organizacija, teikdama savo 
geros įtakos visiems savo nariams 
be luomų, rasių ir tikybų skirtumų, 
yra „viena didelė šeima, praktikuo
janti Vienybės Idealą“, ir, atsisvei
kindamas, mums palinkėjo kuo di
džiausio pasisekimo.

Ypatingai buvau sujaudintas, kada 
man išeinant po šio žavėtino pasi
kalbėjimo su Šventuoju Tėvu, Jis 
paėmė mano ranką ir ją paspaudė— 
tuo man parodydamas" asmeniškos 
simpatijos7mūsų darbui.

Kiekvienam gyve
nimo žingsnyje Jis 
teikia mums pa

galbos.

Taigi, esu įsitikinęs, kad aukštasis 
pritarimas Popiežiaus pareikštas skau
tų ir skaučių judėjimui, patars tokio 
pat pritarimo mums rodyti ir katali
kų Bažnyčios vadovybėms įvairiuose 
kraštuose, ir kad mūsų vadai—kata
likai, kurie kaikuriuose centruose yra 
abejingi, sujungs savo pastangas su 
kitų įvairių tikybų skautų organizacijų 
vadais ir jaus, kad bendradarbiau
dami su jais, jie ištikrųjų^ patarnauja 
aukščiau cituotam Jo Šventenybės 
patarimui ir kad jie tikrai susijungs, 
„kad ats'spyrus nesantaikos jėgoms, 
kurios dabar yra ypač pavojingos“.
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(Suskrido m ir pagyoenom.
Laiko ratai sukasi ir smarkiai varo 

įvykius praeitin. Kiek čia seniai visi 
skautai drebančiom širdim laukėm sąskry
džio, to garsingo sąskrydžio skautybės 
Tėvui sutikti, o šiandie jo jau nebėr...

Prisimenam buvusieji ir mačiusieji. O 
kas gi lieka tiems, kurie nebuvo ir ne
matė?

Žinia, kad B.-Powelliai su skaitlingu 
būriu palydovų šią vasarą aplankys Lietu
vą, pradžioje buvo neįtikima. Juk prieš 
metus beveik tikresnė žinia buvo mus 
apgavuoi. Taigi, gana abejingai ji buvo 
sutikta.

Aukštieji vadai vaišinasi prie gražaus skautiško stalo. 

The Leaders at table.

Visų galvas dilgo klausimai: kas da
ryti su tokiu dideliu svečių skaičiumi? 
Kaip ir kur priimti? Lengvai būtų iš
sprendžiamas klausimas, jei B.-Powelliai 
su kokia dešimts palydovų atvyktų Da
bar gi 600 su geru priedu!

Skaičius prieš skaičių. Reikia daryti 
skautų ir skaučių sąskrydį — stovyklą. 
Juk skautams ir skautėms pamatyti sa
vo vyriausius šefus nepaprastai įdomu. 
Juk skautybės kūrėjams reikia parodyt, 
lietuvišką skautą ir Lietuvos skautų sto
vyklą. Kur? Klaipėda, Kaunas, Palanga 
ar kurios kitos vietos lietuviška giria?

Klaipėda — per daug prekių miestas, 
j er maža specifiškai lietuviško. Anglą, 
turi daug prekių miestų ir tai jiems ne 
naujiena. Netinka.

Kaunas — Laikinoji sostinė tiktų, bet 
per toli nuo uosto. Juk svečiai tepasi- 
skyrė pas mus viešėti tik 8 valandas. O 
ir transporto išlaidos kokios!

Stovykla girioj, kur nors prie gele
žinkelio. Kur? Reikia paieškoti, ištirti.

Gegužės mėnesio 11 dieną Vyriausias 
Skautininkas ir būrelis vyriausio skautų 
štabo atstovų išsirengia ekspedicijai, Tel
šių — Klaipėdos geležinkelio ruožo miš
kų tyrinėti...

Ankstų rytą elegantiška, kaip puikus 
autobusas, susisiekimo m-jos drezina ėmė 
nešti ekspedicijos narius iš Telšių stoties 
geležies bėgių kaspinu į Klaipėdos pusę

Germantas. Sustoti. Ir gražus ežeras 
ir miškas laukinis. Vieta žavinga, bet 
per menka dideliam' sąskrydžiui stovyk
lauti. Tiktų vadų stovyklai, kuri nori ra
mybės, nori užsidariusi nekliudoma dirbti. 
I ietingas oras ir šlapia miško žolė ir są- 
niana, permerkusi ekspedicijos narių ko
jas iki kaulo, galutinai nusvėrė sprendi
mą — kad Germanto miškas tuo t a r- 
p u sąskrydžiui organizuoti netinka.

Skrieja drezina toliau. Salantos til
tas. O gal čia, prie Salantos, rastųsi go
delis sąskrydžiui suspiesti? Bet... dirvo
žemis nepakenčiamas^ vos nužengę ke
liasdešimt metrų nuo pylimo, ekspedicijos 

nariai nebepakėlė kojų — jas traukė prie 
žemės lipnus molis. Su skautais ir sve
čiais rizikuoti negalima: jei lys, tai ir 
prikibs kaip musės prie „Aerodromo". 
Netinka.

Beliko Girulių pušynėliai. Gražūs ir 
patogūs tie Girulių pušynėliai, bet ne 
geresni ir ne patogesni už Palangos pušy
nėlius. Su vandeniu vargas. Ir ekspedi
cija, pasiekusi Klaipėdą ir pasipildžiusi 
Klaipėdos tuntininku, patraukė į Palangą.

Ir čia ekspedicija išvaikščiojo visą 
pušyną: čia nei rasa kojų bepermerkė, 
nei kojos prie žemės lipo ir jūra patrau
kiančiai virpėjo. Palanga tinka ir sąskry
džiui organizuoti ir 
svečiams priimti, ne
žiūrint į tai, kad sve
čiams iš Klaipėdos 
atvežti reikės apie 30 
didelių autobusų, kad 
suskrendantiems skau- 
tams-ėms teks žy
giuoti iš Kretingos 
stoties 12 klm., kad 
Palangos miške, kaip 
parke, nė šakelės ku
ro nerasi. Visa tai 
niekis prieš žavingą 
Birutės tėviškės pu
šyną, sidabro smėlio 
kopas ir daugažydrų 
jūros vandenėlį.

Gegužės mėnesį 
jau pranešama tun
tams, kad svečiams 
priimti organizuoja
mas skautų-čių sąskry
dis Palangos pušy

ne rugpiūčio mėn. 14—18 d. d., kad kiek
vienas trintas turės ko originaliausiai, su- 
maningiausiai ir gražiausiai įsirengti sa
vo sotvyklas, nurodoma, kaip suvažiuoti 
kur gaus kokio inventoriaus, kaip orga
nizuoti maitinimą, kas gali vykti į sąskry
dį ir d. k.

Vyriausiame Sk. Štabe darbas skyla 
į dvi dali: vieni rūpinasi sąskrydžio orga
nizavimu, antri — svečių priėmimu. Vi
siems vadovauja vyriausias skautininkas.

Sujuda ir tuntai. Trijų Šefų susitiki
mas mūsų mylimoj žemėj tampa skautų 
svaji idėja, beveik ne realybė,

Tuntininkai ragina savo skautus da
lyvauti sąskrydyje.

L. S. S. Vyriausio Skautininko Įsaky
mu paskelbiama sąskrydžio pradžia ir va
dovybė. Sąskrydžiui vadovauja patsai 
Vyriausias Skautininkas Šarauskas, padė
jėju — pavaduotoju paskiriamas vyr. sktn. 
V. Rozmanas, užsienio svečių priėmimui
— vyr. sktn. A. Valusis, ūkio dalies ve
dėju — psktn. J. Mašiotas, komendantu
— sktn. E. Vojevodskis, skautų stovyk
los viršininku — vyr. sktn. V. Šenbergas 
ir skaučių stovyklos viršininke — sktn. 
E. Barščiauskaitė,

Sąskrydžio Viršininko įsakymu tiks
lesniam skautų stovyklos tvarkymui skau
tų sąskrydis suskirstomas į 6 rajonus: 
I-ąjį — Kauno r. t., II-ąjį — Šiaulių r. 
t., III-čiąjį — Žemaičių rajoną — Taura
gės, Raseinių, Telšių ir Mažeikių tuntai 
ir vietininkijos, IV-ąjį — aukštaičių r. — 
Kėdainių, Ukmergės, Utenos, Trakų ir 
Rokiškio r. tuntai, V-ąjį — šiaurės Lie
tuvos r. — Panevėžio ir Biržų t. t. ir 
Vl-ąjį — Suvalkų — dzūkų r. — Mari
jampolės , Vilkaviškio, Kybartų, Šakių, 
Alytaus ir Seinų tuntai ir vietininkijos.

Stovyklų rajonų vadus skiria skautų 
stovyklos viršininkas.

Sąskrydžio Viršininko įsakymu paski
riami ir kiti pareigūnai: sąskrydžio sani
tarinio punkto viršininku — pulk. 1. gyd. 
Puodžiūnas, sąskrydžio štabo adjutantu— 
kap. Kamarauskas, adjutanto padėjėju — 
psktn. V. Pečiūra, Krašto Apsaugos Mi
nisterijos ttfrto atsakomuoju prižiūrėto
ju — kap. A. Jančys, sąskrydžio susisie
kimo tvarkytoju Kretingos stotyje — 
kap. VI. Ikamas, jo padėjėju — j. Įeit. 
M. Šarauskas, informacijų ir propagandos 
dalies vedėju — psktn. Valevičius, jo 
padėjėju — stud. vyr. skltn. H. Rudzins- 
kas, svečių transporto tvarkytoju — sktn. 
J. Kukutis, sąskrydžio ūkio dalies pir
muoju padėjėju — pasktn. A. Kemeklis, 
antruoju padėjėju — psktn. VI. Kašaus-

O Lordas ir pasikalba . ..

Lord Baden-Powell finds time for speech...
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kas ir sąskrydžio laužų vedėju — sktn. 
K. Palčiauskas.

Palangoje pirmiausia įsikuria ūkio da
lis. Ūkio dalies vedėjas psktn. J. Mašio
tas jau liepos mėnesį apsigyvena Palan
goje ir rūpinasi sąskrydžio ūkiškais rei
kalais, k. t., kuro ir statybos medžiaga, 
šiaudais, maisto tiekimu, būtiniausia ir 
skubiausia statyba ir t. t.... Nuolatos su
sirūpinęs, nuolatos skubąs.

— Žinote, vienas tuntininkas pranešė, 
kad jiems reiksią 400 metrų karčių sto
vyklos vartams pastatyti, — susitikęs ma
ne pranešė susijaudinęs ūkio dalies vir
šininkas.

— Jei tokių normų ir daugiau parei
kalaus, tai pražūsiu, — beveik dejuoda
mas užbaigė ir nuskubėjo į mišką pažiū
rėti, ar uoliai statomi būtiniausi ir sku
biausi stovyklos pastatai.

Rugp. pradžioje atvyksta ir pušyne 
apsigyvena visa ūkio — pionierių drau
govė Miške ėmė dygti palapinės, ūžti 
sunkvežimiai. Jau nuolatos girdėjosi kir
vių smūgiai, jaunų krūtinių šūksmai.

Ūkio rajone pasistato savo paviljoną 
ir įkuria savo skyrių Palangos „Taupos '' 
krautuvė.

Rugp. m. 5 d. rytą atvažiuoja pirmieji 
stovyklautojai skautai — panevėžiečiai. 
Skautų būrys pereina Vytauto gatvę u 
atkreipia kurortininkų dėmėsi. Nuo tos 
dienos vasarotojų lūpose tik ir girdisi 
skauto vardas. Čia vieni klausinėja 
smulkesnių žinių, kas ir kaip bus. Čia 
kiti pasakoja apie būsimą fantastingai di
delį sąskrydį ir karališkas iškilmes. Žmo
nės kalba, įdomaujasi, būreliais traukia į 
sąskrydžio vietą pasižiūrėti, kas veikia
ma. Panevėžiečiai įsirengia ir ima kurti 
laužus. Laužais domisi vasarotojai ir 
temstant būreliais slenka į pušyno galą, 
į panevėžiečių rajoną, kur nakties tam
soj skaidriai spyksi ugnelė. Vieną pir
mųjų laužų aplanko dr. Vydūnas ir laiko 
pašnekesį.

Diena po dienos ir skautų skaičius pa
sipildo naujais kiekiais. Pušynas dar 
daugiau pagyvėja. Įsikuria sąskrydžio ir 
stovyklų štabai. Ima reikštis viena va
lia ir parėdymai.

Skrenda nauji pulkai ir skaičius auga 
Rugp. m. 10 d. užregistruota 289 skautai, 
11 dieną — jau 463 sk„ 12 d. — 466 sk., 
13 d. — 575 sk., 14 d. — 993 sk., 15 d. — 
1076 sk. ir 16 d. — 1134 skautai ir 598 
skautės, viso 1732 asm.

Rugp. m. 16 d. skautų stovyklos su
dėtis buvo tokia:

Sesutė puošiasi taką į palapinę. 
Guide decorating the path to ther tent.

Šefai sveikinasi su 
stovyklautojais.

The Chief Scouts 
greeting the Scouts 

in Camp.
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1 Šiaulių r. tuntas 22 83 32 137
2 Vilkaviškio r. tuntas 4 8 2 14
3 Kybartų vietininkija 9 45 — 54
4 Mariampolės r. tuntas 26 22 11 59
5 Alytaus r. „ 11 10 — 21
6 Šakių r. ,, 6 2 — 8
7 Kauno r. ,, 50 150 46 246
8 Utenos r. ,, 22 34 — 56
9 Rokiškio r. ,, 6 36 12 54

10 Kėdainių r. ,, 16 40 1 57
11 Trakų r. „ 9 12 — 21
12 Ukmergės r. ,, 12 24 2 38
13 Panevėžio r. ,, 26 46 1 73
14 Biržų r. ,, 22 55 31 108
15 Telšių r. 9 31 12 52
16 Tauragės r. ,, 14 15 — 29
17 Mažeikių vietininkija 8 20 — 28
18 Raseinių ,, 8 12 — 20
19 Seinų r. tuntas 3 6 — 9
20 Korp ! „Vytis“ 4 10 — 14
21 Štabe 6 — — 6

Pastaba. 1. Vadai — reikia supras
ti visi turį vyresniškumo laipsnius, pa- 
skiltininkiu ir yyr. skautininku imtinai. 
Prie to skautų skaičiaus pridėję ūkio ko
mandos apie 30 žmonių turėsime bendrą 
skautų skaičių 1134 asm.

Tą pačią dieną skaučių stovykloje bu
vo užregistruota 40 vadovių, 443 skautės 
ir 115 paukštyčių, viso 598 asmens.

Tokiu būdu, svečių priėmimo išvaka
rėse skautų ir skaučių bendras skaičius 
jau siekė 1732 žmones.

Sąskrydžio rajonas didelis, pasižval
gyti ir pavaikščioti vra ko. Visas pušy
no galas į Klaipėdos pusę — skautais 
knibžda, antras — Birutės kalnu baigian
tis — skautėmis. Jų tarpe — centras: 
bendroji sąskrydžio vadovybė, ūkio ko
manda ir didžioji vėliava.

Skautai tvarkėsi tuntais ir rajonais, 
skautės sudarė vieną bendrą stovyklą ir 
skirstėsi draugovėmis. Ir vienų ir antrų 
statyba buvo turtinga. Viso kito nelies
damas, negaliu nutylėti gana įdomių ir 
prasmingų pasipuošimų: įvairiai kombi
nuoti vartai, rodyklės, takai, stalai ir k. 
Keliose vietose matėsi oranžinės spalvos 
„Lituanica“, neseniai sugėlusi Lietuvos 
širdį ir išgarsinusi jos vardą.

Tikras viso sąskrydžio pasididžiavi
mas — buvo didingas stalas. Tai milži
niškas stilizuotos saulės formos pastatas, 

talpinąs apie 800 žmonių. Visų trijų Še
fų (A. Smetonos, lordo Baden-Pewellio ir 
lady Baden-Powell) monogramos, lietu
viški ornamentai, juostos, tulpės ir k., pa
daryti iš įvairios įvairiaspalvės medžia
gos džiugino ne tik anglus, tokio meno 
nepratusius, bet ir mums patiems malo
numo teikė. Palangos visuomenė net pa
geidavo jo negriauti, o palikti neliestą 
praeiviams ir palangiškiams pasigrožėti.

Iš bendrųjų įrengimų minėtini: Šefų 
palapinės, ligoninė, viešbutis, komendan
tūra, telefono centralinė, foto laborato
rija, štabo „apartamentai", pajūry tribū
na, garsiakalbiai ir k.

Ir visa tai buvo padaryta skautų ran
komis. Jie kūrė stovyklą, „remontavo'1 
B -P. gatvę, ruošėsi laužams, darė parado 
repeticijas ir d. k. Ir vis tiktai skautų 
užteko ir miške dirbančių, ir mieste 
vaikščiojančių. Palangoje dominavo skau
tai.

Svečiai atvažiavo ir išvažiavo. Lietu
vos skautai parodė, kad jie iš tikrųjų 
moka svečius priimti ir reprezentuotis. 
Nors nuotaika buvo puiki, sąskrydi rei
kėjo baigti ir visus, daug jėgų ir išminties 
kaštavusius įrengimus, teko likviduoti.

Rugp. m. 18 d. vakarą susirinko visi 
skautai ir skautės nuleisti didžiosios są
skrydžio vėliavos. Čia Vyriausias Skau
tininkas i visus taip prabilo:

..Brangūs skautai ir skautės.
Jau baigiasi jubiliejinis didysis mūsų 

skautų-čiu sąskrvdis Palangoje. Jame 
Jūs turėjote dauč laimės pamatyti mūsų 
Lietuvos skautų Šefą J. E. Resp. Prezi
dentą A. Smetona ir pasaulio skautų Še
fą lordą Baden-Powelli su pasaulio skau
čių Šefe ladv Olawe B.-Powell ir gausiu 
būriu anglų skaučiu-skautų vadovų. Ti
kiuos, joč niekad iš Jūsų atminties neiš
dils susitikimo momentas. Jis stiprins 
Jus Jūsų darbo sunkumuose. Nuošir
dus skautiškas šypsnys, kurį siuntė Jums 
Jūsų Šefai, teskaidrina visad Jūsų vei
dus. Bukėkite!

Ne visi iš mūsų skautiškos šeimos tu
rėjo progos susitikti čia, Palangoje, įgau
ti skautiškos nuotaikos ir pasirįžimo. 
Daug brolių ir sesučių liko namuose prie 
savo darbų. Jūs parvežkite jiems nuo
širdų mūsų vadų linkėjimą, suteikti są
skrydžio vaizdų savo prisiminimais suei
gose ar prie laužo ir skatinti juose iš- 
tvermigumą, tarnaujant Dievui. Tėvynei 
ir Artimui. Tebūdi ir tesireiškia skau
tiška dvasia mūsų tautoj“.

Tūkstantis jaunų krūtinių sugiedojo 
himną ir didžioji sąskrydžio vėliava nusi
leido paskutinį kartą.

Sk. K. Palčiauskas,
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Svečiai apie sąskrydį ir dar kai kas.
'• Musų Šefo ponia ir lady Baden- 

Powell,

Ponia Prezidentienė savo dide
liu nuoširdumu labai patraukė į 
5ave anglų skautes ir įgijo didelių 
simpatijų pas lady Baden-Powell 
ir ekskursijos vadoves. Mūsų Šefo 
ponia jau gavo, po ekskursijos iš
vykimo iš Palangos, iš lady Baden- 
Powell du, nuoširdžiu, pilnu padė
kos ir gražių atsiliepimų apie Lie
tuvos skautes ir skautus, laišku.

KIEK KAŠTAVO SĄSKRYDIS.

Toks didelis dalykas, kaip šių
metinis Lietuvos skautų ir skau
čių sąskrydis Palangoje svečiams 
iš Anglijos priimti, rodos, turėtų 
labai daug kaštuoti. Juk tiek daug 
įrengimų, įtaisymų ir toks didelis 
žmonių skaičius!

Kartą užklaustas kiek kaštavo 
sąskrydis, dr. J. Alekna, Lietuvos 
skautams remti draugijos pirmi
ninkas ir Šefo pavaduotojas, labai 
gražiai atsakė: skautų, vadų ir vi
suomenės pasiryžimas sudarė 8O°/o 
viso kašto, o lėšos transportui, 
maistui bei inventoriui sudarė li
kusius 2O°/o,

Iš tikra, sąskrydis parodė didelį 
pasiryžimą ir puikią energiją.

ĮDOMAUJASI LIETUVA.

Daug anglų, buvusių su ekskursija Pa
langoje, labai įdomaujasi Lietuva ir labai 
apgailestavo, kad pas mus buvo tik taip 
trumpą laiką. Daug jų mano į Lietuvą 
atvykti kitą sykį ilgesniam laikui. Ypač 
apie savo norą susipažinti su Lietuvos 
miškų paukščiais pasakojo viena buvusių 
C a 1 g a r i c skaučių vadovė jau nelabai 
jauna mokslininkė. Ji buvo moksliškose 
kelionėse nuvykusi į daugelį kraštų r 
būtinai nori dar aplankyti Lietuvą ir mū
sų miškus savo studijų tikslais.

Taip pat ir vienas skautų vadų pa
reiškė, kad kitais metais Anglijos skau
tai mano gan gausiai ir ilgesniam laikui 
aplankyti Lietuvą. Jis labai konkrečiai 
pasakojo apie numatomą pas mus kokių 
200 skautų ir jų vadų kelionę. Kai kurie 
anglai atvyktų Lietuvon su savo auto
mobiliais ir jais pasivažinėtų po mūsų 
kraštą. Anglai irgi labai norėtų, kad ir 
mūsų skautai, kad ir nedideliame skai
čiuje, atvyktų į Angliją. Tam anglai ža
da padaryti įvairių palengvinimų ir net 
kelius mūsiškius skautus per jų būvimą 
Anglijoje paimti į savo šeimas.

