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Broliai ir seses abiturijentai
Štai, jau daugelis jūsų vyksta į nau

ją kelią — platesnį, kaip iki šioliai. Jūs 
tapsite akademikais, studentais. Vieni 
vyksite aukštojo mokslo siekti į pajūrį — 
į Klaipėdos Prekybos ar Pedagoginį Insti
tutus, kiti į laikinąją sostinę — į Vytauto 
Didžiojo Universitetą, dar kiti — į Dot
nuvos Žemės Ūkio Akademiją. Įsitraukę 
į naują ir judrų studentišką gyvenimą ir 
rimtas savarankiškas studijas, jūsų tūlas 
gal suabejos: ką man dar gali duoti skau- 
tybė? Skautybė gimnazijoje buvo malonus 
ir įdomus epizodas — daugiau ji man nie
ko naujo duoti nebegali; todėl ir kam man 
dar jai pašvęsti savo jėgas ir laiką. Ką 
man galėjo duoti, skautybė man davė; tad 
tepasilieka ji tuo maloniu ir gražiu pra
eities epizodu... Aš gi jau pakankamai esu 
suskautėjęs, kad galėčiau išlaikyti skau
tiškos ideologijos rodomą gražų gyvenimo 
kelią.

Taip mano daug skautų abiturijentų, 
išorinių blizgučių ir pirmo efekto suvi
lioti, puola į studentiško gyvenimo ūžėsi 
ir... atsipeikėja per vėlai — gražūs pasiry
žimai būna vėjais nuėję. Klaidas atitai
syti neleidžia ambicija. Ir taip tik retas 
išlaiko skautišką nuotaiką ir dvasią.

Tačiau ir mūsų aukštosiose mokyklose 
skautai vis tiktai gražiai gyvuoja savo 
akademiniuose vienetuose susibūrę. Vy
tauto Didžiojo Universitete yra studentų 
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skautų korporacija „Vytis“ ir Studenčių 
Skaučių Draugovė, o Klaipėdos Pedago
giniame Institute yra skautų ir skaučių 
skautiškųjų studijų draugovės. Savo gy
vavimu ir klestėjimu šie akademiniai vie
netai jau pakankamai parodė skautiškajai 
ideologijai ir veiklai visai realų pamatą 
esant net ir aukštosiose mokyklose. Kiek
vienais metais jų eilės pasipildo vis nau
jais nariais, kurių tarpe dažnai randami 
studentai anksčiau skautais nebuvę. Jie 
vis tiktai randa galima stoti į skautų or
ganizaciją tokio amžiaus, kokio tūlas daž
nas randa reikalo išstoti.., O tai įvyksta 
dėl to, kad akademiškieji skautų vienetai 
veikia jau beveik visai kitais metodais, 
kaip skautų moksleivių vienetai. Studen
tų skautų metodai gražiausius skautų 
principus padaro vėl įdomius, vėl pa
trauklius ir aktualius subrendusiems žmo
nėms. Be to, akademiniai studentų viene
tai turi dar specifinių savybių, kurių ne
turi, pav., skautų vyčių ar vyr. skaučių 
vienetai. Tai juos išskiria iš lyginimo su 
minėtais vienetais įvairiais požiūriais. 
Universitete stud, skautų vienetai savo 
bešališkumu ir apolitiškumu yra susilaukę 
pagarbos iš visų pažiūrų ir srovių organi
zuotų ir neorganizuotų studentų.

Broliai ir sesės abiturijentai! Stodami 
į aukštąsias mokyklas, jūs, be abejo, daug 
galvojote ir svarstėte, kurią specialybę 

pasirinkti kurti savo ateities materialiam 
pagrindui. Jūs tai gerai apsvarstėte. Ta
čiau ar jūs gerai pagalvojote, kokią pasi
rinksite tam savo darbui dvasinę aplinką, 
kaip galutinai suformuosite savo, pasaky
čiau, baigiamą atlieti charakterį? Gimna
zijos įtaka dažnai baigiasi su jos baigimu. 
Tuo tarpu, akademinio gyvenimo šešėlis 
žmogų paprastai lydi visą jo gyvenimą. 
Akademija formuoja žmogaus proto jėgas, 
o dvasios jėgas formuoja jo aplinka — 
akademinė organizacija. Stoję į aukštąją 
mokyklą, gerai pagalvokite, prieš pereida
mi nuo žinomo skautiško kelio į nežinomą 
kelią. Akademinė organizacija žmogų lai
ko visą jo gyvenimą — per filisterių or
ganizaciją. Tad, geriau mėnesį pagalvoti, 
kaip vėliau ilgai gailėtis.

