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Mūsų bendradarbiui skautui

Stanislovui 
Andriūnaičiui

tragingai mirus, jo tėveliams 
širdingą užuojautą reiškia

III Maironio skautų 
draugovė Kaune1.*

A. A. VYTAUTAS ANTANAS BARNIŠ- 
KIS.

Liepos m. paskutinę dieną atsiskyrė 
su šiuo pasauliu IV j. skautų draugovės 
draugininkas a. a. V.. A. B a r n i š k i s.

Kilęs iš Vištyčio miestelio ankstyvąją 
jaunatvę praleido A. Panemunėje.

Gyvendamas įvairiose vietose įvairio
mis sąlygomis (per d. karą tremtiniu pa
teko į tolimą Užuralio kraštą, Išimo m., 
Tobolsko guber.), turėjo progos pažinti 
žmones ir įgijo daug gyvenimo patyrimo.

Tačiau likimo nebuvo lemta tuo pa
sinaudoti, nes sunkios ir ilgai trukusios 
ligos išvargintas organizmas nepajėgė at
silaikyti ir savo eilėse netekome kultū
ringo ir kruopštaus darbininko, taip rei
kalingo šiuo sąjungos darbo išplėtimo 
metu.

Nors neilgame amžiuje (mirė 29 m.), 
bet turėjo perkęsti, daug žiaurios neda
lios, pergyvenant tremtinio ir pilietinio 
karo vargus.

Bet visi sunkumai nepajėgė sugniuž
dyti pasiryžimo eiti prie galutinio tikslo 
— siekti aukštojo mokslo.

Bet gyvenimas ne visada buvo palan
kus numatytam tikslui siekti, todėl kovo
je už būvį teko dirbti įvairūs darbai, tar
nauti kooperatyve, dirbti savivaldybėje 
ir t. t.

Tie visi darbai ir gyvenimo nepasto
vumas nesumažino įgimto pasiryžimo, 
darbo ir žmonių meilės. Todėl ir mokyk
loje ir darbe visada buvo savo artimųjų 
mylimas ir gerbiamas.

Tos ypatybės jį artino prie tų retų 
idealistų, kurie tais sunkiais ir žmoniš
kumo bandymo metais būrėsi apie skau
tų sąjungos vėliavą. Tos sąjungos eilėse 
jis dirba nuo 1917 m., kada lankydamas 
Išimo gimnaziją buvo pakeltas paskilti- 
ninkiu.

1934 m. lankė UI j. vadų kursus Kle- 
boniškyje. Savo sumanumu ir darbo pa
mėgimu žadino vadų viltį ir draugų pa
sididžiavimą.

Mokytojaudamas Kudirkos mokykloje 
suorganizavo IV j. skautų dr-vę, pamylė
tam darbui atiduodamas visą savo sielą 
ir energiją.

✓

A. a. Andriūnaitis,

Mirtis visa nutraukė ir rugpiučio m. 
2 d. apraudojant giminėms, artimiesiems, 
kolegoms mokytojams — skautiškojo dar
bą pavaduotojams ir talkininkams, IV j. 
skautų dr-vės skautams, „Sudavijos“ kor
poracijos korporantams — Kauno miesto 
kapuose išdygo naujas kapas.

III j. vadų kursų dalyviai, pažinę Ta
ve, garbingos atminties vienminti, žydin
čios sveikatos ir pačiame amžiaus gražu
me, nesitikėjo tokio ūmaus smūgio ir 
liūdnos žinios, kad apleidi mūsų eiles.

Girdėdami apie ligą tikėjomės, kad 
organizmas bus pakankamai stiprus ligai 
nugalėti, kaip stipri buvo dvasia su gy
venimo sunkumais kovoti. Tikėjomės Ta
ve pamatyti vėl energingą ir žydintį ben
dro darbo bare varant vadovaujančią 
vagą.

Todėl mumis, išsisklaidžiusius po pla
čiąją Lietuvą, žinia apie mirtį užklupo ne
tikėtai ir nesuspėjome paskutinį kartą 
atsisveikinti.

Bet visi III j. vadų kursų dalyviai, su
artinti bendros idėjos, melsdami iš Aukš
čiausiojo Kūrėjo amžinos palaimos, Tavo 
vardą minėsime su pagarba ir pasididžia
vimu.

V. B 1 k t.

A. A. STASYS ANDRIŪNAITIS.

Kada nuo mūsų atsiskiria jau žilo 
plauko sulaukęs senelis — liūdime, ta
čiau kartu ir suprantame, kad kitaip 
ir būti negali, nes mirtis yra pelnytas 
poilsis po ilgo ir gal sunkaus gyveni
mo. Tačiau, kada iš mūsų tarpo mirtis 
plėšte išplėšia jauną, jėgų pertekusį, 
kaip žiedas žydėti pradedanti draugą, 
daugiau kaip draugą, nes skautą — 
brolį, tada skausmas tikrai tampa be
ribis.

A. A. Stasys š. m. liepos 25 d. mau
dėsi Minijoje ties Kartena. Krante 
pabėgiojęs ir sušilęs, plaukė per upę, 
kur, nespėjus dargi pagalbos suteikti, 
nuskendo. Liepos 27 d. palaidotas 
Kauno kapuose, kur jį palydėjo ir 
skautų būrelis, atsisveikinęs su juo di
džiuoju saliutu — Amžinybėn.

A. A. Stasys gimė 1920 m. kovo m. 
3 d. 1931 m. stojo į Kauno T. T. Jė
zuitų gimnaziją, kur ligi šiol mokėsi. 
Šiemet perėjo į 5 klasę. Mokėsi pavyz
dingai — metiniuose pažymiuose tu
rėjo tik 1 trejetuką. Į skautų organi
zaciją stojo 1932 m. gruodžio mėn. 2 d. 
Buvo tikrai pavyzdingas ir skautiškas. 
1934 m. vasarą buvo mūsų reprezenta
cinės dr-vės latvių taut, stovykloje 
dalyvis. Nuo pat stojimo dirbo Kauno 
Pilies Tunto IV šv. Aloyzo draugovėje. 
Nuo š. m. kovo mėn. ėjo paskiltinin- 
kio pareigas.

Mirtis išplėšė skautams mielą brolį, 
o tėveliams mylimą ir vienintelį sūnų. 
Liūdėdami mes ryžtamės eiti Tavo 
eitu keliu, nes jis yra tikro skautišku- 
mo kelias.

Aloy ziečiai.
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Baigėme stovyklas
Jau užbaigiame skautiško darbo 

vasaros sezoną. Ilgai laukta vasara su 
žavingosiomis mūsų stovyklomis visai 
ruošias savo vietą užleisti rudeniui.

Intensyviai dirbę visus mokslo me
tus, tiek daug padarę Šefo jubiliejaus 
konkursų metu, visgi spėjome pakan
kamai gerai pasiruošti svarbiesiems 
vasaros darbams.

Vasarą pats svarbiausias mūsų 
skautų bei skaučių darbas yra stovyk
los bei kelionės.

Jau daug metų stovyklaujama. Gi 
kaip seniai iškėlėme stovyklavimo šū
kį ir kaip sunkiai mynėme pirmuosius 
stovyklautojų takus; kiek vargta, kiek 
dirbta kol sulaukėm „geresnių laikų“ 
stovyklavimui. Kelinta vasara bent po 
kelius tūkstančius skautų išeina i 
gamtos prieglobstį 2—3 savaičių sto
vyklom Tada skamba Lietuvos miš
kai ir laukai, visur aidi skautų dainos 
ir laužų garsai.

Išmokome* ii* įpratome savo kojo
mis vasarą išvaikščioti tėvynės takus. 
Ir stovyklaudami ir iškylaudami nau
dojamės proga vis labiau pažinti tė
vynę, visur apsilankyti.

Daug reikėjo ir techniško pasiruo
šimo kol pasiekėm aukštesnį stovykla
vimo laipsnį, kol sukūrėm skautiškų 
stovyklų sistemą su įdomiomis ir nau
dingomis programomis. Šiandie taip 
labai besiplečiant stovyklavimui ir to
liau už mūsų organizacijos ribų, skau
tai palieka nenugalimi stovyklų čem
pionai visais atžvilgiais:

Šios vasaros stovyklos (o jų buvo 
keliasdešimt) parodė kokią esame pa
darę milžinišką pažangą.

VISI IŠ VIEN UŽ TĖVYNĘ.

Šią vasarą Lietuvoje turėjome ne
paprastas dienas, tai pirmąjį viso pa
saulio lietuvių kongresą, į kurį dele
gatų lietuviai buvo susiuntę iš viso pa
saulio kampų.

Toks kongresas mūsų tautoje yra 
pirmasis. Juo lyg aiškiau pradėtas 
didysis viso pasaulio lietuvių vie
nijimosi darbas už Lietuvą ir lietu

viškumo išlaikymą visoj lietuvių tau
toj.

Kongrese buvo paskaitų bei pra
nešimų, iš kurių paaiškėjo, kad visat
ine pasaulyje lietuvių yra apie 4,5 mi
lijonus. Kaip žinome, tuo tarpu tėvy
nėje mūsų tėra vos per 2 milijonus, 
gi visi kiti yra plačiai išsimėtę visa
me žemės rutulyje.

Visų tautinės gyvybės lopšys yra 
Lietuva. Tai visos mūsų tautos svar
biausias reikalas yra išlaikyti laisvą, 
nepriklausomą ir aukštai kultūringą 
mūsų brangią tėvynę Lietuvą su viso
mis jos žemėmis ir turtais.

Kitas labai svarbus mūsų tautos 
uždavinys yra apsaugoti nuo nutau
tėjimo tuos lietuvius, kurie yra už 
tėvynės ribų.

Šis kongresas labiausiai rūpinosi 
tuo pastaruoju klausimu. Kongrese 
buvo pareikšta daug naudingų minčių 
ir priimta nutarimų, kaip reikia veik
ti, kad didysis mūsų išeivijos nutautė
jimo pavojus sumažėtų bent ligi mi
nimumo. Įvairiems nutarimams vyk
dyti nustatyta ir įvairūs organai.

Stengdamies būti geri skautai, stro
piai vykdydami visas savo pareigas, 
karštai, darbais mylėdami tėvynę, ga
lime įmanomai prisidėti prie tėvynės 
laisvės išlaikymo ir jos tvirtėjimo.

Bet skautai taip pat daug gali pa
daryti ir lietuvybės išlaikymui užsie
niuose. Šiandien yra visai menki Lie
tuvos ir užsienyje gyvenančių lietu
vių jaunimo ryšiai. Čia skautai gali 
ir turi labai daug daryti, kad arti
miausiu laiku būtų suartėta su sve
timų kraštų lietuviškuoju jaunimu.

PRADĖSIME RUDENS DARBĄ.

Moksleiviai renkasi į mokyklas. 
Vėl prasideda mokslo metai. Laimin
ga ta jaunimo dalis, kuriai yra priei
nama mokslo šventovė — mokykla. 
Su kokia viltim žiūrima į mokslus ei
nantį jaunimą, kiek daug iš jo lau
kiama.

Mūsų organizacija savo geležiniu 
įstatu skautams - ėms stato griežtą rei
kalavimą. Norima, kad moksleiviai 
skautai sąžiningai dirbtų, gerai moky
tuos ir gražiai elgtuos. Tik toks moks

leivis gali likti skautu, skautu tikrai 
vertu to garbingo vardo. Tinginių, 
apsileidėlių mūsų organizacija negali 
mėgti ir jiems skautų eilėse nėra vie
tos. Sąjungos vadovybė rūpinasi, kad 
visur vietose būtų griežtai laikomasi 
taisyklės apie darbštų, stropų, sąžinin
gą ir gražaus elgesio skautą moksleivį!

Pradedant naujus mokslo metus 
galima, pasimokius iš pereitų metų, 
drąsiai apsispręsti, kokia vaga vesti 
šiemet savo darbą. Skautų organiza
cijai svarbu, kad nė vienas jos narys 
nenupultų, nesukluptų ir galėtų vis to
bulėti. Savo darbo pradžioj kiekvie
nas skautas gali padėti gražų pamatą, 
ant kurio augs visas šių metų jo vei
kimas.

Reikia kiekvienam išmokti gražiai 
suderinti moksleivio ir skauto parei
gas. Reikia įprasti naudingai leisti 
laiką ir vis tobulintis. Reikia atsidėti 
ir mokslui ir skautavimui. Ir viena ir 
kita, abu drauge, deda pamatus visam 
mūsų gyvenimui ir mūsų laimei. Kny
ga SKAUTYBĖ BERNIUKAMS gali 
būti puikus ir nepavaduojamas pata
rėjas.

TUOJ PAT IR PRIE SKAUTIŠKO 
DARBO.

Pirmose po atostogų dienose skau
tai - ės turi sutvarkyti savo skautiš
kus dalykus. Nieko nedelsiant reikia 
pasimatyti su savo skiltininku ir drau
gininku; reikia jiems prisistatyti, kad 
jau grįžai iš atostogų ir vėl nori tęsti 
smagų skautavimo darbą.

Tie skautai - ės, kurie išsikėlė į 
kitas vietas, turi susirasti tose vieto
se skautų vadus ir jiems prisistatyti, 
kad galėtų čia, naujoje vietoje būti 
skautais.

Vadovai dabar tvarko skiltis ir 
draugoves, taigi dabar yra geriausias 
laikas prisistatyti jiems.

Dabar taip pat labai tinka ir kan
didatais Į skautus įstoti. Čia gali pa
dėti senesnieji skautai, patardami kaip 
ir kur kreiptis; jie gali suvesti su sa
vo vadovais.

Artimiausiu laiku teks sutvarkyti 
skautiško liudijimo, uniformos, parei
gų ir kitus reikalus. Ant. Saulaitis.
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Skautai I pasaulio lietuvių kongrese
SALVE!

— Salve tėvynė! — iš jaunų krūtinių 
Suskambo galingai, nutįso aiduos, 
Kaip balsas skardus varpų sidabrinių 
Skrajoja ir aidi, kol dingsta laukuos...
— Salve tėvynė! — saulėtas rytojus 
Išvaikė verpetus tamsiųjų sapnų.
Ir tu pabudai, tiek amžių miegojus 
Pažadinta savo didvyrių krauju. ,
— Salve tėvynė! — nors priešas tau

votį,
Išplėšęs širdį paliko krūtinėj, 
Bet dar juk nevėlu už tiesą kovoti — 
Žūt ar laimėti kovoj paskutinėj. 
Didžiuoju saliutu tiesiasi rankos, 
Padangėj su vėju skieja trispalvė, 
O aidas skardus po Lietuvą trankos — 
Persunktas meile ir pagarba „Salve!“

Gediminas Vaitiekaitis.

S. m. rugpiūčio mėn. 11—17 d. d. Kau
ne įvyko I-sis Pasaulio Lietuvių Kongre
sas, kurį suruošė Draugija Užsienio Lie
tuviams Remti (DULR). Didžiulė ir ypa
tingai Lietuvai reikšminga jo programa 
sėkmingai išpildyta.

Kaip pernykštė Jūros Diena supažin
dino visą Lietuvą su neramiąja Baltija, 
taip šis kongresas, sušaukęs būrius lietu
vių iš viso pasaulio, arčiau supažindino 
juos su savo senąja tėvyne, sugyvendino 
su ja, surišo tampriais ir neužmirštamais

Amerikos lietuvaitės, dainininkės - pianis
tės Apolonija Stoškiūtė ir Aldona Briedy- 
tė atlankė kelias mūsų skautų stovyklas. 
Čia jas matome aukštai įlipusias į skau

tų vadų stovyklos bokštą.

Valstybės Prezi
dentas Antanas 
Smetona pradeda 
I pasaulio lietuvių 
kongresą. Dešinėj 
— DULR pirmi
ninkas adv. R. Ski
pitis ir I vicep. A. 
Merkys. Kairėj — 
II vicep. prof. K.

Sleževičius.

ryšiais ir pagrindė naujus kelius visoke
riopai lietuvių kultūrai bei jos kėlimui; 
sukėlė nerimastį ir pasiilgimą viso pasau
lio lietuvių krūtinėse Lietuvos rytų — 
sostinės Vilniaus. Siam visuotinam kon
gresui vadovavo didžioji mintis „...glau
džiau telktis draugėn ir stipriau laikytis iš 
vieno, kad mūsų nedidelės pajėgos veltui 
nežūtų svetimuose kraštuose“, pasakyta 
J. E. Respublikos Prezidento, mūsų Šefo, 
Antano Smetonos, atidarant šį kongresą 
rugpiūčio m. 11 d. Valst. Teatre.

Šio kongreso metu buvo daug didelių 
ir reikšmingų paskaitų, pasitarimų, po
sėdžių bei kitų užsiėmimų, apie kuriuos 
smulkiai rašė visi dienraščiai, žurnalai 
bei laikraščiai, apie ką, manau, visi skau
tai jau bus skaitę ir visą kongreso darbą, 
kaip didelį visos mūsų tautos darbą, bus 
sekę. Todėl čia tik bendrais bruožais pri
siminsime visa ir kiek plačiau pažvelgsi
me kuo mes, skautai, prisidėjome. Tiesa, 
mūsų prisidėjimas didelis negalėjo būti, 
nes atostogos, visi mes išsiskirstę ilsėjo
mės ir rengėmės didžiajam mokslo metų 
darbui, bet toli gražu, mes negalime ma
nyti, kad mes negalėjome daugiau prisi
dėti. Džiaugdamiesi vasara ir įdomauda- 
miesi kitų darbais, mokydamiesi šio to 
gal iš jų, užmiršome padidinti savo akty
vumą, kuris tokiais momentais yra reika

Tai tik vienas kampelis didelio skautų-čių laužo, įvykusio pasaulio lietuvių 
kongreso metu. Fot. Smečechauskas.

lingas. Bet tiek to, praėjo, dabar žiūrė
sime kitam sykiui. Pažiūrėsim ką pa
darėm.

Kongresas ėjo. Rugpiūčio m. 12 d. J. 
E. Ministerio Pirmininko J. Tūbelio buvo 
atidarytos trys didžiulės parodos: 1) Lie
tuvių menininkų apžvalginė paroda, ku
rioje dalyvavo net 52 mūsų įvairaus 
amžiaus menininkai; 2) Dail. A. Tamo
šaičio kilimų paroda, įdomi jų raštų įvai
rumu, spalvų gyvumu ir pritaikymu at
skiriems kambariams, parodanti, kad ir 
mūsų krašte mėginama kurti sava pritai
komoji dailė, kurios pagrindan imamas 
senasis sodžiaus menas, vietinė pluoštinė 
žaliava, o kilimai gražiai audžiami ne 
modemiškuose fabrikuose, bet šiaudinėse 
sodžiaus grįčiose; ir, 3) garsusis dr. A. 
M. Račkaus muziejus ir išeivijos spaudos 
ir kultūros paroda, kurios didelę vertę, 
ją atidarydamas apibūdino J. E. Ministe- 
ris pirmininkas ir savo ir vyriausybės 
vardu pareiškė padėką Dr.«A. M. Račkui 
už tą didelį darbą. Šioje parodoje matai 
visą Amerikos lietuvių darbuotę. Viskas 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo. Čia ma
tyti to laiko Amerikos lietuvių kariuo
menė, lietuvių eisenos, jų vėliavos, žen
klai ir net laiškai, kokiuos jie rašydavo 
į Lietuvą. Vienu žodžiu, pamatai, kaip 
Amerikos lietuviai kūrė, statė pagrindus 
Nepriklausomai Lietuvai. „Taip pat pa-
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Žiūrovai kariuomenės pasirodyme. Viršuje vyriausybės, kariuomenės vadovybes, 

užsienio valstybių ir visuomenės atstovai. Apačioje bendras vaizdas į gausingą 
minią. Trimito k!.

matysite, — sakė dr. A. M. Račkus susi
rinkusiems, — kaip lietuvybė Amerikoje 
merdi dabartiniu laiku“...

Kongreso metu įvyko ir pasaulio lie
tuvių studentų ir mokytojų konferencijos, 
kurių rezultate įsteigta pasaulio lietuvių 
studentų sąjunga ir priimtos kelios rezo
liucijos. Taip pat įvyko viso pasaulio lie
tuvių laikraštininkų konferencija Klaipė
doje įvairiems lietuvių spaudos reikalams 
aptarti. Joje dalyvavo mūsų vyriausias 
skautininkas pulk. Sarauskas, kaip ka
riuomenės štabo spaudos atstovas, ir vyr. 
sktn. A. Saulaitis, kaip skautiškos spau
dos atstovas.

Be to, užsienio lietuviai įvairiomis eks
kursijomis buvo supažindinti su gyvąja 
Lietuva, buvo parodyta jiems kaip yra 
tikrenybėje tiek tautinis, tiek ekonominis, 
tiek kitas mūsų kultūrinis gyvenimas. 
Prie šių darbų, kiek leido galimybės, pri
sidėjome ir mes savo mažais, bet nuotai
kingais sugebėjimais, prisidėjome prie pa
rodymo mūsų pademarklinijo, vienu kitu 
žodžiu primenant skaudžiąją istoriją; į 
kariuomenės poligoną, kur žvali užsienie
čio lietuvio akis, stebėdama tikrąjį, kas
dienį Lietuvos gyvenimą, spėjo įžiūrėti ir 
kuklų skautų vaidmenį bendrame darbe, 
kad pagerbdami garbingąją Lietuvos ka
riuomenę, prisiminė ir skautus šiuo 
reikšmingu pasakymu: „Lenkiu galvą 
prieš Lietuvos kariuomenę, jos kūrėjus 
savanorius, šaulius, skautus“. Aplankytos 
ir kitos gražesnės krašto vietos.

Užsienio lietuvių ekskursija po Lietuvą: 1. Ekskursantai Zapyškio senojoj, dar Vytauto laikais statytoj bažnyčioj. 2. Eks
kursantai pasirašo specialiai paruoštoj I kongreso knygoj. 3. Svečių sutikimas Zapyšky. 4. Tautiškais kostiumais pasipuo
šusios mergaitės įteikusios svečiams gėlių Merkinėj. 5. Svečiai Merkinėj Tautos himną giedant. Trimito kl.
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Skautai savo darbą pradėjo šeštadie
nį — rugpiūčio 10 d. Rygos lietuvių suti
kimu Kauno stotyje, kur susirinko ne
mažas kauniečių skautų būrys, nes iš ne
oficialių šaltinių nugirdę, laukė atvyks
tant sportininkais ir vieną kitą skautą-ę. 
Neapsiriko, sulaukė net 56 skautus-es, 
kuriems vadovavo sktn. J. Stabinis. To
dėl, kauniečių skautų rūpesčiu (tenka di
džiausias nuopelnas sk. vyčiui skiltin. St. 
Gorodeckui), susitarus su DULR, buvo 
parūpinta sportininkams — skautams at
skira patalpa Dr. V. Kudirkos pr. mo
kykloje. Beveik visas kongreso dienas bu
vo sudaromos vienokios ar kitokios skau
tiškos pramogos, o pirmadienio vakare 
(VIII.12) Kauno rajono vadija suruošė 

Jablonskio pr. mokykloje Rygos ir Kau
no skautams, artimesniam susipažinimui, 
kuklų baliuką su pasišokimu ir arbatė
le, į kurią atsilankė ir mūsų Vyriausias 
Skautininkas pulk. vyr. sktn. J. Baraus
kas, tik tą rytą grįžęs iš Švedijos, VIII 
tarpt, sk. vadų konferencijos. Nors buvo 
labai pavargęs, vis dėlto sutiko šiame su
buvime dalyvauti ir ta proga pasakyti ke
letą žodžių. Iš skautų pusės, atsidėkojant 
paleista keletas gana įdomių šūkių. Nuo
taika buvo kuo puikiausia. Sekančias die
nas mūsų svečiai, lydimi mūsiškių skautų, 
ekskursąvo po Lietuvą, kur turėjo progos 
pamatyti tikrąjį lietuvio žemdirbio vai
šingumą ir parsivežė glėbius gėlių.

