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11 (128) nr. Kaunas, 1934 m. birželio mėn. 1 d. XII metai

MŪSŲ ŠEFO GARBEI
Didžiuojamės, turėdami gerą progą savo jaunystėje, susibūrę į didelę 

skautų organizaciją, dirbti Dievui, Tėvynei ir A rt i m u i. Kraujame lobius, 
kurie teiks laimės mūsų tėvynei, mūsų artimiesiems ir mums.

Mūsų judėjimas paskutiniu laiku taip labai išsiplėtojo ir išaugo, kad 
palyginus su skautų darbu, pav., prieš 10 metų, jis dabar yra milžiniškas. 
O vis dar didėja ir plinta. Mūsų skautybė turi ateiti!

Gyvename tokį mūsų judėjimo laikotarpį, kada galime turėti labai didelės 
įtakos mūsų jaunimo auklėjimos ateičiai. Mūsų organizacijos ideologija lai
duoja pasisekimą. Tik mes patys, mes skautai, turime visad tinkamai 
atlikti savo uždavinį ir pareigas. Turime giliausiai persiimti svarbiausiųjų 
dalykų supratimu. Ir to mūsų skautams, rodos, nestokoja, destis amžius, 
destisw išsilavinimas. Savo judėjimą turime vis stiprinti ir kelti aukštyn.

Šiemet turime nepaprastai prasmingą progą dar labiau atsiduoti mūsų 
judėjimo idėjai, dar energingiau veikti visose srityse.

Štai šiemet visų mūsų Vyriausiam Vadui J. E. Respublikos Preziden
tui Antanui Smetonai sueina 60 metų amžiaus. Tas sukaktis ruošias minėti 
visa Lietuva. Juo labiau iš kitų tarpo jas minėti ruošiamės mes skautai, 
nes Jis yra mūsų Šefas, mūsų veikimo įkvėpėjas ir skautybės stiprintojas.

Mes norime ne tik žodžiais, sueigomis pagerbti Didįjį mūsų Vadą, 
bet mes norime, kad visas mūsų judėjimo darbas šiemet būtų paskirtas 
Jo garbei.

Tradiciniai tuntuos, pirmiausia, minėsime mūsų šefo vardines (VI. 13). 
Tą dieną arba išvakarėse suliepsnoja skautų laužai visoj Lietuvoje. Galinga 
lietuviška daina iš jaunų krūtinių aidi tėvynės laukais.

Tokie laužai ypač didingai liepsnos šių vardinių proga.
Skautų vadovybė kviečia visus skautus ir skautes šiais metais ypatin

gai didelio dėmesio pašvęsti savęs skautinimui ir mūsų organizacijos kėlimui. 
Numatoma Šefo garbei skirtam mūsų šių metų veikimui dar pagyvinti 
paskelbti didelį konkursą. Rungsis visi vienetai. Juk nė vienas nenorės 
likti užpakalyje. Konkursas apims stovyklavimą, iškylavimą, patyrimo laipsnių 
ir specialybių įgijimą ir t. t.

Šis konkursas bus paskelbtas Šefo vardinių proga ir tęsis kelis mė
nesius, ligi metų pabaigos.

šefui 60 metų sukanka rugpjūčio m. 10 d., bet didžioji sukaktims 
pagerbti šventė įvyks rugsėjo mėn viduryje. Minėjimai bus provincijoje ir 
Kaune. Laikinojoj sostinėj bus nepaprastai didžiulė šventė su paradais, 
eisenomis, dainomis ir k. Vėliavų parade dalyvaus ir visos skautų draugo
vių vėliavos su palydovais.

Šių metų proga skautai nori ne tik pagerbti savo Didįjį Vadą, ne tik 
Jam atsidėkoti už didelį gerumą skautų judėjimui, bet ir kuo giliausiai per
siimti Jo nurodytais gyvenimo dėsniais, kad būtų kuo naudingiausi mūsų 
tėvynei ir kad taptų pavyzdingais žmonėmis.

LTSR vilai 
resjub
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oHlusų (Šefas patacia keliauti.
„Jau nebetoli vasara, poilsio laikas mokiniams. 

Svetur, ypač užsieniuose, nusikalėjusi mokyklose 
jaunuomenė tuo metu naudingai maginasi. Vieni 
ilsis namie, pas tėvus, kiti susitarę keliauja per 
savo gimtąją šalį, gėrisi gražiomis jos vietomis ir 
stebisi paminklais. Plačiai žinomos Šveicarijos 
mokinių kelionės po savo kraštą. Lietuvoje nėr 
to prakilnaus papročio. Kiek gražių įspūdžių pa
liktų mūsų jaunimo atmintyje! Nevieną jaunikaitį 
aplankytos vietos ir apylinkės sustiprintų ir duotų 

Jam naudingų žinių. Tokia kelionė išeitų geran 
jo sveikatai ir jo dvasiai.

Kiekvienas jaunikaitis galėtų bekeliaudamas 

pastebėti, ko jis iš rašto neišskaitys apie mūsų šalį. 
Mėgstąs senovę pamatytų jos liekanas; kam ma

lonu gėrėtis gamta, tas pažintų ją savo akimis iš 
gyvųjų paveikslų. Ir darbo žmonių tipai, jų pa
prastieji santykiai su kits kitu, pagaliau jų būdas 
paaiškėtų įspūdingai jauno žmogaus sielai“.

Iš J. E. Respublikos Prezidento ANTANO SMETONOS raštų.

Gė I ė s ir vaisiai.
... Argi nereikia, kad gėlės pra

žydėtų ir nukrįstų ir kad jų vietoje 
atsirastų vaisiai ? Ir argi vaisiais 
apsunkinta obelė gali liūdėti nusto
jus savo gražių žiedų? Kiekvienas 
pašaukimas, kiekvienas gyvenimas 
yra augalas, kurio gėlės privalo 
pražydėti ir vėliau nudžiūti. Jei 
svajoji tik apie gėles, tai jas pa
matęs nukritusias gali nusivilti

Ar yra kas, kas norėtų gyveni
mo tokio, koks jis yra? Juk, Die
vas nudažo ryto aušrines žavin
čiom spalvom. O kiekvienos mei
lės aušra yra žavingai puiki. Vai
kai, gyvenantieji savo aušroje, gy
vena tik tuo, ką jie mato, jie ne
žino, kad kiekviena laimė turi ry
tojų ir kai ateina tas rytojus, tai 
tie, kurie iš laimės tikėjosi tik gė
lių, jaučiasi apvilti. Tokie būna 
silpni, jų dienos susiraudoja praei
ties apgailestavimuose. Ar dar 
blogiau — jie gali palikti pradėtą 
darbą ir imtis mėginti vis naujų, 
be galo naujų, laimių, ir jas vis pa
liekant tuoj nuskynus jų gėlę.

Bet ne! Tavo svajonė negali bū
ti žuvus!

Kažkas nemirštamo gyvena ta

vyje ir tavo svajonėse — tai tavo 
gyvavimas, kuris tik atrodo jau 
praėjęs, bet kuris tikrumoje, jei tu 
esi stiprus, yra kilnus ir puikus. 
Tavo entuziastiškumas krito, bet 
jis buvo tik būtinas akstinas tikrą 
darbą pradėti. Dabar nežiūrėk at
gal, nežiūrėk j gėles. Rink nuopel
ną, rink gyvenimo vaisius! Tas tau 

Koks malonus sapnas gėlių aplinkoje.

žibės iš tavo kasdieninių darbų, iš 
pasišventimų skausmo, iš pareigų. 
Tai tavo atnaujintas idealas, vai
sius, kurio žiedą tu taip mylėjai, 
bet kuris yra vertingesnis už aną 
žiedą.

Mylėk tai ir mylėsi savo gyve
nimą ir tada nusivylimas tau ne
bus pažįstamas .. .
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Pranešimas 1.
Š. m. liepos men. 7—9 d. orga

nizuojamas bendras plaukimas val
timis ir baidarėmis iš Alytaus į 
Kauną. Ta kelione labai susido
mėjo skautai, vandens sportinin
kai, kelionių mėgėjai ir, bendrai, 
savo krašto mylėtojai.

Pirmoje kelionėje per gražiau
sias Nemuno vietas kviečiami da
lyvauti visi, be padėties, amžiaus, 
lyties ir tautybės skirtumo. Orga
nizacijos ir vadovavimo ėmėsi vy
riausias skautų štabas.

Asmenys, kurie numato prisidė
ti prie šio gražaus sumanymo, pra
šomi iki birželio mėn. 15 d. pra
nešti Skautų Aido redakcijai (Ne
priklausomybės a. 4) šias žinias:

1) dalyvių pavardės ir var
dai,

2) valtis (vienavietė, dvivietė bai
darė, sudedama, nesudėdama),

3) pageidavimai ir patari
mai.

Ir Telšių tunto skautai bando savo jėgas 
. vandens kelionei.

Valtis ir baidares iš Kauno bus 
pasirūpinta pergabenti į Alytų; 
provincijos dalyviai turės patys 
nugabenti savo valtis į Alytų ar
ba į Kauną (nevėliau liepos mėn 
3 d.). Netrukus laukiama žadėto 
palengvinimo bei papiginimo bai
darėms siųsti geležinkeliais — dvi
račio tarifu ir sąlygomis.

Kelionės programa numatoma 
tokia:

VII.7. anksti rytą autobusu keliauja
ma iš Kauno, renkamasi Alytuje. Miesto 
lankymas ir eisena į Nemuno krantą. Iš
kilmingas išlydėjimas.

Sustojimas Rumbonyse. Iškyla į Pil- 
upio piliakalnj.

Poilsis Tautos parke — Punios šile.
Punia. Margerio pilies lankymas. 
Nemaniūnai. Skautų laužas. Nakvynė.

VII.8. plaukiama aplink „Nemuno kil
pą“. Iškyla Margerave. Balbieriškis. 
Miestelio lankymas. Ekskursija Nemuno 
pakrantėmis.

Kernavės, iškyla į krantą.
Prienai, pamaldos bažnyčioje.
Iškilmingas sutikimas Birštone. Ku

rorto lankymas, koncertas, pietūs, pa
skaita, šokiai. Birštone numatoma nak
vynė.

VIL9. anksti rytą plaukiama toliau. 
Verknės žiotys; Ožkos pečius.

Darsūniškis. Guogos slenkstis. 
Nemuno krantai ties Kampiškiu. 
Rumšiškės. Velnio tiltas.
Pažaislis ir Kaunas.

Trečiosios dienos maršrutas at
rodo kiek persunkus.

Kelionės sąlygoms patikrinti ir 
tiksliai programai išdirbti birželio 
mėn. 16—18 d. ruošiama bando-

Norim, kad butų ne tik stipra, bet ir 
gražu!

moji kelionė, kurioje dalyvaus ke
letas mėgėjų.

Programos smulkmenos ir kitos 
informacijos bus reguliariai deda
mos Skautų Aide, Šekit kiekvie
ną numerį!

Patariame rimtai ruoštis kelio
nei, Kas dar neturi baidarės, tesi
kreipia į skautiškų reikmenių tie
kimo skyrių.

Organizatoriai pasistengs suma
žinti dalyvių išlaidas iki mini
mumo.

Plaukimo vadu pakviestas prof. 
St, Kolupaila. Vyr. sk, štabas.

Kelionės draugas kiekvienam
Prof. St. Kolupailos knyga 

MŪSŲ VANDENS KELIAI.
Skautų Aido leidinys.

96 pslp., su daugeliu iliustracijų. 
Kaina 1 lt.

Pasiruošimas iškylai ir stovyklai
I. Apsitaisymas,

Visų pirma patvarūs ir praktiški rū
bai! Skautiški marškiniai, trumpos aukš
čiau kelių skautiškos kelnaitės, diržu pa
laikomos, kojinės iki kelių (sportiškos), 
stiprūs (geriausia dvigubais padais) ba
tai (niekad nepatartina imtis naujų ba
tų, nes jie greit nutrina kojas). Jei išky
la tęsiasi ilgiau, kaip P/2 dienos, tai kup
rinėje turi būti: pakaitai viršutiniai marš
kiniai, pakaitai lengvesnės viršutinės kel
nės (trumpos, aukščiau kelių), kojinės 
pakaitai, sporto bateliai. Visada kuprinė
je turi būti: impregnuotas švarkas arba 
guminis paltas apsisaugoti nuo lietaus, 
taip pat ir kepurė, kuri gražiam orui 
esant nebūtina.

II. „Apsišarvavimas“.
Čia tenka skirti; 1) apsišarvavimas 

vienos dienos iškylai, 2) IV2 dienos išky
lai ir 3) ilgesnei kilnojamai iškylai ar 
stovyklai. Vasada su savimi reikia turėti: 
kelionės peilį, kišeninę vaistinėlę su per
rišamąja medžiaga, virvės, popierio už
rašams ir pieštuką (ne chemišką!), laik
rodį, kompasą, žemėlapį, degtukų. Pa
geidautina dar maudymosi kelnaitės.

1) Vienos dienos iškylai.

Tikslingiausia yra pasiimti gatavų na
mie paruoštų duonrėkių („buterbrodų“) 
visai dienai. Dažniausia (ir patogiausia) 
tokiose iškylose pietūs neverdami, išsky
rus arbatą ar kavą. Reikalinga dar pa
siimti: puodelį gerti, žaizdoms perrišti 
medžiagos, virvelės, užrašų knygelę tu 
pieštuku (ne chemišku!), žemėlapį, (foto
aparatą).

2) IV2 dienos iškylai.
Reikia pasiimti kuprinę, antklodę, pa

lapinę (jei neišdalinama dalimi, tai vie
nam kuriam nešti, jei išdalinama, išdalin
ti dalimis), katiliuką, maisto (duonos, 
sviesto, dešros ar sūrio, kakao arba arba
tos, cukraus, druskos, gerai turėti citri
ną, pietums „žaliavos“). Tokius smulkius 
maisto produktus, kaip cukrus, ryžiai, 
miltai reikia gerai surišti, geriausia dro
biniuose maišeliuose, kad neišbirtų. Ne
užmiršti puodelio, šaukšto, šakutės. Prau- 
simuisi (geriausia atskirame maišelyje) 
reikia turėti: muilo, rankšluostį, dantims 
miltelių ir šepetėlį, veidrodėlį, šukas.

Visa skiltis arba draugovė pasidalina 
skilties ar draugovės daiktus: palapines, 
kastuvą, kirvuką, palapinei virves, žibin
tuvą, virimui indus, degtukus.

3) Ilgesnei kilnojamai išky
lai ar stovyklai.

Reikia pasiimti kuprinę, paklodžių dvi. 
antklodę, šienikui maišą, užvalkalą pa
galviui (kurie prikišami šieno), katiliu
ką, maisto mažiausiai dviem dienoms. 
Valgymui reikmenis, kaip aukščiau: Prau- 
simuisi: rankšluosčiu du, šepetį rankoms 
plauti, šiaip viską, kas aukščiau paminė
ta. Batams ir rūbams valyti reikmenės 
Skalbinių dviems pakaitoms. Gimnasti
kai kostiumą. Siuvimui prietaisus (ada
tų, siūlų, sagų, žirkles ir t. t.). Gerai tu
rėti kišeninę lemputę. Savo daiktų sąra
šą. Šiaip viską, kas aukščiau buvo mi
nėta.

Skilties ar draugovės turtas pasidali
namas: palapinės, kastuvas, kirvukas, ži
bintuvas, indai valgiui virti, bendra vais
tinėlė, virvės, sporto įrankiai (diskas, 
ietis, kamuolys ir p.).

Gerai turėti foto aparatus, dviračius, 
muzikos instrumentus.

Apskritai, prieš vykstant iškylon ar 
stovyklon, reikia gerai apsigalvoti, ar 
visi paimtieji daiktai bus pavartoti. Nie
ko nereikia imti, kas nereikalinga, nes 
kiekvienas menkniekis vėliau gali suda
ryti nereikalingų sunkumų ir nuovargio.
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Škiltininkų sąskrydis KaUhš.
Jau kelias dienas prieš sąskrydį sktn. 

Palčiauskas, sąskrydžio vadas, su būreliu 
stud, skautų pradėjo laipioti į parodos 
aikštę ir trukdyti gana malonų kap. 
Jakštą. Mat, susirūpino laukiamų svečių 
— skiltininkų patogumais...

V.20 d. rytą parodos aikštėje tikras 
skaučių skautų skruzdėlynas, kurį greit 
geležine ranka sutvarkė į 8 draugoves 
it 22 skiltis. Tuojau atvažiavo švietimo 
viceministeris p. Daniliauskas, Vyriausias 
Skautininkas pulk. vyr. sktn. Šarauskas, 
lydimi kitų vyr. skautų štabo narių. Vy
riausias Skautininkas atidaro sąskrydį, 
ant stiebo suplevėsuoja vėliavos. Iš
vykstantį Vyriausią Skautininką į Vilka
viškio ir Alytaus tuntų šventes sąskrydt- 
ninkai palydi šūkiais, ir paskum, nieko 
nelaukdami, paviljone pradėjo darbą.

Sąskrydininkai-ės pamaldų išklausė 
Įgulos bažnyčioje, pasimelsdami, kad 
Aukščiausias palaimintų jų pastangas ir 
darbą.

Visi nekantraudami laukė 3 vai. po 
pietų. Mat, skiltininkai pasiryžę nuste
binti kauniškius pirmomis

skautiškų kliūčių lenktynėmis Kaune.
Ir iš tikrųjų, Kaune dar, tur būt, nėra 

niekados buvę skautiškų kliūčių lenkty
nių. Ir kaip nustebo kauniečiai, pamatę 
Parodos gatve žemyn ir Laisvės ai. be
skubančius, belenktyniaujančius skautus 
skautes, kurie būriavosi prie Įgulos baž
nyčios, kažin ką skubiai ieškojo, paskum 
rikiavos prie surastų laiškų skiltimis. Vi
si viską pamiršę skubėjo. Net sesutės 
pamiršo, kad šimtai smalsių akių žiūri > 
foto aparatai čerška, ir teisėjui leidus, 
sugulusios ant bažnyčios laiptų ar susė
dusios ant šalygatvio stengėsi išskaityti 
Morse's raidėm išmargintą lapą. Ir taip 
tokių vaizdų pilna visoj Nepriklausomy
bės aikštėj. Svarbu tik greičiau, greičiau 
perskaityti laišką ir toliau...

Laiškai išskaityti! Sesės bėga Laisvės 
ai., rašydamos namų numerius ir skaity
damos aukštus. Kai kurios beskubėda- 
mos neįsigilino į laiško turinĮ, ir taip nu
skubėjo visa alėja, tuo tarpu, kai terei
kėjo tai daryti tik iki Daukanto g-vės. 
Manau, tos sesės dabar ne tik visus Lais
vės ai. namus atsimins, bet ir tą nelemtą 
Morse's raidyną... Skautai tuo tarpu po 
du nešė tretį savo „sergantį" draugą. Bet 
jie, ar tai gailėdamiesi savo jėgų, ar ge
riau supratę laišką, „sergantį" brolį te- 
nešė iki Daukanto g-vės, čia jį metė Die
vo valiai k skubėjo į Vienybės aikštę,

Kaip čia greičiau išskaityti tas 
„painus" raštas ir sužinoti, kas 

toliau veikti...

(1934. V.20—21).

kur vėl reikėjo surasti savo skilties nu
merį, įrašytą gatvės grindiny, ir čia išsi
rikiuoti. Kauniškiai, matyt, nežinodami 
kam tie kreida parašyti šalygatvy nume
riai reikalingi, sustoję ant jų stebėjosi 
kažin ko beieškančiais skautais.

Pagaliau šiaip taip susirinko beveik 
visi. Skilčių geriausi mazgų rišėjai prisi
statė savo gabumus pademonstruoti tei
sėjams, o tuo tarpu kiti, psktn. Paliulio 
vadovaujami, mėgino palinksminti kau
niškius, Kiek tai pasisekė, sunku pasaky
ti, nes juk ne vienas daugiau oro stengėsi 
i plaučius pripumpuoti po buvusių kliū
čių ir prieš stovintį, prieš akis žygį iš 
čia į Rotušės aikštę. Manau, kauniškiai 
tai suprato.

Baigus mazgų specialistams demons
truoti teisėjams savo gabumus, visi di
deliais žingsniais nuskubėjo į Rotušės 
aikštę. Kam Dievulis davė ne mažas ko
jas, tas, rodos, ir turėtų Rotušėj greičiau
sia atsidurti. Bet atsitiko, kaip ir dažnai 
atsitinka, kad mažųjų kojų savininkai 
pirmiau ten atsidūrė, o nuo jų sesės vos 
per porą žingsnių teatsiliko. Iš ten nu
traukėm į Kauno pilies griuvėsius.

Mūsų skilties „specas - telegrafis
tas" sumaniai vadovauja atskleisti 

laiško paslaptis.

Seni, apleisti pilies mūrų pamatai ir 
likučiai. Prižėlusiame ir žemėm apnešta
me kieme, kuriame Kęstučio ir Vytauto 
laikais stovėjo mortyros, vaikščiojo Vai- 
aato karžygiai, susibūrė naujoji atgimu
sios Lietuvos karta ir užtraukė dainas. 
Seni Lietuvos didybės liudininkai, pa
slaptingi ir jau mūsų primiršti, vėl klau
sės lietuviškų dainų, vėl žiūrėjo į jaunus 
tėvynės sūnus, kurie viskam pasiryžę. O 
Nemunas ir Neris skubjo iš okupuotosios 
Lietuvos pro laisvąjį senutį Kauną į Kur
šių Mares ir mąstė: užaugs nauji karžy
giai ir atims sostinę Vilnių, apgins Ma
res, o mudu laisvi nuo pirmojo šaltinėlio 
iki Marių žydinčiom pievom, pro kalnus 
svajodami vėl seną didybę bečiurlensim. O 
tuo tarpu atgimusios Lietuvos viltis, jos 
gerovės kalviai — skautų vadai skilti
ninkai, teisėjo prižiūrimi, rašė atgimusios 
riterystės įstatus .......... . ............... .............

Nors po lenktynių ir gerokai pavar
gę, bet kariško orkestro aidams skam
bant, skiltininkai-ės energinga eisena su
grįžo į sąskrydžio vietą — parodos aikš
tę. Vakarienės, tur būt, visi trigubai dau
giau suvalgė...

Vakare buvo pamokomasis laužas, į 
kurį atsilankė ir kai kurių skiltininkų-ių 
tėvai.

Trimitininkas 
kviečia sąs- 
krydininkus į 
Kauno pilies 

griuvėsius

Antrą dieną su didesniu susikaupimu 
ir energija buvo nagrinėjama skiltininko 
pareigos, kaip sūnaus, mokinio, draugo, 
skiltininko, jo santykiai su tėvais, mo
kytojais, skautais ir jų tėvais. Diskusi
jose energingai dalyvavo skiltininkės ir 
skiltininkai. Užtat, klausimai išnagrinėti 
iš visų pusių. Visą diskusijų eigą „specia
listai” užprotokolavo, o sąskrydžio vadas 
sktn. Palčiauskas pažadėjo sutrauktą pro
tokolą atspausdinti „Skautų Vado" nu
meriuose.

Pakalbėta ir apie keliavimą po Klai
pėdos kraštą. Paskum sąskrydžio vadas 
pranešė, kad IV-sis skiltininkų sąskrydis 
įvyks rudenį Klaipėdoje, naujuosiuose 
Vytauto gimnazijos rūmuose. Taip pat 
pranešė, kad į šį sąskrydį vyksim visi 
kas tik galėsim. Tai būsianti savotiški 
skautų šventė Klaipėdoje.

Sąskrydį baigdami sąskrydininkai nu
ėjo į Karo Muziejų. Čia apžiūrėjo Vy
tauto Didžiojo muziejaus patalpas, Vy
riausias Skautininkas pulk. vyr. sktn. 
Šarauskas pasakojo savo įspūdžius iš Aly
taus ir Vilkaviškio tuntų švenčių. Ta pa
čia proga prof. St. Kolupaila, jau skautas 
ir skautiškai apsirengęs, buvo entuzias
tingai sąskrydinįnkų ir stud, skautų „Vy
ties" korporantų pasveikintas. Jis ta pro
ga papasakojo apie ruošiamą baidarių 
masinį plaukimą iš Alytaus į Kauną. Pra-
nešė, kad alytiečiai Kaunui jau net iš
šaukimą atsiuntę. Žinoma, Kaunas pasi
ryžo nenusileisti, o ta pačia proga sukėlė 
pernykščio vandens keliais keliavimo 
konkurso laimėtojams pskltn. K. Chmie- 
liauskaitei ir psktn. Hen. Čerkesui, šio 
sąskrydžio dalyviams, puikias ovacijas.

Vakare, vėliavas Karo Muziejuj nu
leidžiant, sąskrydininkai kartu su Klai
pėdos krašto ekskursija uždėjo žalių 
ąžuolo lapų vainiką ant paminklo „Žuvu- 
siems už laisvę". Čia Vyriausias Skau
tininkas pasakė kalbą, kurioje pažymėjo, 
kad jaunoji Lietuvos karta pasiryžusi vi
som išgalėm kovoti už šalies laisvę, o šią 
vasarą aplankyti ir brolius klaipėdiečius, 
puikią Neriją ir Lietuvos pajūrį.

Iš Muziejaus invalidų orkestro lydi
mi nuėjome prie Vyr. Skautų Štabo, kur 
atsisveikinome su visais sąskrydžio va
dais ir dalyviais. Vakare, sąskrydžio ko
mendantui leidus, porą valandų pašoko
me ir... sąskrydininkai-ės išsiskirstė

Daug kas įdomausis, iš kur ir kiek 
dalyvavo skiltininkų šiame sąskrydy. Tad 
dalyvavo V. D. U. stud, skautų korp! 
..Vytis" — 7, Kauno r, skaučių tunto — 
68, Kauno r. skautų tunto — 72, Šiaulių 
r. tunto — 11, Trakų — 12, Kėdainių — 
25 ir Šakių tunto (iš Jurbarko] — 14; — 
viso 210 skiltininkų-kių. Iš jų 86 skilti-
ninkės ir 124 skiltininkai.

Vytautas R
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Sąskrydžio atgarsiai...
Gauna sykį mūsų Tutkys, žinomas skil- 

tininkas, vadas, reiškia, septynių gelton
snapių, storoką laišką. O tame laiške, 
nei šio, nei to, randasi malonus kvieti
mas sąskrydin ir nemaloni anketa. Taigi, 
gauna jis tokią anketą, kurios kai kurie 
punktai jam net labai įkyrūs buvo, pav., 
„Kurio vyresniškumo laipsnio", „Mokslo 
cenzas“, „Keliose stovyklose buvęs“, o 
galop atsirado net klausimėlių, ant kurių 
ir galvą, anot „Skautų Aido“, pasukti 
teko. Privažiavo jis vieną tokį punktą: 
„Kurie skilties knygelės skyriai sunkiau
sia vesti".

