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Kaštuoja: metams — 6 Iii. 
mėn. 1 d. nr. — 40 cnt. 
mėn. 15 d. nr. — 20 cnt.

Redakcija ir administracija:
KAUNAS, Nepriklausomybės 

a. 4. Telef. 40-71.

Lietuvos skautų ir skaučių laikraštis 
Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d.

Redakcija rankraščių nesaugo ir už skelbimų turinį neatsako.

Leidėjas Skautų Sąjunga c® Redaktorius Antanas Sauiaitis

,Vėl laužas beržyne.
Tyliai sujudo beržų šakytės : 
„Laužas, vėl laužas,“ — kalbasi jos. 
Viena už kitos nor pamatyti, — 
Ilgai nematė laužo varsos.

Atsimena praeitą vasarą gražią, 
Atmena laužo varsų varsas;
Tamsūs šešėliai raudonai kai dažės, 
Dabar vėl žiūri — laužas tas pats.

Vėl dainos klausos lapai ir tyli, 
Jaunų krūtinių ji paleista.- 
Jaunas beržynas dainą tą myli — 
šnekas berželiai: „Daina vėl ta“.

Daina veltoji, vėl tas pats laužas, 
Tas pats, kurs buvo kažkur nuklydęs, 
Dabar vėl džiaugsmu beržynai daužos, 
Dainą ir laužo varsas išvydę.

Sveikas, beržyne, tave aplankėm, 
Vėl tau dainelių, vėl laužų tau! 
AtneŠėm tau, o beržyne, baltranki, 
Dabar padėki dainų mums aust.

Kazys Bradūnas.

Alkoolis daug kam patinka ir daug 
kas be jo neapsieina, bet jis brangiai kaš
tuoja. Tuo tarpu vanduo nieko nekaštu )- 
ja ir yra naudingas.

Vėl laužas beržyne.

Nauji leidiniai.
— M. Urbšienė. KLAIPĖDOS KRAŠ

TO ISTORIJOS PARAŠTĖJE. Sakalo 
b-vė. Kaunas, 1934 m. 76 psl. Kaina 3 lt.

— Jean De Labrėte. MANO DĖDĖ 
IR MANO KLEBONAS. Iš prancūzų k. 
vertė A. Vaičiulaitis. Sakalas. 1934 m. 
192 pslp. Kaina 2 lt.

— Rabindranath Tagore. IŠSIPILDY
MO NAKTIS. Jono Kazėno vertimas. 
Kaunas, 1934 m. 158 pslp. Kaina 2 lt.

— Gražina Tulauskaitė. PAKLYDĘ 
ŽODŽIAI. Lyrika. Sakalas. Kaunas, 1934 
m. 64 pslp. Kaina 2 lt.

— CHEMINIS KARAS IR APSAUGA. 
Red. majoras V. Petkūnas. (Iliustruota 
102 pav. ir brėž.). Liet, šaulių s-gos lei
dinys. Kaunas, 1934 m. 282 pslp. Kaina 
6 lt.

— P, Orinaiitė. PASLĖPTA ŽAIZDA. 
Jaunamartės takas. Romanas. Sakalo 
b-vė. Kaunas, 1934 m. 180 pslp. Kaina 
2 litai.

— Stasys Anglickis. KRAUJO AUKA. 
Lyrika. Sakalas. 1934 m. 78 pslp. Kaina 
2,50 lt.

— Alessandro Manzoni. SUŽIEDUO
TINIAI. Istoriškas romanas. Iš italų k. iš
vertė Ant. Barčius. I tomas. Sakalo b-vė. 
298 pslp. Kaina 3,50 lt.

— Reinholdas GerlLgas. BOK VY
RAS! Lytiniai klausimai jaunuoliams Ir 
suaugusiems. Iš vokiečių k. vertė St. Gin
čus. Sakalo b-vė. Kaunas, 1934 m. 250 
pslp. Kaina 3 lt.

— Petras Babickas. ŽMOGAUS RE
MONTAS. II-ji temų knyga. Kaunas, 
1934 m. 144 pslp.

SKAUTIŠKŲ REIKMENIŲ:
1. Peiliai perlinėm kriaunom 5 lt.
2. Peiliai kaulinėm kriaunom 4,50 lt.
3. Peiliai popierinėm kriaunom 3 lt.
4. Įvairios „finkos“ po 5, 6, 8,5, 9, 10 

ir 12 lt.
5. Signalizuotės lemputės 3-jų šviesų 

(balta, žalia, raudona) 5 lt.
6. Prožektorinės lemputės 100 — 300 

metrų siunčiamos šviesos 5 lt.
7. Švilpukai su kompasu 2 lt.
8. Švilpukai be kompaso 1,5 lt.
9. Švilpukai vilkiukams-paukšt. kau- 

lin. 1 lt.

SKAUTIŠKŲ REIKMENIŲ 
TIEKIMO SKYRIUS, KAUNAS, 
Nepriklausomybės a. 4, telef. 40-71..

Nedidelė išmintis protingai kalbėti,.
bet didžiausia išmintis protingai elgtis.
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9 (126) nr. Kaunas, 1934 m. gegužės mėn. 1 d. XII metai

VYRESNIŲJŲ VILTIS JAUNIMAS
J. E. Respublikos Prezidento kalbos,

pasakytos Š. m. IV. 19. Valstybės teatre, ištraukos Skautų Aido skaitytojams.

Tautos viltis, jaunimas, jau labai 
žymu gyvenime. Kiekvienam rimtes
niam jvykiui jis gyvai atsiliepia. Ne
trūksta jam noro judėti ir dirbti. 
Tik reikia, kad tas darbas eitų tvar
kinga vaga. Aukštosios mokyklos, 
meno įstaigos, teatras ir muzika, li
teratūra — visa tat kultūros daigy
nai, iš kur eina tautos ir valstybės 
auklėtojai. Taigi noriu pasakyti, ko 
jie turėtų visi pasimokyti, kas jiems, 
kaip tautos auklėtojams, reiktų žinoti

Ko lietuvių vadovybei lig šiol dau
giausia trūksta? Nepaklysiu pasakęs, 
kad jai trūksta daugiausia gimtosios 
kalbos mokėjimo. Tai matyti iš lite 
ratūros, mokslinės ir meninės, iš raštų 
įstaigos įstaigai, iš periodinės ir ne
periodinės spaudos. Žinau, kaip mū
sų vienas kitas poetas ar mokslinin
kas nemėgsta kalbininkų, ir, abejoju, 
ar literatūrišku žodžiu juos vadina 
blusininkais. Nemėgsta tie, kurie 
nenori mokytis gimtosios kalbos, ku
rie dedasi jos moką iš intuicijos, 
meniškos ar morališkos. Man rodos, 
kad tai tuščia panaberija ir kita kas 
panašu. Tiesa, kad ne kalbininkai, o 
rašytojai—poetai, publicistai ir moks
lininkai—kuria bendrinę tautos kalbą, 
tiesa, kad gimtoji kalba laisva auga 
ir bręsta, bet irgi tiesa, kad savaime 
niekas nesidaro, taigi ir kalba turi 
būti rūpestingai ugdoma iš tautos 
lobyno, iš jos tarmių, o ne iš prasi
manymo. Būdama graži ir tyra, ji 
didelė galybė. Kalbininkai geriau, ne
kaip kitas kas, gali pasakyti, kas joje 
tautiška ir kas netautiška, dėl to rei
kia jų įsiklausyti. Kas dedasi išmanąs 
lietuvių literatūrą ar įgalįs poetiškai 
kurti, tam ypač pravartu įsidėmėti, 
kas čia pasakyta. Kiekvienas, kas 
ruošiasi vienoje ar kitoje srityje va
dovauti, privalo gerai mokėti lietuvių 
kalbos ir literatūros. Jei nemokės, 
tai bevadovaudamas dirbs nutautini
mo darbą.

Tauta ne tik dabartis, bet ir pra
eitis. Mes turime Lietuvos valstybės 
storiją, lenkų, rusų ar vokiečių aspektu 

rašytą, bet dar neturime lietuvių tautos 
istorijos. Mes patys privalome tirti 
savo praeitį, patys ją moksliškai nu
šviesti ir atitaisyti, kas kitų šiaip ar 
taip suklysta. Va ir dabar kai-kurie 
prašalaičiai mokslininkai skelbia ne
būtų dalykų apie mūsų tautą ir apie 
mūsų žemės pakraščius, falsifikuotu 
mokslu nori pastoti mums atgimimo 
kelius. Tokius istorijos klastojimus 
turime rodyti tikroje mokslo šviesoje. 
Lietuvos istorijos pažintis yra būtinas 
dalykas kiekvienam mūsų inteligentui.

Musų šefas

Daugumas jaunųjų žmonių dūsau
ja pamatyti svetimų kraštų. Tai ne 
pro šalį. Bet dairydamiesi į tolį, jie 
kartais pamiršta kas arti: savo tėvy
nės grožį. Taigi verti yra pagirti, ku
rie skatina jaunimą keliauti per Lie
tuvą, aplankyti jos pajūrį, Klaipėdos 
kraštą ir Palangą, ir kitas įdomias 
vietas. Vokiečiai, lenkai, šveicarai ir 
kitos tautos deda prievolę savo moks
leiviams domėtis gimtuoju kraštu. Ir 
mums sektinas jų pavyzdys.

Su savo kaimynais, su visu pa
sauliu nūdien tenka lietuviams susi
durti ir daug iš jų pasisavinti, dėl 
to mūsų šviesuoliai privalo mokėti 
svetimųjų kalbų (vieną kurią Vakarų 
Europos ir vieną kurią slavų), tiek, 
kad galėtų jomis susikalbėti, skaityti 

ir rašyti. Tam tikslui nėra reikalo 
siektis svetimų kraštų: šiandien ne
trūksta mokytojų ir Lietuvoje.

Pravartu nusimanyti daugiau ir apie 
visuotinę (pasaulinę) literatūrą, kur 
galima rasti viso, ką kitos tautos yra 
gražaus sukūrusios. Tai dvasios mais
tas, reikalingas kiekvienam, norinčiam 
būti šviesuoliu, inteligentu, tai poilsis 
žmogaus gyvenime.

Estetinis išsilavinimas yra itin svar
bus šviesuolio pažymys; jis gerai 
veikia ir jo moralę. Mūsų meno įstai
gos — teatras, konservatorija, meno 
mokykla — aibės pinigų atseina vals
tybės iždui. Negi taip sau jos sukur
tos, negi prabangai, jos sukurtos tau
tai auklėti, pirmučiausia tiems, kurie 
siekia jai vadovauti. Dainomis, mu
zika, šokiais ir vaidinimais buvo ke
liama iš miego lietuvių tauta. Aišku 
kodėl: grožiui žmogaus siela yra jau
triausia. Piemenėlis, išsukęs iš liepos 
ar iš žilvičio skudučius, ar kokią 
dūdą, pučia ir kuria melodiją. Jam 
pačiam gražu ir kiti stebisi jo muzi
ka. Tai grožio ilgesys, tai meno ver
tinimas su gamta suaugusio vaiko. 
Tuo tarpu mūsų moksleiviai ir stu
dentai daugumas nesidomi menu. Jie 
nesigaili pinigų kinematografams, pa
laikantiems mekanizuotą kultūrą, o 
šykštūs teatrui. Aibės kinematografų 
geriausiai tarpsta, o valstybės teatras 
tegali iždo lėšomis laikytis. Jaunimas 
turėtų daugiau vertinti meno įstaigas, 
dažniau jas lankyti ir geriau doroti 
savo estetikos skonį.

Reikalinga ir platesnė orientacija, 
daira, taigi pravartu pažinti bent pa
skutinių dviejų šimtmečių visuotinė 
politikos istorija. Tik ją pažinus ga
lima suprasti, kaip Europos tautų, 
kaip viso žemės rutulio žmonijos bui
tis ryško, iš kur ir kodėl kilo visokių 
socialinių, visokių politinių atmainų, 
tik ją pažinus galima suprasti lietuvių 
tautos atgimimo priežastis ir jos 
reikšmė eilėje kitų tautų.

Gyvename smarkiausio sąjūdžio 
metu, kada ieškoma naujų formų

tTSR viist 
respublikinė 

blbl -t

_______ _ 149

3



valstybei tvarkytis. Komunizmas, fa
šizmas ir rasizmas, autoriteto valdžia, 
statomi priešais liberalizmui. Tiems, 
kurie ruošiasi gyvenimo sūkurin, bū
tinai reikia pažinti visokių politikos 
doktrinų, teorijų ir kritiškai jos įver
tinti.

Inteligentas žmogus, pagaliau, turi 
permanyti asmens, draugijos, tautos 
ir žmonijos gyvenimo prasmę, šitą 
uždavinį imasi spręsti religija ir filo
sofija. Nereikia aplenkti ir tų mokslo 
šakų, tenka ir su jomis susipažinti 
nors bendrais bruožais. Rūpinantis 
dvasios kultūra, nepamiršti ir kūno 
kultūros.

Šitai mokslo ir meno programa, 
kuri dera išeiti visiems studentams. 
Žinoma, nereikia jiems apleisti to 
mokslo, kurį yra pasirinkę ir kuriuo 
paskum stoja gyveniman. Taip iš
mokslintas ir taip išlavintas jaunas 
žmogus, gavęs kurios mokyklos dip
lomą, turi teisės šūkterėti: Duokite 
jauniesiems kelią, atidarykite tautos 
vadovybėn duris. Tokių jaunų žmonių 
laukia tauta. Jų nėra perdaug, jų 
visur stinga. Bet tie, kurie nori va
dovauti, vesti ir auklėti kitus, privalo 
būti gerųjų gerieji. Kelias vadovy
bėn yra rinktinių žmonių kelias. Bet 
daug pašauktų, maža išrinktų. Tai 
elito, atrankos dėsnis, kurs veikia ne 
tik gamtoje, bet ir žmonių šeimoje, 
tautoje. Atsiminkime: asmens ir tau
tos idealas yra kaloi kagathoi, gra
žieji ir gerieji:

AŠ manau, mokslo jaunimas, kad 
ir ne visas, atjaučia grožio ir gėrio 
idealą gal daugiau, nei senimas, jei 
galima taip pasakyti, jis nusimano 
ir apie tą programą, kuri veda to 
idealo linkui. Bet jis dažnai nusime
na, nepasitiki savo pajėgomis. Dro
vėtis nereikia, nereikia baidytis sun
kaus mokslo kelio. Pajėgų rasis, 
kai veltui negaišins laiką, kai turės 
darbo programą, kas ir kada darytina.

Skautų-čių šventė Kaune.
PROGRAMA.

ŠEŠTADIENĮ — geg. m. 5 d.
17.30 v. visi vienetai susirenka prie

vyr. skautų štabo.
18.20 v. sveikina Lietuvos skautų 

Šefą.
19 vai. Karo muziejuje vėliavos nulei

dimas ir vainiko uždėjimas.
19.40 v. Eisena per miestą j P. Vilei

šio aikštę.
20 v. Laužas, prie dainų estrados.

SEKMADIENĮ — geg. m. 6 d.
9.30 v. Vėliavos pakėlimas prie vyr. 

skautų štabo.
10 vai. Pamaldos.
11 vai. — P. Vileišio aikštėje.
12 vai. Vyriausio skautininko sutiki

mas.
12.30 v. Šefo sutikimas ir paradas.

<Su pavasario džiaugsmu, su jaunystės entuziazmu minime 
mūsų 'Didžioje Patrono sv. Jurgio šventę.

šiandien vėl stiprinam savo pasiryžimą tobulėti.
Sveikindamas Jus, linkiu, kad vis tobulėdami ir skaulėdami 

darytumėt džiaugsmo savo mamytėms ir neštumei laimės mūsų 
Tėvynei.

8tfn. 5- (Sacausfcas
T) lėčiausias (Skautininkas.

Minėtina diena
Tai buvo tada, kada Ašakaitis 

buvo visa 30 metų jaunesnis kaip 
šiandie. Rusų rytuose ėjo karas 
su joponais. Kadangi lietuvius 
kareivius Rusų valdžia stengdavo
si laikyt ko toliausiai nuo gimtojo 
krašto, kur nors už Volgos, o daž
nai ir už Ūralų kalnų, tai jie vieni 
iš pirmųjų buvo pasiųsti prieš ja
ponus.

Pradėję karą rytuose, rusai ne
siliovė slopinę, gaudę ir naikinę 
lietuviškas knygas ir laikraščius. 
Tėvai lietuviai, kurių vaikai buvo 
siunčiami į karą tolimam krašte, 
norėjo žinot, kaip tas karas eina, 
ar greit bus baigtas. Bet pasiskai
tyt neturėjo kur, nes savo laikraš
čių neturėjo — jie buvo draudžia
mi, o svetimų kalbų daugumas vi
sai nemokėjo.

Tada tai Ašakaičiui parėjo į gal
vą paklabint rusus, ar nerastų ga
lima atšaukt tą nelemtąjį lietuvių 
spaudos draudimą. Jis parašė vie
nam žymiam Petrogrado laikraš
čiui, kurs tarpais parodydavo lie
tuviams palankumo, visą ilgą 
straipsnį. Tame straipsnyje pažy
mėjo, kad lietuviai labai domisi 
karo eiga, nes jų vaikai vieni iš pir
mųjų pasiųsti į frontą, bet netur iš 
kur žinių gaut — laikraščiai jiems 
suprantama kalba draudžiami. 
Jiems, esą, belieka tenkintis tuo, 
ką bet kas nupasakoja teisingai ar 
neteisingai. Taigi ar nebūtų laikas 
atšaukt lietuviškų knygų ir laik
raščių draudimą.

Išsiuntė straipsnį ir laukė jo 
laikraštyje pasirodant. Bet nesu
laukė, tik po kiek laiko gavo iš re
dakcijos laišką, kuriame buvo pa
sakyta, kad esąs dabar nepatogus 
laikas tam klausimui kelt, dėlto 
straipsnis nebus išspausdintas.

Lengva suprast, kaip Ašakaitis 
turėjo nusimint, tokį laišką gavęs. 
Jei dabar, karo metu, kada japonai 
ima viršų, negalima to klausimo 
kelt, tai kada gi galima laukt at
šaukiant tuos nežmoniškus įsaky

mus, kuriais lietuviams net maldų 
knygos buvo draudžiamos!

Taigi ir toliau gaudys knygne
šius, už nekalčiausią knygelę baus! 
Ir toliau negalima bus užsimini 
apie tą skriaudą, lietuviams daro
mą!

Tikrai, pareidavo Ašakaičiui į 
galvą, — valdžia, sužinojus, kad to
kį straipsnį parašiau, paprašytų ir 
mane nusikelt gyvent kur apie 
Uralus. Taip pagalvojęs vieną va
karą prieš eidamas gult, naktį sap
navo sunkų sapną: į jo butą atėjo 
rusų žandarai ir pareiškė, kad ži
no, ką jis rašęs į Petrogrado laik
raštį ir atėję pas jį kratos padaryt. 
Ir tuojau iškrėtė jo butą, ką lietu
viško rado, pasiėmė ir pareiškė, 
kad tikriausiai teks jam kiek laiko 
prie Uralu pagyvent.

Ašakaitis pabudęs apsidžiaugė, 
kad tai buvo tiktai sapnas. Tačiau 
į tarnybą išėjo vėl paniuręs, nekal
bus.

Užtai parėjęs namo, gavo tikrai 
nudžiugt. Paėmęs priešpiet, kaip 
paprastai darydavo, rusišką laik
raštį pavartyt, staiga nustebo, su
virpėjo, bet tuojau nušvito. Pir
mam puslapyje buvo pranešama, 
kad visi įsakymai, draudę lietu
viams knygas ir laikraščius, atšau
kiami.

Mat, Petrogrado laikraščio re
dakcija buvo apsirikus. Rusams 
kare nesisekė, visam krašte ėmė 
kilt nepasitenkinimas, bruzdėji
mas; tai valdžia turėjo pagalvot, 
kad tą nepasitenkinimą sušvelni
nus. Čia tai atsiminė, kad ir be ka
ro lietuviai tur kuo būt nepaten
kinti, ir ryžosi erzinantį mus drau
dimą nuimt.

Klausimas, kurs laikraščiui pasi
rodė nelaiku keliamas, po dviejų 
savaičių jau buvo ir išspręstas.

Lietuviškų spaudinių draudimas 
buvo atšauktas 1904 m. gegužės 
mėnesio 7 dieną, taigi nuo tos mi
nėtinos dienos, taip netikėtai su
lauktos, jau praėjo visa 30 metų.

Pr. Mš.
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MOTINAI
Skaute, tu esi jaunas, kupinas 

jėgų, šviesiomis akimis žiūri į 
gyvenimą, su šypsena sutinki ateitį.

Laimingas esi... Džiaugsmu ir 
saule pažymėtas tavo gyvenimo 
vieškelis. Gal kada liūdesio šešė
lis užtemdo tavo veidą, vargas už
gniaužia šypseną, bet tas yra ne
išvengiama kiekvienam žemės sūnui.

Šešėliai įsiskverbia ir į laimės 
karaliją.

Bet tu nepažįsti tikrojo vargo 
veido, nežinai gyvenimo prakeikimo, 
nesupranti skurdo, nes turi ar turėjai 

motiną.
Jei tu matai blizgančius deiman

tus, spindintį auksą, sniego baltu
mu šviečiančius perlus, tavyje, giliai 
krūtinėje, susidaro kažin kokia 
pagarba, nusižeminimas, nes tai 
yra brangenybės, kurios su dideliu 
vargu įgijamos, aukšta kaina ver
tinamos. Ir tas jausmas aiškus 
ir gyvas visada, kai tau tenka iš
vysti brangenybes.

Motinos raukšlėtas veidas, daug 
nemigos naktų pažinusios akys, 
pūslėtos rankos, toji ugninga tavo 
kiekvieną geidimą norinti patenkinti 
meilė, tas begalinis troškimas, kad

^Juodonių piliakalnis
Sauliuko mėgstamoji vietelė.

(A. a. kan. J. Tumo-Vaižganto metinėms
Be abejonės, dauguma mūsų bud

riųjų skautų yra skaitę Vaiž
ganto Pragiedrulių III tomą. Tur 
būt, nėra tokio, kuriam būtų nepa
tikusi Vaduvų krašto gamta. Kas 
gali neatsiminti, kaip Sauliukas 
kopė ant šelmenio, tekančios sau
lės pamatyti; kaip buvo traukia
mas į senapušę avilys „prūsinėms 
bitėms“; kaip augo, kerojo ir seno 
Juodžiaus kelmas; kaip gyveno sa
vo Tošynėj atsiskyrėlis Burzdulis, 
ir kaip jis versmėn pargramzdino 
rusų žandarą Agiejevą; kaip Sau
liukas svajojo apie užburtą ir pa
slėptą piliakalny Lietuvos Žodį. 
Tai tokie gimtosios žemelės vaiz
dai, prisunkti lietuviškumo sulčių, 
kokių lig šiol nebuvo daugiau mū
sų literatūroj. Pats Vaižgantas yra 
prasitaręs, kad šie vaizdai esą jo 
paimti iš gimtosios apylinkės, va
dinasi, Rokiškio apskr., Svėdasų 
valse. Kiek patyrinėjus pasirodė, 
kad tikrai dauguma aprašytų vie
tų yra jo gimtinėj. Nors tos vietos 
jau pasikeitusios ir nustojusios 
paslaptingumo, bet grožio daug dar 
jose yra. Skautams vertėtų jos 
arčiau pažinti.

tavo gyvenimo kelias būtų rožėmis 
klotas, toji mirtina baimė dėl men
kiausios tau skriaudos, yra turtas, 
brangenybė, kurio negalima lyginti 
su brangakmeniais, kurio žmogus 
dar neišmoko aprašyti, kalba išsa
kyti.

Ir vistik tu to gyvai nejauti, ne
triumfuoji turįs neįkainojamą 
turtą.

Rimtai pagalvok. Gyvenimą blai
vioms akims ir atydžiai panagri- 
nėk...

Įsiklausyk!
Gal tavo ausį pasieks skaudūs 

našlaičių vaitojimai, gyvenimo at
stumtųjų pagalbos, paguodos šauks
mai, motinos meilės trokštančiųjų 
prašymai.

Karščiau pamylėsi savo žilagalvę 
gimdytoją.

Skaute, tu turi gerbti, mylėti mo
tiną visą gyvenimą irtoji Motinos 
Diena tegu tik tavo meilę metai 
iš metų kelia į aukštesnius ir 
aukštesnius laipsnius...

Šventa meilė, tikras nuoširdu
mas geriausiai žemės dukrai moti
nai.

Balys Gendvilas.

paminėti).
Rokiškio apskr. gamta negali 

pašigirti grožiu. Tai lyguma, be 
didesnių upių ir klonių. Tačiau pie
tinėj apskrities daly, kuri yra prie 
Zarasų krašto, gamta įvairesnė ir 
čia galima jau užtikti „šveicariš
kų“ vaizdelių. Apie Malaišius, 
Vaižganto gimtąjį sodžių, kaip tik 
yra tokių vietelių. Tos vietelės 
dar meilesnės, kad kiekviena iš jų 
savo vardais ir padavimais byloja 
mums apie žiląją tautos senovę.

Malaišiai yra 9-tam km nuo Svė
dasų į Kamajų pusę. Tai nedidelis 
sodžius, visas soduose paskendęs. 
Pro šalį bėga Malaišos upelis. Nuo 
Malaišių į vieną ir į antrą pusę 
eina plačios lygumos. Į pietus 
nuo sodžiaus stūkso medžiais 
apaugęs Popšutės kalnelis; į vasa
ros rytus — Juodonių piliakalnis, 
Vaižganto Piliakalniu vadinamas. 
Iš piliakalnio dviejų pusių stovi 
aukštesni už jį kalnai. Viename 
piliakalnio šone kori didelis 
akmuo. Po tuo akmeniu, vietos 
žmonių nusakymu, spaudos drau
dimo metu tikrai buvę slepiami 
laikraščiai ir knygos. Į vakarus 
nuo piliakalnio tyso didžiulė Juo

donių bala. Toj baloj kyšo apskri
tas Valiulio kalnelis. Bala senes
niais laikais buvusi priaugusi di
delės girios. Kelmų joj ir dabar 
kyšo. Netoli piliakalnio yra vers
mė, vadinama Šešiažirge. Šitoj 
baloj, reikia spėti, ir galėjo būti 
Juodžiaus kelmas. Nors tokio kel
mo žmonės nebežino, težino Juo
džiaus akmenį, kuris yra netoli 
Malaišių. Čia turėjo būti ir Tošy- 
nė. Juoba, kad ir dabar žymu pa- 
kilumėlė, o tos pakilumėlės gale 
tebėra gargaliuojanti versmė. Nuo 
piliakalnio matosi gražių vaizdų. 
Apie piliakalnį ir šiandieną žmo
nėse tebevaikšto daugybė padavi
mų. Šit keletas:

1. Piliakalny esąs varpas; kai velniai 
pragare karalių renką, tuo varpu skam
biną.

2. Piliakalny esąs palaidotas Lietu
vos vadas. Jį saugo keturi kareiviai 
auksinėm lazdelėm. Tie kareiviai stovi ir 
svyruoja į šalis.

3. Piliakalny esanti užburta kariuo
menė. Jei kas akmenį nuo piliakalnio 
atrištų, toji kariuomenė išeitų.

4. Piliakalny buvusi karčiama. Vyrai 
tenai labai gerdavę, Moterys susitarusios 
ir užritusios karčiamos duris akmeniu.

5. Piliakalnio šonu ėjęs kelias. Kartą 
važiavęs girtas ponas šešetu žirgų ir su- 
marmėjęs su visais žirgais versmėn. Nuo 
to versmė ir vardą gavusi.

6. Piliakalny esą paslėpti dideli tur
tai. Piliakalnin vedančios geležinės durys. 
Tos durys dabar užverstos akmeniu.

Vaižganto garbei apylinkės mo
kyklos ant piliakalnio yra pasodi
nusios Sauliuko vardo medelį.

Netoli už Malaišių yra kan. J. 
Tumo-Vaižganto vardo pradžios 
mokykla, kurioje Vaižgantas ma
žas mokėsi.

Noriu dar priminti, kad Žemaiti
joje, už Viekšnių, yra kaip tik to
kio gražumo Santeklių dvaras, ko
kį Vaižgantas aprašo Pragiedrulių 
I t., Gondingos krašte. Ten ir da
bar galima keltu persikelti per 
Ventą. Mokyt. J. Vajėga.
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Prof. Steponas Kolupaila.

'Lietuvos ežerai "vandens kelionių objektas
Pernai Skautų Aidas išspausdino ma

no trumpučius upių aprašymus ir išleido 
juos didesniam keliautojų patogumui at
skira knygute Mūsų vandens keliai. Ten 
rasite tik svarbiausių mūsų upių kilomet
rinį aprašymą, suskirstytą 13 maršrutų. 
Po mūsų gražų kraštą šimtais kitų upių 
bei upelių galima sudaryti dar bent ke
liasdešimt tokių maršrutų: tam laukiu 
mūsų jaunimo iniciatyvos ir pagalbos!

Dabar norėčiau atkreipti mūsų van
dens kelionių mėgėjų dėmesį į labai svar
bų ir nepaprastai įdomų objektą — Lie
tuvos ežerus.

Lygus, kaip veidrodis, ežero paviršius 
vilioja keliautoją po jį pasiirti, aplankyti 
jo krantus, pamedžioti gražių vaizdų fo
tokamera. Ežerų krantuose foto-mėgėjas 
ras daugiau temų, kaip bet kur kitur: čia 
ir ežero perspektyva, įvairūs atstumai, 
kontrastai, visa šešėlių harmonija, čia 
gausingi „reginiai mėnulio šviesoje" — 
prieš saulę, čia — gyvas pryšakinis pla
nas — valtys, ypač burinės, žvejai, tink
lai...

Ypač patogūs ežerai burinėms val
tims, kurios čia turi kur pasisukioti, 
plaukiant prieš vėją. Plaukiant baidare 
reikia kiek atsargumo, nes ežeruose gali 
kilti didelės bangos; įvykus nelaimei eže
ro krantą sunkiau pasiekti, kaip upėje.

Ežerų Lietuvoje, be Vilniaus krašto, 
yra apie 1600; daugelio jų net vardai 
mums nežinomi. Iki šiam laikui neturime 
tinkamo ežerų sąrašo. Turtingiausia eže
rais Utenos apskritis, kur yra per 350 
ežerų; Trakų apskrity yra apie 230 eže
rų, beveik po 200 ežerų turi Zarasų ir 
Alytaus apskritys; apie 120 ežerų yra 
Seinų aps., apie 100 — Ukmergės aps., 
po 75 ežerus turi Rokiškio ir Telšių aps., 
50 — Mariampolės, 45 — Šiaulių, po 25— 
Raseinių ir Vilkaviškio. Mažiausia ežerų 
Kėdainių ir Šakių apskrityse, vos po vie
ną; kitur — tarp 7 ir 20.