Didžiausias skautų prisidėjimas prie 

Kongreso darbo gal buvo baidarių parado 
surengimas ir skautų laužo sukūrimas. 
Tai buvo rugpiūčio 14 d. — pirmąją kon
greso metu sporto dieną. Kada tik bai
gėsi vandens sporto rungtynės prie Kau
no Jacht-Klubo, nuo Žaliojo tilto pasipy
lė gražiai išsirikiavusių 115 baidarių su 
prof. Kolupaila — L. S. S. kelionių 
instruktorium priešaky. Šiame parade, 
kaip ir kituose plaukimuose, dalyvavo 
skautai, kariuomenės baidarininkai, šau
liai, jacht-klubas, jaunalietuviai ir kt. 
Praplaukiant pro svečius visa eskadra pa
gerbė juos, atsaliutuodami irklų horizon
taliu iškėlimu, ir nuplaukė žemyn iki Ne
muno ir Neries santakos, iš kur kėlėsi 
prieš vandenį Nerimi į Kaimo pilį. Elada

Iš kariuomenės pasirodymo per Pasaulio Lietuvių Kongresą, 1, Žiūrovų dalis iŠ 20.000 minios. 2, Kavalerija, 3 ir 4, Arti
lerija, 5—9. Pėstininkų grupinė mankšta. 10, Ryšininkai su šunimis. Trimito kl.
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Liepojaus lietuvių skautai su savo vadu Drąsučiu Kaune, Rygos lietuviai sportininkai kongrese.

jie atplaukė ir su irklais, papuoštais spe
cialiom vėliavėlėmis (trikampės, kiekvie
nai grupei, kurių buvo trys, atskiros spal
vos, vienoje jų pusėje ėjo per vidurį tau
tiška juostelė, antroje — data, DULR ir 
L. S. S. ženklai) rikiuotėj atžygiavo į 
pilį, jau susirinkę Pasaulio Lietuvių Kon
greso atstovai, svečiai, kiti dalyviai ir 
Kauno visuomenė laukė laužo pradžios. 
Dar kartą irklininkai pagerbė Kongreso 

dalyvius, o jo organizatorius ir vadus ap
dovanojo plaukimo vėliavėlėmis.

Visoje aikštėje sutemo. Svečiai kas 
sėdi, kas stovi. Viduryje sukrauta pirami
de malkos, bet dar neuždegtos. Pagaliau 
išeina su degančiu fakelu žilas vaidila ir 
vaidilutės, kurios užsidegę nuo vaidilos 
savo fakelus, darydamos gražų, slepiantį 
kongreso sušaukimo mintį plastikos nu
merį, sudedamos savo fakelus į piramide 

sukrautas malkas, labai mistiškai, užku
ria laužą, kurio skautiška nuotaika gal ne 
vienam uždegė tokiuos pat meilės fake
lus, fakelus meilės tautos sūnų savajam 
kraštui.

Čia buvo įvairiausių numerių: mistiš
kų, komiškų, linksmų ir rimty, bet visi 
turėjo vieną vedamąją mintį. Šiuo laužu 
buvo atvaizduota Lietuva senaisiais, bau
džiavos ir nepriklausomo gyvenimo lai-

Iš vandens sporto šventės Pasaulio Lietuvių Kongreso metu Vili. 14. i. Lietuvos Sportininkai dalyvavę šventėje. 2. Ame
rikos lietuvių sportininkai. 3. Sportininkai plaukimo nugalėtojai. Vidury stovi Amerikos lietuvaitė E. Šimaitytė. 4. Pasi
ruošimas šuoliui nuo tramplyno. 5, 6 ir 7 šuolis iš 5-kių metrų augštumos. 8. Dalis žiūrėtojų. 9. Teisėjų komisija.

Trimito kL
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kais. Viduryje buvo gana linksmų, taip 
tariant, tikrai skautiškos nuotaikos nume
rių, kokių galima labai daug matyti sk. 
stovyklose, kaip tai, vaizdavimas atvyki
mo lietuvių atstovų į kongresą iš įvairių 
pasaulio kraštų: nuo Kongo, su įdomiu 
negrų šokiu; nuo Nylo, ant vykusiai pa
dirbto krokodilo; iš Indijos ant dramblio; 
iš Amerikos didžiuliu laivu, lėktuvu ir 
pan. kitų numerių.

Laužo užuomazgoje buvo atvaizduo
tas Lietuyos Nepriklausomybės atgavi
mas ir kaip prie to prisidėjo kiekvieno 
luomo, kiekvienos specialybės žmogus, 
kiekvienas lietuvis, baigę tą darbą gyva 
ir entuziastinga laisvės daina.

Po to Vyriausias Skautininkas pulk, 
vyr. sktn. J. Sarauskas susirinkusiems 
svečiams trumpa kalba nušvietė skautiš
kojo Lietuvos jaunimo siekius, tikslus ir 
kelius, kuriais dabar žengia skautizmas, 
paliesdamas keliais žodžiais ir šį jau 
gęstantį skautų laužą.

Dar kartą nusileido uždanga, kuri slė
pė Lietuvą (tautiškais rūbais mergaitė su 
tautine vėliava rankoje) ir laužas baigtas 
Tautos himnu.

Šį laužą vedė sktn. V. Arminaitė, kuri 
nežiūrint visų sunkumų, kuriuos sudarė 
nepatogus laikas ir tiesioginiai jos ir skau
tų darbai, parengė tam laužui programą 
ir pravedė gražią ir simbolišką laužo 
mintį. Jai dėkingi visi, bet dėkingiausias 
yra tur būt tai pats, palyginus, taip gra
žiai pavykęs darbas.

Kitur skautai, išskyrus dežuruojančius 
sanitarus, beveik ir neturėjo progos dau
giau prisidėti savo patarnavimais. Visose 
iškilmėse dalyvavo. Su Rygos lietuvių 
skautais gyveno tikrai broliškai. Trečia
dienį (VIII.14) sulaukus dar būrelio 
Liepojos lietuvių skautų su vadu K. Drą- 
sučiu priešaky, penktadienį (VIII.16) bu-

Dalyvaukime švedų skautu
Švedijos skautai šį rudenį organizuoja 

foto konkursą, kuriame dalyvauti kvie
čia viso pasaulio skautus. Konkurso tik
slas — atvaizduoti skautus ir jų gyveni
mą. Šio konkurso sąlygos tokios:

1. Motyvai. Skautai ir jų gyvenimas. 
Nebūtina, kad nuotraukoje būtų matyti 
skautai.

2. Techniškas nuotraukų pagaminimas. 
Nuotraukos turi būti ryškios ir oagamin- 
tos ant spindinčio, lygaus paviršiaus, po
pieriaus, nes jos numatomos reprodu
kuoti.

3. Skaičius ir techniški daviniai. Kiek
vienas gali siųsti į šį konkursą tiek nuo
traukų, kiek nori. Kiekvienos nuotraukos 
antroje pusėje turi būti surašyti šie da
viniai: a) autoriaus pavardė ir vardas, b) 
adresas, c) foto aparato firma ir jo pava
dinimas (bet tai nebūtina), d) filmos for
matas, e) diafragma, f) apšvietimo laikas. 
Be to, galima parašyti, bet tai neprivalo
ma, ką nuotrauka vaizduoja.

4. Terminas. Nuotraukos turi pasiekti 
konkurso rengėjus vėliausiai š. m. rugsėjo 
mėn. 15 d. Adresas: „Scoutfoto 1935, 
Drottninggatan 90, Stockholm“.

5. Įvertinimas. Nuotraukas įvertins 
jury komisija iš trijų žinomiausių švedų 
skautų foto mėgėjų. Bus atsižvelgiama į 
motyvo įdomumą ir nuotraukų gerumą 
fotografįšku atžvilgiu.

Amerikos lietuvio dr. Račkaus 50.000 eksponatų ir kitų parodų dalis Vytauto 
Didžiojo Universitete. Viršuje Amerikos lietuvių kariuomenės uniforma ir vėlia
vos, spaudos atstovai apžiūri parodą, pats dr. Račkus su vėliavomis ant ran
kos. Viduryje DULR iždininkas J. Vanagas-Simonaitis, kuriam pavesta parodų 
priežiūra, ir dail. Kairys. Apačioje žemėtvarkos parodos ir dr. Račkaus eksponatai.

vo suruoštas Neolithuanų salėje jų de
šimtmečio paminėjimui paskutinis ben
dras pasilinksminimas. Čia K. Drąsutis

ruoši! name foto konkurse!
6. Premijos. Už geriausias nuotraukas 

skiriama 15 premijų: 1 pr. — kuprinė su 
metaliniais rėmais, 2—5 pr. — filmos 
(nurodyti naudojamų filmų formatą), 6— 
15 pr. — laikraštis „Scoutfotografen“. Jei 
šią premiją laimėtų užsienio skautas, ji 
bus pakeista II tarpt, skautų vyčių sam
būvio albumu.

Premijuotos nuotraukos lieka konkur
so rengėjų nuosavybėje ir jie turi teisę 
jas spausdinti arba išstatyti parodose. 
Nepremijuotos nuotraukos, autoriui pa
geidaujant, bus grąžintos iki Naujų Metų.

7. Mūsų patarimai.
a) patariame visiems skautams foto 

mėgėjams šiame konkurse dalyvauti, nes 
tai svarbu savo šalies propagandos at
žvilgiu;

b) nuotraukas reikėtų padidinti bent 
iki atvirutės formato (geriausiai būtų pa
didinti iki 13X18 cm.), nes padidinta 
nuotrauka daug geriau atrodo, kaip 
maža;

c) labai svarbu būtų parašyti, kas no
rėta atvaizduoti nuotraukoje. Vykęs pa
rašas nuotraukos vertę dažniausiai pake
lia visu 100%;

d) gal geriau būtų, jei nuotraukos kon
kursui būtų siunčiamos per vyr. skautų 
štabą. Į štabą reikėtų atsiųsti ne vėliau 
rugs. m. 12 d.

Rašyti galima angliškai, prancūziškai 
ar vokiškai. Sktn. K, Laucius. 

nušvietė 10 metų jų veiklą, o sktn. J. 
Bulota gražiai išdėstė mūsų bendradarbia
vimo reikalingumą. Ryga, Kaimas, Lie
poja sudarė vieną šeimą.

Kongresas, baigdamas savo darbus, pri
ėmė visą eilę rezoliucijų svarbiais mūsų 
tautos klausimais, sudarė Pasaulio Lietu
vių Sąjungą ir VIII.18 išvažiavo paekskur- 
suoti po mūsų pajūrį.

Skautai sekmadienį (VIII.18) vakare, 
22 vai. 12 min., išlydėjo savo Latvijos 
brolius. Nepertraukiamu pasiilgimu žvil
gančiomis akimis palydėjo tamsoje skęs
tančias paskutiniąsias traukinio šviesas 
ir grįžo į namus krūtinėje nešdami kaž
kokį „slogutį“.

Taip praūžė didysis kongresas, pra
dėjęs naujus kelius kūrimuisi tautinės 
lietuvių kultūros. Praūžė kongresas, bet 
jo idėjos, lyg užgesusio skautų laužo ža
rijos, dar ir šiandien, rytoj, poryt ir amži
nai žaižaruos Lietuvių tautos sūnų ir 
dukterų krūtinėse, gyvens ta pačia tėvy
nės meile ir jaunatviška energija, skirta 
ne kam kitam, kaip senajai bočių žemei, 
mūsų motutei jaunajai Lietuvai.

Valio I Pasaulio Lietuvių kongresas. 
Jis atgaivino lietuvių tautos pasiryžimą. 
Tegyvuoja mūsų tauta! Mūsų tautos se
novė priduos mums stiprybės.

Valio nemirštanti jaunystė! Ji davė, 
duoda ir duos naujų jėgų ir energijos 
tolimesniems darbams. Skaute, valio ir 
tavo graži nuotaika. Tu niekur jos nepa
mesk. Visur su šypsena dirbk ir budėk. 
— Pasaulio lietuviškasis jaunime, mes su 
Jumis, mes budime. Psktn. St. Jameikis.
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Arthur Schmitzler.

Aklasis Jeronimas ir jo brolis.
Aklasis Jeronimas pasikėlė nuo suo

lo ir paėmė į rankas gitarą, kuri ant 
stalo, šalia vyno stiklinės, stovėjo. Jis 
išgirdo ūžesį atriedančio vežimo. Dabar 
slinko žinomu keliu iki atidarą durų, nu
sileido siaurais, mediniais laiptais, kurie 
vedė į kiemą. Jo brolis jį pasekė ir abu 
sustojo čia pat prie laiptelių, atsukę 
nugaras į sieną, tuo būdu saugodami savo 
veidus nuo žvarbaus vėjo, kuris skver
bėsi pro vartus.

Per tamsų šių nakvynės namų kiemą 
turėjo pravažiuoti kiekvienas vežimas, 
kuris traukė į Štilfzerjochą. Keleiviams, 
kurie iš Italijos į Tirolį vyko, tai buvo 
paskutinė poilsio vieta prieš kalnų kelio
nę. Ilgam sustojimui ši vieta neviliojo, 
nes gatvė, kuri tiesiai kilo į viršų, buvo 
be jokios išvaizdos tarpe plikos aplinkos. 
Aklasis italas ir jo brolis Karlas vasaros 
mėnesiais čia jautėsi ne blagiau kaip 
namie.

Pravažiavo paštas, paskiau sekė kiti 
, vežimai. Dauguma keliautojų palikdavo 

sėdėti vežimuose, stipriai įsivynioję į 
apsiaustus, kiti gi išlipdavo ir vaikštinė
davo šen ir ten. Oras ėjo vis blogyn; šal
tas lietus lašnojo ir po visos eilės gražių 
dienų atrodė, jog staiga atėjo ruduo ir 
gan ankstybas.

Aklasis dainavo akompanuodamas gi
tara: jis dainavo nelygiu, vietomis pa
stiprindamas, balsu. Dainavo, kaip visuo
met, kuomet būdavo išgėręs vyno. Kar
tais pakeldavo galvą aukštyn, tarytum 
bevilčiai melsdamas išmaldos. Bet jo 
veido bruožai, su šiurkščia barzda ir 
melsvom lūpom, likdavo nepasikeitę. Vy
resnysis brolis stovėjo nejudėdamas ša
lia. Jeigu jam kas nors numesdavo pinigą 
į kepurę, jis linktelėjimu padėkodavo ir 
mesdavo geradėjui į veidą skubų, kaip 
pamišėlio, žvilgsnį. Bet tuojau, beveik 
baimingai, nukreipdavo šalin savo žvilgs
nį ir žiūrėdavo, kaip ir jo brolis, kažkur 
į tolumą. Taip būdavo, tarytum jo akys 
gėdinosi šviesos, kuria jos buvo apdova
notos ir kurios negalėjo jo aklajam bro
liui suteikti nė mažiausio spindulėlio, 
dulėlio.

— Atnešk man vyno, — pasakė Je
ronimas ir Karlas paklusniai nuėjo, kaip 
ir visuomet. Kada jis laiptais atgal grįžo, 
Jeronimas vėl pradėjo dainuoti. Jis buvo 
papratęs neklausyti savo paties balso ir 
dabar galėjo girdėti, kas šalia jo dėjosi. 
Jis juto netoliese du šnabždančius bal
sus — jauno vyro ir jaunos moters. Jis 
galvojo, kiek daug kartų jie šen bei ten 
suvaikštinėjo; savo aklume ir klausoj kar
tais jam atrodydavo, tarytum diena iš 
dienos tie patys žmonės po sklypą vaikš
tinėjo — tai iš šiaurės į pietus, tai iš pie
tų į šiaurę. Ir šią porą jaunų žmonių jis 
senai jau pažinojo.

Atėjo Karlas ir padavė Jeronimui 
stiklą vyno. Aklasis linktelėjo jaunos po
ros linkui ir pasakė:

— Už jūsų sveikatą, mano ponai!
— Dėkui! — atsakė jaunasis žmogus; 

tačiau jaunoji moteris traukė jį į šalį, nes 
jai nebuvo malonus šis aklasis.

Atvažiavo vežimas su gerokai triukš
minga kompanija: tėvas, motina, trys 
vaikai ir auklė.

— Vokiška šeima, — pasakė Jeroni
mas tyliai Karlui.

Tėvas padavė kiekvienam vaikui po 
auksinį, kuriuos jie turėjo sumesti į elge
tos kepurę. Jeronimas kiekvieną kartą 
linkteldavo galvą padėkos ženklui. Vy
resnysis berniukas su išgąstingu smalsu
mu' žiūrėjo aklajam į veidą. Karlas stebė
jo berniuką. Jis turėjo, kaip visuomet, 
prie tokių žvilgsnių, kaip šio vaiko, pa
galvoti, kad jau daug laiko praėjo nuo 
tos nelaimės, kada Jeronimas prarado 
dienos šviesą. Karlas ir dabar aiškiai pri
siminė aną dieną, veik prieš dvidešimt 
metų. Dar ir dabar jam ausyse skamba 
skaudus vaiko riksmas, kuomet šis nuvir
to ant pievos; jis mato žaidžiančią sau
lę ant baltų namų mūro ir girdi sekma
dienio varpų garsus, kurie, kaip tik tada 
pradėjo gausti. Jis tada, kaip dažnai 
mėgdavo, šovė iš lauko į uosį, kuris prie 
mūro tvoros stovėjo ir kuomet išgirdo 
riksmą, pagalvojo, jog bus savo broliuką 
užgavęs, kuris kaip tik pro šalį bėgo. 
Karlas išmetė saidoką iš rankų, iššoko 
per langą ir pripuolė prie brolio, kuris 
ant žolės gulėjo ir rankomis uždengęs 
savo veidą, verkė. Per dešinį skruostą 
ir kaklą varvėjo kraujas. Tuo pat laiku 
pro sodo vartelius atėjo iš laukų tėvas ir 
abu veltui klūpojo prie verkiančio vaiko. 
Susirinko kaimynai; senasis Fanetti buvo 
pirmasis, kuriam pavyko atplėšti vaiko 
rankas nuo veido. Čia pat atėjo kalvis, 
pas kurį tuo laiku Karlas mokėsi ir ku
ris geriau nusimanė apie mediciną: jis 
tuoj pamatė, kad dešinioji vaiko akis 
amžiams sugadyta. Vakare atvykęs iš 
Pošavio gydytojas nieko negalėjo padėti. 
Jis tik aiškino, kokiam taip pat dide
liam pavojuj randasi antroji akis. Jo bu
vo teisybė. Metais vėliau pasaulis Jero
nimui paskendo tamsybėje. Pradžioj buvo 
bandoma jį įtikinti, kad vėliau galės būti 
pagydytas ir atrodė, kad jis šia paguoda 
tikėjo. Karlas, kuris žinojo teisybę, kaip 
beprotis vaikščiojo dienomis ir naktimis 
po gatves ir miške norėdamas nusižudyti. 
Bet vienas malonus ponas, kuriam įįs sa
vo nusiminimą patikėjo, jam išaiškino, 
kad jo vienintelė pareiga yra gyventi ir 
savo gyvenimą paskirti vargšui broliui. 
Karlas susiprato. Nepaprastas gailesys 
apėmė jo sielą. Ir tik- kuomet jis būdavo 
su savo aklu broliu, glostė jo plaukus, jį 
bučiuodavo, pasekdavo pasaką ir vesda
vo pasivaikščioti po laukus ir vynuogy
nus — tik tada Karlo skausmas sumažė
davo. Jis turėjo apleisti savo pamokas 
kalvėje ir atsisakyti nuo šio amato, nes 
nė vienai valandėlei negalėdavo atsi
traukti nuo brolio. Ir nors tėvas buvo 
dideliam varge ir prašė Karlą baigti savo 
mokslą, bet jis liko neperkalbamas. Vie
ną kartą jam pasirodė, jog Jeronimas bu
vo girdėjęs žmonių kalbą apie jo nelaimę. 
Jeronimas suprato, kad jau niekad jis ne
matys melsvo Italijos dangaus, nei kalnų, 
nei gatvės, nei žmonių ir šviesos ... Da
bar Karlas dar labiau, pajuto brolio ne
laimę, kuri tik per jį buvo įvykusi ir dar 
labiau prisirišo prie aklojo. Kartais anksti 
rytą jis prieidavo prie Jeronimo lovos, 
bet baimė matyti atsiveriančias ir ieškan
čias dienos šviesos akis taip jį sukaus

tydavo, jog turėdavo išbėgti į sodną.
Karlui kartą atėjo mintis mokyti brolį 

dainuoti, nes šis turėjo visai neblogą 
balsą. Kaimo mokytojas von Tola, kuris 
sekmadieniais pas juos ateidavo pavie
šėti, išmokė akląjį skambinti gitara. Ta
da jie visai negalvojo, kad naujai išmek- 
tas menas kada nors tarnaus, kaip pragy
venimo šaltinis.

Diena iš dienos nelaimė vis giliau 
brovėsi į seno Lagardi namus. Laukų der
lius metai iš metų buvo nenusisekęs ir 
maža suma, kurią senas našlys buvo su
sitaupęs, teko išmokėti giminėms. Kada 
vieną vėsią lapkričio dieną širdies smū
gio ištiktas Lagardi savo laukuose išvir
to, paliko vaikams daugiau nieko, kaip 
krūvą skolų. Mažasis ūkis buvo išparduo
tas ir abu broliai, likę apleisti ir betur
čiai, turėjo palikti sodžių.

Karlas turėjo dvidešimt, o Jeronimas 
penkiolika metų. Tada prasidėjo keliau
jančių elgetų gyvenimas, kuriuo jie iki 
šiol tenkinosi. Iš karto Karlas galvojo 
susirasti kokią nors tarnybą, kad galėtų 
save ir brolį išmaitinti, bet tai jam nepa
vyko. Be to, Jeronimas visuomet buvo 
neramus: jis norėjo keliauti ir keliauti.

Jau dvidešimts metų, kaip jie keliau
ja po šiaurės Italiją ir pietų Tirolį, vis 
tenai, kur buvo didesnis keleivių judė
jimas. Ir kuomet Karlas, praslinkus dau
geliui metų, vis negalėjo užmiršti degi
nančios kančios prie kiekvieno saulės 
spindulių šypsnio ir puikaus klonių ir 
kalnų reginio: jo širdis ir alsavimas buvo 
persunktas nesibaigiančio gailesio, tada 
jis būdavo linksmas, kad Jeronimas ga
lėdavo truputį išgerti vyno.

Vežimas su vokiška šeima nuvažiavo. 
Karlas atsisėdo ant apatinio laiptelio, o 
Jeronimas liko stovėti su nuleistom ran
kom, pakėlęs galvą į viršų.

Tarpduryje pasirodė Marija, namų 
tarnaitė.