Hm!..
Gerokai pagalvojęs, Tutkys priėjo 

tos išvados, kad sunkiausia vesti nario 
mokesčio skyrius. Kol tam skyriuj pa
darai vieną įrašą, galvoja jis, tai beveik 
pusę miesto aplakstyti reikia, o tai jau 
nelengvas dalykas! Paskui: „Kas tavo 
skautams skilties sueigose patinkamiau- 
sia“. Čia, nors sunkia širdimi, bet sąži
ningai jis įrašė: „Pertraukos tarp dieno
tvarkės punktų". Sekantis klausimas bu
vo visai kuklus: „Kurie III p. 1. progra
mos dalykai sunkiausia aiškinti ir skau
tams neįdomiausi“. Panarinęs akis į lu
bas, mūsų Tutkys valandėlei užsimąstė, 
o po to padarė įrašą: „Ne mažiau dviejų 
mėnesių vesti dienynėlį apie geruosius 
darbelius“. Išbraukęs punktus apie II ;r 
I-mo p. 1. programas, nes jo valdiniai dar 
kandidatais tebuvo, o ir jis pats tik dar 
su šia programa kovojo, jis privažiavo 
tokį klausimą, kurį drąsiai net į „Suk 
galvą" skyrių galima buvo siųsti. Na, 
ar atsiras toks galvočius, kurs į tokį 
klausimą atsakys: „Kokie Sk. Vado 
straipsniai geriausiai patiko ir buvo nau
dingiausi skilties darbe“. Ar atsiras, to, 
teisybę sakant, aš nežinau, bet kad toks 
išminčius atsirado, ir dar Tutkio asmeny, 
tai yra faktas. Jis saliamoniškai parašė: 
„Visi“. Ir prikibk dabar prie jo, jei nori! 
Taigi, užpildęs tą anketą, nusibraukė 
Tutkys nuo kaktos prakaitą ir atsiduso. 
Ale, kaip patarlė nusako, nelaimė vie
na niekuomet neeina. Ir tikrai, po pus
valandžio įbėgo, ne, tiesiog įlėkė, į Tut
kio kambarį nelaimė, inkorporuota drau
gininko asmeny.

— Gelbėk, brolau, — sako, — iš bė
dos: mūsų draugovei reikia nusiųsti pa

Iš sąskrydininkų 
darbo.

vyzdingą skiltį į sąskrydį ir pravesti skil
ties sueigą. Kadangi pirmos skilties skil- 
tininkas staiga apendicitu susirgo, o 
antros dingo be žinios, tai teliko kreip
tis į tave.

— Kaip tai — teliko, — užsigavo 
Tutkys, — jeigu teliko, tai žinok, broli 
draugininke, kad aš už valandos būsiu 
vežamas į Raudonojo Kryžiaus ligoninę.

— Ne, ne, tu ne taip supratai, bran
gusis, aš iš sykio nedrįsau į tave, sakau, 
užsigausi dar, ar ką! —

— Aha, tai išsyk taip sakyti reikėjo. 
Hm... Savaime aišku, savaime aišku... 
Pasistengsiu... — pasipūtė geltonsnapių 
vadas Tutkys.

— Tai tu, brolau, viską sutvarkysi 
ir, tikiuos, neapvilsi manęs! Iki pasima
tymo!

— Jokiu būdu. Iki...

Atėjo ir seniai laukiamoji sąskrydžio 
diena. Tutkys jau penktą valandą buvo 
atsikėlęs, pavalgęs ir pakartojęs įstatus, 
šeštą valandą skiltis in corpore susirinko 
virtuvėj ir padarė generalinę repeticiją 
iš aštuntą Tutkys raportavo sąskrydžio 
komendantui:

— Aš ir mano skautai atvykom pra
vesti pavyzdinę skilties sueigą! —

Na, galų gale prasidėjo ta pavyzdin
goji sueiga, praėjusi labai pavyzdingai. 
Skiltininkas prabilo į savo kandidatus 
baisiai drąsinančiais žodžiais:

— Neimkit, vyrai į galvą, — sak.j,
— kad tiek amžių žiūri į jus nuo tų 
suolų, ale atsiminkit šį rytą, ir viskas 
bus tvarkoj. Taigi, šiuomi skaitau sueigą 
atidaryta ir eisim prie sekančio dieno
tvarkės punkto, būtent, voleibolo. Volei- 
bolas, reiškia, yra toks sportas, kurs... 
kurs, na, kurs lavina baisiai kūną ir sie
lą. Vadinasi, ištempiama virvė ir sten
giamasi kamuolys permesti į kitą pusę. 
Kam buvo pavesta pasirūpinti futbolu?

— Man, — atsiliepė vienas skautukų,
— bet futbolo negavau, tai atnešiau te
niso sviedinėlį.

— Na, nieko tokio, išsiversim ir su 
sviedinėliu, — parodė savo šaltą kraują 
Tutkys; — kadangi nėra stulpų, tai juos 
atstos du skilties didžiausi skautai, (ku
rių nei vienas neturėjo dar pusantro 
metro). Jiedu paims virvę ir palaikys, 

kol žaisim. O dab; aš paaiškinsiu tru
putį teorijos.

Bet publika ta idėja buvo nelabai 
patenkinta ir po kelių minučių pasigirdo 
koiks tai įtartinas kosėjimas ir murmėji
mas, todėl Tutkys, pažiūrėjęs baltomis 
akimis į publiką, nebaigęs aiškinti teori
jos, prabilo:

— Sekantis punktas: paskiltinink’s 
ves, atsiprašau, skaitys pašnekesį „Drau
gas".

Ir paskiltininkis taip vaizdžiai pra
dėjo aiškinti gero draugo savumus, imda
mas pagrindan špargalkas ir pasakinė- 
jimą, kad 'pusėjus pašnekesiui, sąskry
džio komendantas kažką pasakė į ausi 
skiltininkui, po ko tas tuoj skaitymą nu
traukė.

Po to sekė uoslės lavinimas, kuris 
visai gerai pavyko, neskaitant publikos 
ginčų: vieni tvirtino, kad spirito uosty
mas trečio patyrimo laipsnio skautams 
kenksmingas, o kiti tikino, kad tai daug 
sveikesnis dalykas, nei jo ragavimas.

Paskutinis dienotvarkės punktas, 
estafetė, praėjo labai vykusiai ir pakel
ta nuotaika: skautukai pradėjo taip vik
riai mazgus atrišinėti ir taip greit laiškus 
skaityti, kad net pačiam skiltininkui gal
va apsisuko ir jis laimėjimą ne tai pusei 
užskaitė. Nuskriaustieji, savaime aišku, 
pakėlė tokį skandalą, kad net pačiam ko
mendantui teko įsimaišyti. Tada visa 
geltonsnapių skiltis susitvarkė, iškilmin
gai praėjo iškilmės maršu pro sąskrydžio 
dalyvius ir nužingsniavo namo.

Reiškia, galas puikus: draugininkas 
buvo neapviltas ir sąskrydžio dalyviai 
pamatė praktiškai, kaip nereikia pra- 
\esti skilties sueigą.

Gediminas Vaitiekavičius.

M.

197

6



oaikų. mokslą « d 
KT> a 
o ■-a d s

Šiandie labai mažas turgus. Išsitiesė 
viename turgavietės pakraštyj keturios 
eilės vežimų ir viskas. Tuose vežimuose 
sukinkyti arkliai susitraukę, sulysę. Pa
niurusiai muisto atleistuose pakinktuose 
galvas ir rankioja pūkščiojančiomis šner
vėmis nuo akmeninio grindinio šieno lie
kanas. Vežimuose sėdi moterys, čia pat 
sukinėjasi vyrai. Moterys atsmaukia nuo 
kaktos margas skarales ir, nuolat patai- 
smėdamos savo prekes taip, kad geriau 
atrodytų, nekantriai laukia pirkėjų. Ve
žimų tarpais vaikšto skribelėtos ponios, 
krepšius ant sulenktos rankos užsinėru- 
sios. Jos mėčioja į vežimus žvilgsnius, 
kiloja žąsis bei vištas, grybščioja sūrius, 
sviestą, kiaušinius.

Turgavietės kampe prekiaujama smul
kiomis prekėmis. Prie rankinių vežimėlių 
ir krepšių stovi skaromis apsitutuliavu- 
sios moterys ir pageltusiais veidais vy
rai. Sustoję prieš priešais į dvi ilgas 
eiles, jie neramiai seka vienas kitą ir ma
sina pirkėjus. Viena moteriškė plonai iš
tęstu balsu be paliovos šaukia, kad ko
jinės, kurios randasi jos krepšely}, nie
kuomet neplyšta ir drąsiai gali konku
ruoti su kareiviškų batų stiprumu. Antroj 
pusėj stovinti prekiautoja varsto savo 
konkurentę baltomis akimis ir pusei tur
gaus girdimu balsu tvirtina, kad anos 
moteriškės kojinės .prilygsta savo ištver
mingumu laikraštiniam popieriui.

Barčiuvienė stovi prie apvalainio, mū- 
linio stulpo, kuris yra skirtas klijuoti 
skelbimams. Ji apsivilkusi skylėtu vy
rišku švarku, o kojas įsispyrusi į odines, 
mediniais padais kurpes. Sugrubusiomis, 
raukšlėtomis rankomis tvarko rankinio 
vežimėlio viršuj išdėstytas prekes: ko
pūstų galvas, svogūnlaiškius, agurkus ir 
kitas daržoves. Alkanu žvilgsniu ji gaudo 
dažytus miesto ponių veidus ir nedrąsiu, 
mažai kam tegirdimu balsu sako:

— Pirkit, ponios... Pirkit! Šviežus, 
gražūs kopūstai! Už pusę lito trys dide
lės galvos!...

Su tokiom pat prekėm greta stovintis 
vyras storu balsu per visą turgų iki pit 
bažnyčios nusisaiksto.

— Gražios poniutės! Atkreipki! pui
kiąsias savo akis į mano daržoves! Svo
gūnai, ridikėliai, kopūstai. Už pusę Tito 
keturios, viena ranka neapkabinamos 
galvos!

Barčiuvienė beviltišku žvilgsniu per
meta besišypsančių ponių veidus ir nu
tilsią, nieko nebesako. Susimąsto. — 
Anas pardavėjas už pusę lito duoda ke
turias galvas... Tą patį darytų ir ji, kad 
galėtų. Anam bepigu: prekes jis ima tie
siog iš daržininko ir, pirkdamas dide
liais kiekiais, gali naudotis žymiai ma
žesne kaina. Tuo tarpu jai šis pirkimas 
te manomas iš antrų rankų ir tai maža.s 
kiekiais. Aiškus nuostolis būtų, jei duotų 
už pusę lito keturias galvas . . .

Greta stovinti pilno sudėjimo pre
kiautoja atsisuka į Barčiuvienę ir sako:

— Klausyk, Barčiuvienė! Kada tu 
grąžinsi man skolą?... Ne iš akmens ;r 
mano kantrybė.

« 
d

d

Barčiuvienė krūpteli. Ji atsiremia bai
liu žvilgsniu į dėmėtą skolytojos veidą ir 
atsako užkimusiu balsu:

— Niekaip vis negaliu atsigauti... Juk 
pati žinai mano padėtį...

Skolytoja piktai nusijuokia.
— O kas kaltas dėl tos padėties!? 

Vaikus tinginiais šeria, o pati tarytum 
plakamas arklys mušasi.

— Tesimoko!... Norisi bent vaikus 
žmonėmis padaryti. Bus ir man tada ge
riau.

— Taip, tai taip! Bet vis tik per 
brangia kaina... Mušies, vargsti per die
nas, naktis, dusulį jau įgavai ir kas iš 
to?...

— Ne, Dautartiene, aš pasirįžau sa
vo vaikus išmokyti. Netruks prabėgti tie 
metai, kol išsimokys. Malonu ir vargti, 
giažią savo vaikų ateitį prieš akis tu
rint...

— Durna esi, daugiau nieko. Nusižiū
rėtum į mane: viena duktė šmėros fabri
ko) dirba, kita pas žydą tarnauja, o sū
nus batų siuvykloj. Žiūrėk, pasibaigė 
mėnuo, susirinko vaikai su algomis — 
kokia graži pinigų krūva! Galėčiau visiš
kai nieko nebedirbti.

Prie Barčiuvienės vežimėlio prisiar
tina turtingai apsirengusi ponia, mažo 
ūgio tarnaitės lydima.

— Kiek ridikėlių už dvidešimt cen
tų?

— Dvylika, ponia.
— Jei penkiolika duodi, paimu...
— Ne, negaliu, ponia. Man pačiai 

tiek kainuoja, juk turiu truputį uždirbti...
Tuo metu Dautartienė nusišypso ir 

sako miesto poniai:
— Eikit čia, ponia. Mes susikalbė

simi
Miesto ponia prieina.
— Nesuvytę, šviežus?
— Tik šįryt iš daržo paimti. Pažiū

rėkit, ponia, perpiaukit štai vieną.
Barčiuvienė stebi liūdnu žvilgsniu

Dautartienės prekybą ir skaudžiai susi
mąsto. — Viešpatie, ką galėtų reikšti ta
kiai turtuolei tų trijų ridikėlių skirtumas! 
Ech, kokie tie žmonės!... Kad ir ta Dau
tartienė... Juk žino jos, Barčiuvienės, 
vargą, tuo tarpu su kokiu gobšumu atsi
viliojo tą pirkėją. Juk gal būtų ir susi
šnekėjusi su šia, o čia ir pakišo koją... 
Ech, geriau ir negalvoti!... Žmonių dabar 
vis vien niekur neberasi!...

Kai miesto ponia nusipirkusi nueina, 
Dautartienė vėl atsisuka į savo kaimynę.

— Tokie dalykai, Barčiuvienė! Pa- 
hlausytumei manęs...

Barčiuvienė nusisiuka ir nesiklauso. 
Ji žiūri į pardavėją, kuris mėto iš vienos 
rankos į kitą dailiai įvyniotus pokelius ir 
šaukia:

— Geriausias pasaulyj muilas! Už vie
ną litą trys gabalai! Garantija jūsų vei
dui! Pirkit, ponios ir panelės! Pirkit!...

Niaurus rytas.
Lauke kūlverčiais vartosi rudens vė

jas ir staugia iš pykčio, kad negali nu
kelti sugniužusios lūšnos stogą.

Barčiuvienės bute ketvirtą valandą 
rytą pasirodo suvargusi šviesa. Ji prasi
muša pro langą, persilaužia per lentinę 
tvorelį ir įklimpsta šaligatvio purvyne.

Antukas labai tyliai apsirengia, pa
deda žibalinę lempelę ant stalo ir užsta
to prieš ją knygą, kad lempelės šviesa 
nekristų miegančiai motinai į veidą. Ty
lutėliai ištraukia iš stalčiaus reikalingas 
knygas ir pradeda dirbti. — Jam labai 
sunkiai einasi su buhalterijos mokslu, 
nes neturi vadovėlio, o mokytojo paaiš
kinimo jam neužtenka. Vakar pasisekė 
gauti labai trumpam laikui vadovėlį. 
Šiandie užtat ir atsikėlė taip anksti, kad 
galėtų ištisai nusirašyti kelioliką pusla
pių, iš ko galės mokytis. Vėliau vėl gaus 
iš ko nors vadovėlį, vėl nusirašys. Kaž
kodėl nesiseka jam tas buhalterijos 
mokslas. Su kitais dalykais tuo tarpu 
neblogai einasi.

Vieną puslapį prirašęs, jis laukia, kol 
nudžius rašalas. Akys nejučiom nukryps
ta į kampą, kur miega sukrypusioj lenti
nėj lovoj motina. Antukas mato vos įžiū
rimą, lempelės prieblanda skurdžiai 
apšviestą veidą. Jis žiūri į kaulėtus 
skruostus, giliai įdubusias akis ir klau
sosi duslaus, nevienodo kvėpavimo. Tas 
kvėpavimas dažnai užlūžta, o motina 
pradeda tada blaškytis, mėtytis. Galų 
gale ji pabunda. Pastebėjusi šviesą, sako:

— Tu jau atsikėlęs... Taip anksti... 
Kiek dabar laiko?

— Miegok, mama. Nebenorėjau mie
go. Turiu truputį darbo...

— Perrašinėji? Dėl to vadovėlis 
vargsti?...

— Nieko ypatingo, taip sau moki- 
nuos...

Motina nori kažką sakyti, tačiau su
stoja ties pusiau nutrūkusiu pirmuoju 
žodžiu ir sunkiai užsikosti. Antukas sku
biai prisiartina prie motinos galvūgalio.

— Mama, tu nesirūpink. Miegok, tau 
reikia ramaus poilsio.

Motina dusliu, tuščiai skambančiu 
balsu kosti ir purtosi, trūkčioja visu kū
nu. Vienu metu ji atsigauna ir, įkvėpusi 
kelis kartus oro, sako:

— Reikės žiūrėti... Gal ir nupirksim 
kaip nors tą knygą...

Antukas suspaudžia kaulėtą motinos 
ranką.

— Mama, aš prašau tavęs, nesirū
pink... Man visiškai užtenka knygų. Aš 
tik šiaip sau atsikėliau... Miegok, mama...

— Miegotumei ir tu, Antukėli... Taip 
anksti kel... Kchu, kchu, kchu! — vėl 
užsikosti motina ilgu, skaudžiu kosuliu.

Antukas nebesumano kas daryti — 
nežino kuom pagelbėti motinai. Jis žiūri 
sustingusiu žvilgsniu į keista spalva už- 
siliejusį motinos veidą, į prasimušusias 
mėlynas gyslas. Tuo metu pabunda čia 
pat gretimoj lovoj gulėjusi Antuko se
suo. Iš pradžių ji pakelia galvą ir žiūri 
nustebusiomis akimis, po to pašoksta ;š 
lovos ir pribėga prie motinos. Antukas 
susigriebia ir, ištraukęs iš vortinklėtos 
palubės pluoštą ramunėlių, greitai užku
ria ugnį ir užvirina vandens. Užpila juo- 
mi ramunėles ir duoda motinai išgerti. 
Motina atsigauna. Ji nusišluosto prasi
mušusias nuo kosulio ašaras, kelis kartus 
atsikrankščia. Mariutė šiltai apklosto m )- 
tiną, surankiodama iš visų kampų viso- 

(tęsinys 220 pslp.).
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Latvijos skautai vyriausybes 
sustiprinti.

Mūsų skautininkai susitikdami su lat
vių skautininkais nuolatos būdavo klau
sinėjami apie Lietuvos skautų sąjungos 
būklę išleidus Įstatymą. Iš pasikalbėjimų 
buvo galima jausti, kad mes laimingi, o 
jiems toji žvaigždė toli. Bet vis tik mūsų 
pavyzdys jiems davė paskatinimo siekti 
te paties. O mūsų Vyriausias Skautinin
kas 1933 m. rudenį, dalyvaudamas LSCO 
15 metų sukaktuvių iškilmėse, palinkėjo 
brolių organizacijai pradedant antrąjį 
penkiolikmetį susilaukti panašaus skau
tams globoti įstatymo, kaip kad yra pas 
mus.

Latvių skautininkų troškimas ir mūsų 
Vyriausio Skautininko linkėjimas jau 
pildosi.

Štai gegužės m. 9 d. prezidento pily, 
pačiam Latvijos prezidentui A. Kvie
siu! pirmininkaujant, įvyko rinktinio 
sąstato posėdis Latvijos skautų centri
nės organizacijos sustiprinimui aptarti. Į 
posėdį susirinko: buv. valstybės prezi
dentas ir LSCO garbės šefas G. Zemgals, 
buv. švietimo ministeris K. Beldavs, 
krašto apsaugos min. gen. J. Balodis, 
kariuomenės vadas gen. M. Penikis, 
LSCO šefas ges. K. Goppers, arkivysku
pas dr. T. Grinbergs, vyskupas J. Ran- 
cans, universiteto rektorius Dr. J. Auš- 
kaps, mokyklų departamento direktorius 
K. Ozolinš, Rygos miesto galva H. Cel- 
minš, deputatai E. Laimins, M. Skuje- 
nieks (dabartinis vice-premjeras), VL 
Rubulis, Raudonojo kryžiaus pirmininkas 
Dr. K. Barons, šaulių (aizsargų) pirmi
ninkas pulk. Prauls, skautų organizacijos 
kūrėjai doc. L. Ausėjs ir V. Zalitis, LSCO 
vyriausias skautininkas J. Dombrovskis.

Valstybės Prezidentas A. Kviesis, ati
darydamas posėdį, pakvietė visus susi
rinkusius bendrai pasvarstyti klausimą, 
kaip būtų galima geriau paskatinti skau
tų judėjimą Latvijoje ir jį pagrįsti tvir
tesniais pamatais. Dabartiniu metu viena 
didžiausių kliūčių skautybei plėstis ir 
augti Latvijoje yra nepakankamas vi
suomenės susidomėjimas skautybe ir 
menkas jos esmės supratimas. Be to dar, 
ir pati jaunuomenė susiskaldžiusi į labai 
daug įvairių organizacijų, savo tikslais 
viena į kitą labai panašių, dažnai siau
rų ir vienašališkų tikslų. Tie nenormalu
mai kaip tik turėtų atkreipti visų dė

mesį į visapusiško auklėjimosi o-ją skau- 
tybę. Latvijos visuomenės vyresnioji 
karta turėtų pageidauti, kad augančioji 
karta bręstų tvirto būdo, gerų įpročių, 
skirianti gerą nuo blogo, atsidavusi tau
tos ir valstybės gerovei, kad visu kuo 
duotų jėgos ir pasididžiavimo vyresnia
jai kartai. Tuo kaip tiktai ir rūpinasi 
skautų organizacija. Bet šiai organizacijai 
Latvijoje dar trūksta platesnės bazės ir 
užnugario, apskritai vyresnioji karta jąja 
mažai domisi ir dėl to jauniesiems skau
tams vieniems patiems tenka dirbti visai 
savarankiškai. Įkūrus skautams remti ir 
proteguoti sąjungą, skautais susidomėtų 
ir platesnė visuomenė. Tokiu būdu gimė 
mintis įkurti Latvijos skautų tautinį ko
mitetą. Tos idėjos vyriausias sumanyto
jas yra LSCO šefas gen. Goppers. Komi
tetas kuriamas prie švietimo ministeri
jos. Jam turėtų tekti principinis jaunuo
menės vadovavimas.

Po prezidento A. Kviesio kalbos vi
siems susirinkusiems plačiau papasakojo 
apie skautybę gen. K. Goppers. Čia jis 
pabrėžė tai, kad stebint skautybės augi
mą įvairiuose kraštuose matyti, kad 
kraštuose, kur skautybė gerai ištarpusi, 
ten jau nuo pirmųjų dienų visuomenė 
jąja plačiai domisi. Taip yra skautybės 
gimtinėje Anglijoje, kur dabar priskaito- 
ma ligi milijono skautų. USA, kur dabar 
yra apie 900.000 skautų, jau 1911 m. įkur
ta tautinė taryba su valstybės prezidentu 
priešaky ir tautinis komitetas su buvu
sius prezidentu priešaky. Ten prie darbo 
dedasi įvairūs žymūs asmenys, auklėto
jai. Didelį pasisekimą skautybė turi Ven
grijoje. Čia labai solidus vadų kadras, į 
kurį įeina asmenys, užimą labai atsakin
gas pareigas valstybės gyvenime, daug 
auklėtojų ir k. Norvegijoje didesnė dalis 
visų skautų vadų yra mokytojai. O Lie
tuvos skautus nuo 1930 metų tam tikru 
įstatymu ėmėsi globoti valstybė.

Skautybės klestėjimui reikia gerų va
dų iš vyresniosios kartos. Todėl gen. K. 
Goppers prašo kurti valstybės ir visuo
menės autoritetu tautinį komitetą skau
tybei remti.

Gyvose diskusijose išsiaiškinta tauti
nio komiteto darbo gairės. Kilo minčių 
visas jaunuomenės o-jas sujungti į centri
nę sąjungą ir visą jaunuomenę auklėti 

valstybiškoje dvasioje. Tuo tarpu tik 
nusistatyta, kad tai turės būti ateities 
tikslas. Vienbalsiai nutarta įkurti prie 
šv. ministerijos Latvijos skautų tautinį 
komitetą.

Darbo planui sudaryti šv. ministerio 
vadovybėje išrinkta komisija: seimo švie
timo komisijos narys E. Laiminš, doc. 
L. Ausėjs, kariuomenės vadas gen. M. 
Penikis ir LSCO šefas gen. K. Goppers.

Latvijos skautų tautinis komitetas su
darytas tokio sąstato: A. Kviesis, valsty
bės prezidentas ir LSCO garbės šefas, 
Dr. K. Beldavs, buv. švietimo ministeris, 
gen. J. Balodis, krašto apsaugos m-ris, 
gen. Penikis, kariuomenės vadas, Dr. T. 
Grinbergs, arkivyskupas ir LSCO garbės 
narys, H. Celminš, Rygos m. galva ir 
LSCO garbės narys, prof. Dr. V. Mal
donis, LSCO kūrėjas ir garbės narys, 
doc. L. Ausėjs, LSCO kūrėjas ir garbės 
narys, K. Ozolinš, mokyklų departamento 
direktorius, prof. K. Barons, Latvijos 
Raudonojo Kryžiaus vyr. valdybos pir
mininkas, prof. Auškaps, Latvijos uni
versiteto rektorius, pulk. 1. Prauls, šau
lių pirmininkas, prof. Žiemelis, buv. švie
timo m-ris, doc. K, Laiminš, seimo narys, 
buv. krašto apsaugos ir vid. reikalų 
m-ris, M. Skujenieks, seimo narys, buvęs 
premjeras (dabar vice-premjeras), J. 
Rancans, vyskupas, seimo pirm, pavad., 
VI. Rubuls, seimo n., buvęs tautos gero
vės m-ris, agr. V. Skubinš, Latvijos ūki
ninkų centro vald. garbės pirmininkas, 
V. Zalitis, rašytojas ir LSCO kūrėjas ir 
Dr. phil. L. Berzinš, mokytojų instituto 
direktorius.

Nutarta tautinį komitetą imti pagrin- 
dan sudaromam Latvijos skautų 3-čios 
tautinės stovyklos, rengiamos š. m. lie
pos mėn. 20 — 30 d. d. Assariuos, garbės 
komitetui.

Latvijos skautų tautinio komiteto 
svoris aiškiai rodo, kad LSCO yra įstojusi 
į naują ir tvirtą kelią. Mes, Lietuvos 
skautai, savo geriausiems kaimynams 
broliškos latvių tautos skautams linkim 
tvirtai eiti sustiprintu keliu į dar didesnį 
stiprėjimą ir kartu pareiškiame, kad visi 
nuoširdžiai dalyvaujame jų laimėjimo 
džiaugsme.

Sktn. K. Palčiauskas.

AR RUOŠIES DALYVAUTI 
III Latvijos skautų tautinėje stovykloje 
š. m. liepos mėn. 20—30 d. d.?
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S O S - Gelbėkit musų sielas
S.O.S. TOLIMOJE ŠIAURĖJE.

Kai skęsta jūroje laivas, radiotelegra- 
fistas skubinasi duoti ženklą kitiems lai
vams apie ištikusią nelaimę.

— S.O.S... S.O.S... S.O.S...
Tai pirmosios raidės žodžių, kurie, iš

vertus į mūsų kalbą, skamba taip:
— Gelbėkit mūsų sielas!
Be to sutarto ženklo, pranešama dar 

vieta, kur skęsta laivas (nurodomi geo
grafinio ilgio ir pločio laipsniai), kad kiti 
laivai galėtų skęstantį rasti ir jam padėti. 
Ir visi artimiausieji laivai privalo atidėti 
į šalį visus savo, nors ir svarbiausius, rei
kalus ir tuoj pasukti į vietą, kur skęsta 
žmonės.

Tas geras paprotys jūrininkų visada 
šventai saugojamas.

Bet bloga tiems laivams, kuriuos ne
laimė aplanko tolimoje šiaurėje, Ledjūry, 
ypač tuo metu, kada ten plaukioja ledai.

Šių metų vasario m. 13 dieną iš tokios 
tolimosios šiaurės pasigirdo šauksmas:

— S.O.S... S.O.S... S.O.S... Skęstame!
Tai skendo garlaivis „Čeliuskinas“. 