Jeigu šiais ir studijų klausimais norė
tumėte daugiau pasiinformuoti, jums mie
lai padės kiekvienas stud, skautas-skautė, 
o Kaune, Vyr. Skautų Štabe budi koks 
korp! „Vytis“ korporantas, kuris teikia 
studijų ir organizaciniais reikalais žinių 
ir patarimų. Į jį galima kreiptis darbo 
valandomis (8—1472, Nepriklausomybės 
aikštė 4).

Tad, mieli commilitones, spaudžiu kai
rę iki pasimatant Akademijoje!

Stud, skautas Vytenis.
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Naujuoju baru
Akimirka prabėga vasara. Jos neliko 

nė žymės. Ruduo jau ruošiasi šluoti lapus. 
Ateina žiemos gandas. Apleidę tėviškes, 
žaliuosius miškus, plačiuosius laukus vėl 
grįžome į miestą, vėl energingi traukiame 
į mokyklą.

Ne visi tokie laimingi, kad rudeniui 
atėjus galėtų su knygų glėbiu eiti į šau
niąją mokyklą semtis amžiais sudėto 
mokslo šviesos. Daug tūkstančių jaunimo 
palieka namuose, jie lieka ten pasmerkti 
„juodesniam gyvenimui“. Jų dalia, mano
ma, nebus tokia laiminga. Jie visą amžių 
dirbsią „juodą darbą“ ir vargsią kietą gy
venimo vargą.

Tuo tarpu tie, kurie pradeda varstyti 
mokyklos duris, tikisi šviesesnio rytojaus, 
laimingesnio gyvenimo. Gal kai kurie jų 
tikisi lengviau pelnysią duoną sau ir savo 
šeimai, daugiau gera padarysią žmonėms 
ir savo kraštui.

Pats atėjimas į mokyklą dar neatidaro 
gyvenimo laimės rato, į kurį įlipęs galė
tum lengvai kopti į aukštybes. Bet šiaip 
ar taip, mokslus einanti jaunuomenė, be 
abejo, galės gyvenime daugiau daryti, kaip 
jos brolių, sesių, likusių namie, dalis.

Kokia didelė mokslo reikšmė yra gy
venime! Mokslas didis, mokslas galingas. 
Ir laimingas tas, kas gali ir sugeba su
prasti jo paslaptis. Jis pats tampa galiūnas 
ir dideliais šuoliais eina pirma kitų. Moks
lo galybes pasiekę kuria visuomenės gy
venimo vagą. Amžių amžiais, nuo pat se
nų senovės žmonija gerbė mokslą. Jo di
dybės šviesa tebėra lygiai brangi ir mūsų 
laikais. Tautos veržiasi mokslo pasaulin. 
Žmonės tikisi pasiekti laimės ir gerovės 
mokslo aukštybėse.

Mokslas užtikrina ateitį. Jis kuria ver
tybes, kurios nugali gyvenimo kliūtis ir 
padeda žmogui laimėti gyvenimo kovoje. 
Mokytas žmogus visada susidaro geresnes 
sau ir savo šeimai gyvenimo sąlygas. Ir 
jaunimas, vos pradėdamas gyvenimo ke
lią, veržiasi mokslo, klumpa prieš jo didy
bę ir visom jėgom siekia jo paslapčių.

Sena tiesa sako, kad daug yra pa
šauktu, bet maža išrinktų. Ir šiandie į mo
kyklas sugužėjo dešimtys tūkstančių svei
ko, energingo, linksmaus jaunimo. Ar vi
si jie pasieks mokslo paslaptis? Ar visi 
jie įstengs tiek pakopti aukštyn, kiek rei
kia, pakopti, kad gautų mokyto žmogaus 
vardą? Ar, pagaliau, jie visi gerai atliks 
savo uždavinį tik savo laipsnio mokyklo
je? Čia turime prisiminti tą nelaimingą 
ne. Daliai mokslas taps įmanomas, dalis 
nusitrins kasdieninėje rutinoje, atsiliks 
mokyklos darbe ir savo nevykusiu ban
dymu apleis mokyklos suolą. Mokslas pa
siekiamas sąžiningai dirbant! Mokslo pas
laptys atsiveria dirbančiam. Mokykla pa
rodo, kad sąžiningai dirbdamas pasieki 
laimėjimų.

