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Negadinkite gražių savo nuo
traukų duodami foto darbus at
likti neprityrusiems laborantams. 
Jūsų nuotraukas meniškai, kad 
ir iš prastų negatyvų padarys 
moderniška, prityrusių lietuvių 
specialistų, vedama,

„Spaudos Fondo“ foto laboratorija 
Negatyvai priimami ir atlikti darbai atiduodami ,.Spaudos 
Fondo“ foto-optikos skyriuje, Laisvės Al. 62. Tel. 42-42.

Provincijoj gyvenų už
sakymus gali atiduoti mūsų 
knygynams arba atsiųsti paštu. 
Stiklai, filmai ir nuotraukos 
paštu siunčiami kaip prekių 
pavyzdžiai, labai pigiu tarifu 

Šviežia foto medžiaga (Ar jau mėginote itališkas. 
C a p e 11 i filmas ir stiklus?).

Naujausių modelių 
foto aparatai — įvairių dydžių ir kainų.

Viskas foto mėgėjams ! Viskas specialistams!

Kooper. S-goj „Spaudos Fonde“ 
Optikos-foto ir mokslo priemonių skyrius 
Kaunas, Laisvės Al. 62. Tel. 42-42.

Šiauliuose yra įrengta prie mūsų knygyno foto laboratorija.
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Nepavėluok atsiųsti žinių
Skautų Aido konkursas kelionei vandens keliais baigiasi 

IX.15. Sąlygos š. m. Sk. Aido 10 nr. (191 pslp.).
Pranešama sąlygų ištraukos:
1) Keliaujama bent dviem upėm ar ežerais, įvairių ba

seinų, keliantis patogiausia keliu per takoskirą; pavyzdžiui: iš 
Kėdainių Nevėžiu plaukiama aukštyn ir nuo Raguvos ar Trau
pio gabenama baidarę į Andrioniškį ar Anykščius — arkliais 
ar traukiniu, toliau plaukiama Šventąja į Ukmergę ir Jonavą; 
arba iš Salako per Luodžio ežerą Šventąja (Dušeta) iki Anykš
čių, Nevėžiu iš Raguvos iki Panevėžio ir Lėveniu nuo Piniavos 
iki Pasvalio ir t. t.; arba iš Mariampolės per Dovinę, Amalvo, 
Žuvinto ir Simno ežerus į Dusios ežerą, iš kur lengvai persi
keliama į Metelio ežerą ir mėginama leistis Peršėke į Nemuną. 
Kai kurie iš tų kelių gali tikti baidarei tik po lietingo periodo, 
bet juos vis vien reikia ištirti: gal pasiseks!

2) Nemažiau, kaip 50 km to kelio reikia plaukti neapra
šytu prof. S. Kolupailos knygutėje Mūsų vandens keliai marš
rutu; tą kelią būtinai reikia aprašyti bent tokiu suglaustu būdu, 
kaip tie maršrutai.

3) Kelionėje nesiskubinama, dažnai sustojama, teiraujamasi 
apie vietovardžius, įžymybes, padavimus, lankoma visos vertos 
dėmesio vietos, fotografuojama ar paišoma.

*5) Kelionėje vienas dalyvių veda „Kelionės knygą“, kurioje 
dokumentuojamas vietovių lankymas: dedami pašto įstaigų, 
valsčiaus valdybų, miesto savivaldybių ar policijos įstaigų ant
spaudai, sutiktų ar aplankytų asmenų autografai ir kiti daiktai 
— kelionės autentiškumui patvirtinti.

vandens kelionių reikalu. O
6) Konkurso dalyviai pristato ne vėliau, kaip 1934.IX.15. 

Skautų Aido redakcijai:
a) suglaustą ir gyvai parašytą kelionės aprašymą ar die

nyną, kurio ištraukos galės būti paskelbtos Skautų Aide,
b) „Kelionės knygą" — originalą, be iškarpų, ir dalyvių 

parašais — autentiškumui paliudyti,
c) nemažiau, kaip 12 vykusių fotografijų ar piešinių — 

reginių, aplankytų vietų, trobų, kryžių, bažnyčių, piliakalnių, _ 
tiltų, šlaitų, intakų, žmonių tipų, namų įrengimų, apeigų ir t. t.,

d) vieną vykusią nuotrauką kelionės dalyvių su visu įren
gimu, geriausia kurioje gražioje kėlionės vietoje,

e) kilometrinį maršruto aprašymą, tos dalies, kuri nėra 
Mūsų vandens keliuose aprašyta, ar pataisymus bei papildymus 
aprašytų maršrutų.

8) Konkurso terminui pasibaigus, redakcija pakvies teisėjų 
komisiją, kuri įvertins patiektąją medžiagą ir paskirs premijas.

9) 1934 metų konkursinės kelionės premijos skiriamos šios:
a) dvivietė baidarė „Skautų Aidas",
b) foto aparatas,
c) palapinė,
d) Skautų Aido leidiniai (iki 20 lt. sumos),
e j Skautų Aido prenumerata 1935 metams.
Ruošti š. m. bendri plaukimai iš Alytaus į Kauną ir iš 

Kauno į Klaipėdą gali būti konkursinės kelionės dalimi.
11) Konkurso dalyviams nedraudžiama tiekti savo raš

tus, fotografijas bei piešinius ir kitiems žurnalams ar leidiniams.
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17 (134) nr. Kaunas, 1934 m. rugsėjo mėn. 1 d. XII metai

SUčbdMJUMn..
Vasara prabėgo. Palikom laukus, miš

kus, apleidom tėviškes ir vėl suskridom 
į miestus. Vėl palaimintos valandos — 
ugdyti save, kurti savo ateiti.

Vasaros metu džiaugėmės tikrai gra
žiu mūšy kraštu. Kvėpavom erdviu miš
kų ir laukų oru. Lauko darbus ir vaka- 

®rų poilsius lydėjom skambia lietuviška 
daina.

Ilsėjomės kūnu. Po žiemos darbo mo
kykloj raminom vasaros atokaičiu savo 
sielas.

Išmokom daug nauja. Prisiminėm pa
mirštas sesučių, brolelių dainas, tėvelių 
darbus bei dūmas. Iš namų išvykstam 
artesni jiems. Vėl savieji.

■I
Atsitraukę nuo draugovių, didesnę va

saros dalį praleidom paskirai, vieni be 
kitų skautų. Vadų pavasarį buvo dėta 
viltis, kad vasaros metu mes išliktumėm 
pavyzdingi skautai, kad kiekvienas mū
sų elgesys didintų mūsų organizacijos 
pasisekimą.

Vienai minutei užmerkim akis. Mus 
klausia: kaip tas jums pasisekė?

■
0, kaip gražiai nuskambėjo vasaros 

skautų stovyklos, kelionės vandens ir 
kitokiais keliais po gražiąją tėvynę, kiek 
daug vasarą skautų padaryta! Tai mūsų 
brolių sesučių bendro rūpesčio ir didelio 
darbo vaisiai.

Kuo aš prisidėjau? Ar įdėjau savo 
sieką į pasisekimų aruodą?

Kas vasarą padaryta — paliks. Ką 
praleidau — prabėgo proga. Ir tik galiu 
dabar susigriebęs papildyti savo.

Tėveliai sukaupė visas jėgas. Labai su
mažino savo patogumus. Kitiems brole
liams sesutėms namie nutraukė geriausi 

• kąsnelį: įdėjo sūnui dukrai, išvykstan
čiam į mokslo šventovę. Jam jai visa kas 
namuose geriausia, kas yrą. Jis visos šei
mynos žiedas ir viltis. Jis bus tikrasis 
žmogus. Jis bus šviesūolis.

Jei mokyklon vyksti-ne pirini'metai, 

ar praeitais metais pateisinai viltį? Ar 
tėvų pastangas tau duot kelią į šviesą 
įvertinai? Pažiūrėk, ar esi jau aukštes
nėje klasėje, ar perėjai kaip reikia? Gal 
vasarą vėl čiulpei tėvų pinigus repetito- 
riams mokėti? Gal palikai dar metams 
toj pačioj klasėj?

Kieno kaltė. „Ar aš stengiausi, ar aš 
buvau stropus ir sąžiningas mokinys?’’ 
Nepasisekėlis vargu galės pasakyti „taip”.

Jei negali atitaisyt pernai padarytų 
klaidų, ar esi gerai pasiryžęs ir pasiruo
šęs šiemet nepadaryti jų?

Dabar yra apsimąstymo laikas.
Į mokyklą eiti daugelis nori. Bet ne 

visi gali. Ir daugelis už aukštesniosios 
mokyklos palieka tokių, kurie būt tikrai 
vertesni sėdėt mokykloje, kaip nemaža 
dabar sėdinčių dalis.

'Pbitny.n, pbimyw....
Taip greit prabėgo žydinčioji vasara 
ir liko lyg sapne.
Ir vėl susirenkam kas vakarą 

triukšmingajam mieste.

Ak, gaila obuolių ir kriaušių nokstančių 

ten, tėviškės sode
ir tų berželių, rudeniškai ošiančių, 
liūdnos pakelėse.

Atsivežėm miestan daug juoko,įspūdžių, 
juk rengėm stovyklas!
Ak, nieks negal suprasti džiaugsmo 

skautiško, 
tik mes vieni, tik mes!

Užmirškim džiugesius saulėtos vasaros 

ir tėviškes tylias;
pirmyn, pirmyn į darbą mokslišką, 

statykime naujas gaires!

'Mastaitis. 
i’\

Jei turiu tą laimingą progą, turiu ją 
įvertint.

Su rašytoju galiu tarti sau: „kol jau
nas, o broli, sėk pasėlio grūdą...”

■
Ir šiemet noriu tesėt būt skautas. Sekti 

jų įstatus ir įžodį. Dirbt taip gerą darba.

Yra pasakyta: „būk skautas visur ir 
visada. Būk skautas visa savo širdimi, 
protu, kūnu ir siela. Nė vienam tavo 
daikte, tavo mintyj nėra vietos blo
giems dalykams. Visur turi būt tik 
skautiška...”

Aš jau esu pasakęs:
...brangindamas savo garbę, aš pasi

žadu :

tarnauti Dievui ir tėvynei, 
padėti artimui ir
vykdyti skautų įstatus.

Kaip man sekėsi? Turiu dabar viską 
gerai apmąstyti.

Kiek turiu pasiryžimo šiems metams, 
kaip seksis toliau?

■
Skautų-čių „geležinis įstatas” įsako: 

s k aut a s( ė) sąžiningai atlieka 
visas savo pareigas.

Kokios mano pareigos, turiu aiškiai 
žinot. Ir esu pasiryžęs jas sąžiningiausiai 
vykdyt.

Skautų vadovybė įsako skautams mo
kiniams būt stropiais ir sąžiningais mo
kiniais, gerbt mokytojus, rūpintis savo, 
mokinio, pažanga.

Skautas ir mokykloj palieka skautas. 
Joks „mokiniškas” nesąžiningumas ne
leistinas. Joks!

■
Mes ateinam į mokyklą pasiryžę tesėt 

savo, pareigas. Tesėt savo, šeimos, tėvy
nės laimei.

Didžiu mostu pasiimam sąžiningumą, 
gerą pareigos supratimą savo palydovais.

Ir nebijodami jokių kliūčių einam į 
mokslo šventovę.

Einam garbingos skautų organizacijos 
nariai. .

p?TSR va'st
' ■ nė

bj b i 1st eis® |

297

3



Mr. Hubert S. Martin apie Lietuvą.
Tarptautinio Skautų Biuro direktorius ir anglų skautų vy

riausiojo štabo užsienių dalies vedėjas, HUBERT S. MARTIN, 
kuris lankėsi šią vasarą Lietuvoje ir Latvijoje, anglų skaut'- 
ninkų organe S c o u t e r paskelbė savo kelionės įspūdžius. Čia 
duodame išvertę tą jo straipsnio dalį, kuri liečia Lietuvą.

„Po labai prašmatnių priešpiečių (Rygoje) turėjau skubin
ais į stotą, kad suspėčiau į 'traukinį į Kauną, nes buvau pasi
žadėjęs praleisti kelias dienas pas mūsų brolius Lietuvos skau
tus, prieš grįždamas į Rygą latvių tautinėje stovykloje daly
vauti. Lapinš (latvių skautininkas, kuris buvo priskirtas prie 
p. Martino, viešint Latvijoje) palydėjo mane iki sienos, matyti, 
pasiryžęs pamatyti, kad laimingai iš Latvijos išvažiuočiau. Aš- 
tuonių valandų kelionė tvankiu traukiniu buvo visai neįdomi — 
išskyrus vieną mažą nuotykį. Traukinys kelioms minutėms su
stojo mažoje pakelės stotelėje. Pasižiūrėjęs pro atvirą langą, 
pamačiau priestotyje stovint mažą berniuką su skautišku ženk
liuku. Mūsų akims susidūrus, pasisveikinau ir nusišypsojau skau
tiškai, nes daugiau lietuviškai nemokėjau. Berniukas, mano nu
stebimui, strykt įšoko į traukinį, atbėgo tekinas į mano vagoną, 
pasakė mažą kalbą, kurios nesupratau nė vieno žodžio, griebė 
man už rankos ir, smarkiai paptelėjęs, pabėgo! Aš netekau žado 
ne tik todėl, kad nemokėjau nė vieno žodžio, kurtį būčiau ga
lėjęs pasakyti, o jis suprasti, bet ir todėl, kad mane kažkas ėmė 
spranginti. Kai kurie kietaširdžiai skaitytojai galės pavadint’ 
mane „sentimentaliu". Bet tai buvo mano pirmas pasveikini
mas man naujoje šalyje, ir aš ilgai atsiminsiu tą mažą neži
nomą Lietuvos skautą, kuris tai dienai atliko savo gerą dar
belį, greičiausiai, net ir nepagalvojęs, kad tai daro.

Kaune mane labai maloniai sutiko Lietuvos skautų šefas, 
dr. Alekna, ir vyriausiojo štabo nariai, kurie man įteikė sekan
čių dviejų dienų programą, tikrai baugų „tvarkaraštį", kaip 
kad mūsų bičiuliai amerikiečiai pasakytų. Tiesa, radau vieną 
pusantros valandos numerį, pažymėtą „atspėjamas laikas", bet 

kai tas laikas atėjo, jis priminė man tą „atliekamą laiką", kurį 
mes visi taip gerai pažįstame iš Gilwellio.

Kitą rytą, aplankius kelis ministerius, išvažiavome auto
mobiliu į užmiestį atsilankyti keliose stovyklose, jų tarpe sto
vykloje ir tų skautų, kurie turėjo išvykti į Rygą. Stovyklos buvo 
įrengtos gražiuose miškuose. Aš patyriau, kad visi miškai yra 
valstybės nuosavybė ir kad skautai turi valdžios leidimą sto
vyklauti juose, kada tinkami. Aš taip pat patyriau, kad visi 
skautai, net ir kada važiuoja pavieniui, gauna 5O°/o papiginimą 
nuo geležinkelio tarifų, o. Lietuvos skautų vyr. štabo nariams 
yra išduoti nuolatiniai nemokami bilietai. Šitaip aukštai Lie
tuvos Vyriausybė vertina skautų sąjūdį.

Po oficialių priešpiečių turėjau „atspėjamo laiko“, kol iš
vykome praleisti popietės ir vakaro kitose dviejose stovyklose 
paupyje — viena buvo skautų, kita skaučių stovykla, ir abie
jose mane be galo nuoširdžiai pasitiko. Paskui grįžau į Kauną 
ir naktį praleidau traukinyje važiuodamas į mėgiamą lietuvių 
vasarvietę, Palangą. Ten man pavyko išsimaudyti, prieš nuei
nant į audienciją pas Lietuvos Prezidentą, kuris ten turi ofi
cialią vasaros rezidenciją. Prezidentas buvo daugiau kaip ma
lonus ir per pasikalbėjimą pareiškė savo gilų tikėjimą skautybe 
ir norą padaryti viską, ką tik gali, skautybei Lietuvoje išplėsti. 
Prezidentas prisiminė „Calgarico" vizitą praėjusiais metais ir 
klausė skautų Šefo sveikatos.

Vėliau dieną išvykome į gražią vilkiukų ir paukštyčių 
stovyklą kitame miške prie puikaus ežero, kuris man priminė 
Adirondacks kalnų sritį Amerikoje. Lietuvoje vilkiukai ir paukš
tytės iki vienuolikos metų lavinami kartu.

Galų gale sėdau į Rygos traukinį 2 vai. nakties! Kad ir 
nuvargau per tas kelias dienas, niekad neužmiršiu dr. Aleknos 
ir visų tų Lietuvos skautų gerumo man, pirmą kartą atsilan- 
kius pas juos“.

P. Martinas (už stalo, dešinėj) tarpt, sk. konferencijoje 1933 m. Godollo daro pranešimą. Aplink stalą sėdi tarpt, sk. ko- 
' miteto nariai su lordu Baden-Powelliu priešakyje (sėdi viduryje).
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TEATRAI
Širdis nugalėjo

inscenizuota pasaka, skiriama 
mūsų Tautos Vadui ir mūsų Šefui 
Lietuvos Respublikos Prezidentui 

ANTANUI SMETONAI paminėti Jo 
60 metų amžiaus sukaktuvių proga

Pasaką seka berniukas ar mergaitė.
Sekėjas. Mieli sveteliai, brangūs broliukai ir sesutės.
Šiandien didžią šventę mes švenčiame. Švenčiame garbingo 

mūsų Tautos Vado, visų mūsų skautų Šefo, 'Respublikos Pre 
zidento ANTANO SMETONOS 60 metų amžiaus sukaktuves

Mūsų Šefas pats daug yra parašęs visokių raštų, labai 
rimtų raštų, kuriuos dideli žmonės tepajėgia suprasti. Mes maži 
tuo tarpu pasakas labiausiai mėgstame, todėl, ir savo mylimą 
vadą norėdami pagerbti, pasaką sumanėme atvaidinti.

Pasaka bus tokia: Širdis nugalėjo.
Gal jums bus ir juokingas toks pasakos vardas. Sakysit, 

kad širdis imtynių neina. Kaip ji gali nugalėti. Mes patys kai 
imamės, tai stengiamės kits kitą žemėn parmesti. Bet žmonės 
sako, kad ir širdis gali grumtis. Kaip ji tai daro, gal iš šios pa
sakos ir pamatysime.

Gyveno kadaise žemėje vienas karalius. Buvo geros šir
dies ir žmonių mylimas. Jo dvaras vaivorykštės spalvomis spin
dėjo, sodai ir laukai sidabro karoliais nusagstyti buvo. Žmonės 
gražiai gyveno, linksmi darbus dirbo ir dainas dainavo.