— Ar daug uždirbote? — šaukė ji 
žemyn.

Karlas visai neatsisuko. Aklasis pasi
lenkė žemyn, paėmė nuo žemės savo 
stiklą ir išgėrė. Marija sėdėdavo kartais 
vakarais stuboje šalia jo; jis taip pat ži
nojo, kad ji yra graži.

Karlas žiūrėjo tiesiai į gatvę. Tarp 
vėjo ūžimo ir krapnojančio lietučio buvo 
girdėtis atriedančio vežimo bildesys, ku
riame sėdėjo tik vienas keleivis. Vežikas 
išžabojo arklius ir nuskubėjo į namą. Ke
liautojas paliko nekurį laiką sėdėti savo 
kampe, storai įsivyniojęs į lietpaltį; at
rodė, kad dainavimo jis visai negirdėjo. 
Po to staiga išlipo ir pradėjo dideliu grei
čiu šen ir ten vaikštinėti, nenutoldamas 
per daug nuo vežimo ir nuolat trindamas 
sušalusias rankas. Atrodė, jog tik dabar 
jis pastebėjo elgetas. Atsistojo prieš juos 
ir įsmeigęs akis stebėjo. Karlas pamažu 
palenkė galvą, tarytum pasveikinimui. 
Keleivis buvo labai jaunas, gražus, be 
barzdos ir gyvom akim vyras. Pastovėjęs 
ilgokai ties elgetom, jis nuėjo prie vartų, 
per kuriuos turėjo išvykti ir žiūrėjo į 
miglotą dangų, nepatenkinamai purtyda
mas galvą.

— Na, kaip? — paklausė Jeronimas.
— Kol kas nieko, — atsakė Karlas, — 

tur būt, duos kaip jau turės išvykti.
Keleivis sugrįžo atgal. Aklasis pra

dėjo dainuoti. Jaunasis vyras, atrodė, da- 
(Tęsinys 204 pslp.).
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I. VAŽIUOJAM!...
Aštuoniolika įvairaus amžiaus, išsila

vinimo ir užsiėmimo skautų, susirinkome 
š. m. liepos mėn. 22 d. rytą Klaipėdoje, 
vietinio skautų tunto būkle, kad galėtu
mėm iš čia, prityrusio stovyklautojo ir 
keliautojo sktn. d-ro K. Avižonio vado
vaujami, vykti į Švediją, II pasaulinį 
skautų vyčių sambūvį, atstovauti savo 
tėvynę ir organizaciją. Dvi dieni čia 
tvarkėmės, ruošėmės ir ypač uoliai švedų 
tautos himną mokėmės, kurį sugiedoti, 
deja, tepasitaikė proga tik... grįžtant na
mo, pusiaukely iš Švedijos į Estiją.

„Kur aš nukeliausiu, nakvynėlę 
gausiu?“...

Liepos mėn. 23 d. vakare susikraus- 
tėme į laivą „Kastelholm". Mūsų išlydėti 
atvyko vyriausias skautininkas pulk. Ša- 
rauskas, kuris perdavė mums Šefo, Jo 
Eksc. Respublikos Prezidento, ir Pono 
Klaipėdos Krašto Gubernatoriaus linkėji
mus ir savo vardu gražiai su mumis atsi
sveikino. O sesės klaipėdietės — p. p, 
Dvylinskaitė ir Jankutė — visus mus gė
lėmis apkaišė. Taip gražiai išlydėti, 
traukdami dainelę „Subatos vakarėli, 
balnojau juodbėrėlį", kurios kiekvienas 
posmas baigiasi klausimu „Kur aš nuke
liausiu, nakvynėlę gausiu?", pasijudinome 
į Baltiją.
„Šiaurės Monakoj“ — Zoppoto kurorte.

Apie 8 vai. rytą pasiekiame Zoppoto 
kurortą, kurį dėl jame esančios pinigų 
lošimo ruletės daug kas vadina „Šiaurės 
Monako". Čia laivas sustoja net 6 valan
doms. Apžiūrėjome kurortą. Gražus, bet 
ir nieko ypatingai gražaus nematyti. Tik 
labai išreklamuotas. Atlankėme ir „Ka- 
sino", kur turėjome progos pamatyti, kaip 
greitai ir gražiai plaukia pinigai iš lošėjų 
kišenių į rulečių stalčius.

„Iš Lietuvos? Tai mane ypatingai džiu
gina!“...

Kadangi nuo Zoppoto iki išgarsėjusio 
laisvojo Dancigo miesto tik 20 minučių 
kelionės autobusu, nutarėme šia proga 
ir jį atlankyti. Nežinau, kaip kitiems, bet 
man jis įspūdžio nepadarė. Atrodo šal
tas, lyg aprūkęs, jei taip galėtų pasakyti 
Iš Dancigo parsivežėm tik linksmų prisi
minimų.

Štai einame gatve. Mane sustabdo vie
nas ponas su „katiloku" ant galvos, pa
kelia ranką aukštyn, garsiai sušunka 
„Heil Hitler" ir klausia:

— Pasakykit, ponai, iš kurios šalies 
jūs esate?

— Iš Lietuvos, — atsakau.
— Aus Litauen!?... — net pritupia iš

girdęs mano atsakymą ir skubiai, nusi
šypsojęs ligi ausų, priduria: „Das freut 
mich besonders. Heil Hitler".

LIETUVOS SKAUTAI ŠVEDIJOJE
Labai pavykęs musų shaafų vyčių pasirodymas 
SKAUTŲ VYČIŲ SAMBŪVYJE

Išsiskiriame ir einame kiekvienas sa
vo keliu.

Jauniausias mūsų draugovės dalyvis 
Dancigą, tur būt, ilgiausiai atsimins. Be
skubėdamas išsiųsti į Lietuvą atviruką jis 
paliko aikštelėje foto aparato statyvą. Ji 
radusi viena ponia tuoj nulakino į poli
ciją, o mūsų bičiulis jį iš čia kol atgavo 
turėjo pakloti ant stalo pusę guldeno ar 
tai radybų, ar pabaudos ir tik nepasiliko 
vienas Dancige.
Mūsų „išganymo žemė“ — rožių ir griu

vėsių miestas Visby.
Iš Zoppoto plaukėme tiesiai į Stock- 

holmą be jokių nuotykių. Į pavakarį, pa
kilus didesnėms bangoms, pradėjome bė
gioti prie borto, bet tas dar buvo lyg ir 
įvairumas. Naktį, nors ir gerokai supo, 
pramiegojome pusėtinai. Bet už tai rytą 
apie 8 vai. jūros liga čiupo į savo nagus 
visus, neaplenkdama nei „aukštųjų drau
govės vadų" nei „eilinių" jos narių. Tik 
dviejų ar trijų įveikti neįstengė.

Jei taip būtų reikėję plaukti iki Stock
holm©, tur būt, būtumėm jį pasiekę bal
tesni už balčiausias lietuviškas drobes, 
nes jūros liga puikiai moka „baltinti“, 
bet likimas mums nusišypsojo: bekovo
damas su bangomis laivas išaikvojo daug 
kuro ir turėjo pasukti L-netoli esantį Vis
by uostą papildyti anglių atsargą. Visby 
buvo mums tokia pat „išganymo žemė", 
kaip Kolumbui Amerika. O, be to, tai 
labai gražus miestukas. Jį drąsiai galima 
pavadinti „rožių ir griuvėsių miestu", nes 
beveik prie kiekvieno namo auga puikios 
rožės, o istorinių griuvėsių randasi kuone 
kiekviename žingsnyje. Ypatingai įdo
mios mūro sienos, kuriomis viduramžiais 
buvo apjuostas miestas.

Miestą mums aprodė dvi labai sim- 
natiškos švedaitės: pp. Gunvor ir Gerda 
Lbfquist. Pirmoji grįžo drauge su mumis

Musų skautai apžiūri Visby miestelį.
Fot. K. Laucius.

iš Klaipėdos, kur vasarojo, ir nežiūrėda
ma kelionės nuovargio su savo sesute 
Gerda išvedžiojo mus visur, kur tik įdo
miau. Ir ne tik viską parodė, bet ir pa
sirūpino, kad be mokesčio įleistų ten, 
kur už įėjimą reikėjo mokėti. Pirmame 
žingsny švedų žemėje pataikėme ant la
bai malonių žmonių.

Laužas... ant laivo denio.
Po kelių valandų kelionės, į pavaka

rį, pasiekiame salyną. Tai salų salelės, 
kurias sudaro pušaitėmis apaugusios 

uolos. Jūra visiškai nurimo, vaizdai žavė
tini. Dėlto ir didžiausi mūsų „ligoniai" 
atgijo. Mūsų „Pasirodymų Maestro“ sk. 
vytis Jurašūnas pasiryžo sudaryti kelei
viams pramogėlę — skautišką laužą. Lai
vo kapitonas mielai leido jį rengti, jūri
ninkai pravedė elektrą ugnelei improvi
zuoti, o netikėtai susirastas bičiulis p. 
Sven V. Bergren, kuris drauge su mumis 
plaukė iš Klaipėdos, sutiko būti mums 
vertėju.

Laužo programai išpildyti pakvietėme 
penkias švedų skautes, kurios grjžo per 
Dancigą iš lenkų tautinės stovyklos Spa- 
loje, ir jūrininkus. O svečiais — žiūrovais 
pakvietėme visus, kas tik buvo latve.

Laužą pradėjome 21 vai. 30 min., kaip 
tik toje vietoje, iš kur švedai, karaliaus 
Gustavo Adolfo vedami, išplaukė į 30 
metų karą. Tam žygiui paminėti vienoje 
salelėje pastatytas paminklas. Jį priplau
kę pašokome ir sušukome: „Leve Sve
rige! Ura, ura, ura!“ {Tegyvuoja Švedija, 
valio, valio, valio). Švedai nustebo, su
stojo ir nusiėmė kepures. O p. Sven V. 
Bergren mus švediškai pasveikino, paaiš
kindamas, kad mes priplaukėm šaltus 
Švedijos krantus, bet už tai rasime karš
tas širdis, ir jam pasiūlius švedai trissyk 
sušuko „ura" Lietuvai.

Laužas buvo gyvas. Dainavome, sku
dučiavome, mūsų muzikontai psktn. Kai
rys su Litu „pakoncertavo“ (pirmas smui
ku, antras armonikėle), švedės skautės 
padainavo ir pašoko jų tautinį „jaučių 
šokį“, jūrininkai pagroio armonika. Lai
kas bėgo labai greit ir šis laužas sudarė 
mums didelį būrį draugų. Švedai už jį 
nuoširdžiai dėkojo ir rytojaus rytą svei
kindavo mus lyg geriausius bičiulius, nors 
prieš tai to nedarydavo.

II. ATVAŽIAVUS.
Du netikėtumai.

Stockholmą pasiekėme liepos m. 26 d. 
apie 3 vai. naktį ir čia pat laive pernak
vojome. Rytą apie 7 vai. į laivą atvyko 
švedų.skautų sąjungos užsienio dalies ve
dėjas p. St. Thiel, iš kurio patyrėme ne
tikėtą naujieną — į stovyklą negalėsime 
išvykti anksčiau, kaip sekmadienį po pie
tų, ir dėl to turėsime dvi dieni gyventi 
Stockholme. Tai buvo pirmas netikėtu
mas.

Antras netikėtumas — mus sutikti at
vyko pats mūsų ministeris Stockholme 
p. Savickis. Po pietų jis mus nuvedė ir 
aprodė švedų oro muziejų ir zoologijos 
sodą „Skansen". Ponas Savickis su mu
mis buvo nuostabiai paprastas ir nuošir
dus. Pasirodė, kad jis toks su visais. 
Arčiau jį pažinę nebesistebėjome, kodėl 
mus į „Skanseną" įleido dovanai, nors 
įėjimas kaštuoja apie 1 lt. 15 centų, ir 
susitikę p. Savickį švedai labai nuošir
džiai jį’ sveikindavo.

„Šiaurės Venecijoj“ — Stockholme.
Iki važiuosime į stovyklą, uoliai ap- 

žiūrinėjome Stockholmą. Žiūrėtinų dalykų 
tiek daug, kad tik mažą jų dalelę susku
bome apžiūrėti. Aplankėme miesto rotu
šę, kuri faktiškai yra muziejus, karaliaus 
rūmus, riterių bažnyčią, kur palaidoti 
švedų karaliai ir didikai, šiaurės muziejų 
ir kt. Ką ten matėme, papasakoti neįma
noma. Matėme tiek įvairiausių brangių 
dalykų, tiek turtų, kad bežiūrint ir galva 
imdavo svaigti. Plaukai ant galvos imda-
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Tarpt. skautų biuro direktorius p. H. 
Princas Gustavas Adolfas, vyriausias 
rioje buvo Lietuvos skautai, vadovybė su

vo šiauštis, kai palydovai pradėdavo aiš
kinti, kiek milijonų kronų kaštuoja kuris 
nors stalas ar paveikslas karaliaus rū
muose ar miesto rotušėje. Vakarais ap- 
žiūrinėdavome miestą, o ypač uoliai dau
gumas mūsų lankė jų „luną parką", vadi
namą ,,Tivoli". Čia tiek įvairių įvairiau
sių pramogų, kad norėdamas visų jų „ma
lonumą" patirti turėtum vaikščioti kokią 
savaitę ir palikti mažiausia kokį 100 kro
nų. Kai kurie mūsiškių per porą vakarų 
net po desėtką kronų palydėjo...

Stockholmas mums atrodė labai gra
žus ir švarus miestas. Švedai jį vadina 
„Šiaurės Venecija". Tur būt, neperdeda, 
nes yra daug vandens kanalų, sa
lų, puikių tiltų, paminklų. Didmiesčio 
„šaltis“ jame nejaučiamas. Pažymėtina, 
kad Stockholme nematyti taip „išsidažiu
sių" moterų, kaip pas mus. Jei kuri pa
sidažiusi, tai taip, kad tai nemetasi į akis 
iš pirmo žvilgsnio ir nepykina širdies.

Princas Gustavas Adolfas padavinėja 
mums ryšulius!

Sekmadienį po pietų, drauge su bro
liais latviais, autobusu išvykome į sto
vyklą. Pakaitomis skambant latviškoms
ir lietuviškoms dainelėms nė nepajutome, 
kaip pravažiavome 40 kilometrų ir atsi
dūrėme Ingarb saloje. Ji pasirodė besanti 
visai kitokia, kaip aš ją vaizdavausi. Ma
niau esant lygumą, o besanti pilna aukštų 
uolų, įlankų, įlankėlių, nuskurdusių pu
šaičių ir didelių medžių.

Stovykloje mus susitiko pats jos vir
šininkas princas Gustavas Adolfas. Mūsų 
daiktus atvežė vėliau sunkvežimiu. Kai

Originalūs lietuvių skautų stovyklos var
tai, ant kurių aukštai stovi retas Švedi
joje svečias gandras. Fot. K. Laucius.

Martinas prie mūsų skautų vėliavos, 
sambūvio viršininkas. Pastovyklės, ku- 
v-ku (kalba telef.) J. K. Nilsson prieša

kyje. Fot. K. Laucius.

nuėjome jų pasiimti, radome sunkv. Gus
tavą Adolfą, kuris mums padavinėjo kup
rines ir čemodanus. Ir visą laiką stovyk
loje matydavome jį paprasta, be jokių 
ženklų, uniforma ir nieku neišsiskiriantį 
iš kitų, bedirbant ar tyliai, nežymiai da- 
vinėjant kitiems nurodymus.

Kaip atrodė „laikinoji vyčių skautu vals
tybė“.

Visa stovykla buvo padalinta į tris 
pastovyklės: A, B ir C. Nuo vieno jos 
galo iki kito, tur būt, buvo apie kokius 
3—4 kilometrus. Iš viso buvo 86 draugo
vių stovykloms vietos. Pačiame centre 
buvo stovyklos štabas ir visos kitos įstai
gos: bankas, pinigų keitimo kontora, paš
tas, telegrafas ir telefonas, spaudos biu
ras, informacijų biuras, skaitykla, krau
tuvės ir užkandinės. Kiek toliau buvo 
ambulatorija ir ligoninė. Stovykla turė
jo ir savo laikraštį „Ingaro Rover News", 
kurio išėjo trys numeriai. Įvairių stovyk
los „valdininkų" buvo 181 asmuo, o jų 
pagalbininkų dar 162. Mūsų pastovyklės 
viršininku buvo labai simpatiškas švedų 
leitenantas p. Johan-Knut Nilsson.

Stovykloje dalyvavo 26 tautų skautai 
iš įvarių pasaulio dalių: Amerikos Afri
kos, Australijos, Azijos ir Europos, viso 
apie 3.000 skautų. Daugiausia buvo ang
lų (1.200) šveicarų, lenkų, prancūzų.

Kaip įsirengti stovyklas, mano nuo
mone, šiame sambūvyje pasimokyti ne
galėjo. Daugumas pasistatė palapines, iš
kėlė vėliavas, susilipdė šiokius tokius 
vartelius ir viskas. Jokių papuošimų, jo
kių praktiškų įrengimų, kokių matome 
mes savo stovyklose, čia nebuvo matyti. 
Atrodė, kad daugumui rūpėjo tik kaip 

nors pasistatyti palapines ir paskiau nuo 
ryto iki vakaro leisti laiką vaikštinėjant 
per stovyklas, ieškant naujų pažinčių. 
Tiesa, įrengimams buvo nepatogios sąly
gos: trumpas laikas ir reikiamos medžia
gos stoka. Tačiau vistik atrodo, kad dau
gumas ir neturėjo noro stovyklą puošti. 
Latviai skautai pasistatė vartus ir sykiu 
surengė gana originalų balsavimą, tikslu 
išaiškinti, ar skautai vyčiai turi naudoti 
vartus. Prie vartų buvo pakabinti du me
dingai kibirėliai su užrašais ,|Yes" ir 
„No". Teigiamai atsaką mesdavo pagaliu
ką į pirmąjį, o neigiamai — į antrąjį. Bal
savo daug ir nubalsavo, kad vartai ne
reikalingi . . .

Parodėles be mūsų buvo suruošę lat- 
viai, šveicarai ir rumunai. Išskyrus latvių, 
likusios buvo silpnos. Turiningiausia bu
vo mūsų parodėlė. Kas dėl pasirodymų 
prie laužo, jų buvo visokių. Kaikurie sten
gėsi būti labai gyvi ir tai atrodė per daug 
dirbtina, kiti (lenkai) pasirodė su kaba
retinio pobūdžio programa

Publikai lankyti stovyklą buvo leista 
tik tris dienas. Lankytojų buvo nemaža. 
Daugiausia buvo sekmadienį, rugpiūčio 
mėn. 4 d. Mūsų stovykla buvo pasto- 
vyklėje A publikai sunkiai surandamoje

Tai štai žymusis lietuvių 
skautų stovyklos stalas. 
Nors fotografijoje jis nėra 
perdaug žavingai padary
tas. Fot. K. Laucius.

vietoje, tačiau lankytojų netruko. Kodėl, 
tuoj papasakosiu. Baigdamas apskritai 
kalbėti apie stovyklą negaliu nepaminėti, 
kad maitino labai gerai. Niekaip neįveik
davome gaunamų produktų.

III. KAIP ĮSIKŪRĖME IR GYVENOME 
MES SAVO STOVYKLOJE.

Mūsų stovykla buvo užkampy, bet ge
riausioje vietoje iš visų to rajono sto
vyklų. Iš dviejų pusių uolos, apaugu
sios pušelėmis, o vidury aikštelė, kurio
je mes įsikūrėme. Dirbome labai sunkiai, 
bet įsikūrėme lietuviškai,

„Prašome atsargiai — ant mūsų vartų 
garnys“,

dažnai mes pajuokaudavome su stovyk
los lankytojais. Mes pasidarėme labai ori
ginalius vartus iš dviejų nudžiuvusių šako
tų pušų, o viršuje vartų iš sulinkusių ša
kų padarėme garnį. Pasirodo, kad gar
nių Švedijoje mažoka, todėl mūsiškio 
turėjo pasisekimo. Tvoros taip pat buvo 
originalios — iš baisiausiai susiraičiusių 
sausų pušų šakų.

„Jūsų stalas — visos vyčių stovyklos 
papuošalas“!

Mūsų stovyklos dekoratorius pasktn. 
Vainauskas sukompanavo stalą, vaizduo
jantį lietuvišką koplytėlę su šv, Kazimie-
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ru vidury. Kai mes jį dirbome, eidami 
pro šalį visi šaukdavo „Very nice” arba 
„Beautiful”, o kai padarėme visi šaukda
vo, kad jis atrodo „Wonderful”. Ameri
kiečiai, anglai ir prancūzai jį nufilmavo, 
o fotografavo, tur būt, visi, kurie tik tu
rėjo foto aparatus. Fotografuojantiems 
turėjome pastatyti specialų paaukštini
mą, nes kitaip jie lipdavo vienas ant ki
to. Tarptautinio skautų biuro direktorius 
p. Hubert Martin buvo atsilankęs į mu
sų stovyklą du syk ir jis mums sakė, 
kad mūsų stalas yra gražiausias dalykas 
visoje vyčių stovykloje. Amerikos vy
resniųjų skautų vadas p. Thomas Keyne, 
kuris mūsų stalą filmavo, pasakojo, kad 
stovykloje daugiausia kalbama apie mūsų 
stalą.

Rugpiūčio mėn. 1 d. vienu tarpu mū
sų nė vieno nebuvo stovykloje ir mūsų 
stovyklą saugojo kaimynas švedas. Tuo 
tarpu jojo stovyklas apžiūrinėdami lor
das Baden - Powellis su princu Gustavu 
Adolfu. Kai grižome, šis mūsų „sargybi
nis" ir kaimynai anglai pasakojo, kad Ba
den - Powellis ilgiausiai buvo sustojęs 
prie mūsų stovyklos, ilgai žiūrėjo į sta
lą ir kėdę (apie ją papasakosiu vėliau) 
ir sakęs, kad labai gražiai padaryta.

Stalui konkuravo liaudies meno dirbinių 
parodėlė,

kurią suorganizavo skautas vytis Antanas 
Krausas (Šiaulių berniukų gimnazijos vi
cedirektorius) ir skauto vyčio Bucevi- 
čiaus (Mažeikių gimnazijos mokytojo) 
padedamas gražiai sutvarkė. Čia lankytojų 
visuomet būdavo pilna. Kaikurie išbūda
vo net po porą valandų. Daugelis labai 
norėdavo pirkti gintaro išdirbinių ir me
džio raižinių, kurių mums buvo paskoli
nusi „Marginių“ krautuvė Kaune. Daug 
tokių eksponatų padovanojome įžymes
niems svečiams.
Mūsų „foteliai“, kuriuos vykusiai paga

mino sktn. Kazakevičius,
taip pat kėlė nemažo susidomėjimo. Ju- 
rašūnas miške apėjo kelmą su trimis di
džiulėmis šaknimis ir jį parvilkome. Sktn. 
Kazakevičius vykusiai išpynė virvelėmis 
tarpus tarp šaknų ir taip padarė puikius 
„fotelius”, kurie susilaukė ir tokio skauto, 
mačiusio įvairiausių dalykų, kaip Baden- 
Powellis, dėmesio.

