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SĄŽININGAI ATLIKOME SAVO
Kiekvienas skautas turi kokį nors už

siėmimą, tai mokslą ar kokį kitą amatą. 
Skautas laisvo laiko dalį aukoja skau
tiškam darbui. Kai kada sunku suderinti 
skautiškas darbas su skauto kasdieninėm 
pareigom. Skautai ir skautų vadai turėtų 
dėti pastangas, kad tai vienas kito nekliu
dytų. Nuo kiekvienų tiesioginių pareigų 
atlieka laisvo laiko. Skautų draugovės ir 
skiltys taip pat skiria, sueigoms bei užsi
ėmimams, laiką, kad tas netrukdytų jųy 
tiesioginėms pareigoms.

Pasitaiko skautų, kurie savo apsilei
dimą tiesioginėse pareigose pateisina, 
versdami kaltę skautiškajam darbui. Tai 
nepateisinama — klaidinga. Skautai ne
privalo apleisti savo tiesiogines pareigas. 
Priešingai, skautas turi savo tiesiogines 
pareigas atlikti kur kas geriau, kaip ne- 
skautai. Į skautų vienetus neturėtų būti 
priimami jaunuoliai, nesilaiką skautų 
įstatų, o ypač geležinio įstato. Skautų vie
netuose turi būti atrinkti pavyzdingi jau
nuoliai. Tuo būdu skautų brolijos nariai 
turi būti vispusiškai susipratę ir sąmo
ningi.

Atlikti sąžiningai visas savo pareigas 
yra viena pirmųjų skautų pareigų. To 
reikalauja ne tik skautų įstatai, bet sykiu 
ir skauto garbė. Nemanykime, kad skau
tiškieji darbai nesibendrauja su skautų 
tiesioginiais darbais. Gal kartais išvirši
niai žiūrint atrodo, kad nieko bendro nė
ra, bet gyvenime pasirodo kas kita. Kas 
pratęs blogai atlikti vieną darbą, tas ge
rai neatliks ir visų kitų. Gėdą darys mū
sų vienetams skautas mokinys, jei jis blo
gai mokysis, ir jeigu tai skaitlingai pasi
reikš, tai ir mokyklos vadovybė nusista- 
tys prieš blogai veikiantį vienetą.

Garbinga mūsų brolija, kada savo tar
pe turime daug visuomenės darbuotojų, 
daug darbščios mokslo jaunuomenės ir 
šiaip jaunuolių. Kaip smagu, kada išgirs
tame, kad kokioj nors įstaigoj ieškomi 
tarnautojai ir toms pareigoms atlikti pa
geidaujamas skautas, nes jis, sako, esąs 
darbštesnis ir drausmingesnis. Rodos, 
pakanka išvedžiojimų, kad skautui maža 
tinkamai atlikti skautiškąsias pareigas. Jis, 
be to, turi gerai atlikti ir savo tiesiogi
nes pareigas, todėl to turime siekti ir to
kiais būti. Mūsų vienetuose neprityrę 
nariai turi mokytis drausmės ir sąžinin
gumo. Mes turime stengtis pataisyti silp
nuosius, o nepataisomus šalinti iš mūsų 
brolijos tarpo.

Norint, kad visuomenė mus palaikytų 
ir remtų, turime būti ne tik gerais skau
tais, bet ir sąžiningais Lietuvos piliečiais, 
kurie gali atlikti savo tiesiogines pareigas 
ir gyvenime įgyvendinti kilnius skautų 
įstatus. P. Knablis.

RADIO APARATAS.
Parduodu nebrangia kaina nenaudoja

mą radio aparatą. Dėl sąlygų kreiptis: A. 
Gapanavičius, Šiauliai. Pagyžių 115.

FILATELISTAMS!
Įvairių valstybių apie 500 pašto ženklų 

mainyčiau į knygą „Skautybė Berniu
kams“. A. Gapanavičius, Šiauliai, Pagy
žių 115.

Noriu pirkti Lietuvos pašto ženklų. 
Neperku su Pr. paveikslu. Pageidauju oro 
p. ž. Jonas Petrulis,

Vytauto g. 63. Biržai.

Ieškau vietos. Esu specialistas fotogra
fas retušierius. A. Cieška,

Žagarė.
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Linksma nuotaika - dieviški vaistai
Jei žmonės žinotų, kokia gydoma jė

ga paslėpta juoke ir linksmoje nuotaiko
je, kaip gerai veikia laisvas, nevaržomas 
džiaugsmas ir laimės jausmas, tai reika
linga būtų tik pusė esamų gydytojų. Juo
kas be jokio abejojimo yra stipriausias 
vaistas, kokiu gamta sustiprina mūsų 
nervus. Jis sudorojo įvykusią kūne ne
tvarką, jis veikia dvasios jėgas, kaip te
palas mašiną, sumažindamas trynimą, 
kurį pagamina darbo vienodumas ir nu- 
vargirnas. Tai tikrai dvasiškoji dovana ir 
turi geriausios bei veikliausios įtakos, ko
kią begalima įsivaizduoti, gyvenimui, 
sveikatai, džiaugsmui ir pasisekimui. Jis 
veikia lyg kokia spyruoklė, saugojanti 
mūsų gyvenimo vežimą nuo trankymo 
akmeningo gyvenimo kelio vietose. Jis 
sveikas visais atvejais, jis lygiai geras 
nuo širdies skausmo, kaip ir nuo smūgių, 
sutiktų gyvenimo kovoje. Jis pailgina gy
venimą, nes jis tikras, kad širdingu juoku 
užtikrinę kūno ir dvasios lygsvarą, žmo
nės gali greičiau tikėtis ilgesnio gyveni
mo, negu tie, kurie juoką ima rimtai.

Žmoguje paslėptas natūralus palinki
mas prie linksmumo, net prie juokdaria- 
vimo. Tam palinkimui reikia protarpiais 
pasiduoti ir nevaržyti jo, jei viskas pas 
mus turi būti tvarkoje. Tikrai iš širdies 
paeinąs juokas neginčijamai priklauso to
kiems dalykams, kurių mes protarpiais 
esame reikalingi. Šiandieninis darbo ir 
nervų reikalaująs gyvenimas atima iš mū
sų dalinai ar net visai galimybę juoktis. 
Iš reikalo dar nusišypsome ar nusijuo
kiame tuščiu juoku, bet tikras pagaunan
tis juokas darosi mums vis svetimesnis. 
Bet mes turime atminti gydomąjį juoko 
veikimą, kuris iššluoja voratinklius iš mū
sų dvasios užkampių, nukrato rūpesčių ir 
reikalų naštą — tada galėsime vėl susi
daryti tokią nuotaiką, kuri juoką priims. 
Juokas yra net visai svarbus dalykas 
tam, kurs trokšta pasisekimo, nes kas 
ima gyvenimą per rimtai, tas nuodija vi
są orą aplink save ir susilpnina pats save.

Juokas ir linksma nuotaika tiksliau
sios priemonės gerai virškinti. Net tuo
met, kai ligonio dėmesys nukreiptas nuo 

jo silpnybių, jau geriau jis jaučiasi. Ir 
čia viskas labai ankštai surišta su žmo
gaus dvasia.

Dr. Sandersonas sako: — Gydomasis 
linksmos nuotaikos veikimas nėra tai kai 
kurių vaistų pažadinantis dirbtinas vei
kimas, kuriam reikia labai daug jėgų su
vartoti ir kurs nuvargina, bet jame pa
sireiškia tikrai pastiprinanti bei gaivi
nanti įtaka, kurios atsiradimas pastebi
mas visame kūne. Akys ima žvilgėti, lū
pos raudonėja, eisena sustiprėja, visi kū
no organai veikia tiksliai ir lengvai, krau
jas vaikšto netrukdomas, vandenilis pa
siekia visus narvelius, sveikata stiprėja, 
liga pradingsta. Jokie vaistai negali lygin
tis su tokia priemone. Tikrai, linksmas 
gydytojas su saulėta nuotaika daugiau 
vertas, negu visa vaistinė. Kai toks gy
dytojas įžengia kambarin, tai jis jau daro 
stebuklus, ypač pas bailius ir nervingus 
ligonis. Jo padrąsinanti linksma šypsena 
išblaško nedrąsumą ir vien tik jo dvasi
nė įtaka kartais nutildo kūno skausmus. 
Ligonio akys, įsmeigtos į gydytojo veido 
išraišką ir vienas padrąsinantis žvilgis, 
padeda daugiau už visą vaistų bonką. 
Bet ir sveikam žmogui trūksta kai ko be 
linksmos nuotaikos, jis taip sakant džiūs
ta be džiaugsmo.

Kokių perversmų padaro sieloje ir 
kūne skautų stovyklos laužai. Po žiemos 
psichinio darbo nuvažiuoja vadas-ė, ar 
mokinys-ė įtemptais nuvargusiais ner
vais, su susmukusiomis jėgomis. Po kelių 
stovyklavimo dienų, nervai atsipalaiduo
ja, geras atvirame ore miegas sustiprina 
jėgas, pakelia nuotaiką, o su tuo kartu 
sveikatą. Linksmas, širdingas prie laužo 
juokas, malonūs žaidimai su skautais- 
ėmis išvaro iš galvos nusivylimą ir jis 
grįžta namo visai ne tas. Aš prieš įsto
jant į skautų organizaciją buvau beveik 
visai nustojusi sveikatos, gyvenimo nu
sivylimas išardęs buvo nervus, bet skau- 
tystės nuotaika, vasaros stovyklos, laužai 
su visais savo linksmais šposais stebuklin
gai man grąžino jėgas ir sustiprino ner
vus. Už tat aš tiek skautystę pamylėjau, 
kad dėl jos didžiausius sunkumus, rodos, 

pakeičiau, net pačią gyvybę už ją ati
duočiau.

Tas tik gali suprasti skautiį organiza- 
cijos stebuklingą jėgą, kurs jau pilnai 
skautystę įsisąmonino, tas tik gali su
prasti skautų stovyklos laužų vertę, kam 
kartą kitą teko pastovyklauti. Ir tik skau
tų stovyklos teteikia tiek nežemiško 
džiaugsmo. Dėl to taip sakau, kad bu
vau ir neskautų rengiamoje stovykloje, 
kuri mažą dalelę tedavė tos nuotaikos, 
kurią duoda skautų stovykla. Skautų sto
vykloje visi broliai seserys, ten viena 
mintis, vienas troškimas, vienas siekis, 
viena idėja. Ten nėra nepasitikėjimo, įta
rimų, keršto, pavydo. Ten broliškos, se
seriškos nekaltų sielų šypsenos tiesiog žu
vėja žmogų. Tokioje malonioje šeimoje 
kelios vasaros pagyventos dienos keliais 
metais suaugusį vadą-ę pajaunina psichi
niai ir fiziniai.

Dalykai, kurie mus linksmina ir 
džiaugsmo gyvenimui teikia, turi savyje 
sveikatos ir doros vertės. Dar niekas nė
ra dėl geros nuotaikos iškrikęs, tik tūks
tančių tūkstančiai per tai pasidarė svei
kesni ir geresni. Gera nuotaika yra lygiai 
toks reikalingas maistas visam žmogui, 
kaip duona. Nedaugelis tenumano lig šiol 
tikrą linksmos nuotaikos ir juoko vertę 
kūnui ir sielai.

Bet juokas neprivalo būti dirbtinas 
šaipymasis, o tik širdingas, natūralus. Skil
tis, ruošdamosi gyveniman, laiko pagrin
dine taisykle išauklėti dvasią linksmoje 
nuotaikoje ir visas tam galimybes kiek 
galint išplėsti. Gyva, linksma, saulėta 
kūdikystė yra žmogui tas pat, ką gera 
dirva ir kaitri saulė augalams. Jei tik tos 
sąlygos pradžioje bus skurdžiai patenki
namos, išaugimas bus sutrukdytas ir ža
los jau nebegalima atitaisyti nė paaugu
siam medžiui, nė subrendusiam žmogui. 
Kiek matom nepatenkintų ir be laimės 
einančių per gyvenimą žmonių, tik todėl, 
kad jiems nevalia buvo kūdikystės me
tais žaisti. Pergalės Sesuo .
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Universitetas, jo aplinka ir skautai
Įdomios, įvairios ir gražios pirmosios 

studentavimo dienos! Kaip gera būti 
„fuksu”! Čia viskas įdomu ir nauja: — 
naujos, neįprastos darbo sąlygos, naujas 
jau tik savos srities studijų darbas ir 
nauja visa aplinka. Visa tai dažnai sta
čiai pritrenkia jauną abiturientą.

Svarbiausia, kad universitete jau mes
visi kolegos! Yra pas mus kolegų ir 60 
metų amželio, na, bet vistiek ir jie kole
gos! Deja, tik jau „kolega”, tai toli gra
žu nereiškia draugas ta prasme, kaip 
tai suprasta buvo gimnazijoj.

Studijos jau mažai tesujungia studen
tus, o kai kuriuose fakultetuose gali žmo
gus ištisus 4 metus dirbti bendrą darbą 
ir nepažinti savo kurso kolegų.

Vytauto Didžiojo Universitete glau
džiau tarpusavy sujungia studentus ir 
duoda pajusti tikrą, jaunatvės džiaugsmu 
alsuojantį gyvenimą — tai korporacijos. 
Žinoma, jos dažnai bejungdamos studen
tus juos ir išskiria ... Kad ir kaip norė
čiau nuslėpti, vistiek negaliu ir turiu pa
žymėti, kad mūsų studentai taip pamėgę 
susiskaldymą, kad tas grupinis principas 
nuveda kartais iki visiško fanatizmo. To
lerancija ir svetimų pažiūrų gerbimas 
atskirais momentais visiškai pasidaro ne
galimas. Begalės draugijų, korporacijų, 
sąjungų, susivienijimų ir kitų organizaci
jų rodo begaliniai didelį palinkimą skal
dytis į smulkius vienetus. Įsigilini ir ma
tai, kad iš esmės jos visos tos pačios, nors 
kartais nežinia kodėl ir kovoja tarpusa
vy ... Visų jų tikslai nepaprastai gražūs,

O, NEUŽMIRŠK ŠIAUDINIO STOGO! 

bet praktiškame gyvenime pasitaiko ne
retai, kad gražios idėjos reiškiasi alučiais, 
išgėrimais, vokiškom špagom ir kitom 
tradicijom...

Tai tokią aplinką rasite, jaunieji drau
gai, universitete. Iš esmės čia nieko blo
go nėra, nes pasaulis margas ir žmonės 

Iš korp. „Vytis“ gyvenimo. 1. J. E. Respublikos Prezidentas kalba stud, skautų 
dešimtmečio šventėje. 2. Nauja korporacijos vėliava per iškilmingas pamaldas stu
dentų bažnyčioje. 3. Korporantai rikiuotėje žygiuoja per miestą. — Gegužinėje su 
studentėmis skautėmis: 4. „Baronkų valgymo konkursas“. 5. Henr. Ablauchas kaip 
muzikontas: „na, vyručiai, o dabar bus valsiukas...“ Foto V. Stasiškis.

margi ir jų įsitikinimai negali būti visai 
vienodi. Gražu, kad eina kova už princi
pus. Bet vienas klausimas, kuris kyla 
abiturientui — skautui, tai: kur gi mano 
vieta šitame akademinio gyvenimo rate? 
Manyčiau, kad nevieta ten, kur vienas 
kitam akis drasko, nes skauto — akade
miko gyvenimo, kūrybos ir darbo prin
cipas — tolerancija! Nevieta ir ten, kur 
alučiai ar kokie ten „draugiški subūvoji-

O, neužmiršk šiaudinio stogo, 
Brangus lietuvi, niekada, 
Jei negali patsai iš tolo, 
Lankyk mintimis visada.

Lankyk sodybą, gimtą kaimą, 
Tėvus, ar gentis suramink 
Ir prisimink jaunystės dainą, 
Širdužę savo atgaivink.

Čia kvapios lankos, sraunios upės, 
Lakštutė čiulba vakarais.
Čia geltonkasės mūs lietuvės 
Rūtas vis laisto po langais.

Čionai prūkštauja juodbėrėliai, 
Artojai ruošias į laukus.
Čia žali sodnai, dobilėliai —*
Į kaimą kviečiu aš visus!

Juk kaimas, tai mūsų tvirtovė)
Tai lietuvybės švyturys,
Nors šimtmečius jį priešai griovė, 
Bet jis sutraukė jų grandis.

Iš Čia juk kilo savanoriai, 
iš čia narsieji mūs kariai. 
Iš čia skautai ir šauliai, 
IŠ čia geriausi lietuviai!

P. Š. 
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mai” atima jėgas išsilaikyti ant kojų. 
To viso nepateisinsi šėlstančia, jaunyste, 
nes jaunystė yra tikrai kovos ir žaibų 
metas, bet tai tos kovos, kurios pasėko
je, anot Vaižganto, būtų kūrybos deiman
čiukai, o ne pačios jaunystės laidotuvės!

Ir nereikia manyti, ka.d niekas iki 
šiol nepagalvojo, kaip turi jaustis skautas 
šioj akademinėj aplinkumoj. Ieškota ke
lių ir vargta ištisus dešimt metų, kol pa
galiau studentai skautai rado savo dar
bui tinkamus rėmus, metodus ir formą. 
Šiandie skautai universitete turi gražią 
savo šeimą, puikiai organizuotą ir mo
kančią susitarti su visom grupėm, su vi

sais vienetais. Studentų skautų korpora
cija „Vytis” šiandie darniai bendradar
biauja su visa Lietuvos skautų s-ga, glau
džiai palaikydama kontaktą šu Vyriausiu 
Skautų Štabu. Manyčiau, kad studentų 
skautų klausimas jau sėkmingai išspręs
tas, jaunieji akademikai visados gali ras
ti universitete studenčių Skaučių Drau
govėje ir korp! „Vytis” skautiškos šilu
mos ir nuotaikos. Norisi tikėti, kad ii* 
naujai atvykę studentai skautai neišsi
blaškys, o sujungti į akademinę skautų 
šeimą gyvens korp! „Vytis” šūkiu — ad 
meeforem!

Sktn. Henr. Lukoševičius,
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K. Raudinas.

PENKIŲ SKAUTŲ NUOTYKIAI
1.
Kaitra. Pats vasaros vidudienis ir sau

lė užtat spirginte spirgina. Nemunu plū
duriuoja trys baidarės. Viena jų mažes
nė, dažyta melsva sraunaus vandens spal
va plaukia priekyje; dvi didesnės slenka 
paskui Melsvojoj sėdi skautas Algirdas 
— šio žygio vadovas — lieknas, tvirtas, 
sumanus skautas. Jo veidas nudegtas ply
tos raudonumo spalva, ir valtį jis taip 
lengvai vairuoja, lyg nebūtų nė kiek nu
vargęs, nors plaukia jau nuo pat ryto. 
Jis lengvai šypsosi, lyg jam patiktų šis 
lengvas vandens tekšlenimas, patiktų šis 
plaukimas priekin... Aplinkui vis nauji, 
nuostabūs Nemuno krantų vaizdai pri
verčia užsimiršti nuovargį ir grožėtis aki
mi. Kartais jis net užsimiršta, kad užpa
kaly jo plaukia draugai ir jų krykštavi
mas vėl primena dar keturis bendrakelei
vius. Priekyje pasirodo garlaivis. Greitai 
neria jis pagal Nemuno vandenį.

—• Ko susimąstei, Vinceli? — klausia 
jį jo bendras Motiejus.

— Niekis... Tu užtat gali atsišnekėti 
už du...

— Žiūrėk, Vincai, garlaivis atplaukia: 
tai bus supimosi vilnimis!

Motiejus, visų draugų vadinamas Mu
sele, nustoja irklavęs ir laukia. Bet, kai 
garlaivis pasirodo jau visai arti ir baida
rė pradeda siūbuoti, jis pašoka ir iriasi 
į šoną visu greitumu,

— Žiūrėk, jau ir Jonas su Jurgučiu 
varosi į šoną! — sušuko Muselė: — Suk 
į krantą, suk greičiau, ko gero mes atsi
dursime dugne!