Lietuvos skautų štabas stengsis padėti 
anglų skautams gausiai avykti į Lieuvą, 
siųs jiems reikalingų informacijų apie ke
liones mūsų krašte ir panašiai. Bet ir 
visų mūsų skautų yra didelė pareiga ge
riau tvarkytis ir kelti savo skautiškumą, 
kad vis dažniau pas mus atsilankantiems 
skautams iš užsienių gerai parodytumėm 
save, visus Lietuvos skautus ir visą Lie
tuvą.

Ištraukas iš p. Prestono laiško maj. 
Valušiui.

Lordas ir lady Baden-Powell 
pakartotinai man pareiškė, kad jie 
buvo labai sujaudinti Lietuvos 
skautų priėmimo šiltumu.

Ką tik esu gavęs laišką nuo sir 
Percy Everett sekančio turinio: — 
„Aš manau, kad mūsų atsilanky
mas Lietuvoje buvo stebuklingiau
siu ir įdomiausiu įvykiu laike mū
sų viešėjimo Baltijos valstybėse“.

(pas.) Preston.

Man rodos, kad mes visi jaučia
me, jog prisirengimas mūsų priėmi
mui Lietuvoje buvo nuostabiai pui
kus. Tai tikrai buvo man ir vi
siems, su kuriais kalbėjome, viena 
iš atmintiniausių dienų nuostabiai 
puikioje kelionėje.

Percy Everett.
Savo laiške maj. A. Valušiui,

1933 m. IX.1.

LORDO BADEN-POWELLIO 
VAIKAI EKSKURSIJOJE.

Mūsų visuomenei, o gal ir skau
tams buvo neaišku, kodėl daly
vaują ekskursijoje lordo Baden- 
Powellio vaikai nebuvo iš ekskur
sijos išskirti, jie dingdavo bendro
je ekskursijos masėje beveik nie
kieno nepastebimi.

R. Baden-Powellis buvo už
klaustas, ar jo vaikai dalyvaus su 
juo, ar bendrai su ekskursija? Ba
den-Powellis, tokio klausimo nu
stebintas, atsakė: „Kodėl jie turė
tų būti išskirti? Jie dar niekuo nė
ra užsipelnę, gi tai, kad jie yra 
mano vaikai, nėra dar jų išskyrimo 
iš kitų skautų tarpo priežastis“.

Tie žodžiai yra labai charakte
ringi lordo Baden-Powellio, ir gal 
bendrai anglų demokratiškumui.

AR PASTEBĖJOTE?
Kad lordas Baden-Powellis Palangoje 

prie savo frenčio šono turėjo lietuvišką 
Gedimino ordino žvaigždę?

LATVIAMS PATIKO PALANGOS STA
LAS.

Per lordo Baden-Powellio sutikimą 
Palangoje buvo ir latvių skautų atsto
vas, jų užsienių dalies vedėjas sktn. Z a- 
n i n š, ir viena skaučių atstovė. Latviai 
ypatingai susižavėjo puikiai papuoštu 
sąskrydžio stalu. Dabar iš Latvijos pra
šo atsiųsti stalo fotografijų.

„CALGARIC“ APKELIAVO. -
„Calgaric", didelis anglų laivas su 650 

skaučių ir skautų vadų ekskursija, kuris 
buvo aplankęs Palangą š. m. rugpiūčio 
mėn. 17 dieną, kelionėje buvo nuo rug
piūčio mėn. 12 iki 29 dienos. Jis apke
liavo šiuos kraštus: Holandiją, kurioje yra 
16.771 skautų ir skaučių, Lenkiją su 
81.477 skautiško jaunimo, Lietuvą su 
11.107, Latviją su 5.842, Estoniją su 2.937, 
Suomiją su 13.593, Švediją — 27.817 ir 
Norvegiją — 26.305. Tokiu būdu šią va
sarą lordas ir lady Baden-Powell Balti
jos jūros pakraščiuose aplankė 185.819 
skaučių ir skautų.

SKAUTO LAIŠKAS 
stovyklas viršininkui.

Broli Petrai!
Sveikas!
Žinai, aš dabar matau, kad tikrai kar

tais likimas primeta dalią. O aš vienas 
iš tokių likimo posūnių.

Kaip jūs visi laimingi, kad galit va
žiuoti auksinio saulėlydžio šalin, kopų 
žemėn!

Jūs turėsite laimės pamatyti mūsų 
Gerb. r^saulio Skautų Šefą, jūrą ir lai
mingą žvejų gyvenimą...

Petrai! Dabar aš gyvenu Pamstėly. 
Tarnybos grandimi sulaikė mane nuo ma
no išsvajotos kelionės į ten.

Ir lieku nelinksmas. Tiek ten tūks
tančių brolių ir sesučių!

Ir aš ten nebūsiu...
Priimk, Petrai, pasveikinimą ir iš ma

nęs. Aš tau linkiu laimingo kelio. Nu
vežk jūrai pasveikinimą. Pasiklausyk, 
kaip klykia baltos žuvėdros...

Atsiųski man laišką iš Palangos. Ma
nau nepasigailėsi plunksnos. _

Pasveikink visus pažįstamus...
Visus, visus...
Na, lik sveikas! Laukiu laiško iš ma

no pamiltos jūros krantų, kuris atneš man 
laimės nuotrupų, žuvėdrų klyksmą ir ga
lingos jūros alsavimą.

Budžiu! Tavo brolis
Br. Audronytis.

Lietuviai ir angla\
Lithuanians and 

Britishers.
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Svečiai apie viešėjimą pas mus.
Winifred M. Comber Anglijos 

skaučių laikraščio „Guide“ 21 numeryje 
šitaip aprašo anglų skautininkų vaišes 
Lietuvoje.

— „Calgaricas" turėjo išmesti inkarą 
kiek atokiau nuo seno Memelio miesto, 
kuris dabar yra vadinamas Klaipėda, bet 
priplaukė mažesnių laivų, kuriais atplau
kė Lietuvos skaučių ir skautų vadai Šefų 
pasveikinti ir mūsų iškelti į krantą.

Visi autobusai daugelio mylių apylin
kėje buvo sumobilizuoti mūsų nuvežti i 
Palangą, mėgiamą pajūrio vasarvietę už 
kokių 19 mylių nuo Klaipėdos. Kelias 
vedė per dideli mišką. Prie jo mes ir su
stojome — prie poilsio stovyklos angos, 
kur skautai ir skautės buvo įsikūrę netoli 
vieni kitų. Vėl mes negalėjome atsige
rėti dailiai grioviais apkastomis palapinė
mis, gražiais vartais, puikiomis dekoraci
jomis ant žemės, vėliavomis nustatytais 
takais, drožinėtomis skilčių emblemomis. 
Paskui nusiskubinome į pajūrį, kur turėjo 
įvykti didelis dviejų tūkstančių sąskry
dis. Tai buvo pirmas Šefo vizitas į Lie
tuvą, ir mums buvo tekę girdėti, kad 
daug skaučių buvo tiek susijaudinusios, 
kad negalėjo valgyti, o kitos net verkė 
iš džiaugsmo.

Kada Šefai su kitais vadovaujančiais 
britų ir lietuvių skautininkais atsistojo 
savo vietose, visi puolė kaip vienas prie 
jų ir bematant buvo prie estrados. Vėl 
suskambėjo tautiniai himnai. Giedodami 
juos, skautai stovėjo rankas ištiesę į Še
fus. Paskui Respublikos Prezidentas, 
kuris yra ir jų Vyriausias Skautas, pasa
kė kalbą, kurioje iškėlė, kaip jiems vi
siems malonu pamatyti Lordą ir Ladv 
Baden-Powell pirmą kartą, o Šefai atsa
kė, pareikšdami, kaip jau nebegalvoja 
apie skirtingas šalis ir valstybes, bet apie 
tai, kad visi sudaro vieną didelę skautų 
ir skaučių broliją ir seseriją. Visi daly
vavo defiliadoje pro estradą, ir kada šeši 
šimtai anglų praėjo, skautai, skautės ir 
publika sukėlė karštas ovacijas.

Aikštėje tarp medžių buvo parengti 
puikūs pietūs. Mes susėdome kojas nu
leidę į dailiai iškastus griovius, o stalus 
mums atstojo žemė priešais, kuri buvo 
sumaniai papuošta samanomis, kankorė
žiais ir akmenukų dekoracijomis".

„Guide" specialus korespondentas 
..Mace" to laikraščio viename nume
ryje šitaip atvaizduoja anglų skautininkų 
atsilankymą Lietuvoje.

— Dar vis mėlynas dangus, ir dar 
vienas stebuklingas priėmimas Klaipėdo
je, iš kurios mus nuvežė kone 10 mylių 
autobusais į Palangą. Čia vėl yra didžiu
lė skautų stovykla, ir lietuviai yra tokie 
pat gabūs puošimo smėliu ir kankorėžiais 
menui. Jų stovykliniai prietaisai taip pat 
puikūs. Prie jų ligoninės palapinės yra. 
iš kreidos ir smėlio pagaminta raudonojo 
kryžiaus baltame dugne dekoracija; vie

noje pusėje kryžiaus yra butelis su vais
tais ir šaukštu, o kitoje stiklinė vaistams. 
Vėl stebuklingi pietūs, kuriuose dalyva
vome mes visi 600, visi iki vieno susėdę 
ož dar vieno kastinio stovyklinio stalo.

Lietuvos Prezidentas, pats skautas, 
priėmė 2.000 skautų ir skaučių saliutą, 
kurie, anksčiau susirinkę pajūryje, sudarė 
neužmirštiną reginį, kiek spalvotą, tiek 
įvairų. Macco širdis nepaprastai nudžiu
go ir todėl, kad jis gavo progos nutraukti 
tautinių kostiumų. Ta pati širdis džiau
gėsi ir foto aparatų gausumu tarp lie
tuvių skautų ir skaučių, kuriems buvo 
duota Šefus fotografuoti, kiek tik tilpo. 
Britų skautai pagaliau pražygiavo pro 
Prezidentą ir Šefus, tarp publikos ir skau
tų su skautėmis sukeltų griausmingų 
ovacijų. Stebuklingas, niekad neužmirš
imas priėmimas.

IR „THE SCOUTER“ RAŠO APIE MUS.
Lordas Baden-Powell ir kiti ekskur

sijos važiavusios laivu „Calgaric" nariai 
įvairiuose anglų laikraščiuose rašė savo 
kelionės įspūdžius. Be kitų pats lordas 
Baden-Powell apie apsilankymą Lietuvo
je, tarp kitų kraštų, rašo paskutiniame 
anglų skautų vadų laikraščio „The Scou- 
ter“ numeryje.

DAR APIE BADEN-POWELLIO PRI
ĖMIMĄ LIETUVOJE.

Lietuvos visuomenėje daug kam yra 
jdomu žinoti kaip pasaulio skautų įkūrė
jas lordas Baden-Powell su žmona ir di
delė anglų skautų ekskursija, su kuria jis 
rugpiūčio mėn. 17 dieną buvo apsilankęs 
Klaipėdoje ir Palangoje, buvo sutikta ki
tuose Pabaltės kraštuose, po kuriuos jis 
keliavo, o ypatingai mūsų kaimyninėje 
Latvijoje.

Atrodo, kad Baden-Powellio priėmi
mas Lietuvoje praėjo gyviau negu Latvi
joje. Rygoje lordas su palydovais atsi
lankė pas p. krašto apsaugos ministerį, 
uždėjo vainiką brolių kapuose, buvo pri
imtas p. Respublikos Prezidento ir jo ap
dovanotas aukščiausiu trijų žvaigždžių 
ordinu, vėliau dalyvavo pusryčiuose visai 
ekskursijai karininkų ramovėje, bet jau 
po to pareiškė, jog esąs pavargęs ir su 
žmona ir artimiausiais palydovais grįžo 
į laivą. Tik vien ekskursantai liko ap
žiūrėti Rygos miestą ir vyko į pajūrį.

Kituose, su šia ekskursija lankytuose 
kraštuose, rodos, Baden-Powellis irgi ne
gavo tokios gražios aplinkos kaip Palan
goje su taip nuoširdžiais kaip mūsų skau
tais ir tokiais gražiais stovyklos įrengi
mais priėmimo. Ir tur būt visai nuošir
džiai lordo Baden-Powellio palydovas ir 
ekskursijos vadas Sir Percy Everett ra
šo apie apsilankymą pas mus: „Aš manau, 
kad mūsų apsilankymas Lietuvoje buvo 
stebuklingiausias ir įdomiausias įvykis 
per mūsų viešėjimą Baltijos kraštuose".

Sąskrydžio pašto veikla.
Sąskrydžio paštas pradėjo veikti rugp. 

m. 12 d. Paštui ir vieta buvo skirta ko
mendantūros palapinėj, prie jos buvo ofi
ciali pašto dėžutė, gauta iš Palangos 
pašto. Visa korespondencija iš Palangos 
parsinešdavo ir išnešdavo sąskrydžio 
pašto viršininkas, laiškai būdavo išneša
mi per dieną du kartu: rytą 8 vai. ’r 
vakare 20 v.

Sąskrydžio pašte buvo atlikinėjamos 
visos pašto operacijos, k. t., ženklų par
davinėjimas, laiškų, registruotų laiškų, 
pinigų ir k, siuntimas.

Skaučių stovyklai laiškai buvo ati
duodami visi kartu, o skautų stovykloj 
buvo paties pašto viršininko išnešiojami 
kiekvienam rajono tuntui atskirai.

Laiškų ir atvirukų išsiųsta:
12-VIII 39
13- „ 340
14- „ 125
15- „ 242
16- „ 171
17- „ 360
18- ,, 211

ir 19- „ 196

Iš viso per 8 pašto vei-
kimo dienas išsiųsta — 1684 laišk. ir atv.

Laiškų ir atvirukų gauta sąskr. pašte:
12-VIII — nieko.
13- „ 57
14- „ 49
15- „ 95
16- „ 103
17- „ 141
18- „ 184

ir 19 109

Per 8 dienas gauta — 738.
Be to, dar gauta gana daug siuntinių 

ir piniginių perlaidų rugpiūč. 17 d. Anglų 
skautų apsilankymo dieną už vis dau
giausia išsiųsta laiškų ir atvir. ir beveik 
visi į Angliją.

Sąskr. pašte parduota ženklų už 
318,71 lt.

Be sąskrydžio pašto ženklų dar galėjo 
gauti pirkti Šiaulių r. tunto stovyklos paš
te ir skaučių stovyklos pašte.

Sąskrydžio paštas užsidarė rugpiūčio 
m. 19 dieną po pietų.

Stovyklon buvo siunčiami taip pat 
Lietuvos laikraščiai ir vienas Latvijos.

Sąskrydžio paštas turėjo savo ant
spaudą. Pašto viršininku buvo paskirtas 
Šiaulių tunto rajono skautas P. Paulaus
kas, iš Joniškio atskiros miesto skautų 
„Žirgų" skilties. Plikagalvis,
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te grynas ocas.

Skautų kūno kultūra.
Kūno kultūra yra viena skau- 

tystės veikimo sričių. Skautų dė
mesį į šią svarbią sritį atkreipė 
seniai pats Baden-Powellis savo 
veikale „Physical Education", ku
liam e dėsto tinkantį jauniems 
skautams sistematišką ir raciona
lų fizinio auklėjimo metodą.

Fizinis auklėjimas skautams yra 
priemonė formuoti savo kūną, 
grūdinti sveikatą, brandinti kūno 
iėgas, panašiai, kaip mokykla yra 
priemonė skautų dvasios gabu
mams išplėtoti.

Jeigu norime būti ištikimi sena
jam Juvenalo posakiai „mens sana 
in corpore sano" — tai privalome 
mankštinti savo kūną, ir visų skau
tų draugovių rimta prievolė yra 
tinkamai sutvarkyti skautų fizinių 
jėgų auklėjimą. Iškylos, stovykla
vimas ir visos tos gražios proble
mos, kurias skautystė iškelia jau
nam skautui, kaip savitvardas, bū
do auklėjimas, draugiškumo nuo
taika, pirmoji pagalba ir pan., yra, 
žinoma, didžioji skautiškojo auk
lėjimo dalis, bet be racionalios kū
no kultūros jos nesudaro darnios 
visumos. Žinoma, čia nesiūlome 
skautams susirūpinti kuria nors 
vienašališka sporto šaka ir siekti 
rekordų, reikalaujančių visų jėgų 
įtempimo, ir todėl daugiau paken
kiančių sveikatai, negu naudos tei
kiančių. Skautai nori žaidime ir 
sporte laikytis saiko, pernelyg ne
įtempiant jėgų išlaikyti kūną svei
ką ir padėti vykti normalei har- 
moniškajai kūno formacijai. Kokiu 
būdu tai pasieksime?

Pasieksime išėję kūno mo
kyklą.

Žodžiais „kūno mokykla" mes 
suprantame visą tą daugybę pra
timų ir žaidimų, kurie yra tokie 
skaitlingi ir tokie patraukiu, ir ku
rie pataiso kūno laikyseną, lavina 
ir stiprina paskirus raumenis ir pa
daro visą kūną grakštų ir vikrų. 
Geriausiai padaryti keletą prati
mų judesių anksti rytą atsikėlus, 
tai geriausia priemonė rytą nak
ties tinginį iš kūno išvaryti ir iš
blaškyti miego likučius. Pratimai 
ir žaidimai reikia pasirinkti įdo
mūs ir įvairūs. Ir ne tik stovyklo
je, o ir į savaitinių sueigų dieno
tvarkes reikia įrašyti gimnastinių 
pratimų. Sueigose gera proga pra
mokti rytinės mankštos pratimų, 

kuriuos paskiau vartos kiekvienas 
skautas namie kas rytas. Ir visą 
kūno auklėjamąjį veikimą turi ly
dėti judėjimo ir džiaugsmo 
nuotaika.

Mūsų kūnas turi mums būti 
šventas ir turime stengtis jį vis 
gražesnį auklėti. O tvarkingai i»* 
gera kryptimi vedamos kūno mo
kyklos: — laikysenos ir laisvų ju
desių, atsparos judesių, bėgimo, 
šokimo, mėtymo, plaukimo, kelia
vimo ir žaidimų — bus šios pa
sekmės: —

1. Raumenų sustiprėjimas.
. 2. Kaulų augimo paskatinimas.

3. Sąnarių ir raiščių sustiprėji
mas.

4. Teigiama įtaka stuburkau
liui ir, apskritai, kūno sudė
jimui.

5. Geras krūtinės ląstos išplė
timas.

Sportas šią vasarą.
X Lietuvoje atostogavo Amerikos lie

tuviai imtynininkai Požėla ir Barta- 
š i u s. Vasarai iš Paryžiaus į Lietuvą bu
vo atvažiavęs lietuvis boksininkas V i n- 
č a .

X Birž. — liep. m. Klaipėdos jacht
klubo jachta Gulbė, kuria plaukė 
Mažonas, inž. Buntinas ir Plonaitis, atli
ko didelę kelionę jūromis ir buvo pasie
kusi net Londoną.

X Lietuvos šachmatininkai da
lyvavo šachmatų olimpiadoje Folkesto
ne, Anglijoje. Ten Lietuvą atstovavo 
Mikėnas, Vaitonis, A b r a m a v i- 
C i u s ir Luckis. Lietuva laimėjo sep
tintą vietą, surinkusi 34V2 taškus. Viso 
dalyvavo 16 valstybių. Pirmą vietą lai
mėjo USA (43 tašk.), antrą — Čekoslo
vakija (38 tašk.).

X Birž. m. 29 d. buvo Niu-Yorke Šar
kio — Kameros bokso rungtynės dėl 
pasaulio čempiono vardo. Šarkis pralai
mėjo milžinui italui — Kamera nugalėjo 
Šarkį šeštame rounde nokautu. Rungty
nių žiūrėjo per 40.000 žmonių, publikos 
simpatijos buvo Šarkio pusėje, dargi jam 
pralaimėjus. Šarkis pralaimėjimu nenusi
mena — žada dar kartą atkovoti pasau
lio čempiono titulą.

X Kaune, Vytauto kalno ąžuolyne, 
sporto alėjoje, jau pradėti statyti kūno 
kultūros rūmai. Šiemet bus baigtas vie
nas šių rūmų fligelis, o visa statyba turi 
būti baigta ligi 1934 m. liepos m. 15 d.

X Birž. m. įvyko Kauno teniso pir
menybės. Vyrų vienete pirmąją vietą lai
mėjo A. Jakutis, II-ją — A. R e m e i- 
k i s. Moterų vienete — I-ją vietą V. 
Š č u k a u s k a i t ė, II- ją — P u r e 1 i e- 
n ė. Vyrų dvejetą laimėjo A. R e m e i - 
kis — F. Giedrys, įveikę A. Jakutį

,6. Normalus širdies susiforma
vimas.

7. Nervų stiprinimas.
8. Plaučių ir kvėpavimo rau

menų sveikata.
9. Normali kraujotaka ir kvė

pavimas.
10. Teigiama įtaka medžiagų pa

sikeitimo procesui (virškini
mui).

Tuo būdu mes būsime pasiekę 
tris svarbiuosius kūno mokyklos 
tikslus, būtent: —

1. Sveiką kūno sudėjimą.
2. Patvarą ir jėgą.
3. Judesių grožį (grakštumą).

Be kūno kultūros pratimų rei
kia dar nepamiršti ir būtinų h i - 
g i e n o s reikalavimų, būtent: —

1. Kūno švaros, kuri palengvi
na odos funkcijas (plauki
mas, šalti apsitrynimai).

2. Dantų valymo, ir
3. Saikingumo valgant ir ge

riant.