Būdami mokykloje turime progos vis
pusiškai lavintis. Čia ne tik gaunam ži
nių, kurios yra reikalingos formuoti asme
nybę. Čia gaunam daug platesnio išsila
vinimo. Čia darniai harmonizuojamas pro
to, sielos ir kūno lavinimas. Kiekvienas 
dalykas, įrašytas į programą ir išeinamas 
mokykloje, yra reikalingas žmogaus išla
vinimo pilnačiai. Mokykloje nėra svarbių 
ir nesvarbių dalykų — yra visi svarbūs, 
nes jų ir taip per maža tėra. Atėjęs į mo
kyklą turi žinoti, kad čia atėjai dirbti ir 
lavintis, kad šioje mokslo šventovėje vis
kas yra paskirta moksleiviui tobulėti.

Būdamas tuo išrinktuoju, kuris gali 
lankyti mokyklą, mokinys turi progos la
biau išsilavinti, tapti tikrai kultūringas 
žmogus. Jis ne tik didina savo žinias, ne 
tik lavina savo protą, bet taurina savo iš
mintį, skaidriną savo sielą, plėtoja savo 
sąžiningumo jausmą, mokosi vertinti ir 
suprasti, išsilavina gerai, gražiai elgtis ir 
būti tikras džentelmenas!

Bet pats faktas, kad jis yra moksleivis, 
dar neduoda visų tų vertybių viršūnių. 
Reikia pačiam stengtis, reikia pačiam 
veržtis į tas viršūnes. Reikia siekti visose 
savo darbo srityse pasisekimo.

Mokykloje, savo draugų ratelyje ir sa
vo bute moksleivis pirmiausia turi progos 
reikšti save, rodyti savo taurumą ir kul
tūringumą. Kovokim, kad kiekvieno mū
sų elgesys mokykloje, namie ir visur būtų 
tikrai džentelmeniškas. Mokytojai, tėvai, 
artimieji, vadovai ir draugai yra mūšų 
pagelbininkai, kad mes būtumėm geri.

Tikrai mokykla daug duoda. Bet ji pa
lieka laiko ir vietos kiekvienam pagal sa
vo gabumus, savo palinkimus ir savo idea
lus pasipildyti greta mokyklos. Tam yra 
įvairūs mokinių rateliai ir skautų organi
zacija. Mokinių rateliai, talkininkaujant 
mokytojams, padeda dar giliau žvelgti į 
tūkstančių metų sukurtas mokslo ir lavi
nimosi paslaptis. Skautybė yra atėjusi 
mokyklai į rimtą talką. Dešimtys tūkstan
čių jaunimo joje randa to, ko jaunai sie
lai labiausiai reikia. Skautybės darbas pa
pildo mokyklinį darbą. Moksleivis savo 
būdui, savo sielai, savo socialiniam jaus
mui, savo pareigoms tėvynei ir artimui 
tikrą papildymą randa skautybės judėji
me.

Mes visada džiaugėmės tais mokslei
viais, kurie sugebėjo sėkmingai pasinau
doti skautybės jiems teikiama pagalba. 
Ir jie yra savo gyvenimo kelyje laimin
gesni.

Yra gerų ir blogų moksleivių, yra gi
lių ir paviršutinių skautų. Mes linkime 
tau, jaunas broli, miela sese, pradėjusiam 
mokslo metus, būti geru moksleiviu ir gi
liu tikru skautu!

Mokėk savo pareigose rasti darbo 
džiaugsmo paslaptį, būsi laimingas ir nau
dingas! T. P. B. J.