Didžiausi ežerai yra Vilniaus krašte: 
Narutis (79,5 km3 ploto), Snūdas su Stnis- 
tu, Svyriai, Drūkšiai, Drivėta, Smolta, 
Švokšta, Miastra ir kiti. Nepriklausomoje 
Lietuvoje didžiausias yra Dusios ežeras, 
Dzūkijoje. Štai trumpas didesnių mūsų 
ežerų sąrašas, dar netobulas:

Kaip tokią „mėnesieną" fotografuoti, ra
site foto—skyriuje.

Mėnesiena Mekšrinio ežere (Malėtų apylinkėje). S. Kolupailos foto.
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Šaukštuko ežeras.

Ežero vardas Paviršiaus 
plotis km2 Apskritis Upė. baseinasH gilumas m

1. Dusia 23,3 Alytaus Šešupės (Nemuno) 35
2. Avilys (Aviliai) 13,0 Zarasą Laukesos (Dauguvos) 50?
3. Sartai 12,7 Zarasą-Rokiškio Šventosios (Neries) 22
4. Metelis 12,7 Alytaus Peršėkės (Nemuno) 13
5. Luodis 12,4 Zarasą ’ Šventosios (Neries) 30?

.6. Virkšta (Plateliai) 11,8 Kretingos Minijos (Nemuno) 60?
7. Rekyva 11,7 Šiaulią Dubysos (Nemuno) —
8. Lakajai 10,9 Utenos Žeimenos (Nereis) 46
9. Alaušas 10,7 Utenos Šventosios (Neries) —

10. Žuvintas 10,3 Marijampolės Šešupės (Nemuno) —
11. Daugai 10,2 Alytaus Merkio (Nemuno) 41
12. Lūkstas 10,1 Teisią Virvytės (Ventos) 12
13. Rubikiai 10,0 Utenos Šventosios (Neries). —
14. Aiseta (su Galonu) 9,0 Utenos Žeimenos (Neries) —
15. Stirniai 8,6 Utenos Žeimenos (Neries) —
16. Biržulis 7,4 Telšią Virvytės (Ventos) 3
17. Čičirys M Zarasą Ilukstės (Dauguvos) —
18. Seirijis 5,7 Alytaus B. Ančics (Nemuno) —
19. Obelija 5,7 Alytaus Peršėkės (Nemuno) 8
20. Kertoja 5,1 Utenos Žeimenos (Neries) 4
21. Ančia 4,9 Seiną B. Ančios (Nemuno) —
22. Samavas 4,9 Zarasą Šventosios (Neries) 72
23. Tauragnai (Labė) 4,6 Utenos Žeimenos (Neries) —
24. Švinta 4,6 Zarasą Šventosios (Neries) —
25. Plinkšė 4,1 Mažeikią Šerkšnės (Ventos) —

Kiekvienas ežeras yra kuo nors įdo
mus. Didelė dauguma jų nebuvo matuoti, 
nebuvo tirti. Todėl dar nežinome, kuris 
ežeras Lietuvoje yra giliausias; tuo tarpu 
rekordą laiko Tauragnų ežeras. Keliau
jant po ežerus galima užsiimti, tarp kito, 
jo gilumų matavimu, vielos arba plieninio 
lyno (su žymėmis ir svoriu) pagalba; tuo 
galima labai naudingai prisidėti prie sa
vojo krašto tyrimo.

Plaukiojimui baidare labai įdomūs ilgi 
ir siauri ežerai. Tokių turime nemaža: 
bendras Sartų ežero šakų ilgis yra 31 km, 
Aisėtos ežero ilgis 16 km, su šakomis apie 
25 km, Lakajų ežerai su kaimyninių ežerų 
grandine atskleidžia turistui apie 40 km 
nevaržomo kelio. Kitų ežerų salos, pu
siasaliai ir įlankos sudaro tikrą labirintą; 
tokie — Stirniai, Virkšta, iš dalies Avilys 
ir Rubikiai.

Kam patinka platus ežero paviršius, 
pav., buriniam sportui, tas pasirinks at
virus ežerus — Dusią, Luodį ir panašius. 
Daug reiškia keliautojui, kiek lengvai pa-
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CJvodėl mes nekeltaujam ?
Pažiūrėjus į vandens kelių konkurso 

rezultatus, nenoromis kyla liūdnas klau
simas: Kur daugiau mūsų skautų, kur jau
nimas? Kur jaunystės entuziazmas, kraš
to ir tėvynės meilė? 0, pagaliau, kur pa
prastas domėjimasis, nuotykių ieškojimas, 
kuris atrodo visiems jaunuoliams įgimtas. 
Rausti tenka, kuomet pagalvoji, jog iš ke
lių tūkstančių skaučių bei skautų atsi
rado vos aštuoni skautai ir viena skau
tė, kurie pasiryžo keliauti Lietuvos van
dens keliais. Aišku, ne visiems sąlygos 
leidžia keliauti liuksusinėm baidarėm po 
kelis šimtus kilometrų. Bet tai ne ta svar
bioji priežastis, dėl kurios tiek maža bu
vo keliaujančių. Ne, tai ne tąsi

Didžioji dalis mūsų yra apsnūdę, ap
tingę, kiekvienas neįprastas judesys 
mums sunkus, neįmanomas. Mes bijome 
pakeisti minkštą lovą tvankiame kamba
ry kietu guoliu po atviru dangum kvaps
niam pušų miške. Mes aptingom! Nuraus- 
kim perskaitę šiuos žodžius, susigėskim 
savo ligšiolinio tingumo ir atbuskim, at- 
buskim! Pamilkim tėvynę Lietuvą, jos 
skambančias lietuviška daina lankas, ban
guojančius ežerus, upes. Pamilkim juos ir 
pasiryžkim pažinti. Ech! Tas bus lengva! 
Sunkiau bus įvykdyti savo pasiryžimą.

Bet mes neprivalom nusilenkti kliūtim, 
stengtis jas apeiti nors pridedant kelio. 
Ne, mes eisim tiesiog prie tikslo, griau- 
sim kliūtis ir skinsim kelią per tankius 
Lietuvos miškus, nendrėmis apaugusius 
ežerus, upes.

Pasiryžimo ir entuziazmo mums už
teks, o palankias sąlygas klestėti mūsų 
pasiryžimui ir entuziazmui duos mums 
mūsų vyresnybė, vyr. skautų štabas. Jis 
neatmes prašymo, kylančio iš tūkstanties 
jaunų ištroškusių krūtinių: „Padėkit mums 
pažinti Lietuvą!“

Ko mes reikalaujam iš štabo? O ne
daug! Keletos lengvatų, kad kelionė bū
tų pigi, atsiekiama visiems. Pavyzdžiui, 
kad už pervežimą baidarių geležinkelis 
imtų dviračių mokestį. Ne taip, kaip per
nai buvo pareikalauta iš mūsų. Už per

vežimą dviejų baidarių iš Kauno į Obe
lius buvo paprašyta tik po 1 lt. už km., 
tai maždaug atsieitų už abi apie 380 lt. 
Geležinkelietis rėmėsi įstatymu, kuris 
skambėjo maždaug taip: „Laivai ilgesni 
1,5 m. talpinami atskiram vagone, o už 
tokį mokama po 1 lt. už km.“ Argi kas 
nors iš mūsų galėtų tokią sumą mokėti? 
Jei ne mūsų užsispyrimas, turėtumėm iš
sižadėti išsvajotos kelionės. Dabar, pra
silenkus su įstatymu, baidarės nuvažiavo 
kaip „mediniai daiktai, aptraukti drobe“, 
viso už 8 lt.

Mes nenorime, kad būtų prasilenkia
ma su įstatymais, todėl prašome sutvar
kyti tą reikalą.

Keliaujantieji turi dar vieną vargą, 
būtent: nakvynė. Lietuviai vaišingi, 
nakvynės ir valgio niekad neatsakys. Ro
dos, klausimas tada išspręstas. Taip, bet 
skautai geriau norėtų palapinėse miegoti, 
savo pačių virtus valgius valgyti. Bet iš 
kur gauti palapines? Čia vėl turėtų šta
bas pasirūpinti. Vieniems tiesiog pasko
linti, norintiems gi pigiai išsimokėjimui 
duoti. Tą patį padaryti ir su kitais, ke
lionei reikalingais -daiktais. Kitaip, per
kant pavieniui ir iš karto, suprantama, 
kad sunku yra įsigyti.

Jei organizacija neturi tam lėšų, gal 
galėtų išrūpinti paskolą, nes juk ir ji yra 
užinteresuota, kad jaunimas augtų svei
kas, patvarus, energingas ir mylintis tė
vynę.

Na, pagaliau, gerai organizuota kelio
nė ne taip jau brangiai kaštuoja. Iš savo 
patyrimo žinau, kad važiuojant pačiu blo
giausiu laiku (1933 m. liepos mėn. pra
džioje), kada negalima gauti jokių vaisių 
bei daržovių, mes maitinomės gan liuksu
siniai ir tas visos dienos pragyvenimas vi
dutiniai kaštavo 1,5 lt. kiekvienam. Nak
vynę ir kurą turėjom už dyką. Mat, nak
vojome palapinėse, o kurui valėm valdiš
ką mišką.

Lenkijoje, pavyzdžiui, vandens spor
tas labai paplito. Kiekvienoj gražesnė} 
vietoj (net mūsų Trakuose) yra viešbučiai,

Kaip smagu pavasarį gauti Sk. Aidą.

pensijonai ir pan. Mes to nereikalaujame, 
nesame išlepinti. Kiekvienas gražus miš
kelis bus mums viešbučiu, lietuviška bul
ių, lakštutės giesmelė atstos mums pui
kius orkestrus.

Noro ir pasiryžimo mums nestinga, o 
jei jų įvykdyti kartais negalime, tai yra 
kliūčių ne nuo mūsų priklausančių. Paša- 
linkit tas kliūtis, o Lietuvos upės ir eže
rai suskambės jaunu ir širdingu juoku, 
gražia ir meliodinga lietuviška daina, o į 
dangų kylantieji laužo dūmai sutrauks 
jaunimą, sujungs tvirtais draugystės ir bro
liškos meilės ryšiais, padarys vieninga, 
pripratins viens kitą remti, gelbėti, ne
gausiant kokios jis partijos, kokių pa
žiūrų. Išaugs užgrūdinta, Lietuvą mylinti, 
tauta.

Šiandien iš tūkstančių krūtinių veržia
si šauksmas: „Leiskit pažinti tėvynę —• 
Lietuvą, padėkite mums keliauti!“

Nejaugi Jūs neišklausysite?
K. Chmieliauskaitė.

Visiems, kas šią vasarą mano keliauti 
Lietuvos upėmis baidarėmis arba "" eiti 
pėsčias upės pakrantėm, yra būtinaTįsi- 

gyti prof.’S. Kolupailos knygą
Mūsų vandens keliai

psl. 95, iliustracijų 40, žemėlapių 2. Kai
na 1 lt. Skautų A'ido leidinys. 
Reikalaukit visuose7 knygynuose ir skau

tiškų reikm.rtiekimo skyriuje.

siekti ežerą ir kuriuo bū
du pergabenti valtį; vie
toje pasiskolinti tinkamą 
valtį, paprastai, gan sun
ku. Geležinkeliu daugu
mos mūsų ežerų sunku 
pasiekti, daug lengviau 
autobusu. Daugelio ežerų 
lankymą galima suderinti 
su kelione upėmis. Taip, 
plaukiant Šventąja, leng
vai aplankomi Luodžio, 
Samavos, Duseto, Sartų ir 
kiti ežerai. Užtat iš Ma- 
lėtų apylinkės ežerų upės 
teka į Žeimeną, į Vilniaus 
kraštą. Zarasų ir Utenos 
apskrityse ežerų tiek gau
siu, kad nesunku iš vieno 
j kitą pergabenti arba 
pervilkti valtį.

Vienas gražiausių Lietu
vos ežerų: Mergežeris arti 
Aukštadvario; pasižymi 
nepaprasta žalia vandens 

spalva.
Fot. S. Kolupailos.
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Iš skautų darbų.
Kai vasarą keliausite pasidarykite ir 

tokių brėžinių. Čia duoti Nidos žvejų 
trobų stogų žirgeliai, charakteringų kry
žių ant kapų (aukštai) ir laivo stiebo švy

tuoklių (apačioje).

Laiškas skautams.
Ei, skauteliai, sveiki drūti! 
Parašysiu jums laiškutį. 
Kai galvoj minčių daug tvyska, 
Tuoj žmogus pamiršti viską. 
Pasirodo įkvėpimas, 
Gimsta ritmas, gimsta rimas. 
O iš to tuojau iškyla 
Ir poezijos bacila.
0 bacila — šakar makar: 
Kas šiandieną, tai ne vakar. 
Taip ji žmogų apsvaigina, 
Kad tasai beveik nežino, 
Ar čia žemė ar čia rojus, 
0 jis pats tai jau herojus. 
Taip ir aš šiandieną rytą 
Įgavau bacilą šitą.
Ir, pripildęs savo dvasią, 
Prirašiau čia žodžių masę. 
Ar ta masė jums patinka, 
Man galvoti čia netinka; 
Tik bėriu aš žodžių saują, 
O po tos kita keliauja... 
Oi, ta-drilia, lylia, lylia — 
Mano puspadžiai sudilę! 
Ir atėjo Nauji Metai, 
Ir prakiuro mano batai. 
Bėgo dienos, nesustojo — 
Mano batai išsižiojo. 
Oi, ta-drilia, rita tita — 
Kas daryt su bėda šita? 
O širdužė tiku-taku 
Patylėjo ir prašneko: 
Sirkit, batai, sirkit baisiai, 
Nes geri sirgimo vaisiai! 
O bateliai susiraukę 
Tiktai rėkia, tiktai šaukia: 
„Broli, mesk tą mintį kvailą! 
Argi mūsų tau negaila?
Neški greitai mus pas šiaučių, 
Nes nupuolėme nuo griaučių!" 
Na, o aš ranka pamojau 
Ir gardžiai nusišypsojau. 
Ei, batukai mieli mano, 
Jūsų galvos neišmano, 
Kaip į klasę neit malonu, 
Kaip gražu gyventi ponu. — 
Ir tik švyst batus nuo kojų, 
Ir jau basas atsistoju.
Bėga dienos, bėga bėga — 
Aš gyvuoju, batai miega. 
Kai kiti mokyklos suole, 
Vaidinu aš vargšo rolę. 
O kai laikas tas praeina, 
Kambaryj man nespakaina: 
Tuoj kaliošus užsimaunu 
Ir į orą greitai šaunu. 
Apie elgesį tą mano 
Jau ir pedagogai mano — 
Išgirdau naujieną šitą, 
O be to, taip pat ir kitą: 
Sako, mokykla nusprendus 
Skelt stačiai į mano žandus 
(Grūst neklaužadą į šalį, 
Jei jis mokytis negali).,. 
Ir, drebėdamas iš baimės, 
Aš tikėjausi dar laimės. 
Pagerėjo tas dalykas, 
Kai atėjo skautas Mikas. 
Jis batus man tuoj sutaisė, 
Sako: „Ryt jau klasėn eisi". 
Bus gyvenimas malonus! — 
Pasirašo Versmių Jonas
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Latvių skaučių vadovybė Kaune.

Latvijos skaučių vadovybė ir mūsų skautininkės su savo vadovybe.

IV.21. rytą Kaunan iš Rygos at
vyko atlankyti mūsų skaučių va
dovybę Latvijos skaučių atstovės. 
Atvyko: Latvijos skaučių organi
zacijos vicepirmininkė K. Šilima
ms, vyriausioji skautininke E. Ro- 
zenberg, užsienio dalies vedėja O. 
Mitmanis ir bendros dalies vedėja
J. Tomson.

Latvijos skaučių vadovybė revi- 
zitavo prieš kurį laiką Latviją lau
kusias mūsų skautininkės.

Viešnias latves stotyje pasitiko 
būrys mūsų skautininkių. Atvyku
sios apsistojo Lietuvos viešbutyje. 
Kiek pasilsėjusios jos aplankė M
K. Čiurlionies meno galeriją, Pa
žaislį, Viešnioms pagerbti Metro
polyje trijų kunigaikščių kambary
je įvyko pietūs, į kuriuos atsilan
kė: Latvijos ministeris Lietuvai 
Ludvigs Ekis su ponia, Lietuvos 
skautų s-gos Šefo pavaduotojas dr, 
J. Alekna, skaučių vadė Sofija 
Čiurlionienė ir kt. Pavakare vieš
nioms priėmimą surengė skaučių 
vadė S. Čiurlionienė. Vakare latvės 
lankėsi valstybės teatre ir žiūrėjo 
baleto Miegančioji gražuolė,

IV.22, viešnios aplankė tris mū
sų skaučių inspektoratus Kaune, 
vyresniąsias skautes, paukštytes ir 
Vytauto Didž. universiteto studen
tes skautes.

Mūsų skautės latvėms padariu
sios gražaus įspūdžio,

Latvijos skautėms priėmimą su
rengė Latvijos ministeris Lietuvai
L. Ekis, kuriame taip pat dalyvavo 
ir mūsų skaučių vadovybė.

Elizabete Rozenbergs,
Latvijos skaučių vyriausioji skautininke.

Vakare įvyko atsisveikinimo 
arbatėlė karininkų ramovės salė
je, Joj dalyvavo: skautų s-gos še
fo pavaduotojas dr. J, Alekna, vy
riausias skautininkas pik, J. Ša- 
rauskas, skaučių vadė S, Čiurlio
nienė, būrys skautininkių-ų, skau
tuos bičiulių ir rėmėjų.

Viešnioms lietuvių skautybės 
judėjimas ir priėmimas paliko la
bai gero įspūdžio. Čia dedam jų 
nuomonę apie mūsų skaučių orga
nizaciją.

pramokti .......................... ( 5,—) 2,—
27. Rožės ir Lelijos ................. — 3,—
28. Giesmės ............................. 3,—

Užsakymus siųsti; A. Krausui, Šiau
liai, Dvaro 102.

Lietuvos skaučių judėjimas 
virto pavyzdžiu, kokio ^sun
ku rasti net vakarų Euro

pos kraštuose.
Lietuvą lankiusios Latvijos skaučių va
dovybės linkėjimai lietuvėms skautėms.

Draugiškiems ryšiams tarp Latvijos ir 
Lietuvos skaučių organizacijų išplėsti mes 
aplankėme Kauną. Kartu ir padėkoti už 
praėjusį rudenį Lietuvos skaučių vizitą 
mums. Mūsų širdžių dalykų bendrumai ir 
vienoki mūsų skautų ateities uždaviniai 
sąlygoja pagilintą bendradarbiavimą abie
jų tautų jaunimo. Iš principinio darbo 
rimtumo kyla antras rimtumas — giliai 
atjausto dėkingumo, kuriam išreikšti žo
džių trūksta. Valstybės ir visuomenės 
suprastas ir įvertintas, didžių Vadų asme
nybių nepaprastumu apsuptas, lietuvių 
skaučių judėjimas virto pavyzdžiu, kokio 
sunku bus rasti net vakarų Europos kraš
te. Tai nėra didžią simpatiją pabrėžti 
tendencija, kuri broliškos tautos pasisa
kymuose visados tik gėrąsias puses sten
giasi įžiūrėti, jeigu mes sakome, jog mes 
daug ko, be galo daug per dvi trumpas 
dienas esame išmokusios. Akademinio 
skautų jaunimo darbo metodų pavyz
džiais, kaip matyti, seks ir kitos šalys, 
kad pasisekimą užtikrinus. Būtų per daug 
visa suskaičiuoti, kokių skirtingų patyri
mų mes savam darbui iš čia išsivežam. 
Tik dvi dienos — o visgi, rūpestingai su
statyto darbo plano dėka, mums ne tik 
seserų organizacijos darbo sąlygos, bet ir 
Kauno apylinkių grožio, pats gražiai 
augąs ir gajus miestas ir jo simpatingi 
linksmi gyventojai ne tik artimus, bet ir 
širdžiai pasidarė artimi. Dėkui už mielas 
širdis ir šviesią žmoniškumo dvasiąl

DR, VYDŪNO RASTAI.
Kiekvienas skautas turėtų susipažinti 

su mūsų brangaus rašytojo veikalais. 
Juose perdėm keliami garbingo žmoniš
kumo, saulėto skautiško džiaugsmo ir 
mūsų tautos klausimai. Vydūno leidiniai 
tuo tarpu nupiginti. Todėl gera proga 
įsigyti vertingų raštų.

Škliausteliuose pažymėta nominalinė, 
o už jų nupigintoji kaina. Duodama nuo
laidos net iki 85%,

1. Visumos Sąranga .............. ( 1,50) 0,50
2. Slėpininga Žmogaus Didy

bė ................. ( 2,—) 1,-
3. Mirtis ir kas toliau ,.,.( 1,50) 0,50
4. Gimdymo Slėpiniai ......( 3,—) 1,—
5. Tautos Gyvata ,...,........ ( 5,—) 1,—
6. Mūsų Uždavinys ..............( 5,—) 1,—
7. Sveikata-Jaunumas-Grožė ( 5,—) 2,—
8. Kaimo Didvyris .............. ( 1,—j 0,25
9. Darbymetis (žurn. kompl.) (19,25) 3,—

10. Tėviškė ................į 1,25) 0,50
11. Amžina Ugnis .............(50,—)10,—
12. Mūsų Laimėjimas ..............(12,—) 3,—
13. Sigutė ............... . ......... .(10,—) 3,—
14. Vergai ir Dykiai ..............(10,—) 3,—
15. Jūrų Varpai ............(12,—) 3,—
16. Žvaigždžių Takai ...........,( 5,—) 2,—
17. Likimo Bangos ................. (12,—) 3,—
18. Varpstis ...........     ( 5,—) 2,—
19. Karalaitė .................... ...( 6,—) 2,—
20. Pasaulio Gaisras ..............(15,—) 6,—
21. Jonuks ...............  ..( 2,—) 1,—
22. Vyrai .................... .......( 1,25) 0,50
23. Avelė ..............................( 1,25) 0,50
24. Lietuvos Varpeliai .......... ( 3,—) 1,—
25. Einfūhrung in die litau-

ische Sprache .................. ( 3,—) 1,—
26. Vadovas lietuvių kalbai
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Lietuvos Skautų Sąjungos Šefo

AKTAI
2 nr.

Pasirėmęs Lietuvos skautų brolijos statuto 70 ir 76 §§ 
ir vyriausio skautininko tarpininkavimu, Šv. Jurgio šventes 
proga žemiau išvardintus skautus pakeliu į sekančius laipsnius:

į skautininko:

1. Vyriausio skautų štabo narį paskautininkę Vladislavą Armi
naitę,

2. Vyriausio skautų štabo narį paskautininkį Joną Mašiotą,
3. Vyriausio skautų štabo narį paskautininkį j. Itn. Bronių 

Mfchelevičių,
4. Vyriausio skautų štabo bendradarbį paskautininkį Artūrą 

Jurgutį,
5. Vyriausio skautų štabo bendradarbį paskautininkį Andrių 

Pietą,
6. Vyriausio skautų štabo bendradarbį paskautininkį Aleksą 

Meteliciną,
7. Vyriausio skautų štabo bendradarbį paskautininkį Vytautą 

Pečiūrą,
8. Kauno rajono tunto paskautininkį Henriką Čerkesą,
9. Kauno rajono tunto paskautininkį Vytautą Kišoną,

10. Raseinių rajono tunto tuntininką paskautininkį Leoną 
Radvilą,

11. Šiaulių rajono tunto vyr. skaučių vadę Stanislavą Venc- 
lauskienę.

į paskautininkio:

1. Vyriausio skautų štabo bendradarbį vyr. sklt. Vladą Šimkų,
2. Vyriausio skautų štabo skaučių skyriaus bendradarbę vyr. 

sklt. Zofiją Matulevičiūtę,
3. Alytaus rajono tunto vyr. sklt. Juozą Kavaliauską,
4. Alytaus rajono tunto vyr. sklt. Andrių Vasiliauską,
5. Biržų rajono tunto vyr. sklt. Romualdą Medelinską,
6. Biržų rajono tunto vyr. sklt. Augustiną Viliūną,
7. Kauno rajono tunto vyr. sklt. leitn. Zigmą Drungą,
8. Kauno rajono tunto vyr. sklt. Vaclovą Sprindį,
9. Kauno rajono tunto mokytoją Aleksandrą Vaitkevičienę,

10. Klaipėdos rajono tunto vyr. sklt. Joną Kirlį,
11. Klaipėdos rajono tunto vyr. sklt. j. Itn. Viktorą Lesniauską,
12. Marijampolės rajono tunto vyr. sklt. Antaną Valaitį,
13. Mažeikių rajono tunto vyr. sklt. mok. Oną Zailskienę,
14. Mažeikių rajono tunto draugininkę Juzę Rainienę,
15. Panevėžio rajono tunto vyr. sklt. Jurgį Banaitį,
16. Šakių rajono tunto vyr. sklt. Kazį Batūrą,
17. Šakių rajono tunto vyr. sklt. Antaną Petkūną,
18. Šakių rajono tunto vyr. sklt. Vainauską,
19. Šiaulių rajono tunto skautą gimn. direktorių Joną Kartaną,
20. Šiaulių rajono tunto vyr. sklt. Povilą Makštelę,
21. Šiaulių rajono tunto vyr. sklt. Joną Grauzdę,
22. Telšių rajono tunto vyr. sklt. mokytoją Joną Laurinaitį,
23. Trakų rajono tunto vyr. sklt. mokytoją Feliciją Prekerj,
24. Utenos rajono tunto vyr. sklt. mokytoją Tomą Glodą,
25. Utenos rajono tunto vyr. sklt. mokytoją Antaną Grigą,
26. Utenos rajono tunto vyr. sklt. Vytautą Stankūną,
27. Vilkaviškio rajono tunto vyr. sklt. mokytoją Michaliną 

Dundoraitę.

Kaunas, 1934 m. balandžio mėn. 23 d.

A. SMETONA
Respublikos Prezidentas

Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Pulk. Vyr. Sktn. J. ŠARAUSKAS 
Vyriausias Skautininkas.

3 nr.

Pasirėmęs Lietuvos skautų brolijos statuto 230 ir 233 §§ 
ir vyriausio skautininko tarpininkavimu, žemiau išvardintus 
Lietuvos skautų sąjungos skautininkus už nuopelnus Lietuvos 
skautų organizacijai, Šv. Jurgio šventės proga, apdovanoja 
Lelijos ordinu:

1. Klaipėdos rajono tunto tuntininką skautininką kap. 
Miką Kukutį,

2. Utenos rajono tunto tuntininką skautininką Edvardą 
Vojevodskį.

Kaunas, 1934 m. balandžio mėn. 23 d.
A, SMETONA

Respublikos Prezidentas
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Pulk. Vyr. Sktn. J. ŠARAUSKAS 
Vyriausias Skautininkas.

4 nr.
Pasirėmęs Lietuvos skautų brolijos statuto 231 ir 233 §§ 

ir vyriausio skautininko tarpininkavimu, žemiau išvardintus 
asmenis už didelius nuopelnus Lietuvos skautijai, Šv. Jurgio 
šventės proga, apdovanoju svastikos ordinu:

1. Biržų rajono tunto veikėją gimnazijos direktorių dr. 
Antaną Jušką,

2. Mažeikių rajono tunto Viekšnių skautų rėmėją dir. 
Lazauską,

3. Rokiškio rajono tunto rėmėją pulk. Itn. Mykolą Jašinską,
4. Šiaulių rajono tunto veikėją kap. Petrą Kamarauską,
5. Telšių rajono tunto rėmėją gimnazijos direktorių Joną 

Jagaudą.
Kaunas, 1934 m. balandžio mėn. 23 d.

A. SMETONA
Respublikos Prezidentas

__ Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.
Pulk. Vyr. Sktn. J. ŠARAUSKAS 

Vyriausias Skautininkas.

5 nr.
Pasirėmęs Lietuvos skautų brolijos statuto 232 ir 233 §§ 

už ypatingai svarbius nuopelnus Lietuvos skautijai, Šv. Jurgio 
šventės proga, daktarą Dovą Zaunių apdovanoju Gedimino 
Vilko ordinu.

Kaunas, 1934 m. balandžio mėn. 23 d.
A, SMETONA

Respublikos Prezidentas
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Pulk. Vyr. Sktn. J. ŠARAUSKAS 
Vyriausias Skautininkas.

6 nr.
Pasirėmęs Lietuvos skautų brolijos statuto 232 ir 233 §§ 

už ypatingai svarbius nuopelnus Lietuvos skautijai, Šv. Jurgio 
šventės proga, inžinierių Kostantiną Šakenį apdovanoju Gedi
mino Vilko ordinu.

Kaunas, 1934 m. balandžio mėn. 23 d.
A. SMETONA

Respublikos Prezidentas
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Pulk. Vyr. Sktn. J. ŠARAUSKAS 
Vyriausias Skautininkas.

7 nr.
Pasirėmęs Lietuvos skautų brolijos statuto 232 ir 233 §§ 

už ypatingai svarbius nuopelnus Lietuvos skautijai, Šv. Jurgio 
šventės proga, Švietimo Ministerijos generalinį sekretorių Anta
ną Daniliauską apdovanoju svastikos ordinu.

Kaunas, 1934 m. balandžio mėn. 23 d.
A. SMETONA

Respublikos Prezidentas
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Pulk, Vyr. Sktn. J. ŠARAUSKAS 
Vyriausias Skautininkas.

8 nr.
Pasirėmęs Lietuvos skautų brolijos statuto 232 ir 233 §§ 

už ypatingai svarbius nuopelnus Lietuvos skautijai, Šv. Jurgio 
šventės proga, Kauno miesto burmistrą Antaną Merkį apdo
vanoju svastikos ordinu.

Kaunas, 1934 m, balandžio mėn. 23 d.
A. SMETONA

Respublikos Prezidentas
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Pulk. Vyr. Sktn. J. ŠARAUSKAS 
Vyriausias Skautininkas.

(Tęsinys 167 pslp.).

156_________
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Keletas minčių skautų vaidinimų reikalu.
Kiekviename Lietuvos kampely, kur 

tik yra skautų, matome juos laisvu nuo 
kitų uždavinių laiku besilinksminančius 
pas laužus. Arba žiemos metu susibūrę į 
vaidintojų kuopeles, ruošia vakarus su 
programomis. Kaip vakarų taip ir laužų 
programos yra glaudžiai susijusios su 
teatru. Todėl apie jį truputėlį ir pakal
bėsime.