— S. Galvydį, rezultatu 6:4, 6:4, 4:6, 7:5 
Mišrų dvejetą laimėjo A. Jakutis — 
V. Ščukauskaitė. Moterų dvejetos 
nugalėtojos — V. ir J. Ščukauskai- 
T ė s.

X Liep. m. 1 — 2 d. buvo didžiulė 
J S O (Jaunalietuvių Sporto Organizaci
jos) sporto šventė. Buvo per 3.000 
dalyvių. Programoje buvo: a) futbolp 
turnyras — dalyvavo 14 komandų (Kau
no, Alytaus, Telšių, Sedos, Viekšnių, Ak
menės, Mažeikių, Kėdainių, Radviliškio, 
Kaišiadorių, Marijampolės, Jonavos ir 
Jurbarko); b) krepšiasvydžio tur
nyras, kuriame dalyvavo 7 komandos vy
rų ir 3 moterų; c) estafetė per Kau
ną — joje dalyvavo Aukštaitija, Žemai
tija ir Suvalkija. Laimėjo Aukštaitija. Bė- 
go nuo Rotušės aikštės iki A. Panemu
nės, apie 8 klm. Antrą dieną rytą — 
eisena per miestą, eisenos metu sporti
ninkai aplankė poną Respublikos Prezi
dentą, ir Karo muziejų. A. Panemunėje 
kariuomenės stadione įvyko įspūdinga 
bendroji mankšta su 3.000 dalyvių, po 
mankštos sportininkai praėjo iškilmės 
maršu, paradą priėmė Respublikos Pre
zidentas ir Ministeris Pirmininkas. Va
kare buvo dovanų įteikimas laimėtojams. 
Šventė paliko labai gerą įspūdį.

X Liep. m. 22 ir 23 d. buvo tarpvals
tybinės teniso rungtynės Lietuva — 
Latvija. Laimėjo latviai, rezultatu 4:1; re
zultatai tokie pat, kaip pernai.

X Rugp. m. 6 d. Kauno jacht-klubas 
surengė Nevėžio upėje ties Raudondva
riu plaukimo rungtynes. Laimėtojai
— Dundens, A. Kuzmickas, Kmitas, 
Glemža, Rinkevičius. O rugp. 27 d, bu
vo metinė vandens sporto diena ir val
čių lenktynės.
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Fotografuoti gali kiekvienas.
Fotografavimas rudenį,

— Jau ruduo. Pirkti foto aparatą ne- 
beišsimoka, nes sezonas pasibaigė — ne- 
sykį man yra tekę girdėti kalbant foto 
menu besidominčius asmenis. Ar foto
grafavimui iš tikrųjų yra koks sezonas? 
Seniau, kol foto technika nebuvo pasie
kusi tokio tobulumo, kaip šiandieną, se
zonas buvo — tuomet geriausiai galė
davo fotografuoti tik vasaros metu, o ru
denį ir žiemą buvo sunku ar net visai ne
galima. Dabar fotografavimui jokio se
zono nėra! Kiekvienu metų laiku galima 
fotografuoti ir padaryti labai įdomių nuo
traukų.

Ruduo daugeliu atžvilgiu foto mėgėju? 
yra įdomesnis už vasarą. Yra daug foto 
mėgėjų, kurie saulėtą, su gelstančiais ’r 
byrančiais medžių lapais, rudenį laiko 
gražiausiu it tinkamiausiu fotografuoti 
laiku. Fotografavimas rudenį gali būti 
paskirstytas į fotografavimą giedriomis ir 
ūkanotomis dienomis. Apie tai ir pakal
bėsime.

Jei ruduo nelietingas, paskutinėmis 
rugsėjo ir spalių mėnesio pirmomis die
nomis oras yra giedriausias (permato- 
miausias). Dėl to rudenį labai gera fo
tografuoti tokius gamtos vaizdus (regi
nius), kur norima gauti ryškią tolumą.

Taip pat rudenį dažnai daug geriau 
kaip vasarą galima fotografuoti tokius 
objektus, kurie yra tarp medžių, pav. 
parkuose ar kitur paminklus, kapinėje 
antkapius, įvairius statinius ir kitur. Ka
dangi vasarą medžiai apaugę lapais, kar
tais jie tokius, kaip aukščiau minėti, 
objektus perdaug pridengia arba kai ku
rios jų dalys gauna per maža šviesos. Ru-

X Rugp. m. 4 ir 5 d. buvo dvirati
ninkų pirmenybės. 100 mtr, laimėjo 
Preisas (7,4 sek.), 200 mtr. — irgi Prel- 
sas (15,5 sek.), 500 mtr. — Muchinas 
(43,07), 1000 mtr. — Preisas per 1:22,2 
min. Preisas gavo Kauno sprinto 
titulą. 30 klm. distanciją laimėjo M u - 
chinas, per 61 min. 31,5 sek,, ir gavo 
s t a j e r i o vardą. Moterų sprintės var
dą laimėjo Maliauskaitė, nuvažia
vusi 200 mtr. per 18,4 sek. Lenktynės 
buvo Ukmergės plente.

X Šančių Šaulių Kovas rugp. 
m. 5 ir 6 d. šventė dešimtmetį. Ta 
proga surengė gražią sporto šventę,

X Rugp. m. 6 d. Tilžėje buvo tarp
miestinės lengvosios atletikos 
rungtynės, kur nugalėtoju išėjo 
Kaunas, surinkęs 126 taškus. (II vieta 
L-iepojus 104 taškai, III — Tilžė 101,5 t. 
ir IV -— Klaipėda — 46,5 taškai). Tai 
buvo labai gražus mūsų sportininkų lai
mėjimas!

X Mūsų futbolininkai šią vasa
rą žaidė šias tarptautines rungty
nes. Birž. m. 29 d. Kaune žaidė su atva
žiavusia Švedijos valstybine futbolo 
komanda. Rezultatai 2:0 švedų naudai. 
Liep. m. 20 d. Taline buvo tarpvalstybi
nės rungtynės Lietuva — Estija, lai
mėjo estai 1:2. Tarpvalstybinės rungtynės 
Lietuva — Latvija sužaistos 6:2 lat
vių naudai. Rugp. m. 9 d. Helsinkyje bu
vo tarpvalstybinės rungtynės Lietuva — 
Suomija — laimėjo suomiai, santykiu 
net 2:9.

X Kūno kultūros rūmai šią vasarą su
rengė didelę stovyklą — kursus Spo- 
rūtos instruktoriams rengti. Stovykla bu
vo Juodkrantėje, ir tęsėsi visą mėnesį, 
nuo liep. m. 10 d. ligi rugp. m. 10 d. Sto
vyklą aplankė J. E. Respublikos Prezi
dentas. Stovyklavo per 300 kursantų, 
daugiausia pradž. mokyklų mokytojų. 

denį, kai medžiai netenka dalies savo 
lapų ir dėl to lieka permatomesni, prie 
tokių vasarą pridengtų objektų dabar su 
kamera galima „prieiti“, t. y., padaryti 
gerų nuotraukų.

Labai patogu rudenį fotografuoti orę 
žmones. Rudenį šviesos mažiau, bet už 
lai ji yra „minkštesnė". Vasarą dėl stip
rios saulės šviesos visas veidas pasidali
na į šviesias ir tamsias dalis su staigiais 
perėjimais nuo šviesos į šešėlius. Dėl te 
atrodo labai kontrastingai. Rudenį kaip 
tik yra priešingai. Dėl tos pačios prie
žasties — šviesos švelnumo — rudenį 
geriau daryti sporto nuotraukas, pav, 
futbolo, krepšiasvydžio, teniso ir kitų 
žaidimų, lengv. atletikos pratimų ir kt. 
Vasarą darytos tokios nuotraukos dažnai 
atrodo labai kontrastingos, o rudenį fo
tografuotos — minkštesnės ir dėl to atro
do natūralesnės.

Yra nuotraukų, kur būtinai reikalinga 
saulė, nes jos šviesa suteikia vaizdui plas
tiškumo, kurio negalima gauti ūkanoto
mis dienomis. Kai kurios nuotraukos be 
saulės atrodo labai neįdomios. Tačiau 
nevisuomet saulė pageidautina. Kur daug 
saulės, ten dideli kontrastai tarp šviesos 
ir šešėlių. Dalį tų kontrastų galima iš
lyginti parenkant tinkamą ryškintoją ir 
popierių, bet dalies jų joks ryškintojas 'r 
popierius negali pašalinti ir nuotraukos 
atrodo perkietos. Nuotraukos be saulės 
irgi yra savotiškai įdomios, ypač kai yra 
rūkas.

Rūkas vaizdui suteikia tolumos ir gi
lumos. Toluma yra nustelbiama ir dėl 
to vaizdas atrodo gilesnis. Visi, kas sau
lei šviečiant išeina nuotraukoje ryšku, 
rūke — neryšku ir minškta. Visos nerei
kalingos smulkmenos nustelbiamos, nes 
rūkas jas lyg kokiu šydu pridengia.

Darant nuotraukas kai yra rūkas rei
kia neužmiršti, kad šiuo atveju svarbiau
sia yra artuma. Dėl to nereikia daryti 
tolumos vaizdų, kur nėra artumos, nes 
nieko gera neišeis. Reikia nepamiršti, 
kad įdomiausios yra tokios nuotraukos, 
kur artumoje susidaro šviesos refleksai, 
nes jie suteikia nuotraukai meniškumo. 
Tokie refleksai susidaro fotografuojant 
prieš saulę, jeigu rūkas nėra labai tirštas 
ir saulės spinduliai pro jį prasiveržia. 
Nuotraukų, kur artumoje nėra šviesos 
refleksų, reikia vengti, nes jos atrodo mo
notoniškos.

Taip pat reikia žinoti, kad artumai 
pagyvinti netinka žmogus ar gyvulys, 
apskritai, gyvas daiktas. Kontrastingu
mui nuotraukoje gauti ir ūkui bei tolu
mai pabrėžti pageidautini artumoje kokie 
nors daiktai, kaip medžiai, tvoros, sienų 
ženklai ir kiti tolygūs objektai.

Ką fotografuoti rudens metu? Išskai
čiuoti, nurodyti motyvus sunku. Spalių 
ir lapkričio mėnesiais, kai medžių lapai 
pradeda gelsti ar rausti ir šiaurūs rudens 
vėjai ima pūsti, naujų motyvų atsiranda 

— tik veršis...Elnias!

visur: ir mieste ir kaime. Fotografuoti 
galima viską, tik reikid žiūrėti, kad nuo
traukos nebūtų vien tikrovės kopija, o 
turėtų vadinamosios „nuotaikos", vaiz
duotų rudenį Pavyzdžiui, rudenį labai 
dėkingus motyvus sudaro architektūros 
kūriniai, kurių, kaip paminklų, statulų, 
kryžių, antkapių, vartų ir kt. galima rasti 
visur: parkuose, senamiesčiuose, kapi
nėse, pilyse. Tačiau architektūros kūri
nius fotografuojant reikia vengti moder
niškų, nes ruduo susijęs su praeitimi, turi 
vaizduoti ją, turėti romantikos, o ne atei
ties, modernizmo pažymių. Kai yra rū
kas, mieste motyvų galima rasti gatvėse, 
uostuose. Pav., labai įdomiai atrodo ke
leivių laukiąs vežikas, kurio užpakalyje 
is rūko iškyla koks nors bokštas ar sta
tinys. Lygiai įdomios laivų laivelių, sto
vinčių uostuose nuotraukos. Sodžiuje 
motyvų reikia paieškoti alėjose, kapinė
se, sodnuose, koplytėlėse ir kitur. Apskri
tai, motyvų galima rasti kiekviename 
žingsnyje, tik reikia pasidairyti, pagal- 
- ofi

Dabar keletas žodžių apie techniškąją 
fotografavimo pusę. Fotografuoti galima 
cu kiekvienu aparatu. Jei norima pada
ryti sporto nuotraukų ar apskritai foto
grafuoti judančius daiktus, reikalinga 
jautresnė negatyvinė medžiaga. Keno 
objektyvas silpnas, tas turi naudoti pa
čią jautriausią medžiagą — 26—28° Sch. 
Apskritai, reikalinga ortochromatinė ir 
nriešaureolinė negatyvinė medžiaga. Ypač 
pageidautina priešaureolinė medžiaga fo
tografuojant esant rūkui prieš saulę. Me
džiams su pageltusiais ar paraudonavu
siais lapais ir architektūrai geriausiai 
tinka panchromatinė medžiaga. Fotogra
fuojant rūke filtras nereikalingas, nes 
jis nieko gero neduoda.

Nuotraukas reikia minkštai išryškinti. 
Labai geri šiam reikalui yra rodinalio ir 
glicinos ryškintojai. Taip pat gerų re
zultatų galima gauti ryškinant mechaniš
kuoju metodu*). Kopijoms gaminti ge
riausiai tinka chloro bromosidabrinis 
popierius gelsvos spalvos su matiniu pa
viršiumi.

*) Apie mechanišką ryškinimą ir gerų 
ryškintojo receptų yra K. Lauciaus kny
goje „Fotografuoti gali kiekvienas", kurią 
išleido „Skautų Aidas".

K. Lauciaus knygą

Fotografuoti gali 
kiekvienas

gausite visuose knygynuose ir 
sk. reikm. tiekimo skyriuje. 
Knyga puiki ir kiekvienam 
skautui labai naudinga.

Kaina: 3,50 lt, su lux virše
liais — 4 lt.
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Kelionė į Chicagą ir atgal.
II

IR TAIP VAŽIUOSIM, VYRUČIAI!
oteburgo uos

tas ir mūsų lai
vas pasipuošęs 
įvairių tautų vė
liavomis. Jų 
tarpe plevėsavo 
ir mano tėvynės 
vėliava. Didžiu
liai, bažnyčių 
bokštų aukštu
mo kranai, sa
vo stipriais na
gais kilojo ke

leivių daiktus laivan. Po pusvalandžiukės 
buvo viskas paruošta ir gražus, baltai da- 
žvtas, švedų laivas Gripsholm sujudo. 
Viršuje, laivo orkestras sugrojo maršą. 
Keleiviai vieni nuo denio, kiti pro ap
skritus langus pradėjo laidvti įvairiaspal
vius poperinius kaspinus. Krašte gi sto
vintieji žmonės, kurių buvo apie penkia- 
tas šimtų, mojo baltomis skepetaitėmis 
ar skrybėlėmis. Abi pusi šūkavo — kly
kė. Visa tai truko keletą minučių, nes 
laivas gana greit tolo nuo krašto. Netru
kus žinoma, vieni grįžo namo, kiti gi 
kaspinais papuoštu laivu artėjo prie van
denyno.

Goteburgo uostas didesnis už mū
sų Klaipėdą. Be to, savo akmeniniais 
kalnais toks stiprus, kad kovai su van
denyno bangomis, nereikia dirbtinų akme
nų ar šiaip granito versti jūron. Vienur, 
kitur, pačiame uoste kvšo akmens salos. 
Tai laivų „priešai“. Kad geriau juos 
Įžiūrėti nakčia ant jų šviesos signalai pa
statyti dega. O štai čia matome akmeni
nius kalnus be jokios ant jų gvvybės ar 
trobos. Kur-ne-kur samanos. Žodžiu, juo 
toliau nuo uosto centro, juo nykesnis 
darės vaizdas.

Kas gi ten? Žiūrėkim!... Kiek daugel 
„piramydų" ir visos baltos. Kaip tik 
arčiau jų priartėjom „piramydės" virto 
baltomis palapinėmis, o šalę žmonės šil
dės saulės spinduliuos.

Kairėje štai švyturį paliekam! Vadi
nas, baigta — okeanas.

Vidudienis. Saulutės daug. Lengvutis 
vėjas vandenyno paviršių, išklotą veidro
dėliais, vos judina. Gražus gi vandenynas! 
Žiūrėk, kur tik neplauksi, visur toks pat 
išblizgintas tau kelias. Amerikon gi ke
lią puošia dar baltutės bangų putos. 
Jos gema laivo prišaky, stipriems moto
rams stumiant laivą. Berods, ir jūs tokių 
vaizdų vienur kitur jau būsit matę. Tik 
prisiminkit. Ar nesigerėjote kada tokiu 
vaizdu dailininko ranka sukurto? Juk 
taip. O čia tas pats, tik žymiai ryškesnis 
vaizdas. Čia bangų putos kalba kiekvie
nam sava kalba. Pažiūrėkit štai vienas, 
o štai ten antras, trečias klausosi bangų. 
Kiekvienam iš jų jos kužda, kalba. Ir 

žinot ipatingą jų. kalba. Ką jos kitiems 
kalbėjo, nežinau, bet ką jos man pasakė, 
galiu ir jums papasakoti — pasidalinti.

Banga bangą vijo, tolo, dingo. Mintis 
mintj gimdė, o viena kita liko. Liko štai 
kokios: „Ko plauki ten? Ką nori ten 
matyt? Pasaulio progresą? Laikai gi sun
kūs! Ar jie tavęs manai nei kiek ne
liečia?! Viskam būk pasiruošęs".

Į visas bangų kalbas aš atsakiau. Aš 
pasakiau joms, kad plaukiu Amerikon 
todėl, kad apie pasaulinę parodą pa
sklidęs gandas dar prieš metus pagimdė 
manyje norą tą parodą matyt. Aš noriu 
pažiūrėt ką sukūrė žmonija iki šiai die
nai. Visa tai parodyti ėmėsi pinigingoji 
Amerika. Negi per trumpą mano amžių 
pasikartos toks reiškinys? Važiuoju. Kas 
žino gal grįšiu žymiai turtingesnis. Taip 
turtingesnis, tik ne dolerių nešinąs, bet 
žinių, igytų sviete. Juk daug ko pama
tyti teks.

Teisybė, laikai sunkūs. Ne vienas :š 
Amerikos pargrįžęs nusiskundė. Bet ne- 
lengvesni ir mano tėvynėj. Su jais kovoti 
pasiryžęs. Bangoms dar nusakiau kelius 
ir būdus, kurie padėti man galėtų. Be
rods, jos pritarė. 0 jei ir tektų kiek dėl 
io pavargti (neapsunkinant kitų) ir tai 
imuos, nes branginu gerus prisiminimus

— Excuse me! — Prabilo į mane jū
reivis. — Prašome pietų, jūra dar jums 
įkyrės. Devynias dienas plauksim.

Gal būt, sakau, bet šiandie ji stebėti
nai graži.

Po piet stebėjau jūrą ir bemaž lyg 
pavakarės dar matomus krantus.

Beja, čia reikia jums primint, kad 
žuvėdrų debesis nuo pat pradžios kelio
nės lydėjo mūsų laivą. Laivo išjudintoje 
vandens juostoj jos, matomai, taip pat 
pietavo.

Krantai išnyko iš akių. Viena kita 
žuvėdra skraido. Saulutė skęsta vandeny. 
Sudiev saulutė! Kitados tave kitaip ly
dėjau, Tu dingdavai kur už pušyno, ar 
gult ėjai kur už kalnelių. Šiandien gi 
vandenyno gelmėse dingai. Sudiev!

Užgeso saulės spinduliai. Sužibo lai
vo akys, tai prožektoriai. Graži, žvaigž
dėtoji naktis aplinkui viešpatauja. Laivo 
viduje orkestras linksmina keleivius. 
Kaip mes gyvenome laive, ką pakelyje 
matėme, reikėtų nupasakot truputį, bet 
dabar labanakt.

Beja, aš jums žadėjau pasakyt ką gero 
aš mačiau laive. Taip žadėjau. Tai buvo 
lygiai prieš savaitę. Dabar bemaž kelio
nės galas. Pažadą turiu aš ištesėt.

Atleiskite, bet pirm tai aš noriu pa
sakyt, koks vaizdas galvoj gimė, kaip 
plaukiau aš vandenynu. Aš pamačiau 
didžiulį globusą, tą kurį prieš daugel 
metų sukinėjau mokyklos suole. Tada 
turėjau supratimą, kad visą tai kas jo 
paviršiuje mėlyna — vanduo. Bet kas ant 

to vandens paviršiaus dėjosi aš vaizdo 
neturėjau. Dabar globuse seniai matytą 
vandenyną kitaip matau. Jo paviršius 
pilnas laivų, laivelių, pilnas gyvybės. 
Jame taip pat kaip žemėje žymu kova 
dėl būvio. Žiūrėkite, mano kadai maty
tas globusas pasidarė toks didelis kaip 
mūsų žemė. Ir kiek daug laivų juo plau
ko. Vienus sutikom, kitus pravijom, treti 
’keršai mums kelio plaukia — prekes 
veža. 0 kiek žvejų pakeliui matėm, ku
rie kovodami su bangomis sau pelno 
duoną. Žuvėdros nardo, maisto ieško. 
Viena kita žuvis, žmogaus didumo, nu
garą parodžius, dingsta. Visur gyvybė 
kibžda.

Paliksim globusą, o grįšime prie lai
vo. Berods mes stovime ant denio. Taip, 
pačiam viršuje laivo. Kiek čia prikarstyta 
laivelių, tur būt koks dvadesėtkis. Jie, 
žinoma, nelaimėje mūsų visų išganymas. 
Šalia jų dar tiek daug vietos, kad ke
leiviai vieną kitą žaidimą žaidžia, šildos 
saulėje. Aš buvau tas iš keleivių, kurs 
lazda stumdžiau rutuliukus jį skaitlinė
mis užpildytąjį rėmą. Tai „Shuffel Board" 
žaidimas. Jame dalyvauja keturi žmonės. 
Du prieš du. Gana įdomus, o juo labiau, 
jei nori kiek pasportuoti.