Jis buvo apkeliavęs visą Ledjūrį, buvo 
bebaigiąs savo kelionę, bet netikėtai vė
jo atneštų iš kažin kur ledų buvo apsup
tas iš visų pusių. Jų suspaustas, negalė
damas prasimušti, ilgai plaukė ten, kur 
ledai nešė. Žmonės žinojo, kad, stipriam 
vėjui papūtus, vistiek laivas bus ledų su
triuškintas. Todėl jau iš anksto pasirin
ko didesnes ledų lytis, išnešė ant jų dalį 
daiktų, pasistatė palapinę, kad būtų kur 
apsigyventi

Prof. Šmidtas.

Tokia baisi valanda greitai atėjo. Su 
didžiausiu triukšmu, vėjo spiriami, puolė 
ledai atakuoti laivą. Jo plieniniai šonai 
neišlaikė, trūko, vanduo įsiliejo į vidų, 
laivas pradėjo skęsti. Žmonės puolė gel
bėti daiktus, o radiotelegrafistas visą lai
ką spaudė aparato raktą:

— S.O.S... S.O.S... S.O.S!...
Garlaivis jau pavirto ant šono.
Profesorius Šmidtas, ekspedicijos 

viršininkas, įsakė:
— Visi lipkit iš laivo.
Pats išlipo paskutinis...
Okvaizda Mogilevičius, kažin ką 

pamiršęs, grįžo dar į laivą, bet tą aki
mirksnį laivas pasinėrė. Išgelbėti ūkvaiz- 
dą nepavyko: jis žuvo bangose...

Į ledą išlipo 93 žmonės, jų tarpe 10 
moterų ir 2 mažos mergaitės. Visi suėjo 
į palipinę, įsilindo į šiltus miegamuosius 
maišus ir užmigo.

Kitą dieną pradėjo rūpintis nauju gy-

Čeliuskinas leduos.
Sliepnevo lėktuvas 

skrenda gelbėti.

venimu: iš lentų sukalė namelį (baraką), 
greta pastatė sandėlį daiktams krauti, ’š 
geležinių statinių pasidarė keletą kros
nių; anglių turėjo pakankamai, buvo .r 
maisto. Kai kuriems taip, tarp ledų ir 
pusnynų, teko išgyventi ištisus 2 mėne
sius. Gyvenimo sąlygos buvo nepavydė
tinos: šalčiai (iki 40°), vėjai, pūgos; du 
mėnesius žmonės nesirėdė, nesiprausė, 
nedaug temiegojo. Vaisto nepriteko, 
žmonės pradėjo sirgti. O kai pasidarė šil
čiau, ledai ėmė skilti, tirpti... O nuo arti
miausios žemės buvo 130 kilometrų.

Tiesa, per radio šios nepaprastos sto
vyklos gyventojai sužinojo, kad jau susi
rūpinta jiems padėti: pasiruošę išlėkti 
keli lėktuvai, šunes veža į artimiausią 
pakrantę įvairius reikalingiausius daiktus, 
į pagalbą skubinasi du ledlaužiai — .(Sta
lingradas“ ir „Smolenskas“. Bet... led
laužiai dar toli ir jiems kelią pastojo to
kie stori ledai, kad vargu bau pasiseks 
juos sulaužyt, o lakūnams išlėkti trukdo 
audros, vėjai, pūgos, rūkai... Oras nesi- 
taiso. Stovykla laukia, nenusimena, dirba. 
Žmonės kasdien išeina į parinktą aero
dromui vietą, lygina ją, valo, dailina: lėk
tuvas bet kur juk negali nusileisti.

Arčiau visų nuo stovyklos lakūnas 
Liapide vskis. Jis daug kartų mėgi

no skristi, bet vėjai priversdavo grįžti 
atgal. Belėkdamas kuone sudaužė savo 
lėktuvą, persišaldė, apsirgo. O stovykloj 
nerimas. Radiotelegrafistas šaukia:

— Gelbėkit bent moteris ir vaikus!
Tą šauksmą girdi ligonis lakūnas, jis 

pakyla iš lovos ir, pasikvietęs draugą 
Petrovą, vėl mėgina lėkti. Visi stebisi, ( 
sako, kad jis jau nebegrįšiąs. Bet jam pa
sisekė nugalėti vėjus. Kovo m. 5 d. sto
vyklos gyventojai išgirdo motoro ūžesį. 
Visi pasiskubino į aerodromą. Pamatė 
nusileidžiantį lėktuvą. Ant jo parašas: 
,.ANT-4“. Nudžiugo, prašvito visų veidai, 
ir vėl suliepsnojo žmonių širdyse beveik 
visai užgesusi viltis.

Liapidevskis pasiėmė su savim 10 mo
terų ir 2 mažas mergaites. Paliko sto
vykloje vaisto, kitų reikalingų daiktų. 
Paskui jis mėgino dar daug kartų lėkti į 
stovyklą, bet vis nelaimingai, o vieną 
dieną nukrito ir sugedo jo lėktuvas, pats 
lakūnas išliko gyvas, tik lengvai susižei
dė. Porą dienų nebuvo nuo jo jokių ži
nių, paskui atsirado, pėsčias ledu parėjo 
į Vankaremo iškišulį (artimiausias žemy
no kraštas).

Mėgino ir kiti lakūnai pasiekti če- 
liuskiniečių stovyklą, bet vis nesisekė, vis 
trukdė žiaurios pūgos, o vėliau, kai at-
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Musų planeristai Lietuvos aero klubo rianeristų mokykloje Nidoje.

šilo, rūkai. Stovyklą vėl aplankė juodos 
dienos. Vėl pradėjo sirgti žmonės. Apsir
go ir pats viršininkas, prof, Šmidtas. Bu
vo numatyta jį pirmą išvežti iš stovyklos, 
bet jis griežtai atsisakė:

— Išeisiu iš čia pats paskutinis. Pir
miausia gelbėkit sunkiai sergančius.

Stovykla buvo aprūpinta radioapara- 
tu, bet jo akumuliatoriai buvo nusilpę, 
blogai veikė, reikėjo taupyti energiją. 
Maskvoje susirinko čeliuskiniečių gimi
nės, gavo leidimą pasikalbėti per rad>o 
su jais.

— Alio, alio, — šaukė vienas į radio 
mikrofoną, — pakvieskit prie mikrofono 
mano sūnų.

Į šaukimą čeliuskiniečiai atsakė tik 
ženklais (Morzės abėcėle), nes taupė 
energiją.

Taip kalbėjo net ir su mažais vaikais 
(Lietuvoje irgi buvo galima išgirsti tą pa
sikalbėjimą).

— Tėveli, tėveli, tai tu? — klausia 
maža mergaitė savo tėvą. Bet niekas bal
su jai neatsako. — Tėveli, klausyk, aš ir 
mama — abidvi sveikos. O tau nešalta, 
tėveli? Saugokis, neapsirk. Bučiuoju ta
ve drūčiai drūčiai...

O ten, tolimoje šiaurėje, ant ledų, su
sigrūdę prie aparato, nuvargę, apšepę, 
nesiskutę, nesiprausę stovi žmonės ir per 
jų skruostus rieda karčios ašaros. Jie gir
di savo artimųjų balsus ir negali atsi
liepti, atsakyti... Kokia tragedija! Radio 
bangomis, nors tik Morzės abėcėle, vis 
dėlto šiaip taip susisiekia su visu pasau
liu, bet negali išeiti iš savo kalėjimo, su
sisiekti su artimiausia žeme...

Laikas bėga. Gyvenimo sąlygos vis 
blogėja. Jau stovykloje 28 ligoniai... 
Siaučia pūgos, trankosi pašėlę vėjai. Lyg 
tyčia, lyg susitarę neišleidžia ir neįleidžia 
nieko į stovyklą. Stovykla pavirto į ka
lėjimą, kurį saugo dieną ir naktį stro
piausieji sargai: speigai, vėjai, rūkai. Visi 
laukia oro atmainos.

Balandžio mėn. 7 d. vėjai nurimo. Če
liuskiniečiai tuoj uždegė laužą, kad lakū
nai lengviau galėtų juos pastebėti. Tą 
dieną atlėkė trys lakūnai: Kamaninas. 
Molokovas ir S1 i e p n e v a s. Per 45 
minutes jie pasiekė stovyklą ir ten nusi' 

leido. Kamaninas ir Molokovas pasiėmė 
su savim 6 ligonius. Sliepnevas turėjo pa
silikti: nusileidžiant sugedo lėktuvas.

Kitą dieną teko pergyventi daug bai
mės. Pradėjo judėti ledai. Jie šliaužė tie
siai į tą vietą, kur gulėjo lėktuvas. Visa 
stovykla sujudo, visi puolė gelbėti lėktu
vą. Pernešė jį už P/s kilometro, į dides
nę ir sveikesnę ledo lytį. O kai iš ten 
grįžo į stovyklą, jos nepažino: ledai su
triuškino motorinį laivelį, su kuriuo ga
lėjo žmonės keltis iš vienos ledo lyties į 
kitą; nerado jie ir virtuvės, kur galima 
buvo pasišildyti, išsivirti maisto. Gy
venamo namo teliko tik skeveldros... Vi
si ėmė gelbėti daiktus, padarė šiokią to
kią pastogę. Pernešė į ją ligonius.

Balandžio m. 9 d. taisė lėktuvą. Bet 
dangus staiga apsiniaukė, apsidengė tirš
tais rūkais. Vėl visi nusiminė. Kažin kiek 
laiko jie čia gulės? Gali tuoj išnykti, o 
gali išbūti ir savaitę ir kitą...

Tačiau kitą dieną rūkai išsiblaškė. 
Lėktuvas buvo pataisytas. Sliepnevas iš
vežė 6 ligonius, iš Vankaremo atlėkė Mo
lokovas, atvežė su savim 8 šunis, kad pa
dėtų vežti ligonius iš stovyklos į aero
dromą. Tą dieną Molokovas lėkė 3 kar
tus ir išvežė 13 žmonių, norėjo lėkti ket
virtą, bet benzino nepriteko.

Čia jam padėjo Sliepnevas, atvežęs 
benzino. Tą dieną Sliepnevas lėkė 6 kar
tus ...

Balandžio mėn. 11 d. lakūnas Kama
ninas lėkė 3 kartus ir išgelbėjo 15 žmonių.

Tą dieną jiems į pagalbą atlėkė dar 
keli lakūnai iš tolimesnių vietų. Vakare 

Dorinąs, Sliepnevas, Molokovas.

Molokovas išvežė prof. Smidtą. Jis buvo 
jau nustojęs sąmonės, todėl nesipriešino, 
nė nejuto, kad jį neša į lėktuvą. Vanka- 
reme jį perkėlė į Sliepnevo lėktuvą, ku
ris nuvežė ligonį į Nomės miestą (Alias
koje, žiūr. žemėlapį); ten amerikiečiai 
turi įrengę gerą ligoninę.

Tą dieną, besileisdamas į stovyklą, 
nukrito Dorino lėktuvas ir sudužo, lakū
nas susižeidė ir buvo nugabentas su ki
tais, tą dieną išgelbėtais, į Vankaremą.

Balandžio m. 13 d. buvo gauta iš sto
vyklos paskutinė telegrama:

„Uždegėm laužus. Laukiame trijų lėk
tuvų. Per radio daugiau nebekalbėsime. 
Per pusvalandį išlėksime. Stovykloje pa
liekame iškeltą vėliavą“.

Paskutinieji iš stovyklos išlėkė ekspe
dicijos viršininko pavaduotojas, „čelius- 
kino" kapitonas, bocmanas, mechanikas 
ir 2 radiotelegrafistai. Jie pasiėmė su sa
vim ir 8 šunis, kurie buvo jiems geri pa
dėjėjai.
. Ant ledų teliko dėžės, statinės, įvai
rus likučiai, skarmalai, sudužęs Dorino 
lėktuvas... ir iškelta vėliava. Žmonės 
ne be reikalo tiek laiko budėjo. Budėda
mi jie laimėjo kovą. „Baltoji" mirtis te- 
ištraukė iš jų tarpo tik vieną auką. Ki
tus išvadavo žmonių drąsumas, draugiš
kumas, susiklausymas.

Iš Vankaremo išgelbėtuosius šunimis 
nugabeno į Apvaizdos įlanką. Čia jie lau
kė ledlaužio Smolensko, kuris prasimušė 
per ledus ir priėjo prie kranto tik gegu
žės m. 7 d. Jis paėmė čeliuskiniečius ‘.r 
nugabeno juos į tėviškę. T. Šur-nas.
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Skautai irskautės svetur
LORDAS BADEN-POWELLIS ANGLŲ SKAUTAMS 

PATARIA MOKYTIS IŠ MŪSŲ.
Didelis anglų skautų savaitraštis The Scout įdėjo lordo 

Baden-Powellio straipsniuką, kuriame jis kalba, kad lanky
damas praeitą vasarą kitus Pabaltės kraštus ir Lietuvą, jis 
pastebėjo, kaip gražiai Lietuvos skautai moka papuošti savo 
stovyklas ir stovyklinius stalus įvairiausiais ornamentais iš sa
manų, akmenukų, įvairių spalvų smėlio ir panaš. Baden-Powellis 
laikraštin įdėjo savo pieštus ornamentų kelis pavyzdžius. B. P. 
Anglijos skautams, patardamas pasimokyti pas lietuvius, pata
ria mėginti ką nors panašaus daryti savo stovyklose.

„LIETUVOS MOKYKLA“ VENGRŲ LAIKRAŠTYJE.
Mūsų įžymaus skulptoriaus P. Rimšos žinomo darbo 

Lietuvos mokykla (iš spaudos draudimo laikų) atvaizdas įdėtas 
vengrų skautų dvisavaitiniam laikraštyje Magyar Cserkesz mo
tinos dienos nr.

B.-P. APIE VOKIEČIŲ SKAUTUS.
Atsimenat, kad rašėme, jog Hitleris Vokietijoje uždraudė 

skautiškos krypties organizacijas. (Tikrų skautų Vokietijoje ne
buvo). Kada Baden-Powelliui buvo pasakyta apie Hitlerio žy
gį, jis atsakė: „Vokietijos skautai yra panaikinti? Labai džiau
giuos, nes jie buvo perdaug militariški, mes gi tokie nesame".

ANGLŲ SKAUTAI IR HITLERIO JAUNIMO ORG.
Anglų skautų organizacijos vadovybė praneša, kad vo

kiečių laikraščių paskelbtos žinios esą anglų skautų vyriausias 
skautininkas lordas Hampton mano važiuoti į Vokietiją su
sipažinti su Hitlerio jaunimo organizacija ir esą anglų skautų 
organizacija pakvietė į savo vasaros stovyklas Hitlerio jaunimo 
organizacijos vadus — nėra tikros. Hitlerio jaunimo organiza
cija nėra skautiška organizacija ir Anglijos skautai su ja jokių 
santykių neturi.

SĄSKRYDIS OLANDIJOJE.
Olandijos skautai kovo mėn. 10 d. turėjo Hagoje didelį 

sąskrydį, kuriame dalyvavo 5.000 skautų. Sąskrydžio parado 
ir pasirodymų žiūrėjo keliasdešimt tūkstančių asmenų.

TARPT. SKAUČIŲ RANKDARBIŲ PARODA.
1934 m. vasarą, tarptautinės skaučių konferencijos proga, 

Šveicarijoje įvyks ir tarptautinė skaučių rankdarbių paroda. 
Reikia tikėtis, kad ir mūsų skautės ten neblogai pasirodys.

STOVYKLOS VADAMS.
Per 1933 m. vasarą Prancūzijos skautų organizacija Scouts 

de France vadų parengimui buvo suorganizavusi provincijoje 
36 vadams stovyklas. Gi centro vadų rengimo kursus — stovyklą 
tą vasarą baigė 49 vadai, 82 vadės vilkiukams ir 29 vadai skau
tams vyčiams.

SKAUTŲ KURSAI UŽSIENIŲ REIK. MINISTERIJOS 
VALDININKAMS.

Praeitą vasarą lenkų skautų vadovybė skautams su užsie
nių reikalų ministerija pravedė net dvejus kursus po 4 dienas 
šios ministerijos valdininkams, tarnaujantiems konsulatuose bei 
atstovybėse užsieniuose. Kursų tikslas yra, kad prie lenkų kon
sulatų šie valdininkai galėtų organizuoti skautų vienetus atitin
kamose vietose gyvenančiam lenkų jaunimui, kad tuo būdu }į 
apsaugotų nuo nutautėjimo.

ORO SKAUTAI LENKIJOJE.
Paskutiniais laikais lenkų skautų tarpe labai išsiplatino 

susiįdomavimas planerizmu. Reikia pripažinti, kad toje srityje 
yra jau daug pasiekta. Įvairiose Lenkijos vietose organizuo
jami skautams specialūs kursai. Skautai turi gan daug planerių. 
Varšuvoje yra atidengtas lenkų skautų aero klubas. Tarptau
tinėje stovykloje, Jamboree, Vengrijoje praeitą vasarą lenkai 
turėjo visą oro skautų draugovę su keliais planeriais.

APIE SKAUTŲ VYČIŲ KONFERENCIJĄ GČDttLLČ.
Praeitosios vasaros tarptautinės skautų stovyklos Gbdollo 

metu įvyko ir tarptautinė skautų vyčių (roverių) konferencija. 
Ji buvo VIII mėn. 5 d. Konferencijoje vyčių susirinko nedaug: 
100 vengrų, 40 lenkų ir pora desėtkų iš kitų tautų. Konferen
ciją atidarė kun. prof. dr. A. Sik, vengrų skautų vyčių vadas, 
duodamas balsą Anglijos skautų vyčių vadui pulkin. G. Wal- 
tonui, kuris kalbėjo apie „IV-ą skautų įstatą" ir pabrėžė, kad 
dabar visur įsigalėjęs „grupių" principas (grupė = vilkiukų 
būrelis + skautų draugovė + sk. vyčių būrelis) turi didelės 
prasmės. Po to kalbėjo Ove Holm, Danų skautų vyčių vadas, 
apie tarptautinį skautų vyčių broliškumą, tarptautines stovyk
las, iškylas į užsienius ir korespondenciją su kitų tautų skau
tais. Šiam referatui pasibaigus į konferenciją atvyko lordas 
Baden-Powell, grafo Teleki ir sktn. Wilsono (Anglų vadų 
kursų viršininko) lydimas. Pasaulio skautų vadas trumpoje kal
boje pabrėžė, kaip daug reikšmės sk. vyčių judėjimas turi kiek
vienam kraštui ir, palinkėjęs konferencijai geriausios kloties, 
apleido salę.

Baden-Powelliui išėjus ir aprimus ovacijoms, žodį paėmė 
dr. A. Sik, kalbėdamas „Kaip skautystė padeda išlaikyti opti
mizmą krizio laikais". Paskutinis referatas buvo lenko T. Pis- 
korskio, kuris kalbėjo lenkiškai apie kitą vasarą ruošiamą len
kų sk. vyčių stovyklą Lenkijoje. Baigęs kalbėti lenkiškai (aišku, 
šią kalbą suprato tik lenkai), jis norėjo savo kalbą išversti 
angliškai bei prancūziškai ir turėjo parengęs vertimus, bet kon
ferencijos pirmininkas vertimo perskaityti neleido, duodamas 
balsą pulk. Waltonui, kuris uždarė konferenciją.

Vakare lenkų skautų stovykloje buvo visų Jamboree da
lyvaujančių sk. vyčių bendras laužas. Laužas buvo gerai pra
vestas (ir jiems tas nebuvo sunku, nes jų skaičius, po anglų, 
stovykloje buvo didžiausias).

LENKŲ SKAUTŲ-ČIŲ STOVYKLOS.
Lenkų skautės per 1933 m. vasarą padarė 309 stovyklas, 

kuriose stovyklavo 7140 skaučių. Be to, buvo 42 kursai. Skau
tai padarė 832 stovyklas su 22.358 skautais. Viso skautai sto
vyklavo 280.000 dienų. Be to, buvo kursai: 8 paskautininkiams, 
21 draugininkams, 20 vilkiukų vadams, 4 skautams vyčiams, 
6 mokytojams, 2 jūrų skautų vadams.

PRANCŪZŲ SKAUTŲ VADŲ KONGRESAS.
Prancūzų skautų organizacijos Ccouts de France vadai 

1933 m. lapkričio mėn. buvo suvažiavę metiniam kongresui į 
Strasburgą. Kongrese dalyvavo 900 skautų vadų, (organiza
cijoje yra 46.000 skautų). Kongresas nagrinėjo skautų organi
zacijos ir skautų tėvų (šeimynos) santykių klausimą — Ką nori 
tėvai nuo skautystės ir ką nori skautų organizacija nuo tėvų 
ir kaip vienų ir kitos pageidavimus suderinti.

Be šio klausimo viena diena buvo pašvęsta atskirų skau
tystės šakų posėdžiams — skautų vyčių — skautų — vilkiukų. 
Kongresas užtruko 3 dienas. Jo apyskaita paskelbta specialiame 
Vado (mėnesinis Scouts de France vadų laikraštis) numeryje, 
kuris turi 160 puslapių.

Vienas Belgijos 
skautų vyriausiojo 
štabo įstaigos kam

barių.
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Knygų lentynėlė.
Žmonių gydymas namie. Redagavo 

gyd. Žemgulys. Žemės Ūkio Rūmų leidi
nys. Kaunas, 1933 m.

Ši 294 psl. knyga yra bendras darbas 
keletos gydytojų, pasižymėjusių savo 
specijalybėse: Aleknos, Ambraziejūtės 
Steponaitienės, Ciplijausko, Juškio, Mar
cinkaus, Matulevičiaus, Matulionio, Stan- 
čiaus, Vaičiūno ir Žemgulio, Šioje kny
goje, autorių žodžiais, esą surašyta svei
katos abėcėlės dalykai, kuriuos reiktų 
žinoti ir negydytojams. Knyga skirta 
kaimo žmonėms. Paveiksluota.

Žmonių gydymas namie yra graži ir 
vertinga populiariosios medicinos knyga 
lietuvių kalba. Skautai rūpindamiesi sa
vo sveikata turi kai kurių sveikatos abė
cėlės dalykų įsirašę patvrimo laipsnių 
programose. Visų tų dalykų, su kaupu 
galima rasti šioje knygoje. Šią knygą, 
kaipo priedą, yra gavę visi metiniai 
Ūkininko Patarėjo skaitytojai.

Be to. ši knyga bus mums labai pra
vartu tada, kada mes būsime nugalėję 
patvrimo laipsnių programas ir savo 
skiltvse ar draugovėse rengsimės spe- 
cijalvbėms. Reikia tikėtis, kad sulauksi
me laiko, kada patyrimo laipsnių pro
gramos bus išeinamos per porą metų, o 
toliau jau bus atviras kelias specijaly- 
bėms.

Jeigu tada mes pasiryšime jsigyti sa
nitaro, slaugytojo ar higienisto specijalv- 
bę, tad šioje knygoje rasime daug reika
lingos medžiagos visai prieinamai ‘iš
dėstytos.

Sanitaras čia ras trumpų žinių iš 
anatomijos ir fiziologijos (20 psl.), pir
mosios pagalbos (34 psl.) ir apie naminę 
vaistine (3 psl.).

Higienistas ras apie švarą (5 psl.), apie 
maistą ir gėrimą (12 psl.), apie ligų prie
žastis (10 psl.).

Slaugvtojas suras sau labai brangios 
medžiagos apie ligonių slaugymą (26 
psl.l ir aštrias limpamąsias ligas bei de
zinfekciją (20 psl.).

Čia paminėti dalvkai sudaro lyg ir 
bendrąją knvgos dali. Kituose skvriuose 
kalbama anie dažniau pasitaikančias 
plaučių, širdies, dantų, odos, lyties, mo
terų, nervų, akių, ausų, gerklės ir nosies 
ligas. Skaitytinas, vpač skautėms, sky
relis apie vaiku auginimą ir jų ligas.

Sktn. gyd. Kazakevičius.

Galvoji apie stovyklą 
o ar įsigijai 
K. Avižonio 
puikią knygą

Kaip slūiiykiauin

Z. Skudutis — UŽTRAUKSIM! — 
Liaudies dainų rinkinėlis, dviem ir trims 
balsams, jaunimui ir mokykloms. Kaunas 
— 1934 m., išleido Liaudies Dainų Mylė
tojų Būrelis. Kaina — 1 lt., skautams — 
90 et. Sukrauta Spaudos Fonde.

Liaudies daina nėra koks negyvas pa
daras, kuriam vieta belieka muziejuje. 
Mūsų daina tebėra gyva, lietuviai dar 
tebemėgsta dainuoti. Tik bėda, kad se
novinių dainų tarpan ima spraustis nelie
tuviškos, rangytos naujamadės dainos. 
Ypačiai jų melodijos paimtos iš įvairių 
šlagerių, romansų išstumia lietuvišką 
dainą. Norėdami palaikyti tautos kul
tūrinį savitumą turime skleisti ir popu
liarinti visa tai, ką tauta sukūrė. Todėl 
sveikintinas tokio rinkinėlio išleidimas, 
nes išspausdintos, iš naujo paleistos dai
nos galės pasklisti jaunimo tarpe. Rin
kinėlyje dalis mažiau žinomų dainų, da
lis — daugiau; visos tikrai lietuviškos 
tautinės dainos. Autoriui reikėjo tik 
pažymėti kiekvienos dainos kilmę (met
rikus) ir daugiau korektūros žiūrėti. Dai
nų rinkinėlis patartinas skautams ir vi
siems kt. įsigyti. Knygelės viršelis sko
ningai sudarytas.

Bijūnėlis.

Ar turi skautišką 
literatūrą:

1. P. Jurgelevičius. Lietuvos ateitis. (32 
pusi.), 1925. 0,50 lt.

2. P. Jurgelevičius. SKAUTYSTĖ. (278 
pusi.), 1927. 6.— lt.

3. P. Jurgelevičius. Skautų tarnavimas 
tėvynei. (32 p.), 1927. 1.— lt.

4. P. Jurgelevičius. SKAUTŲ VADOVAS 
'(120 p,), 1929. 2.— lt.

5. St. Šalkauskis. SKAUTI IR PASAU
LĖŽIŪRA (24 p.), 1930. 0,75 lt.

6. KELIAS Į LAIMĘ. Iliustruotas įvairių 
autorių skautiškų straipsnių rinkinys, 
daugiausiai skautams vyčiams (104 p.|, 
1930. 2,50 lt.

7. Skautų kalendorius 1930 m. (128 p.), 
1930. (Išparduota).

8. Skautų šventės (32 p.), 1930. 0,25 lt.
9. „Budėki“. Moksleivių ir skautų kalen

dorius 1932 m. (298 p.), 1932. 0,50 lt.
10. SKAUTŲ SKILTIS Roland Philipps, 

Skilčių sistema ir John Lewis, Kaip 
vesti skiltį) (84 p.), 1932. 1,50 lt.

11. Geri darbeliai ir dideli darbai. Skau
tiškas 3-jų veiksmų vaidinimas (30 p.),
1932. 1,50 lt.

12. Dr. K. Avižonis. Kaip išmokti pašliū
žomis šliužinėti, su 100 iliustracijų (96 
pusi.), 1933. 2,50 lt.

13. Dr. K. Avižonis. KAIP STOVYKLAU
TI. (Pasirengimas stovykloms, stovyk
lų įrengimas ir stovyklavimas), su 356 
iliustracijomis (308 p.), 1933. 5.— lt.