„Ach ... leve Sverige!“
Priešais savo „fotelius" žemėje iš sa

manų, smėlio ir geldelių padarėme švedų 
valstybinį ženklą—tris karūnas—ir apa
čioje iš konkorėžių išdėstėme parašą 
„Leve Sverige". Nesykį pasitaikydavo, 
kad koks nors skautukas apžiūrinėdamas 
šį ženklą, pamatęs minėtą užrašą, sušuk
davo „Ach ... leve Sverige" ir tuoj pat 
išsitemoęs. atsaliutuodavo. Gražu būdavo 
žiūrėti, kad jaunimas taip gerbia savo 
valstybės ženklą.

Dangaus fone — Šv. Jurgis.
Parodėlės palapinės priešaky, ant nu

džiūvusios pušies stuburio padarėme „ko
plytėlę”, kurion pakabinome pasktn 
Vainausko atsivežtą Šv. Jurgį. Dangaus 
fone mūsų Šv. Jurgis atrodė labai didin
gai ir ne vienas negalėdavo praeiti pro 
šalį juo nepasidomėjęs.

„Ten galima matyti žavingų dalykų“.
Atlankęs mūsų stovyklą vienos švedų 

skautų organizacijos (jų ten yra trys) še
fas ir šios vyčių stovyklos tarybos narys 
p. Robert Larsen buvo tiek sužavėtas 
mūsų įsirengimu, kad paprašė duoti kar
tono parašyti paraginimui publikai lanky
ti mūsų stovyklą. Nieko nesurasdamas 
padaviau jam vieną savo nuotrauką su 

Arbatėlės svečiai 
prie stalo. Iš deši
nės antrasis yra 
Lietuvos įgaliotas 
Ministeris Švedijo
je p. Savickis, pir
masis — stovyklos 
viršininko pirmas 
padėjėjas p. Ce- 

dergren.

Fot. K. 
Laucius.

fonu. Aplink nuotrauką jis parašė švediš
kai tokį paraginimą: „Skautų stovyklos 
lankytojams. Eikit šiuo keliu, tai jūs atei
site iki Lietuvos. Ten galima matyti ža
vingų dalykų. Šis kelias iki Lietuvos!” ir 
tą nuotrauką pakabino prie tvoros ne
toli mūsų pastovyklės viršininko būstinės. 
Mums pasakė visus savo pažįstamus siu
siąs mūsų stovyklos atlankyti. Ir iš tiesų 
lankytojų pas mus nestigo.
„Tarptautinis“ laužas mūsų stovykloje.

Rugpiūčio mėn. 2 d. vakare savo 
savo stovykloje norėjome surengti Pakai
tės valstybių skautų laužą, kurio progra
mą išpildytume mes, latviai, estai ir suo
miai. Tačiau pasirodė, kad tą patį vaka
rą ruošia laužą mūsų kaimynai švedai. 
Teko abudu sujungti. Susikvietėme kai
mynus, kurie irgi dalyvavo laužo progra
moje. Atvyko anglai, danai, prancūzai, 
rumunai, vengrai ir kiti. Tokiu būdu mū
sų Pakaitės laužas virto „tarptautiniu” ir 
praėjo neblogai. Ypač daug gyvumo įne
šė prancūzai.

„Kad tik duonos nepristigtumėm“...
Rugpiūčio mėn. 3 d. 17 vai. 30 minučių 

savo stovykloje suruošėmė arbatėlę visų 
kontingentų vadams ir stovyklos vadovy
bei. Mūsų arbatėlę savo atsilankymu pa 
gerbė stovyklos viršininkas princas Gus
tavas Adolfas, nors ir buvo labai užimtas 
Pabuvęs kokį 15 minučių atsisveikino ir 
kiek tik kojos neša nudūmė prie savo 
automobilio važiuoti į Stokholmą į pri
ėmimą tarotautinės skautų konferencijos 
delegatams.

Vaizdai iš lietuvių stovyklos Ingaro saloje. Aukštai (iš kairės:) 1. šv. Jurgis, 2. 
„laivas“, kuriuo mūsų skautai „atplaukė“ į bendrą laužą. 3. stovyklos lankytojai 
fotografuoja stalą. Apačioje (iš kairės): 1. stovyklos „foteliai“, 2. ir taip gabeno 
savo daiktus. Fot. K. Laucius.

Mes arbatėlę suruošėmė iš lietuviškų 
produktų, kurių tam reikalui padovano
jo „Parama“, „Maistas”, „Pienocentras”, 
„Birutė" ir „Rūta”. Dr-vės vadas dr. K. 
Avižonis svečiams tai ir paaiškino. Šve
dai neturi juodos duonos. Jos vietoje val
go miežinius, sausus papločius, kuriuos 
latviai pakrikštijo „gramofono plokštelė
mis”, o jų balta duona saldi — įdėta cuk
raus. Mūsų iš lietuviškos „Paramos” nor
malinės duonos su „Maisto“ dešromis, pa
štetais ir konservais pagaminti sviestai
niai turėjo nelauktai didelį pasisekimą. 
Pasisekimas buvo toks didelis, kad mūsų 
„padavėjai“, žvilgčiojo vienas į kitą ir 
baimingai sakė: „Kad tik duonos nepri
stigtumėm?“ „Birutės" ir „Rūtos" saldai
niai irgi „sutirpo", nors ir nemaža jų tu
rėjome.

Arbatėlėn atsilankė apie 50 skautų 
vadų ir mūsų ministeris p. Savickis. 
Stovyklos viršininko I padėjėjas p. Hugo 
Cedergren vokiškai ir angliškai padėkojo 
mums už šios arbatėlės suruošimą. Jam 
atsakė p. Savickis švediškai pareikšda
mas vilties, kad švedų ir lietuvių jauni
mas kas kart labiau artės.

Svečiams mūsų skudutininkai ir „mu- 
zikontai" (Kairys su Litu) pagrojo, visi 
padainavome. Skudučių muzika susilau
kė gausių aolodismentų. Išeinant kiek
vienam svečiui ką nors padovanojome.

„Kastelholmas“ „plauko“ po Ingaro!
Tą patį vakarą buvo pirmas bendras 

laužas. Savo pasirodymui lauže mes in- 
provizavome švedų laivą „Kastelholm”
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Skautų vyčių sambūvio metu Stockholme įvyko tarptautinė skautų vadų konferecija, kurioje dalyvavo ir Lietuvos delega
tai. Mūsų vyriausią skautininką pulk. Sarauską matome pirmoje eilėje (III-čias iš kairės), prof. Kolupailą ir p. Kaman
tauską matome aukštai (paskutinėje eilėj iš dešinės III-čias ir IV-tas); nėra sk. J. Mašioto.

kuriuo atplaukėme į Švediją. Laivą paga
minome iš paklodžių, o langus padarėme 
iš juodo popieriaus. Viename laivo gale 
parašėm „Kastelholm", antrame — „Con
tingent of Lithuania”. Pirmagaly kabėjo 
švedų tautinė vėliava, o užpakaly—mūsų. 
Prie laivo stiebo pakabinome plakatą su 
užrašu „Fron Klaipėda till Stockholm 
Leve Sverige!” („Nuo Klaipėdos iki 
Stockholmo. Tegyvuoja Švedija!").

Su šiuo laivu, dainuodami „Pasėjau li
nelius ant pylimo" ir linguodami jį į rit
mą, „įplaukėme” į sceną. Mūsų laužave- 
dys Jūrašūnas, kuris šį laivą sugalvojo ir 
drauge su pasktn. Vainausku pagamino, 
paskelbė, kad mes atvežėme Ingaro sa
los gyventojams lauktuvių: Baltijos auk
so — gintaro — ir tuoj arčiau scenos sė- 
dinties išdalinome apie pusę kilogramo 
smulkaus gintaro. Po to orasidėjo pro
grama: dainelės, skudučiai, smuikas. Jai 
pasibaigus mūsų „laivas" pavirto „orlai
viu" ir dainuodami Švedijoje labai popu
liarų skautų maršą „išskridome” iš sce
nos. Ovacijos buvo didelės.

„Mūsų tėvas norėtų tave pasiimti į 
Prancūziją”.

Su prancūzų katalikais skautais bu
vo labai simpatiškas vienuolis domininko
nas, Šv. Jokūbo vienuolyno viršininkas, 
Forestier. Jis skautas, baigęs Gilwell 
kursus. Su juo mes labai susibičiuliavo
me. Jam tiek patiko mūsų stovyklos įren
gimas, kad jos dekoratorių pasktn. Vai
nauską pakvietė papuošti altorių, kuris 
buvo rengiamas sekmadienio ryto pamal
doms. Tokiu būdu ant altoriaus „nuke
liavo” iš mūsų parodėlės kryželių, stal
tiesių, juostų . . . „Mūsų tėvas norėtų pa
siimti tave į Prancūziią" — sakė Vai
nauskui prancūzai.

Pamaldose sekmadienio rytą mes da
lyvavome su vėliava ir sugiedojome po
rą posmų Strazdelio giesmės „Pulkim 
ant kelių".

„Lietuvaitės” apdovanojo gėlėmis Baden- 
Powellį.

Sekmadienį po pietų buvo pasirody
mai, kuriuose įvairių tautų skautai de
monstravo savo tautinius šokius. Mums 
teko garbė juos pradėti. Kadangi tautiš
kų rūbų neturėjome, juos mūsų „lietu
vaitėms" pagamino iš staltiesių, kaklary
šių bei juostų pasktn. Vainauskas. Aišku, 
publika matė, kad rūbai čia pat „pasiūti" 
ir tai kėlė gardaus juoko.

Pademonstravus porą šokių ir porą 
žaidimų mūsų šokėjai įteikė savo „da
moms" po puokštę laukinių gėlių. Kai 
ėjo nuo scenos pro šalį atskiroje kėdėje 
sėdėjusio Baden-Powellio, mūsų „lietu
vaitės" savo gėles sudėjo jam. Tai įšau
kė konferencijos delegatų, kurie čia bu 
vo, ir publikos ovacijų, o Baden-Po- 

wellis mūsų „lietuvaitėms" pasiuntė ore 
bučkių.

Šiuose pasirodymuose švedai pade
monstravo įvarių savo gimnastikos daly
kų. Tai buvo didelio malonumo valandė
lės, nes viską atliko tikrai meniškai,

Svečiuose pas poną Savickį.
Pirmadienį apie pietus atsikraustėmė 

į Stokholmą. Čia vakare sporto stadione 
įvyko labai įspūdingos stovyklos uždary
mo iškilmės. Į jas ėjome iš vadinamo 
„Karaliaus Sodno“ kokius 3 kilometrus. 
Šalygatviai buvo pilni publikos. Mūsų 
skudučių muzika daug sykių iššaukdavo 
publikos aplodismentų.

Iškilmėms stadione pasibaigus, pasi
kvietę keletą savo bičiulių švedų skau
tukų, dainuodami nudrožėme į pasiunti
nybę pas p. Savickį. Čia radome keletą 
Lietuvos draugų švedų ir mūsų delega
tus konferencijoje. Pono Ministerio 
vaišingumas ir nuoširdumas sudarė to
kią jaukią nuotaiką, kad čia pasijutome 
šeimininkais ir ėmėme vaišinti savo bi
čiulius švedus. Malonu pažymėti, kad p. 
Savickis pabrėžė, jog mūsų dalyvavimas 
šioje stovykloje ir gražus susitvarkymas 
daug padėjo išpopuliarėti Lietuvos vardui 
Švedijoje.

VI. NAMO GRĮŽTANT.
Antradienį, rugpiūčio mėn. 6 d., 12 

vai. mes jau buvome estų laive „Vaza", 
kuriuo turėjome plaukti į Taliną. Mūsų 
išlydėti atvyko vyriausias skautininkas 
pulk. Šarauskas su kitais delegatais, mi- 
nisteris p Savickas, keletas švedų skau
tų ir kt.

Paskutinis laužas.
Jūra visą laiką buvo nepaprastai ra

mi. Laive buvo daug keleivių: estų ir 
švedų ekskursija. Tarp estų buvo ir vie
nas skautas — jaunesniųjų skautų sky
riaus vadas p. Jogi. Kapitonui leidus, nu
tarėme čia suruošti paskutinį savo laužą 
ir jame dalyvauti pakviesti estus ir šve 
dus. Kadangi lauže „galėjo" dalyvauti tik 
skautai, pasirįžom estus ir švedus pada
ryti skautais. Estams paskelbėme, kad vi
si estai laužo metu bus estų skautais p. 
Jbgi vadovybėje. Švedams pirmiausiai 
„paskyrėm“ vadą — jų ekskursijos ve
dėją rektorių p. Sbderback, kuriam pn- 
segėm švedų skautų ženkliuką Paskiau 
visiems švedams liepėme „būti" švedų 
skautais.

Laužą „uždegė" p. Jogi, o laivo kapi
tonas pasakė „atidarymo" kalbą. Po to 
prasidėjo programa' estiškos, lietuviškos 
ir švediškos dainelės, skudučių muzika, 
smuikas ir šokiai, kuriuos pademonstra
vo jūrininkai. Švedai patrijotai — laužą 
baigiant sugiedojo savo himną, kurį gie
doti mes jiems padėjome. Sugiedota pas
kiau mūsų ir estų himnai. Iš p. Soder- 
back atsiėmėm švedų skautų ženkliuką 

ir taip pasibaigė laužas, laivo keleivių 
akyse padaręs mus „dienos didvyriais".

„Įplaukiant į uostą jūs grokite“! — 
prašė mus laivo administracija artėjant 
prie Talino uosto. Suprantame mūsų sku
dutininkai nepasididžiavo. „Priedų" dar 
sudainavome keletą dainelių.

Taline sustojome visai parai. Pirmą 
dieną praleidome estų pajūrio maudyklėse 
„Piritą“, o antrąją — apžiūrėjome mies
tą. Jį mums aprodė ir visą laiką mumis 
iki pat išvažiavimo nuoširdžiai rūpinosi 
skautininkas Hans Roos. Rugpiūčio mėn. 
9 d. 16 vai. išvažiavome į Tartu.

Keturios valandos Tartu mieste.
Į Tartų miestą atvažiavome 19 vai. ir 

čia pasilikome ligi 23 vai. Per tas 4 vai. 
čia patyrėme tiek skautiško nuoširdumo, 
kiek kitur gal nubutumėm patyrę per 4 
dienas. Mus stoty pasitiko senas estų 
skautų veikėjas ir jų vyriausiojo skauti
ninko padėjėjas skautu. Michelson su Tar
tu tunto adjutantu S. Eber, kuriuodu 
mums aprodė miestą, pavaišino ir nusi
vedę į tunto buklą skautiška literatūra 
apdovanojo. Sunku bus mums juos pa
miršti!

Rygoje „likviduojamės”.
Rugpiūčio mėn. 10 d. rytą atvykome i 

Rygą, kur pasilikome iki 24 vai. Dauge
lis mūsų čia jautėsi kaip ir Kaune, nes 
yra buvę jei ne po kelis, tai bent po vie
ną syk. Čia apžiūrėjome keletą muziejų, 
atlankėme brolių kapus, pajūrį. Vakare 
„Centralėje virtuvėje" dr-vės vadas pas
kelbė įsakymą, kad nuo rytdienos ryto 
2 vai. draugovė išformuojama. Vadinasi, 
nuo Joniškio likome „laisvais piliečiais".

„Vunderkindų“ draugovė.
Šią reprezentacinę draugovę galima 

pavadinti „vunderkindų draugove", nes iš 
18 žmonių 9 buvo pripažinti „maestro- 
mis", o kuriems tiko net „duplex maes
tro" vardas. Ir kokių „maestrų" čia ne
būta! Daugiausia paminėtinas A. Liepa, 
mūsų išgarsėjusio skudučių „orkestro" 
vedėjas (vieną komplektą skudučių net 
vengrai iš jo nupirko), kurį vadinome 
„Maestro Skudutis". Jauniausias mūsiškių 
— Grušnys — pagarsėjo kaipo „Piytų 
malimo maestro" (jų daug reikėjo Šv. 
Kazimiero paveikslui padaryti), pasktn. 
Mauragis išgarsėjo kaip žvejys, nes suge
bėjo per porą valandų prigaudyt! tiek žu
vies, kad visai draugovei pietums pakako. 
Vyr. skltn. Vitkevičius teisingai nusipel
nė „Virčių maestro" vardą, nes kai 
jo būrelis budėdavo, jis pats vienas su 
virtuve susidorodavo. Riautas liko rim
tas kandidatas į dienyno rašymo „maes
trus“. Kitų, kai"> Vainausko, Jurašūno, 
Lito, Kairio ne nebeminiu, nes jų pa
vardės buvo jau tiek linksniuotos, kad 
vien iš to turėtų būti aišku, jog jų būta 
„maestrų". Sktn. K. Laucius.
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PARUOŠKIME UŽBAIGTI STOVYK
LAS.

Iš stovyklų grįžome. Grįžome pilni 
įspūdžių, turime daug naujų žinių ir ge
ros nuotaikos. Tai pamatas naudingam 
skautiškam darbui žiemą.

Nors stovyklų nebėra, palapines ir 
įrengimus sugriovėme, namo parvykome, 
bet, skautiškai tariant, dar stovyklų ne
užbaigėme.

Kaip tai?
Paprastai.
Kad stovykla būtų visai užbaigta, 

reikia:
1. visai sutvarkyti stovyklos inven

torius (peržiūrėti, išvalyti ir visai sure
montuoti palapines, kuprines, maišus,
indus ir k.);

2. suvesti apyskaitas (apmokėti visas 
išlaidas, išrinkti pinigus, gauti sąskaitas, 
jas sutvarkyti, paruošti bendrą piniginę 
apyskaitą ir pranešimą apie stovyklavi
mą) ;

3. sutvarkyti foto nuotraukas ir už
rašus (kiekvienas mėgsta turėti foto nuo
traukų iš stovyklos; gi prityręs skautas 
visada turi gerą stovyklinių užrašų są
siuvinį; čia viskas telpa, čia yra daug 
žinių ir prityrimo);

4. įrašydinti i liudijimą žinias (prista
tyk draugininkui skauto liudijimą įrašyti 
žinias kur, kiek dienų stovyklavai, kokius 
įgijai pat. laipsnius bei specialybes ir p.);

5. Mokslo metam prasidėjus parašyk 
vienam kitam stovyklos dalyviui laiškutį, 
nusiųsk foto ar ką panašaus. Ir žiemą 
retkarčiais su jais palaikyk ryšius.

6. Atmink, kad ši stovykla nebuvo 
paskutinė, ir kad tu dar daug kartų vyk
si į stovyklą. Kitą vasarą būtinai turėsi 
geriau stovyklauti, tad žiemą galvok, kaip 
pagerinsi savo stovyklavimą. A. S.

ŠIAULIEČIAI STOVYKLAVO PALAN
GOJ.

Liepos mėn. 1—10 d. Palangoje sto
vyklavo Šiaulių tunto skautai. Iš viso 
krašto į Palangos stovyklą buvo suvažia
vę 102 skautu. Stovyklos viršininku buvo 
tuntininkas vyr. skautn. K, Ubeika, pa- 
vad. skautn. K. Korsakas.

Reikia pažymėti, kad stovykloje vyra
vo ypatingas susiklausymas, pavyzdin
gumas ir geras skonis (stovykla buvo taip 
gražiai įrengta, papuošta).

Stovyklaujančius aplankė Jelgavos 
latvių skautų vadai, vyr. štabo atstov. 
skautn. Mašiotas, Klaipėdos tunto tunti- 
nink. Skėrys, tuo laiku lankiusieji lietu
vių kalbos kursus Palangoje mokytojai 
ir kt.

Per stovyklavimo laiką buvo 6 laužai, 
kuriuos aplankė per 1500 svečių, dalyva
vo vietos V. V. S-gos surengtame mitin
ge, sutiko atvažiavusį vasaroti Respubli
kos Prezidentą ir kt.

Stovykloje buvo 2 mergaičių, 2 ber
niukų dr-vės, 1 atskira skiltis (mokytojų) 
ir 1 „pionierių" skiltis.

Marela.

Ponas Švietimo 
Ministeris prof. 
Tonkūnas šią va
sarą aplankė kelias 
skautų stovyklas. 
Čia jį matome, vy
riausio skautininko 
pulk. J. Šarausko 
lydimą, atvykstantį 
į vieną skaučių 
stovyklą.

Fot. A. Laučienė.

PADĖKA.
Maloniai padėjusiems Panevėžio skau

tų tunto sąskrydį ruošiant: Šefo Pava
duotojui Dr. Aleknai, I-os divizijos vadui 
gener. Tamašauskui, divizijos intendantui 
pulk. Įeit. Huffui, 4-to pėst. pulko vadui 
pulk. Įeit. Šileikai, vyr. skautininkui pulk. 
Šarauskui, Panevėžio gimnazijos direkto
riui p. Elisonui, p-lei Jodinskaitei, apskr. 
viršininkui p. Staškevičiui, miesto bur
mistrui p. Chodakauskui, Panevėžio 
.Maisto“ direktoriui p. Kubiliui, „Lietu
vos Muilo“ direktoriui p. Šalūgai, Pane
vėžio miškų urėdui p. Kasperavičiui, kap. 
Rinkevičiui, kap. Starevičiui, kap. Kuo
džiui, Įeit. Klevėčkai, Įeit. Limbai, p. Ru
dokui, p. Petraškai, Panevėžio geležinke
lio stoties viršininkui p. Žygui, dailinin
kui p. Bučiui, Rokiškio ir Šiaulių tun
tams, studentų skautų korp. „Vytis“ na
riams: psktn. Kairiui, Kriaučiūnui, Le- 
cheliui, Perekšliui, Jurskiui, Simsonui, 
Dučmanui ir visiems kitiems prisidėju- 
siems prie sąskrydžio ruošimo, o taip pat 
ir už nuoširdžius sveikinimus sukakties 
proga, tariu skautišką dėkui.

Vyr. sktn. Grigaitis,
Panevėžio tuntininkas.

Kleboniškyje įvyko 
jaunesniųjų skautų 
-čių vadų stovykla, 
kurioje daugiausia 
buvo mokytojų. 
Čia juos matom 
prie gražaus jų 

stalo.

IR ŽAGARĖJE STOVYKLA.
Liepos mėn. 26—29 d. Žagarėje vie

tos skautų Ezergalės pušyne, 4 klm, nuo 
miesto, stovyklavo, nors ir oras buvo lie
tingas, 40 skaučių-tų. Stovykloje buvo 
suruošti 2 laužai, kuriuos aplankė nema
žas skaičius žmonių.

Stovyklos viršininku buvo skltn. Čieš- 
ka.

Į stovyklą stovyklauti dviračiais is 
Šiaulių atvyko 5 skautai, kurie sudarė 
atskirą skiltį.

M.
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Kauno Pilies tunto Maironio draugovės stovyklos vaizdai: (aukštai iš kairės) prie 
stalo, pamaldose, į bažnyčią; (viduryje) pionerijos darbai, visi kartu, svečiai 
stovykloje; (apačioje) paradas ir namo... Fot. V. Kizlaitis.

Po ilgo žiemos darbo ir konkurso 
atėjo visų laukiamos atostogos. Skautai 
linksmai nusiteikę skubėjo ruoštis sto
vyklom

Maironio draugovė, Šefo konkurse ap
siginklavusi antruoju Kauno Pilies tunto 
draugovių tarpe numeriu ir pasipuošusi 
tokiu „laurų vainiku", savo III-ją sto
vyklą surengė netoli pavergto Vilniaus 
krašto. Jie, savo draugovės šefo dainos 
vedini, stovyklai vietą pasirinko Trakų 
apylinkėje, prie Želvos ežero (5 klm. nuo 
Vievio).