Bet tiek to. Eisime apžiūrėti laivo. 
Malonus intendantas žada būti mums 
vadovu. Ir taip pradėsime nuo prišakinio 
stiebo. „Kodėl nuo stiebo?" O tai todėl, 
kad čia yra žmogus. Ar jūs nematot jo? 
Pryšakinio stiebo pusėje užslėptas nuo 
vėjo, nuo lietaus, žmogelis dairosi aplink
— tai mūsų kelio sargas.

Dabar gi lipsime aukštyn, pas kapito
ną. Patekę į jaukų stebėjimo punktą pra
dėjome dairytis. Kiekvieno akys lakstė
— žvalgės.

Svarbiausias čia dalykas — kompa
sas. O jis ne vienas. Iš jų arčiausias vairo 
rodo laivui kryptį. Kiti kontroliuoja vie
nas antrą. O visa tai dar tikrina ir pai
šiuku žemėlapyje braižo (laivui kelią 
ruošia) kapitonas ar jo pagelbininkai. Jie 
stebėdami į kompasus, kilometrų skait
liukus, barometrus, turi laivo kryptį taip 
tiksliai apskaitliuoti, kad nei rūkas, nei 
naktis, nei vėjo kryptis, nei audros nuo 
teisingo kelio nenukreiptų.

Kiek daug ten įvairių ir reikalingų 
prietaisų. Telefonas į laivo gilumas.

Aš į kapitoną žiūrėjau kaip į diri
gentą. Nors jis be judesių, be frako ir 
be lazdelės, bet jo laivo mašinų garsai, 
sirena, skambalas, vėjas švilpiantis vir
šuj stiebų, bangų putos ir gulintis že
mėlapy paišiukas, man gimdė muzikos 
garsus. Taip mes girdim muziką, mes 
matom „dirigentą" malonų kapitoną.

Dabar žemyn į laivo „širdį“. Tai mū
sų laivo mašinų skyrius. Aš eidamas gal
vojau, kad teks matyti, kaip žmonės su- 
murę prakaituoja — dirba. O tą jo „šir
dį' vaizdavausi murziną. Bet čia apsi
rikta. Mašinų skyriuje blizgėjo viskas. 
Žmonės, atraitytom rankovėm, švarūs ir 
darbas jų — rodiklius sekti.

Intendanto pasakymas „laivo širdis" 
labai čia tiko. Iš čia tikrai po visą laivą 
skirstėsi energija. Iš čia viršuje ventilia
toriai sučiupę gryną orą nešė į kajutes. 
Iš čia vamzdžiais visur vanduo sriuveno. 
Šiltas, šaltas: kokio tik tau prireikia. Iš 
čia ir šviesos visur dega. Ne kur kitur 
laivui stumti jėgos gema — viskas čia. 
Tiktai stebėk, kaip juda klapanai, kaip 
tempias spyruoklės, kaip sukas volai. 
Kiek daug dinamo mašinų. Visos sukas, 
burzgia, veikia. Rodikliai visi baisūs man 
alrodė, nes į visus žiūri su baime. Va, ro
dos, tas jau pavojaus raudoną ribą sie-
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kia. Ko gero truks dar kas. Trupučiuką 
lyg ir nejauku.

Tenai visai skyrium, prie katilų, tik 
vieną žmogelį mačiau. Vaikšto, dairos ir 
rankenos pasukimu reguliuoja ugnį. Jis 
yra tam, kad prižiūrėtų automatą, kuris 
į krosnį naftą teikia. Visur švaru ir jo
kių juodimų ar anglių dulkių nebėra.

Dar leidomės gilyn į laivo dugną. O 
ten ilgus du volus stebėjom. Jie nuo ma
šinų skyriaus iki pačiam laivo galui tęsės. 
Juos į glėbį vos apimsi.

— štai, — sako intendantas, — kas 
varo mūsų laivą.

Iš ten nužygiavome į maisto sandė
lius. Jie jokio įspūdžio nepadarė, tik tiek, 
kad ten visko yra ir šalta, kaip ledo rū
syje.

Gal man bepasakojant kiek išalkot, 
na, tai nueisime pasidairyti į virtuvę — 
nuėjome.

Čia buvo kas stebėti. Virtuvė įrengta 
2000 žmonių maistą gaminti. Visi prietai
sai sugrupuoti skyriais. Iš jų įspūdingiau
sias saldžiųjų valgių gaminimo skyrius. 
Ne todėl, kad ten viskas skaniai kvepia, 
ne. Ten daugiausia įvairių mašinų ir jų 
veikimas metasi akin. Bežiūrėdamas vir
tuvės įrengimą, bestebėdamas ten dirban
čius žmones, gauni gero fabrikėlio vaiz
dą. O tame fabrikėly dirba 50 žmonių, 
— paaiškino mums intendantas.

Iš virtuvės išėję vaikščiojom po visą 
laivą, bet neilgai, nes užklupo mus „cim
bolų" garsai — ženklas pietauti.

Visi rinkosi į valgomąją salę. Beja, jūs 
dar ten nebuvote, tai eisime kartu.

Kiek nusileidę laiptais žemyn, mes 
esame didžiulėje salėje. Pastebėjote prie 
įėjimo į salę stovi gražus raudonas vy
rukas ir kiekvienam ateinančiam linkteli 
galvą ir dar nusišypso. Tai valgyklos šei
mininkas. Jis ir išeinant tą patį malonų 
veidą parodo, tik nemanyk, kad specia
liai tau. Tai jo pareigų dalis.

Na, kaip jums čia patinka. Visai į ge
rą ir jaukų klubą panašu. Šviesios visur 
spalvos, parketas. Elektros daug. Gėlių 
netrūksta. Sidabro šaukštai, peiliai ant 
s+alų. Orkestras. Jauni, judrūs padavėjai 
apie jus tūpčioja. Na, ką? Patinka?

Ir man patinka. Visų čia nuotaika ge
ra. Matote, ir nepajutom, kaip valanda 
prabėgo. Dabar kavos į viršų. Taip pat 
didžiulė salė, tik ne taip šviesi. Sėski
me kur kam patogiau. Kavos puoduką 
gausit. Už jį mokėt nereikia — išgerkit. 
Bet jei norėsite kokio vyno ar kitokių 
..skystimėlių", galite užsisakyti, bematant 
bus ant stalo. Aš sėduos čia, prie dak
taro.

Beja, nepasakiau jums, kad vakar prie 
kavos puoduko susipažinau su vienu ke
liauninku. Jis važinėjo po Europą su 
žmona ir dukterimi. Kaip paprastai, ke
lionėse kalbos pradžia „Iš kur važiuoji?... 
Pas ką?“ O toliau visi kiti pridėčkai. 
Iš jų labiausia man įsmigo į galvą jo pa
sakymas, kad aš pažinęs Ameriką pano
rėsiu joje ir likti. Tą jo pranašavimą grio
viau, sakydamas, kad mano krašte dau
giau saulės. Ją nestelbia mūrai. Daktare, 
tik paklausyk, po dešimties minučių ke
lio aš galiu būti jau gamtos prieglobsty. 
Galiu būti miške, laukuose ar pas upę 
■kur sėdėti. Visa tai aš branginu. Pas jus 
gi tą malonumą gali justi turėdamas savo 
auto ir tai po valandos kitos kelionės. Aš 
myliu savo šalį ir svetur nebūsiu.

Ilgai žiūrėjo į mane žilaplaukis ke
liauninkas ir išsitraukęs užrašų knygutę 
paprašė mano adreso.

K. Jurašūnas.
(Bus daugiau).

Chicago, 1933.VIII.2 d.

Lietuvių skautą draugove 
Amerikoje gerai veikia.

(Mūsų spec. kor.).

Didelė draugovės šventė.
Jūs žinote, kad J. A. V. Balti- 

morės mieste yra lietuvių skautų 
draugovė (45 Nr.). Šioj draugovėj 
visi skautai yra lietuviškos kilmės. 
Lietuvių skautų dr-vė š. m. birže
lio mėn. 24 d. labai įspūdingai ap
vaikščiojo savo metines sukaktis. 
Savo brangios šventės proga, lie
tuvių draugovės skautai iškilmin
gai Baltimorės miestui padovanojo 
puikų ąžuolą. Dalyvaujant labai 
maloniai publikai, skautai šį lie
tuvišką medelį pasodino pačioj 
gražiausioj didžiojo Carroll sodo 
dalyje prie Mansion House.

Iškilmėms vadovavo lietuvių ko
miteto pirmininkas Dr. A. Ž e 1- 
v i s. Šventės vadovas dalyviams 
pirmiausia perstatė p. Kari E. 
Pfeiffer, Maryland© valstijos 
miškininkystės departamento at
stovą, kuris lietuvių skautams pa
dovanojo tą brangų medį. Aukšta
sis svečias skautams priminė, kad 
jie turį mylėt ir saugot ne tik šį 
ąžuolėlį, bet kartu ir visus gamtos 
medžius.

Lietuvių draugovės skautas An
tanas U r 1 a k i s medelį priėmė ir 
širdingai padėkojo jo padovano- 
tojui.

Draugovės vardu Dr. A. Ž e 1- 
v i s čia pat ąžuolą padovanojo 
Baltimorės miesto Majorui (bur
mistrui) p. Hovard ir Jack- 
son, jam pačiam išvykus ir atsiun
tus specialų apgailestavimą, čia jį 
atstovavo Baltimorės miesto tary
bos pirm-kas p. E. L e s t e r M u 1- 
1 e r. P. Muller miesto burmistro r 
tarybos vardu, gražiai lietuvių 
skautams padėkojęs, medelį per
davė miesto sodų departamentui, 
kurio atstovas, p. J. E. Holt- 
man, ąžuolą priimdamas pasiža
dėjo tinkamai jį globoti.

Šia proga lietuvių draugovės 
draugininkas Vaclavas (Wat
son) R a c h i n s k a s pasakė gra
žią prakalbėlę ir visiems prie šios 
šventės taip daug prisidėjusiems ir 
padidinusiems šventės nuotaiką 
širdingai padėkojo.

Ąžuolas ilgus ilgus metus pri
mins šią šventę ir liudys, kad jo so
dintojai ne tik buvo skautai, bet 
kad jie atstovavo ir lietuvių tautą.

Šį medelį pasodindami lietuviai 
skautai aktyviai prisidėjo prie Bal
timorės miesto pagražinimo. Atei
tyje šis medelis, užaugęs galingu 

ąžuolu, suteiks pavėsį žmonėms 
atsikvėpti, bus patogi paukščiams 
buveinė ir maisto šaltinis žvėre
liams.

Carroll parkas yra toj Baltimo
rės miesto dalyje, kur daugiausia 
gyvena lietuvių.

Lietuvių skautų draugovę globo
ja Amerikos lietuvių atletų klu
bas.

Šiems metams draugovės vado
vybę sudaro: draugininkas V. Ra
chin sk a s, padėjėjas — Jonas 
Luiza; o į draugovės komitetą 
įeina: Jonas Urlakis, Juo
zas Milunaitis, Vincas 
R a d a v i č i u s ir Dr. A. Ž ei - 
vis.

Lietuviai gerai pasirodė skautų 
plaukimo lenktynėse.

Liepos m. 15 d. įvyko Baltimo
rės skautų plaukimo lenktynės, ku
riose dalyvavo 122 draugovės su 
3612 skautų, jų tarpe ir lietuvių 
skautų draugovė. Lietuvių drau
govė laimėjo ketvirtą vietą. O per
nai tokiose pat lenktynėse ji buvo 
gavusi aštuntą vietą.

Lietuvių draugovė mini Darių ir 
Girėną.

Liepos m. 19 d. lietuvių skautų 
draugovės sueigoje atitinkamai bu
vo pagerbtas lakūnų Dariaus ir 
Girėno žygis iš New-Yorko į Kau
ną. Visi skautai labai jautriai pa
minėjime dalyvavo.

Draugovės iškyla.
Lietuvių draugovė liep. m. 23 d. 

išvyko į didelę vasarinę iškylą, 
Millersville, prie gražaus ežeriuko.

Skautai patys gamines valgį, vi
rė ir kepė; plaukiojo, įvairius žai
dimus žaidė, praktikavos skautiš
koj technikoj ir linksmai praleido 
laiką.

Draugovė yra labai dėkinga bro
liams Jociams už skautų nuve
žimą į iškylą. Kor.
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Idėjos ir
• Mirė kun, prof. Petras Kraujalis. Vil

niuje mirė didelis lietuvių organizatorius, 
aktyvus veikėjas ir šviesusis mokytojas 
kun. prof. P. Kraujalis. Nors kun. Krau
jalis mums savo asmenybe žinomas iš vė
lesniųjų — pavergtojo Vilniaus — gyve
nimo metų, tačiau jo darbas lietuvišku
mui visada buvo vertingas. Mirė kun, 
Kraujalis turėdamas tik 50 m. (gimė 1882 
m.), Palaidotas Vilniuje.

• Kipras Petrauskas kviečiamas kon
certuoti į Maskvą, Leningradą ir Milaną.

• L. Gira baigia monografiją apie po
etą Valerijoną Zagorskį-Užukalnį, kurs 
gyveno ir rašė Strazdelio — Baranausko 
laikotarpy. Taip pat rašo ir apie kitą 
poetą Alekną-Aleknavičių,

• Pr. Kaupelytė Prancūzijoj baigė dvi 
konservatorijas dainininkės ir dainavimo 
mokytojos diplomais. Tuo būdu ji yra 
pirmoji diplomuota dainavimo mokytoja 
Lietuvoje.

• Velykiškės piliakalny (Dusetos vaisė, 
prie Sartų ežero) archeologas pik, Tara
senka pradėjo kasinėjimus. Tuo būdu iš 
lig šiol kasinėtų žemaičių ir Klaipėdos 
krašto piliakalnių persikelta ir į Aukš
taitiją. Rastosios iškasenos labai vertin
gos ne tik mums, bet ir tarptautinei ar
cheologijai. Jos iškeliančios naujų pro
blemų apie lietuvių gyvenamąsias vietas 
ir siekiančios I — III amž.

• Laiškai apie Vytautą D. ir Kęstutį. 
Prahos archyvuose, istorininkų žinia, esą 
rasta svarbių laiškų apie Vytautą D. ir 
Kęstutį.

• Ministerio Pirmininko p. J. Tūbelio 
tėvas mirė. Mirė rugsėjo 4 d., turėdamas 
apie 87 m. Jis gyveno savo ūkyje, Rokiš
kio apskr., Panemunėlio vaisė., Augusta
vo vienkiemyje.

• Lietuva italų rašytojo romane. Popu
liarus italų rašytojas ir žurnalistas Lucio 
d’Ambra prieš pora mėnesių išleido nau
ją romaną, kur porai desėtkų puslapių 
veiksmavietę nukelia į Kauną. Lietuvai 
rašytojas nesigaili gerų žodžių ir, kas Įdo
miausia, paliečia Vilniaus klausimą, apie 
jį kalbėdamas mūsų, lietuvių, naudai. Ro
mano skyrius apie Lietuvą bus spausdi
namas Naujosios Romuvos žur
nale.

• Vilniaus lietuvių teatras. Būklė, ku
rioj randasi šiandieninis lietuvių kultūri
nis veikimas Vilniaus krašte, gyvai pri
mena prieškarinius laikus, kada Lietuvą 
rusai valdė. Lenkų valdžia cenzūruoja 
pjeses, ypač lietuviškas ir daugumą jų 
Vilniaus krašte vaidinti uždrausta. Visi 
tie suvaržymai, savaime suprantama, 
sunkiu slogučiu ant lietuvių kultūros vei
kimo gula ir, pirmon galvon, varžo lietu
vių teatro ugdymą. Šalia smulkesnių vai
dintojų ratelių provincijoj, pačiame Vil- 
n’uje veikia žymesnis artistų mėgėjų bū
relis,

• Jau surašinėjamos nelietuviškos pa
vardės. Kilus sumanymui atlietuvinti ne
lietuviškas pavardes, visos nelietuviškos 
pavardės jau surašinėjamos. Manoma, 
kad naujuose pasuose, kurie netrukus jau 
bus paruošti, pavardės būsiančios įrašo
mos jau atlietuvintos. Dėl pavardžių at- 
lictuvinimo spaudoje pasirodė įvairių 
nuomonių, tačiau dauguma yra už pavar
džių atlietuvinimą.

JAUNIEMS AKADEMIKAMS.
Universiteto koridoriuose aidi jaunųjų 

kolegų žingsniai. Jie vaikšto, žvalgosi, 
žiūrinėja įvairaus didumo ir įvairiai iš
margintas bei papuoštas vitrinas. O tų 
vitrinų begalė. Naujai atvykęs kolega

darbai.
svarsto: kur ir į kokią korporaciją jis 
turi įstoti.

Ar tenka Jums, jaunieji kolegos — 
broliai skautai, galvoti šiuo klausimu? 
Jūs gimnazijoje buvote skautais, be abe
jo, norite jais būti ir toliau. Jūs norite ir 
toliau gyventi skautiškais idealais, skau
tiška nuotaika ir skautišku entuziazmu 
dirbti akademiniame gyvenime. Visa tai 
lengvai galėsite atsiekti, dirbdami vien
minčių — brolių studentų skautų tarpe.

Studentai skautai yra susibūrę aka
deminiame gyvenime į korporaciją „Vy
tis“ (studentės skautės turi savo drau
govę), kurios kuklią vitriną rasite uni
versiteto rūmuose. Korpl „Vytis“ jungia 
studentus skautus į vieningą vienetą, ku
riame’studijuojamas skautizmas, kaip pe
dagoginio auklėjimo sistema; jos nariai 
dirba skautiškąjį darbą ir už Alma Mater 
sienų — Kauno skautų tunto atskiruose 
vienetuose.

Laukiame Jus, jaunieji kolegos, įsto
siant į mūsų eiles ir uždegsiant mus nau
ja energija ir didžiu darbu. Tikimės, kad 
vieni kitiems rankas padavę, mes dirbsi
me drauge akademiniame gyvenime, gy
vendinsime tikrai lietuviškas tradicijas, 
kurios nežino blizgančių špagų nei iš sve
tur paskolintų kepuraičių formų. Mes tę
sime skautiškąjį darbą, o darbas yra ver- 
ž.masis prie tiesos spindulių, ieškojimas 
poilsio nerimstančiai, kupinai įvairiausių 
troškimų, jaunystės ugnimi liepsnojančiai 
sielai.

Tad ženkite, jaunieji kolegos, drąsiai 
į Alma Mater sienas, o Jūsų laukia bro
liai vienminčiai — „Vyties“ korporantai!

A. Sk.

Skautų įstatai — 
atbulai pažiūrėti.

I. Kai tu pasakoji atsitikimus — 
gali drąsiai meluoti ir perdėti. Pa
sakojimas bus įdomesnis, bet nie
kas nelaikys tavęs garbingu ir tie
siu žmogumi.

II. Dažnai yra linksma pasijuok
ti iš kitų žmonių papročių ir įsiti
kinimų. Kartais su pavydu žiūri 
į kitas tautas, ir savo tėvynę sta
tai į paskutinę vietą. — Argi ‘ma
nai, kad taip elgdamasis esi ištiki
mas Dievui ir Tėvynei?

III. Kai tu būni egoistas, rūpi
niesi savo patogumu ir nauda, tu 
darai „gerą darbelį“ tik sau pa
čiam, nors aplinkiniai žmonės ži
ro, kad tu esi skautas. Bet jie ži
no, kad tu nesi tikras skautas, 
nes tikras skautas visada ieško 
progos kitiems padėti.

IV. Stenkis visur iškelti save 
aukščiau už draugus, užimti geres
nę vietą ir panašiai. Bet tuo tu 
įrodysi, kad nesi draugiškas.

V. Tu privalai nesveikinti pir
mas kitų, ypač vadų ir skaučių, 
kad įrodytum, jog nesi nei manda
gus nei riteriškas.

VI. Miške tikrai garsiai dainuok 
ir kelk didelį liarmą, kad žvėrys 
suskubtų nuo tavęs pabėgti. Retai 
sutinkamus augalus rauk su šakni

nis, kad jie pasidarytų dar retes
ni. Tuo tu visai aiškiai parodysi, 
kad įstato „būk gamtos draugas“ 
tu iki šiol dar nesi supratęs.

VII. Tu turi neklausyti vadų įsa
kymų ir skautų įstatų, jeigu nori, 
kad tave negarbingai išprašytų iš 
brolijos. Įsidėmėk: skautas yra 
paklusnus.

VIII. Jei dėl kurios nors prie
žasties tu esi susierzinęs, tai pa- 
reikšk savo blogą nuotaiką tikrai 
triukšmingai ir smarkiai, kad visi 
pažintų tavo būdą ir žinotų, kad 
lu negali būti linksmas ir paten
kintas.

IX. Jeigu turi pinigų, tai išleisk 
juos lengva širdimi. Juk tu ma
nai, kad kol pats nieko neuždirbi, 
tol taupumo įstatas tau nėra pri
valomas.

X. Jei tu blogai galvoji apie sa
vo artimą, jei tau patinka negra
žios kalbos, ir norėtum įsikąst į 
dantis papirosą, kad būtum „vy
ras“, jei vaikščioji nešvarus ir ap
sileidęs — tada kiekvienas žino, 
kad tu esi liurbis ir nesi blaivus ir 
skaistus mintyse, kalboje ir dar
buose.

KETURIOLIKA GERŲ DALYKŲ 
GERAI DRAUGOVEI.

Ar draugovė pagrįsta skilčių sis
tema ir turi pilnas skiltis?