14. K. Laucius. FOTOGRAFUOTI GALI 
KIEKVIENAS. Vadovėlis foto mėgė
jams. Su 111 pav. (256 p.), 1933. 
3,50—4 lt.

15. Skilties knygelė. (120 p.), 1933. 1,50 It.
16. R. Baden-Powellis. SKAUTŲ VADAS. 

Vadovėlis skautų vadams, tėvams, 
dvasininkams, mokytojams. (112 p.),
1933. 3,50 lt.

17. Prof. S. Kolupaila. MŪSŲ VANDENS 
KELIAI. (95 p.), 1933. 1.— lt. 
Reikalaukit visuose knygynuose ir sk.

reikm. tiek, skyriuje.

Norint foto konkurse dovaną laimėti, 

reikia gerą foto vadovėlį turėti!

O toks vadovėlis yra Kazio Lauciaus 
knyga

--------------- o---------- —---
FOTOGRAFUOTI 
GALI KIEKVIENAS.

--------------- o---------------
256 psl. 117 paveikslų ir brėžinių. Kaina 
luxus viršeliais 4 lt.; papr. viršeliais — 

3 lt. 50 cnt.
Reikalaukite visuose knygynuose ir foto 
krautuvėse arba iš vyriausio skautų štabo 
skautišku reikmenių tiekimo skyriaus, 
Kaunas, Nepriklausomybės aikštė Nr. 4.

SENOVĖS KNYGOS PARODA.
Kiekviena knyga yra tam tikras vi

sos eilės žmonių suderinto darbo pro
duktas. Senovės gi knyga, be to, dar yra 
nelvginant dokumentas, liudijąs savitos 
technikos plėtote, to ar kito krašto bei 
laikotarpio soaudos meno būklę.

Pagaliau, knyga bibliografiniu atžvil
giu yra svarbus mokslo ir jo raidos reiš- 
kinys ne tik jo praeities perspektyvoje, 
bet ir jo tolimesnėje raidoje bei kūry
boje. kuri su ta praeitim gyvai susijusi.

Tą senovės knvgos reikšmę ne visur 
pas mus tinkamai įvertinant, daugelis jos 
retų egzempliorių niekais nueina, nepali
kus net pėdsakų apie savo buvimą.

Jos reikšmei aikštėn labiau iškelti, 
plačiau išpopuliarinti pačią knygą, ka:p 
pažangos ir kultūros veiksni, 30 metų 
spaudos atgavimo proga, Šiaulių Krašto
tyros Draugija š. m. rugsėjo 23 d. — spalių 
7 d. „Aušros muziejaus patalpose rengia 
senovės knygos parodą 
šiais pagrindiniais skyriais:

1. Pasaulio knyga,
2. Lietuvos knyga,
3. Lietuviškoji knvga,
IV. Ex libris’ai (bibliotekų ženkla:),
V. Lietuvos bibliotekos;

ir jų skyreliai:
a. knygos šriftas,
b. „ iliustravimas,
c. „ formatas,
d. ., Įrišimas ir kt.
Parodos Komitetas, kviesdamas visuo

mene gvvai paremti šią parodą, prašo, 
kas turi progos ir galimumo, iš savo pu
sės suteikti jai ar „Aušros” muziejaus 
bibliotekai bvle kurio turinio ir kalbos 
užsilikusių retesnių knygų, ypač Lietu
voje spausdintų, tuo būdu padedant se
novės knvgą apsaugoti.

„Aušros" muziejui, be ko kita, rūpi 
surinkti bent po vieną egzempliorį visų 
Lietuvoje spausdintų knvgų ir tuo keliu 
patarnauti Lietuvos bibliografijai bei 
mokslui.

Parodos atidarymo dieną Prof. Vacį. 
Biržiška skaitvs paskaitą tema: „Iš kny
gos istorijos" (Pasaulio ir Lietuvos knyga).

Parodos Komitetą sudaro: pirmin. — 
P. Bugailiškis, vice-pirmin. — B. Peč- 
kauskis, sekretorius — VI. Zdzichauskis, 
nariai — St. Brašiškis ir dail. G. Bagdo
navičius.

Parodos Komitetas.

KIENO KASETĖ?
Per skiltininkų sąskrydį (V-20—21) 

Kaune rasta foto kasetė 9X12. Kasetė 
rankos braižu įžymėta 8 Nr.

Kreiptis į Vyriausią Skautų Štabą.
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ATSKIRŲ DALIŲ PARUOŠIMAS.
Števniai. Abudu števniai yra vienodi. 

Ant storesnio popierio išpaišoma, pagal 
duotus 14 br. išmačius, natūralaus didtt- 
rrto števnio forma. Reikia taip pat pažy
mėti skylei vieta A ir stringeriams prijun
gimo vietas pažymėtas raidėmis S. Po- 
pieryje nupaišytas števnis iškerpamas. 17 br.

14 br.
Skirta števniams lenta išobliuojama iš 

abiejų pusių, paliekant ją 1,7 cm pločio. 
Števnio šabloną uždėjus ant lentos, kaip 
parodyta 15 br., apibrėžiami kontūrai ’r 
skylėms vietos pieštuku. Išpiovus siauru

15 br.
rėminiu piūklu abu števnius, reikia juos 
apdailinti, o išgaubtą (pryšakinį) kraštą 
užaštrinti.

Špantai. I ir III skiriasi tik savo viršu
tinėmis dalimis (16 br.). Popieryje pagal 
duotus išmačius išpaišomas visas špantas 
natūralaus didumo. (Špantų brėžiniuose 
yra tik simetrinės pusės špantų). Iškirpti 
kiekvienos španto dalies šablonai išdės
tomi skirtoje jiems lentoje, išobliuotoje 
iš abiejų pusių iki 1,5 cm storio (17 br.), 
ir apibrėžiami pieštuku. Viso dalių bus

12. Išpiovus, kiekvieną dalį reikia pa
žymėti numeriu španto, kuriam ji priklau
so. Išpiautas dalis rjsikia švariai apdirbti.

Špantų dalys tarpusavy jungiamos ge
ležiniais kampais (13 br.). Kiekvienam 
kampo sujungimui reikia dviejų kampelių. 
Kaip uždedami kampeliai ant dviejų da
lių, matyti 18 br., kur kitoj pusėj kampelis 
parodytas punktyru. Prieš prisukant kam
pelį, reikia jame storesniu prancūzišku 
grąžtu (metalui) praplatinti skyles, kad 
sraigtų galvutės gražiai įeitų. Kampeliai 
prisukami t/z col. sraigtais. Sraigtus rei
kia sukti atsargiai, kadangi nulaužtą 
sraigtą kitu pakeisti sunku.

Dugno reikos. Skirta joms lenta per
plaunama išilgai pusiau. Abi reikos iš- 
cbliuojamos labai tiksliai visame ilgyje 
iki 1,5 cm storio ir 3 cm pločio. Kiekvie
noj reikoj vienas kampas apvalinamas.

Strinčeriai. Visos šešios „lištvos“ la
bai tiksliai išobliuojamos iki 1,5 cm sto
rio ir 2 cm pločio. Visų stringerių vienas 
šonas nuobliuojamas apvaliai.

Viršutinės reikos išobliuojamos iki 3 
cm pločio ir 1,7 storio.

Vidujinis falšbortas. Lenta perplauna
ma išilgai pusiau. Abudu gabalai iš- 
obliuojami iki 2,5 cm • pločio. Šonai iš- 
cbliuojami iki 2 cm storio. Vienas galas 
nuo vidurio nuosekliai nuobliuojamas iki 
1,3 cm storio. Abiejų gabalų vienas šo
nas nuobliuojamas apvaliai.

Išorinis falšbortas, kilis, grindys ir ki
tos smulkesnės dalys daromos jau sudė
jus baidarės griaučius,

GRIAUČIŲ SURIŠIMAS.
Števnių surišimas su dugno reikomis. 

Dugno reikos sudedamos šonais apvaliais 
kampais į išorę ir ilgio vidury apvedę per 
visas keturias briaunas liniją suveržiame 
jas laikinai sraigtu. Tai yra II španto 
prijungimo vieta. Nuo linijos į abu galu 
tiksliai atmatuojama po 105 cm ir taip

pat apibrėžus visas briaunas pieštuku 
(naudojant kampainį), gaunamos I ir III 
španto prijungimo vietos. Atidedama nuo 
vidurio į abu galu po 210 cm ir likę galai 
nuplaunami. Nuo reikų abiejų galų 15 cm 
atstume tiksliai šono vidury išgręžiamos 
skylės 0,7 cm skersmens. Tuo pačiu grąžtu 
gręžiamos skylės števnių raide A pažymė
tose vietose.

Viename gale reikos praskėčiamos ir 
į jų tarpą įspraudžiama števnio siauroji 
dalis lygiagrečiai, reikoms taip, kad ap
valūs reikų kampai būtų apačioje ir kad 
reikų ir števnių skylės sutaptų. Įstato

mas 5 cm ilgio varžtas ir varžekle visos 
trys dalys suveržiamos. Varžto galvutė ir 
varžeklė iki pusės įleidžiama į reikas. 
Išsikišusi varžto dalis nuplaunama. Taip 
pat įtvirtinamas števnis kitame reikų ga
le. Pradedant nuo varžto reikų galai nuo
sekliai nuobliuojami ir prileidžiami prie 
števnių. Dar nuo reikų galų 6 cm atstu
me iš abiejų pusių įsukama po vieną 2,5 
cm sraigtą (19 br.).

20 br.
Špantų prijungimas prie reikų. Atsu

kamas reikas tarp savęs jungiąs sraigtas 
ir reikos praskėčiamos. Ties vidurine li
nija įspraudžiame statmenai II španto 
apatinį išsikišimą. Patikrinę španto stat- 
menumą su reikomis priveržiame jį iš 
abiejų pusių 3 cm. sraigtais (20 ir 21 br.).

21 br.

204
(Tęsinys 219 pslp.).
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Svastika.
Iš lordo R. Baden-Po wellio raštų.

Kiekvienas skautas žinot, kaip atro
do mūsų padėkos ordinas. Jis yra duo
damas žmonėms, kurie pasidarbavo skau
tų judėjimui. Todėl, skaute, sutikdamas 
tokj žmogų, žinok, kad jis visų mūsų ger
biamas ir paklausk, ar negalėtum jam 
kuo nors patarnauti.

Taip turėtų skautai elgtis, bet labai 
dažnai pasitaiko, kad jie eina pro šalį *r 
nė nepastebi ordino.

Tiesa, jis yra labai mažas, kartais ne
šiojamas ant laikrodžio grandinėlės, bet 
skauto akys turi būti budresnės už kitų 
— jis turi pastebėti ir pagerbti svastiką.

„Svastika“ — taip vadinamas tas mū
sų ordinas. Tai seniausias ir visų paslap
tingiausias pasaulio ordinas. Jis buvo jau 
vartojamas prieš Kristaus gimimą visose 
pasaulio dalyse.

Kiniečiai, Amerikos indiečiai, Skandi
navijos gyventojai, šiaurės Afrikos ara
bai, indai, japonai, meksikiečiai, rusai, 
persai, Brazilijos tautos — visi turėjo 
svastiką.

Bet keista, kad senieji egiptiečiai ir 
babiloniečiai, rodos, nevartojo jos, tuo 
tarpu, kai graikų ji buvo vartojama.

Žodis svastika kilęs iš senovės 
sanskritų kalbos ir reiškia Būk lai
mi n ga s ar Gero pasiseki mo.

Geros ir blogos svastikos.
Niekas, rodos, nežino, kodėl svastika 

yra tokios keistos formos.
Pagal vienų tvirtinimą, svastika reiš

kė senovėj pasaulio žemėlapį, kuris buvo 
vaizduojamas keturių upių, tekančių iš 
vieno šaltinio į keturias puses — šiau
rę, pietus, rytus ir vakarus.

• *.. m
'» *...•.. M.-4'

Svastika — pasaulio planas. Vidury yra 
Šiaurės žvaigždė; o aukštai rodomi Grigo 
ratai kovo mėn., dešinėj — birželio mėn., 
apačioje—rugsėjo ir kairėj — gruodžio m.

Kiti tvirtina, kad svastika yra dan
gaus planas, rodantis žvaigždyno didžio
jo lokio padėtį, jam randantis įvairiais 
metų ketvirčiais (kovo, birželio, rugsėjo 
ir gruodžio mėn.) įvairiose padėtyse apie 
šiaurės žvaigždę.

Indai Indijoj vartoja svastiką ir šian
dien. Maršalas Sir William Birdwood, 
kuris gerai pažįsta Indiją, sako, kad jų 

yra du būdai svastikos paišymo. Kai ga
lai yra nulenkti į dešinę — tai bus geroji 
svastika, ženklas malonaus dievo Gane- 
sa, taip pat ir saulės, kuri tekėdama iš 
rytų į vakarus, apšviečia palaimintąja 
dangaus šviesa visą pasaulį. Tos svasti
kos spalva raudona. Kai galai nusvirę į 
kairę — tai bus blogoji svastika, ženklas 
piktos deivės Kali ir saulės einančios po 
pasauliu per pragaro tamsumą iš vakarų 
į rytus. Tos svastikos spalva tamsiai mė
lyna.

Geroji svastika, 
piešiama raudonai.

Blogoji svastika, 
piešiama mėlynai.

Indijoj, geriems vaikams žmonės paišo 
ant galvos raudoną svastiką, kad ji at
neštų jiems laimės. Taip ir skautai gali 
labai gerus savo skilties skautus pa
ženklinti, nupaišydami jiems raudoną 
svastiką ant rankos, blogus gi — pa
ženklinti mėlyna, kairiąja svastika.

Bet niekados neužmiršk pagerbti kitų 
nešiojamąją svastiką - ordiną ir stenkis 
tiems asmenims kuo nors patarnauti.

Mokėkime orientuotis 
miške.

(Keli patarimai skautams).
Stovyklautojui ar iškylautojui yra 

svarbu mokėti miške gerai orientuotis. 
Dažnai atsitinka, kad miške paklysta ir 
tie žmonės, kurie gerai tą vietą pažįsta.

Kada tenka eiti per nežinomas vie
tas, išsiaiškinkim:

a) Kokie pastovūs vietos daiktai yra 
toje apylinkėje, pagal kuriuos būtų gali
ma orientuotis, pav., miestelis, kur ret
karčiais girdėti sirenų kaukimas, varpų 
skambinimas (tyliame ore sirenų ir var
pų garsas girdėti iki 6—8 km.!), didesnieji 
keliai, upeliai, tiltai, lieptai, vienkiemiai, 
malūnai.

b) Kuria kryptimi pučia vėjas. Jei 
vėjo nėra, tai gal debesys kuria kryptimi 
slenka. Dieną padeda saulė, o naktį 
žvaigždės. Pagal mėnulį patikimas ir tik
ras orientavimasis yra tik pilnatyje. Mė
nulis pilnatyje 18 vai. yra rytuose, 24 vai. 
— pietuose, 6 vai. — vakaruose.

Lengvai galima orientuotis ir pagal 
žvaigždes. Šiaurės žvaigždė visados yra 
šiaurėje. Ją surasti galima iš Grigo ratų 
žvaigždyno. Per paskutiniąsias dvi Grigo 
ratų žvaigždi (iš vakaro jos yra žvaigž
dyno dešinėje) pravesti į viršų tiesią lini
ją ir prie jos pridėti tokį ilgį, kaip atstu
mas tarp tų žvaigždžių, padaugintas iš 
penkių. Taip rasim aiškią žvaigždę, kuri 
ir bus šiaurės žvaigždė. Dangaus kūnai 
keliauja apie ją, o ji beveik visumet 
stovi vietoje. Aušrinė prieš pat saulės 
tekėjimą yra rytuose, o vakarinė, ką tik 
saulei nusileidus, yra vakaruose.

Šunkeliai, takai, upelis, pievos prive
da prie žmonių gyvenamų vietų. Visumet 
iš pievos yra maži išvažiuojami keliai. 

Jei paklydusiam tenka keletą kartų per
eiti lygiagrečiai einančius šunkelius ar 
takus, vadinasi, ta kryptimi yra žmonių 
gyvenama.

Geriausias ir tiksliausias būdas orien
tuotis yra žemėlapis. Surasti tam tikrą 
kryptį ir einant ją išlaikyti, patikimiausia 
priemonė yra kompasas. Kompaso mag
netinės rodyklės juodasis galas visada 
rodo šiaurę. Skautas laikydamas kompa
są horizontaliai, suka jį tol, kol rodyklės 
juodasis galas sustos ties raide N — šiau
rė. Kitas pasaulio šalis rodys raidės, ku 
rios yra kompaso dėžutės dugne. S — 
pietai, O — rytai, W —• vakarai, NO — 
šiaurės rytai ir t. t.

V skilt. Ant. Umbrasas.

Medžioklinis peilis.
Daug skautų svajoja įsigyti elegantiš

ką, didelį ir puikų medžioklinį peilį. Ta
čiau, kodėl jį nepasidaryti patiems? Pa
mėginkim.

Paimkim paprastą virtuvės peilį, ku
rio rankena medinė ir metalinė dalis 
trumpa, stora ir nesilankstanti. Taip pat 
reikia nedidelio keturkampio (geriausia 
ožio, odos gabaliukas iš tokios pat odos, 
tik tamsesnės spalvos, tada visas darbas 
yra daug gražesnis) diržiuko. Odos ga
baliuką supiaustykim, kaip matome pie
šinyje, į nelygų dalių skaičių. Apvinio- 
kim odą aplink peilio rankeną, prikalkim

2—3 vinimis (fig. I). Po to paimkim dir
žiuką, prikalus jo viršutinį galą, apsuk:m 
juo peilio rankeną, kaip tai aiškiai ma
tome iš II fig. Priėję prie ašmenų stip
riai sutraukim ir suriškim galą. Po to 
nupiaukim išsikišusius odos galiukus ir 
— turime puikų ir visai nebrangų, skau
tišką peilį. Jam iš odos galim padaryti 
ir makštį, taip turėsime savo diržo pa
puošalą.

€

Ir tu mokykis piešti.

209

18



Iš mano 'stovyklinių
Šiandien visi žmonės turi principus. 

dš taip pat. Birželio pabaigoje aš iške
liauju į stovyklą. Čia principai itin rei
kalingi, nes stovyklos viršininkas irgi jų 
turi, ir jei aš neturėčiau jokių principų 
(kaip praėjusios vasaros stovykloje}, tai 
būtų blogai. Todėl aš paskutinias dvi 
savaites mokyklinio darbo paskyriau ma
no stovyklos principams studijuoti. Su
prantama, tomis studijomis aš užsiimu 
tiktai per pamokas. Mokytojas jau vieną 
antrą kartą pastebėjo, kad aš neseku jo 
aiškinimų, bet jis kiekvieną kartą galvo
jo, kad aš snaudžiu, nes jis negali su
prasti. kad ir aš galiu turėti principus. 
Ir kadangi jis irgi principų žmogus, jis 
išprašė mane iš klasės. Tada aš savo 
principų studijas perkėliau i mokyklos 
sodą.

.<4š visus mano principus surašiau 
savo rašomųjų darbų sąsiuvinyje, su ant
rašte'. mano paskutiniojo rašomojo darbo 
„Pavykęs brūkšnys“ klaidų atitaisymas. 
Šitas darbas man buvo tikrai nevykęs, 
nes mokytojas buvo ant manęs piktas ir 
pribraukė begalę klaidų.

Šią savaitę aš sutikau draugininką 
ir mudu išsikalbėjome, kad „Skautų Ai
das“ permažai parašo rimtų principinių 
straipsnių apie stovyklų auklėjamąją ir 
kitokią reikšmę. Todėl aš ryžausi savo 
kūrini nusiųsti redakcijai, manydamas, 
kad jis „Skautų Aidui“ kaip tik reika
lingas ir labai pritiks, ir kad redakcijos 
vyrai neįsivaizduotų, kad tik jie vieni 
supranta skautišką dvasią. Tikiuosi, bus 
nemaža didelių ir mažų skautų, kuriems 
mano mintys bus labai naudingos. To
dėl aš maloniai siunčiu redaktoriui trum
pą ištrauką iš savo veikalo. Jei aš viską 
surašyčiau, — redaktorius tikrai įmestų 
į krepšį

1 skyrius: Pilvas.
§ 1. Turėk galvoje, kad svar

biausias dalykas stovykloje yra 
tavo pilvas.

§ 2. Todėl neik į stovyklą, jei 
nesi tikras, kad stovyklos virši
ninkas moka ir nori tikrai gerai 
maitinti ir kad turi pakankamai 
lėšų maisto dalykams.

§ 6. Tikras skautas visada turi 
būti išalkęs ir su geru apetitu.

§ 8. Pirmas valgyti, paskutinis 
dirbti — ir būsi visada stiprus ir 
pasitaisęs.

§ 9. Susirask gerą vietą prie pat 
puodo, greit sudorok pirmą porci
ją ir pasiskubink gauti antrą, kol 
kiti nespėjo, nes kitaip gali tau ne
likti antros porcijos.

§ 18. Niekas neturi teisės gauti 
didesnę porciją kaip tu.

principų.
§ 35. Visada pasisiūlyk savanoriu 

eiti į miestelį, jei reikia atnešti ką 
nors gera, pav., vaisių (sąlyga, kad 
jūs neturėtumėt stovykloje gerų 
svarstyklių), jei reikia apmokėti 
didelę sąskaitą arba jei tu lauki 
sau iš namų siuntinio, kurį norė
tum šmugeliu įsinešti tik sau, be 
ūkio ministerio kontrolės.

2 skyrius: Tavo sveikata.
§ 1. Dirbti nesveika.
§ 4. Kuo išmintingesnis esi, tuo 

daugiau moki išsisukinėti.
§ 7. Simuliacija yra didelis me

nas, deja — yra labai daug tokių, 
kurie sukliudo šitą meną prakti
kuoti.

§ 8. Nesimuliuok pilvo skaudėji
mo, nes gausi kęsti badą, kol tik
rai pilvas ims skaudėti.

§ 10. Labai tinka galvos skaudė
jimas (čia viršininkas negali kon
troliuoti). Galima ramiai dribsoti 
palapinėje ir nieko nedirbti.

§ 13. Labai naudinga pradėti si
muliuoti prieš rengiamą iškylą — 
galėsi vienas pasilikti stovykloje 
ir iki sočiai prisivalgyti ūkio pa
lapinės gėrybių.

§ 29. Savo patalui pasiskirk vie
tą prie sienos, ten visada yra dau
giausia šiaudų, o tą vietą kiti tau 
mielai užleis, jei sakysi, kad prie 
sienos šalta miegoti.

§ 33. Jei ištiko tokia nelaimė, 
kad būtinai turi dirbti, mokėk pa
sirinkti tinkamą darbą, su kuriuo 
tu atrodytum labai užimtas, nors 
iš tikrųjų nieko nedirbtum, Virtu

vėje, pav., labai tinka: saugoti, 
kad pienas neišbėgtų, arba laukti, 
kol bulvės puode bus minkštos 
ir t. t.

3 skyrius: santykiai su 
tėvais.

§ 1. Tėvams tu esi brangesnis, 
kai būni toli stovykloje — išnau
dok šitą aplinkybę.

§ 5. Nerašyk perdaug atvirukų 
(jokiu būdu nerašyk laiškų) į na
mus — retas laiškas bus labai 
branginamas, ir gausiau apsimokės.

§ 7. Rašyk visada verkšlenan
čiu, jausmingu tonu, tas labai pa
veikia, ypač jei tu rašai apie 
blogą maistą ir sunkų darbą. Re
zultate gausi visokių skanumynų 
siuntinį!!

4 skyrius: Pramogos.
§ 1. Tavo svarbiausia pramoga 

tebūnie klaidinti ir prigauti virši
ninkus.

Sustoju — toliau nebegaliu taip 
atvirai rašyti, nes gali blogai baig
tis, arba dar ko gera viršininkas 
padarys savo išvadas iš mano prin
cipų, ir tas būtų kvaila.

Bet jeigu kuris nelaimės draugas 
norėtų daugiau sužinoti apie ma
no mokslą — aš mielai sutikčiau 
parodyti jam mano rašomųjų dar
bų sąsiuvinį, kuriame tokių prin
cipų surašyta 23 skyriai ir 269 pa
ragrafai.

Linkiu jums visiems gražios sto
vyklos, grįškite iš jos sotūs ir pa
sitaisę kaip aš!

Jūsų senas
LAPINAS.

Nebloga pėstiems, bet 
negalima skųstis, jei at
siranda koks geras dėdė 
ir taip mus į stovyklą 

pristatyti.
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Fotografuoti gali kiekvienas

Foto mėgėjas vyksta atostogų!
Su birželio mėnesiu prasideda atosto

gų sezonas. Mes žinome, kuo jis pasižy
mi: miestiečiai traukia į sodžius, o iš ten 
ar mažesniųjų miestelių daug kas (pav., 
mokytojai) vyksta į didžiuosius miestus. 
Vieni keliauja per savo kraštą iš vienos 
vietos i kitą, o kiti važiuoja į svetimas 
šalis pasižiūrėti, kaip ten žmonės gyve
na. Žodžiu, visur prasideda judėjimas. 
Atostogos — tai foto mėgėjo rugiapiūtė. 
Bet kad tas jo „darbymetis“ duotų gerų 
rezultatų, reikia žinoti tai, kas žemiau 
nupasakota. ,* *

Kokį ioto aparatą pasiimti vykstant 
į kelionę? Šis klausimas atrodytų nerei
kalingas, nes jis gali kilti tik tam, kas 
turi kelis foto aparatus, o pas mus, tur 
būt, nedaug atsiras turinčių keletą apa
ratų. Taip, tai tiesa, bet turinčių du apa
ratus — mažo ir normalaus formato — 
yra nemaža. Kas turi vieną aparatą — šio 
skyrelio gali neskaityti, bet kas turi du, 
kurį paimti: mažąjį rolfilminį ar didįjį 
plokštelinį?

Geriausia būtų paimti abu, bet jei tai 
padaryti negalima, atsakymas į šį klausi
mą pareina nuo keleto priežasčių. Kas 
vyksta pėsčias ar dviračiu, turi .skaitytis 
su našulio svoriu. Tokiais atvejais daž
niausiai teks atsisakyti nuo didžiojo apa
rato. Taip pat aparato parinkimas pa
reina nuo kelionės būdo. Kas vyksta su 
ekskursija, kuri visur labai trumpai te- 
sustoja, arba ir vienas greit turi keliau
ti, tam patartina paimti tik mažą rolfil
minį aparatą, nes su plokšteliniu tokiose 
sąlygose fotografuoti didelis vargas. Bet 
kas keliauja automobiliu ar traukiniu, ne
skubėdamas, ilgiau sustodamas, tam la
bai pravartu būtų pasiimti ir 9X12 cm. 
formato plokštelinį aparatą. Mat, su ma
žuoju, rolfilminiu, patogu yra gaudyti gra
žius momentus, fotografuoti vaizdelius at
minimui, o su plokšteliniu aparatu gali
ma rimtai dirbti.

*• •
Kokį arba kiek aparatų neimtumei su 

savimi, žinok vieną — prieš išvykstant į 
kelionę reikia aparatą patikrinti. Reikia 
patikrinti, ar nėra kiauros dumplės, ar 
gerai veikia užraktas, ar tikrai rodo at
stumą, ar nejuda objektyvo laikyklis, ar 
neatsisukę objektyvo lęšiai, ar nėra dul
kių, ar neįleidžia šviesos kasetės, ar ne
trūksta kur kokio šriūbelio; apskritai, vis
kas turi būti tvarkoje. Jei pats patikrinti 
nemoki, kreipkis į specialistą. Nepatik
rinęs aparato gali sugadinti visas ar daug 
nuotraukų ir tuo susidarysi didelių nuo
stolių.

