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Redakcija ir administracija:
KAUNAS, Nepriklausomybės 

a. 4. Telef. 40-71.

Leidėjas

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

Redakcija rankraščių nesaugo ir už skelbimų turini neatsako.

Kaštuoja: visiems — 4,50 lt 
(metams) skautams — 3,50 lt. 

pask. nr. — 40 et

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA
Redaktorius

ANTANAS SAULAITIS

5 (164) nr. Kaunas, 1936 m. gegužės mėn. XIV metai.

Paskutinio Vyriausio Skautų Štabo nariai;

Vyr. sktn. Ant. Saulaitis.

yyr. sktn. K. Palčiauskas.

Vyr. sktn. E. Barščiauskaitė.

Sktn. K. Avižonis.

Sktn. J. Mašiotas.Sktn. V. Barmienė.

Vyr. sktn. pik. J. Šarauskas.

Vikt. Kamantauskas. Sktn. P. Labanauskas. Sktn. A. Jurgutis. V. Arminaitė.Sktn.
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VjpiLaju&& Slcautbib^ t&dls
Vjpiiausio Skautų. ŠtaJ&a 

daJi&ą uJtAjoUįLaj^L
(Ištrauka iš Vyriausio Skautininko 1936.V.15 įsakymo).

Nuo 1930 m. spalių m. veikęs Vyriausias Skautų Štabas 
oficialiai šiandie savo veikimą užbaigia. Mūsų Sąjungai per
sitvarkius pagal savo statutą, reguliarią organizacijos cen
tro vadovybę sudaro: Šefas, Sąjungos Taryba su savo 
Pirmija, Vyriausia Brolijos Vadija, Vyriausia Seserijos Va- 
dija, Garbės Teismas ir Garbės Gynėjai.

Sąjungos Taryba veikia nuo 1935 m. kovo m. 9 d. Ji 
savo Pirmiją išsirinko pr. m. lapkričio m. 24 d.

Šefui š. m. kovo m. 14 d. paskyrus dr. K. Žilins
kienę Seserijos Vade ir mane Brolijos Vadu, mums pri
stačius, Tarybos Pirmininkas š. m. balandžio m. 30 d. pa
tvirtino naujųjų Brolijos ir Seserijos Vadijų narius.

Tarybos Pirmi jos pavestas, Vyriausias Skautų Štabas 
savo visas pareigas turėjo eiti ligi š. m. gegužės m. 15 d. 
Tad šiandie jis savo darbą užbaigia, o Brolijos ir Seserijos 
vadovavimas pereina Vyriausioms jų Vadijoms.

Man, einant Vyriausio Skautininko pareigas, teko gar
bė visą laiką, nuo 1930 m. spalių m., vadovauti paskuti
niam Vyriausiam Skautų Štabui. Šiam laikotarpyje mūsų 
organizacija turėjo ypatingai svarbių, jai reikšmingų ir 
kartais gal sunkių savo veikimo valandų. Išleidus L. S. Są
jungos įstatymą, nuo 1930 m. skautybės padėtis visuome
nėje ir ypač jos organizuotoje dalyje pasidarė atsakin- 
gesnė. Į skautybės darbą atidžiau sužiuro mokykla, tėvai 
ir svarbiausia pats jaunimas. Skautybė įsigijo daugiau 
draugų, jos auklėjamoji vertė žymiai pakilo. Tuo metu, kai 
labiau auga visuomenės susidomėjimas skautybė, kai šiai 
didėja simpatijos, kartu pasitaiko ir nedraugingų žodžių 
skautybei. Suprantama, kad šie nedraugingi vertinimai, 
savo pagrinde būdami arba nepagrįsti arba klaidingi, ypa
tingos įtakos nė vidiniam nė viešajam skautybės darbui ne
turėjo. Su džiaugsmu turime pripažinti, kad visa, kas vi
suomenėje lietė skautybės judėjimą, kiekvieną kartą pri
sidėdavo mūsų organizacijos darbą paskatinti teigiamai 
pirmyn.

Šiam laikotarpyje vyriausia organizacijos vadovybė — 
Skautams Remti Draugijos Centro Valdyba ir Vyriausias 
Skautų Štabas — turėjo svarbių pareigų organizacijos san
tvarkai nustatyti. Per kelius metus pasisekė išleisti naujas, 
jau didelei bei sudėtingai organizacijai pritaikintas, Sąjun
gos statutas, kurio rėmuose dabar formuojasi efektingi 
centro ir provincijos vadovybių organai.

Visą laiką Vadovybei rūpėjo išlaikyti organizacijoje 
auklėjimo reikalai. Specifinės mūsų lietuviškosios skauty
bės sąlygos reikalavo gilių studijų. Rūpinomės dar labiau 
įkurti tautinį savitą visą skautiškojo jaunimo veikimo ko
loritą, tuo pačiu laiku rūpestingai studijuojant modemiš- 
kiausius jaunimo ii- ypatingai skautų bei skaučių organi
zacijų veikimo metodus užsieniuose. Šiandie nemaža tu
rime vadų, visais atžvilgiais kompetentingų dirbti skau
tiško auklėjimo darbą ir išėjusio specialius jaunimo vadovų 
mokslus vyriausiojo štabo surengtuose vadų kursuose bei 
geriausiose užsienių mokyklose.

Rūpėjo esamą labai kuklią skautišką literatūrą kiek 
galima praturtinti. Pradžioje turėjome kelius leidinius, 
šiandie jų turime apie 40. Su dideliu pasisekimu eina laik
raščiai jaunimui Skautų Aidas ir specialiai vadovams Skau
tybė. Keli svarbūs veikalai dar guli rankraščiuose.

Per tuos 5 metus ir 7 mėnesius organizacijos narių skai
čius išaugo daugiau, kaip penkiagubai, ir vienetų skaičius

J. E. Valstybės Prezidentas 
Lietuvos skautų Šefas 

ANTANAS SMETONA 
priima Kauno skautų-čių paradą š. m. 

geg. m. 10 d.

— tiek pat. Organizacija ir visose kitose srityse išsiplėtė 
ir žymiai materialiai padidėjo. Bet mes niekad pirmon vie
ton nestatėm ir dabar nestatom didelio skaičiaus, tariant, 
kiekio. Skautybės, kaip specifinio auklėjimo sistemos, 
svarbiausias uždavinys yra jaunimas auklėti, auklėti tau
rinant asmenybę, ugdant būdą, sukeliant entuziazmą dirbti 
krašto ir žmonių laimei. Todėl niekad nesiveržėm didinti 
skaičių. Bet visas jėgas telkėm ir visą darbą konstruavom 
taip, kad kaskart vis labiau laimėtų auklėjamasis veiksnys.

Nors per šį laiką mūsų organizacija visaip sutvirtėjo, 
bet jos kūrybos darbas yra dar tik užuomazgoje; naujieji 
Sąjungos vadovybės organai turi labai svarbių pareigų.

Kaip Vyriausias Skautininkas, šioje vietoje būtinai 
turiu pabrėžti, kad jei kas naudinga organizacijai buvo pa
daryta, buvo padaryta tų tyliai, bet rimtai dirbančių Vy
riausio Skautų Štabo narių, artimiausių jo bendradarbių, 
rajonų vadų, tuntininkų ir kitų vadovų, kurių graži auka 
jaunimui liks visą laiką brangi. Šiems visiems vadovams, 
ypatingai Vyriausio Skautų Štabo nariams, turiu išreikšti 
širdingiausią padėką. Mūsų organizacijos vadovų darbą 
lengvino ir skatino pats jaunimas, taip entuziastingai užsi
degęs gražiai skautauti, taip pat skautų tėvai, bičiuliai, rė
mėjai ir visuomenė.

Ypatingai širdingai ir tikrai mus globoja J. E. 
Valstybės Prezidentas Antanas Smetona, Skautų Sąjungos 
Šefas. Jam, visai Vyriausybei ir atskiroms ministerijoms 
jaunimas stengias darbu, savo skautišku gyvenimu, karšta 
tėvynės meile ir visomis geriausiomis doro gyvenimo sa
vybėmis atsidėkoti.

Užbaigdamas paskutinį savo, kaip Vyriausio Skautinin
ko, žodį noriu širdingai palinkėti visiems vadovams taip 
pat gražiai ir toliau dirbti naudingą vadovavimo darbą, o 
skautams ir skautėms — savo gražų jaunystės gyvenimą 
aukoti brangiosios tėvynės laimei.

Nors aš labai norėjau kuriam laikui gauti atostogas ii' 
bent kiek pabūti be pareigų, kad galėčiau kiek pataisyti 
savo sveikatą, bet Taryba vėl patikėjo ir mūsų Šefas pa
skyrė man labai atsakingas Brolijos Vado pareigas, kurias 
eidamas aš turėsiu dar daug progų būti kartu su Jumis, 
brangūs vadovai ir skautai.

Budėk! Vyr. sktn. pulk. J. Šarauskas,
Vyriausias Skautininkas.
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Vjpi. slcajutžs (LalŠKas \MjotbwdL
Brangioji mano Mamyte,
Jau seniai norėdavau su Tavim pasikalbėti, visai atvi

rai, kaip suaugęs žmogus su . suaugusiu. Jau seniai, par
važiuodama į namus, norėdavau išbučiuoti Tavo veidą, ran
kas, bet negalėjau. Kodėl? Pati nežinau. Gal, buvo gė
da, o, gal, ir bijojau, kad pradėsiu baisiai verkti.

Juo ilgiau gyvenu, juo daugiau mane mėto ir blaško, 
juo Tavo atvaizdas darosi skaistesnis. Ir mano širdis skau
džiai ima plakti, kai pagalvoju, kad ir Tu vieną dieną ga
lėtumei savo akis užmerkti amžinai... Tu turi dar gyventi, 
negali palikti mūsų, nes be Tavęs mes nelaimingi. Kartais 
sapnuoju, kad esi sužeista 
arba sergi — tuomet išsigan
dusi pabundu ir nebegaliu 
užmigti. Nes aš Tave myliu 
širdingai, nebe taip, kaip ma
žas vaikas savo motiną kad 
myli, kuri jį aprūpina mais
tu ir rūbais, bet kitaip, sąmo
ningai, kaip suaugusi mote
ris, kuri lenkia savo galvą 
prieš aukštesnę būtybę.

Gimei gražiam Pabaltijo 
kampely, meilių ir rūpestingų 
tėvelių namuose. Žilas parkas 
matė Tave žaidžiant ir bėgio
jant ir saugojo Tavo vaikys
tės dienas. Buvai gera, darbš
ti ir pamaldi, gerai mokinaisi 
— juk ir šiandien Tu daugiau 
žinai iš istorijos ir literatūros, 
kaip mes visi drauge. — Pas
kui išėjai mokyti kitų. Buvai 
jauna, bet rimtų minčių drau
gė. Ėjai tiesiu keliu ir, jei 
reikalaudavai iš kitų, tai iš 
savęs dvigubai daugiau.

Susitikai su Tėveliu ir 
laukei jo kelis metus — gra
žiai, ištikimai. Aš manau, kad 
buvai laiminga, nes Tavo 
akyse blizga ašaros, kai iš
girsti anų laikų dainas arba 
Šumaną. Tu ištekėjai, palikai 
tėvų namus, kad duotumei 
mums visiems gyvybę. Visas 
pulkelis vaikų susibūrė ap
link Tave — mano broliai, 
seserys ir aš, Lyg gražus sapnas praėjo vaikystės laikai. 
Davei mums laisvės žaisti, bet vis dėlto prižiūrėjai: ar ne 
iš Tavęs išmokau visa, kas kasdien reikalinga? Ar ne Tu 
mokei mane tvarkos, paprastumo ir tarnauti kitiems? Bu
vo dienų, kada nenorėdavau Tavęs klausyti, Tavo griežtu
mas atrodė per daug didelis. Bet nemanyk, Mamyte, kad 
veltui vargai: šiandie kiekvienas Tavo aukso žodis, kuris 

atrodė į šulinį įkritęs, vėl gerbiamas kaip reta brangenybė. 
Tu man davei tikėjimą, nes pati nuoširdžiai tikėjai.

Ne vieną nemigo naktį kartojau savo vaikystės maldas ir 
nuraminau savo geliančią širdį.

Vaikystėje Tau vaikiškai nusidėdavau; dabar išaugau 
ir drauge su manim išaugo mano kaltės. Bet Tu niekuomet 
nieko neatsimeni blogu ir man dovanoji. Šiandie prašau 
Tavęs dovanoti man tas kaltes, apie kurias Tu nieko ne
žinai — kuomet nepateisinau Tavo pasitikėjimo manim, 
kuomet kritikuodavau Tave savo mintyse arba apeidavau 
Tavo norus. Aš gailiuosi neteisingai ir negražiai pasielgusi. 

Mamyte, ir aš turiu savo gy
venimą, ir aš maniau pati su
gebėsianti padaryti iš savo 
gyvenimo ištisą šventę — Tu 
neturi pykti, kad aš ieškoda
ma kelio paklysdavau. Aš jau 
grįžau ir žinau, ką Tu man 
seniai sakydavai.

Aš mokausi iš Tavęs, 
kaip reikia gyventi, dirbti ir 
mylėti: juk Tavo gyveni
mas ir šiandie tėra vien 
tik darbas ir meilė. Už
auginusi mus visus, Tu 
dabar rūpiniesi savo anū
kais ir niekuomet nepa
vargsti. Ar atsimeni, kaip 
žaisdavai „Mažą Raudonke
puraitę“ su pačiu mažiausiu, 
mūsų mylimu Algučiu? Jis 
buvo vargšas Jonelis, o Tu 
piktoji ragana, kuri žiūrėda
vo, ar jo pirščiukai pakanka
mai riebūs ... Brangioji Ma
myte, mes visi — Tavo vai
kai ir vaikų vaikai — matome 
Tavo gerus darbus ir širdį ir 
mes to nekuomet nepamirši
me.

Dėkoju Tau, Mamyte, už 
visa: už gyvybę, už visus rū
pesčius ir vargus, už meilę ir 
kantrybę, kuriais mane už
auginai. Dėkoju Tau už kiek
vieną gerą žodį, kurį man dar 
šiandie tari.

Parašiau šį laiškelį — ja
me nėra nė pusės to, ką norėjau pasakyti. Bet Tu ma
ne suprasi. Ir mes apie tą nebekalbėsime, gerai?

Lik sveika, brangioji. Telaimina Tave Viešpats ir te
duoda Tau dar ilgai gyventi mūsų tarpe.

Tavo duktė
Edita.

1936 m. Motinos Dieną.
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R. Baden-Powellis.

4čo trūksta. fteMuakojns?
Nors šiais laikais daug berniukų gau

na neblogas tarnybas, didesnė jų dalis 
greitu laiku atleidžiama. Pasiteiravus, ko
dėl taip įvyksta, paaiškėja, kad

1) berniuku rašysena bloga;
2) jų aritmetika klaidinga;
3) jų rašyba netikusi.
Visų šių dalykų kiekvienas berniukas 

gali pramokti mokykloje, žinoma, jeigu 
jis pats nori ir supranta, kokios reikšmės 
jie turi tolimesniam jo gyvenime.

Kitos berniukų ydos yra šios:
1) jie nerūpestingi; negalima pasiti

kėti, kad jie atsimins įsakymą ir išpil
dys jį;

2) berniukai dirba paviršutiniškai; 
jiems nesvarbu koks jų darbas iš tikrųjų 
yra.; jie nieko nuodugniai neatlieka;

3) jie nesistengia žengti pirmyn, bet 
tenkinasi ko paprasčiausiu būdu darbą 
atlikti; jie nemoka savarankiškai veikti;

4) berniukai nemoka elgtis; jie ne
mandagūs ir nedėkingi.

Aš tikiuosi, kad kiekvienas skautas, 
kuris skaito šį nemalonių, bet teisingų 
kaltinimų sąrašą, susimąstys valandėlę ir 
pakratys savo sąžinę. Ir jeigu jis rastų 
savo kaltės, aš manau, jis stengsis pasitai
syti.

Kilo man būti?
Tai yra klausimas, kuris daugumą 

berniukų — ne visus — vargina, nes yra 
ir tokių, kurie visai nesirūpina savo atei
tim. Neturėdami jokių planų ir nepasi
ruošę jokiam darbui, jie klaidžioja, po gy
venimą ir niekuomet nieko gero nepa
siekia.

Leiskite man duoti jums kelis patari
mus, kaip atsakyti į klausimą: Kuo man 
būti?

Daugumas jaunuolių svajoja apie tokį 
darbą, kuris jiems geriausiai patinka. Vie
ni nori daug uždirbti ir mažai dirbti; ki
ti nori ieškoti nuotykių arba, būti kaubo
jais; treti galvoja apie misijonienų dar
bą tolimuose kraštuose.

Jeigu 'klausite manęs, aš jums patars 
siu pasirinkti ne tą darbą, kuris jums ge- 
riausiai patinka, bet tą, kuriam jūs ge
riausiai tinkate. Nenusiminkite, jeigu 
jūsų alga bus nedidelė iš pradžių: ne taip 
jau daug žmogui reikalinga, 'kad jis galė
tų kukliai pragyventi. Jūs matote artistus 
ir jums atrodo, kad jų algos didelės ir 
gyvenimas lengvas. Taigi, jūs pasirenkate 
artisto karjerą. Bet, būdami skautais, va
dinasi, protingais žmonėmis, jūs klausia
te savęs: ar aš tinku šiam darbui? Ar aš 
sugebėsiu kas vakarą atsistoti viešumon 
ir linksminti kitus žmones? Ar aš galiu 
tikėtis turėti pasisekimo? Visų šių daly
kų aš nežinau; bet aš žinau, kad man se
kasi pasidirbti įvairias mašinas ir varyti 
jas elektra. Taigi, nors jūsų pirmas atly
ginimas ir bus menkas, pasirinkite elek- 
trotechniko, mašinisto arba inžinieriaus 
karjerą. Tokiu būdu jūs daugiau laimėsi
te, kaip imdamiesi darbo, kuriam jūs, gal, 
visai netinkate. Niekuomet nesiduokite 
blizgučių apgaudinėjami.

Rinkdamiesi profesiją, nepamirškite 
pagalvoti ir apie kitus, ypač nepamirški
te savo tėvelių. Tiktai tuomet būsite tik
rai laimingi, jeigu jūsų darbas bus nau
dingas kitiems.

Išvertė A. Lichtenšteinaitė.

Skautybės kūrėjo

Lordo Baden-Powellio 
knyga

SKAUTYBĖ BERNIUKAMS
yra tikriausias draugas ir nuošir

džiausias vadovas kiekvienam.

apie. vyk. skautei
DRAUSMĖ.

Norint vadovauti ir įsakinėti kitiems, reikia, pačiai būti 
drausmingai ir mokėti klausyti. Tai yra vienintelis kelias skie
pyti drausmę savo skautėms.

' ATSAKOMYBĖ.

Būdama vadovė, esi atsakingas autoritetas. Neturėsi nė 
vieno žmogaus, į kurį galėtumei kreiptis; turėsi pati sudaryti 
visus planus ir juos vykdyti. Tavim pasitikės ir lauks iš Ta
vęs rimto darbo.

UŽUOJAUTA IR TEISINGUMAS.
Vadovaudama visai eilei jaunesnių mergaičių, turi kiek

vienai jausti simpatijos. Svarbu suprasti, kad kiekvienas žmo
gus turi 'kitokį protą ir kitokius gabumus. Sėkminga vadovė 
sugeba sukelti entuziazmą: ji netempia savo skaučių, bet ve
da jas.

VADOVAVIMAS.
Vadovė patraukia ir veda mergaites savo geru pavyzdžiu. 

Ji turi imponuoti:
savo būdu — kantrybe, gera nuotaika, uolumu, darbštumu, 

arba

savo rankų darbais, 
arba

savo sveikata ir energija, kuria ji atlieka jai pavestus darbus, 
arba

savo gerais darbais ir pasiryžimu paaukoti savo laiką, 
pinigus ir net gyvybę už kitus.

VADOVAVIMAS TEIKIA DŽIAUGSMO.

Perskaitę visa tai, dėl Dievo meilės, nenustokite geros nuo
taikos, o, gal, ir vilties. Nesakykite: „Aš tikėjausi išmokti 
visai kitų dalykų”. Nėra reikalo nusiminti sužinojus, kad 
skautybė yra pagrįsta rimtais pagrindais. Atvirkščiai: skau
tų žaidimai ir darbai yra tokie pat gyvi, kaip ir visi kiti žai
dimai ir darbai, bet jie teikia didesnio džiaugsmo. Kodėl? Ka
dangi, ar šiaip ar taip, baigę lošti savo tenisą arba golfą arba 
'kitą kuklesnį žaidimą, jūs galvojate, kad buvo labai linksma, 
bet vis dėlto kažko trūko: nieko gero kitiems nebuvo pada
ryta. Kaikuriais atžvilgiais tai buvo laiko gaišinimas. Bai
siausią agoniją paskutinę gyvenimo valandą kelia jausmas, 
kad taip daug brangaus laiko buvo sugaišta nereikšmingiems 
dalykams.

Iš knygos Guirl Guiding išvertė

O. Lichtenšteinaitė.
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Ig. Končius.

VASAROS POILSIO DARBAI
Labiau mėgstančiai nuosakų darbą 

besimokančiai jaunuomenei artėja švel
niai svajojamas vasaros laisvasis laiko
tarpis. Prisikiūtojęs per žiemą niūriose 
listinose lakios minties jaunuolių klasė

se, atbukinęs akis nuo pilko, bejausmio, 
akmens gatvėje, nejaukių namų sienų 
miestuose, taip ir dairais, tarsi tik iš liz
do pirmą syk išsprūdęs ir nedrąsiai ant 
sausos šakutės vos tesilaikąs dar pūkuo

tas geltonsnapis paukščiukas, kad tik iš
trūkus kur į erdvę, laukus, pievas, miš
kus, nors ir į dykumas.

Tačiau, mokeis žiemą, mokykis ir va
sarą. Bet taip mokėk vasarą mokytis, kad 
tas mokslas būtų tikras poilsis. Bedirbda
mas pavargęs, dirbk toliau. Tik tas toli
mesnis darbas turi varginti kitas kūno 
dalis, turi liesti kitas galvojimo vietas. 
Tegu kitojo darbo metu pirmajam darbui

naudotieji pabūklai pasilsi. Kitaip tariant, 
reik keisti darbą: pavargai beidamas, at
sisėsk, atsigulk; pavargai bevažiuodamas 
— pėsčias paėjėk. Pavargai plika atmin
tim, eiles besimokydamas, imk spręsti 
aritmetikos uždavinius, palošk šachmatus. 
Vadinas, nuovargį mažina ne vien proto 
darbo pakeitimas raumenų darbu, — tai 
tikrai geras poilsis smegenims; šiek-tiek 
atgaunama jėgos ir vien proto darbo rū
šis kaitaliojant.

Žiemą knygas vartalioji, vasarą pa
čiam gyvenimui prisižiūrėk. Jei žiemą 
mieste gyveni, vasarą kaimą lankyk, ir 
gamtą, ir žmones. Nenutolk nuo kaimo. 
Čia dauguma gyvena. Čia pagrindinis, 
kraštą maitinąs, verslas — žemės ūkis. 
Kaimas — sveikatos šaltinis. Kaimas at
stato miesto išsekusias ir kūno ir proto 
jėgas. Kaimo kiti rūpesčiai, kiti vargai. 
Darbai visai kitoniški. Kaimo aplinka, ir 

gyvoji ir negyvoji, nieko bendro su mies
tu neturi. Žodžiu, kitas pasaulis: ir keliai
— takai, ir namai — pastatai, ir medžiai
— krūmeliai, ir gyviai — paukšteliai... 
Žmogus tai jau visai čia kitas. Net iš 
išorės į miestietį nepanašus. Galvoja ki
taip, elgiasi ne taip, kalba savaip, dirba 
antraip: mieste, sako, reik galvoti ir len
gva plunksna popieryj vedžioti; kaime — 
dar daugiau galvos reik — darbai įvai
resni, įrankiai sunkesni — linksmai jam 
į pagalbą eik.

Be to dar, juk svajojame gerais pi
liečiais, kilniais žmonėmis tapti. Ir tiek 
ilgai ruošiamės ateities darbui, — patei- 
sinkim išlaidas ir gaištį, ir tikrai naudin
gais kraštui tapkim. Dabar tik gebėjimus 
dirbti laviname, dar nedirbame gamina
mojo darbo. Pramokim dėlto maža kal
bėti, bet daug pasakyti, — pamažėli, tiks
liai dirbti, bet daug nudirbti.

Tam reik žinių, žinių ir tik visokių 
žinių. Nepajėgsi žmogui padėti, jei jo rei
kalo nesuprasi. Jo reikalo nesuprasi, jei 
jo gyvenimo nepažinsi. Jo gyvenimo ne
pažinsi, jei jo aplinka bus tau svetima. 
Taip galvodamas, pamatysi ištisą susi
pynusių klausimų ir reikalų virtinę. Tarsi 
nei pradžios nei galo ji neturi. Net bau
gu taip galvoti. Neimk visoko iš karto. 
Nenorėk, kad čia viskas tuoj aišku ir 
skaidru pasidarytų. Iš lėto, tik be per
traukų tęsk žinių siūlą, kol jaunas. Laiko 
turi, pakaks. Tik protarpius didelius ne
daryk, — vis krutėk, vis galvok, vis kni- 
binėk, dairykis. Ir pasijausi daug ką skai
tęs, daug ko matęs, daug ką girdėjęs, ste
bėjęs, — ir bežinąs. ,

Dėlto vasarą eik į žmones, eik į gamtą, 
į laukus. Stebėk, kalbėkis ir su vyrais, 
vaikais, su seniais žilais. Ramiai pasi-

(Tęsinys 141 pslp.).
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Nauji IM
Seserijos

Vadijos

Seserijos ladljii nariai

Skautininke
Magdelena Avietinaitė, 

užsienių skyriaus vedėja.

Skautininke
Elzė Rudienė, Vadeivė.

Gyd. Ksavera ŽILINSKIENĖ, 
Seserijos Vadė.

Skautininke
Sofija Steponaitienė, 

vyr. skaučių skyr. vedėja.

Paskautininkė
Janina Grigaliūnienė, 

ūkio sk. vedėja.

Paskautininkė
Ona Ščiukaitė, 

vadovių lavin. sk. vedėja.
Nuo geg. m. 15 d. pradėjo veikti naujos Vyriausios Brolijos 

ir Seserijos Vadijos. Šefui Brolijos Vadu paskyrus vyr. sktn. 
pulk. J. Šarauską ir Seserijos Vade gyd. K. Žilinskienę, š. m. 
bal. m. 30 d. Tarybos Pirmininkas patvirtino naujųjų Vadijų 
narius. Naujosios Vadijos yra tokios:

BROLIJOS VYRIAUSIOJI VADIJA: 1. brolijos vadas — 
vyr. sktn. pik. Juozas Šarauskas, 2. vadeiva ir 1. e. vadų lavini
mo skyriaus vedėjo p. — vyr. sktn. Kazys Palčiauskas, 3. už
sienių sk. vedėjas — sktn. Kazys Laucius, 4. e. ūkio sk. vedėjo p.
— Viktoras Preisas, 5. propagandos sk. vedėjas — sktn. kpt. Juo
zas Račkys, 6. skautų sk. vedėjas — sktn. Karolis Dineika, 7. 
jaunesniųjų skautų sk. vedėjas — psktn. Pranas Karalius, 8. 
jūrų skautų sk. vedėjas — sktn. jūrų Itn. Povilas Labanauskas, 
9. skautų vyčių sk. vedėjas — sktn. Artūras Jurgutis.

SESERIJOS VYRIAUSIOJI VADIJA: 1. seserijos vadė — 
gyd. Ksavera Žilinskienė, 2. vadeivė — sktn. Elzė Rudienė, 3. 
jaunesniųjų skaučių skyr. vedėja — sktn. Vladislava Arminaitė,' 
4. skaučių sk. vedėja — psktn. Leokadija Žemgulienė, 5. vyres
niųjų skaučių sk. vedėja — sktn. Sofija Steponaitienė, 6. vadovių 
lavinimo sk. vedėja — psktn. Ona Ščiukaitė, 7. užsienių sk. ve
dėja — sktn. Magdalena Avietinaitė, 8. propagandos sk. vedėja
— psktn. Emilija Ševelinskaitė, 9. ūkio sk. vedėja — psktn. Ja
nina Grigaliūnienė.

Paskautininkė
Emilija Ševelinskaitė, 

propagandos sk. vedėja.

Paskautininkė
Leokadija Žemgulienė, 

skaučių sk. vedėja.

Brolijos Vadijosį

Skautininkas
Karolis Dineika, 

skautų skyriaus vedėjas.

Skautininkas
Kazys Laucius, 

užsienių sk. vedėjas.

Paskautininkis
Pranas Karalius, 

jaun. skautų sk. vedėjas.

Viktoras Preisas, 
e. ūkio sk. ved. p.
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UtdityL
Pov. Vilkus.

(Iš konkurso: Pas mus Įdomu).

Rašiniais keliausim po Lietuvą. Ne
bloga!..

Vieni, gal būt, pasikviesit į gražiąsias 
Panemunės apylinkes. Parodysit šlaitus, 
apaugusius medžiais, ežerus, upes ir kitas 
Lietuvos grožybes. Kiti papasakosit apie 
derlingus Lietuvos laukus, gražiai sutvar
kytus ūkius, papuoštus naujais trobesiais 
ir t. t. Aš jus kviečiu kitur!.. Nenustebkit! 
Ne į Teksaso prerijas ar Saharos dyku
mas. Nekviečiu žavėtis Karlo Meyo bei 
Maines Reido aprašytais kraštais. Su ma
nim nuvyksit taip pat į originalų, ap
gaubtą paslaptim kraštą, į tundras, dyku
mas, tik ne svetimas, bet savas — Lie
tuvos. Aš jus kviečiu į Didžiuosius Ka- 
manus. Kur jie yra ir kaip į juos patekti 
tuoj papasakosiu. Klausykit!

Kauno stoty nusipirkę bilietą ligi 
Viekšnių, 21.40 vai. įsėdę greita j in, ramiai 
ant lentynos užsnausit. Pravažiuosit net 
nepastebėję mūsų žymesniųjų vietų: kaip 
Kėdainių, Šiaulių, Kuršėnų ir t. t. Ne- 
pastebėsit ir didžiųjų Šiaurės Lietuvos 
lygumų, apaugusių eglynais bei lapuotais

eketės žalsvų samanų bei juodo dumblo 
pripildytos.

Šį didingą gamtos darbą pamačius, 
žmogų šiurpas supurto. Ir tai viskas vyko 
iš lėto, šimtmečiais, nejučiom. Šis baisus 
gamtos reiškinys vyksta ir toliau; jei 
žmogus nesukliudys, tai Didieji Kamanai 
dar daug gretimo miško hektarų palaidos.