Ar skiltys rengia sueigas tarp 
draugovės sueigų, ypač skautų na
muose?

Ar draugovė turi programą su
eigoms ir ar ji vykdo programą?

Ar rašeiva moka parengti šva
rius ir tikslius protokolus ir tinka
mai vesti skilties statistiką ir t. t?

Ar vietinis tuntas yra painfor
muotas apie specialią draugovės 
veiklą ir apie būsimus darbus, ku
rias numatote?

Ar draugovė rengia iškylas — 
net šeštadienio popiečio iškylas?

Ar draugovė dalyvauja sąskry
džiuose?

Kas atstovauja draugovei sto
vyklaujant vasarinėje stovykloje 
ar savaitės pabaigos stovykloje ar 
abiejose?

Ar berniukai turi uniformas ir 
nešioja jas atitinkamomis progo
mis?

Ar naudojatės skautiškais vado
vėliais, „Skautų Aidu“ ir t t. per 
draugovės sueigas?

Ar berniukai atlieka visuome
ninių gerų darbų?

Ar tuntininkas reguliariai lan
kosi sueigose?

Ar išlaikote savo narius, ar ne
tenkate jų taip pat greitai, kaip 
naujų gaunate?
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fcnygsf lentynėlei
MURZIUKAS, Petras Babickas, 

iliustruota apysaka vaikams, Kaunas, 1933 
m, „Minijatiūra . 66 pusi. Kaina 1,50 lt. 
Sukrauta „Spaudos Fonde“, Laisvės ai. 62.

Si apysaka ištisai perėjo per „Skautų 
Aido" puslapius 1932 metais. Mūsų laik
raščio skaitytojams, skautams ir neskau- 
tams, jos turinys, be abejo, žinomas. Da
bar ši apysakaitė išleista dailia, skoningu 
viršeliu papuošta ir keliomis gražiomis 
iliustracijomis paįvairinta, knygele.

Mums, skautams, džiugu, kad veika
lėlio personažai perdėm skautiški, svar
bieji net — tikri skautai, organizacijos 
nariai.

Štai ką kalba autorius Vytauto lūpo
mis: ...„Man rodosi, kad kiekvienas jau
nuolis, jei jis nori išaugti tikrai naudingu 
tėvynei ir garbingu tautos sūnum, turi iš
eiti skautizmo mokyklą. Skautizmas ap
ima visa. Skautu būdamas, tu išmoksi ne 
tik menkniekių, sakysim, prisiūti sagą, 
bet taip pat šypsodamas kęsti alkį ar ne
malonumus, išgelbėti žmogui gyvybę ir 
nueiti nepastebėtu, kad tik išgelbėtasai 
nepastebėtų... Ar tu supranti, kad, jeigu 
taip visi žmonės pradėtų gyventi, t. y,, 
rūpintųsi daugiau savo artimu, o ne sa
vim, koks tai būtų puikus žmonių gyve
nimas...“.

Šia apysakaite autorius yra atspėjęs 
mūsų, skautų, sielą ir už tatai ši knygelė 
mums yra itin brangi. Mums būtų labai 
džiugu, kad ji paplistų po visas mokyk
las ir kad ją skaitytų visi vaikai. Para
šyta gyvai ir vaikams gali patikti.
x K. P.

SEPTYNI, Rinktinė poezijos knyga: 
Stasius Būdavas, Klemensas Dulkė, My
kolas Linkevičius, Alė Sidabraitė, Vytau
tas Sirijos Gira, Stepas Zobarskas, Kazys 
Zupka. „Sakalo" b-vė. Kaunas, 1933 m. 
Redagavo KL Dulkė. 102 pusi. Kaina 3 k.

Čia randam septynių mūsų jaunųjų 
poetų eilėraščių po pluoštelį.

St. Būdavo yra du eilėraščiai kiek 
gerėlesni: viename („Eilėraštis" 18 psl.) 
parodo vaizdais kūrėjo įkvėpimo akte ki
lusias psichologines būsenas ir meta vie
ną kitą kūrėjo inspiracijos momento psy
choanalyzes bruožą, antrame („Žuvėdrų 
kelionė" 19 pusi.) piešia savo, kaip per
nelyg jautraus žmogaus, iš dalies nayvius 
pergyvenimus, kuriuos jam sukelia ru
denį išlekiančios žuvėdros.

Kl. Dulkės gerėlesnis eilėraštis „Apie 
jūrą ir sidabro tolumas", kuriame mėgi
namas išreikšti jūros neribotumas, platu
mas, tęsimasis begalybėn, kas autoriui 
noroms nenoroms primena gyvenimo, jū
rai prilyginamo, fatališkumą. Žinoma, ši
toji mintis tame Kl. Dulkės eilėraštyje 
gana miglotai išreikšta, bet vis dėlto 
jautresnis skaitytojas ją pajus ten esan
čią; ir dėl to, kad ji ten glūdi, yra visai 
natūrali autoriaus nusivylimu persunkta 
nuotaika, vyraujanti tame eilėraštyje.

M. Linkevičiaus eilėraščiai duoda 
įspūdžio, kad jie rašyti autoriaus ne 
įkvėpimo pagauto, o nuvargusio, apati- 
jon pakliuvusio. Tiesa, vienas kitas jų 
(„3 meditacijos“ 35 pusi, ir „Laisvės alė
joj" 40 pusi.), gal, yra kurtas tikrai įkvė
pimui užėjus, bet ir juose mažai tėra to 
meniško apdirbimo, be kurio aukščiausia

me įkvėpimo laipsnyje ir genijaus kūri
nys bus tik pamišėlio kliedėjimas.

Alė Sidabraitė stebi gyvenimą pro 
meniškus akinius, pagaudama savo tikrai 
gilia intuicija esminguosius jo bruožus, ir 
dėl to galima manyti, kad autorė yra už
ėjusi tą kelią, kuriuo ji kada nors priei
sianti prie meniškosios pasaulėžiūros su
sidarymo; tačiau išreikšti lyriniai savo 
pergyvenimus taip giliai, kaip pergyven
ti, ji negali ar bent tuo tarpu pasirodo 
negalinti.

Vytautas Sirijos Gira atrodo visiškai 
nuklydęs nuo poezijos kelio pakeleivis. 
Savo rekordišku noru pasirodyti origi
naliu jis visiškai netenka to minimalinio 
idėjinio požiūrio, kuris kiekvienam, net 
ir menkiausiam, meno kūriniui yra bū
tinas, nes jis visada savaime, jei tik kū
rimo metu nebuvo kūrėjo varžytasi, ap
tinkamas kūrinyje.

Stepo Zobarsko, iš tikrųjų, geriausi 
eilėraščiai visame rinkinėlyje, kaip tei
singai jau ir kai kurie recenzentai yra 
pastebėję. Jis senos eiliavimo formos ne 
vieno ypatumo nenori netekti tol, kol jo 
vietoje nėra dar suradęs kito, tinkames
nio. Šitoks nuoseklus naujos formos ieš
kojimas, galimas daiktas, Zobarskui ne
leis ateityje patekti į tokias išsiblašky
mo ir chaoso (ir formos ir turinio atžvil
giu) klampynes, į kokias yra patekęs ne 
vienas mūsų jaunųjų poetų.

Kazys Zupka taip pat, kaip ir visi 
aukščiau minėti, nenumato tikro meni
ninko kelio ir nėra jo aptikęs. Tačiau 
reikia pasakyti, kad yra K. Zupkos vie
nas kitas ir gerėlesnis eilėraštis (pav., 
„Psalmė tyruose'); ir čia Zupkai pa
gelbsti, gal būt, tas pats, kaip ir Zobars
ko, linkimas į konservatyvumą eiliavimo 
formos srityje.

Apskritai imant, šis rinkinėlis parodo 
mūsų jaunųjų poetų didelį išsiblaškymą 
ir visišką menui būtinų privalumų nesu
pratimą. M. Jūrelis.

Naujos knygos.
X Dainos Rikiams. I. Surinko ir pa

rengė D. Andrulis, III rinktinės lei
dinys. 31 p.

X Dainos Rikiams. II. Surinko ir pa
rengė D. Andrulis. III rinktinės lei
dinys. 31 p.

X Tautos senienoms rinkti programa. 
Šiaulių kraštotyros draugijos leidinys. 
1933. 16 p.

Į šią trumputę knygelę turėtų skau
tai ir moksleiviai atkreipti dėmesio. Ją 
bevartant kils daug gražių minčių labiau 
susirūpinti mūsų senove ir jos palaikais. 
Konkreti programa atidarys akis, kokie 
senesni daiktai byloja apie mūsų tautos 
praeitį.

X Lietuviškos ir kitokios GIROS. 
„Sakalo" b-vė. Kaunas, 1933. Kaina 1 
lit. 64 pslp.

Šios knygelės tikslas — duoti mūsų 
kaimų gyventojams receptų šaltiems gė
rimams naminiu būdu pasigaminti... Čia 
surinkti receptai ir nurodyti visokių girų 
gaminimo būdai iš įvairiausių produktų.

X Rašybos reformos komisija RAŠY
BOS REFORMOS PROJEKTAS. Kaina 
50 cnt. „Sakalo" b-vė. Kaunas, 1933 m 
20 pslp.

X Zigmantas Kuzmickis. Lie
tuvių kalbos gramatika, vadovėlis pirmo
sioms aukštesniųjų ir vidurinių mokyklų 
klasėms. „Sakalo" b-vė. Kaunas, 1933. 
146 psl. Kaina — 3 lit.

X Z. Kuzmickis. Lietuvių litera
tūra, IV d., spaudos draudimo laikotar
pis. „Sakalo“ b-vė. Kaunas, 1933. 318 p. 
Kaina 5 lit.

AIDS TO SCOUTMASTERSHIP 
IN LITHUANIAN.

The official organ of the Lithu
anian Scout Association published 
a Lithuanian translation of Aids 
to Scou (mastership this summer. 
The introduction to the Lithuanian 
version was written by the Presi
dent of Lithuania who is also the 
Honourary Chief Scout. In it the 
President expresses his deep ap
preciation of the educational va
lue of Scouting and highly recom
mends it to the teachers of Lithu
ania. The Lithuanian translation of 
the Aids to Scoutmastership which 
has been called Skautų Vadas is 
very tastefully put out and has a 
coloured frontispiece of the Chief 
Scout. All the initial letters were 
especially designed for it in the 
characteristic style of Lithuanian 
folk ornaments.

A translation of Scouting for 
Boys is also being prepared and 
will be shortly published.

■........... —-
Q o c d a s aden-CPoujellis

(Skautų ^0 actas 
Qoadq pacašė Ciefuoos (Skaufq 

(Šefas

Iliustruota spalvotu Bi Pi pa
veikslu ir didžiomis raidėmis. 
Vadovėlis skautų vadams, 
skautininkams, tėvams, dva
sininkams, mokytojams ir kt. 
1933 m.

(Skautų ylido leidi aus 

112 pusi.
■ . _____ ■ ■

Sktn. Dr. K. Avižonis

Kaip stovyklauti
Pasirengimas stovykloms, 
stovyklų įrengimas ir sto
vyklavimas.
Su 356 iliustracijomis. 
Įvadą parašė Vyriausias 
Skautininkas.
1933 m.

Skautų Aido leidinys
308 puslap. Kaina 5 lit

Skautų vakąrams 
ir vaidinimams 
labai tinka veikalėlis

Geri darbeliai
ir

dideli darbai 
skautiškas 3 veiksmų vaidinimas. 

Kaina 1 lt.
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Penktas skyrius.
„Gulbinų“ skiltis nori žinotu ..

Pagaliau buvo nuspręsta.
Pirmiau „Gulbinų“ pranešimas draugininko visai nebuvo 

paveikęs. Jis nenorėjo nė klausyti apie Enrio sumanymą, lįsti 
į svetimus namus, kur gal nebuvo nieko ypatingo. Tačiau dabar 
jau buvo situacija pasikeitus. Bretaniečio šnipinėjimas kvepėjo 
kaž kuo keistu. Pats draugininkas taip manė. Jo žodžiai, pa
sakyti prieš žaidimų pradžią, rodė, kad „Gulbinų" žygis jau 
vyresnybės leistas ir pagirtas. Nuo šio laiko jau pats draugi
ninkas imasi viskam vadovauti, — taip galvojo patenkintas 
Enris.

Susitikęs Joną Lioreną, džiaugėsi:
— Matai, seni, dabar jau rasim patį visų tų paslapčių 

kamieną.
Jau buvo sutemę. Kiti „Gulbinai" tyliai šnekučiavosi 

savo palapinėje. Visi nekantriai laukė ženklo pradėti kelionę.
Kiek patylėjęs, Liorenas paklausė:
— Ar tu manai, kad dėl to popiergalio draugininkas 

ryžosi mus siųsti?
— Taipl Jis pats man tai sakė. Jo nuomone, Vanikui 

buvo pavesta ištirti, kiek mūs yra, kur mes sustoję ir koki 
mūs tikslai.

— Ar jis tau nesakė, ką reiškia ta pora žodžių popieriuje?
— Taip. Klausyk, kaip jis juos aiškina:
„Skaičius 32" rodo, kad Vanikas" mus skaitė. Tik jis 

suklydo, nes mūs yra 38. Bet iš tolo jis gana neblogai suskaitė.
„4 palapinės +1 + 1 nuošaliau" bus ne kas kita, kaip 

mūs stovykla. „Nuošaliau“ stovinčios bus draugininko ir ka
peliono palapinės.

— Tikrai! Visai aišku, — sušuko Jonas. — Bet kas tos 
kartys?

— To nė draugininkas tikrai nežino. Greičiausia tai bus 
mūs lazdos. Vanikui, tur būt, buvo pavesta ištirti, ar mes 
ginkluoti. Jis matė mūs lazdas, nežino, kam jos tinka, tai ir 
pavadino jas kartimis.

— Labai gali būti.
Valandėlę abu draugai nutilo. Paskui Liorenas vėl pa

klausė:
— Ką gi mes, tiesą sakant, darysim įėję į tuos rūmus?
— Draugininkas norėtų, kad mes viską juose apžiūrėtume, 

jokio užkampio nepraleisdami. Paskui turėsime viską jam pa
pasakoti.

— Dar vienas klausimas: kaip mes ten įeisime?
— To dar nė aš pats nežinau, — atsakė Enris kiek su

mišęs, — Šiaip ar taip, tai nebus visai lengva. Bet skautui 
nieko neturėtų būti negalimo. Vis reikia šį tą sugalvoti. Be to. 
nereiks mums nė labai atsargiems būti, nes namas negyvena
mas. Turėsime tik žiūrėti, kad mūs nepamatytų iš ūkio, kuns 
yra už kokių 200 metrų prie kelio, kur vakar ėjome.

— Kada gi išeisime?
— Draugininkas įsakė, kad tuoj po laužo skiltis būtų 

pasiruošus. Aš manau, kad jau neteks ilgai laukti. Dėl to gera 
bus patikrinti, ar viskas tvarkoje. Gal tu apsiimtum žiūrėti 
daiktų, kuriuos reikės gabentis: dvi ar tris virves, kokios pen
kiolikos metrų ilgio ir paruoštą karbitinę lempą. Kiekvienas 
skautas dar pasiims savo lazdą.

— Gerai, — tarė Liorenas.
Enris nuėjo į palapinę, kur rado visus „Gulbinus". Lio

renas gi nuėjo į sandėlį rinktis kelionei reikalingų daiktų.
Po kokios valandos „Gulbinai" jau buvo Lendrės kalne. 

Buvo tiesiog egiptiškai tamsu. Kad jaunuoliai krūmuose ne
išsisklaidytų, Enris keletą kartų turėjo pašviesti savo kišeniniu 
švyturėliu.

Prie pilį supančios tvoros visi sustojo. Enris tyliu balsu 
davė įsakymus.

— Dabar skirsimės į dvi grupes. Viena lips į pilį, antra 
gi stovės kieme. Aš vadovausiu lipantiems ir su savim pa
siimsiu Sinklerį ir Andrių, Likusiems vadovaus Liorenas. Jie 
stebės, kas darosi aplinkui namą. Jeigu įvyktų kas netikėto, 
pelėdos balsas bus ženklas visiems susirinkti. Tuo atveju vis: 
bėga į šią vietą. Aš čia įsmeigiu savo lazdą. Nuo šiol abi gru
pės veikia savarankiškai ir stengiasi kuo geriausiai atlikti savo 

uždavinį. Dar pakartoju: jei bent kas atsitiktų, rinktis čion, 
O ištikus dideliam pavojui — švilptelti S O S 1

Nenorint prasilenkti su tiesa, reikia pripažinti, kad visi 
jaunuoliai, nė Enrio neišskiriant, buvo gerokai susijaudinę, 
tamsa, gili tyla, nežinomi ateities nuotykiai, į kuriuos jie 
vienų vieni turėjo leistis — visa tai labai jaudino.

Bet kada buvo gauti įsakymai ir skiltis pradėjo žygi, 
kiekvienas iš jų užmiršo visa kita ir galvojo tik apie savo 
uždavinį. Jie vėl buvo septyni pasiryžėliai jaunuoliai, ir lyg 
šešėliai slinko tamsiu taku į priekį.

Enris, Andrius ir Sinkleris ėjo patvoriu. Kiti sekė keletą 
metrų atsilikę.

— Graži pradžia, — murmėjo Enris. — Kada gi tas mė
nulis, pagaliau, užtekės?

Bet kiek pagalvojęs, jis pakeitė savo norą:
— Gal ir geriau, kad tamsu. Tik kur gi tie rūmai?
— Man rodos, kad mes esame ties jais, — galvojo 

Andrius.
Paėjėję keletą minučių, jie sustojo. Staiga visi pradėjo 

klausyti. Taku dundėjo kaž keno žingsniai. Jie prisiglaudė 
prie tvoros ir laukė, pasiruošę visa kam. Žingsniai pamažu 
artėjo.

Enris iš nustebimo net šūktelėjo, paskui pradėjo ner
vingai juoktis. Kai pro pat jį slinko kaž koks šešėlis, jis grie
bė jį už pečių. Šešėlis tyliai suriko. Tai būta Morio Romano, 
kuris pirmas ėjo Lioreno grupėje.

— Tylėk! — sušnypštė Enris. — Po galų, tai įvarėt mums 
baimės! Mes visai nemanėme apie jus.

Pirmoji grupė per ilgai stovėjo, ir ją pasivijo likusieji.
— Klausykit! — tarė Enris. — Čia mes paliksime tvorą 

ir bandysime eiti tiesiog. Aš tikiuosi, kad pagaliau mes atsi
mušime į Kerviscelį...

— Apie rūmus tu šneki, lyg apie pamestą nosinę, — nu
traukė jo kalbą Legašis,

— Tu, Liorenai, su savo grupe perkopsi per tvorą dviem 
ar trim minutėm vėliau už mus, — toliau kalbėjo Enris. — Su
siieškosi rūmus ir pastatysi sargybą tarp rūmų ir tvoros. Tuo 
būdu mes turėsime bent laisvą kelią atgal.

— Klausau!
Enris pasišaukė Andrių su Sinkleriu ir šoko ant tvoros. 

Čia prasiskyrė augusius krūmokšlius ir nusileido į aną pusę. 
Abu jo draugai padarė tą patį.

— Dabar jau įsiveržimas pradėtas, — galvojo Enris.
— Kuria kryptimi eisime? — paklausė Andrius Legašfc.
— Irgi klausimas! Žinoma, į rūmus. Tik kur jie? — at

sakė Enris ir ėmė dairytis aplink, stengdamasis šį tą įžiūrėti 
tamsoje.

Dešinėje tamsumas jam pasirodė dar gilesnis, dėl to jis 
ryžosi:

— Mėginsime eiti ten.
Žolė, kuria jie ėjo, kitąsyk turėjo būti gerai prižiūrima 

Bet dabar čia buvo prižėlę piktžolių ir krūmokšlių.
— Bent tiek gera, kad nepaliksime žymių pėdsakų, — 

galvojo Andrius Legašis.
Pagaliau visi trys lengviau atsiduso, kai pamatė, kad jų 

pasirinkta teisinga kryptis. Prieš juos iškilo tamsūs rūmų 
siluetai, ir stogas uždengė padangėje mirksinčias žvaigždes.

Ligi rūmų buvo vos keletas metrų. Žolės ir krūmai čia 
buvo mažesni. Enris pažino, kad jie yra toj rūmų pusėje, kur 
vakar vakare buvo matę pravirą langinę. Viduje išrodė vi
siškai tylu.

— Dabar čia ramiau, negu vakar vakarą, — tyliai pa
stebėjo Sinkleris.

Enrio mostas sučiaupė jam burną:
— Ar nepatylėtum, tu varna!
Ligi šiol žygis ėjo visai gerai. Joks nuotykis jaunuolių 

nesutrukdė. Dabar liko tik įsibrauti į rūmus. Enris jau seniai 
turėjo susidaręs planą. Jis norėjo apžiūrėti apatinio gyvenimo 
langines. Jeigu jos pasirodytų stipriai uždarytos, tektų siekti 
antro aukšto langų. Bet dabar pasirodė, kad jo planas neįvyk
domas. Vakar langai jam išrodė pasiekiami Dabar pasirodė, 
kad jie per aukštai.

Enris ryžosi ieškoti kito įėjimo:
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Pažiūrėsime, ar nerasim atdaros skylės i rūsį, — šnabšte- 
lėjo savo draugams.

Jaunuoliai pradėjo grabinėti sienas. Jie rado tris rūsio 
langelius, tik visi jie buvo išpinti storais geležiniais virbalais.

— Kad juos kur galas, — murmėjo nusivylęs skiltininkas.
Jie buvo atėję prie laiptelių j prieangi. Enris pamėgino 

daryti duris: tai būtų paprasčiausias kelias į vidų. Bet ir" durys 
nesidarė.