* *
Kitas dalykas, kurį kiekvienam reikia 

gerai žinoti — į kelionę galima vykti tik 
su išmėgintu aparatu. Kiekvienas apara
tas turi savo pliusų ir minusų, kuriuos 
reikia žinoti. Pasiėmęs nežinomos kons
trukcijos aparatą ir gerai prityręs mė
gėjas gali lengvai padaryti klaidų, dėl ku
rių sugadinamos nebepakartojamos nuo
traukos. Kiekvienas amatininkas turi pri
prasti prie savo įrankių. O yra foto mė
gėjų, kurie to negali ar nenori suprasti. 
Daugelis nesykį kreipiasi į daugiau nu

simanančius patarimo: „Noriu vykdamas 
atostogų pirkti mažą aparatą. Patark, 
kokį?". Tai didelė klaida. Fotografavi
mas su normalaus formato aparatu ir ma
žojo formato (pav., 24X 36 mm, 3X4; 
4,5X6 cm) aparatais žymiai skiriasi. Kas 
visą laiką fotografavo su dideliu aparatu, 
negali iš syk gauti gerų rezultatų su mažu.

Tas pats pasakytina ir apie priedus, 
pav., filtrus, uždedamąsias linzes, šviesos 
matiklius. Nelaikąs juos pirkti, kai jau 
sėdi į traukinį. Reikia iš anksto įsigyti, 
kad galėtumei įprasti vartoti.

•* *
Foto aparatą ir medžiagą kelionėje 

reikia saugoti. Kas važiuoja motociklu, 
nepatartina aparato pririšti drauge su ki
tais daiktais, nes kratymas aparatui la
bai kenksmingas. Taip pat dėl kratymo 
gali sudužti plokštelės arba apsitrinti jų 
emulsija. Tokiu atveju geriau įdėti apa
ratą ir negatyvinę medžiagą į kuprinę ar 
kišenę. Patartina į ką nors susukti, kad 
negautų dulkių.

•* *
Nežinomos medžiagos, kaip ir apara

to, kelionėn imti negalima. Kiekviena ne
gatyvinė medžiaga turi savo savumų, ku
riuos reikia pažinti. Imti nežinomą, kad 
ir labai geros rūšies, medžiagą, nepatar
tina. Pav., jūs visą laiką fotografuojat su 
ortochromatiška medžiaga. Draugas jums 
pataria paimti kelionėn panchromatinę 
medžiagą, su kuria jis gauna puikius re
zultatus. Jūs tačiau gerų nuotraukų ne
padarysit, nes šios medžiagos savumų ne
žinot, pav., kad reikia specialaus filtro, 
kad bijo raudonos šviesos ir t. t. Nega
tyvinės medžiagos patartina pasiimti, nes 
kelionėje ne visur jos gausite arba gau
nama sena, ypač jei turit tokio formato, 
kuris mažiau paplitęs, aparatą. Mažuose 
miesteliuose greit medžiagos neišperka, 
todėl sunku gauti šviežios ir gerai išlai
kytos. •* •

Jei keliauji į užsienį, pasiteirauk apie 
muitus ir draudimus fotografuoti. Yra 
kraštų, kur įsivežant aparatą ir medžia
gą reikia sumokėti muitą. Taip pat dau
gelyje šalių tam tikrose zonose visai, o 
kitur tik tam tikrus objektus, draudžia 
fotografuoti. Kas fotografuoja draudžia
mose zonose ar neleistus objektus, bau
džia net iki kalėjimo bausmės, pav., Če
koslovakijoje. Italijoje, pav., galima fo
tografuoti visa tai, kas gražu, bet ne tai, 
kas rodo skurdą, vargą. Apie muitus ir 
draudimus fotografuoti žinių galima gauH 
to krašto, kur keliaujame, atstovybėje, 
konsulate arba kelionės biuruose. Bet ge
riausiai apie draudimą fotografuoti visu- 
met pasiteirauti vietoje.

♦* *
Kas turi plokštelinį aparatą, tam ke

lionėje nemaža vargo sudaro apšviestų 
plokštelių pakeitimas naujomis. Geriau
sia, žinoma, pasiimti tam tikrą maišelį 
plokštelėms pakeisti (vokiškai Wechsel- 
sack). Tai yra iš šviesos nepraleidžiančios 
medžiagos (gumos ar audeklo) maišelis su 
dviem rankovėm galuose. Į jį įdedamos 
kasetės su apšviestomis plokštelėmis ;r

dėžutė su naujomis ir įkišus į jį rankas 
per rankoves dienos šviesoje plokštelės 
pakeičiamos. Jį galima pirkti ir pačiam 
pasisiūti. Nepatartina pirkti guminį. Kas 
tokio maišelio neturi, gali įeiti kur nors 
į rūsį, pas fotografą miestely ar pas kokį 
foto mėgėją. Naktį, jei tik pro langą ne
krenta mėnulio ar kitokia šviesa, galima 
plokšteles pakeisti kiekviename kamba
ry, tik reikia tai atlikti savo paties ar 
kurio daikto (spintos) šešėlyje. Kas ne
įpratęs visiškoje tamsoje keisti plokšte
les, patartina pasiimti kišeninį elektros 
žibintuvėlį su raudona lempute (yra spe
ciali). ,* *

Labai reikia saugotis nesumaišyti ap
šviestas plokšteles su neapšviestomis. 
Niekumet negalima dėti apšviestų ir ne
apšviestų į vieną dėžutę. Apšviestoms 
reikia turėti atskirą dėžutę. Plokšteles 
reikia sudėti poromis emulsija su emul
sija ir susukti į juodą popierį, o ne į bal
tą ar laikraštį.

Ar patartina kelionėje ryškinti nuo
traukas? Tai klausimas, kuriuo galėtų 
daug kalbėti. Trumpai suglaudus — visų 
nuotraukų ryškinti nepatartina. Labai pa
tartina išryškinti tik po vieną antrą nuo
trauką patikrinti, ar tvarkoje aparatas 
(jis gali kelionėje sugesti) ir ar gerai ap
šviečiamos nuotraukos. Chemikalų (ryš
kintojo ir fiksuotojo) patartina paimti pa
tronuose, milteliais arba ryškintoją kon
centruoto skiedinio pavidale, pav., „Ro- 
dinalio“ 100 gr. buteliuką. Kas turi plokš 
telinį aparatą, turėtų pasiimti dvi vone
les, nors kai kur galima ir be jų apsieiti, 
pav., lėkštę panaudoti. Rolfilmoms ryš
kinti yra specialių indų, į kuriuos filmą 
galima įdėti dienos šviesoje. Be to, mažo 
formato filmas (nuo 24 X 36 mm iki 6X9 
cm) galima išryškinti ir stiklinėje ar puo
delyje laikant už filmos abiejų galų. Kas 
ryškina kelionėje, turi būtinai pasiimti 
termometrą ir žiūrėti, kad temperatūra 
neprašoktų 18—19° C. Kas pats neryš
kina, kur yra nusimanąs foto prekybinin
kas, jam gali duoti išryškinti minėtas 
„bandomąsias" nuotraukas.

Fotografuoti galima ir traukiniu ar 
automobiliu važiuojant arba garlaiviu 
plaukiant, jei turi stipriu objektyvu (f:3,5; 
4:5) ir geru užraktu aparatą. Iš traukinio 
fotografuojant negalima ilgiau apšviesti, 
kaip Vioo sek. Kokio ilgumo apšvietimas 
galimas fotografuojant įvairius judančius 
objektus (arba iš judančių stovinčius) rasi 
K. Lauciaus knygoje „Fotografuoti gali 
kiekvienas" speciales lenteles, kur vis
kas smulkiai nurodyta. Iš traukinio ir 
garlaivio reikia fotografuoti smailiu kam
pu priešaky esančius objektus. Ryškumas 
dažniausiai nustatomas ant begalybės, nes 
fotografuojami toli esą daiktai ir atvira 
diafragma.

* *
Būdamas svetur venk daryti atviručių 

tipo nuotraukas, t. y., tokias, kaip kad 
daromos atvirutėms: žinomų objektų ir 
taip, kad visas tilptų. Bažnyčių, muziejų, 
paminklų nuotraukų beveik visur gausi 
pirkti ir tai pigiau atsieina, kaip pačiam 
fotografuoti. Reikia fotografuoti tokius 
vaizdelius, kurių daugelis nefotografuoja, 
aiba jei fotografuoji visų fotografuojamą 
objektą, parink nedidelę jo charakterin- 
gesnę dalį. Kiekvienai nuotraukai reikia 
duoti individualų antspalvį, kad ji būtų 
ne tikrovės kopija, o meniška. G. I.
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SXajtytoJu
Mes keliaujam pėsti!

1933 m. kelionių konkurso Lie
tuvos vandens keliais teisėjų nuo
monę jau žinome. Džiugu, kad jau 
pirmame tos rūšies mūsų konkur
se nors tiek dalyvauta. Tačiau tas 
konkursas neišjudino mūsų visų. 
Juk ir baidares ne visi turėjom ir 
turim!... O keliauti turime mes, 
skautai, visi! Greit paliksim mo
kyklos suolą. Tada imkim lazdą į 
rankas, kuprinę ant pečių ir su 
šypsena ir dainomis lūpose į pui
kiuosius tėvynės laukus! Tai ma
ža bėda, kad ne visi galim keliau
ti baidarėm. Juk mes turime dvi 
,,skautiškas kojas" (kojas — nebi
jančias kelionės), kuriom išvaikš- 
čiosim ne tik Lietuvos paupius, 
bet ir laukus, ir kalnelius, ir pui
kiąsias Nerijos kopas! Mes keliau
jame pėsti!

Taigi dėl daug priežasčių (laiko, 
„plonos kišenės", tėvų neleidimo) 
mes negalime dalyvauti kelionių 
baidarėmis konkurse. O juk ne tik 
keliauti yra smagu, bet ir... kon
kurse dalyvauti. Tada geriau pa
stebėtume tai, dėl ko keliaujama, 
o taip pat konkursas gal išjudintų 
ir tuos mūsų brolius, kurie ne
mėgsta keliauti. Todėl siūlyčiau 
nepamiršti ir pėsčiųjų! O kad dau
giau išjudinti keliauti, siūlyčiau 
plačiu ir visiems prieinamu mastu 
pravesti kelionių konkursus. Mū
sų tuntai ir draugovės turėtų tuo 
reikalu irgi pagalvoti ir parodyti 
savo iniciatyvos. Jų iniciatyva 
daug čia sveria. Gal ir per drąsų 
prašyti ir skautams remti dr-jos 
skyrius tuo susiįdomauti. Bet juk 
jau laikas, kad mes keliautume 
Lietuvos laukais!

Dar keletą žodžių. Duokime 
progos konkurse dalyvauti ir ma
žyčių, 3—7 dienų kelionių daly
viams, keliaujantiems savo arti
moje provincijoje. Gal tokios ke
lionės net yra įdomiausios ir nau
dingiausios. Nuo mažo pradėkim. 
Be to, nepamirškim, kad daugiau 
kaip 9O°/o mūsų skautų negali sva
joti šiuo laiku apie paprastą, ne
kalbant apie geresnį, foto apa
ratą . ..

Taigi, nepamirština, kad keliau
jame ir pėsti!

Vytautas R.

Noro ir pasiryžimo 
mums7 nestinga...

(Žodis dėl sesutės Chmieliauskaitės 
straipsnio Kodėl mes nekeliaujame?).

Sesutės Chmieliauskaitės mintys iš
keltos straipsnyje Kodėl mes nekeliauja
me? yra sveikintinos, tačiau vertinti jas 
objektingoje plotmėje netenka, jei ne 
perdėm, tai bent iš didesnės dalies. 
Pirmiausia krenta į akis tas faktas, kad 
sės. Chmieliauskaitė pabrėžia vandens 
kelių konkursą ir ant to konkurso, rods, 
kaip ant kokios uolos remiasi, o tačiau 
šis pirmasis vandens kelių konkursas ne
gali būti (ir nėra!) tikru faktoriumi, nusa
kančiu apie skautų nemėgimą ar pamė
gimą keliauti vandens keliais. Ir štai 
kodėl:

a) toks konkursas buvo pirmutinis,
b) statė konkursines sąlygas, o ne 

bendrai ragino keliauti,
c) stigo (ir stinga!) vadų, turinčių 

prityrimo vadovauti toje kelionėje ma
žesniems ar didesniems skautų viene
tams,

Apie teatrą. '
(Tęsinys iš š. m. Sk. A. 9 nr.).

Nors teatras, kaip jau minėjau, yra 
savarankiškas menas, bet jam pagalbon 
ateina kiti menai, kurie natūr. teat, už
kariavo sau pirmaeilę padėtį, ko skautų 
teatruose neturėtų būti. Paskui nereikia 
pamiršti, kad pagelbinis teatrui menas, 
kaip tapyba, yra tik ten priimtinas, kur 
dirba menininkai dekoratoriai, kur tam 
tikslui nesigailima arba kliūčių nedaro 
išlaidos. Mėgėjai ir skautai, neturėdami 
tų galimybių ir norėdami įgyvendinti 
natūralistinėj formoj bet kokį vaizdą, jį 
tik suparodijuoja. Todėl ir reikia skau
tams visiškai atsikratyti natūralistinio 
teatro rėmais ir daugiausia kreipti savo 
dėmesį į pačią teatro esmę, į teatrališku
mą, t. y., į ritmišką pačio žmogaus pa
sireiškimą, kaip ritmiškų judesių reiš
kėją. Ir tą teatralinį ritmiškumą reikšti 
ne graikų ir ne viduramžio gyvenimo 
ritmu, bet šių dienų moderninio gyveni
mo ritmu.

Taigi, skautų vaidinimuose, kur jie be
būtų: ar prie laužo, ar scenoje, nereikia 
galvos sukti dėl dekoracijų. Svarbiausi is 
dalykas turi būti kuriamoji ir išreiškia
moji vaidybos galia, o paskui visi kiti 
pridėčkai. Mėgėjų gi teatruose dažnai 
išeina taip, kad dekoracijos, baldai ir bu
taforija laikoma pirmos eilės dalykais, o 
paskui jau pati vaidyba. Reikia žinoti, 
kad pirmasis ir pagrindinis teatro užda
vinys yra mokėti pareikšti sukauptus 
savy jausmus, kaip pavieniui taip ir ko
lektyviai, o paskui jau visa kita, t, y., 
dekoracijos, baldai ir tai tik tiek, kiek 
tai reikalinga žiūrovui duoti akstiną pa
čiam susidaryti tinkamą matomo daly
ko foną.

Čia duosiu mažą pavyzdį. Palangoje 
1931 m. prie skautų laužo buvo pastaty

ti) kelionės vandens keliais pas irius 
naujas dalykas ir kaipo toks nėra pri
gijęs nei skautuose, nei šiaip jaunime.

Tad sesutės Ch-tės receptai nurausti 
visiems Lietuvos skautams, išskyrus 
aštuonius ir vieną sesutę, mums atrodo 
nepamatuoti ir... stačiai naivūs, juo la
biau, kad mes nesame nei apsnūdę, nei 
aptingę, kaip sės. Ch-tė klaidingai spėja.

Dar naiviau atrodo sės. Ch-tės aukšto 
tono išvadžiojimai, jog „mes bijome pa
keisti minkštą lovą tvankiame kamba
ryje kietu guoliu po atviru dangum 
kvapniam pušų miške“. Tikra „sensacija“! 
O mes ar nestovyklaujame? Stovykloje 
gulime ant pūkų?! Nesugebam kovoti su 
gamtos užgaidomis?!

Sės. Ch-tė tai pamiršo, nes, matyti, 
vandens kelių konkurse tariasi iškentė- 
jusi kančias net keliems amžiams pirmyn.

Dėl toliau keliamų straipsnyje minčių, 
kad nėra keliavimui minimalinių sąlygų, 
tai sės. Ch-tei nei vienu negalime prieš
tarauti ir jei šios mintys būtų išreikštos 
be griausmingos įžangos, nebūtų buvę 
reikalo rašyti šių eilučių, juk ir pati sės. 
Ch-tė, baigdama savo straipsnį, paneigia 
skautų apsnūdimą, visą savo įžangą: 
„Noro ir pasiryžimo mums nestinga, o 
jei jų įvykdinti kartais negalime, tai yra 
kliūčių ne nuo mūsų priklausančių“. 
Tikra tiesa.

Balys Gendvilas.

tas vaizdas — „Stratosferinė raketa“. 
Paprasta, nuo konservų, lentų dėžė at
stojo stratosferinį balioną, degantis lau
žas buvo liepsningoji mūsų saulė ir kad 
patiesta balta paklodė atstojo mūsų gra
žų mėnulį, o Palangos miško smėlis — 
beribę erdvę. Stebėjusieji vaizdą sve
čiai ir skautai gyveno dėžėje sėdinčių 
„mechanikų" pergyvenimais ir jų išsi
vaizduojamąją kelionę į Marsą. Tikrinu, 
kad vaidinusieji buvo tokiame kūrybiš
kame stovy, kad įtikino visus jų siekia
mo tikslo tikrumu — tai ir yra vaidyba. 
Kalbami daiktai buvo tik akstinas žiū
rovo fantazijai duoti darbo ir įtraukti jį į 
teatralinį kūrybinį procesą. Tai mažas pa
vyzdys, kuris ir nusako skautiškų pasi
rodymų formą.

Skautų teatralinių pasirodymų 
repertuaras.

Jau anksčiau pasakiau, kad skautai 
savo teatrališkuose pasirodymuose turi 
būti patys sau žmonės, vadinasi, nepa
mėgdžioti kitus ir nesikapstyti mėgėjų 
repertuaruose, bet patys turi kurti 'r 
savo kūryba duoti impulsą ir pavyzdį 
mūsų mėgėjų teatrams. Skautai, kaip pa
vieniui, taip ir kolektyviai, gali ir turi 
kurti vertingų teatrališkų vaizdų, nors 
kartais jie bus visai trumpučiai, o ne 5—6 
veiksmų dramos. Medžiagą šiai savo kū
rybai reikia semti iš bėgančio gyvenimo. 
Čia reikia nepamiršti, kad Lietuvių skau
tai, imdamiesi šio kūrybinio darbo, atsto
vaują dabartiniam Lietuvos jaunimui. 
Toji Lietuvos jaunimo dvasia turi reikš
tis ir jų kūryboje. Lietuvių dvasios per
lų jaunimas gali pasisemti iš mūsų se
nuolių, kurie tą didį dvasios turtą su
krovė savo dainose ir pasakose.

Gyvendami šiandie kurkim rytojui, 
bet nepamirškim ir vakarykščios dienos.

&

212

21



Savo JirtoM
ytn^e(irvo« ranka

— Ar operacija pavyko?
— Gydytojas turi viltį, bet tai labai sunkus atsitikimas.
Ligonis pabudo iš svaigulio. Jis pramerkė nuostabiai gilias 

akis ir paprašė atnešti žmonos laišką, kuris liko jo švarko ki
šenėje. Gydytojas pasiuntė sesutę atnešti laišką iš rūbinės. 
Ligonis paėmė laišką, bet skaityti negalėjo dėl silpnumo. Su 
laišku rankoje užsnūdo. Su laišku pabudo. Laiško jis niekam 
nedavė. Jam darėsi vis blogiau ir blogiau. Jo akys nebepra- 
simerkdavo.

Trečią dieną prie klinikos durų atėjo graži, išbalusi kaip 
mirtis, moteris.

— Kur mano vyras? — paklausė ji baimingai.
— Įeikit vidun ir sušilkit, — atsakė sesutė. — Jūs dab.ir 

negalite jo pamatyti, jam negalima jaudintis. Tai daktaro griež
tas įsakymas.

— Aš, jo žmona, negaliu jo matyti, mano Pietro!
Ji puolė ant kelių, ji apkabino sesutės kojas. Atėjęs dak

taras užtiko šitą momentą.
— Jis sunkiai serga. Susijaudinimas gali jį užmušti. Ne

jaugi tamsta norėtum...
— Aš noriu tik iš užpakalio prieiti, tik jį pamatyti.
— Eikit su manim! — Ir daktaras davė ženklą sesutei.
Ji nuėjo pirma ir pastatė ties lova širmą. Moteris atsargiai 

priėjo prie lovos galvūgalio. Su ranka ji švelniai perbraukė li
goniui per kaktą ir plaukus.

— Tai buvo Angelines ranka!
Tamsios akys atsimerkė ir vėl užsimerkė. Ligonis užsnūdo.
Kitą dieną leido jiems pasimatyti. Bet kalbėtis galėjo tik 

ženklais. Kasdien ilgiau. Džiaugsmas, toji galinga gydomoji jėga, 
padėjo jam pasveikti.

Po kelių savaičių laiminga pora apleido kliniką. Visi ligo- 
nys džiaugėsi drauge su jais. Ir Kristas dar ilgai lydėjo juodu 
akimis pro langą.

Sūnau, atleisk mums!
Kristas paprašė paštininkę, kad atsiųstų jo pinigus per 

Šlunegerį. Dėkodamas paspaudė atsisveikindamas ranką dak
tarui ir sesutei. Lauterbrune aplankė Albertellio kapą. Paskui 
išvyko į Untersee.

— Štai aš vėl.
— Bet neišvarytas?
— Ne, bet aš į ten nebegrįšiu. Aš padariau kvailystę ir 

dabar turiu atkentėti.
— Ir gerieji metai, per kuriuos būtum galėjęs išmoki i 

amato, dabar irgi praėję, — sušuko motina. — Aš taip ir nu
jaučiau. Vaike, dabar vėl prasidės rūpesčių?

Kristui buvo sunku klausyti šitų žodžių. Visada taip su
tinkamas namuose! Jau buvo beprasižiojąs prieštarauti, bet 
susilaikė ir nuleido galvą. Tylėdamas sėdėjo kėdėje.

— Aš gulėjau Vengene ligoninėje, kelias savaites.
— Sirgai! Tas turėjo kaštuoti daug pinigų!
— Manai, mama?
— Ir kodėl nieko mums neparašei?
— Man blogai sekėsi. Jei būtų visai blogai pasibaigę, 

jums būtų parašę.
Tėvas vaikščiojo iš kampo į kampą. Staiga Kristas pa

juto karštus jo pirštus ant savo galvos. „Sūnau, atleisk mums, 
mes buvome tau neteisingi". Ir motina tylomis verkė.

Kitą rytą Kristas išėmė iš kišenės užantspauduotą voką. 
„Paimkit tai ir vartokit, jums reikia. Dabar aš vėl einu".

— Kur?
— Kur daugiau nebematyčiau Jungfrau, — ir greitai išėjo 

pro duris.
Tėvai sėdo prie stalo ir atidarė voką. Du tūkstančiu 

frankų! Visa, ką jis buvo sutaupęs, kad galėtų mokytis, kai 
pasibaigs tunelio statyba. Tvlėdami tėvas ir motina žiūrėjo vie
nas į antrą. „Dabar galime išsimokėti skolas" — sušuko mo
tina. „O tuos aš atidėsiu mano laidotuvėms“, — pasakė tėvas, 
imdamas du šimtu frankų.

CKalėdos!
— Šiandien atvyksta šeima, — pasakė direktorius, — po 

pietų eisime jų pasitikti. — Direktorius džiaugėsi, kad Kalėdoms 
visi susirinks. Šlunegeris atvilko iš slėnio eglaitę — nes kirsti 

augančias kalnuose eglaites niekas nesiryžo. Visi džiaugėsi kaip 
vaikai ir nekantriai laukė Kalėdų. Stalius padarė eglaitei me
dinį stovą, ir dabar ji stovėdama kambario kampe laukė, kad 
vaikų rankos ją papuoštų.

Laimei, oras pasitaikė puikus, ir sportinis traukinys ėjo 
iki Vengerio Alpių stoties. Direktorius pasitiko žmoną ir vai
kus ir visi neskubėdami linksmi nuėjo ledyno sodybos link. Juos 
lydėjo du nešiku su dideliais ryšuliais. Nes jie nešė ne tik do
vanų vaikams, bet ir mažų kalėdinių dovanėlių visai kolonijai.

Atvažiavusieji niekaip negalėjo apsiginti nuo Barry. Kon- 
radėlį jis tuojau parvertė į sniegą. Poniai padėjo abi letenas 
ant pečių. O direktorius tik žiūrėjo ir juokėsi. Kaip jo garsūs 
giminaičiai Saint Bernardo vienuolyne, ir Barry turėjo parištą 
po kaklu krepšelį. Bet ši kartą krepšelyje buvo pomerančiai 
vaikams. Vaikai lenktyniuodami su šunim nubėgo pirmieji.

— Pamanyk, — pasakė motina, — didžiausias vaikų troš
kimas Kalėdoms, kad eglutėje butų Kristupas Aplanalpas. Jie 
atvežė jam dovanų.

— Aplanalpo pas mus nebėra.
— Tikiuosi, neišvarytas?
— Jis išėjo pats. Garbės jausmas neleido jam čia pasi

likti. Išdidus berniukas apleido Vengeno kliniką, nepaprašęs 
dargi ligos pašalpos, į kurią turėjo teisę, nepasirodęs mums.

— Kaip? — paklausė motina. — Tai jo nėra? Dabar 
vaikams išnyks Kalėdų nuotaika.

— Blogas ženklas! — pasakė direktorius.
— Kaip tik atėjo namo, Konradėlis tuojau išbėgo ieškoti 

draugo. — Jis tur būt dar negrįžo iš tunelio, — galvojo ne
radęs.

— Konradėli, eikš su manim į kabinetą, aš turiu tau ką 
pasakyti. — Konradėliui labai patiko, kad tėvas taip rimtai 
kreipėsi į jį.

— Kristo pas mus nebėra. — Motina išgirdo, kaip Kon
radėlis pradėjo verkti.

— Kazyte, — pasakė ji dukrelei, — Kristo pas mus ne
bėra, kątik tėvelis pasakė apie tai Konradėliui.

Konradėlis verkdamas išėjo iš kabineto. Motina norėjo jį 
paguosti, bet jis nuo jos nubėgo pas sesutę. „Kazyte, ar tu 
žinai, kad jo čia nėra?"

„Šįvakar, kai uždegsim eglutę ir jis pamatys naujas ro
gutes, jis viską užmirš", — galvojo tėvas.

Kalnų sniego dykumose viešpatavo tyla, kurios nepasiekė 
nė vienas varpų garsas iš slėnio.

Prie eglaitės kambario durų sustoję dideli ir maži giedojo 
iškilmingą Kalėdų giesmę, giedodami įėjo į kambarį. Konradėlis 
vos begalėjo nustovėti iš džiaugsmo, kai pamate prie eglaitės 
jam skirtas rogutes. Bet jis vyriškai stengėsi giedoti iki galo, 
sulaikydamas džiaugsmo šūkius iki paskutinio giesmės garso.

Konradėlis negalėjo atsidžiaugti gražiomis rogutėmis. Ka
zytė buvo sužavėta tėvelių dovanotu sidabriniu apyrankių, ku
riame buvo įtaisytas paslėptas medalijonėlis su tėvelio, taip 
dažnai esančio toli nuo jų, portretu. Pirmam džiaugsmui apri
mus, vaikai atnešė savo dovanas tėvams. Konradėlis neturėjo 
kantrybės laukti, kol tėvas pats atsiriš dėžutę. Jis atėmė iš jo 
ryšulėlį ir pats išvyniojęs padavė gražią šilku siuvinėtą ka
napos pagalvėlę, „Nuo Kazytės“, — pasakė jis.