Birželio 17-ją gražus būrys maironie- 
čių, pora pagėgiškių ir keli basanavitie- 
čiai, viso 28 skautai, vadovaujami sktn. 
V. Kizlaičio, išskubėjo stovyklon. Kaišia
doryse mūsų grupė padidėjo dar dešim
čia skautų. Visai nepastebimai prabėgo 
dvi su puse valandos ir mes pasiekėme 
savo kelionės tikslą — Vievį. Saulėtas 
dangus apsigaubė juodais debesimis ir, 
lyg norėdamas mus bauginti, pradėjo 
švaistytis žaibai ir perkūnas. Sutvarkę 
savo daiktus skubėjome stovyklon, o pas
kui mus traukė du pilni vežimai, prikrauti 
palapinių, kuprinių ir kitų daiktų.

Štai jau ir Želvos ežeras. Ant ežero 
pakrančių nėra nė vieno sodžiaus, tik 
apylinkėj matosi trys aplenkėję gyvento
jai. Čia nesigirdi nė skambių lietuviškų 
dainelių, nė linksmo kaimiečių juoko. Vi
sur tylus ežero bangų ošimas ir medžių 
šlamėjimas.

Tik spėjom pastatyti vieną palapinę 
ir prakiuro juodas debesys. Šiaip taip 
susitalpinę vienoje palapinėje ėjom ilsė
tis. Po smarkaus lietaus ir perkūnijos ry
tas atbudo gražus, saulėtas. Tuoj visi 
ėmėmės darbo. Ant ežero kranto, pušy
ne, išaugo 5 didžiulės palapinės. Netru
kus visas miško plotas tapo gražiu kai
mu, papuoštu įvairiais ornamentais, skil
čių siluetais ir kt. Palapinėse įrengtos 
lovos, stalai. Taip įsirengę skautai ėmėsi 
kito darbo. Gi aukštai padangėje, beržo 
viršūnėje, pirmą kartą suplevėsavo tri
spalvė vėliava.

Prasidėjo įvairūs stovyklos darbai — 

topografija, šaudymas, pionerija ir kiti. 
Čia visi skautai pasienio policijos VI ra
jono viršininko p. Viliūno buvo supažin
dinti su įvairių sistemų ginklais ir patys 
turėjo progos pašaudyti. Po pietų visam 
miške linksmai skambėjo bežaidžiančių 
skautų balsai. Nors ir retai sutinkami, 
apylinkės gyventojai, pamatę skautus, bū
reliais rinkdavosi pasižiūrėti tų „miško 
gyventojų“. Skaisti saulė visą aplinką 
gyvino ir džiugino. Taip keletą dienų sto
vykloje pagyvenus iš išbalusių geltonsna
pių pasidarė tikri raudonodžiai. Vakarais 
ežeio pakrantėje laužo ilgi ugnies liežu
viai raižydavo medžių viršūnes ir iš ku
pinų džiaugsmo skautų krūtinių skambė
davo skautiškos ir liaudies dainelės bei 
skardus juokas. Tai vėl viskas nutildavo 
ir tik pasigirsdavo prelegento pašnekesio 
pamokomi žodžiai. Ir taip per ištisą pen- 
kioliką vakarų.

Stovyklaujantieji skautai, be savo įvai
rių darbų, stengėsi pažinti ir platesnes 
apylinkes. Šventadieniais vykdavo Kazo- 
kiškio bažnytkaimin į pamaldas, o žai
dimų metu studijuodavo stovyklos apy
linkes. Be to, padarė ekskursiją puikiais 
Neries krantais į Kernavę. Čia keliaujant 
teko pamatyti vargstančius lenkų oku
puotos Lietuvos gyventojus ir pačius pri
spaudėjus lenkus, kurie būriais sustoję 
klausėsi iš jaunų krūtinių sklindančių 
dainų.

Apylinkės gyventojai, sužinoję apie 
stovyklą, būriais rinkdavosi pasižiūrėti. 
Daugelis gyventojų čia atvykę stengda
vos atminti tikrą lietuvišką žodį ir į mus 
prakalbėti. Tik retkarčiais atsirasdavo 
senutė, kuri gražiai lietuviškai prakalbė
davo. Šiaip dauguma apylinkės gyventojų 
kalbėdavo gudiškai—lenkišku žargonu. 
Kaip skaudu prisiminus tuos rusų ir len
kų priespaudos laikus, kurių gyvi pėdsa
kai dar ir dabar po 18 nepriklausomos 
Lietuvos gyvavimo metų tebėra. Ir kaip 
linksma pasidarydavo, kai tie lenkiškai 
kalbantieji jaunuoliai, grįždami nuo laužo, 
užtraukdavo čia pat išmoktą lietuvišką 
dainelę.

MAŽEIKIŲ SKAUČIŲ STOVYKLA.
Mažeikių tunto skautės VL21—VILI 

stovyklavo Viekšnių apylinkėse, tarp 
Ventos ir Virvytės upių, Sonteklių pušy
ne. Stovyklai vadovavo psktn. G. Butke
viciute.

Stovykloje praeita patyrimo laipsnių 
programa, daug pionerijos, stovyklavimo 
ir kitų įdomių bei naudingų dalykų. Be 
įvairių stovyklos įrangų, per Virvytės upę 
nutiesta 28 metrų virvių tiltas, kuris kai 
kuriems drąsuoliams buvo netikėta mau
dyklė. Atsirasdavo ir tokių, kurie lengvai 
jį pereidavo.

Nežiūrint sunkaus priėjimo, stovyklos 
laužus gausiai lankė svečiai iš Viekšnių 
ir apylinkės. Per Jonines skautės užpil
dė vietos šaulių ruošiamo laužo progra
mą. Vietos gyventojams skautės jau ne 
naujiena. 1926 m. čia stovyklavo Šiaulių 
tunto skautai-ės. Gyventojai juos dar 
gerai atsimena ir pasakoja apie tą sto
vyklą savo įspūdžius. Nemaža įspūdžių 
jiems paliko ir ši stovykla. Dabar jie lau
kia ir tiki, kad skautai-ės jų nepamirš, 
lankys dažniau ir džiugins savo linksma 
nuotaika, vaidinimais ir dainomis.

Stovyklą lankė ir priėmė vyresniųjų 
skaučių įžodį mūsų mylima vyr. skautų 
štabo atstovė sktn. Motuzaitė. Įžodį da
vė 6 skautės. Stovyklautojų buvo 32. Be 
to, turėjome svečių iš Šiaulių ir Vilkaviš
kio tuntų.

Stovykla praėjo vykusiai ir jaukioj 
nuotaikoj. S. Skeivienė.

Be apylinkės inteligentijos, jaunimo ir 
suaugusiųjų ekskursijų ir kitų svečių, sto
vyklą aplankė skaitlingas būrys stovyk 
laujančių Kauno skautų tėvelių, Trakų 
apskrities komendantas pulk. Itn. Žutau
tas su ponia, Trakų tuntininkas sktn. 
Kliorė ir vyr. sk. štabo vyr. sktn. K. Pal- 
čiauskas. Pastarasis viešėjo stovykloje 
ištisą dieną ir pravedė stovykloje labai 
įdomių žaidimų. Be to, nuolatiniu sto
vyklos svečiu buvo rajono viršininkas p. 
Viliūnas. Taip nė nejutom, kaip prabėgo 
penkiolika dienų.

Paskutinis laužas. Būriai jaunimo ir 
suaugusiųjų jau nuo 14 vai. vaikšto ap
linkui stovyklos rajoną. Kiti net 5—6 ki
lometrus kelio atėjo, kad tik pamatytų 
skautų laužą. Vakare į laužą atvyko Ka- 
zokiškio klebonas kun. Čaplikas ir Tra
kų komendantas pulk. Itn. Žutautas. Po 
vėliavos nuleidimo apeigų paskutinį kar
tą ežero pakrantėje suliepsnojo didinga 
laužo šviesa. Suskambo dainos aidai ir 
skriejo pro didžiulį svečių būrį. Pasku
tinį kartą teko pamatyti gražius skautų 
gyvenimo vaizdus. Pulk. Žutautas plačiai 
supažindino susirinkusius svečius su 
skautų ideologija ir jų darbo tikslais. Už 
pareikštas gilias mintis skautai paliks p. 
komendantui ilgai dėkingi. Besigėrint lau
žu laikas taip greit prabėgo, jog nė nepa- 
sijutom kaip atėjo 23 vai. Baigiant laužą 
viena sena močiutė visų svečių vardu 
kvietė skautus neužmiršti dažniau šį 
kampelį atlankyti ir leisti pagyventi jiems 
tikru jaunystės džiaugsmu.

Alf. Šutinys.
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SUSITVTRKYKIME!
Vyr. sk. štabas rūpinasi, kad 

prasidėjus mokslo metams tuoj 
būtų sutvarkyti moksleivių skau- 
tų-čių vienetai: suregistruoti 
skautai-ės, paskirti vadai, kur 
jų trūksta, ir t. t. Tam reikalui 
paskelbiamas vyriausio skauti
ninko įsakymas.

GAVOME DOVANŲ IŠ JAPO
NIJOS.

Vyr. sk. štabas gavo dovanų 
iš Japonijos dvi dideles medžia
gines žuvis, kokios Japonijoje 
yra labai populiarios ir vartoja
mos švenčių ir p. progomis, kaip 
vėliavos. Kiekviena „žuvis" yra 
apie 4 mtr. ilgio, gražiai įvai
riais japonų stiliaus raštais iš
margintos.

L. S. S. LIUDIJIMAI.
Visų trijų serijų (I — skautų- 

čių, II — jaun. skautų-čių ir III 
— skautininkų-ių) išduotų liudi
jimų galiojimo terminas baigiasi 
1935.X.1. Kad tie liudijimai ga
liotų, jie turi būti pratęsti. Vyr. 
sk. štabas rugsėjo mėn. viduryje 
tuntininkams išsiuntinės specia
lius ženklus su tam tikru tekstu 
įlipinti į liudijimus, kurių galio
jimas pratęsiamas.

Liudijimų pratęsimo mokestis 
yra toks: I ser. liudijimams — 
1,25 lt., II ser. 1. — 30 cnt. ir 
III ser. 1. — 6 lit. (5 lit. nario 
mokestis + 1 lit. pratęsimo 
ženklo mok.).

Kurie skautai-ės liudijimų dar

IŠ JŪROS SKAUTŲ DARBŲ.

—Siu metų vasarą jūros sa
vaitės metu numatytas sušaukti 
jūrų skautų vadų suvažiavimas 
— kursai, jūros savaitei atpuo- 
lus, neįvyks. Kursams vadai 
bus pašaukti greičiausia kurių 
nors atostogų proga.

— Vyr. štabo jūrų skautų 
skyrius rugpiūčio m. 14 dienai 
organizavo baidarių paradą Pa
saulio lietuvių kongresui pa
gerbti. Į kvietimą atsiliepė veik 
visi buvusių trijų masinių ke
lionių dalyviai, daug skautų ir 
jūrų skautų iš Kauno ir pro
vincijos (Ukmergė, Marijam
polė, Klaipėda) bei daug nau
jų baidarininkų. Užsiregistravo 
virš 130 baidarių su 260 asmenų. 
Dalyvavo 115 baidarių. Paradui 
vadovavo prof. Kolupaila. Kar
tu plaukė vyr. sktn. pulk. Ba
rauskas. Grupėms vadovavo skt. 
jūr. j. Įeit. Labanauskas, sktn. 
j. Įeit. Meteličinas ir p. Prapuo
lenis. Parado ruošos darbą at
liko p. R. Baublys ir jūr. sk. 
stud. Dačinskas.

15 METŲ, kai mūsų kariuomenė įžengė į Vilnių.
Rugp. m. sukako 15 m., kai mūsų kariuomenė įžengė į 

Lietuvos sostinę Vilnių. Rugs. m. 1 d. tos sukaktys visoj Lie
tuvoj minimos.

Rugs. m. pradžioje jaunimas aktingai platins V. G. F. pa
sus ir ženklelius. Skautai-ės čia nuoširdžiai prisidės.

Vilniaus Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslas. „MV“ kl.

neturi, turi juos dabar įsigyti. 
Nuo rugsėjo m. 10 d. išduodamų 
liudijimų galiojimo terminas žy
mimas 1936.X,1.

— Klaipėdos jūrų skautai 
prieš porą savaičių įsigijo bu
rinę jachtą, kurią pakrikštijo 
„Skautu“. Jachta 9 mtr. ilgio, 
metalinė, 25 m2 burėmis, trim 
miegamom ir 4—6 sėdimom vie
tom. Šia jachta kl. jūrų skautai 
yra atlikę jau kelias keliones į 
Nidą, Juodkrantę ir daug trum
pesnių buriavimų po Kuršių 
marias. Kitiems metams tikima
si įsigyti jūrinę jachtą ilges
nėms kelionėms po Baltiją ir 
toliau. Vadovauja jūr. skt. 
Pauža.

— Šią vasarą veik visi jūrų 
skautų vienetai yra atlikę ilges
nių ir trumpesnių įvairių kelio
nių Lietuvos upėmis ir ežerais. 
Jūrų skautų skyrius renka šių 
kelionių raportus ir apie jas 
plačiau bus kitame n-ry. Kvie
čiami ir ne jūrų skautų viene
tai apie panašias savo keliones 
vandenimis pranešinėti jūrų 
skautų skyriui prisiunčiant kuo- 
daugiausia žinių, fotografijų.

ATSILIKĖLIAMS!
1935 metams Skautų Aido, 

Skautų Vado ir Vadovės prenu
meratai rinkti vienetų vadams 
buvo išsiuntinėta knygutės. 
Daugelis tokių spaudos bendra
darbių su administracija yra at
siskaitę, bet yra keletas ir to
kių, kurie yra užprenumeravę 
laikraščius, bet nėra su admi
nistracija atsiskaitę. Visi skau
tiškos spaudos platintojai iki 
š. m. rugsėjo mėn. 20 d. turi ga
lutinai su administracija atsi
skaityti, t. y., jeigu yra išplatinę 
prenumeratas, turi už jas atsi
lyginti, ir grąžinti, kaip išpla
tintas prenumeratos kvitų kny
gučių šakneles, taip ir visai ne
išplatintas knygutes; o kas nėra

Labai skubu!
TIEMS, KURIE FOTOGRAFAVO VYČIŲ SAMBŪVY 

ŠVEDIJOJE.
Švedų skautai nori išleisti II tarptautinio skautų vyčių 

sambūvio albumą. Dėl to prašo visų skautų, fotografavusių sto- 
wkloje, Stockholme ar iškylose į archipelagą, atsiųsti po 1 egz. 
gerų nuotraukų, kurios tiktų minėtam albumui.

Visus fotografavusius minėtoje stovykloje raginame duoti 
geresnių nuotraukų šiam albumui. Reikėtų padidinti bent iki 
atvirutės formato ant lygaus paviršiaus popieriaus, antroje pu
sėje užrašyti savo vardą, pavardę ir šalies pavadinimą, pav., 
Alfonsas Grušnys, Lithuania) ir kas nuotraukoje vaizduojama.

Nuotraukas ne vėliau rugs. mėn. 7 d. atsiųsti vyriausio 
skautų štabo užsienio daliai, o šioji, atrinkus blogąsias, pasiųs 
į Švediją, kurią pasiekti nuotraukos turi ne vėliau rugs. mėn. 
10 d. Sktn. K. Laucius.

O JAUNYSTE!
Vysta žalios gėlės 
Salnužėlės kirstos, — 
Bėga mūsų dienos, 
Dienos jauny stelės.

Verkia vargo broliai, 
Prakaitą vis šluosto, 
Bėg ir jų dienelės 
Į senatvės uostą.

Ei, sustok, jaunyste!
Eikime pažaisti,
Dar saulutė šypsos,
Meskim juodą skraistę!

Eikime į parkus, 
Į žalias alėjas ...
Na, smagių lenktynių
Su greičiausiais vėjais.

Tegu vysta gėlės,
Tegu verkia uosiai, 
Mes sau linksmą dainą 
Dar ilgai dainuosim!

Pranas Vilimas.

išplatinęs turi vistiek knygutes 
grąžinti.

RADVILIŠKIO VYTAUTO 
DIDŽ. DR-VĖ.

Vasara — darbo metas. Žmo
nės dirba, pluša, o nuo jų ne
atsilieka ir Vytauto Didž. dr- 
vės skautai. VIII.11 surengė 
miesto sode laužą. Prie laužo 
atsilankė daugelis svečių, o, be 
to, ir Klaipėdos Marių dr-vės 
dr-kas skltn. J. Arbušauskas, 
kuris keliauja po Lietuvos kraš
tą ir papasakojo daug įdomių 
dalykų iš Lietuvos skautų gyve
nimo. VIII. 13 surengėm antrą 
laužą karių poligone, į kurį atsi
lankė p. karininkai ir kariai. Po 
laužo aplankėm karių stovyklą, 
kur pamatėm daug gražių orna
mentų. Be to, p. karininkai 
kvietė dažniau atsilankyti. Visi 
pasiryžę ir su gera nuotaika grį
žome į namus/ Vakarais darome 
topografijos ir signalizacijos 
pratimus. Visi rengiamės egza
minams, kurie įvyks rugsėjo 
mėn. 8 d.

Senas Stumbras.
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ŠŪKIS IŠ KELMĖS.
— VII.17 vakare miesto sa

kalų skiltis vietos pušyne pami
nėjo Darių ir Girėną. Buvo lau
žas, čia dainavome, leidome šū
kius, rakietas, sakėme eilėraštį 
ir t. t.

— VIII.12 rytą sakalų skiltis 
išdūmė į vietos pušyną iškylau
ti; nuvykę tuojau iškėlėm vėlia

vą, vėliau pasidirbom gražų sta
lą, papuošdami vieną pusę skau
tų ženkleliu, ir antrą — Gedi
mino stulpais. Padėjome užra
šus. Įsiruošę vietoje, pasigami
nome pietus. Po pietų buvo po
ilsis, laiškų ieškojimas ženklais, 
dainos, žaidimai, svečių sutiki
mas ir k.; vakare — vėliavos 
nuleidimas, himnas ir grįžimas 
namo.

Lietuvis.

KRIKŠTIJOM VALTĮ.
Kauno jūrų sk. Žuvėdrų val

tis. VI.16 d. krikštijom savo 
valtį. Krikšto tėvais buvo p. S. 
Garmienė ir sktn. J. Mašiotas. 
Išsirikiavus įgulai buvo perskai
tytas aktas ir atliktas krikšto ce
remonijos. Po to buvo bendras 
pasivažinėjimas Nemunu. Krikš
tynų proga krikšto tėvai paau
kojo valčiai 100 lt., už ką Jiems 
tris kart skautiškas dėkui!

V. Jurūnas.

KALVARIJOS SKAUTAI.
Nors ir su skausmu išlydėjo

me savo darbštų ir energingą 
idėjos brolį psktn. A. Valaitį, 
kuris dirbo energingai skautų 
darbą ketverius metelius, bet 
kartu nenuliūdome, o skautiš
kai pradėjome tvarkytis; jo vie
toje turime naujus vadovus 
gydytoją V. Rumbauską ir ad
jutantą sk. \yt. skilt. J. Jur
gelį

KAS GIRDĖTI PAPILĖJE?
Papilės mažas miestelis, gy

ventojų nedaug, bet ir čia ne
trūksta gerų širdžių — puikiai 
gyvuoja jaunieji skautai.

Nors mes ir toli nuo visų 
tuntų, ir maža pas mus svečių 
užvažiuoja, tačiau mes neapsi- 
leidžiame ir dirbame iš visų 
jėgų.

Mūsų Simano Daukanto 
draugovė priklauso Šiaulių tun
tui. Darome linksmas draugo
vės sueigas, vakarus bei įžodžio 
šventes.

V,19—21 d d. buvo pedago
ginė savaitė. Buvo sakomos mo
kytojų tėvams paskaitos. Tėvų 
iš pradžių sueidavo nedaug, 
bet paskutinį vakarą prisirinko 
pilnutėlė mokyklos salė. Mat, 
jaun, skautai kiekvieną vakarą 
juos gražiai palinksmindavo.

V.21 vakare buvo pas mus 
atvažiavęs Šiaulių tunto tunti- 
ninkas gerb. Ubeika. Šį vakarą 
skautai parodė dar gražesnę 
programą, — už tai gavo tunti- 
ninko pagyrimą.

Mums tik tas vardas tėra 
jaunieji, o dirbame kaip senieji, 
nors dar tik kaip susikūrėme 
bus vieni metai.

P. Jč.

STRAZDELIEČIAI KALBA.

Kaunas. Kam atostogos, o 
strazdeliečiams jų nereik. Nors 
brolis draugininkas vasarai iš
važiavęs, bet mes pasilikę ne
snaudžiame; per atostogas pusė 
4r-vės skautų išlaikė į 111-jį pa- 
tyr. laips. ir davė įžodį, o anks
čiau išlaikiusieji į III p. laips. 
pasiruošė į II pat. laips. laiky
ti. Nors dr-vė tik šią vasarą 
pradėjo veikti, bet per iškylas 
spėjome susipažinti su visomis 
Kauno apylinkėmis ir miškais. 
Ir dar ką sumanė I skiltis pa
daryti — kelionę trijų šimtų 
klm., ir ta pačia proga aplan
kyti savo brolį draugininką, dr- 
vės kūrėją.

Su džiaugsmu širdingai dėko
ja strazdeliečiai broliui paskau- 
tininkui St. Jameikiui, kad pasi
stengė padėti jauniems strazde
liečiams! Strazdo broliai.

Plepėjimas — tai tinginystė ir 

tuštumas.

Žinomas Šiaulių skautų vyrų choras, sk. vyčio Armono vado
vaujamas. Jis kelius kartus yra koncertavęs ir Kaune (radio

fone, skautu lauže valstybės teatre).

NETURIME DRAUGININKO.

VII.28 d. Šiaulių miesto skau
tų „Kęstučio" dr-vės draugi
ninkas vyr. skiltn. j. Įeit. V. Di- 
minskas nuo einamųjų pareigų 
atsisakė, nes persikėlė kiton 
tarnybos vieton. Kęstutiečiai la
bai gailisi netekę dr-vės tėvo, 
kuris nuo 1933 m. joje dirbo, rū
pinosi jąja ir per tą laikotarpį 
labai daug pasidarbavo. Broli 
draugininke! Linkime mes Tau

Mes dainavom laukams.
ŠIAULIAI. SEKMADIENIS.
Rytas. Miestas dar tik bunda 

— gatvės tuščios, tylios.
Staiga suskamba daina, langai 

prisipildo mieguistais veidais, 
gatve traukia skautiškas jauni
mas.

„Skautai“, šnibžda viens ki
tam praeiviai šluostydamiesi 
aplijusias nosis — „į iškylą dro
žia“.

0 čia žengia Mirga, Šarūnas 
ir Darius-Girėnas, gelsvuoja 
kaklaraiščiai, barška katilai, 
kuprinės, kyšo lazdos, trinksi 
sutartinai minami akmenys ir 
ilgas būrys slenka į laukus.

Laukai. Stiprėja dainos ir lie
tus, bet kas juos sulaikys nuo 
pradėto žygio, jaunystė kliūčių 
nežino. Pirmyn!