Besimokančiam jaunimui nebus nau
jiena, jei pasakysime, kad teatras savo 
pradžią gavo Graikijoje, Ten kas 
pavasarį ir rudenį buvo atliekamos tam 
tikros apeigos vyno ir linksmybės dievui 
Dionisui pagerbti. Bundant gamtai ir puo
šiantis augmenijai žiedais, vyno gaminto
jai šokdami ir ūbaudami prašė dievą 
Dionisą gero derliaus. Bereikšdami savo 
jausmus, sugalvodavo įvairiausių apeigų. 
Ilgainiui iš Dionisijų išsirutuliavo komedi
ja. Rudenį apmirdavo visa gamta. Taigi 
tų laikų papročiais tas gamtos apmirimas 
buvo sujungtas su dievo Dioniso mirimu. 
Čia vėl būdavo įvairių apeigų. Iš rudens 
apeigų išsirutuliavo tragedija.

Teatras, kaip ir pats žodis, yra gimęs 
Graikijoje. Antrieji po graikų teatrą su
kūrė romėnai. Jiems tragedija nepa
tiko ir jų teatruose ji neprigijo. Už tat 
komedija rado sau plačią dirvą. III ir 11 
amž. prieš Kristų romėnai Plantas ir Te- 
rencijus buvo žinomi komedijų kūrėjai.

Po romėnų teatralinis menas paskli
do po visas tautas. Vienur prigydavo 
tragedija, kitur komedija. Prancūzijoj gi 
ir komedija ir tragedija rado sau vietos.

Susipažinę su istorine graikų teatro 
užuomazga, matome kaip tų Dionisijų 
apeigos kaskart buvo praplečiamos ir 
galop atsirado reikalas įtaisyti tokias vie
tas, kur žmonės didesniame skaičiuje ga
lėtų susirinkti ir stebėti jas. Čia ir buvo 
pastatyti pirmieji teatro rūmai. Jie buvo 
be stogo, po atviru dangum. Tai buvo 
vieta žiūrovams, orkestrui ir scena. Vai
dinimas tokiuose teatruose tęsdavosi po 
kelias dienas. Žmonės į teatrą ateidavo 
su valgiais.

Nuo to laiko iki šiai valandai prabėgo 
daug metų, daug dienų. Sugriuvo, paki
tėjo ne tik teatro patalpos, bet ir jo tu
rinys, forma pakito. Jeigu tada tai buvo 
daroma tikybiniais sumetimais, tai šian
dien teatre galima įžiūrėt labai įvairių 
tikslų. Vienur teatrą laiko švietimo įstai
ga, kitur propagandos ir agitacijos tri
būna, kitur gyvenimo veidrodis, dar kitur 
praeitų epochų muziejus, kitur pramogos 
vieta ir t. t.

Ilgainiui keitėsi gyvenimo sąlygos, 
keitėsi žmonių supratimas, o kartu su 
žmonijos psichikos kitėjimu keitėsi ir 
meno formos. Tai labai žymu architek
tūroj, tapyboj. Augančios kultūros kely 
matome daug praeities epochų paminklų 
— tai stiliai statyboj. Kitose meno šakose 
tai pastebima, kaip susiduriame su šiuo 
klausimu arba jį nagrinėjame.

Kaip mokslininko protas nepasitenki
na surastomis teisybėmis, o žiūri, kas 
dar už jos galėtų būti. Taip ir teatras, 
suradęs vieną formą, ieško kitos, kad iš 
jos atskleisti ateities teatro problemas.

Teatro išsivystymo kely galima rasti 
daug teatralinių formų, kurios atgyveno 
arba teisingiau tariant, nutiesė kelią šių 
dienų teatrams.

Teatras yra savarankiška meno šaka, 

nors šiandien jis yra glaudžiai susijęs su 
literatūra. Teatras, kaip jau žinote, gimė 
iš Dioniso apeigų, o jos nebuvo rašomos, 
bet kuriamos, reiškiant savo jausmus, 
pagal kiekvieno individo pajautimą. Vė
liau tą patį matome Romoje, kur romėnų 
pantomimai traukte traukė žiūrovus 
teatran, tačiau tokie pantomimai nebuvo 
rašomi.

Tai praeity, bet ir šiandien mes ma
tome teatrų, kurie rodo, kad teatras ir 
literatūra yra skirtingi dalykai, būtent: 
Rusijoj Aleksandro lairovo pastatymai 
ir Vokietijoj — Piskater. Šie du genialūs 
režisoriai pabrėžia teatro savarankiškumą. 
Jie iš literatūrinių kūrinių ima tik tuos, 
kurie teatrališki.

Priešingo dėsnio laikosi natūralistiniai 
teatrai. Natūralistinio teatro pastatymų 
užduotis visa, kas yra gyvenime, įkelti 
į sceną su visomis smulkmenomis. Kitaip 
tariant, t. y., iliustravimas literatūrinio 
kūrinio scenoj.

Mūsų teatrai savo pastatymuose dau
giausia laikosi natūralistinės krypties, o 
mėgėjų teatrai tikra to žodžio prasme 
natūralistiniai, tai ir skautų teatrališki 
pasirodymai nė kiek nenutolę nuo tos 
krypties. Todėl išleisdami kitas teatro 
kryptis, sustosime prie natūralistinio 
teatro.

Natūralistinis teatras šių dienų žiūro
vams yra atgyvenęs savo amžių. O at
gyvenęs jis štai kodėl. Natūralistinis 
teatras verčia žiūrovą sekti pjesę nenu
tolstant nuo scenoj rodomo vaizdo, t. y., 
priimti tai, kas rodoma, neįnešant pačio 
žiūrovo kūrybinės dalies į teatro visumą. 
Žinome gerai, kad kiekvienas individas 
pagal kultūros laipsnį savo vaizduotėj 
gali kurti tokius vaizdus, kokie jam arti
mesni. Iš čia seka, kad negalima visiems 
žiūrovams taikinti tą patį vaizdą, bet rei
kia duoti tik tikslų akstiną tam vaizdui 
žiūrovuose iššaukti. Tada jis bus akty
vus teatro žiūrovas — dalyvis. Tokių už
duočių natūralistinis teatras neturi. Ir 
todėl mes dažnai matome teatre tą patį 
pilką gyvenimą, kartais su ne visai este
tiškais momentais. O tai pasitaiko mėgė
jų vaidinimuose (spiaudymai, knarkimai 
ir t. t.).

Besivystant kultūrai, kiekviena meno 
šaka ieško naujų formų. Šiandien kiekvie
nam žingsny galime nugirsti — „moder
nizmas“. Tai šių dienų kultūros antspal- 
vis, besireiškiąs kiekvienoje meno šakoje, 
o drauge su juo ir gyvenime.

Pažiūrėkime, kokia šių dienų statyba, 
muzika, tapyba? — Gerai įsižiūrėję, pa
matysim, kad iš nusistojusių meno formų 
vejama lauk visa, kas nereikalinga, kas 
šiokiu ar tokiu būdu kliudo žmogaus 
vaizduotei, kas sudaro disonansą šių die
nų gyvenimo ritmui. O šių dienų ritmas 
— dinamiškas. Kultūra pašokėjo, su ja ;r 
visa palaipsniui keičiasi. Žmonių protas 
diena dienon išsprendžia naujas gyvenimo 
problemas. Neieškodami svetimų dievų 
pasidairykime kaip pašokėjo mūsų kraš
to kultūra. Prieš karą vienas kitas :š 
apskrities išeidavo mokslus. Šiandien ne
toli tas laikas, kad kiekviename kaime 
turėsime universitetą lankiusių žmonių. 
Šie reiškiniai diktuoja, kad kiekvienoje 
gyyenimo srity jau statomi nauji reikala
vimai. Tai liečia ir mūsų teatrus, ypač

mėgėjų teatrus, kurie nė kiek nenutolo 
nuo senų teatrų tradicijų.

Pelėti senuose natūralistinio teatro 
rėmuose nebegalima. Tai įsidėmėtina 
skautams, kaip naujo gyvenimo nešė
jams! Ir iš tikrųjų skautai gerai privalo
pažinti senas teatro meno formas, 
bet tuo pačiu laiku jie privalo 
būti patys sau žmonės — kūrėjai, t. y., 
surasti tokią savo vaidinimams formą, 
kad jų svečiai — žiūrovai ir patys skau
tai, patekę į tokius vaidinimus, galėtų 
matyti jiems naujų, nematytų kūrybos 
pradų. Kad stebint vaidinimus žiūrovai 
taip pat būtų tų vaizdų dalyviai.

Kalbėdami apie teatrališkus skautų 
pasirodymus ne pro šalį bus nors keliais 
žodžiais užsiminti apie vaidybą. Kas yra 
vaidyba? Aš ją apibrėžčiau taip: mokėji
mas kurti įsivaizduojamo žmogaus būdą, 
jo pergyvenimus ir sugebėjimas parodyti 
tai kitiems. Vaidyba yra neatskiriamas 
dalykas nuo vaikų žaismės. Pažiūrėkit, 
kaip maži vaikai moka žaisti, moka už
miršti save ir sukurti savo vaizduotės pa
galba visai kitą asmenį, net gyvulį ir juo 
būti iki jo kūrybos nenutraukia pašalinė 
įtaka. Jei artistas sugebėtų būti vaiku, 
o vaikas turėtų tiek žinių, kiek suaugęs, 
tai toks artistas būtų genijus savo kūry
boj. Bet to nėra. Kaip vaikas žaisdamas 
užmiršta aplinkinį pasaulį, taip suaugęs 
žmogus, kartais norėdamas užsimiršti jį 
ar laisvą valandą nuo jo nutolti, eina 
teatran. Ten jis mato vaidybą — žaismę, 
bet jau sąmoningų suaugusių, tam pasi
ruošusių žmonių. Norėdami priartėti tam 
vaikų žaismui, aktoriai privalo laikytis 
tam tikrų nustatytų dėsnių, kaip muzikoj 
gamų.

Kiekviena meno šaka turi savo pa
grindus. Sakysim, muzika turi garsus. Jos 
pagrindinis dalykas garsai — gamos. Ta
pyba — spalvas, spalvų spektras. Akto
riaus gi kūrybos pamatas yra penki kū
no pajautimai.

Nors kiekvienas žmogus iš prigimties 
yra apdovanotas sugebėjimu reikšti savo 
jausmus, bet ne kiekvienas gali juos pa
rodyti. Be to, ir tie, kurie tarėsi galį tai 
padaryti, vienas nuo kito labai skiriasi. 
Vieniems tai duodasi lengvai, kitiems 
sunkiai. Todėl antrieji griebiasi gyveni
mo kopijų, o tai jau ne kūryba. Tokie 
vaidintojai yra tik scenos darbininkai, 
bet ne kūrėjai. Deja, scenos darbininkų 
visuomet daugiau negu kūrėjų.

Skautų teatras. Koks turėtų būti 
skautų teatras arba teisingiau tariant, 
kokie turėtų būti skautų teatrališki pa
sirodymai scenoj ir prie laužo?

Aukščiau, kalbėdami apie teatro 
kryptis, daugiausia mums rūpėjo natūra
listinė kryptis, nes ji, mano supratimu, 
yra toji teatro kryptis, kuri skautams 
visiškai nepriimtina. Nepriimtina dėl dau
gelio priežasčių. Skautas yra įpratęs 
stebėti tikrąją gamtą ir jos grožį. Natūr, 
teatras visa tai tik pamėgdžioja. (B. d.).

Alytaus skautai vaidintojai.
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Draugas užmigo, bet Kristui tai buvo neramios valandos. 
Jis iškvietė jį į ledynų dykumas. Ar pajėgs juodu pereiti? Tik 
staiga tolumoje jis pastebėjo judant du juodu tašku. Jie artėjo. 
Pasigirdo šauksmas. Kristas pažino kalnų vadovo Kaufmano 
balsą. Tai tikrai atėjo juodu, Slunegeris ir Kaufmanas, su vir
vėmis ir didžiulėmis maisto dalykų prikrautomis kuprinėmis. 
Abu jauni vadovai išėjo savo iniciatyva, manydami galėsią kam 
iš buvusių tunelyje suteikti pagalbą. Pasistiprinę, visi ėmė 
leistis žemyn, susirišę virve. Pirmas Kaufmanas, paskiau Kris
tas, toliau Alberteli, o grandinės gale Šlunegeris. Su kiekvienu 
šuoliu Albertelli darėsi drąsesnis. Stipresnių draugų drąsa ir 
jį stiprino.

Grindelvaldą pasiekė tik naktį. Telefonų stotis jau buvo 
uždaryta. Kaufmanas pakvietė juos pernakvoti pas save.

Laimingi tuo, kad iš tunelio visi išsigelbėjo, ir padrąsinti 
draugiškų direktoriaus žodžių, kitą rytą juodu išėjo tunelio 
kolonijos link. Pakeliui prie jų priėjo žmogus mėlynu ploščium, 
šiltom pirštinėm, su kalnų kepure ir akiniais. Jis kreipėsi į 
Albertelli ir ėmė jį klausinėti klausimas po klausimo. Italas 
atsakinėjo labai atsargiai.

Tada nepažįstamasis ištiesė jam aukso pinigą.
— Tamsta papasakosi man apie nelaimę ten viršuje?
-—Ten nieko nėra slepiama. Tamsta pats gali visa pama

tyti, — ir jis nudavė nematąs siūlomo pinigo.
Kitą rytą Corriere della Sera laikraštyje buvo atspaustas 

straipsnis: Un tipo simpatico.
Čia didelio Mailando laikraščio korespondentas keliais 

bruožais nupiešė jauno darbininko, su kuriuo keliavo drauge iš 
Grindelvaldo į tunelį, vaizdą: grakšti stovyla, ramus, kiek iš
balęs veidas, kuriame dvi tamsios rimtos akys. Akys, kurios, 
atrodo, niekados nesišypso. Kuklus, ir tačiau pasitikįs savimi: 
tikras piemontietis. — Atrodo, kad milžiniško tunelio statyboje 
ten aukštai dirba tikras darbininkų elitas, — taip baigė straips
nį korespondentas.

Stotyje buvo didelis judėjimas. Trečdalis darbininkų atsi
sakė dirbti, taip su'krėtė jų nervus baisus įvykis. Jie susidėjo 
daiktus ir rengėsi išvykti. Du darbininkai, kurie ryžosi pasi
likti, Sommerio valgykloje valgė keptą vištą už devynis fran
kus: juk negali žinoti, ar begrįši gyvas iš tunelio, kam tat 
taupyti.

Į stotį buvo atvilktas didžiulis krepšis. Skalbėja, kuri iš
tvermingai skalbė čia nuo pat tunelio darbų pradžios ir nepa
būgo visų audrų, dabar išbalusi ir drebanti susidėjo savo mantą 
ir rengėsi išvažiuoti.

Po kelių dienų didelis krepšis sugrįžo, ir dar po šiai die
nai Frau Seiler drąsiai laikosi kalnuose, nebodama audrų ir 
vėjų, o padžiauti baltiniai baltumu konkuruoja su ledyno snie
gais. Bet užtai sekmadieniais ji prisisega tunelio baigimo me
dalį.

Speog.dtnloįas.
-— Gerai, kad judu čia, — pasakė direktorius, pamatęs 

Kristą ir Albertelli. — Visi traukiasi. Ką tik man ir vėl vienas 
sprogdintojas atsisakė dirbti. Aš suprantu, kad jie dabar ilgesnį 
laiką nebenorės uostyti dinamito. Man pačiam beveik tas pat. 
— Jo veidas surimtėjo. — Bet tunelis turi būti baigtas!

— Aš juk galėčiau būti sprogdintoju! — sušuko Kristas.
— Skiriu tave!
Jie, ten Untersee miestelyje, apie tai sužinojo dar tą 

pačią dieną. „Jam gerai sekasi!“ sušuko motina, laikydama 
rankoje uždarytą laišką, „nežiūrint tos nelaimės!“

afsisoeitinimo-
Jaunas sprogdintojas Aplanalpas ėjo į darbą, už jo — 

padėjėjas su dinamito dėže ant pečių. Didžiuodamasis savo 
nauja tarnyba, jis norėjo linksmai pasveikinti pravažiuojantį 
su traukiniu Albertelli. Šposaudamas atsaliutavo kariškai — 

ranka prie kepurės. Bet — jam širdis apmirė — mašinoje nėra 
mašinisto! Vienu šuoliu jis užšoko ant laiptelio, pastūmė kažkuo 
sunkiu užgriūtas dureles, patraukė stabdį, išjungė srovę. Ma
šina sučypė, sustojo. Kristas sustingo. Nejudėdamas, atmerkto
mis akimis, prie jo kojų gulėjo jo draugas.

Jis atsegė jam marškinius, padėjo ranką ant širdies: širdis 
neplakė. Darbininkai iššoko iš vagonų. Kas atsitiko? Trauki
nys du šimtu metrų važiavo su negyvu mašinistu. Mašinoje 
klūpojo Kristas, laikydamas ant rankų draugo kūną. „Telefo- 
nuotil" — suriko Kapo ir nubėgo į stotį. Visi veržėsi prie maši
nos. Jie iškėlė jį žemėn. Jie nusivilko savo švarkus ir ant jų 
paguldė mirusį. Kristas klūpojo prie draugo galvos. Jis nutvėrė 
jo rankas ir mėgino dirbtinu kvėpavimu atgaivinti. Darbininkų 
akyse spindėjo ašaros.

Iš ekstra traukinio garvežio iššoko Frišknechtas, vyres
nysis mašinistas. Iš vagonų atėjo tarnautojai. Frišknechtas puolė 
prie gulinčiojo „Jis negali būti miręs!“ Jis paėmė jo ranką, 
kuri dar buvo šilta. Visas dvi valandas buvo daromos pastan
gos atgaivinti. Paskiau tyliu balsu įsakė pakelti lavoną.

— Jį nutrenkė elektros srovė, — konstatavo atvykęs 
gydytojas.

Be atsisveikinimo, be žodžio! „Sudie, mano drauge!"
Lavoną pašarvojo Eigervando stotyje. Atėjo darbininkų 

traukinys. Visi tylėdami išlipo. Jie šiandien nebenorėjo dirbti. 
Kieti vyrai klaupė ir verkė. Jis buvo jų pasididžiavimas, jų 
meilė, - .

Kristas budėjo prie karsto.
Su paraudusiomis nuo ašarų akimis atėjo Konradėlis. Jis 

atnešė didelį eglių šakų vainiką su tautiniais Italijos ir Šveica
rijos kaspinais. Tylėdamas padėjo ant atidaryto karsto ir pa
lietė Albertellio ranką. Bet staigiu judesiu atitraukė savo 
rankutę. Nes tai buvo šalčiausia, ką jis kada nors buvo lietęs: 
mirtis. •

• *

Jį palaidojo Lauterbruno kapinėse. Statų kelią į kapines 
jį nešė šveicarai. Priekyje, kur našta sunkiausia, nešė Friš
knechtas ir Kristas — geriausi jo draugai. Paskui atvykusį iš 
Unterlakeno kunigą ėjo italai, patylom melsdamiesi. Jiems 
tiko, kad šveicarai neša vieną iš jų tarpo, ir visų akys žiūrėjo 
į inžinierių, kalbantį prie kapo: „Jis buvo ne tik pavyzdingas 
darbininkas, jis buvo tobulas žmogus. Mes pastatysime jam 
paminklą mūsų širdyse, tas paminklas bus patvaresnis už šitą 
medinį kryžių". .

Vargšas septynių dešimtų metų senelis — Albertellio tėvas 
atvyko pervėlai. Jis vilkėjo karo invalido uniformą, ir tas 
pražilęs senelis, kuris nė karto nedrebėjo Italijos kovų lau
kuose, dabar susmuko šitame šveicarų žemės sklypelyje, ir 
Kristas turėjo jį laikyti. Kristas nuvedė jį prie kapo, kurį dengė 
raudonos Alpių gėlės. Gėlės nebuvo nuskintos — jos buvo 
neseniai pasodintos ant kapo ir jau spėjo įleisti šaknis, ir tas 
darželis tarytum kalbėjo apie amžiną gyvenimą, amžiną žy
dėjimą.

Dinamito sandėlio sprogimas nepadarė jokio įspūdžio 
Kristui, bet netikėta draugo mirtis jį sukrėtė. Daug laiko pra
ėjo, kol nusiramino. Tiesa, iš viršaus niekas nieko negalėtų 
pastebėti, ir jo akyse nebuvo ašarų skausmui išverkti. Slegian
tis, sulaikomas skausmas tačiau nerimo. Draugo atminimas buvo 
ryškus, ir širdį pripildė gyvenimo rimties jausmas. Draugai 
stengėsi padaryti Kristą laimingesnį, pralinksminti. Frišknechtas, 
kuris irgi labai gailėjosi Albertellio, ir Launeris, ruožo virši
ninkas, neleido Kristo nuo savęs. Draugavimas su. jais abiem 
negalėjo palikti Kristui be įtakos. Taip pat dažnas susitikimas 
su inžinierium jį veikė. Tokiuo jautriu laiku jis buvo apsuptas 
gerų žmonių, kuriuos gerbė ir kurie juo rūpinosi — tai buvo 
jam geriausia aplinkuma.

Santino lankydavo savo draugą taip dažnai, kaip tik 
galėjo. Kiekvieną savaitę jis atnešdavo jam perskaityti savo 
motinos laišką.
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Mažasis Felice daugiausia mėgdavo sėdėti ant akmens 
saulėje, visada patenkintas, visada linksmas. Laiminga vaiko 
prigimtis, kuri, visur pastebi pirmiausia šviesiąsias puses, jam 
pasiliko. Beppino, priešingai, dažniausiai buvo paniuręs. Jo 
tėvas tebebuvo „Išperoje". Savo laiškelius, rašytus tėvui, 
kurie nebuvo labai dažni, bet rodė mylinčią vaiko širdį, jis 
visada atnešdavo Kristui užrašyti voke teisingą adresą.

Kristas susirado draugų tarnautojų šveicarų tarpe. Jau
nas stoties viršininkas Erenbergas norėjo būti jo draugu. 
Inžinieriaus sūnėnas, kurį jie vadindavo kalnų aru, nes lis 
darydamas matavimus dažnai turėdavo ant virvės pakibti 
viršum bedugnės, kartais pasiimdavo Kristą drauge į savo pa
vojingas iškylas. Eigeryje jaunuolių tarpe buvo graži nuotai
ka, visi buvo draugiški ir geri.

— Man italai taip įgriso bekartodami: Mia madre, kad 
ir aš sumaniau nusiųsti motinai Alpių rožių, — kartą pasakė 
Kristui Frišknechtas, atsinešdamas iš stalių dirbtuvės dėžutę. 
Kristas padėjo jam sudėti, ir kažin ką galvojo.

Konradėlis nė žingsnio nesitraukė nuo Kristo. Jis pri
sistatydavo Kristui sugrįžus iš darbo, ir žiūrėdavo, kaip šis 
valosi nuo akmens dulkių ir grįžta į žmogišką atrodymą. Jis 
sėdėdavo prie Kristo jam valgant. Visi vaikai pamėgo Kristą, 
o jis irgi stengėsi jiems išgalvoti įdomių pramogų ir žaidimų. 
Pagaliau rudeniop vaikai išvažiavo slėnin.

^Dce^ina-

Praėjo dvieji metai, kieto darbo metai. Sprogdinimai 
ir gręžimai, gręžimai ir sprogdinimai, iki skausmo vienodi ?r 
nuobodūs. Bet dirbantiems gerą nuotaiką kėlė artėjimas į 
tikslą. Tai buvo kūrybos džiaugsmas, visų jėgų įtempimas, 
kuris iš vyresniųjų pasiekė net berniukus boccias.

Meilene buvo vienas kalendorius, ne paprastas su 365 
dienomis, bet su 1589 dienomis. Tai buvo Konradėlio kalen
dorius. Inžinieriaus apskaičiavimais tiek laiko buvo reika
linga iškalti keturių kilometrų ilgio tunelį per Vienuolio kalno 
gneiso širdį. Kas vakaras vaiko ranka užbraukdavo vieną to 
kalendoriaus skaitlinę. Dabar beliko tik devyniasdešimt dienų!

Lenktyniuodami jauni tarnautojai užbėgo į kalną. Ypač 
Kristas džiaugėsi greitai artėjančia tunelio darbų pabaiga. Jis 
turėjo direktoriaus ir inžinieriaus pasitikėjimą. Jam iuk buvo 
pavesta kontrolė didžiojo dinamito sandėlio tarp Eismeerio 
ir Rotštoko. Jis ką tik buvo apžiūrėjęs sandėli, kai atėjo 
prie jo trys jauni draugai, tokios pat geros nuotaikos, kaip jis. 
Šoniniuose bėgiuose stovėjo dvi mažos drezinos, kurios visada 
laikomos viršuje, kad būtų galima, esant reikalui, greitai pa
siųsti pasiuntinį pakalnėn. Kristą pagavo užsidegimas, ta pati 
jaunuoliška drąsa, kuri jį kadaise stūmė plaukti per Aaros 
upės užtvankas, žaisti gyvatėmis ir kopti į arų lizdą.

Kaip vaikai sušoko visi keturi į drezinas. Buvo pamirš
tas griežtas įsakymas važiuojant pakalnėn visą laiką laikyti 
stabdžius. Nušvilpė pakalnėn pirmoji drezina, po jos antroji. 
Nuo greito važiavimo užgeso šviesa. Kristas pirmasis susi
griebė. „Stabdyk, stabdyk!" — suriko jis ir patraukė stabdį. 
Jo šauksmas nuskambėjo neišgirstas.

Trenksmas, ir antroji drezina susidūrė su pirmąja. Riks
mas — dejavimas, —

Ovfinitoje.

Kristui grįžo sąmonė tik po keturių valandų. — Atsar
giau, atsargiau! — dejavo jis, kai Vengene jam daktaras su 
pagelbininku vilko rūbus. Paskui jis vėl nustojo sąmonės. Jie 
perplovė jam švarką, ir iš kišenės iškrito knygutė. Gailes
tingoji sesuo pakėlė ją. „Naujasis Testamentas", pasakė ji 
tyliai.

— Lūžę du šonkauliai ir raktikaulis, — konstatavo gy
dytojas. — Tas nėra taip bloga, bet, rodosi, jis dar gavo 
plaučių uždegimą. Vyras kaip uola! Išlaikys!

Dienas ir naktis ligonis kažką kalbėjo. Pradžioje tik 
neaiškius garsus. Paskui tarė palaidus, nesurištus žodžius:

— Stabdyk! — šaukė jis. — Ar jie žuvę? — jis staiga 
atsisėdo lovoje.

— Albertelli — laikyk, dėl Dievo!
Dešinę ranką padėjo ant širdies. „Kur jis?"
— Jūsų Testamentas čia, — atsakė budinti sesutė. Ji 

padėjo jam naują ledo kompresą.
— Šalta, ledynas! — jis nurimo.
Suskambino. Sesuo tyliai atsikėlė. Ji nuėjo į antrą kam- 

: bari, kur gulėjo pacientas, amerikietis dailininkas, kuris šliu- 
žinėdamas susižeidė dešiniąją ranką. Iki šiol jis piešė tik jūros 
reginių vaizdus: ąudrps siutingą, mėjynąs bangas, žąlias ban

gas, pajūrio uolas, plakamas bangų ir pan. Naujų įspūdžių 
ieškojimas jį atvijo į Šveicarijos Alpes.

— Kuo galiu padėti? — paklausė sesuo.
— Ne, aš negaliu užmigti, aš girdžiu kiekvieną žodį, 

kurį jis ten šaukia.
— Tai mūsų medinių namų trūkumas, girdėti kiekvienas 

garsas.
— Jis šaukė: jie visi žuvę? Ką tas reiškia?
— Jis kaltina pats save. Ir jis tikrai būtų buvęs kaltas, 

jei aname susidūrime būtų žuvę keturi jauni žmonės. Jungfrau 
geležinkelio inžinierius buvo baisiai supykęs, kai sužinojo ne
laimės priežastį. „Už tokį vėjavaikiškumą reikia bausti! Taip 
žaisti gyvybe yra nusikaltimas!" — šaukė jis. „Jie elgėsi kaip 
vaikai. Tarnautojai, kurie turi kitiems būti pavyzdžiu, pasi
darė tokį pavojų, lyg ten tunelyje būtų jiems permažai pa
vojų!“ Inžinierius atėjo pas daktarą toks susijaudinęs, kokio 
niekados nebuvau mačiusi. O paskui jį bėgo jo mažoji dukrelė 
Marytė, su bintais. Tik pagalvokit, mažytė norėjo praeitoms 
Kalėdoms gauti dovanų pirmosios pagalbos vaistinėlę, ir gavo. 
Mat, ji sakėsi norinti būti naudinga ir padėti, jeigu tunelyje 
įvyktų kokia nelaimė. — Kiti trys mažiau nukentėjo. Vienas 
buvo kurį laiką be sąmonės, bet daktaras jį greit išgydė. 
Kiti du galėjo pasilikti prie darbo. Tiktai šitas sunkiai su
žeistas, bet daktaras turi viltį iš prigimties geros sveikatos 
vyruką išgelbėti.

Kristas vėl sudejavo. Sesutė nuskubėjo pas jį. Ameri
kietis irgi atėjo prie Kristo lovos. Jis pasilenkė ties ligoniu. 
Jis pamatė tik tiesią nosį, išdžiūvusias lūpas ir griežtų linijų 
smakrą. Jis pastebėjo ant stalelio Šventą Raštą su ženklu 
viršelyje: Romos katakombų lemputė su dešimčia spindulių. 
Sujaudintas grįžo į savo kambarį ir mėgino nusiraminti. Jam 
akyse ilgai stovėjo to svetimo jaunuolio vaizdas.

Kristas klejodamas kalbėjo dar visą dieną. „Aš nebebūsiu 
kalne, aš pats save išmečiau!" Jis darėsi neramus, blaškėsi. 
Sesutė pašaukė italą, kad jį laikytų. Ranka, kuri skaldė gra
nitą, dabar pasidarė švelni, laikydama draugą. „Povero 
Sviccero!“

„Gerbk tėvą ir motiną! — Kur mano pinigai? — Kur 
jie? — pinigai, pinigai", — ir jis mėgino keltis. — „Jiems 
reikia pinigų namie! Ir dabar aš tikrai būsiu niekas!" — :r 
jis vėl nutilo.

Sesutė klausėsi giliai sujaudinta. Ji buvo girdėjusi ligo
nių baisiai keikiantis. Ligos karštyje dažnai iškyla į viršų 
visa, ką žmogus savyje slepia bloga. Ji prisiminė vieną aukštos 
padėties pacientą, kuris su baime klausinėjo ją pasveikęs, ar 
nieko nesakė sirgdamas. O Kristo žodžių klausydama sesutė 
norėjo verkti.