— Ei, jūs, ten!.. — girdisi iš gretimos 
baidarės sveikas Jono balsas: — Norite 
pasimaudyti?..

Vincelis svajodamas užgriebia dešiniu 
irklo šonu ir valtis nukrypsta į šoną. Mu
selė baimindamas seka, kaip pirmoji bai
darė plaukia tiesiai į garlaivį... Garlaivis 
jau visai arti... Muselei atrodo, kad dar 
valandėlė ir Algirdas atsidurs garlaivio 
ratuose. Jis užsimerkia ir laukia... Algir
do valtis prašvilpia beveik pro pat gar
laivį, ir keleiviai giedriais, besišypsančiais 
veidais, nustoję bortą mojuoja jam ran
komis.

— Skautai! Valio skautai! •— pasigir
sta iš garlaivio.

— Ar toli dar Verknės žiotys? ■— už
klausia Algirdas.

— 0! Visai netoli! Laimingo kelio!
— Laimingo!..
— Kartą aš nušokau nuo garlaivio į 

vidurį Nemuno, — sakosi Muselė.
— Na, ir kuriuo tikslu?,. — nustemba 

Vincelis.
— Taip sau... Bet drąsos tam reikia, 

gali patikėti,.,
— Meluoji.
— O kam meluoti? Mane jau buvo 

pagavęs garlaivio ratas: apsuko dvi eiles 
ir vėl išmetė į vandenį... ant salos pus
gyvį išmetė...

— Ir likai gyvas?

— Tai: bėgiojau, kaip tik ką gimęs... 
Bet drąsos tam tai reikėjo, gali patikėti...

— Kaip tik ką gimęs?.. Tai gražiai 
bėgiojai... — nusijuokė Vincelis.

— Muselė pasakoja savo žygdarbius, 
— nusijuokė iš gretimos baidarės ir Jur
gutis.

— Matai, ir Jurgutis atkuto, — atsi
kirto Motiejus.

Ir Jurgutis vėl susitraukė Jono irkluo
jamoje valtyje. Na, ir prasitarė tik ben
dro pašaipos ūpo pagautas, lyg netyčia. 
Trumpas, kresnas, jauniausias iš visų Jur
gutis nedrįso kovoti su tuo aštrialiežuviu 
Musele.

Garlaivis vėl jau buvo toli, ir vanduo 
vėl vienodai sraunus. Išsirikiavusios lyg 
žąsys viena paskui kitą sklendė baidarės. 
Balsai nutilo, girdėjosi tik skrodžiamo 
vandens šnekėjimas. Jie praplaukė nedi
delį kurorto miesčiuką, paskui dar ke
letą kaimų, darydami nuolatines kilpas 
pagal Nemuno vagą. Saulė buvo jau ne
toli laidos.

— Neužilgo .pasieksime Verknę! — 
sušuko į užpakalį Algirdas ir dar atkak
liau paspaudė irklus. Jų žvilgsniai kliu
vo už dailių pamiškių — vienu šonu siau
čiančių Nemuną. Dar keletas irklu brūkš
telėjimų, dar vienas užsisukimas ir prieš 
juos pasirodė keistos formos uola, Verk
nės žiotys...

— Verknė! Verknė! — nesusiturėda
mi sušuko skautai...

Skautai jau iriasi Verknės žiotimis; jie 
vėl visi atgyja, randas visiems noro šū
kauti ir juokauti. Jurgutis vėpso truputį 
prasižiojęs; atrodo, kad jis tuoj ims ir įsi- 
kimš pirštą į burną, kaip daro vaikai kuo 
nors susidomėję. Vincelis įsižiūri į puoš
nius Verknės krantus: jam patinka skar
džios, plikos uolos, arba tylūs kaimeliai, 
susimetę upės slėnyje. Atrodo, kad toms 
trobelėms pratekantis vanduo pasakoja 
tolimo pasaulio naujienas. O, kaip Vin
celiui čia patinka!,,

Jonas taip pat žvalgosi ir galvoja, ta
čiau jis kitokio prigimimo. Kai jis pama
to melžiamą lankoje karvę, jį pagauna 
toks noras išgerti pieno, kad jis vos nu
sėdi vietoje. Rūkstą kaminų dūmai pri
mena jam ruošiamą vakarienę ir jis ska
niai apsilaižo. Praviros kluonų durys pri
mena jam minkštą šieną, kuriame galima 
būtų numigti.

Muselė mąsto apie nuostabius kraštus, 
kur per prievartą išrenka keliauninką ka
ralium, paskui apie vietas, kur dega pi
nigai, apie puošnius rūmus...

Rusvi ir karšti saulės spinduliai jau 
buvo visai išgęsę ir vėsūs. Pati saulė at
rodė dabar silpna, bet žavinga. Dar tru
putį ir paupius pradėjo siaubti lengvutis 
rūkas. Tada iškilo visiems mintis apie 
nakvynę. Skautai priiria valtis prie nuo
laidaus, lėkšto kranto ir sustoja. Visi, be 
Algirdo, lengvai atsidūsta ir iššoka į upės 
krantą.

— Jurgutis liks laikinai pas baidares, 

o mes keliausime ieškoti nakvynės, — 
taria Algirdas. Algirdas pats nežino, ko
dėl Jurgutis, o ne kuris kitas, — štai kilo 
tokia mintis ir tiek.

Jurgutis tyli. Jis norėtų kažką sakyti, 
bet nesirįžta ir atsisėda ant akmens. Kai 
jis apsidairo, draugų jau nebėra, — jam 
pasidalė liūdna ir nyku vienam... Jam 
truputį graudu, kai tolumoj išgirsta Mu
selės juoką.

Slenka pusvalandžiai. Saulė seniai 
dingo už kauburių. Per rūką nesimato 
jau nė kaimo trobelių.

„Kur jie taip ilgai?“... nerimsta Jur
gutis.

Galop jis išvysta skautiškas skrybėles 
ir jam vėl pasidaro smagu.

— Mes radom puikią vietą apsistoji
mui! — šaukia draugai.

— O čia pasėdėti buvo taip smagu,— 
dedasi linksmu Jurgutis.

— Eime.
— O kaip baidarės?
— Baidares pasaugos arkliaganiai. 

Taip sutarėm.
Ir visi penki jie pasuka į kaimą. Tuoj 

dingsta rūke jų siluetai ir girdisi tik skau
tiška daina, Muselės užvesta.

2.
Vakaras.
Ūkininko grįčioj šilta ir jauku. Po 

prastos, bet sočios vakarienės smagu pa
sėdėti ir pasikalbėti. Namiškiai klausinė
ja juos apie kelionę, apie užmačias ir Mu
selė su pasididžiavimu pasakoja jiems 
tikrus ir išgalvotus nuotykius. Linksma jo 
klausyti: kai jis gerai nusiteikęs, jam ne
retai nusiseka nuostabias pasakas suries
ti. Jis buvęs didžiojoj stovykloj Palangoj, 
tai jam vyriausią medalį uždėjo, tik jis jį 
kažkur pametęs. 0, kai jį kartą vilkai 
užpuolę, jis du jų lazda, taigi skautiška 
lazda, pritvojęs. Paskui kartą slapuku jis 
kone į Ameriką nuvažiavęs, tik paskui 
pusiaukely apsižiūrėję ir atgal sugrąžinę...

Besiklausant ir žilam šeimos seneliui 
kilo noras pasakų paporinti. Tai atsi
krankštė jis, pypkutę iš burnos išsiėmė:

— Norite, kad ir aš jums pasaką pa
sekčiau? — Jo akys buvo jau prigesu
sios, bet tebemylinčios gyvenimą, džiaug
smą ir nuotykius,

— Norim! Norim! — beveik visi kar
tu atsiliepė skautai.

Senelio veidas raukšlėtas, bet švelnus 
ir malonus. Jis sėdi ant šalto pečiaus ir 
žiūri į tamsius grįčios langus į besipui
kuojančias kieme antis, kurios garsiai 
klykdamos dar tik dabar grįžta iš upės.

Vincelis atsisėda seneliui iš dešinės,' 
Jurgutis iš kairės. Muselė ir Jonas sėdas 
priešais senelį, ant suolo. Nuošaliau vie
nas, netolies šeimininko įsitaiso suole 
Algirdas. Pusbernis, dar po vakarienės 
nepakilęs nuo stalo, kniūpso rankomis 
parėmęs didelę galvą. Ūkininkaitė gel
tonkasė Onutė susitraukė lovos kampe. 
Nuostabaus gražumo mergina melsvomis 
akimis, balto veido, ilgomis kasomis. Ji 
dairosi, dirstelia į vieną, į kitą, tik į sve
čius dairosi kažkaip kukliai ir nedrąsiai.

— Hm... — atsikrankščia senelis, <— 
tad, vaikai, mūsų kaime, nedaug varsnų 
nuo čia, ant pat Verknės kranto yra
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aukštas, status piliakalnis. Jo viršus įdu
bęs, kaip lėkštės...

Skautų veidai ištįsta, visi surimtėja 
užintriguoti pirmųjų žodžių. Musės šnabž
da ir zirzena palangėse; ruošiasi gultų...

— ...Ant to tai kalno, kaip pasakoja 
seni ir gudrūs žmonės, buvo aukšta ir 
puiki, kaip bažnyčia, pilis... Gal dar ir 
gražesnė? — pridūrė senelis. — Nes kas 
gi žino? Prastas žmogus retai jon koją 
įkeldavo; karaliai ir ponai suvažiuodavo 
iš visų pasaulio kampų. Vis žvilgą, tvirti 
vyrai, ietimis ir saidokais apsiginklavę; 
tokių vyrų dabar nerasi... Visoj mūsų pa
rapijoj nebent Staniškių Motiejus, bet ir 
tas... visi mes sugižę, kaip pienas... — nu
sijuokė senelis.

Sukrankštė Muselė, lyg kažką sakyt 
užmanė, bet, dirstelėjęs į užsisvajojusį 
Vincelio veidą, nesirįžo.

— ...Gyveno toje pilyje didis, visų 
gerbiamas valdovas. Buvo ne tik dideliai 
išmintingas, bet ir karys geras. Patsai 
pirmose eilėse kovodavo su priešais; gin
davo mūsų kraštą ir žmones... O, kaip jis 
mylėjo mus prastuolius, prie arklo pri
junkusius žmones... Visur ir viską jis pa
stebėdavo. Nieko be reikalo neskriaus
davo. Gerą, narsų ir išmintingą žmogų 
midumi pavaišindavo, už vieno skobnio 
su garsiais vyrais pasodindavo... Paulia- 
voti mėgdavo pilies valdovas kilnusai, 
bet ir kariauti tai kariaudavo: nuovargio 
nežinojo, savaitėmis, mėnesiais priešams 
ietis į tarpuakius laidydavo, smalą pil
stydavo, milžiniškais akmenimis, kaip 
blakes, traiškydavo, svariais rąstais ge
ležinius priešų sprandus slogindavo... Ė, 
ką ten ir supaisysi, kokių būdų priešams 
dovyti valdovas kilnusai nesiėmė, kiek 
geležinių žmonių Paverkny sugniuždė ,.. 
Upeliais tekėjo sukrekėjęs priešų krau
jas sraunion Verknėn, iš Verknės Nemu
nu plaukė svečion šalin, šalin, iš kur ir 
buvo atkeliavę tie geležiniai žmones ... 
Nuliūsdavo, matyt, tų geležinių žmonių 
draugai ir artimieji, kai Nemuno vanduo 
parausdavo... Ir vėl rinkdavosi, ir vėl už
plūsdavo mūsų ramų kraštą, kaip maras, 
kaip kruša tie plienšalmiai žmonės...

. — Taip gyveno mūsų valdovas kilnu
sai. Senas buvo. Niekas jo gimimo neat
minė. Niekas jo nudėtų priešų nesuskai
tė... Ir nesirįžo net niekas to daryti. Nes 
kas suskaitė dangaus žvaigždes?.. Nėra 
žemėje tokios gudrios galvos...

Susimąstė senelis, užsigalvojo apie tą 
nepaprastą valdovą. Tylėjo skautai; pus
bernis vis teberymojo už stalo toj pačioj 
pozoje.

— ...Ir gerai gyveno senasai valdovas, 
išmintingai tvarkė kraštą. Gal dar ir da
bar būtų gyvenęs — geležinis žmogus 
buvo, ką ir besakyti — tik nelaukta ir 
nesapnuota nelaimė užgavo jo žilą galvą...

Nusikosti senelis. Sunkius antakius 
pakelia aukštyn ir ramias, šaltas akis į 
kažką nematomą įbeda.

Visi laukia... Atrodo, kad ta nelaimė 
turi būti baisi, baisesnė už pačią mirtį. 
Už lango, neįregimoj tamsoj, liūdnai ir 
šiurpiai sustaugia šuo.

— Turėjo tasai valdovas gražią, švie
siaplaukę, žibuoklinių akių dukterį, pa
trauklią ir jaunas širdis žavinčią dukterį...

,,Na, graži duktė ne nelaimė...“, pa
mąstė Vincelis ir vogčiomis dirstelėjo į 
Onutę, kuri klausėsi įdėmiai ir truputį 
nuraudusi.

Auk į viršy, kaip galingas ąžuolas, bet nesilenk žemyn, kaip 
verkšlenąs gluosnis. IX skauto įsakymas.

— ...Vai drąsi buvo valdovo dukra ir 
karo dalykuose įgudusi. Nežinojo nė pa
sigailėjimo plėšriam priešui, nors būtų jis 
ir aukšto kilimo ir viliojančiai mokėtų 
šypsotis. Pratus buvo žiūrėti į besiliejan
tį kraują, ir augo ne širdies, bet proto 
vedama, kaip ana dykumos palmė, liekna 
ir žavi... Sunkiai apsirgo kartą valdovas 
senasai. Pilies sargai ragais paskelbė se
nojo valdovo ligą. Atidavė sunkius pilies 
raktus valdovas savo dukrai ir ginti įsa
kė savo kraštą ir žmones valdyti, kol liga 
neleis jam pakilti iš patalo.

— Ir atsitiko, kad atplaukė Nemunu 
tie geležiniai žmonės ir nugulė, kaip skė
rys, senąją Verknės pilį. Dienas ir naktis 
paverkny švitėjo dangus gaisrų ugnimi 
aplinkui, liejosi kraujas upeliais... Nuga
lėtas vis dėlto buvo priešas, išdidžiai pū
tė ragais pilies kuruose. Didžią puotą iš
kėlė dukra nugalėtojams; dainų ir muzi
kos garsai skambėjo už šimto mylių. Ne
buvo galo pergalės džiaugsmui; visi šlo
vino narsiąją pilies gynėją. Arklo žmo
nės siuntė jai sočios žemės dovaną. Gar
bingi svečiai — karaliai keliavo jai nu
silenkti... Tačiau keisti moters norai: di
delę laimę ji visuomet paverčia nelaime. 
Taip atsitiko ir šį kartą. Įsakė valdovo 
dukra atvesti puoton suimtuosius belais
vius: kad jiems širdis labiau skaudėtų 
matant nugalėtojų džiaugsmą. Ir atsirado 
vienas svetimas karžygis, kuris pasiprie
šino valdovo dukros valiai: nepalietė 
skobnių valgių ir nenulašino nė lašo mi
daus pergalėtojų garbei... Pyktis sukau
stė jaunos karžygės širdį ir įsakė ji nu
kirsti belaisviui neprotingą galvą. Tik kai 
aštrus kardas pakilo virš gražios ir drą
sios belaisvio galvos, su jaunatvišku pa
sigėrėjimu įbedė jaunuolis į bajoraitę sa
vo akis, — ir susvyravo ji ir atšaukė sa
vo sprendimą. Ji paėmė drąsuolį savo 
globon, diena dienon supažindindavo jį 
su visomis pilies paslaptimis; davė jam 
laisvę ir meilę pilies sienų suspaustą. 0 
kad nebūtų ji nusilenkusi širdžiai! 0 kad 
nebūtų ištraukus to burto!..

Senelio balsas nutrūksta; valandėlę 
jis neranda žodžių. Visi klausytojai pa
gauti susižavėjimo: Algirdą taip pat už
būrė šis gražus pasakojimas iš didžios tė
vynės praeities; o Vincelis taip įsigyve
no, kad jau neskiria dabarties nuo pra
eities ir senelis jam jau rodosi pačiu val
dovu, Onutė — tai karalaitė, o jis vie
nas iš senovės barzdotų karių, gynusių 
tėvynę. Jis dar kartą ir dar kartą dirste
lia į merginą, pagautas keisto nuliūdimo. 
Jiedu galėtų gyventi žiloje senovėje... o 
tada būtų taip gražu...

— Vieną rytą valdovo dukra nerado 
mylimo belaisvio. Jis buvo pabėgęs slap
tais išėjimais, kuriuos ji pati jam paro
dė. Užtat ji rado seną valdovą negyvą jo 
guolyje, vai pasmaugtą ir geležinių pirštų 
pėdsakai buvo ant jo kaklo... O su ta bai
sia žinia ir visą pilį Perkūnas nugramzd-- 
no žemės vidurin. Kalta buvo dukra — 
kalbėjo žmonės. Ir neliko nė žymės iš se
nos Verknės pilies, nugrimzdo su visais 
bajorais, dvariškiais ir vaizbūnais, nu
grimzdo su aukso katilais, nes turtingas 
buvo pilies valdovas ir dukrai kraitį rin
ko grynu auksu...

— Ir dabar gūdžiomis naktimis pasi
kelia kartais senasis valdovas ir rūsčia; 
bara savo dukrą... Toli girdėti...

Pabaigė senelis pasakojimą ir galva 

sulingavo. Gal būt, susirūpino žmogaus 
buitimi neišnarpliojama, tos buities mįs
le neįspėjama.

— Graži pasaka, tik galas liūdnas, — 
atsiliepė Vincelis.

— O aš tau pasakysiu, kodėl liūdnas 
galas: užtai, kad čia tragizmo elementas...
— tarė oriai Muselė.

— Ir pinigo būta, — prabilo Jonas. — 
Gal jau ir rado kas?..

— Neatrado, vaikeli, ir kažin ar at
ras... Naktimis daug kas mato ant pilia
kalnio ir ugnelę rusenančią, tokią vais
kią... Sako, pinigai dega. Daug, oi daug 
ten jų yra. Ilgai turės degti...

Vincelis nusikraustė nuo pečiaus ir 
prie lovos prisišliejo.

— Kaip patiko jums pasakojimas? — 
užklausė jis Onutės.

— Patiko, tik kad jau girdėtas... Na. 
senelis moka gražiai primeluoti, — nusi
juokė ji, — nė kas ten panašaus buvo, nė 
ką... Miego jau, tur būt, norite?..

Skautai pasikėlė. Ūkininkas pats nu
vedė juos į tvartą, ant šieno, kur jau bu
vo priklota pagalvių ir antdangčių. Gir
dėjosi monotoniškas karvių atrajojimas 
ir kvepėjo šienu...

3.
Lengva suprasti, kad nė gražiausi pa

sakojimai nepavaduos duonos ir miego.
Mielajam dručkiui Jonui jau troboj 

pradėjo visi skambalai skambinti, į mi
gį žadinti. Jis sveikas ir kasdieniškas vy
ras ir nemyli bereikalingos nemigos ly
giai kaip ir alkimo. Užtat malonu pasi
darė visiems, kai ūkininko palydimi jie 
užkopė laiptais ant tvarto ir pajuto sal
dų šieno kvapą, nežymiai sumišusį su 
šviežiu pieno aromatu.

— Labanakt, dėde! — sušuko links
mai Jonas į nykstantį duryse ūkininką ir 
užsitraukė antkldoę tiesiai ant galvos.

Tuoj ir kiti suvirto į minkštą šieną,, o 
Jurgutis kašte užsikasė kupetoje ir iš šie
no tik viena ausis kyšojo, raudona, lyg 
morka.