Taip... Didieji Kamanai tai Medemro- 
dės miškų siaubas, skleidžias aplinkui 
mirtį.

Ir tiesa, Kamanų visi bijo. Kamanai 
atrodo visų apleisti ir užmiršti. Vengia 
jų žmonės, vengia ir gyviai. Retkarčiais 
pakrašty prie miško pasirodo kiškis arba 
stirna. Taip pat kartais bailiai praskrenda 
paukštis klajoklis.

Kamanai svetimajam pavojingi. Tam
sūs dumblo kupini liūnai ar žalsvom sa
manom padengtos eketės tyko aukų. Ten 
pakliuvusi auka palaidojama be žymės. 
Daug ko apie šias prarajas ir žmonės pa
sako. Kalbama, kad prancūzmety įjojęs 
kareivių būrys taip ir dingęs be žinios. 
Vėlės nelaimingųjų karių tamsiais rudens

Pov. Vilkus, 
kurio šis raši
nys Sk. Aido 
konkurse Pas 
mus Įdomu lai
mėjo pirmąją 

premiją.

vakarais po Kamanus klajoja, dejuoja ir 
skundžiasi savo likimu.

Ne visiems Didieji Kamanai yra bai
sūs ir mirtim grasiną; kai kuriuos jie 
maitina. Rudenį, atsiradus spanguolėms, 
Kamanai susilaukia ir svečių. Žmonės iš 
apylinkės kaimų maišais nešini pradeda 
traukti Kamanų linkui. Tai nuolatiniai 
uogautojai, Didžiųjų Kamanų bičiuliai. 
Jie ištisom savaitėm rinkdami uogas Ka
nkanuose braidžioja. Jiems Kamanai ne
pavojingi, nes jie Kamanus pažįsta, juos 
myli ir su jais susigyvenę. Nuo mažens, 
dar motinos skverno įsikabinę, jie pra
deda Kamanus lankyti ir taip lanko kas
met, ligi senatvės. Jie žino kiekvieną ta
kelį, kiekvieną eketę. Tai Kamanų privi
legijuotieji.

miškais. Nejučiom privažiuosit ligi Viekš
nių, kur malonus konduktorius patemps 
už kojų ir patars išlipti.

Nuo Viekšnių vieškeliu Viekšniai - 
Vegeriai žygiuosit į šiaurės rytus, į Lat
vių pasienį, kur už 10 kilometrų, dešinėj 
kelio pusėj pamatysit pušyną. Taip... tiks
las jau bus pasiektas; čia prasidės Me- 
demrodės miškų masyvas, beveik 5.000 ha 
ploto, kurio vidury slepiasi Didieji Ka
manai.

Štai šio miško vidury rasit tai, ko 
ieškot egzotiškų kraštų aprašymuose, ro
manuose. Čia galit rasti laukinę gamtą, 
apsuptą paslaptingai mistiška nuotaika. 
Čia mūsų Lietuvos miniatiūrinė tundra.

Kamanus supantis Medemrodės miš
kas yra istorikų minimas Didžiosios Pa
sienio Girios likutis. Paupiais tirščiau 
žmonėms apsigyvenus, miškas turėjo 
trauktis nuo upių toliau. Ir šis minimas 
Medemrodės miškas, Ventos baseine, ge
rokai atitolo ir nuo Ventos ir nuo Va- 
dakstos. Miškas, dėl to, lyg ir apsigynė 
nuo įkyraus žmonių šeimininkavimo. Jis 
liko žmonių lyg ir užmirštas, atstumtas. 
Bet mišką ištiko kita nelaimė; pati gamta 
miškui sudavė smarkų smūgį. Iš vidaus 
mišką pradėjo naikinti Didieji Kamanai.

Didieji Kamanai tai didžiulė aukštuti
nio tipo pelkė, kuri negailestingai, kaip 
gangrena į šalis plečiasi ir viską pakeliui 
naikina, laidoja. Ten, kur seniau ūžė 
gražūs miškai, jų vidury bangavo ežeras, 
dabar išdygo aukštoka samanų kalva 
tūkstanties su viršum hektarų ploto. Ir 
kur tik pasižiūri — vien tematai sama
nas ir kur-ne-kur nuskurusias pušaites.
Protarpiais dar liko senojo ežero žymės —
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Baltos burės
Išpilsim juoką, dainų jūres, 
ir išbučiuosim žiedelius, 
ir laivą baltą, baltas būręs, 
vėjas nuskaidrins mums kelius. 
Juk laimės tiek ir džiaugsmas kviečia, 
pirmyn jaunatvės nešini, 
veidai paraudę, kaip aviečių, 
j švelnų orą, pirmyn, visi.
Skambės vargai auksiniam ryte, 
ir bus taip gera ir bus gražu, 
kas gali džiaugsmą sulaikyti, 
gegužės pievoj, ak kaip smagu!

Br. Orūnas.

Mes grįšim!
Vėl žalias lietus pasisėjo ant vyšnių, 
Ir pienėm žydėti vėl liepė kažkas; 
Neliūskite, pušys, rytoj vėl sugrįšme, 
Rytoj jūs vėl laiminsit mūsų maldas.

Rytoj vėl sugrįšme į jūsų pavėsį, 
Dūks dulkių verpetai nuo žygio plentuos. 
Ei, liūdinčios ievos, ar vėl mum žydėsit, 
Ar svaigt vėl galėsim jūsų kvapuos.

Kažin, ar merksis vėl pačios blakstienos 
Nuo tingios lakštingalės giesmės aidų, 
Kažin, ar jau puošiasi upė purienom 
Ar juoktis, ilgėtis galėsme už du? ..

O atmenat naktį, tą kvepiančią naktį, 
Kai švietė pro eglę mėnulis rausvai, 
Kai laimės turėjo jau, rodos, pakakti 
Mumięm, mūsų tautai, pasauliui visam.

Ir laižė laužai tuomet kurą sakuotą, 
O dūmai, kaip rūkas koks, migdė šakas, 
Norėjosi verkt kažko, verkt ir dainuoti, 
Norėjosi skinti drąsiausias svajas ...

Bet galui praėjus atgimsta juk viskas, 
Pavasaris naują gegužį mum duos. 
Štai žydi ir svaigsta jau pievos prie miško, 
Ir dulkių verpetai dūksta plentuos.

Nes vėl žaluma pasisėjo ant vyšnių, 
Ir pienėm žydėti vėl liepė kažkas;
Neliūskite, pušys — šimtais mes sugrįšim, 
Vėl laimint galėsit mūsų maldas!

Gediminas Vaitiekaitis.

Palikim gatves dulkėtas
Palikę gatves aukštas ir dulkėtas, 
Skubinam į mišką, į žalią pušyną; 
Lekiam braidyti po pievas gėlėtas, 
Bėgam godžiai gerti laukų orą gry

ną.

SlamAžlut LanldLėč!
Tegul mums pavydi, kurie mieste 

liko 
Nerangūs, aptingę, dulkėse sudri

bę, 
Žvangučių ir smilgų nupinto vai

niko, 
Kuriuo puošim galvas, žaisim su

sikibę. 
Traukiam į šilą, kur pušys sakais 

kvepia, 
Kur raudonuoja žemuogės prie ta- 

f ko,
Kur samanose grybai galvas slepia, 
Kur kiškiai pasakas vaikučiams 

sako.
Vilkiukas.

Motutei
Motinos Dienoje.

Motule, mylima motule,
Kaip prieš altorių — prieš tave lenkiuosiu, 
Su dūšia ir su kūnu, 
Lenkiuosiu šiandien ir rytoj lenksiuosiu.

Prie tavo kojų linkstančių, 
Motule, leiski atsiklaupti, — 
Atsiprašysiu, melsiu atleidimo, 
Juk daug, prisipažįstu, nusikaltęs.

Rankas aš tavo išbučiuosiu, 
Nuplausiu ašaroms, motule, — 
Tu man atleisi, viską dovanosi, 
Tu visada mylėjai ir mylėsi sūnų.

Už sunkų vargą, ašaras išlietas,
Už tas naktis nemigo klaikias,
Kuo atsilyginsiu, motule,
Kuo atsilyginsiu, kuo atsiteisiu?..

Kazys Poška.

Šiaurės rytinėj Didžiųjų Kamanų daly 
yra tuo pačiu „Kamanų“ vardu vadina
mas ežerėlis. Prie ežerėlio, šiauriniam 
krante auga pušynėlis, kuris niūrią Ka
manų išvaizdą šiek tiek sušvelnina. Čia 
pasireiškia ir visa Didžiųjų Kamanų už
silikusi gyvybė.

Pušinėly veriančiu balsu atsiliepia 
snaudžiąs juodvarnis. Kur tai toli atsilie
pia antras. Ežerėly supliauškia kokia žu

Kamanų ežeras.

vis, o pakrantėj vikriai sprunka į šalį iš
gąsdinta gyvatė, kurių čia apsčiai gyve
nama.

Pavasarį ir rudenį ežerėlį aplanko sve
timų kraštų paukščiai keleiviai. Nusilei
džia būreliai žąsų bei gervių pasilsėti. Už
suka pasnausti ir šiaurės gulbė. Šiems 
išvargusiems keleiviams Kamanų mirtina 
tyla maloni.

Didžiuosiuose Kamanuose sueina trijų 

valsčių sienos: Akmenės, Viekšnių ir Lai
žuvos. Kur tikroji Kamanuose tų trijų 
valsčių siena nieks nežino ir nieks ne
bando nustatyti. Tik žinoma, kad šiauri
niam Kamanų šone yra Laižuvos valsčius, 
rytiniam ir pietiniam Akmenės, o vakari
niam Viekšnių.

Didžiųjų Kamanų galybės laikotarpis 
baigiasi. Jau vienoj, kitoj vietoj Kamanus 
perskrodė miškotvarkos matininko teodo- 
litas, palikdamas paskui save nugairintą 
liniją. Taip pat jau dažniau Kamanus 
pradėjo lankyti kultūrtechnikų nivelyrai 
ir grąžtai. Kamanams gręsia pavojus. Gal 
neužilgo ir Didieji Kamanai sulauks gū
džiųjų vakarų likimo; ir ten, kur laukinė 
gamta skleidė aplink siaubą, atsiras kul
tūringos ganyklos, pasėlių laukai ir so
dybos.

Grįžtat į Viekšnių stotį ir 21,41 vai. 
įsėdę traukiniu pradedat snausti net ligi 
Kauno* O smegenyse jau užfiksuotas Di
džiųjų Kamanų vaizdas.
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Žodis „garbė” turi daug reikšmių. Jei
gu pažiūrėsite žodyne, rasite tokius pa
aiškinimus: pagarba, geras vardas, aukš
ta vieta, kilnumas, tiesumas, šlovė ir dar 
visa eilė panašių žodžių.

Skautui garbė yra sąžinės dalykas.
Garbingas žmogus yra tas, kuris pasižy
mi paštovumu, ištikimybe ir teisingumu 
visuose savo veiksmuose. Juo galima, vi
suomet ir visur pasikliauti ir tikėtis, kad 
jis kiek įstengdamas padės kitiems. Sako
ma, kad pelės žaidžia ant stalo, jeigu ka
tės nėra, bet garbingam žmogui šių žo
džių taikyti negalima: jo sąžiningumas 
nepareina nuo to, ar jį kas mato a.r ne, 
ar jo laukia užmokestis ar ne. Jis daro 
viską vien tiktai sąžinės verčiamas, ir pa
šalinės aplinkybės neturi jam jokios įta
kos. Būdamas paliktas be priežiūros, jis 
net dar rūpestingiau stengiasi atlikti pa
vestą jam darbą ir tuo būdu pateisina pa
sitikėjimą juo.

Mes visi žinome, kad labai negarbinga 
meluoti — pasakyti kažką, kas apgauna 
kitus arba sukelia klaidingą vaizdą. Nėra 
abejonės, kad mes meluodami sudaužome 
mums rodomą pasitikėjimą ir žeminame 
savo „aš”.

Kartais lyg ir netyčia išslysta vienas 
kitas žodis, kuris ne visai atitinka tikre
nybę. Tai nėra rimtas nusižengimas, bet 
jis vis dėlto įrodo, kad trūksta susivaldy
mo. Labai lengva įprasti nesiskaityti su 
tikrais faktais, juos iškraipyti ir pakeisti. 
Skautas turėtų vengti tokių dalykų ir vi
suomet griežtai laikytis teisybės.

Berniukai, norėdami įtikinti, kad jų 
žodžiai teisingi, pasako: duodu žodį. Tai 
yra gražus posakis, kadangi jis įrodo 
žmogaus būdo skaistumą. Bet mes turime 
nuolat budėti, kad mūsų duotas žodis 
tikrai būtų garbingas ir teisingas.

Gyvenime tenka susidurti su sunkia

Skautas tiesus ir laikosi savo žodžio
GILCRAFT kalba apie 1 įstatą.

problema: jūsų viršininkas arba darbda
vys gali pareikalauti, kad pasakytumėte 
ne visai teisingą dalyką. Jeigu pasiprie
šinsite jo reikalavimui., galite netekti vie
tos ir, gal, duonos. Mano patarimas šiuo 
atveju atrodys neįmanomas sekti, bet aš 
negaliu jo pakeisti: nors ir kažin kas 
įvyktų, laikykitės vien tiktai teisybės. 
Materialinis nuostolis daug lengviau pa
kelti, kaip sąžinės priekaištai. Teisingu
mas — nors ne visuomet taip atrodo — 
vis dėlto laimi gyvenime. Jūsų broliai — 
skautai arba kiti draugai padės jums su
sirasti kito darbo, kad per daug nenu- 
kentėtumėte.

Skautas turi būti tiesus.
Štai ką mūsų Vyriausias Vadas sako 

savo knygoje SKAUTYBE BERNIU
KAMS: Sukčiavimas visada žemas, ne
gražus dalykas.

Kada jauties linkęs sukti, kad galėtu
mei laimėti rungtynes, ar labai nusimeni, 
kada koks žaidimas, kuriame dalyvauji, 
tau nesiseka, turi sau pasakyti: Pagaliau 
tai tik žaidimas. Negriebs galas, jeigu 
pralaimėsiu. Juk visados negali laimėti,

<Kjoks cbuajajtįjOA

Norėčiau būti toks draugas, koks pats 
esu. Žmonės turi visokių nemalonių ypa
tybių, bet vis dėlto galima su jais sugy
venti, jeigu sugyveni su pačiu savim. 
Draugiškumas dažniausiai nukenčia ne 
nuo kitų blogybių, bet nuo mūsų pačių 
charakterio silpnumo. Pyktis, baimė, pa
vydas, išsivaizdavimas — štai kas demo
ralizuoja žmogų.

Draugai nėra antgamtiškos būtybės, 
bet paprasti žmonės. Jie turi savo geras 
ir blogas ypatybes. Paimkime, pavyzdžiui, 
mano draugą Joną: jo būdas turi bruožų, 
kuriais nepaprastai gėriuosi, ir tokių, ku
rių visa širdim nepakenčiu. Noriu būti jo 
draugu ir vadovauti ne jausmais, bet pro
tu. Štai kaip aš tai išsivaizduoju.

Negaliu nepastebėti Jono nemalonių 
ypatybių, bet noriu šaltai ir ramiai gal
voti. Nenoriu pulti jį įsikarščiavęs, su 
aštriais nagais ir dantimis. Tuo tarpu, kai 
jis elgiasi nepakenčiamai (nepakenčiamai 
man), noriu įvertinti jį laisvai ir ramiai, 
be jokio ypatingo susijaudinimo, taip pat 
kaip žiūrėčiau į varginantį triukšmą ar 
nemalonų kvapą.

Norėčiau būti draugas, kuris vengia 
viso, dėl ko draugiškumas galėtų iširti. 
Nenoriu nei girtis, nei vaikščioti pasipū
tęs. Gyvendamas tarp kitų žmonių neno
riu padaryti įspūdžio, kad tiktai aš ir dar 
vienas kitas vertas rimto dėmesio.

nors aš ir nepasiduosiu, nes laimė galės 
persisverti.

Jei šitaip nepamesi galvos, nekartą 
patirsi, kad pagaliau laimi tiktai todėl, 
kad per daug nesirūpini ir nenusimeni... 
Ir neužmiršk, pralaimėjęs žaidimą, jei esi 
tikras skautas, tuoj sušukti valio laimė
jusiai komandai arba paspausti ranką ir 
pasveikinti berniuką, kuris tave įveikė.

Jūs matote, kad reikia saugoti kiek
vieną savo žingsnį, kad mūsų garbė nenu
kentėtų, bet būtų skaisti ir graži.

Per ilgus amžius išsilaikęs įsakymas 
— Gerbk tėvą ir motiną — ne vien tik
tai reiškia, kad mes turime rodyti savo 
tėvams pagarbos, bet kad mūsų pareiga 
yra tarnauti jiems, paklusniai nusilen
kiant jų autoritetui. Taip mūsų visų Mo
kytojas Jėzus Kristus išaiškina šį įsaky
mą, ir mes mielai klausomės Jo žodžių.

Skautu galima pasitikėti, skautas tei
singas savo elgesyje, skautas tarnauja ki
tiems: jeigu iš tikro taip yra, jo garbė 
toli šviečia, patraukdama ir padrąsinda
ma kitus.

Jeigu jūs žinote tokį skautą., sekite 
jo pavyzdžiu, ir visikas bus gerai.

Nenoriu būti egoistiškas. Nenoriu 
stumdyti kitų, veržtis į pirmą vietą ir pri
versti kitus dirbti mano darbą.

Nenoriu turėti žiauraus proto ir 
aštraus liežuvio, kuris nuolat įgeltų kitus. 
Užnuodytas liežuvis nežino nei draugiš
kumo, nei mandagumo, nei vaišingumo.

Nenoriu būti veidmainis — sužinoti 
žmonių paslaptis ir skleisti jas pažįsta
mųjų tarpe. Vagis negali padaryti dides
nės žalos.

Nenoriu būti piktas ar nešvarus: nie
kas nemėgsta susiraukusio arba šlykštaus 
žmogaus. Meilikautojo kiekvienas vengia, 
ir melagis pakliūva į savo pinkles.

Noriu būti malonus draugas. Ne toks, 
kuris įkyri savo malonumu bei gerumu ir 
nori paimti kito žmogaus gyvenimą į sa
vo rankas. Noriu suprasti savo draugą ir 

•plačiai atidaryti jam savo širdį. Man ne
rūpi, ar draugas tikrai vertas mano drau
giškumo ir atsilygins man ateity. Apie 
tokius dalykus aš negalvoju; savo draugą 
priimu tokį, koks jis yra, ir duodu jam 
visa, ko jis reikalingas.

Nenoriu atsisakyti nuo savo draugo. 
Gal būt, mano draugas atsisakys nuo ma
nęs, bet tuomet aš noriu, kad jis būtų 
kaltas.

Noriu būti paprastas, patikimas, atvi
ras ir vertingas. Noriu nusikratyti visu, 
kas paviršutiniška, nereikšminga, smulk
meniška ir būti tikru draugu. E. L.
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Benito Mussolini.

Paskutiniu laiku jums, tur būt, dažnai 
tekdavo girdėti apie Benito Mussolini ir 
jo didžiulę armiją, kuri iškeliavo kovoti 
su etiopais Abisinijoje. Tas žygis buvo 
padarytas prieš visų valstybių, įeinančių 
į Tautų Sąjungą, norą ir beveik sukėlė di
delį karą jų tarpe.

Atrodo labai nepaprasta, kad vienas 
žmogus gali sukelti tokį didelį pavojų, bet 
Mussolini ir yra labai nepaprastas žmo
gus. Iš eilinio kaimiečio Mussolini pasi
darė savo tautos vadu ir įžymiausiu žmo
gumi šių dienų pasaulyje.

Mussolini tėvas buvo kalvis ir moti
na neturtingo kaimelio mokytoja. Jau 
vaikystėje Benito buvo neramus ir drą
sus. Pasakoja, kad jis kartą nusivedęs sa
vo draugus obuoliauti. Tuo laiku šei
mininkas išėjo į sodą ir peršovė vienam 
berniukui koją. Visi pabėgo, bet Mussoli
ni paliko. Nebodamas šeimininko grasi
nimų, jis pakėlė sužeistą draugą ir nune
šė jį namo. Sušaukęs pabėgėlius svirne, 
užrakinęs duris ir pasiėmęs didelę lazdą, 
Mussolini pranešė, nepakenčiąs bailių sa
vo draugų tarpe. Tokiems būsią geriausia 
pasišalinti. Iš šio įvykio mes matome, kad 
Mussolini labai anksti pasireiškė griežto 
ir stipraus vado ypatybės. Mokykloje Be
nito rimtai mokėsi — ne todėl, kad no
rėjo įtikti savo mokytojams, bet vien tik
tai todėl, kad norėjo pasistūmėti pirmyn, 
Nors jį ruošė mokytojo darbui, jis širdyje 
slėpė daug didesnę galią.

Palikęs vargšę motiną — tėvas buvo 
uždarytas kalėjiman už revoliucinį darbą 
— Mussolini iškeliavo į Šveicariją, tikė
damasis rasti uždarbio. Bet jam ilgą laiką 
nesisekė, ir jis gyveno elgetos gyvenimu. 
Pagaliau Mussolini gavo darbo statyboje 
ir kurį laiką juo vertėsi. Greit jį ištiko 
daugelio bedarbių likimas: būdamas la
bai nepatenkintas savo gyvenimu, Musso
lini klausėsi politinių kalbų ir ėmė pats 
agituoti prieš valdžią, kaip jauni žmonės

M taliii
Apie jj pasakoja Baden-Powellis

Jis sviedė akmenį ir išvada
vo tautą—paminklas Balillai

kad yra linkę daryti, kol gyvenimas juos 
pamoko ir jie pasidaro išmintingesni.

Neužilgo Mussolini už priešvalstybinę 
veiklą buvo iš Šveicarijos ištremtas atgal 
į Italiją. Čia jis pradėjo rašyti į laikraš
čius, sakyti socialistines prakalbas ir mo
kytojauti. Jį uždarė kalėjiman, bet jis vis 
dėlto nesiliovė politikavęs ir išleido laik
raštį pirma prieš komunistus, o paskui net 
ir prieš socialistus.

Didžiojo karo metu Mussolini tarnavo 
kareiviu ir buvo rimtai sužeistas.

Po karo Italijoje prasidėjo įvairūs 
streikai ir sukilimai, kurie vargino kraš
tą ir kenkė prekybai bei žmonių gerbū
viui.

Tuo neramiuoju metu Mussolini savo 
straipsniais taip sugebėjo paveikti visą 
italų tautą, kad didelė jos dalis pasiryžo 
sekti paskui jį, kaip fašistų vadą — fašis
tai buvo partija, kuri drauge su armija rė
mė karalių, bet norėjo pakeisti visą eilę 
aukštų valstybės vyrų.

Jau 1922 m. Mussolini turėjo 40.000 
pasekėjų, kurie drauge su juo nužygiavo 
į Romą. Tada karalius paskyrė jį ministe- 
riu pirmininku, ir nuo to laiko Mussolini 
stengiasi padaryti Italiją galinga ir tur
tinga valstybe.

Pasiekęs savo tikslą pas karalių, Mus

Balillos aplankė 1933 m. vasarą įvykusią viso pasaulio skautų jamboree Vengrijoje.

solini pasišaukė geležinkelių viršininką ir 
liepė jam per 24 vai. išsiųsti visus 40.000 
vyrus namo. Viršininkas atsakė, kad tai 
negalima padaryti per tokį trumpą laiką. 
Bet Mussolini atsakė: „Žodžio negalima 
aš nesuprantu — jo nėra mano žodyne. 
Jūs turite vykdyti mano įsakymą".

Buvo taip, kaip Mussolini norėjo: ge
ležinkelių viršininkas sustatė 60 traukinių 
ir visi 40.000 karių tą pačią dieną nuva
žiavo namo.

Mussolini ir skautai.
Prieš 3 metus atlankiau Mussolini ir 

įsitikinau, kad jis žavingas pasikalbėti, 
pilnas sąmojaus ir myli vaikus, paukščius 
bei gyvulius. Jis papasakojo man įkūręs 
berniukų sąjungą, Balilla vadinamą, ir už
daręs skautų organizaciją, kad Italijoj 
būtų tiktai vienas judėjimas, kuris apimtų 
visus berniukus be luomo ir partijų skir
tumo.

Balilla vadinosi Genujoj gyvenęs ber
niukas, pasižymėjęs savo narsumu. Aus
trams užėmus Šiaurės Italiją, jis taip pa
sipiktino jais, kad metė akmenį į vieną 
priešų karininką. Kiti jį parėmė, ir austrai 
buvo išvyti. Šiam žygiui paminėti Balillai 
buvo pastatytas paminklas.
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IV.17—19 d. d. Klaipėdoje įvyko II-asis 
jūrų skautų vadų sąskrydis — kursai. De
dame vieno dalyvių minėtų kursų apra
šymą.

Alytus — Kaunas — Klaipėda!
Atvažiavom! Vienas per kitą visų Lie

tuvos kampų jūrų skautai lipame iš va
gono. Stoty pasitinka klaipėdiškių jūrų 
skautų vadas K. Pauža ir veda į Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje esantį skautų būklą. 
Čia brolis Gaižauskas pradėjo registruoti 
atvažiavusius. Susitikom buvusį alytiškį 
Klaipėdos tuntininką j. Įeit. Lesniauską.

Po registracijos išsiskirstėm ir nuėjom 
apžiūrinėti Klaipėdos.

10 v. vėl susirinkom į skautų buklą ir iš 
čia mus nuvedė į kareivines, kur turėjom 
apsistoti visam kursų laikui. Kiek susi
tvarkę, stojame tuntais alfabetine tvarka 
rikiuotėn. Laukiame pasirodant kursų va
dovo. „Kas jis bus?“ girdisi klausinėjant. 
Visaip spėlioja. Bet štai... ramiai! Pagarba 
dešinėn! Pro duris įeina vyras jūrų kari
ninko uniformoje. Tai karo laivo Prez. 
Smetona artilerijos karininkas Įeit. La
banauskas, jūrų skautų skyriaus vadas. 
Po bendro skautiško „budėk“ pasveikina 
visus stipriu rankos paspaudimu ir taria 
sąskrydžio atidarymo proga įžangos žodį. 
Tuoj po to klausome jo paskaitos apie 
uostus ir laivus.

Čia jums šį tą papasakosiu.

Uostai.

yra laivų užuovėja, čia jie gali sustoti, 
pasislėpti nuo bangų ir audrų. Yra karo 
ir prekybos uostų. Uostas turi turėti 
krantines, kranus, kuriais iškraunami ir 
prikraunami laivai ir turi turėti geležin
kelį, kad galima būtų tiesiog iš uosto 
prekes gabenti į krašto gilumą. Uoste taip 
pat turi būti įvairiom prekėm sukrauti 
pritaikinti sandėliai. Uostai yra nuolat 
valomi, nes paprastai jūros bangos, o 
Klaipėdoj Nemunas, jį užneša smėliu. 
Laivas, norėdamas įplaukti į uostą, turi 
iššaukti locą, kuris žino uosto seklumas 
ir pavojus ir taip pat laisvas krantines ir 
įveda atplaukusį laivą. Kol laivas juda 
uoste, locas už jį atsako. Uoste taip pat 
turi būti švyturiai. Švyturiai yra didieji 
ir mažieji. Mažieji rodo įėjimą į uostą. 
Vienoje angos pusėje stovi švyturys su 
žalia, o kitoje su raudona šviesa. Didieji 
švyturiai šviečia labai toli, net iki 40 ki
lometrų. Pagal jį jūros laivas, plaukda
mas pro šalį, gali žinoti kokioj vietoj jis 
randasi. Kiekvienas švyturys šviesą jū
ron meta kitaip. Apie žibintą sukasi juos
ta su iškirptom skylėm, pav., ilgas — 
trumpas — ilgas, ir, kai skylės užsisuka 
ant šviesos, tada jūron krenta pluoštas 
spindulių. Švyturių šviesų pagalba naktį

laivai gali sužinoti pro kokį uostą jie 
plaukia ir kurioje vietoje randasi.

Laivai.

Laivai yra karo ir prekybos. Prekių 
laivai turi turėti sandėlių, kur sukrauna 
krovinius, turi turėti šaldytuvus greit 
gendančiom prekėm; neturi išnaudoti 
daug kuro. Jie turi taip pat stiebus, ku
rių pagalba kraunamos prekės į krantą ir 
iš kranto į laivą. Prekybos laivo vardas 
rašomas priekyje, laivo šonuose, o užpa
kaly rašomas taip pat vardas ir uostas, 
kuriam jis prirašytas. Karo laive uostas 
nerašomas ir vardas rašomas užpakaly, 
kairėje pusėje. Įgula susideda: kapitonas, 
keli šturmanai ir vyresnieji mašinistai, 
kurie turi būti baigę jūrų mokyklas, ir 
paprasti jūreiviai. Karo laivuose būna 
laivo vadas, artilerijos, navigacijos, maši-

Jūrų skautų vadai aplankė laivą Prezi
dentas Smetona. Viduryje matome sto
vintį laivo vadą maj. Kaškelį, jis jau daug 

metų padeda jūrų skautams.

Didelis jurų skautų bičiulis, Klaipėdos 
rajono vadas, gen. st. pulk. Lanskoronskis. 

nu karininkai ir daugybės specialybių jū
reivių ir puskarininkių. Keleiviniai laivai 
taip pat laikomi prekiniais. Keleiviniai 
laivai paprastai statomi labai dideli, kaip 
Normandie, Queen Mary ir kit. Juos ap
tarnauja šimtai žmonių. Keleivinio laivo 
triumai labai maži, viduryje yra kajutės. 
Queen Mary yra 160 kartų didesnis už
mūsų laivą Prezidentas Smetona. Bet, 
įdomu, kad ir toks didelis laivas, jis vis- 
vien, bendras jūrų tradicijas pildydamas, 
turi pirmas sveikinti nors ir mažiausią 
karo laivą. Naftos pervežimui laivų sker
sinis piūvis panašus į žemą butelį, kad 
visuomet galėtų būti pripildomas iki pat 
viršaus, kad nebūtų vidujinio siūbavimo, 
nes jei prie išorinio bangavimo prisidės 
dar vidujinis, tai laivas gali apvirsti.

Būriniai laivai.

Jie naudojami ten, kur pučia pastovūs 
vėjai. Jie tarnauja pervežimui ilgai ne
gendančių prekių ir būsimų jūrų ka
rininkų ir prekybos laivų šturmanų ap
mokymui.

Laivai paprastai stengiasi šventadie
niais uostuose nebūti, nes tada nedirba
ma ir stovėjimas duoda nuostolį.

Laivų statymas.

Laivai statomi sausumoje, ant tam 
tikrų nuožulnių tiltų, elingais vadinamų. 
Prieš laivą nuleidžiant, kelią, kuriuo lai
vas turi nušliaužti vandenin, išmuilina, 
kad būtų šildžiau. Paprastai tas tiltas 
įeina gan giliai į vandenį.