Netrunka prabėgti aštuonių 
kilometrų kelias ir

„Atėjom, atėjom 
atėjom, atėjom“!

Tuoj laužas, tuoj dygsta vir 
tuvė, palapinė, pamažu pradeda 
garuoti verdami pusryčiai ir 
džiovinami rūbai. Bažnytėlės 
varpai laikinai sutrukdo darbą. 
Traukiam prie maldos; pušyne 
l-eka virėjai, sargyba. Nuėję pri- 
pildom beveik visą bažnytėlę. 
Suūžia vargonai, stipriai skam
ba mūsų giesmė gražiosios gam
tos kūrėjui.

Grįžtam. Pusryčiai. Greit tuš
tėja katilai. O po to — dainos... 
dainos... dainos... O čia žaidi
mai... žaidimai! Šypsosi senos 
pušys žiūrėdamos į šypsančią 
jaunystę, į jaunystės karščiu 
degančius skruostus, ir prisi
mena savo jaunystę, kada ir jos 
su vėjeliais žaidė.

Pietūs. Mažėja košė, nyksta 
sriuba, sušilę virėjai nespėja 

naujoje tarnyboje pasisekimo, 
sveikatos ir ištvermės!

Marela.
Iškyla. VIII.11 d. rytą graži 

saulutė mus išviliojo iškylon. 
Šiaulių Kęstučio dr-vės skautai 
išžygiavo į iškylą Rekijavon (8 
klm. nuo Šiaulių).

0 čia tuoj palapinių statymas, 
įsirengimas ir kt. Vėliau seka 
poilsis, pietūs, žaidimai, dainos 
ir kt. M.

pildyti tuščius puodelius, neuž
miršdami nei savęs. Kada-ne- 
kada sučirškia foto aparatas.

Trumpas poilsis. Dainos. 
Paskui vėliavų vogimas: nuo 
kupsto prie kelmo, nuo šio 
prie stuobrio slenka žalsvi su
tvėrimai.

Pagaliau visų lauktasis laužas.
Prie laužo džiaugsmas, prie 

laužo šypsena, rožėmis žydi visų 
žandai, akyse kaitra spindi, o 
pro pušų šakas kyla aukštyn 
dainos ten, kur vieversiai čiul
ba. Teatras. Pinasi įmantrūs ak
torių žodžiai, kvatoja klausyto
jai. Pamažu baigiasi diena. Gęs
ta laužai, neberūksta virtuvės, 
užsidaro kuprinės, suskamba 
sykį, antrą

sudiev, sudiev, sudiev, sudiev! 
sudiev, sudiev!

nusilenkia galvos senolėms pu
šims ir... būrys kely.

Tačiau visiems kažko ilgu, 
taip nesinori grįžti į dulkėtas 
gatves, į keturių sienų nelaisvę. 
Noris per dienas šypsotis laužo 
atšvaistėse, noris dainuoti, su
grįžti į gamtą ir jos kūdikiu 
likti. Bet vėl daina. Drauge su 
diena baigiasi ir iškyla.

Albinas Ą.

L.
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Pėdsėka.
Sekimas pėdsakais yra vienas iš svar

biausių būdų, kuriais žvalgas surenka ži
nių, o medžiotojai atseka žvėris. Bet kad 
galėtum pasidaryti geru pėdsekiu, turi 
pradėti lavintis iš mažens ir turi visą lai
ką, išėjęs pasivaikščioti, ar mieste ar už
miestyje, lavintis.

Jei iš pradžių nuolat sau prisiminsi tai 
daryti, ir nepasijusi, kaip imsi tai dary
ti iš papročio ir tau nereikės prisimindi
nėti. Ir tai labai naudingas įprotis.

R. Baden-Powellis
(Skautybė Berniukams).

Sutartiniai (kelio) ženklai*

Pr. Sk. Aido nr. šiame skyrelyje skai
tėme R. Baden-Powellio straipsnį apie 
pėdsėką. Dar daugiau tokios medžiagos 
su įvairių įvykių aprašymais randame šau
niojoj knygoje Skautybė Berniukams. Šioj 
knygoje naudingas skauto smalsumas 
kiekviena, kartą gali sočiai pasiganyti.

Mūsų skautai yra daug gerų dalykų 
prasimanę, mokęsi ir dirbę.

Pėdsėką galime visai teisingai priskirti 
prie tų dalykų, apie kuriuos sakome, kad 
jie yra:

a) Įdomūs, b) naudingi ir c) lavinanti! 
Tai puiku.

Už tai kiekvienas skautas-ė visada 
labai domisi pėdsėka. Skautas yra pėdse
kys! Tai tikra. Vokiečiai net skautą va
dina Pfadfinder, kas reiškia kelio sekėją, 
pėdsekį.

Ir mūsų opiakojai iš pradžių mėgsta 
skautą vadinti gyvenimo takų žvalgu. 
Nors jau ne tokia tikra tiesa skautą api
brėžti kaip „takų žvalgą", bet visa tai 
rodo, kad kažkas skaute yra tokio, ką 
galime vadinti pėdsekos meno vardu.

Pėdsėka yra platus dalykas. Čia įeina 
pėdų atspaudų suradimas, jų pažinimas, 
jų apsaugojimas; išvadojimas ir t. t. 
Kartu rišasi mokėjimas sekti,, selinti, 
slėptis.

Bet dabar mes kalbėsimės tik apie 
pėdsakų sekimą.

Kalbėsime apie tokią pėdsėką:
I. sutartinius ženklus bei daiktus;

II. žmogaus pėdsakus;
III. gyvulių ir paukščių pėdsakus ir
IV. vežimų, automobilių, dviračių ir p. 

pėdsakus.

I. SUTARTINIAI ŽENKLAI, 
DAIKTAI BEI ŽYMĖS,

Dažnai skautams tenka perduoti žinią 
kitiems skautams, kurie šiuo tarpu nėra 
toj vietoj ir kur jie tik vėliau atvyks. 
Arba kartais reikia parodyti, kur skau
tai nuėjo, nes norima, kad iš paskos einą 
nusektų. Tiems reikalams skautai turi 
įvairių sutartinių ženklų, kuriais jie moka 
susikalbėti, perduoti žinią, nurodyti kelią 
ir p.

A. Sutartiniai ženklai.
Sutartinių kelionės ženklų yra: a) ben

drų (žinomų) visiems Lietuvos skautams 
ir b) težinomų tik kurio vieneto (drau
govės, skilties) skautams. Pirmuosius nu
stato sąjungos vadovybė, o antruosius

Šiuo keliu eik.

Šiuo keliu neik.

Sustok,

Grįžk atgal.

Skubėk.

Eik atsargiai.

Išsiskyrėm.
(Išsiskirti).

Susiėjom.
(Susieiti).

Paslėptas laiškas.

Paslėptas laiškas.

Nuėjau namo. 
(Eik namo).

Lauk manęs čia.

22

Viskas gerai.

Priešo vylius.

Tiltas.

Parašas (Kauno tunto
V draugovės varnų 
skilties paskiltininkis— 
2 nr.).

nustato vieneto vadovybė ar susidaro 
patys to vieneto skautai.

Bendrieji ženklai yra visiems žinomi, 
gi atskiro vieneto sutartiniai ženklai tėra 
žinomi to vieneto skautams ir jie yra lai
komi didžiausioj paslaptyje. Niekam ne
išduodami ir nepaaiškinami. O jei kartais 
tūlas skautas ir sužino kito vieneto su
tartinių ženklų reikšmę, jis negali jais 
naudotis, negali jų vartoti ir negali jų 
kitiems aiškinti. Tokia jau skautų tradi
cija.

Bendrų sutartinių ženklų paaiškinimas. 
(Ženklus žiūrėk aukščiau).

1. Šiuo keliu eik. Eiti rodyklės kryp
timi.

2. Šiuo keliu neik. Neiti keliu, kuris 
pažymėtas tokia rodykle su kryžium (X) 
prieš ją. Kartais tas sutartinis ženklas 
yra sutrumpinamas: rodyklės ant kelio, 
ypatingai kryžkelėse, nededama, o tik 
padedama kryžius (X), Reikšmė ta pati.

3. Sustok. Ženklą radus sustoti ir arba 
laukti ar ieškoti kokių kitų ženklų (pav. 
paslėptas laiškas ar p,).

4. Grįžk atgal. Grįžk to rodyklės galo

kryptimi, kur yra dvigubos „plunksnelės".
5. Skubėk. Skubėk rodyklės kryptimi
6. Eik atsargiai.
7. Išsiskyrėm. Prie rodyklės galų skait

mens 2 ir 3 reiškia, kad ėję kartu išsisky
rėm ir 2 nuėjo vienos rodyklės krypti
mi, gi 3 — kitos. Tas ženklas gali turėti ir 
3 ir daugiau rodyklių, žiūrint, kaip ėjusių 
išsiskirstyta. Tas ženklas, paprastai, de
damas prie kryžkelių, kur išsišakoja ke
liai bei takai.

8. Susiėjom. Padėtas ženklas reiškia, 
kad iš tų krypčių susiėjom: iš vienos 
pusės 4, o iš kitos — 3; toliau einame 
viena kryptimi. Jis taip pat vartojamas 
kaip ir išsiskyrėm.

9. Paslėptas laiškas. Keturkampyje 
įrašytas skaitmuo reiškia, kad laiškas 
yra paslėptas už tiek tai (pav., 5) žings
nių rodyklės kryptimi.

10. Paslėptas laiškas. Keturkampyje 
įrašyti du skaitmens ir rodyklė laužtinė, 
reiškia, kad laiško ieškoti reikia pir
miausia nuo ženklo eiti tiek tai (10) žings
nių, paskui pasisukus į kairę eiti dar 
tiek tai (5) žingsnių.
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11. Nuėjau namo. Jei norima paro
dyti, kuria kryptimi nueita namo, tai 
(kaip yra ženkle) pridedama rodyklė. 
Akmenukas padėtas ant didesnio akme
nuko taip pat reiškia tą patį.

12. Lauk manęs čia. Plyta (ar pusplytėj 
padėta ant plytos turi tokią pat reikšmę.

13. Geriamas vanduo yra rodyklės nu
rodoma kryptimi už tiek tai žingsnių (3C 
ir 80).

14. Nėra vandens rodyklės nurodoma 
kryptimi ligi tiek tai (100) žingsnių.

15. Negeriamas vanduo yra rodyklės 
nurodoma kryptimi už tiek tai (40) žings
nių.

16. Viskas gerai. Ženklo smaigalių 
kryptimi yra viskas gerai (pav., geras 
kelias, pereinama vieta, tinka žaidimams, 
niekas nemato ar t. t., žiūrint kokiu at
veju dėti ženklai). Arba tas pats ženklas 
gali reikšti, kad ženklo dėjėjo savijauta 
yra gera, kad jam sekasi ar p.

17. Yra pavojaus. Ženklo smaigalių 
(dviejų) kryptimi yra pavojaus (pav., blo
gas kelias, blogai pereinama vieta, kas 
nors gali pamatyti ir p.).

18. Budėk! (dėmesio!). Patariama ap
sidairyti, budėti, kad kas nepastebėtų, 
kad nepraleistų ženklų ar p,

19. Kelias į stovyklą rodyklės krypti
mi.

20. Priešo vylius. Už tiek tai (20) 
žingsnių rodyklės kryptimi yra, pav., 
„oriešo“ ženklai, skautai ar p.

21. Tiltas yra už tiek tai (180) žings
nių rodyklės kryptimi. Panašiai gali būti 
nurodomas lieptas, keltas, trobesys, augąs 
medis ar p., tik vietoje tilto žymimas 
arba to daikto topografinis ženklas arba 
nupiešiama jo skičas.

22. Parašas.
Vieneto sutartinių ženklų gali būti 

įvairių. Susigalvojant ženklus svarbu ži
noti, kad ženklai turi būti paprasti, 
lengvai parašomi, nepainūs. Reikia veng
ti pasirinkti savo vieneto tokius sutarti
nius ženklus, kokius turi kiti vienetai.

Sutartinių (kelio) ženklų naudojimo tai
syklės.

1. Mokėti braižyti sutartinius ženklus 
ir žinoti jų reikšmę.

2. Ant sienų, kelio, lauko ar p. ženk
lus „dėti" tik tada, kada yra tokie žai
dimai, ženklų sekimas ar kitas būtinas 
reikalas. Negalima ženklų dėti neesant 
būtino reikalo.

3. Ženklus „dėti" tik ten ir taip, kad 
reikalui praėjus būtų galima juos „nu
imti" (sunaikinti).

4. Reikalui praėjus (pabaigus žaidimą 
ar p.) tuojau ženklus nuimti, kad nė jo
kios žymės neliktų.

5. Užtikus svetimus ženklus negalima 
jų gadinti, negalima į juos įterpti kitokių 
ženklų, vienu žodžiu, negalima kitiems 
žaidėjams kenkti.

Kaip dedami ženklai?
Žaidimuose ar iškylaujant, paprastai, 

dažnai priseina naudotis sutartiniais kelio 
ženklais.

Ženklai esti parašomi ar išraižomi ant 
kelio, prie kelio, ant tako, aikštėje ir p.

Pradžioje ženklai dedami dešinėj kelio 
pusėj, kad sekėjai geriau juos rastų. Pas
kui dedami, kaip išeina. Bet galima dėti 
ir toj kelio vietoj, kur geriau ar kaip yra 
patogiau.

Ženklus galima dėti:
a) išbraižant juos žemėj lazda, paga

liuku ar kitu kietu daiktu;
b) parašant ant kieto daikto (grindų, 

lentos, tvoros, akmens ar p.) kreida, 
anglimi ar pieštuku;

c) sudėstant iš žemių, akmenukų, pa
galiukų ar p.

Ženklus dėstant reikia turėti galvoje, 
kad juos būtų galima visai lengvai sunai
kinti, kad tada neliktų jokių žymių; todėl 
ženklai nededami chemišku pieštuku, 
alyviniais dažais, neįkertami’ sienoje ir p

B. SUTARTINIAI DAIKTAI.
Vietoje sutartinių (kelio) ženklų, tam 

tikrais atvejais galima vartoti įvairius su
tartinius daiktus, kurie tam tikra tvarka 
išmėtyti ar išdėstyti atstoja rašytinius 
sutartinius kelio ženklus (pav., šiuo ke
liu eik).

Sutartiniai daiktai dažniausiai varto
jami žaidimuose, vykstant į iškylas ir p.

Tokiais sutartiniais daiktas gali būti: 
a) popierio gabaliukai, b) virvutės gaba
liukai, c) akmeniukai ir k.

Popierio gabaliukai, kaip sutartiniai 
kelio sekimo ženklai, yra, gal būt, daž
niausiai vartojami. Laikraštis ar kitas 
popieris suplėšomas į smulkius gabaliu
kus ir tie gabaliukai atitinkamai išdėsto
mi.

Vienoje apylinkėje tuo pačiu laiku 
dedant kelius pėdsakus iš popierio gaba
liukų, kiekvienam pėdsakui vartojami 
kitokie popieriukai, kurie gali skirtis: 
popierio spalva, gabaliukų didumu, gaba
liukų forma ar kitomis popierio savybė
mis.

Vieniems pėdsakams gali būti varto
jamas baltas popieris, kitiems — jau ki
tų spalvų. Jei keliems pėdsakams tetu
rima tokio pat popierio, tai tas popieris 
suplėšomas vieniems į smulkius gabalė
lius, kitiems į stambesnius arba vieniems 
vienos formos (pav., keturkampius), o 
kitiems kitokios (pav., trikampius ar dau
giakampius). Jei popieris, vartojamas 
tuo pačiu laiku dėti keliems pėdsakams, 
nesiskiria savo spalva ir gabaliukų didu
mu bei forma, tai jis gali skirtis tuo, kad 
vieniems pėdsakams bus vartojamas 
spausdintas (su raidėmis), kitiems švarus 
nespausdintas popieris.

Popierėliai, kaip sutartiniai ženklai, 
tinka dėstyti tokiose vietose, kur jų ne
nupūstų vėjas (pav., miške, žolėje ir p.).

Virvutės gabaliukai taip pat tinka 
vartoti pėdsekystėje ten, kur gali tikti 
vartoti popierio gabaliukai.

Virvutė (ar siūlas) supiaustomas trum
pais, kelių milimetrų ilgumo gabaliukais. 
Ir tie gabaliukai mėtomi kaip ir popie
riaus gabaliukai.

Virvutės gabaliukai vieni nuo kitų 
(jei tuo pačiu laiku dedama keli pėdsa
kai) gali skirtis: virvutės spalva, virvu
tės storumu, gabaliukų ilgumu, gabaliukų 
savybėmis ar p.

Vieniems pėdsakams gali būti pavar
toti baltos spalvos, kitiems — tamsesnės 
ar šviesesnės spalvos virvutės bei siūlai. 
Taip pat virvutės gali būti skirtingos 
savo storumu (viena storesnė, kita plo
nesnė; vieniems pėdsakams vartojama 
virvutė, kitiems siūlai ir t. t.). Juk vir
vutė įvairiems pėdsakams gali būti su- 
piaustyta nevienodo ilgumo gabaliukais. 
Dar gi tokie pat gabaliukai, iš vienodų 
virvučių padaryti, vieni nuo kitų gali 
skirtis ir tuo, kad ant vienų gali būti 
užraišiojami kokie mazgeliai, ant kitų ne.

Virvutės gabaliukus pėdsakystėje, nu
rodant kelią, galima vartoti tokiose vie
tose, kur negalima išbraižyti ženklo arba 
negalima palikti popierėlio; juo labiau, 
kad tuos virvutės gabaliukus galima už
kabinti ar priraišioti ant medžių, dides
nių žolių ir p.

Akmeniukai bei kiti daiktai (medžio 
žievės, šiaudo gabaliukai, smėlio, žvyro, 

juodžemio ar p. kruopelės, lapai, žiemą 
— ledo gabaliukai) taip pat gali būti dės
tant pėdsakus pavartoti, kaip sutartiniai 
ženklai, parodanti kelio kryptį.

Kiekvieniems pėdsakams (jei tuo pa
čiu laiku dėstoma keli pėdsakai) gali būti 
vartojami skirtingi daikteliai, pav.: vie
niems akmeniukai, kitiems medžio žie
vės gabaliukai, dar kitiems smėlis ir p. 
Jei keliems pėdsakams tuo pačiu laiku 
vartojama tie patys daiktai (pav,, akme
niukai), tai tie daiktai gali skirtis didu
mu, spalva, forma ar pan.

Reikalui esant, ar susitarus, gali dės
tant tik vienus pėdsakus (kada nebus pa
vojaus sekėjams susimaišyti) būti varto
jami įvairūs daiktai tuo pačiu laiku (ir 
akmenukai, ir medžio gabaliukai ir kt.).

C. SUTARTINĖS ŽYMĖS.
Kalbant apie sutartinius (kelio) ženk

lus ir apie sutartinius daiktus pėdsėkoje, 
būtinai reikia prisiminti ir tam tikras 
sutartines žymes, kurios dažnai vartoja
mos sekant pėdsakus.

Sutartinėmis žymėmis pėdsėkoje galė
tumėm vadinti tokius ženklus, kurie pa
daromi kokiu pėdsakų dėjėjui ir sekėjui 
žinomu daiktu, bet kurie neturi paprastų 
sutartinių ženklų formos.

Sutartinius ženklus galima dėstyti, 
pav., ir lazda, atitinkamai jos galu ant 
žemės ženklą išbraižant. Bet tokiu su
tartiniu ženklu (dabar vadinsime žyme) 
gali būti laikomas tos lazdos galo įdūri- 
mo į žemę duobutė.

Sutartines žymes galime dėstyti lazda 
ar pagaliu, kastuvėliu, kirviu, peiliu ar 
kitu daiktu.

Sutartinės žymės labai lengvai ir grei
tai dėstomos. Jomis lengva ir sekti. Tik 
reikia šiek tiek pastabumo, kad sekėjas 
sugebėtų greitai skirti jam reikalingas 
žymes nuo visai atsitiktinai (ir ne tuo 
prietaisu) padarytų „žymių".

Sutartiniai daiktai ir sutartinės žymės 
dėstomi ir vartojami pagal tas pačias tai
sykles, kaip ir sutartiniai ženklai.

Tarpas tarp vieno daikto ir kito, tarp 
vienos žymės ir kitos, gali būti įvairaus 
didumo; žiūrint vietos, sekėjo prityrimo 
ir p. Jie gali būti dedami arčiau (tik už 
kelių metrų), gali būti toliau (už kelias
dešimt ar šimto metrų).

II. ŽMOGAUS PĖDSAKAI.
A. Mokykimės sekti žmogaus pėdsakus.

Kas yra žaidęs pėdsakų pagal sutar
tinius ženklus žaidimų, tai gerai žino, 
kaip labai įdomūs yra tie žaidimai.

Bet sekti žmogaus pėdsakais yra kur 
kas įdomesnis dalykas. Be jokių vadovų, 
kiekvienas pats sau gali susidaryti labai 
įdomių pramogų studijuoti žmogaus pėd
sakus.

Juk iš veido gali pažinti žmogaus 
būdą, tariant, gali pažinti žmogų. Prityrę 
pėdsekiai sako, kad žmogų taip pat ge
rai gali pažinti iš jo pėdsakų.

Pažinti žmogaus pėdsakus, mokėti juos 
skirti ir išvadoti yra taip įdomu ir kartu 
dažnai gyvenime labai naudinga.

Kiekvienas skautas ir skautė turėtų 
gerokai pramokti pažinti žmogaus pėdsa
kų sekimo meno.

Visų pirma, turite mokėti atskirti vie
no žmogaus pėdsakus nuo kito iš dydžio, 
pavidalo, vinių ir t. t.

B. Bendros pastabos apie žmogaus pėd
sakus. Kojų tipai.

Kad gal ir keista, bet visgi galime 
kalbėti apie žmonių kojų (geriau pasa
kius, pėdų) tipus. Pagal kojų padų formų 
įvairumą, paprastai skiriama trys kojų ti-
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pai: a) kreiva koja, b) paplokšti koja ir 
c) išlenkta koja;' šio pastarojo tipo kojų 
rečiausiai pasitaiko.

Kojos atspaudo dalys.
Kojos atspaude paprastai skiriama 

šios kojos pėdsako charakteringos dalys: 
a) letena su pirštais, b) vidurinis pado 
kraštas ir c) pentis (užkulnis).

Didžiojo kojos piršto atspaudas.
To piršto atspaudas turi charakterin

gą ypatybę: kojai ramiai stovint sulen
kiamoji gysla atspaude beveik neišsiski
ria, o vaikščiojant, gi ypatingai — bė
gant, dėl smarkaus muskulų veikimo, la
bai išsitiesia. Muskulo atspaude gauname 
teisingą apskritimą, kuris susijungia 
su užpakaline didžiojo piršto atspauda, 
kaip jo priedėlis (kaklelis).

Žingsnis.
Žingsnio ilgiu vadinsime tarpą nuc 

vienos kojos užkulnio užpakalinės briau
nos ligi antros kojos užkulnio užpakali
nės briaunos.