— Nuostabu, nuostabu... — du kartu 
pakartojo Algirdas ir vėl atsisėdo šiene.
— Viso šito mes neprivalėtume praleisti 
negirdomis pro ausis...

— Norėčiau miego, — lakoniškai at
siliepė Jonas.

— Mes turėtume atsidėję ištirti kalną, 
gal ten slepiasi neišsemiami senienų tur
tai, — vėl prašneko Algirdas.

— Sutikčiau būti nors ir menkiausiu 
ginklanešiu vienam iš tų senovės milži
nų, — saldžiu balsu prašneko Vincelis.

— Tavo siela iš šilko, ji daug kam 
tinka, bet ne viskam, — tarė Muselė.

— Tas tiesa, — pridėjo Algirdas, —- 
jei rįšimės tyrinėjimui, žinoma, kad rei
kės ir patvarumo ir kantrybės.

— 0 gal net ir drąsos... — atsiliepė iš 
pat šieno dugno Jurgutis, ir ūmai ūžte
lėjo lyg sunkus maišas į tvarto vidurį.

Jurgutis klykdamas lakstė ant karvės 
nugaros, kuri ištikta tokio netikėtumo lyg 
pasiutusi su triukšmu bėgiojo po visą 
tvartą.

— Nusivertė... — atsiduso Jonas ir 
pasikėlė guolyje: — Niekaip negalima 
užmigti! Ir pragręžk tu man visą šieno 
kupetą?!... Na, tu padauža! — sušuko jis 
piktai žemyn, — jei tau karvė ragais ne- 
pragręš vidurių ir nenukratys strėnų, tai 
lipk greičiau aukštyn ir miegok!..

Jurgutis aimanuodamas vėl užkopė 
ant šieno ir pradėjo verkdamas juoktis:

— Ta karvė tokios keistos veislės: 
kad palenkė galvą žemyn, aš tuoj ir nu
dardėjau tiesiai per tarpuragę į ėdalo lo-
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vį!.. Oi! Oi!.. Kaip biauriai skauda strėn- 
kaulį!

— Na, tai nelysi skersai viso šieno! ■— 
atsiliepė Jonas.

— Jis su savo karve išblaškė visą 
mano sapną, visas svajones, — nusiskun
dė Vincelis.

— Taip, taip, ir aš pamečiau minties 
siūlą, — graibstėsi Algirdas. — Aha! Tai 
ryt, praėjus vidudienio kaitrai, visi į pi
liakalnį. Tiesa?..

— Žinoma! —■ pašoko Jonas ir Jur
gutis abu iš karto.

— Sutinku, — kiek lukterėjęs atsilie
pė ir Muselė. — O Vincas?

— Kam klausiate?.. Jei aš surasčiau 
bent vieną senovišką pinigą, nors menką 
surūdijusią kilpinę, primenančią man 
anuos didžius laikus, aš manyčiau, kad 
man nežuvo vasara, — atsiliepė Vincelis.

— Tai sutarta?
— Sutarta!..
Paskui ištiko tyla. Vieni gal jau ir 

primigo, kiti užsisvajojo.
— Kaip išpuošia merginą geltonos ka

sos, — tarė pusbalsiu Vincelis, — jei ve
siu kada, tai tik su tokiomis kasomis...

— Ką sakai?.. A... Na, permatau tave 
skersai ir išilgai, angelėli, — nusijuokė 
Muselė.

Vėl tylu.
Jurgutis pradėjo knarkti taip dailiai, 

kad retkarčiais jo knarkimas prilygo 
džazbando muzikai.

—‘ Užmiršau ir paknarkti... — nusi
juokė Jonas ir paslėpė veidą šiene. Tik 
Vincelis dar valandėlę budėjo, paskui 
ūmai pasijuto skęstąs, nesulaikomai plau
kiąs kažkur giliai į žemės dugną... Jis 
sapnavo.

4.
Nuostabiai karšta diena. Skautai jau 

seniai sukilo ir nusileido nuo šieno, kaip 
ir pridera guviems jaunuoliams. Tačiau 
dėl karščio darbo kol kas nesirįžo imtis: 
vaikščiojo aplink sodybas, sužiūrėjo bai
dares; Muselė įsidrąsino čiuptis užsiėmi
mo, bet tik pakilnojo šakes ir nudūmė į 
paupį pasimaudyti. Vargšas Vincelis, 
apimtas svajingumo, vaikščiojo parugiais. 
Tačiau vakarykštis senelio pasakojimas 
jiems visiems nedavė ramumo. Išgėrę pie
no, saulei besiruošiant leistis, penketas 
drąsių ir žingeidžių skautų, apsirūpinę 
reikmenimis, pasuko į upę. Eidami tą po
rą kilometrų prieš vandenį, vėl galėjo 
grožėtis nuostabiu Lietuvos vaizdų gra
žumu. Statūs, nugriuvę, ties galvomis ky
bą krantai kaitaliojosi su nuožulniomis 
atšlaitėmis. Visokių uolų, nuogriuvų, me
džių keistai išsivyniojusių iš plyšių. Mu
selė kas antras žingsnis stabteldavo, pa
keldavo nuo žemės kokį nors akmenuką 
ir džiaugdamasis tardavo:

— Vyrai, radau aukso rūdies! Jei čia 
jos ir daugiau rasime, tai mes gražiai na
muose juos nustebinsime!

Algirdas pažiūrėdavo ir jmesdavo juos 
į vandenį:

— Vieni niekai, Musele; auksas ne
turi savo rūdies... Skubinkis, neatsilik.

Įtartinai žvalgėsi į įvairius akmenis ir 
Jurgutis. Su saldžia šypsena veide tylė
damas jis rinko gražesniuosius vienas sau 
kalbėdamasis:

— Na, jei tai ir nieko neverta, tai 
bent turėsiu gražią kristalų kolekciją...

Neužilgo priekyje, Verknės krante, 
pasirodė aukštokas kalnas ir visų dėme
sys nukrypo jo pusėn. Muselę ištiko nuo
stabus iškalbingumas:

— Toks kalnas! Dievuliau tu mano! 
Čia gali rasti, ko nė sapne nesapnavai!.. 
Aš pirmas leisiuos virve į urvą! Lyg kad

Tikriausias Tavo draugas — mintyje ir darbe — yra puiki 
knyga. Tokia knyga yra SKAUTYBĖ BERNIUKAMS. Už 2,50 lt. 
gausi visur.

pritrūko man drąsos?.. Ė, vyreliai, ne to
kių dalykų mačiau!..

— Tai čia ta užburta kunigaikštytė?..
— nedrąsiai paklausė Vincelis.

— Na, taip, jau šeši šimtai metų, kaip 
ji tavęs laukia toje duobėje, — atsiliepė 
Motiejus ir visi gardžiai nusijuokė.

Piliakalnis buvo tikrai gražioje vieto
je. Vienas jo šonas leidosi tiesiai į upę 
ir žemai prie pat vandens jau iš tolo juo
davo akmenimis užgrįsta tamsi anga į 
kalną. Viršukalnė buvo kiek įdubus ir, 
kai jie visi pasikėlė į viršų, tame įdubi
me jie rado gan plačią, nors apgriuvusią, 
angą, einančią tiesiai į žemės vidurius.

Algirdas pakėlė akmeniuką ir paleido 
žemyn. Po keletos sekundžių apačioje 
kažkas suskambėjo, tai akmuo pasiekė 
dugną.

— Tokia skyle ir į antrą žemės pusę 
galėtum nulysti, — prasitarė Jurgutis.

Užpakaly, tolyn nuo Verknės, tęsėsi 
gražus, jaunas miškelis, masinąs savo ra
mumu ir grožiu. Virš jo dar kabojo di
desnė saulės pusė, o dalis jau buvo pa
sislėpusi už medžių.

— Ūhū! — sušuko Vincelis ir aidas 
atsiliepė miške.

— Ten senovės kunigaikščiai medžio
davo!,. — gražbyliavo Muselė: — Drą
sūs bajoraičiai...

Betrūko jiems tik truputį medžio, sau
sos šakos, kurią prinarintų prie virvės ir 
padarytų besileidžiančiam sėdynę. Visi 
Denki pasiskfeidė miške, ieškodami rei
kiamo rąstelio. Tik Jonas visą laiką ty
lėdamas galų gale prisišliejo prie atsili
kusio Vincelio,

— Kad užkąsti kur gavus.
— Na, Jonai, tokioje vietoje ir gal

voti apie valgymą...
— Ką manai... pavakarius pražiopso

jau...
— O man norisi prisiglausti kur prie 

medelio, Jonai... pasvajoti... Kiek čia 
grožio! Gal prisėsim?..

— Na, sėsti tai galim. Man vis tiek, 
jei jau taip.

— Žiūrėk, ar negražu?.. Gyveno ku
nigaikštytė ant upės kranto, aukštoje 
rąstų pilyje. Ir štai pasirodė priešas iš 
miško. Kunigaikštis guli mirties patale, o 
ji jaunoji grumiasi užgrūdintomis ranko
mis... Ak, geriau jau nė negalvoti apie 
tai... perdaug gražu...

— Pas ūkininką virė šiandien šabal- 
bonienės... Ką pasakysi, skanus daiktas, 
pavalgyti galima; na, ir persivalgytum, 
jei nebūtum žmogus idealistas, — atsilie
pė išdrikai palysęs žolėje Jonas.

Atsiduso Vincelis: niekas nesupranta 
jo širdies, jo svajų...

Nuolatos girdėjosi aidintys šūkavimai. 
Miške nė nepastebėsi, kaip greitai bėga 
laikas: saulė jau buvo nusileidusi. O kai 
visi susiprato, kad perilgai grožėjosi miš
ku, jau pradėjo ir temti.

Būtų nusitęsę dar ir ilgiau, jei nebū
tų pasigirdęs rimtas skiltininko Algirdo 
balsas.

Jonas nenoromis pasikėlė nuo žemės 
ir kol kas tik trise jie pasiekė piliakalnį. 
Verknės vanduo blizgėjo lyg dirbtinas 
šilkas kylančioje prieblandoje.

— Ūhū!
— Ūhū! — atsiliepė ir kiti du iš miško.
Algirdas truputį širdo dėl susivėlavi- 

mo, bet guodėsi, kad nė vienas jų nebu

vo bailus, ir vėlų vakarą jie galės atlikti 
tą, kaip ir dieną.

Reikėjo leistis. Pritvirtino sėdynę prie 
virvės ir dairėsi į vienas kitą. Verknės 
vanduo tamsoje jau vos bemirgėjo. Tolu
moje suūkė apuokas. Upės vandenyje 
kažkas supliauškėjo, lyg būtų nepapras
tai didelė žuvis. Visai gamtai aptilus, 
kiekvienas garsas atrodė keleriopai įspū
dingesnis. i

Vėl ir dar klaikiau suūkė apuokas... 
Muselė vos regimai sudrebėjo.

— Gal geriau rytoj, — prasitarė jis 
nedrąsiai.

Visi tylėjo. Matyt, svarstė ir, gal būt, 
būtų pasidavę viliojančiai pagundai, jei 
ne griežtas Algirdo balsas, pasityčiojan
tis ir gaižus:

— Vyrai?.. Vaikai, ne vyrai!..
Vincelis mėgino kažkuo argumentuo

ti, bet tuo momentu taip suklykė trečiu 
kart apuokas, kad jis nutrūko vos tepa
sakęs pusę žodžio, ir taip ir pasiliko su
tinkąs su Algirdu.

— Kuris leisimės? — šaltai paklau
sė šis.

Valandėlę visi patylėjo. Ir ūmai... kas 
patikėtų... skiltininko atkaklumu persi
ėmęs štai pasikelia nuo žemės Jurgutis, 
tyliai pradeda kraustytis akmeniukus iš 
savo kišeniaus, sudeda juos viena dailia 
krūvele ir pusbalsiu taria:

— Leisiuos aš... Jei žūsiu, šituos ak
menis parneškit mano motinai... Čia yra 
ir visai brangių akmenukų, aš žinau... 
Pasakykite jai, kad aš niekad nebuvau 
nė bailus, nė prietaringas...

Visi nutyla, nežinodami, ar juoktis, ar 
stebėtis. Jis iš visų juk pats jauniausias, 
kresnas, nepergudrus vyrukas, o, žiūrėki
te, tik kiek jam tvirtumo! — mąsto kiek
vienas iš penkių. Algirdas pasikelia iš 
vietos ir, priėjęs prie jo, apkabina jį ir 
spaudžia jo petį.

— Tu puikus vyras, Jurgi! — taria 
jis. — Tu padarei jiems gėdą! Jie visi 
nevisai drįsta, nors ir žino, kad čia men
kas pavojus, o tu išdrįsai, nors tavo nuo
mone čia galima greičiau žūti, negu gy
vam išlikti! Štai kaip nusprendžiau: mes 
visi turime lygią teisę pasirodyti, nė vie
nas neprivalo būti skriaudžiamas: trauk
sime burtą!

Iš penkių atlaužtų pagaliukų vienas 
ilgesnis — jis turės nulemti, kam teks 
ta garbė ir laimė.

Algirdas ir Jurgutis ištraukė po trum
pą ir nusivylęs Jurgutis vėl kraunasi ak
meniukus atgal į kišenių.

Jonas ištraukia taip pat trumpą ir pa
sižiūrėjęs taria:
. — Gaila, kad ne dešrelė...

Vincelis traukia truputį užsisvajojęs, 
lyg jam maža tas rūpėtų. Muselė atsi
dūsta, ištiesia ir vėl atitraukia ranką:

— Juk galiu jau nė netraukti, tiesa?
— Taip, gali jau nė netraukti, — su

prunkščia Jonas.
Muselė apsidairė. Aplink jau taip 

tamsu, kad nors pirštu durk. Vos įžiūri
mas jau ir tas kiek ilgėlesnis pagaliukas, 
kurį laiko Muselė.

— Aš siūlyčiau pasiųsti į kaimą ži
binto, — pasirįžo jis paskutiniesiems žo
džiams, bet nesulaukdamas pritarimo, nu
tilo ir prisiartino prie duobės.

— Turi degtukus, Musele?
(Tęsinys 213 pslp.).
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(1935.VII.10—22).

Vadas — organizacijos siela. Geras va
das duoda organizacijai pulsą, kraują, 
gyvybę.

Skautų Sąjungai visada reikalingi la
bai geri vadai. Todėl sąjungos vadovybė 
rūpinasi vadų rengimu ir lavinimu. Kas
met įvyksta įvairūs vadų kursai ir sto
vyklos. Šiais metais vadų kursų stovykla 
įvyko prie Karmėlavos, Prezidento Anta
no Smetonos miške. Vieta pasakiška.

Iš visų Lietuvos kampų suskrido 43 
vadai, ištroškę žinių vadovavimo darbe. 
Štai stud, skautų korp! Vytis atsiuntė — 
7, Kaunas — 7, Tauragė — 3, Raseiniai — 
3, Jurbarkas — 3, Rokiškis — 2, Kybar
tai — 2, Šakiai — 2, Seinai — 2, Mažei
kiai — 2, o Alytus, Biržai, Marijampolė, 
Klaipėda, Panevėžys, Telšiai, Trakai, Uk
mergė, Utena po 1.

Profesijų įvairiausių. Mokytojai, miš
kininkai, studentai, moksleiviai, amati
ninkai ir kt. Ir amžius nuo 15 iki 38 metų. 
Visus sujungė bendra mintis: įgijus žinių, 
vadovauti vienetus ir ugdyti tvirtą, pa
tvarų, idealistą praktiką lietuvišką skautą.

Stovyklos dvasia broliška, saulėta. 
Nors darbas stovyklos šūkis, kuris virė 
nuo 6 vai. iki 22,30 v., bet noras, pasiry
žimas ir skautiška nuotaika visur lydė
jo, o nuovargis ir simuliacija buvo pa
miršti dalykai, nes visų noras, kuo dau
giausia iščiulpti iš stovyklos naudos.

Programa plati ir įvairi. Ideologija, 
draugovė, skiltis ir praktika, tai vadų 
stovyklos darbo vainikas. Auga originalūs 
papuošimai, daugelis skulptūrinių. Įsiren- 
gimai pasiekė stovyklinio komforto 
maksimumą. Suolai, stalai, lovos, žvaki
dės, kabliai, padėklai, valikliai ir t. t. ir 
t. t. puošia rajoną ir palapines. Ant stalo 
labai gražus, originalus šv. Kazimieras

V vadų stovykla Karmėlavoje
IŠ STOVYKLOS DARBŲ 
IR NUOTYKIŲ.

Fot. V. Kizlaitis.

Ir man pasirašyk! - Instruktoriai

valgant lyg laimina; signalizacijos didelis 
bokštas šauna į padanges, 35 m. 35 cm. 
kolosališkas beždžionių tiltas per upelį, 
„Joniška“ laužavietė, virtuvių, laužų mo
delių laboratorija, palapinių tipai, o ūkio 
m-ja. Kursų užrašų sąsiuviniai prisipil
dė konkrečių, apvalių, vadovavimui rei
kalingų minčių, piešinių, brėžinių. Kon
kursas tarp skilčių darbą dar pagyvino ir 
padidino.

Per stovyklą juokas visada žydėjo ant 
lūpų, o daina ir skautiška nuotaika, ypač 
prie laužo vakarais, daina, visus darbus 
lydėjo ir vainikavo. Viskas gražu, įdomu, 
už širdies tveria.

Iš 17 į 18 d. įvyko ‘aliarmas. Paminė- 
jom mūsų sakalus Darių — Girėną. 24 vai. 
30 min. tyla, susikaupę veidai, pasiryžimu 
degančios akys, nes gerbiam didžiuoju 
saliutu Soldino tragediją. Stov. viršininko 
kalba, „Lėk, sakalėli“, deklamacija ir vėl 
tyliai, su susikaupimu nukeliavom sapnų 
karalijon.

18 d. dar paskatino, dar skautiškiau 
nuteikė, dar labiau pripildė energijos, tai 
atsilankymas aukštųjų svečių. Kultūros 
dep. dir. sktn. dr. A. Juška, Švietimo 
M-jos atstovas, atvyko uniformuotas,

ilsisi. Mokomės lipdyti.

Pionerijos darbai.
Fot. Stasiškis.

pulk. Įeit. Gaušas, Krašto Aps. M-jos at
stovas, ir mylimas vyriausias skautininkas 
pulk. J. Šarauskas, pasakė prie laužo nuo
taikingas, gražias, turiningas kalbas, pil 
nas šiltų linkėjimų.

Žaidimai, iškyla, pašnekesiai, užsiėmi
mai, laužai, valgis ir poilsis pavogė 12 die
nų nepastebėtai, tik liko noras tokiu pat 
tempu dirbti, dirbti ir dirbti, mūsų tautai 
ugdant tikrus žiedus, pinant jai gražų 
ateities vainiką. Su Vyr. Skautininko žo
džiais širdyse: „Aukite, tvirtėkite, moky
kitės, dirbkite ir visada budėkit“, išsi
skirstėm į savo vietoves.

Stovyklai vadovavo vyr. skaut. K. Pal- 
čiauskas, vyr. skautų štabo vadų rengimo 
dalies vedėjas.

P. Medelis.
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Jei turime laisvo laiko... 
Fot. Stasiškis.

STOVYKLA ŠIRVINTŲ MIŠKE.

Šią vasarą Alytaus skautai stovykla
vo Širvintų miške prie gražaus Metelių 
ežero. Vyresnieji skautai į stovyklos vie
tą nužygiavo pėsti, o jaunesnieji nuvyko 
gurguole. Pirmą naktį nakvojom pas ūki
ninką kluone. Rytą pasistatėm palapines, 
iškasėm stalą ir papuošėm stovyklos ra
joną. Baigus stovyklos tvarkymo darbus, 
prasidėjo tikras stovyklos gyvenimas — 
užsiėmimai, žaidimai ir laužai. Energin
gas stovyklos viršininkas, mok. B. Meš
kelis, sumaniai tvarkė užsiėmimus ir žai
dimus. Buvo padarytos iškylos į Mete
lius, į Dusios ežerą ir į apylinkės kaimus.