Paskaita baigėsi. Buvo atsilankęs Klai
pėdos Rajono skautų vadas gen. št. pulk. 
Lanskoronskis, kuris tarė keletą nuošir
džių žodžių ir palinkėjo laimingai baigti 
kursus. Vėliau gavom pietus. O apetitas 
buvo nemažas! Visi valgė išsijuosę. Po 
pietų mus palinksmino — nuvedė pusva
landžiui į pulko kiną, kur matėme „Diką
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Skaučių sueiga
Šiandien labai gražus oras. Saulutė 

skaisčiai šypsosi_ir šildo juodąją žemelę. 
Paukšteliai smagiai čiulba. Gamta lyg 
rojus. Gimnazijos kieme šnekučiuojasi 
linksmų skaučių būrelis. Visų lūpose 
spindi skautiška šypsena. Širdelės smar
kiau tvaksi negu visuomet, nes šiandien 
trečią valandą sueiga. O tos sueigos to
kios malonios, gyvos! Su didžiausiu ne
kantrumu laukia jų skautukės. Staiga 
prabilo jauniausioji sesutė, kuri, matyt, 
labiausiai laukė:

— Bet jau visai mažai laiko, o sesės 
skiltininkės dar vis nėra.

Tačiau tuojau iš kažkur išdygo skilti- 
ninkė ir sušuko:

— Sesytės, budėkit! —
Skaučių veidais nuslinko nusistebėji

mas, bet greit visos atsakė:
— Vis budžiu! — ir tuojau apipylė 

sesę skiltininkę įvairiais klausimais. Ji 
greit nuramino visas ir paklausė:

— Ar visos esate čia? —
Mergytės apsidairiusios atsakė:
— Ne, ne visos. Elzytės nėra. —
Skilt-kė pasakė, kad visos eisime į miš

ką pažaisti. Ten reikės sekti pėdsakus 
ir surasti ženklais paslėptą laišką. Visos 
labai, nudžiugo.

Visos tvarkingai nužygiavo į vietą.
Buvo labai gražu. Pati gamta traukė 

sesytes dainuoti, todėl netrukus pasigir
do graži, skambi, lietuviška daina. Daina 
laisvai plaukė iš jaunų skaučių krūtinių. 
Miškas, tartum susižavėjęs, tyliau pradė
jo ošti. Tik retkarčiais, kai skautės kiek 
nutildavo, jis, lyg bosu norėdamas pri
tarti, garsiau sušlamėdavo. Senos pu
šys ir eglės linksėjo savo viršūnėmis ir 
tik dūsavo: „Tos skautės, tos skautės, 
tos skautės visad linksmos“.

Mažytės eglutės negalėjo atsiklausyti. 
Tyliai, tyliai jos prašė savo motinų, kad 
ir jas išmokytų taip dainuoti. Bet moti
nos tik atsiduso, o viena tarė savo duk
relei: „Tu negali, Žalutė, taip dainuoti, 
nes neturi sielos".

ir Dofą“. Po kino susirikiavę nužygiavom 
į uostą. Pirmiausia nuėjom apžiūrėti re
montuojamų Farosnudo regatoje dalyva
vusių jachtų hajų-ryklių.tipo. Ypač akin 
krito Tegu, kuri yra aplankiusi daug sve
timų uostų ir turi daug pasižymėjimo 
ženklų. Iš čia nuėjome prie ištraukto iš 
vandens locų laivo Aušra, kuriam vienas 
švedų laivas pramušė prieki, ir jis dabar 
remontuojamas.

Netoliese matėm žemsemę, kuri valo 
ir gilina uostą. Prie jos visi nusifotogra
favom.

Čia pamatėm taip pat pagautą kontra
bandininkų laivą Willy. Jis yra anksčiau 
buvęs žvejybos laivas. Jo priekis smar
kiai pakeltas aukštyn. Matėm latvių laivą 
Regent. 5500 tonų. Į jį krovė rąstus. Lai
vo kapitonas mielai sutiko leisti apžiūrėti 
laivą. Apžiūrėjome kūryklas, mašinas, 
kompasą, karininkų valgomąjį ir gyvena
mąsias patalpas ir kaip kraunami medžiai 
Visi išsitepę ir sušilę išlipome lauk. Lai
vas, kad ir didelis, bet turi tik vieną ma
šiną 1500 Hp., tuo tarpu kai mūsų Pre
zidentas Smetona, 11 kartų už jį mažesnis,

Nusiminė eglutė ir jos šakelėm nurie
dėjo didelė ašara. Labai buvo skaudu, 
kad negalėjo būti tokia, kaip skautės. 
Ir ji negalėjo suprasti, kodėl taip yra.

Pabaigusios vieną dainą, užtraukė ki
tą. Ta daina buvo dar gražesnė. Jaus
mingi dainos žodžiai skriste skrido per 
žalią mišką ir aidėjo tolumoje. Ši dar 
jausmingiau išsiveržė iš skaučių krūtinių.

Ąžuolas atsiminė senus laikus ir pa
noro pasakoti apie praeitį. Pradėjo ga
lingai šlamėti ir lieti visa, ką buvo ma
tęs. Medžiai ir upeliai klausėsi jo, tik 
skautės nesuprato ąžuolo.

Visur ir visuomet skambėjo malonus 
skiltininkės balsas, kartais įsakymu, kar
tais klausimu, o kartais ir pagyrimu. Pa
galiau ir žaidimai baigti. Niekas dar ne
norėjo grįžti namo, bet sesutė skiltininkė 
pasakė, kad ji norinti dar nueiti pas El- 
zytę ir pasiteirauti, kodėl ji nelanko su
eigų, arba, jei lanko, nuolat pasivėluoja. 
Su tuo visos sutiko ir grįžo namo.

Gimnazijoje skiltininkė susitiko Elzy- 
tę ir jai viską išdėstė.

Naktis. Visur tylu. Elzytė stovėjo 
prie savo kambario lango ir galvojo:' „Ką 
pasakė man šiandien Marytė? Ji paklau
sė ką aš galvojanti taip darydama. Bet 
vis dėlto ji manęs nebarė, tik maloniai 
prašė pasitaisyti“.

Suskaudo Elzytei širdį. Dvi didelės 
ašaros, lyg brangūs perlai, nuriedėjo jos 
raudonais skruostais. Širdyje kilo ramu
mas, ir ji sušuko:

— Ne, aš nebebūsiu tokia! Aš pasi
taisysiu,

Tuomet ji pažvelgė į dangų ir jai pa
sirodė, kad mėnulis ir žvaigždės jai links
miau šypsosi, ir ji patenkinta nuėjo gulti. 
Mėnulis dar ilgai kalbėjosi su žvaigždė
mis ir naktimi. Bet staiga žemę pasvei
kino auštantis rytas, o mėnulis, matyda
mas, kad čia neturės ko veikti, pakvietė 
visus pas save į balių ir pasislėpė už 
kalnų, lyg norėdamas gerai tam baliui 
prisiruošti.

Elzytė tikrai tapo gera skaute,
V. Jokubauskaitė.

turi dvi mašinas ir 1850 Hp. Paskui nuėjo
me apžiūrėti naujai pastatytų sandėlių. 
Tuo laiku sandėliai buvo apytuščiai, nes 
prekės neseniai buvo išvežtos. Sandėlio 
tvarkytojas pasakojo, kad gero pelno tu
rima už tranzitines prekes. Ypač malonu 
buvo pabūti šaltuose sandėlio rūsiuose, 
kur nesikeičia oras ir todėl temperatūra 
yra visuomet veik pastovi. Iš sandėlių nu
ėjome į locų bokštą. Čia budintis stebi, 
kai koks laivas atplaukia ir šaukiasi loco. 
Jis tai tuoj praneša locų laivui, ir tas 
plaukia laivo susitikti. Locų bokšte taip 
pat iškeliami oro ir audrų signalai. Tuo 
laiku buvo iškeltas diskas, kas reiškia, 
kad laukiama stipresnio vėjo. Iš šio bokš
to matėm toli jūrą, gražiąją Neringą, ma
res ir visą Klaipėdą.

Iš čia nuėjom į žvejų uostą. Uostukas 
nedidelis, molai akmeniniai ir mediniai. 
Tuo laiku uoste buvo nedaug laivelių, nes 
kiti buvo išplaukę jūron žvejoti.

Taip apžiūrėję uostą, įsigiję daug 
praktiškų ir naujų žinių ir įspūdžių, grį
žom atgal į kareivines.

Vasaros poilsio 
darbai

(Tęsinys iš 134 pslp.).

klausyk senutės trapios, ir pasakos, dai
nos, ir mįslės, ir talaluškos. Ir paverk 
sykiu ir padainuok, — miklink sielą at
siliepti į visokias gyvenimo aimanas. Pra
mok suprasti, atjausti. Nesiskirk niekuo 
nuo kitų, nes esi daugumos, juk, viena 
gyva mažytėlaitė dalelytė.

Pačioj gamtoj, žmonyse pagautos ži
nios, įstebėti reiškiniai, margi — nesu
prasti daiktai — vaizdai bus toliau ga
lingi mokyklose teikiamųjų žinių rams
čiai. Taip susidarys ištisas gyvenimo vaiz
das: susiriš knyga su gyvenimu, gyveni
mas su knyga, žodis — su darbu.

Norį naudingai ir jaukiai praleisti lai
ką, sutikite su manim. Pamėginkite ma
no, kad ir nesklandžios, minties sekti. 
Kaip moku — taip šoku. Pamėginkite su 
manim po kaimus — miškus, pievas — 
laukus pasivaikštinėti. Neplakim liežuvio 
veltui, eikim, klauskim — klausykim, 
žiūrėkim — stebėkim. Nepatiks, nereik: 
išsiskirkim ramiai, nepasišiaušę — nesu- 
pykę, kam burnotis ar burną aušinti, — 
iš bet kurio kelio taško kiek tik norint 
kelių į visus padangės kraštus. O jau 
paskui pakalbėsime, kad dugną dėsime.

Nenorėk vien gamtos be žmonių. Be 
žmonių neapsieisi. Žmonių prireiks. Ir 
pati gamta be žmonių būtų nejauki, tušti, 
Tiesa, žmonės dažnai vargo suteikia, ne
malonumų, bet be jų būtų dar blogiau. 
Mokėk žmones pažinti, pasirinkti, ir pats 
žmoniškas būk. Sugyvenimas teiks jau
kumo, ir trūkumo tiek nejausi.

Štai einalne. Saulelė rausvėja. Nebe
toli paskutinieji jai debesys, tuoj pro juos 
už žemės Užslūgs. Vakaras artėja. Laimei 
čia pat kaimas. Daug sodybų, medžių, 
trobesių. Ir gyventojų daug. Kur užeisi
me nakvynėn. Kur malonesni žmonės. 
Kurie jų greičiau mūsų reikalus, tikslą 
supras. Į kuriuos kreiptis. Nė vieno nėra 
pažįstamo. Tuo tarpu visi vienaip svetimi. 
Tik akį metęs, žmogaus nepažinsi. Kame 
tos žymės, tie reiškiniai, kurie padės mū
sų reikale susigaudyti.

Nepažįsti paties žmogaus, stebėk visa 
tai, kas aplink jį. Tu esi praeivis, jam 
svetimas. Svetimas jam ir paukštis, gan
dras, šnekutis, karvelis. Jei jis nepagailė
jo medžio viršūnės, įkėlė gandrinę, nepa
gailėjo vargo, triūso, net pavojaus, pri
glaudė tą mūsų krašto vasaros svečią, su
teikė jam patogumų, tiesioginės naudos iš 
jo nereikalaudamas, suteiks ir tau prie
glaudos, nenuskriaus ir naudos sau iš to 
nereikalaus. Drąsiai kreipkis į tokį šei
mininką bei šeimininkę. Geri žmonės ir 
šnekučiams inkilų priruošia. Ir karve
liams tokie žmonės malonūs. Kregždės — 
blezdingos drąsiai pas tokius žmones pro 
atdaras tvartų duris ar langus į palubius 
lakioja, lizdus lipdo, vaikučius veda.

Štai išorinės, iš tolo pastebimos doro 
žmogaus žymės, — mėgsta juos paukš
čiai! Ir sodyba čia tvarkinga. Tas pats 
alksnis čia lapuotesnis, ir gluosnis kudlo- 
tesnis. Ir medžiai čia kiti. Reiškia, nereik 
teirautis. Pats, ko'reik, pamatai. Tai jau 
daug žinai!
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Vasarą gražiausioje miestelio viloje 
apsigyveno ponas Bott su šeima. Vilija
mo motina susitiko su ponia Bott pas ku
nigą. Ponia Bott, kuri svetimus žmones 
mėgo labiau už tuos, kurie ją gerai pa
žinojo, patikėjo savo vargus poniai 
Brown. Jos vargai buvo pono Bott inks
tai, jos pačios reumatizmas ir mažosios 
Elzbietos auklėtoja.

— Ji visuomet skaito romanus. Aš to 
tiesiog nepakenčiu. Tikiuosi, kad atei
site mane atlankyti. Jūs, rodos, turite ma
žą sūnelį? Būtinai atsiveskite jį su savim. 
Aš labai norėčiau, kad mano duktė rastų 
gerą draugą.

Ponia Brown nežinojo ką atsakyti: ji 
abejojo, ar Vilijamas tiktų į mažos mer
gaitės draugus. Tada ponia Bott padėjo 
savo riebią ranką ant ponios Brown ke
lio.

— Nieko nebijokite, ponia. Mano duk
relė labai rūpestingai auklėjama. Jūsų sū
nelis nieko blogo iš jos neišmoks.

— Aš neabejoju, bet... — sumikčiojo 
p. Brown.

— Vadinasi, sutarta: jūs ateisite, bran
gioji, ir atsivesite savo sūnelį su savim.

------ o------
— Aš? — sakė Vilijamas pasipikti

nęs, — aš turiu eiti į svečius pas mer
gaitę?

— Ji labai maloni, — atsakė p. Brown 
neįtikinančiai.

— Aš ją mačiau, — pastebėjo Vilija
mas, — visi plaukai vienos garbanos ir 
balta suknelė...

— Bet tu turi eiti. Tavęs laukia,
— Aš bent tikiuosi, kad nereikės su 

ja kalbėti.
— Ji, tur būt, norės žaisti su tavim.
— Žaisti! — sušuko Vilijamas, — žais

ti su mergaite?
Apsivilkęs geriausia eilute Vilijamas 

išblyškęs ir išdidus nuėjo su savo motina 
į svečius. Gražiai pasipuošusi p. Bott iš
kilmingai sėdėjo per daug išpuoštam sa- 
lione. Pamačiusi savo lankytojus, ji su 
saldžia šypsena pakilo nuo raudono pliu
šo sofos ir ištiesė savo žiedais blizgan
čią ranką.

-— Ach, kaip gerai, kad atsivedėte sa
vo sūnelį, — pasakė.

„Sūnelis" pažvelgė į ją ir jos šypsena 
Sustingo lūpose.

— Aš jį truputį kitokį išsivaizdavau, 
-— ir skubiai pridūrė: ■— Aš maniau, kad 
jis... mažesnis.

Vilijamas, mandagiai, bet šaltai pasi
sveikinęs, atsisėdo į kėdę. Jis laikėsi tie
siai kaip žvakė ir jo į užpakalį sušukuoti 
plaukai atrodė kaip piešti.

—- Ar norėtumei pažiūrėti paveiksliu
kų, vaikeli, — paklausė p. Bott.

Vilijamas nieko neatsakė: jis tiktai 
įbedė savo akis į šeimininkę; ta greitai 
atsisuko ir ėmė nervingai kalbėtis su p. 
Brown.

Tada įėjo Elzbieta. Jos veidas buvo 
skaistus ir žibėjo švarumu. Ji buvo taip 
gerai prižiūrima, kad jos veidas visuomet 
žibėdavo švarumu. Ji dėvėjo nepaprastai 
balta suknele ir trumpom baltom kojinai
tėm.

Vilijamas žiūrėjo į ją su pasibaisėjimu.
— Laba diena, — kukliai pasisveiki

no Elzbieta.

Elzbieta
Vilijamo

Draugė
(Vilijamo nuotykiai)

— Laba diena, — atsakė Vilijamas 
rūsčiu balsu.

— Eikite į sodą, — pasakė p. Bott. — 
Galėsite gražiai pažaisti.

Elzbieta priėjo prie Vilijamo ir ištiesė 
savo ranką.

— Eikime, berniuk, — draugiškai pa
sakė,

Vilijamas apsimetė nematąs ištiestos 
rankos ir su kankinio išraiška veide pa
lydėjo Elzbietą į sodą, tuo tarpu p. 
Brown susirūpinusi sekė jį akimis.

— Kaip vadiniesi? — paklausė Elzbie-
ta.

mas 
tolį.

Vilijamas Brown, — atsakė Vilija- * 
šaltai, žiūrėdamas per jos galvą į V 

M 
Kiek tau metų? 
Vienuolika. 
Aš vadinuosi Elzbieta.

Vilijamas tylėjo.
— Man šešeri metai.
Vilijamas vis dar tylėjo ir žiūrėjo į tolį.
— Tu turi žaisti su manim.
Vilijamas pirmą kartą pažiūrėjo į sa

vo draugę.
— Aš nežaidžiu mažų mergaičių žai

dimų, — išdidžiai atsakė,
—« Tu nepažįsti mažų mergaičių? — 

paklausė Elzbieta. — Aš tave išmokysiu 
žaisti.

— Aš visai nenoriu žaisti, — griežtai 
pareiškė Vilijamas. — Aš nemėgstu tokių 
žaidimų. Aš nieko nenoriu apie juos gir
dėti.

Elzbieta išsižiojo.
—• Tau nepatinka mažos mergaitės? — 

ji paklausė.
—Aš? — atsakė Vilijamas. — Aš jų 

nekenčiu ir nenoriu jų matyti.
— Aš... aš tau nepatinku? — paklau

sė Elzbieta drebančiu balsu.
Vilijamas vėl pažiūrėjo į ją: jos mėly

nos akys buvo pilnos ašarų ir lūpos įtar
tinai trukčiojo.

— Tu man patinki, — ji pasakė. — 
Ar aš tau nepatinku?

Vilijamas pasibaisėjo. Tada didelė aša
ra nuriedėjo švelniu mergaitės veideliu.

... ir ištiesė savo ranką.

— Aš verksiu! — kukčiojo Elzbieta.
— Aš moku verkti. Pasakyk man, kad aš 
tau patinku.

— Tu... tu man patinki, — atsakė Vili
jamas sukandęs dantis. — Tik, prašau, 
neverk. Tu man tikrai patinki. Duodu 
žodį.

Elzbietos veidas nušvito.
—• Kaip gerai, kad aš tau patinku, —- 

ji paprastai pasakė. — Tau visos mergai
tės patinka, tiesa? — Ir ji saldžiai nusi
šypsojo.

Vilijamas, piratas, indėnas, aršiausias 
moterų priešas, ėmė žvalgytis aplinkui, 
bet nerado kaip pabėgti.

Elzbietos akyse vėl pasirodė ašaros.
— Juk tau visos mergaitės patinka?

— pakartojo drebančiom lūpom.
Tai buvo slogutis; ne, kažkas daug 

baisesnio už slogutį. Jie stovėjo prieš sa- 
liono langą. Kas minutę ponia Bott galė
jo išeiti ir pagalvoti, kad jis brutalus ir 
Elzbieta dėl jo verkia. Keista: matyda
mas mergaitės ašarotą veidą jis kažkodėl 
jautėsi kaltas.

— Taip, aš jas mėgstu, — atsakė Vi
lijamas. — Duodu žodį, kad jos man pa
tinka.

Elzbieta vėl nusišypsojo ir paklausė:
— Tu norėtum būti mergaite, tiesa?

— Taip, norėčiau, — atsakė nelaimin
gas berniukas.

— Pabučiuok mane, — paprašė Elzbie
ta ir pakėlė savo skaistų veidelį.

Vilijamas buvo nugalėtas. Jis palietė 
jos skruostą savo veidu.
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— Tai nėra pabučiavimas, — pasakė 
mergaitė.

—■ Aš visuomet taip bučiuoju, — atsa
kė Vilijamas.

—■ Gerai, — sutiko Elzbieta. —- Bet 
dabar žaiskimer tu būsi nykštukas, o aš 
būsiu laumė.

------o——
Pakeliui j namus ponia Brown, kuri 

visuomet tikėjosi, kad mergaitės turės 
Vilijamui geros įtakos, paklausė, kaip jis 
praleido laiką.

— Jeigu visos mergaitės tokios... — 
atsakė Vilijamas nepasitenkinęs. — Bai
su pagalvoti, kad yra šimtai tokių pasau
lyje. Žmogus gali tiesiog išeiti iš proto.

----- o-----
Kitą dieną Vilijamas susitiko su savo 

draugais. Niekuomet jis nebuvo taip 
džiaugęsis jų draugyste, nes pereitos die
nos atsiminimai jį slėgte slėgė. Viena lai
mė, kad jo draugai nieko nežinojo. Jis 
buvo Vilijamas, narsuolis ir moterų prie
šas, visa kita buvo nevykęs, baisus sap
nas. Jis niekuomet nebuvo nykštuku ir 
netarnavo laumei. Mergaitės niekuomet 
nedrįs kalbėtis su juo.

— Vilijamai! — pasigirdo kažkieno 
balsas.

Vilijamas atsisuko ir sustingo: Elzbie
ta baltai apsirengusi bėgo tiesiai į jį.

— Brangus Vilijamai! — šaukė mer
gaitė. — Aš pamačiau tave pro langą ir 
pabėgau. Pažaisk su manim vėl;

Vilijamas neteko žado: ši mergaitė 
pasiryžo išniekinti jį prieš visus berniu
kus.

— Palik mane ramybėj, — jis pasakė 
pagaliau, — mes nežaidžiame tavo žaidi
mų. ; r

— Mes nemėgstame mergaičių, — pn- 
dūrė Jonas.

— Vilijamas mėgsta mergaites, — pa
siteisino Elzbieta. — Jis man vakar sa-
kė. Aš žinau. Jis mėgsta visas mergaites. 
Jis mane pabučiavo.

Vilijamas paraudo kaip bijūnas.
— Et, ką ji kalba,—jis sušuko, bet Jo

nas ir Mikas šaltai pažiūrėjo į jį. Net 
šuo, kuris juos lydėjo, atrodė susigėdęs.

— Eikime, — pasiūlė Jonas, — mes

mergaite.
negalime visą dieną stovėti gatvėje ir 
bėtis

— Ar tu tylėsi, — dar pikčiau i 
šnibždėjo Vilijamas. Ir Elzbieta tylėjo

— Sekite paskui mane, mano narsūs kariai.

—< Bet aš noriu eiti su jumis. Aš no
riu žaisti, — užprotestavo Elzbieta.

— Mes žaisime berniukų žaidimus, — 
pastebėjo diplomatas Jonas. — Jie tau 
nepatiks.

— Man patiks. Aš noriu eiti su jumis, 
— prašėsi mergaitė, ir jos akyse sužibėjo 
asaros.

—< Eik, jeigu nori, — pasakė Vilija
mas, — mes negalime tau drausti eiti 
kur nori. Nežiūrėkite į ją, brangieji drau
gai, aš mariau, kad jai greit viskas įkyrės.

----- o-----
Miške buvo bala. Ji niekuomet neiš- 

džiūdavo, bet tą dieną ji buvo ypatingai 
šlapia, kadangi naktį gerokai palijo. Ber
niukai niekuomet neapeidavo tos balos, 
bet su didžiausiu malonumu žygiuodavo 
per ją, nes išsivaizduodavo, kad visose 
pusėse tykojo dideli pavojai ir kiekvie
nas klaidingas žingsnis galėtų kaštuoti 
jiems gyvybę.

—‘ Sekite paskui mane, — komandavo 
Vilijamas, kuris atgavo savo įprastą gerą 
savijautą. — Sekite paskui mane, mano 
narsūs kariai. Ženkite atsargiai, nes kas 
minutę galite amžinai žūti. Nekreipki
te į ją jokio dėmesio: ji greit nuo mūsų 
atsiliks.

Bet Elzbieta toli gražu nemanė atsi
likti: ji drąsiai žengė paskui savo naujus 
draugus ir linksmai juokėsi.

Pagaliau bala baigėsi, ir berniukai su
stojo. Jie pąmatė sušilusią ir pasišiau
šusią mažą mergaitę su juodais batukais 
ir kojinaitėmis.

—‘ Man patinka jūsų žaidimai, — su
čiulbėjo Elzbieta, — eikime dar kartą 
atgal.

Berniukai pažiūrėjo vienas į kitą, bet 
nieko neatsakė. Vilijamas davė savo
draugams slaptą ženklą, ir jie tuoj pra 
dėjo šliaužti ant keturių. Elzbieta pa 
darė tą patį ir sušuko:

— Pažiūrėkite į mane. Aš galiu tą 
patį kaip ir jūs.

— Tylėk, — piktai ją sudraudė Vilija
mas.

Valandėlę Elzbieta tylėjo, bet paskui 
vėl paklausė: — Ar mes esame gyvuliai?

Vadui davus ženklą, kad didžiausias 
pavojus praėjo, visi berniukai atsistojo.

—• Mes juos suklaidinome, — pasakė 
Vilijamas. — Bet vis dėlto reikia būti 
atsargiems. Geriausia pasislėpti džiunglė
se. Aš tikras, kad ji nebenorės eiti su 
mumis.

Pasisukę nuo tako, berniukai pasinėrė 
į krūmus. Elzbieta nenusiminė: drąsiai 
skindama sau kelią pro „džiungles", ji 
net nepastebėjo, kad medelių šakos jai 
draskė veidą, rankas ir rūbus.

Po dideliu medžiu Vilijamas sustojo.
— Dabar mes būsime indėnais, — pa

sakė jis, — aš būsiu Narsioji širdis, tu, 
Mikai, būsi Vanago Veidas, o Jonas Švie
čianti Akis.

— O kas aš būsiu? — paklausė susi
tepusi ir apdriskusi stovylėlė, kuri kadai
se buvo panaši į laumę.

— Kas aš būsiu? Kas aš būsiu?... — 
pamėgdžiojo jos balsą Mikas.

Elzbieta linksmai prasijuokė.
— Kaip tu gražiai kalbi! — ji sušuko.

— Pakartok, ką tu sakei. Prašau, pakar
tok.

Mikas neteko žado.
— Tu nežaisi su mumis, — griežtai 

pasakė Jonas, — taigi, visai nesvarbu kuo 
tu būsi.

— Bet aš noriu žaisti su jumis, — pa
sakė Elzbieta ir jos lūpos sudrebėjo.

— Ne. Palik mus ramybėj, — tvirtai 
atsakė jai Jonas ir jo draugai gėrėjosi to
kiu vyrišku elgesiu.

Bet Elzbietos mėlynos akys prisipildė 
ašarų. — Aš verksiu, — ji kukčiojo. — 
Aš moku verkti.

Jonas paabejojo ir žuvo.
— Na, gerai, jeigu jau taip nori, — 

pasakė ir nuraudo.
— Ačiū tau, brangus Jonai, — dėko

jo nudžiugusi mergaitė. — Bet kuo aš 
būsiu?

— Jeigu tau leido žaisti su mumis, — 
pasakė Mikas, — tu galėsi būti indėnė. 
Mes išeisime medžioti, o tu išvirsi mums 
pietus.

— Labai gerai, — sutiko Elzbieta, — 
dabar pabučiuok mane.

Mikas išsigandęs pažiūrėjo į ją.
— Tu turi mane pabučiuoti, — užsi

spyrė maža indėnė, — jeigu tu išeini 
dirbti, o aš palieku namie, tu turi atsi
sveikindamas mane pabučiuoti. Indėnai 
visados taip daro.

— O aš ne, — priešinosi Mikas.
Elzbieta pakėlė savo veidą: jos akyse 

žibėjo ašaros. — Tu turi mane pabučiuoti. 
Aš verksiu, jeigu nepabučiuosi manęs. Aš 
moku.

Mikas paraudo ir palietė mergaitės 
skruostą savuoju. Vilijamas triumfavo: nė 
vienas iš jo draugų nebegalėjo tyčiotis iš 
jo, nes abu nusileido mergaitei. Ir tikrai: 
abu berniukai vengė jo žvilgsnio.

----- o-----
Indėnų žaidimas nusibodo, reikėjo ieš

koti naujų nuotykių. Taigi, visi išsirikia
vo ir žengė miško gilumon. Elzbietos vi
sai nebegalima pažinti: ne tiktai jos 
suknelė buvo juoda, bet ir jos veidas, nes 
bėgiodama su savo draugais, ji įkrito į 
klaną ir visiškai išsitepė.

Staiga pasigirdo vyriškas balsas:
— Štai ir jie, tie nenaudėliai. Pažiū

rėk į juos. Net ir šunį pasiėmė.
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—1 Girininkai! — sušnibždėjo Vilija- 
mas. — Gelbėkitės, mano draugai. Dar 
ne vėlu.

Berniukai pasileido bėgti, bet Elzbie
ta sušuko: — Aš negaliu taip greitai bėg
ti.

Tada Mikas ir Jonas grįžo, paėmė 
mergaitę už rankų, ir dingo tankumyne.

— Pasislėpkime šitam namely, — pa
sakė sunkiai alsuodamas Vilijamas. — 
Čia niekas neužeis.

Nedidelės aikštelės vidury stovėjo 
jauki trobelė, kaip pasakoje. Net durys 
buvo atidarytos. Visi keturi vaikai ir iš
tikimas šuo įbėgo į prieškambarį ir pasi
kėlė laiptais į viršų.

— Pažiūrėk pro langą, Jonai, — lie
pė Vilijamas. — Gal, visas pavojus jau 
praėjo ir mes galėsime išeiti.

Tada jie išgirdo vyrų balsus. Vienas 
sakė: — Štai, kur jie pasislėpė. Aš jiems 
duosiu, tiems nenaudėliams! Ką mano 
žmona pasakys, pamačiusi jų nešvarių ba
tų pėdsakus!

—1 Jie ateina į mus, — pasakė Vilija
mas. — Išlipkime pro langą. Bus visai 
lengva nusileisti pagal stulpą. — Jis iš
kėlė vieną koją ir jo draugai rengėsi sek
ti jo pavyzdžiu, bet Elzbieta gailiai suri
ko: — Aš negaliu pabėgti pro langą. Ar 
paliksite mane vieną?

Vilijamas įtraukė savo koją atgal į 
kambarį ir pasakė: — Ne, mes negalime 
jos palikti: tai negražu.

Duryse pasirodė du tvirti vyrai.
------ o------

Į pono Bott kabinetą įėjo du girinin
ku, keturius vaikus vedink Visus sekė 
nusiminęs, purvinas šunelis.