Suaugusio, vidutinio žmogaus žingsnio 
ilgis, priklausomai nuo vaikščiojimo grei
tumo, svyruoja nuo 65—95 cm. Einant 
paprastai jo ilgis yra ligi 80 cm, o bė
gant apie 90—100 cm. Iš viso reikia pa
sakyti, jei žingsnio ilgis prašoka 1 m, tai 
jau toks žingsnis yra ne vaikščiojant, bet 
bėgant padarytas. Rikiuotės mokymo me
tu kareivio žingsnio ilgis yra maždaug 
75 cm.

Seneliai ir vaikai daro mažesnį žings
nį. Moterų žingsnis taip pat yra trumpes
nis, paprastai apie 60 cm.

Daugelio žmonių dešinysis žingsnis yra 
kiek didesnis už kairįjį, nes jų dešinioji 
koja yra stipresnė už kairiąją. Kartais 
vyrų dešinysis žingsnis už kairįjį yra di
desnis ligi 2 cm, o moterų ligi 0,3 cm.

Vaikščiojimo linija (arba krypties li
nija) eina užkulnio (užpenčio) centru. 
Nors niekad ji nėra tiesioji; tikriau pa
sakius ji yra laužtinė linija; juk pėda nuo 
pėdos ne visada yra vienodai į šonus nu
krypusi; taigi kojų išskėtimas ne visada 
yra vienodas.

Vaikščiojimo kampas priklauso nuo 
eisenos, kaip statoma kojos: a) skleisti- 
nai (kada kojų letenos išsuktos į lauko 
pusę nuo vaikščiojimo linijos), b) glausti- 
nai (kada kojų letenos įsuktos į vidaus 
pusę, į vaikščiojimo liniją) ir c) lygiagre
čiai (kada abiejų kojų letenos statomos 
lygiagrečiai).

Iš vaikščiojimo kampo galima spėti 
žmogaus profesiją. Sakysim, raitelis 
mėgsta kojas statyti lygiagrečiai. Tokių 
pat palinkimų turi ir dailydė (namų sta
tytojas). Pirmasis tą paprotį įgauna jo
dinėdamas, antras vaikščiodamas bal
kiais.

Vyro žingsnio kampas yra paprastai 
daugiau atidengtas, kaip moters žingsnio. 
Vidutiniai imant vyro žingsnio kampas 
bus 31—32, o moters 30—32.

Vaikai priešakinę pėdos dalį mėgsta 
nukreipti į vidaus pusę, tariant jie kojas 
stato glaustinai.

Skersinis žingsnio tolumas (pėdos nuo 
pėdos atstumas statmenai vaikščiojimo 
linijai) vaikščiojant pas vyrus būna 11— 
12 cm, gi pas moteris 12—13 cm. Kada 
mažėja žingsnio ilgis (pamažu einant, 
sunkiai nešant), tada didėja skersinis 
žingsnio tolumas. Ir atvirkščiai. Skersinis 
žingsnio tolumas parodo eisenos tvirtu
mą, tam tikrą atsargumą einant.

C. KOJŲ ATSPAUDAI.
Kojų (pėdų) atspaudai yra negatyvūs 

ir pozityvūs.

Negatyvūs pėdų atspaudai pasilieka 
sniege, šlapiame molyje bei žemėje, smė
lyje, dulkėse ir p. Vadinas, negatyviais 
atspaudais vadinsime tokius kojų pėdų 
atspaudus, kurie palieka pėdai į minkštą 
gruntą įsmegus.

Pozityvūs pėdų atspaudai palieka ant 
lygaus paviršiaus, pav.: ant grindų, ant 
šaligatvio, ant kietos žemės. Pozityvų 
atspaudą pėda palieka, jei tas lygus pa
viršius yra plonai nuklotas dulkėmis, mil
tais ar p. arba ant visai švaraus pavir
šiaus atsispindusi pėda palieka savo pra
kaito ar kokio nešvarumo pėdos formos 
atspaudą.

Pėdos atspaudai gali būti pilni ir da
lini. Pilną pėdos atspaudą turėsime tada, 
kada bus atspaudas visos pėdos; jei 
atspaudas bus aiškus tik dalies pėdos, 
tai jis vadinamas dalinu pėdos atspaudu.

Atspaudus galima padaryti: 1) basa 
koja, 2) lengvai apauta koja ir 3) batuo
ta koja. Pirmu atveju atspaude gali būti 
aiškiai matomi pėdos apačios paviršiaus 
ir jo charakteringų vietų atspaudai. 
Antru atveju tie atspaudai gali būti arba 
mažai pastebimi arba visai nepastebimi. 
O batuotos kojos atspaudas palieka tik 
bato atspaudus. Kada žmogus būna 
apsiavęs tik kojinėmis, labai plonomis 
naginėmis ar p., tai sakome, kad jis leng
vai apsiavęs.

1. Basos kojos atspaudas.

Iš karto pažiūrėjus, galima nustebti, 
kaip yra sunku atskirti basų kojų pėdsa
kus — jie visi atrodo labai panašūs. Bet 
iš tikrųjų yra kitaip. Kaip skiriasi veidai, 
kaip skiriasi rankų atspaudai, taip pat 
skiriasi ir kojų atspaudai. Ir šie labai 
daug įdomaus pasako apie žmogų. Kitam 
Skautų Aido numeryje turėsime progos 
plačiau pakalbėti apie spėjimus, kokius 
galima iš jo pėdsakų daryti apie patį 
žmogų.

Stebėdamas pėdsakus turi pasirinkti 
aiškiai atspaustą pėdsaką, paskui turi rū
pestingai išmatuoti jo ilgį, kulno ilgį, plo
tį per pusę, kulno plotį ir t. t.

Matuodamas sekamo žmogaus basos 
kojos pėdsakus, nupiešk liniją nuo didžio
jo piršto galiuko iki mažojo piršto galiu
ko, paskui įsidėmėk, kur, atsižvelgiant į

Pozityvus pilnas basos kojos pėdos 
atspaudas. 

šią liniją, kiti pirštai yra. Žmonių pirštų 
padėtis kiek skirias.

Yra įvairių būdų matuoti žmogaus pė
dos atspaudams. Apie juos, kiek bus rei
kalinga, kalbėsime tolesniame šio straips
nelio skyriuje.

Stovint kojos pirštai palieka apskriti
mo formos atspaudus; gi vaikščiojant jų 
atspaudai kiek pailgėja. O pado „paduš- 
kėlės“ aukštumas vaikščiojant šiek tiek 
susitraukia, nes tada pailgėja visa pėda.

Vaikščiojant pirmiausia koja atsire
mia ant kulnies (penties), toliau spaudi
mas didėja į leteną. Dėl tokio nelygaus 
spaudimo išsiskirstymo, pentis ir pirmuti
nė pėdos dalis labiau įsispaudžia į že
mės paviršių. Be to, judant kūnui, pirštų 
galai pasidaro atsiremiamąją vietą ir, 
silpnai laikydamies, žemės paviršiuje kiek 
nuslysta užpakalin, todėl kojos atspaudas 
kiek sutrumpėja. Tai geriausiai galima 
pastebėti sniege arba šlapioje žemėje. Ko
jos nuslydimas yra juo didesnis, juo di
desnis yra ėjimas ir juo žemė yra minkš
tesnė.

Bėgant kojos atspaudas yra mažiau 
aiškus. Daugelis žmonių bėgdami remiasi 
tik priešakine letenos dalimi. Bet bėgi- 
gai, ypač pailsę, remiasi visa pėda.

2. Lengvai apautos kojos atspaudas.
Lengvai apautos kojos atspaudai yra 

labai panašūs į basos kojos atspaudus. 
Bet, paprastai, pirštų atspaudai nėra taip 
aiškūs ir jie dažnai susilieja su visos 
pėdos atspaudu.

Kojinėmis apautų kojų atspaude gali
ma gerai įskaityti kojinės „raštas“, audi
mas. Jei kojinė yra skylėta arba adyta, 
tai ir tie dalykai gali būti lengvai suran
dami atspaude.

Žinoma, lengvai apautos kojos pėdsa
kus sekti dažnai yra kebliau, kaip visai 
basos kojos ar batuotos kojos pėdsakus. 
Bet reikia atsiminti, kad dažniausiai pasi
taiko pėdsakų basų ir batuotų kojų, o 
lengvai apautų (ypač tik su kojinėmis) 
yra tik ypatingais atsitikimais. Tas la
bai padeda orientacijai.

Batuotos kojos pado atspaudo brėžinys

3. Batuotos kojos atspaudas.
Batų yra įvairių formų. Aišku, bato 

forma turi įtakos į pėdos atspaudą. Ji 
gali atspaudą padidinti arba sumažinti.

Kiekvienų batų padai turi šiokių to
kių charakteringų dalykų, kurie pėdse
kiui labai padeda.

Sekdamas batuotos kojos pėdsakus, 
gali turėti galvoje tokius dalykus:

1. pėdos ilgis nuo užkulnies iki pirštų;
2. pado platumas plačiausioje vietoje;
3. užkulnio ilgumas nuo krašto (aš

mens) pagal sieną iki užkulnio išlauki
nio pakraščio;

4. užkulnio platumas;
5. užkulnio aukštumas (minkštoje že

mėje);
6. vinių skaičius, forma, padėtis;
7. kokios nors kitos pado ar užkul

nio žymės; .
8. žingsnių (jei yra daugiau pėdų) il

gumas.
Kareiviai ir žemesnieji visuomenės 

sluogsniai paprastai nešioja batus su pa
sagėlėmis, kartais ir vinių prikaustytus.

(B. d.). Baltas Juodvarnis.
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PIKTO PROBLEMA. Parašė A. Jakš
tas. Šv. Kazimiero dr-jos leidinys nr. 625. 
Kaunas. 1935. 235 pslp. Parduodama po 
3,50 lit.

Pikto Problema nepriklauso tai kny
gų kategorijai, kuri vadinama vadovė
liais. Tačiau savo aiškumu, nuoseklumu 
ir gyvumu praneša tūlus vadovėlius.

Autoriaus pasirinktoji tema — Pikto 
Problema — yra labai svarbi ir skautų 
judėjimo nariams, nes 6-asis skautų įsa
kymas sako: Sek skautų Patroną Šv. Jur
gį: naikink pikta pasaulyje, o pirmiausia 
pačiam savyj. Taigi į šią knygą mes, skau
tai, galime žiūrėti, kaip į tam tikros mū
sų 6-ojo įsakymo dalies paaiškinimą.

Labai gyva, laisva tam tikrų pasikal
bėjimų—pašnekesių, kuriuose dalyvauja 
keli įvairių pasaulėžiūrių žmonės, auto
rius davė tokios puikios progos ir papras
tam žmogui, nepratusiam giliau filosofi
niai mąstyti, ar neturinčiam nuodugnes
nio religiniais klausimais išsimokslinimo, 
lengvai sekti svarbių tikėjimo tiesų na
grinėjimo, išgirstant įvairius „už ir prieš“ 
motyvus.

Knygoje, po autoriaus įžangos, yra 
tokios pašnekesių temos: I. Pikto esmė 
ir kilmė. II. Kam Dievas leido piktą pa
saulyje? III. Didžiausia pikto kalvė—bol
ševizmas. IV. Žiauriausioji piktenybė — 
karas. V. Kentėjimų prasmė. VI. Neišven
giamoji piktenybė — Mirtis. ir vėlių po
mirtinė būklė. VII. Nesibaigiamoji pikte
nybė — pragaras.

Šiuo žmogui svarbiu klausimu naujasis 
gerb. autoriaus veikalas yra labai nau
dingas. Juo labiau, kad knyga pasižymi 
dideliu minčių aiškumu, logiškumu; yra 
gyvai įtikinanti.

Knygą su dideliu malonumu galėtų 
perskaityti kiekvienas vyresnis skautas 
ir skautas vytis. — s —

PLAUKYMAS. Plaukymo vadovėlis. 
Spaudai paruošė A. Valatkaitis. Išleido 
Vandens Sporto Sąjunga. Kaunas. 1935. 
270 pslp. Kaina 3 lit.

Skautų patyrimo laipsnių programoje 
yra įrašytas reikalavimas mokėti plaukti. 
Kelios specialybės (plaukėjo, irkluotojo, 
jūrininko, gelbėtojo ir k.) taip pat reika
lauja, kad skautas mokėtų plaukti bei 
gelbėti. Esąs toks nerašytas skautų pa
protys, kuris uždedąs kiekvienam skautui 
savo gyvenime išgelbėti žmogaus gyvy
bę... Ir kur skautai dėvi „skalpus" (tam 
tikras juosteles prie kairio bliūzės peties 
antpečio), tai vieno skalpo galelis yra 
visą laiką mazgeliu surištas. O tas maz
gelis tėra atrišamas tada, kada skautas 
atlieka savo didžiąją pareigą — išgelbsti 
gyvybę. Todėl skautai mokosi įvairių 
pratybų ir gelbėjimų būdų, kad, esant 
progai, galėtų atlikti savo pareigą ir iš
gelbėtų iš ugnies, vandens ar kitokios ne
laimės žmogų.

Vandens sportas, ir ypatingai plauky
mas, yra labai naudingas dalykas. Todėl 
jau prieš keliolika metų mūsų skautai 
pirmieji pradėjo kultivuoti vandens spor
tą ir pirmieji savo nariams uždėjo parei
gos išmokti plaukti.

Skautų Aide buvo daug kartų rašyta 
apie vandens sportą ir plaukymą. Buvo 
ir pamokomų rašinių su iliustracijomis. 
Bet iš viso Lietuvoje neturėjome geres
nio vandens sporto bei plaukymo vado
vėlio.

Šiomis dienomis pasirodė aukščiau 
minėtas plaukymo vadovėlis, kuris dabar 
pagerėjus vandens sporto ir plaukymo 
sąlygoms, galės rasti didesnio susidomė
jimo.

Knygai įžangos žodį parašė vandens 
sporto s-gos pirmininkas p. J. Treinys.

Knygos turinys paskaidytas į tokius 
skyrius:

I. Plaukymas (trumpa plaukymo isto
rija, plaukymo vertė, kaip mokytis ir mo
kyti plaukyti, sportiški plaukymo būdai, 
kraul (ant krūtinės), kraul ant nugaros, 
plaukimas ant krūtinės, plaukimas ant 
nugaros, plaukimas ant šono, startas, pa
sisukimai, treningas, masažas).

II. Šuoliai į vandenį (šuoliai žilojoj 
senovėj, šuolių į vandenį reikšmė, spor
tiški šuoliai, šuolių į vandenį treningas).

III. Praktiški patarimai (skęstančiųjų 
gelbėjimas, įspėjimas besimaudantiems 
plaukikams, savo sveikatos ir gyvybės 
apsauga, taisyklės besimaudantiems, prie
žastys, dėl kurių negalima maudytis, plau
kymo rungtynių organizavimas, plaukyk- 
los).

IV. Oficialinė dalis (tarptautinės plau- 
kvmo taisyklės, tarptautinės šuolių tai
syklės, šuolių lentelės).

Iš knygos turinio ir iš to, kad knyga 
turi arti 200 prie turinio priderintų 
iliustracijų, skaitytojas jaus, kad naujasis 
plaukymo vadovėlis iš tikro yra gera 
knyga, kurią jis pats mielai įsigis.

Kadangi šį. beveik vienintelį ir kitais 
atžvilgiais gerą vadovėlį mes norime 
rekomenduoti jaunimui, tai vis dėlto turime 
pridurti, kad knygos rengėjai galėjo bent 
kiek atsargiau prasitarti apie katalikų 
bažnyčios „pažiūras" į plaukymą, nes jų 
išėjusios knygoje mintys (trumpoj plau
kymo istorijoj — 13 p.) apie bažnyčios 
nusistatymą „prieš maudymąsi, taigi ir 
prieš plaukymą“ ir vėlesnį tų pažiūrų 
„pakitimą", yra kiek neatsargios, pavir
šutiniškos arba bent neaiškios. Mūsų nuo
mone, analizas tas „pažiūras" mini ne ta 
prasme ir ne tomis sąlygomis, kokios ta
da buvo.

Knyga paruošta gerai. Gausiai ilius
truota. Dabar bus lengva kiekvienam iš
mokti plaukyti.

Leidinys turėtų rasti vietos kiekvieno 
skautininko, instruktoriaus bei vieneto 
naudingųjų knygų lentynėlėje. — s —

Myki Mažiems laikams IMioli
Naujas gražus Skautų Aido leidinys 
mokytojams, tėvams, auklėtojams ir 
jaunesniųjų skautų-čių vadams.

Knyga gausiai ilius
truota e Parduoda
ma po 1,50 lt. , Rei
kalauk. knygynuose --------------- .. . _ZZ

Sėkmingai galėsi mokytis, jei įsigysi šią 
knygą:

SKAUIYBES 
HERMIU KAMS

Parduodama po 2,50 lit. Reikalaukite vi
suose knygynuose ir Skautų Aido admi

nistracijoje.

NAUJI LEIDINIAI.

— Aleksandras Tyruolis. PAVASA
RIS SAULĖJ. Eilėraščiai. Marijampolė, 
1935. 48 pslp. Kaina 1,50 lt.

— J. T. Jonaitis. VOKIETIJOS PRO
PAGANDA PRIEŠ LIETUVĄ. Didžiosios 
ir Mažosios Lietuvos Kultūrinio Bendra
darbiavimo S-gos leidinys. Kaunas. 1935. 
47 pslp.

Noriu keistis pašto ženklais.
A. Giedraitis. Kaunas, Putvinskio g. 

14b, b. 8.

yra naudingiausias 
sezono vadovėlis. 
Reikalaukite visuos 
knygynuose.
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AKLASIS JERONIMAS IR JO BROLIS.
(Tęsinys iš 191 pslp.).

bar su žingeidumu klausėsi dainos. Atėjo 
bernas ir pažabojo arklius. Dabar kelei
vis išėmė iš kišeniaus vieną franką ir pa
davė Karlui.

— Ak, dėkui, dėkui!
Keleivis įsėdo į vežimą ir susisuko i 

apsiaustą. Karlas paėmė nuo žemės stik
linę ir užlipo laipteliais į namą. Jeroni
mas toliau dainavo. Keleivis iškišo gal
vą iš vežimo ir su pasigailėjimu žiūrėjo. 
Staiga, rodos, atėjo jam koks tai suma
nymas ir jis nusišypsojo. Po to tarė už 
poros žingsnių stovinčiam aklajam:

— Kaip tu vadiniesi?
— Jeronimas.
— Na, Jeronimai, neduok save ap

gaudinėjamas.
Vežėjas užlipo ant savo sėdynės.
— Kaip tai apgaudinėti, mielas po

ne! — klausė Jeronimas.
— Aš tavo palydovui daviau dvide

šimts frankų auksinį.
— Dėkui, dėkui, pone!
— Taigi žiūrėk.
— Tai mano brolis, pone: jis manęs 

neapgaudinėja.
Jaunasis vyras dvejojo vieną sekundę, 

bet taip jam galvojant vežėjas paragino 
arklius. Keleivis atsilošė atgal, tarytum 
norėdamas pasakyti: likime, eik savo ke
liu! Ir vežimas nuvažiavo.

Aklasis, padėkos ženklui, mojavo ran
komis. Dabar jis išgirdo grįžtantį Karlą, 
kuris kalbėjo:

— Einam, Jeronimai, viršun. Marija 
pakūrė pečių ir bus šilta!

Jeronimas paėmė gitarą tarp ran
kų ir lipo į viršų. Dar ant laiptelių jis 
šaukė:

— Duok man pačiupinėti! Kaip senai 
jau neturėjau aukso gabalą!

— Kas yra, — klausė Karlas, — apie 
ką kalbi?

Jeronimas buvo jau viršuj ir rankomis 
rodė ties brolio galva ženklą, kuris turėjo 
reikšti džiaugsmą ir švelnumą.

— Karlai, mano mylimas broli, yra 
dar pasauly gerų žmonių!

— Žinoma, — pasakė Karlas, — iki 
šiol turime dvi lyras ir trisdešimts sente- 
zimų; čia dar yra austriškas pinigas, tur
būt, pusė lyros.

— Bet dvidešimts frankų — dvidešimts 
frankų! — šaukė Jeronimas, — aš viską 
žinau!

Nuslinko į trobą ir sunkiai atsisėdo 
ant suolo.

— Ką tu žinai? — klausė Karlas.
— Užteks šposauti! Duok man į ran

kas! 0 kaip senai jau esu čiupinėjęs 
aukso šmotą!

— Ko gi nori? Iš kur aš tau paimsiu 
auksinį pinigą. Čia yra dvi ar trys lyros.

Aklasis sudavė į stalą:
— Dabar jau gana! Nori nuo manęs 

paslėpti!
Karlas rūpestingai ir neramiai pažiū

rėjo į brolį. Jis atsisėdo šalia jo, prislin
ko visai arti ir paėmė jo ranką:

— Aš nieko nuo tavęs neslepiu. Kaip 
gali taip manyti? Dar niekas man auksi
nio pinigo nedavė.

— Bet jis pats man sakė!
— Kas sakė?
— Na, tas jaunas vyras, kuris šen ir 

ten bėgiojo.
— Kaip? Aš tavęs nesuprantu!
— Jis taip man pasakė: — Kaip va

diniesi? ir po to: — žiūrėk, žiūrėk, ir ne
leisk save apgaudinėti!

— Tu, tur būt, sapnuoji, Jeronimai; 
tai yra nesąmonė!

— Nesąmonė! Aš pats girdėjau, d gir
dėt galiu gerai: — Neleisk save apgauti, 
aš jam įdaviau auksinį, — ne, ne taip 
jis pasakė: — aš tavo palydovui daviau 
dvidešimties frankų auksinį.

Į trobą įėjo šeimininkas:
— Na, kas.su jumis atsitiko? Ketver

tu atvažiavo.
— Einam, — kalbėjo Karlas,—einam!
Jeronimas sėdėjo vietoje:
— Kuriam tikslui? Ką tai padės? Tu 

dabar stovi tenai ir . . .
Karlas nutvėrė jo ranką:
— Tylėk! Einam dabar žemyn!
Jeronimas tylėdamas pasekė brolį, bet 

lipant laiptais tarė:
— Mes dar pakalbėsim! Dar pakalbė

sim!
Karlas negalėjo suprasti, kas atsitiko. 

Argi Jeronimas staiga išėjo iš proto?
Atvykusiam vežime sėdėjo du anglai; 

Karlas ištiesė prieš juos kepurę ir aklasis 
dainavo. Vienas anglų išlipo iš vežimo ir 
įmetė pinigą į kepurę.

— Dėkui, — tarė Karlas, o paskiau, 
lyg sau taikydamas, — dvidešimts sente- 
zimų.

Jeronimo veidas nepakilėjo; jis už
traukė naują dainą. Vežimas su dviem 
anglais išvažiavo.

Broliai tylėdami užlipo į viršų.
Jeronimas atsisėdo ant suolo, Karlas 

liko stovėti prie pečiaus.
— Kodėl nieko nekalbi? — paklausė 

Jeronimas.
— Dabar! — atsakė Karlas, kurio bal

sas šiek tiek drebėjo, — gali tik taip 
būti, kaip aš pasakiau.

— Kaip tu pasakei?
— Tas jaunas keleivis, tur būt, be

protis.
— Beprotis! Labai įtikėtina! Kuomet 

jis sako, jog mano broliui įteikė dvide
šimts frankų — jis beprotis! Ech — ko
dėl jis pasakė, kad nesileisčiau apgauna
mas?