Vieną naktį buvo pavojus ir naktinis 
žaidimas. Davus trimitą, visi skautai po 
5 min. išbėgo stovyklos žaidimo vieton. 
Nors daugelis pirmą kartą dalyvavo nak
tiniam žaidime, bet žaidimas gerai pavy
ko. Kitą dieną susilaukėm svečių iš Aly
taus — Kauno skaučių. Sesės kauniškės, 
stovyklaudamos Alytaus šile, neužmiršo 
brolių — dzūkų aplankyti.

Kasdien stovykloje buvo rengiami įdo
mūs laužai. Į laužus lankėsi sesės dzūkės, 
kurios netoli stovyklavo, ir daug ūkininkų 
iš apylinkės kaimų. Visų įdomiausias lau
žas buvo Šv. Jono naktį. Šį laužą surengė 
skautai ir šauliai bendromis jėgomis. Pro
gramoje buvo šaulių misterija, skautiški 
vaidinimėliai ir šokiai griežiant kaimiš
kam orkestrui.

Taip nepastebimai praslinko dvi savai
tės, skautai grįžo Alytun ir išsiskirstė po 
smiltingą Dzūkiją, kad rudenį vėl susi
rinktų ir su skautiška šypsena pradėtų 
mokslo darbą. Ger-Ardas.

IŠ KELIO, NAUMIESTIS (Trg.) 
PRABILS!

Manote, kad Naumiesčio (Trg.) skau
tai miega, nes apie juos nieko Skautų 
Aide negirdėti. O ne! Jie dirba. Štai, š. m. 
birželio mėn. 27—30 d. net stovyklėlę 
Jaunių miške surengėme, kuri paliko 
skautams ir ją lankiusiems neišdildomų 
įspūdžių. Stovykla visais atžvilgiais pra
ėjo geriausiai. Pirmąją naktį lietus bandė 
mus gąsdinti, bet mes iš jo palapinėse tik 
juokėmės. Stovyklavo 32 asm., iš jų 7 
skautai buvo šilutiškiai.

Birželio mėn. 30 d. stovyklos dalyviai 
aplankėme Klaipėdos krašto Ramučių 
bažnytkaimį.

Tos pat dienos vakarą prie liepsnojan
čio laužo 10 skaučių ir 4 skautai davė 
skautų įžodį. Į įžodžio apeigas buvo atvy
kę iš Naumiesčio aukštų svečių ir šiaip 
daug skautų bičiulių. Skautams nuošir
džias kalbas pasakė valsčiaus viršaitis p. 
Baršketis, apylinkės teisėjas p. Ryšelis ir 
p. Žilinskas. Po įžodžio skautai-ės svečius 
palinksmino, paj nokino savo pasirodymais 
prie laužo.

Šią stovyklėlę surengti padėjo 7 p. p. 
batalijono vadas kap. Bartkus, už ką 
skautai-ės jam yra dėkingi!

Pr. V.

MARIJAMPOLĖS „21“ STOVYKLAVO.

Sumanėm ir padarėm stovyklą už Kal
varijos, prie Jurgežerio, nes toliau kur 
nuvažiuoti mūsų kišenės per plonos. Tai
gi, liepos 20 d. visas „21“ būrys skautų ir 

išsibaladojom autobusu į 9 dienų sto
vyklą. Jei norite, galiu pasakyti, kas bu
vo tie „pravadyriai“: v. skltn. j. lt. Ne
nortas — viršininkas, skltn. Sodaitis — 
draugininkas, skltn. Bakūnas — stovyklos 
adjutantas ir v. skltn. Totoraitis — ūkio 
ministeris. Gyvenom neblogai, nors ir lie
tus nesigailėjo pakrapyti, kūrėm kasdien 
laužus, kad nuo svečių susigrūdimo ap
link pušaitės lūždavo, žaisdavom, valgy- 
davom, na, ir miegodavom.

Liepos 27 d. stovyklą aplankė tuntinin- 
kas dr. Kaunas ir daug kitų svečių iš Ma
rijampolės. Užtai, kad atvežė pilną dėžę 
„tradicijų“, mes sukūrėm tokį laužą, ko
kio dar buvome nekūrę.

Galime pasigirti, kad leidome ir sto
vyklos laikraštį. Buvom padarę ekskursiją 
į psichiatrinę ligoninę, Romanovo malū
ną ir kt. Žodžiu, nė nesijutom, kaip pra
bėgo 9 dienos. Ucha.
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Didžiosios geografines keliones.
Tu kelionių sunkumai.

Morkaus Polo knyga „apie Rytų vals
tybes ir stebuklus“ sudomino ir paskati
no daugelį keliautojų juos pamatyti ir 
užmegzti glaudesnius prekybinius santy
kius. Bet tai buvo nelengvas darbas, nes 
susisiekti su jais buvo be galo sunku: 
kraštai tolimi, keliai ilgi ir prasti, be to, 
ir pavojingi: dažnai užpuldavo gaujos plė
šikų, atimdavo pirklių prekes, pinigus, o 
kartais ir jų gyvybę. Pirkliai rasdavo 
tuose kraštuose pipirų, imbero, cinamonų, 
įvairių vaisių, dramblių kaulų ir kitokių 
prekių. Ten jos buvo pigios, bet prista
tymas brangus. Todėl, kol jos pasiekdavo 
Europą, kainos pasidarydavo tiesiog ne- 
įkandomos. Iš Europos į Aziją ėjo daug 
pinigų, ir rytų kraštų pirkliai tiek pra
lobo, kad pradėjo, kaip tvirtino vie
nas keliautojas (Rubrikvis) statyti mies
tus su sidabrinėmis sienomis ir auksiniais 
bokštais. XV amžiuje kelią į tuos kraštus 
užstojo dar puslaukiniai turkai, iš toli
mųjų rytų atsibastę į artimuosius. Visa 
tai verste vertė europiečius ieškoti kitų, 
trumpesnių, patogesnių kelių. Jų reikėjo 
ieškoti jūrose ir vandenynuose.

Bet anais laikais žmonės buvo prasti 
jūrininkai. Jie neturėjo gerų laivų, kurie 
galėtų kovoti su vandenynuose siaučian
čiomis audromis. Be to, laivų apatinė 
dalis nebuvo dengta geležimis; medinės 
lentos, įvairių jūros kirminų graužiamos, 
supūdavo, suirdavo ir laivas skęsdavo. 
Visi laivai buvo buriniai, vėjo varomi; 
jie plaukė gerai, kai buvo palankūs vė
jai, jei jie pūtė iš šono, irgi dar šiaip taip 
prasistumdydavo, bet priešingam vėjui 
papūtus, būdavo visai prastai, reikėjo 
kartais labai ilgai laukti, pritrūkdavo 
maisto, ir dažnai badas žiūrėdavo jūri
ninkams į akis.

Plaukdami jūrininkai laikėsi krantų, 
leistis į atvirą jūrą bijojo, nes neturėjo 
gerų įrankių, su kurių pagalba galėtų 
nustatyti tikrą kelią. Toks reikalingiau
sias įrankis, kaip kompas, Europoje pa
sidarė žinomas tik XIII amžiuje, bet prie
taringi žmonės bijojo naudotis tuo ste
buklingu įrankiu, kurio adatėlė, suk ją 
kaip nori, vis vienu galu žiūrės į šiaurę, 
lyg ją kas būtų užkerėjęs. Yra užsilikęs 
labai įdomus kompo aprašymas, kurį pa
rašė žymus anų laikų žmogus Brunetas 
Latinis, rašytojo Dantės mokytojas. 
Kompą jis matė pas vienuolį Beko
ną. „Jis parodė man negražų juo
dą akmenį, vadinamą magnetu, ku
ris turi nuostabią ypatybę — pritraukia 
geležį. Kai patrini tuo akmenėliu adatė
lę ir pritaisai ją prie šiaudelio tokiu bū
du, kad galėtų plaukti vandeny, tai ada
tėlė visada magnetuotu galu nusisuka į 
šiaurę, kad ir kaip sukinėtum indą su 
vandeniu, kuriame adata plaukia. Todėl 
ir tamsią naktį, nematydamas nei mėnu
lio, nei žvaigždžių, jūrininkas gali visai 
tiksliai vairuoti savo laivą. Deja, šis išra
dimas, nors ir labai naudingas keliaujan
tiems jūromis, turi būti kurį laiką lai
komas paslapty: juk nė vienas laivo sa
vininkas neišdrįstų juo naudotis, bijoda
mas, kad jo nepalaikytų raganium. Be to, 

ir jūreiviai nedrįstų juk plaukti su šei
mininku, kuris paimtų su savim instru
mentą. padarytą piktai dvasiai pamokius.

Ateis laikas, kada panašūs prietarai, 
kurie trukdo gamtos paslaptis ištirti, bus 
nugalėti. Tada žmonės pasinaudos vai
siais ir tokių mokslo vyrų, kaip vienuolis 
Rodžeris Bekonas, ir pagerbs jų protą ir 
darbštumą, už kurį dabar tik priekaištų 
ir nemalonumų nusipelno.“

Tie prietarai labai trukdė jūrininkys
tės pažangą. Didžiuliai vandenyno plotai 
buvo neištirti. Slėpiningas Atlantas savo 
begalinėmis platybėmis baugino prieta
ringus žmones. O „baimės juk plačios 
akys, bet siauras protas“, kaip sako lietu
vių patarlė. Dažnai audros blaškomi lai
vai buvo nunešami į vandenyną, kuris 
vėliau, juos paskandinęs, išmesdavo į 
krantą tik laivų skeveldras. Kaip jie nu
skendo, niekas nežinojo. O spėliojo visaip. 
Gal būt, juos skandino kokios klaikios 
pabaisos, kurios gyvena jūros gelmėse ir 
draudžia bet kam lankyti jų karalystę ... 
Žmonės nuo senų laikų girdėjo ir tikėjo, 
kad ten įvairių baidyklių netrūksta: gy
vena visokios pasakiškos hidros su sep
tyniomis galvomis, klaikos chimeros, jū
ros velniai ir kitos pabaisos. Ir tokios 
pasakos buvo sekamos ne tik paprastų jū
reivių, bet ir žmonių pamokytų. Štai, 
pav., jau XVI am. įžymus moksliniu-' 
kas - enciklopedistas*) Konradas Gesneris, 
kuris dėstė graikų kalbą Lozanos uni
versitete, paskui filosofiją Ciuricho uni
versitete, ir buvo dar geras gydytojas, 
chemikas, botanikas ir zoologas, savo 
moksliškoje knygoje „Historija anima- 
lium“, kurią buvo išleidęs 1553 m., pri
rašė tarpe būtų daug ir nebūtų dalykų. 
Štai kelios ištraukos iš šių knygų:

„Dalinacijos krašte, jūros pakrantėje 
prie Spalatos miesto, buvo iš vandens 
išėjęs jūrų žmogus. Pastebėjęs žmones, 
jis tuoj šoko į jūrą.

Taip pat ir Raudonoje jūroje dažnai 
matomi jūros žmonės, jie gaudomi ir iš - 
jų odos daromi tokie stiprūs batai, kad 
jie išsilaiko 15 m. Dažnai, kai jūra aukš
tai iškelia savo bangas, žvejai sako, jog

*) Įvairių mokslų žinovas.

Jūros velnias. (Piešinys is Gesnerio knygos „Historia Animalium“, 1553 m.).'

Fantastiškas slibinas — sprutas, apglėbęs 
laivą, pasiruošęs jį paskandinti, 

t
girdi iš jūros gelmių išeinančius graudin
gus vaitojimus.

Popiežių Grigo ir Maurikijaus laikais 
didžiojoj upėj Nyle žmonės matę žvėrį, 
panašų į žmogų (tai, tur būt, buvo gori
la). Vyras turėjo plačią krūtinę ir rudus 
plaukus, susimaišusius su baltais.

Prie tokių pabaisų reikia dar priskai
to jūrų velnią (Daeinon marinus), kurį 
pavyko Antorfe nupiešti. Jis buvo į Olan
diją atvežtas iš Norvegijos ir buvo pana
šus į tą, kuris kadaise buvo sugautas Ro
moje (1523 m.), tik neturėjo ragų“.

Kitose knygose irgi randame panašių 
fantastiškų įvairių pabaisų aprašymų: 
banginių, kašalotų ir milžiniškų slibinų, 
kurie skandindavo laivus. O žmonių buvę 
irgi visokių: vienaakių (ciklopų), viena
rankių, vienakojų, su vilko ir kitų žvėrių 
galvomis, o vienoj Kaspijos jūros saloj 
gyvenę tokie ilgaausiai žmonės, kad vie-
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5 SKAUTŲ NUOTYKIAI.
(Tęsinys iš 209 pslp.).

— Turiu.
— O jei jis ras pinigų? Juk gali taip 

būti... — prabilo Jonas.
— Na, tai kas; tau tada neteks nė 

grašio, — atsiliepė Muselė.
Verknės vandenyje vėl kažkas nežmo

niškai pliaukštelėjo. Urvo dugne kažkas 
tekštelėjo.

— Kas ten?..
— Paritau akmenuką, — atsiliepė už

simąstęs Vincelis: — Atsimenat iš mo
kyklos, koks žiaurus kartais būdavo ku
nigaikštis Šarūnas?.. O vėl kun. Skirgai
la? Žinote?.. Drąsūs jie buvo kariai, bet 
juk ir žmogų kartais užsmaugdavo.

— Kur tu šitą išskaitei? — pašoko 
nuo duobės perbalęs Muselė.

— Na, juk tai visiems žinomi daly-; 
kai, Motiejau.

— Tu nepasakok šito, Vincai, o tai 
jam visi plaukai nuslinks nuo galvos! ■— 
sukrankštė pasityčiojamai žolėje Jonas.

Skautai pačiupo už virvės ir Muselė 
apžergė skersinuką. Ir tuo momentu, kai 
jis pasijuto jau kybąs ties juoda bedugne 
skyle, apuokas trečiu kart sukvatojo taip 
šiurpiai, kad net ir nerangus Jonas pasi
kėlė iš savo vietos.

„Aš bijau“, norėjo tarti Muselė ir įsi
kibo į krantą; tačiau neišdrįso ir tik ty
liai, tyliai, vos girdimai; ištarė:

— Leiskite žemyn... leiskite mane 
greičiau... — ir lyg atsisveikindamas pa
mojavo ranka.

Tuoj jo liemuo dingo žemėje, dar mi
nutė ir jau matėsi tik jo balta kakta, iš
versta į dangų.

— Motiejau, tu nebijok, nėra nė ma
žiausio pavojaus, — sušnabždėjo pasilen
kęs prie jo, dar žemės paviršiaus esan
čios, ausies Algirdas taip, kad niekas 
daugiau nebegirdėtų.. — Apžiūrėk gerai!

— Aš nebijau, drauguži, — atsiliepė 
Muselė ir lyg iš kapo iškišo ir pamojavo 

na ausimi, nelyginant kokiu apklotu, 
kai miegodavę, apsiklodavę ...

Plaukti per vandenyną jūrininkai bi
jojo dar ir todėl, kad laivas, betolstant 
nuo kranto, nyksta iš akių. Iš to buvo 
daroma teisinga išvada, kad vandenyno 
paviršius ne lygus, bet išlenktas. Jūrinin
kai bijojo, kad labai toli nuplaukę nuo 
kranto jie taip žemai nusileis, kad paskui 
nebegalės pasikelti, grįžti. Be to, dar bu
vo pasklidęs gandas, jog Indijos vandeny
ne esąs magnetinis kalnas, kuris galįs 
pritraukti laivo geležines dalis, net visas 
vinis, ir laivas todėl turįs iširti ir nu
skęsti.

Ir banginiai skandinę laivus (Piešinys iš 
Olajaus Didžiojo knygos „Historia de 
gentibus septentrionalibus“, 1558 m.).

Sūūmiški peiliai 
mūsii skautams

Geriausia prekė ir labai pigiom kainom. Skautiškų Reikme
nių Tiekimo Skyrius siūlo Jums kelių modelių originalius suo
miškus peilius:

Nr. 22 suomiškas peilis .......... Lt. 4,50
Nr. 27 „ „ ............ Lt. 3.50
Nr. 27 „ „ ............ Lt. 3.25
Nr. 26 „ .................... Lt. 2.75
Nr. 8c „ .................... Lt. 1.25

Pasiskubinkite įsigyti!
Sk. R. Tiek. Skyrius. Kaunas, Neprikl. a 4. Telef. 40-71.

ranka. Trys skautai: Jonas, Algirdas ir 
Jurgutis leido Muselę į antrą žemės pu
sę. Buvo aklinai tamsu...

— Na, kas per kvailumas čia mus ir 
suvijo! Lysti į žemę tokioj tamsoj, kad 
nė žmogaus nėįžiūrai! — nekantriai pra
bilo Jonas. — Matyk, aš nė Vincelio ne- 
įžiūrau! Vincai, kur tu galų gale?

— Aš čia, žolėje, — atsiliepė neto
liese svajotojas. Jis valandėlę tylėjo:

— Sakyk, Algirdai, sakyk man tikrą 
teisybę, tu nemanai, kad po mirties vėlės 
galėtų sugrįžti ir, taip sakant, pasidai
ryti šiame pasaulyje?.. Kad ir tų visų 
garsių kunigaikščių vėlės?..

— Kas per klausimas! — piktai atsi
liepė Algirdas, nes ir jam pačiam sąžinę 
graužė, kad jis nepalaukė rytojaus ir lei
do tiek baugintis savo draugams.

— Ar jau? — riktelėjo jis į tamsią 
angą.

Niekas neatsiliepė.
— O aš abejoju, abejoju, Algirdai, —

Norėdami pasiekti Indiją ir Kiniją jū
ros keliais, jūrininkai turėjo apiplaukti 
aplink Afriką. Tie keliai ėjo per šilčiau
sias pusiaujo šalis, kurių europiečiai ne
buvo aplankę. O senoviškose knygose 
jūrininkai skaitė, kad ten dėl didelio karš
čio žmonės visai negalį gyventi, o van
denyne vanduo dėl to net verdąs, todėl 
ir laivas galįs išvirti. Tūlas geografas 
Makrobijus rašė, kad paskutinė žmonių 
apgyventa žemė esanti už 850 mylių už 
Sijenos miesto (Egipte). Visą žemę tais 
laikais geografai buvo padalinę į 5 kli
mato sritis: abiejuose ašigaliuose esan
čios šalčio ir mirties juostos; už jų esan
čios dvi vidutinės, žmonių apgyventos 
juostos: viena žiemių, kita pietų pusru
tuly. Žmonės, gyveną pietų pusrutuly, 
buvo pavadinti antipodais. Tų savo an
tipodų europiečiai niekuomet nesitikėjo 
pamatyti, nes buvo nuo jų atskirti dide
liu žemės plotu — karšta abipus pusiau
jo juosta, kurioje niekas negalėjo gyventi 
ir per kurią niekas nedrįso peržengti.

Tai mat, kokius sunkumus turėjo nu
galėti drąsuoliai, kurie vis dėlto pasiry
žo ištirti ir tuos nežinomus kraštus, kurie 
praminė takus Kristupui Kolumbui, Ma
gelanui, Vasko de Gamai ir kitiems gar
siems keliautojams.

T. Šur — nas. 

toliau švapėjo Vincelis: — kodėl vėlė po 
mirties negalėtų turėti dar didesnės lais
vės, kaip čia?..

— Tylėk! — suriko visu balsu Algir
das. — Motiejau! Motiejau! — šūktelėjo 
jis visu balsu į prarają. — Atsiliepk, Mo
tiejau! Dėl Dievo!

Virvė lengvai truktelėjo.
— Čia baisiai šilta, — atsiliepė balsas 

iš gilumos.
— O dugną jau pasiekei, Motiejau, 

mielasis? Ar pasiekei dugną?
— Koja remiu... Dar truputį... Gana.
— Jis jau dugne? — paklausė Vince

lis iš žolės.
— Jau jau... — sumurmėjo Jonas. — 

O apie tas kunigaikščių vėles neplepėk 
daugiau, o tai ir drąsų gali baimė apimti.