— Štai atvedame jums nusidėjėlius, — 
pasakė vienas iš vyrų. — Jau ne pirmą 
kartą jie bastosi po mišką ir daro žalos. 
Nepakanka to: jie dar su savim vedžio
jasi biaurų šunį.

Ponas Bott, kuris mažai nusimanė ką 
tokiais atvejais reikia daryti, pažiūrėjo 
į vaikus, bet savo dukters nepažino. Tuo
met į kambarį įbėgo Elzbietos auklėtoja 
ir kreipėsi į jį: — Ar dar neturite jokių 
žinių? Jūsų žmona vėl gavo naują nervų 
priepuolį.

— Po to, kaip Elzbieta1 paslaptingai 
dingo, ponia Bott ir drauge su ja visos 
kitos moterys namuose nesiliovė verku
sios ir šaukusios. Ir policijai buvo pra
nešta, bet vargšės mergaitės nepavyko 
rasti.

—I štai, ką aš jums pasakysiu, — krei
pėsi ponas Bott į nelaisvius. — Jeigu 
jums pasiseks surasti mano dukterį, aš 
jums dovanosiu.

Berniukai žemai nusilenkė ir išėjo kar
tu su Elzbieta, kuri nepratarė nė žodžio,

— Jie tavęs ieško, — pasakė Vilija
mas, — Mes tave rasime ir grąžinsime 
tėvams.

— Bet aš nenoriu, kad jūs mane rastu
mėte, — verkšleno mergaitė. — Aš no
riu būti su jumis.

— Tu negali visą dieną būti su mumis, 
— griežtai paaiškino Vilijamas. — Mes 
irgi turime grįžti į namus. Mes dar ne
valgėme pietų.

— Gerai, — atsakė Elzbieta, pakelda
ma savo veidelį, — bet jūs turite mane 
pabučiuoti,

------ o------

Visi keturi vėl atsistojo prieš • poną 
Bott. Vilijamas, Jonas ir Mikas žengė 
žingsnį atgal, o Elzbieta žingsnį pirmyn.

— Mes ją radome, — pranešė Vilija
mas.

— Kur? — paklausė p. Bott dairyda
masis. •

— Štai aš, — sučiulbėjo Elzbietos bal
selis.

Ponas Bott pašoko.
— Tu? — jis paklausė nustebęs.
— Taip, tėveli, aš, — atsakė mergaitė.
— Dieve mano, juk tai neįmanoma! — 

sušukol vargšas tėvelis ir paskambino 
auklėtojai.

— Nusiveskite ir sutvarkykite ją,—jis 
liepė. — Mano žmona neturi jos šitokioj 
būklėj pamatyti.

Po nepaprastai trumpo laiko auklėto
ja grįžo su švaria, tvarkinga mergaite. 
Ponas Bott atsiduso.

—• Pašaukit motiną, — paprašė.
Ponia Bott kaip viesulas įsiveržė į 

kabinetą ir su ašaromis apkabino savo 
grąžintą dukrelę.

— Mano vaike, — ji kukčiojo, — o 
mano brangus vaike.

—* Šie berniukai ją rado, — paaiškino 
p, Bott.

— Kaip malonu, kaip kilnu! — sušu
ko laiminga motina. — Vienas iš jų žaidė 
su ja vakar. Duok kiekvienam po dešimts 
šilingų*), mano mielas.

*) 10 šilingų = maždaug 15 lit.

Ar brangini savo i
Iškylavimas įkvėps tau krašto meilės, Tu 
pažinsi savo šalį, jos gamtą ir žmones. 

Tada būsi laimingesnis!
Atėjo gražus pavasaris ir tuoj bus va

sara. Tai geriausios progos ne tik fiziniai 
užsigrūdinti, bet ir savo sielą pakelti 
aukštyn, pačiam linkstant arčiau gyvo
sios savo tėvynės.

Skautų' iškylavimas neša daug progų 
tapti laimingesnių, padarant naudingų žy
gių, pasimokant, sutvirtėjant ir gyvenant 
skautiška nuotaika.

Iškylavimas nėra tuščias laiko leidi
mas ar dykinėjimas. Tikras iškylininkas 
(o toks tėra geras skautas) yra gražaus ir 
tikro darbo jaunuolis. Jis turi būt suma
nus ir išsilavinęs. Jis turi būt mitrus ir 
mokėti save tvardyti. Jis visai nėra pa
našus į tuos berniukus {kurių, gaila, tiek 
daug miestuose bastosi), nuolat besivai
kančius dulkėtose aikštėse futbolą ar be- 
vėplinėjančius pakampiais ir be darbo.

Iškylavimas pakelia nuotaiką, atnauji
na energiją, skaidrina protą ir iš viso pa
kelia žmogaus turinį.

Pagirti, kurie iškylauja!
Bet skautai ir skautės turi visi išky

lauti. Kas nesupranta ir nemoka pajausti 
iškylavimo džiaugsmo, tas buvo ir liks 
menkos vertės skautas.

Tikras stovyklavimas yra gero išky
lavimo tęsinys.

Tikslas.
Kiekviena iškyla, kad ir menkiausias 

pasivaikščiojimas turi turėti tikslą. Tiks-

— Bet... — užprotestavo p. Bott, pri
siminęs, kokiom sąlygom jie buvo at
gabenti.

—1 Tėve! — klykė p. Bott skausmin
gai, — ar mūsų vaiko gyvybė tau ne
brangesnė už 30 šilingų?

------ o------
Jie ėjo namo patenkinti.
— Jeigu ne ta mergaitė, šis rytas bū

tų tikras pasisekimas, — pastebėjo Jonas.
— Mergaitės viską gadina, — buvo 

Vilijamo nuomonė. — Aš nebenoriu tu
rėti jokių reikalų su jomis.

—- Lengva pasakyti, — nusišypsojo 
Mikas, kuriam patiko mergaitės užsispy
rimas ir ištvermė. — Tu nenorėsi turėti 
reikalų su jomis, bet jos turės reikalų su 
tavim.

— Aš niekuomet nevesiu mergaitės, — 
pasakė Vilijamas.

— Gerai, tuomet ji ves tave, — pri
dūrė Mikas.

alį gamtą ir žmones? 
las gali būti: a) aplankyti vietą, b) iš
tirti kelią ar padaryti topografinių nuo
traukų, c) žaisti ar atlikti kokį žaidimo 
uždavinį, d) susitikti su kitais skautais 
ar žmonėmis, e) pažinti apylinkes, f) stu
dijuoti gamtą, g) įvykdyti duotą uždavinį, 
h) padaryti foto nuotraukų, i) rinkti tau
tosaką, j) paišyti ar skičuoti, k) padaryti 
gerą darbą ir t. t.

Draugas.
Iškylauti gali vienas, keliese, ar su vi

sa savo skiltimi, kartais, ir visa draugovė 
kartu. Tačiau vienam nepatartina daryti 
iškylos toliau ar ilgesniam laikui.

Skilties iškylos yra labai smagios, 
naudingos ir skautaujant būtinos. Skil
ties iškyla gali tęstis kelias {2—5, 6, 8 
ar 10 ir daugiau) valandas, gali būti ir 
naktinė (kada išvykus iškylon, ten palie
kama ir nakvoti), gali būti ir kelių (2—3) 
dienų. Bet skilties iškyla neturėtų da
ryti tolimų kelionių (nebent baidarėmis, 
dviračiais, traukiniu ar p.). Ilgesnį laiką 
ar tolimesnį kelią iškylauti geriausia 2.

Pasirink iškylai draugą! Iškylauti, 
ypatingai ilgesnį laiką, geriausia su labai 
artimu draugu. Kelionėje reikia daugiau 
rūpintis bendrakeleiviu, kaip savim. Bent 
75°/o savo nuomonės dėl kelionės nusi
leisk bendrakeleiviui. Prieštaravimų ne
turėtų būti. Dar prieš vykdamas į išky
lą, pasirūpink susirasti tokį bendrake
leivį, kad kelionėje būtų mažiausia jam 
ir tau sunkumų. Atmink, kad kelionėje 
taikomasi prie silpnesnio.

(Tęsinys 162 pusi.).
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Klasė ūžė, kaip avilys, naujam spie
čiui į kelionę buriantis. O buvo ir ko — 
lauke nuo karščio virpėjo kvapnus pa
vasario oras, varvėjo rausvos kaštonų 
žvakės ties pat mūsų langais. Sunku bu
vo išsėdėti suole — kraujas pašėlusiu 
greičiu skriejo gįslomis ir dilgino dirks- 
nius. Todėl, vos tik virš mokytojų kam
bario suzirzė skambutis, mes, kaip ledą 
sulaužiusi srovė, pasileidome laiptais že
myn — rūbinėm Pirmam aukšte staiga 
mane sulaikė tvirta ranka. Atsisukau. 
Prieš mane stovėjo draugininkas, tiesus 
ir šypsančiom akim, kaip visuomet.

— Prie stoties 5 valandą. Naktinė iš
kyla. Truputis pinigų, lemputė, pora 
sviestainių ir kitos smulkmenos. Apsivilk 
prasčiausiais... — daugiau nebegirdėjau jo 
lakoniškos kalbos. Gyva mokinių srovė 
pagriebė mane ir nusinešė toliau.

— Ką mes veiksim? — sukau sau gal
vą, jau pusiau penkių stoviniuodamas 
prie stoties. Jei tat turėtų būti vien tik 
nekalta naktinė iškyla, tai kam tuomet 
tie rūbai prasčiausi? Kam tas pašėlęs la
koniškumas? Nesupratau. Net pikta pa
sidarė: visos kitos draugovės sau žmoniš
kai, kartu, savaime aišku, ir skautiškai 
iškylauja, o mums, girdi, prasčiausiais 
rūbais vilkstytis... Po kurio laiko atėjo 
Bronius. Su juo tas pats. Nieko nežino: 
nei kas, nei kur, nei kam. — Neaiški isto
rija, — pamaniau sau. Pagaliau, kai mūsų 
buvo susirinkę jau Į dešimtį vyrų, pasi
rodė pats draugininkas.

— Žinot, vyrai, Pažaisly stovyklaus 
kelios mūsų tunto draugovės. Na, o mum 
kas tenka daryti?

— Užpuolimą daryti! — sukliko mūsų 
mažiausias skautukas.

— Visai teisingai! — sutiko drauginin
kas. — Tik žodį „užpuolimą“ reikėtų su
švelninti. Sakykim geriau taip: mūsų 
draugovės rinktinė išsiruošė į naktinę iš
kylą, norėdama patikrinti brolių skautiš
ką budrumą. Na, o dabar, vyručiai, į 
autobusą, nes jis dar, ko gero, be mūsų 
išvažiuos.

Petrašūniečiai mus sutiko gan įtarti
nais žvilgsniais. Girdi, ko tie kauniškiai 
čia atsibastė. Žinot, už Petrašiūnų prasi
deda tuoj smiltynai su sodriai prižėlusiom 
pušaitėm. Jie tęsiasi iki pat Pažaislio 
miško, o dešinėje užsibaigia prie Nemu
no. Prisipažinsiu, klampoti tuo sausu, kaip 
parakas, smėliu visą porą kilometrų ne
buvo labai lengva. Kai mes, pagaliau, iš
sitiesėm pievaitėj ant gan aukšto Nemu
no kranto, ne vienam mūsų matėsi stam
būs prakaito lašai ant veido. Vakaras bu
vo kvapnus ir minkštas, kaip ievos žie
das, pirmą kartą pasauliui nusišypsojęs. 
Lojo kažkur šuo, tingiai, užtęsdamas; iš 
netolimo lazdynų krūmo sklido lakštin- 
galės meilės daina, o pievoj mieguistas 
žiogas čirpė serenadą pamiškiu atslenkan
čiai nakčiai. Draugininkas išsiuntė Bronių 
ir Kazį sužinoti, kur stovyklauja mūsų 
„aukos“. Mes, likusieji, aukštienelki 
kramtėm sviestainius, akis į dangų įsmei
gę. Kaip tamsiai melsvas aksomas, jis 
driekėsi mum virš galvų, dengė žemę ty
liu miegu. Štai, viename dangaus krašte 
sužibo aukso lašas.

— Žiūrėkit, pirmoji žvaigždė! — su
rikau.

— Tylėk! Atsirado, mat, mažytis: pir
moji žvaigždė... Būta čia ko šūkaut... — 
sudraudė Jonas. Baigęs savo sviestainį, 
jis suviniojo popierį ir paleido upėn. Kaip

Sekminių žygis
balta vandens lelija nuplaukė popieriaus 
gniužulėlis pavandeniui. O Jonas nerimo: 
— Dar kas sužinos, kad mes čia tūnom... 
Ir turėk tu man tokį prakeiktą būdą!.. — 
bambėjo sau po nosim.

Aš gūžtelėjau paniekinančiai pečiais ir 
įsiklausiau į stebuklingai minkštą vaka
rą. Staiga sučežėjo žolė ir iš už krūmo 
pasirodė mūsų žvalgai.

— Tvarka! — sušuko Bronius. — Su
žinojom viską. Pasirodo, čia stovyklauja 
net dvi skautų draugovės.

Kazys leptelėjo žemėn ir išsiėmė svies
tainį. — Ale ir vargo patyrėm, kol sto
vyklų vietas sužinojom.
aml,.— pasakė -

— Na, tai drožiam, vyručiai, kol visai 
dar nesutemo. Jūs galėsit eidami už
kąsti, — draugininkas atsisuko į žvalgus.

Skubiai susitvarkėm žygiui. Tvarky
tis, tiesą sakant, nebuvo ir ko, nes jokių 
daiktų su savimi neturėjom, o sviestainiai 
seniai jau buvo sudoroti. Tik atsikėlę pa
jutom, kad oras gerokai atvėsęs. Mat, 
balta, kaip pienas, migla pleveno virš 
Nemuno, o jis šalta drėgme lindo už rū
bų — net kūnas pagaugomis ėjo. Miškas 
mus priėmė malonia šiluma ir klaikia 
tamsa. Truputį šiurpu buvo eiti tuo šun
takiu: pakils, rodėsi, iš kurio nors krūmo 
ar vešlios eglaitės kokia pabaisa ir su
riks: „Budėk!“ Pasipurčiau. Staiga Bro
nius pasuko tiesiai į krūmus. Drauginin
kas sudraudė:

— Eikit atsargiai ir žiūrėkit, kur ko
jas statot! Jau arti... —

Ir tiesa, po nekurio laiko miškas pasi
darė retesnis ir tolumoje sužibo laužas. 
Sustojom. Draugininkas suskirstė mus į 
penkis būrelius po du žmones ir liepė 
slinkti prie stovyklos. O kas paskui! Tat, 
girdi, pareisią nuo aplinkybių ir mūsų 
skautiško sumanumo. Aš buvau priskir
tas, ar prie manęs buvo priskirtas, Jonas.

— Tai ką? Slenkam! — sušnabždėjau 
aš, kai kiti jau buvo dingę krūmuose.

— Ką veiksi... Reikia!
Ir nuslinkom.
Laužas vis didėjo, vis aiškiau buvo 

girdėtis linksmas klegesys. Pagaliau tik 
vienas menkas krūmelis teskyrė mus nuo 
stovyklos ir zujančių skautų. Už Jono 
nugaros pastebėjau Kazį ir Keistą, įdė
miai sekančius įvykius už krūmo. Mūsų 
užkluptoji draugovė dar nespėjo su
tvarkyti stovyklą. Aš girdėjau kiekvieną 
jų žodį:

— Ar baigsim mes tą stovyklą kada 
įrengti, ar ne?

— Tu geriau tylėk ir nelaipiok ant ma
no kuprinės!

— Skiltininkai, prie manęs!
— Na, dabar tai jau gausim.
— Skautas, tu, skautas! Iš tavęs toks 

skautas, kaip iš manęs astrologas... Net 
palapinės kuoliuko įsmeigt nemoki...

— ...o trečioji skiltis malkų!
Pabiro visa trečioji skiltis malkų, o 

pats skiltininkas apsižvalgė ir movė sta
čiai į mus. Aš apmiriau. Bėgt jau buvo 
pervėlu — visvien mus pastebėtų. Min
tyse skaičiavau: dar šeši žingsniai, dar 
penki, keturi, du... Ir staiga mano dešinę 
ranką kas tai smarkiai ir skaudžiai su
spaudė. Iš skausmo ir išgąsčio vos nesu
rikau — mano ranką slėgė dar beveik 
naujas, rudas batas. Žvilgterėjau aukštyn 

ir mūsų žvilgsniai susikryžiavo — mano 
ir svetimojo skiltininko. Žiūrėjau aš į jį 
tik akimirką, bet, rodėsi, pusė amžiaus 
galėtų nuplaukti per tą trumpą laiko tar
pą. Aš buvau išsigandęs, bet ir jo savi
jauta nebuvo per puiki, nes jis staiga me
tėsi atgal į stovyklą. Mums to tik terei
kėjo — kaip strėlės pasileidom per jaunąjį 
miškelį į girią. Užpakaly mūsų jau dun
dėjo tankūs žingsniai, spiegė švilpukai, 
kažkas suriko: — Laikyyykit! — ir mes 
jau buvom girioj. Aš vis dar bėgau, nors 
jau seniai lanksčios pušaičių šakos nebe- 
pliekė man veido, nors jau seniai kojos 
mynė kietą keliuko paviršių. Nežinau, ar 
ilgai aš taip skubėjau, tik po nekurio lai
ko pastebėjau, kad darosi šviesiau ir... su
stojau, kaip įbestas. Prieš mane driekėsi 
plati lyguma, prisėta žalsvai sidabrinių 
pušaičių, o dangumi plaukė didelis, di
delis mėnuo. Man rodosi, kad niekas to
kio dar nėra matęs. Tokio rausvo, šalto ir 
vaiduokliško. Ir staiga pamaniau, kad vi
sam pasauly tik mudu dar gyvu esava, 
aš ir tas mėnulis danguje. O jis vis di
dėjo ir, rodos, čiulpte čiulpė mane į save. 
Aš padariau porą netvirtų žingsnių jo 
linkui, vėl sustojau, tyliai surikau ir pa
sileidau atgal į mišką... Iš šviesos į tam
są...

Tylus draugininko šūktelėjimas vėl 
mane grąžino tikrovei. Pasirodo, pirmas 
užpuolimas visai nepasisekė. Na, nieko, 
pamanėm, atsigriebsim kitą. Po gan ilgo 
klaidžiojimo radom ir antrą draugovę.

Čia jau visi miegojo. Gerai įsižiūrėję, 
pastebėjom sargus, du mažus skaučiukus.

— Prakeikimas, — prašvokštė pro dan
tis Jonas, — sargyboje geltonsnapiai! 
Pažiūrėsi, tie bailiai, kai tik išgirs kur ko
kią šakutę traškant, tuoj prikels visą 
stovyklą...

Ir išties, jo pranašystė net per greitai 
išsipildė. Ką nors įtartino, tur būt, pa
stebėję ar išgirdę, jie kad pradės švilpti: 
„Pavojus! Budėk!“ Net varnos, tingiai 
kranksėdamos, pakilo iš pušies... Stovykla 
pabudo. Iš palapinių pradėjo lįsti mie
guisti skautai. Staiga iš priešingos pusės 
įbėgo ...Kazys, skautiška bliuze pasidabi
nęs. Jis energingai pareikalavo draugi
ninko.

— Broli draugininke, pirmosios drau
govės vadija atsiuntė mane pasiteirauti, 
kas įvyko?

— Kas? Užpuolimas? Tai, tur būt, tie 
patys tipai, kuriuos mes pavarėm šį va
karą?

— Štai, žiūrėkit, jie ten, už krūmo! 
Visi paskui mane! Pabandysime juos su
čiupti! — Mūsų Kazys sušvilpė ir pasi
leido į krūmus, o paskui jį visa draugo
vė. Net sargams, net ir tiems panūdo pa
gaudyti „užpuolikų!“

O mes ką? Mes nieko. Mes tik pasidai- 
rėm stovykloje, o ant pušies palikom ši
tokio turinio laiškutį: ,

Broliai!
Skanaus apetito, linksmai palaksčius! 

Gudresnieji broliai.
O patys išsidanginom... Nuo stovyklos 

geroką kelio gabalą nutolę, sutikom Kazį. 
Draugininkas pagyrė jį už sumanumą ir 
su laiku pasižadėjo jam įteikti ordeną...

Ir taip pasibaigė tas Sekminių žygis, 
mums daug gražių įspūdžių palikęs. Ne
mažiau jų, man rodos, turėjo ir mūsų 
„užpultieji“ — jiems tat įnešė didesnio 
įvairumo bei romantikos į pirmąją pava
sario iškylą. Gediminas Vaitiekaitis.
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“rS",1?“- „SANDĖLIS“
Klaipėda, Turgaus g. 48/49. Telef. 160 ir 249. 

Telegr. adr.: „Sandėlis".
Bankų sąskaitos: Lietuvos Bankas, Klaipėda, 

Lietuvos Kredito Bankas, Kaunas.
Laivininkystė. Tarptautinė ekspedicija. Keleivių biuras. 
Specialybė: Laivų užfraktavimas, cemento, superio, 
anglių, medžių, skardos, bekono, sviesto, kiaušinių, linų 

pakrovimas.
Sandėliai visose Klaipėdos uosto vietose.

Atstovybės: Vincas Damijonaitis, KAUNAS, Vasa
rio 16 d. g-vė 8, b. 5. Telef, 26-60.

AKeiifi „HfllSIiS Bendrovė 
praneša gerbiamųjų vartotojų maloniam dėmesiui, kad 
„Maisto“ fabrikų gamyba yra patobulinta ir visi gaminiai 
žymiai pagerinti. Gamybą atlieka rinktiniai specialistai 
veterinarijos gydytojų priežiūroje. Prašome sekti naujai 
išleistus „Maisto“ gaminius, kurių kaina neturi konku
rencijos. Urmo sandėliuose ir krautuvėse galima gauti 
kraujo, mėsos ir kaulų miltų bei žąsų plunksnų. Prekių 
kainoraščiai veltui duodami visose Kauno krautuvėse.

Visais reikalais galima kreiptis telefonais: 43-77 ir 
per „Maisto“ centralinę — 31.

Valstybės Draudimo Įstaiga
(Kaunas, Mickevičiaus g-vė Nr. 5, telef. 5-95 ir 25-77).

PATOGIOMIS SĄLYGOMIS DRAUDŽIA:

Žmogaus gyvybę — mirties atsitikimui arba išgyvenimui 
apdrausti kapitalą tikslu: šeimai aprūpinti, rentai našlei 
arba sau pensijai, pasogai, vaikų mokslui ir t. t.

•

Gyvybės polisas — tikrina paramą šeimai.

•

Nuo ugnies — trobesius, gyvulius, pašarą, javus ir kitokj 
kilnojamąjį turtą.

•

Nuo kritimo — gyvulius.

APDRAUDĖJAI DALYVAUJA PELNE.

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

Kaunas, Vytauto prosp. 33, telef. 22-62, 25-05 ir 34-54. OO (Cukraus fabrikai: Marijampolėje ir Pavenčiuose).
PARDUODA;

baltą smulkų cukrų savo gamybos, aukščiausios rūšies, cukrų šmoteliais, pjautą, 1 kg. pokeliuose, aukščiausios rūšies melasą, 
vartojamą mielėms bei spiritui gaminti, o taip pat gyvuliams šerti, cukrinių runkelių išspaudas, šviežias ar rūgusias, varto

jamas gyvuliams šerti, kalkių purvą, vartojamą laukams tręšti.

VILNONIŲ GELUMBIŲ FABRIKAS
Akc. U N E® £■ B-vė Kaunas — Šančiai

P III įleido gražių, stiprių ir nebrangių medžiagų įvairiems kostiu-
“ ■ HWHwMliaUa mams ir paltams, kariškoms ir civilinėms uniformoms ir sportui

Reikalaukite „Drobės“ fabr. gaminių visose manufaktūros krautuvėse 
„Drobės“ krautuvėse Kaune, (naujoje patalpoje, Laisvės Alėja Nr. 31), Klaipėdoje ir Šilutėje parduodame savo 
gamybos gatavus rūbus • Užeikite pažiūrėti jų gerumo ir p J g u m o

Kaunas, telef. 20-59 ir 29-43

Vartokite visam pasauliui žinomus

SHELL
gaminius:

benziną, ži
balą, mo
torų, cilin- 
derių ir ma
šinų tepa

lus, techni
kos ir me
dicinos va
zeliną, pa
rafiną ir kt.

The Shelfl Company 
of Lithuania, Ltd.
Kaunasi Laisvės alėja 22 Nr.

Vykstantiems į Pane
munės mišką skautams

reikalinga žinoti, kad „Pieno
centras“ nuo š. m. gegužės mėn. 
15 d. atidaro Panemunės I-me 
pliaže Šaulių paviljone didelę

užkandinę,
kur bus galima gauti visų rūšių 
užkandžių.

IŠKYLAUJANTIEMS IR 
STOVYKLAUJANTIEMS 
BŪTINA: 
a) praktiški odine makštimi dengti 

kirviai:
1. Kirvis 500 gr. — Lt. 5,7'5
2. „ 600 „ — Lt. 6,—
3. „ 700 „ — Lt. 6,15

bį įvairūs kastuvėliai:
nuo Lt. 3,50 iki Lt. 6,—

c) kariškos kuprinės skautams:
tik Lt. 6,—.

RAŠYK:
SKAUTIŠKŲ REIKMENIŲ TIEKIMO 
SKYRIUI, Kaunas, Nepriklausomybės 

a. 4. Tel. 40-71.
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MANO MOTUTEI
Žinau, motute, Tu nesi kalta, kad negalėjai 
išmokyt meilės, kuria mažutį mane mylėjai, 
nesgi aukščiausio gamtos Kūrėjo taip yra skirta: 
Mamytėms duota meilė galinga, didi ir tvirta. 
Ar galėtų kas pakelti tiek daug nemigos naktų, 
kaip budėdama rymojai prie manęs, Mamyte, Tu? 
Kai Tu mane mažų verksnį ir bejėgį sūpavai, 
miegas merkė Tau blakstienas — bet Tu vis man dai

navai.
Ir iš Tavo lūpų liejos mane migdanti lopšinė, 
kurią kūrė karšta meile Tavo deganti krūtinė. 
Daina sparnuota kambary skraidė ir mane šildė, 
supo vygelę, mane ramino, glostė ir tildė.
Kaip Tau, Mamyte, man atsilygint, atsidėkoti?
Leisk nors šiuos žodžius už didį vargą Tau paaukoti:

Niekai deimantai ir perlai, 
pasaulis tegirdi, 
prieš taip brangią mamos meilę 
ir jos aukso širdį.

Vilkiukas.

Kiekvieną pavasarį, dažniausiai gegužės mėnesį, 
Kaune įvyksta didelė visų skautų ir skaučių šventė 
su įvairiais pasirodymais ir paradas. Šiemet tokia 
šventė įvyko gegužės m. 10 d. Skautų ir skaučių 
dalyvavo apie penkiolika šimtų, buvo beveik tiek 
pat ir svečių — skautų tėvelių, broliukų sesučių ir 
mūsų organizacijos bičiulių. Į šventę buvo atvykęs 
ir pats mūsų Šefas J. E. Valstybės Prezidentas 
ANTANAS SMETONA, lydimas kitų aukštųjų sve

čių ir kariuomenės vadovybės.
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TĖVELIAI
Ir tėveliui, ir mamytei 
tu, širdelė, plaki!
Kašgi gali apsakyti 
jų budriausią akį f

Sergantį mane ar sveiką 
dieną naktį budi.
Jautriai budi visą laiką 
smagūs ar nuliūdę.

Kasgi gali apsakyti 
meile žvalią akį?
Ir tėveliui, ir mamytei 
tu, širdele, plaki!

M. Grigonis.

NašiaJt&s inatinas catena
Pakilo saulutė * aukščiau, pailgino sa

vo kelionę mėlyname dangaus skliaute, 
ištirpino baltą sniegą, sutraukė šalčio re
težius, kurie laikė sukaustę pilką žemę.

Upės ir upeliai patvino, virto ežerais, 
kurių ir galo neužmatai. Kaip salelės iš
sidriekė apsemtos sodybos. Sugrįžo ir ma
žieji giesmininkai.

Ilgai netrukus, ir medžiai pasipuošė 
gležnučiais lapeliais, baltos plukės išsklei
dė savo kuklius žiedus. Atėjo taip visų 
laukta Motinos Diena.

Vis aukščiau ir aukščiau kilo saulė, 
nudažydama dangų raudonai, pravaryda
ma nakties šešėlius ir gesindama jau pa
blyškusias žvaigždes. Vienas spindulys 
atskrido į Aldutės mažąjį kambarėlį, pri
kėlė ją, bet šį kartą liūdną ir susimąsčiu
sią. Gal ji nuliūdo todėl, kad gražų sapną 
sapnavo, nuo kurio teko atsiskirti. Ne! 
Ne todėl ji nuliūdo — prisiminė našlaitė, 

jkad šiandie Motinos Diena,. Ir ji norėtų 
savo motiną pradžiuginti pirmom pava
sario gėlelėm, kaip norėtų, kad motinos 
švelnios rankos ją paglostytų, priglaustų.

Aldutė iššoko iš lovos, skubiai apsi
rengė ir išbėgo girion paskinti pirmųjų 
pavasario gėlių, kad papuoštų jomis ma.- 
mytės 'kapą. Priskynusi tiek gėlių, kiek 
gali apkabinti jos maža rankutė, nuėjo 
kapų linkui. Tyliai pravėrė surūdijusius 
kapų vartus. Saulės apšviesti kryžiai ją 
pasveikino. Lėtais žingsniais priėjusi prie 
motinos kapo, padėjo drebančiom ranku
tėm savo kuklią dovanėlę ir atsiklaupusi 
ilgai kalbėjo su Dievuliu, su gerąja ma
myte.

Prašė ji savo Motulės, kad greičiau 
ją paimtų pas save, kad nepaliktų pamo
tės skriaudoms. Ji ten Danguje daug dau
giau gėlių paskins ir atneš savo baltai 
Motulei.

Ilgai klūpojo maža našlaitė prie mo
tutės kapo, tyrios ašaros riedėjo per iš
balusius jos skruostelius; nubudęs ryto 
vėjelis glostė mergaitės auksines garba
nas, nešė jos žodžius savo lengvais spar
nais už saulės nuauksintų debesį} pas 
mamytę, pas gerą Dievulį.

J. Jakštaitė.

Mėly
(Tęsinys iš 4 nr.j.

PRASIDEDA BAISŪS PAVOJAI.

Vis dėlto, nors ir labai palengva, bet 
vakaras artinosi. Tik šmakšt — jau jis 

ir čia!
Saulutė paraudo vakare. Atvėso. Ir jau 

ruošiasi už ano miško pasislėpti.