Kristas jau galėjo sėdėti patale. Prieš jį gulėjo atskleistas 
Testamentas, kai dailininkas vėl kartą jį aplankė. . Jis jautė 
vis didesnę simpatiją šitam ledynų sūnui. Klausinėjo apie jo 
darbą. Kaip vaizdingai, trumpais žodžiais mokėjo jis apsa
kinėti tunelio statybą.

— Jūs pereisite ne visą Vienuolio kalną? — nustebęs 
sušuko amerikietis.

— Žinoma, — atsakė Kristas, atskleisdamas mažą že
mėlapį.

— Jie čia išeis iš kalno! — ir Kristas padėjo pirštą į 
baltą įlinkimą tarp Jungfrau ir Vienuolio kalno. Jo lūpose 
pasirodė skausmo bruožas.

— Tai nežmoniška technika, — sušuko ponas Gilmanas.
— Man patinka tas ženklas jūsų Biblijos viršelyje, — 

pastebėjo ponas Gilmanas po valandėlės.
— Taip, man šita knygutė įsiūlyta, AŠ turėjau prižadėti 

visada turėti ją su savim. Ta panelė daug man gera padarė, 
todėl aš sutikau. Ir aš ištesėjau žodį, bet kaip!

— Ką tamsta nori tuo pasakyti?
— Man būdavo nepatogu, kad kiti matytų pas mane Šven 

tą Raštą. Darbe knygutė kartais iškrisdavo iš kišenės, galėjo 
draugai pastebėti. Todėl aš pirmame ir paskutiniame lape pri
rašiau užrašų. Bet tekste aš nieko nerašiau. Kiti manydavo, 
kad tai mano užrašų knygutė ir todėl iš manęs nesijuokdavo. 
O ten juk yra tokių, kurie mėgsta pasijuokti. — Aš po tru
putį skaitydavau. Kasdien po skyrelį. Tas paimdavo man tris 
minutes: ji man sakė „iš 1440 minučių tik tris turi skirti Dievui".

— Aš girdėjau, streiko metu tamsta ten pasielgei kaip 
drąsus vyras.

— Bet religijos dalykuose buvau bailys!
— Daugiau nebebūsi. Ir žinai, drąsa čia užvis reikalin

giausia. Bet turėdamas drąsią mintį, drąsų žodį — jausies tvir
tas ir laisvas ir seksis vis didesni žygiai.

Ligonį lankydavo ne tik dailininkas. Kartais ateidavo ma
žytė Marytė, inžinieriaus dukrelė, kuri visada atnešdavo jam
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IR BRAUTO SVETUR.
DABARTINĖ SKAUTYSTĖS BŪKLĖ.

Paskutiniu laiku tarptautiniam skautų biurui priklau
sančių organizacijų yra 46 valstybėse. 1931 m. visam pasaulyje 
buvo skautų 2.039.349. Bet per paskutinius metus šis skaičius 
padidėjo, pavyzdžiui, Amerikoje, kurioje 1931 m. buvo tik (!) 
871.000 skautų, 1933 m. jų buvo per milijoną. Prancūzijoje anais 
metais buvo 45.000, 1933 m. — 60.000, Anglijoje buvo 750,000, 
o yra — 850.000, Lenkijoje buvo 40.000, yra — 75.000. Ir ben
dras skautų skaičius siekia 2,5 milijon. Prie šio skaičiaus reikia 
pridėti viso pasaulio skautes, kurių yra 1.150.000. Reiškia, pa
saulyje yra apie 3.650.000 skautiškojo jaunimo. Matant dideli 
skautų skaičiaus didėjimą, galima manyti, kad su laiku pasau
liui prigįs ir skautų dvasia, gero noro ir taikos dvasia, kuri pa
sauliui, ypač dabartiniais sunkiais laikais, yra labai reikalinga.

BADEN-POWELLIS I AMERIKĄ.
Lordas Baden-Powellis po operacijos jaučiasi jau visai 

gerai ir jau mano neužilgo keliauti aplankyti Jungtinių Ameri
kos Valstybių skautus.
KAI KURIOS LADY BADEN - POWELL GYVENIMO DATOS.

1912 m. panelė Olave St. Clair Soam.es susipažino su lordu 
Baden-Powelliu. Tais pačiais metais jie susituokė. 1913 m. gi
mė sūnus Petras; 1915 m. gimė kitas sūnus, Heather; 1917 m. 
gimė duktė Betty. 1916 m. lady Baden-Powell pradėjo dirbti su 
skautėmis ir buvo paskirta Sussexo skaučių vade (tuntininke), 
tais metais ji tapo ir vyriausiąja skautininke. 1918 m. ji buvo 
išrinkta skaučių vade. 1932 m. Anglijos karalius ponią Baden- 
Powell apdovanojo Britų Imperijos Didžiojo Kryžiaus ordinu.

SKAUČIŲ PASAULIS.
Skaučių dabar yra: Austrijoj, Belgijoj, Brazilijoj, Kanadoj, 

Čekoslovakijoj, Danijoj, Egipte, Estijoj, Prancūzijoj, Didž. Br*- 
ianijoj, Vengrijoj, Islandijoj, Indijoj, Irlandijoj, Japonijoj, Latvi
joj, Lietuvoj, Liuksemburge, Lenkijoj, Holandijoj, Naujoj Ze

landijoj, Norvegijoj, Afrikoj, Suomijoj Švedijoj, Šveicarijoj, Ame
rikoj. Taip pat Portugalijoje, Kinijoje ir Rumunijoje yra jau 
jkurtos skaučių organizacijos. Jos tačiau dar nėra pakankamai 
susitvarkusios.

Po anglų skaučių organizacijos seniausia skaučių organi
zacija yra Suomijoje. Čia ji įkurta dar 1910 m. Daugiausia skau
čių vra (iš Europos kraštų) Anglijoje, antroje vietoje, skaičiumi, 
yra Lenkija.

Anglijos skautės turi ir „užsienių skaučių pažinojimo'* 
specialybę.
GLAUDUS SKAUTŲ IR SKAUČIŲ BENDRADARBIAVIMAS.

Įdomu pabrėžti, kad Anglijoje, kur skautai ir skautės yra 
atskirose organizacijose, štai jau 2 metai, kaip labai aktyviai 
vedama prapaganda už didesni abiejų, vyrų ir moterų, organi
zacijų bendradarbiavimą. Bendra skaučių ir skautų vadų ke
lionė į Pabaltės valstybes buvo vienas šio glaudesnio bendra
darbiavimo apsireiškimas. Mūsų skautų ir skaučių šakos nuo 
pat organizacijos įsikūrimo dirba kartu.

SKAUTŲ VYČIŲ ŽURNALAS.
Anglijos skautai vyčiai pradėjo leisti atskirą mėnesinį 

skautų vyčių žurnalą The Rover World (skautų vyčių pasaulis). 
Šis žurnalas yra oficialus anglų skautų vyčių organas. Pirmas 
numeris jau išėjo. Turinyje: Skautai - vyčiai ir aviacija, Velykų 
iškylavimas, Nuotykiai skautų pasaulyje, Skautas vytis ir io 
foto kamera ir kiti dalykai. Žurnalo prenumeratos (Anglijai) 
kaina 4 šilingai. Adresas: 115 Fleet Str., London E. C. Y. 
England.

ŠIMTINIS „UGUNSKURS" NUMERIS.
Latvijos skautų oficialus laikraštis, kuris eina kas mėnesį, 

š. m. kovo mėn. išleido savo šimtinį numerį. Atkreipkit dėmesį, 
kad Skautų Aidas dabar išeina jau 126 num., reiškia mūsų 
Skautų Aidas yra senesnis ir eina dažniau. Kalbėdami apie * 
latvių „Ugunskurs", norime pažymėti savo skaitytojams, mo
kantiems latviškai, kad tai neblogas skautiškas laikraštis, kurį 
būtų patartina išsirašyti. Metams „Ugunskurs" kaštuoja 7 litus, 
jo redakcijos adresas: Ryga, Skalas iela 1.

LATVIJOS VILKIUKAI.
Dirbantiems su mūsų vilkiukais, tur būt, bus įdomu su

žinoti šį tą apie mūsų kaimynų vilkiukus.
Latvijoje 1922 m. vilkiukų buvo tik 263, paskui jų skaičius 

šiaip augo: 1923 m. — 292, 1924 m. — 248, 1925 m. — 341, 
1926 m. — 264, 1927 m. — 550, 1928 m. — 620, 1929 m. — 
761, 1930 m. — 969, 1931 m. — 1138, 1932 m. — 1110 ir 1933 
m. — 1283.

PAS JAPONUS.
Japonų skautų organizacijos pirmininku neseniai paskirtas 

Tokyo miesto burmistras.

obuolį. Ateidavo dar Arnoldas, jos brolis, kuris buvo vyresnis 
už ją ir su kuriuo Kristas kalbėdavo kaip su vienmečiu. Iš jo 
Kristas sužinojo, kad inžinierius laikinai yra išvykęs.

— Papasakok man ką nors apie tavo tėvą, — paprašė 
Kristas.

— Žinai, kai jis buvo septyniolikos metų, kartą jis su
laikė jautį. Visa klasė su mokytoju ėjo į iškylą pro ganyklą, 
ir staiga įpykęs jautis puolė prie vaikų. Visi išlakstė, net mo
kytojas. Bet mano tėvas pasiliko, jis nutvėrė jautį už ragų ir 
laikė, kol į pagalbą atėjo vyrų.

Kristo akys spindėjo.
— O kai jis statė kalnuose Stokli tvirtovę, jis gyveno 

visai vienas akmenų trobelėje, kur jam lietaus lašai varvėdavo 
į patalą. Jis turėdavo pasitiesti palapinę. Prie lovos visada 
turėjo revolverį. Mėsos turėjo pietums tik pats nušovęs stirną. 
Arba kai buvo Genujoje jūroje. O, mano tėvas! — Kristas pri
tardamas linktelėjo galvą.

Klinikoje netrūkdavo naujų žmonių. Nors tunelyje neįvyk
davo daugiau sprogimų nuo to laiko, kai pradėjo vartoti kitą 
dinamito rūšį, vistik Eigerio ledyno kolonija atsiųsdavo nema
žai žmonių žemyn į Vengeno kliniką.

Kiekvieną savaitę pasirodydavo naujų veidų, kuriuos 
Kristas pažinojo. Vieną dieną atėjo Beppino, susitraukęs ir nu
sigandęs, kaip visados, su pradrėkstu pirštu.

Kristas susijuokė, jį pamatęs. Beppino tuojau buvo išmau
dytas, ir tai buvo jam vienintelis daktaro parėdymas. Kai dak
taras pamatė jo gudrias juodas akis žibčiojant iš balto patalo, 
jis pasakė sesutei: „Leiskime jam porą dienų išsimiegoti!"

Apskritai, italų tarpe buvo daug simuliantų, kurie vaidino 
su įgimtu jiems artistiniu talentu. Jie, paprastai, nusiskųsdavo 
kokia sunkiai susekama liga, ir daktaras juokdamasis pasakojo: 
„Mes tegalime tik iš veido spręsti. Jei iš veido vyras atrodo 
sveikas kaip ridikas, aš tokiam sakau: marš į darbą!“ Ir Beppi
no visai nenorėjo, kad jo pirštas pergreit sugytų. Tuo labiau, 

kad tas pirštas nė kiek jam nekliudė bėgioti po kiemą, suktis 
virtuvėje ir net susidraugauti su inžinieriaus vaikais. Jis kli
nikoje tik valgydavo ir miegodavo. Daktaras galėjo jį rasti tik 
visai anksti atėjęs. Perrišant pirštą Beppino dejuodavo truputį 
Jaugiau, negu reikėjo: fa male, fa male!

Bet dieną jis puikiai valdė tą pirštą ir net pats prisisuk- - 
davo pačiūžas, kurias jam dovanojo Arnoldas. Čiuožimo jis pra- z 
moko nepaprastai greitai. Vaikai visą laiką buvo neperskiriami.

Ir kai iš vaikiškų žaidimų jį vėl pašaukė kietas darbas, 
jam akyse spindėjo ašaros.

„Molto caputto!" — dejavo nelaimingas italas, kurį šaltą, 
30° šalčio, dieną rogėmis atvežė iš kalnų į kliniką. Kritęs 
akmuo jį sunkiai sužalojo. Į kvietimą: „Savanoriai pirmyn, rei
kia šešių vyrų!“ — dvidešimt jo draugų pasisiūlė vežti. Jis 
buvo rūpestingai susuptas į daugelį antklodžių ir kitų šiltų 
daiktų, ir ant rankų išneštas. Visi nusiėmė kepures, lyg žuvusį 
pagerbdami, kai rogės pasijudino. Visi palydėjo iki sodybos 
ribų. Paskiau sugrįžo.

Per purų sniegą, kuriame kojos grimzdo iki kelių, drau
gai sunkiai tempė roges visi ilgą kelią į slėnį.

Mirtina tyla klinikoje.
Buvo rengiama sunki operacija. Gydytojai — buvo pa

kviestas dar vienas garsus chirurgas iš Interlakeno — išėjo 
iš prausimosi kambario apsivilkę baltais rūbais. Jie užsimovė 
ant galvų kaukes, dengiančias visą galvą, tik su laisvu tarpu 
akims: nosis, barzda ir burna buvo kaukėje. Po dešimtį mi
nučių jie plovėsi rankas, ir paskiau užsimovė sterilizuotas gu
mines pirštines. Kiekvienas instrumentas, vata, tvarstomoji me
džiaga, buvo padėta į aukšto spaudimo įkaitintus garus, kad 
būtų išnaikinti visi kenksmingi mikrobai.

Sesutė, irgi visa balta, padavinėjo instrumentus žnyplė
mis. Juk joks atsargumas nėra per didelis, kai reikia gelbėti 
žmogaus gyvybė.
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Mes keliausime.
Neprikimšti kuprinių ...

Jei šitas Skautų Aido sąsiuvinis 
jus užkluptų besirengiančius į kelionę, 
iškylauti, stovyklauti arba vasaroti į kai
mą. Jau butų pervėlu nurodinėti, kas 
reikia su savim pasiimti į tą kelionę. — 
Kiekvienas jau savo išmanymu padarytų 
pasiimtų daiktų atranką. Nesinori jau 
griauti jūsų prirengtos aprangos, duosiu 
čia tik vieną patarimą-, imti tik būtinai 
reikalingus daiktus, ir palikti namuose 
tuos daiktus, kūrie tik „gal būt“ pravers. 
Patys paskirstykite daiktus į šias dvi 
grupes. Jei su savim būsite pasiėmę per
daug, tai, konstatavę šitą faktą, iŠ pir
mosios poilsio vietos paštu išsiųskite 
nereikalingus daiktus į namus. Oi kiek 
iš manęs uždirbo paštas, kol išmokau 
nesidėti į kuprinę, kas nėra reikalinga. 
Žygio kronika.

Kraštotyra užsiims kiekvienas iš jū
sų. ar keliaudamas mūsų pademarkliniįu, 
ar Kuršių kopomis, ar lankydamas Že
maičių piliakalnius, ar tik apsigyvenęs 
vasaroti Padyvytyje, prie Laukuvos.

O kraštotyros tikslas nėra stengtis 
surinkti kuo daugiausia įspūdžių, bet 
tvarkingas sutalpinimas į galvą viso to, 
kas matyta, ir padarymas iš surinktos 
medžiagos tinkamų išvadų.

Mūsų įspūdžius ir išvadas reikia jik- 
suoti, tai yra mūsų darbo esmė. Ir ko
kia nauda iš tokio keliauninko, kuris 
daug keliavęs ir visur buvęs, bet pats 
nesusivokia ką matęs ir ko nematęs.

Vienintelis būdas įsiminti tai, kas 
pergyventa, yra kronika, kurią rašo kiek
vienas tikras kraštotyrininkas. Kronika 
tai netoks jau baisus žodis, kaip iš kar
to atrodo. Užtenka paprasto bloknoto. 
Užvis labiau kronikai tinka atskiri la
peliai, sakysim, sąsiuvinio formato. Jie 
nęšiotini žemėlapių makštyse. Šitokia 
kronikos sistema turi tą gerą savumą, 
kad sugadinti lapai be vargo pašalinami, 
o gerieji ir vykę grįžus iš kelionės į na
mus įrišami į albumą. Taigi, kronikai 
imame paprasto gero popierio, tiek pat 
lapų paišybos popierio ir keletą tamses
nių švelnių spalvų lapų fotografijoms ir 
atvirukams sutalpinti.

Nereikia rašytojo talento...
Dargi gerą kroniką rašyti nereikia 

ypatingo talento. Paprasčiausia forma 
užrašoma tai, kas matyta ir kas atsitiko.

Yra svarbu, kad kronikoje šalia bė
gamųjų dienos nuotykių būtų kuo tiks
liausiai aprašoma tai, kas matyta ir ko
dėl taip yra pasaulyje.

Labai puošia tokią kroniką lankytų 
vietų pažstamų žmonių arba šiaip ži
nomesnių žmonių užrašyti gražūs linkė
jimai keliautojams. Tai bus drauge ir 
aplankytų vietų registracija.

Kronikoje yra reikalinga iliustracijų, 
taigi piešinių, fotografijų ir vaizdelių, 
atvirukų.
Piešiniai būtinai reikalingi...

Piešiniai būtini kiekvienam kraštoty-

Daugumas jaunųjų žmonių dūsauja pamatyti svetimų kraštų. Tai ne 
pro šalį. Bet dairydamies į tolį, jie kartais pamiršta kas arti: savo tėvynės 
grožį. Taigi verti yra pagirti, kurie skatina jaunimą keliauti per Lietuvą, 
aplankyti jos pajūrį, Klaipėdos kraštą ir Palangą, ir kitas įdomias vietas. 
Vokiečiai, lenkai, šveicarai ir kitos tautos deda prievolę savo moksleiviams 
domėtis gimtuoju kraštu. Ir mums sektinas jų pavyzdys.

Iš J. E. Respublikos Prezidento A. SMETONOS, 
skauty šefo, paskaitos valstybės teatre 1934. IV. 19.

IftsJSflTOISiZxfW

TURGINES.
Šventas Jurgis lietuvio didžiai 

mylimas ir gerbiamas šventasis. Jo 
paveikslą ar statulėlę galima už
tikti beveik kiekviename kaime. 
Mūsų senieji kaimo dievdirbiai šv. 
Jurgį visuomet vaizduoja kaip 
ginkluotą karžygį, jojantį ant bal
to žirgo. Po žirgo kojų pamintas 
baisus slibinas, kurį šv, Jurgis du
ria ilga ietim. Vaizdas primena mū
sų valstybės ženklą, gal todėl jis 
taip lietuvio mėgiamas.

Dabar Jurginės ir kaime veik 
nieko nesiskiria nuo paprastų dar
bo dienų. Seniau, ir ne taip dar se
niai, Jurginės beveik visoje Lietu
voje buvo laikomos didele švente. 
Tą dieną niekas nei arkliais va
žiuodavo nei ardavo jaučiais; dirb
davo tik tokius darbus, kurie dir
bami be gyvulių pagalbos. Iš ryto 
eidavo į bažnyčią pasimelsti už sa
ve ir gyvulius, paaukodavo bažny
čiai kokį kas išgali gyvulėlį. Visa 
kaimo jaunuomenė, kur yra šv. 
Jurgio kryžius, gražiai tą kry
žių papuošdavo ir visi susi

rininkui. Nereikalaujama meno šedevrų. 
Rūpi paprasčiausias atvaizdavimas daik
tų formos, išlaikant tikras proporcijas.

Iškyloje nėra laiko smulkiai ir rū
pestingai atvaizduoti piešiamą dalyką. 
Reikia per trumpą laiką keliais škicais 
atvaizduoti pagtindinius bruožus, vengti 
kartoti simetriškas dalis. Detalės, kurių 
nevyksta atvaizduoti piešinyje, piešiamos 
šalimais padidintos.

Nepamirškite būtinai užrašyti, kas 
čia nupaišyta, kur, kada ir kas paišė.

Ką piešime? Trobas, įdomius gon- 
kelius, stilingus svirnus, pakelio smūt- 
kelius, kryžius, rūbus, papuošalus, pa
kinktus ir t. t.

Piešinio brolis yra foto aparatas.
Piešinio brolis, ir tai aristokratiškas, 

yra fotografijos aparatas. O ir fotogra
fas turi mokėti fotografuoti, o ne tik 
„šaudyti".

rinkę prie kryžiaus pagiedoda
vo Visų Šventų litaniją ir Šv. 
Jurgio giesmę. Jurgis — piemenų 
ir arkliganių šventasis, jų užtary
tojas ir globėjas. Turginėse arklia
ganiai kepdavo viso kaimo sudėti
nę pautienę. Visi susirinkę vaiši
nosi ir bendrai linksminosi.

Pagal senovės paprotį, Turginė
se pirmą kartą gyvuliai į ganyklą 
išvaromi, kad juos Šv. Jurgis sau
gotų nuo ligų ir piktų žvėrių. Gy
vulių išginimas įvykdavo tam tik
romis apeigomis, kurios dar nė da
bar pas mus neišnyko. Gyvuliai 
būdavo rūkomi Verbų, Joninių ir 
šiaip švęstomis žolėmis, duodama 
gerti deguto su silkių rašalu, varo
ma pro vartus, kuriuose padėta į 
kailinius įvyniotas tvarto raktas ir 
Velykų kiaušiniai.

Viekšnių apylinkėje kai kur dar 
vis buvo paprotys Jurginių dieną 
varyti gyvulius aplink kryžius. Dėl 
to dažnai lauke ar ganyklose bu
vo statomi kryžiai arba koplytėlės.

Čia aprašyti papročiai dabar jau 
gana retas dalykas ir jau galima 
juos laikyti išnykusiais.

Fotografuok, brolau, įdomiu s-dalykus, 
charakteringus. Negatyvų nešykštėk, bet 
tas nereiškia, kad turėtum fotografuoti 
be atodairos į kairę ir į dešinę. Žodžiu: 
kad būtų prasmės-

Daug gali fotografijų parsinešti iš 
kelionės — tai bus atvirukai su vaizde
liais, tautodailės dirbiniai, gali būti au
dinių pavyzdžiai, juostos... ko tik nepar- 
sineši į namus. Bet paskiau visa tai 
reikia sutvarkyti, vieną dalį įdėti į kro
nikos albumą, kitus saugoti dėžutėse, 
sienose gali iškabinti aptaisęs po stiklu.

Ruduo... o kraštotyrininkas turi dar- 
bo* dėliodamas, tvarkydamas piešinius, 
užrašus. Kronika sudedama, įrišama 
ir pasilieka kaip gražių pergyvenimų 
atminimas ir drauge kaip kraštotyros 
dokumentų rinkinys, kuriuo, gal, susido
mės ir kraštotyrininkas specialistas.

_________ 165
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NOSU SEINUS NHUJIEN

VASARĄ STOVYKLAUSIME 
IR KELIAUSIME.

Vyr. sk. štabas keliuose posė
džiuose svarstė vasaros stovyk
lų ir kelionių reikalus.

Yra išleisti keli stovyklų ir 
kelionių reikalu aplinkraščiai.

Šiuo laiku daugelis vadovų ir 
skautų įsigvja knygą KAIP STO
VYKLAUTI.

IŠĖJO SKAUTŲ VADAS.
Išėjo Skautų Vadas 2(10) nr. 

balandžio—birželio mėn. Nr. la
bai turiningas ir įdomus.

Atsk. nr. kaina 60 et.

VYKSIME Į LATVIŲ JAMBO
REE.

Sąlygos ir informacijos viene
tų vadams pranešamos aplink
raščiais. Spėjama, kad lietuvių 
būrys bus iš 100—120 asm. Už
sirašyti ligi geg. m. 15 d. Nor
malus mokestis 75 lit. (čia įskai
tomos visos kelionės, paruoš, 
stovyklos ir kt. išlaidos).

MOTINOS DIENĄ 
suteikime motutėms daug daug 
džiaugsmo.

LABAI PAGYVĖJO 
visur skautiškas darbas. Su ko
kiu dideliu entuziazmu skautu
kai ir jų vadovai persiima skau- 
tybės veikimu, kad miela, malo
nu žiūrėti; labai džiugu.

MUS KVIEČIA.
Vyr. sk. štabas gavo pakvie

timų mūsų skautams dalyvauti 
užsienio skautų stovyklose. Mus 
kviečia:

1) Latviai į savo tautinę sto
vyklą.

2) Suomijos švedų skautai. 
Jų stovykla įvyks liepos mėn. 
Drumsb saloje ties Helsinkiu. 
Dalyvavimo kaina — 160 suo
mių markių.

3) Austrų skautų pietų Vienos 
tuntas ruošia stovyklą Alpėse 
liepos mėn. Dalyvavimo kaina 
— 4 austrų šil. į dieną.

4) Rumunu skautai ruošia sa
vo tautinę Jamboree ant Juo
dosios jūros kranto.

5) Viena anglį; dr-vė kviečia 
4 skautus, nesenesnius kaip 16 
m., vieno skautininko ar skau- 
to-vyčio vadovaujamus.

MOTINAI.
O motina, mano gyvybės davėja, 
Tu meilės negęstančia saule liepsnoji I 
Tiek kartų aš klydau, tavęs nemylėjau, 
Tu vis man atleidai, tu vis dovanojai. 
Išdegusios akys ne kartą raudojo 
Ir kruvinas skausmas krūtinę tau gėlė, 
Kai sūnų gyvenimas buvo pargriovęs 
Ir draskė, kaip lapą pageltusį vėjas. 
Tada atsiklaupus pas kryžių meldeisi, 
Apglėbusi rankom jo šventąjį medį, 
Tos tavosios maldos, kaip krištolas skaisčios, 
Iš kelio klaidingo mane išvadavo.
Aš tavo raukšlėtas rankas išbučiuosiu, 
Motina, mano gyvybės davėja!
Davei man gyvybę,-aš meilę tau duosiu, 
Taip, pamenu, mokei mane mažutėlį.
Kai gelstančiai tavo gyvybei nuvytus 
Kapuose po kryžium miegosi, ilsėsies, — 
Kaip beržas išgriautas pavasario rytą - 
Ant tavojo kapo su kryžium kentėsiu.

Stasys Daunys.

VIS KRUTAM.

— Alytaus t. skaučių skyriaus 
iniciatyva III.18 gimnazijoje bu
vo suruoštas mergaitės — moki
nės teismas. Teisme dalyvavo 
gimnazijos mokytojos ir moki
nės.

— IV.14 skautės suruošė va
karėlį. Buvo vaidinta Paparonio 
Kitaip Praamžius lėmė, arba pa
skutinė daina.

— IV.22 ulonų pulko aikštėj 
buvo konkūrai. Kuriuose be tik
rųjų ulonų dalyvavo ir busimie
ji „ulonai“ — skautai raiteliai. 
Skautams reikėjo peršokt 5 
kliūtis 90 cm. aukščio ir 120 cm. 
pločio. I vietą laimėjo skautas 
A. Petrauskas, kuris gavo do
vaną — gražų kirvuką. II v. — 
sk. vytis J. Voverys ir III sk. 
vyt. V. Juralevičius.

Šis raitųjų skautų pasirody
mas publikos buvo sutiktas nuo
širdžiais plojimais.

Tad, vyručiai, matot, kad 
Dzūkijos berneliai dar tebemyli 
bėruosius žirgelius. Todėl nenu
sigąskit, kada sužinosit, kad 
Alytuj kuriama „brolių keturko
jų“, t. y., tikrųjų „žirgų" skiltis.

Germantas.

AIDAI IŠ VILKAVIŠKIO.

— Gražinos dr-vė leidžia sa
vo laikraštėlį Sueigos Žodis. Re
daktorius skitu. V. Žemaitytė. 
Spaustuvė, anot jų pačių, 7-to 
numerio plunksna.

— Margio dr-vei saldžių sap
nų. Na, dar palaukime, gal pa
vasaris išjudins! V. S.

Alytaus skautai ir taip moka 
jodinėti.

ALYTAUS SKAUTAMS 
VYČIAMS.

Mane sužavėjo jūsų pa
siryžimas keliauti vandens 
keliais. Iš anksto dėkoju 
už žadėtą paramą. Tikiuos, 
kad alytiškiai ne tik akty
viai dalyvaus mūsų kelio
nėse, bet ir, kaip šeiminin
kai, gražiai sutiks ir paly
dės pirmą masinį plaukimą 
Alytus — Kaunas.
' Iki pasimatymo tat Aly
tuje!
Prof. Steponas Kolupaila.

ĮDOMUS VANDENS KELIO
NIŲ KONKURSAS.

Sk. Aidas paskelbia labai įdo
mų vandens kelionių konkursą.

Sąlygos paskelbiamos aplink
raščiais vienetų vadams. Be to, 
bus ir Sk. Aide įdėtos.

Visi, kas gali, baidarėmis, lai
veliais — plaukite vandens ke
liais.

MARGUČIŲ PARODA.
— Žinot, Biržuose IV.21. gra

žiai šypsojos gražiausi margučių 
raštai. Šypsojomės ir mes kartu! 
Iš tikrųjų, I Biržų Vaidevučio dr. 
yra gerų menininkų, kurie gra
žiai moka ant margučių išreikš
ti savo ir tautos sielos virpe
sius... Didžiausias prizas („Skau
tų Aido" 1932 — 1933 m. gra
žiai įrištas komplektas) teko 
„žirgeliams". Po parodos smar
kiai pasilinksminom.

— TV.24. atsilankė į tunto 
sueigą dr. Vydūnas. Visi šau
kėm, kėlėm ovacijas, šūkiais 
skardinom salę. Ot, kad kalbė
jo, tai kalbėjo mums, skautams. 
Jo žodžiai mums giliai įsmego 
į širdį. Žmoniškumą ir amžiną 
jaunatvę mums siuntė iš savo 
širdies į mūsų širdis.

Gražų atminimą įrašė į tunto 
„Aukso" knygą.

Ramusis Žirgelis.

166._________
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Oficialinė dalis.

LIETUVOS SKAUTŲ S-GOS VYRIAUSIO SKAUTININKO 
ĮSAKYMAS

10 nr.
Kaunas, 1934 m. balandžio mėn. 22 d,

' ' 1
Pasirėmęs Lietuvos skautų brolijos statuto 227 ir 233 §§ 

ir Kauno rajono tunto tuntininko tarpininkavimu, II. D. L. K. 
Algirdo draugovės, jos 10 metų sukakties proga, draugininką 
paskautininkį Anatolijų Dičių ir vyresnįjį skiltininką Romualdą 
Šeštakauską apdovanoju ordinu Už Nuopelnus.