Ketverios žingeidžios galvos susigūžė 
prie angos. Gilumoje suplieskė degtukas 
ir tuo pat momentu baisus klyksmas:

— Traukite!..
— Trauk! — sušuko Algirdas. — 

Trauk!
Įsitempę visa jėga jie lupo virvę į 

viršų. Apuokas suūkė.
— Jei Muselei būtų įdrėkstas bent 

vienas pirštas, aš negalėčiau ramiai gy
venti neiššaudęs pirma visų apuokų! — 
sugriaudė rūsčiu balsu stipruolis Jonas.

Galų gale pasirodė paviršiuje galva, 
paskui rankos ir Muselė išvirto iš sėdy
nės į žolę.

— Na? Kas ten? — pasilenkė ir su
šuko visi kartu.

— Na, kvapas ten tai nepergeriausias, 
užtikrinu jus, bičiuliai. Lyg sugedusiais 
kiaušiniais trauktų.. — atsiliepė Muselė.

— O ko taip išsigandai?..
— Pats nežinau; sunku ir pasakyti: 

ne tai driežlas, ne tai akmuo, o gal nu
mirėlio kaulai... Sublizgėjo kažkas, tary
tum pasijudino, lyg gyvas... Taip... grei
čiausia ir bus numirėlio kaulai. Kaukolė 
tarp kojų padėta, žinote... Dantys toki 
blizga... tiesą sakant, du visai iškritę. Tai 
taip, bičiuliai mano mieli... Galite nusi
leisti pasidairyti. Na, juk drąsos čia vi
sai nereikia... kokios drąsos čia reiks!

— Baik, baik nors kartą savo istori
jas, — nekantriai nutraukė Jonas. — 
Juokdarys!..

— Žemai ten guli dar vienas juokda
rys, mielas Jonai. Tikrai nežinau, bet 
bent taip manau... Gali leistis pasikalbėti 
su juo. Kortas pasiimk, iš šešiasdešimts 
šešių sulošite... Dantimis jis pažibins, bus 
matyti, kaip dieną...

Ir nusijuokė Muselė išdidžiai ir pa
šaipiai. (Bus daugiau).
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PULK. J. ŠARAUSKAS 
ATOSTOGOSE.

Grįžęs iš tarpt, skautų vadų 
konferencijos Švedijoje, kurį 
laiką mūsų vyriausias skautinin
kas dėl savo tarnybinių darbų 
negalėjo pradėti atostogauti. Tik 
rugp. m. pabaigoje jis pradėjo 
atostogas. Bet atostogos nera
mios — labai dažnai grįžta į 
Kauną, kur yra daug įvairių 
skautų organizacijos reikalų.

Jau keli metai, kai vyriau
sias skautininkas dėl skautų or
ganizacijos darbų visai negali 
tinkamai pasilsėti ir įvykdyti 
griežtų gydytojų reikalavimų 
savo sveikatai pataisyti.

GAVO GILVVELL 
KAKLARAIŠČIUS.

Pr. m. keli mūsų vadovai bu
vo nuvykę į Angliją lankyti vi
sam pasaulyje žinomų skautų 
vadų Gilwell kursų. Atlikę teo
retinę kursų dalį ir sėkmingai 
išėję stovyklinę kursų dalį, dar 
po kelius mėn. dirbo su draugo
vėmis. Žiemą jie kursus užbai
gė ir pavasarį gavo tam tikrus 
diplomus ir „miško ženklus“. 
Neseniai jiems iš Anglijos pri
siuntė tam tikrus, specialius Gil
well vadų kursų, kaklaraiščius, 
kuriuos jie dėvės prie skautiš
kos uniformos.

Kursus užbaigė: vyr. sk. šta
bo adjutantas vyr. sk. Ant. Sau- 
laitis, vyr. sk. št. vadų rengime 
dalies vedėjas vyr. sk. K. Pal- 
čiauskas ir buv. Alytaus tunti- 
ninkas sktn. K. Dineika.

SKTN. P. LABANAUSKAS 
KLAIPĖDOJE.

Vyriausio skautų štabo jūrų 
skautų skyriaus vadas sktn. jūr. 
Įeit. P. Labanauskas yra iškel
tas į Klaipėdą, kur jis bus karo 
laivo „Prezidentas Smetona“ ka
rininku.

Tuo tarpu jis palieka vyr. sk. 
štabo jūrų skautų skyriaus va
du. Būdamas Klaipėdoje turi 
progos labiau padėti Klaipėdos 
jūrų skautams.
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Nosu Seimus nrujiends

Vyriausio Skautininko 
įsakymas Nr. 21.

Kaunas, 1935 m. rugsėjo mėn. 5 d.
§ i.

Sėkmingai prabėgęs vasaros ir stovyklų laikas jau užsi
baigia. Mokyklose prasideda darbas. Daugelis skautų ir skau
čių, kurie yra moksleiviai, spiečiasi vėl i savo mokyklas, kad 
čia toliau lavintųsi ir ruoštųsi gyvenimui.

Mūsų organizacija yra laiminga, kad didžiausia jos narių 
dalis yra moksleiviai — busimieji inteligentai ir svarbūs krašto 
darbininkai. Skautybė, ugdydama juos kilnumo dvasioje ir 
riteriškume, turi geriausios progos daryti tikros įtakos į mūsų 
ateities gyvenimą.

Moksleiviai skautai ir skautės turi ypatingai stengtis per
siimti skautybės idealais, turi kasdien tobulėti ir stropiai vyk
dyti savo, kaip moksleivio ir skauto, pareigas.

Visiems skautų ir skaučių vadams pavedu gerai įsąmo
ninti ir prižiūrėti savo skautus bei skautes, kad jie tikrai nuo
širdžiai galėtų atsidėti savo tiesioginiam darbui ir sėkmingai 
skautauti.

§ 2.
Po vasaros atostogų draugovėse ir tuntuose paprastai 

įvyksta kai kurių pakitimų. Tuntininkams ir draugininkams 
įsakau tuojau mokslo metų pradžioje sutvarkyti draugoves ir 
skiltis, paskirti, kur trūksta, vadus, sutvarkyti kandidatų įsto
jimą, užregistruoti iš kitur persikėlusius skautus ir ligi rugsėjo 
mėnesio pabaigos atlikti visą vienetų pertvarkymo darbą.

§ 3.
Visi draugininkai turi paruošti savo vienetų šiems mokslo 

metams veikimo planus ir juos ligi spalių mėn. 10 d. įteikti 
savo tuntininkams.

Pulk. vyr. sktn. J. ŠARAUSKAS, 
Vyriausias Skautininkas.

Vyr. sktn. ANT. SAULAITIS, 
Adjutantas.

NAUJI SKAUČIŲ TUNTAI.
Kauno skaučių tunto tunti- 

ninkė vyr. sktn. gyd. D. Kesiū- 
naitė išsikėlė provincijon gy
venti ir todėl atsisakė iš tunti- 
ninkės pareigų. Jau seniau bu
vo kilęs reikalas taip didelį (tu
rintį apie 40 vienetų) Kauno 
skaučių tuntą išskirstyti į ke
lius mažesnius tuntus.

Šiomis dienomis Šefo įsakymu 
iš to tunto Kaune įsteigti 3 nau
ji — Neries, centro ir Nemuno 
— skaučių tuntai.

Neries tunto tuntininke pa
skirta sktn. O. Bradauskaitė- 
Zabielskienė, centro t. tuntinin- 
ke — sktn. Morkūnaitė-Gabrė- 
nienė ir Nemuno — p. Tumienė.

Vyriausio skautininko įsaky
mu buv. Kauno skaučių tunto 
vienetai atitinkamai suskirstyti 
naujiems tuntams.

Gero pasisekimo taip gražiai 
išbujojusiam Kauno skaučių ju
dėjimui!

K. JURAŠŪNAS KAUNE.
Skautas vytis Kazimier. Jura- 

šūnas (Valstybės Teatro artistas, 
dirbęs V. Teatro Šiaulių skyriu
je). yra perkeltas į Kauno V. 
Teatrą.

Jau kelius metus K. J. akty
viai dirba skautų teatro srityje. 
Su mūsų reprezentaciniais vie
netais jis buvo 1932 m. Estijos 
skautų tautinėj stovykloje ir 
šiemet viso pasaulio skautų vy
čių sambūvyje Švedijoje. Kas
met skautų laužuose valstybės 
teatre jis stato veikaliukus iš 
skautų gyvenimo. Skautų teatro 
srityje dirbo Šiaulių tunte ir k.

Dabar, būdamas Kaune, K. 
Jurašūnas dar labiau atsidės tai 
sričiai. Ne tik Kauno skautai- 
ės patirs jo vadovaujančią ran
ką, bet ir provincija galės ne 
kartą jo meniška parama 
džiaugtis.

yra naudingiausias 
sezono vadovėlis. 
Reikalaukite visuose 
k n y g y n u o s e .

Kaip ma
lonu pala

pinėj.

Fot. M. 
Puodžiū

nas.
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OFICIALINE DALIS
Vyriausio Skautininko įsakymas 

Nr. 22.
Kaunas, 1935 m. rugsėjo mėn. 9 d.

Pasirėmęs vyriausio skautų štabo nutarimais, skelbiu šį 
L. S. S. nariams — skautams ir vadams liudijimų išdavimo rei
kalu įsakymą:

1.
Kiekvienas jaunesnysis-oji skautas - ė, skautas-ė, vyresny- 

sis-oji skautas-ė ir skautininkas-ė turi turėti atitinkamą Lietu
vos skautų sąjungos nario liudijimą.

2.
Lietuvos skautų sąjungos nariams — skautams - ėms n 

skautininkams - ėms yra išdavinėjami tokie reguliarūs vyriau
sio skautų štabo pagaminti narių L. S. S. liudijimai:

I serijos: skautams, skautėms, jūrų skautams, vyresnie
siems skautams (skautams vyčiams) ir vyresniosioms skautėms;

II serijos: jaunesniesiems skautams ir jaunesniosioms 
skautėms;

III serijos: visų laipsnių skautininkams ir skautininkėms.

3.
Kol nėra gavęs atitinkamo L. S. S. liudijimo, asmuo negali:
a) išlaikyti egzaminų į patyrimo laipsnius, išskyrus patį 

pirmąjį egzaminą;
b) būti pakeltas į vyresniškumo laipsnius bei apdovanotas 

garbės ženklais;
c) dėvėti uniformos bei ženklų ir
d) dalyvauti skautų vardu.

4.
Jei dėl kurių priežasčių negali būti išduoti reguliarūs 2 

str. minėtiems asmenims liudijimai, tai vyriausias skautų šta
bas arba tuntininkas gali, su savo antspaudu ir parašais, iš
duoti ant balto popieriaus blanko paprastą laikiną nario liu
dijimą, galiojantį ne ilgiau kaip du mėnesius.

5.
Kandidatai, kol dar nėra davę įžodžio, L. S. S. liudijimo

6.
Reguliarius I ir II serijų L. S. S. liudijimus išdavinėja vy

riausias skautų štabas ir tuntininkai, III serijos L. S. S. liudiji
mus išdavinėja vyriausias skautų štabas.

I ir II serijų L. S. S. liudijimus tuntininkai išdavinėja ati
tinkamiems savo tuntų nariams.

Tų pačių serijų L. S. S. liudijimus vyriausias skautų šta
bas išdavinėja savo bendradarbiams; užsienyje esantiems Lie
tuvos skautams, Vytauto Didžiojo universiteto studentų skau
tų ir skaučių organizacijų nariams ir kitiems skautams-ėms.

7.
Visi liudijimai išdavinėjami vyriausio skautų štabo nusta

tyta tvarka.

8.
Jaunesnieji skautai-ės, skautai-ės ir vyresnieji skautai-ės, 

kad gautų atitinkamą L. S. S. liudijimą, savo vieneto vadui pa
tiekia;

a) raštu savo asmens ir skautiško veikimo žinias;
b) dvi vienodas savo fotografijas (maždaug 4X5 cm. di

dumo) ir
c) mokestį.
II serijos L. S. S. liudijimai jaunesniesiems skautams-ėms 

organizacijos viduje galioja, kada jie yra išduoti ir be fotografi
jos, jei apie tokį galiojimą pačiahie liudijime parašyta. Be to, 
II serijos liudijimui gauti pakanka pristatyti vieną fotografiją.

9.
Savo skautams gauti L. S. S. liudijimams tarpininkauja 

vieneto vadas, tuntininkui pristatydamas tam tikrame blanke 
(1934 m. forma A) sudarytą sąrašą savo skautų, norinčių gauti 
I ar II serijos liudijimus.

Kiekvieną kartą ir kiekvienos serijos L. S. S. liudijimams 
gauti sudaromi atskiri sąrašai.

Sąrašo nuorašą draugininkas palieka draugovės bylose.
Patiekdamas tuntininkui sąrašą, draugininkas prideda po 

dvi sąraše įtrauktų skautų fotografijas ir sumoka mokestį.

10.

Tuntininkas iš draugininko gavęs 9 str. minėtą sąrašą ir 
priedus, atitinkamas žinias iš sąrašo surašo į atitinkamą L. S. S. 
liudijimų blanką, (lipina fotografiją, pasirašo ir prispaudžia sa
vo antspaudą.

Išrašant I serijos L. S. S. liudijimą, kartu užpildoma ir tam 
tikra kortelė (1934 m. forma C), kurių yra dvi rūšys: oranžinės 
spalvos — skautams išduotų liudijimų ir žalios spalvos skau
tėms išduotų liudijimų žinioms surašyti. Antrasis liudijamojo 
fotografijos egzempliorius įlipinamas toj kortelėj.

11.
Išduodamas I serijos L. S. S. liudijimą, tuntininkas surašo 

tokias žinias į liudijimą:
1 pslp. — vardas, pavardė, skautas ar skautė, galiojimo 

data, išdavimo data.
5 pslp. — vardas, pavardė, tėvo — motinos vardas, gi

mimo data ir vieta, asmens pasas ar dokumentas, nuolatinis 
adresas.

6 pslp. — vardas, pavardė, kada ir kur įstojo į organiza
ciją, kada ir kur davė įžodį, kada išlaikė į pat. laipsnius eg
zaminus.

7 pslp. — kada ir kur davė vyr. skauto-ės įžodį, kada ir 
kur įgijo vyr. skauto-ės laipsnius.

Išduodamas II serijos L. S. S. liudijimą, tuntininkas surašo 
tokias žinias:

Virš. II pslp. — jei liudijimas turi galioti ir be fotografi
jos, fotografijos vietoje parašo: Liudijimas galioja be fotogra
fijos, pasirašo ir užspaudžia antspaudą.

1 pslp. — vardas, pavardė, jaun. skautas ar j. skautė, ga
liojimo data, išdavimo data.

5 pslp. — vardas, pavardė, tėvo — motinos vardas, gimi
mo data ir vieta, nuolatinis adresas ir (jei žinoma) kokią mo
kyklą lanko.

6 pslp. — kada ir kur įstojo į skautų organizaciją, kada ir 
kur davė jaun. skauto-ės įžodį, kada išlaikė egzaminus į pat. 
laipsnius.

12.

Išduodami L. S. S. liudijmai, kiekvienos serijos atskirai, 
tuoj pat įregistruojami pagal eilės numerius į specialų blanką 
(1934 m. forma B), kurio nuorašas paliekamas tunto bylose su 
draugininkų patiektų blankų (1934 m. forma A) originalais.

Blanko (1934 m. forma B) originalas, kartu su kortelėmis 
(1934 m. forma C) siunčiamas Vyriausiam Skautų Štabui.

Visus savo išduodamus L. S. S. liudijimus, kiekvienos seri
jos atskirai, tuntininkas rašo į specialų sąsiuvinį (1934 m. for
ma D).

13. .
Tinkamai paruoštus ir įregistruotus L. S. S. liudijimus liu

dijamiesiems tuntininkams įteikia per tarpininkavusius draugi
ninkus.

14.

Draugininkas, prieš įteikdamas liudijamajam L. S. S. liudi
jimą, turi į liudijimą įrašyti ir patikrinti tokias žinias:

I serijos L. S. S. liudijime:
26—28 pslp. — įgyta specialybės (pavadinimas ir data).
29 pslp. — įgyta specialybės — amatai (pavadinimas ir 

data).
• 30—32 pslp, — pareigas, kokias liudijamasis eina skautų

organizacijoje (pavadinimas, kada pradėjo eiti).
34 pslp. — vyresniškumo laipsniai (data, įsakymo nr.).
35—37 pslp. — pasižymėjimai ir apdovanojimai (pavadi

nimai, data, akto nr.)
46 pslp. — vardas, pavardė, kada priimtas į vienetą (vie

neto pavadin.).

II serijos L. S. S. liudijime:
14—15 pslp. — įgyta specialybės (pavadinimas, data).
16—17 pslp. — pareigos, kokias liudijamasis eina organi

zacijoje (pavadinimas, kada pradėjo eiti).
18—19 pslp. — pasižymėjimai ir apdovanojimai.
24 pslp. — vardas, pavardė, kada priimtas į vienetą (vie

neto pavadinimas).

15.
Jau išduotuose L. S. S. liudijimuose kitas, papildomai, 

liudijamojo žinias įrašo ir patvirtina tuntininkas, jo vieneto va
das arba kitas ne žemesnis, kaip draugininkas, vadas, kurio va
dovybėje liudijamasis yra.
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L. S. S. LIUDIJIMAI.

Spalių m. 1 d. pasibaigia galiojimas visų L. S. S. liudijimų, 
išduotų ligi š. m. rugsėjo m. 10 d. Nebegalioją liudijimai bus 
tuntininkų spalių m. pratęsinėjami į juos įlipinant tam tikrus 
pratęsimo ženklus.

Pratęsimo ženklus vyr. sk. štabas tuntininkams išduos apie 
rugs. m. 20 d.

Liudijimą pratęsti reikia pristatyti per savo vieneto vadą.
Skautininkams liudijimus pratęsinės vyr. sk. štabas.
Visi skautai-ės turi turėti liudijimus.
Skaityk vyr. sk-ko š. m. IX.9 įsakymą 22 nr., kuris yra 

šiame Skautų Aide spausdinamas.

BUS IŠLEISTAS VIENETŲ SĄRAŠAS.

Vyr. sk. štabas š. m. IX.12 išleido visiems tuntininkams ir 
vienetų vadams aplinkraštį (4482 nr.), kuriuo įsakyta ligi rugs, 
m. 25 d. vyr. sk. štabui prisiųsti visų vienetų (draugovių, laivų, 
atskirų skilčių bei rėmėjų skyrių) trumpas žinias. Prie rašto 
pridėtas lapelis, į kurį reikalaujamos žinios turi būti surašytos.

Reikalaujama tokių žinių:
1. vieneto vardas (pilnas pavadinimas),
2. vadas (vyresniškumo laipsnis, vardas, pavardė),
3. vienetas įsikūrė (metai, mėnuo, diena),
4. turi narių (kandidatų, tikrųjų narių, iš viso) ir
5. adresas.
Vienetų vadai žinias siunčia per tuntininkus.
Surinkus tas žinias, bus išleistas vienetų sąrašas 1935/36 m.