Be paliovos daugiau pusę pusdienio iš
silaikiusios ore gervės pavargo. Aiškiau
siai galima buvo pastebėti, kad daugelis 
vis žemiau ir žemiau leidosi, lėčiau mo
savo sparnais ir vis žvalgėsi. Bet kiek
vieną kartą iš pat paskutiniųjų stengėsi 
palaikyti visas savo jėgas.

Alpukas matė, kad ir vadovas Grigri 
prityrusiomis akimis ieško tinkamesnės 
vietos nakties poilsiui.

— Laikykis!
Pagaliau Grigri sušnibždėjo Alpukui:
— Leisimės...
U ū ūch, kaip baugu leistis žemyn. 

Tvirtai įsikibo rankomis plunksnas. Ro
dos, kad nematoma ranka stengėsi paka
binti ore Alpuką. O Grigri tada būtų vie
na nusileidusi žemyn. Mat, čia gamtoj 
taip sutvarkyta. Kiekvienas kūnas sten
giasi palaikyti savo pastovią padėtį. Tikri 
lakūnai pasakoja — pakilti orlaiviu netaip 
sunku, kaip nusileisti. Orlaiviui leidžian
tis lakūną plėšte plėšia iš vietos ir, ta
rytum, nori kas ore pakabinti. Dėl to jie 
tvirtai diržais prisirišę.

Tyliai, lyg pūkas, nusileido į žoles ir 
visos trys dešimtys.

Gudrus vadovas Grigri. Už jį vargu ar 
kas geriau žinojo kelią ir sugebėjo vietą 
poilsiui parinkti.

Aukštos pakrančių žolės visai paslėpė 
keliauninkus, o prieš tūnanti taip gervių 
pamylėtoji bala sulaikys žiaurius prieši
ninkus, kuriuos žiauriais pati tyrumų 
gamta padarė.

Alpukas jau priprato prie visko. Pasi
ryžimas, kaip žinom, viską pergali. O čia 
pasiryžimas buvo nesuvaldomas noras ke
liauti. Namuose papratęs dažnai anksti su 
tėvais atsigulti — ir dabar įsitaisęs gerai 
pūkuose, netrukus užmigo. Apėmė saldus 
miegas.

Gervės irgi neblogiau miega. Dažnai 
tenka ir bemiegę naktį pakeliauti, bet, jei 
sąlygos leidžia, ir nuo mielo poilsio neat
sisako.

įsitaisė visos žolėje kuo puikiausiai. 
Pasikišo galvas po sparnais ir miega.

Tai dar ne viskas. Grigri labai gudrus 
vadas. Pavojų ne tik miškuose ir dienos 
ore yra. Yra jų ir ramiausio poilsio valan
domis, kada tuo pasinaudodami neramieji 
ramumą sudrumsčia.

Grigri išrinko šeštą gervę iš eilės ir jai 
pavedė pusę nakties sargybos. Kitą pusę 
turės Devintoji tęsti.

Šeštoji budi ir nemiega.

Poilsis ėjo kaip visuomet.
Labai gerai. Ypač šią naktį.

amani/

Miegojo visa gamta. Miegojo medžiai 
miškuose, ten toli, miegojo viksvos pel
kėje ir didžiausias nenuorama vėjas ir tas 
šiąnakt ramiausiai miegojo.

Tiktai, nors be vėjo, dangumi slinko 
palši debesiūkščiai. O čia šast ir mėnulis 
išlindo. Už tai ir debesiūkščiai palši.

Tikriausiai mėnulis manė, kad ką nors 
nemiegant ir blogą darant atras. Apsižval
gė. Žiūri, gervės ramiausiai miega. O bu
dinti labai gudriai miegančią nuduoti mo
ka, bet viską mato ir viską girdi.

Pakraipė galvą mėnulis ir nurimo.
Alpukas apsivertė ant kito šono.
Grigri pajuto. Pasuko galvą pasižiūrėt. 

Žiūri — o jau Alpukas nuo josios nuga
ros žemyn belipąs.

— Nebėk!
Jis tik numojo ranka.
— Kas bėga? — nustebo Grigri.
— Triušiai.
— Kur?
— Iš tvartelio...
Grigri nebesuprato, ką Alpukas pasakė.
— Tvartelio?..
— Mano triušiai. O ten prie tvoros va 

šuva toks didelis sukasi!
— Gulk. Čia nieko nėra.
Čia kad sušuks Alpukas:
— Tūly! Tūly!
Nuvarė šunį — pasakė.
Grigri vos besulaikė lipantį Alpuką, iki 

šisai nubudo. Aišku, kad savo triušius 
sapnavo.

Alpukas apsidairė.
Mėnulis pačiam pilnaty. Didelis ir švie

sus. Lyg karalaitis debesiūkščių sostuose.
Ir vėl visi užmigo.
— Tš ... tššš...
Grigri aiškiai išgirdo šiuos žodžius iš 

sargybinio pusės.
Ištiesė į tą pusę kaklą.
— Kas? — tylomis paklausė.
— Pavojus! Visai netoli...
Sargybą einanti gervė turėjo nesuklyst.
— Pavojus... — perėjo žinia per visas 

nubudusias gerves.
O Grigri turėjo viską numatyt.

Kiekvienas pasakytų, kad aplinkoj ir 
dabar didelė tyluma. Bet klusni gervių 
ausis nujautė ką. Tolumoj buvo girdėt 
bildesys. Žemėje galima buvo tą pajaust.

Minutei viskas nurimo. Panaši ir ant
roji minutė.

Grigri pašaukė sargybinį artyn.
— Tikriausiai anie plėšrieji...
Grigri kalbą nutraukė pasikartojęs bil

desys, jau gal puse tiek pirmo atstumo.
— Į pelkę!
— Tuojau!
Vadovo duotas įsakymas akimirksniu 

buvo įvykdytas.
Antru akimirksniu jau būtų buvę per 

vėlu. Vos tik paskutinė gervė ramiai sau 
pasiekė pelkėj esančius labai menkus 
kimsynus, kai ant kranto kilo didžiausias 
triukšmas.
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Būrys išalkusių dykumos vilkų žaibu 
puolė į viksvas.

Dykumų ir plačiųjų laukų vilkus gam
ta daug žiauresnius išaugino, nekaip miš
kų vilkus. Dykumoje po vieną vilkų ne
sutiksi

Alpukas nubudo tik po visko.
— Vilkai... — pasakė jam Grigri.

Tikrai. Alpukas žiūri ir netiki. Anoje 
pusėje gauja vilkų. Mėnulis visus aiškiau
siai parodo. Tik suksai, tik lando visur. 
Ir baisiausiai pyksta, kad medžioklė ne
pavyko, kad taip lengvai numatyta paukš
tiena iš pat panosės paspruko.

Šast šit ir išsinėrė į pryšakį didžiau
sias vilkas. Gaujos vadas, matyt. Bet, ma
tyt, ir pikčiausias. Kad puls į dešinę, į 
tas tankiąsias žoles kur Grigri ilsėjosi. 
Nieko nesuradęs puolė atgal. Tik tuokart 
šoko j tą pačią vietą kitas iš pryšakio. 
Pirmasis susverdėjo ir nebeišsilaikydamas 
visu svoriu krito iš už žolių į vandenį. 
Parodė vadas aukštyn kojas ir vos suvo

AK, SIMUTI, NEGRAŽU!...

kęs į kurią pusę gelbėtis, nurūko į dy
kumas... Paskui jį visu triukšmu ir kiti.

Išbaidytos antys nusileido toliau į 
kairę.

Gaila. Viena antis pateko į grobuonių 
nasrus.

Gerai, kad visos antys nežuvo ir gerai, 
kad gervių nė viena nenukentėjo. Juk ne
retai pasitaiko, kad grobuonys visus 
paukščius išgaudo.

Šiuo kart gervės laimingos išsigelbėjo 
nuo baisių dykumos užpuolikų.

PRIE EŽERO AUDRA.

Prabėgo vėl dvi dienos ir visi laukė 
kitos.

Lygiai ir mes išsiilgę laukiame Naujų 
Kalėdų su nauja, gražesne, kaip per
nykščiais metais, eglute, su daugiau ži
bančių žvakučių ir papuošalų, su naujo
mis užsipelnytomis dovanomis klajojančio 
senelio.

— Kaip greit! Jau mes prie jūros.
Alpukas iš džiaugsmo rankomis su

plojo ir suriko gervei į ausį.
— Prie kurios? — nustebo Grigri.
Gi Alpukas vis ploja rankomis:
— Prie jūros! Juk tiesa, mieloji Gri

gri, kad mes jau į Šiaurę patekom?
Grigri apsidairė.
— Ne, Alpuk. Dar toli Šiaurė...
— Tai dar neatkeliavom?
— Ne.
— Naaa!..
Priešais žemai teliūskavo mėlynos 

vandens bangos ir bejėgės išsiliedavo pla
čios pievos melduose.

— O kas čia?

— Ežeras tik.
— Tai ne jūra Šiaurėj?
— Ne. Tatai Baltasis ežeras Rusuose.
Alpukas vis tebenerimavo:
— O kada valgysime?
— Tuojau. Mes čia turėsim sustot.
Iš tikrųjų Alpukas baisiai įsinorėjo 

valgyt. Paimtos duonos plutelę dar vakar 
pabaigė ir atsigaivino paskutiniu gurkš
niu vandens. Nors su vandeniu beveik 
jokio blogumo nėra. Geriausių šaltinių ir 
laukuose yra. Bet kaip tu duonos nueisi 
pas žmones paprašyt. Kepta laukuose 
neauga. Tuojau pasiteiraus iš kur. Jei ne 
lape, kuri kaip vagis iš tvartų paukščius 
išvagia, ar kuriuo apgaviku palaikys, tai 
tikrai sužinos, kad toks mažas ir be tėvų 
žinios iš namų pabėgo. Šiaurės ir nebepa
sieks, nes sugrąžins į namus. Už tat duo
nos prašyt nieku būdu nebeišpuola.

Grigri jau ankstėliau prižadėjo Alpu- 
kui tuo pasirūpint.

Ji visą reikalą geriausiai žinojo. Gal 
žinojo apie tai ir kitos gervės, bet Alpu
kas apie tą nė negalvojo. Na, ką jis galėjo 
žinot?..

Grigri parinko geroku skardžiu pa
kilusią ežero pakrantę, kur augo krūmai 
ir lapuočiai su eglėmis.

Pasakos ir įvairiausi kiti pasakojimai 
gražiai paįvairina gūdžius rudens vaka
rus ūkininkų bakūžėse, čia tos pačios 
pasakos ir pergyventi nuotykiai paįvairi
na ir gervių laisvesnį poilsį.

Iš eilės pasiruošė pasakot Ketvirtoji.
Visos gervės apstojo ratu, o Grigri ir 

Alpukas pačiam vidury.

— Tyluma ir tamsa susiliejo į vieną. 
Į tą patį vieną susiliejo ir visa aplinka. 
Maiše tikrai gal būtų šviesiau, kaip tam
pus buvo anas vakaras ir ateinanti naktis.

— Jaučiau, pietų krašto palmės linga
vo ir šnerėjo plačiais lapais viršūnėje.

Pabandyk nupiešti —

1. Kartais Simą ima noras 
Taip palaipioti per tvoras, 
Tada, tarsiu žodį viešą, — 
Susidrasko, susiplėšo;
Toks jisai neatsargus —• 
Kenčia rūbai jo vargus.

2. 0 kai stato kokį tašką, 
Viską rašalu aptaško; 
Viską sutėpa, siilaistd, 
Nors braidyki, lyg po raistąi 
Užtat jo sąsiuviniai... — 
Nė sakyt ką nežinai.

3. Jo ir knygos verkia, blerbia, 
Nes ir jų jisai negerbia;
Mėto, lanksto, nesutvarko — 
Patys matot kokia tvarka.
Oi, Simuti, jau visai 
Savo turtą suknisai.

, 4. Skautas Jonas jį aplankė 
Ir paspaudęs Simo ranką 
Skatina jį praregėti 
Ir tvarkos, švaros žiūrėti. 
Ai, Simuti, negražu — 
Imk tvarkytis pamažu. Gražų paukščiuką. Jauną kačiuką.
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Voveraičių Išdaigos /
(Tęsinys iš 4 nr.).

lyvės, supratusios Vantos gudrumą, da
bar taip pat, nežiūrėdamos net pavojaus, 
kėlė uodegaites aukščiau ir nenorėjo, pa
siduoti Vantai. Bet jau buvo vėlu.

Vanta artinosi į krantą. Žiūrovų tar
pe kilo didžiausias triukšmas. Vantai visi 
jie siuntė pagyrų.

Dabar, manau, jau žinosite, iš kur kilo 
triukšmas pušyne ant ežero kranto. Tai 
buvo šaukiama Vantos garbei, kada vo
verys ežere lenktynes ruošė.

*
* *

Vanta laimėjo lenktynes. Ant ežero 
kranto ją sutiko senesniųjų aukštos kil
mės voverų būrys. Vos tik ją pasveikino 
kaip laimėtoją, tuoj apspito jaunų vove- 
rukų būrys ir iškėlę ant savo voveriškų 
rankų atnešė į aikštę, kurios pakraščiais 
tirštai stovėjo voverys ir kiti miško gy
ventojai, ir ją sutiko plodami: „Valio lai
mėtojai! Valio Vantai!“

Dabar visa eisena nutraukė pušyno gi- 
lumon, kur išpuvusio kelmo viduje buvo 
supilta visas gorčius puikiausių rinktinių 
didelių geltonų riešutų. Čia visos voverys 
sustojo ratu.

Kai Vanta su aukštos kilmės vyresnė
mis voveraitėmis įžengė rato vidurin, vėl 
pasipylė pagyros ir valiavimai jos garbei.

Tuoj viena voveraitė pasilipo ant kel
mo ir pasakė kalbą, kurioje gyrė Vantos 
nuopelnus voverų giminei išgarsinti, jos 
darbštumą, gabumą sumanymuose ir mo
kėjimą nugalėtoja tapti.

Baigdama kalbą voveraitė Vantai ant 
galvos uždėjo žalių iš po negilaus sniego 
iškastų bruknių vainiką ir prašė priimti 
jai skirtą dovaną — riešutus.

Vanta padėkojo už reiškiamą jai pa
garbą. Paskui, pasėmus kelias saujas rie
šutų, pažėrė į tą pusę, kur buvo susigrū
dę jaunųjų voveriukų būrys.

Kai sįie puolė riešutus rinkti, Vanta 
patenkinta šypsojosi.

Po iškilmių, laimėtoja tuoj nuvyko 
pas Smarkutę, pareikšti jai užuojautos dėl 
ištikusios ją nelaimės. Smarkutė savo 
ruožtu taip pat pasveikino ją, kaip nuga
lėtoją.

Taip tad pasibaigė garsiosios voverių 
lenktynės ežere.

Vanta organizuoja voveraičių buklų įsi- 
rengimo konkursą ir parodą.

Po lenktynių voverys vėl pradėjo se

Pušynų viršūnės mirgėjo Smailutės 
meniškai pagamintais plakatais, skelbian
čiais apie būsimas lenktynes ežere. Vove- 
rų tarpe kitos kalbos ir nebuvo, kaip tik 
apie lenktynes; apie jas kalbėjo ne tik 
voverys, bet ir visi miško gyventojai.

Vieną gražų sausio mėnesio rytą pūtė 
pietų vėjas. Taigi vėjas, kurio voverys 
laukė. Voveraitės pastebėjo naujus, dide
lėm raidėm, skelbimus:

„Šiandien 12 vai. įvyksta lenktynės 
ežere. Lenktynių dalyvės renkasi valan
dą anksčiau“.

Valandą prieš lenktynes ant ežero 
kranto buvo sugabentos lenktyniauto  jų 
paruoštos medžių žievės, kurios turėjo 
valtis atstoti. Vanta visa tvarkė, davinėjo 
įsakymus. Visos voveraitės jos klausė: 
mat, ji visų buvo išrinkta, o voveraitės 
savo vyresniųjų klauso be jokio priešta
ravimo.

Lenktynių pasižiūrėti prigūžėjo dau
gybė įvairių miško gyventojų, ne tik vo- 
verų. Čia buvo ir bailus kiškis, ir ra
guota stirnelė, ir varna pajuodėlė, ir il
gauodegė šarka, ir daug kitų kviestų sve
čių.

Tvarkdariai jau seniai buvo savo vie
tose. Jie turėjo žiūrėti, kad neįsiveržtų 
nekviesti.

Kai tik valtys ant ežero kranto buvo 
sutvarkytos, tuoj tvarkingai virtine atžy
giavo visos lenktynių dalyvės. Jų tarpe 
buvo ir Smarkutė, ir Rudė, ir Smailutė. 
O visų priešakyje, aukštai savo skarotą 
uodegą nešdama, žengė Vanta. Visos vo^ 
verys dabar dar su didesne pagarba žiu
rėjo į ją, o mažų voveriukų būrys apspi
tęs lydėjo žygiuojančias.

Dalyvės susitvarkė ant ežero kranto. 
Tuoj į vandenį buvo nuleistos „valtys“. 
Po sutarto ženklo visos lenktyniauto  jos 
davė šuolį į savo „valtis“ ir pavėjui pa
sileido nuo ežero kranto antrojo kranto 
link.

Kad greičiau galėtų irtis ir, kas svar
biausia, laimėti lenktynes, tai vietoje bu
rių kiekviena voveraitė iškėlė ir prieš vė
ją atsuko uodegaites. Kiekviena stengėsi 
uodegaitę iškelti aukščiau už kitas. Mūsų 
Vanta dabar galėjo savo uodega di
džiuotis.

Beveik iki pusės ežero sunku buvo pa
sakyti, kuri bus laimėtoja. Stengėsi kiek
viena. Kiekviena savo uodegaitę kėlė vis 
aukščiau ir aukščiau, norėdamos kuo di
desnę vėjo jėgą išnaudoti. Bet kai ir vis 
aukštyn keliamos uodegos neilgėjo ir pa
galiau nė viena nebegalėjo aukščiau be- 
iškelti, tai ėmė stiebtis. Ir čia įvyko tai, 
ko nė viena nesitikėjo. Besistiebdama 
Smarkutė nustojo lygsvaros ir, „valčiai“ 
pasvirus, ji plumptelėjo į vandenį pačia
me ežero viduryje. Laimei paskui plaukė 
gelbėjimo „valtys“.

Visos lenktyniuojančios sumišo ir 
uodegaites nuleido žemiau. Vanta, kuri 
turėjo ne tiek ilgą, kiek plačią uodegą, 
dabar nudžiugo ir išskėtusi ją, pasinau
dodama sąmišiu, pralenkė kitas. Kitos da- 

nąjį gyvenimą tęsti. Viena Vanta tik ne- 
lindėjo ramiai gūžtoje: ji galvojo, plana
vo naują pramogą. Jos žodis dabar buvo 
daug svaresnis.

Su vasario mėnesiu atsikraustė* ir šal
čiai. Visoms voverims reikėjo susirūpinti 
maistu ir šiltais patogiais buklais.

Kad paskatintų voveraites geresnius ir 
gražesnius buklus sau įsirengti, Vanta su
mano ruošti buklų įrengimo konkursą ir 
parodą. Tokį savo sumanymą ji ir išdės
to viename vyresniųjų voveraičių pasi
tarime.

Visos voverys, pasikeitus orui, rinkda
vosi į pasitarimą. Tokie susirinkimai bu
vo reikalingi, nes kintant orui, kito gyve
nimo bei apsisaugojimo sąlygos. Taip antai 
prisnigus daug sniego reikėjo gyventi 
vienaip, šalčiams atsiradus — kitaip, ato
drėkiui esant — dar kitaip. Tai žiemą. 
Vasarą gyvenimas dar margesnis buvo. 
Taigi tokie voveraičių susirinkimai įvai
riems reikalams aptarti buvo šaukiami 
reikalui esant.

Tas susirinkimas, kuriame turėjo pro
gos ir mūsų žinoma Vanta dalyvauti, bu
vo sušauktas stojus šalčiams.

Mūsų Vanta specialiai buvo pakviesta 
į susirinkimą. Šiaip galėjo dalyvauti tik 
visų voverių rinkti atstovai. Ką tie at
stovai nutardavo, visos voverys tuos nu
tarimus vykdydavo.

Susirinkimuose pirmininkaudavo visų 
voverų gerbiama voveraitė Žilė. Ji buvo 
gerbiama ne tik dėl žilo plauko, bet ir 
dėl sumanumo bei gudrumo. Tos garbės 
ji užsitarnavo. O buvo taip.

Kartą po dienos darbų Žilė nutarė 
gūžtelėje snūstelti ir pailsėti. Bet vos tik 
sumerkė akis, kaip ją užpuolė plėšikė 
kiaunė. Gudri Žilė neišsigando ir nešo
kinėjo nuo šakos ant šakos gelbėdama 
savo gyvybę, bet nuviliojo kiaunę iki 
miško krašto, kur gyveno eigulis ir turė
jo didelį ir piktą šunį Sabalį. Sabalis kaip 
tik tuo laiku pamiškėje varnas vaikęs. 
Mūsų Žilė, išgirdus jį lojant, ir dūmė ten, 
viliodama paskui save kiaunę.

Pamačius šunį, Žilė davė šuolį į medį 
ir šokinėdama pušų viršūnėmis, grįžo į 
savo gūžtą. O kiaunė, palikusi šuns dan
tyse uodegos galą, džiaugėsi išgelbėjus 
savo gyvybę. Žilė jai daugiau neberū
pėjo.

Po šio įvykio Žilės vardas ir jos gar
bė pakilo. Ji iki gyvos galvos buvo iš
rinkta visų vyriausia. Kai buvo svarstomi 
visas voveris liečią reikalai, ji visuomet 
pirmininkaudavo.

(Bus daugiau).

Čia matom gražius 
Krakių jaunesniuo
sius skautus ir 
skautes vaidintojus.
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n VYČIŲ SAMBŪVIO ALBUMAS.

Švedijos skautų sąjunga II tarptauti
niam skautų vyčių sambūviui, kuris įvy
ko pereitųjų metų vasarą Švedijoje, pa
minėti išleido stovyklos albumą. Albu
mas labai gražiu viršeliu (medžio imitaci
ja), 72 kreidinio popieriaus puslapių, ku
riuose išspausdinta apie pustrečio šimto 
nuotraukų iš stovyklos gyvenimo. Yra la
bai įdomių bei vertingų nuotraukų ir, ži
noma, mažiau įdomių. Iš mūsų stovyklos 
yra įdėtos 7 nuotraukos, tarp jų mūsų 
vartai, stalas, Šv. Jurgis (bene pati ge
riausia nuotrauka iš viso albumo; ji su
mažinta buvo išspausdinta š. m. Skautų 
Aido 1 nr. 3 puslapy) ir „laivas“, kuriuo 
mes pasirodėme bendrame lauže. Albu
mo meniškumui daug kenkia didelis nuo
traukų sugrūdimas ir labai paprastas jų 
sumontavimas. Be nuotraukų yra stovyk
los šefo princo Gustavo Adolfo ir lordo 
Baden Powellio įžangos rašinėliai ir ilgo
kas Švedijos skautų įkūrėjo majoro Ebbe 
Licberath rašinys „Ingaro“ rapsodija“ 
(anglų kalba).

Albume visa, kas liečia mus, klaidin
gai pažymėta. Taip, pavyzdžiui, visos nuo
traukos (išskyrus vieną) iš mūsų stovyk
los pažymėtos kaipo mūsų kaimynų bro
lių latvių. Tokiu būdu mūsų skudutinin
kai „pavirto“ latviais, mūsų globėjas Šv. 
Kazimieras laikomas brolių latvių šven
tuoju, Šv. Jurgis, kuris buvo mūsų sto
vykloje, albume „persikėlė“ į latvių sto
vyklą. Pasirodo, kad švedai latvius ir lie
tuvius sunkiai skirdavo. Švedijoje man 
teko matyti vienam laikrašty nuotrauką, 
kuri vaizduoja latvius skautus, apsiren
gusius tautiniais rūbais, po kuria para
šyta, kad tai esą lietuviai skautai... O 
šiam albume visa, kas buvo lietuvių, liko 
latvių. Bet tai ir nenuostabu — juk mes 
broliškos tautos.

Minėtajame rašiny „Ingaro“ rapsodija“ 
rašoma ir apie mus, tik, deja, ir čia ne
apsieita be klaidų. Žodis „lietuviai“ ang
liškai yra „Lithuanians“, o čia parašyta 
„Lithaurans“.

Taigi čia apie mus šiaip rašoma: „o 

mūsų brangūs draugai, lietuviai, kurie 
daug darbo įdėjo savo stovyklai papuoš
ti, padarė ant žemės iš samanų ir geldu
čių savo šventojo patrono atvaizdą ir Šve
dijos herbą „Trys Karūnos“.

K. Laucius.

NAUJI (Sakalo) LEIDINIAI.
Vytė Nemunėlis. KIŠKIO KOPŪSTAI. 

Eilėraščiai vaikams. Iliustravo D. Tara- 
bildaitė. Švietimo Ministerijos pripažinta 
tinkama visų mokyklų knygynams. Di
delio formato. 64 pusi. Kaina Lt. 2,—. Tai 
tikrai meniškas leidinys tiek turinio, tiek 
iliustracijų atžvilgiu. Tokių gražių vai
kams knygų reta.

Liudas Dovydėnas, KELIONĖ J PIE
VAS. Novelės jaunimui. Švietimo Minis
terijos pripažinta tinkama visų mokyklų 
knygynams. Labai originališkai ir gražiai 
iliustravo T. Kulakauskas. Autorius labai 
gyvai atvaizduoja vaikų džiaugsmus ir 
nuotykius pievose ir miškuose.

J. Marcinkevičius, MES ATEINAM. 
Romanas. III t. 336 pusi. Kaina Lt. 3,50. 
Tai paskutinis tomas šio epochinio žy
maus romano. Čia autorius tikrai talentin
gai atvaizdavo vokiečių okupaciją ir Lie
tuvos valstybės kūrimosi pradžią. Tai vie
nas žymiausias veikalas mūsų šio meto 
grožinės literatūros.

Karolio Vairo vert. EZOPO PASAKOS. 
Liudo Giros red. Antras pataisytas ir per
redaguotas leidimas. Švietimo Ministeri
jos pripažintas tinkamu visų mokyklų 
knygynams. Gausiai iliustruotas pirmojo 
leidimo ir naujomis graf. Totlebenaitės 
iliustracijomis. Gale knygos įdėtas rašinys 
apie patį Ezopą ir jo pasakas. 268 pusi. 
Kaina Lt. 3,—. Tai tikrai įsidėmėtinas 
leidinys pasakų literatūroje. Pasakos ne 
tik įdomios, bet ir tikrai pamokinančios. 
Graži dovanėlė mūsų jaunimui.

Kazys Inčiūra, TRYS TALISMANAI. 
Pasaka misterija. Originalės operos libre
to. 128 pusi. Kaina Lt. 1,50.

S. Tarvydas, APLINKOTYROS IR 
DAIKTŲ PAŽINIMO METODIKA. Su 
pamokų pavyzdžiais. 48 pusi. Kaina tik 
Lt. 1,—. Knyga būtinai reikalinga kiek
vienam pradžios mokyklos, ypač pirmųjų 
skyrių, mokytojui.

Victor Hugo, VARGDIENIAL Roma
nas. III tomas. 320 pusi. Kaina Lt. 3,—. 
Šiame tome aprašoma, kaip Kazetė jau 
užaugusi panelė įsimyli idealistą jauni

kaitį Marių, kuris išvejamas iš namų. 
Volžanas patenka į plėšikų nagus. Toles
ni įvykiai IV tome, kuris jau baigiamas 
spausdinti.

A. Vaičiulaitis, MŪSŲ MAŽOJI SE
SUO. Romanas. 164 pusi. Iliustravo M. 
Katiliūtė. Kaina Lt. 2,—. Tikrai klasišku 
ir literatūrišku stiliumi parašyti mažos 
mergaitės pergyvenimai ir nuotykiai. 
Knyga tikrai įdomi skaityti tiek vaikams, 
tiek suaugusiems.

Karolė Pažėraitė, NUSIDĖJĖLĖ. Apy
saka jaunimui iš Did. karo meto tremti
nių gyvenimo. Švietimo Ministerijos pri
pažinta tinkama visų mokyklų knygy
nams. Iliustruota dail. P. Verbicko me
džio raižiniais. 278 pusi. Kaina Lt. 3,—. 
Yra tai pirmoji knyga, kurioje autorė taip 
vaizdžiai ir literatūriškai atvaizduoja mū
sų tremtinių, ypač jaunimo, gyvenimą 
Rusijoje ir vėliau sugrįžus į Lietuvą jai 
besikuriant.

Vytautas Bičiūnas, LIAUDIES TEAT
RAS. Mėgėjams, režisieriams, vaidinto
jams, administratoriams ir šiaip scenos 
rengėjams. 336 pusi. Kaina Lt. 3,50. Tai 
labai praktiškas iliustruotas vadovėlis 
scenos mėgėjams. Jame yra labai daug 
praktiškų dalykų; Kaip vaidinti, veikalo 
pasirinkimas, balsas ir tartis, scena ir jos 
įrengimas, dekoracijos, šviesa, baldai, bu
taforija, scenos efektai, grimas, vaidin
tojo drabužiai ir t. t.

IŠKYLAUK SU TĖVELIU.
Skautas turėtų nuolat sugalvoti nau

jų dalykų ir nelaukti, kol jo drauginin
kas ką nors suplanuoja. Kiekvienas ber
niukas — arba du draugu — gali įgyti 
daug prityrimo ir išrasti visokius būdus, 
kurie padėtų jam pasidaryti geresniu 
skautu ir geresniu žmogum.

Amerikos skautai rengia vadinamas 
„tėvų ir sūnų iškylas”. Iškylaudami su 
savo tėvais, skautai parodo, ką jie išmo
ko draugovėje ir arčiau supažindina juos 
su skautybe ir — kas dar svarbiau — 
abu grįžta tikri draugai.

Ar negalėtumėte ir jūs pamėginti pa
našų dalyką?

SKAUTIŠKOS SPAUDOS PLATINTOJAMS IR 
PRENUMERATORIAMS.

Skautų Aido, Skautybės ir skautiškų knygų prenumerato
riams, kurie iki š. m. vasario mėn. 15 d. yra užsiprenumeravę 
minėtus laikraščius ir skautiškas knygas, spaudos administra
cija yra jau išsiuntinėjusi.

Ir dabar administracija jau pritrūko Skautybės Nr. 1 ir 
Nr. 2 ir Skautų Aido Nr. 2, tokiu būdu vėliau užsiprenumera
vusieji čia minėtų Skautų Aido ir Skautybės numerių nebegalės 
gauti.

Yra likę keletas skautiškos literatūros platintojų ir pre
numeratorių, kurie iki šiol dar nėra atsiskaitę su administra
cija. Todėl administracija prašo iki š. m. birželio mėn. 1 d. 
galutinai atsiskaityti, prisiunčiant pinigus, išplatintų prenume
ratos kvitų knygučių šakneles, o taip pat ir neišplatintas kvitų 
knygeles. Siųsdami pinigus žymėkite perlaidoje už ką pinigai 
yra siunčiami.