I VAIZDELIS.
(Kairėje pusėje scenoje bernaitis plaka dalgį, ties viduriu mer

gaitė verpia, dešinėje kurpius siuva batus).
Bernaitis. (Dainuoja):

Mano pievelė tai gražiai želia, 
mano pievelė žiedais pražydo. 
Valio, dalgeli, po pradalgėlę, valio, valio!

Aš išsiplakiau dalgelę, 
maršu žengsiu į pievelę.
Ei, tūto, lylia to,
maršu žengsiu į pievelę. (2 kart)

Dalgiakotis prie svirnelio, 
aš bernelis į pievelę. 
Ei tūto, lylia to, 
aš bernelis į pievelę! (2 kart) 

(Nata kaip „Pasisėjau žalią rūtą").
(Išeina).

Mergaitė. (Dainuoja). Man patinka visos gėlės, 
bet labiausiai razetėlės. 
M-m-tralialia, 
bet labiausiai razetėlės.

Mane mokė motinėlė, 
kad būč' gera verpėjėlė. 
M-m-tralialia, 
kad būč' gera verpėjėlė. (Verpia).

Kurpius. (Dainuoja). Šiaučiuk, batus siūk, 
šiaučiuk, batus siūk!
Siuvu, siuvu tau batukus. (2 kart.) 
Ant kurpaliaus maunu maukt, 
su plaktuku kalu taukšt. (2 kart) 

(Savo darbą imituoja. Sakydamas „tau“, pirštu parodo į publiką).
Bernaitis. (Grįžta, dainuoja):

Tu, mergyte, lelijėle, eikš pašokti suktinėlį,
Rita, rita, ritata,
eikš pašokti suktinėlį. 2 kart.

(Visi trys šoka).
Vai šiaučiukai, tu meistreli, 
trypki kojom kiek tik gali, 
Rita...
Mes čia šoksim šokinėsim
ir į kitus nežiūrėsim.
Rita...
Kol karalius mūs gyvuoja, 
mes linksmi dainas dainuojam.
Rita rita ...

(Nata kaip „Aš mergytė, kaip rožytė).
(Uždanga).

Sekėjas. Bet Karalius ėjo senyn. Jau nepajėgė savo že
mių sutvarkyti. Vieną kartą jįs pasišaukė savo tris sūnus — 
Pinigėlį, Kardelį, Širdutį ir sako:

II VAIZDELIS.
(Karalius soste sėdi, jo sūnūs aplink jį).

Karalius. Greit turėsiu mirti. Vienam jūsų teks mano ka
rūną ir valdžią paimti. Bet, kol gyvas dar esu, noriu išmėginti, 
kuris mokėsite geriau visą karalystę tvarkyti. Tu, Pinigėli, vy
riausias, tu pirmas ir parodyk, ką gali.

Pinigėlis. Aš, tėve, padarysiu pilną žemę turtų. Liepsiu 
nukalti tiek muštinių, kad kiekvienam mūsų šalies žmogui visas 
maišas jų tektų. Kad niekam dirbti nereikėtų. Ot bus džiaugs
mo ir linksmybės!

Karalius. Eik, sūnau, ir valdyk kaip tinkamas. Judu gi 
klausykite brolio. Jis dabar jūsų valdovas.

Kardelis ir Širdutis. Klausome, tėve, darysime, kaip lie
pei. (Išeina, nusilenkę Karaliui).

(Uždanga).
Sekėjas. Prasidėjo naujas gyvenimas karalystėje. Kara

laitis Pinigėlis liepė pamesti žmonėms savo darbus ir eiti muš
tinių kalti. Kalė metus ir antrus. Muštinius dėjo į maišus. Ka1 
buvo jau labai daug tų maišų, valdovas įsakė juos surikiuoti. 
Paskui sušaukė viso krašto laumes ir į kiekvieną maišą liepe 
vienai laumei lįsti. Kai tos sulindo, karalaitis pasuko savo pi
nigų karūną ant galvos. Maišai bematant ir nužvangėjo į visas 
šalis. Žmonės džiaugėsi daug pinigų gavę ir gyrėsi laimingi bū
sią. Bet tas jų džiaugsmas buvo neilgam. Po kiek laiko įsigalėjo 
žmonėse pyktis. Varžėsi, graibstė maišus, vieni kitiems pa
vydėjo.

Atžvanga trys maišai ir pas mūsų bernaitį, verpėją ir 
šiaučiuką.

III VAIZDELIS.
Visi trys. (Darbus dirbdami dainuoja): 

Mano tėvelis buvo kalvelis, 
Ok tiku, tak taku, buvo kalvelis. 
Kalė per dieną žagrelę vieną, 
Ok tiku, tak taku, žagrelę vieną. 
Už tą žagrelę gavo skatiką, 
Ok tiku, tak taku, gavo skatiką.

I maišas. (įsiverčia pro duris. Visa draugovė žvangina pi
nigus. Suėmę rankas muša į kelius. Visi trys darbininkai išsi
gąsta).

Aš pas tave, šienpiovėli, atėjau 
ir muštinių milijoną atvilkau. 
Dalgį pamesk, gerk tik ir ėsk, 
Neišsigąsk, peilį galąsk, 
mazgą atrišk, muštinius risk!

Bernaitis. Tai pinigų! Šalin dalgis, šalin plaktukas! (Viską 
išmėto). Dabar tai pagyvensiu. Nagi, susiskaitysiu.

II maišas. Mergyte meili, nebūk baili,
tūkstantėlius skaityk, ratelį lauk varyk, 
pati pasidabink, muštinius pažvangink.

Mergaitė. (Atriša maišą). Tiek pinigų! Ar aš kvaila, kad 
ratelį dar sukčiau! (Stumia šalia). Visi muštiniai mano. Kiek 
bus jupelių, kiek bus skarelių. Kurpeles raudonas nusipirksiu, 
o karolių šimtą šniūrų paskabinsiu! (Skaito pinigus).

III maišas. Tu šiaučiuks, matai tau tukstantuks.
Ir antras, ir trečias pas mane tau riečias.

Kurpius. Tiek muštinių kai turėsiu, aukščiau lubų nosį riesiu, 
sau armoniką pirksiu, dailia juosta susrišiul 
Pinigėliai tik dzan-dzan, 
aš sau traukiu jomarkan. (Skaito pinigus).

Visi trys darb. (Vaidina be žodžių: bijo, kad kas jų maišų 
nepaimtų, slepia juos šen ir ten vienas į kitą su nepasitikėjimu 
žiūrėdami. Kurpius pameta vieną muštinį, ieško susierzinęs, nie
kur neranda. Įtaria šienpiūvį. Verpėja su maišu sprunka pro 
duris).

Kurpius. (Į bernaitį). Tu paėmei mano muštinį! Atiduok1 
Bernaitis. Aš? tavo muštinį? Tu pats nori manuosius pa

grobti. Bet aš neduosiu. (Nusitvėręs lazdą, šokinėja apie maišą).
Kurpius. Sakau atiduok! (Susiima).

(Uždanga).
Sekėjas. Ir pranyko džiaugsmas pinigėlio žemėje. Dainos 

nutilo, darbai sustojo. Žmonės nekentė kits kito ir ištroškę dau
giau muštinių ieškojo.

Nuliūdo senasis Karalius ir vėl pasišaukė savo tris sūnus.
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tV VAIZDELIS.

karalius. Ką pasakysi, Pinigėli? Ar sekasi tau gerai ka
ralystę valdyti?

Pinigėlis. Ne, tėve. Aš nemoku karalystės tvarkyti. Muš
tiniai džiaugsmo nepadarė.

Karalius. Dabar tavo eilė, Kardeli. Eik ir padaryk tvar
ką krašte.

Kardelis. Klausau, tėve. Pasistengsiu padaryti kaip liepei.
Karalius. (Į kitus sūnus). Judu klausykite Kardelio. Jis 

dabar jūsų valdovas.
Abu. Gerai, tėve. (Išeina).

(Uždanga),
Sekėjas. Antrasai Karaliaus sūnus galvojo, galvojo ir nie

kaip negalėjo sugalvoti, kaip didžią bėdą pataisyti. Pagaliau 
nuėjo jis pas burtininkę, išpasakojo jai, kaip ir kas yra ir prašė 
patarimo. Senė burtininkė išėmė iš židinio degančią žariją, pūs
telėjo į ją, pasižiūrėjo į karalaitį ir tarė: „Kai pareisi namo, 
išimk iš savo karūnos vieną kardelį ir sviedęs pataikyk į ka
rališko sodo didžiausį ąžuolą. Kai taip padarysi, ims lietus 
kardais lyti. Paskui sušauk visus savo krašto žmones. Tu jiems 
kiekvienam duosi po kardą ir įsakysi kapoti visus, kurie tik 
skriaudą kam padarys.

Apsidžiaugė karalaitis ir jodamas namo taip galvojo. Da
bar išnyks iš mano žemės visi pikti skriaudikai ir bus gera gy
venti. Parjojęs padarė taip, kaip jam burtininkė buvo sakiusi.

Ir kas atsitiko? Žiūrėkime.

V VAIZDELIS.
" Mergaitė. (Įbėgusi su kardu rankoje). Kur ji? Kur ta va

gilė? Aš jai parodysiu svetimus muštinius grobstyti!
II mergaitė. (Iš paskos). Aš tave tuojau nudėsiu. (Išbėga).
Bernaitis. (Vejasi antrąją mergaitę). Bus dabar tau mano 

namai deginti. (Nuduria mergaitę).
Kurpius. (Nuduria bernaitį). Še tau, dabar turėsi atiduoti 

man muštinį, (Krausto kišenes).
Kardelis. (Įbėgęs). Ką darai, žmogau? (Pamatęs gulinčią 

mergaitę). Ak, burtininke, ką tu padarei, piktoji.
Kurpius. A-a, ir tu čia! Pats prisikrovei muštinių, o ki

tiems tik po maišą davei. Palauk! (Užsimoja ir vejasi).
(Uždanga).

Sekėjas. Ir įsiuto Kardelio žemėje žmonės. Pasidarė tik
ras karas. Kardai žvangėjo, kraujas liejosi. Žuvo ir du vyres
nieji Karaliaus sūnūs.

Senasis Karalius visai jau nusiminęs ir silpnas gulėjo pa
tale. Jis pasišaukė jauniausią sūnų Širdutį ir sako jam: „Už trijų 
dienų aš jau mirsiu. Bet tu per tas tris dienas turi išgelbėt: 
žmones. Jei to nepadarysi, žūsi pats ir visi žmonės žus. Eik, 
sūnau, ir vaduok mūsų žemę nuo pražūties“.

Susirūpinęs ir susimąstęs atsitraukė Širdutis nuo gulinčio 
patale savo tėvo. Jo galvą sunkios mintys slėgė. Ir ėjo taip 
mąstydamas, nė pats nežinodamas, kur. Nė nepastebėjo, kaip 
įėjo į girią. Žiūri — šalia tokia trobelė stovi. Karalaitis labai 
norėjo gerti ir įėjo į tą trobelę. O ten toks baltas, žilais plau
kais ir barzda senelis sėdi. Aplink jį paukšteliai skraido ir nuo 
delno trupinius lesa. Palesę pro langą ir išskrenda. Iš abiejų 
senelio kėdės pusių išrikiuotos pakabintos dūdelės kabojo. Visa 
trobelė buvo pilna skaisčios šviesos, o grindys spindinčiais ak
menukais nusagstytos.

Kai senelis paskutinį paukštį palesino, pakėlė akis ir pa
klausė karalaičio: „Ko tu taip nuliūdęs, Širduti?“ Širdutis nu
stebo, kad senelis ir jo vardą žino ir atsakė: „Mūsų žemę di
delė nelaimė ištiko. Per tris dienas turiu išvaduoti ją, ir pats 
nežinau, kaip tai padaryti". „Aš tau padėsiu", tarė senelis. 
„Žiūrėk, čia pakabintos dūdelės visų žemių karalių ir karalai
čių. Čia yra ir tavo dūdelė. Kai mokėsi savąją dūdelę išrinkti 
ir papusi ją, tai žinosi, kas tau reik daryti".

Karalaitis apžiūrėjo dūdeles. Puikios buvo: vienos bran
giais akmenimis nusagstytos, kitos auksu tviskančios, kitos dar 
puikesnės. Žiūrėdamas jis pastebėjo vieną dūdelę. Ji nespin
dėjo, kaip kitos, tik ties viduriu buvo maža širdelė išmarginta. 
Karalaitis paėmė tą dūdelę ir sako seneliui: „Šita bus mano". 
..Taip, gerai išsirinkai, vaikeli, tai tavo dūdelė. Dabar imk ir 
pūsk ją”.

Karalaitis papūtė. Pasigirdo tokie gražūs garsai. Tokių 
Širdutis dar niekur nebuvo girdėjęs. Nuo tų garsų jam malonu 
ir gera pasidarė, nurimo širdis. Visa aplinkui pranyko ir tro
belėje pasidarė dar šviesiau. Tik štai išgirdo karalaitis tolu
moje tylų dejavimą. Pažvelgė į tą pusę, gi žiūri — ten daug 
širdžių mažomis liepsnelėmis dega. Jos ėmė artintis į karalaitį 
ir prabilo prašydamos: „Tu, Širduti, dabar gali mus išvaduoti. 
Mus piktoji burtininkė užkerėjo ir gyvybę atėmė. Tu mus vėl 
gyvas padarei, išleisk dabar mus į laisvę, kad galėtume grįžti 
į tavo žemę, į tavo žmones“. Kai širdys taip prašė, Širdutis nu
siėmė karūną ir jos širdeles pasuko į kitą pusę. Pas
kui pridėjo ją prie širdies ir abiem rankom pakėlė į viršų. Su

liepsnojo didi liepsna, visos širdys pakilo aukštyn ir nuskrido.
Paskui vėl viskas atsimainė ir trobelė tokia pat, kaip ir 

buvusi, paliko.
„Dabar gali eit", pasakė senelis: „Ir savo dūdelę paimk 

Kada tau bus sunku, papūsk ją ir žinosi kas daryti". Čia se
nelis suplojo rankomis ir bematant ant stalo atsirado muštinis 
ir kardas. „Paimk ir šituos daiktus, jie bus tau reikalingi. Tik 
atsimink: kada jų pagalbos būsi reikalingas — pasiklausk savo 
dūdelės. Ji Viena tau teisybę pasakys".

Širdutis padėkojo seneliui ir išėjo.
Grįždamas jis pasižiūrėjo nusiėmęs į savo karūną. Širde

lių nebuvo, tik aplinkui gražiai išrašytas spindėjo žodis „meilė". 
Ir padangėse jis pamatė daug liepsnelių beskrajojančių. Tai 
jo išvaduotos širdys grįžo pas savuosius.

VI VAIZDELIS.
(Scenoje be gyvybės guli mergaitė, bernaitis ir kurpius).

I širdis. (Įbėga, pasilenkia prie mergaitės). Dar gyva!
Sveika, verpėjėle, 
tave, mergužėle, atgaivinti atėjau.
Aš tavo širdelė, mieloji mergele, 
gerutė parskridau. (Mergaitė palengva atgyja, nu

stebusi žiūri, paskui prispaudžia širdį prie krūtinės).
II širdis. (Bernaičiui).

Kai muštinių visą maišą tu gavai, 
iš krūtinės mane piktas išvarei. 
Prie didžių vargų, prie krūvos kardų 
aš buvau.
Dabar džiaugsminga, didžiai laiminga 
pas tave grįžau. (Bernaitis atgyja).

III širdis. (Kurpiui).
Kai tu kardu užsimojai, 
savo broliui kai kirtai, 
tu mane per pus perskrodei 
ir be žado pats kritai. 
Štai gyva aš vėl grįžau, 
Prie tavęs, broliuk, skridau. 
Mūs Širdutis jauns valdovas 
savo meile visus gydė, 
baigtos šiandien piktos kovos, 
džiaugsmo giesmės mus palydi. (Kurpius atgyja).

Visi. (Susiėmę už rankų).
Baigtos šiandien piktos kovos, 
Džiaugsmo giesmė mus palydi. 

(Uždanga).
Sekėjas. Kol karalaitis parėjo namo, visoj karalystėj 

džiaugsmas viešpatavo. Jo dvaro rūmai vaivorykšte spindėjo, 
o sodai ir laukai vėl sidabro karoliais žėrėjo.

Senasis Karalius laimingas savo sūnų sutiko ir tarė: „Da
bar, vaikeli, galėsiu ramiai numirti". Ir užmigo su šypsena veide.

Taip ir nepabudo daugiau senasis Karalius.
O karalaitis Širdutis ilgai ir laimingai viešpatavo. Kai tik 

jam kada sunku būdavo, jis pasiklausdavo savo stebuklingos 
dūdelės ir žinodavo kas daryti.

Draugininkas. Mūsų pasaka baigta. Man jos besiklausant 
ir bežiūrint atėjo į galvą toks palyginimas. Juk mūsų Tautos 
Vadą ar neslėgė, kaip tą karalaitį Širdutį, sunkios mintys tuo 
metu, kai Tėvynė jį pašaukė kaip tikrą savo sūnų tarnybai, O 
jau seniai mūsų Vadas pradėjo tą tarnybą eiti. Dar tais laikais, 
kai svetimieji mūsų kraštą valdė. Skaudančia širdimi jis lydėjo 
mūsų tėvynės vargus, nelaimes, kai svetimieji, norėdami mūsų 
kraštą pasisavinti, brolių krauju laistė Lietuvos žemę. Kaip 
tikras lietuvis, Jis nebojo nei kalėjimo, nei grasinimų svetimos 
valdžios. Širdingus žodžius jis sakė ir rašė, norėdamas padaryti 
laisvą mūsų žemę.

Kai Tėvynė Jį pašaukė būti vadu, Jis savo širdimi kalba 
į mus. Jis kelia mumyse norą tarnauti Tėvynei darbu ir pasi
šventimu.

Mūsų Vadas laiko savo rankoje ir muštinį ir kardą. Bet 
ne tais įrankiais mumyse meilę ir pasiryžimą ugdo. Ne. Tik sa
vo išmintimi, nesuilstamu darbu ir širdim, širdim.

Mūsų Vadui šiais metais jau 60 jnetų amžiaus suėjo. O pa
žvelkime į Jo veidą, ypatingai, kai mums, mažiems skautukams 
šypsosi — metai sutirpsta toje šypsenoje ir sielos jaunatvė 
žvelgia iš akių gelmės.