NAUJŲ SKAUČIŲ TUNTŲ SUDĖTIS.
Vyriausias skautininkas savo š. m. IX.11 įsakymu 23 nr. 

taip suskirstė buvusio Kauno skaučių tunto vienetus į naujus 
Kauno skaučių tuntus:

A. Kaimo Neries skaučių tuntui:
1. L. K. Birutės' dr-vė, Aušros mergaičių gimnazijoje,
2. VII Perkūnės dr-vė, Aušros mergaičių gimnazijoje,
3. IX Gabijos dr-vė, Aušros mergaičių gimnazijoje,
4. I Jaun. skaučių dr-vė, Aušros mergaičių gimnazijoje,
5. Organizuojama vyr. skaučių dr-vė, Aušros merg. gimn.,
6. Praurimės dr-vė, Marvelėje,
7. Gražinos dr-vė, Jonavoje,
8. II Jaun. skaučių dr-vė, Vilijampolėje,

9. VI Jaun. skaučių dr-vė, Marvelėje,
10. III Jaun. skaučių dr-vė, Italijos g-vė Nr. 28 pr. mok.,
11. XI Jaun. skaučių dr-vė, Skaruliuose,
12. XII Jaun. skaučių dr-vė, Veršvuose,
13. Skaučių ir jaun. skaučių skiltys Karmėlavoje,
14. Pajautos dr-vė, Amatų mokykloje,

B. Kauno centro skaučių tuntui:
1. VI Laimos dr-vė, I vidurinėje mok. (Miškų g-vė 13 nr.),
2. XIII Jūratės dr-vė, I vidur, mok. (Miškų g-vė 13 nr.), 

.3. XI M. Pečkauskaitės dr-vė, Kauno UI gimnazijoje,
4. II Mirgos dr-vė, Sv. Kazimiero seserų kongr. merg. gimn.,
5. VIII Mildos dr-vė, Šv. Kazimiero sės. kongr. merg. gimn.,
6. IV Vyr. skaučių dr-vė, Dailės darbų mokykloje,
7. V Vyr. skaučių dr-vė, Pavasario gimnazijoje,
8. Rėdos atskiroji vyr. skaučių skiltis, Centre,
9. Birutės atskiroji vyr. skaučių skiltis, Daržininkystės ir 

sodininkystės mokykloje A. Fredoje,
10. IV Jaun. skaučių dr-vė, Dr. V. Kudirkos pr. mokykloje,
11. VIII Jaun. skaučių dr-vė, Jablonskio pr. mokykloje,
12. IX Jaun. skaučių dr-vė, Jablonskio pr. mokykloje,
13. Skirmantės vyr. skaučių skiltis, „Saulės“ merg. seminar.,

C. Kauno Nemuno skaučių tuntui:
1. III Laimutės dr-vė, II vidurinėje mokykloje,
2. XV Nijolės dr-vė, A. Panemunėje, Nr. 37 pr. mokykla,
3. XII dr-vė, Rusų gimnazijoje,
4. X Jaun. skaučių dr-vė, A. Panemunėje, Nr. 37 pr. mok.,
5. XII Jaun. skaučių dr-vė, Šančiuose, Nr. 17 pr. mokykla,
6. Organizuojama skaučių dr-vė, Šančiuose, Nr. 17 pr. mok.,
7. XIII Jaun. skaučių dr-vė, A. Šančiuose, Nr. 38 pr. mok.,
8. XIV Jaun. skaučių dr-vė, A. Fredoje,
9. XIV Živilės dr-vė, Petrašiūnuose,

10. Jaun. skaučių dr-vė, Petrašiūnuose.

PADĖKA.
Valties krikštynų proga, paaukojusiems po 50 lt. p. S. Gar

mienei ir sktn. J. Mašiotui reiškiame skautišką padėką.
Kauno jūrų skautų Žuvėdrų valtis.

PADĖKA.
Šilutės skautai reiškia nuoširdžią padėką Šiaulių tunto va

dovybei už priėmimą stovyklauti š. m. liepos mėn. 6—11 d. — 
Palangoj. Šilutės skautai.

Pats liudijamasis savo liudijime negali jokių žinių įrašyti 
ar patvirtinti.

16.
Pagal 11, 14 ir 15 straipsnius įrašytos liudijime žinios turi 

būti draugovės raštuose dublikuotos.
17.

Skautininkas gauna L. S. S. liudijimą, jei jis yra vyriau
siam skautų štabui įteikęs:

a) savo asmens žinias tam tikrame blanke,
b) dvi vienodas savo fotografijas (maždaug 4X5 cm. di

dumo) ir
c) mokestį.

18.
Mokestis, kuris turi būti įmokėtas prieš išduodant L. S. S. 

liudijimą, yra toks:
a) skautams-ėms ir vyresniems skautams-ėms — 2 litai,
b) jaunesniems-ioms skautams-ėms — 50 centų,
c) skautininkams-ėms — 6 litai (5 litai metinio nario mo

kesčio ir 1 litas blanko mokestis).
19.

Visų serijų L. S. S. liudijimuose, išduodamuose nuo 1935 
m. rugsėjo mėn. 10 d., galiojimo laikas žymimas ligi 1936 m. 
spalių mėn. 1 d.

20.
Liudijimai, kurių galiojimas pasibaigia 1935 m. spalių m. 

1 d., bus atitinkamai vyriausio skautų štabo ir tuntininkų pra
tęsinėjami į juos įlipinant tam tikrą ženklą su parašais ir ant- 
spauda.

I ir II serijos L. S. S. liudijimų galiojimą pratęsia tas tun- 
tininkas, kurio žinioje liudijamasis yra, bet ne tas, kuris liudi
jimą išdavė.

Liudijimo galiojimui pratęsti tarpininkauja liudijamojo 
vieneto vadas.

21.
Nepratęstas liudijimas negalioja. Ir liudijamasis skaitomas 

kaip neturįs L. S. S. liudijimo (žiūr. 3 str.).

22.
L. S. S. liudijimas pratęsiamas, jei liudijamasis:
a) priklauso vienetui arba yra vyriausio skautų štabo ar 

tuntininko žinioje,
b) sumoka mokestį.

23.
Mokestis, kuris turi būti įmokėtas prieš pratęsiant liudiji

mo galiojimą, yra toks:
a) skautams-ėms ir vyresniems-ioms skautams-ėms — 1,25 

lit.,
b) jaunesniesiems - ioms skautams - ėms — 30 centų,
c) skautininkams - ėms — 5 litai.

24.
Vietoje pamesto, dingusio ar žuvusio L. S. S. liudijimo ga

li būti ta pačia tvarka išduotas naujas liudijimas, jei apie tą 
liudijimą yra paskelbta Skautų Aide.

Skautų Aide skelbiama tuntininkui tarpininkaujnat ir įmo
kant paskelbimo mokestį.

Paskelbimo mokestis toks: I serijos liudijimams — 2 litai, 
II — 50 et., III — 5 litai. Jei I ir II serijos liudijimo savininkas 
yra Skautų Aido prenumeratorius, už skelbimą temoka pusę 
mokesčio.

Praėjus dviem savaitėms nuo paskelbimo Skautų Aide, 
gali būti išduotas naujas L. S. S. liudijimas.

25.
L. S. S. liudijimo turėtojui iš sąjungos išstojant, liudijimas 

grąžinamas draugininkui ar tuntininkui. Tuntininkas išstojusio 
nario liudijimą pristato vyriausiam skautų štabui.

Vyr. sktn. pulk. J. Šarauskas, 
Vyriausias skautininkas

Vyr. sktn. Ant. Saulaitis, 
Adjutantas.
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kalba Skuodo vyčiai!
Nevienodas — tai susikaupęs 

rūsčių debesų priedangoje, tai 
šypsantis auksinių vasariškos 
saulutės spindulių jūroje — rug- 
piūčio 3 dienos dangus, lyg iš 
anksto skelbė plačioje apylin
kėje atostogaujantiems Skuodo 
skautams, kad tą dieną Skuode 
turi įvykti kažkas nepaprasto. 
Ir ne veltui, nes toji diena iš 
tikrųjų buvo skuodiškiams skau
tams tiek reikšminga, kad ji 
liks ryškiai įrašyta į jų istorijos 
lapus, kaip didelio laimėjimo 
diena. Gal paklausite, kuo ji 
taip reikšminga? Na, būtent, 
tuo, kad tai — pirmųjų skautų 
vyčių pionierių Skuode įžodžio 
diena.

17 vai. pora skautų baidarių 
— Banga ir Nimfa — netoli 
gelžk. stoties, Bartuvos upėje, 
laukė Klaipėdos tuntininko 
sktn. A. Skėrio, kurs atvyko 
dalyvauti įžodžio šventėje. Sto
tyje tuntininką pasitiko Skuodo 
vyresniųjų skautų būrelio atsto
vas ir gimnazijos skautų drau
gininkas, o Bartuvos pakrantėje 
svečio laukė dar trys vyresnieji 
Skautai. Dar kelios minutės •— 
ir baltos baidarės skrido lygiu 
Bartuvos paviršium Skuodo lin
kui, O Skuode laukė dar nauji 
svečiai — anksčiau buvę vietos 
dr-vės ir paskiau Mažeikių tun
to veikėjai — psktn. P, Raudys 
ir vyr. skit. A. Žvinklys.

Atlikus paruošiamuosius dar
bus, vyresn. skautų būr. vadas, 
pradž. mokyklų rajono inspek
torius, vyr. sklt. Velička, pa
kvietė svečius ir vyčius — kan
didatus pasistiprinti puikia va

kariene, d po to, apie 22 vai., 
dešimties žmonių būrelis su tau
tine vėliava žygiavo į pasakiš
kai gražią Bartuvos pakrantę 
iškilmingam aktui atlikti.

Įžodį davė: pats vyresn. skau
tų vadas vyr. šklt. K. Velička, 
jo padėjėjas mokyt, vyr. sklt. J. 
Kuliukas, D. L. K. Kęstučio 
dr-vės dr. skltn. J. Šilgalis, bū
relio nariai pskltn. V. Vis
kantas, B. Pakalniškis ir mok. 
S. Miliauskas.

Po įžodžio kalbėjo tuntin. 
sktn. Skėrys ir Skuodo skautų 
steigėjas. Visiems pasisveikinus 
su pirmaisiais Skuodo vyčiais, 
šių pastarųjų vardu vyr. sklt. 
Velička padėkojo svečiams už 
pagalbą taip svarbiame naujo 
skautiško gyvenimo žingsnyje ir 
pažadėjo sekti jų pavyzdžiu bei 
nurodymais. Visa tai patvirtino 
iš dešimties krūtinių plaukią 
Tautos himno žodžiai, tyliai nu
aidėję laužo nušviestame Bar
tuvos šlaite, tarp paslaptingai 
šlamančių medžių. Dar linksma 
valandėlė prie laužo.

Gi sekmadienio rytą tunti- 
ninkas, daugelio vyčių palydė
tas, vėl išvyko į Klaipėdą.

Skuodo skautai vyčiai nieka
da neužmirš tos įspūdingos VIII. 
3 d. nakties. A. P.

PAGALIAU KALBA KELMĖ.
Pasibaigus atostogoms pradė

jome naujus mokslo metus. Pilni 
gražių sumanymų, kupini nau
jos energijos suvažiavome tęsti 
toliau mokslą.

Pirmomis dienomis atvažiavę 
sužinojome, kad iš mūsų skau-

Rudens sezonui prasidėjus susitvarkykite skautišką unifor
mą ir apsirūpinkite skautiškomis reikmenėmis.

Atsilankykite ir rašykite Vyr. Skautų Štabo Tiekimo Skyriui.
Kaunas, Nepriklausybės a 4. Telef. 40-71.

tiškos šeimos pasitraukia abu 
draugininkai: J. Dičius ir Br. 
Kopliauskaitė. Visi liūdime. Liū
di sesės skautės netekusios 
darbščios draugininkės, liūdime 
mes, skautai nustoję energingo 
vado. Gaila, ką darysi, bet vis
ką turime sutikti su šypsančiais 
veidais.

Buvusiems draugininkams: J. 
Dičiui ir Br. Kopliauskaitei už 
pasidarbavimą skautiškame vei
kime tariame širdingą ačiū ir 
linkime gero pasisekimo!

Raseinių tunto stovykloj daly
vavo keli mūsų skautai ir skau
tės. Vladas Stūrys.

RADIO RASEINIAI!
Mes stovyklavome gražiose 

Dubysos pakrantėse. Raseinių 
tunto stovykloje, įvykusioje VI. 
22—VII.5 Dubysos apylinkėse, 
stovyklavo apie 80 skautų-čių. 
Čia stovyklavo Raseinių, Kražių 
ir Kelmės skautai-ės.

Miesto skautai smarkiai dirba. 
Atskiroji Raseinių miesto skautų 
balandžių skiltis, įsteigta vyr. 
skltn. S. Obuchavičiaus ir skltn. 
A. Kačenausko, nuo VILI per
organizuota į D. L. K. Kęstučio 
dr-vę.

Draugovei vadovauja tunto 
adjutantas skltn. D. Steinbokas. 

Kęstučio dr-vėje yra apie 20 
skautų. Kęstutiečiai visose sri
tyse progresuoja: jie taip pat do
misi sportu ir skudučiais. Viena, 
kas trukdo miesto skautų veiki
mą, tai skautų būklo stoka. Dr- 
vės sueigos, prad. mok. vedėjui 
p. Balevičiui maloniai sutikus, 
dabar daromos prad. mok. pa
talpose.

Kęstutiečiai atliko gražų dar
belį. VIII.25, miesto skautai, iš
sirūpinę leidimą, dr-ko D. 
Šteinboko vadovaujami, aplankė 
Raseinių arešto namų kalinius. 
Skautai išpildė gana ilgą, bet 
įdomią programą. Buvo parody
tos piramidės, pasakytas mono
logas, suvaidinti du įdomūs vai
dinimėliai. Po piramidžių ir de
klamacijų dr-kas pravedė pa
šnekesį. Visa tai iš kalinių pu
sės susilaukė didelio pritarimo; 
nevieno kalinio akyse matėsi 
ašaros...

Be to, skudučių orkestras, va
dovaujamas skltn. Kačenausko, 
sugrojo keletą įdomių dainelių. 
Didelio susidomėjimo susilaukė 
butelių muzika, akompanuoja
ma armonikos. Prie programos 
paruošimo daug kuo prisidėjo 
skt. vytis L. Mackevičius.

VI. L-s.

Kaune Duonelaičio ŽEMĖS BANKAS i '

Skyrius Klaipėdoje, Prezidento Smetonos gtv. Nr. 4. 
Pagrindinis kapitalas 50.000 000 litų. Atsargos kapitalas 3 930 000 litų.

Žemės bankas yra ilgalaikio kredito bankas. Bankas teikia paskolų ūkininkams, miesto naujakuriams, žemės 
ūkio koperatyvinėms organizacijoms, žemės ūkio įmonėms ir smulkaus kredito draugijoms. Bankas leidžia ir 
platina įkaito paskolos lakštus. įkaito paskolos lakštai leidžiami 2 serijų: 1) III serijos 43/a nuoš. lakštai, ku
rių pirkimo ir pardavimo kursas yra 99,5—100. 2) IV serijos 3,6 nuoš. Jakštai, kurių pirkimo ir pardavimo kur
sas šiuo metu yra 73,5—75. IV serijos lakštai išperkami per 10 metų. Geriausia priemonė sutaupoms laikyti 
yra Žemės Banko įkaito paskolos lakštai, nes: 1) Lakštų laikytojas gauna 43/4 nuoš. ir 3,6 nuoš. metinių pa
lūkanų. 2) Lakštai garantuoti Žemės Banko kapitalais,^įkeistu Žemės Bankui nekilnojamu turtu ir laiduoti Vals

tybės iždo. Lakštų galima pirkti Žemės Banke Kaune ir Klaipėdoje.

“ Kauno Audiniai
Gamina

aukščiausios rūšies elegantiškas ir stiprias šilko medžiagas* 
Atkreipkite dėmesio į medžiagos kraštuose atspausdintą užrašą 

„fabriko „KAUNO AUDINIAI“ gaminys“ I

flkc.B-vė Jaisfas
Parduoda per savo krautuves: 
Kaune, Klaipėdoj, Panevėžy 
ir Tauragėje įvairias dešras, 
kumpius, konservus ir be
kono liekanas. Gyvulių ir 
paukščių maistui: kraujo, 
kaulųir mėsos milteliai. Visų 
gaminių kainos sumažintos.

Koperaiiiios Bankai 
kapitalas 3.000.000 
(savi namai). Saugi vieta 
indėliams. Atlieka visas 
bankines operacijas Lietu

voje ir užsienyje.

Laisvės Al. 62. Tel. 104,156.

Apdovanota Kauno parodose aukso ir sidabro medaliais
Didžiausias Lietuvoje Alie
jaus Fabrikas Akc. B-vės RINGU VA Kaune, Šančiuose

Tel. Kaunas I Nr. 15
Gamina ir parduoda geriausios rūšies valgomąjį ir technikinį kokoso, sėmenų ir saulėgrąžų aliejų, pokostą 

ir kokoso sėmenų ir saulėgrąžų išspaudas.
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ORO STEBĖJIMAS.

Jei skautams apskritai reikia pažinti 
ir nuspėti orą, tai jūrų skautams šis rei
kalas ypatingai svarbus. Navigacija glau
džiai susijusi su oro sąlygomis. Jūrinin
kams tenka plaukti ir rūku ir audra: 
reikia mokėti iš anksto nuspėti oro są
lygas ir būti pasiruošusiems grumtis su 
gamtos jėgomis. Geriausia priemonė orui 
nuspėti yra sistemingas oro stebėjimas. 
Plaukiančiuose laivuose kas keturias ir 
net kas dvi valandas į tam tikrą knygą 
įrašomos oro sąlygos ir pastebėtos atmai
nos.

Norint apibūdinti ir atspėti orą, rei
kia pirmoje eilėje stebėti oro slėgimą, 
temperatūrą ir vėją. Iš vėjo krypties ga
lima spręsti apie oro slėgimą. Kadangi 
vėjas išlygina nevienodą oro slėgimą, tai 
žemo oro slėgimo srities reikia ieškoti 
vėjo kryptimi. Tik žemė sukdamos! bent 
kiek pakeičia vėjo kryptį. Dėl žemės su
kimosi aplink savo ašį šiaurės pusrutuly
je vėjas nukrypsta bent kiek į dešinę, o 
pietų pusrutulyje — į kairę. Yra tam 
tikra taisyklė: jei atsistoti pavėjui, (nuga
ra prieš vėją), tai žemas oro slėgimas bus 
iš kairės ir kiek į priekį, o aukštas slė
gimas iš dešinės ir kiek atgal.

Labai didelės reikšmės orui atspėti 
turi sinoptiniai arba oro žemėlapiai. 
Juose vienodo slėgimo vietos sujungtos 
izobaromis. Pažymėtos taip pat žemo ir 
aukšto oro slėgimo sritys. Vėjo kryptis 
ir stiprumas atskirose stebėjimo vietose 
nurodyta strėlelėmis. Taip pat žemėlapyje 
nurodytas atskirų vietų debesuotumas 
(nuo 0 iki 10) ir temperatūra. Turint to
kį žemėlapį nesunku nustatyti orą bent 
vienai dienai pirmyn.

Iš debesų taip pat galima spręsti apie 
būsimą orą. Kaimiečiai, kartais pasi
žvalgę į debesis, labai tiksliai atspėja orą. 
Debesys dalinami į 10 rūšių, tačiau svar
biausi jų yra klodiniai (stratus), kamuo
liniai (cumulus) ir plunksniniai (cirrus).

Klodiniai aiškių kontūrų neturi, jie 
aptraukia visą dangų lyg didele pilka 
skraiste. Neaukštai iš lėto slinkdami jie 
rodo mažą oro judrumą ir dažniausiai 
prasideda ilgas ir nuobodus lietus dide
liame plote. Vokiečiai jį vadina „Land- 
regen“.

Kamuoliniai debesys pasirodo dažniau
siai vasarą. Jie turi aiškias kontūras, vi
dury pilki, pakraščiais šviesūs. Iš jų lie
tus būna trumpas, bet smarkus.

Plunksniniai debesys susidaro iš plo
nų baltų plunksnelių; jie būna aukštai 
ir jiems pasirodžius galima laukti oro 
atmainos, būtent, artinasi žemo oro slė
gimo sritis. Netrukus po plunksninių de
besų pasirodo ploni klodiniai debesėliai. 