PRENUMERATORIŲ ADRESO KEITIMAS.

Skautybės ar Skautų Aido adresą keičiant prašome pri
siųsti 30 et., galima laiške pašto ženklais. Keičiant adresą pra
šome pažymėti prenumeratos kvito numerį, toks numeris yra 
žymimas ant kiekvieno Jums siunčiamo Skautų Aido ar Skau
tybės adreso dešinėje pusėje.

Be

sktn. dr. K. Avižonio knygos

KAIP STOVYKLAUTI 

neturėsi tikrai geros vasaros.

Už 5 litus ją gausi visur.
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(Apsakymas iš Buffalo Billio jaunystės)

(Tęsinys iš Sk. Aido Nr. 4).

5. Kelionė tęsiama toliau.

Žinia apie indiečių neramumus žaibo 
greitumu aplėkė visą preriją. Taip pat 
Denveryje buvo paruošti atitinkami su
stiprinimai; visą dieną gyventojai rinko 
vandenį ir maisto produktus. Prieš pat 
kaimelio vartus stovėjo Willio Hopkinso 
blockhauzas — jis buvo vedėju pašto sto
telės ir kartu vertėsi prekyba. Šiandien 
nekantriai jis laukė atvykstant pašto rai
telio. Paštas turėjo ateiti iš dviejų prie
šingų pusių, tačiau apie tolimesnį jo ga
benimą negalėjo būti jokios kalbos. Senis 
Hopkins rūpestingai valė savo šautuvą — 
dėl visa ko.

Raitelis! Hopkinso gerą klausą pasiekė 
arklio kanopų bildesys. Rytuose ant hori
zonto pasirodė raitelis; iš vakarų tuo pa
čiu laiku leidosi nuo kalvos antras raite
lis ir beveik abu kartu susitiko prie tro
belės.

—• Sveiki vyrai! — pasveikino senis 
ir kreipdamasis į Tody pridūrė: — bet 
pats esi dar nematytas ir, tur būt, nese
niai tarnauji?

— Aš dar nepriimtas tarnybon ir tik 
todėl dabar vežu paštą, nes raitelis iš St. 
Josepho nusilaužė koją, o antrasis — Sa
mas Winteris — buvo pašautas.

Hopkinsas pažiūrėjo į jaunuolį kietu 
žvilgsniu:

— Iš St. Josepho? Tai iki čia vienas 
atlikai visą kelią?

— Taip, Mr. Hopkinsai. Aš joju jau 
apie penkiasdešimts valandų, nes Bloo- 
mingtonas buvo baltųjų plėšikų gaujos iš
plėštas, o Tulbertsonas indiečių užpultas. 
Aš toliau jojau į pietus ir tikiuosi, kad 
Simpsono karavano žmonės bus laiku 
atėję pagalbon vargšams užpultiesiems.*

Antrasis raitelis tuo laiku išėjo iš tro
bos ir grįžo kartu su Mr. Hopkinso žmo
na.

— Sveikas, berneli! — kalbėjo ponia 
Hopkins, — girdėjau, jog pats atjojai net 
iš St. Josepho ir tai atrodytų perdaug to
kiam jaunuoliui.

Tuo tarpu Charles Aby, antrasis raite
lis, sušuko:

— Vyreli! Pas tave kraujas ant rankų! 
Kas įvyko?

— O, tai neverta dėmesio žymė — 
kulka nubrozdino — mažas atsiminimas 
apie navajus I

Ponia Hopkins parūpino karštos sriu
bos ir abu raiteliai gerai pasistiprino.

— Klausykit, vyrai, — kalbėjo Mr. 
Hopkinsas, — viskas atrodo labai įtarti
na. Mes jau apsirūpinom maisto ištekliu 

L- sustiprinom sienas. Todėl tau, Tody, 
reikės porą dienų čia pasilikti, nes pra
ėjimas į rytus yra neįmanomas.

— Nieko prieš neturiu, nes esu bai
siai pavargęs.

— Ir tau, Aby, reikės palikti, nes 
kiekviena ranka, tinkanti gintis, mums yra 
brangi.

— Bet kaip bus su paštu? — klausė 
Aby, — aš atvežiau svarbius įsakymus, 
kurie jau seniai turėjo būti pakeliui į 
Leavenwortho fortą.

— Įsakymai svarbūs ar nesvarbūs, bet 
rytuose praėjimas yra neįmanomas ir paš
tas turi likti, — užbaigė tvirtai Mr. Hop
kinsas.

Tody atsistojo:
— Aš joju! Duokite man gerą arklį, 

šovinių ir maisto.
—I Ne, — kreipėsi ponia Hopkins į 

savo vyrą, — tu negali jo išleisti. Jau
nuolis yra beveik dar vaikas ir dabar yra 
taip pavargęs, jog vos laikosi ant kojų. 
Tu pasiųstum jį tiesiog į mirties nasrus.

Tody nusijuokė:
— Nors esu ir labai pavargęs, bet 

kaip tik atsisėsiu į balną — viskas pra
eis. Be to, ponia, aš pažįstu kelią kaip 
savo kišenių ir svarbūs įsakymai neatidė
liojant turi būti gabenami toliau. O kada 
pakliūsiu į Moquis žemę — būsiu apsau
gotas, kaip po Abraomo skvernu.

— Kaip tai apsaugotas? — paklausė 
Charles Aby.

— Moquis indiečiai yra mano draugai 
ir su jų vado sūnumi, Mažuoju Lokiu, esu 
sudaręs kraujo sąjungą.

— Aš nepasitikiu jokiu raudonodžiu, 
— pridūrė Aby.

— Bet aš, — tvirtai pasakė Tody, — 
aš tvirtinu, kad daugelis indiečių yra daug 
patikimesni negu koks nors baltasis. Ma
žasis Lokys dėl manęs pasiryžęs visuomet 
gyvybę atiduoti.

Abu raiteliai karštai ginčijosi, kiek
vienas gindamas savo pažiūras. Bet taip 
jiems besiginčijant prie Tody priėjo ponia 
Hopkins ir tarė:

— Štai čia yra šoviniai, o tu, Aby, 
atvesk iš arklidės juodąjį Broncą — tai 
mūsų geriausias arklys ir nereikalinga 
jam jokio botago.

Aby, atvedęs žirgą, pritvirtino pašto 
maišą prie balno, o ponia Hopkins pripil
dė krepšius maisto atsargai — jai iš sy
kio patiko šis puikus berniukas. Tody 
švelniai paglostė Bronco kaklą, pasakė 
porą meilių žodžių ir įšoko į balną.

— Širdingai dėkoju, motute, už jūsų 
paslaugą! Viso labo, ponai!

Juodis neraginamas šoko iš vietos ir 
kartu su lieknu raitelio pavidalu greit 
pranyko tolumoje.

6. Per bekraštes prerijas prie tikslo.
Ir vėl beribiai plotai laukinių vakarų 

pasiėmė nepalaužiamos valios jaunikaitį 
pas save. Smagiai nešė Broncas savo po
ną prie tolimo tikslo. Tody turėjo trigu
bai būti akylesnis, nes naktis buvo jau 
čia pat ir iš už kiekvieno medžio, ar 
uolos galėjo tykoti nematomas priešas. 
Svarbu buvo kuo greičiausia prajoti be
kraštes dykumas ir Broncas, tarytum 
įvertindamas rimtą padėtį, neraginamas 
šuoliais nėrė pirmyn.

Pakeliui pasitaikydavo viena kita už
simiegojusi lapė, kuri kaip žaibas nerda
vo į krūmus, arba kokia snaudalė gyva
tė dingdavo tarp uolų. Tolumoje staugė 
šakalai ir hienos. Gelsvas mėnuo nejudo- 
mai kabojo ant dangaus.

Vis tolyn jojo Tody, stropiai apžiūrė
damas kiekvieną pėdą ar krūmo šakelę, 
kurie galėjo daug ką pasakyti apie netoli 
esantį pavojų.

Taip prabėgo naktis, išaušo diena ir 
vėl atėjo vakaras. Dabar raitelis tikrai 
buvo pavargęs ir vos laikėsi balne. Ta
čiau viena mintis, jog tikslas dar toli at
merkdavo jaunuoliui limpančias blakstie
nas: kaip nors, kaip nors ištesėti!,.. Kaip 
ilgai, iš tikro, jis jau kelionėje? Prajota 
beveik 1000 mylių! Tai šioks toks „galiu
kas" kelio! Billis Tody atminė seną kau
bojų*) dainą: „Mėnuo ties Colorado**)" ir 
pradėjo tyliai niūniuoti, kas palengvino 
jam išblaškyti miegą. Kas būtų, jeigu taip 
jis galėtų nors pusvalandžiui prigulti po 
krūmu ir pasigrožėti auksiniu Colorado 
mėnuliu...

Broncas neraginamas bėgo pirmyn, 
raitelis silpnai laikėsi balne. Tuo tarpu 
iš miško, dešinėje, pasigirdo tylus pelė
dos riksmas.. Vieną kartą... Tody susimąs
tė... du kart... kas galėtų būti! Tris kart... 
Mažasis Lokys? Tai negalimas dalykas, 
nes jis negalėjo taip toli nuklysti... į vi
durį priešų šalies?

— Tody, būk atsargus, — kalbėjo rai
telis pats sau, — čia kvepia išdavimu. 
Pirmyn, Broncail — Vėl pasigirdo pelėdos

*) Kaubojai — vyrai, kurie prižiūri 
prerijose besiganančias dvarininkų gyvu
lių bandas.

**) Sk. Kolorado, t. y. vietinės upės 
vardas.
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linksmas ir po to viskas nutilo. Staiga 
Tody išgirdo šone savęs tylų balsą:

— Buffalo Billi! Ko slepiesi į krūmus, 
mano baltasis drauge. Čia esu aš — Ma
žasis Lokys!

— Valio, Mažasis Loky, kaip tu galė
jai taip toli į vakarus atkeliauti?

Indietis džiaugsmingai padavė savo 
draugui ranką:

— Uff, Mažasis Lokys laimingas, kad 
Buffalo Billis vėl čionai. Mano baltasis 
brolis mane labai nudžiugino!

Billis taip pat baisiai nudžiugo:
— Kaip laikaisi, bičiuli? Aš labai 

džiaugiuosi tave sutikęs, bet sakyk, kas 
tave verčia taip atsitolinti nuo savo 
vigvamų?

— Pamaniau, Buffalo Billis numirė ir 
negrįžta! Mažasis Lokys išėjo baltojo 
brolio ieškoti, ar už jo mirtį atkeršyti. 
Visur apatšai ir navajai iškasė karo kir
vį. Uff, Mažasis Lokys gerai padarė, kad 
sutiko baltąjį brolį!

— Esi man brangiausias draugas, — 
kalbėjo susijaudinęs Billis, — tegul didy
sis Manitou tave saugo!

— Buffalo Billis pavargęs, todėl mes 
čia sustosim ir pailsėsim, — kalbėjo indie
tis nulipdamas nuo arklio ir norėdamas 
padėti taip pat Billiui nulipti.

— Ne, turiu joti toliau ir savo užda
vinį atlikti.

— Baltasis brolis turi grįžti atgal, nes 
niekas negali prasmukti pro šėlstantį 
priešą.

— Tu manai, kad aš, nujojęs iki Den
verio, dabar grįšiu? Blogai mane pažįsti, 
Mažasis Loky! Ir nors jėgos mane aplei
džia, bet aš joju toliau.

Indietis nustebęs žiūrėjo į Billį:
— Buffalo Billis didelis karžygys! 

Uff, aš stebiuosi!
— Jojam, Loky, aš turiu skubėti.
Indietis tylėdamas linktelėjo galvą ir 

užsėdo ant arklio.
— Jojam, Loky, aš turiu stumtis pir

myn!
— Mano Baltasis Brolis gali ramiai 

sau snausti, aš žiūrėsiu kelio!
— Kol dar galiu, laikysiuos aš pats, 

— sakė jodamas pirmyn Billis, — bet jei
gu tu dvigubai budresnis būsi, aš tau už 
tai būsiu dėkingas!

Indietis linktelėjo galva ir pats sau 
murmėjo:

— Mažasis Lokys bus akylus, kaip 
erelis: apžiūrės kiekvieną įtartiną pėdą 
ar šlamesį!

Tylėdami jojo draugai tolyn tamsios 
nakties apgaubti. Mėnulis labai retai te- 
išlysdavo iš už debesų ir todėl raiteliai 
turėjo pasikliauti savo pačių nuovoka ir 
instinktu, kad nepamestų kelio. Toji 
orientacija ypač buvo prigimta indėnams, 
kurie ir tamsiausioj naktyje sugebėdavo 
pasirinkti teisingą kelią. Taip slinko nuo
bodaus jojimo minutės ir valandos. Billis 
pastebėjo, kad jo šaunusis Bronco prade
da rodyti nuovargį, kas retai tokiam pui
kiam žirgui teatsitinka, ir todėl sumažino 
greitį. Staiga Mažasis Lokys prabilo:

— Aš matau laužo ugnį ir mes turime 
labai tyliai prislinkti, kad ištyrus, kas tai 
per žmonės. .

Billis sustojo, o indietis nulipo nuo ark
lio ir dingo tamsoje. Neužilgo jis vėl 
grįžo:

— Arklių vagys — trampai!
— Su jais mes daug nesikalbėsim — 

pirmyn! — sukomandavo Billis.
Su laukiniu triukšmu Billis ir indietis 

užklupo abudu arkliavagius, susisukusius 
į antklodes.

— Rankas aukštyn! — suriko Billis.
— Ko nori, vaike, ir tavo raudonoji 

beždžionė? — piktai sumurmėjo vienas 
arkliavagių.

Bet staiga kulka prazvimbė trampui 
pro pat pakaušį ir tai juos privertė ne
juokais pakelti rankas aukštyn.

— Neliesti ginklų! — griežtai įsakė 
Billis.

— Ko jūs norite iš mūsų ... mes esa
me geri žmonės ir pirmą progą teks teis
me atsiskaityti už šį įžūlumą. Mes pasi- 
skųsime šerifui!

— Užteks gražių žodžių, — pertrau
kė Billis, — gal būt, ir tie arkliai — tai 
jūsų nuosavybė? Eikš, Mažasis Loky, mes 
paleisime arklius į preriją ir šie paukšte
liai bus mums kol kas nepavojingi. O 
jūs, manau, dėl šio mūsų žygio būsit ne
patenkinti, bet gaila, kad šiuo momentu 
neturiu laiko pristatyti judu šerifui — 
manau, dar pasimatysim!

Tuo tarpu Mažasis Lokys surinko ark
liavagių ginklus ir sugrūdo juos į savo 
balno krepšį. Po to abu berniukai atrišo 
arklius ir plačiai juos išvaikė po preriją. 
Arkliavagiai, didžiausio apmaudo pagau
ti, kiek įmanydami koliojo berniukus.

Čia Billis pridūrė:
— Sekantį kartą susitikus tikrai ne

iškęsiu nepaleidęs švino gabalą jums į 
makaulę, kad būtų daugiau pagrindo ko- 
liotis. O dabar, mieli ponai, viso labo ir 
gero jums pasisekimo!

Mažasis Lokys, kaip katė, užsliuogė 
ant savo arklio ir pridūrė:

— Man rodos, kad jūsų skalpą tikrai 
reiktų kojotams*) atiduoti!

Valandos slinko. Tylėdami jojo drau
gai tolyn. Toliau kelias ėjo per mišką ir 
indietis turėjo įtempti visą savo pastabu
mą, kad išvengtų galimo pavojaus. Billio 
jėgos pamažu baigėsi ir jis nežinojo, ar 
dabar miega, ar dar tęsia savo žygį. Jis 
tik svajojo, kaip reikės stipriai ir ilgai 
miegoti — taip, kaip lokys žiemos metu!

*) Kojotai — prerijų vilkai.

Svarbu tik pristatyti vieton paštą ir 
paskui miegoti, miegoti . . .

8. Billis Todys tampa pašto raiteliu 
„Greitojo Pony“ tarnyboje.

Šypsodamasis stebėjo Mažasis Lokys 
savo draugą, kuris veik miegodamas sė
dėjo balne. Švelniai jis palietė ranka 
Billį:

— Mano Baltasis brolis tegul parodo 
dar truputį ištvermės—ir mes būsim vie
toje. Atverki savo akis, kad pamatytum 
užtarnautą atlyginimą!

Ką gi sako indietis? Prie tikslo... 
šviesi ryto saulė žaidė gatvėje ... esu 
prie pat tikslo ... džiaugėsi jaunuolis. Ir 
gerasis Broncas, lyg nujausdamas žygio 
svarbumą, sukaupęs visas jėgas, pasilei
do riščia nuo kalvos.

Prie stotelės durų stovėjo senis Par
keris ir Samas Winteris. Abu, rodės, ne
kreipė jokio dėmesio į atvykusius. Pir
miau, negu jaunuolis spėjo ką nors pasa
kyti, senis Parkeris kalbėjo:

— Nelaimingasis Billi, ko tu čia dar 
grįžai? Jau pasijodinėjai su raudonodžiu 
po miškus ir nekvaršink daugiau mums 
galvos!

Taip pat ir Winteris neiškentė nesu
sikeikęs.

Billis buvo nebylis. Argi tokia turi 
būt padėka už jo didį žygį? Jis negalėjo 
suprasti, ko Parkeris iš jo nori. Billis iš
pildė tik savo pareigą — daugiau kaip 
pareigą!

— Duok šen pašto maišą ir niekad 
nedrįski man daugiau pasirodyti — taip 
pat ir tu, raudonodi! — rėkė Parkeris, 
pilnu pykčio balsu.

Mažasis Lokys, kuriam ši padėtis ta
po visai neaiški, neiškentė nesušukęs:

—• Gerai apsigalvok, baltasis žmogau, 
ką kalbi?

—• Nutilk, raudonodi! — pertraukė jį 
Parkeris.

Pagaliau Billis prašneko:
— Mr. Parkeri, aš atvykau ,. .
— Aš visai nenoriu girdėti ir žinot, 

ko tu atvykai... Pamandravojai miškuo
se su tuo nelemtu raudonodžiu, o dabar 
atvyksti pasiteisinti apie nepasisekimus! 
Nežiūrint visų kliūčių, tu privalėjai pri
statyti paštą iki Blomingtono — ten blo
giausiu atveju paštas vis tik būtų papuo
lęs kareiviams ir laiku pristatytas į vie
tą. O dabar, berniuk, aš nebegaliu tavęs 
daugiau matyti!

Iš susijaudinimo ir pykčio Parkeris ne
begalėjo daugiau kalbėti. Winteris taip 
pat norėjo kažką pasakyti, bet pradėjo 
kalbėti Mažasis Lokys ir tuo metu abu 
seniai mielai būtų paleidę kulką jaunuo
liui į pakaušį. Indietis drąsiai priėjo prie 
Parkerio ir aštriu žvilgsniu pervėrė senį:

— Baltasis vyras yra labai negudrus. 
Reikia turėti kantrybės, kad sužinotum 
tiesą. Mano baltasis brolis Buffalo Billis
— didis karžygys! Aš savo pasakiau — 
howgh!

— Užtenka kalbų, — sušuko Parkeris,
— iš kur atvykote, ten ir keliaukite!

— Čia yra paštas iš Denverio ir jį rei
kia toliau gabenti į Leavenwortho fortą
— svarbūs įsakymai turi laiku pribūti. 
Apie tai, kad paštas tuojau būtų išsiųstas
— neatidėliojant pasirūpinkit jūs patys,— 
sunkiai ištarė Billis.

(Tęsinys 160 pslp.).
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naktį
Kelionė dviračiu nakties metu.

Niekuomet nepamiršiu savo naktinės 
kelionės dviračiu. Slėpininga naktis ir 
dar gražesnis saulėtekis padarė man neiš
dildomo įspūdžio, kuris dar ilgai gyvens 
mano atmintyje.

Buvo šeštadienio vakaras. Mėginau 
užsnūsti, kad 12 vai. būčiau linksmas ir 
galėčiau iškeliauti. Dieną apžiūrėjau savo 
dviratį ir įsitikinau, kad viskas tvarkoje. 
Taigi tuo nebereikėjo rūpintis.

Man atrodė, kad visai neužmigau, bet 
už minutės mano mamytė mane pažadino 
ir pasakė, kad jau išmušo 11 valandų.

Ji viską paruošė: termozas pilnas ka
kavos, dideli „buterbrodai“ ir keletas 
vaisių turės malšinti mano alkį. Ji reika
lauja, kad paimčiau vilnonį nertinį ir ša
liką, bet man atrodo, kad tai nereikalin
ga, nes vakaras buvo nepaprastai šiltas. 

Motina neapsiriko.
Bažnyčios bokšto laikrodis pranešė 12 

ir mes iškeliavome. Mūsų šeši, bet niekas 
nėra važiavęs naktį.

Didelis nuotykis prasidėjo. Oras vė
sus, gaivinte gaivina — vienas malonu
mas važiuoti dviračiu. Bet mes norime 
padaryti ilgą kelionę ir neskubame.

Policininkas nustebęs lydi mus akimis.
Mėnulis išplaukia iš už debesų ir me

ta paslaptingus šešėlius ant kelio prieš 
mus.

KAIP PASIDARYTI DEGLĄ.

Redaktoriai išgalvoja keisčiausių da
lykų. Aną savaitę aš gavau iš vieno re
daktoriaus gana trumpą ir taip skamban
tį laiškutį: „Aprašykite, kaip pasidaryti 
deglą, švenčių proga dažnai ruošia ir deg
lų eisenas, taigi šimtai skautų norėtų ži
noti, kaip pasidaryti deglą".

Jeigu jau taip, tai reikėjo ką nors 
man bandyti.

Su dideliu atydumu, net smulkmenose, 
kuo Jack Blunt pasidarė pasaulio garse
nybe, aš studijavau viską apie liepsno
jančius deglus, išverčiau bibliotekas ir 
teiravausi pas žinovus, nesiskaitydamas 
nei su laiku, nei su išlaidomis.

Pagaliau, kartą aš pasakiau Simučiui, 
vienam gabesnių savo skautų: „Simai, 
padaryk man deglą, bet deglą, kaip pri
dera, liepsnojantį! Ir aš jį norėčiau jau 
ryt vakare turėti“.

Simutis yra labai geras ir prityręs me
talo darbininkas. Kitą vakarą jau jis pa
sirodė su puikiai padarytu deglu. Aš su 
pasitenkinimu žiūrėjau ir nieko jo ne
klausinėjau, tik pasiteiravau, kaip jis tą 
deglą padarė.

Čia pat yra ir paaiškinimas.
Pirmiausia reikia pasiimti maždaug 

45—50 cm. ilgumo medinę lazdą (pav. 1). 
Čia galima pasinaudoti ir šluotos kotu.

Tylu, ramu. Kažkur uoksi pelėda.
Retkarčiais motociklas apšviečia mus 

savo lempa ir paskui vėl tylu.
Jau trys valandos. Šalta. Mes susto

jame ir išsitraukiame savo nertinius ir 
šalikus. Mano mintys nukeliauja į namus 
— juk keista, kad motinos niekuomet ne
apsirinka! Tepalaimina ją Viešpats!

Ach! kakava skani — ji šildo — ir 
„buterbrodai“ puikūs.

Saulėtekis.
Mes vėl keliaujame. Už kelių kilomet

rų mano draugas rodo rytų linkui. Jeigu 
paskubėsime, pasieksime kalnelio viršūnę 
ir pamatysime saulę tekant anapus upės.

Koks vaizdas! Mes sustojame ir nega
lime atsigrožėti. Kiekvienas jaučia ste
buklingą gamtos grožį ir pamiršta save.

Tik Jonas, mūsų jauniausias bendra
keleivis, nori miego ir — gerų pusryčių. 
Bet sunku rasti ką nors 5 vai. rytą; kitą 
kartą pasiimsime reikalingiausius indus ir 
išsivirsime pusryčius.

Pagaliau surandame seną trobelę ir 
gauname užkąsti.

Likusi dienos dalis praeina kaip sap
ne. Priešpiet einame maudytis ir plaukia
me laiveliu, popiet ilsimės ir į vakarą iš
keliaujame į namus.

— Tai buvo mano pirma nakties ke
lionė dviračiu. Po to dar daug kartų esu 
keliavęs nakties metu ir parsivežęs gra
žiausių įspūdžių. Ed.

Sim. panaudojo skautišką lazdą, kuri jau 
buvo jam nebereikalinga. Paskui jis at- 
kirpo nuo apvalios sausainių skardinės 
gabalą skardos 23 cm. ilgumo ir platumo 
tiek, kad galėtų apeiti aplink lazdą, o 
maždaug 1 cm. paliko užlenkimui ir tą 
užlenkimą jis suvirino (pav. 2).

Vėliau, iš atliekamų skardos gabalė
lių jis iškirpo lazdos galo didumo apskri
timą viršutiniam lazdos galui pridengti 
{pav. 3) ir jį prikalė (pav. 4). Po to ant 

lazdos galo jis užmovė skardinį cilinderį 
taip, kad 8 jo cm. apėmė lazdą, o 15 cm. 
cilinderio dalis buvo palikta pačiam 
deglui. Tą cilinderį trimis vinimis pri
tvirtino prie lazdos, kad tvirčiau laiky
tųsi liepsnojantis deglas (pav. 5).

Tas viskas labai gerai. Čia buvo tik 
Simučio puikiai atlikta pirmoji dalis. To
liau jau tenka ir man pasidarbuoti, bet 
čia jau tikra problema. Mes padarėme, 
taip sakant, tik rėmus, o pati svarbiau
sia dalis — deganti medžiaga — dar pa
liko neišspręsta.

Čia man padėjo jau biblioteka.
Mums pasisekė surasti seną, gerai su

suktą vienos pėdos ilgumo smaluotą vir
vę, kurią, kaip nurodyta, apsukome su 
viela, kad standžiau laikytųsi deglo cilin- 
deryje, o 15 cm. virvės gabalą palikome 
išsikišusį iš cilinderio.

Bet čia ir vėl klausimas! Kur galima 
gauti anglinės smalos? Aš kreipiausi į 
pusę tuzino chemikų, bet nieko nepešiau, 
ir galų gale šią medžiagą gavau dujų ga
mykloje. Jums gal pasiseks jos ir kur ki
tur gauti, bet, sakau, geriausia tai dujų 
gamykla ir jums patarnaus (kur tokia 
yra).

Anglinę smalą mes sumaišėme su pa
rafinu ir šitame mišinyje dvi dienas mir
kėme virvę, kai kada ją pavartydami. Po 
to, mes virvę padžiovėme ir viskas buvo 
baigta.

Pagaliau, mes virvę įdėjom į deglą ir, 
turime prisipažinti, kiek pesimistiškai 
prikišome degtuką.

Sensacija! Užsidegė! Tikrai užsidegė 
ir degė daug daug valandų.

Tai ir viskas. Kaip matote, toks yra 
paprasčiausias deglas, lengvai jį galima 
pasidaryti ir jis gana geras. Jūs dar ga
lite visuomet turėti keletą smaluotų vir
vių, palaikytų dvi ar tris dienas dega
mame mišinyje, kaip atsargą.

O. B. S.

6.
k1
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Psktn. V. Šataitė.

i/Kas sesut&s į cLcMio&į
Lysvelės ir jų {ruošimas. Gėlės gali 

būti buriamos atskiromis nedidelėmis 
grupėmis lysvelėse arba klombose. Gra
žesnių gėlių sugrupavimą galima pama
tyti Kaune botanikos sode, Kauno miesto 
valdybos aikštelių gėlynuose, pagaliau 
kiekviename lietuviškų juostų rašte. Gė
lių sugrupavimas lysvelėse nėra sunkus 
darbas, tačiau reikia šiek tiek praktiškai 
padirbėti. Kad lysvelės dar gražiau atro
dytų, jas reikia ruošti gazono (gazonu 
vadiname žemės sklypelį apsėtą žole, ku
ri dažnai trumpai kerpama). aikštelėse. 
Gazonų žalumas, kuris taip malonus 
akims, visada ryškiau išskiria žiedų spal
vas, negu tamsus, pilkas takelis. Lysve
lės ir klombos turi būti kiek aukščiau 
supiltos už gazoną, nes sodinant gėles 
tai turi daug reikšmės.

Kad darželis skoningai atrodytų, rei
kia gėles sugrupuoti pagal jų ūgį, lapų ir 
žiedų spalvas. Tik pastebėkite, kaip pa
sikeičia darželio forma nuo vienų ir tų 
pačių gėlių sugrupavimo. Gėlės susodin
tos be tvarkos, kaip pakliuvo, sudaro 
kažkokį netvarkingą mišinį, ir, priešin
gai, jei jos susodintos taisyklingai, darže

MEDŽIO PRAŠYMAS.

Praeivi, jeigu jauti norą pakelti savo 
ranką prieš mane, stabtelk valandėlę ir 
paklausyk, ką noriu tau pasakyti:

— aš šaltą žiemą šildau tavo butą;
— aš vasarą apsaugau tave nuo karš

tų saulės spin dubų;
— aš esu rąstas, kuris remia tavo na

mų stogą;
— aš esu tavo stalas;
— aš esu lova, kurioje ilsiesi, ir lenta, 

iš kurios statai savo laivus;
— aš esu tavo (kirvio kotas, tavo na

mų durys ir lopšelis, kuriame tu miegojai 
kūdikiu būdamas;

— aš esu gražus ir naudingas.
Praeivi, išklausyk mano prašymą: ne- 

sužeisk manęs, kad galėčiau užaugti stip
rus ir sveikas. A. L.

SKILTIES DIENORAŠTIS.
Nežiūrėkite į skilties dienoraštį kaip 

į nereikalingą daiktą. Taip nėra! Mėgin
kite pavesti vienam skautui daryti užra
šus ir priminkite, kad tuntininkas gali 
suteikti jam rašeivos specialybę, jeigu jis 
sąžiningai atliks duotąjį uždavinį.

Tinkama knyga nesunku bus surasti. 
Gal ir lėšų užteks. Papuoškite viršelį dr- 
vės ir skilties vardais bei ženklais. Pali
kite pirmuosius 2 puslapius skilties skau
tų fotografijoms. Paskui pradėkite patį 
dienoraštį. Visa, kas liečia jūsų skiltį, ką 
ji sugalvoųa ir padaro — kas laimėjo kon
kurse ir ką jūs vaidinote — turi būti at
vaizduota jūsų dienorašty. Stilius turi bū
ti lengvas ir linksmas, pasakojimai turtin
gai iliustruoti ir papuošti pagražinimais. 
Jeigu netingėsite ir nežymėsite vien tik

lis tuojau įgauna gyvesnį, malonesnį 
vaizdą.