— Bandysime langus! — nutarė Enris. — Pakylėk mane. 
Andriau.

Legašis pasilenkė, Enris užlipo jam ant pečių ir lengvai 
pasiekė langą. Bet langinės energingai nesidavė atidaromos. 
Teko šį langą palikti. Tada priėjo prie antro, tame pat rūmų 
šone paskutinio iš dešinės pusės, šį kartą pasisekė.

Langinės buvo nestipriai užsklęstos. Jos buvo galima 
kiek praverti, ir apačioje įkišti koki ploną įrankį. Enris išsiėmė 
iš kišeniaus savo peilį, atsilenkė didžiąją gelekštę, užkišo ją už 
langinės ir bandė versti. Langinė nepasidavė. Ji buvo, matyt, 
užkabinta. Enris pasiėmė peilį abiem rankom ir dar kartą juo 
vertė langinę. Ji tik subraškėjo, girgštelėjo ir — atsidarė. Da’- 
didesnis buvo Enriui džiaugsmas, kai pamatė, kad už langinės 
langas buvo visai atdaras.

Enris pasispyrė ir vienu šuoliu buvo rūmų viduje. Paskui 
jis, pasilenkęs per langą, padavė ranką Andriui ir padėjo jam 
įlipti. Andrius tokiu pat būdu padėjo Sinkleriui. Trys skautai 
jau buvo paslapties centre.

— Įsibrauti pavyko! Puikiai pavyko! — sušvokštė pro 
dantis Andrius. Enris buvo taip patenkintas, kad net pasi
šokėjo. Paskui jis paspaudė sagutę savo elektrinio švyturėlio. 
Šviesus ratas ištriško į kambarį.

— Pažiūrėsime, kas gi čia yra, — tyliai ištarė skiltininkas.
Savo švyturėliu jis apšvietė visas kambario sienas. Iš jo 

didumo ir viso įrengimo buvo galima spėti, kad čia būta Ba
liono. Atsidavė pelėsiais. Visur be tvarkos buvo suverstos 
kėdės. Enris apžiūrėjo visus kampus. Sienose rado dar penkis 
langus. Ant sienų buvo paveikslų. Tarp dviejų langų stovėjo 
fortepijonas. Išrodė, kad salionas užėmė visą dešinį namų 
sparną.

— Hm, tuo tarpu nieko ypatingo, — galvojo Enris. — 
Apžiūrėsime duris.

jTis nušvietė tą siena, kurioje nebuvo langų. Joje pa
sirodė suveriamos durys, kurios, paspaudus rankeną, lengvai 
atsidarė.

Jaunuoliai atsirado visai tuščioje salėje. Kairėje buvo 
rūmu didžiosios frontinės durys. Dešinėje ėjo laiptai i antrą 
aukštą. Sienoje priešais salioną buvo dvejos durys. Kairiosios 
ėjo į valgomąjį, kur buvo tik stalas ir dvi aplaužytos kėdės.

— Per didelės prabangos čia nėra, — juokėsi Andrius 
ko tik ne garsiai.

Visur viešpatavusi tvla ir ramumas jaunuolius bemaž 
įtikino, kad iie čia visiškai vieni.

— Iš tikro — pritarė Enris. — Jeigu ir toliau taip eisis, 
tai nedaug ko idomaus čia rasime.

Jie paliko valgomąjį ir iėįo į gretimą kambari. Tai buvo 
biblioteka. Pasieniais stovėjo knygų lentynos, tiesa, pusiau 
tuščios, viduryje — apdulkėjusiu uždangalu uždengtas bili
jardas.

— Einam i antrąjį aukštą, gal ten rasime vakarykščio 
triukšmo priežasti, — pagaliau tarė nusivylęs Enris.

Girgždančiais laiptais jie užlipo aukštvn ir atsirado ilgam 
karidoriuje, iš kurio ėjo durys į atskirus kambarius.

Enris svyravo, kur pirmiausiai žiūrėti.
Pagaliau atidarė pirmutines ir jėjo į visai tuščią kambarį.
Tas pats vaizdas buvo ir dviejuos kituos. Buvo likę jau 

tik vienos durvs pačiam karidoriaus gale. Tas kambarys turėjo 
būti viršuje saliono.

Spausdamas šių paskutinių durų rankeną, Enris pamanė, 
kad čia bus tas kambarys, kurio atdarą langą jie matė vakar 
vakare.

Durys pamažu atsidarė. Visai kitoks oras, negu likusiuos 
kambariuos, tuoj sužadino jaunuolių dėmesį. Instinktyviai jie 
pajuto, kad čia ras ką naujo.

Atsargiai įslinko jie į kambarį. Kišeninis švyturėlis nu
švietė pirmiausiai kėdę, paskui stalą, ant kurio buvo suversta 
visokių daiktų, butelių ir lėkščių. Enris savo švyturėliu švietė 
ta’i čia, tai kitur, ir vis labiau stebo dėl to, ką matė. Jis gerai 
jautė, kad ir Andrius su Sinkleriu buvo nemažiau nustebę.

Staiga jis net pašoko ir ko tik nesušuko.
Šviesa krito kaip tik ant lovos. Joje miegojo žmogus.

ŠEŠTAS SKYRIUS, 
kuriame aiškėja Kerviscelio paslaptis.

Pirma jaunuolių mintis buvo — pabėgti. Vienu akimirks
niu Enris pažino, kokia klaiki, tiesiog negalima jų būklė.

Naktį įsibrauti į privačią nuosavybę, vogčia įlįsti į sve
timą butą tik dėl to, kad jis išrodo negyvenamas: tai yra jau 
gana keista ir maža turi bendro su padorumo reikalavimais. 
Bet įsiveržti į kambarį, kur ilsisi per dieną nuvargęs savinin
kas, ir jį išgąsdinti — tai jau vadinasi peržengti visas ribas.

Užtikę miegantį žmogų, kurį laiką jaunuoliai buvo lyg 
be žado.

Ryždamasis pradėti šį žygį, Enris tikėjosi pilyje rasti pėd
sakus, kad ten būta keleto žmonių, ar net kovota ar šiaip da
ryta, kas galėtų išaiškinti tą anos nakties riksmą. Bet kad 
Kerviscelyje kas gyventų, tai jam nė į galvą nebuvo atėję, nes 
visi vienu balsu tvirtino: išvykus savininkei, pilis negyvenama.

Švyturėlio šviesa vis dar krito ant miegančio žmogaus. Jis 
gulėjo ant šono, nusigrįžęs veidu į sieną. Ilgi, žili jo plaukai 
krito ant pečių. Ramus ir gilus kvėpavimas rodė, kad jis gi
liai įmigęs.

Ką dabar daryti?
Tyliai, kaip tik galima, pasišalinti.
O jeigu jis tuo momentu išbunda? Ar jis tada nerėks, ne- 

sigriebs ginklo ir nešaus į bėgančius, kuriuos tikrai gali pa
laikyti vagimis ar plėšikais?

Staiga Enris pašoko, dar labiau nustebęs. Netyčia jis buvo 
kiek pasukęs savo švyturėlį ir pamatė iš po antklodės kyšan
čią ranką, sukaustytą stora metaline apyranke. Įsižiūrėjęs ge
riau pamatė, kad prie apyrankės buvo prikabinta stora plie
ninė grandinė. Vis labiau stebėdamasis, skiltininkas ieškojo 
antro grandinės galo. Pasirodė, kad jis įkabintas į sienoje įkaltą 
didžiulį metalinį žiedą.

Trys skautai lengviau atsiduso. Jų būklė, prieš valandėlę 
išrodžiusi gana kvaila, visai atitiko spėliojimams. Jie ieškojo 
paslapčių, ir štai vieną turi.

Šis žmogus buvo belaisvis.
Išnyko baimė, sąžinės priekaištai! Jų įsibrovimas buvo 

teisėtas: nelaimingas žmogus reikalavo jų pagalbos.
Enris tyliai kreipėsi į Andrių Legašį:
— Ar mes jį pažadinsime?
— Kažin... Ką jis pasakys?
— Netaip jau svarbu, ką jis pabudęs pasakys. Jis tuoj 

supras, kad mes nenorime jam blogo.
Skiltininkas priėjęs lengvai ^ palietė miegančiojo petį.
Žmogus giliai atsiduso, pramerkė akis, išsigandęs smar

kiai atsisėdo lovoje ir ėmė murmėti kaž kokia jaunuoliams ne
suprantama kalba.

— Jis kalba ne prancūziškai, — garsiai tarė Enris. — 
Kas mums daryti?

Tačiau žmogus atsakė:
— Jūs kalbate prancūziškai? Ir aš šią kalbą suprantu. 

Kas jūs esate? Ko jūs norite?
Jis kalbėjo greitai, su svetimu akcentu, ir iš baimės kiek 

mikčiojo. Pats nušviestas kišeninio švyturėlio šviesos, jis visai

. . . išsigandęs smarkiai atsisėdo lovoje . . .
nematė tamsoje stovinčių skautų. Enris sumanė užžibinti kam
baryje šviesą, kad prirakintasis žmogus nurimtų, ir paklausė:

— Ar nebūtų geriau uždegti kambaryje šviesą?
— Dėl Dievo meilės! Šito nedarykit. Ne. Jie ateitų!
Nelaimingasis išrodė labai susijaudinęs.
— Jie ateitų? Apie ką jūs kalbate? — paklausė Enris.
Prirakintasis į šį klausimą nieko neatsakė, tik pats pa

klausė:
— Kas jūs esate? (B. d.).
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Kada naktys
Naujokai atvyksta.

6.55 vai. traukinys bildėdamas įriedėjo 
į Headingstone'o stotį. Stabdžiams su
girgždėjus ir garui iš garvežio ėmus 
šnypščioti, iš trečios klasės kūpės ištrū
ko sujaudintų šauksmų. Staiga iš nu
leisto lango išsikišo galva sutaršytais 
plaukais, ir taip pat greitai dingo su su
jaudintu šūkiu: „Tai čia!"

Ta pastaba, rodės, atgaivino seną 
ginčą, nes tuoj po jos pasigirdo:

— Tai ne!
— Tai čia!
— Tai ne...
Išlindo kita galva — kaip Pilypo iš 

kanapių — ir apžiūrėjo beveik tušč:ą 
priestotį. Žiūrinčiojo akys sustojo ties 
stoties iškaba, ir tuoj po to pasigirdo 
triumfuojąs šauksmas: „Sakiau jums — 
čia Headingstone'as!"

Keli balsai įsiterpė: „Tai čia turime 
persėsti!"

— Ne, turime ir toliau traukinyje pa
silikti, žioply!

— Mums reikia Headingley — ne 
Headingstone'o!

Nekantriai pyptelėjęs, garvežys paro
dė, kad traukinys rengės krutintis toliau. 
Ir kaip tik tą akimirką vienas iš jauniklių, 
kuris dar vis beviltiškai žiūrėjo pro lan
gą, pamatė seną sunkvežimį stoties kie
me. Šalia sunkvežimio stovįs vyriškis su
jaudintai mojavo jaunikliams kūpėję.

Jauniklio galva vėl staiga dingo. — 
Pasiskubinkite, vyrai; čia mūsų stotis — 
lauke mūsų laukia p. Shepherdas su 
sunkvežimiu. Eime — op!

Šitokiu būdu, 6.55 vai. traukiniui sun
kiai pokštaujant iš Headingstone'o stoties, 
du kaimiečiai ir juoda katė nemažai nu
stebo, pamatę šešis skautus — su visais 
rykais ir dalykais — išlekiant iš trauki
mo kūpės ir pabyrant po šaltus stoties 
akmenis.

Skautai susikėlė, skubotai surinko sa
vo daiktus — jų tarpe dvi skardines ir 
spargintuvę, kurios buvo kažkaip išsipa- 
iaidavusios ir gerokai prisidėjo prie su
kelto triukšmo — ir nusiskubino pro bi- 
Petus renkantį tarnautoją į laukianti 
sunkvežimį. Senis Bill Shepherd, pama
tęs juos, plačiai nusišypsojo.

— Gerai, kad skautininkas atsiuntė 
mane su sunkvežimiu jūsų pasitikti; man 
rodos, kad mano senam kleketui jau 
seniai praėjo laikas lenktyniuoti su trau
kiniais į sekančią stotį. Eikšekite, vy
rai; sušokite i užpakalį, ir bematant bū
sime stovykloje.

Jaunikliai sugužėjo į seną sunkvežinr: 
jo spyruoklės skaumingai sudejavo; jo 
aprūdiję sparnai pasipiktinusiai supalas- 
nojo pašonėmis. Bet staigus triukšmo 
pliūptelėjimas iš priešakio parodė, kad 
p Shepherdas buvo nulenkęs motorą at
gyti. Jis pasižiūrėjo pro mažą keturkam
pį langelį savo užpakalyje: „Į Heading- 
ley apie penki kilometrai!" perrėkė jis 
motoro dūzgimą. „Laikykitės tvirtai!“

Ir sunkvežimis sujudo.
Antra Nethingtono draugovė buvo su

maniusi surengti savo Sekminių stovyklą 
Headingley. Draugininkas ir daugumas 
k'tų skautų buvo nuvykę šeštadienį rytą 
palapinių pastatyti ir visko kaip reikiant 
sutvarkyti. Bet p. Murray, draugininko 
padėjėjas, galėjo išvykti tik kiek vė
liau. Tada tai p. Robertsui ir toptelėjo 
mintis į galvą!

— Atvyksi vėlai po piet, — draugi
ninkas tarė, — ir aš siūlau, kad atvežtum

Thomas J. Willis.

buvo šaltos.
naujokus su savimi. Dabartiniame stovy
je jie ne ką galės prisidėti prie stovyk
los įrengimo; tiesą pasakius, man rodos, 
kad būtų geriausia, jei jie atvyktų, kada 
palapinės jau bus pastatytos. Gal būsi 
geras ir juos atgabensi?

Puiki mintis. P. Murray iš kartaus 
orityrimo žinojo, kad draugovės naujokai 
turi nelaimingą įprotį daryti ne tą, ką 
reikia — nuklimpti pelkėse ar įsirangyti 
į medžio viršūnes malkų laužui parinkti. 
Taip, puiki mintis; jis pristatys naujokus.

Bet draugininkas padėjėjas nesiskai
tė su likimu, kuris šį kartą pasirodė dar
bo pavidalu. 0 darbas, pasirodęs jo rei
kalų vedėjo pavidalu, kreipės į p. Murray 
šiais žodžiais: „A, Murray — tamsta, ži
noma, esi girdėjęs apie naują fabriką, 
kurį statome Glasgowe?" P. Murray link
telėjo galva. „Žinai, Murray, aš — tai 
yra, valdyba — sumanė jį tamstai pa
vesti vadovauti. Vis dėlto... žinau, kad 
Sekminės, bet maniau, kad gal tamsta 
norėtum nuvažiuoti į Glasgow pasižiū- 
lėti. Man rodos, tai būtų visai maloni 
kelionė..."

P. Murray padarė vienintelį dalyką, 
kurį galėjo padaryti tomis aplinkybėmis. 
Beviltiškai save klausdamas, kas bus su 
naujokais, jis sutiko važiuoti į Glasgow. 
Bet pasikalbėjimui su reikalų vedėju pa
sibaigus, jis sukruto. Pasiuntė telegramą 
p. Robertsui į Headingley: „Turiu vykti 
į Glasgow firmos reikalais, naujokai at
vyks 6.55 traukiniu. Pasitik traukinį. — 
Džimas".

Ir todėl naujokai iškeliavo vieni.
Jaunas Bobas Bartlettas išsišiepė i 

greta jo tupintį berniuką; „Girdėjau, kad 
nelabai patogu miegoti ant žemės, Džo- 
kai, bet, man rodos, važiavimą šiuo 
sunkvežimiu sunku kuo pralenkti...

Tą akimirką sunkvežimis, tarsi Įsi
žeidęs ta nepalankia pastaba, su panie
ka suvirpėjo, aštriai nusikosėjo ir tyste- 
lėjęs sustojo. Bill Shepherd nušoko nuo 
šoferio sėdynės ir pakėlė motoro dangti. 
Naujokų skiltis išburbėjo iš sunkvežimio 
ir prisiartino pasižiūrėti.

Billas tyrinėjamai čiupinėjos tam
siuose motoro viduriuose. Niekas neat
sitiko. Petras Snooks, staiga prisiminęs, 
kad tą dieną dar nebuvo padaręs savo 
gero darbo, pasilenkė išbandyti, kaip ro
dės, palaidą vielą. Kažkas atsitiko. Petras 
buvo pasirinkęs vieną iš aukštojo įtempi
mo laidų į žvakes, kurio izoliacija — 
švelniai išsitariant — nebuvo tokia, ko
kia turėjo būti. Petras, sustaugęs iš 
skausmo, pašoko porą pėdų į viršų.

Billas be užuojautos nusišypsojo: „Ne, 
tai ne tas!"

Pagaliau jis išsitiesė: „Kaip atrodo, 
lūžo vožtuvas. Turiu ji sutaisyti, bet ne
manau, kad jūs vieni galėtumėte rasti 
kelią į stovyklą. Pakelėje yra garažas; 
jūs, vyrai, palūkėkite valandėlę".

Bill Shepherd nepatenkintas nukry
pavo keliu į garažą.

Naujokų skilties nariai sutūpė ant 
krantelio pakelėje. Billas sugrįžo su me
chaniku iš garažo, ir jie abudu pasilen
kė ant motoro. Kartas nuo karto skau
tai matė, kaip jie išardė dalį motoro ir 
padėjo ant maišo; buvo girdėti metalo 
c-nksėjimas į metalą, o kartais ir vienas 
kitas burbtelėtas žodis. . Visa tai buvo 
nuobodoka šešiems energingiems naujo
kams. Todėl jie nutarė paėjėti keliu ir 
pasižiūrėti, kas yra už sąsūkos — už va

landėlės jie sugrįš.

Bet kelias už sąsūkos buvo ntivilia- 
mai toks pats, kaip kelias, iš kurio jie 
buvo atėję... todėl jie nutarė patyrinėti 
sekančią sąsūką. 0 paskui Bobas Bart
lettas pamatė intriguojantį seną ąžuolą, 
kuris kvieste kvietė juos įsliuogti į savo 
šakas. O iš jo aukštų šakų jie pamatė 
ežerą, kuris masino juos ateiti ir nusi
mazgoti kojas. Jie ir nuėjo.

Tik kada saulė dingo už tolimo kalno 
krašto, jie suprato, kad jų mažas pa'i- 
vaikščiojimėlis buvo užtrukęs ilgiau kaip 
ketintą minutę. Jie apsiavė kojinėmis ir 
batais. Per laimę, tirščėjančioje prieblan
doje senas ąžuolas buvo tik tik matyti; 
kada jie pasiekė kelią, jau buvo tamsu.

Provincijos keliai pasižymi vienu ne
laimingu ypatumu — visi atrodo vienodi. 
Abipusiai traukias tos pačios gyvatvorės; 
į abidvi puses tyso tas pats žvirgžduoto 
paviršiaus plotas. Bobas sakė, kad sunk
vežimis yra kairėje; Petras lygiai griežtai 
tvirtino, kad jie atvyko iš dešinės. Bet 
dauguma palaikė Bobą.

Buvo tamsu, tamsu, nors į akį durk, 
bet jie leidos tekini. Užsuko už vienos 
sąsūkos, paskui už kitos. Visiems jiems 
lyg amkuo nuo krūtinės nusirito, kai jie 
tolumoje pamatė raudoną žibalinės lem
pos diską. Motoras smarkiai dūzgė, bet 
Pili Shepherdas buvo, greičiausiai, nu
ėjęs į garažą apsimokėti. Jie nutarė su- 
l.pti į užpakalį, pasitikėjus tuo, kad 
Billas tarė juos ten visą laiką buvus.

Naujokai išgirdo jį grįžtant keliu. Pa
juto, kaip jis įsilipo į sėdynę. Motoras 
sudūzgė dar smarkiau, ir sunkvežim’s 
nuriedėjo.

Naujokai susitraukė ant plikų sunkve
žimio grindų. Ir tamsumoje ėmė snū
duriuoti. ..

Sunkvežimio kratymas, užvažiavus 
ant grubaus kelio, pažadino skautus. 
Paskui, kelis kartus tystelėjęs sustojo. 
Pagaliau Headingley!

Jonelis Branksome pasižiūrėjo į savo 
laikroduką, bet sunkvežimyje buvo per 
tamsu pamatyti, kiek laiko. Todėl lauke 
visa apylinkė skendėjo mėnesienos švie
soje. Jonelis pasuko savo laikroduko 
stiklą į tą pusę ir pasižiūrėjo. Paskui dar 
kartą pasižiūrėjo. „Ar turi kuris iš jūsų 
teisingai einantį laikrodį? Mano, tur būt, 
sustojo — rodo be dešimties vienuoliktą"

Bobas pasuko savo „cibulį“ į švie
są. Pasižiūrėjo į jį; paskui pasižiūrėjo dar 
kartą. Paskui tarė: „Mano — mano rodo 
be septynių vienuoliktą...!"

— Ei, išsinėšinkite iš čia!
Naujokai nustebę atsisuko į vyrą, ku

ris stovėjo prie automobilio užpakalio 
uždaromos lentos. Tai buvo regimai labai 
įpykęs vyras; vyras, kuris, jokiu vaiz
duotės įtempimu, negalėjo būti sutapa
tintas su Billu Shepherdu.

Bobas mėgino kažką pasakyti, bet jam 
tik pavyko sumiksėti.