Pulk. vyr. sktn. J. ŠARAUSKAS, 
Vyriausias skautininkas.
Vyr. sktn. ANT. SAULAITIS, 

Adjutantas.

11 nr.
Kaunas, 1934 m. balandžio mėn. 23 d.

1 §'
Pasirėmęs Lietuvos skautų brolijos statuto 227 ir 233 §§ 

ir atitinkamų rajonų tuntų tuntininkų tarpininkavimu, žemiau 
išvardintus asmenis Šv. Jurgio šventės proga apdovanoju ordinu 
Už Nuopelnus :

1. Kauno rajono tunto vyr sklt. Stasį Jameikį,
2. Rokiškio rajono tunto Vytenio draugovės globėją Zigmą 

Štangenbergą,
3. Šiaulių rajono tunto draugininką vyr. sklt. Edvardą 

Danilevičių,
i 4. Telšių rajono tunto Rietavo skautų rėmėją Mariją 

Giniatienę.
Pulk. vyr. sktn. J. ŠARAUSKAS, 

Vyriausias skautininkas.
Vyr. sktn. ANT. SAULAITIS, 

Adjutantas.

Visi turi baltus dantis.

Dirbkim, pirkim, plaukim!
— BAIDARĖMIS —

Vasarą maloniausios valandos ant vandens — baidarėje.
Dirbamos lengvos, patogios ir pigios dvivietės lietuviško 

tipo baidarės, pagal duodamus „Skautų Aide” aprašymus 
„Baidarė".

Kreiptis: Skautiškų reikmenių tiekimo skyrius. Kaunas, 
Nepriklausomybės a. 4. Telef. 40-71.

SKUODO SKAUTAMS 10 M.
Skuode pirmasis skautybės 

žiburėlis sušvito 1924.11.16.
Į Nepriklausomybės sukaktu

vių minėjimą atvykę Mažeikių 
pkautų vadai — St. Šeibelis, P. 
Titas ir A. Molis čia padėjo su
sidaryt pirmąjai skautų skilčiai. 
Netrukus įsisteigė ir skaučių 
skiltis. Pirmuoju skautų skilti- 
ninku buvo R. Rupkus.

Po to, nuolat besikeičiant 
skiltininkams, skautų-čių veiki
mas ėmė smarkiai silpnėti; ku
rį laiką net nebuvo rodoma jo
kio veikimo. 1926 m. skautės N. 
Rupkutės dėka, skautai-tės pa
budo iš ilgo miego ir, susijun
gę į vieną bendrą dr-vę, pra
dėjo tikrai skautišku darbštu
mu veikti. Dr-vės vadai buvo: 
N. Rupkutė (jau a. a. mirusi) ir 
VI. Gricukas (dab. gyvenąs Vil
niuje), Iš kitų tuometinių ir 
ankstyvesnių vadų pažymėtini: 
V. Kalenda, J. Šonas ir ypač 
smarkiai dirbęs VI. Viskantas.

1928 m. pr. teko įsteigti at
skiras skautų-čių draugoves. 
Kęstučio dr-vės vadovybę pa
ėmė VI. Ereminas (dabar — Ita
lijoje), o birutietėms vadovavo 
— Br. Kervytė, Vėliau vadų ei

lės vis keitėsi: dr-kais buvo Pr. 
Baltuonis ir psktn. P. Raudys 
(dabar Mažeikių r. t. adj.), Bi
rutės dr-vė perleido net 6 
dr-kes: Br. Jazbutytė, K. Jan
kauskaitė, K. Zubaitė, O. Bakš- 
tytė, psklt. Br. Šakalytė ir sklt. 
N. Venclauskaitė.

1932.XI.20, vyriausio skauti
ninko pik, v. s. Šarausko ’r 
Klaip. r. t. tunt. kap. sktn. Ku
kučio dėka, Skuode įsisteigė 
sk. remti dr-jos skyrius, kuris, 
už savo nuoširdžią paramą, tei
sėtai įgijo didžiausią Skuodo 
skautų dėkingumą. Ypač daug 
savo patarimais ir darbu pade
da progimnaz. dir. p. O. Rama
nauskaitė, praeitais metais ap
dovanota svastikos ordinu. Sk. 
r. dr-jos skyr. valdyboje yra: 
apyl. teisėjas p, St. Vaitkevi
čius, dir. p. O. Ramanauskaitė 
ir pradž. mok. ved. p. J. Labu- 
naitis. Skautų-čių štabą dabart. 
metu sudaro: mok. A. Frenke
lis, mok. J. Ramanauskaitė, 
sklt. P. Savickas, Gr. Stasiutė, 
Ig. Šilgalis, Ad. Burbaitė, O. 
Bakštytė, psklt. A. Paleikytė, 
F. Simutytė, Br. Burba, Pr. Šli- 
čys, Ged. Būda, L Račkutė :r 
Jokubauskas. Šešėlio brolis.

Mūsų bendradarbiui br.

Šidlauskui,
brangiąją motutę palaidojus, 

reiškiame gilios užuojautos.

Vyr. Skautų Štabas.

ŠV. JURGIS VILKIJOJE,

Dar nelabai seniai čia įsikū
rė skautai. Šv. Jurgio šventės 
iškilmėms čia buvo pažadėjęs 
atsilankyti ir vyr. skautininkas. 
Į iškilmes atsilankė būrelis pri- 
jaučiančios visuomenės, moky
klos personalas ir visi skautai. 
Įžodį pravedė iš Kauno atvykęs 
psktn. H. Čerkesas. Prieš ir po 
įžodžio pareikšta daug gražių 
minčių. Palinkėta klestėti ir bu
joti, o mūsų Brangiam Šefui ir 
vyr. skautininkui sušukta gar
sūs skautiški valio. Oficialioji
dalis baigta tautos himnu. Vė
liau sekė linksmoji dalis. Patys 
skautai užpildo didelę progra
mos dalį. Programa įvairi ir įdo
mi. Čia plastika, dainos, skudu
čiai ir kiti skautiški pasirody
mai sudaro tą skautams charak
teringą, jaukią ir linksmą nuo
taiką.

Dabar Vilkijoje viso yra apie 
50 skautų-čių.

Skautams daug padeda vid. 
mokyklos direktorius p. P. Bau
blys, mokytojai p-lė Majutė, p.
Obelienienė, p. Bortkevičius 
ir kiti.

Daro siueigas, pramogas, išky
las. Vasarai į savo gražius pu
šynus tikisi sulaukti stovyklau
tojų iš Kauno. H. Č.

ŠIAULĖNŲ BALANDŽIAI,
Velykų antrą dieną nė vien 

kiaušinius skaldė, bet turėjo ir 
pramogą: didelę sueigą ir vie
šą vakarą.

Po pietų 7 drebina kinkas: 4 
skautai laikydami į II pat. 1. eg
zaminus ir 3 skautai — kand. 
į III pat. 1. egzaminus.

Oficialė dalis prasidėjo vaka
re, prisirinkus pilnai salei žmo
nių. Pagiedotas tautos himnas; 
3 sk. kand. davė įžodį. Paskui 
vaidinta skautiškas vaidinimas: 
Maži geri darbeliai — dideli ge
ri darbai. Smagiai pašokta, pa
žaista ir padainuota. G-tas.

Kitame numery bus pa
skelbtos sąlygos labai idomaus 
FOTO KONKURSO, kurį 
„Skautų Aidas“ rengia šią va
sarą savo skaitytojams.

Kai kada ir rėmėjus pasiseka 
įtraukti į aktyvų skautų darbą
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RETAS BALSAS Iš ANYKŠ
ČIŲ.

IV.22. Anykščių skautai šven
tėme patrono šv. Jurgio šven
tę. Visiems padarė gražų įspūdį 
įžodis, kurį davė vilkiukai, 
paukštytės, skautės ir skautai. 
Visi skautai, išskyrus vyčių bū
relį, gražiai pasirodė scenoje. 
Šventėje dalyvavo tuntininkas 
sktn. E. Vajevodskis su uteniš
kiais skautais, mūsų rėmėjais ir 
pilna šaulių salė nuoširdžiai 
mums prijaučiančių žmonių. 
________________________ Nelė.

SKAUTŲ AIDUI 
nelik skolingas.

Eržvilkas, IV.l. pr. mokyklos 
vedėjos — skautės O. Januške
vičienės ir mok. 0. Miniatienės 
rūpesčiu surengė viešą mokinių 
vakarą. Vaidino Močiutės do
vanėlė. Mokiniai, kurie visi be
veik yra vilkiukai ir paukšty
tės, labai gerai suvaidino. Mer
gaitės plastiką su dainomis atli
ko labai gražiai ir gerai. Pašoko 
kelis tautiškus šokius. Buvo ma
tyti, kad mokiniai visam kam 
buvo gerai paruošti, todėl ir žiū
rėtojams buvo labai malonu žiū
rėti.

Publikos buvo pilna salė, 
daugiausiai mokytojai, inteligen
tai ir mokinių tėvai. Vakaro 
tvarką palaikė jaunesnieji skau
tai ir skautės, todėl ir tvarka 
buvo pavyzdinga. Griežė gra
žus stygų orkestras. Dalyvavęs. 
: SIEKIAME VILNIAUS.

Giedraičiai. 1.1 — IV.l. bu f o 
paskelbtas skilčių (kurių yra 
septynios) Vilniaus pasų ženk
liukų lipinimo konkursas. Per 
tą laiką įlipinome už 34 lit. Tai 
nemažas skaičius šiais laikais. 
Konkursą laimėjo trys skiltys: 
I — Genių sk., II — Narų ir 3 
— Sakalų sk. Bravo, geniai, 
nors maži, bet iškalė. Sakalas.

S. KALVARIJA.
Iškylautam. IV.22. III. L. K. 

Šarūno ir VII — vilkiukų dr-vės 
skautai, vadovaujami drauginin
ko vyr. skilt. Valaičio ir skilt. 
Kulpąno, padarėme iškylą prie 
O r i j o s ežero. Čia virėme pie
tus, signąlizavom, skudučiais 
skudučiavom ir svečius gera ko
še bei skanumynais vaišinom. 
Saulutei leidžiantis už horizon
to, skautiškai šypsančiais vei
dais, gražia ir galingą daina lū
pose paržygiavom į namus.

Taupom ir procentus skaitom. 
Kalvariškiai skauteliai, supras
dami taupymo reikšmę žmogaus 
gyvenime, pradėjo taupyti. 
Kiekvieną sekmadienį savo su
taupąs neša į valstybės taupo
mą kasą ir džiaugiasi, kad dė
dami centą prie cento sutaupys 
litus.

Susirūpinom vandens sportu. 
Dr. V. Kudirkos skautų vyčių 
būrelio skautai smarkiai susi
rūpinom vandens sportu. Tat 
dabar (jei norite, galit įsitikinti) 
kiekvienas pasiraitojęs ligi al
kūnių rankas dirba baidares: 
vieni griaučius tvarko, antri da
žymo receptus studijuoja, o tre
tieji jau pradeda raižyti gražio
sios Šešupės lygųjį paviršių.

Skilt. J. Kulpanas.

DARBO KARŠTIS KLAIPĖ
DOJE.

— Skiltininkų kursai IV. 15. 
užsibaigė. Paskutinę sueigą pra
vedė pskt. Manumaitytė. Sktn. 
kap. Kukutis padarė kursų ei
gos apžvalgą. Kursų uždaryme 
dalyvavo per 20 skautų iš Klai
pėdos ir apie 10 iš Kretingos.

— Atsisveikino psktn. Nama- 
jūnas. Jis iš Klaipėdos perkelia
mas į Tauragę; pasitraukė nuo 
Dariaus-Girėno dr. dr-ko parei
gų ir atsisveikino su skautais— 
skautėmis. Būdamas Klaipėdoje 
psktn. Namajūnas pasirodė ge
ras organizatorius ir sudarė 
stiprią Dariaus-Girėno draugo
vę. Girėniečiai netekę pirmojo 
savo vado gailisi. Nauju draugi
ninku paskirtas energingas 
psktn. Skėrys.

— Minės Motinos Dieną. 
Motinos Dienoj skautai organi
zuotai dalyvaus pamaldose, va
kare išpildys programą. Skautės 
suvaidins veikalėlį Motinos rū
pesčiai. Dariaus-Girėno draugo
vės choras, vedamas skilt. Mi
kulskio, sudainuos keletą dai
nų. Po programos, vaišėse skau
tai ir skautės patarnaus moti
noms ir linksmins jas dainomis.

— Gesinome gaisrą. Dariaus- 
Girėno draugovė, vadovaujama 
psktn. Namajūno, darė iškylą. 
Pirmoji grupė, atėjusi iškylant 
anksčiau, pastebėjo gaisrą ir pa
siskubino gesinti. Gaisrą pavyko 
dalinai sustabdyti, kol atvyko 
gaisrininkai. Vienas skautas be- 
gesindamas apalpo.

Girenietis.

PLAUKĖ ŽĄSELĖ.
Malėtai. IV.23. parapijoje yra 

didelė šventė — atlaidai. Tą 
dieną mes, skautai ir skautės, 
paminėjome šv. Jurgį. 9 vai. *š 
ryto abi mūsų draugovės, Biru
tės ir Vilniaus, kartu su savo 
globėjais, nužygiavome į bažny
čią, kur išklausėme šv. Mišių. 
16 vai. susirinkome į vid. mok. 
salę, kur 10 mūsų broliukų ir 
sesučių davė įžodį. Po įžodžio 
sekė sveikinimai, o paskui pra
sidėjo linksmoji dalis. Dalyvavę 
Utenos ir Šiaulių skiltininkų są
skrydžiuose skautai labai vy
kusiai atvaizdavo žiūrėtojams 
paskutinį sąskrydį. Vaidinę 
skautai buvo labai patenkinti 
atlikdami vadų roles, o svečiui 
vaizdžiai pamatę, kas panašiuo
se sąskrydžiuose yra daroma.

Jau laikas skautai rengtis vasa
ros stovyklai. Apie tai, kaip 
reikia pasirengti ir stovyklauti, 

sužinosi iš sktn. dr. Avižonio 
knygos.

Kaip stovyklauti
303 psl. 356 iliustracijos. Kaina 
5 lit. „Skautų Aido“ 
leidinys. Reikalaukit 
visuose knygynuose ir skautiš
kų reikm. tiekimo skyriuje.

Ot bravo Zarasų skautai-ės, tiek paukščiams inkilų prikėlę.

Po to sesutės pašoko Plaukė 
žąselė ir Klumpakojį, o bendras 
skautų choras padainavo kelias 
skautiškas daineles. dr.

MARIJAMPOLĖS MAŽIEJI 
SKAUTAI.

Marijampolės vilk.-p. skyrius 
išaugo it į galingą šeimą.

Bendrai vilkiukų-paukštyčių 
skyrius atrodo taip: 11 draugo
vių su 220 v.-p. Paukštytės skai
čiumi prašoko vilkiukus. Dau
giau pusė davusių įžodį; toks 
pat skaičius uniformuotų. Dau
guma išsilaikę į žvaigždutes. Li
kusieji skuba, dirba, ruošiasi 
egzaminams, pasirodymams, įžo
džiui. Visi per motinos dieną no
ri užsirišti kaklaraiščius. Didy
sis personalas — skyriaus šta
bas, kurį sudaro draugovių 
draugininkai su adjutantais, ren
kasi Kas 3—4 savaitės. Be to, 
yra įvairios vadų komisijos.

įsigijom vilkiukų-paukštyčių 
būklą (P. Armino mokykloje). 
Jau paskirstyti darbai draugo
vėms būklo įruošimui tautišku 
stiliumi. Be to, siuvinėjamas tul
pėmis skyriaus albumas, kuria
me įamžinsime savo skautišką
ją nuotaiką. Draugininke.

GIEDRAIČIAI...
Na, apie mokslą nėra ko ir 

kalbėti, stengiamės gerai 
mokytis. Šiemet iš mūsų tik
riausiai nė vienas skautas ne
pasiliks antriems metams ir ne
gaus pataisos. Paj. Uodis.

GELEŽINIS VILKAS DIRBA.
VI Geležinio Vilko dr-vė — 

jauniausias Marijampolės r. t. 
vienetas. Trečiąją Velykų die
ną suruošė Marijampolėj skau
tišką vakarą — laužą. Tai pir
mas viešas dr-vės žingsnis. Lau
žo programoje — dainos, stud, 
vyr. skltn. J. Totoraičio pašne
kesys, vyr. štabo atstovo sktn. 
Paliulio sveikinimas ir žodis ir 
tuntininko dr. Kauno žodis, o, 
be to, keletas stovyklinių vei
kalėlių. Svečių buvo daug. Pel
no gauta 311,20 lt.

Dabar draugovė skubiai dirb- 
dinasi vėliavą ir ruošiasi švęsti 
savo įkurtuves. (Būtų gera, kad, 
pav., ir palapinių įsitaisytų! 
r e d.). Be to, steigiamas ir sku
dučių orkestras.

Vasarą dr-vė žada stovyklau
ti ir daug keliauti po savo kraš
tą. Keliaus ne pavieniui, bet or
ganizuotai.

Martynas Krienas.

VYRIAUSIAS SKAUTININKAS 
KUPIŠKYJE.

16.10 v. Vyriausias Skautinin
kas pulk. Šarauskas, lydimas 
tuntininko v. sk. Rozmano, vi
dur. m-los direktoriaus, „Graži
nos" ir „Margio" draugovių iš 
gelež. stoties 2 km. pėsčias žy
giuoja į Kupiškį. Viena kita 
dainelė dar suskamba ir štai 
mes žengiame miesto g. Visos 
draugovės v. m. salėje. Minėji
me dalyvavo ir skautų tėvai. 
Apie 20 jaun. sk. duoda įžodį.

Gilaus įspūdžio skautų tė
vams ir svečiams padarė įžo
džio apeigos, kurioms vadovavo 
pats Vyriausias Sk-kas. Oficia
lioji šventės dalis baigta tau
tos himnu. Po sueigos ku
piškėnai skautai suvaidino 
vaizdelį iš skautų gyveni
mo ir istoriško turinio scenos 
vaizdelį iš spaudos draudimo 
laikų.

Po linksmosios dalies skaučių 
globėja mokyt. Januškevičiūtė 
svečius pakvietė arbatėlės.

A.

VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ 
DR-VĖ.

Panevėžio vyr. skautės ne- 
merdėja ir negalvoja apie pa
skutiniąsias dienas, kaip jų se
minarija. IV.21. padarė iškilmin
gą sueigą, į kurią pakvietė ki
tų draugovių štabus. Jos nori 
suartėti su kitomis sesėmis, tu
rėti bendrų reikalų. Vyresniųjų 
skaučių sueigos esti gana .rimto 
pobūdžio. Sesės dirba uoliai. 
Kiekvieną sueigą skaito refera
tus, diskutuojasi rimtais klausi
mais. Vienu žodžiu — rengiasi 
gyvenimui.

IV.23. mini viso pasaulio 
skautai. Ir vyresnėsės sesės mi
ni. Rytą, patekėjus saulutei, 
linksmų skaučių būrys Skąista- 
kalny daro sueigą. Jų linksmus 
veidai, skautiška nuotaika... Jos 
pagerbia pasaulio skautų Glo
bėją. Aidi dainos tonai toli už 
miesto, kuris dar miega gilia
me miege.

Po sueigos nepamiršta padė
koti Visagaliui ir pasimelsti prie 
savo Globėjo. Užsuka į bažny
čią ir tyliai, tyliai siunčia mal
das Aukščiausiajam. Taip, pa
darę sueigą ir pasimeldę Patro
no dieną, skautiškoj nuotaikoj 
eina į seminariją. Zosė B.

168________
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Motinos diena ir vilhiuhq paukštyčių įžodžio Šventė.
Jei salė didelė, patogiausia motinas ir 

svečius susodinti viename gale, skautu
kus kitame gale išrikiuoti taip, kad jie vei
dais ar truputį šonais būtų atsigrįžę į sve
čius. Čia pat jau paruošta estrada ir au
kuras. Ligi sueigos pradžios tiek svečiai, 
tiek patys skautukai laisvai sau kalbasi. 
Jei yra dar kokia klasė ar šiaip patalpa, 
skautukai visai gali nebūti salėje. Tik 
tvarkdariai žiūri tvarkos: svečius įlei
džia, parodo kur nusirengti, kur sėsti. 
Skautukai vėliauninkai ir kaklaraiščių lai
kytojai iš anksto jau painformuoti apie 
savo pareigas, žino kurioje vietope ir 
kaip reikės atsistoti. Pirmieji paruošia vė
liavą, kad, davus vadui ženklą, greit ga
lėtų ją įnešti, antrieji sudėsto kaklaraiš
čius tokia eile, kokia sustos duodantieji 
įžodį (turi turėti visų iš eilės pavardes, 
kaklaraiščiams prisegti rašteliai su pavar
dėmis).

1. Sueigos pradžia.
Adjutanto švilpukas. Draugininkas pa

sitraukia iš salės. Vaikai vikriai tvarkosi 
būreliais ir lizdeliais iš anksto numaty
toje vietoje. Susėda į savo vietas ir sve
čiai. Būrelių ir lizdelių galvos raportuoja 
adjutantui. Adjutantas siunčia vieną skau
tuką pranešti draugininkui, kad jau drau
govė pasiruošusi sueigai. Draugininkas 
ateina su vadovybės svečiais (jei kas jų 
į šventę atsilankė). Adjutantas duoda ko
mandą „ramiai, pagarba draugininkui” (ar 
vadovybei, pasakyti kokiai) ir praneša 
kiek į sueigą atsilankė vilk, paukšt.

Vadas sveikinasi. Po pasisveikinimo 
giedama draugovės tradicinė giesmė. Va
dovybės, svečiai ir toji motina, kurią no
rima pagerbti, kviečiami sėsti prie tam 
reikalui parengto stalo.

2. Pašnekesys.
Pašnekesys taikomas motinoms pa

gerbti. Vedamas su iliustruojamais skaity
mais iš Miglino knygos „M o t i n a", (rin
kinys poezijos ir beletristikos apie moti
ną). Geriau kai tokį pašnekesį ne vienas 
asmuo atliktų. Vienas tik sako ar skaito 
iš užrašų (kam menkiau sekasi kalbėti, 
geriau skaityti) pagrindinį pašnekesio tu
rinį, o kiti (patys skautukai, mokytojai) 
skaito ar iš atminties sako iliustruojamą 
dalį. Iliustravimui iš anksto reikia pasi
ruošti.

Jei grindys švarios ar patiesalais iš
tiestos, skautukai gali atsisėsti ant že
mės.

„Visame pasaulyje ir pas mus Lietu
voje daug turime įvairių iškilmių pager
biant nusipelniusius didžiais darbais ir 
žygiais žmones. Statomi jiems paminklai, 
jų darbai didžiulėse knygose surašyti. Ta
čiau dažnai pamirštama, kad didžioji tos 
reiškiamos didiesiems žmonėms pagarbos 
dalis neretai tik jų motinoms priklauso, 
toms tylioms mylinčioms motinoms, kurių 
širdys visada liūdėjo ir atjautė vaikų gyve
nimo tikrus ir klaidingus kelius, kurių akys 
dieną ir naktį žiūrėjo nenuilsdamos į sa
vo sūnų, dukterų akis ir išmokė jas ma
tyti tikrąjį gėrį, tikrąjį dieviškąjį grožį 
šiame gyvenime. Kartais žmogui tenka 
gerti koks labai skanus gėrimas. Jauti, 
kad skanus, malonus gerti, bet nežinai, 
iš kur jis paimtas, kieno padarytas. Ir 
mes taip, kartais jaučiamės gerai žemės 
gyvenimo kelionę keliaudami, turime 
džiaugsmo ir pasisekimo. Tik nenumano
me, kad mūs motinos savo budėjimu ir 
pasišventimu mus džiaugsmingam ir lai
mingam gyvenimui parengė.

Šiandien čia mes maži ir dideli susi
rinkome ir jus, mamytės, paprašėme ateiti. 
Mes norime šiandien pažvelgti į lietuves 

motinos dalią, į jūsų, čia susirinkusias 
motušės, vargus, rūpesčius, beauklėjant 
mažus kūdikius, beglobojant jaunatvės 
džiaugsmu besidžiaugiančius savo vaikus.

Štai pažvelkime į motiną, kuri mažutį 
kūdikį migdydama, rūpestingai prie lopšio 
jam savo meilės kalbą kalba. Ji žino, kad 
tik dabar, kada motinos namai jam visą 
pasaulį atstoja, ji gali kūdikį nuo visa 
pikta apginti, neleisti niekam jo paliesti. 
Užaugs jaunikaitis ar mergaitė, kaip 
paukštelis, išskris iš namų, — tuomet ji 
tik savo maldomis tegalės prašyti Aukš
čiausiojo, kad išsklaidytų tamsius debe
sius, kurie tyko jos kūdikį apniaukti.

„Užmikit vaikučiai“ (pusi. 11, eil.).
Iškelia motina kūdikį iš lopšio, jis pats 

jau vaikšto, mokosi. Reik motinai budėti 
nuolat ir sekti, kad jo sieloje gera sėkla 
dygtų, augtų, kad jis mylėtų Dievą ir Jo 
valią pildytų. Motina moko vaikelį, kad 
jis ir artimą mylėtų, kad gerais darbeliais 
tą meilę mokėtų įrodyti.

Šit mažas paveikslėlis, kaip motina 
sugeba tai padaryti.

„Mamate“ (pusi. 21, proza).
Paaugusį vaikelį darbeliai laukia. Ūki

ninko sūnui anksti reik pradėti darbas — 
gyvuliai ganyti. Ir motina su didžiausia 
meile žadina anksti savo sūnų, žadina jį 
taip gražiai, gražiai. Motina visur užjau
čia vaikelį ir ka’ip įmanydama lengvina 
jo vargelį, džiaugsmo valandėlių jam ne
sigaili.

„Laiškas nepažįstamai“ (pusi. 182, pro
za).

Užauga sūnus, - motinos užliūliuotas, 
ant rankų išnešiotas, tvirtas, kaip jaunas 
ąžuolas. Reik Tėvynė ginti. Motina skau
dančia širdimi išleidžia į karą. Ji myli 
savo sūnų labai, bet ir tėvynės meilė jos 
širdyje ne menkesne ugnimi dega. Mel
džiasi sūnų išleisdama ir laukia jo su
grįžtant iš mūšio lauko nugalėtoju.

„Močiutės malda“ (pusi. 101, eil.).
Ne kartą mylimam sūneliui lemta ir 

galvą padėti dėl brangios Tėvynės. Liū
di motina, skausmo ašaromis jo kapą 
laisto. Ir liūdni berželiai pasvirę klauso 
močiutės raudų.

„Ne pušys vaitoja“ (pusi. 103, eil.).
Ne kartą užaugę, mokslus beeiną ar 

juos jau išėję vaikai, besiblaškydami sli
džiais gyvenimo keliais, trukšmingo gy
venimo bangose pasinėrę, užmiršta moti
ną, kam kitam jos vietą savo širdyje už
leidžia, neatsiliepia į tylų motinos nusi
skundimą, kad nežinojimas apie juos vi
sas gyvenimo dienas motinai kietu akme
niu slegia. Ir kai toks sūnus ar duktė nu
sivylę gyvenimo blizgančiais menais, pa
vargę prisimeną motiną ir grįžtą, neturė
dami kur pasidėti, prie jos, — ji džiaugs
mo kupina, užmiršusi visą skausmą išken
tėtą, vėl kaip balandėlis jam savo meilės 
žodžiais burkuoja.

„Motina“ (pusi. 120, proza).
Dabar pažvelkime, ar mes, sūnūs .'r 

dukterys užaugę, kiti jau pasenę, mokame 
įvertinti savo motinų vargus, jos nemie
gotas naktis, jos budėjimus mus lopšyje 
dar besupant, pamokymus beaugant, vi
sus sielvartus, palydint mus į platųjį gy
venimą?

O taip, brangios motutės, yra tokių sū
nų ir dukterų, gal ir ne visi, tačiau dau
guma jūsų vargus ir rūpesčius atjaučia ir 
supranta.

Štai kunigas poetas apdainuoja moti
ną.

„Garbingas vardas“ (33 pusi., eil,).
Vėl kitas rašytojas pasaulietis pina 

motinai jos gyvenime užpelnytą vainiką.

Jis apdainuoja gražiausiais žodžiais moti
nos akis, veidą, rankas, balsą, pagaliau, 
motinos meilę nepabaigiamą, kaip dangiš
kos ugnys, meilę . . .

„Motinos akys“ (36 pusi., eil.).
Pagaliau štai didžiuliame susirinkime, 

puotoje, kai taurės keliamos pagerbti pa
sižymėjusį žmogų, vienas iš susirinkusiųjų 
to norimo pagerbti žmogaus nuopelnus 
skiria jo motinai.

„Legionai“ (pusi. 71, proza).
Motutės mielos, jūs galėtumėt pasa

kyti, gal ir dabar tuoj pasakyti, kad yra 
vaikų, kurie visą gyvenimą motinai tik 
ašaras iš akių spaudė, jos turtą išnešė vi
są, sveikatą palaužė, kurie senatvėje be 
pastogės, be duonos kąsnelio paliko. Taip, 
yra ir tokių, kur nebus. Bet ir tie prie 
jūsų, motutės, grįžta ir atgailauja už sa
vo nuodėmes; jei ne į jūsų namus šiame 
pasaulyje grįžta, tai prie jūsų kapo savo 
atgailą atneša ir meldžia atleidimo.

„Motinos dieną“ (154 pusi., proza).
Dabar apsidairykite, motušės. Aplin

kui čia, kaip tik ką prasiskleidusių gėlių 
pumpurėliai supa jus visu vainiku maži 
sūneliai ir dukrutės. Pažvelkite, kaip jų 
akytės šiandien žiba ir veideliai šypsos. 
Motutės, daug kartų gal jie yra jums pra
sikaltę, nemalonumų padarę, tačiau šian
dien jie nori būti jums geri. Jie nori jums 
meilų, meilų žodelį pasakyti, nori pasa
kyti, kad jiems labai gera pas motinėlę 
būti. (Skautukai, jei buvo susėdę, stoja).

„Motinai“ (63 pusi., eil.).
Vaikeliai žino, kad ir naktų nemiego- 

jot daug, kol juos užauginote.
„Motinėlė“ (117 pusi., eil.).
Jie ir užaugę žada būti geri Tau, mo

tinėle. Jų širdelės Tavęs neužmirš.
Šiandien, motutės, jūsų šventės dieną, 

jie, tie jūsų išdykėliai, net nenumano, kaip 
jums tą šventę malonesnę padaryti.