Gėlės lysvelėse derinamos pagal ūgį 
taip, kad vidury būtų aukštesnės, paskui 
žemesnės ir baigtųsi visai žemomis.

Derinti pagal spalvas turim taip, kad 
lysvelės būtų užsodintos vienaspalvių gė
lių grupėmis. Ir tikrai: lysvelė, užsodinta 
astromis, petunijomis, gvaizdikais, leuko- 
nijomis, visada duos gražesnį vaizdą, negu 
tos visos gėlės sumaišytos vienoje lysve
lėje.

tai datas, vardus ir laiką, jūsų dienoraš
tis greitu laiku nudžiugins visą skiltį.

SKAUTAS GAMTOS DRAUGAS.
1. Mūsų Įstatas liepia:
Skautas saugoja gyvulius bei augalus. 

Dėmesio! Dabar atėjo laikas, kada gyvu
liams ir augalams reikia ypatingos ap
saugos.

2. Saikas:
Gėlės miškuose bei laukuose, gluos

nio žiedai ir pumpurėliai yra pavojuje. 
Sudrauskite be saiko draskančius. Maža 
kuokštelė tenebūnie uždrausta.

3. Dėmesio:
Laukuose ir miške yra begėdiškų žmo

nių išdraskomi paukščių lizdai. Dori žmo
nės yra įpareigoti tokius asmenis su
drausti.

4. Atsargumo:
Venkite naktinių žaidimų bei bendros 

mankštos miško tankumynuose bei krū
muose dar nepasibaigus paukščių perėji
mo laikui (VII). Venkite duobių. Jūs tuo 
išgelbėsite nemaža paukščių, kurie turi 
žolėje susinešė savo lizdus.

Parinko D. Zaunius (jum).

STEBĖKIME PAUKŠČIUS.

Skautui netrūksta progų pažinti mūsų 
krašto miškus bei laukus. Juk bendrųjų 
iškylų tikslas neturi būti tiktai kuo ma
loniausiai laiką praleisti, jos turi mums 
padėti tapti pribrendusiais žmonėmis, ku
rie tolimesniame gyvenime, nežiūrėdami 
visokių kliūčių, mokėtų susirasti tiesų 
kelią.

Pavasarį sąlygos mums yra palankiau
sios savo dėmesio dalį kreipti į vieną įdo
miausią gamtos sričių, būtent, į paukš
čių — paslaptingųjų paukščių — pažinimą.

Paprastai manoma, kad paukščių ste
bėjimas yra lengvesnis, negu jis iš tik-

Spalvų sugretinimui galima imti rau
doną, oranžinę ir geltoną. Jos vadinamos 
aktingomis spalvomis, ir išsiskiria ryš
kiau, negu žalia, mėlyna ir violetinė. Šios 
vadinamos neaktingomis spalvomis. Iš 
pirmųjų visų ryškiausia oranžinė, iš ant
rųjų visų ramiausia mėlyna. Atsiminda- 
mos šių spalvų ypatumus suderinkim jas 
taip, kad svarbesnes vietas užsodintumėm 
aktingųjų spalvų, o antraeiles vietas ne- 
aktingųjų spalvų gėlėmis. Pieš. 3 ir 4.

Ir taip betriusdamos po darželį su
lauksim laimingos darbo pabaigos. Dabar 
kiekviena darželio šeimininkė nekantriai 
lauks prasiskleidžiančio pumpuro, o su
laukusi džiaugsis juOmi...

Artinantis rudenio dienoms, dar prieš 
šalnų pasirodymą reikia pasirūpinti sėklų 
atsarga kitiems metams. Rinkdamos sėk
las žiūrėkim, kad jos būtų iš sveikų, stip
rių, gerai prinokusių augalų ir iš didžiau
sių žiedų, kurie patys pirmieji pražydėjo. 
Tai labai svarbu mūsų krašto sąlygose, 
nes vėlyvesnieji žiedai gali neprinokti.

Sėklos renkamos sausam orui esant. 
Lytingą dieną surinktas sėklas nors ir 
galima išdžiovinti, tačiau dažniau jos gali 
supelėti ir sugesti. Per žiemą sėklas rei
kia laikyti vėsioj ir sausoj vietoj. Labai 
šiltoj ir šausoj negerai, nes trumpėja 
sėklų gaivumas. Drėgnoj vietoj jos pely- 
ja, nuo ko mažėja jų daigumas, arba ir 
visai jos supūva.

Linkiu gero pasisekimo.

rųjų yra. Bet juk čia ir yra visas įdomu
mas, kad turi pasistengti, norėdamas kai- 
ką pamatyti. — O pasisekus, juo labiau 
džiaugies ir sieki naujų nuotykių. Skau
tų iškyloje 3—4 skautai turėtų tik tuo ir 
rūpintis. Jie turėtų eiti užpakaly, arba 
geriau priešaky, visos grupės, nes šiaip 
dėl likusiųjų triukšmingumo nieko nepa
matytų. Šie 3—4 žvalgai pasižymi, kokius 
paukščius sutiko. Savaime suprantama, 
kad pastebėtųjų paukščių tarpe rasis ir 
dar visai nematytų. 3—4 poros akių bei 
ausų daugiau pastebės, negu viena pora. 
3—4 galvos kartu daugiau išmanys, negu 
viena. Taigi, ko vienas nesupras, kitas 
galės paaiškinti. Jei yra pastebimas koks 
visai nežinomas paukštis — štai turime 
progos, bendrai pasitarę, jo išvaizdą nu
sakyti. O vėliau jau rasis kokia knyga, 
koks mokytojas, kurie pagal mūsų apra
šymus suras ir atitinkamą paukščiui 
vardą.

Galų gale dar galima kartu aplankyti 
kokį muziejų ir tenai nežinomojo paukš
čio iškamšą surasti. Iškylos pabaigoje vie
nas iš tų žvalgų praneša likusiems, kas 
buvo pastebėta. Šalia tikslių pastabų apie 
paukščius, labiau pasižymėjęs šioje sri
tyje pažymės ir visą aplinką bei jos aug
meniją, kur paukščiai buvo pastebėti.

Taip bendrosios iškylos pamažu pasi
darys daug turiningesnės ir kiekvienas 
grįš patenkintas į namus vėl ką nors 
naujo išmokęs.

Parinko D. Zaunius (jun.).
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Kvėpavimas ir plaučių darbas.

Mūsų kūnas turi visuomet pastovią 
temperatūrą. Pastovi temperatūra galima 
palaikyti tik turint nuolatinį šilimos šal
tinį. Todėl organizme ir vyksta nepaliau
jamai degimo reakcijos.

Degimui iš oro būtinai reikalingas de
guonis. Bet ore deguonies yra tik vie
nas penktadalis, o keturi penktadaliai ne
veiklių azoto dujų.

Deguonies daugiau mums ir nereika
linga, nes tada jis per smarkiai veiktų 
mūsų organizmą — jį sudegintų. Azotas 
gi organizmui nekenkia, bet tik deguonį 
atmiešia. Kvėpuojame plaučiais:’ nuolat 
išpučiame ir vėl įtraukiame tam tikrą oro 
kiekį.

Įkvėpiame diafragmai ir krūtinės 
raumenims susitraukiant ir krūtinės ląstai 
padidėjant, o iškvepiame raumenims atsi
leidžiant ir krūtinės ląstai sumažėjant.

Dabar mums aišku, kad kvėpavimas 
vyksta tik todėl, kad krūtinėje vietos tai 
padaugėja, tai sumažėja, todėl oras įeina 
arba išeina. Į plaučius patekęs deguonis 
paimamas tik iš smulkiausių plaučių išsi
šakojimų, kurie baigiasi plaučių maiše
liais arba alveolomis. Alveolos turi plonas 
sieneles, kuriose išsišakoja smulkūs krau
jo indeliai — kapiliarai.

Į alveolas iš širdies ateina veninis 
kraujas, kurs turi daug kenksmingo orga
nizmui anglies dvideginio. Alveolose 
įvyksta dujų pasikeitimas. Veninis krau
jas atiduoda plaučiams anglies dvideginį, 
o sau pasiima iš plaučių deguonį, kurį 
neša atgal į širdį ir visą kūną. Deguonį 
kraujas neša ne dujų pavidale (nes jis už
kimštų kr, indus), bet sujungtą su raudo
naisiais kraujo kūneliais. Raudonieji kr. 
kūneliai turi ypatingą medžiagą — hema- 
globiną, kuris godžiai jungiasi su deguo
nimi. Kraujo pagalba deguonis išnešioja
mas po visą kūną. Čia jis sunaudojamas 
medžiagų degimui ir naujų audinių staty
mui.

Audiniuose degimui vykstant atsiran
da kenksmingų medžiagų, kurios turi būti 
iš organizmo pašalintos. Svarbiausia iš jų 
anglies dvideginis pašalinama per plau
čius orą iškvepiant.
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SKAUTU AIDAS .
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Ligi šiol gal manei, kad morzo raides galima rašyti tik taš
kais ir brūkšniais. Pažiūrėk i kairėje esančią lentelę, kurioje 

.yra bent 7 morzo raidžių rašymo būdai. Visur parašyta Skautų 
Aidas. Išmok tų būdų bent kelius — tai lengva, o bus naudinga 
pakartoti ženklus ir įdomiai rašyti. Trumpai pasiaiškinkim 
ženklus: 1. raides rašom brūkšniais ir taškais, o toliau 2—7 ra
šom tuos brūkšnius ir taškus kitaip: 2. taškas — trumpas brūkš
nelis aukštyn, brūkšnys — du kartu ilgesnis taip pat rašomas 
brūkšnys; 3. ženklai tokie pat, bet kiekvienos raidės atskirai 
sujungti; 4. visi ženklai sujungti, bet paskutinis raidės ženklas 
nutęsiamas žemyn, paskutinis žodžio ženklas du kartu nu
tęsiamas; 5. taškas yra gulsčias brūkšnys, o brūkšnys — 
stačias brūkšnys, gi vienos raidės ženklai sujungiami; 
6. taškas — stačias ar gulsčias brūkšnys, gi brūkšnys įžambinis 
brūkšnys, vienos raidės ženklai sujungiami; 7. taškas — gulsčias 
brūkšnys, brūkšnys — stačias brūkšnys, raidės jungiamos įžarn- 
biniu brūkšniu.

Širdies ir kraujo darbas.

Visas mūsų kūnas persunktas raudonu 
skystimu — krauju. Todėl ir mažam ada
tos dūrime pastebėtume išsiveržiant krau
ją. Kraujas ne laisvai sunkiasi mūsų kū
nu, bet bėga tam tikrais • vamzdeliais, 
kraujo indais vadinamais. Kraujo indai, 
tai gana tvirtos gyslutės, kurios gali 
temptis ir išsiplėšt ar susitraukti.

Po kūną kraują varinėja širdis, kuri 
susitraukdama ir išsiplėsdama veikia kaip 
siurblys, kurs kraują tai išstumia, tai 
įtraukia. Jau žinom, kad kraujas išnešio
ja po visą kūną maisto medžiagas ir de
guonį.

Naudingas medžiagas kūnas sunaudo
ja, o kraujui atiduoda sudegusias medžia
gas ištirpusių druskų pavidale; vietoj de
guonies kūnas kraujui grąžina anglies 
dvideginį. Taigi iš viso kūno vėl į širdį 
kraujas grįžta su kenksmingomis medžia
gomis, nuo kurių apsivalęs ir naujų pasi
ėmęs vėl po kūną keliauja.

Dėl ko ir kaip pašalinamos medžiagos.
Mes žinom, kad nepaliaujamai turim 

kvėpuoti: kaip dieną, taip ir naktį. Taip 
pat kasdien turim ir maitintis.

Kūno suimamas deguonis ir maistas 
eina sudegusių medžiagų atstatymui ir 
naujų audinių gaminimui; taip pat ener
gijos ir šilimos palaikymui. Sudegusios ar 
susidėvėjusios medžiagos turi būti pašali
namos iš kūno, nes jos organizmui kenks
mingos ir jų nepašalinant kūnas tuojau 
būtų nunuodytas. Žinom, kad odos pavir
šius vis nusitrina, todėl iš vidaus reikia 
naujų medžiagų jai atstatyti.

Pašalinamos medžiagos gali būti skys
tos, kietos ir dujinės, kurios išskiriamos 
įvairių organų:

a) Suvartotas oras arba anglies dvi
deginis išskiriamas per plaučius.

b) Nereikalingi skysčiai ir ištirpusios 
druskos išsiskiria inkstuose ir pasišalina 
iš kūno šlapumo pavidale.

c) Medžiagos, kurios organizmui ne
naudingos ar nesuvirškinamos, lieka žar
nose, o iš jų kaip išmatos pašalinamos 
lauk.

d) Ne mažiau svarbų šalinamąjį darbą

Pakartok ir plačiau 
taikyk morzo abė

cėlę. 

atlieka oda. Per odą pašalinamas vanduo 
prakaito pavidale drauge su ištirpusiomis 
druskomis, dalinai ir anglies dvideginis. 
Visa mūsų oda išbadyta smulkiausiomis 
skylutėmis, kuriomis atsiveria! prakaito 
liaukutės. Nors nejučiomis, kasdien mes 
išprakaituojame apie pusę litro vandens, 
o vasarą, ar sunkiai dirbant, kelis kart 
daugiau. Odai neveikiant kūnas taip pat 
būtų greit nunuodytas. Tą patvirtina kad 
ir toks padavimas: Vienoms iškilmėms 
Romoje buvo visai paauksuotas vienas 
berniukas, bet odai" negalint veikti ber
niukas greit mirė.

Parašė mok. Br. Pajedaitė,

KAIP PELĖDOS MATO NAKTĮ.
Ne kartą išgirstame vakarais nemalo

nų pelėdos balsą. Jeigu būsite atsargūs, 
pamatysite ją tupint medyje ir žiūrint į 
jus savo didelėm, klaikiom akim. Kokiu 
būdu šis keistas paukštis mato nakties 
metu?

Jeigu jums teko matyti pelėdą iš ar
ti, jūs tikriausiai pastebėjote, kad aplink 
jos akis plunksnos sugrupuotos disko pa
vidalu — jos pagauna menkiausią šviesos 
spindulį ir perduoda jį akims, atskiria ty
liausią garsą ir perduoda jį ausims.

Visai neseniai žmonės dar nežinojo, 
kaip pelėdos — ir katės — mato naktį. 
Dabar manoma, kad nakties paukščiai 
ir plėšrieji žvėrys nepareina nuo tokios 
pat šviesos, kaip mes. Ji mato paslap
tingą žibėjimą, kurį skleidžia jų medžio
jamieji gyvūnėliai.

Tas „žibėjimas" yra vadinamas „tam
sia šviesa". Jis sudaromas šviesos bangų, 
kurių mes negalime matyti. Mes žinome, 
kad tos bangos egzistuoja — jos vadina
mos ultravioletinėmis — nors mūsų akis 
jų ir nepastebi, nes tiktai jos veikia fo
tografijos plokšteles ir nudega mūsų vei
dą vasaros metu.

Gal būt, pelėdos akyse maža pelytė, 
išsigandusi jos balso ir susispaudusi tarp
ežy, šviečia įvairiom spalvom, kurių mū
sų akys nepastebi; ir kurapkų būrys, nu
tūpęs lauke rateliu, aiškiai atsiskirs nuo 
medžių, žolės ir akmenų, šviečiančių tam
sioje naktyje.

Pelėdos ausys nevienodo didumo: kai
rioji didesnė, dešinioji mažesnė ir kito
kios struktūros. Tokiu būdu pelėda žino, 
iš kurios pusės garsas eina.

Jeigu jam pasisektų pamatyti pelėdą, 
pamėginkite ištirti, kokia ausimi ji ge
riau girdi. Gal praturtinsite gamtos 
mokslą nauju dalyku. L.
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Fotografuoti gali kiekvienas

KĄ GALIMA FOTOGRAFUOTI KONKURSUI?

Toks klausimas keistai skamba. Tie
sa? Mes ir nemanome į jį atsakyti, nes vi
siems suprantama, kad tai padaryti ne- 
įstengtumem. Galima tik nurodyti tas 
skautiškojo gyvenimo sritis, kur galima 
rasti motyvų. Šį sykį norime atkreipti dė
mesį į skautų įstatus bei įsakymus. Be
veik visus juos galima paaiškinti fotogra
fijos pagalba. Pažiūrėkime.

II. Ištikimybę Dievui galima pavaiz
duoti nufotografavus skautą ar skautus 
meldžiantis ties kokiu senu lietuvišku 
kryžiumi, kalbant maldą stovykloje ir t. t. 
Skauto pareigas tėvynei galima pavaiz
duoti, pav., nufotografavus skautus ar 
skautes tvarkančius žuvusių karių kapus, 
padedant karo invalidui pereiti gatvę, pa
gerbiant tautinę vėliavą.

III. Kaip skautas padeda artimiesiems, 
galima atvaizduoti dešimtimis motyvų, 
pav., duoda gerti nualpusiam, gaivina 
skenduolį, padeda seneliui našulius nešti, 
parodo praeiviui kelią, sutvarsto sužeis
tajam žaizdą ir t. t.

IV. Kad skautas yra kiekvieno artimo 
brolis taip pat galima atvaizduoti, pav., 
vieną aprengti kokiu negriuku ar arabu 
ir sykiu su juo nufotografuoti besikal
bantį skautą.

KO TRŪKSTA ŠIAI NUOTRAUKAI?

Pereitame numery mes nurodėme vie
nos nuotraukos iš skautiškojo gyvenimo 
trūkumus. Dabar dedame A. P-čiaus iš

Panevėžio nuotrauką, pavadintą „Rengia
si žaidimams skiltininkų kursuose“ ir 
kviečiame visus Skautų Aido skaitytojus 
ją įvertinti — nurodyti jos trūkumus ir 
gerąsias puses. Prašome rašyti trumpai 
(nedaugiau 150 žodžių) ir atsiųsti redak
cijai ne vėliau birželio mėn. 5 d. Geriau
sią atsakymą — įvertinimą įdėsime kita
me numery, o kitų trijų teisingiausiai 
įvertinusių paskelbsime pavardes. Pagei
dautina, kad atsakymo autorius pažymė
tų, ar jis yra foto mėgėjas.

DALYVAUKITE SKAUTŲ AIDO FOTO KONKURSE!
Yra paskirta 12 vertingų premijų. 
Laimėti gali kiekvienas.

KONKURSO SĄLYGOS SKAUTŲ AIDO NR. 4 (pusi. 98).

V. Mandagų skauto elgesį pavaizduoti 
taip pat yra daug progų, pav., užleidžiant 
vietą autobuse, atidarant kam nors duris, 
paduodant nukritusį daiktą ir kt.

VI. Taip pat galima sugalvoti daug 
motyvų, parodančių, jog skautas yra gam
tos ir gyvulių draugas, pav., lietui lijant 
skautas uždengia apdangalu arklį, su
tvarsto šuniui koją, palaisto gėles, pririša 
prie stulpelio medelį, kurio raištis nutrū
kęs ir kt.

IX. Kad skautas taupus, galima pa
vaizduoti, pav., šiaip: į autobusą lipa ke
leiviai, o skautas eina pro šalį, stovi prie 
taupomosios kasos langelio, deda pinigus 
į taupymo dėžutę ir kt.

X. Kad skautas yra skaistus savo 
darbuose galima pavaizduoti jį bevalantį 
savo rūbus, plaunantį dantis, tvarkant 
savo daiktus ir kt. Skautas nerūko — 
pav., ant suolelio sėdi skautas, kuris skai
to laikraštį, o šalia jo atsisėdęs frantas 
dumia papirosą. Arba skautui siūlo papi
rosą, o jis rankos mostu rodo, jog nenori.

Apskritai, motyvus kiekvienas pats ga
li sugalvoti. Svarbu tik žinoti, kad ir 
skautų įstatai sudaro puikių motyvų.

ATSITIKTINĖS AR INSCENIZUOTOS 
NUOTRAUKOS?

Foto vadovėliuose ir Skautų Aide ne- 
sykį esate skaitę, kad geriausiai, natūra
liausiai atrodo tos nuotraukos, kurios yra 
padarytos atsitiktinai, nematant tiems, ku
rie fotografuojami. Jei tik žmogus pama
to, kad jį fotografuoja, tuojau ima pozuo
ti, sudaro „linksmą miną“ ir — nuotrau
ką sugadina, nes pradingsta natūralumas. 
Kaip daryti nuotraukas šiam konkursui: 
gaudyti atsitiktinius motyvus ar specialiai 
sugalvojus motyvą jį inscenizuoti ir nu
fotografuoti? Abu metodai turi gerų ir 
blogų pusių, tačiau abu naudotini. Pirmo
jo trūkumas yra tas, kad turi fotografuoti 
tik tai, ką pastebėjai, negali parinkti tin
kamo apšvietimo, fono, išvengti nereika
lingų priedų. Inscenizuodamas motyvą vi
sų tų trūkumų gali išvengti ir atvaizduoti 
kiekvieną norimą darbą, bet kurią idėją, 
tačiau yra pavojaus, kad nuotraukoms 
stigs natūralumo, jei „artistai“ neiškęs ne
pozavę. Tačiau atrodo, kad sumanus foto 
mėgėjas sugebės lengvai savo bičiulius įti
kinti, kad pozavimas nieko nepadės. Dėl 
to reikia daryti ir atsitiktines ir savo su
galvotas, „surežisuotas“ nuotraukas. Tik 
tuo būdu galima pagaminti gerų nuotrau
kų.

KAS TIK TURI FOTO APARATĄ — 
DALYVAUJA KONKURSE!

Konkurso tema tokia plati ir sąlygos 
tiek paprastos, kad jame gali dalyvauti 
kiekvienas, kuris fotografuoja. Skautiška
sis gyvenimas tiek įvairus, kad jam pa
vaizduoti šimtus motyvų gali surasti ne
tik patyręs foto mėgėjas, bet ir naujokas, 
tik pradedąs fotografuoti. Įsidėmėtina, kad 
dalyvauti jame gali ne tik tie Skautų Aido 
skaitytojai, kurie laikraštį prenumeruoja, 
bet ir perkantieji paskirais numeriais. Ar 
konkurso dalyvis yra Skautų Aido skai
tytojas, jokių įrodymų nereikalinga. Tokį 
įrodymą atstos Skautų Aide spausdinami 
kuponėliai, kurių vieną iškirpus reikės 
prilipdyti prie voko su slapyvarde.

Negalvok, kad konkurse gali laimėti tik 
tie, kurie seniai fotografuoja. Vienas visą 
savo amžių fotografuos ir jokiame kon
kurse nieko nelaimės, o kitas tik pradėjęs 
fotografuoti ims pirmąsias premijas. Sia
me konkurse bus vertinamas ne visų kon
kursui vieno autoriaus atsiųstų nuotraukų 
bendras gerumas, bet paskiros nuotrau
kos. Todėl, pav., gali pasitaikyti, kad iš 
10 konkursui atsiųstų vieno autoriaus 
nuotraukų devynios bus nevertos jokios 
premijos, o dešimtoji tiek gera, kad už ją 
bus paskirta pirmoji dovana. Atsiuntęs 
vieną vienintelę nuotrauką gali laimėti di
dinamąjį foto aparatą! Laimėti šiame kon
kurse premiją vienodai turi galimumų 
jauni ir seni foto mėgėjai.

Pagaliau ne vien dėl premijų konkur
se reikia dalyvauti. Dalyvavimas jame 
yra kiekvieno fotografuojančio skauto pa
reiga. O kas pats nefotografuoja, tepara
gina kitus, fotografuojančius. Skautų 
Aidas šį konkursą rengia dėl to, kad nori 
paskatinti skautus foto mėgėjus geriau 
atvaizduoti skautiškąjį gyvenimą fotogra
fijos pagalba. Atsakydami į šių metų pra
džioje paskelbtą anketą dėl Skautų Aido 
tobulinimo daugumas skaitytojų pageida
vo kiek galima gausiau iliustruooti laik
raštį skautiškojo gyvenimo vaizdais. Deja, 
redakcijai sunku šį pageidavimą pilnai 
įvykdyti, jei laikraščio skaitytojai savo 
nuotraukas, kurios papuoštų Skautų Aido 
puslapius, laiko giliai paslėpę stalčiuose 
ar spintose arba turėdami su savimi apa
ratą praeina užsimerkę pro gražiausi mo
tyvą, vaizduojantį skautiškąjį gyvenimą. 
Šio konkurso tikslas pirmoje eilėje ap
rūpinti mūsų laikraštį nuotraukomis. Tai
gi dalyvaudami jame pirmiausiai prisidė
sime prie savo geriausio bičiulio — Skau
tų Aido — papuošimo ir sudarysime 
džiaugsmo tiems savo broliukams ir se
sutėms, kurie patys negalėdami fotogra
fuoti, turės progos pasidžiaugti laik
rašty ar kituose leidiniuose išspausdinto
mis gražiomis mūsų nuotraukomis. Toliau 
— mes visiškai neturime gerų nuotraukų 
propagandos tikslams. Labai dažnai už
sienio skautų laikraščiai prašo atsiųsti 
nuotraukų iš mūsų gyvenimo. Patenkinti 
tokius prašymus reikia ne tik dėl manda
gumo, bet ir dėl to, kad tai puiki proga 
propaguoti užsieniuose mūsų organizaci
ją ir šalį. Deja, neturint tinkamų nuotrau
kų negalima tų puikių progų išnaudoti, o 
savo organizacijos ir krašto garsinimas 
kiekvieno skauto pareiga. Dalyvaudami 
konkurse tuo pačiu atliksime vieną iš sa
vo pareigų tėvynei. Sktn. K. Laucius.
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Greitasis Pony
(Tęsinys iš 155 pslp.).

Senis Parkeris išplėtė akis;
— Iš kur ir į kur? Sergi tu, ar pami

šai? Argi tai nėra tas pašto maišas, kurį 
aš tau įdaviau?

Billis nusijuokė:
— Tavo įteiktas paštas seniai yra pa

keliui į Sakramentą!
Parkeris, kaip pamišęs, sugriebė pašto 

maišą, padavė jį Winteriui ir sušuko:
— Šamai, gabenk paštą tuojau į for

tą, o tu, jaunuoli, lipk nuo arklio ir pa
sakok!

— Mielai nulipčiau, jeigu įstengčiau...
— Ką reiškia — jeigu įstengčiau? — 

burbtelėjo visai nustebęs Winteris iš už
pakalio.

—• Pabandykite jūs prajoti beveik 1000 
mylių, du kart vos nuo arklio nulipant. 
Kvailas klausimas iš jūsų pusės!

Parkeris vis dar tebekratė galvą:
— Sakyk, pagaliau, Billi, iš kur tu 

dabar atvyksti ir kokiu būdu indietis čia 
atsirado?

Billis pradėjo pasakoti savo nuoty
kius ir juo toliau jis kalbėjo, juo dau
giau kartų Parkerio veidas balo ir raudo.

— Keturias naktis ir tris ištisas die
nas tu išsėdėjai balne! O, Viešpatie, at
leisk man! Tai nežmoniškas žygis. Tokio 
žygio visuose vakaruose dar nieks nėra 
atlikęs. Ir tu, raudonodi, man darai prieš 
save gėdą — žinok, kad aš atsiimu visus 
anksčiau pasakytus žodžius.

Po šių žodžių Parkeris ištiesė savo de
šinę indiečiui. Pastarasis norėjo dar kaž
ką pasakyti, bet Billiaus malonus žvilgs
nis privertė viską užmiršti.

— Greičiau kurkit ugnį ir paruoškit 
šiltą valgį, — sukomandavo senis, — Buf
falo Billis mirtinai nuvargęs.

Priėjęs prie jaunuolio padavė jam in
delį su gaivinančiu vynu ir atsargiai nu
kėlė nuo arklio. Trobelėje tuojau buvo 
paruoštas guolis ir Billis paguldytas.

—■ Dar man tik pasakyk, Billi, kaip 
indietis atsirado su tavim — argi jis su 
tavim jojo?

—• Ne, Mr. Parkeri, Mažasis Lokys 
išgirdo kalbant, kad aš papuolęs indie- 
čiams į rankas ir jis išjojo mane išva
duoti arba atkeršyti. Tai yra tikrasis 
draugo ištikimumas, kuris sunkiai yra at
randamas!

Parkeris atsisuko į indietį, kuris ty
lus ir išdidus, kaip visuomet, stovėjo nu
sisukęs į langą.

— Aš viso to taip pat neužmiršiu, 
Mažasis Loky, duok dar sykį savo ranką!

—■ Jeigu baltasis vyras nori su manim 
išrūkyti taikos pypkę, tada Mažasis Lo
kys visuomet bus jo draugas.

Indietis ištraukė savo pypkę, atsisė
do ant žemės ir tyliai, vos girdimai, pra
šneko:

— Siunčiu aš dūmus į pietus ir į ry
tus — Maniton girdi mane! Siunčiu dū
mus į šiaurę ir į vakarus — Maniton 
girdi mane! Mažasis Lokys bus ištikimas 
baltajam vyrui kiekviename pavojuje. 
Mažasis Lokys medžioklės grobį pasida
lys su baltuoju vyru ir jis bus malonus 
svečias mano vigvamuose! Ne mai tau, 
on ne go, ne ka un!... Aš savo pasa
kiau — howgh!

Albumą su pašto ženklais pakeisčiau 
į foto aparatą. Suž. nuo 14 v. — 15 v. 
Kaune, L. Sapiegos g. 6, bt. 2. K, Gied
raitis.

Geskoltoj esperantistoj en la tūta 
mondo, kiuj volas intershanghi ilustritajn 
postkartojn kaj konatighi kun litovaj 
geskoltoj skribu al skolto (rover) Petras 
Smaižys, Mickevičiaus g-vė 20b, Kaunas, 
Litovujo.

Noriu pirkti gerai išlaikytus 1934 metų 
„Skautų Aido“ 1, 2, 4, 11 Nr. Nr. S. Liuži
nas. Klaipėda, Vytauto Didž. gimnazija.

Noriu mainyti foto aparatais. Priedų 
duosiu pašto ženklų. Be to, už pašto žen
klus (vartotus) mainais noriu gauti kny
gų arba vieną iš šių grojamųjų instrumen
tų: gitarą, smuiką, kankles, mandoliną. 
K. Aukštuolis, Alovė, Alytaus aps.

JŪSŲ IŽDUI PADIDINTI YRA TIK 
VIENA PRIEMONĖ:

sakyti susirinkimuose, šventėse ir įvai
riose pramogose ugningus, nesulaiko
mą juoką sukeliančius, monologus iš 
knygos „Šypsokis, Jaunime“.

Knygos kaina — du litai — vėliau
Jums keleriopai atsimokės.

Nedelsdami užsakykite „Šypsokis, 
Jaunime“ ir Jūsų ruošiamos pramogos 
bus gausiai publikos lankomos.

Pinigus siųsti: Jz. Šlivinskas, Lan
keliškių pašt.