Taigi, linkėdami mūsų mylimam Vadui ilgo laimingo gy
venimo, sušukime Jam šiandien džiaugsmingai: „Gyvuoki mūs 
mylimas Vade ilgai, ilgai, ilgaaaaail".

Visa draugovė. (Kartoja šūkį).
Skautuks: (Deklamuoja):

Apsaugok, Aukščiausias, įmūs mylimą Vadą, 
ir duoki Jam galią jnus kelti aukštyn; 
palaimink Jo žygius ir sunkųjį kelią, 
suteiki stiprybės )mus vesti pirmyn.

TETA VALĖ.
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Prof. Steponas Kolupaila.

Mastį žygis Kaunas — Klaipėda.
Kelione baidarėmis į Jūros Dieną Klaipėdoje 

rugpiūčio mėn. 5—12 d.
Pirmosios masinės kelionės baidarė

mis iš Alytaus į Kauną triumfališkas pa
sisekimas apsuko mums galvą: paskelbėm 
antrą didelę kelionę iš Kauno i Klaipėdą 
Nemunu ir kanalu, o gal ir per Kuršių 
Marias. Turiu prisipažinti, kad tos antro
sios kelionės labai bijojau: sunkus ir ilgas 
kelias, pavojingos Marios, reprezentacija 
panemunių gyventojų akyse, ypač vo
kiečių ir vokietininkų, galimi ekscesai. 
Laukiau, kad neatsiras norinčių daly
vauti drąsuolių, ir kelionė bus atidėta 
kitiems metams. Bet blogai atspėjau: 
sekmadieni, rugpiūčio 5 d. į startą Kauno 
uoste atvyko 50 baidarių su beveik 100 
pasiryžėlių. Jų tarpe ypatingai gerai 
reprezentavosi A. Panemunės jacht-klubo 
grupė — 6 vienodos baidarės ir vienodi 
rūbai, t. p., 12 'šaulių grupė sporto rū
buose. Be jų buvo keliolika skaučių ir 

Eskadrilėmis rikiuok! Prieš eiseną 
Vilkijoje.

skautų, studentų, po keletą jaunalietuvių, 
ateitininkų, Kauno jacht-klubo, lenkų 
„Spartos“ ir kitų. Seniausias dalyvis bu
vo žurnalistas Petras R u s e c k a s, 52 m., 
jauniausias Alfredas Olšauskas, 6 
metų.

Kelionės dalyviai buvo suskirstyti 9 
eskadrilėmis po 5 baidares; kiekvienos 3 
eskadrilės sudarė grupę su atskiru vadu; 
1 grupei vadovavo pulk. Itn. J. V i n- 

Taip atrodė kelionės dalyviai, įdegę 
saulėje.

tartas, 2 grupei psktn. M. R ė k 1 a i- 
t i s, 3 grupei A. Prapuolenis. Mane, 
kaip eskadros vadą, lydėjo adjutantas sk. 
S Baublys ir reikalų vedėjas R. 
Baublys. Visi gavo gražias įvairiaspal
ves vėliavėles su užrašu „Kaunas — 
Klaipėda, Jūros Diena 1934“, prisirišo jas 
prie irklų ir nužingsniavo į Karo Mu
ziejaus sodelį, kur iškilmingai pradėjome 
garbingą ir rizikingą žygį. Didžiuoju saliu
tu — nulenktais irklais — pagerbti kovo
tojai už nepriklausomybę, susikaupta ir 
pažadėta irklu parodyti kelią prie jūros. 
Su invalidų orkestru žygiavo 9 eskadri
lės Kauno gatvėmis; eisena sutraukė mi
nias žmonių, kurios mus palydėjo į Ne
muno krantą.

Mūsų starteriu buvo p. A. Sutkus, 
Vandens ir žiemos sporto sąjungos pir
mininkas, pasižymėjęs keliautojas van

denimis. Gražiais linkėjimais 
palydėjo kan. A. Sabaliaus
kas.

Prieš išplaukiant nuotaika 
buvo nekokia: dangus niaukęs1, 
daugybė smulkių nemalonumų, 
be to dar liūdna žinia — skau
tas Ožekauskas, kuris mums ža
dėjo atgabenti į startą palapi
nes, tik ką nuskendęs...

Saliutas mus palydėjusiai 
Kauno visuomenei: iki pasima
tymo Klaipėdoje per Jūros die
ną!

Daugiau kaip per kilometrą 
išsitiesė mūsų eskadra. Prie Ne
ries santako mus dar pasivijo 
motorinė valtis — atsisveikinti. 

Plaukėm be sustojimo iki Zapyškio. 
Bet jau Kačerginėje gavom iš vasarotojų 
pirmųjų gėlių. Zapyšky mus pasitiko ge
rokas būrelis; sveikino klebonas kun. 
Danielius ir šaulių būrio vadas, se
nas knygnešys Žitinevičius. Ap
lankėm senąją bažnyčią ir Laisvės pa
minklą.

Perplaukėm skersai Nemuną ir ieško
jom vietos nakvynei. Pasistatėm palapi
nes ties Kulautuvos kurortu; tik pastaty
tos sušlapo nuo lietaus. Su kurorto direk
torium pulk. Augustausku aplankėm 
vietos įdomybes.

Žadinti stovyklą buvo žadėta 6 vai., 
bet jau pusiau penktą nepratę prie kie
tos lovos sujudo, o gražus oras, reikia 
plaukti... — visus galutinai pakėlė.

Pusryčiams sustojom Vilkijoje: vietos 
šaulių ir mokytojų sutikti padarėm eiseną 
per miestelį iki bažnyčios, pasidairėm į 
Nemuno reginius ir susirinkom vidurinėje 
mokykloje pasistiprinti. Mumis rūpinosi 
mokytojai p. Bortkevičius ir p. 
M a j u t ė.

Seredžiuje iš tolo pamatėm mus lau
kiančius žmones. Išsirikiavome pilies kal
nelyje; čia mus sveikino vietos mokyto
jas ir įdavė gėlių nuvežti į jūrą. Nužy- 
giavom per miestelį į Palemono pilia

kalnį; sunku buvo įlipti, dar sunkiau nu
čiuožti žemyn, bet reginys iš kalno vir
šūnės to buvo vertas. Nuovados virši
ninkas p. Šarauskas maloniai pavai
šino mus, išlydint į tolimą kelionę.

Tuo tarpu stiprėjo mums prielankus 
vėjas, reikėjo’ skubėti, nors buvo norin
čių ilsėtis ir maudytis. Atsirado keletas 
būrių ir... mūsų eskadra išsiskyrstė kas 
sau. Du jauni skautai iškėlė, kaip būręs, 
savo palapinę, ąpvirto ir išsimaudė: lai
mė, kad negilioje vietoje. Teko pavartoti 
griežta priemonė — uždrausti plaukti su 
burėmis. Daug kam mano įsakymas ne
patiko, todėl Veliuonoje nesisekė 
dainos...

Veliuonoje aplankėm visus kalnus. 
Prie paminklo Gedimino kalne, aplink 
kurį padarėm ratą, mus pasveikino vie
tos valdžia ir visuomenė. Apžiūrėję se
nąją Vytauto bažnyčią sustojom prie Vy
tauto paminklo ir jį atitinkamai pager- 
bėm. Žemiau Veliuonos, puikiame pliaže 
Nemuno saloje padarėm pertrauką.

Nakvynė buvo numatyta apie Zomkų, 
bet vieta pasirodė netinkama. Paskubo
mis nuėję prie pilies griuvėsių, prisiirėm 
iki Šilinės, kur pamiškėje įsikūrėm sto
vyklą.

Antradienio rytas, nežiūrint blogų oro 
spėjimų, pasirodė vėl kuogražiausias. 
Plaukėm iki Jurbarko; prie Skirsnemunės 
mus pasivijo automobiliu mūsų kino ope
ratorius p. Franckevičius, pabėgęs Ku
lautuvoje didesnei filmų atsargai pasi
imti. Jurbarke nieks mūsų nelaukė: kiek 
peranksti atvykom. Nuėjom su irklais ir 
dainomis per visą miestą iki dvaro par
ko, bet mūsų nepastebėjo!

Išplaukiant iš Jurbarko viena baidarė 
apvirto prie kelto, bet vėl laimingai. La
bai bijojom trečio apsivertimo; laimei jo 
nesulaukėm! Prieš Klaipėdos kraštą dar 
sustojom susitvarkyti ir susitarti dėl 
elgimosi būdo vokiečių pasienyje. Nu
tarėm visus linksmai sveikinti ir atsaki
nėti tiktai lietuviškai, į galimus užgavi- 
mus nereaguoti, vienu žodžiu — padaryti 
kuo kultūringesnio įspūdžio.

Smalininkuose išlipom prie uosto žio 
čių. Vietos gyventojai labai mumis susi
domėjo. Atsirado ir mūsų valdžia: parei
kalavo sąrašų, dokumentų, įregistruoti 
foto kameras, visus naujus daiktus ir t. f.; 
pasienio sargybos viršininkas dar mus 
„pradžiugina": mus lydės visu Vokietijos 
pasieniu policijos laivas, tik jis dar nėra 
atplaukęs, laukiamas rytoj... Norėjom kelti 
maištą, bet vėliau, kažkaip savaime, iš
plaukėm be laivo, be sąrašų, be pasų 
tikrinimo, be jokių tuščių formalumų. 
Net skaičiaus baidarių ir žmonių visai 
tiksliai nesugebėjom nurodyti...

Eisena per Smalininkus turėjo pasi
sekimo; baigėm ją ant uosto pylimo, kui 
į mus prabilo vietos šaulių atstovas. 
Skambėjo daina, kai plaukėm reguliuo
tuoju Nemunu. Mūsų eskadrilės džiaugs
mingai sveikino savo kranto žmones, pa
sienio sargybinius, laivus; o vokiečių 
krantas buvo visai tuščias; tik Trapėnų 
miestelyje atėjo į krantą du vokiečių 
muitininkai ir mus... lietuviškai iškolio- 
jo: gal jie mūsų kelionę laikė demonstra
cija, nes pas juos dėl prezidento laido
tuvių vėliavos buvo nuleistos iki pusės.

Malonaus srovės meisterio prikalbinti 
sustojom nakvynei ties Baltupėnų kaimu.
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Čia, Nemuno krante, buvo sukurtas skau
tiškas 'laužas, kuriam programą improvi
zavo psktn. Rėklaitis. Mūsų dainų ir juo
kų atydžiai klausėsi daugybė vietos ūki
ninkų, šaulių ir tarnautojų; pavyko visai 
gerai! Mus sveikino šaulių būrio vadas 
p. R e i z g y s.

M. Jankaus sodely Bitėnuose.

Trečiadienį — vėl geras oras. Plau
kėm pro Eisulius, Ragainę. Susitikom po
licijos laivą „Aitvaras". Tuoj vėl parei
kalavo sąrašų, pasų ir t. t., bet ir dabar 
apsiėjo be tų formalumų. Laivas lydėjo 
mus iki Rusnės. Pradėjo jau ir mūsų tar
pe atsirasti „simuliantų", kurie svajojo 
plaukti „Aitvaru"; teko juos sudrausti.

Gilijos. Kol buvome Panemunėje, p. Vil
mantienė laukė mūs prie kranto, išlipti 
neturėjo teisės. Mes buvome sužavėti jos

Čekų skautų laik
raščio bendradar
bis, M. Hryhorijiv, 
rugp. m. pabaigoje 
viešėjęs Lietuvoje, 
taip vaizduojasi 
mūsų Šefo pavaduo
toją dr. J. Alekną 
(‘vidurinis), vyr. 
skautininką pulk. 
J. Šarauską (deš.) ir 
prof. S. Kolupailą 

(kair.).

šiaurę, į Ventės Rago iškyšulį, kur yra 
švyturys ir paukščių žiedavimo stotis. 
Švyturio prižiūrėtojas, geras Marių žino-

M. Jankus ties Rambynu.

Bitėnuose gražiai nuėjom pas Mažo
sios Lietuvos patriarchą Martyną J an
ie ų; jo sodelyje jį pasveikinom, įsirašėm 
į Rambyno „Amžinąją knygą", įsekdami 
atsiminimui savo vėliavėlę ir pakvietėm 
garbingą senelį nuplaukti su mumis iki 
Rambyno. Ir tikrai, M, Jankus gražiau
siai plaukė su mumis baidare; tą įvyki 
laikome didžiausiu savo laimėjimu!

Rambyne prie aukuro susitikom su 
Kūno kultūros kursų klausytojais, daly
vavom jų darbo pabaigtuvėse ir buvom 
ypatingai maloniai palydėti. Išgirstą iš jų 
dainą „Prie jūros“ pasisavinom ir toliau 
visur dainavom. Į mūsų šūkį „Mūsų jū
ra" kursų klausytojai atsakė „Mūsų Ram- 
bynas", bet kai sušukom „Mūsų Ne
munas“ — atidavė jį mums.

Žemiau Rambyno — vėl malonus siur
prizas. Mus pasitiko baidare p, V i 1- 
mantienė su vyru, Naujojo Tilžės Ke
leivio redaktorė, kuri mus sveikino Til
žės lietuvių vardu. Papuošta Prūsų Lie
tuvos vėliavėle baidarė plaukė priešaky 
mūsų eskadros beveik iki vakarui, iki

P. Vilmantienė pryšaky mūsų eskadros.

parodytu mums prielankumu ir stebėjo
mės jos drąsa. Kaip kuklų padėkos 
ženklą įteikėm maloniai p. Vilmantienei 
gėlių iš Bitėnų sodelio. Ji buvo liudinin
kė, kaip mus koliojo vokiečiai, o mes tik 
atsakėm „vokiečių kultūra"! Mūsų ke
lionę gražiai aprašė „Naujasis Tilžės Ke
leivis" 64 nr. Panemunėje nuėjom iki 
pusės tilto per Nemuną, tik dainuoti 
mums čia neleido.

Nakvojom Pilvarių 
dvare, klojimuose; 
vėl suruošėm laužą, 
kurio programą pa
įvairino p. A. V o- 
k i e t a i t i s, su mu
mis plaukęs nuo 
Rambyno.

Ketvirtadienį ap
lankėm Rusnę, apėjom 
su daina visą mieste
lį ir tiltą per At
matą. Skubėjom, nes oras tebebuvo la
bai geras; mums reikėjo laukti garlai
vio „Vilnius", kuris mus palydėtų arba 
pergabentų per Marias. Laivas galėjo pa
vėluoti visą parą; prašėm duoti „Aitva
rą“. į

Prie Atmatos žiočių, Uostadvary, pa
sivijom būrinę jachtą sk. A. Vanago, 
kuris... laukė vėjo. Čia sužinojom, kad 
„Aitvaras" kiek pagedęs, nėra kam mus. 
lydėti.

Buvo visai ramu, tat nutarėm rizi
kuoti plaukti skersai Marias be palydo
vų. Išplaukę iš Atmatos pasukom kiek i

vas, p. M. P o s i n g i s savo galva garan
tavo, kad dvi valandas dar bus ramu, bet ' 
vėliau... „bus biauru": jis pasirodė tikras 
pranašas. Atsisveikinom su „kontinentu" 
ir paėmėm linkmę į Nidos švyturį. Plau
kė 3 grupės eilėmis po 15 baidarių, kad 
būtų arčiau suteikti pagalbą. Stebėjosi 
mūsų eskadra sutikti garlaiviai, žvejai, 
žuvėdros. Lygus, kaip veidrodis, Marių 
paviršius viliojo mus į tą rizikingą žygį.

Susitikimas su garlaiviu Kuršių Mariose.

O Nida augo labai išlėto, kol jau visai 
sutemus pasiekėm krantą. Laimėjom, at- v \ 
plaukėm visi tvarkoje, jei neskaityti vie- J/ 
no anarchisto, kuris vidury Marių sugal
vojo, kad mūsų kompanija jam netinka ir 
nuplaukė sau vienas, pamiršęs grąžinti 
vėliavėlę...

Sustojom prie miškelio, į pietus nuo 
Nidos uosto; mūsų tvarkingas atvykimas 
su daina padarė vietos vasarotojams įspū
džio. Po pusantros valandos Mariose kilo 
audra; teko baidares kelti aukščiau į 
krantą; mes su baime žiūrėjom į piktas 
bangas, bet jos mums jau nebegrėsė. Ki
tą rytą per visą Nidos kurortą nuėjom 
prie jūros kranto ir ją pasveikinę savo šū
kiu „Mūsų jūra“! iškilmingai pamirkėm 
irklus, prisiekdami savo jūrai ištiki
mybę. Eidami prie švyturio paklydome 
krūmuose ir gerokai pavargome; sklan
dymo mokyklos dėl to nebeaplankėm.

Iš Nidos išplaukėm, vėjo ir bangų ly
dimi, išilgai Užmario kopų, kiek aplenk
dami įlankas. Taip pasiekėm Bulviko 
Ragą, toliau Blrštvyno Ragą. Vis teko 
laukti atsiliekančių baidarių. Kelias buvo 
labai sunkus, bangos pylė vandenį per
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Juros krante.Baidarės laukia defiliados Klaipėdoje. 

falŠbortą, nuo irklų taškė fontanai; kitos 
baidarės, kaip tyčia, prakiūro. Taip pri- 
sikankinom, kol visai sutemo; arti Juod
krantės pasirinkome vietą nakvynei. Šeš
tadienio rytą, kai kėlėm vėliavą savo 
stovykloje, pro šalį praplaukė į Klaipė
dą tiek mūsų lauktas „Vilnius“.

Juodkrantėje, kur padarėm gerai pa
vykusią eiseną, mus perspėjo, kad lau
kiama stipraus pietinio vėjo, iškabino 
audros perspėjimo signalą; taip pat pra
nešė, kad mus laukia Klaipėdoje, žada 
sutikti. Išplaukėm į paskutinį etapą.

Stovykla Nidoje, kopų papėdėje.

Trumpai sustojom ties Alksnynu — 
pasiruošti iškilmingam sutikimui...

Jau arti KLAIPĖDA. Mus sutiko po
licijos motorlaivis, pasiteiravo, ar nebuvo 
nelaimių. Prisiartinom prie uosto, saliu
tuojame. Jokio dėmesio. Atsirado nedi
delis buksirinis laivas „Vilnis", kuris ap
siėmė nurodyti kelią į Kopgalio uostą; 
jis trukdė mums plaukti ir, pagaliau, jo 
vadas mums parodė lyno kilpą, didžiausį 
jūrininkų įžeidimą. Pavarėm lauk!