Principai gyvenime
Skautas yra tas, kas gyvena taip, 

kaip nurodo gyventi skautų įstatai.
Skautybė yra gražus jaunimo sąjū

dis, nešąs gaivinančios srovės į gyveni
mą. Skautybė pertvarko visuomenės gy
venimą, pirmiausia tvarkydama kiekvie
ną žmogų paskirai. Ji labiausiai įtakinga 
yra jaunimui. Nes jaunimas turi ener
gijos, jautrumo, tyrumo, drąsos ir kitų 
gražiam gyvenimui reikalingų dorybių.

Šiandie visi žiūri su didelėm viltim į 
skautų organizaciją ir laukia, kad jos 
nariai būtų tikri skautai, kad jie skaid
riai šviestų gražiame Lietuvos jaunimo 
būryje.

Taigi mūsų organizacijos uždavinys 
yra labai svarbus ir jai tenka didelė at
sakomybė.

Ji, be to, turi rūpintis, kad kiekvie
nas jaunuolis, įsitraukęs į jos narių tar
pą, visose aplinkybėse būtų tikras skau
tas ir visą savo gyvenimą tvarkytų pagal 
skautų įstatų nurodymus.

Yra tekę girdėti, kad buvę tokių mū
sų organizacijos narių, kurių ne visi 
elgesio veiksmai paremti kilniais skautų 
įstatais. Jei tai tiesa, tai labai liūdna. 
Liūdna, kad jaunas žmogus, vos prade
dąs savo žydintį gyvenimą, palinksta, 
kaip žūstąs medis ir toks laukia kada jį 
nelaimingą kokia vėtra nuvers.

Tokiam jaunuoliui reikia skubios pa
galbos. Pirmiausia jo draugai, tėvai ir 
vadai turi eiti jam padėti. Mes norim pa
dėti kiekvienam nelaimingam, tai juo la
biau turim padėti tokiam nelaimingam.

Kas nerodo tikro noro būti geras 
skautas, kas nevykdo mūsų įstatų pata
rimų, tam nėra vietos mūsų organizaci
joje.-

Skautybė nedaug reikalauja — ji 
reikalauja, 1) kad mylėtum savo idealą, 
2) kad tikrai stengtumeis vykdyti įsta
tus ir 3) kad darytum gera.
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Šv. Pranciškus, įžy
miausias gamtos ir 
gyvulių draugas.

Skautas
džentelmenas

Gilcraft aiškina v-ąų 
ir Vl-ąjį skautų įstatus.

visur

krašte 
būkle.

V. SKAUTAS GAMTOS DRAUGAS.

Skautas, keliaująs per miškus ir lau
kus, kalnus bei pakalnes, žino, kiek 
džiaugsmo teikia paukščių čiulbėjimas. 
Ne kartą jis stabteli ir klausosi giesmi
ninkų balsų, kurie aidi jo krūtinėje. To
kie pat mieli, kaip paukščiukai, yra jam 
ir miško žvėrys: kur galėdamas jis stebi 
jų gyvenimą ir stengiasi jų neišgąsdinti.

Smagu turėti šunį arba, kačiuką, lai
kyti balandžius arba triušiukus, bet ne 
kiekvienas yra toks laimingas: trūksta 
pinigų ir. patalpų, o dažnai ir vyresnieji 
neleidžia. Maloniausi mūsų vaikystės at- 
siminimai yra surišti su gyvuliais, todėl 
dėkokime savo tėveliams, kurie sukūrė 
mums tokias aplinkybes: 
Ii ir padaro.

Bet nepakanka mėgti 
kia mokėti padėti jiems

dijoje, kaip ir visuose šiltuose kraštuose, 
kenksmingų ir įkyrių vabzdžių 
apščiai!

Reikia džiaugtis, kad ir mūsų 
susirūpinta gyvulių ir paukščių
Įsteigtos įvairios dr-jos bei rateliai, ku
rie stengiasi jiems padėti žiemos metu ir 
sumažinti jų kančias. Policija taip pat 
prisideda prie šito darbo lt įspėja ar bau
džia visus, kurie žiauriai elgiasi. Deja, 
tokių žmonių vis dar sutinkama visur, 
miestuose ir kaimuose.