— Šilkas ledynuose! — nusišypsojo tėvas. Bet Konradėlio 
dovaną tėvas turėjo pats išvynioti. Konradėlis tik nekantrau
damas žiūrėjo.

— Mūsų nameliai Meilene! Konradėli, tu puikiai juos nu- 
piešei, aš prisegsiu piešinį knopkėmis ties mano rašomu stalu, 
ir žiūrėdamas visada galvosiu, kad Konradėlis darbštus ir mo
kosi pamokas be senelio paraginimų.

Žvilgsnis į dėžutę. Abiejų vaikų veidai staiga surimtėjo: 
Kristo dovanos tebėra. Juk tai buvo pirmoji proga įteikti do
vanų draugui. Ir juodu juk rinkosi dovanas nekieno nepata
riami! Kas buvo skirta Kristui! Kaip ilgai Kazytė siuvinėj). 
Vaikams pagailo pačių savęs.

— Kur dabar Kristas? — paklausė Konradėlis.
Niekas neatsakė.
— Ar jūs nežinote, kur jis?
— Pagiedokime dabar „Gul šiandieną jau ant šieno", — 

greitai pasakė motina, ir užvedė giesmę. Vaikai pritarė, bet ne
galėjo sulaikyti ašarų, šį kartą ir Kazytė apsiverkė. Ir tokiu 
būdu pasidarė ašarotos Kalėdosi
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Sotto kapo.
—• Ar žinote Kristupo Aplanalpo adresą? — paklausė 

direktorius raštinės vedėją.
— Aš tuoj pažiūrėsiu sąrašuose“. — —
— Untersee.
— Gerai, ačiū. — Ir direktorius pasiuntė telegramą su 

apmokėtu atsakymu.
Kitą rytą jis gavo tokią telegramą: „Siderso aliumini]aus 

fabrike, Valtis. Apianalpienė'. Direktorius pasiuntė antrą te
legramą. .

Vaikus pralinksmino tik dalyvavimas italų šventėje. Ilgo 
tarnautojų namų koridoriaus gale buvo įrengta prakartėlė, kuri 
vaikams užvis daugiau patiko. Vaikai padalijo italams mažų 
dovanėlių ir pyragaičių, kuriuos mamytė kepė visą savaitę.

— Fasakyk italams vieną gerą žodį ir jie bus kaip dan
guje, — pasakė kartą geroji Ližė, virėja. Jei jie tokie dėkingi 
buna už vieną žodi, tai tuo labiau buvo patenkinti tuo vakaru, 
kuris buvo jiems šiandien surengtas. Buvo giedamos Kalėdų 
giesmės, o Leoncavallo, siciiijetis, pritarė armonika.

— Mille gracie, tante gracie! Evviva la Direttrice! — šau
kė darbininkai, kai šventei pasibaigus ji išsirengė namo.

• *
Paskutinę senųjų metų dieną, temstant, atvyko Kristas.
— Sveikas! — sušuko direktorius, paduodamas jam ran

ką. — Nesirodyk tuo tarpu vaikams. Tu būsi jiems papildoma 
Kalėdų dovana. Einam į eglaitės kambarį, ten dabar nieko nėra.

— Sveikas gyvas! — pasisveikino ponia. — Uždekim žva
kutes, paskui pašaukim vaikus, jie padeda virėjai prie stalo.

Koks kilo triukšmas, kai vaikai pamatė stovintį prie eg
laitės savo seną draugą. Pirmom valandėlėm jie visai pamiršo 
turį jam dovanų.

— Kazele, o kur dėžutė? — staiga sušuko Konradėlis, 
ir Kazelė atnešė iš spintos dovanas.

— Žinai, čia braižybos įrankiai tau, kai studijuosi tech
niką! — pareiškė Konradėlis, — o šita kepuraitė pravers jau 
rytoj, kai eisim važinėtis rogutėmis. — Ir jis tempė Kristą 
prieškambarin parodyti naujų rogučių.

Tuo tarpu iš savo kabineto išėjo direktorius, su voku ran
koj. Tame voke buvo prirengta išsiųsti Kristui ligos pašalpa. 
Direktorius greit numetė seną ir paėmęs naują voką užrašė:

Sottokapo (pakaitos viršininkui) Kristupui Aplanalpui.

įPcasimušimas.
Buvo pasamdyta daug naujų darbininkų. Taip daug, kad 

vos beišteko visiems miegamų vietų ir reikėjo išnaudoti kiek
vieną kampą. Kristas, kaip sottokapo, stovėjo darbe šalia mil
žino lombardiečio. Kuo šaltesnės buvo uolos, tuo karštesnė 
darėsi su jomis kova. Nes kiekvienas naujas šalčio laipsnis 
reiškė: mes esame arčiau prie tikslo. Nes į einančią plonyn 
uolų sieną spaudė milžiniški ledynų plotai.

Inžinierius, kuris dabar beveik visai nebeskirdavo laiko 
poilsiui, buvo suskaitęs, kad tunelio anga bus išmušta vasa
rio 21 dieną.

Visas pasaulis žiūrėjo į Jungfrau.
Atvyko žiūrovų, išlepintų žmonių. Jie dar niekados ne

buvo keliavę per tolų gilų sniegą. Telegrafas, kuris turėjo pra
nešti visam pasauliui, kad didysis tikslas jau pasiektas, dar
bininkų buvo atkastas, nes visos linijos laidai buvo užpustyti 
sniege! Kad nepavėluotų, daugumas svečių atvyko peranksti. 
Jie be perstojo skambindavo telefonu į tunelį: kada? kada?

Ponia direktorienė ir jos talkininkės turėjo pilnas rankas 
darbo. Ji nusiramindavo tik kai užgesdavo visos žvakės sve
čių kambariuose; tada ji jausdavos kaip motina, suguldžiusi vi
sus vaikus ir turinti trumpą valandėlę sau.

Direktorius buvo labai susirūpinęs. Jis įsakė visų keturių 
pakaitų viršininkams labai rūpintis, kad darbininkams įtempus 
visas jėgas neatsitiktų kokios nelaimės.

• ♦
Gili naktis. Juoda stovyla, slėpdama po skvernu žibin

tuvą, įsmuko į kalvę, po jos antra, trečia. Langai buvo už
tiesti antklodėmis. Prasidėjo tykus kalimas.

♦• •
Svečiai klausiančiais žvilgsniais pasitikdavo inžinierių, 

kaip tik jis pasirodydavo. Visų akyse buvo tik vienas klau
simas: kada?

— Neanksčiau, kaip rytoj trečią valandą po pietų. — 
Griežti žodžiai nepaliko jokių abejonių. Draugija išsiskirstė. 
Daugelis nuėjo atsigulti, nes jautėsi pavargę nuo tokio oro. 
Visą dieną be perstojo snigo. Atrodė, kad pečius slegia visa 
ta sniego našta.

Konradėlio kalendoriuje Meilene buvo išbraukta prieš
paskutinė diena. Pamokų pertraukų metu kalbėta tiktai apie 
prasimušimą. Mokytojas net į klasę atsinešė naują laikraštį. 
Dabar tik keturi metrai!

— Seneli, kada mes važiuosim? — kas valandėlę klau
sinėjo Konradėlis. Sulig jo tvarkaraščio, išvažiavus vakare, kai 
jau turėjo eiti gulti, dar būtų galima naktiniais ir specialiais 
traukiniais pasiekti ledyną.

Senelis užjautė jį. Jis sakė motinai: jei kuris tikrai pri
klauso prie tunelio statytojų, tai bus Konradėlis. Bet motina 
šį kartą buvo kitos nuomonės, kad vaikams nevisur tinka būti 
ir kad Konradėlis nepriklauso prie tunelio statybos. — Kon- 
radėli, tu mažasai direktoriau, tu ten nebūsi!

Iš angos pasirodė ranka, paskui platus pečiai.

Gręžikai virpėjo iš susijaudinimo! Pirmosios trys pakaitos 
vistik pamažu rengėsi, turėdamos viltį dar kartą vykti į tunelį. 
O ketvirtoji pakaita, vadovaujama jos kapo Ucielli, buvo darbe. 
Joje buvo ir Kristas, kuris norėjo dirbti iki galo. Raudonos ran
kos laikė grąžtus. Kaip įsiutę švitavo kūjai. Kristas dirbo su 
nežmonišku įtempimu: juk šito momento jis laukė visus ketve
rius metus su jaunuolišku užsidegimu.

Trys bertainiai trečios. Dar penkiolika minučių, ir jie turės 
užleisti savo vietą ir triumfą naujai pakaitai.

— Grąžtai! — įsakė Kapo, visas sušilęs. Buvo atvilkti 
nauji grąžtai. Lizdai darėsi vis gilesni. Kristas nustebęs žiūrėjo. 
Argi kiti turi daugiau jėgų už jį?

— Attencione! Ferril
Jie nusviedė į šalį grąžtus. Grąžtus, ilgio apie tris metrusl
— Apgavystė! — sušuko Kristas, — iš kur tokie grąžtai?
— Sacravolte! iš kalvės! — suriko kapo, nustumdamas jį 

į šalį. Kristo akys suliepsnojo.
Sprogdintojas su padėjėju atnešė dėžę. Pakėlė dangtį. 

Dinamitas! Ne vestfalitas, kuris griežtai buvo įsakyta vartoti, 
kad būtų apsaugotos uolos nuo nereikalingo ardymo. «

Kristas žinojo, kad tą valandą jo gyvybė pavojuje. /J
Jis užtrenkė dangtį ir atsiklaupė ant dėžės.
— Sacramento diavolo! — Šešios rankos nutvėrė jį ir nu

tempė atgal. Jis stengėsi įsikabinti į sieną. Smūgis — aštrus 
skausmas — per kaklą teka šiltas kraujas.

Trenksmas. Duslus aidas. Akmenų griuvimas. Pusiau ap
svaigęs Kristas išgirdo: Evviva! evviva! Gryno šalto oro srovė, 
oras.

Kristas atsigavo. Pro jį veržėsi iš tunelio minia. Prisirišę 
prie lazdų raudonas nosines, jie kėlė jas kaip vėliavas. Jie 
mojavo žibintuvais.

— II traforo! — Prasimušimas! — Vittoria! — Evviva 
Ucielli! evviva! evviva!

Dienos didvyrio vardas vis dažniau skambėjo. — Evviva 
1‘ingegnere! — aidėjo tunelyje ir garsas atsimušdavo į Kristo 
širdį,

Užspaudęs ranka žaizdą smilkinyje Kristas sunkiai slinko 
ton vieton, iš kur veržėsi į tunelį palša šviesa. Jis perkopė 
per skaldos krūvas, išlindo pro angą, atsikėlė ir atsidūrė be
stovįs amžino kalnų sniego jūroje.

Viršum kalnų viršūnių spindėjo Aušrinė. Rytuose kilo pir
mieji pragiedruliai. Priešais stūksojo spinduliuojanti Jungfrau 
viršūnė.

Vienas amžinoje tyloje. Šventas Dieve, koks esi didis ir 
koks didingas Tavo vardas!

Fioletiniai spinduliai driekėsi vakarų sniegynais. Rytai 
paraudo, suliepsnojo: patekėjo saulė!
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Pasigirdo artėją žingsniai. Sunkių batų pajudinti riedėjo 
akmens. Pasirodė ranka, nusitvėrusi uolos, paskui pro angą pra
sistūmė platūs pečiai. Žmogus atsikėlė. Šalia Kristo atsistojo 
vyras, kuris sukūrė tą veikalą ir kuriam tapo pavogta 
garbė pirmajam išeiti iš tunelio į amžinus sniegynus.

— Tu čia? Kraujas ant sniego?
— Tik įdrėskimas kaktoje. Nieko daugiau.
Inžinierius paėjo keletą žingsnių, kur prie uolos buvo pa

statytas raudonas ženklas. „Kryptis buvo gera, labai gera“, — 
murmėjo jis sau. — „Bet", — kreipėsi jis į Kristą, piktai pa
žvelgdamas, — „kaip jūs čia siutote! Jūs pridėjote dinamito 
kaip bepročiai! Jūs išsprogdinote tunelio angą dengiančias 
uolas! Tai nusikaltimas. Jūs peržengėte mano įsakmiai duotas 
instrukcijas! Aš to nelaukiau iš savo artimųjų padėjėjų, ypa
tingai iš tavęs!“

Kristas tylėjo.
Tuo tarpu tunelyje pasigirdo džiaugsmingi šūkavimai. Sve

čiai veržėsi juokdamiesi pro ankštą angą. Stebėjimasis. Entu
ziazmas. Korespondentai tuojau atskleidė savo bloknotus ir pra
dėjo rašyti su nepaprastu įniršimu. Tačiau pieštukai lūžo, nes 
tai, ką jie matė, nesidavė aprašoma. Žodžių trūko.

Sugrįžę svečiai dalyvavo kaip žiūrovai darbininkų šven
tėje. Šventė buvo tikrai linksma ir triukšminga. Skambėjo visų 
Italijos provincijų dainos. Dienos didvyrio, Ucielli, sveikatai 
buvo daug išgerta.

Vidurnaktį sekančios pakaitos kapo, Rapolleti, kuris ti
kėjosi, kad jam teks laimėjimo garbė, atsisėdo prie Uciellio, 
ir iš girto italo lengvai sužinojo, kokiomis priemonėmis šis lai
mėjo, ir kaip Sviccero būtų jo, Rapolleti, pakaitai suteikęs lai
mėjimą. „Jis, tur būt, tebeguli kur nors ten tunelyje kokiam 
kampe, aš jam gerai sudaviau. Jis, žinoma, vėl atsikels, švei- 
Įcariška kaukolė daug išlaiko“.

Rapolleti rytą nuėjo pas inžinierių. „Mano pakaita būtų 
išmušusi angą, jeigu Ucielli nebūtų nustūmęs Šveicaro. Tas no
rėjo neleisti laužyti tamstos įsakymus. Jie slaptai pasigamino 
kalvėje ilgesnius grąžtus, ir pavartojo tikrą dinamitą".

— Aš buvau tau neteisus, Aplanalpai, aš turėjau žinoti, 
kad toks žmogus, kaip tu, neperžengsi vyresnybės įsakymo, — 
pasakė inžinierius Kristui, kuriam iš po sportinės kepuraitės 
matėsi balto binto kraštelis. Ir jis stipriai paspaudė jam ranką.

^asfculinioji dacGai
Džiaugsmas pabaigus milžinišką veikalą suteikė žmonėms 

naujų jėgų. Darbą darė lengvesniu retas, grynas oras ir šilti 
senai pasiilgti saulės spinduliai. Į juodą tunelį skverbėsi dan-

Jungfrau.

gaus mėlynės lopas. Išvežę skaldos vežimėlius pro angą žmo
nės valandėlei sustodavo lyg apakinti sniego baltumo, atsi
kvėpdavo gryno oro, ir žvelgdavo pietų šalin, kur už aukš
tųjų kalnų viršūnių buvo jų pasiilgtas tėvynės kraštas. Tik po 
to jie vėl pasiimdavo vežimėlius ir dingdavo tamsioje angoje.

Vieną dieną atvyko inžinieriai statybininkai, jauni žmo
nės, lydimi kalnų vadovo, kuris nuvedė juos prie pietų šlaito. 
Pakibę ant virvių jie darė matavimus apie uolas, į kurias įsi
terpęs turėjo būti pastatytas aukščiausioje visos Europos vie
toje viešbutis. Kristas lydėjo arkitektus. Inžinierius davė jiems 
į talką geriausius savo pagelbininkus.

— Dalykas daug sunkesnis, negu aš buvau manęs, — pa
sakė vienas jų antrajam, — bet tas tik paskatina mane įtempti 
visas jėgas. Man atrodo, tarytum mes statysime arų lizdą.

— Aš dar nesu girdėjęs, — atsakė juokaudamas Kristas,
— kad arai vartotų sušildytus įrankius savo lizdams krauti*).
— Abu arkitektai nusijuokė.

*) Statybai tokiame aukštyje iš tikrųjų geležies įrankiai 
prieš vartojimą sušildomi.

Priešais stūksojo didingi kalnai.

Inžinierius išėjo iš angos į mažą uolų terasą, kuri kilo 
viršum sniego plotų.

— Čia puikus reginys į pietų pusę, ir čia galime įrengti 
laiptus į ledyną. Mes iškalsime tunelį per ledą, kad žmonės 
į amžiną kalnų sniegą eitų pro mėlyną krištolų prieangį.

— Ką sakys žmonės, stovėdami taip aukštai? — paklausė 
arkitektas, žvelgdamas į pietus ir į žiemius.

— Jie rodys pirštais, — atsiliepė inžinierius, — ir sakys: 
štai ten Monte Leone, ten Finsteraarhorn, o čia Alečio ledy
nas! — ir, tur būt, keletą viršūnių sumaišys.

— Ir, ponas inžinieriau, jie sakys: Stebuklinga! Bellissimo! 
Puiku! Didinga! Glorious! Magnifique! Grandioso! Superbe! 
Kokia šviesa! It‘s worth the money!

— O kiti tylės, — pasakė inžinierius, ir jo akys, paprastai 
griežtos ir šaltos, svajingai pažvelgė į amžinų kalnų labirintą.

<§o učiai-
Liepos mėnuo. Vidurvasaris. Iš visur ateina telegramos: 

„Ar galima į Jungfrau?" — „Ne, dar nebuvo inspekcinio ap
žiūrėjimo".

Viešbučio savininkai slėnyje visai nėra tokie nekantrūs. 
Jie įkalbinėja turistus palaukti dar savaitę. Ir kas gali, laukia.

Kiekvienas darbininkas dirbo, kiek jėgos išneša. Niekas 
nenorėjo pasiduoti nuovargiui. Į tunelį vyko dvigubos pakaitos.

Jei yra malonu galutinai baigti mažą darbelį, tai did:s 
buvo ir džiaugsmas užbaigiant tą milžinišką darbą.

— O dabar visi marš gulti! — įsakė direktorius vieną 
paskutiniųjų dienų, ir nusiuntė du šimtu vyrų gulti, kaip vaikus.

Kartą buvo pranešta, kad Šveicarų Sąjungos Taryba at
vyksta neoficialiniai aplankyti. Pasiųstas ekstra traukinys. Prie 
direkcijos namų buvo iškelta didžiulė Šveicarijos vėliava.

Eismeerio stotyje saulė. Žemai slėnyje rūkas. Tarytum 
tyčia kalnai pasipuošė saulės šypsena pasitikti šveicarų pre
zidentą ir vyriausybę.

— Kaip gaila, — pasakė direktorius, — kad negalėsiu 
tamstas vežti visu tuneliu! Dar jokiu būdu negalima leisti į 
tunelį traukinio.

— Tai mes eisime pėsti, kiek galėsime.
Bėgiai jau buvo sudėti, darbininkai galutinai juos tvarkė. 

Palubėje dažytojai dažė raudonai elektros kabelio štangas. 
Tylus ir ramus darbas ten, kur dar nesenai čirpė grąžtai.

— Dabar mes esame Vienuolio kalne, — pasakė vienas.
Jie ėjo iki tos vietos, kur prasideda dantyti bėgiai. Čia 

dirbo daugiau darbininkų.
Čia svečiai sustojo. Jie vos begalėjo nuslėpti norą pa

kilti į Jungfrau.
Inžinierius tai pastebėjo. Jis priėjo prie darbininkų ir 

tyliai jiems kažin ką pasakė. Keli numetė įrankius ir nubėgę 
išvilko iš atsarginių bėgių į liniją dreziną. (Bus daugiau).
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MUSU SEINUS NRUJIEN

ŠEFO VARDINĖS IR JUBI
LIEJUS.

Kasmet tradiciniai minime 
mūsų Šefo Resp. Prezidento 
Antano Smetonos vardines. 
Ruošiami laužai — su pašneke
siais, šūkiais, deklamacijomis, 
vaidinimais ir k. Laužai įvyks
ta birž. m. 13 d. arba išvaka
rėse (VI.12).

VIII.10. Šefui sukaks 60 metų 
amžiaus. Sukakčių minėjimas 
Įvyks rugs. m.

Yra susidaręs specialus su
kaktims ruošti visuomeninis ko
mitetas, į kurį įeina mūsų vy
riausias skautininkas vyr. sktn. 
pulk. J. Šarauskas ir skaučių 
vadė vyr. sktn. S. Čiurlionienė.

Skautai nori tinkamai Vadą 
pagerbti. Mūsų vadovybė ruo
šia skautų organizuoto jubilie
jaus minėjimo pagerbimo pro
gramą. Būsiąs paskelbtas spe
cialus konkursas.

Iš Vilkaviškio tunto šventės.

Vilkaviškyje V.20. įvyko didelė tunto šven
tė. Dalyvavo daug skautų ir svečių. Į šven
tę teikėsi atsilankyti ir J, E. Vilkaviškio 
Vyskupas Karosas, kurį čia matome su 
skautų vadovybės atstovais sėdintį ir žiū

rintį skautų šventės programos.

Vasara — ne vasara, 
jei neturėsi SKAUTŲ AIDO!

IŠVYKO Į ADELBODENĄ.
Šveicarijoje yra įsteigtas 

tarpt, skaučių namas Our Cha
let, kurin suvažiuoja skaučių 
vadovės iš viso pasaulio pasi
tarti. Kasmet tuose namuose 
suruošiami aukščiausi skaučių 
vadovėms kursai. Lietuvos 
skautės, nors ten buvo labai 
laukiamos, savo atstovių ligi 
šiol dar nebuvo nusiuntusios. 
Štai V.31 jau išvyko 3 mūsų va
dovių atstovės į kursus. Išvy
ko: vyr. sktn. D. Kėsiūnaitė, 
psktn. Gr. Venclauskaitė ir 
psktn. L. Manumaitytė.

VISI TURI TURĖTI L. S. S. 
LIUDIJIMUS.

Prieš vasarą turi visi skau- 
tai-ės, davę įžodį, įsigyti L. S. 
S. liudijimus.

IŠVYKO STUDIJUOTI.
Buvęs Sk. Aido redakcijos 

narys sktn. V. Jurgutis, pasku
tiniu laiku dirbęs teisių fakul
tete asistentu, išvyko Belgijon 
ruoštis profesūrai. Kiek anks
čiau Šveicarijon taip pat ruoštis 
profesūrai išvyko sktn. V, Če
pas.

PAMALDOS UŽ A. A. SKTN. B. MANTVILOS VĖLĘ.

Š. m. birželio mėn. 7 d. 6 v. ryto Jėzuitų bažnyčioje bus 
pamaldos už a. a. Bogdano vėlę. Pamaldas laikys prie didžiojo 
altoriaus Tėvas Kipas.

Linkime ko geriausio pasise
kimo!

DAUG BUS STOVYKLŲ.
Visoj Lietuvoj šią vasarą bus 

daug stovyklų.
Kiekvienas tuntas nori kuo 

įdomiausiai ir įvairiausiai šią 
vasarą stovyklauti.

Didžiai studijuojama sktn. d'. 
K. Avižonio knyga Kaip 
stovyklauti.

Labai susirūpinta ir savo o i- 
lapines įsigyti. Jas jau gamina 
ir sk. reikm. tiek, skyrius.

APIE VILKAVIŠKIO IR 
ALYTAUS tuntų šventes (dėl 
cinkografijos techniškų kliūčių) 
šiame Sk. Aido nr. įdėti nega 
lime.

DĖL JUROS SKAUTŲ 
STOVYKLOS.

Šiomis dienomis jūrų skautų 
stovyklos reikalais į Klaipėdą 
buvo nuvykęs sktn. H. Čerke
sas. Galutinai nutarta stovyklą 
ruošti š. m. rugpiūčio m. 1 — 
10 d. Manoma, kad stovykloj 
dalyvaus nemažas būrelis jūrų 
skautų. Stovyklos užsiėmimuose

AR GALI DAR LAUKTI?

Aišku, ne! Todėl jei esi užsi
sakęs Skautų Aidą ir prisiuntęs 
tik 3 litus ar 3 lit. 50 cent., ne
atidėliodamas prisiųsk likusią 
pinigų'dalį ir Skautų Aidas lan
kys Tave ligi metų galo. Kas 
dabar negalėtų prisiųsti pinigų, 
gali parašyti laišką, pažymėda
mas, kada galės užsimokėti ir 
nenutraukę galėsime siuntinėti 
Skautų Aidą.

manoma duoti galimybės jūrų 
skautams susipažinti su būriniu 
plaukiojimu, pakrantės tarnyba 
ir kit. jūrą liečiančiais dalykais. 
Stovykla bus visai arti žvejų 
uosto. Juodkrantės žvejų 
instruktorius, p. Viesulas, suti
ko skautams padėti praktiškai 
plaukiojant jūroje. Pasienio po
licijos vadovybė ir kiti kom- 
petetingi asmens yra labai pa
lankūs jūrų skautų stovyklai. 
Tikimasi, kad stovyklos metu 
skautams bus proga paplaukioti 
policijos laivyno laivais. Stovyk
los dalyviai visi organizuotai 
dalyvaus Klaipėdos jūros die
nos minėjime Vii. 11 — 12 d. d.

Tad visi jūrų skautai į savo 
I-ąją jūrų skautų stovyklą, į 
mūsų pajūrį.

VIENAS MUSŲ VEIKLIŲJŲ 
JŪROS SKAUTŲ.

Jūrų skautas M. Limbą — 
ilgą laiką buvęs Budžio kapito

nu ir daug kartų vadovavęs jo 
plaukiojimams.

Baigęs Suomijoje Abo navi
gacijos institutą, apiplaukęs 
pasaulį, atvyko Klaipėdon ir 
1930.V.20 buvo paskirtas Budžio 
vadu. Jam vadovaujant Budys 
nuplaukė per 2000 jūrmylių. Ap 

lankyta Švedija, Ryga, Dancigas, 
Liepoja. Padaryta artimesnių 
iškylų į Nidą, Juodkrantę; Pa
langą, Šventąją, Rusnę ir kit. 
1933 met., ilgai dirbęs, veiklus 
Budžio vadas turėjo atsiskirti 
ir išplaukti į Anglų United 
Baltic Corporation Ltol Vs 
Baltollin įgyti didesnio jūros 
patyrimo. Ir dabar, plaukyda
mas jūromis, lankydamas įvai
rius uostus, palaiko nuolatinį 
ryšį su Vyr. Sk. Štabo jūrų 
skautų skyrium ir Klaipėdos 
jūrų skautais.

Ruoškis stovyklon!
Pabūk savo dr-vės ar tunto stovykloj ir dalyvauk mūsų didžiuliame 
pasirodyme — lll-oj Latvijos skautų tautinėj stovykloj 

liepos m. 20 30 d. d. Užsirašyk tuojau ir atsiųsk užpildęs anketą. Į latvių jamboree tekaštuos 75—lt.
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Ką laimėsi foto konkurse f
Mūsų šią vasarą ruošiamo foto konkurso (žiūr. Sk. Aid. 

10 nr. 183 pslp.) laimėtojams skiriamos žemiau išvardintos 
dovanos:

I p r e m i j a: ANGLIŠKAS ROLFILMINIS APARA
TAS 6X9 cm. formato su 1:6,3 stip
rumo objektyvu; vertės .  185 lt.
Šią dovaną skiria J. Karvelio ir J. 
Rinkevičiaus prekybos namai (yra foto 
skyrius ir laboratorija foto mėgėjams), 
Kaunas, Laisvės ai. Nr. 25, telef. 280 
ir 12-93.