Nurodytoje mums vietoje išlipti su 
fį# baidarėmis negalėjom; teko plaukti ap- 

link visą tvirtovės griovį ir grįžti atgal 
išilgai Smiltynės, kol, pagaliau, susira
dom pievelę ir įrengėm stovyklą. Pietūs 
ir laukta nakvynė liko svajonėmis. Klai
pėdoje sužinojom, kad mus nelaukė ir 
neįtraukė į iškilmių programą. Nutarėm
dalyvauti nekviesti.

Plentų direktorius inž. J. Gabrys 
atsiuntė mums garlaivį „Šilutę", kuris pa
laikė susisiekimą tarp stovyklos iš iškil 
mių vietų. Nuplaukėm tat visi į Pietų 
molą ir nuėjom su irklais ir vėliavomis 
iki molo galvos. Pataikėm į tą momentą, 
kai „Perkūno“ laivas nuvežė į jūrą vai
niką. Pagerbėm ir mes žuvusių dėl jū
ros ir jūroje atmintį, įmesdami iš molo 
atgabentas iš visų panemunių gėles. Šiau

riniame mole tuo pat metu buvo 
pagerbta „Būdžio“ atmintis: prisi
dėjome ir mes. Kai grįžom „žąsele" 
išilgai molo, prisiartino ir mus pa
sveikino „Perkūnas“.

Per miestą ėjom dainuodami, su 
plakatu Mūsų jūra į kapines. 
Kol mus ten įleido, atėjom į iš
kilmių galą. Eisenoje mums pasky
rė vieną paskutiniųjų vietų, bet 
ir ten turėjo nemažo pasiseki-

Šią vasarą daugelis 
plaukėjų prisikan
kino irkluodami,
čia patiekiamas
puikus išradimas, 
kuriuo naudoda
mies jie galėtų ki
tąmet lengvai 

plaukioti. 

mo: publika mus lydėjo ovacijomis. Juo
di, pusiau nuogi, sporto kostiumuose, 
tvarkingoje rikiuotėje — išsiskyrėm iš ki
tų eisenos dalyvių. Gubernatorių p. J. 
Navaką pasveikinom savo šūkiu.

Kitos dienos iškilmėse dalyvauti ne
galėjom: laukėm defiliados. Išsirikiavę 
eskadrilėmis tvarkingai praplaukėm tarp 
susirinkusios Smiltynėje publikos ir gar
laivio „Vilnius”, iš kurio priėmė paradą 
pats Valstybės Prezidentas. Už mūsų 
žygi gavome iš jo padėiką ir pagyrimą.

Taip pasibaigė mūsų savaitės žygis. 
Pirmoje Jūros dienoje pasirodė 96 Ne
muno ir Kuršių Marių nugalėtojai, kurie 
ryškiai pabrėžė, kad lietuviams rūpi savo 
jūra.

Tą pačią dieną vakare visi grįžo trau 
kiniu namo, o baidarės buvo pergabentos 
garlaiviu „Vilniumi".

MŪSŲ JŪRA!

Per Marias plaukėm grupėmis po 15 
baidarių.

Skiltininliams - ėdis suartu.
Nė vienas geras-a ir tvarkingas-a skil- 
tininkas, skiltininkė neapseina be 

Skilties knygelės
Sk. knygelė praktiška, žymiai palen
gvina darbą skiltyje ir kiekvienam 

skiltininkni - ei būtina.
Kaina 1 lt. 50 et. (be persiuntimo).
GAUNAMA:

Skautiškų Reikmenių Tiekimo Skyriuje
Kaunas, Nepriklaus. a. 4. Tel. 40-71.
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— Ką gi, vėl turėsime Povilą kuo nors 
perrengti, — juokėsi Vytas.

— Šį kartą tegul pabandys būti kri
minalinės policijos valdininku.

— Iš skarmaliaus valkatos į policinin
kus — gana greita karjera. Sveikinam!

— Čia išsipraktikavęs, paskui galės 
bandyti ir į lenkų pusę eiti! —

Taip visi juokėmės iš numatomo nau
jo Povilo maskarado. Jis pats tik šyp
sojos.

Išklausęs visų kalbų, Juozas tarė:
— Ką gi, reikės taip ir padaryti. Ryt 

rytą Povilas su Jonu turės vėl drožti į 
miestą. Vienas nueis pas tą pirklį pa
klausti, ar jis neturi kokio palaikio laik
rodžio parduoti. Tolimesnis veikimas pa
reis nuo to, ką išgirs iš pirklio. Tik tu
rėsite eiti anksti, kad dar tie vagiliai 
nebūtų spėję parduoti. Antram, greičiau
sia, teks eiti pas tą pirklį ir įgazdinti, 
kad jo nepirktų. Kaip tu manai, Povilai?

— Aš tik ryt mieste žinosiu, ką rei
kia manyti. Dabar manau, kad tas pirk
lys daugiau nebenorės pirkti vogtų daik
tų, — atsakė Povilas.

— Gerai. O dabar laikas pavalgyti,— 
baigė kalbas Juozas.

Visi susėdome valgyti. Vakarienė bu
vo nepaprastai gardi. Bevalgydami už
miršome ir kalbas ir juokus.

Buvo jau netoli vakaras. Saulutės 
spinduliai jau nekaitino, tik maloniai glo
stė. Lengvas vėjelis lėtai supo pušų vir
šūnes. Jų šakos linguodamos ošė, lyg 
dižiulės upės ramiai tekančios bangos. 
Išrodė, kad šimtmečiai medžiai seka vie
ni kitiems graudžias pasakas apie tuos 
laikus, kada čia narsusis Šarūnas medžio
jo didžiulius miškų žvėris, kada Vytautas 
Didysis rinko į kovą galingų lietuvių bū
rius.

Nejučiomis visi įsisvajojome, mintimis 
nuplaukėme į tuos senovės karžygių lai
kus, kada Alytaus žemelė buvo gausiai 
laistoma lietuvių krauju. Net ir praktiš
kasis Povilas ir smulkmeniškasis patauš- 
ka Arnas susimąstę tylėjo.

Taip besvajodami, pamatėme takeliu 
einančią seną, sulinkusią moterį, su pin
tinėle rankoje. Antanas tuoj nubėgo prie 
jos ir pasikvietė pas mus.

— Garbė Jėzui Kristui, — pasveiki
no senutė.

— Per amžių amžius, — atsakėme visi.
— Mamyte, kur vaikštinėjate? — pa

klausė Juozas.
— Žolelių ieškau, vaikeliai, žolelių, 

vaistui. Matote, senatvė, dirbti nepajėgiu. 
Tai nors žolelių parenku, — kalbėjo ji 
atsisėdusi.

— Gal išalkusi, mamyte, gal norite 
valgyti? — klausė Antanas. — Mes dar 
šio to turime.

— Ką jau aš čia valgysiu. Jūs jauni, 
labiau norite. Senai nedaug reikia. Rytą 
sugraužiau plutelę, tai dar nelabai nė no
riu.

Bet Antanas jau rišo savo ryšulį. Jis 
išėmė baltos duonos, sūrio. Moterėlė dė
kodama ėmė kramtyti.

— Gal, močiute, mums ką papasako
tumėte, — prašė Antanas.

- Ką gi aš, vaikeliai, papasakosiu. 
Sena, niekur neinu, nieko nematau. Vie
na gyvenu pamiškėje.

— Gal ką nors iš senovės atsimenate 
— klausė Miltas.

— Ką aš čia atsiminsiu. Jeigu (ką :r 
žinojau, tai užmiršau.
Antanas davė mums ženklą, kad tylė
tume, ir ėmė pats klausinėti.

— Kur jūs, močiute, augote, kur gy
venote?

— Čia pat, vaikeli, čia pat, pamiškė
je. Čia augau, čia ištekėjau. Čia auginau 
savo sūnelį, amžiną atilsį duok jam Vieš
patie.

— Ar mažas mirė, močiute
— Ne mažas, sūneliai. Užaugęs. Ir iš 

mažens buvo silpnutis, kaip diegelis pa
vėsyje išdygęs. Bet išprašiau Motiną 
Švenčiausią, pasveiko.

— Kaip išprašėte, močiute?
— Pasižadėjau kasmet eiti į Vilnių, į 

Aušros vartus. Jau visai buvo kaip mi
ręs. Kvapelis buvo sustojęs. Puoliau prie 
Mieliausios Motinos, prašiau. Įsižadėjau 
kasmet eiti į Vilnių, ir atgijo, pasveiko. 
Paskui kas met eidavau. Kai paaugo ma
no Kazelis, eidavome abudu. Jis jau iš 
anksto, būdavo, ruošiasi, padaro man laz
delę. Kai gaudavo kur gardesnį kąsnelį, 
nevalgydavo. — Kai eisime, mamyte, į 
Vilnių, pas Dievo Motinėlę, turėsime ką 
įsidėti, — sakydavo. Uždirbęs kur kapei
kėlę, atnešdavo man ir sakydavo: — 
Mamyte, eidama turėsi už ką nusipirkti 
duonutės, — šluostydamosi ašaras pa
sakojo senelė.

— Kai užaugo mano Kazelis, gera bu
vo man gyventi. Darbininkas buvo. Dir
bo prie geležinkelio ir prie plento. Ką 
uždirbęs, vis man parnešdavo. Į Vilnių 
kasmet abudu vis eidavome. Per šitą til
tą. Tas tiltas jį ir pražudė, vargšelį...

— Kaip pražudė, močiute?
— Kilo karas su vokiečiais. Paėmė <r 

mano Kazeli. Išvarė toli toli, į prūsus, 
priverkiau, kiek prisimeldžiau. Kąsnio 
negalėdavau nuryti, naktų nemiegojau. 
Vis galvojau apie savo vaikelį, Dievas jį 
saugojo. Kai rusų kariuomenė bėgo iš 
iš prūsų, grįžo ir mano Kazelis. Pareina 
jis vieną ^ytą pas mane. Kaip aš apsi
džiaugiau! — Ar jau karas pasibaigė, vai
keli? — klausiu. — Ar tu manęs dau
giau jau nepaliksi? —

— Ne, mama, — jis atsakė: — Karas 
nepasibaigė. Tik mus į Alytų atvarė. Da
bar čia stovėsime.—

Kelis mėnesius stovėjo Alytuje. Daž
nai jis namo pareidavo. Vieną dieną at
bėga jis pas mane ir sako:

— Mama, ryt išeiname iš Alytaus. 
Sprogdinsime tiltus.

— Sprogdinsite tiltus! Ar ir šitą, per 
kurį mes keliaudavom į Vilnių?

— Taip, mama, — jis atsakė. — Šitą 
kaip tik mūs dalis sprogdins.

— Tai ir tu jį griausi? Vaikeli, — aš 
ėmiau prašyti: — Nedaryk tu nieko. To
ki tiltą, tokį gražų tiltą... Tiek kartų mu
du per jį ėjome. Mažytis tu per jį bėgio
davai. Paaugęs eidavai į Vilnių... Ir da
bar sugriausi...

Nieko jis man neatsakė.
Kitą dieną prasidėjo baisus pragaras. 

Visais keliais bėgo rusų kariuomenė. Ar- 
motos, Ivg griaustinis, griovė visuose kraš
tuose. Paskui kad davė kažin kas, net 
žemė sudrebėjo, išbyrėjo visi langai.

— Jau išvažiavo mus tilteliai) — pa
maniau.

Taip ir buvo. Supleškėjo visi Alytaus 
tiltai. Bet šito išnešė tik mažą dalelę, pa
tį vidurį. Kitų neliko nieko.

... Supleškėjo visi Alytaus tiltai...

— Argi mano Kazelis būtų jį išgelbė
jęs? — galvojau ir džiaugiausi.

Neilgas buvo mano džiaugsmas. Po ke
lių dienų gaunu žinią kad mano Kazelis 
karo lauko teisme. Už tai, kad nenorėjo 
griauti tilto. Išsiskubinau pas jį.

— Pulsiu, — sakau, — ponams teisė
jams į kojas, sakysiu, kad ne jis kaltas, 
kad aš kalta. Tegul šaudys mane seną, 
bet ne jį. —

Kaip paukštelis skridau, kojų rankų 
nejaučiau. Nubėgu. Klausiu žmones, kur 
tie ponai,* kur tas teismas. O jų jau nėra 
nė ženklo. Tik žmonės parodo pamiškėje 
sužarstytą smėlio krūvą.

— Štai čia, — sako, — guli tavo Ka
zelis. Čia jį nukirto švino kulkelės.

Puoliau ant sūnelio kapo. Kelias dienas 
išgulėjau. Paskui žmonės rado. Atgaivino.

Aptveriau šakelėmis Kazelio kapą, pa
stačiau medinį kryželį. Dažnai jį lanky
davau. Prisodinau gėlių.

Paskui atėjo vokiečiai. Ir jie leido 
man keliauti, savo sūnelio kapą lankyti, 
į Vilnių pas Dievo Motinėlę nueiti. Tik 
dabar lenkai uždarė kelią. Jau daug me
tų, kaip nemačiau savo Kazelio kapo. 
Lenkai neleidžia. Negaliu nueiti nė į Vil
nių.

Ir prašau kas dieną Dievulį, kad jis 
prašalintų tuos lenkus, kad vėl atidarytų 
man kelią pas Kazelio kapą ir pas Auš
ros vartų Motiną Švenčiausią...

Devintas skyrius.
PASLAPTINGAS MOTOCIKLISTAS.

Kitą rytą dar anksti pažadino mane 
Povilas.

— Žmogau, — jis kalbėjo purtydamas 
mane už pečių. — Ankstyboji varna dan
tis krapšto, vėlyboji — akis. Judinki? 
greičiau. Einam praustis.
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Tuoj mudu jau pliuškinomės šaltame 
Nemuno vandenyje. Gerai išsimaudę, 
ėmėvos pusryčių. Puskepalis duonos ir 
pusė svaro sviesto dingo, kaip už ausies.

— Turime skubėti, kad pirmi nueitu
me pas tą pirklį, — ragino Povilas. Tuo
jau mudu išvykome.

— Pamiklink savo smegenis, gal ką 
išgalvosi, — kalbėjo eidamas Povilas.

— Gerai, veikime šitaip. Kai nueisi
me netoli to pirklio, aš įlįsiu į kiemą, ar 
šiaip kur, ir lauksiu. Tu gi nueisi pas jį 
ir pasakysi, kad vaikai jam atneš vogtą 
laikrodį. Žinoma, pagąsdinsi, kad jis to 
laikrodžio nepirktų. Jei nenorės klausyti, 
parodysi savo kelionės liudijimą, tik iš 
tolo. Svarbiausia, kad pamatytų ant
spaudą. Antspaudo toki ponai labiausiai 
bijo. Dar būtų gera, kad tas pirklys su
žinotų, ką vagiliai toliau mano su laik 
rodžiu daryti.

— Žinai, visai neblogas tavo sumany
mas. Kad tik viskas taip gerai sektųsi.

Bekalbėdami nė nepajutome, kaip jau 
buvome ties to pirklio parduotuve. Dar 
buvo anksti. Jos durys dar buvo užrakin
tos didžiule spyna. Mudu su Povilu susto
jome netoli tarpvartėje ir laukėme.

Pagaliau atėjo aštunta valanda, ir 
parduotuvių durys ir langai atsidarė. Po
vilas nusiskubino pas senų daiktų pirklį.

Po kiek laiko žiūriu — pas tą patį 
pirklį eina mūs jau gerai pažįstamas va
gilių vadas su Simuku. Įeina į jo par
duotuvę.

— Na, — galvoju, — jeigu dabar Po
vilas mokės išsisukti, tai bus vyras.

Labai norėjau prieiti arčiau ir pažiū
rėti, kokia scena vyksta toj parduotuvė
je ir kaip sekasi vaidinti Povilui. Bet 
pasislėpti arti nebuvo kur. Į vidų gi eiti 
buvo pavojinga. Galėjo mane pažinti. Dėl 
to turėjau tik laukti.

Po kokios dešimties minučių vagiliai 
išėjo. Man rūpėjo kuo greičiausiai pama
tyti Povilą. Bet staiga kilo mintis pasekti, 
kur eis tuodu mūs prieteliai. Nutariau 
taip ir padaryti. Kai jie buvo nuėję apie 
20 metrų, išlindau iš vartų ir kiūtinau 
paskui.

Tačiau mano žvalgyba greit pasibai
gė. Abudu berniokai nuėjo į Puodynės 
arbatinę.

— O ką, — pamaniau, — kad imčiau 
ir aš ten nueičiau? Rytas, kaip tik pus
ryčių metas. Atsisėsiu kur tamsesniam 
pasienyje, gal nė nepažins.

Taip man begalvojant, sukosėjo mo
tociklas, dulkių debesys praūžė pro ma
ne ir sustojo ties ta pačia arbatine. Nuo 
motociklo nulipo su pilku motocikliniu 
kostiumu pagyvenęs vyras, įsitraukė sa
vo mašiną į arbatinės prieangį ir pats ten 
pasiliko.

— Kaskart įdomiau, — galvojau. — 
Turiu būtinai pažiūrėti, ar šis keleivis 
neturi ką bendro su mūs vagiliais ar su 
ruošiamu Varėnos žygiu. Bet reikia dar 
kiek luktelti.

Gatvėje laukti buvo nepatogu. Dėl to 
užėjau į netoli arbatinės buvusią kepyklą. 
Joje ant lentynų, stalo ir langų buvo pri
dėta kepalų, bulkučių ir virtinių riestai
nių. Pro langą žiūrėjo apysenė žydė. Ji, 
matyt, buvo minkiusi tešlą, nes visa, nuo' 
galvos ligi audeklinių pantaplių, buvc 
miltuota ir tešlota.

— Labą dieną, ponia, — mandagiai 
pasveikinau. — Ar motociklisto atėjote 
pažiūrėti. Gal jis pas jus užeis?

— Ai, ponas Dulieba pas mus neina. 
Jis pasidarė toks didelis ponas. Vis tik su 
dvarponiais, su lenkais. O pernai dar 
buvo paprastas žmogelis. Ko čia jam reik 
į šitokią arbatinę? Aš nesuprantu, nė 
mano vyras nesupranta.

— Ar tai jis čion dažnai ateina?
— Kaip kada. Kada ne dažnai, kada 

dažnai. Dabar dažnai.
— Kur jis gyvena?
— Kur jis gyvena? Kas jį žino, kur 

jis gyvena. Pas ponus jis gyvena. Dva
ruose, miestuose. Jis prekiauja, perka, 
parduoda.