Debesys tirštėja, barometras krinta. Be
matant dangus visiškai apsiniaukia, ma
tome žemai plaukiančius debesis, ir pra
deda lyti. Po to debesys išsisklaido, pasi
rodo nedideli pragiedrėjimai, iš kurių, 
kaip jūrininkai sako, esą galima kepurę 
pasidirbti. Tačiau, jei vėjo kryptis nesi
keičia, tai ir vėl galima laukti oro pa
blogėjimo. Plunksniniai debesys greiti: 
jie, paprastai, pralenkia žemo oro slėgi
mo slinkimą, todėl iš jų pasirodymo jau 
galima spėti apie oro pablogėjimą.

Labai daug galima atspėti apie orą iš

Debesys dalinami į 10 rūšių:

vėjo stiprumo ir krypties. Vėjo stipru
mui matuoti vadovaujamasi Beauforto 
lentele. (Lentelė yra 219 puslp,).

Štai ir pačios bendrosios žinios apie 
oro reiškinius. Būdami stovykloje jūrų 
skautai turi geros progos orą stebėti ir 
davinius užrašyti. Pirmoj eilėj reikėtų 
užrašinėti: oro slėgimą, temperatūrą, de
besuotumą, vėjo stiprumą ir kryptį. Iš 
padarytų užrašų galima sudaryti bendrą 
tos dienos oro apžvalgą ir padaryti išva
das dėl oro kitai dienai.

Ed. R.
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Keli skautų vyčių pasaulėžiūros 
bruožai

Skautybės sistema apima visą žmogaus 
amžių: kūdikystę, brendimą ir net su
brendusio žmogaus amžių. Kiekvienam
žmogaus gyvenimo periodui mes randame 
atitinkamą tos sistemos programą: jau
nieji skautai, skautai, skautai vyčiai. 
Tas visai natūralu, nes kas įdomu ir 
gali patenkinti vaiką, tas jau nevisai ga
li atatikti 16—18 m. jaunuoliui. Šiame pe
riode žmogus pradeda savistoviai logiškai 
galvoti, vengia pamėgdžiojimų, žodžiu 
sakant, nori pasidaryti savarankus. 
Šiame periode žmogus pradeda įdomautis 
filosofiniais klausimais, o- pasaulėžiūros 
klausimai pasidaro itin opūs. Tai yra 
klausiniai, kokia yra gyvenimo prasmė ir 
kaip su ja derinti savo gyvenimą ir sa
vo veiksmus.

Retkarčiais spaudoje užtinkame skel
bimus, kad yra daromi pasaulėžiūros kur
sai, kur paskaitas laiko profesoriai, pe
dagogai, visuomenės veikėjai ir kiti. At
rodytų, kad mokslo pagalba galima su
sidaryt! pasaulėžiūrą, net ją išmokti, bet 
iš tikrųjų šis klausimas yra komplikuotas. 
Jis nėra taip lengvai išsprendžiamas. 
Tačiau pasaulėžiūra ne matematikos for
mulė — jos išmokti negalima. Bet vis 
dėlto mokslas padeda susidaryti pasaulė
žiūrą.

Kadangi pasaulėžiūros išmokti nega
lima., o ją galima tik susidaryti, todėl 
čia noriu keliais sakiniais pakęsti skautų 
vyčių pasaulėžiūros dėsnius. Ne dogma
tiškai juos paskelbti, bet pareikšti tas 
mintis, kuriomis, mano manymu, turi 
remtis skautų vyčių pasaulėžiūra.. Bet 

(Iš 218 pslp.). Vėjo stiprumui matuoti Beauforto lentelė:
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Pavadinimas Žymės

0 0 Tyla Visiškai rami jūra.
1 1,7 Lengvas vėjas Dūmai beveik staaiai kyla j dangų.
2 3,1 Silpnas vėjas Vos jaučiamas pūtimas.
3 4,8 Menkas vėjas Juda medžių lapai. Pasirodo bangos.
4 6,7 Vidutinis vėjas Juda šakelės. Pasirodo baltos bangų skiauterys.
5 8,8 Stiprokas vėjas Juda didesnės šakos. Plevėsuoja didesnės vėliavos laive.
6 10,7 Stiprus vėjas Juda didelės šakos. Girdėti trobesį. Didelės bangos.
7 12,9 Aštrus vėjas Juda laibesnių medžių liemens. Jūra putoja.
8 15,4 Audringas vėjas Linguoja meežiai, lūžta šakos, prieš vėjų einantis 

žmogus junta didelį pasipriešinimų.
9 18 Audra Didesnės šakos laužomos. Jūroje didelės lūžtančios, 

bangos. Jūros paviršius atrodo baltas
10 21 Stipri audra Verčiami medžiai.

11-12 26-45 Viesulas Ardymai ir griovimai. Bangos tokios didelės, jos 
gerai matomos, laivas kartais nebematomas.

pirm negu, anot prof. Šalkauskio, įžvelgti 
organizacijos esmėje sielą, kuri ją judina, 
turime išspręsti, kokią vietą žmogus už- 
ma gamtoje. Tai nelengvas dalykas, nes 
į žmogų įvairiais laikais įvairiai buvo 
žiūrima. Šiandien gi vieni pasmerkė ma
terialinį gyvenimą, kiti gi jį iškėlė. Viso 
to išdavoje įsivyravo anarchija. Panaši 
anarchija valstybei yra pražūtinga. To
dėl žmogui objektyviai galvojant turi būt 
žinoma tikroji žmogaus vieta gamtoje. 
Kadangi žmogus įvairiose srityse pa
kinkė gamtą į savo eksploatacijos veži
mėlį, todėl jis yra teisingai vadinamas 
gamtos karalius, bet drauge jis yra pa
žabotas aukštesnės esybės — Dievo.

Tinkamai supratus žmogaus padėti 
gamtoje, bus nesunku suprasti ir religi
jos reikalavimus. Taigi religija yra būti
na kiekvienam žmogui.

Skautų organizacija paremta religija 
ir patriotizmu. Skautų sąjungoje nėra 
vietos kosmopolitams ir antireligiškai 
nusistačiusiems. R. Baden - Powellis sako: 
„Skautas yra visų pirma tikintysis žmo
gus; atmetu bet kurį skautizmą, kurs 
neturi savo pagrinde religijos”. R. Ba
den - Powellis nenori siauromis ribomis 
suskliausti savo įsteigtos organizacijos, 
geriau pasakius, sukurti sistemos, todėl 
paremia ’jos pasaulėžiūrą ne kokia nors 
viena religija, bet tik bendrai religija. 
Skautų, ypač skautų - vyčių pasaulėžiū

ra turi būti krikščioniškai tautiška, nes. 
anot Sevin’o: „Skautizmas yra ne kas 
kita, kaip platus tautinio auklėjimo už
simojimas ir kaip tik toks buvo lordo P 
Baden-Powellio noras, būtent, „pakelti 
rasę, užtikrinti krašto ateitį, apsaugoti 
rytojaus žmones, kol nėra dar pervėlu” 
ir pasaulinis skautų šefas visur ir visuo
met pabrėžia tėvynės meilės reikšmę.

Žmogui yra prigimti du įstatymai. 
Tai tėvynės ir Dievo meilė. Štai kaip 
šią harmoniją, šį sąryšį nusako popie
žius Leonas XIII enciklikoje: „Sapientia 
Christionae” (Krikščionių išmintis), „Ant
gamtinė Bažnyčios meilė ir prigimtoji 
Tėvynės meilė — tai dvynutės sesers, 
kilsiančios iš to paties amžinojo šaltinio, 
nes abiejų steigėjas ir priežastis yra Die
vas, iš čia išeina, kad vienos meilės pa
reiga negali priešintis kitai. Ir abi pa
reigas galime if turime įvykdyti. Taigi 
kiekvieno svarbiausia krikščioniška pa
reiga mylėti abi Tėvynės, vieną prigimtą, 
antrą dangaus karalystę ... Toji pareiga 
tai kaip koks šaltinis, iš kurio prasideda 
kitos pareigos”. Todėl kiekvienas skautas 
vytis turi būt religingas žmogus, bet jis 
turi gyventi ir šio pasaulio reikalais. Jis 
į gyvenimą turi žiūrėti širdies ir tikrojo 
gyvenimo akimis.

Skautai vyčiai turi daug skaityti, daug 
galvoti, nebūti fanatikais. Tat yra. labai 
svarbu, nes be pasaulėžiūros, be aiškaus 
nusistatymo negali būti nei kalbos apie 
sąmoningą valią. Valia pirmiausia yra 
kontakte su sąžine, o sąžinė reikalauja gy
venimą pažinti kaip reikiant. Čia galima 
kalbėti ir apie savarankiškumą. „Savaran
kis žmogus yra tas, — sako Fbrsteris, — 
kuris nesielgia prieš savo sąžinę, kuris 
viską, ką tik daro dėl kitų ir su kitais, 
daro tik tai dėlto, kad jo protas sako 
esant tai naudinga, bet ne iš puikybės, 
ne iš garbės, ne iš pajuokos, nuostolio ar 
bausmės baimės”.

Kada žmogus yra savarankiškas, turi 
tvirtą valią ir yra nusistatęs griežtą ir 
aiškią pasaulėžiūrą, jis gali be jokios pa
galbos visai teisingai įvertinti visuomenės 
gyvenimo reiškinius ir tiems reiškiniams 
pritarti arba pasakyti savo „veto”.

Vyr. skili. A. NAVICKAS.
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PĖDSĖKA
Buvo rašyta Sk, A. 12 nr. (200—202 psl.):

ĮVADAS.
I. SUTARTINIAI ŽENKLAI, DAIK

TAI BEI ŽYMĖS (A. Sutartiniai ženklai. 
Bendrų sutartinių ženklų paaiškinimas. 
Sutartinių ženklų naudojimo taisyklės. 
Kaip dedami ženklai. B. Sutartiniai daik
tai. C. Sutartinės žymės).

II. ŽMOGAUS PĖDSAKAI. (A. Mo
kykimės sekti žmogaus pėdsakus. B. Ben
dros pastabos apie žmogaus pėdsakus. 
Kojų tipai. Kojos atspaudo dalys. Didžio
jo kojos piršto atspaudas. Žingsnis. C. Ko
jų atspaudai. 1. Basos kojos atspaudas
2. Lengvai apautos kojos atspaudas. 3. 
Batuotos kojos atspaudas).

II. ŽMOGAUS PĖDSAKAI (tęs.).

D. PĖDSAKŲ UŽLAIKYMAS.

Pėdsėkoje dažnai yra svarbu rastas 
pėdsakas tinkamai išlaikyti. Pėdsako iš
laikymas gali rištis su nusikaltėlio išaiš
kinimu. Pėdsakas dar gali būti išlaikytas 
ligi jį apžiūrės kompetentingi asmens. Ar
ba jis gali būti išlaikomas grynai lavini- 
mos reikalui arba padėti į rinkinį, skau
tų buklą.

Yra nemaža priežasčių, kurios verčia 
skubintis atlikti tam tikrus veiksmus, kad 
pėdsakas nesunyktų.

Taip pat yra įvairių būdų pėdsakui 
užlaikyti. Apie juos mes čia ir turime 
šiek tiek pakalbėti.

Pėdsakas, arba pėdos atspaudas, gali 
būti užlaikomas:

1. esamoje vietoje laikinai,
2. išimamas iš tos vietos ir
3. konservuojamas ir perdirbamas.

1. Pėdsako esamoje vietoje apsaugo
jimas.

Jei pėdsakas, kojos atspaudas, turi 
būti laikinai jo esamoje vietoje išlaiky
tas, kad nesunyktų, vartojama, žiūrint 
vietos, laiko, aplinkybių, įvairūs būdai. 
Pirmas gali būti:

a) paprastas pridengimas. Jei pėdsa
kas yra vietoje, kuri yra uždengta stogu, 
vadinas, vieta apsaugota nuo lietaus, tai 
pėdsakas teturi būti apsaugotas, kad ne
būtų sumindžiotas, kad kas ant jo neuž
liptų. Tokiu atveju pakanka pėdsaką pri
dengti kokiu lentgaliu, po abiejais jo ga
lais (šiek tiek toliau nuo pėdsako) padė
jus pakilimą (pagaliukus, plytas, kitą ko
kį daiktą). Reikia žiūrėti, kad toks ap
dengimas visai neliestų, ir tokiu būdu ne
išgadintų, atspaudo.

Jei atspaudą reikia apsaugoti nuo lie
taus ar vėjo, tai paprasto pridengimo ga
li nepakakti. Tada pavartosime kitą 
būdą:

b) sudėtinis pridengimas. Jei pėdsaką 
gali lietus sunaikinti, tai svarbu jis taip 
pridengti, kad lietus jo nepasiektų nė iš 
viršaus, nė iš šono. Tokiais atvejais pėd
sakas pridengti tinka kokia dėže aibu 
kitu panašiu daiktu, pėdsaką gerai iš vir
šaus ir iš visų pusių apsaugančiu.

Taip pridengto pėdsako lietus tiesiog 
nė iš viršaus, nė iš šono nepasieks, bet jį 

gali pasiekti lietaus vanduo, besisunkda- 
mas žeme. • Apsaugant pėdsaką, reikia 
galvoje turėti ir ta aplinkybė. Tada tinka 
apdengti žemė ir gerokai aplink atspau
dą, arba dar ir ravelį apkasti, kad van
duo, besisunkdamas žeme, neprieitų ligi 
pėdsako.

Nuo vėjo pėdsaką, ypač jei jis yra po
zityvus arba palikęs smėliuotoje ar pa
laidoje žemėje, reikia tokiu pat būdu sau
goti.

2. Pėdsako išėmimas.
Pėdsaką tam tikrais atvejais galima 

realiai, koks jis yra, išimti iš esamos vie
tos ir perkelti kitur. Taip pėdsakas iš
imamas su visu gruntu, kuriam jis yra. 
Labai atsargiai su kastuvu, peiliu, kirviu 
ar kitu kokiu panašiu įnagiu šiek tiek to
liau apie atspaudą apskverbiama žemė ir 
atsargiai, pamažu, visas gabalas iškelia
mas. Taip pėdsaką išimant reikia žiūrėti, 
kad jis nepakistų, kad jis nebūtų perlauž
tas, suspaustas ar kitaip sugadintas.

Išimtą pėdsaką su visa žeme reikia 
padėti ant kieto daikto, atitinkančio iš- 
skverbto pėdsako apačiai. Svarbu, kad 
gerai išimtas atspaudas nebūtų pagadin
tas jį blogai padedant. Geriausia su visu 
gruntu išimtą pėdsaką įdėti į kokią dėžę 
arba indą, kur jis būtų iš visų pusių tin
kamai apsaugotas. Toj dėžėj ar inde jis 
turės būti ir toliau tyrinėjamas arba ten 
pat bus padarytas jo perdirbimas ar kon
servavimas.

3. Pėdsakų perdirbimas ir konservavimas.
Jei negalima pėdsako išlaikyti tokio, 

koks jis yra (toj vietoj ar išimto), prisi
eina jį perdirbti ar konservuoti, kad jau 
iš tokio pėdsako, būtų galima daryti tin
kamas išvadas.

Pėdsakui perdirbti yra įvairių būdų. 
Kad būtų galima išlaikyti charakteringas 
pėdsako savybes, jį „perdirbti" galime 
taip:

a) nupiešti,
b) nufotografuoti ir
c) atliedinti.
a) Pėdsako perdirbimas jį nuplėšiant. 

Šis būdas nėra tobuliausias pėdsako žy
mėms išlaikyti, bet jis beveik labiausiai 
prieinamas. Todėl apie jį pirmiausia ir 
kalbėsime.

Pėdsaką nupiešti, arba „atpiešti", ga
lime dvejopai. Pirma. Iš tam tikro atstu
mo žiūrėdami į pėdsaką, stengiamasi tokį 
pat (gal sumažintą, gal padidintą) nupieš
ti ar nubraižyti popieryje. Galime pėdsa
ką tinkamai išmatuoti ir tas išmieras pa
žymėti piešinyje.

Kitas „atpiešimo" būdas yra kiek su
dėtingesnis, bet už tai yra daug tiksles
nis. Daroma šiaip. Pėdsako reljefas ande- 
damas popierėliais ar balanėlėmis, deda
ma permatomas stiklas ir minkštu paiše
liu pažymimas reljefas stikle. Atitinkamai 
stikle gali būti pažymėtos ir kitos (pav., 
vinių (spaudos, pado lopai ir k.) charak
teringos pėdsako žymės. Ant stiklo pie
šiant, reikia tiesiai vertikaliai žiūrėti į 
pėdsaką, kad piešinys tiksliai atitiktų 
pėdsaką.

Galima tiesiai ne ant stiklo piešti, o 
ant jo padėti permatomą popierį, ir čia 
nupiešti.

Be to, galima pėdsaką nupiešti spalvo
tais pieštukais. Tas gali labai pagyvinti 
visą vaizdą.

b) Pėdsako perdirbimas jį nufotogra
fuojant.

Fotografija visur praverčia. Ji gali 
daug padėti ir pėdsėkoje. Bet ne visada 
pasiseka fotografijos pagalba pagauti 
charakteringas pėdsako žymes. Bet ir tuo 
atveju fotografija visai užtarnautai gali 
būti, kaip ir piešinys, papildymas jau at- 
liedinto pėdsako.

Pėdsako fotografavimas atliekamas 
tokiu būdu. Prie atspaudo, ilgiausios pėd
sako linijos- kryptimi, nutiesiamas siau
ras popieriaus kaspinėlis, pav,, apie 10 
cm. ilgio su jame pažymėtais cm. išskir
stymais. Šis popierėlis fotografijoje at
stos mąstelį. Iš jo bus galima atitinkamai 
surasti atspaudo išmieras. Geriausia, ži
noma, kad galima pėdsaką nufotografuo
ti natūralaus didumo, tai yra, kad foto 
negatyvo stiklas būtų tokio didumo, ko
kio yra pėdsakas. Bet foto technika da
bar yra tokia tobula, kad visai gerai ga
lima fotografiją gauti natūralaus dydžio 
iš mažesnio negatyvo. Pėdsaką reikia fo
tografuoti iš viršaus ir kaip galima iš ar
čiau. Techniškų fotografavimo reikalu 
patarimų yra sk. K. Lauciaus knygoje 
Fotografuoti gali kiekvienas.

Kartais yra labai sunku nufotografuoti 
pozityvus pėdsakas, paliktas labai lygia
me paviršiuje, pav., parkete, ant stiklo 
ir p. Čia dažnai tenka ir dirbtine šviesa 
pasinaudoti,

c) Pėdsako perdirbimas jį atliedinant.
Įdomiausias ir, gal būt, dažniausiai 

vartojamas „pėdsakui nuimti“ būdas yra 
atliedinimo būdas. Pėdsakas yra atlieja- 
mas kartais stearinu, lajų, vašku, klijais, 
gipsu, kalkėmis, cementu ir k. panašia 
medžiaga. Specialios įstaigos turi tam 
tikrų, lyg patentuotų, medžiagų pėdsa
kams atliedinti. Mums reikia pramokti 
dirbti paprasčiausiais būdais.

Tur būt, prieinamiausias pėdsakų at
liedinimo būdas mums yra gipsu atliedi
nimo būdas.

Pasirenkant pėdsako atliejimo būdą, 
reikia žiūrėti, kad nebūtų sugadintas at
spaudas ir būtų gauta gera „atlieja“. Ma
žiausia reikia atsargumo priemonių atlie
dinant pėdsaką, esantį išdžiūvusiame mo
lyje, purvyne ar p. Atliedinti pėdsaką 
sniege ar minkštoje žemėje yra labai sun
ku Tada reikia pirma atspaudo paviršius 
sukietinti. Sukietinti galima spirito ir kli
jų mišiniu. Pėdsako paviršių tuo mišiniu 
apšlakstyti, apiprunkšti.

Gipsavimo būdu pėdsakus atliedinti 
galima dviem metodais. Vienas tešlos bū
das, o kitas barstymo būdas.