— Na, išsinėšinkite!
Mechaniškai, skautai ėmė graibyti sa

vo kuprinių — bet užčiuopė tik maišų su 
bulvėmis. Tarsi per miegus jie išlipo iš 
sunkvežimio. Petras pirmas ištarė visų 
jų mintį: „Tur būt, — tur būt, patekome 
ne į tą sunkvežimį!"

— Ha! ha! ha! Ar girdėjote? — ne
maloniai nusikvatojo šoferis. — Skautai 
ar neskautai, galite būti dėkingi, kad 
rieperduodu jūsų policijai, kad privertėte 
mane savo sunkvežimiu pavėžinti, nors 
neturiu leidimo keleivių vežti. Na, grei
čiau — nėšinkitės!

Bobas nedrąsiai paklausė: „Ar mes 
— ar mes toli nuo Headingley?"

—- Headingley? Headingley?.,.
Bobas padrąsinamai linktelėjo galva: 

„Taip — Headingley".
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Šoferis pasikasė pakaušį. „Headingley 
— ne, kaip gyvas nesu girdėjęs apie 
tokią vietą!"

Ir sunkvežimis nutarškėjo sau.

Silkių keliu.
Naujokų skiltis nusiminusi persimetė 

žvilgsniu.
Kažin kiek kilometrų nuo bet kokios 

žinomos vietos, jie stovėjo ten krūvoje 
provincijos šalikelės tylumoje — vienuo
liktą valandą nakties. Ir jie buvo pradėję 
įausti, kad šalta, taip šalta, kad net dre
bulys ima. Bobui prasitarus, kad jie gi 
negali stovėti ten kelyje visą .aktį, jie 
leidos tolyn. Nebuvo svarbu, kur jie eis, 
bet, bendni sutarimu, jie pasuko į prie
šingą pusę, iš kurios sunkvežimis buvo 
atvažiavęs.

Staiga iš debesų pasirodė mėnulis ir 
nušvietė ilgą kelio tarpą priešais. Gyva
tvorių medžiai mėtė šmėkliškus šešėlius 
per žvirgždą; vėjas liūdnai ošino šakas. 
Kažkur tolumoje nutilo suokusi pelėda.

Jauną Taduką Harrį nupurtė šiurpu
lys. Jis pasiaiškino, kad jam šalta — kas 
buvo tik iš dalies tiesa.

Jie užsuko už šalikelės sąsūkos ir pa
matė žmogų ateinant. Žmogus nešės ma
ža pintinėlę vienoje rankoje, ir vienas 
naujokas tarė esant geležinkelio darbi
ninką — greičiausiai, grįžtantį iš darbo.

Bobas, darbininkui prisiartinus, išėjo 
priešais.

— Atsiprašau, gerbiamasis, bet ar 
tamsta negali pasakyti mums kelio į 
Headingley?

— Headingley, — Darbininkas pasi
žiūrėjo į juos įtariamai. — Ne, katp gy
vas nesu girdėjęs apie Headingley, nors 
pažįstu kiekvieną vietą čia penkiolikos 
kilometrų apylinkėje.

Bobas paaiškino jų padėtį; kaip jie 
buvo patekę ne į tą sunkvežimy. Ge’e- 
žinkelietis linktelėjo galva:

— Geriau išeikite į kitą kelią; t*ai 
plentas, ir, gal, koks kitas šoferis jus 
pavėžins. Pasineškite šita šalikele ir, 
kada prieisite prie lipynės kairėje, sekite 
taku pro Pearsono ūkį ir už kokio kilo
metro išeisite į Londono kelią.

Jie choru padėkojo darbininkui ir nu
traukė toliau. Naujokų skiltis rado li
pynę ir nusekė taku per atvirus laukus. 
Priešais jie pamatė kelias išdraikytas 
sodybas. Paskui mėnulis užėjo už debesų, 
ir visa apylinkė paskendo tamsoje.

Petras dejavo, kad paliko savo 
elektrinį švyturėlį kuprinėje, kaip prie
šais pasigirdo skausmo kriuktelėjimas. 
Skautai puolė pirmyn... ir pasijuto su
ki impę giliame purve. Ne gražiame, šva
riame, purviname purve, bet toje skystoje 
purvo rūšyje, kuri skleidžia nemalonų 
kvapą.

Naujokai beviltiškai kapanojos, mė
gindami kaip nors išsikapstyti iš purvo. 
Bobas nemaloniai galvojo apie klastingus 
liūnus, kurie siurbia nelaimingas aukas 
žemyn, žemyn, žemyn... žemyn į savo 
smaugiamas gelmes. Ir tada, mėnuliui 
staiga pasirodžius, Tadukas pamatė, 
kaip jam pasirodė, didelį, apvalų akmenį 
kylant, kaip miniatiūrinę salą iš tos pur
vo jūros. Jis vikriai stryktelėjo ant jos.

Ta sala, matyti, buvo importuota iš 
atogrąžų. Bet, vis tiek, iš kur ji buvo 
kilusi, po ja aiškiai buvo prigludęs toli 
gražu neužgesęs ugnikalnis. Nes kaip tik 
Tadukas atsistojo ant jos, ji tuoj, biauriai 
s:urbtelėjusi, pakilo. Naujokas irgi pa
kalo, beviltiškai pakrypo ir kaip ilgas iš
sitiesė purve.

O peraugęs paršas, kriuksėdamas pro
testus prieš tuos nelaimingus žmones, 

kurie buvo sutrikdę jam poilsį, nuklam
pojo į savo saugų kinį.

Susipurvinę, nusiminę, naujokai iš
klampojo iš purvynės atgal į taką. Į 
veidus jiems dumstelėjo šaltas vėjas; jų 
batai garsiai čiurksėjo; o nuo jų purvu 
aplipusių blauzdų kilo biauri smarvė. 
Stovyklavimo malonumai! Bobas karčiai 
nusijuokė.

Ir šitaip jie išėjo į plentą — plentą 
lik tuo, kad jis buvo dukart platesnis už 
tą, iš kurio jie atėjo, ir kad juo dideliu 
greičiu nuūžė motociklistas. Naujokų 
skiltis pasuko į kairę ir nuplukę toliau.

Pro juos prabluzgėjo sunkvežimis. 
Skautai ėmė mojuoti rankomis ir šaukti, 
bet šoferis — palaikęs juos naujai per
sidariusiais plėšikais — nulėkė tolyn. 
Naujokai iš nuovargio balsu sudejavo. 
Paskui nuplūkė toliau.

Nuplūkė toliau todėl, kad nebuvo ko 
kito daryti. Plūkti tolyn, kol parkris nu
sivarę, ar atsigulti į draugingą griovį — 
ten sustipti. Ne, jie mirs kovodami!

Ir tada juos pasivijo fordas. Petras 
ėmė beviltiškai signalizuoti, ir lengvas 
sunkvežimis sustojo. Petras perrėkė mo
toro dūzgimą ir pasakė, kad jie nori nu
vykti į Headingley.

— Kaip tik ten pats važiuoju! — 
linksmai atsakė šoferis; — įsišokite į 
užpakalį!

— Pasisekė, — tarė Petras, sunkveži
miui ėmus riedėti. — Gal, mažiau kaip 
per valandą, sėdėsime aplink draugingą 
stovyklos laužo liepsną ir mesime puo
duką garuojančios kakavos po puoduko. 
Kaip jums patinka tokia perspektyva, 
mano bičiuliai?

Bičiuliai davė suprasti, kad ji labai 
patinka.

Bet valanda išsitęsė į dvi... į dvi su 
puse, kol pagaliau sunkvežimis virpėda
mas sustojo. Linksmas šoferis atėjo į 
užpakalį: „Atvykome, vyrai; esame prie 
pat slenksčio, sveiki ir gyvi!“

Naujokai išlipo sustingę ir ėmė jam 
gausiai dėkoti.

Šoferis nusišypsojo. „Tai niekis, vy
rai; pats buvau skautas. Na — gerai pri- 
sistovyklaukite Herringbyl“

— Dėkui labai — a, ką? — staiga , 
paklausė Bobas.

Šoferis nusišypsojo: „Sakiau: gerai 
pnsistovyklaukite Herringby".

Bobas manė, kad ap
alps. Paskui, padaręs be
viltišką pastangą, jis pa
klausė: „Ar čia Hea
dingley?“

— Ar sakei Heading- 
ley?

— Taip, H kaip He
roldas, e kaip ežys, a 
kaip ...

Sunkvežimio šoferis 
nusišypsojo, paskui ėmė 
juoktis ir juokės, kol dvi
linkas susirietė. Pagaliau 
pratarė: „Labai gailiuos, 
vyručiai. Man pasirodė, 
kad sakėte Herringby*!. 
Man pasirodė, kad sakė
te... Ha! ha! ha!...“

*) Herring angliškai 
reiškia silkę, iš čia skyre
lio pavadinimas. Vert.

Dingę — ir atsiradę.
Kažkur tylumoje varpinės laikrodis 

iškilmingai išmušė antrą valandą. Bet 
naujokų skiltis neklausė. Jie vaizdavos 
kapitoną Oates išsvyruojantį mirti pū
goje; pailsusius tyrinėtojus žūvant tyliose 
dykumose; rastus sušalusius šešių skautų 
lavonus. O iš to galima spręsti, kad ne
kaip jautės.

Kas gi galėjo tikėtis, kad naktis gali 
būti tokia šalta. Gal žiemos glūdumuose, 
bet per Sekmines... Jie būtų sugulę mirti 
gretimame griovyje, bet jame buvo van
dens — šalto vandens. Jie būtų įsikasę 
į garuojančias šieno kūgio gelmes, bet, 
pagalvoję apie kitus liūnus, nesiryžo eiti 
kūgio ieškoti. Ne, jie turi sverdėti tolyn; 
tolyn į tamsumą... kol kris pakelėje.

Jie buvo šitokiu būdu nutraukę apie 
pusę kilometro, kai ko neatsitrenkė j 
stovinčio sunkvežimio užpakalį. Sunkve
žimis stovėjo prie kelio krašto, giliame 
medžio šešėlyje. Šoferio sėdynėje nebuvo 
nieko; nebuvo nieko ir užpakalyje.

Naujokai buvo nustoję vilties. Jie ne
laukė, kol gaus leidimą, bet nuvargę su
sirangė per užpakalinę lentą į sunkveži
mį. Priešakinė dalis atrodė prigrūsta me
dinių dėžių, todėl jie sugulė po užpaka
line lenta ir apsitraukė brezentu. Ir ši
taip jie rado šilumą... ir miegą.

Bent buvo radę tą šilumą ir jau buvo 
berandą miegą, kaip šis tas pradėjo at
silikti.

Pasigirdo prislopinti balsai ir traškan
čių šakų ir bėgančių kojų garsas. Paskui 
pasigirdo dunkstelėjimas, porai vyrų įšo
kus į šoferio sėdynę. Motoras sudūzgė, 
sunkvežimis tystelėjo pirmyn ir smarkiai 
didindamas savo greitį ir beprotiškai pa
sileidęs keliu, ėmė į visas puses siūbuoti.

Naujokų skilčiai, visai suprantamai, 
miegas nėjo.

Sunkvežimis beprotiškai suktelėjo iš 
didžiojo kelio į siaurą, giliai išvažinėtą 
šalikelę. Sunkvežimio grindinės lentos 
pavojingai subraškėjo, spyruoklės įsitem
pė, kol ko netrūko. 0 skautai, suvirtę 
ant sunkvežimio grindų į krūvą, laikės 
įsikabinę į brezentą ir patys save klausė, 
ar, išvengę skenduolių ir badmirių mir- 
i'es nesusilaūks pagaliau staigaus galo.

Paskui sunkvežimis, nors dar vis pa
vojingai svyravo, išvažiavo į lygesnį ke
lią. Sunkvežimis beprotiškai kryptelėjo, 
paskui vėl pasuko į dešinę. Bobas pra-

— Puikus darbas, — tarė policininkas.
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MUSŲ SEIMOS NAUJIENOS
Lietuvos skautijai 15 metų.

1918 m. lapkr. m. 1 d. Vil
niuje įsikūrė pirmasis lietuvių 
skautų būrelis. Ta maža užuo- 
mazgėlė prasidėjo didysis Lie
tuvos skautijos sąjūdis, kuriam 
šiemet lapkr. m. sukaks 15 
metų.

Ilgo ir gražaus Lietuvos skau
tų ir skaučių veikimo vaisiai 
yra jau dideli. Mūsų darbe yra 
puikaus entuziazmo, meilės, 
kilnių jausmo ir rimtumo.

Šiandie, per 15 metų augusi 
ir didėjusi, mūsų organizacija 
yra didelė. Jos veikimas labai 
žymus Lietuvos jaunuomenės 
auklėjimo darbe.

Skautų vadovybė yra nutaru
si, kad šių brangių sukakčių 
dieną nebus kokių didelių iškil
mių, juk Lietuvos Nepriklauso
mybės ir mūsų skautijos gyva
vimo 15 metų sukaktim pami
nėti turėjom progos didžiuoju 
sąskrydžiu Palangoje ir kit.

Bet visgi, kad ir neruošiant 
ko ypatinga, numatoma to mėn. 
Skautų Aidą paįvairinti senes
niųjų skautų bei vadų prisimi
nimais; tuntuose bei vietovėse 
pagal vietos sąlygas paminėti; 
paskelbti spaudoje straipsnių 
apie skautybę; o lapkr. m. 5 d. 
Kaune padaryti paminėjimą 
maždaug tokia programa: rytą 
pamaldos, pavakary aplanky-

Kauno
VI.10 d. tuntas suruošė ka

riuomenės stadione skautų žai
dimų šventę. Šventės metu 
skautai parodė, kaip greitai ga
li būti suteikta greitoji pagal
ba, pastatyta palapinė ir visą 
eilę kitų dalykų; vilkiukai- 
paukštytės padarė gražių ben
drų judesių. Dar skautai su 
skautėmis pašoko tautiškų šo
kių. Į šventę atsilankė L. Sk. 
Sąjungos Šefas J. E. Respubli
kos Prezidentas A. Smetona, 
Švietimo Ministeris inž. K. Ša
kenis ir visa eilė aukštų vyriau
sybės ir skautų vadovybės na
rių.

TRADICINIS LAUŽAS.
Birž. m. 13 d. tuntas surengė 

už miesto kalne tradicinį J. E. 
Respublikos Prezidentui pa
gerbti laužą, į kurį atsilankė 
vyriausias skautininkas, tunti- 
n.inkas, gražus būrys tunto 
skautų ir svečių.

KELIAUTI SMAGU.
Keletas Maironio draugovės 

skautų, pasilikusių Kaune, pra
dėjo smarkiai iškylauti ir eks- 

RECEPTAS LAIMEI.
Jei nori būti laimingas, kasdien —

Pamatyk.ką nors gražaus, Pasakyk ką nors gražaus, 
Išgirsk ką nors gražaus, Padaryk ką nors gražaus.

mas paminklo žuvusiems už 
Lietuvos laisvę, vakare iškil
mingas aktas ir arbatėlė. Į tos 
dienos iškilmes būsią kviačiami 
aukščiausi valdžios žmonės, 
skautų org. vadai ir bičiuliai, 
skautininkai, tuntininkai ir 
skaučių skyr. vadės. Be to, iš 
kiekvieno tunto dalyvausią ir 
seniausių (vienos skautų ir vie
nos skaučių) draugovių draugi
ninkai su dr-vės vėliavomis. Tą 
dieną būsią pakėlimų bei ap
dovanojimų.

Skautų Aido red. tikįs gau
sianti atsiminimų bei straipsnių 
iš pirmųjų skautų Vilniuje, iš 
senesniųjų ir dabartinių skautų 
ir vadų apie jų vienetų, vieto
vių bei tuntų kūrimąsi ir veiki
mą. Taip pat ir iliustracijų.

L. S. S. STATUTAS.
Paskelbus L. S, S. įstatymą, 

dalinai pasikeitė vyriausių or
ganų funkcijos pagal senąjį L. 
S. Br. statutą. Todėl kilo reika
las paruošti naują organizacijos 
statutą. Liet. sk. remt. dr-ja, 
peržiūrėjusi net kelius stat. pro
jektus, dabar labai atsidėjusi 
nori artimiausiu laiku tą reikalą 
galutinai sutvarkyti. Į talką pa
sikvietė ir vyr. sk. štabą. Tiki
masi, kad ligi lapkr. m. statutas 
būsiąs paruoštas.

tuntas.
kursuoti, taip įprato, kad 40 ki
lometrų į dieną pėstiems nueiti 
nieko nereiškia. Tokiu būdu jie 
mano prisirinkti medžiagos ru
dens darbui. V.

SMARKIAI STOVYKLAVO.
Šiais metais Kauno tunto 

skautai subruzdo stovyklauti. 
Viso suruošė net 8 stovyklas. 
Birželio 17 d. — liepos 1 d. bu
vo dvi stovyklos Santakų miš
ke, tai III Juozapavičiaus ir 
XIII Maironio draugovių.

Nuo birž. m. 22 d. ligi liep. m. 
5 d. Utenos apskr. stovyklavo 
VII skautų draugovė, o birž. m. 
30 d. — liep. m. 14 d. apie Ne- 
maniūnus buvo net keturios 
Kauno skautų stovyklos, tai I 
Kęstučio, II Algirdo, VI Gedi
mino ir XII Margio draugovių, 
plius dar 1 skiltis iš IX Basana
vičiaus draugovės. XIV Aloyzo 
draugovė išsinorėjo visiems pa
daryti siurprizą ir savo stovyk
lą su 10 skautų surengė Nemu
no saloj ties Zapyškiu. Ši sto
vykla truko birž. m. 17—26 d. 
Kauno skautų šią vasarą sto
vyklavo per du šimtus.

II ALGIRDO DR-VĖ MALO
NIAI STOVYKLAVO.

Algirdiečiai, kartu su Kauno 
rajono tuntu, liep. 1 d. — 14 d. 
stovyklavo Vaitiškiuose, 6—7 
klm. atstu nuo Birštono. Sto
vykla, dėl gero oro ir puikios 
tvarkos, liks ilgai šviesiu atmi
nimu tų atmintyse, kurie turėjo 
laimės joje buvoti.

Itin pažymėtina, kad visą lai
ką stovykloje vyravo linksma 
nuotaika ir „literatiškas įkvė
pimas", apimąs net pačius 
smulkiausius stovyklos įvykius; 
patys mažiausi skautai be ato
dairos kopė į Parnaso viršūnę 
ir laužo metu, beskaitydami sa
vo kūrinius, pridarydavo vi
siems skanaus, nuoširdaus juo
ko.

Stovyklaujant nebuvo pamirš
tas ir sportas. Algirdiečiai su
darė futbolo komandą ir I 
Kęstučio dr-vę supliekė rezul
tatu 7:0. Uoliai ruoštasi į pa
tyrimo laipsnius: 3 išlaikė į I, 
2 į vyčius, 4—į II, 1—į III. Du 
kandidatai davė įžodį.

Stovyklą net du kartu ap
lankė vyr. skautininkas pulk. 
Šarauskas, tunt. major. Šember- 
£as, keletas anglų studentų, 
spaudos atstovai ir šiaip dau
gelis apylinkės gyventojų.

Balys Gendvilas.
NAUJI MOKYTOJAI — 

SKAUTAI.
(Aušros b-kų g-ja).

Vietoje iškeltų ponų mokyto
jų Kuzmickio ir Rainio, moki
niai susilaukė naujų mokytojų, 
ne tik pedagogų, bet ir aktingų 
skautų vadų — St. Paliulį r 
psktn. Zembribą. Tokiu būdu 
tenka dėti daug gražių vilčių,

Šiaulių t
CHORAS BE VADO...

Šiauliečiai netekome veiklaus 
chorvedžio, vyr. sklt. mok, Aug. 
Viliūno, kurio iniciatyva buvo 
padėtas pagrindas nuolatiniam 
skautų chorui Šiauliuose.

Nors choro repeticijos ne- 
uoliai buvo lankomos ir choro 
sąstatas diena iš dienos kaita
liojosi, bet jis savo uolumu su
gebėjo chorą tinkamoj aukštu
moj pastatyti. K. Urbšys.

JONIŠKIS. UOLIAI SPORTUO
JAME!

Joniškio skautai šiemet jau 
turėjo trejas futbolo rungtynes, 
iš kurių, vienas su „sporūtinin- 
kais“ skaudžiai pralaimėjo 0:5, 
o po to dvejas rungtynes laimė
jo su Žeimelio rinktine 1:0 ir 
su Skaisgirio ugniagesių k-da 
1:0 savo naudai.

Birželio mėn. 18 dieną skau
tai dalyvavo ir Sporūtos sporto 
šventėj, laimėdami pirmas vie
tas 3000 metr. bėgime ir šoki
me į aukštį su kartimi. Taip pat 
dalyvauta ir bendruose gimnas
tikos pratimuose.

Senas Vilkas.

Rašykite apie savo va
saros darbusj stovyklas 
ir keliones. Atsiųskite 
ir fotografijų.

Biržai.
kad iki šiol buvęs intensyvus 
skautų veikimas dar pagyvė'. 
Šitoks reiškinys džiaugsmu nu
teikia ne vieno skauto sielą.

Balys Gendv. 
VILKIUKAI STOVYKLAUJA.

Biržų tunto vilkiukų ir paukš
tyčių stovykla jau įvyko. Puikus 
dalykas — idiliška stovykla: lie
tus lyja, palapinių nėra, valgyt 
verdamės pas ūkininką, po pla
čiašakėmis eglėmis prie laužo 
dainuojam ir vaidinam pakilusia 
nuotaika. Juk kas gali pagadinti 
skautišką nuotaiką, kurią kelia 
jaunystės jėgos ir skautiška 
dvasia! Stovykla visi patenkinti, 
nors buvome šlapi, it ančiukai.

PAPARČIO ŽIEDO 
IEŠKOJIMAS.