— Ką jis perka ar parduoda?
— Ką mes prasti žmonės galime žino

ti, — atsakė žydė. Bet iš jos balso su
pratau, kad ji daugiau ką žino, tik ne
nori sakyti. Toliau aš neklausinėjau. Ką 
man galėjo rūpėti koks ponas Dulieba, 
kuris su prekybos reikalais važinėja po 
dvarus ir miestus?

Nusipirkau virtinę mažyčių sausų 
riestainiukų ir išėjau. Dabar jau nutrau
kiau tiesiog į arbatinę. Gatvėje nebuvo 
nė gyvos dvasios. Tik viduryje gatvės 
esančiame griovyje knaisiojo pora paršų. 
Ties arbatine smėlyje buvo gerai atsi
mušęs motociklisto bato pėdsakas. Atsi
dėjęs jį įsižiūrėjau.

Arbatinės prieangis irgi buvo tuščias. 
Aš įėjau į pirmąjį kambarį. Ir ten nieko 
nebuvo. Atsisėdau pasienyje prie stale
lio ir ėmiau laukti.

Antrame kambary kažkas kalbėjosi. 
Storas vyriškas balsas pasakojo:

— Autobusas išeina vakare. Tenai 
būsite jau sutemus. Kitą dieną nueisite 
pas Plutinską. Tu, Simai, ganysi gyvulius. 
Pranas eis dirbti. Reikalą atliksime dar 
šią savaitę. Bet judu turėsite pabūti nors 
mėnesį, kad kas neįtartų. Pinigus gausi
te paskui, kai viskas bus pergabenta.

— Bet mes dar norėjome parduoti 
laikrodį, — tarė Pranas.

— Kokį laikrodį?
— Čia mes aną naktį sugriebėme. No

rėjome parduoti..
— Neparduokite. Laikrodis labai pra

vers. Paskui — žinokitės, galėsite ir 
parduoti.

— Na, tai gerai. Ryt vakare išvažiuo
jame, — atsakė Pranas.

Ilgiau arbatos laukti nenorėjau. Vėl 
tyliai prasivėriau duris ir išsmukau į 
gatvę. Nuėjau į panemunę, kur buvom 
nutarę susitikti. Ten jau radau Povilą.

— Kur taip ilgai buvai? — užsipuolė 
jis mane. — Maniau, kad jau ir tave bus 
Pranas pavogęs, kaip Arno laikrodį.

— Tylėk, neveltui aš gaišau. Tunu 
įdomių naujienų. Bet pirma sakyk tu

... Nuo motociklo nulipo su pilku ... 

pats, kaip ėjosi. Ar pažino tave Pranas.
— Nė nematė. Aš žydui pasiūliau 

pirkti mano laikrodį. Nespėjo jis nė ge
rai apžiūrėti, kaip pamatėme ateinančius 
vagilius. Žydas, tur būt, žinojo, kas jie 
per vieni ir su kokiais reikalais ateina. 
Jis mane kuo greičiausiai pakvietė į antrą 
kambarėlį, už krautuvės. Ten girdėjau 
visą jų kalbą.

— Žinau, laikrodžio nenupirko.
— Iš kur tu žinai?
— Paskui. Dabar pasakok toliau.
— Taigi. Jie tuoj pakišo pirkliui laik

rodį ir paklausė: — Kiek duosi? — 
Pirklys nesiskubino pirkti. Pirma gerai 
apžiūrėjo, paskui tarė: — Šią savaitę ne
galiu pirkti. Dabar senų laikrodžių daug 
siūlo. įPirkikų gi nėra. Ateikite kitą sa
vaitę. — Vaikai sakė, kad pigiai par
duosią, net ir pusės pinigų palauksią. 
Pirklys vistiėk nepirko. Jie prisispyrę 
prašė nupirkti. Pagaliau pirklys liepė 
ateiti kitą dieną.

—• Jie nueis ne greičiau, kaip už mė
nesio, — aš tariau.

— Iš kur gi tu viską žinai? — klausė 
Povilas. .

— Aš dar net daugiau žinau, — pasi
didžiuodamas atsakiau. Ir išpasakojau 
Povilui viską, ką girdėjau kepykloje ir 
arbatinėje.

— Tai tu šitoks vyras, Jonai? Nes1- 
tikėjau, kad tu gali būti toks apsukrus. 
Sugrįžęs visoj stovykloje tave išgarbinsiu.

Aš tik raudau iš džiaugsmo. Povilas 
retai ką pagiria. Dėl to jo pagyrimas la
bai visų branginamas. Man buvo baisiai 
smagu.

— Ką gi, — toliau kalbėjo Povilas. — 
Keliausime į Varėną. Pirma dar abejojo- 
me. Juozas buvo ketinęs Alytuje ilgiau 
pabūti, susipažinti su vietiniais skautais. 
Dabar jau nebus laiko. Gal grįždami čia 
vėl stabtelsime...

Dešimtas skyrius.
PIRKLYS DULIEBA.

Vakar ir šiandie turėjome gražaus 
darbo. Bet dabar jau beveik viskas pa
baigta. Turime įsitaisę visai žmonišką 
stovyklą netoli Varėnos, buvusio poligo
no laukuose. Iš vienos pusės ežeras, iš 
antros — miškas. Tiesa, netoli teka ir 
garsusis Merkys, bet jo vaga eina ne
laimingoji demarklinija. Dėl to prie jo 
eiti nevisada ir nevisur galima. Apie 
maudymąsi jame ir kalbos negali būti. 
Bet užteks mums ir ežero.

Šiandien Juozas padarė vizitus Va
rėnos klebonui, vietiniam pasienio poli
cijos viršininkui, mokytojui. Visi jie labai 
maloniai priėmė, ketino ir mus atlankyti.

Mudu su Povilu kiek pasidairėme po 
platesnę apylinkę. Apžiūrėjome tą Pra
no nurodytą kartono fabriką. Jame ne
radome ir negirdėjome nieko įdomaus. 
Prano nurodyto darbininko, pasirodė, jau 
kuris laikas nėra. Jis pasiėmęs atostogų 
ir nežinia kur išvykęs.

Čia turiu pastebėti, kad rinkdami sto
vyklai vietą stengėmės apsistoti kiek ga
lėdami arčiau Plutinsko ūkio. Visai arti 
negalėjome, nes ties juo nėra vandens. 
Tik tiek mums patogu, kad pro jo tro
besius eina kelias.

Antaną pasiuntėme į jo ūkį nupirkti 
pieno ar šiaip ko. Mums rūpėjo sužinoti 
to ūkio poziciją, kad kilus reikalui ga
lėtume orijentuotis. Antanas savo užda
vinį greitai atliko. Grįžęs jis papasakojo, 
kad to Plutinsko trobesiai toki, 'kaip ir 
visų šio krašto ūkininkų: dviejų galų 
pirkia, kluonas, tvartas, maža klėtelė. 
Už kluono dar kažkoki kapčiai.

(B. d.).
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Balys Gendvilas.

Po dangaus mėlyne.
Aušros” berniukų g-jos skautų tunto stovyklos).(Škicai iš Kauno

I. Sudiev asfaltui — sudiev miestui!
Birželio mėn. 25 d. ankstų rytą Kau

no garlaivių prieplaukoje buvo pilna 
uniformuotų skautų. Ant garlaivio „Lie
tuva” denio virė darbas. Buvo nešami 
palapinių brezentai, dėžės, katilai, krau
namos kuprinės. Linksmais veidais šen ir 
ten bėgiojo skautai; krante skambėjo 
širdingi atsisveikinimo linkėjimai.

Kauno „Aušros” berniukų gimnazijos 
tuntas išvažiuoja stovyklauti. Šešios 
draugovės — 100 su viršum skautų! 
6 vai. sugriaudė garlaivio sirena ir po 
valandėlės ėmė dūgzti mašinos. Garlai
vis sujudėjo.

Paskutiniai mostai. Sudiev 14 dienų! 
Sudiev! Pamažu nyksta Kauno peisa- 
žas. Balti bažnyčių bokštai, kelių aukš
tų mūrai, tarytum smenga žemę, tary- 
um traukiasi, gūžiasi... Po valandos 

Kaunas visai pasislepia nuo mūsų ir akį 
glamonėja nauji vaizdai: žali, kaip rūta, 
pušynai, ramybėje paskendusios vienišos 
sodybos.

Denyje skautai užtraukia sutartinę. 
Jos aidas nugali mašinų ūžimą ir skar
džiai užlūžta aukštuose Nemuno kran
tuose arba sklinda virpančiu Nemuno 
paviršiumi tyliai vaitodamas lyg gailė
damasis, kad negali perkopti Nemuno 
skardžių ir griausmingai suaidėti tolimam 
pušyne.

Laikrodis atskaito 8, 9, 10, 11, 12 vai..., 
bet garlaivis vis skrodžia ir skrodžia Ne

muno krūtinę. Krokia mašinos. Kran- 
tuosna plakasi bangos — sujaudinto Ne
muno atodūsiai.

Skautų dainos nutilsta. Dauguma 
stebi krantus. Vaidenasi žiaurūs kryžei
viai. Raudonės pilies bokštas dar gyviau 
primena garsią mūsų senovę, didžius 
sentėvių darbus.

13 vai. 20 min. vėl visas denis užver
da. Visa skautų šimtinė ant kojų. Kup
rinės ant pečių, ryšuliai rankose. Visų 
žvilgsniai įsmeigti Į krantą. Garlaivis 
sustaugia. Kaip peralkęs ir išvargęs liū
tas. Sušniokščia, giliai atsidūsta, ir porą 
kartų nervingai krūptelėjęs — sustoja.

Linksmai ošia pušynas... Sveikina sve
čius, o saulutė tik beria, tik beria auk
sinius spindulius ir prakaito lašais puošia 
kaktas. Pamažu skautai pasislepia pušy
ne. Girdėti linksmi šūkavimai. Suskam
ba vienas antras dainos posmas. Paskui 
viskas nutyla, nurimsta.

Darbas, darbas... Įsikūrimas eina. Iš
raudusi saulutė pasislepia už pušų viršū
nių. Plonutis ir lengvas, kaip nuotakos 
rūbas, rūkelis pakyla virš Nemuno lan
kų... Vakaro sutemos ima vystyti žemę 
nakties poilsiui...

II. Jau miško prieglobstyje!
Kai kitą rytą saulutė skaisčiu veidu 

pažvelgė į pušyną, jis buvo pilnas pa
lapinių. Ir rytuose ir vakaruose, šiaurėje 
ir pietuose ryto rasa padengtos blizgėjo 
palapinės. Visur skambėjo dainos. Ra;- 

tėsi dūmai, kvepėjo verdami pusryčiai. 
Tai pirmoji stovyklavimo diena!

Paskui aušo viena po kitos tokios pat 
giedrios dienos. Skautai, besiruošdami 
gyvenimui, išmatavo pušyną, skersai, 
išilgai jį išvaikščiojo. Susipažino su apy
linkėmis, susiartino su vietos gyvento
jais. Aplankė Jurbarką, pasidžiaugė ant 
kalnelio stovinčiu Sudargu, skaudančia 
širdimi vaikščiojo į Smalininkus, kur vo
kiška dvasia slegia laisvą lietuvio sielą.

III. Viešnagėn. Laužai.
Kauno skautai. Jurbarko pušynas ne

buvo dar matęs tiek daug miesto vaikų.

Stovykloje...

Jam jie nepriprasti, truputį širdžiai šal
ti, todėl po savo žalia skraiste pridengė 
pušynas laukų ir pievų vaikus — Rasei
nių ir Jurbarko skautus-tes.

Myli kauniečiai pušyną, myli laukų 
brolius, dukras ir sekmadienio popietį 
traukia pas juos viešnagėn. Dalinasi 
skirtingų Lietuvos kampelių jaunuoliai 
įspūdžiais, vaišinasi stovyklos skanės
tais. Sesės jurbarkietės lietuviška gira ir 
mėlynomis akutėmis vergia miesto sūnų 
širdis!.. Niekada nepamirštamos- viešna
gės!

Prabėgo vasara, nusinešė smagiai stovykloje praleistas dienas, o dabar liko tik menki foto prisiminimai.
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Ar ne gražu? Ar ne linksma?

Saulutei poilsio nuėjus ir nakčiai savo 
juodą rūbą išskleidus — Nemuno skar
džiuose sušvinta laužai. Tūkstančiai ug
ningų kibirkštėlių žybčioja aksominiame 
nakties rūbe, o sutartinė lengva, kaip vė- 
versėlio giesmelė, sklinda po laukus, ai
du atsiliepia pušyne.

IV. Lietutis. Ilgai laukti svečiai.

Aušo vienas skaistus rytas po antro. 
Vakarais dangus pasipuošdavo ugniniais 
saulėlydžiais, o rytą vėl būdavo tyrus, 
skaistus, mėlynas. Atrodė, kad niekada 
negali saulutės aptemdyti pilki ir sun
kūs, kaip vargas, debesys...

Tik štai vieną rytą saulutė neparodė 
veido. Gal patingo atsikelti, gal. Smul
kus lietutis kapojo palapinių brezentus.

Kai lietutis lyja, tai mes į arabus pana- 
- šėjam. Foto Diliaus.

Visą dieną. Dvi, tris, kelias dienas. Pu
šyno rūbas permirko. Nelinksmos liko 
skautų dainos, o jų denoraščiai maž daug 
taip bylojo:

„Jau dvylika dienų aidi pušynas nuo 
mūsų dainų, jau dvylika naktų mes bu- 
dėjome, o Vyriausias Skautininkas ir kiti 
vyresnieji mūsų šeimos nariai nesiryžta 
mus aplankyti...

„Prisigeriam karštos arbatos ir ramiai 
sulendame i palapines. Ima žybčioti žva
kės. Poetiško kraujo žmonės posmuoja 
pilnus nusiminimo ir liūdnus, kaip rude
nio diena, himnus. Ūkio ministeris prieš 
žvakės šviesą tikrina sąskaitas ir džiovi
na kelnes. Stovyklos viršininko palapi
nėje girdėti vargoniškas knarkimas.

„Lietus retais lašais kapoja palapines. 
Mizerna nuotaika, mizernas vakaras. 
Staiga toje mizerijoje suskamba prana

šingas balsas: — Vyriausias Skautinin
kas!

„Neįtikinanti žinia, Vyriausias mūsų 
„cinas” su apatinėmis kelnėmis išdulka 
iš palapinės ir šūkteli: — Vyrai, iš pa
lapinių !

„Vyrai” gražiai skambąs žodis, bet 
vyrai nelenda iš palapinių. Dundulis, iš
girdęs tokią komandą, žydišku įmantru
mu palindo po lova ir užsibarikadavo su 
kuprine. Adomulis nubaigė mautis kel
nes ir bast. Negi tokį žmogų tempsi lau
kan. Reikia daug drąsos, reikia pamiršti 
Dievo įstatymus. Nemekša Aleksandras 
įkišo galvą į čemodaną, locną, savo as
menybės likusią dalį apdengė pledu ir jo 
nėra „namuose”! Vasaris įtempė pilvo 
raumenis, perkreipė žandą ir ligonis, ku
ris tuč tuojau mirs nepalikęs nei testa
mento, nei žmonos”.

„Cinas” nusiminė. Greitai apibėgo pa
lapines ir, tarytum 18-kos metų mergu
žėlė, maldavo:

„— Broliukai, iš palapinių... Skauti
ninkas turi saldainių. Iš palapinių, nebi
jokite. Palikit viską, kaip stovit!

„Vyrai” ir „broliai” pagaliau įsidrąsi
no. Zakšas pirma iš palapinės iškiša triū- 
bą ir įsitikinęs, kad nėra pavojaus, pats 
išlenda”.

„Po gerokos valandėlės draugovė bu
vo išrikiuota. Vyriausias skautininkas vi
siems širdingai paspaudė rankas. Baimė 
atslūgo, bet neilgam, nes tuoj svečiai pa
noro apžiūrėti mūsų palapines... Darant 
reviziją didelių nelaimių neatsitiko. Su 
dideliu malonumu svečiai apžiūrėjo Ri- 
boko palapinėje įrengtą žuvims „basei
ną”, saldžiai pagyrė jo puikiai įrengia 
lovą. Žodžiu, Ribokas iškilo į nepasie
kiamas aukštybes, tačiau likimas pasity
čiojo iš Riboko laimės. Vienas svečių 
pakėlė Riboko lovą ir tragedija prasidė
jo pilnoje didybėje. Po Riboko lovele 
būta vaško: nunešiotų pančekų, vartotų 
nebetinkamų baltinių, džiovintų žuvų 
galvų; nuo visų tų daiktelių nešė širdį 
slopinantis kvapas... Ribokas apalpo iŠ 
baimės”.

„Vakare laužas, žinoma, dalyvaujant 
svečiams iš Kauno. Dainavome, kaip pa
samdyti. Dainoje norėjome paskandinti 
sielvartą ir nusiminimą, kad mus vyr. 
skautininkas netikėtai užklupo.

Pasirodė, kad vyriausias skautininkas, 
mūsų sielvartui sušvelninti beturįs gerų 
vaistų—saldainių. „Vaistai” gerai pavei
kė, — kai širdis apsalo ir daina links
miau skambėjo. Vyriausias skautininkas 
mus ir tėvišku žodžiu pastiprino. Pagy
rė, kad gražiai ir tvarkingai įsirengėm, 
pasidžiaugė, kad atvykome stovyklauti 
ten, kur turi skaisčiai švytėti lietuviška 
dvasia — Vokietijos pasienin. Bet džiu
giausia naujiena, kurią iš vyr. skautinin
ko lūpų išgirdome, tai, kad įsteigtas at
skiras „Aušros” berniukų gimnazijos 
skautų tuntas su psktn. mokyt. Paliuliu 
priešakyje!.. Vyriausiam mūsų Šefui, 
Tautos Vadui ta proga sušukta griaus
mingas skautiškas valio! Pasktn. Paliu
lis, po vyr. skautininko kalbos, pasakė 
keletą nuoširdžių žodžių, pareikšdamas 
džiaugsmo dėl parodyto „Aušros” skau
tams pasitikėjimo ir pažadėjo eiti paves
tas pareigas taip, kad skautų vadovybė 
nesijaustų apsivylusi.

Iš vilk.-paukšt, vadų stovyklos 
Kleboniškyje.
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„Skautų Aido” redaktorių pavaduojąs 

skautininkas Laucius padovanojo mums 
keletą egzempliorių naujo numerio ir pa
prašė neužmiršti stovyklinius Įspūdžius 
išlieti ant balto poperėlio!