II p r e m i j a: PRANCŪZIŠKAS ROLFILMINIS APA
RATAS „Dehel" 6X9 cm. formato 
nuotraukoms su 1 :4,5 stiprumo objek
tyvu; vertės ............ 150 lt.
Šią dovaną skiria Spaudos Fondo kny
gynas (yra foto reikmenių skyrius ir 
laboratorija foto mėgėjams), Kaunas, 
Laisvės alėja Nr. 62, telef. 12-12.

III premija: ROLFILMINIS APARATAS AGFA 
BILLY II 6X9 cm. formato nuotrau
koms su 1 :4,5 stiprumo objektyvu, 
Compur užraktu; vertės . 130 lt.

7Tp r e m i j a: PLOKŠTELINIS APARATAS AGFA 
STANDARD 6,5X9 cm. formato nuo
traukoms su 1 : 4,5 stiprumo objektyvu; 
vertės ..................... 70 lt.

V premija: ROLFILMINIS APARATAS AGFA
BILLY I 6X9 cm. formato nuotrau
koms su 1 : 6,3 stiprumo objektyvu; 
vertės ............................................... 45 lt.
III — V dovanas, vertės 245 lt., skiria 
Agfa firmos generalinis atstovas Lietu
vai p. Oto Vitkopas, Kaunas, Duonelai
čio g. 7a, telef. 20-03.

VI premija. ROLFILMINIS APARATAS AGFA
BILLY I 6X9 cm. formato nuotrau
koms su 1 :6,3 stiprumo objektyvu; 
vertės ............................................... 45 lt.
Šią dovaną skiria H. Gladšteino foto- 
kino namai (yra ir laboratorija foto 
mėgėjams), Kaunas, Laisvės ai. 47, 
tel. 435.

VII premija: Amerikoniškas aparatukas „Mnifex“
3X4 cm. formato nuotraukoms, ver
tės 12 lt., ir optiškas apšvietimo ma- 
tiklis „Diaphot“ Zeiss-Ikon firmos; 
vertės 10 lt.; viso vertės ................. 22 lt.
Šią dovaną skiria foto prekybos firma 
Viskas Fotografijai (yra ir laboratorija 
foto mėgėjams), Kaunas, Laisvės ai. 31, 
telef. 18-56.

VIII premija: 100 atviručių „Jaskaun Nr. 9", 1 tuzinas 
k plokštelių „Imperial“ 9X12 cm. for

mato, ir 1 rolfilma Ilford „Selochrom" 
6X9 cm. formato, viso vertės............. 15 lt.

IX premija: 100 atviručių „Jaskaun Nr. 10“ ir 2 rol- 
filmos Ilford „Selochrom" 6X9 cm. 
formato; vertės ....... 13 lt.

X premija: 3 rolfilmos Ilford „Selochrom" 6X9 cm. 
formato; vertės ......... 9 lt.
VIII — X premijas, vertės 34 lt., skiria 
foto reikmenių prekybos firma (yra ir 
laboratorija foto mėgėjams) L Jasvoi- 
nas, Kaunas, Laisvės ai. 18, tel. 865.

XI—XII premija: Komplektas tų Skautų Aido nume
rių, kuriuose iki šio konkurso pa
baigos yra rašyta fotografavimo 
klausimais. Kiekvienas komplektas 
vertės .......... 8 lt.

XIII—XIV premija: Skautų Aido prenumerata 1935 m.
po ........................................... 6 lt.

XV—XX premija: K. Lauciaus knyga Fotografuoti 
gali kiekvienas. Luxus viršeliais. 
Kiekvienos kaina . 4 lt.
XI — XX premijas skiria Skautų 
Aido redakcija.

VISO 20 PREMIJŲ VERTĖS 766 lt.

Naujienos iš Telšių.
Žemaičiai nemėgsta girtis, to

dėl Sk. A. seniai bebuvo apie 
Telšius rašyta. (Ar tik netingite 
parašyti? Red.). Nepamanykit, 
kad čia nieko neveikiame... Ne. 
Čia gerai veikia S. Daukanto 
sk. vyčių būrelis. IV.22. davė 17 
sk. vyčių įžodį.

V.6. Telšių r. t. šventė trigu
bą šventę: Motinos Dienos, šv. 
Jurgio ir tunto 3-jų metų pa
minėjimą. Šventė prabėgo su 
ypatinga, skautiška nuotaika. 
Rytą skautai žygiavo į bažny
čią, kur pasimeldę ir padėkoję 
Aukščiausiam, trumpam laikui 
išsiskirstė. 13 vai. per 150 skau- 
tų-čių nužygiavo prie ežero, kur 
buvo pakrikštytas Telšių jūrų 
skautų laivas. „Kūmais" buvo 
sktn. Barščiauskaitė ir p. ko
mendantas. Po krikštynų ir kal
bų Baltija (taip pakrikštytas 
laivas) ir daug kitų laivelių iš
plaukė į ežerą, o juose matėsi 
geltoni kaklaryšiai ir pavasario 
šypsenos. Vienam laively sku
dučiavo, kitam dainavo, žodžiu, 
matei tik, kad plaukia jaunuoliai 
su energija ir linksmumu. Po 
malonaus pasivažinėjimo Mąsčio 
bangose Aušros salėj įvyko iš
kilminga sueiga. Oficialioji da
lis!... Telšių skautų rėmėjui v. 
V. v. v. gimnazijos direktoriui 
p. Jagaudui įteikiamas svastikos 
ordinas. Toliau tuntininko įsa
kymai, įžodis, sveikinimai, kal
bos, o paskui — Motinos Die
nai pritaikyta paskaita. Po ofi
cialiosios dalies vienetai pa-si - 
rodo. Reikia pasakyti, kad pa-, 
sirodymai visai įdomūs: vieni 
sugebėjo gražiai padainuoti, 
paskudučiuoti, paskambinti kan
klėmis ir t. t. Ir paskiausia 
skautai, be moderniškumo, gra
žiai pasišoko. Ir iš to paminėji
mo liko malonūs prisiminimai. 
Gaila, kad viskas taip greit 
prabėga.

Dar viena pastabėlė, daugelis 
vyčių rengiasi važiuoti į Latvi
jos stovyklą, o, be to, ir į tunto 
stovyklą, kuri įvyks prie gra
žaus Germonto ežero birž. m. 
19—30 d. d. Taupome centus ir 
laukiame karštos vasaros!

Mkls.

IŠ ROKIŠKIO SKAUČIŲ.
Rokiškio tunte veikia 3 skau

čių draugovės: I Gražinos Ku- 
piškyj, II Živilės Rokiškyj, III 
Birutės Salose.

Visoms skaučių draugovėms 
toną duoda II Živilės draugovė, 
kuriai vadovauja mok. vyr. skilt. 
E. Liutvinaitė. Draugovėje vei
kia 5 skiltys, viso apie 40 skau
čių. Skiltys daro sueigas bei iš
kylas sekmadieniais. Šiais me
tais draugovė įgijo vėliavą. 
Draugovė palyginamai labai iš
augo, nes mokslo metų pradžio
je buvo vos 13 skaučių.

Tunto skautės ruošiasi aktin
gai dalyvauti stovykloje, kuri 
kartu su Biržų skautėmis numa
toma birželio pabaigoje gražia
jame Kazliškio pušyne.

Stirna Birutė.

IŠ PIKTAGALIO PADANGĖS.
Mes, Piktagalio km. Tumo- 

Vaižganto dr-vės skautai, minė
jom motinos dieną šitaip: 1. iš
kilminga dr-vės sueiga, 2. laužas.

Motinos garbei sugiedojom il
giausių, laimingų ir geriausių 
metų. Tada po galingu šimta
mečiu ąžuolu kūrėm laužą. Ten 
parodėm visą savo skautišką su
gebėjimą. Vaidinom stovyklišką 
scenos vaizdelį: „Geri darbe
liai", deklamavom, dainavom ir 
linksmai klegėjom. Užbaigiant 
nuaidėjo skautiškai nuoširdus 
„Marija, Marija ...“ Gandras 
nustebęs klausėsi, šimtametis 
ąžuolas tarytum mums pritarė 
savo paslaptingu ošimu, visa 
gamta susikaupė ir, rodos, mus 
laimino . . .

Minėti buvo susirinkę daug 
pradž. moki, mokinių, apylinkės 
jaunimo su motutėmis ir tėve
liais. Nelė.

UŽPALIAI.
V.6. Švenčių proga šeši bro

liai skautai davė įžodį. 10,30 v. 
skautai susirikiavę nuėjome į 
bažnyčią. Po pamaldų vėl susi
rinkome į mokyklos salę. Susi
rinkime dalyvavo mokiniai, 
skautų rėmėjai ir tėvai. Paskaitą 
laikė draug. P. Kuliešius apie 
šv. Jurgį, o kiti skautai pasakė 
kelius eilėraščius. Tada keli 
skautai davė įžodį. Sveikino 
mokyklos direktorius p. Norei
ka, p. Baltakis, p. Pranckevi- 
čius. Motinos Dienai minėti pa
skaitą laikė skautas Sirvydis, o 
kiti padeklamavo. Po to buvo 
atlikti keli skaut. pratimai: 
„Išėjo tėvelis“, „Skautai miškan 
ėjo" ir piramydės. Žinys.

20 NAUJŲ SESUČIŲ!
Aukšt. Pavasario komercinėj 

mokykloj pasklt. K. Chmie- 
liauskaitės pastangomis įsistei
gė nauja (V) vyr. skaučių d-vė. 
Draugovės draugininke paskir
ta paskilt. Koletta Chmieliaus- 
kaitė. Draugovė turi dvi skil
tis, viso per 20 narių. Dides
nioji dalis yra abiturientės — 
ketvirtokės ir dabar laiko egza
minus. Be to, ruošiasi važiuoti 
į vyr. skaučių stovyklą VI.16 — 
VILI. E.

Ir mokam žaisti. 
(Iš Žaidimų knygos).
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MEILĖS ŠVENTĖ.
Mielas Redaktoriau!
Ukmergiškiai Motinos ir šv. 

Jurgio iškilmes pradėjom koja 
kojon žygiuodami moksl. baž
nyčion, paprašyti Aukščiausiojo 
mūsų darbams palaimos, mamy
tėms sveikatos ir pasidžiaugti 
įspūdinga jaunųjų skautukų pir
mąja komunija. Išklausę kapel. 
kun. Pr. Mačio žodžio apie mū
sų motinas: gimdytoją, tėvynę, 
religiją ir Mariją, susirinkom 
būkle. Čia v. sk. A. Umbrasas 
skaitė ugningą paskaitą Balto
jo žirgo šalies skautai ir šv. Jur
gis, sk. J. Juodis — Motina, 
kurią palydėjom šūkiu: „Mamy
tės, mes mylime jus! Gyvenkit 
ilgai, ilgai, ilgai!..

Jaun. skautukai kar. ramovėj 
suvaidinom motinos dieną, o 
tie, kurių dundėdama žemė 
amžiams užpylė motinos grabą, 
nuėję kapinynan Motinų Motinai 
pasiuntėm daug karštų maldos 
žodžių. Juoz. Kunotas.

ŽAGARĖ—MINČAIČIAI.
Štai, ir Lietuvos pakuršis at

gijo!
1V.28—29. Žagarėje buvo Jur

gio šventės minėjimas. Žvelgai- 
čio draugovė papildyta 36 nau
jais skautais(ėmis).

Dėka žagariečių brolių-sesu- 
čių atskrido ir iš Minčaič’ų 
m-klos jaunieji skautai. Jų bū
relis: 11 paukštyčių, 2 vilkiukai 
ir sės. skiltininkė, pasiryžo būti 
ištikimais Dievui, tėvynei.

Įžodžio iškilmėse, be vietinių 
skautų rėmėjų, turėjome ir Iš 
tunto atvykusį malonų svetį — 
psktn. J. Kairį.

Brangus Šefe, taip pat ir mū
sų Šiaulių raj. tuntininke, nau
jieji Minčaičių skautukai ir Ža
garės eil. skautai siunčia su 
skautiška šypsena lūpose, o šir
dy tsiryžimu: „Neapvilsime 
brolijos: Kregždė.

Sąskrydininkai.
Iš Sk. Aido leidžiamos žaidimų 
knygos, kurią paruošė sktn. K. 
Dineika ir sktn. B. Mantvila,

(Iš žaidimų 
knygos).

Iš Alytaus sportiško gyvenimo.

ĮDOMIOS JURGINĖS.
Šėta, IV Šarūno dr-vė. Šarū- 

niečiai pavasarį sutiko džiaugs
mingomis šv. Jurgio minėjimo iš
kilmėmis. Anksti rytą, dar pa
tamsyje, kėlėjų švilpuko paža
dinti, uniformuoti skautai susi
rinko vidur, mokyklos aikštėje, 
iš kur organizuotai, su vėliava 
pryšakyje, ėjo į Stagių piliakal
nį, 3 klm. atstu nuo Sėtos. Ten 
jau baigė aušti. Skelbiama rim
ties minutė: laukiam saulutės te
kant. Deja, rūkai neduoda jos 
pamatyti. Malda. Himnas. Aš- 
tuoni kandidatai-ės duoda pa
vieniui įžodį. Skautai entuzias
tingai juos sveikina, praleisdami 
pro saliutuojančių skautų špale- 
rius ir įvesdami valiuojant į ben
drą grandį. Nuotaika pakyla. 
Tuntininko įsakymu pakeliami į 
skiltininkus E. Tiška ir į paskil- 
tininkius — B. Jasikonytė ir C. 
Mostautas. Pakeltiesiems kelia
mos ovacijos. Skautus gražiai 
sveikina iškilmių svečias mokyt. 
B. Navasaitis, įteikdamas drau
gininkui pasktn, R. Stankūnui 
gėlių pluokštę. Po to visi išklau- 
som per 3 min. paskaitėlės apie 
šv. Jurgį, sušunkam ceremoni- 
jc’.ų valio mylimajam Šefui A. 
Smetonai, kurio atvažiuojant tą 
dieną laukė netolimi Pagiriai, 
pasiųsdami Jam ten skautišką 
sveikinimo raketą. Po iškilmių, 
trukusių visą valandą, gyvai žai
dėm, dainavom, bendrai vaišino
mės.

Nuoširdžiai pasidžiaugę jaukia 
nuotaika piliakalnyje, grįžom 
gražiai dainuodami į Šėtą. Šėtos 
žmonėms visa tai buvo didelis 
siurprizas.

Visos iškilmės, išsproginusios 
mūsų širdyse gilų džiaugsmą, il
gam paliks jaunutėse mūsų sie
lose giedrių įspūdžių. Šarūnietis.

SEDIŠKIŲ SKAUTŲ IŠKYLA.
IV.22. pasitaikė pavasariška. 

Ir nepajutome, kaip atsidūrėme 
už 3 klm. Orvydiškio kaime. Čia 
aplankėme savo seses „pem
pes“ ir surengėme viešą vaka
rą Orvydiškio pradžios moky
kloje. Svečiams parodėme A. 
Busilo Muzikantus ir dar kele
tą kitų dalykų.

Svečiai turėjo progos pasi
šokti ir gardžiai pasijuokti iš 
gyvulių muzikantų, kurie įsce- 
nizavo Krilovo pasakėčią Kvar
tetas. O mes, laimėję nemaža 
pusličių stovyklavimui, dainuo
dami grįžome į namus. Dėkoja
me p. mokyklos vedėjui už pa
talpas. Žirgas.

TEN, KUR 90% SKAUTŲ.

Širvintų vid. mok. 90% moki
nių yra skautai ir skautės. Vy- 
tautiečių „viršūnėj stovi" dr- 
kas Z. Voveris ir adj. V. Ba
landis, o birutietėms kelią rodo 
dr-kė V. Kasparavičiūtė ir adj. 
J. Chaleckaitė. Labai gražūs 
santykiai palaikomi su rėmėjais 
(pirm. ats. pulk. Plentą) ir jaun. 
skautais-ėmis (vad. mok. A. Kel- 
dušis), kurių yra net virš pusės

ŠAKIAI.

V.15. Šakių apylinkės skautai 
šventė dvigubą šventę — Šv. 
Jurgio ir Motinos Dienos minė
jimą. Šventė buvo tikrai iškil
minga ir su dideliu pasisekimu 
praėjo.

15 vai. Šakių gimnazijos aikš
tėje išrikiuoti Šakių Birutės, Dr. 
V. Kudirkos draugovės ir jau
nesnieji skautai, Naumiesčio 
(Š.J, Sintautų, Keturnaujienų ir 
Klevinių jaunesnieji skautai. Ža
lia gimnazijos aikštė pražydo 
skautais. Atvyksta vietovės va
das psktn. Dirmeitis su nemažu 
svečių skaičiumi: sktn, Armi
naitė, psktn. Šimkus, mokyt. 
Karalius, Vilkaviškio rajono tun
to tuntininkas pulk. Matulionis. 
Po skautiško pasisveikinimo 
skaito įsakymus ir po to įžodis. 
Įžodį davė apie 40 jaunųjų skau
tų-čių, Šakių jaunesniųjų skautų 
draugininkas mokytojas Pel. 
Pranaitis ir Dr. V. Kudirkos 
dr-vės draugininkas A. Petkū- 
nas, kuriam Sąjungos Šefas, 
kaip pavyzdingam ir darbščiam 
vyrui, šv. Jurgio šventės proga, 
suteikė paskautininkio laipsnį.

Po įžodžio kalbėjo vietovės 
vadas psktn. Dirmeitis, sktn. Ar
minaitė, Vilkaviškio r. t. tunti
ninkas pulk. Matulionis, Šakių 
apskr. mokyklų inspektorius S. 
Dalinkevičius ir Šakių gimnazi
jos direktorius K. Šapalas. Visi 
kalbėtojai džiaugėsi skautų pa
siryžimu tarnauti Dievui, Tėvy
nei ir artimui ir linkėjo ištver
mės tikrai ištesėti duotuosius 
įžadus.

Po to skautai ir svečiai susi
rinko į gimnazijos salę, kur bu
vo Motinos Dienai paminėti 
gimnazijos mokytojos M. Liule- 
vičienės-Krasnickaitės paskaita 
— pašnekesys. Prelegentė pri
minė skautams kiek daug moti
nos pasišvenčia, savęs atsižada, 
vaikų labui ir ragino skautus, 
vykdant įstatą „Skautas paklus
nus savo tėvams ir vyresnybei“, 

šimto. Visomis keturiomis ruo
šiamasi dalyvauti tunto sto
vykloj: mamytės pažadėjo baltų 
sūrių, geltono sviesto, tėtės pri
dės keletą sidabrinukų, ir mes 
pamatysim Dubingius. Dabar 
kasdien mokomės žaidimų, dai
nų, o vadai vesti skilčių sueigas.

Trejetas (kurie turi storesnes 
kišenes!) žada pamatyti ir Lat
viją. Ant. Umbr.

įdėti didelį nuoširdumą, kad i 
tina tai pajustų, kad tuo atsily
gintume už jos rūpesčius. Tuo 
baigta oficialioji dalis. Po to 
meniškoji dalis. Programa ilga, 
bet labai įvairi. Dalyvavo Šakių 
jaun. skautų draugovė, Birutės, 
Dr, V. Kudirkos, Naumiesčio ir 
Sintautų jaun, skautų dr-vės. 
Suvaidino bent du veikaliuku: 
„Sapnas miške" ir „Į Didžiąją 
stovyklą“, padainavo keletą 
dainelių, padeklamavo, pagriežė, 
pademonstravo plastikos prati
mų, pašoko „Čigonų šokį". Visa 
programa buvo gražiai ir tvar
kingai- atlikta, bet visus suža
vėjo „Čigonų šokis“, kurį pašo
ko gražiai kostiumuotos Nau
miesčio skautės. Taip jos gyvai 
šoko, kad atrodė tikri čigoniu
kai. Visa programa baigta po
19 vai. Baigiant iškilmingą su
eigą sušukta mūsų Šefui Tau
tos Vadui tris syk valio, už Jo 
nenuilstamą darbą skautybės 
praplėtimui Lietuvoje.

Visa aukštesnioji vietos Vi
suomenė, mokytojai, tėvai ir ki
ti skautų bičiuliai, liko sužavėti 
skautais.

Jau senai pribrendo reikalas 
įsteigti Šakiuose skautams rem
ti draugijos skyrių. Iniciatoriai 
(gimnazijos mokytojas psktn. V. 
L iulevičius, psktn. Dirmeitis ir 
pradžios mokyklų inspektorius 
p. S. Dalinkevičius) sumanė su
šaukti tą pačią dieną steigia
mąjį sus-mą, kuris po iškilmin
gos sueigos ir įvyko. Steigėjų 
vardu sus-mą atidarė S. Dalin
kevičius, pabrėždamas to sky
riaus reikalingumą. Įsirašė apie
20 narių. Į valdybą išrinkti p. p, 
Lietuvos banko direktorius Gri
cius, gimnazijos direktorius K. 
Šapalas, Markevičius, mokyklų 
inspektorius S. Dalinkevičius ir 
gimnazijos mokytojas A. Vait
kevičius. Reikia manyti, kad Ša
kių skautų gyvenimas kelerio
pai pagyvės. P> Sakalas,
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pildyti jaunesniųjų skaučių- 
įstatus ir kasdieną padaryti 
gerą darbelį“. Kai atėjo ma- 
eilė, man širdis labai plaksė- 

Mūsų sesutė draugininke

KAUNO JABLONSKIO PR. 
M-LOS JAUNESNIŲJŲ SKAU

ČIŲ 19 D-VĖS ĮŽODIS.
Mes labai apsidžiaugėm, ka

da sesutė draugininke pranešė, 
kad bus įžodis motinos dieną. 
Tą dieną kelios skautytės at
ėjom anksčiau padėti tvarkyti 
salę. Apie penktą valandą pra
dėjo rinktis svečių. Atėjo daug 
skautyčių ir skautelių. Sesutė 
draugininke mus atvedė į salę. 
Mums didžiuoju saliutu ger
biant vienas skautelis ir dvi 
skautytės atnešė vėliavą. At
vykęs Kauno j. sk. vadas pasa
kė prakalbą apie motinos die
ną ir mus pasveikino įžodžio 
davimo proga. Po to kiekviena 
skautytė ar skautelis priėjo 
prie vėliavos, iškėlė du pirštu 
ir pasakė šituos žodžius: „Aš 
pasižadu visomis jėgomis steng
tis 
tų 
po 
no 
j°- 
kiekvienai užrišo kaklaraištį ir 
palinkėjo daug gero. Pertraukos 
metu koridory mane pasveikino 

^^namytė ir pasakė, kad aš pri- 
^P/alau niekada neužmiršti savo 

pasižadėjimo. Paskui buvo mo
tinos dienai pritaikytas vaidini
mas. Viena sesytė pasakė eilė
raštį, visos pašokom pas močiu
tę augau. Paskui atėjo trys mė
nesiai: balandis, gegužis ir bir
želis. Jie mums palinkėjo geros 
ateities: balandis atnešė mar
gučių ir knygelių, gegužis — 
gražųjį pavasarėlį, o birželis — 
šiltąją vasarėlę. Visi mėnesėliai, 
mums linkėdami daug gero, lie
pė gražiai išnaudoti visus jų 
suteiktus malonumus, bet ir ne
užmiršti pažvelgti į savo kny
gas.

Dar buvo „linksmas vokelis". 
Jame buvo įdėta daug kortelių, 
kuriose buvo surašyta, kaip j. 
skautės neturi daryti. Mes vi
sos traukėme tas korteles ir, 
skaitydamos jų patarimus, gar
džiai juokėmės.

Po vaidinimo buvo žaidimai. 
^Žaidimų metu vienas mūsų mo- 
^M'klos mokytojas smuiku dar 

pavaizdavo įvairių paukščių 
balsus, o mes spėjom, kas 
gieda. J. Kavaliauskaitė.

SU PAVASARIU Į DARBĄ!
Šeduva. IV.22. draugovė su

ruošė viešą vakarą su gana tu
rininga programa.

— IV.29. minėjo Šv. Jurgį. Iš
vakarėse 12 skautų-čių išlaikė 
egzaminus į III pat. laipsnį. 
Sekm. draugovės sueigoje vid. 
mok. direkt. p. Butkienė gana 
vaizdžiai nupasakojo Šv. Jurgio 
reikšmę skautams. įžodį davė 10 
skautų-čių.

— O V.2. truputį šventiška 
nuotaika nukrito — persiskyrė 
su dr-ve ilgą laiką sėkmingai 
dr-vei vadovavęs skltn. Juozas 
Šereiva, kuris išvyko atlikti ka
rinės prievolės. Dabar dr-vei 
laikinai vadovauja mok. Ūdras 
ir paskltn. E. Martyšius.

Sesutė.

DZŪKAI IRGI NEMIEGA...
Alytus. V.l dalyvavom mede

lių sodinimo šventėj. Kiekvie
nas pasodinom mažiausia po 3-1 
medelius. O buvo tokių rekor- 
distų, kurie pasodino po 10-15 
medelių.

Motinos ir Šv. Jurgio dieną 
šventėm nemenkiau už kitus.

Jau V.5 mieste, Vilniaus gat
vėje, iškabinom gražų šūkį, kad 
ir neskautai taip pat neužmirš
tų savo motučių. Sekmadienį vi
si organizuotai atidavėm Dievui 
garbę. 12 vai. 30 min. su orkes
tru nužygiavom per miestą prie 
paminklo Žuvusiems už Lietu
vos laisvę ir pagerbėm tas mo
tinas, kurios paaukojo savo sū
nelius Lietuvos Nepriklausomy
bei atgauti. Šią apeigą atliko ne 
vien skautai, bet ir . .. dangus. 
Mat, išgirdęs liūdnus žuvusiems 
maršo garsus neištvėrė ir apsi
verkė. Nuo tokių „ašarų“ skau
tai permirko ligi kaulų. Paskum 
gimnazijos salėj buvo sueiga, 
kurioj be skautų buvo ir daug 
svečių. Skautams susitvarkius, 
pasigirdo komanda: „Tuntas, ra
miai, Šefo aktą . . . pakeliu į pa- 
skautininkius vyr. skilt. J. Ka
valiauską ir vyr. skilt. A. Vasi
liauską“. Valio, apsidžiaugėm, 
bet neilgam, nes tuoj prisimi
nėm, kad abu paskautininkiai 
yra aštuntokai ir apleidžia mū
sų eiles. Po to buvo įžodis :r 
tuntininko įsakymai. Vakare bu
vo laužas, į kurį atsilankė labai 
daug svečių. Aš manau, kad jie 
neapsivylė atėję laužan, nes ga
vo pamatyt gražių vaidinimėlių, 
visokių baidyklių, slibinų, bokso 
(komiškų, nes taip kažin ar kas 
iš skautų duotų sau skaldyt 
antausius). Be to, dar pasiklau
sė „radijušo“ (made in Alytus) 
ir dainų. Germantas.

ZARASIŠKIAI PASVEIKINO 
GAMTĄ.

Tik, rodos, neseniai dar spau
dė žiemą žiemos šalčiai, o da
bar jau gamtos gyvūnija skelbia 
linksmą pavasario giesmę. Ta 
pavasariška nuotaika kaž kaip 
kilniai nuteikia jauną žmogų, o 
ypatingai skautą, kuris savo sie
loje yra įrašęs gamtos meilę. 
Mes, zarasiškiai, neatsiliekame 
nuo kitų skautų.