Prieš Jonines biržiečiai ieško
jo paparčio žiedo. Ale ir rado! 
Rado, tikra tiesa. Tai buvo ste
buklingas vakaras. Visi skautai 
išėjom į mišką. Sukūrėm laužą, 
įdomų, patraukiantį. 12 valandą 
nakties visi „virtom“ ragano
mis ir burtininkais. Įvairios 
šmėklos pradėjo lysti prie lau
žo. Oho, kad būtumėt matę :r 
jūs, broliai žemaičiai, — būtų 
ir jus baimė surakinusi. Burrr! 
Paparčio žiedas tada pražydo 
saldainių pavidale. Ir rado jį 
miesto skautė živilietė. Grįžom 
rytą su pakilusia nuotaika, nes 
toks Šv. Jono sutikimas visus 
sujudino. Ramutis.

■ rajone.
ŠIAULĖNŲ SKAUTŲ 

„IŠRADIMAI“.
Vilkiukai ir paukštytės birže

lio mėn. 24 — 26 dienomis sto
vyklavo. Vietą pasirinko Butkių 
miške, apie 4 klm. į pietus nuo 
miestelio. Nors ir pasitaikė blo
gas oras — lietus, — bet juk 
pasiryžimas viską nugali. 25 die
nos vakare prašvito debesų ap
traukta padangė, sužibo laužas, 
o prie laužo — įvairi programa, 
triukšmas, juokas...

Pagaliau skautai iš krūmų at
vilko ir radio aparatą. Didžiulė 
dėžė prie eglaitės — ruporas, o 
prie laužo, su ruporu virvutėmis 
sujungta mažesnioji, kur lėkštės 
atstojo kondensatorius — apa
ratas. Niekas nematė, kad pa
slaptingam „rupore" sėdėjo bal
singas skautas. Kondensatorių 
sukiųėjant, „ruporas“ šaukė, 
bliovė, cypė, kalbėjo, kaip tik
ras „radio dėdė". Skautams ir 
svečiams buvo įdomu ir smagu.

Skautai labai dėkingi gerb. 
Radviliškio geležinkelio kuopos 
vadui už leidimą pasinaudoti 
brezentais palapinėms ir miškų 
administracijai už leidimą miške 
stovyklauti. Juoz. Getautas.
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First Stages.

» m 
Lithuania.

he Lithuanian 
Scout Asso
ciation had 
its beginning 
at Vilnius on 
November 1, 
1918. The in
tensive work 
of the na
tional renais

sance and the organization of the 
new state was at that time taking 
place at Vilnius, the ancient capi
tal of Lithuania. We are very 
proud that during the rebirth of 
the Lithuanian State the first Li
thuanian Scout patrol, consisting 
of 10 boys and 2 girls was also 
„born“. By the end of 1918, Vil
nius already had two troops — 
that of Vytautas the Great (boys) 
and of the Grand Duchess Birutė 
(girls). The nucleus of the Asso
ciation of the Supporters of the

dėjo galvoti visai kita linkme. Visa tai 
airodė įtartina. Jis tarė Petrui, kuris 
tupėjo šalia jo:

— Kažin, kas čia yra, Petrai? Šie vy
riukai, rodos, daugiau kaip paprastai 
skuba. Kažin, ar...

Bet savo spėliojimo jis niekad nepa
baigė. Sunkvežimis staiga stabtelėjo. 
Motorui dar vis veikiant, skautai grei
čiau išgirdo kaip pajuto vyrus priešakyje 
nušokant nuo šoferio sėdynės. Jie atėjo 
į užpakalį.

— Ar turi tą kitą lentelę?
Naujokai, susigūžę ir sulaikę alsavimą, 

girdėjo vyrus darbuojantis po užpakaline 
lenta. Girdėjo metalo skambesį, jautė, 
kaip tie vyrai apačioje ant kelio bevil
tiškai skuba.

Bobas išlindo iš po brezento, atsar
giai viena akimi pasižiūrėjo per užpaka
linę lentą. Ir, užpakalinio žiburio švie
soje, pamatė du vyrus prisukant naują 
numerinę lentelę viršuj esančiosios.

Susijaudinusio Bobo rankos apčiuopė 
užpakalinę lentą laikančią grandinę. Vy
rai keitė lentelę su automobilio numeriu! 
Kodėl? Nesąmoningai, mėginant galvoti, 
jo pirštai žaidė su grandine, mechaniškai 
čiupinėjo ją... kol kabikas išsprūdo iš 
akies. Nuslopinęs riksmą, Bobas pajuto, 
kaip užpakalinė lenta krito žemyn ir jis 
pats išlėkė. Toje akimirkoje jis laukė, 
savo kūno atsimušant į kietą kelią. Bet 
užlėkė ant kažko kur kas minkštesnio; 
ant kažko, kas sudejavo... beveik kaip 
vyras, kuriam staiga išmuša dvasią iš 
claučių.

Bobas atsisėdęs pamatė kitus naujo
kų skilties narius sustojus aplinkui; pa
sijuto žiūrįs į du vyrus, kurie gulėjo ap
svaigę po užpakaline sunkvežimio lenta. 
Bet, net netekę sąmonės, tie vyrai ne
buvo gražūs pažiūrėti, su iškreivintomis 
burnomis ir neskustais smakrais.

Todėl, nieko nelaukdami, skautai su
siieškojo virvę ir porą maišų. Maišai, 
kaip jie patyrė, dailiai užėjo tiems vy
rams ant galvų ir pečių. Su virve — jos 

Scout Movement had 
also been formed, their 
Constitution was regis
tered in June, 1919.

During the year 1919, 
Boy and Girl Scout pat
rols were formed in 
Kaunas and other Li
thuanian towns. The 
Kaunas district was or
ganized and a provi
sional Central Commit
tee was appointed. In 
1920 and 1921 the Scout move
ment made rapid progress, a net 
of patrols and troops was formed 
over the whole country. On March 
30, 1922, the official Scout uni
form and insignia were registered. 
By that time, there were already 
20 Boy and Girl Scout troops in 
Lithuania. In May 1922, the first 
printed Scout magazine, the organ

buvo maždaug penkiasdešimt metrų — 
jie stipriai surišo plėšikus, ir dar pasili
ko galas pririšti prie užpakalinės ašies. 
Užpakalinio žiburio šviesoje naujokai 
apžiūrėjo savo darbą ir liko patenkint’.

Jie sulindo po brezentu. Ir taip rado 
šilumą... ir, pagaliau, miegą.

Kelias valandas vėliau, kai ankstyva 
saulė savo spinduliais maudė sustingusius 
sąnarius dviem vyram, kuriems ypa*ui- 
gai skaudėjo galvas, motociklinis polici
ninkas ilgai ir garsiai pasiskardeno savo 
mašinos triūbele. Ir, po ilgos pertrauko,, 
viršuj sunkvežimio užpakalinės lentos 
pasirodė šešios papurusios galvos.

Policininkas nusišypsojo: „Labas ry
tas!“

— Labas rytas, — atsakė dar neišs.- 
blandęs Bobas.

— Puikus darbas, — tarė policinin
kas, rodydamas prie užpakalinės ašies 
pririštas aukas.

— A? — paklausė Bobas, užmiršęs 
mandagumo taisykles.

— Skrajojanti policija visą naktį ieš
kojo šių dviejų vyriukų, — traukė toliau 
policininkas. — Radome šoferį be sąmo
nes. Jam du vyrai buvo pamoję sustoti. 
Paskui vožė jam per galvą", policininkas 
atsiprašomai šyptelėjo, „ir surišę nunešė 
į gretimą giraitę".

Bobas tik tik rengės pasakyti: ,,Tur 
būt, kaip tik tada mes pasirodėme", bet 
nutarė palaukti.

— Pankui tie du vyriukai įšoko į 
sunkvežimį ir spruko su cigarečių krovi
niu, kuris jame buvo. — Policininkas 
šyptelėjo: — Jei jūs, vyrai, tarnautu
mėte policijoje, tai, man rodos, jus tuoj 
pristatytų pakėlimui. — Jis stabtelėjo. 
— Beje, jūs, būdami skautai, ir tai tokie 
r.e pėsti, ar nematėte kur klaidžiojant 
pusės tuzino neatsakingų jauniklių, ku- 
lie dingo be žinios?

Bobas nykiai šyptelėjo: „Na... man 
rodos, kad jie jau atsirado..."

Išvertė V. K.

Mes nevengiam kaitrios saulutės ... 
We are not afraid of the Sun ...

of the Scout Association „The 
Scout“, was published. The first 
general meeting of Scout leaders 
took place that year.

On March 15, 1923, the new or
gan of the Scout Association, the 
„Skautų Aidas“ (Scout Echo) was 
published. It has continued to be 
rhe official organ. The first natio
nal camp also took place during 
the summer of 1923 and since that 
time camping has exercised an
ever increasing fascination over 
ihe Lithuanian Scouts.

In 1924 the Boy Scouts* Inter
national Bureau accepted the Li
thuanian Scouts* Association into 
its membership and a troop of 43 
Lithuanian Scouts took part in the 
international Jamboree in Den 
mark. The international relations 
then formed have greatly develo
ped with the years.
Further Development of Scouting.

In 1924 a troop of Scouts was 
formed among the Students of the 
University of Vytautas the Great, 
later dividing into separate Girl 
and Boy Student-Scout troops.

The Scouts began to hold exhi
bitions of Scout technical work. 
The number of pupils of the pri
mary and secondary schools joi
ning the Scout Association in
creased considerably but the lack 
of adult workers was still felt acu
tely.

In April 1925 the President of 
the Republic was invited to be 
Chief Scout and accepted. This 
increased the prestige of the Asso
ciation considerably. Gradually 
teachers, clergymen and army of
ficers became interested and acti
ve workers in the Scout move
ment. Rover troops were founded.

In 1926, the Sea-Scouts who had 
began to organize several years 
before made their first sea journey 
in their own boat to Libau. The

29

23



largest Sea-Scout troop is at Klai
pėda.

In 1927 special attention was 
paid to the training of Scout lea
ders. Each district had courses for 
training local camp leaders.

Beginning with 1927, too, the 
state broadcasting station allowed 
the Scouts to use the radio for one 
half hour every week for Scout 
interests.

In 1928 the first Lithuanian Na
tional Scout Jamboree took place 
in the forest of Panemunė, near 
Kaunas, with 450 Scouts taking 
part. This had a decisive influence 
cn the public recognition of Scou
ting. In the autumn, the Ministry 
of Education announced that edu 
cational and scientific institutions 
were to support the Scout move
ment and that Scouts could freely 
organize in the schools, wear their 
uniforms and make use of school 
buildings.

That same year we had the 
great honour and pleasure of Ge
neral Alfred Burt's visit. General 
Burt presented us with two shields 
for which later the Boy and Girl 
Scout troops contested in friendly 
rivalry.

Ever greater attention began to 
be paid to the development of 
foreign relations. The official or
gan, „Skautų Aidas“, published 
each month news of foreign Scouts' 
activities. Many Scouts subscribed 
to Scout papers published in 
English, French, German, Espe
ranto, etc. Correspondence with fo
reign Scouts increased atagreat rate.

In 1927 a special delegation of 
Scout leaders took part in the 
Swedish National Scout camp. In 
1928 a similar delegation partici
pated in the Latvian Scouts' Jom- 
boree. Two Guiders took part in 
the international conference in 
Hungary. In 1929 five Scouters 
were delegated to the internatio
nal conference and Jamboree in 
London. The Sea-Scouts this year 
ventured as far afield as Sweden 
with their sail-boat „Budys“.

In the beginning of 1930 the

3©

Central Committee of the Girl 
Scouts began to publish a maga
zine for leaders called the „Vado
vė“ (Leader). In spring, the gene
ral meeting of the Association fi
nally accepted the Constitution of 
the Brotherhood. In summer the 
first national Rover camp took place.

Official Recognition.
Through the efforts of the Cen

tral Scout Committee a law was 
passed in the autumn of 1930 to 
support and protect the Scout 
movement. By this law the Li
thuanian Scout Association is re
cognized as the only one of its 
kind in Lithuania and all organi
zations bearing a Scout character 
must belong to it. The name 
„Scout", the Scout uniform and 
insignia can only be worn by per
mission of the Association. The 
President of the Republic is desi
gnated as the honorary Chief 
Scout. The Association itself is 
placed under the protection of 
the Ministry of Education. This 
law greatly strengthened the 
Scout movement. Several books 
were published on Scout matters 
and a magazine for Cubs and 
Brownies began to be issued.

Early in 1931 there was a rally 
of Rovers in Kaunas, later a con
ference of Scout leaders, courses 
for Cub and Brownie leaders, etc. 
The Ministry of Communications 
granted certain railway facilities 
to Scouts, viz.: an excursion of at 
least 3 persons receives a reduc
tion of 75% on the railway fare; 
Scouts travelling alone receive a 
reduction of 50%. The State Forest 
Bureau granted Scouts the right 
to hold their camps in the state 
forests and to make hikes there.

In July 1931, the Girl Scout 
leaders in camp in the forest of 
Birštonas had the great pleasure 
of having Miss Warner, of the 
International Bureau of Girl Gui
des and Girl Scouts as their guest. 
That year the first camps for 
teacher Scout leaders were held. 
Delegates were sent to the Jam
boree in Czechoslovakia, to the 
international Rover camp at Kan- 
dersteg and to the international 
conference of Scout leaders in 
Vienna. In the autumn a special 
Scout shop was opened on the 
premises of the Scout Headquar
ters. The subscriptions to the 
Scout journal totaled over 6,000.

In the beginning of 1932 there 
was a conference of teacher lea
ders of Cubs and Brownies. In the 
summer there was a greatly in
creased number of camps. A troop

Ladies came to the assistance of the 
Guides.

of 35 Scouts participated in the 
National Estonian camp nearPamu.

In 1932 on the occasion of the 
seventy-fifth birthday of our belo
ved Chief, the President of the 
Republic decorated Lord Baden- 
Powell with the Order of the 
Grand Duke Gediminas of Lithua
nia (First Class). The Internationa: 
Commissioner who brought the 
decoration to London, at the same 
time transmitted to Lord and Lady 
Baden-Powell the sincere greetings 
of all the Lithuanian Sqouts and 
lheir great hope that some day 
Lord and Lady Baden-Powell 
would honour them with a visit. 
This hope was fulfilled an August 
17, 1933 with the coming of the 
„Calgaric" excursion to Palanga, 
to the extreme joy of more than 
2,000 Lithuanian Boy and Girl 
Scouts in camp there.

The Lithuanian Scouts are mo
re than ten thousand strong today 
and their numbers are steadily 
growing. They have already gai
ned the affection, respect and 
confidence of the people.. They 
have constituted themselves the 
protectors not only of the natural 
beauties of the land but also of 
the folk art — the crosses, shrines 
and quaint old wooden churches. 
They help to preserve the histo
ric monuments of the land. But 
they have mostly endeared them
selves to the country folk by 
*heir good turn a day, which often 
takes the form of a group of Boy 
Scouts helping the poorer farmers 
to cut their hay or reap their rye, 
while the Girl Scouts help over
worked farm women to weed their 
gardens or mind their children 
while they go to distant markets. 
And they have achieved a great 
reputation as first aid experts. A 
goodly number of Scouts have 
won medals for life saving. In a 
word, Lithuanian Scouts, even as 
the Scouts of all other countries, 
are trying hard to be worthy ci
tizens of their own land and of 
the world.
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LIETUJV@JJE - IN LITHUANIA

Sena pilis ir upelis — dažnas vaizdelis Lietuvoje. 
An old castle and a brook.

Lietuvos žvejų kaimas.
A Lithuanian fisher village.

. Kaunas.
Kaunas,

Ūkininko troba.
Typical farmer's house.

Pajūryje.
At the seaside.
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Klaipėda — Lietuvos uostas.
Klaipėda, the only port of Lithuania.
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Bažnytkaimis.
A small country town.

Lietuvos Sahara.
The Lithuanian Sahara.
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Užd. nr. 73.
V. Paliušio iš Kauno.

Paskaitykit stačiai: 1) ramybė, 2) areš
to būdas, 3) jaustukas, 5) žemės plotas, 
6) bažnyčioj esti, 7) žvėris, 8) moters 
vardas, 9) galvos dalis, 10) paukštis, 11) 
pas ponus būva, 12) virtuvėj būva, 13) 
abejojimo žodelis, 14) vabzdys, 15) laiko
tarpis, 16) dievas, 17) užteks, 18) skai
čius, 19) įvardis.

Gulsčiai: 1) garsų perdavimo įrankis, 
6) ženklas, 20) kojos dalis, 21) pabaiga, 
9) įvardis, 23) karvė būna, 24) popierio 
lakštas, 13) balsai, 25) kepurė, 26) klau
simo ženklelis, 27) vietą nurodant sako, 
28) prielinksnis, 29) siuvėjo įrankis, 18) 
terminas, 30) giminė.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 74.
Any-vaso iš Kaišiadorių.

1 1X| 2 |X| 3
4

5(X |X| |X| X 6
|7 |X|8| | j
1 + x -|X| |X|X X +i
|9 1 |X|10|ll d
1 + X|X|XĮ12|X| X +1
U3| 14| | |X|15 II

IX |X| |X| X
|16 1 1 1 1 •

ixi |xr
Paskaitykit stačiai: 1) sumušta vieta... 

2) rato dalis, 3) moter. vardas, 5) nam. 
gyvulys, 6) spalva, 11) žemę ardo, 12) eu
ropietis, 14) badė.

Gulsčiai: 4) linksmas berniukas, 7) 
veiksmažodis, 13) skanus, 15) azijietė, 
16) kūne yra.

Užd. vert. 2 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. nr. 50.

Skautas myli gamtą, padeda artimui.
Užd. nr. 51.

Sveikame kūne, sveika siela.
Užd. nr. 52.

Stačiai: 1) Era, 2) algebra, 4) tau, 11) 
ant, 13) ras, 15) skautas.

Gulsčiai: 2) armėnas, 3) ylas, 5) suka, 
6) jis, 7) gera, 8) auka, 9) kas, 10) oras, 
12> aras, 14) Antanas.

Užd, nr. 53.

Užd. nr. 54.

|13i26|39|52|U|24|37|50|9|
|40|53|12|25|38|51|10|23|36|
|27|14|63Į68i73Į78}61| 8 |49|
|54|41|74|79j62167|72|35|22| 
|15|28|69|64|81|60|77|48|7j 
!42|55į80|75|58!71166|21|34| 
|29|16|57|70|65|76l59| 6 |47| 
156)431 2 |31jl8|45| 4 |33|20| 
‘|J |30|17|44| 3 Į32Į19|46| 5 j

Paskaitę gaunam: Skautų veikimas 
savaime yra didelės vertės, nes jis yra 
naudingas geriems papročiams ir dar
bams.

Užd. nr. 56.

Užd. nr. 55.
21 18 23 16

7 9 ‘1| 29 26 31 24 15 20 11

132 35 28 19 22 17 14 7 12 3

27 30 25 34 37 40 IJ 10 5 8

33 36 41 44 47 38 13 2

45 48 39 42 69 72
49 54 43 46 65 74 77 70

53 58 63 66 75 78 71 68 73 98

50 55 52 61 64 67 76 97 94 91

59 62 57 III 79 88 III 92 99 96

56 51 60 87 82 85 100 95 90 93
84 101 80 89
81 86 83 102

Paskaitę gaunam: Skautų veikimas 
savaime yra didelės vertės, nes jis yra 
naudingas geriems papročiams ir dar
bams. Theodor Roosevelt, A. J. V. Pr,

Užd. nr. 57. 
Lapas.

Užd. nr. 58.
A — B = sausis — ausis = s,
C — D = turkas — turas — k,
E — G — aukuras — kuras = au, 
J — K = mestų — mes = tų,
L — M = Laima — Lima = a,
N — O = Malėtai — malėta = i', 
P — R = dausa — U. S. A. — da, 
S — T — Kostas — kotas — s.

X = Skautų Aidas.
Užd. nr. 59. 

Kalnas, Kaunas, aunas.
Užd. nr. 60. 
Arfa, arka.
Užd. nr. 61.

Verkia duona tinginio valgoma.
Užd. nr. 62.

Stačiai: 1) Nida, 2) koksas, 3) misiją, 
8) gira, 9) Rimša, 10) Lina, 11) nuotaka,
12) vora, 13) anas, 14) linai, 15) op, 16) 
bala, 20) Voką.

i

Užd. nr. 63.
1) Turtas, 2) sliekas, 3) Donas, 4) Ieva, 

5) lašiniai, 6) kardas, 7) tyla, 8) virvė, 9) 
Antanas, 10) Minskas, 11) kava, 12) ošia,
13) ūkis, 14) butas, 15) padėka,

Vietoj taškų paskaitę gaunam: „Turėk 
Dievą širdy ir atmink savo šūkį budėki"

Užd. nr. 64.

Užd. nr. 65.

_I37L
_ |38i22!36Į

_ Į39Į23Į11121 ]35| _ 
Į40|24|12| 4 |10|20|34| 

]41|25|13|5| f| 3'| 9 |19|33| 
J26|14| 6 Į 2 j 8 |18Į32| 

|27(15| 7 |17|31j
[28|16|30|

|29|
Skautas sąžiningai atlieka visas savo 

pareigas.
Užd. nr. 66.

Si, era, siera. }
Užd. nr. 67.

T T <

Uraganas, ragana.
Užd. nr. 68.

Japonas, ponas.
Užd. nr. 69.

Skautas, autas.
Užd. nr. 70.

Sakalas, šakalas.
Užd. nr. 71.
Sara, aras.
Užd. nr. 72.

Palanga, langas, anga.

„VILNIAUS“ sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Telef. 776.
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