Vidurnakčiui besiartinant vyr. skauti
ninką išlydėjome linksmais „valio” ir il
gai negalėjome užmigti dienos Įspūdžių 
pagauti, o kaip užmigome sapnai buvo 
neramūs ir keisti”...

V. Mes grįžome iš laukų...

Naktį pabėgome iš pušyno. Taip gai
lėjo jį palikti. Kaip mylimos sesės. Visą 
naktį pūkštė ir uždusdamas vilko mus 
garlaivis Į Kauną.

Pagaliau vėl Kaune. Aukšti mūrai sle
gia. Oras nekvepia sakais. Triukšmas 
rėžia ausį. Neišgirsi švelnaus pušų ošimo. 
Visų žvilgsniai Įsmeigti į tolį, iš kur at
važiavome. Veiduose — liūdesio šešėliai. 
Prabėgo stovyklos laimė. Kaip meteoras, 
kaip šypsena jaunamartės veidu.

Kaunas, 193^.VI1 .lo d.

KAIP SKAUTŲ STOVYKLOJE JAU
ČIASI NEŠK AUT AS.

Auto lekia. Telefonų stulpai ir vaiz
dai keičiasi, lieka. Iš Panevėžio išvykau 
5 vai. ryto. Liko Kaunas, Birštonas, Aly
tus. Jau Varėna. Kaip čia įdomu. Di
džiuliai pilki šaulių namai, nepriklauso
mybei paminėti paminklas; pavyzdingai 
sutvarkyti kapai: aptverti gedulo tvo
ra, iškilmingi vartai ir gražus paminklas 
žuvusioms už Lietuvos laisvę. Vis tai 
mažučiam Varėnos miestelyje, garsioje 
pafrontėje. Kai pasiekiau Varėnos pušyne 

skautų stovyklą, dangus lyg nušvito, o 
gaivinantis įkaitusių kadugių ir pušų 
kvapas svaiginto svaigino. Vaizdai vy
liojo, būrė sielą. Skautai pasirinkę gražią 
vietelę. Kvapus pušynas ant Glėbio eže
ro kranto — stovyklai nepamainoma 
vieta.

Stovyklos vartai, palapinės, skautiš
kas stalas ir kiti papuošimai su iškelta 
trispalve vėliava nepaprastai iškilmingai 
veikia. Visi skautai labai linksmi, — mat, 
dzūkai. Kasdien atsilankydavo svečių. Iš 
Kauno buvo atvykęs šaulių s-gos pirm, 
p. Žmuidzinavičius, d-ras Nemeikša, p-lė 
Nemeikšaitė ir kitų aukštų svečių. Iš 
Alytaus d-ras Jonavičius, buvęs Alytaus 
š. rink, vadas kapitonas Petruškevičius 
ir keli autobusai ekskursantų. O apylinkės 
gyventojai taip pamilo skautus, kad kas
dieną , ypač vakarais prie laužo, susirink
davo šimtai žmonių. Skautai vaidinimais, 
kalbomis ir dainomis sustiprino pafrontės 
gyventojų dvasią. Aš su skautais stovyk
lavau pirmą kartą ir įsitikinau, kad skau
tai ir skautų stovyklos ruošia tėvynei 
gražią ateitį. M. P-nė.

KLAIPĖDOS I-MOS „KĘSTUČIO” DR. ' 

STOVYKLA.

Nuo liepos 3 iki 10 d. įvyko Klaipė
dos I-mos „Kęstučio” dr-vės stovykla. 
Stovykla buvo įrengta Girulių miške; 

stovyklavo 18 skautų ir 8 skautės iš „Gra
žinos dr-vės. Stovykla pasiskirsčiusi į 4- 

rias skiltis: 3 skautų ir 1 skaučių. Skau
tų skltims vadovavo sklt. Keraitis, psklt. 

Brakas ir psklt. Spertalis. Skaučių globė
ja buvo p. Reichertienė, o skiltininkė 
sklt. EI. Spertalytė. Stovyklai vadovavo 
stovyklos viršininkas dr-kas Grūdams- J 

kas, adjutantas Gedaitis. Stovykloj daug 

kas laikė egzaminus į patyrimo laipsnius: 
8 skautai į IlI-tį pat. 1., 2 į II-rą pat. 1. 
ir 3 į I-mą. Aštuoni skautai davė įžodį. 

Stovykloj šeštadienį, sekmadienį ir pir
madienį buvo degami laužai. Laužų prog

ramos buvo įdomios. Vaidinimus gražiai 
atliko T. Brakas, J. Spertalis, J. Valaitis 
ir R. Bubelytė. „Vilkas”.

Feljetonas.

PATAISA
(Gimnazisto atsiminimai).

Rodos, ir geras ir malonus lietuvių 
kalbos mokytojas, bet pataisą vis dėlto 
davė. 'Nieko nepadėjo nei .prašymai, nei 
griaudūs verksmai, nei pagaliau mano 
tvirtas pasiryžimas ateity jau visados ra
šyti nosines ne tik galininke, bet ir vi
suose kituose linksniuose. Žadėjau net 
žodį „boba" nerašyti „o" nosinės, bet ir 
taip susitarti nepavyko; — paėmė ir už
rietė dvejetuką. Pasidarė pašėlusiai ne
įdomi situacija, bet aš, remdamasis ati
tinkamu paragrafu iš skautų įstatų, links
mai nusišypsojau, sušvilpiau ir tiek. Ot, 
žinot, gerai, kad aš skautas, bet už tai 
labai negerai, kad mano tėvelis ne skau
tas ir nesilaiko skautiškų įstatų, todėl 
pranešus man apie tą mažytį nesusipra
timą — pataisą, nėmaž nenusišypsojo, o 
tik nusijuosęs diržą tokią pirtį iškūreno, 
kad paskui dvi savaites reikėjo šaltų 
kompresų.

Visą biznį man sugadino toji pataisiu- 
kė. Visus gražiausius planus apie vasa
ros stovyklą nunešė šuo ant uodegos. 
Taupiau, taupiau per visus mokslo me
tus centus stovyklai, net lietuvių kalbos 
gramatikos nenupirkau, o tuos pinigus 
sukroviau į skilties kasą, slapčia, tėtei 
nežinant, klasėje iš varžytynių trusiku« 

už pusę lito pardaviau, plunksnakotį ant 
loterijos išleidžiau, nuo dviračio pompą 
pardaviau ir vis taupiau stovyklai, o štai 
tau ėmė ir užkrovė pataisą. Beliko tik 
liūdnai atsidusus ant savo svajonių pilies 
griuvėsių Petro Vaičiūno žodžiais lite
ratiškai apgailestauti, 'kad „tuščios pa
stangos”...

Gauti pataisą, pasirodo, kur kas leng
viau, negu ją pasiruošt ir išlaikyt. Susi
rūpinau korepetitorium, bet visoj mūsų 
parapijoj nerasi nei vieno žmogaus, kuris 
lietuviškai bent kiek taisyklingai rašytų; 
viršaitis pasirašinėja, kaip Karolis Di
dysis, kurio parašo, nežinodamas, kad 
tai jo, neišskaitysi, o kita miestelio inte
ligentija, parašiusi žodį „varžytynės" dar 
„tviordy ar miaki znak“ stato. Vieninte
lis korepetitorius beliko mano brolis, ku
ris po to, kaip iš gimnazijos pasitraukė, 
užsiėmė tėvynės dirvonų plėšimu ir, 
kaipo atsargos inteligentas, sėmėsi savo 
sielai dvasinio peno iš Ūkininko Pata
rėjo ir jo priedų, šitas tipas ir turėjo ma
lte paruošt egzaminams/

Susitarėm kasdien rašyti diktantus. 
Ir rašėme. Kiekvieną penktadienį brolis 
gaudavo Ū. Patarėją ir iš jo man. dik
tuodavo. Taip visai savaitei medžiagos 

diktantams, kiek nori. Ir taip maždaug 
kasdien prirašydavau po kelius lapus 
apie tai, kad Kybartuos už kiaušinį ko- 
peratyvai mokės po 8 cnt., Giedraičiuos, 
kur didvyriai už laisvę kovojo, po 5 cnt., 
Maistas bekonų visai nepriiminės, o la
šininės kiaulės tai dabar vienintelis išga
nymas.

Prabėgo, kaip mūsų jaunystė, ir va
sara. Atėjo juoda, kaip naktis, egzaminų 
diena. Mano širdy buvo ir skaistykla ir 
pragaras. Vienintelis dalykas, kuris pavy
ko be klaidos popiery atžymėti, tai buvo 
juodas kleksas, o toliau baisiai prastai 
sekės; ponas mokytojas, matyt, grįžęs iš 
Palangos, tediktavo tik apie jūrą, apie 
ošiančias bangas, truputį dar sakė ir apie 
Vilnių, o apie bekonus ir kiaušinius nė 
žodžio! Galutinai papiovė, kai direkto 
rius paskelbė, kad, girdi, toks ir toks pi
lietis paliktas toj pačioj klasėj žiemavoti. 
Nei paties Vienuolio-Žukausko plunksna 
neįstengs nupiešti tos liūdnos scenos, 
kuri įvyksta tada pirmam pasimatyme 
su tėvu; kiek ten jausmo, kiek ekspresi
jos ir tragizmo!

Skęstantis ir už šiaudo griebiasi, taigi 
ir šitame atsitikime dar viena teta siūlė 
nunešt ponui direktoriui sūrį, bet kai 
toks prieškarinis receptas pasirodė ab
soliučiai nepriimtinas — beliko vienin
telis kelias: ką pasėjus tą ir piauti.

Henr. Ablauchas.
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Ką turi žinoti, Skautams^apie ugniagesius.
norėdamas tapti skautu?

(III pat. laipsn. programa).
1. Žinoti ir mokėti paaiškinti skautų-čių 

įstatus, oba'lsį, įžodį, papročius ir šūkį.
2. Žinoti pasaulio ir Lietuvos skautų 

istoriją, pasaulio ir Lietuvos skautų- 
čių judėjimą.

3. Žinoti Lietuvos skautų sąjungos še 
fą, vyriausi skautininką ir skyriaus 
vedėją.

4. Mokėti sikautų ir Lietuvos himnus.
5. Žinoti saliutą, įgarbės ženklus ir uni

formą.
6. Mokėti nupiešti ženklelį ir savo skil

ties siluetą ir juos paaiškinti.
7. Turėti pagrindinių žinių iš Lietuvos 

istorijos ir geografijos.
8. Žinoti tautos ir skautų šventes, tau

tos ir valstybės vėliavas ir herbą 
(vytį).

9. Žinoti elementarinę asmens higieną, 
kaip: kvėpavimo, odos, dantų, akių, 
kambario ir kit.

10. Žinoti savo tuntininko, draugovės 
būklo, artimiausio gydytojo, vaisti
nės, policijos, gaisrininkų ir kitus 
reikalingiausius adresus.

11. Žinoti skautų sutartinius švilpesius ir 
kelionės ženklus.

12. Mokėti pradžios rikiuotę, 20 skau
tiškų bei sportiškų žaidimų ir bent 
5 daineles.

13. Mokėti rišti gerąjį, piemenų ir žvejų 
mazgus, markę, slankiojančią, mirties, 
patobulintą mirties, palapinės, sutrum
pinimo, kalinio ir policijos kilpas.

14. Ne mažiau dviejų mėnesių vesti die- 
nynėlį apie geruosius darbelius, hi
gieną, santykius su tėvais ir artimai
siais, įgimnastiką, mandagumą ir tvar
kingumą.

15. (Skautei). Mokėti rankų darbelių. Lo
pyti rūbus ir adyti.

16. (Skautei). Mokėti išvirti 2-jų patie
kalų pietus.

Saulė ir mėnulis klaidina mus.
Kai saulę matom ką tik patekėjusią, 

tai ji dar nėra patekėjusi, o mėnulis že- 
mai vis dar šviečia, nors jis jau ir nusi- 
leidęs.

— Niekai — tu pasakysi.
— Visai ne! Tik klausykis!
Esi gal jau matęs, kad lazda, įkišta 

į vandenį, staiga pasidaro kreiva; o Jo
nukui vandenyje iki krūtinės stovint pa
sidaro juokingai trumpos kojos, jėi tu iš 
kranto į jį žiūrėsi įstrižai. Tai spindulių 
lūžimas, 'kuris tave klaidina. Šviesos spin
dulys lūžta patekęs iš opti&kai plonesnio 
mediumo į optiškai storesnį (mūsų pa
vyzdyje iš oro į vandenį). Saulės spindu
liai patenka iš erdvės be oro į mūsų at
mosferą, čia jie taip pat lūžta, ir todėl

Ugnies gesinimo darbas yra 
komplikuotas ir reikalingas dide
lio žmonių patyrimo; be to, varto
jami tam darbui įrankiai yra tech
niškai sudėtingi, tat jiems aptar
nauti ir prižiūrėti reikalingi tech
niškai prasilavinę ir šiaip jau įgu
dę darbininkai.

Todėl kovai su gaisrais yra for
muojamos pastovios ugniagesių 
komandos, steigiamos specialės 
mokyklos arba kursai, kuriamos 
įvairios draugijos.

Ugniagesių komandų tiesioginis 
uždavinys yra:

1) Gesinti gaisrus ir gelbėti žmones 
nuo kitų panašių nelaimių.

2) Tvarkyti gyvenamųjų vielų prieš
gaisrinę apsaugą.

3) Tvarkyti ir prižiūrėti komandos 
įrankius ir kitokį turtą.

Įvairių priešgaisrinių organiza
cijų (sąjungų, inspekcijų) tikslas 
yra:

1) Organizuoti sėkmingą ir planingą 
kovą su gaisrais.

2) Stiprinti ugniagesybos idėjas ir to
bulinti patį ugniagesybos darbą.

3) Jungti ir koordinuoti ugniagesių 
organizacijų atskirų vienetų veikimą.

4) Palaikyti kontaktą su svetimų vals
tybių panašiomis organizacijomis.

Organizacijų trūkumai. Priešgaisrinių 
organizacijų trūkumai esti kiekybiniai ir 
kokybiniai. Kiekybinis trūkumas yra tas, 
kad žiūrint gyventojų skaičiaus visoje 
šalyje yra permažai tobulai paruoštų 
ugniagesių komandų.

mes klystame. Rytą ir vakare saulės 
spinduliai eina lyig tai „iš už kampo", 
sudarydami kampą, mes gi manome, kad 
jie sudaro tiesią liniją į mūsų akį. Taigi 
mes matome saulę ne ten, kur ji iš tikrų
jų yra, bet visados truputį aukščiau. Tas 
pat atsitinka mums žiūrint į mėnulį ar 
l žvaigždes. Tikroj vietoj mes matome 
žvaigždes tik zenite (aukščiausia saulės 
pakilimo vieta; žvaigždėms esant lygia- 
greičiai virš mūsų). Kuo arčiau į horizontą, 
tuo, žinoma, didesnis klydimas. Dau
giausia tat sudarys beveik pusę lanko 
laipsnio, tiksliai 35‘, kas atitinka beveik 
visą saulės skersinį piūvį. Todėl mes ma
tome saulę truputį ilgiau ir todėl tie du 
aukščiau paradoksiški pasakymai visgi 
yra teisingi. Mes klystame.

Tokio reiškinio priežastys dažniausia 
yra lėšų stoka ar atitinkamos vadovybės 
neveiklumas.

Kokybiniai gi trūkumai yra šie:
Drausmingumo stoka. Drausmingu

mas sudaro kiekvienos organizacijos pa
grindą. Reikia pasakyti, kad ne visos 
ugniagesių komandos yra drausmingos.

Kad prašalinus šį trūkumą, reikia 
kiekvienam organizacijos nariui įsąmo 
ninti jo pareigų svarbumą ir atsakomy
bę už visus jo veiksmus nir nei vieną jo 
prasižengimą nepalikti be tirikamos baus
mės.

Ugniagesių blogas pasiruošimas. Blo
gas ugniagesių pasiruošimas kliudo sėk 
mingai su ugnimi kovoti. Blogo pasiruo
šimo priežastis yra ta, kad organizacijos 
vadovybė ar tai dėl nenormalių sąlygų, ar 
dėl kitų priežasčių nepakankamai rūpi
nasi mokslo studijomis ir rikiuotės 
mankšta.

Čia reikia paminėti ir tą svarbų fak- 
torį, kad priešgaisrinėse organizacijose, 
ypatingai pas mus, Lietuvoje nuolat jau
čiama inteligentiškų pajėgų stoka. Todėl 
itin svarbi jaunimo, skautų talka. Jie iš 
mažens gali įsitraukti į ugniagesių darbą. 
Iš pradžios gali dirbti nepavojingus dar
bus „gaisro užpakalyje“. Paaugę skautai 
gali būti tikraisiais ugniagesiais rikiais.

Į komandas turi būti priimami tik 
gabūs, drąsus ir sveiki vyrai.

Mūsų organizacijos. Pas mus yra it 
veikia tokios priešgaisrinės organizaci
jos:

1) Savivaldybių ugniagesių komandos 
(5).

2) Kariuomenės ugniagesių komandos 
(28).

3) Geležinkelių gaisrinės kuopos 
(kiekv. stotyje).

4) Šaulių ugniagesių komandos ir sky
riai (arti 200).

5) Ugniagesių draugijų komandos 
(arti 150).

6) Fabrikų ugniagesių komandos (5).
7) Skautų ugniagesių komandos (3).
8) Privalomosios ugniagesių komandos 

(Klaipėdos krašte).
Šaulių ugniagesių ir ugniagesių drau

gijų komandos (ne visos) įeina į Lietu
vos ugniagesių organizacijų sąjungą (Klai
pėdos krašto komandos turi be to ir 
atskirą sąjungą). Kariuomenės ir šaulių 
komandas valdo inspektoriai, geležinke
lių kuopas — geležinkelių brandmajoras.

Profesinės ugniagesių komandos yra 
užlaikomos miestų savivaldybių; ugniage
sių draugijų ir šaulių organizacijų lėšas 
sudaro: narių mokesčiai, įvairios aukos, 
pašalpos, gaunamos iš tų pačių organi
zacijų rengiamų pasilinksminimų ar pra
mogų pelno.

Ugniagesių komandų ir skyrių turi 
me arti 400. Ugniagesių rikių ir rėmėjų 
priskaitoma arti 20.000 žm. Tačiau tas 
skaičius mūsų kraštui dar mažas, turėtų 
būti trigubai daugiau ugniagesių.

Vyriausioji priešgaisrinė kontrolė pri
klauso Vidaus Reikalų Ministerijai. Kraš
to Apsaugos Ministerijos ir Susisiekimo 
Minisierijos ugniagesiai tvarkomi sava
rankiškai. Jų vadovybė palaiko ryšių su 
kitomis organizacijomis, dirbančiomis 
priešgaisrinės apsaugos fronte.