Jūsų, motutės, įpratusi visa matyti akis, 
tur būt, pastebėjo ir čią būrelį sūnų ir 
dukrų, išsiskiriantį savo drabužėlių iš 
kitų tarpo. Kas tąi per būrelis? Kodėl (ie 
lyg susitarę visi vienaip apsitaisę? Kas 
jie? Mes, broliai ir sesutės, jaunesnieji 
skautai. Motutės, mes esame susitarę ne 
tik drabužėlį vienaip nešioti, mūsų ir šir
dutės šiandien vienų troškimu plaka, vie
na ugnele liepsnoją. Jūs, motutės, norite, 
kad mes gęri jums būtume. Todėl šian
dien jūsų šventės dieną mes, stodami į 
mažųjų skautų draugovę tikrais nariais, 
norime pasižadėti būti geresniais. Pava
saris kaip koks burtininkas štai apipylė 
šlaitus ir pakalnes žibučių žiedais. Mes, 
mamytės, savo gerais darbeliais norime 
nupint Tau džiaugsmo vainiką, savo mei
le norime Tavo rūpestėlį išsklaidyti.

3. Įžodis,
Dabar duodantieji įžodį išeina į savo 

vietas, atnešami kaklaraiščiai ir didžiuoju 
saliutu gerbiama įnešama vėliava. Sve
čiai sustoja. Skaitomas įsakymas, kuriuo 
leidžiama duoti kandidatams įžodis. Pa
sakyti trumpai keletą žodžių dėl pasiža
dėjimo reikšmės. Tautos himnas. Po him
no tiktų dar apibūdinti skautų obalsį 
Dievui, Tėvynei, Artimui. Tai daro iš 
anksto paruošti patys duodą įžodį.
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Tai galima šitaip padaryti.
1 m e r g.: Dievuli brangus, Dievuli ge

riausias, davei mums visa, visa kas bran
giausia.

2 bern.: Tai dėkui, dėkui tariam Tau 
širdingai. Mus globok ir saugok visad ma
loningai.

Visi: Tai dėkui, dėkui tariam Tau šir
dingai ir t. t.

3 bern.: Lietuvos žemelės duona mus 
maitina.

4 merg.: Jos laukų žiedeliai puošia ir 
dabina.

5 bern.: Tėvynei savo brangiai mes 
nieko negailėsimi Su meile jos gerovei 
dirbsim, vis budėsim.

Visi: Tėvynei savo brangiai ir t. t. (Sa
kydami „vis budėsim" visi saliutuoja),

6 bern.: Mes broliai, sesės visiems būti 
turim.

7 merg.: Visus jus mylėti labai, labai 
norim.

8 bern.; Mes norim, kad daug, daug 
gerų darbelių, kaip gėlės, žydėtų mūsų 
širdelėj.

Visi: Mes norim ir t. t.
Tai gali atlikti vienos mergaitės ar 

vieni berniukai, jei draugovė ne mišri. 
Reikia tik, kad tas sakymas būtų rimtas, 
širdingas.

Daoar, jau aukščiau nusakyta tvarka, 
skautukai duoda įžodį rimtai ir neskubė
dami garsiai, aiškiai.

Kaklaraiščius ir mazgelius užriša atvy
kę vadovybės svečiai ar pats drauginin
kas.

Išnešama vėliava. Svečiai susėda.
Eina sveikinimai. Jie trumpi, nuošir

dūs.
Dar pašnekesio laikytojas kreipiasi į 

motinas.
„Rodos, būsime jau pasakę jums, mo

tušės, ką turėjome pasakyti. Ar gerai pa
sakėme, ar pataikėme jūsų širdis atjaus
ti? To mes nežinome. Bet širdingai 
trokštame, kad ši diena jūsų atmintyje 
šviesi pasiliktų. Trokštame, kad visi, jū
sų sūnus, dukros, kurie čia šiandien pa
sižadėjo stengtis būti geresni, būtų vi
suomet jums tikra paguoda ir džiaugsmas.

Pagerbdami visas čia susirinkusias mo
tinas, mes vienai, kuri didžiausią šeimyną 
išauklėjo, norime atminimui kelis rašytus 
žodelius įteikti“.

Skaitomas adresas ir įteikiamas.
Tai atlieka kuris iš skautukų.
Po to giedoti Ilgiausių metų.
Šūkis Lai gyvuoja brangios mūsų mo

tutės.

Jaunime I Vilnius šaukiasi iOsii darko.
Mūsų du didieji vargai ir rūpesčiai, 

dvi mūsų sunkiosios problemos, dvi skau
džios žaizdos — tai Vilnius ir Klai
pėdą. Mažojoje Lietuvoje mes turime 
atlaikyti teutonų veržimąsi į Rytus ir įsi
stiprinti p a j ū r ė j e; Vilniaus kraštą 
mes turime atgauti, o tuo tarpu palaikyti 
tenai mūsų pavergtųjų brolių tautiną gy
vybę.

Tačiau Klaipėdą mes jau turime ir tik 
reikės ją išsaugoti ir sustiprinti; Vilniaus 
gi kraštas mums priešo išplėštas ir tau
tinė brolių gyvybė smaugiama, jie var
ginami ir badu kankinami. Užtat ir Vil
niaus žaizda mums daug skaudesnė.

Tai žaizdai pagydyti, Vilniaus proble
mai išrišti, mūsų senąją sostinę susigrą
žinti — turi susitelkti visa tauta — kol 
kas tik kultūrinei kovai, tik ugdymui visų 
savo jėgų, tik taupymui lėšų, kurių labai 
daug reikės, kai ateis valanda Vilniun 
grįžimo. Centas prie cento, litas prie lito 
—< lai auga mūsų tautos atsarginis kapi
talas, reikalingas Vilnijos kūnui ir sielai 
atgauti. Lai tą atsargą ir ugdo griežtai 
visa tauta ir visa išeivija. Lai tasai be
augantis kapitalas, būdamas Žemės Ban-

Pašnekesio laikytojas dar užbaigai pa
sako. „Iš paveikslo čia žūri į mus Die
viškosios motinos akys. Mes prašome Ta
vęs, Skaisčioji Dievo Motina, padėk 
mums savo pasiryžimuos ištesėti, palai
mink mūsų motutes”.

Giesmė Marija, Marija.
Tuo rimtoji sueigos dalis baigiama.
Dabar daroma pertrauka. Ji turi būti 

neilga. Pasirodymams visa turi būti pir
miau paruošta, kad vaidintojai greit ga
lėtų apsirengti. Pertraukos metu tvarkda
riai sutvarko salę, perstato, jei reikia, 
suolus, kėdes.

4. Pasirodymai.
Pasirodymus, jei nėra scenos, galima 

pravesti patalpos viename gale. Uždan
gos vietoje galima turėti paravanėlį, ga
lima ir be nieko apsieiti. Skautukai pa
togiausia susodinti ant grindų (patiesalus 
pasirūpinti) svečių pryšakyje ar iš šalių. 
Būtinai jiem tikra vieta skirti ir neleisti 
vaikštinėti. Kartais pasitaiko, kad netu
rėdami pastovios vietos, skautukai atsi
stoja prie pat scenos, vis keičia vietas ir 
tuo padaro netvarkos. Reikia taip sutvar
kyti, kad patys jie gerai matytų ir kitiems 
nekliūtų. Su skautukais sėdi vienas vy
resnių vadovų. Vietoj orkestro jis su 
skautukais pertraukos metu padainuoja, 
kolektyviai pagiria gražius pasirodymus 
ar padaro švelnių pastabų, jei kas nepa
siseka, pav,: „gražu, labai gražu“, „pui
ku, laukiame daugiau". Plojimo reikia 
vengti, nes delnų pliauškimas nėra ma
lonus garsas ir tik gadina įspūdį.

Po pasirodymų trumpą, kokių 5 min., 
pertrauką padaryti. Po pertraukos rikiuo
jasi užbaigti sueigą taip, kaip pačioj pra
džioj buvo susirikiavę. Čia tinka, kad kas 
pasakytų keletą žodžių, užbaigimui. Po 
to vadas pasako: „Visa širdimi atsimin
kime, kad,,,“ Draugovė atsako: „Stengsi
mės būt geresni“.

Atlikus programą, vaikai visuomet no
ri dar pažaisti. Šis užbaigimas labai sma
gus būna, kad vadovai ir svečiai kartu 
su vaikais draugiškai, širdingai žaidžia.

Pasilinksminę visi gražios nuotaikos 
kupini išsiskirsto.

Sktn. V. Arminaitė. 

ke, stiprina kol kas Lietuvą iš vidaus, 
vėliau gi, Vilnių atgavus, lai dirba tenai 
mūsų Tėvynės rytuose. Tuo tarpu to ka
pitalo nuošimčiais garsinsime Vilniaus 
bylą visam pasauliui.

Visa tai ir rūpi Vilniaus Geležiniam 
Fondui, ir visa tai jau jisai dirba. V. G. 
Fondas pasirįžo sutelkti 3 milijonus na
rių rėmėjų. Tiek reikės išplatinti Vilniaus 
pasų, į kuriuos bus lipinami Vilniaus 
ženkleliai kasmet ar kas mėnuo.

Tačiau, kasgi įvykdys šį pasiryžimą: 
ar mūsų senoji karta, kurių širdys nebe
liepsnoja, kuriuos jau slegia vargų ir nu
sivylimų našta? Ne, jiems tasai darbas 
būtų gal persunkus.

3 milijonus V. G. Fondo rėmėjų tega
lės surinkti tie, kurių dvasia galingai pla
snoja, kuriems nėra nenugalimų kliūčių, 
kurie nori ir moka pasiaukoti. Tai yra 
organizuotas patrijotingas Lietuvos jauni
mas. Jo yra šimtas tūkstančių. 
Tiesa, jisai pasiskirstė įvairiomis organi
zacijomis, kurių tikslai yra gražūs ir sie
kimai kilnūs ir galingi. Visi jie myli Lie
tuvą, visi giliai atjaučia Vilniaus reikalą, 
beveik visi jie jau įsirašę į Vilniaus ko
votojų eiles ir išsiėmę Vilniaus pasus.

Jaunieji broleliai ir sesutėsl Jūsų ran
kose Vilniaus klausimo išrišimas. Tik su
darykite galingą Vilniaus darbo talką, 
tik surinkite 3 milijonus V. G. Fondo rė
mėjų, o jūsų vardai Lietuvos ir pasaulio 
istorijoje aukso raidėmis bus įrašyti. Pra
džia to darbo jau padaryta. V. G. Fondas 
per dvejus pirmus metus savo veikimo 
surinko tris šimtus tūkstančių Fondo rė
mėjų, išsiėmusių Vilniaus pasus. Lieka 
dar surinkti 2.700.000. Taigi kiekvienam 
organizuotam mūsų jaunuoliui ir jaunuo
lei belieka išplatinti vidutiniškai po 27 
Vilniaus pasus. Argi tai bus persunkus 
uždavinys jūsų jaunam entuziazmui? Gal 
neatliksite jo per vienerius metus, bet 
per keletą metų tvirtai pasiryžę lengvai 
galėsite atlikti.

Būtų gera, jeigu šiam darbui visose 
mūsų Tėvynės ir išeivijos parapijose susi
darytų visų mūsų jaunimo organizacijų 
talka, kuri vadovaujama ir padedama 
vyresniųjų — sutartinai šį darbą dirbtų.

Atėjo valanda, kada ir mūsų jaunimui 
teks tikru pasišventusiu darbu įrodyti 
savo Tėvynės meilę. Netenka abejoti, kad 
jaunimas, sykį uždavinį pasiėmęs, garbin
gai jį ir atliks.

Nors V. G. Fondo diena dar toli (sek
madienis po 26 rugpiūčio), tačiau orga
nizuotis reikia pradėti jau dabar; progų 
platinti Vilniaus pasus yra nuolat, ypač 
per Vilniaus dienas, per visus viešus su
sirinkimus, vakarėlius ir pramogas.

Vilniaus pasas — tai simbolis mūsų 
teisių į Vilnių, tai kvieslys į patriotingus 
žygius, tai mūsų pilietybės ir patriotizmo 
tikriausias dokumentas.

Aprūpinkime tuo pasu kiekvieną Lie
tuvos gyventoją ir išeivį, didelį ar mažą, 
seną ar jauną — ir bus atliktas didžiau
sios svarbos tautinis darbas. Jūs tai gali
te padaryti. Jūs tai padarysite. Į Vilnių 
kelią praskins tik brangusis Lietuvos 
jaunimas.

V. G. Fondo Komitetas,
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(Iš gyvenimo dykumoje),

Henri Vilardo Frenčo.
I,

— Malda geresnė už miegą! Kelkitės 
ir melskitės, — pasigirdo muezino balsas 
nuo aukšto minareto mažame arabų mies
telyje Metoje, kai tik raudonas saulės 
skritulys išplaukė virš didžios Sacharos 
dykumos smėlyno,

— Nėra Dievo, be Dievo, ir Mahome
tas jo pranašas! — sušnibždėjo jis, ir vėl 
pasigirdo jo rytinis kvietimas:

— Malda geresnė už miegą! Kelkitės 
ir melskitės!

Minkštas, bet skambus jo balsas sie
kė sidabriniai pilkas molines miestelio 
lūšneles, susibūrusias mažoje oazėje dy
kumos krašte ir apsuptas sodų.

Mėtos gyventojai gyveno vien iš to, 
kad pardavinėjo finikus, vynuoges, arbū
zus ir moliūgus vilkstinėms, einančioms 
per smėlyną.

Kvietimo garsai pasiekė per lūšneliii 
langus su pynučiais miegančių gyventojų 
ausis, ir kadangi jie visi žinojo, jog malda 
geresnė už miegą, tai atsikėlė ir pradėjo 
melstis.

Jamaudo motina, Umda, pasiskubino 
kaip tikra mohometonė, greičiau išpildyti 
muezino kvietimą ir pažadino savo mažą 
sūnų.

Jų lūšnelė stovėjo pačiame miestelio 
krašte. Buvęs aplink ją sodelis atrodė 
menku net tarpe tų liūdnų pasodintų 
smėlyje sodų ir, dėl to, niekas neatėmė jo 
iš našlės Umdos po jos vyro mirties.

Ji, kaip ir visos arabų moterys, pri
prato prie sunkaus darbo, ir todėl jie ne
kentė didelio vargo ir po to, kai mirė Ja
maudo tėvas. Bet skirtumas buvo tas, 
kad Umda pasiliko viena su mažu sūnu
mi, ir nebuvo kam -padėti jai ir apginti ją. 
Jamaudas suprato tą ir su nekantrumu 
laukė to laiko, kai užaugs ir įstengs ap
saugoti savo motiną.

Muezinas, pakvietęs maldai tikinčiuo
sius, ne tuojau nuėjo nuo minareto. Jis 
sustojo ir, prisidengęs akis nuo ryškios 
šviesos, pradėjo žiūrėti į tolį, į beribę 
smėlio jūrą. Toli toli priešakyje buvo ma
toma, išsiskirdama apakinamai spindėju- 
siame nuo saulės smėlyje, tamsi, vingiuo
ta linija, panaši į ilgą, besiraitantį į di
džiulės gyvatės kūną.

Ne kartą teko muezinui matyti tai. 
Jis tuojau pat suprato, kad tai vilkstinė, 
kuri artinasi prie jų miestelio po ilgos, 
varginančios kelionės išdžiūvusioje ir iš
degintoje dykumoje, kur taip karšta ir 
trošku dieną ir taip šalta naktį, ypač, 
prieš patį saulės patekėjimą.

Vilkstinė buvo labai didelė, ir tas nu
džiugino mueziną. Vadinas, bus didelis 
pareikalavimas vaisių, ir galima parduoti 
visą ką, ką gyventojai atneš į turgų, o 
dėl to, bus ir duosnios dovanos mečetėn. 
Ir muezinas šypsodamasis sekė vilkstinę, 
kol tikintieji skaitė savo rytines maldas.

Paskui jis nuėjo žemyn ir paskelbė 
gyventojams apie vilkstinės prisiartinimą.

Ta maloni naujiena iš karto suteikė gero 
ūpo visam miesteliui, iki tol buvusiam 
tyliam ir be garso. Iš visur buvo girdimi 
riksmai, visi skubėjo rinkti vaisius ir dė
ti juos į bambukinius krepšius, ir kiek
vienas, kas galėjo nešti tokį krepšį ant 
galvos, ruošėsi eiti į turgų, į miestą.

Suaugusieji skirstė ir dėjo vaisius, o 
vaikai išbėgo iš miestelio į tą vietą, kur 
turėjo praeiti vilkstinė, ir atsigulė ant 
smėlio, pusiau įsikasę į jį. Tai buvo vie
nintelis džiaugsmas jų vienodame gyve
nime, kuriuo nedraudė jiems naudotis. Į 
miestą jie neeidavo, ten imdavo tik tokius 
vaikus, kurie jau paaugo tiek, kad galėjo 
nešti krepšius ir pardavinėti vaisius. Bet 
Jamaudas visuomet eidavo į turgų drauge 
su motina, nes jai nebuvo kam palikti jo.

Vilkstinės niekuomet nesustodavo pa
čiame miestelyje, todėl, kad jame buvo 
viso tik keturi maži šmirksliai, kurių vos 
pakako laistyti sodus ir finikų palmes. 
Jie paprastai sustodavo prie miestelio, 
kuris buvo per dvi mylias nuo Mėtos. 
Ten buvo didelė aptverta aikštė, taip, 
kad kupranugariai negalėjo išbėgioti, ir 
gilus šulinys su loviu, iš kurio galėjo gerti 
galvijai. Tai buvo labai mažas miestelis, 
kuris ir buvo tik todėl, kad čia sustoda
vo vilkstinės. Jie čia pasilsėdavo prieš 
tai, kaip galutinai pasinerti į dykumą, čia 
pat sustodavo jos, „kad nusipurtytų nuo 
savęs dykumą“, kai grįždavo atgal iš 
Afrikos pačios širdies su kupranugariais, 
apkrautais brangių krovinių.

Vaikai, daugiausiai, grįždavo namo 
ilgai po to, kai ateidavo vilkstinė, ir tuo
met nebuvo pabaigos jų pasakojimo apie 
tai, ką jie matė ir girdėjo. Bet tą katrą 
jie grįžo labai greitai, tylėjo ir atrodė iš
gąsdintais.

Jie apie kažin ką šnibždėjosi savo tar
pe ir su baime slėpėsi į tamsias kerteles, 
Ivg stengdamiesi nuo kažin ko pasislėpti. 
Visa tai, tur būt, būtų atkreipę į save 
suaugusiųjų dėmesį, bet jie buvo perdaug 
užsiėmę, ir jie nesirūpino daboti bet ką. 
Tur būt, vaikai pamatė arba išgirdo ką 
nors tokio, kas labai išgąsdino, nors, rei
kia pastebėti, maži arabai labai drąsūs 
ir nelengvai pasiduoda baimei. Jie nie
ko nepaaiškino suaugusiems ne todėl, 
kad jiems nebūtų buvę noro papasakoti 
apie ta, kas taip nepaprastai nustebino 
juos, bet pagal visų rytinių tautų pa
protį — vengti kalbėti apie ką nors labai 
svarbų.

Ir todėl jie, tylėdami, slapstėsi ker
tėse ir žiūrėjo iš ten su kažin kokiu šven
tu išgąsčiu, kaip buvo pripildomi krep
šiai, ir kaip gyventojai statė juos ant 
galvų ir ėjo į miestą.

Umda pasivėlino ir išėjo po visų, nes 
nebuvo kas padeda jai renkant vaisius, 
ir Jamaudas, nedrąsiai žvilgterėjęs į savo 
bičiulius, pagriebė už jos ilgo dangalo 
krašto ir nenoriai nuėjo paskui ją.

Vaikai, lyg norėdami išreikšti savo 
sangailą nueinančiam vaikui, kai kurį lai
ką ėjo paskui jį, ir kiekvieną kartą, kai 
Jamaudas atsisukdavo atgal, jis matė jų 
liūdnas akis, įtimpai nukreiptas į jį. Bu
vo matoma, kad jie nebesitiki pamatyti 
jo ir atsisveikina su juo visam laikui. Tos 
liūdnos lydėtuvės suerzino jį, ir jis dar 
su virpančiu išgąsčiu pradėjo galvoti apie 
tai, kas laukia jo.

Pagaliau, kai Umda ir Jamaudas pa

siliko vieni, vaikas pakėlė į ją akis ir 
tarė:

— Laikyk mane stipriau už rankos, 
mama, kai mes ateisime į turgų. Aš bi
jau.

II.
Umda greitai atsisuko į jį ir sušuko?
— Tu? Jamaudas. Achmedo sūnus, 

bijo? Tai kogi tu bijai?
Į tokį tiesų klausimą arabas retai at

sako, ir pati Umda, be abejojimo, ištarė 
jį greičiau kaip šaukimą, negu klausimo 
pavidale. Ji sustojo ir įtimpai pažiūrėjo į 
savo vienintelį kūdikį, kuris ką tik prisi
pažino jai, kad bijos. Ir tai jos sūnus! 
Ir jis yra tos tautos, ir gyvena tokiame 
krašte, kur aukščiau už visą ką statomas 
asmens drąsumas, ir kur ne tik vyro, bet 
ir vaiko vertingumas pareina nuo drąsu
mo!

Jamaudui buvo tik dešimts metų, bet 
jis žiūrėjo drąsiai, visai neatrodė bailiu 
ir ramiai žiūrėjo į motiną, žengdamas ba
somis kojomis per karštą smėlį.

— Alachas draudžia tai. Jamaudas ne
gali būti bailiu! — piktai sušuko Umda.

— 0 tas, kas bijo, argi visuomet bai
lys, mama? — užsimąstęs ir lėtai ištarė 
vaikas.

Umda pusiau užmerkė akis, kas arabų 
tarpe reiškia: „taip“.

— Tai, vadinas, aš bailys, mama, to
dėl, kad aš bijau, — tarė Jamaudas.

Tariant tuos žodžius jo motina vos 
neišmetė krepšio. Ji sudrebėjo iš pykčio 
ir apmaudo ir su panieka pažiūrėjo į sū
nų. Kalbėti ji negalėjo.

Greitai atsisuko ji atgal, į miestelį, 
beveik paslėptą oazės žalumoje, paskui 
pažiūrėjo miesto kryptimi ir dėkojo li
kimui, kad nebuvo arti nieko, kas būtų 
galėjęs išgirsti jos sūnaus prisipažinimą 
bailumu.

— Juk, tėvas negrįš pas mus atgal, 
mama? — paklausė Jamaudas.

— Niekuomet, — sielvartingai atsakė 
Umda. — Jis išvyko į tolimą kelionę. Bet 
jis buvo drąsus ir dabar gerėjasi amžina 
laime, kurią žadėjo drąsiesiems pranašas. 
Bailys negali eiti paskui ji.

— Aš nenoriu eiti paskui jį, kol tu 
gyva, mama, — atsakė Jamaudas. — Ar gi 
nesakei man, kad kai aš užaugsiu ir bū
siu stiprus, tai būsiu tavo apgynėju?

Umda neatkreipė dėmesio į vaiko žo
džius ir kalbėjo toliau:

— Nejaugi aš, drąsiojo Achmeto žmo
na, būsiu Achmeto sūnaus, bailio, motina?

Jamaudo lūpos suvirpėjo, akys su
spindėjo nuo ašarų, ir jis tyliai paklausė:

— Jeigu bus vėl badas, mama, ką tu 
darysi be tėvo?

— Aš parduosiu tai, — abejingai atsa
kė ji, rodydama į sidabrines apyrankės, 
kurie buvo užmauti jai ant rankų ir ant 
kojų, prie išsikišusių kaulų.

— O jeigu bus ilgai, ir to neužteks, 
ar gi negaliu aš kuo nors padėti tau?

— Tai kokia pagalba gali būti iš bai
lio? — karčiai sušuko Umda. — Tas vis 
tiek, ką laukti pagalbos iš pietų vėjo, ku
ris atneša smėlį vietoje lietaus.

— Bet aš nebūsiu tuomet bailiu, ma
ma, — atkirto Jamaudas. — Dabar aš bi
jau todėl, kad jeigu mane pavogs ir par
duos, kaip vergą, tai tu pasiliksi viena, 
ir nebus kam apginti tave. Aš girdėjau,
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A. D, Velička.

Užuojauta mamai.
Namų, nei daržo neturi, 
Nei dirvų, nei lankų — 
Svetimoj pastogėj vargsti 
Sunku, sunku...

Kas metai reik ieškoti, 
Ieškoti sau namų, 
Klumpėtai vargą bristi, 
Nors skundies senumu.

Mažyčiams duonos reikia, 
Karvytei reik šiaudų — 
Nugriaužė klumpės kojas — 
Skaudu, skaudu...

Savo Velykas, Sekmines 
Tu vis varguos šventi, 
Ta pačia motinos širdim 
Džiaugiesi ir kenti.

Džiaugiesi užauginus: 
Nuglostai plaukus, veidą . . . 
Verki viena palikus — 
Kenti, gyvent išleidus ...

Širdies skaudėjimai negnaibė, 
Kolei užaugau aš ...
Širdis skaudės skaudės, 
Kol iš namų išneš ...

kad tą vilkstinę vadovauja Abdul-Ha
sanas.

— Abdul-Hasanas! — sušuko Umda, 
pagriebdama ji už peties ir kaip laukinė 
žiūrėdama i ji, lyg kad norėdama Įsitikin
ti, kad jis dar čia. — Eiva greičiau atgal 
i Meta!

— Ne, ne, mama! — suriko Jamau- 
das, spirdamasis iš visų jėgų, taip, kad 
jo mažos kojos įlindo i smėli- — Aš ne
grįšiu atgal, kaip bailvs! Laikyk mane tik 
už rankos, ir tuomet niekas nepavogs 
manes. Ne. aš nenoriu eiti atgal.

Po to, kai Umda kalbėjo apie bailu
mą. ji neišdrįso prisipažinti vaikui, kad 
bijojo pati, ir nenoriai nuėjo pirmyn, 
stipriai laikydama ji už rankos savo dre
bančia ranka. To tik ir norėjo vaikas ir 
todėl buvo visai patenkintas.

Abdul-Hasanas nebuvo kokiu nors 
liurbiu, kuriuo gąsdina vaikus, kai jie 
blogai elgiasi. Ne, jis, iš tikrųjų, buvo 
toks gyvas ir teikė išgąsčio visiems mies
teliams per visą šimtinę mylių, kaip ga
lingas vergų pirklys.

Jamaudas berūpestingai plepėjo visą 
kelionės laiką, bet Umda buvo susijaudi
nusi ir nekalbėjo nė žodžio.

• Sienose, kurios buvo aplink miestą, 
buvo tik dveji vartai. Virš vienų buvo pa
rašyta didelėmis juodomis raidėmis: ,,Var
tai į dykumą", virš kitų — „Virtai į jū-• I rą .

Umdos veidas pasidarė dar nerames
nis, kai jie įėjo į miestą, ir baisus balsų 
triukšmas ir gaudesys apkurtino juos 
įeinant i turgų. Kai būna visuomet, su
stojant didelei vilkstinei, visur buvo gir
dimi riksmai ir kalbos visokiomis kalbo
mis, ir kupranugarių staugimas, kurie gu
lėsi ilsėtis po savo varginančios kelio
nės.

Paprastai, visas tas triukšmas nė kiek 

neerzindavo Umdos, priešingai, — pakel
davo jai dvasią. Ji ir pati pradėdavo 
šaukti, kaip kiti, puldavo į minios patį 
vidurį, žinodama, kad čia užvis lengviau 
parduoti vaisius ir, iš tikrųjų, taip greitai 
parduodavo juos, kad sukeldavo visuoti
ną pavydą.

Gi dabar ji nedrįso įžengti į minią. Ji 
tyliai nuleido ant žemės savo krepšį tuo
jau pat, kai jie atėjo į turgų, atsisėdo prie 
jo, atsirėmusi sienos, ir neramiai apkabi
no Jamaudą.

— Tai ko tu nešauki, mama? — pa
klausė jis, ir negavęs atsakymo, pradėjo 
žiūrėti, kaip vilkstinė taisėsi dienos po
ilsiui.

Tas labai sudomino jį, tuo labiau, kad 
čia buvo daugybė vaikų. Be to, jam buvo 
dabar puikiai visa kas matoma, tuo tar
pu kaip pirmiau jis visuomet patekdavo 
i minią, kur jį iš visų pusių stumdydavo, 
ir jis galvojo tik apie tai, kad tik nepa
likti motinos, ir graibstėsi jos dangalo.

Jis visiškai užmiršo apie Achmet-Ha- 
saną, ir jam neatėjo į galvą, kad vaikai, 
i kuriuos jis žiūrėjo, buvo jo vergais. 
Jamaudas ranką motinos, kuri apkabino 
jį, ir žinodamas, kad ji saugos ji, jis bu
vo visiškai ramus ir nejautė nė mažiau
sios baimės. Staiga jis pajuto, kad moti
nos ranka mėšlungiškai suspaudė ji. ir, 
pažiūrėjęs į viršų pamatė aukštą, didin
gą maurą su randu ant skruosto lėtai 
ėjusį į juos.

— Graži moteris, gražus vaikutis, pui
kūs vaisiai krepšyje! Kiek kainuoja visa? 
— paklausė mauras, sustodamas prie jų.

Jamaudas pastebėjo, kad jo motinos 
buvo kažin koks keistas balsas, kai ji 
atsakė:

— Paimk tuos vaisius be pinigų. Jie 
yra be kainos.

Ir ji pastūmė i jį krepšį. Su džiaugsmu 
būtų atidavusi ji ne tik vaisius, bet ir 
apyrankius. kad tik būti dabar namie, 
o ne turguje.

Mauras atsisuko į tarną, kuris ėjo 
paskui jį, liepė jam paimti krepšį su vai
siais ir paklausė:

— Kur atnešti pinigus ir tuščią krep
šį?

— Į namą, kuris stovi šalia su vartais 
į dykumą. — atsakė Umda silpnu, vir
pančiu balsu; paskui atsistojo, pagriebė 
Jamaudą už rankos ir sušnibždėjo:

— Eik greičiau. Mums reikia sku
bėti.

Ir Umda nuėjo taip greitai, kad vai
kas vos spėjo eiti paskui ją. Jie praėjo 
namą, kuris stovėjo prie vartų į dyku
mą, ir ėjo vis toliau ir toliau. Jamaudas 
pradėjo suprasti koks dalykas, ir supra
to, kodėl motina nurodė maurui visai ne 
j tą narna, kur jie gyveno, ir todėl ji ne
norėjo palaukti nei pinigų, nei krepšio.

— Mama! Ar tai buvo Abdul-Hasa
nas? — paklausė jis, nenustodamas bėgti.