Po to pypkę paėmė Parkeris ir rūky
damas pakartojo indiečio žodžius.

— Dabar Mažasis Lokys keliaus per 
kaimus ir vigvamus ir papasakos Buf
falo Billio didžius žygius!

Pirmiau, negu Parkeris spėjo ištarti 
žodį, indietis jau buvo dingęs iš trobelės.

Tuo tarpu Billis taip kietai miegojo, 
jog visai negirdėjo, kaip su dideliu triukš
mu prijojo būrys kareivių.

— Būk sveikas, leitenante! — pa
sveikino Parkeris karininką, — jūs atvy
kote visai laiku, nes turiu perduoti žinią 
senajam Wadelliui Leawenworthe.

Jis papasakojo karininkui didį Billiaus 
žygį ir prašė apie tai pranešti firmai Rus
sel ir Wadell, kad jaunuolis tuojau pat 
būtų priimtas tikruoju raiteliu pašto tar
nybon.

— O, tai čia tas pats jaunuolis, kuris 
su paštu mane pasitiko Bloomingtone. 
Jis man iš karto patiko ir negreit galėsiu 
jį pamiršti, — sušuko Itn. Šeridanas ir 
priėjęs prie Billio, jį pažadino:

— Kada tu vėl atsibusi — būsi jau 
tikrasis pašto raitelis! O kaip tau su
kaks septyniolika metų, būsi priimtas 
pas mane į pulką tarnybon.

Billio akys džiaugsmingai nušvito ir 
jis vėl kietai užmigo, Tur būt, jis sapna
vo, kad joja per savo mylimus vakarus 
nuo Teksaso iki Montanos; joja per pre

PADĖKOS.
Aktyviu darbu prisidėjusiems rengiant 

1936.IV. skautišką vakarėlį, p. 17-tos Mo
kyklos Vedėjui, Šančių tunto tuntininkui 
J. Eidukui ir kitiems širdingą skautišką 
padėką reiškia

Š. t. jūr. sk. Gulbių valtis.

Mažeikių tunto skaučių skyriaus šta
bas reiškia nuoširdžią padėką:

Mažeikių v. gimnazijos mok. p. E. N a- 
k u t y t e i už lektoriavimą skaučių ran
kų darbų ir virimo kursuose, p. p. Hin- 
tendorfienei, Sabanskienei ir 
Každailevičienei už malonų prisi
dėjimą darbu ir aukomis' šelpiant netur
tingus vaikučius Velykų švenčių proga.

Skaučių Skyrius.

Kauno Aušros Tunto Skautams Remti 
Draugijai už dovanotą draugovei vėliavą, 
ir p. Asevičiūtei už triūsą, reiškiame skau
tišką ačiū.

Vl-a D. L. K. Kęstučio d-vė.

Broliai! Sesės! Parašykite (ištisai) ko
kias dainas ir šūkius vartojate sueigose. 
Būsiu dėkingas! Vyr. skiltn. Vine. Jūras. 
Šiauliai, Pakluonių 117b.

INDŲ VALYMAS.
Aliejiniais dažais teptus baldus ir pa 

veikslus valyti tarkuotų bulvių vandeniu. 
Sutarkuotas bulves užpilt vandeniu, iš- 
maišyt, palaikyt parą ir tuo vandeniu 
valyt. Paskui dar nutept sėmenų alie
jumi.

Baltai dažytų baldų dėmes galima pa
šalint benzinu arba vandens ir amonija- 
ko mišiniu (1 litre vandens 1 šaukštas 
amonijako — štinkspiričio").

Odinių baldų dėmes ir nešvarumus 
valyti pienu.

rijas ir miškus, o vėliau tarnyba pulke ir 
džiaugsmas širdyje , . ,

Dar ilgai sėdėjo Itn. Šeridanas su Mr, 
Parkeriu ir kalbėjo apie mažąjį didvyrį.

Po daugelio metų, kada Buffalo Billis 
buvo jau užsitarnavęs armijos pulkininko 
laipsnį, šią istoriją apie jo atliktą žygį 
„Greitojo Pony" tarnyboje ir daugelį ki
tų didžių žygių man papasakojo jo gera
širdė sesuo.

Dar ir dabar jūs galite išgirsti gū
džiuose vakaruose puikių pasakojimų apie 
pulkininką Williamą Tody Buffalo Billį. 
Taip pat ir indiečiai tyliais vasaros va
karais kalba apie didį kovotoją Buffalo 
Billį,

Tai buvo laikai, kada dar buivolų 
bandos nevaržomai lakstė po išdegintas 
kaitros prerijas, kada indiečiai buvo lais
vi tų milžiniškų plotų valdovai. Dabar gi 
dundėdamas rieda geležinkelis per tuos 
kilnių kovotojų atsiminimus ir tikroji va
karų romantika liko beveik primiršta. 
Tik retkarčiais prie laužo susirenka ty
liais vakarais kdvbojai, tik retkarčiais 
pasipuošia senos indiečių giminės karo 
plunksnomis — ir tada prasideda pasako
jimai apie buvusius žygius, apie aukso 
„drugį" ir „Greitąjį Pony", Dvasia gū
džiųjų vakarų tada vėl atgyja.

Galas.
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BELGAI RAŠO APIE MUS.
Jau devynioliktus metus einąs Belgijos skautų mėnesinis 

žurnalas Le Scout š. m. 1 nr. įdėjo H-jo tarptautinio skautų 
vyčių sambūvio Ingaro aprašymą. Aprašymo autorius, Louis-C. 
Picolausa, Belgijos skautų vadas, aprašydamas įvairias stovyk
loje dalyvavusias tautas, ypatingai plačiai ir ypatingai palankiai 
mini lietuvių stovyklą. Pusė skyrelio „Aplink pasaulį per dvi 
valandas", kur aprašomos įvairių tautų stovyklos (lygiai 17 
eilučių iš 34), pašvęsta mums. Pažymėdamas, kad daugelis tau
tų stengėsi supažindinti svečius su įvairiais savo kraštui cha
rakteringais dalykais, pirmoj eilėj su tautodaile, autorius rašo: 

„Daugiausia šioje srity nuveikė lietuviai. Keletoj pala
pinių sudėstyti senoviški namų ruošos dalykai: verpstės, kul
tuvės, medinės kanklės, senos maldaknygės — vienos jų spaus
dintos rusų raidėmis, bet nevartotos, todėl, kad jos buvo mas
kolių vyriausybės jėga brukamos, kitos, spausdintos tautinėmis 
raidėmis, nuo vartojimo pajuodavusios. Toliau matome foto
grafijas, vaizduojančias jų etniškus tipus, jų senas bažnyčias, 
jų paminklus, jų kapines, jų vietovardžius, ant kito stalo, greta 
išsiuvinėjimų, audinių bei tautinių rūbų, guli knygos ir meno 
kūrinių, tapybos bei skulptūros, reprodukcijos. Vyčiai aiš
kina angliškai, prancūziškai ir vokiškai visų tų dalykų reikš
mę; ir jų žodžiuose jaučiame gilią meilę visam tam, ką jų pra
bočiai jiems amžių bėgy paliko. Žemės sklypelį, kuris jiems 
atstoja stalą — nes vyčiai aplink jį iškasė griovelį, kad galėtų 
atsisėsti, — puošia gražus Šv. Kazimiero atvaizdas, padarytas 
iš įvairiaspalvių smilčių“.

Tame pačiame Le Scout numery įdėti įvairių tautų atsi
liepimai apie Ingaro stovyklą. Vienas jų užvardytas „Prancū
zija mums pasakoja apie Lietuvą". Straipsnelio autorius, pran
cūzas Andrė Cruiziat, rašo:

„Visos stovykloje atstovaujamos tautos buvo simpatiškos, 
bet, manau, patys įdomiausieji buvo lietuviai, jie atliko gra
žiausius darbus stovykloje. Piešinys iš žievės ir samanų jų 
„valgomajame kambaryje“ buvo tikrai puikus.

Parodėlė įrodo, kad ta tauta turi meniškų palinkimų, ir 
iš savo prigimties mėgsta gaminti gražius dalykus: religinio po
būdžio stovylėles, namų apyvokos daiktus, senų kultūros pa
minklų fotografijas.

Skautai - vyčiai labai malonūs. Kai kurie iš jų kalba pran
cūziškai. Jie dainuoja gražias ir ritmingas dainas. Skudučiais 
grojamos melodijos yra ypač įdomios“.

Iš šių atsiliepimų matome, jog mūsų skautų vyčių repre
zentacinė draugovė Ingaro stovykloj veltui laiko nepraleido, 
ir ne tik pati susipažino su svetimais kraštais ir jų gyventojais, 
bet sėkmingai stengėsi, kiek galėdama, iškelti kitataučių tarpe 
Lietuvos ir lietuvių vardą. A. P.

ESTIJOS SKAUČIŲ ORGANIZACIJOS TAUTINĖ 
STOVYKLA,

Estijos skaučių organizacija kviečia Lietuvos skautes į 
savo 11-tą tautinę stovyklą, kuri įvyks šiemet VI.27—VII.2. 
Aštuonių dienų stovyklavimas be ekskursijų kaštuos viso 17 
litų. Kelionė į Estiją ir atgal kaštuos 71 litą. Į šią stovyklą gali 
vykti skautės, vyr. skautės ir skautininkės. Norinčios vykti 
turi skubiai pranešti Vyr. Seserijos Vadijos reikalų vedėjai.

ŠVEICARIJOS SKAUČIŲ ORGANIZACIJOS 
TAUTINĖ STOVYKLA.

VH.15—24 d. d. Šveicarijoje, netoli Liucerno, įvyksta Švei
carijos skaučių organizacijos tautinė vadovių stovykla, į kurią 
kviečiamos dvi skautininkės iš Lietuvos. Toje stovykloje įvyks 
ir kursai serijomis, kuriose bus dėstomi specialūs dalykai, kaip, 
pav., pionierija, pirmoji pagalba ir k. Kiekviena dalyvė galės 
į kurią nors iš tų kursų seriją prisirašyti. Stovykla ir viena eks
kursija kaštuos 50 litų. Už kitas numatomas ekskursijas mo
kestis bus atskiras. Kelionė į Šveicariją ir atgal kaštuos apie 
160 litų; savo pragyvenimu 7 dienas sustojus Vokietijoje, ke
lionė ten ir atgal kaštuos apie 85 litus.

RUOŠKIMĖS J ESTIJOS SKAUTŲ STOVYKLĄ.
Kaip žinome, šią vasarą liepos mėn. 10—20 d. Estijoje, 

ties Hapsalu, įvyks III Estijos skautų tautinė stovykla. Mes 
joje, aišku, dalyvausime. Jau sudaryta reprezentacinės drau
govės vadovybė, kuri šiomis dienomis paskelbs sąlygas vykti 
į šią stovyklą (mokestį, registracijos laiką, susirinkimo vietą 
ir kt.). Būtų labai gera, jei norį dalyvauti šioje stovykloje ne
gaišdami praneštų apie tai vyriausiam štabui rašydami šiuo 
adresu:

Reprezentacinės draugovės į III Estijos skautų stovyklą 
vadovybei, Kaunas, vyriausias skautų štabas.

Kiek kaštuos dalyvavimas šioje stovykloje, praneš drau
govės vadovybė. Manau, kad mokestis neprašoks 100 litų. Tur 
būt, bus kelių dienų paruošiamoji stovykla. Pats laikas pra
nešti reprez. dr-vės vadovybei apie savo norą dalyvauti sto
vykloje ir paraginti kitus tai padaryti. Sktn. K. Laucius.

AR VAŽIUOSIME J AUSTRIJĄ?
Kaip jau buvo rašyta, nuo liepos mėn. 17 iki 27 d. Austri

joje, Laxenburge (netoli Vienos) įvyks Austrijos katalikų 
skautų tautinė stovykla. Pati stovykla truks iki liepos 26 d., 
o 27—30 d. Vienos apžiūrėjimas. Be to, stovyklos metu bus 
iškilų į artimas apylinkes.

Jau atsirado keli asmens, kurie norėtų vykti į minėtą sto
vyklą. Jei susirastų daugiau, galėtų suorganizuoti reprezen
tacinį vienetą (skiltį). Pageidaujama, kad vyktų skautininkai 
arba vyresnio amžiaus skautai. Išlaidos dar tiksliai nežinomos 
(pareis nuo vykstančių skaičiaus), bet atrodo, kad kelionė ir 
stovyklos mokestis 300 litų neprašoks. Vykti reikėtų per Vo
kietiją ir Čekoslovakiją. Jei išlaidos daug nepadidėtų, gal ver
tėtų pakeliui sustoti Berlyne, Dresdene ir Prahoje.

Kas norėtų vykti į šią stovyklą, prašomas ne vėliau ge
gužės mėn. 30 d. pranešti apie tai užsienio skyriui.

Sktn. K. Laucius.
DANIJOS SKAUČIŲ ORGANIZACIJOS 
. JUBILIEJINĖ STOVYKLA.

Š. m. VII.3—<13 d. d. įvyksta Danijos skaučių jubiliejinė 
stovykla, į kurią yra kviečiamos ir Lietuvos skautės. Kelionė 
į Daniją ir atgal kaštuos apie 160 litų. Dešimties dienų pragy
venimas kaštuos 30 litų. Iš stovyklos bus dvi ekskursijos į įdo
mesnes Finų salos vietas. Šios ekskursijos kaštuos — I-ji — 
apie 10,60 lt., II-ji — apie 6,60 lt. Po stovyklos, VII.13—<14 d. d., 
bus proga pamatyti ir Danijos sostinę Kopenhagą ir kitką. 
Šioji ekskursija kaštuos apie 12 litų, neskaitant maisto ir nak
vynės.

PENKTIEJI TARPTAUTINIAI VADOVIŲ 
KURSAI OLANDIJOJE.

VH.20—29 d. d. įvyksta V-ji tarptautiniai vadovių kursai 
Olandijoje. Kelionė ten ir atgal, sustojant ar nesustojant Vo
kietijoje, kaštuos 188,90 lt. Bendro tų kursų mokesčio 29,50 lt. 
kiekviena kuršininkė turi iš anksto sumokėti Tarptautiniam 
Biurui. Vienos dienos pragyvenimas kaštuos 7,10 lt. Kalbos kur
suose bus vartojamos trys: anglų, prancūzų ir vokiečių. Pa
geidaujama geriau mokėti kurią nors vieną iš dviejų pirmųjų — 
anglų ar prancūzų k.

Norinčios į šiuos kursus ar į Danijos skaučių jubiliejinę 
stovyklą vykti skuba apie tai pranešti Vyr. Seserijos Vadijos 
skaučių reikalų vedėjai.

MŪSŲ LEIDINIAI ŠVEDIJOS SKAUTŲ SĄJUNGOS 
BIBLIOTEKOJE.

Pereitais metais II pasauliniame skautų vyčių sambūvy 
Švedijoje buvo surengta tarptautinė skautiškosios spaudos pa
roda. Šioje parodoje buvo išstatyta po 1 egz. visų mūsų leidinių. 
Šių metų pradžioje Švedijos skautų sąjunga atsiklausė, ar ne- 
sutiktumėm šias knygas padovanoti jų knygynui. Suprantama, 
vyriausias skautų štabas tokį sutikimą mielai davė ir tuo būdu 
mūsų leidiniai nuolat primins Švedijos skautams Lietuvą ir jos 
skautus.
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Ar brangini savo salį, gamtą ir žmones
(Tęsinys iš 144 pslp.).

Planas.
Susidaryk iškylos planą. Numatyk vi

sa iš anksto. Tai įdomus dalykas. Pir
miausia žinok kada ir kur eiti. Dieną vi- 
sumet gali išvykti ir tuoj grįžti. Bet dau
giau pasiruošimo reikia naktinėms išky
loms.

Daugelis iškylautojų naktinei iškylai 
pasirenka laiką nuo šeštadienio popiečio 
ligi sekmadienio vakaro (arba net ligi 
pirmadienio ryto). Tokios savaitgalio iš
kylos mūsų sąlygose yra ir moksleiviams 
ir tarnautojams patogiausios. Jei iškylau
jama iš šeštadienio arba ankstų sekma
dienio rytą, skautui-ei yra būtina sutvar
kyti sekmadienio pamaldų reikalą bažny
čioje: skautas sekmadienį atlieka savo 
bažnytines pareigas.

Savo iškylai pasirink tikslą. Jei dar 
kartu, savaime, nebus aišku, kur to tikslo 
siekiant reikia eiti, pasirink vietą, jei čia 
nesi iškylavęs, savo apylinkėje. Paskui iš- 
kylavimo ratą plėsk. Vis tolyn, vis pla
tyn. Patirsi, kaip įdomu, miela, gražu. 
Apkeliauk visą Lietuvą.

Jei eini į mišką (valstybės ar pri
vatų) ir ten nori įsitaisyti palapines, 
reikia pasiprašyti savininko ar prižiūrė
tojo. Ten reikia saugiai elgtis. Švara, 
tvarka ir saugumas (ypatingai nuo gais
ro!). Išeinant vietą reikia taip sutvarky
ti, kad nebūtų jokio pėdsako, kurs paro
dytų čia stovyklos būta.

Reikmenės.
Ką pasiimti? Jokiu būdu reikmenimis 

neapsikrauk kaip prekių vežimas; paėjė
jęs norėsi jau jų atsisakyti. Bet pasiimk 
tai, kas yra būtina, kas iškyloje sveikatai, 
švarai ar kultūringam patogumui bei pro
gramai reikalinga.

Iškylauk tik uniformuotas! Tai geras 
tikro skauto privalumas.

Naktinėn ar ilgesnėn iškylon pasiima- 
ma: 1. uniforma, 2. kuprinė, 3. lazda, 4. 
odinis maišelis prie diržo, 5. be uniformos, 
dar kai kurie rūbai (ir kojinės), 6. antklo
dės, 7. palapinė, 8. brezentiniai bateliai 
ar sandalai, 9. patiesalas ant žemės, 10. 
puodukas (valgiui gamintis), 11. maistas, 

,12. megstinukas ar p., 13. lietinis apsiaus
tas, 14. prausimosi ir šukavimos reikme
nės, 15. žiburys ir degtukai, 16. vaistai, 
17. šaukštas, 1. šakutė, 19. užrašų knygu
tė ir pieštukas, 20) virvės bei siūlų.

Būtų naudinga pasiimti dar: 1. Batams 
valyti reikmenių, 2. veidrodėlis, 3. minkš
ta kepurė, 4. kirvukas, 5. puodelis (gerti), 
6. virvės, 7. foto aparatas, 8. pasiskaityti 
gera knyga.

Kaip reikmenes susidėti? Tai irgi la
bai svarbus klausimas. Prityręs iškylau
tojas šį reikalą vertina. Čia truputį reikia 
tam tikro skonio. Šį tą galima ir patarti:

1. Prie diržo: peilis, odinis maišelis, 
virvutė.

2. Kišenėse: užrašų knygutė, pieštu
kas; žemėlapis, kompasas.

3. Kuprinėje: rūbai, brezentiniai bate
liai, maistas, megstinukas, puodas, lieti
niu apsiaustas, prausimos ir šūkavimos 
reikmenės, žiburys ir degtukai, vaistai, 

šaukštas ir šakutė, foto aparatas, knyga 
ir kt.

4. Prie kuprinės: antklodės, palapinė, 
gal valgiui virti indas ir k.

Bet visas menas paaiškės tada, kai 
norėsi ką iš kuprinės išsiimti, kur rasti? 
Ar viskas susimaišė?

Kaip praleisti dieną?
Miegoti reikėtų 9 valandas. Gultis ge

riausia prieš 22 v. ar 21.30 v. Tad keltis 
išeitų rytą 6,30 ar 7 v. Jei norėsi pama
tyti gražųjį rytą, kada vasarą teka saulė, 
prabusti galėsi ir anksčiau.

Paprotys, kad skautas vos prabudęs 
šoka iš lovos, žinoma, galioja ir iškyloje. 
Tad vikriai meskis iš guolio. Įdomu, kad 
kėlimasis duoda visai dienai toną, jei 
vikriai kelsies — skambesnė bus nuotai
ka. Atsikėlęs trupučiuką pavaikščiok, 
kiek pabėgiok ar pažaisk. Tai atsilieps 
visos dienos nuotaikai.

Pirmas darbas yra malda. Po mažutės 
mankštos skubi pasiųsti širdingą maldą 
mūsų Viešpačiui Dievui už Jo gerumą ir 
prašai palaimos savo darbui. Savo mal
doje prisimink savo draugus, savo arti
muosius, savo brolius skautus ir visus, 
kuriems trokšti laimės!

Guolį išimk iš palapinės, viską suka
binėk, kad iškaitintų saulė (vis vien ar 
ją matai ar ne) ir išpūstų vėjai.

Prauskis. Praustis turėtumei visas, o 
ne tik veidą. Kasdien turi nusiprausti 
visas ar bent ligi juosmens. Jei nėra 
upės ar ežero, maudyklę gali pats pasi
daryti iš šulinio ar šaltinio vandens. Vie
nu antru kibiru vandens persipilk, pasi- 
trink ir būsi po puikios vonios. Išsimau
dyti gali ir rasoje. Pavirtęs ant šono, pa- 
siritiiądamas kelis kartus apsiverti ir vi
sas kūnas yra šlapias. Bet su rasos mau
dykle taip pat būk atsargus: 1) žolė turi 
būti švari, nebuvusi dulkėta, 2) žolėje ga
li būti kokių gyvių, kurie gali įkąsti arba 
gali išsigąsti, 3) gali susibraižyti odą ir 
4) išvoliodamas žolę, gali savininkui pa
daryti nuostolių, jei ta žolė yra pievoje. 
Bet radęs tinkamą aplinką, visgi paban
dyk rasos maudyklių!

Maudytis gali: 1) jei tau nėra gydyto
jas uždraudęs ir 2) tik žinomame vande
nyje; kad jis būtų švarus ir kad vieta 
būtų nepavojinga. Dažnai taip nelaimėn 
įpuola ir geri plaukikai.

Bet maudydamasis neardyk žmonių 
papročių, jei esi sustojęs netoli žmonių 
ar sodybų; nesibastyk nuogas.

Pusryčiai. Būtinai pasidaryk šiltus 
pusryčius. Išsivirk sriubos, arbatos, ka
vos ar p. Rytą stipriai pavalgyk.

Ugnį kurk tik tokioje vietoje, kur nė
ra jokio pavojaus sukelti gaisrą: uždegti 
trobesį, mišką, malkų krūvą, šiaudus ar 
p. Ugnį taip saugok, kaip saugai savo 
akį! Knygose Skautybė Berniukams ir 
Kaip stovyklauti pažiūrėk platesnių nu
rodymų laužų kūrimo reikalu. Pirmiau
sia, prieš kurdamas ugnį, pasirūpink tin
kamo kuro ir įkuro. Pasirankiok šakelių, 
medžio gabalų. Juos tvarkingai susidėk 
vienoje vietoje. Paruošk puodą su van
deniu virti. Sukūręs ugnį visą laiką prie 

jos sėdėk, kol galutinai ji nebus užgesin
tai Viską pabaigęs, ugniavietę perpilk 
vandeniu.

Po pusryčių švariai išvalyk visus in
dus, nusiplauk rankas, visai likviduok 
ugniavietę ir pradėk ruoštis kelionei ar 
darbui.

Susidėk daiktus; sutvarkyk kuprinę. 
Tada dar kartą apžiūrėk savo stovyklos 
vietą ir, jei yra viskas taip, kaip buvo 
prieš tavo atvykimą, ir jei nėra likę nė 
mažiausio daiktelio ar sąšlavos, kuri iš
duotų ką nors čia buvus, gali šią vietą 
apleisti.

Daugelyje vietų tu būsi vienas pir
mųjų skautų, kurį pamatys ten žmonės. 
Ir iš tavęs, aišku, spręs apie visą skau- 
tybę. Mažiau vartok gražių žodžių skau- 
tybei išaiškinti (tai mažai padės), bet vi
sur, visada ir su visais būk tikrai skau
tiškas (tai visumet laimėsi).

Tu iškyloje gali skautybei duoti drau
gų. Tu gali dar padidinti skautybės rė
mėjų būrį, savo elgesiu gali įtraukti naujų 
gerų berniukų, kurie taps ateityje puikūs 
skautai. Žinoma, nepradėk, vaikščioda
mas po kaimus, kaip koks pamokslinin
kas, platinti skautybę. Tai ne tavo rei
kalas. Tavo dalykas būti tikru ir geru 
skautui

10 vai. yra geriausias laikas priešpie
tiniam žygiui.

Žygyje turi ne tik stebėti aplinką ir į 
knygelę rašyti. Būdamas skautu, lygiai 
kaip darydavo senovės riteriai, turi vi
sada būti pasiruošęs kam padėti, pada
ryti gerą darbą, patarnauti ir visur būti 
tikras skautas.

Eik ligi maždaug 12.30 v. Tada gali 
sustoti pietų pertraukai. Pasirenki tin
kamą vietą. Rūpinies valgiu pietums.

Negerk vandens iš pelkių, upelių ar 
kūdrų. Ieškok švaraus vandens šulinyje 
ar šaltinyje. Tokį pat vandenį vartok ir 
valgiui gamintis.

Po pietų pasilsėk. Apžiūri vietos apy
linkę. Gali kiek, atsisėdęs pavėsyje, pri- 
snūsti. Padaręs pietų pertraukas 2—3 va
landas, vėl gali traukti žygin. Eini ke
lias valandas. Pavakaryje, apie 5—7 v. 
sustoti nakvynei.

Vakarienę, kaip ir pusryčius, gaminies 
šiltus, verdies. Atmink, kad iškylauda
mas turi taip pat reguliariai ir tinkamai 
valgyti, kaip ir valgai namie.

Ligi nakties dar gali susitvarkyti sa
vo užrašus, apdirbti skičus, piešinėlius, 
užrašus; parašyti laiškus ir t. t.

Naktis.
Pavalgęs, išvalęs indus, susitvarkęs, 

nusiprausęs, užgesinęs ugnį gali eiti gulti. 
Ilgai nevakarok. Gultis geriausia prieš 22 
vai. ar 21.30 vai.

Prieš guldamas: 1. gerai pastatyk pa
lapinę; 2. tinkamai įrenk guolį; 3. sutvar
kyk savo reikmenes; 4. pasimelsk; 5. per
sirenk naktiniais (miegojimui) rūbais ar 
baltiniais.

Kokią pasirinkti vietą?
Žiūrėk, kad vieta būtų: 1. įdomi; 2. 

aukšta; 3. užuvėjuj; 4. nepastebima; 5. 
prie vandens ir malkų.

Tuo tarpu: laimingos kelionės!
Baltas Juodvarnis.
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Krašto kultūros aukštis pareina nuo jo ūkiškojo pajėgumo. 
Kadangi krašto ūkis yra jo gyventojų ūkio suma, tai savaime 
suprantama, kad jaunuomenės tinkamas ūkiškas išauklėjimas 
ateityje sustiprins atskirus ūkius ir tuo pačiu sudarys krašto 
kultūrai tvirtą pagrindą.

Turint visa tai galvoje, Taupomosios Valstybės Kasos pra
dėjo kreipti ypatingą dėmesį į taupymo ugdymą jaunųjų tarpe. 
Kadangi jaunimas gali taupyti tik mažomis sumomis, tai 1934 m. 
buvo išleisti taupomieji ženklai, kurie gaunami visuose Kasų 
skyriuose, prie visų Lietuvos Bankų ir didesnių paštų. Tokiu 
būdu propaguojant taupumą, jau pasiekta gerų rezultatų: 1936 
m. sausio mėn. 1 dieną Kasose buvo 2.816 jaunųjų taupytojų, 
kurių sutaupos sudarė 240.254 lt. Uoliausiems jauniesiems tau- 
pytojams 1935 metais Kasos paskyrė 277 daiktines premijas, ku
rios teko daugiausiai mokiniams. Premijas sudarė: 202 knygos, 
41 foto aparatas, 17 laikrodžių, 7 amžinos plunksnos, 2 portfe

liai, 13 futbolų, 8 orasvydžiai, 3 kumščiasvydžiai, 10 guminių 
žiedų sportui, 1 stalo tenisas ,,Ping-Pong“ komplektas. Taupo
mosios Valstybės Kasos yra nusistačiusios geresniems taupyto- 
jams premijas skirti ir ateityje — kasmet.

Taupumą, kaip ir visas kitas gerąsias žmogaus būdo ypa
tybes, reikia iš mažens ugdyti. Kas iš mažens pripranta taupyti, 
tas ir užaugęs esti taupus. Be to, taupymas stiprina žmogaus 
valią — moko susilaikyti nuo išlaidumo ir veda į geresnę ateitį.

Kai kas pamano, kad taupantieji yra šykštuoliai. Tai ne
tiesa. Šykštuolis garbina pinigą kaip kokį dievuką ir slepia jį 
kojinėje, žemėse ar kišenėje nešiojasi su savim. Taupyti tai 
nereiškia šykštauti. Taupus yra tas, kuris atliekamą centą ne
išleidžia visokiems menkniekiams, bet vis nuolat atideda ir taupo 
kuriam nors pasirinktam geram tikslui, o sutaupąs laiko Ka
sose ar Banke.

Tad visi stokime į taupytojų eiles!

TAUPOMŲJŲ VALSTYBĖS KASŲ JAUNIEJI TAUPYTOJAI, laimėję 1935 metų pirmąsias premijas už taupumą.
I-os kategorijos taupytojai (kurie mokosi pradžios mokyklose)

Marija Opasnovaitė,
8 m. iš Smalininkų.

2 prem. — rankinis laikrodis.

Estra Itmanaitė, 
12 m. iš Palangos.

I prem. — foto aparatas.

Irena Opasnovaitė, 
9 mt. iš Smalininkų.

3 prem. — amžina plunksna.

Henė Josepsaitė, 
12 m. iš Jonavos.

4 prem. — amžina plunksna.

n-os kategorijos taupytojai (kurie mokosi aukštesn. mokyklose)

Marina Savickaitė, 
14 mt. iš Marijampolės.

1 prem. — foto aparatas.

Zigmas Zaleskis, 
13 mt. iš Kaimo.

2 prem. — foto aparatas.

Maksimas Bregauskas, 
11 m. iš Jurbarko.

3 prem. — foto aparatas.

Marijonas Rasakackas, 
13 m. iš Utenos.

4 prem. — kiš. laikrodis.
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o
j£ą sapnuoja tinginys?

Skapiškio skautai ir jų bičiuliai pastatė kryžių Kristaus Kara
liaus garbei.

Iškylaudami ne tik grūdinam kūną, bet 
ir sielą tauriai turtinam.

Buvo vasaros — buvo žavingos stovyklos. Ir vėl greit grįš mūsų 
mielosios stovyklos.

Dviratis yra geras kelionės bei iškylų 
draugas. Mūsų jūrų skautų vadovai savo kursuose Klaipėdoje.

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