Vytautas Baltrimas.
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MŪ5U ŠEIMOS NOUJIENJ

ŠEFO JUBILIEJAUS
iškilmių reikalu vyr. sk-as 

išleido kelis aplinkraščius.
Minėjimas įvyks IX.8,9 ir 

10 d. d.
Į Kauną suvyksta skautų, 

skaučių, vilk.-p. vėliavos su 
palydovais (po 3 prie kiekv. 
vėliavos).

Pasiųsta nurodymų kaip pa
lydovai vyks į Kauną, kokia 
bus programa ir kt.

Visoj Lietuvoj skautai labai 
iškilmingai minės J. E. Res
publikos Prezidento Antano 
SMETONOS 60 m. amžiaus ju
biliejų.

Sekantis Sk. Aido nr. išeis 
mūsų Tautos Vadui skirtas.

VYRIAUSIAS SKAUTININ
KAS

tuntininkams specialiu aplink
raščiu įsakė tuojau reikiamai 
sutvarkyti vienetus, kurie po 
vasaros dar nespėti sutvarkyti. 
O vienetų vadams aplinkraščiu 
priminė:

1. tuojau sudaryk šiems dar
bo metams d-vės veikimo 
planą;

2. patikrink, kad skiltys tu
rėtų gerus ir pastovius skilti- 
ninkus ir jiems pavesk sudaryti 
skilčių veikimo planus;

3. ilgai neatidėliodamas pa
daryk pirmąją po atostogų 
d-vės sueigą ir tuo užmegsk 
gyvą kontaktą su savo skau
tais;

4. jau pačioje darbo pra
džioje imk tvarkingai vesti 
d-vės knygas, o ypatingai pri
žiūrėk, kad tvarkingai vestų 
savo knygeles skiltininkai.

KAIP MES MINĖJOME DA
RIAUS IR GIRĖNO MIRTIES 

SUKAKTĮ.
Juodas šydas apgaubė Lie

tuvos padangę. Suskambėjo 
graudžiai varpas. Ir liūdesio ai
dai atsiliepė lietuvių širdyse.

Š. m. liepos 22 dieną Pikti- 
galio km. ,,Tumo-Vaižganto' 
dr-vės skautai-ės minėjom Da

Vilkiukų-paukštyčių vadų kursų stovyklos dalyviai gražiai 
įsirengę pietauja.

riaus ir Girėno — mūsų trans
atlantinių didvyrių — tragingo 
žuvimo metinę sukaktį.

Po įdomaus adjutanto pašne
kesio tylos minute pagerbėme 
garbinguosius didvyrius. Vos nu
aidėjus „Draugovė ramiai“ stojo 
mirtina tyla. Rodos, lyg visų 
širdys nustojo plakti — nebegir
dėti nė tylaus alsavimo. Vieną 
minutę širdys nustojo gyventi, 
kad paskui pabustų ir plaktų 
didvyrių dvasia. O kiek dąųg 
jautė per tą minutę jaunos sie
los! Kas išmatuos jų slaptus 
troškimus, jų liūdesį dėl garbin
gųjų didvyrių mirties ir pasiry
žimus!

Paskui Dariaus ir Girėno ne
baigto žygio vykdytojui, Felik
sui Vaitkui, kad laimingai pasi
sektų baigti garbingą pasiryži
mą, sušukome tris kartus galin
gą „valio!". Į šį paminėjimą at
silankė nemaža ir jaunimo! Mū
sų jaunuomenė jautri. Nelė.

Stovykloj ir taip tiltus statydavom.

VILNIAUS LAUŽAS ROKIŠKIO 
STOTY.

Rugp. 25 d. surengė skautai 
— vyteniečiai iškilmingą gegu
žinę — Vilniaus laužą. Geguži
nė — laužas buvo tikrai iškil
mingas, nes jame dalyvavo mū
sų mylimas tuntininkas vyr. 
sktn. V. Rozmanas. Be to, bu
vo nepaprastas įvykis, kuris pa
sitaiko labai retai, tai būtent, 
mūsų brangiam p. globėjui L. 

Štangenbergui buvo užrištas fio- 
letinis kaklaraištis.

Visą tą puikų vaizdą papuo
šė tamsus žvaigždėtas dangus, 
auksinis mėnulis, blizgantis tarp 
medžių šakų, skaisti laužo švie
sa ir gausingi šypsanti mūsų ge
ručių svečių veidai...

Laužas baigėsi 12 vai. ir visi 
su gailesčiu širdyje ir garsia dai
na lūpose skirstėmės namo. Ta 
gegužinė ne tik suteikė sve
čiams ir skautams daug džiaugs
mo ir malonų atsiminimą, bet 
taip pat ir neper turtingiausi 
vyteniečių iždą smarkiai papil
dė — gavom 100 lt. gryno pel
no!... Zizi.

IŠ JURBARKO PADANGĖS...
Neseniai pasiekė Jurbarko 

skautus tikrai liūdnos žinios... 
Iš Jurbarko iškeliamas tunti- 
ninkas M. Kviklys ir skautų 
globėjas psk. Juozas Vainaus
kas. Visi skautai labai jų gaili

si, nes neteko tikrai vadovų. 
Draugininkas psktn. K. Batūra, 
kuris šiais metais pabaigė gim
naziją, irgi atsisveikino su mu
mis.

Dr-vėj, seniausioj Jurbarke, 
šiais metais buvo per 25 skau
tus, 4 skiltys.

Dėkojame mūsų vadovams už 
tikrai nuoširdų vadovavimą ir 
linkime kuo geriausio pasiseki
mo tolimesniame darbe.

Skltn. A. V-s.

VĖL SKAUTAS IŠGELBĖJO 
GYVYBĘ.

Liepos m. 20 d. Virvytėje, 
netoli nuo Kairiškių dvaro 
(Tryškių valse., Šiaulių apskr.), 
maudėsi keturi suaugę vyrai. 
Vienas iš jų, būtent, Skabeikls 
Simas, papuolęs gilion vieton, 
pradėjo skęsti ir kelis kartus 
pasinėrė. Draugai, nemokėdami 
plaukti, išbėgo į krantą ir pra
dėjo šaukti pagalbos. Išgirdęs 
šauksmą skautas Jonas Siruta- 
vičius, 14 metų berniukas, Plun
gės gimnazijos mokinys, puolė 
gelbėti. Matydamas, kad skęs
tantis toli nuo kranto ir jam 
ištraukti krantan suaugusį vyrą 
bus labai sunku, nutvėrė didelę 
lazdą,, priplaukė prie skęstan-

Atostogų žygiai.
Foto A. Laučienės.

įdavė jam vieną galą, o tuSY, 
nutvėręs ištraukė skęstan- <

či°, į . . _ „ ,
kito nutvėręs ištraukė skęstan 
tį į krantą ir išgelbėjo. Jeigu ne 
skauto Sirutavičiaus drąsumas 
ir pasiryžimas, Skabeikis būtų 
nuskendęs. J. Gembas.

PAFRONTĖS SKAUTAI 
KRUTA.

Giedraičiai nedidelis, pakeliui 
į Vilnių, miestelis. Jame yra pa
frontės budėtojų — skautų. Jie 
čia įsikūrė 1927 m. Nuo minėtų 
metų ligi šios dienos skleidžia 
skautų idėjas.

Dabar draugovė irgi nesnau
džia.

Draugovėje yra 46 skautai. 
Visi padalinti į 7 skiltis; 4 skau
tų ir 3 skaučių. Skiltys sėkmin
gai veikia. Kiekvieną savaitę 
daro sueigas, ruošia skautus ; 
įvairius patyrimo laipsnius.

Sčj.
PALANGOJE VĖL SULIEPS

NOJO LAUŽAS. ..v
VIII.9 vakare Palangos skau-*^ 

tai išvykome su fakelais į pu
šyną prie B. P. akmens ir užkū- 
rėme laužą. Didingos liepsnos 
suviliojo daugybę svečių. Tarp 
kitų atsilankė v. sktn. Saulai- 
tis, v. sktn. Rozmanas, psktn. 
Paliulis ir būrelis kitų Palan
goje vasarojančių skautų. V. 
sktn. Rozmanas palinkėjo su
stiprėti ir padidėti palangiškių 
šeimai. Psktn. Paliulis, vado
vaudamas laužui, visus užkrėtė 
linksma nuotaika. Namo skirs
tėmės smagiausiai praleidę va-

VIII.11—12 d. 12 Palangos 
skautų-čių dalyvavome Klaipė
dos jūros šventėje. Iš ten irgi 
grįžome kupini įspūdžių.

Ruošiant laužą ir vykstant į 
jūros dieną daug pasidarbavo 
pask. Strikauskas. Jam reiškia
me nuoširdžią padėką.

J. Strakšys,
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Skautai ir skautės svetur

ŠV. TĖVAS LAIMINA SKAUTES.
Rugp. m. pabaigoje Šveicarijoje, Adelbodene, 

kur yra tarptautiniai skaučių namai, vadinami Our 
Chalet, įvyko viso pasaulio skaučių organizacijų va
dovių atstovių konferencija. Konferencijos metu jos 
pirmininkė iš Šv.. Tėvo sekretoriaus kardinolo Pa- 
celli gavo šitokią telegramą:

„Jo Šventenybė, maloniai priimdamas dukteriš
ką Adelbodeno susirinkusių katalikių skaučių pagar
bos pareiškimą, linki skaučių institucijai augti ir 
klestėti ir tėviškai laimina konferencijos dalyvius ir 
darbus“.

Konferencijoje dalyvavo ir Lietuvos delegatės: 
vyr, sktn. S. Čiurlionienė, v. sk. E. Barščiauskaitė ir 
sktn. Avietinaitė.

ČEKŲ LAIŠKAS MŪSŲ VADOVYBEI,
Grįždami iš Latvijos skautų tautinės stovyklos 

keli čekoslovakų skautų vadai buvo sustoję Kaune, 
pabūti mūsų skautų svečiais. Rugp. m. pabaigoje 
vyr. sk. štabas iš jų gavo tokį laišką:

Gerbiamieji !
Pirmą kartą mes aplankėme Jūsų stebuklingąją šalį ir 

iš pirmo žvilgsnio Jūs užkariavot mūsų širdis.
Už nuoširdų sutikimą ir meilę, su kuria Jūs mus pri

ėmėt, mes teturim vieną atsakymą:
meilė už meilę.

Mes tvirtai tikim, kad galėsim Jums už viską atsidėkoti 
pas save — mūsų tėvynėje.

Geriausi prisiminimai apie Jus visuomet pasiliks mūsų 
širdyse. Širdingai dėkojam

BENEŠ BLAŽA.

II-asis SKAUTŲ VYČIŲ SĄSKRYDIS ŠVEDIJOJE.
Kitąmet liepos m. gale ir rųgpiūčio m. pradžioje įvyks 

II-asis viso pasaulio skautų vyčių sąskrydis Švedijoje. (I-as toks 
sąskrydis įvyko 1931 m. Šveicarijoje). Į tą labai originalų są
skrydį kviečiami viso pasaulio skautai vyčiai.

Kartu ten įvyks VIII tarpt sk. vadų konferencija.

kartokite elehhos virtuves
Pamėginkit — tada įsitikinsit jų gerumą.

KAS Į AUSTRALIJĄ?
Ryšium su Australijos Jamboree vengrų skautų sąjungos 

kelionių biuras Europos skautininkams rengia „geros valios" 
kelionę. Skautininkai, kurie užsirašys, išvyks spalių mėnesio 
pabaigoje iš vieno Italijos uosto ir Kolombo mieste, Ceilone, 
prisijungs prie anglų skautininkų. Australijoje bus praleista še
šios savaitės, Ceilone — viena savaitė ir Indijoje — trys sa
vaitės. Ekskursijos dalyviai į Europą grįš 1935 m. kovo mėn. 
viduryje. Ekskursija rengiama susižinojus su Australijos, Cei- 
lono ir Indijos skautų vadovybėmis, kurios yra apsiėmusios ją 
savo kraštuose pagloboti. Indijoje vienais geležinkeliais keti
nama apkeliauti 3.000 angį, mylių ir, tarp kitų, aplankyti Mad
ras, Kalkutą, Delhi, Agrą ir Bombėjų. Ekskursantai laivais ke
liaus turistine klase, o geležinkeliais — antra klase. Ekskursija 
atsieis po 170 svarų sterlingų. Jei ekskursantu užsirašys dau
giau, kaina galės būti papiginta iki 150 svarų sterlingų.

Vengrų skautų sąjunga, per tarptautinį skautų biurą, kvie
čia ir Lietuvos skautininkus prisidėti prie ekskursijos. Smulk
menų apie ekskursiją galima gauti pas vyr. sk. štabo užsienių 
dalies vedėją.

NA, O Į PORTUGALIJĄ?...
Portugalų skautų sąjunga kviečia Lietuvos skautus atsi

lankyti jų rengiamoje didžiojoje stovykloje Porto mieste. 
I stovyklą atvykę užsienių skautai turės progos aplankyti ir 
didžiąją portugalų kolonialinę parodą Porte. I stovyklą vykstą 
skautai, jei vyks nemažesniais kaip 5 būriais, važiuodami Por
tugalijos geležinkeliais, gaus 6O°/o papiginimą nuo paprastų ta
rifų. Štovykla įvyks rugsėjo 9—21 d. d. Portugalų skautai žada 
viską padaryti, kad užsienių skautų atsilankymas išeitų kuo 
ekonomiškiausias.

Be skautų, portugalų skautai kviečia ir tuntininkus, skau
tininkus atsilankyti jų stovykloje.

Vengrų skautai, kaip ir mūsiškiai, stengiasi savo stovyklas gražiai papuošti. Vaizdeliai iš Gbdolld jamboree's.
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Fotografuoti gali kiekvienas

Kdip pagaminti konkursui skirtas nuotraukas, 
kad pasisekimas būtų užtikrintas.

Skautų Aido paskelbtojo foto konkur
so pabaiga, tiesa, dar tolokai, bet ruošt’ 
tas konkursui skiriamas nuotraukas, ku
rių negatyvai jau pagaminti, pats laikas. 
Kodėl? Dėl to, kad joms reikia truputį 
„pagulėti“, nes kiekvieno kūrinio trūku
mai paaiškėja ne tuojau, o kiek vėliau, 
po tam tikro laiko. Labai dažnai paga
minus nuotrauką atrodo, kad ji yra to
bula visais atžvilgiais — ir meniškuoju 
ir techniškuoju — bet kai su ja apsi
pranti, imi pastebėti iš pradžių didesnius, 
o paskiau ir mažesnius trūkumus. Laikui 
bėgant žmogus ima kritiškiau žiūrėti į 
savo darbus. Todėl labai pageidautina 
konkursui skiriamas nuotraukas gaminti 
nelaukiant paskutiniųjų dienų, kad liktų 
laiko su jomis apsiprasti ir pastebėtus 
trūkumus išlyginti.

Kiekvienam, kuris siųs šiam konkur
sui nuotraukų, aišku, kils klausimas, kaip 
jas paruošti, kad galėtų konkuruoti su ki
tų autorių darbais ir atitiktų tuos reika
lavimus, kurių statys nuotraukoms kon
kurso teisėjai. Šiame straipsnelyje aš 
norėčiau patiekti konkurso dalyviams 
keletą patarimų šiuo reikalu.

Pagaminęs konkursui nuotraukų ne
laikyk jas paslėpęs, bet parodyk daugiau 
patyrusiems foto mėgėjams ar ir profe
sionalams fotografams. Nebijok, kad kiti 
gali iš tavęs motyvą „pavogti“. Save 
gerbiąs foto mėgėjas to nedarys. Kiti 
visumet greičiau pastebi tas klaidas, ku
rių pats nematai. Patars — pataisysi, kas 
galima.

Jeigu turi gerą negatyvą, o pagaminta 
iš jo 'kopija ar padidinimas blogai atrodo, 
nenusimink. Jeigu pats gaminai, pagal
vok, ar nepadarei kokių nors klaidų: gal 
perdaug ar permaža apšvietei kopijuo
damas, blogai išryškinai ar išfiksavai ir 
t. p. O jei kiti gamino, pasitark su ge
riau nusimanančiais foto srityje, ko 
nuotraukai trūksta. Dažniausiai kopijos 
ar padidinimai yra blogi dėl to, kad pa
renkamas turimo negatyvo charakteriui 
tinkamas popierius. Kas pats gamina nuo

traukas, t. y., daro 'kopijas ar padidini
mus, tas gerai žino, kokios didelės reikš
mės turi tinkamo kiekvienam negatyvui 
— atsižvelgiant į jo savumus ir nuotrau
kos turinį — popieriaus parinkimas. Tas 
pats negatyvas ant vieno popieriaus 
duoda niekam tikusią, ant kito — pui
kiausią nuotrauką. Mano knygelėje tai 
parodyta pavyzdžiais. Iš ten, 244 — 245 
psl., atspausdintų nuotraukų puikiai ma
tyti, kad tas pats negatyvas, naudojant 
vienos rūšies, tik nevienodai kietai dir
bantį popierių, gali duoti ir labai gerą ir 
labai blogą nuotrauką. Ir tai pareina vien 
tik nuo popieriaus gradacijos parinkimo, 
o kur dar popieriaus paviršiaus (lygus, 
raupuotas, blizgantis, matinis) reikšmė?

Šiame straipsnelyje negalima išdėstyti 
to, ką reikia kiekvienam foto mėgėjui 
(visviena ar jis pats nuotraukas gamina 
ar profesionalams tą darbą paveda) apie 
pritaikymą negatyvui popieriaus grada
cijos, paviršiaus ir spalvos atžvilgiais, 
nes tai pareikalautų daug vietos. Apie 
tai, kas nežino, galima pasiskaityti kiek
viename geresniame foto vadovėly sve
tima kalba arba ir minėtoje mano knyge
lėje. Čia 'šiuo klausimu aš norėčiau štai 
ką patarti.