Umda neatsakė. Juk niekas nesakė 
iai, kad mauras, nupirkęs iš jos vaisius, 
buvo žinomas vergų pirklys; ji tik įtarė 
tai. bet nežinojo tikrai.

Nors vaikas ir negavo atsakvmo, bet 
ir iis buvo visai įsitikinęs, kad su ia;s 
kalbėjo Abdul-Hasanas ir su baime atsi
minė. kad jis savo paties akimis žiūrėjo i 
to baisaus žmogaus veidą. Bet, dabar jau 
bijoti nėra ko, nes motina buvo prie jo 
ir stipriai laikė ii už rankos. Jis tik ne
galėjo suprasti, kodėl pati ji atrodė iš- 
gązdinta.

Kelionės metu viena aplinkybė kiek 
sujaudino Jamaudą. Jis atsitiktinai atsi
suko atgal ir pastebėjo kažin kokį nepa
žįstamą žmogų, kuris ėjo paskui juos; 
tą patį žmogų pamatė jis vėl, kai jie jau 
atėjo į miestelį. Motinai jis nedrįso pa
sakyti apie tai iš baimės, kad ji vėl pa

vadins jį bailiu ir pasakys, kad jis pana
šus į pietų vėją.

III.
Visą dieną Umda atrodė nerami, ir 

kur tik ėjo Jamaudas, jis matė jos akis, 
rūpestingai nukreiptas į jį. Pastebėjęs 
tą ir nenorėdamas apsunkinti jos, jis sten
gėsi būti, kaip galima arčiau prie jos. 
Jis ir pats suprato, kad atsargumas rei
kalingas. Ar gi negirdėjo jis daugybės 
baisių vaizduotiškų pasakojimų apie 
Abdul-Hasano galybę ir apie tai, kaip 
paslaptingai vagia jis vaikus ir parduoda 
juos vergijon.

Sacharos pietinėje dalyje vergų pirk
liai neretai suimdavo visus miestelio gy
ventojus — vyrus, moteris ir vaikus, pa
likdami tik senučius ir ligonius. Šiaurinėje 
dalyje, kur buvo ir Meta, tokie drąsus 
užpuolimai būdavo labai retai, nes nuo 
čia buvo netoli anglų valdomosios vietos, 
kurie darė visas pastangas, kad išnaikinti 
vergų prekybą.

Todėl šiaurinių miestelių gyventojai 
bijojo tik už savo vaikus, vaikai drebėjo 
iš baimės, kai praeidavo gandas, jog 
Abdul-Hasanas eina į jų pusę. Jamaudas 
nenorėjo būti bailiu ir visaip stengėsi įti
kinti save, jog bijoti nėra ko. O tuo 
tarpu, jis vis dėlto bijojo.

Jis miegojo visuomet šalia su motina, 
ant pintinės, kurią ištiesdavo ant lūšne
lės žeminės aslos. Po stogu Jamaudo tė- 
vas įtaisė mažytį, žemutį kambarėlį, kur 
buvo laikomi vaisiai. Juos sudėdavo ten, 
kai jie perdaug greitai bręsdavo po karš
ta saule arba taip pat ilgai nesubresdavo 
per trumpą lietaus laikotarpį. Vakare 
Umda liepė Jamaudui paimti pintinėlę ir 
eiti nakvoti į tą tamsų kambarėlį, ir jis 
be atsikalbinėjimo paklausė jos.

Sunku jam buvo užmigti tą naktį. Kai 
tik užmerkdavo jis akis, įvairios baisybės 
pradėdavo vaizduotis jam. Tai jam atro
dė, kad Abdul-Hasanas lenkiasi prie jo, 
lyg kad nepažįstamasis, ėiusis paskui juos, 
tyliai sėlina prie jo. Pagaliau, jam pavyko 
užmigti, ir jo miegas buvo taip stiprus, 
kad jis pramiegojo, ir pirmą kartą nuo to 
laiko, kaip išmoko melstis, negirdėjo 
muezino rytinio kvietimo.

Bet tas nebuvo kiek stebėtina, nes 
muezinas tą ryta ir nebuvo užlipęs į 
aukštą minaretą. Kita vilkstinė rytą atėjo
i miestelį, bet niekas neėjo jos pasitikti, 
ir nė vieno vaisių krepšio nebuvo atneš
to į turgų.

Kai Jamaudas nubudo, buvo jau bal- 
ta diena. Kambarėlyje buvo karšta, ir 
buvo matoma, kad saulė jau senai degina 
stogą. Jis negalėjo suprasti, kodėl motina 
nepažadino jo laiku ir, prišliaužęs prie 
durų, pažiūrėjo žemyn, j lūšnelę. Jo mo
tinos ten nebuvo, pintinėlė, ant kurios
ii miegojo, buvo visa suplėšyta, ir visur 
buvo baisi betvarkė. Vaiko širdis stipriai 
ėmė plakti, jis skubiai nusileido žemyn 
ir išbėgo iš lūšnelės. Nė prie jos, nė sode 
nebuvo matyti Umdos, ir kai Jamaudas 
pažiūrėjo į gretimas lūšneles, tai suprato, 
jog atsitiko kažin kokia didelė nelaimė. 
Keli seniai ir senės sėdėjo prie namų 
durų, ir visi jie verkė ir raudojo, kaip 
laidotuvėse.

Nejaugi jo motina mirė? Ne, tuomet 
visi tie žmonės verktų prie jų namo du
rų. O tuo tarpu, jeigu ji gyva, tai kodėl 
gi jos nėra su tais žmonėmis? Juk be jos 
neapsieidavo nei vienose laidotuvėse, to
dėl, kad niekas nemokėjo taip raudoti 
gerai, kaip Umda.

Tai kas atsitiko jai? Jis kelius kartus 
pašaukė ją, bet atsakymo nebuvo. Kai
mynai, nekreipdami į jį jokio dėmesio, ir 
toliau rėkė ir verkė, ir vaikas išgirdo, 
kad jie mini Abdul-Hasano vardą.
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Tuomet jis suprato visą ką, ir, karčiai 
pravirkęs, atsisėdo ant žemės, prie savo 
lūšnelės durų ir prisiglaudė prie jos mo
linės sienos. Niekas nepriėjo prie jo: gy
ventojai turėjo tą dieną perdaug savo 
sielvarto ir kiekvienas iš jų apverkė, 
kaip negyvus savo gimines, išvestus į 
vergiją. Ir, iš tikrųjų, vis tiek, kaip mirė 
jiems. Juos išves toli toli, parduos, kaip 
vergus, ir nė vienas iš jų nebegrįš, nė 
vienas niekuomet nepamatys Mėtos.

Arabai — poetai iš prigimties, ir Ja- 
maudas, norėdamas išreikšti savo siel
vartą, pradėjo sugalvoti ir uždainavo ty
lią, liūdną dainą, nutraukdamas ją laikas 
nuo laiko laukiu, tąsiu kauksmu, kaip da
rydavo tai Umda, apverkdama savo vyrą.

— „O, Abdul-Hasanai, baisus žmonių 
žudikas atėjo naktį į mano namus!** — 
raudono Jamaudas. — „Mano motina bi
jojo jo atėjimo, bet ji pasirūpino tik apie 
mane. Ir jis atėjo — taip, jis atėjo. Aš 
miegojau ir nieko nežinojau, o jis atėjo, ir 
nebuvo kam padėti mano motinai: O, 
mano akių šviesa, mano gyvybės alsavi
mas! O, mano saulė, mano mėnulis, — 
tu dingai! Jis pavogė tave! 0, aš miego
jau, — aš miegojau. Jis parduos tave, 
kaip vergą, toli toli nuo čia, ir aš negaliu 
padėti tau, — aš, Jamaudas, Achmeto sū
nus. O, mano motina, kodėl aš miegojau? 
Kodėl aš ne ..

Staiga jis sustojo ir kai kurį laiką sė
dėjo tylėdamas, susimąstęs. Buvo mato
ma, kad kažin kokia mintis atėjo jam į 
galvą ir taip sudomino jį, kad jis vėl 
užmiršo valandėlei apie savo sielvartą.

Jo lūpos krutėjo, ir jis šnibždėjo:
— Ar gi Jamaudas Achmeto sūnus iš 

tikrųjų bailys? Nejaugi jis iš tikrųjų pa
našus į pietų vėją, atnešantį smėlį vietoje 
lietaus? Jo motina nemirė ir yra reika
linga jo pagalbos. O jis negali padėti 
jai, todėl, kad ji toli nuo jo. Ir iki to lai
ko, kol jis sužinos, kur ji ir bus drauge su 
ja, jis neįstengs padėti jai. O kadangi jam 
skirta būti jos apgynėju, kai jis užaugs, 
tai vadinas, jam skirta ir atrasti ją.

Jis pašoko ir įėjo į lūšnelę. Po va
landėlės jis vėl pasirodė prie durų, ap
sisiautęs ilgu, baltu, gedulingu savo mo
tinos dangalu, kuris siautė jį nuo galvos 
iki pačių kojų.

Pradedant nuo dešimties metų am
žiaus, arabų vaikai laiko save jau vyrais 
ir kariais ir dažnai apsivelka daugybę 
drapanų, sekdami tuo suaugusius. Tokiu 
būdu Jamaudo drapanos negalėjo pa
traukti į save dėmesio. Sunku buvo net 
atskirti, kas slėpėsi po tuo ilgu dangalu 
— vaikas, mergaitė arba net moteris. Ja
maudas tikrai žinojo, kad niekas neims 
klausinėti jo, todėl, kad klausinėjimai 
dėl tuščio smalsumo visai nėra arabų 
savybė.

Niekas nematė, kaip mažas žmogus 
iššliaužė iš už durų. Lūšnelė buvo ant 
paties miestelio krašto, ir Jamaudas tuo
jau pat pasuko į smėlyną ir nuėjo pirmyn, 
nė karto neatsisukęs į verkiančius gy
ventojus.

Jis ėjo taip greitai, kaip tik galėjo, 
link mažo miestelio, kur sustodavo vilks
tinės. Kas būtų pamanęs, kad tai tas pats 
vaikas, kuris, eidamas vakar tuo pačiu 
keliu, nedrąsiai kalbėjo'motinai:

— Laikyk mane stipriau už rankos, 
mama, kai mes ateisime į turgų. Aš bijau.

Jis buvo perdaug mažas, kad sugal
votų kokį nors būdą išgelbėti savo mo
tiną. Jis turėjo tik vieną mintį ir vieną 
norą — rasti savo motiną. O kadangi dėl 
to reikėjo eiti ieškoti jos, tai jis ir nu
tarė išeiti iš savo miestelio.iv.

Praėjęs pro dykumos vartus, Jamau
das įėjo į miestą ir pamatė, kad ten su

stojo poilsiui nauja vilkstinė, kuri buvo 
toli gražu ne taip didelė, kaip Abdul-Ha- 
sano vilkstinė. Jis ėmė klaidžioti aikštėje 
ir, kreipdamasis tai į vieną, tai į kitą, su
žinojo, jog vilkstinė atėjo čionai rytą ir 
išeis kelionėn po saulės nusileidimo. 
Išėjęs iš dykumos vartų, jis ėmė žiūrinėti 
pėdsakus smėlyje ir įsitikino, kad Abdul- 
Hasano vilkstinė pasidalino į dvi dalis, 
ir kad toji, kuri išėjo vėliau, buvo dau
giausiai iš pėsčių žmonių ir išėjo kelionėn 
netrukus prieš aušrą. Tokiu būdu vilks
tinė miestelyje turėjo pasivėlinti palygi- 
ginant su ja viso tik dvylika valandų. 
Visą tai buvo nesunku sužinoti Jamaudui: 
arabų vaikai taip pat lengvai atskiria 
pėdsakus smėlyje, kaip kiti vaikai — 
raides knygoje.

Abi vilkstinės turėjo eiti tuo pačiu 
keliu.

Į dykumos vartus jie atėjo iš įvairių 
vietovių, bet iš jūros vartų buvo tik vie
ni vartai.

Iš pradžios teko kai kurį laiką eiti 
dykuma, paskui dauba, kuri ėjo, palaips
niui aukštėdama, paskui per laukinius 
kalnų praėjimus į puikią tropišką lygu
mą, kuri ėjo iki didelio pajūrinio miesto, 
to paties miesto, kur nuvedė Abdul - Ha- 
sanas savo belaisvius.

Tokiu būdu, Jamaudas sužinojo visą 
ką, kas jam buvo reikalinga.

Daugiau nebebuvo ko veikti, ir jis 
grįžo vėl į aikštę, truputį pavaikštinėjo 
ir, radęs miegantį nuošaliai kupranugarį, 
atsigulė pavėsyje, kuris buvo nuo jo, ir 
stipriai užmigo drauge su visa vilkstine.

Kiekvienas arabas iš vaikystės prati
nasi kantriai pakęsti alkį ir troškulį ir, 
be to, sugeba miegoti, kuomet panorėsi. 
Miegodamas jis nejaučia nė alkio, nė 
troškulio, ir tokiu būdu išvengia kančių.

Gi Jamaudas turėjo, be to, didelį siel
vartą, ir jis norėjo užmiršti jį nors lai
kinai.

Saulė leidosi, kai vilkstinė praėjo pro 
jūros vartus ir paliko užpakalyje savęs 
tylų miestą, palengva dengusį užėjusioje 
tamsoje. Tarpe pėsčiųjų minios, kurių 
visuomet daug kiekvienoje vilkstinėje, 
ypač, kuomet ji artėja į savo paskyrimo 
vietą, judėjo mažas žmogus, apsisiautęs 
gedulingu dangalu. Jis buvo taip mažas, 
kad daug kas smalsiai žiūrėjo į jį, bet 
niekas nepradėjo kalbėti su juo ir ne
klausinėjo jo.

V.
Vilkstinės, paprastai, leidžiasi kelio

nėn po saulės nusileidimo, nes tai daug 
patogiau dėl daugelio priežasčių. Naktys 
Sacharoje labai šaltos ir judėjimas suš’l- 
do ir žmones ir gyvulius, gi dieną, saulės 
karštyje, jie daro sustojimą, ilsisi ir mie
ga. Be to, keliauti beribiuose dykumos 
smėliuose arabams lengviau naktį, kaip 
dieną; nuo pačių seniausių laikų buvo 
laikomi arabai puikiais astronomais ir 
moka rasti kelią pagal žvaigždes. Gi 
svarbiausia priežastis, kodėl jie keliauja 
naktį, yra ta, kad paiki ir užsispyrę kup
ranugariai nė už ką neims ėsti patamsyje. 
Tokiu būdu, jeigu vilkstinės eitų dieną, 
tai tektų kasdien nustoti valandos rytą 
ir tiek pat vakare, sustojant tam, kad pa
šerti juos. Gi keliaujant naktimis neten
ka nustoti tam laiko, nes jie ėda tuo lai
ku, kai vilkstinė ir be to sustoja poilsiui.

Tiesa, kupranugaris gali kai kurį lai
ką apseiti be ėdalo ir gėrimo, todėl, kad 
jo kupra yra visa iš taukų, ir pilve yra 
vandens išteklius. Bet ir vieno ir kito 
dalyko pakanka kelioms dienoms, ir todėl 
vilkstinės eina dieną tik nedidelėse ke
lionėse.

Arabai šventai užlaiko svetingumo 
dėsnį, ir, dėl to, Jamaudas nejautė trū
kumų nė maisto, nė vandens, o kai jis 

norėjo miego, jis gulėsi pavėsyje šalia ko
kio nors kupranugario. Jis ėjo drauge su 
vilkstine, ir niekas neklausinėjo jo nieko, 
niekas netardė jo. Jis ir iš anksto žino
jo, kad taip bus, todėl, kad toks jo tau
tos paprotys. Kiekvienas, esąs vilkstinė
je, žinojo, kad, jeigu ir paklaus ko nors 
iš keleivių, iš kur ir kur jis eina, tai jam 
bus vienodai neaiškiai atsakyta: Iš dyku
mos vartų į juros vartus". Ir kiekvienas 
stengėsi užlaikyti savo vertybę, nedary
dami nereikalingų klausimų, kurie vis 
tiek nieko nepasiektų, dėl arabų susilai- 
komumo, prie kurio jie pripranta nuo 
mažų metų.

Ilgai teko Jamaudui eiti drauge su 
vilkstine. Baltas jo dangalas pasidarė 
tamsesnis nuo dykumos smėlių ir susi
draskė į skudurus laukiniuose kalnų pra
ėjimuose. Pagaliau, jie priėjo prie dide
lio pajūrinio miesto, apsupto aukštų 
akmeninių sienų, ir vaikas, eidamas vilks
tinės pabaigoje, įėjo pro aukštus miesto 
vartus.

Čia stovėjo visa minia žmonių ir du 
balti žmonės su spindinčiais mundieriais 
lipino ant vartų kažin kokį skelbimą. Ja
maudas iki to laiko niekuomet nematė nė 
vieno balto žmogaus ir su smalsumu pa
žiūrėjo iš pradžios į juos, o paskui į skel
bimą. Jis buvo nudažytas ryškiausiomis 
spalvomis ir papuoštas vaizdeliu. Vidu
ryje buvo supieštas kalnas, ir ant jo buvo 
kažin kas tokia, ko niekuomet nematė 
vaikas. Ant to keisto dalyko ruošėsi už
šokti — iš vienos pusės liūtas su išžio- 
dintais nasrais, o iš kitos — gyvulys, pa
našus į arklį, bet su ragu ant galvos.

Jamaudas tik žvelgtinai pažiūrėjo į 
vaizdelį, jį daug labiau domino baltieji 
žmonės. Tokius vaizdelius jis buvo matęs 
ir anksčiau ant maišų ir dėžių, kuriuos 
vežė vilkstinės, eidami iš pajūrinio mies
to į krašto vidų, ir buvo apie juos toli 
gražu ne geros nuomonės. Jis žinojo, kad 
liūtai ir arkliai ėda ne tą patį; paskui, 
jeigu tas keistas dalykas ant kalno, >š 
tikrųjų tiktų, kaip maistas ir liūtui ir 
arkliui, tai, kaip ten bebūtų, jie nepultų 
jo iš įvairių pusių, kaip buvo nupiešta 
vaizdelyje.

Jie pradėtų, tikriausiai, muštis ir, ži
noma, liūtas nugalėtų tą nepaprastą gy
vulį su ragu ant kaktos, jeigu tik toks 
gyvulys yra pasaulyje, ir suėstų jį. O 
paskui jis pultų ant kalno ir suėstų 
keistąjį dalyką, kuris buvo ant jo viršū
nės1).

Po vaizdeliu buvo kažin koks užrašas, 
bet Jamaudas nemokėjo skaityti ir todėl 
nusisukęs nuo jo atkreipė visą savo dė
mesį į baltuosius žmones. Tuo laiku ka
žin kas sumanė perskaityti skelbimą bal
siai, ir Jamaudas ėmė klausytis to, ką 
skaitė. Iš pradžios jis klausėsi nedomiai, 
bet palengva taip susidomėjo, kad nu
stojo žiūrėti į baltuosius žmones ir visas 
pavirto klausa.

Skelbime buvo žadama didelis atlygi
nimas tam, kas suteiks kokių žinių apie 
buvimo vietą vieno baisaus nusikaltėlio, 
kuris, anot gandų, atėjo į tą vietą.

Paskui, sekė to žmogaus paviršiaus 
aprašymas ir išvardinti tie vardai, kuriais 
jis buvo žinomas.

Tų vardų tarpe buvo ir vardas — 
Abdul-Hasanas.

’) Kalbama apie Anglijos valstybės 
ženklą.

(B. d.).
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VII. BAIDARĖS SUKRUMAS.
Sufkrumu vadinsime baidarės sugebė

jimą suktis vandeny apie vertikalę ašį ir 
tuo keisti judėjimo kryptį.

Sukrumas pareina nuo povandeninės 
baidarės dalies išilginio profilio ir formos.

10 br.

Baidarė lengviau sukasi, jei:
1) mažesnis išilginio profilio plotas,
2) profilis trumpesnis ir
3) piūvis labiau išgaubtas vidury (bai

darės dugnas lenktas).
Ilgos, tiesaus dugno baidarės sukru

mas mažesnis, negu trumpos, plačios ir 
išlenkto dugno.

Vertikalė baidarės sukimosi ašis eina 
per išilginio profilio povandeninės dalies 
paviršiaus svorio centrą (10 br.).

Sukimosi ašis yra labai arti prie van
dens spaudimo centro. Baidarei judant ir 
greičiui augant, sukimosi ašis slenka pir
myn. Prie vidutinio baidarės greičio 
(apie 8—10 km/val.) ašis paslenka į 
priekį 8% — 12°/o baidarės ilgio (t. y., 
apie 45 — 65 cm.).

Nuo baidarės sukrumo priklauso bai
darės jautrumas irklo ar vairo judesiams 
— vadinamas baidarės vairingumas.

Vairo įtaka sukrumui bus didesnė, jei:
1) baidarė sukresnė,
2) vairas toliau yra nuo baidarės su

kimosi ašies,
3) didesnis yra naudingas (panertas) 

jo paviršius ir
4) didesnis jo petis, t. y,, jei vairas 

ilgesnis.
Pasukus kuriuo nors kampu baidarės 

vairą susidaro šie reiškiniai: baidarė pa
sisuka apie jos sukimosi ašį, pakrypsta 
ir atsistumia užpakaliu į priešingą suki
mosi pusę ir sumažėja greitis.

Irklinėse baidarėse vairas yra nebū
tinas. Jose judėjimo kryptis keičiama 
(vairuojama) tais pačiais irklais, kuriais 
iriamasi. Prie to paties baidarės sukrumo, 
vairavimas irklais bus juo lengvesnis, juo 
toliau nuo sukimosi ašies sėdės (geriau 
į užpakalį) irėjai. Sėdint toliau nuo su
kimosi ašies susidaro didesnis jėgos petis. 
To paties pasiektumėm ir irklą pailginę.

Kaip jau minėta, baidarėje irėjai turi 
taip sėdėti, kad baidarė savo pryšakiu 
ir užpakaliu, būtų vienodai panardyta 
vandeny (horizontaliai). Todėl vienvie
tėse baidarėse sėdima kaip tik ant bai
darės spaudimo centro, o dvivietėse iš 
abiejų pusių spaudimo centro (sėdinčių 
nuotoliai nuo vandens spaudimo centro 
atvirkščiai proporcingi sėdinčių svo
riams). Kadangi dvivietėje irėjas sėdi 
toliau nuo sukimosi ašies, tai vairavimas 

irklais yra tinkamesnis, kaip vienvietėms. 
Vairuojant irklais dvivietėms baidarėms 
tinka, t. v., simetrinė baidarės liemens 
forma (11 br.). Ši forma leidžia irėjams 
sėsti toliau nuo sukimosi ašies paliekant 
baidarę horizontalėj padėty.

Vienvietes baidares norint vairuoti 
irklu, reikia sėstis toliau nuo sukimosi 
ašies ir, jei baidarė būtų simetrinės for
mos, toliau nuo spaudimo centro. Nuo 
to nukentėtų horizontalė baidarės padė
tis vandeny. Todėl vienvietėms baidarėms, 
vairuojamoms irklais, simetrinė forma ne
tinka. Čia tiks taip vadinama švedų for
ma (11 br.). Švedų formos baidarės yra 
siauras panertas priešakis ir platus už
pakalis. Atsisėdus į tokios formos bai
darę, arčiau prie užpakalio, baidarės pa
dėtis pasidaro horizontali. Sukimosi ašis 
atsiranda vidury, o spaudimo centras to
liau nuo jo į užpakalį. Štai dėlko tokios 
formos turi būti vienvietės baidarės vai
ruojamos irklais.

Yra labai sunku nustatyti tinkama 
švedų forma nesumažinus baidarės grei
čio. Švedų forma, tik ne taip ryški, tinka 
ir dvivietėms.

Jei baidarė pati yra labai sukri, tuo
met nereikia stengtis sėdynę tolinti nuo 
sukimosi ašies. Priešingu atveju, baidarė 
perdaug jautriai reaguos į kiekvieną irklo 
patraukimą ir iriantis plauks zigzagais.

Vienvietėms simetrinės formos bai
darėms būtinai reikia įtaisyti vairą.

Pailginę dvivietę baidarę sumažinam 
jos sūkrumą, bet tuo pačiu galime padi
dinti irklų vairuojamąją galią (vairingu- 
mą), padidinę nuotolį tarp irėjų.

Vienvietėse baidarėse natūralaus suk
rumo neturime mažinti, nes negalime tain 
lengvai jo kompensuoti irklų vairingu- 
mu. Dar yra vartojama lašo ar žuvies 
valtelių forma (11 br.). Didžiausias pla
tumas ir gilumas, taigi spaudimo ir suki
mosi centrai yra arčiau priešakio. Ši 
forma baidarėms netinka, ypač dvivie
tėms! Priešakyje maža vietos, atstumas 
tarp irėjų mažas, todėl labai sunku 
irklais vairuoti.

Duoti baidarių konstrukcijos dalykai 
svarbūs. Jie yra būtini norint savaip 
keisti literatūroj nurodomą tipą, jį taisant 
ar pritaikant savo įpatingom sąlygom.

Įvairūs pakeitimai būtų labai pagei
daujami ir naudingi, nes padėtų nustatyti 
tinkamesnį mums tipą, jeigu tik būtų 
keičiama prisilaikant visų konstrukcij ?s 
taisyklių.

Čia pat galime išnagrinėti, pagal duo
tas žinias ir turimą patyrimą, kuris tipas 
kol kas labiausiai mums tiktų.

Užsieny, kur baidarių sportas yra la
bai paplitęs, tuo klausimu turima daugiau 
prityrimo. Ten atskiri kraštai pagal savo 
reikalus ir sąlygas jau turi išdirbę tinka
mus baidarių tipus.

*) Dabartinės baidarės prototipas yra 
Grenlandijos gyventojų vienviečiai laive
liai, vadinami kajakai. Eskimų kajakai 
dirbami iš medinių arba ruonių šonkau
lių griaučių ir ruonių kailių apvalkalo. 

Jie skiriami medžioklei ir žvejybai.

Okupuotoj Lietuvoj ii Lenkijoj, kur 4 
baidarių sportas yra ypač paplitęs, net 
yra nustatytas pastovus skautiškų baida
rių (kajakų) tipas „h“. Šis ir kiti tenai 
vartojami baidarių tipai nuo mums pri
prastų tipų žymiai skiriasi savo konstruk
cijos forma ir medžiaga. Jų mediniai 
griaučiai apkalami irgi mediniu diktiniu 
(kelių sluoksnių klijuota fanera) apval
kalu. Šios medžiagos baidarės jiems kaš
tuoja pigiau ir atrodo praktiškesnės. Ta
čiau jie patys randa jose daug trūkumų. 
Diktinės baidarės sunkiai skiria vandenį. 
Diktas mažai lanksti medžiaga, neleidžia 
padaryti sudėtingesnės formos baidarės, 
Diktinės baidarės yra sunkios. Mums 
tokios baidarės netinka ir dėl brangumo: 
pas mus dar negaminamas tinkamas dik
tas, o užsieninis brangus.

Vokietijoj plačiai paplitusios išardo- > 
mos Klepper‘io baidarės. Šios baidarės ; 
turi tobūlą konstrukciją, daromos iš 
daugsluoksninės guminės medžiagos. Ta
čiau pačiam tokios sudėtingos konstruk
cijos ir ypatingos medžiagos laivelio pa
daryti neįmanoma. Išsirašyti jos kaštuoja 
gana brangiai, apie 350 — 700 lt. Kitas 
Vokietijoj plačiai paplitęs baidarių ti
pas yra konstruktoriaus Locher‘io.

Šio tipo baidarės taip pat žinomos So
vietų Rusijoj ir rekomenduojamos jų 
aukštosios kūno kultūros tarybos. Loche- 
rio baidarės yra išardomos ir savo forma 
panašios į Klepper baidares.

Tačiau mums dėl daugelio priežasčių 
yra tinkamesnės neišardomos baidarės.

1) Mūsų krašto hidrografinėse sąly
gose laivelį retai tenka nešti sausuma. 
Tai matome iš prof. Kolupailos kny
gos Mūsų vandens keliai. Į kelionės star
tą neišardomą baidarę nuvežti neturėtų 
kaštuoti žymiai brangiau, kaip išardytą. 
Geležinkeliais vežti turėtų būti pigus ta
rifas, kaip, pav., dviračiams.

2) Išardoma baidarė griaučiams ir ap
valkalui reikalauja ypatingos medžiagos, ♦ 
todėl kaštuoja labai brangiai. Iš vietinės 
medžiagos padaryta, ji būtų daug silpnes
nė ir nepatvari.

3) Išardomos baidarės statyba yra la
bai sudėtinga; ji reikalauja didelio paty
rimo staliaus ir šaltkalvio darbuose.
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Todėl, paėmę Locher'io konstrukciją 
pagrindan, išdirbome neišardomos baida
rės tipą, tinkamesnį mūsų sąlygoms t 
tikslams.

Mūsų išdirbto tipo baidarė yra dvivie
tė irklinė. Ji simetrinės formos, kas dvi
vietėms labiausiai tinka. Neilga (4,5 m) 
ir vidutinio platumo (0,77 m), kas didina 
jos stovingumą. Keliamoji jėga, skaičiuo
jant mūsų formule, yra 160 kg, pakanka
ma dviems keleiviams ir reikalingam svo
riui pakelti. Tiesus (neišlenktas) dugnas 
sumažina perdidelį sukrumą. Skerspiūviu 
profiliai yra „U” ir galuose „V“ formos. 
Tai sudaro minimalų pasipriešinimą van
dens trinimuisi ir masei. Dėl nesudėtingos 
konstrukcijos baidarės svoris yra labai 

ŠTEVNIS —x

z VIDUR. FALŠBORTAS

x-VIRSUTINE REIKA

z- ŠTEVNIS

STRINGERIAI

< ŠPANTAS I

SPANTAS II

DUGNO REIKOS

KILIS

mažas, 16 — 22 kg. Todėl ši baidarė ir 
neišardoma lengvai ir patogiai nešama 
dviejų, o reikalui esant ir vieno žmogaus, 
net ir didesnį atstumą.

Burėms plaukti mūsų baidarė mažai 
tinka, nes ji per mažai sukri. Vistik su 
vairu ir nedidelėmis burėmis galima 
plaukti pavėjui ir beveik pavėjui. Ši 
baidarė nėra specialiai pritaikyta ban
goms, bet turėdama aukštą falšbortą yra 
nepavojinga net ir stipresnėse mūsų upių 
ir ežerų bangose. Lenktynėms ši baidarė 
netinka, nes ji trumpa ir plati.

Apskritai išdirbdami tą tipą siekėme, 
kad baidarė pirmoj eilėj pilnai tiktų mū
sų krašto pažinimo kelionėms (turizmui), 
pramogos ir sporto plaukiojimams ir iš
kyloms.