— Gal jis ir nebuvo beprotis... bet yra 
žmonių, kurie su mumis vargšais mėgsta 
šposauti. . .

— O taip! Šposai! — rėkė Jeronimas, 
gerdamas iš stiklinės vyną, — tą tu dar 
sumanei išgalvoti! Aš taip ir maniau!

— Bet, Jeronimai, — maldavo Karlas 
susijaudinęs, — kam man reikia... kaip 
gali taip manyti...

— Kodėl dreba tavo balsas... aha., 
kodėl?

— Jeronimai, užtikrinu tave, kad aš...
— Taip! Bet aš tavim netikiu! Da

bar tu juokies... aš žinau, kad tu dabar 
juokies!

Iš apačios sušuko bernas:
— Alo, žmonės atvažiavo!
Broliai mechaniškai atsistojo ir nulipo 

žemyn. Du vežimai kaip tik tuo laiku 
užvažiavo: vienam sėdėjo trys ponai, 
antrame — pagyvenusi pora. Jeronimas 
dainavo. Karlas, kaip pritrenktas, stovėjo 
šalia ir galvojo, ką jis dabar turi daryti? 
Brolis juo netikėjo! Kaip tai galėjo įvyk
ti? Su baime jis stebėjo Jeronimą, kuris 
laužytu balsu traukė giesmę. Jam atro
dė, tarytum iš aklojo kaktos skrieja min
tys, kurių anksčiau niekad nematydavo.

Vežimai nuvažiavo, bet Jeronimas 
dainavo toliau. Karlas nedrįso jo nutrauk
ti. Jis nežinojo, ką pasakyti ir bijojo, kad 
balsas gali drebėti. Tada pasigirdo juo
kiantis Marijos šauksmas iš viršaus:

. r*

Geras yra stipresnis už blogą... Bet kodėl gi taip dažnai matom, jog 
blogas ima viršų? Todėl, kad mes per trumpai žiūrim ir per trumpai 

matome.

— Ko gi dar dainuoji? Iš manęs nieko 
negausi!

Jeronimas sustojo: atrodė, kad kas jo 
balsą ir stygas nupiovė. Tada jis pasikėlė 
laiptais aukštyn ir Karlas pasekė pas
kui’. Kambaryje jis atsisėda šalia aklojo. 
Ką reikia daryti? Neliko kitos išeities, 
kaip dar sykį bandyti broliui viską iš
aiškinti. "

— Jeronimai, aš tau prisiekiu... pa
galvok, Jeronimai, kaip tu gali pamanyti, 
kad aš...

Jeronimas tylėjo. Jo mirusios akys bu
vo nukreiptos per langą į pilką dangaus 
skliautą.

Karlas kalbėjo toliau.
— Anas gal ir nebuvo beprotis... bet 

tik pamišęs gali taip sakyti... taip, taip 
tik pamišęs...

Jis pats netikėjo savo žodžiais, kuo
met Jeronimas negailestingai nusisuko.

— Kuriam tikslui aš slėpčiau? — 
kalbėjo užsidegdamas Karlas, — tu žinai, 
kad aš suvalgau ir išgeriu nedaugiau už 
tave. Jeigu aš nusiperku naują švarką — 
tu taip pat žinai... kuriam tikslui man tie 
pinigai? Ką turėčiau su jais daryti?

— Nemeluok! Aš girdžiu, kaip tu me
luoji! — iškošė pro dantis Jeronimas.

— Aš nemeluoju, Jeronimai, tikrai ne
meluoju...

— Taip, taip, tu jai atidavei arba dar 
atiduosi!

— Marijai?
— Kam kitam, jei ne Marijai. Tu me

lagis ir vagis!
Ir tarytum nenorėdamas daugiau su 

juo prie stalo sėdėti, pastūmė alkūne 
brolį.

Karlas atsistojo. Pradžioj jis žiūrėjo į 
Jeronimą, po to apleido kambarį ir išėjo 
į kiemą. Dabar jis žiūrėjo plačiai atver
tom akim į gatvę, kuri skendo miglose. 
Karlas sukišo rankas į kišenius ir išėjo 
į apylinkę: jam rodės, kad brolis jį išvijo. 
Kas gi buvo atsitikę?... Jis iki šiol nega
lėjo suprasti. Kas per žmogus galėjo ten 
būti, kuris duoda vieną franką ir sako, 
jog tai dvidešimt? Tas svetimasis turėjo 
gal kokį pagrindą šiam posakiui? Karlas 
pradėjo atydžiai galvoti, ar nebuvo kur 
nors įsigijęs priešo, kuris dabar sumanė 
atkeršyti... Bet kiek tik jis galėjo prisi
minti, nebuvo nė vieno žmogaus, kurį bū
tų įžeidęs ar užgavęs. Jau dvidešimts me
tų, jis niekuo kitu neužsiima, kaip tik 
stovinėja kiemuose ir šalikelėse nuožmiai 
nusiėmęs kepurę... Buvo nesuprantama. 
Koki turėjo būti žmonės plataus pasau
lio, kurių jis nepažinojo?... Iš visų kraš
tų jie čia praeina ir ką jiems Karlas ga
lėjo apeiti!

— Dvidešimts frankų daviau tavo bro
liui... Skambėjo Karlui ausyse. Viena tik 
buvo aišku, kad Jeronimas juo netikėjo!... 
Tokio skaudaus smūgio jis negalės pa
kelti! Reikia rasti kokią nors išeitį...

Karlas skubiai grįžo į trobą.
Jeronimas gulėjo išsitiesęs ant suolo ir 

jo atvykimo tarytum nepastebėjo. Marija 
atnešė abiems valgy t. Valgant nebuvo pra
tartas nė vienas žodis. Kuomet Marija 
nuvalė stalą, Jeronimas staiga susijuokė 
ir jai pasakė:

— Ką gi dabar pirksi už tuos pinigus?
— Ką pirksiu? Naują suknelę ir su- 

žiedotuvėms žiedą!
Marija dabar kreipėsi į Karlą.
— Ko nori jis iš manęs?
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APIE PERKŪNIJAS IR APSISAUGO-
-JIMĄ NUO JŲ.

Kai Benjaminas Franklinas išrado per
kūnsargį, prietaringi žmonės kaltino jį 
pasipriešinimu Dievo valiai Jei Dievas 
nori žmogų nubausti, tai, sakė jie, jokie 
apsisaugojimai nieko nepadės: jis bus 
perkūno nutrenktas. Bet buvo ir tokių 
žmonių, kurie naujam išradimui pridavė 
perdaug reikšmės. Jie tvirtino, jog per
kūnsargis visai pašalins pavojų būti per
kūnijos nutrenktam. Perkūnsargiai pasi
darė labai žinomi. Jais pasipuošė bažny
čių ir visokių trobesių stogai.

Nuo perkūnsargio išradimo praėjo jau 
180 metų, tačiau ir šiandien nėra galuti
nai išspręstas klausimas, ar jis apsaugoji- 

4 mo atžvilgiu yra naudingas, ar ne. Dar ir 
šiandien kai kurie mano, jog perkūnsar
gio vertė yra labai menka. Nesunku rasti 
mokslininkų, kurie laikosi tokios nuomo
nės. Jie sako, jog apsisaugoti nuo perkū
nijos nėra jokios galimybės. Iš kitos pu
sės, daugelis elektros ekspertų ir moksli
ninkų mano, jog perkūnsargiai yra geras 
dalykas ir teikia apsaugą.

General Electric kompanija Amerikoje 
darė įdomius bandymus. Laboratorijoje 
buvo pagaminta perkūnija ir žaibavimas. 
Ten pat stovėjo mažyčiai nameliai. Vieni 
jų turėjo perkūnsargius, o kiti ne. Pasiro
dė, kad dirbtinė perkūnija trenkė beveik 
išimtinai į tuos namus, kurie neturėjo 
perkūnsargių.

Iš kitos pusės, yra žinomi atsitikimai, 
kuomet trobesiai buvo tinkamiausiai per
kūnsargių apsaugoti, o tai nieko negel
bėjo: jie buvo žaibo užgauti. Tvirtina
ma, kad yra pasitaikę tokių atsitikimų, 
jog elektros ugnies kamuolys, nušokęs 
nuo perkūnsargio, įsigavo į trobesio vidų.

Mes turime naują teoriją apie perkū
nijos trenkimą. Tos teorijos autorius yra 
dr. N. E. Dorsey, pasižymėjęs elektros 
ekspertas. Ilgų metų tyrinėjimas įtikino 
jį, i°g perkūnijos trenkimas yra dvejo
pos rūšies. Viename atvejyje žaibas pri-

Duokite atramos tašką, aš ir žemę 
pakelsiu.

(Archimedas) 

silaiko visų taisyklių, kokios yra žinomos 
elektros mokslui. Jei namas perkūnsargio 
apsaugotas, tai jis jo niekuomet neliečia. 
Visai kas kita yra su kitos rūšies žaibu 
arba perkūnijos trenkimu, kuris nesilaiko 
jokių taisyklių ir nekreipia mažiausio dė
mesio į perkūnsargį.

Dr. Dorsey sako, jog antros rūšies 
žaibas yra niekas daugiau, kaip tik elek
tronų rinkinys. Tie elektronai yra lyg 
iš šautuvo iššaunami ir nuo savo kelio 
nepasisuka, kaip nepasisuka kulka. Aišku, 
kad toks „elektronų šūvis“ jokių elektros 
taisyklių nesilaiko: jis lekia, kaip kulka, 
ir pataiko tam, kas ant kelio pasipina.

Ta nauja teorija visai skiriasi nuo to, 
kas buvo skelbiama apie perkūniją dar 
netolimoje praeityje. Praeityje buvo ma
noma, kad žaibas yra tik elektros ki
birkštis. Mažesnį žaibavimą galima pa
gaminti laboratorijoje. Tačiau kibirkštys 
yra labai silpnos, palyginus su žaibu. Žai
bo ilgumas paprastai siekia apie pusę 
am. mylios. Bet yra atsitikimų, kuomet 
žaibo ilgis lygus penkioms mylioms. F. 
W. Peek apskaičiavo, jog žaibas turi maž
daug 100.000.000 voltų.

Žaibo intensyvumas nėra vienodas. 
Perkūnijos audroje gal tik pasitaiko du ar 
trys sužaibavimai, kurie pasižymi savo 
nepaprasta jėga. Bet žaibui turėti 
50.000.000 kilovatų jėgą yra visai papras
tas dalykas. Visos Amerikos elektros gami
nimo stotys galėtų pagaminti tik pusę 
tos jėgos.

Anglų mokslininkų surinkti statistiniai 
daviniai rodo, jog be paliovos pasaulyje 
siaučia 1.800 perkūnijos audrų, dieną ir 
naktį.

Viso žaibavimų, pasak prof. C. T. R. 
Wilsono, pasaulyje kas sekundę įvyksta 
100. Tai išvysto tokią milžinišką jėgą, 
kurią sunku ir skaičiais išreikšti. Paliuo- 
suojama elektros energija lygi vienam bi- 
lionui kilovatų. Vadinasi, perkūnijos 
audros pagamina dvidešimtį kartų dau
giau elektros jėgos, negu dabartiniu lai
ku yra pagaminama visuose pasaulio 
kraštuose. Vidutiniškai apskaičius, žaibai 
per minutę pagamina už dešimt milijo
nų litų elektros. Kiekviena perkūnijos 
audra išeikvoja elektros už 300.000 ar 
400.000 litų.

Visi tie apskaičiavimai yra paremti tuo, 
kad žaibas savo savybėmis nesiskiria nuo 
laboratorijose pagamintų elektros ki
birkščių. Didelėje daugumoje atsitikimų 
taip ir yra. Štai kodėl perkūnų audros, 
bendrai imant, nėra taip jau labai pavo
jingos. Perkūnsargiai nuo tokių audrų 
apsaugoja ir žmones ir trobesius.

Bet visai kitoks reikalas su „elektro
nų šūviais“. Nuo jų perkūnsargiais nega
lima apsiginti. Kas pasitaiko ant jų tako, 
tą jie ir užgauna. Tas faktas aiškina, kodėl 
kartais perkūnija trenkia ir į tokius na
mus, kurie yra tinkamai perkūnsargių 
apsaugoti.

Bet jeigu nuo „elektroniškų žaibų“ ne
galima apsiginti, tai ar jie nesudaro žmo
nėms didelio pavojaus? Reikia pasakyti, 
kad tas pavojus yra labai mažas. Pirmiau
sia „elektroniškų šūvių“ pasitaiko nedaug. 
O antra vertus, jie juk netaiko į žmogų.

Per sekundę pasaulyje įvyksta 100 su
žaibavimų. Didelė jų dauguma visai ne
pasiekia žemės, o tik persimeta nuo vie

no debesies ant kito. Ir iš tų žaibų, ku
rie pasiekia žemę, tik labai nedidelis nuo
šimtis priklauso „elektronų šūviams“, nuo 
kurių žmogus kol kas dar negali apsi
saugoti.

Kai perkūnijos audra užtinka mus 
laukuose, tai geriausia yra atsigulti ant 
žemės arba stovėti netoli nuo medžio (bet 
ne po medžiu) arba kito kokio aukšto 
daikto. Mat, žaibas paprastai užgauna 
aukščiausį daiktą. Žmonėms reikia sau
gotis, kad jie nebūtų tais aukščiausiais 
daiktais ir nepritrauktų žaibo. O kai dėl 
„elektronų šūvių“, tai geriausia visiškai 
juos užmiršti: nuo jų žmonės negali apsi
saugoti, bet tuo pačiu laiku jie jų ir ne
pritraukia.

Atpasakojo Arėjas Vitkauskas.

Guminiai pinigai.
Sijame (Azijoje) išleisti į apyvartą gu

miniai pinigai. Sako, kad tuos pinigus la
bai sunku padirbti.

Balionas pakilo 30V» kilometrą į stra
tosferą.

Prieš keletą mėnesių Maskvoje buvo 
pakilęs balionas, vienas, be žmonių. Pra
slinko du mėnesiai, bet niekas jo niekur 
negalėjo rasti: jis vis kažin kur lakiojo ir 
tik po dviejų mėnesių kelionės nusileido. 
Radę jį žmonės tuoj atgabeno į Maskvą, 
kur buvo mokslininkų apžiūrėtas. Balione 
buvo tam tikri instrumentai, kuriais nu
statyta, kad jis buvo pakilęs labai aukš
tai — 30.500 metrų aukščiau jūros pavir
šiaus.

Redakcijos laiškai.
Senas Stumbras (Radviliškyje). Labai 

miela, kad nori Skautų Aide bendradar
biauti. Durys visiems atdaros. Gerai pa
rašytą korespondenciją įdedame. Rašyk ir 
daugiau. Kai dėl priedo, kurį atsiuntei 
eilėraščio forma, tai jau yra sunkiau su
sitarti: jis yra labai silpnas. Verčiau ra
šyk korespondencijas, jas gerai parašai.

Lietuvis (Kelmėje). Dėkui už rašinius; 
juos tuoj naudojame. Tik, mielasis, rank
raščius redakcijai rašyk ne abiejose lapo 
pusėse. Skautų Aidą būtų geriausia užsi
prenumeruoti ir tada reguliariai gausite. 
Mat, į Kelmės laikraščių kioskus spaudos 
biuras, kuris kioskams pristatinėja laik
raščius, Sk. Aido nenori siųsti, nes maža 
tepareikalaujama, o siuntinėjimas bran
giai atsieinąs.

Strazdo broliai (Kaime). Siunčiant re
dakcijai rankraščius, būtinai reikia auto
riaus ar siuntėjo pavardę parašyti. KLitą 
kartą tokių jūsų rašinių nespausdinsime.

A. P. (Skuode). Korespondencija apie 
skautus vyčius tinka, bet ją turėjome, 
nors ir prieš korespondento valią, ištaisyti. 
Paprastai skautų vyčių įžodžio apeigos 
nėra pašaliniams skelbiamos nė atpasa
kojamos, kad ir geroj korespondencijoje.
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UŽDAVINIAI.

Užd. nr. 95.
Ką mes matome žiūrėdami į veidrodį?

Užd. nr. 96.
Ar galime ledo pagalba sukurti ugnį?

Užd. nr. 97.
Stalo gale padėtas papirosas rūksta 

iš abiejų galų, bet dūmas, išeinąs iš 
mundštuko, leidžiasi žemyn, o iš kito ga
lo, kur dega, aukštyn.

Kodėl taip yra, nes šiaip, rodos, tu
rėtų dūmai kilti iš abiejų galų aukštyn?

Užd. nr. 98.
Aušroko iš Kauno.

Užd. nr. 99.
Ly iš Kauno.

Stačiai: 1) subėga vanduo (vard.), 2) 
žirnio sesutė, 4) dvibalsis (mišrus), 5) bai
sus žvėris (pavadinimuose), 6) šventas 

žodis, 8) foto firma, 9) pramogų vieta,
11) šv. miestas, 14) laiko matas, 15) gai
da, 16) kūno dalys, 17) Afrikos ežeras, 
19) dievas, 21) iš odos, 22) buria.

Gulsčiai: 1) nuotaika, 3) dalis, 5) bal
das, 7) sala, 10) veiksmažodis, 18) kūno 
dalis, 20) jautis, 23) įvardis (vietininkas), 
24) kūno dalis, 25) grūdas, 13) apiberia,
12) vagis, 16) upė.

Užd. nr. 100.
L. Gavėno iš Kauno.
1 A A
2 A A A
3 A A A A
4 A A A A Ą
5 B B B D E Ė
6 Ė E Q I I I I
7 I I I I I I K K 
8KKLLLLLMM 
9MMNNNNNNNN
lONNOOOPRRRRS 
11 S S S S S S Š T U U Z Ž
Iš šių raidžių, tokia pat tvarka, kaip 

raidės, sudarykit šiuos žodžius: 1) gaida, 
3) Viduržemio jūros sala, 2) veiksmas 
(liep. nuos. būs. 1.), 4) pavojingas šliūžas, 
5) žemės plutos įdubimas, Amerikos upė, 
7) priešingas „pažino", 8) profesija (gal. 
1.), 10) arklių prižiūrėtojas, sumaniai 
(daiktav.),

Stačiai nuo 1 iki 11 išeina vyr. 
vardas.

Užd. nr. 101.
Vyturio iš Raseinių.

Šaradė.
Vyro vardui galus apkarpysi — 
Vasarnamį pamatysi.
O jei raidę tik įdėsi,
Siūlo brolį tu regėsi.

Užd. nr. 102.
P. Škiudo iš Šiaulių.

Šaradė.
Dengiamai medžiagai
Raidę mainysi,
Tiktai ant beržo mane matysi.

Užd. nr. 103.
Vėjelio iš Skapiškio.

Šaradė.
Azijos tautai raidę mainysi, _
Aukštą kalną pamatysi.

Užd. nr. 104.
A. G. iš Alytaus.

Šaradė.
Menkas įvardis esu,
Dviejų raidžių negailėsi — 
Tai po lietaus' praregėsi. 
O jei pirmą raidę keisi, 
Nepaklysi kur tik eisi.

Užd. nr. 105.
P. iš Alytaus.

Šaradė.
Veido dalis aš esu,
Pirmą raidę jei mainysi, 
Tuomet medį pamatysi.

Užd. nr. 106.
L. Gavėno iš Kauno.

Šaradė.
Lengvas daiktas aš esu, 
Tau atspėti nesunku. 
Vieną raidę jei mainysi, 
Sulenkęs ranką pamatysi.

Užd. nr. 107.
L. Gavėno iš Kauno.

Šaradė.
Pakilimui dvi raides ištrauksi, 
Medžio dalį tuojau gausi.

Medžiui raidę jei mainysi, 
Tarnautoją pamatysi.

Užd. nr. 109.
L. Gavėno iš Kauno.

Šaradė.
Skysčiui dvi raides pridėsi, 
Klaipėdos uoste tuomet jį regėsi.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.

' Užd. nr. 91.
Yra nuomonė, kad paskendę laivai 

jūrose, vandenynuose nepasiekia dugno, 
o kabo tam tikroje gilumoje, kur van
dens tankumas yra pasikeitęs iki tam 
tikro laipsnio nuo viršutinio vandens 
sluoksnio. Ši nuomonė lyg ir turėtų tam 
tikro pagrindo, nes vandens slėgimas 
vandenynų gelmėse pasiekia didelių skai- * 
čių: 10 metrų gilumoje į panertą daiktą 7 
vanduo spaudžia 1 kg. į 1 cm.!, 20 m. | 
gilumoje tas spaudimas lygus 2 kg., 100 
m. — 10 kg., 1000 m. — 100 kg. Van- Į 
denynų gilumas būna iki kelių kilometrų. 
Ramusis vandenynas turi vietų, kur gi
lumas siekia 10 ir daugiau kilometrų. 
Lengvai galime apskaičiuoti koks dide
lis slėgimas yra tose gelmėse. Žinomas 
okeanografas Džonas Merrejus savo 
knygoj Okeanas aprašo tokį bandymą: 
Trys įvairaus dydžio stikliniai vamzde
liai buvo hermetiškai uždaryti, suvynioti 
į drobę ir įdėti į skylėtą varinį cilinderį. 
Šis cilinderis buvo įleistas į 5 kilometrų 
gilumą. Išėmę pamatė, kad drobė, į kurią 
buvo įdėti vamzdeliai, yra pripildyta bal
tos lyg sniegas masės. Tai buvo sutriuš
kintas stiklas. Medžio gabalai, ištraukti 
iš tokios gilumos, vandeny skendo lyg 
akmens, nes jie buvo smarkiai su
spausti. »

Tikrumoje atrodytų, kad toks didelis 
slėgimas didelėse gelmėse turėtų pakeisti 
vandens tankumą, kad tokiam vandeny 
panardyti daiktai turėtų plaukioti pana
šiai, kaip geležies gabalas gyvsidabry. 
Vienok panaši nuomonė nepagrįsta. 
Bandymas rodo, kad vanduo, bendrai, 
kaip visi skysčiai, mažai pasiduoda su
spaudžiamas. Vanduo spaudžiamas 1 kg. 
į 1 cm? suspaudžiamas Vnooo savo tūrio. 
Panašiu būdu ir toliau suspaudžiamas 
vanduo kiekvienu nauju kilogramu. Jei
gu mes norėtume pasiekti tokį vandens 
tankumą, kad jame plauktų geležis, tu
rėtume padidinti vandens tankumą 8 
kartus. Tuo tarpu padidinti tankumą 2 
kartu reikia 11000 kg. jėgos į 1 cm.8. Tai 
atitiktų 110 kilom, vandenynų gilumai. 
Iš čia aišku, kad kalbėti apie vandenynų 
gelmių tankumo padidėjimą nėra pras
mės. Giliausioj vandenyno vietoj van
dens tankumas vos padidėja 5°/o. Tas 
nei kiek negali paveikti į plaukiojančius 
kūnus vandeny, juo labiau, kad kieti kū
nai panardinti vandeny taip pat pasi
duoda esamam slėgimui: jų tankumas 
irgi didėja. Todėl aišku, kad visi nu
skendę laivai eina tik į dugną.

— Viskas, kas skęsta stiklinėj van
dens, sako Merrėjus, taip pat skęsta ir 
pačiame giliausiame vandenyne.

Užd. nr. 93. i
Antis, pantis.

Užd. nr. 94.
Nagas, ragas, lakas.

„VILNIAUS" sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė Jį. Tel. 776.
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