Jeigu iš gero negatyvo gauta neti
kusi kopija ar padidinimas ir neatrodo, 
kad būtų padaryta gaminant kokių nors 
klaidų, greičiausiai buvo parinktas neti
kęs gradacijos ar paviršiaus atžvilgiu po
pierius. Dėl to pagamink kopiją ant ki
tokio popieriaus. Nebus gera — dar ant 
kitokio. Pagaliau gausi visais atžvilgiais 
tinkamą kopiją. Tiesa, tai sudarys šiek 
tiek daugiau išlaidų, bet to išvengti ne
galima. Pasaulinį vardą turį foto mėgėjai 
nesykį iš vieno negatyvo gamina bent 10 
padidinimų, kol išgauna iš jo visa, ką iš
gauti galima. Tuo aš nenoriu pasakyti, 
kad iš kiekvieno negatyvo būtinai reikia 
gaminti po keletą ar kelioliką kopijų 
arba padidinimų, bet tik noriu pabrėžti, 
kad norint pasiekti gerų rezultatų darbo 
ir išlaidų tenka nesigailėti. Taigi, kas

Gerai fotografuoja 
tas, kas turi 
K. LAUCIAUS 
knygą

Fofografuoti gali kiekvienas
Tai ypač įsidėmėtina 
dabar, ruošiantis Sk. 
Aido foto konkursui. 
Kaina: papr. virše
liais 3,50; luxus vir

šeliais 4 lt.
Reikalaukite visuose 

knygynuose, foto reikmenų 
krautuvėse arba iš vyr. sk. 
štabo sk. r. tiekimo skyriaus.

gamina nuotraukas pats, tas tik turi kiek 
daugiau padirbėti ir gaus gerų rezul
tatų. Bet ką turi daryti tie, kurie nemo
ka arba dėl kokių nors priežasčių negali 
patys gaminti nuotraukų? Tie paprastai 
atiduoda savo nuotraukas apdirbti vie
tiniams fotografams profesionalams arba 
foto laboratorijoms ir nežino, gerai ar 
blogai pagamino. Juk labai dažnai taip 
atsitinka, kad blogai pagamina nuotrauką 
ir paaiškina, kad buvo blogai nufotogra
fuota, nors iŠ tikrųjų čia kaltas ne mė
gėjas, o gamintojas. Blogiausia, mano 
nuomone, yra tiems, kurie duoda nuo
traukas gaminti vietiniams fotografams 
profesionalams. Jie yra įpratę dirbti su 
savo negatyvais, kuriuos vienodai ap
šviečia, ir dėl to naudoja vienos, dau
giausia dviejų, rūšių popierių. Kada ir 
mėgėjų nuotraukas apdirba taip pat, kaip 
savo, daugeliui labai dažnai blogai pa
vyksta.

Tokiems mėgėjams, kuriems tenka 
naudotis profesionalų fotografų patarna
vimais, galėtų patarti kreiptis į kurį nors 
gerą, patyrusį foto mėgėją ir paprašyti 
jį pagaminti tas nuotraukas, kurias norima 
siųsti konkursui. Jei tokio mėgėjo ne
būtų arba atsisakytų padėti, tada galėtų 
atsiųsti nuotraukas pagaminti kuriai nors 
Kauno foto laboratorijai, kurių savinin
kai skiria premijas šio konkurso laimėto
jams (žiūr. Sk. Aido š. m. Nr. 11). Foto 
laboratorijos pagamina nuotraukas jau 
daug geriau, kaip daugumas profesionalų 
fotografų. Tačiau ne visos ir nevisada 
gerai pagamina. Bet už tai nevisada ga
lima jas kaltinti. Pas mus už foto darbus, 
palyginus su užsieniais, imamas labai ma
žas atlyginimas. Už tokį atlyginimą, kokį

Kai stovykloje Įsitaisome foto laboratoriją. Ir kiti pasigroži mūsų darbais.
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Visą slauutą bt lotą ižbūai!
Šiuo pranešame, kad pas mus galima gauti 
įvairių firmų, t. y. anglų, prancūziškų, vokiškų ir kt.

Foto aparatai, 
iilmos, stiklai, 

popierius ir kt. 
medžiaga.

Be to, mūsų Foto laboratorijoje 
atliekami visi fotografijos darbai: padidinimai, 
sumažinimai ir foto technika. Iš provinc jos 
priimama įvairūs užsakymai ir siunčiame paštu.

Skautų Aido foto konkursui jūsų nuo 
traukas puikiai paruoš mūsų foto laboratorija.

KAINOS ŽEMOS. PRAŠOME ĮSITIKINTI.

Karvelio ir Rinkevičiaus
Prekybos Namai Laisvės ai. 25 ar., 
== tel. 280 ir 12-93. =====

dabar ima, negalima daryti dvi ar tris ko
pijas ar padidinimus, jei išsyk nepasise
ka. Artimiausi mūsų kaimynai latviai už 
foto darbus ima vidutiniškai trečdaliu, o 
vokiečiai net dvigubai brangiau, kaip 
pas mus. Tiek mokant už darbą, kiek 
mes mokame, sunku norėti, kad labai ge
rai pagamintų. Niekas negali dirbti su 
nuostoliais. Kas duos foto laboratorijoms 
pagaminti šiam konkursui nuotraukų, 
tam aš patarčiau priminti laboratorijai, 
kad nuotraukos skiriamos konkursui ir 
dėl to gal galėtų kiek atidžiau pagaminti. 
Geriausia, žinoma, susitarti su foto la
boratorija, kad paimtų brangiau, kaip 
paprastai ima, bet pagamintų kiek tik

Musų šių metų foto konkursas baigiasi X.15.
Lietuvių žemė — lietuvių buitis.

Mūsų tėvynė yra taip pat graži ir 
įdomi. Lietuvoje yra daug kitokio, savo
tiško grožio, kurio, deja, mes dažnai ne
pastebime arba jei pastebime, tai nemo
kame jo viešumon iškelti, kitiems pa
rodyti. Kadangi fotografija yra viena iš 
geriausių priemonių savo krašto grožiui 
atvaizduoti, norėdami paskatinti savo 
skaitytojus labiau pažinti savo tėvynę — 
jos gamtovaizdį ir žmones — ir daugiau 
susidomėti foto menu ruošiame didžiulį 
foto konkursą tema Lietuvių žemė —

— Šiame konkurse gali dalyvauti visi 
Skautų Aido skaitytojai.

— Nuotraukų kiekvienas gali siųsti 
tiek, kiek nori.

— Galima siųsti įvairaus formato ko
pijas arba padidinimus iki 18X24 cm. 

begalima geriau. 
Šiuo atveju šiek 
tiek brangiau su
mokėti išsimoka.

Tai vienas pa
tarimas. Dabar ki
tas. Pagamink nuo
traukų kiek dau
giau, negu manai 
siųsti. Jei, pavyz
džiui, turi 10 nuo
traukų, kurios at
rodo konkursui 
tinkamos, visas ir 
pagamink. Po kai 
kurio laiko, kai 
nuotraukos pagulės 
ir su jomis apsi
prasi, pamatysi, jog 
dalies jų neišsimo
ka siųsti. Pažiūrės 
jas daugiau už ta
ve foto srity nusi
maną, pakritikuos 
ir gal prieisi išva
dos, kad kaip tik 
yra geresnės tos, 
dėl kurių gerumo 
abejojai, o tas, ku 
rias laikei pačio
mis geriausiomis, 
reikia palikti. Iš 
didesnio skaičiaus 
visumet lengviau 
išrinkti pačius ge
ruosius darbus.

Konkurso sąly
gose pasakyta, kad 
negalima nuotrau
kų retušuoti. Šios 
sąlygos negalima 
taip plačiai supras
ti, kad draudžia
ma pataisyti de
fektus. Pav., ne

gatyve yra kokių nors įbrėžimų ir tie at
simuša kopijoje. Juos būtinai reikia pa
šalinti: juodus taškus af įbrėžimus iš
skusti, baltus taškelius tamsiose vietose 
užtepti. Toks „retušavimas" ne tik leis
tinas, bet ir būtinas. Retušuoti nuotrau
kas draudžiama dėl to, kad leidus pas
kiau tipus gali taip „išgražinti" (ypač jei 
tą darbą darys profesionalas miestelio 
fotografas), kad nebeliks natūralumo. 
Tačiau jei ir geriausiai bus pagaminta 
kopija ar padidinimas, bet nebus paša
linti kliudą tamsūs ar šviesūs įbrėžimai, 
taškai — veltui visas darbas.

Nuotraukas galima siųsti palaidas ir 
prilipdytas prie kartono. Prilipdytos prie

— Nuotraukoms išsiųsti paskutinis ter
minas 1934.X.15.

—< Už geriausias nuotraukas bus ski
riamos dovanos, kurios paskelbtos Skau
tų Aido 11 nr. Dovanos labai vertingos: 
FOTO APARATAI, foto medžiaga, kny
gos ir k. Konkurso rezultatams įvertinti 
bus sudaryta iš specialistų jury komisija.

— Premijuotos nuotraukos lieka auto
riaus nuosavybė, tik Skautų Aidas pasi
lieka sau teisę jas spausdinti visuose savo 
ir Lietuvos skautų sąjungos leidiniuose.

— Nepremijuotos nuotraukos bus grą
žintos autoriams, jei bus įdėta tam rei
kalui pašto ženklų.

ŽIŪRĖK konkurso taisykles š. m. Sk. 
Aido 10 nr. ir

premijų sąrašą — š. m. 11 nr.

Per 1924 — 1934 metus kooperatinės 
pieninės sutelkė 100 000 ūk’ninkų ir su
darė didžiausią Lietuvoje pasaulinio mąsto 
pienininkystės organizaciją

kuris:
APRŪPINA pienines visais 

pienininkystės reikmenimis; 
STATO IR ĮRENGIA garines ir ran

kines pienines;
1NSTRUKTUOJY pieninių darbą; 
REALIZUOJA užsienio ir vietos 

rinkoje pieno produktus ir 
kiaušinius ir moka jų gamin
tojams aukščiausias kainas.

Kaunas, Laisvės ai. 29a Nr. Tel. 593 
24-73 ir ,,Pienocentro“ centralinė. 
Skyrius: Šiauliai, Stoties gatvė 3 Nr., 

telef. 510.

kartono dažnai atrodo nepalyginamai 
geriau, negu palaidos. Bet parinkus ne
tinkamą kartoną galima nuotraukos ver
tę žymiai sumažinti. Nuotraukos prilip- 
dymas prie kartono yra sunkokas „me
nas". Kas norėtų konkursui siunčiamas 
nuotraukas lipdyti, turi gerai pagalvoti, 
pasitarti su nusimanančiais. Šis tas apie 
kartono parinkimą ir nuotraukų prilip- 
dymą yra papasakota ir minėtoje mano 
knygelėje. Svarbu kartono dydis. Jis 
turėtų būti nuo P/ž iki 2 sykių didesnis 
už nuotrauką.

Labai svarbus dalykas yra nuotraukos 
formato klausimas. Konkurso sąlygose pa
sakyta, kad galima siųsti visokio forma
to iki 18X24 cm. Aš patarčiau nuotrau
kas, mažesnes kaip 6X9 cm, būtinai pa
didinti. Padidinta nuotrauka daro visai 
kitą įspūdį. Pavyzdžiui, 26X34 mm for
mato originalinių nuotraukų daugumas 
atrodo visai neįdomios, o padidinus — 
žavingos. Mažoje nuotraukoje viskas yra 
labai smulku, neįžiūrima ir dėl to nega
lima jos grožio, charakteringų savumų, 
gerai pastebėti. Padidinus visos smulkme
nos lieka gerai įžiūrimos, iš „vaizdelio * 
pasidaro tikras, men'škas paveikslas. Tai 
viena. Antra — didinimas yra, galima 
sakyti, antras fotografavimas. Visa nuo
trauka didinama tik retais atsitikimais. 
Dažniausiai padidinama tik jos dalis, ku
ri nors išpiova. Tuo būdu galima paša
linti visa tai, kas kliudo vaizdo kom
pozicijai. Nepadidinta nuotrauka dėl 
kompozicijos trūkumų gali būti niekam 
tikusi, o padidinus jos kurią nors dalį ga
lima gauti žavingiausį vaizdą. Dėl to 
didinti konkursui siunčiamas nuotraukas 
labai praverstų.

Kopijas ar padidintas nuotraukas 
svarbu tinkamai sutvarkyti. Kompozici
jai kliudančias dalis galima nupiauti, tik 
reikia žiūrėti, kad būtų išlaikytas tin
kamas ilgio ir pločio santykis, maždaug 
3:4 ar 3 :5. Kraštukus reikia lygiai api
pjaustyti. Plačių kraštelių palikti nepa
tartina. Jie turėtų būti neplatesni, kaip 
1—3 mm. Dabar labai madoje nuotrau
kų pakraščius apipiaustyti karpuotai- 
Tai toli gražu nevisoms nuotraukoms 
tinka. Karpuotai apipjaustytos blizgan
čiu paviršiumi nuotraukos daro blogą 
įspūdį. Geriausiai būtų lygiai apipiaustyti.

Kaip nuotraukas supakuoti ir pasiųsti, 
kad jos sveikos pasiektų Skautų Aidą ir 
pasiuntimas pigiau kaštuotų, pakalbėsi
me vėliau. Jei kas norėtų ko nors pa
klausti dėl šio konkurso, labai prašome 
parašyti. Pasistengsime patarti.

Sktn. K. Laucius.
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Šio nr. kaina 40 et

IUK

Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.
UŽDAVINIAI. 
Užr. nr. 140. 

St. Diminsko iš Kauno.

Perskaitykit stačiai: 1) kūne esti, 2) 
kaip vaikus ramina, 3) eilė, 5) senovės 
dievas, 6) gaida, 7) Europos upė, 8) isto
rijoj žinomas vyras, 10) išalkęs jaučia, 11) 
jungtukas, 12) prekybos vieta, 13) še, 14) 
mūsų rašytojas.

Gulsčiai: 6) laiko matas, 14) dokumen
tas, 15) galima dykumoje matyti, 16) 
skautai nešioja, 17) balso rūšis, 18) įvar
dis (atvirkšč.), 19) įvardis (atvirkšč.), 20) 
gaida, 21) įvardis, 22) opera, 23) Europos 
valstybė. Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 141.
M. Prascevičiaus iš Kauno.

Paskaitykit stačiai: 1) nelaimingas 
žmogus, 3) Azijos valstybė, 5) žinduolių 
klasės atskala, 9) paukštis.

Gulsčiai: 2) sporto rūšis, 4) akmens 
masė, 6) paukštis, 7) Europos valstybės 
sostinė, 8) mot. vardas, 10) galvos dalis, 
11) naminis baldas, 12) puodo dalis.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 142.
Vašlužėlio iš Šeduvos.

Iškirpę didžiąsias raides sudekit 
baldą. Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 143.
V. Paliušio iš Kauno.

(I—II) + (III-IV) + (V—VI) + 
4-(VII—VIII) + (IX—X) + (XI—XII) + 

+ (XIII—XIV) + (XV—XVI) + 
+ (XVII—XVIII) + (XIX—XX) = X 
I — paukštis, II — kenksmingas gy

vuliukas, III — iškilmė, IV — deda ant 
kojų, V — Afrikos miestas, VI — žmo
nijos nelaimė, VII — Afrikos kraštas, VIII
— europietis, IX — Lietuvos miestas, X
— tėvynės gynėjai, XI — Europos upė, 
XII — moters vardas, XIII — muzikos 
instrumentas, XIV — prekių įpakavimas, 
XV — „Žuvo“, XVI — gaida, XVII — 
Lietuvos miestas, XVIII — vyro vardas, 
XIX — žemės plotas, XX — sen. dievas.

X = mūsų didvyriai.
Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 144.
Kregždės iš Klaipėdos.
Paskaitykit: 1) Azijos miestas, 2) se

novės tauta, 3) muzikos instrumentas, 4) 
žuvis, 5) žmonės nešioja, 6) šliužas, 7) 
medyje esti, 8) Lietuvos miestas, 9) Euro
pos gyventojas, 10) žuvis, 11) turkų val
dovas, 12) kareivis, 13) švilpukas.

Iš pirmų raidžių išeina skautų įstatas.
Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 145.
H. iš Lauckaimio.

Dion. Kąsnis.
Na. Kūkinis.

Kokia šių ponų profesija?
Užd. nr. 146.

B. Mačiulio iš Kulvos.

Šią figūrą supiaustykit į aštuonias ly
gias dalis. Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 147.
V. Paliušio iš Kauno.

Šarada.
Esu aš daiktas kiekvienam naudingas, 
Kiekvienam žmogui kartais reikalingas. 
Bet jei raidę man tuoj pakeisi, 
Tautų sąjuhgos nutarimą išgirsti geisi. 
Bet jei norėsit pakeist raidę centre,

Gausit daiktą, kurį turit dažnai pas 
[save.

O jei pryšakį pakirpsit,
Tai balso rūšį tuoj išgirsit.
Bet jei įterpsi ir prie galo pamainysi, 
Tai į Lietuvos miestą nuvykt mėginsi. 
Ir jei dar pryšakį nukirpsi vikriai, 
Tai tuoj pajusi, nes jis pas mus yra 

[dažnai.
Užd. vert. 2 taškais.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI. 
Užd. nr. 129.

Stačiai: 1) Burtininkas, 2) valas, 3) 
senas, 4) yra, 5) kas.

Gulsčiai: 2) arklininkas, 2) votis, 3) 
kur, 4) sūnus, 5) ras.

Užd. nr. 130.

25|48|26|49|13 2/ 14 64
21 61 22| 6 |59| 7 60 8
51 62 40 50|12 41 55 63
24 29 23 5 34 28 15|33
20 47 1 19 58 2 57 18
52Į10 53 44 11 43 54 9
37 30 38 4 31 3 56 32
36 46139 45|35 42|16 17

Auk į viršų, kaip galingas ąžuolas, 
o nesilenk žemyn, kaip verkšlenąs 
gluosnis.

Užd. nr. 131.

Užd. nr. 132.
1) Matininkas, 2) astronomas.

/ Užd. nr. 133.

7 16 13 24 5 32
12 25 6 33 14 23
17 8 15 22 31 4
26 11 28 1.3 34 21

1 18 9 36 3 30
10 27 2 29 2O|35

Jei pradedi lovoje vartytis, laikas 
keltis.

Užd. nr. 134.
1) Aliaska, 2) Formoza, 3) gintaras, 4) 

Anastazija, 5) Narbada, 6) Irkutskas, 7) 
slibinas, 8) tvirtovė, 9) apelsinas, 10) 
nuostolis, 11) Archimedas, 12) skautas. 
Iš pirmų raidžių išeina: Afganistanas.

Užd. nr. 135. i
Angaras, anga, rasą.

Užd. nr. 136.
Agrastas, rąstas.

Užd. nr. 137.
Budėk, budė.

Užd. nr. 138.
Lydys, lytys, vytis, vynas.

Užd. nr. 139.
Pirtis, kirtis, kartis..

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