IV.15. susirenkame 70 skau
tų ir vadovaujami gerb. mokyt. 
P. Solio ir A. Šato, 4 vai. palie
kame dulkėtą miestą. Išeinam į 
atvirą gamtą. Suaidi Zarasų 
apylinkių kloniai, sujudinti 
skautiškų dainų, sudreba plen
tas, sutrenktas mūsų kojų. Ma
lonų šypsnį siuntė saulutė. Po 
neilgos valandėlės kelionės iš
sukome iš plento ir nužygiavo
me, sveikindami skautiškomis 
dainomis pavasario gamtą, pas 
mūsų rėmėją, miškų urėdą p. 
Vaitkų. Čia mus pavaišino pie
nu. Po vaišių pasistiprinę nuvy
kome į artimą miškelį, kur 'r 
įvykdėme tos dienos programos 
pabaigą. Mergaičių ir berniukų 
skiltys labai gražiai užpildė lais
vąją valandėlę.

Zarasiškiai skautai kiekvie
nais metais padaro nemaža inki
lėlių. Šiemet inkilėlių padaryta 
daugiau, kaip kitais metais.

Vėl stovykloje. £n,,oM...1 ’ .Hail ptayiauq pisb

DR. VYDŪNO PASKAITA.
Kretinga. V.13. dr. Vydūnas 

skautų pakviestas padarė viešą 
paskaitą, tema Pasmerktosios ir 
sveikintosios tautos. Klausytojų 
didžiulė pranciškonų salė prisi
rinko sausakimšai.

Paskaitoje buvo iškelta ir 
skautams labai aktualių, vertin
gų minčių.

Patsai Prelegentas skautų bu
vo pasitiktas ir išlydėtas orga
nizuotai, su gėlėmis ir valioji- 
mais.

PAGERBĖME SAVO 
MOTUTES.

Kretinga. Motinos Diena. Dar 
prieš savaitę buvo padaryta 
rinkliava neturtingųjų motinų 
naudai. Skautės per dvi dienas 
Kretingos mieste dėželėmis su
rinko 165 lt.

Motinos Dieną pirmiausia nu
ėjome organizuotai į bažnyčią 
pasimelsti, iš ten — į kapus mi
rusios motinos pagerbti. Po to 
dalyvavome bendrame net 19 
organizacijų surengtame Moti
nos minėjime, kur buvo paskai
ta, deklamacijos, skautų dainos 
ir kt.

Po pietų Mildos dr-vės skau
tės (visos 4 skiltys) organizuo
tai lankėsi pas savo skilties na
rių motutes, jas pasveikino, pa
dainavo „Sveikinam mamytę ', 
įteikė gėlių, pasivaišino ir t. L. 
Buvo gražu žiūrėti, kai mažos 
skautytės, susitikusios mieste 
kokią moteriškę — motiną, 
sveikino ją, kaišė gėlėmis.

Pavakare aikštėje, po atviru 
dangum, buvo skautų įžodžio iš
kilmės, kurias pravedė psktn. J. 
Kirlys. Įžodį davė apie 40 vil- 
kiukų-paūkštyčių ir keletas 
skautų bei skaučių, dalyvaujant 
jų tėvams ir dideliam Kretingos 
visuomenės būriui. Vakare mi
nėjimas pradžios mokykloje (mo
kyt. V. Dutkevičiaus paskaita, 
jaun. skautų pasirodymai, dainos 
ir kt.).

Apskritai, Kretingoje gegužės 
šeštoji — tikrai buvo motiniška 
diena. J. Selenytė.

Šią vasarą bent 10 dienų gyvenk po atviru dangumi — 
stovykloje.

KĄ

PalvąsariisN P«jieBgN^|W^£ mes 
jį prajukome aaJ^čią«>lka i p
saūsumoj^šJiMieaįiąb 
teskįleid&iaJ iS
Seidaį>£ątsi(paj#^ląi^s įgfį’Ųcįfvic- 
čia..j£ą$tatt|dQt&»n9m oiausz 

•iPAątdfcfenyfj! valtys
raiž^dffesyn«)b(fijWfšjiuBft pa
vakario iiy^abęretąjįjgucjfiMIPSČ'a 
skautiška-iįdg^'o^ūfiyjy^iau- 
sią valtį Vadąsę.^ftin ^kas
met, remonį^jgmįfo $ ar jus 
Įsivaizduojate, Jja^įa fjaijsxjaltisY 
Aštuoniais irklais-Įnliją^sųiilps- 
ta pusė draugovės^ Joje lais
vai sėdėti gali 22 žmonės. Už 
ją mokėta 2800 litų (!).^Ji dirb
ta Danijoje.

Išleidome skautiškas atviru
tes, o gautą pelną skiriame van
dens sporto inventoriui įgyti. 
Manome visi dalyvauti plauki
me Alytus — Kaunas, o vasa
rą atlikti tradicinę kelionę „Va
du“ į Klaipėdos kraštą, į Nerin
gą. Visiems, kurie žada plaukti 
iš Alytaus į Kauną, choru šau
kiam: „iki pasimatymo!"

J. C.

KAUNO SK. VYČIŲ IŠKYLA.
IV.18. I sk. v. dr-vė turėjo 

pirmąją pavasario iškylą, „žygį 
ir pėdsakų sekimą“. Maršrutu: 
Kaunas — Šančiai — Panemunė 
— Pažaislis — Kaunas. Kiek
vienas turėjom įdomų uždavinį. 
Iškyla buvo basanaviečių ini
ciatyva. Vadovavo J. Rimkū- 
nas ir dr. atj. V. Sviderskis. Mi
šiose dalyvavom Panemunėj. 
Žaidimai buvo Pažaisly.

Kauno rajono tunto IX-ji jau
nųjų skautų draugovė Jūroje, 
širdingai dėkoja O, Šulaitienei 
ir praaž. mok. mok. S. Kazake
vičienei už didelį pasidarbavi
mą ruošiant mūsų šventę š. m. 
bal. mėn. 22 d.

Vyr. sklt. A. Vitkevičius, 
Draugovės draugininkas.
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Už vaikų mokslų.
(Tęsinys iš 198 pusi.).
kiaušius rūbus, ir sako tyliu, susigraudi
nusiu balsu.

— Miegok, mamyt, ilsėkis. Aš su
tvarkysiu viską, pagaminsiu pusryčius, 
tik tu nesirūpink, miegok...

Pamažu viskas aprimsta. Motina ne
besako nieko. Kurį laiką ji žiūri skaus
mingu žvilgsniu į lubas, po to užsnūsta. 
Mariutė palieka sėdėti prie motinos lo
vos, o Antukas eina ir sėdasi prie savo 
knygų.

Išaušta šaltas rudens rytas.
Motina išleidžia abu vaikus į mokyk

lą ir ilgai stebi pro langą, kaip alkanas 
vėjas plėšo menkučius skubančių vaikų 
rūbus.

— Tokia dargana!... Viešpatie, juk jie 
-gali persišaldyti... Taip menkai teapsi- 
rengę...

Motina tvarko stalą, nuvokia skur
džių pusryčių liekanas. Juodu ir sunkiu 
debesiu visą laiką slegia įą mintis.

Greit ateis žiema...
Kuom ji, vargšė turgaus prekiautoja, 

aprengs savo vaikus, kuom apaus?... Iš 
kur gaus pinigų malkoms? O tų malkų 
daug, daug reikės, nes trobelės sienos 
taip išpuvusios, kad vėjas jau dabar pro 
plyšius švilpia, o kas bus, kai prabils 
sausio mėnesio pūgos?...

Tuo tarpu ta daržovių prekyba tiek 
mažai teduoda uždarbio. Žiemą dar blo
giau bus... Nejaugi tektų vaikams nu
traukti mokslas ir eiti kur nors tarnau
ti, dirbti?...

Ši mintis motinai per vis skaudžiausia. 
Bet ji nepasiduoda jai ir, kietai sukan
dusi dantis, atkakliai sau pareiškia:

— Ne! Niekuomet to nebus! Tur:u 
juos išmokyti!

Ji sugebės prasimušti. Ji mokės su
rinkti tuos kelis pinigus pragyvenimui ir 
vaikų mokslui. Suks visokiais būdais 
galvą, dieną ir naktį dirbs, visokiausių 
progų ieškos uždarbiui. Juk galvojan
čios galvos kartais net didelius pinigus 
nukala. Išsisuks, vienu žodžiu, kaip nors.

Štai, kad ir šiandie — motina jau 
sugalvojo ką darys. Vakar vakare ji gir
dėjo, kad gyvenantis už penkių kilometrų 
nuo miesto ūkininkas Dreiva parduoda 
daržoves žymiai pigesne kaina, kaip 
miesto daržininkai. Ypač bulvių ir agur
kų pigiai galima pas jį pirktis. Barčiuvie- 
nė taip ir padarys: nuvažiuos su rankiniu 
vežimėliu, prisipirks pigia kaina už va
karykščiai prekiautus pinigus daržovių, 
o visa tai miesto turgavietėj pardavusi 
turės gražaus pelno.

Motina nebegaišta. Apsirengia, giliai 
paslepia pinigus ir išeina pro duris, rū
pestingai šias užrakindama. Raktą pade
da sutarton vieton, kad parėję vaikai 
galėtų vidun įeiti. Iš priemenės ištraukia 
ratukus, sumeta į vežimėlio dugną mai
šus ir sudriskusią gūnią.

Kreivomis, siaurutėmis priemiesčio 
gatvelėmis išvažiuoja užmiestin. Įsuka 
vieškeliu.

Nuo paniurusio miško atlekia laukų 
nugaromis piktas vėjas. Jis blaško smul
kius lietaus lašus ir maišo juos su vieš
kelio purvu. Tuomi nepasitenkinęs, pa
sikelia į viršų ir vaiko pilkomis dangaus 
palubėmis juodus debesis. O tie debe
sys slenka, tarytum alkanos vargšų die
nos.

Motina pervažiuoja geležinkelio su iš
kirtimą su vieškeliu, leidžiasi į pakalnę. 
Ji stebi dūkstančius vėjus ir nustumia 
veido pašaliais rūpestingą šešėlį.

— Dabar tai nieko... Bet kas bus, 

grįžtant, su pilnu vežimėliu?... Juk prieš 
vėją reikės traukti...

Jos akys nukrypsta į purvinus vieš
kelio patalus, kuriuose nežinia ko išsi
ilgęs rudens vėjas glėbesčiuoja išsidrie
kusius vandens klanus.

O tie debesys slenka ir slenka, ly
giai kaip ir tos maldos žemę prakeiku
sių vienuoliu.

Ūkininkas Dreiva atseikėja pūrą bul
vių, atskaito penkias kapas agurkų, dvi 
dešimtis galvų kopūstų ir kelioliką rau
donųjų burokų. Sukrauna visa tai į du 
maišus, sukelia šiuos Barčiuvienės veži- 
mėlin ir sako:

— Kažin ar įstengsi, tamsta?... Ryt 
važiuosiu turgun, galėčiau parvežti.

Barčiuvienė užmoka pinigus, uždangs
tė sukrautus maišus skylėta gūnia.

— Ne, dėkui labai. Tamsta vėliau te
atvažiuosi, o man reikia kaip galima 
anksčiau vietą užimti. Parvešiu kaip 
nors, nieko ypatingo...

Ūkininkas deda kišenėn pinigus ir 
nebesako nieko. Barčiuvienė pakelia nuo 
žemės vežimėlio rankinę, linkteri galvą.

— Tai sudie, ponas!
— Sudie...
Barčiuvienė išvažiuoja iš kiemo, o pri

rištas prie klėties šuo daužo žvangančią 
grandinę ir ilgai loja piktu, užkimusiu 
balsu.

Vėjas kerta motinai į veidą ilgais lie
taus botagais, plėšo nuo galvos skarelę. 
Motina traukia, susikuprinusi, vežimėlį, 
sunkiai velka purvu aplipusias kojas.

Vežimėlis giliai sminga vieškelio pur- 
van, vietomis slysčioja į šonus. Motina 
ieško kietesnio grindinio, galų gale nu
sprendžia važiuoti vieškelio pakraščiu. 
Čia yra mažiau purvo, bet blogiau tuo 
atžvilgiu, kad slysčiojąs vežimėlis gali 
įgriūti ravan, kuris yra sklidinai prilytas 
vandens.

Užpakalyj pasigirsta automobilio sig
nalas. Motina atsisuka ir laukia kol pra
važiuos purvais apsitaškiusi mašina. Ilgai 
lydi akimis tą keistą vežimą, kuriuomi 
j* niekuomet nėra važiavusi, ir vėl toliau 
traukia sunkiai prikrautus ratukus.

Motina jaučia visame kūne gaivališką 
nuovargį. Šoną diegia dieglys, galvoj spie
gia tarytum telefono vielos, o rankos taip 
įskaudusios, kad, rodos, ims ir atitrūks 
nuo petikaulių. Krūtinėj knieti kosulys. 
Ji labai dažnai sustoja ir, visu kūnu truk- 
čiadama, ilgai kosti.

Vienoj vietoj vieškelis pasidaro labai 
molėtas. Vežimėlio ratai apkimba 
storu molio sluogsniu, kas dar labiau ap
sunkina važiavimą. Motina taikosi dabar 
važiuoti pačiu pakraščiu. Atkakliai įtem
pia visus kūno sąnarius ir traukia, nera
miomis akimis užmesdama neplatų, bet 
gilų griovį.

Vienu metu atsiplėšia nuo kažkur be
protiškai dūkstančios naujos vėjo ban
gos, o su jom juodi, tamsiomis garbano
mis susisukę debesys. Iš viršaus pasilei
džia tokia gausybė vandens, kad nieko 
nebesimato už penkių žingsnių.

Tiktai ta skiltis, draugovė saldžiai sapnuos stovykloje, 
kuri miegos savo palapinėje.

Siuvama palapinės individualinės (1 — 
2 asm.), skilties (6—8 asm.) ir vilkiukų paukštyčių gaujai 
— pulkeliui (16—20 asm.).
Kreiptis: Skautiškų Reikmenų Tiekimo Skyrius Kau
nas, Nepriklausomybės a. 4, telef. 40-71.

Motina stabteli ir vos vos susilaiko, 
stiprų vėjo smūgį į krūtinę gavusi. Ji 
nusisuka ir laukia, kol praeis audringi 
sūkuriai. Tuo pačiu metu ji pastebi, kad 
vežimėlio vienas ratas yra nuslydęs nuo 
vieškelio pakraščio ir įstrigęs griovio šo
nan. Susigriebia ir mėgina patraukti ve
žimėlį į šoną, tačiau neįstengia. Kai nu
stoja traukusi, vežimėlis dar labiau pa- 
sišlieja nuo vieškelio.

Motina visokiais būdais mėgina iš
vilkti molėtan griovio kraštan įstrigusius 
ratukus, tačiau visos pastangos lieka 
tuščios. Apsidairo nusiminusiu žvilgsniu 
ir beviltiškai atsidūsta.

— Viešpatie, kas dabar bus?
Nieko nematyt — nė važiuojančių, nė 

einančių. Dūksta tas pats vėjas, tie patys 
lietaus lašai kapoja veidą. Tas pats pa
niuręs, ašaromis apsipylęs dangus.

Ilgą laiką ji laukia, bene eis ar va
žiuos kas pro šalį. Nieko nesulaukusi, 
paima vėl vežimėlio rankeną ir, tvirtai 
atsispyrusi klimpstančio vieškelio pavir
šiaus, įtempia viso kūno muskulus. Ve
žimėlis sujuda ir vėl pasilieka vietoj.

Motina pajunta keistą savijautą — 
galvon ūžteri nepažįstamas ūžesys, aky
se lyg ir aptemsta, o paširdžiose kažkaip 
bloga, negera pasidaro.

Iš karto susirūpina, tačiau tuoj pat 
raminasi:

— Niekai!... Taip sau, matyt... Bet 
kas galų gale daryti? Juk aš tūrių sku- jį 
bėti. Pareis vaikai iš mokyklos, norės " 
valgyti, o namie nieko nėra palikta, Ma
žiausio kąsnelio duonos neras... Turiu 
kaip nors išvilkti tą vežimėlį...

Dabar ji sukaupia paskutinius jėgų li
kučius ir beprotišku atkaklumu veržiasi 
priekin.

Vieną, antrą kartą...
Staiga ji griebiasi už šono ir bejė

giškai sukniumba molėtan vieškelio pa
talan. Galva atsimuša į vežimėlio kraš
tą, o iš burnos pasipilia tirštas, raudonas 
kraujas. Akyse pasipilia žalsvos, vande
ninės juostos, rausvi pusrutuliai, niekuo
met nematytos spalvos. Mintys susipina, 
susivelia. Tik viena kažkaip silpnai, silp
nai prasimuša:

— Viešpatie, kas dabar bus su mano 
vaikeliais? ...

Atsakymo, kurio ir taip niekas nebūtų 
jai davęs, nebesulaukia. Dvi didelės 
ašaros prasimuša pro gęstančių akių 
blakstienas ir susikabinusios su lietaus 
lašais rieda stingstančių skruostų nely
gumais.

Vieškelio pakraštyj auganti dilgynė** 
žemai, žemai nusilenkia ir pabučiuoja už-%Z 
migusios motinos veidą.

Skausmingais akordais prabilsta nau
jos vėjo bangos, o niauriomis dangaus 
palubėmis slenka juodi, tamsūs debesys.

Plačiai atidarytomis, sustingusiomis 
akimis stebi motina verkiančių debesų 
žygį ir klausosi, kaip klaikiai dejuoja 
rudens vėjas.

Pradeda temti.
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Skyrių veda pasktn. H. Rudzinskas.

KONKURSO UŽDAVINIAI.
Užd. nr. 88.

Gella-Belos iš Kaišiadorių.

Perskaitykit stačiai: 1) įvardis, 2) 
paukštis, 3) mot. vardas, 4) pagalbos 
ženklas.

Gulsčiai: 1) mot. vardas, 5) vežimo 
dalis, 6) vėjas, 7J valgis, 8) žuvis, 9) 
Europos upė,

Iškirpkit iš šios figūros didžiąsias rai
des ir gaukit vaikų mylimą daiktą.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 89.

Greitosios Stirnos iš Šančių.

Į apskritimus įrašykit skaičius nuo 8 
iki 17 (du kartu tą patį skaičių ne
vartoki!), taip, kad ant kiekvienos krei
vos ir tiesios linijos skaičių suma būtų 
lygi. A skaičius 6-šis kartus mažesnis 
už kreivosios ar tiesiosios linijos skai
čių sumą. Sprendimuose nurodykit brė- 
žinėlį^ Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 90.
V. Paliušio iš Kauno.

Nupieškit šią figūrą neatitraukdami 
pieštuko ir nekirsdami linijų. Sužinoki! 
kiek šioje figūroje yra stačiakampių.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 91.

V. Šatinsko iš Kauno.
Šarada.

Žemės turtas be raidės —
Žeme šliaužti pradės.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 92.

V. Paliušio iš Kauno.
Šarada.

Ūkio įrankiui raidę pridėsi, 
Žinomą žodį tuomet girdėsi.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 93.

Lydžio iš Kauno.
Šarada.

Miestui raidę jei mainysi — 
Prieskonį tuojau pamatysi.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 94.

Lydžio iš Kauno.
Šarada.

Kūno daliai raidę keisi — 
Gražų medį tuojau geisi.

Užd. vert. 1 tašku.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. nr. 71.

Jei esi skautas — be paraginimo būk 
pirmutinis.

Užd. nr. 72.
1) Diametras, 2) rainas, 3) uosis, 4) 

gairės, 5) Rietavas, 6) Niagara, 7) Stasys, 
8) talmudas, 9) atneša, 10) troba, 11) 
Nautilius, 12) grabas (karstas), 13) Lietu
va, 14) Teodoras, 15) Joana, 16) Inas.

Iš pirmųjų ir trečiųjų raidžių išeina: 
Darius — Girėnas Atlanto nugalėtojai.

Užd. nr. 73.
Muilą, mulas, milas, Nylas, yla.

Užd. nr. 74.
Sfinksas, finka.

Užd. nr. 75.
Si, jonas, sijonas, pansijonas.

Užd. nr. 76.
Antanas Saulaitis, Skautų Aido Re

daktorius.
Užd. nr, 77.

Užd. nr. 78.
Stačiai: 1) rūkas, 2) tara, 3) šachmatai, 

4) sopa, 5) vitaminas, 6) kas, 7) gal, 8) 
ašis, 9) arka, 10) alba,

Gulsčiai: 8) akis, 11) laikrodis, 12) 
lama, 13) asas, 14) imki, 15) sala, 16) 
karklynas.

Užd. nr. 80.
1) Voras, 2) Jonas, 3) akula, 4) pūkas,

5) pasas, 6) ataka, 7) litas, 8) kuras, 9) 
varis, 10) vokas, 11) kubas, 12) kilpa, 
13) Donas, 14) atila, 15) pūslė, 16) Eridė, 
17) opera, 18) kulka, 19) vadas, 20) taika. 

Taškų vietoj išeina: kilni siela, tvir
tas kūnas.

Užd. nr. 81.
1) vila, 2) anga, 3) Irakas, 4) žirafa, 

5) girna, 6) Antanas, 7) Nemunas, 8) tal
ka, 9) auskaras, 10) slavas.

Iš pirmų raidžių išeina „Vaižgantas”.
Užd. nr. 82.

Švarkas, šarka, šaka, šoka, Oka.

Užd. nr. 79.
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Išeina: Būk riteris, neturtingųjų ir 

silpnųjų gynėjas ir tiesaus kelio se
kėjas.

Užd. nr. 83.

Užd. nr. 84.
Bankas, tankas, lankas, langas, 

Užd. nr. 85.
Varis, vagis, Algis, alkis.

28 18 26| 1 6 3
23 20 15 18 7 4 9 12
16 27 22 25 14 11 2 5
21 24 19 8 13 10

Užd. nr. 86.
Vanagas, nagas.

Užd. nr. 87.
Kalė, kalvė, karvė, karvelynas.

UŽ UŽDAVINIŲ SPRENDIMUS GAVO 
po 32 taškus šie sprendėjai: V. Paliušis, 
Lakštutė, H. Žeromskis, S. Diminskas, 
V. Rudaitis, Pe-Ro, Liūdesys, V. Šatins- 
kas, Arno iš Alytaus, Alma.

28 taškus: T. Krūminis.
27 taškus: J. Sakalėlis.
26 taškus: V. R-kas, A. Šimkus.
24 taškus: V. Subatnikas.
22 taškus: V. ir M. Želniai.
20 taškų: C. Kaminskas, N. Martinka.
19 taškų: A. Martinka.
18 taškų: A. Mikutavičius.
14 taškų: P. Astašauskas, V. Teko

rius, Šanča-Panča.
11 taškų: A. Vainorius.
8 taškus: J. Magūnas.

PRANEŠIMAI.
Šiais uždaviniais baigiamas dabartinis 

uždavinių sprendimų konkursas.
Kitame Sk. A. nr. bus paskelbta kiek 

kas surinko taškų, todėl uždavinių spren
dimus siųskit iki š. m. birželio mėn. 
12 dienos.

Č. Kaminskui: dar priskaičiau 7 taškus.
A. Martinkai: užskaičiau 20 taškų.
B. Mačiuliui: uždavinius įvertina sky

riaus vedėjas; galima siųsti kaipo „rei
kalų raštai”, žiūr. pašto tarifą, kuris ran
damas kiekviename kalendoriuje.

SKAUTŲ AIDO 
ADRESO PAKEITIMAS 

25 centai.
Už prenumeratos adreso pakeitimą 

reikia mokėti 25 centai. (Galima pašto 
ženklais).
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Šio numerio kaina 40 et

Valstybės Draudimo Įstaiga
(Kaunas, Mickevičiaus g-vė Kr. 5, telef. 5-35 ar 25-77). 

patogiomis sąlygomis draudžia : 
nuo ugnies — žmogaus gyvybę —

trobesius, gyvulius, pašarą, javus ir ki- mirties atsitikimui arba išgyvenimui apdrausti ka-
tokį kilnojamąjį turtą, pitalų tikslu: šeimai aprūpinti, rentai našlei arba

nUO kritimO — ,au Pensiia*> pasogai, vaikų mokslui ir t. t.

gyvulius, Gyvybės polisas — tikra parama šeimai.

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

ŽEMĖS BANKAS
Pagrindinis kapitalas 50.000.000 lt., atsargos kapliai. 3.750.000 lt.

Žemės Bankas yra ILGALAIKIO KREDITO BANKAS. Bankas teikia paskolų ūkininkams, miesto 
naujakuriams, žemės ūkio koperatyvinėms organizac., žemės ūkio įmonėms ir smulkaus kredito draugijoms.
BANKAS LEIDŽiAIR PLATINA ĮKASTO PASKOLOS LAKŠTUS
Žemės Banko įkaito paskolos lakštai yra saugiausioji vieta sutaupoms laikyti) nes jie yra garantuoti įkeistu bankui ne
kilnojamuoju turtu. Be to, už banko paskolos lakštus laiduoja Valstybės Iždas. Paskolos lakštų galima pirkti Žemės Banke Kau
ne ir Klaipėdoje sumomis po 200, 1.000 ir 5.000 litų. Visi sutaupytus pinigus laikykite Žemės Banko įkaito paskolos lakštuose.

Akcinė Bendrovė 

„LIETUVOS DEGTUKAS“ 
Kaunas, Laisvės alėja 52 II aukštas. Telef. 20-55 ir 42-03.

Vilnonių Gelumbių Fabrikas 
Ako. B-vė „DROBĖ“ Kaunas I
Didžiausiam pasirinkimui vilnonių medžiagų Ponų, Ponių ir vaikų rūbams, 
tai pat kariškių, policijos, dvasiškių, šaulių, paštininkų, miškininkų, muitinės ir kitų 

uniforminių medžiagų pigiausiomis fabriko kainomis.
„DROBĖS“ KRAUTUVĖS s

Kaunas I, Drobės g-vė 56 Klaipėda, Turgaus g-vė 7 Panevėžys, Respublikos g. 32 Ukmergė, Vilniaus g-vė 8 
Kaunas, Laisvės alėja 21 Šiauliai, Vilniaus g-vė 134 Marijampolė, Laisvės g. 21, Šilutė, Tilžės gatvė 1 nr.

„Drobės“ krautuvėse didelis pasirinkimas medžiagų, pamušalų, šilkų ir kitų prekių žemiausiomis kainomis.

KAUNO MIESTO
LOMBARDAS

Kaune, Nemuno ir Kanto g. kampas, tel. 13 81 
Atlieka sekančias operacijas: 
Priima užstatan įvairų judomųjį turtų ir brangenybes; 
PRIIMA saugojimui įvairius daiktus ir brangenybes 
patogiomis sąlygomis ir pilna atsakomybei PRIIMA ko
miso pardavimui iš varžytynių ir liuosai įvairias bran
genybes ir įvairų judomųjj turtų už nedidelius nuošim
čius. Varžytynės daromos kiekvienų pirmadienį. PRI
IMA indėlius (paskolos) Lombardo operacijų padidi
nimui, moka aukštus nuošimčius, už pinigų saugumų 
visu savo turtu atsako Kauno miesto Valdyba. Smul
kesnes žinias galima gauti Lombarde pas Valdytojų.

Lombardas operacijoms atidarytas nuo 9 iki 1 v, 
Kiekvienų dienų esti liuosi pardavimai įvairių brange
nybių ir kito judomojo turto pigiomis kainomis ir di

deliam pasirinkime.

SHELL
BENZINAS-ŽIBALAS 
NAFTA- MOTORINĖir 
I N D U S T RI A LI N Ė 
ALYVA-, ,MEXPHALT“ 
ir „ S P R A M E X “ 
SHELL ,, F O X “

,,VILNIAUS” sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Tel. 776.
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