BAIDARĖS STATYBA.
Statyti baidarę patogiausiai dviems 

žmonėms. Jų bent vienas turi mokėti val
dyti stalių įrankius.

Darbas trunka 15 — 20 dienų. Me
džiagos išeina ui 50 — 70 lt.

Pradėdamas darbą, kiekvienas turi at
siminti šią pagrindinę taisyklę. Konstruk
cijos paprastumas ir nesudėtingumas rei
kalauja, kaip kompensacijos, visiško dar
bo tikslumo. Mažiausias dalių nesutaiky- 
mas, nukrypimas nuo numatytų išmačių 
gali paversti niekais įdėtą darbą ir pi
nigus.

Reikia turėti kantrybės ir ištvermės 
kiekvieną dalį dirbant baigti ją iki galo; 
apdirbti ją kiek galint švariau.

Dar viena svarbi pastaba. „Nusivaryti" 
galima ne tik iriantis baidare, bet ir ją 
statant. Nuovargis iškarto pasireiškia 
darbo produktingumo ir kokybės kriti
mu. Pastebėjus, kad darbas pradeda ne
sisekti; dalys lūžti, išeina netaisyklingos 
ir nedailios, patariama atidėti darbą. Ir 
tik kelias valandas ar net kelias paras 
pasilsėjus tęsti vėl toliau darbą.

Patalpa. Ypatingos patalpos baidarės 
statybai nereikia. Vasaros metu darbui 
tinka tuščia daržinė, ar taip kokia pa
stogė. Svarbu, kad darbo nekliūdytų įvai
rios oro atmainos; lietus, vėjas ir t. t. 
Statybai patalpą parenkant reikia numa-

tyti, ar darbo triukšmas netrukdys aplin
kiniams gyventojams. Dirbant kambary, 
reikia išanksto apgalvoti, kuriuo keliu 
jau baigta baidarė bus išnešta laukan. VIRŠUTINĖ REIKA

Įrankiai. Baidarei dirbti reikalingas 
staliaus varstotas ir įvairių įrankių rin
kinys. Kirvis, rėminis piūklas (platus ir

ŠPANTAS III

siauras), šerpukas, oblius, leistuvas, kam
painis, grąžteliai, kaltai, plaktukas, atsuk
tuvai, replės, rašpilis, pielyčios, daiai, tep
tukai ir kiti. Su šiais įrankiais jau gali- 
tukai ir kiti. Su šiais įrankiais jau gali
ma dirbti baidarę. Bet kuo daugiau įvai
rių įrankių, tuo lengvesnis 
darbas.

Baidarę sudaro mediniai 
drobės apvalkalas.

ir greitesnis

griaučiai ir

GRIAUČIAI.
Mūsų baidarės griaučiai 

pavadinimais parodyti (br. 00).
Števniai — pryšakinis ir užpakalinis 

turi būti labai patvarūs. Jie turi pakelti 
visus smūgius į baidarės pryšakį ir už
pakalį. Jiems išdirbti labiausiai tinka 
jaunas baltas uosis, kuris neatidrėksta, 
lengvas, kietas ir pakankamai elastingas. 
Imama 85 cm ilgio, 20 cm pločio ir 2 cm 
(3/4 colio) storio lenta (toliau tokius iš- 
mačius žymėsime tokiu būdu: 85X20X2).

Špantai — baidarės šonkauliai. Jų yra 
trys. Kiekvienas susideda iš keturių da
lių. Špantai sudaro baidarės formą; prie 
jų ir prie števnių pritvirtinamos reikos 
ir stringeriai. Jie turi išlaikyti šoninį 
spaudimą ir smūgius, todėl daromi irgi 
iš kieto ir stipraus medžio: uosio, klevo 
ir pan. Reikia 100X20X2 cm lentos.

Dugno reikos — yra dvi. Jos jungia 
števnius ir špantus, sudaro baidarės pa
grindą ir dugną. Jos daromos iš pušinės 
ar eglinės lentos 500X7X2 cm.

Stringeriai (šoninės reikos) — šeši, po 
tris kiekvienoj pusėj (bendram baidarės 
brėžiny vienam šone du stringeriai paro
dyti tik prie števnių, o toliau nutraukti) 
Stringeriai irgi jungia števnius ir špantus. 
Sudaro baidarės liemens formą. Jiems 
medžiagą reikia parinkti kuo stropiausiai. 
Jie yra ploni ir ilgi, turi maža atramos 
taškų: trys špantai ir du števniai. Jie su
daro atsakomingiausią ir silpniausią me
dinės baidarės konstrukcijos dalį. Tačiau 
iš minkštesnio medžio — pušies. Šios 
medžiagos jie yra silpnesni lūžimui, bet 
tiek pat lankstūs ir žymiai elastingesni 
(tampresni) negu ąžuolo, uosio ir pan. Ki
taip sakant, labiau negu anie sulenkti 
grįžta į pirminę savo padėtį. Kaip tik 
stringeriai ir turi, kaip spyruoklės, tempti 
apvalkalą ir po smūgio ar spaudimo 
spyruokliškai išsiskėsti.

su jų dalių

Pirkti patogiausiai šešias pušines ar 
eglines „lištvas" po 500X2,5X2 cm. Jos 
jokiu būdu negali turėti mažiausios ša
kelės.

Viršutinės reikos — dvi, priekyje ir 
števnius su galiniais 
ir užpakaly pakelia 
užtėkštam vandeniai 

iš pušinės lentos

užpakalyje. Jungia 
špantais. Priekyje 
apvalkalą ir sudaro 
nuotakį. Daromos 
120X7X2,5 cm.

Falšbortas apriboja baidarėj nuo 
denio sėdimąją angą. Susideda iš viduji
nio ir išorinio falšborto.

Vidujinis falšbortas sudaro pagrindą 
minkštąjam apvalkalui įtempti ir pritvir
tinti, Todėl turi būti pakankamai stiprus 
ir kaip stringeriai elastingas. Jis riša 
viršuje visus tris špantus. Susideda iš 
dviejų šoninių ir užpakalinės skersinės 
dalies. Daromas iš pušies perkant 
270X6X2,5 cm lentą. Lenta turi būti be 
šakų.

Išorinis falšbortas saugo kokpitą, angą) 
nuo didesnių bangų užpylimo ir žymiai 
sustiprina vidujinį falšbortą. Susideda 
irgi iš dviejų šoninių ir užpakalinės len
tos. Tai yra vienintelė išorinė medinė bai
darės dalis, turi būti pakankamai kieto 
medžio. Geriausiai tinka sausa be šakų 
uosinė 270X14X1 cm lenta.

Kylys — apsaugo baidarės apvalkalą 
nuo trynimosi į upės dugną ir sumažina 
kiek jos sunkumą. Kad jis būtų kiek ga
lint lengvesnis, daromas iš pušinės 
500X4X2,5 cm lentos.

Baidarės grindys — daromos iš 8-nių 
skersinių lentelių, prikalamų prie dugno 
reikų. (Griaučių brėžiny parodytos tik 
dvi tokios lentelės). Joms reikia 
160X14X1 cm pušinės lentos.

Perkant reikia stropiai žiūrėti, kad 
lentos būtų visiškai sausos ir neturėtų 
mažiausių šakelių!

Geležiniai kampai — špantų dalims 
jungti. Viršutiniams špantų kampams rei
kia 12 stačių kampelių, vartojamų lan
gų apkaustymui, 6 ) 
tiniams kampams reikia 
lių 8,5 cm ilgio (Br. 
užsakyti kalviui.

Visos medinės dalys 
čiagalviais sraigtais. Jų 
4 cm ilgio 6 št., 3 cm — 31 št., 2,5 cm — 
54 št,, 2 cm — 40 št., 1,5 cm — 100 št. 
Sraigtų atsargai perkama kiek daugiau.

Dugno reikoms su števniais sujungti 
reikia dviejų varžtų su varžeklėmis 5 cm 
ilgio, 0,7 cm skersmens (storio).

. 6 cm. Apa- 
12 bukų kampe- 

). Juos reikia

jungiamos plokš- 
maždaug reikia:
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Fotografuoti gali kiekvienas
Ką ir kaip fotografuoti 

pavasarį.
Nors dabartiniais laikais foto mėgėjui 

ir žiemos metu motyvų nestinga, tačiau 
vis tik tikras jo darbas prasideda drau
ge su pavasariu. Deja, ir pavasarį dauge
lis foto mėgėjų pradeda fotografuoti kiek 
vėlokai — kai atsiranda žiedai, nors 
reikia pradėti tada, kuomet prasideda 
ir pats pavasaris. Yra kas fotografuoti ir 
be žiedų, tik reikia apsidairyti aplink 
save. Pradėkimel

I.
1. Ankstyvojo pavasario nuotraukos. 

Apie šios rūšies nuotraukas dabar kalbėti, 
tiesa, jau vėloka, nes šiemet pavasaris 
prasidėjo labai anksti ir dabar jau galima 
laikyti jį įpusėjusiu. Tačiau neproŠalį bus 
prisiminus, ką galima fotografuoti pava
sariui prasidedant. Atsakymas trumpas — 
visa tai, kas rodo, jog pavasaris prasidėjo. 
Pav., nuotraukos, kur atvaizduotas upe
lis su sniego liekanomis pakraščiuose, ko
kia nors sniego „salelė" su gretimais iš
lindusiais pirmaisiais lapeliais ar ži
butėmis, purvinas kelias su giliai 
įspaustomis vėžėmis, purvus sklei- 
džiąs automobilis, vandens balos mies
to gatvėse su atsispindinčiais jose 
namais ar žmonėmis labai dažnai geriau 
atvaizduoja pavasarį, kaip tos nuotraukos, 
kur viskas skęsta žieduose. Kiek vėliau 
pradeda leisti pupuolus karklai, žirginius 
beržai, skleisti medžiai pumpurus. Kokia 
nors mažutė šakelė su pradedančiu skleis
tis pumpuru nufotografuota kiekviename 
ją matančiame žmoguje sužadina pava
sario nuotaiką, nors gamtoje būdama di
desnio įspūdžio nesudaro. Iš mažmožių 
galima sukurti puikius vaizdus. Medžiai 
jau pradėjo skleisti pumpurus. Nepra
leiskit šios progos tinkamai neišnaudoję!

2. Blogo oro nuotraukos. Pavasaris 
charakteringas oro nepastovumu: čia lyja, 
čia vėl saulutė šypsos. Tą oro keitimąsi 
foto mėgėjas turi išnaudoti. Ypač puikių 
nuotraukų galima padaryti miestuose, kur 
meksfaltuotos gatvės, po lietaus. Mat, 
tuomet asfalte susidaro daiktų atspindži ii. 
Tačiau ir be asfalto motyvų pakanka. 
Pav., lietaus užklupti apykakles pasista
tę skubiną ar kur prisiglaudę žmonės ne- 
sykį sudaro puikų motyvą. Man teko ma
tyti tokią nuotrauką, pavadintą „Blogi 
orai“: iš kambario nufotografuotas langas, 
kurio stiklas aplijęs ir vanduo sruvena 
žemyn. Pro vieną kamputį prasiveržia 
saulės spindulys ir apšviečia ant palangės 
stovintį kaktusą. Žiūri į tokią nuotrauką 
ir atsigėrėti negali. 0 juk čia nieko ne
paprasto, tik jos autorius mokėjo iš
naudoti blogą pavasario orą.

3. Gamtos vaizdai su toluma. Kas 
mėgsta fotografuoti gamtos vaizdus su 
toluma, pavasario metas yra patogiausias 
laikas tokioms nuotraukoms. Mat, pava
sarį oras skaidriausias, ypač po lietaus. 
Dėl to galima gerai atvaizduoti tolumą.

4. Motyvai tarp medžių. Įdomių archi
tektūros dalių, įvairių paminklų, kryžių, 
statulų ir kitų tolygių motyvų, kurie yra 
tarp medžių, vasarą dažnai negalima foto
grafuoti dėl to, kad perdaug juos 
pridengia arba šviesą užstoja. Rudenį, 
kai lapai nukrinta, fotografuoti patogu, ta
čiau vaizdas nevisada sudaro norimą efek
tą—esant plikiems medžiams daro „šaltą“ 
įspūdį. Tokius motyvus kartais galima 

puikiai nufotografuoti pavasarį tuo metu, 
kai tik pradeda skleistis lapai.

5. Vaikai, senukai, apskritai, „pava
sario saulės mėgėjai**. Pavasario saulutė 
labai anksti išvilioja į orą vaikučius ir 
senukus. Per žiemą kambariuose tūnoję 
vaikai susiranda labiausiai saulėtas vie
tas ir čia azartiškai įsitraukia į savo dar
bus, žaidimus. Aplinkuma tuomet maža 
tesidomi ir dėlto pavasaris yra labai pa
togi proga padaryti puikių nuotraukų iš 
vaikų gyvenimo. Vasarą jie daugiau su 
saule ir šiluma apsipratę, labiau blaškosi, 
domisi aplinkuma ir dėl to nepastebimam 
juos fotografuoti daug sunkiau. Lygiai pa
vasarį daug lengviau užtikti ir nufotogia- 
fuoti labai tipiškų, įdomių senukų, besi
šildančių ir snaudžiančių pavasario sau
lutėje. Negalima pamiršti ir gyvulių. Jie 
pavasario saulutę taip pat labai mėgsta 
ir nesykį joje guli tokiose įdomiose po
zose, kokių šiaip niekumet nematysi.

6. Žiedai — gėlės. Tai daugiausiai foto 
mėgėjų mėgstama sritis, ir tos rūšies nuo
traukos pradeda net įgristi. Tačiau tai ne
reiškia, kad ją reikia apleisti. Šios rūšies 
nuotraukų galima padaryti labai įdomių, 
kitų taip nefotografuotų. Kiekvienas gali 
įnešti į nuotrauką savo individualaus sko
nio. Reikia tik įsidėmėti, kad geresnius 
rezultatus gausime fotografuodami atski
rą medį, negu visą žydintį sodą; taip pat 
viena šakelė su keliais žiedais nuotrauko
je atrodo daug įdomiau, kaip visas krū
mas ar medis. Dėl to — fotografuokit ne
didelę išpiovą ir iš arti. Kas turi dvigubo 
ilgumo dumplėmis aparatą, fotografuo
jant žiedus teks jas panaudoti, kad galėtų 
gauti dvigubai didesni vaizdą. Kas turi 
rolfilminį aparatą, teuždeda vadinamą 
„portretinę linzę". Vartojant uždedamą
sias ant objektyvo jo fokusui sutrumpinti 
ar prailginti linzes reikia diafragmuoti 
maždaug iki f : 11 arba f : 18.

Fotografuojant žiedus reikia žinoti, 
kad dangus turi dvi puses: šviesesniąją 
— pietinę ir tamsesniąją — šiaurinę. Ne
galima fotografuoti žydintį medį prieš pie
tinę dangaus pusę, nes tuomet žiedai bus 
šešėlyje ir gausime pilką nuotrauką. Fo
tografuojant prieš šiaurinę pusę gaunami 
daug geresni rezultatai. Geriausiai yra, 
jei šviesa krenta iš šono ir žiedai turi 
tamsų foną, pav., namą.

7. Metų „reportažo“ nuotraukos. La
bai įdomu kokį nors motyvą, sakysime 
beržą svyruoklį prie tiltelio per upelį, 
atvaizduoti visais metų laikotarpiais: pa
vasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. Pama
tysit, kad kiekviena nuotrauka turi savo
tišką nuotaiką. Toks „reporterinis" gam
tos vaizdavimas yra labai naudingas ;r 
įdomus dalykas. Pavasaris — laikas tai 
pradėti.

II.
Suminėjau keletą sričių, kurių nega

lima pamiršti fotografuojant pavasarį. 
Baigdamas norėčiau paraginti pratintis 
žiūrėti j pavasarį foto mėgėjo akimis, t. 
y., stengtis jį pamatyti ten, kur kiti ne
pastebi, ir atvaizduoti nuotraukoje. Bet 
negana vien tik žinoti, ką fotografuoti pa
vasarį. Reikia dar žinoti, kaip tai pada
ryti. Pavasarį fotografuoti sunkiau, kaip 
žiemą. Mat, pavasarį pasireiškia spalvos, 
o jas teisingai atvaizduoti nuotraukoje, 
deja, nelengva. Todėl fotografuojant pa
vasarį reikia atkreipti dėmesį į keletą 

techniškų smulkmenų, kurių pasėkos gana 

didelės, būtent: negatyvinę medžiagą, ap
švietimą, filtrą ir ryškinimą.

1. Negatyvinė medžiaga. Pavasario 
nuotraukoms paprasta negatyvinė medžia
ga netinka — būtinai reikalinga ortochro- 
matinė ir geros rūšies, pav., Agfos „Iso- 
chrom“, Kodako „Verichrom“, Perutzo 
„Persenso", Ilfordo „Selo Ultra" ir kt. 
Tačiau ortochromatinė medžiaga nevisada 
tinka. Pav., obels žiedai atrodo balti, o 
turi raudonų tonų. Norint teisingiau at
vaizduoti raudoną ar rausvą spalvą, rei
kią panchromatinės medžiagos ir tokios, 
kuri neseniai pradėta gaminti, būtent ma
žesnio jautrumo, kaip iki šiol žinoma pan- 
chromatinė medžiaga. Dabar gaminama 
visų rūšių nuotraukoms tinkanti (anksčiau 
buvo pritaikyta dirbtinei šviesai) pan- 
chromatinė medžiaga, pav., „Peromnia", 
„Receptan“, „Panatomic“ pavadinimo.

2. Nuotraukos apšvietimas fotografijoj 
pats svarbiausias dalykas. Ypač reikia 
stengtis teisingai apšviesti pavasarį, nes 
negatyvas turi gerai atvaizduoti visą 
spalvų ir šviesų švelnumą, koks viešpa
tauja gamtoje. Apšvietimas reikalingas 
tokio ilgumo, kad pakaktų vaizdo šešė
liams gerai apšviesti. Neprišvietimas la
bai kenksmingas, todėl geriau truputį 
daugiau, kaip permaža apšviesti. Tačiau 
reikia žiūrėti, kad perdaug neapšvietus, 
nes pastaruoju atveju taip pat gausime 
blogus rezultatus.

3. Filtro vartojimas. Fotografavimas be 
filtro pavasarį kaip ir neįmanomas, jei 
norima spalvas galimai teisingiau at
vaizduoti. Tačiau pavasarį yra didelis pa
vojus „perfiltruoti". Mat, dabar gamina
ma gerai spalvoms jautri negatyvinė me
džiaga, o pavasarį spalvos yra labai „vei
kiančios" (aktyvios). Dėl to jau su vidu
tiniško stiprumo filtru (Nr. 2) galima 
gauti dangų juodą, lyg prieš didelę audrą. 
Tai nenatūralu, nes visi žinome, kad nei 
balandžio nei gegužės mėnesį tokio dan
gaus nėra. Pavasarį patartini tik lengvi 
filtrai: Nr. 0, Nr. 1, Nr. 2. Stiprius filtrus 
(Nr. 3, ar 4) reikia palikti vasarai.

4. Ryškinimas. Norint išgauti visus 
tuos spalvų ir šviesų švelnius niuansus, 
kuriais pasižymi pavasario gamta (žie
dai, gėlės, pumpurai), reikia nuotraukas 
minkštai išryškinti. Gerų ryškintojų yra 
įvairių. Rekomenduoti nė vieno nenorė
čiau. Geras yra ir „Finai", ir „Rodinal", 
ir „Emofin", ir „Glycin", ir „Metol-Hy- 
drochinon"... Reikia tik kiekvieną ryškin- 
toją atskiesti maždaug 2 — 3 syk dau
giau, kaip normaliai, ir gausime minkštai 
veikiantį ryškintoją. Pav., žinomas kon
centruotas ryškintojas •.Rodinal“ norma
liai atskiedžiamas santykiu 1 :20 (1 dal. 
ryšk. ir 20 dalių vandens), o pavasario 
nuotraukoms ryškinti reikia jį atskiesti 
santykiu 1 : 30 ar 1 : 40. Ryškintojo tem
peratūra neturi prašokti +18° C., nei 
žemiau nukristi.

Sktn. K. Laucius.

Fotografuoti gali kiekvienas, 
bet gerai fotografuos tik tas, kas įsi

gijo K. Lauciaus knygą

Fotografuoti 
gali kiekvienas

Tai ypač įsidėmėtina dabar, pavasarį, 
kada prasidėjo tikras foto mėgėjo darbas. 
Kaina: papr. viršeliais 3,50 lt; luxus 

viršel. 4 lt.
Reikalaukite visuose knygynuose, foto 
reikmenų krautuvėse arba iš vyriausio 

skautų štabo s. r. tiekimo skyriaus.

176_________
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Laikas - pinigai
Pavasaris strimagalviais artinasi

Jei 40°/° kalio druską 
vėlokai išbersime — pilnai nepa
jusime jos veikimo.

Šįmet daug
pigesnė 4O°/o kalio druska.

Skubėdami
gabenkimės 40% kalio drusk. 
cukriniams runkeliams, pašariniams 
šakniavaisiams, bulvėms, dobilams, 
lubinui, seradėlei, pievoms, ga
nykloms, linams ir javams.
40°/° kalio druska 
labiausiai reikalinga lengvose ir 
durpinėse žemėse.

Taupykime
—netręškime vienašališkai.

Greta kitų trąšų-būtinai 
40o/o kalio druskos!

CENTRALINĖ LIETUVOS 
PIENO PERDIRBIMO 
BENDROVIŲ SĄJUNGA

IE N 0 C E n T RAS
didžiausias supirkėjas ir eksportininkas 
įvairių pieno produktų ir kiaušinių; 
didžiausia įvairių pienininkystės reik
menų prekyba ir visokių rūšių Anglų 
Pergamento atstovybė; didžiausias tie
kėjas įvairiausių aukštos kokybės pie
no produktų bei kiaušinių. Būstinė: 
Kaunas, Laisvės alėja 29 a Nr. 
Telefoną*; Pienocentras. 
Skyrius: Šiauliai, Stoties g. 3 Nr. 
■■■ Telefono N r. 510. ■■

Visi skautai skaito „Skautų Aidau.

MĮ
Kaunas, Vytauto prosp. 33 Nr.

Telefonai:

7-23, 14-23, 31-86, 34-90 ir 36-38.

PARDUODA:
plataus vartojimo kolo- 

niales prekes, žemės ūkio ir pramo
nės mašinas ir įrankius, statybos me
džiagas, įvairias trųšas, sėklas ir t. t.

Valstybės Draudimo Įstaiga 
(Kaunas, Mickevičiaus g-vė Kr. 5, telef. 5-95 ir 35-77). 

patogiomis sąlygomis draudžia: 
žmogaus gyvybę —

mirties atsitikimui arba (išgyvenimui apdrausti ka
pitalų tikslu: šeimai aprūpinti, rentai našlei arba 
sau pensijai, pasogai, vaikų mokslui ir t. t. 

Gyvybės polisas — tikra parama šeimai.

Apdraudėjai dalyvauja pelne.
Apie sąlygas galima sužinoti pas vietos agentus visuose miestuose, miesteliuose ir valsčiuose.

nuo ugnies —
trobesius, gyvulius, pašarą, javus ir ki
tokį kilnojamąjį turtą,

nuo kritimo —
gyvulius,

adresas: ŽEMBANKASDuonelaičio gatvė 47 Nr,

Pagrindinis kapitalas 50.000.000 lt., atsargos kapital. 3.750.000 lt.
Žemės Bankas yra ILGALAIKIO KREDITO BANKAS 
Bankas teikia paskolų ūkininkams, miesto naujakuriams, žemės ūkio kopera- 
tyvinėms organizacijoms, žemės ūkio įmonėms ir smulkaus kredito draugijoms. 
Bankas leidžia ir platina įkaito paskolos lakštus 
Žemės Banko įkaito paskolos lakštai yra saugiausioji vieta sutaupoms 
laikyti, nes jie yra garantuoti įkeistu bankui nekilnojamuoju turtu. Be to, 
už banko paskolos lakštus laiduoja Valstybės Iždas. •• Paskolos lakštų gali
ma pirkti Žemės Banke Kaune ir Klaipėdoje sumomis po 200, 1.000 ir 5.000 lt. 
Visi savo sutaupytus pinigus laikykite Žemės Banko įkaito paskolos lakštuose.

$
„LIETUVA“
draudžia: nuo ugnies, nelaimingų atsitikimų, gyvybę, transportus.

Kaunas, Kęstučio g-vė 26a Nr. (savi namai). Telefonas 288. 
Direktoriaus kabinetas tel. 17-95. Telegr. adr.: „LIETDRAUDA" 
Agentūros visuose apskrities miestuose ir didesn. miesteliuose.

31



Šio numerio kaina 40 et.

Skyrių veda pasktn. H. Rudzinskas.
KONKURSO UŽDAVINIAI. 

Užd. nr. 71.
H. S. iš Likšelio. 

Rebusas.

Užd. vert. 3 taškais.
Užd. nr. 72.

S. Diminsko iš Kauno.
Raskite žodžius, kurie reikštų: 1) ap

skritime esti. 2) paukštis buna... 3) medis, 
4) skiltis turi (daug.), 5) Liet, miestas, 6) 
Amerikos upė, 7) vyr. vardas, 8) žydų šv. 
raštas, 9) veiksmažodis, 10) namas, 11) 
paskendusio laivo vardas, 12) amžinas na
mas, 13) Europos valstybė, 14) vyr. var
das, 15) mot. vardas, 16) Europos upė. Jš 
gautų žodžių pirmųjų ir trečiųjų raidžių 
išeina visiems žinomi vardai.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 73.

A. V. iš Pandėlio. 
Šarada.

Be manęs tu būtum juodas, 
Būtum panašus į puodą.
Vieną raidę jei išbrauksi — 
Stiprų gyvulį tu gausi. 
Dar jei raidę pamainysi — 
Audeklą greit pamatysi. 
Pirmą raidę jei pakeisi — 
Afrikos upę tu gausi.
O galus jei apkarpysi, 
Smailų daiktą pamatysi.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 74.

V. Varno iš Kauno. 
Šarada.

Senovės liekanai tris „s” trauk — 
Skautų daiktą gauk.
Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr, 75.
V. Paliušio iš Kauno. 

Šarada.
Gaidą ir vyro vardą sudėsi —

Moters rūbą matyt galėsi.
Tris raides jei dar pridėsi — 
Bendrabutį pastebėsi.
Užd. vert. 1 tašku.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.

Užd. nr. 52.
Kas tėvynę myli, tas ir laimę randa.

Užd. nr. 53.
Adata.

Užd. nr. 54.
Rebusas.

Užd. nr. 55.

Užd. nr. 56.
Tamsta, tamsa.

Užd. nr. 57.
Dirbk ne vien sau, bet ir tėvynės nau

dai.
Užd. nr. 58.

Užd. nr. 59.
1) Bintas, 2) noksas, 3) Kipras, 4) mai

šas, 5) alūnas, 6) nosies, 7) darbas, 8) 
Adomas, 9) gandas, 10) ulonas, 11) silkės.

Pirmoje eilėje išeina: būk mandagus.
Užd. nr. 60.

Gulsčiai: 2) tau, 3) nauda, 5) jis, 6) 
ras, 7) geografas, 9) do, 10) ir, 12) skau
tas, 17) alus, 20) vila, 21) voką, 22) ylas, 
23) salė, 24) Sijamas, 25) kas.

Stačiai: 1) sau, 4) ūdra, 8) si, 9) du, 
11) ra, 12) suolas, 13) ui, 14) saulės, 15) 
avys, 16) kalis, 17) avim, 18) ąsas, 19) 
litas, 26) aš.

Užd. nr. 63.
Madagaskaras. 1) arka, 2) kada, 3) ra

sa, 4) kasa, 5) samas, 6) gama, 7) maska
radas, 8) Adas, 9) skara, 10) mada, tl) 
karas, 12) Aa, 13) aras (erelis), 14) skar
da, 15) ra, 16) maras, 17) dama, 18) sma
kas, 19) garas, 20) Sara, 21) aga, 22) ąsa, 
23) kardas, 24) ąsas, 25) gardas, 26) Sa
mara, 27) margas, 28) sargas, 29) kas, 30) 
garsas, 31) dar, 32) saga.

Užd. nr. 61.
It| u| r|ė|k|d|į Į e|

|v|ą| S| i|r|dIy|i|r|ą|t|m|_____
|i|n|k|s| ĮaIvĮ |šĮ

10| k|Į I b| |u|d|ė| k|
* |27|2t|>4|9|18| 6Į14Į 7|

J31Į 2|26|14|24| 6 I6| 14Į24Į l|27|2O| 
_______ |14|?1|1Š|25| | ]|31I22|26| 

|29|18 16| 3| |28| 6| 9Į18Į

Užd. nr. 62.
S -r (autas + k) + (gama — a) r 
(S. O. S. — S + T) + (raugas + d.). 
Skautas gamtos draugas.

Dėk grūdą prie grūdo, pridėsi .aruodą.
Užd. nr. 65.

Užd. nr. 66.
Stalas, italas, Uralas.

Užd. nr. 67.
Vinis, vynas, lynas, blynas.

Užd, nr. 68.
Kirvis, kirtis.

Užd. nr. 69,
Mekka + si — Meksika.

Užd. nr. 70.
Vakaras, vikaras, vikšras, vyras.

į)
Už uždavinių sprendimus gavo po 33 

taškus šie sprendėjai: P. Krečiauskas, J. 
Antanas, T. Lasauskas, Br. Karčinskas, 
Miki-Maus, Pe-Ro, Vy-tis, H. Žeromskis, 
V. Skeivys, St. Narkevičius, V. Varnas. 
V. Paliušis, Pr. Jermalis, Lakštutė, Zorro, 
M. Prascevičius, Odisijas, V. Rudaitis.

32 tašku: Liūdesys, V. Liubinas, V. 
R-kas, Šukytė, Any-Vas.

31 tašką: Amo iš Alytaus, Alma, A. 
Šimkus.

30 taškų: T. Krūminis.
29 taškus: G. Bergelytė.
25 taškus: V. ir M. Zelniai.
21 tašką: N. Martinka.
20 taškų: G. Puodžiukaitis.
16 taškų: A. Mikutavičius, V. Subat- 

nikas.
14 taškų: Č. Kaminskas, J. Aninolaus- 

kas, V. Tekorius, P. Astašauskas.
13 taškų: L. Stripinis.
6 taškus: Uosis iš Užpalių.
5 taškus: J. Magūnas.
4 taškus: Don-Kichotas.
3 taškus: Billy iš Eržvilko.
2 tašku: A. Vaznonis.
1 tašką: S. Šenferis.

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

MA
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