Pėdsako gipsavimas su tešla. Reikia 
turėti geriausio gipso. Jis turi būti visai 
sausas. Iš gipso daroma tešla. Tešlą da
rant, reikia į vandenį berti gipsą, o ne 
vandenį pilti į gipsą. Gipsą beriant rei
kia su šaukštu ar balanėle nuolat mai
šyti, plakti. Tešla maždaug turi būti to
kia, kokia yra vartojama blynams kepti. 
Visa tešla turi būti vienodai tiršta.

Kai tešla yra tinkamai paruošta, jau 
galima liedinti pėdsakas. Pilti į iš valytą 
pėdsaką tiesiai iš indo ar su šaukštu ar
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.su kastuvėliu. Reikia labai saugoti, kad 
tešla nesugriautų pėdsako briaunų. To
dėl pirma pilti reikia į giliausias vietas 
ir labai pamažu.

Vienam pėdos vidutinio gilumo pėd
sakui atliedinti gipso užtenka 0,5 klg ar 
kiek mažiau. Vandens reikia 1—1,5 
stiklo.

Į pėdsaką tešlos pilti tiek, kad plo
niausioj vietoj būtų bent 3 cm. storumo 
sluogsnis. Kad pėdsako atlieja būtų tvir
tesnė, kiek tešlos įpylus, galima įdėti pa
galiukų, vielos ar p., ir vėl užpilti tešla. 
Tada pėdsako atlieja yra tvirta.

Pėdsakyje tešla labai greitai sukie
tėja, Jei geras gipsas, tai po 15—25 min. 
viskas yra tvarkoje.

Sukietėjusi tešla, dabar jau kojos apa
čios forma, pasidariusi nėdsakyje, išima
ma paprastai ir nuvaloma. Nuvalyti gali
ma šepečiu, nubraukiant ranka ar kokia 
medžiaga, nuplaunant vandeniu ir d.

Dabar pakalbėsime apie antrąjį pėd
sakų gipsavimo būdą.

Pėdsako gipsavimas barstant. Reikia 
paimti geras gipsas ir jis pamažu sijoti į 
pėdsaką. Žinoma, pėdsakas turi būti šva
rus, išvalyti pašaliniai dalykai. Kaip gip
sas įsijotas, tada pamažu šlakstyti ar vil- 
ginti vandeniu, kol permirks visas gipsas.

Šis gipsavimo būdas yra labai geras 
ir jis ypatingai tinka gipsuoti pėdsakams 
minkštoje vietoje.

Gipso reikia į pėdsaką tiek sijoti, kad 
susidarytų sluogsnis 5—6 cm. storumo. 
Įdulkinus 1—2 cm. storumo gipso sluog- 
snį, galima įdėti sutvirtinimui pagaliu
kus ar p.

O vandenį galima pamažu pilti per 
ant gipso miltelių užklotą medžiagą (au
deklo gabalą) ar smulkiai purkšti kokiu 
prietaisu. Reikia stebėti, kad vandens ne- 
pripylus perdaug. Jei vandens būtų per
daug, ji galima išsiurbti sugeriamuoju po
pierium ar p.

Suprantama, kad tik negatyvius pėd
sakus galima gipsuoti, pozityvių gipsuoti 
negalima.

Tokiais atliedintais pėdsakais galima 
gražiai papuošti skautų buklas, pasida
binti savo kambarys ir p.

Labai patartina išmokti gipsuoti žmo
gaus pėdsakus. Vėliau sėkmingai galima 
gipsuoti įvairių paukščių, gyvulių, žvėrių 
ir p. pėdsakus. Ligi kito karto patartina 
bent keliems susidėjus išmokti gipsuoti.

Tai čia kalbėjome apie vieno, paski
ro pėdsako užlaikymą. Bet tikram pėd
sekiui tas vienas pėdsakas turi daug pa
sakyti, todėl reikia įprasti pasirinkti tik
rai vertą užlaikyti pėdsaką.

E. IŠVADOJIMAS.
Išvadojimas yra pats svarbiausias rei

kalas geram pėdsekiui. Mes dar kada pla
čiau kalbėsime anie išvadojimą. Tuo tar
pu, baigdami straipsniuką apie žmogaus 
pėdsakus, išvadojimą tik bendrai palie
sime.

Taip reikia gipsuoti 
pėdsakas.

Išvadojimas yra didelis menas. Tai 
įdomiausias pėdsėkoje dalykas.

Reikia išmokti spėti pėdsakų senumą, 
išsilaikymą, padėjimo būdą, spręsti apie 
žmogų, pėdsakus padėjusį ir t. t. ir t. t. 
Čia mes paliesime kelis atskirus klausi
mus.

Kaip atrodo pėdsakai? Daug priklau
so nuo žemės stovio ir oro ir jo veikimo 
pėdsakams. Sekdami pėdsakus, sakysi
me, sausą, vėjuotą dieną įvairaujančia že
me, patirsite, kad pėdsakai eidami leng
va, prie smėlio žeme, greitai ima atro
dyti seni, nes iš po paviršiaus išspirta 
drėgna žemė greitai išdžiūva ir įgauna tą 
pačią spalvą, kurios paviršiaus dulkės 
yra, o aštrūs pėdsakų kraštai greit apdy
la nuo vėjo, kuris pučia per dulkes, ku
riose jie yra susidarę. Eidami drėgna že
me, tie patys pėdsakai atrodo daug nau
jesni, nes saulė tik apdžiovina išverstą 
žemę ir vėjas todėl neapdildo aštrių at
spaudo kraštų, o eidami per drėgną molį, 
medžių pavėsyje ir t. t., kur neužšviečia 
saulė, pėdsakai, kurie smėlyje galėjo at
rodyti vienos dienos senumo, ten atrodo 
visai nauji.

Žinoma, pėdsakų senumą dažnai gero
kai padės pažinti, jei juos susidarius ap- 
lis (tik reikia žinoti, kada lijo), arba ant 
jų užpus dulkių ar žolių sėklų (tik reikia 
būti įsidėmėjusiam, kuriuo laiku vėjas 
pūtė), arba per pirmykščius pėdsakus 
pereis kiti pėdsakai, arba kur žolė su
trypta, kiek po to ji apdžiūvo ar apvyto.

Pėdsakai kinta dar dėl to, kad padas 
išdžiūva ar, paprastai, būdamas sausas, 
išbrinksta. Tirpstančiame sniege, esant 
+ 5° temp., pėdsakas per pusvalandį pa
didėja per 0,75 cm.

Neteisinga eisena. Kartais, norint su
maišyti pėdsekį, einama neteisinga eise
na, užpakalin (atbulai), šonu ir t. t. Pėd
sekys turi būti atidus ir mokėti susiorien
tuoti. Užpakalin einant, atspauduose ga
lima pastebėti daug nepastovumo, netai
syklingumo, kuris rodo netvirtą nusisto- 
vėjimą, silpną ir nedrąsią ' laikyseną. Šo
nan vaikščiojant, kiekvienos kojos kam
pas randasi vienoj ir toje pačioje kryp
ties linijoje. Jei žmogus, einąs norma
liai, žiūri atsigręžęs užpakalin, tai jo ko
jos metasi į vieną šoną, ir atrodo, kad 
jis eitų lyg šonan. Ypatingai į šoną pa
sisuka ta koja, į kurios pusę einantysis 
žiūri. Pailsęs žmogus kojas velka. Tą aiš
kiai galime matyti pėdų atspauduose.

Iškrypimai. Pėdsakuose pastebime ir 
žmogaus iškrypimus. Pav., didysis kojos 
pirštas, nuo smailių batų, gali būti išsi
mušęs pirmyn, kiti gi pirštai labai susi

Esame labai panašūs į plytas sienoje: turim kiekvienas savo vietą, ir nors 

ta vieta galėtų atrodyti labai nežymi didelėj sienoje, bet jeigu viena plyta su- 

kiuš, sienoje pasidarys skylė ir siena atsidurs pavojuje.

spaudžia. Tada atspaude beveik visai ne- 
beįmatoma arba vos įmatoma antrasis ir 
ketvirtasis kojos pirštai. Taip pat iš at
spaudo galima pažinti, ar žmogus yra rai
šas; raišoji koja visada šiek tiek tęsiama; 
jos žingsnis netaip tvirtas ir yra kiek 
trumpesnis. Ir raišosios kojos pėdos at
spaudas skiriasi nuo sveikosios kojos at
spaudo. Be to, ar eita su lazda ar be jos, 
galime iš pėdsakų matyti. Pūslės irgi sa
vo liudija, ypač jei jos yra kur letenoje. 
Skaudamosios kojos žingsnis ne toks 
tvirtas, trumpesnis, o dažnai ir pėda mi
nama netaisyklingai, kad išvengus skau
smo. Neurastenikų, dėl jų netvirtos ei
senos, kojų atspaudos yra dažnai iškry- 
pusios. Paprastai jų vidurinio pėdos kraš
to kampas ryškiai išsikiša pas pirmąjį 'di
džiojo piršto sąnarį.

Žmogaus amžių (senas, jaunas, vaikas) 
taip pat galime iš pėdsakų spėti (apie tą 
žiūrėk pr. Sk. A. nr.). Taip pat galime 
spėti ar vyro ar moters eita. Nutukęs 
žmogus eina labiau išskėstomis kojomis. 
Taip pat eina ir su nešuliu.

Kaip iš pėdsako spėti žmogaus ūgį? 
Basos kojos pado atspaudą padidinti iš 
6,876. Jei koja yra apauta batu, tai pa
prastai atspaudas yra didesnis 0,5—1 cm.; 
gi naginėmis apautos kojos pėdsakas yra 
2—3 cm. didesnis. Tą reikia turėti gal
voje. Turėdami kojos atspaudo išmieras, 
galime žmogaus ūgį spėti naudodamiesi ir 
tokia formule:

3,6 x 
a =----- (_ + 0,05),

30 2
kur a yra kojos atspaudas, x yra žmo
gaus ūgis. Šia formule naudojantis gali
ma gana tiksliai nuspėti žmogaus ūgį, net 
ligi 2 cm. tikslumo. Esą apskaičiuota, kad 
22 cm. kojos ilgis atitinka 1,52 m. žmo
gaus ūgiui, 23 cm. — 1,66 m., 24 cm. — 
1,69 m. ir 25 cm. — 1,73 m.

Kaip pagal eiseną spėti žmogaus bū
das? Tai irgi vra galima. Sakoma, kad 
tie, kurie nunešioją padus ir numiną kul
nus lygiai, esą gabūs prekybai ir dori; 
tie, kurie numiną kulnus į lauko pusę, 
esą vaizduotės žmonės ir nuotykių mė
gėjai; tuo tarpu tie, kurie numiną kulnus 
iš vidaus pusės, esą silpni ir neryžtingi. 
Šis pažymys esąs neklystamas vyrų, kaip 
moterų atveju.

Kartą R. Baden-Powellis dalyvavo 
viename moterų draugijos būkle Londo
ne. Būdamas tokio ypatingo klubo sve
čias, jis negalėjo nepritaikyti savo dide
lio prityrimo žinių iš pėdsėkos ir čia. Jis 
pradėjo: ,,Labai svarbu, sako jis, pasiekti 
gabumas skirstyti žmonių charakterius iš 
jų pėdsakų, kurių atspaudus jums pasi
taiko labai dažnai matyti. Aš jau daugelį 
metų tyrinėju žmonių eisenas, ir pagal jų 
pėdsakus sustatau eilę vaidinimų apie jų 
savininkų charakterius". Pav., jis sako, 
43°/o moterų vienos kojos užkulnius krei- 
vina į vidų, o kitos kojos — į šoną, kas 
pagal Afrikos dykumų pėdsakos mokslą 
reiškia nervuotą moterį. Reikia mokėti 
sekti ir iš to daryti išvadas. Aš turiu pa
sakyti, kad, šiuo būdu naudodamasis, aš 
išsirinkau... žmoną".

Patyrinėkite eisenas, rasite daug įdo
mių išvadų.

Baltas Juodvarnis.
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SKĘSTANTI ŽEMĖ.

Neapolio įlankos šiaurinė pakrantė 
yra nuostabi ir reta žemės dalis. Šim
tus ir tūkstančius metų ši vieta nepabū
va rami: kyla ir skęsta, skaitlingi vul
kanai grūmoja, spiaudo ugnimi ir dre
bia pelenus iš savo gomurio. Tačiau šis 
nerimas negązdina vietinių gyventojų: jie 
gyvena ir kuria savo gimtuosius mieste
lius, kaimus ir miestus, nebodami pašo
nėj siaučiančios pražūties. Šie atkaklūs 
italai užmiršta, kad vulkanas jau ne vie
ną mirtį yra atnešęs ir vėl iš naujo ku
ria savo gimtinę ant griuvėsių ir praėju
sio gyvenimo.

Šiaurės vakaruose nuo Neapolio, toj 
neramios šalies daly, guli išdrikęs mažas 
miestelis Pozzuoli. Čia senais aukso ir 
prabangos laikais Romos imperatoriai, 
aukštos draugijos tarpe, praleisdavo links
mai laiką, ieškodami poilsio, kartu ir 
triukšmo. Čia buvo šventovė senojo pa
saulio.

Visa tai liko praeityje.
Šiandien Pozzuoli yra nežymus mies

telis ir tarnauja vien iškyloms, daromoms 
kilniųjų neapoliečių. Kuomet svetimtau
tis atvyksta žydrioj on Italijos padangėn ir 
atsiduria prie Neapolio banguojančios 
įlankos, jis nepraleidžia progos aplankyti 
Pozzuoli. Čia jam vietinis gidas (vadovas) 
parodys ir išaiškins šį bei tą, ką šimtme
čiai yra palikę iš senosios Romos Impe
rijos laikų. Svetimtautis taip pat bus 
įleistas į namus, kurių erdviame kieme 
jam bus parodyta retas jūros vaizdas. 
Viduryje dumblino ir žalio, vandeniniais 
augalais apžėlusio vandens kyšo ratas 
sulaužytų kolonų, su išmėtytais aplink 
griuvėsiais ir kolonų nuolaužomis. Ne
tolimais stovi trys didelės kolonos vie
noje eilėje, tarytum koki sargybiniai prie 
kapo. Šie griuvėsiai yra liekanos seno
vės romėnų rūmų, vadinamo Serapiumo, 
kuriuose seniau romiečiai, reikia many
ti, versdavos žuvų prekyba. Galimas 
daiktas, kad tai nebuvo prekyvietė, bet 
kokia kita įstaiga.

Tačiau vienas svarbus dalykas yra su
sijęs su šiais griuvėsiais. Savaime aišku, 
kad šių rūmų statytojams nebuvo išro- 
kavimo statyti prekyvietę dumblėtoj ir 
apskretusioj pelkėj. Dar visai nesenai, 

kaip šie griuvėsiai buvo užpilti vande
niu. 1750 metais šios liekanos bu
vo atkastos iš po metro storumo sąšla
vyno. Kolonos stovėjo sausos ir prieina
mos ir smalsus keliauninkas galėjo be 
vargo, lengvai prieiti, apžiūrėti ir stebėtis 
praėjusių laikų galybe. Tačiau praslinkus 
keletai metų jūros vanduo įsiveržė vi
dun ir nuolat kilo kartu su kylančiu Ne
apolio įlankos paviršiumi. Likimas šių 
griuvėsių yra kartu likimas ir viso šio 
pakraščio. Vieną kartą prieš daugelį šim
tų metų vanduo buvo užpylęs net iki 
vidurio didžiųjų kolonų ir užtvindė visą 
pajūrį su visais pastatais. Ši nerami žemė 
kyla ir skęsta beveik išlėto ir vienodai, 
kol vulkanas nesuduoda stipraus smūgio 
ir didis sukrėtimas naikina viską, neat
sižvelgdamas į nieką.

Kuomet romėnai statė šį Serapeumą 
ir daugybę kitų puikių rūmų, jau tada 
šis kraštas buvo nepastovus. Jau tuo
met jūra kiek kilo ir nuolatos gilyn ver
žėsi į žemyną. Graikų ir romėnų gadynėj 
sprindys po sprindžio jūra pakilo du met
ru. Taip pat paskutiniam Romos Impe
rijos šimtmety jūra nesulaikomai kilo 
(gal būt žemė skendo?), užliedama daug 
puikių rūmų, kartu ir Serapeumą. Sta
tiniai sugedo ir pradėjo griūti, o jūra 
toliau tęsė savo darbą. Iki 1538 m. že
mė nugrimzdo ar jūra pakilo dvylika 
metrų. Tais metais tačiau įvyko di

delis pasikeitimas. Vulkanas Monte Nuo- 
vo, vakaruose nuo Pozzuoli, tais metais 
smarkiai sujudo ir sąryšyje su jo veiki
mu vanduo pradėjo smarkiai slūgti. 
Prasidėjo „kelias atgal“. Pamažu slinko 
vanduo nuo Serapeumo, palikdamas 
smėliu ir dumblu ir Monte Nuovo pele
nais aplipusias kolonų liekanas. Iki pas
kiausių laikų jūra tuo būdu nuslūgo

Šiandien jūra savo galybę vei ui: '**
no. Vėl kyla vandens banga išlėto ir 
pastoviai (į metus apie 2 centimetrus) ir 
garbingi griuvėsiai pamažu skęsta van
denyje.

Iš kur tai visa žinoma? Pati gamta 
tyrinėtojui įdavė geriausias priemones ir 
žinias i rankas. Serapeumo kolonos apie 
3 m. viršum dabar esančio vandens yra 
padengtos aiškiom dėmėm ir nusėtos dau
gybe plyšių. Šie plyšiai yra darbas ma
žų gyvūnų, jūros sraigių. Iki šiol dar dėl 
neišaiškintų priežasčių šios jūros sraigės 
graužia skyles jūros uolose ir taip pat 
plyšiai ant Serapeumo kolonų yra palikę 
dar iš tų laikų, kada pastatas buvo nu
grimzdęs vandenyje ir mažieji gyvūnai 
kartų kartoms paliko savo pėdsakus. Kur 
jūros smėlis buvo užnešęs kolonas, ten 
sraigės negalėjo prieiti ir marmuro ply
tas savo raštais kaišyti, todėl ir esamos 
dabar skylės yra tris metrus nuo van
dens paviršiaus. Į viršų tie plyšiai eina 
tiek, iki kol buvo apsemta jūros vande
niu. Sulig tomis ribomis galima nusakyti 
jūros istoriją: kiek vanduo buvo pakilęs, 
kiek buvo užnešta dumblu ir smėliu, 
kokias keliones jūra atliko. Šios kolo
nos yra geriausias raštas įkyriam tyri
nėtojui, kuris, neatsižvelgdamas, per dul
kių klodus ir gamtos didžiules uždangas, 
nesiliaudamas veržiasi į senovės šven
tyklas, norėdamas jas pažinti ir atskleist 
plačiam pasauliui, busimosioms kartoms.

Mūsų žemė, kuri atrodo amžiams su
stingus ir nejudri, iš tikrųjų nuolat juda, 
gyvena. Visur krantai grimsta ar kyla: 
Norvegijoj stypso buvusieji jūros kran
tai kelis šimtus metrų aukščiau šių die
nų jūros paviršiaus, Holandijoj skęstan
ti žemė didžiulėm užtvankom saugojama 
nuo naikinančio vandens įsiveržimo. Išti
si žemynai keliauja, kaip, pavyzdžiui, 
Grenlandija, kuri nuolatos traukiasi į va
karus nuo Europos. Mūsų žemė dar te
begyvena ir nėra sustingus, nejudri, ir 
nekintama. Žemė dar vis alsuoja ir vis 
juda, nors jos judėjimas, jos gyvybė 
mums atrodo nematomas ir nejuntamas. 
Bet, reikia manyti, kad mūsų ainiams, 
būsimoms kartoms, bus viskas aišku ir 
gerai žinoma. Gal tai praeis šimtas me
tų ar daugiau, o gal ištisi šimtmečiai!

Pozzuoli miestelio kolonos taip atrodo, kada žemė iškyla. O taip jos atrodo, kada žemė skęsta.

„VILNIAUS” sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė Ą. Tel. 776.
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