Skautas yra gamtos draugas; jis glo
boja silpnesnius ir daro gerus darbus: ar 
paukščiai ir gyvuliai nėra gamtos dalis. 
Tą patį galime pasakyti ir apie gėles ir 
visus augalus. Ar jie nereikalauja stip
resniojo globos ir paramos? Juk nėra 
malonesnio darbo, kaip stebėti gyvulių 
gyvenimą, jų papročius ir balsus. Juo 
daugiau apie juos žinome, juo labiau su 
jais susirišame ir juos branginame, 
reikia išsivaizduoti, kad jie sutverti 
tiktai žmogaus malonumui: galima 
džiaugtis, bet nereikia jų per daug
žyti, pav., šunį nuolat laikyti kambary 
ir neleisti jam palakstyti, kačiuką nešio
tis iš vietos į vietą, arba paukštį užda
ryti nors ir gražiam narvely. Reikia ži
noti, kaip paimti gyvulį ar paukštį ran
komis, kad jam neskaudėtų, kuo jį mai
tinti ir kaip jį prižiūrėti. Už švelnų, rū
pestingą elgesį visuomet susilauksime 
dėkingumo ir ištikimybės.

Ar neturėtume kartais pasimelsti šiais 
žodžiais:

— Išklausyk mūsų maldą, Viešpatie;

Ne- 
vien 
jais 

var-

ne visi tai ga-

gyvulius: rei
są vo darbais. 

Ar atsimenate Šv. Pranciškų - Asižietį, 
paukščių ir gyvulių draugą? Jo vardas 
žinomas visam pasauly, kadangi tais lai
kais (prieš 700 metų) draugiškumas gy
vuliams buvo labai nepaprastas dalykas.

Šio šimtmečio pradžioje kanadietis prašome Tave už draugus — gyvulius,
Jack Miller ėmėsi globoti laukines žąsis
ir perkalbėjo savo kaimynus jų nešaudy
ti. Jaunystėje Miller buvo garsus me
džiotojas ir nesuvaldomas žmogus. Jis 
pats sakosi turėjęs leisti žąsims jį prijau
kinti prieš tai, kaip jis galėjęs pradėti 
jas jaukinti. Ilgainiui jo ūkis virto van
dens paukščių rezervatu ir davė kitiems 
žmonėms akstiną sekti gerojo kanadiečio 
pavyzdžiu.

Gausus taip pat ir indėnas Pilkoji 
Pelėda, saugojąs bebrus.

Viena skaitlingiausių religinių sektų 
Indijoje nedrįsta sužaloti mažiausios mu
selės, kadangi gerbia gyvybę joje. Kaip 
daug reikia valios jėgų šitam nusistaty
mui įvykdyti, jeigu prisiminsime, kad In-

ypač tuos, kurie kenčia, persidirbę, ne-
privalgę ir žiauriai kankinami; už visus 
tylinčius sutvėrimus nelaisvėje, kurie dau
žo galvas į geležinius grotus; už visus, 
kurie medžiojami, paklydę, apleisti, iš
gąsdinti arba alkani; už visus, kurie ken
čia ir miršta, už visus, kurie skerdžiami. 
Prašome Tavęs suteikti visiems, kurių 
valioje jie yra, užjaučiančią širdį, švel
nias rankas ir malonius žodžius. Pada
ryk ir mus pačius tikrais gyvulių drau
gais ir leisk mums susilaukti gailestin
gųjų palaimos. —

Paimkite gėlelę, bet kokią, ir įsižiū
rėkite į ją: kokie dailūs jos lapeliai, ko
kia spalva švelni! Didžiausias meninin
kas negalėtų sukurti tokio kūrinio.
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VI. SKAUTAS MANDAGUS IR 
RITERIŠKAS.

Savo knygoje Skautybė Berniukams 
mūsų šefas paaiškina 6-ą įstatą šiais žo
džiais: Skautas mandagus visiems, ypač 
moterims ir vaikams, seniams ir invali
dams bei luošiems. Jis už savo patarna
vimus arba riteriškumą neima jokio at
lyginimo.

Ne vienas jūsų, tur būt, girdėjo, kad 
mandagumas yra džentelmeno pažymys, 
bet ne kiekvienas žino, ką reiškia būti 
džentelmenu. Vieni kiti išsivaizduoja, kad 
džentelmenas turi būti aukštos kilmės 
arba turėti turtingus tėvus. Toli gražu: 
tų ypatybių niekuomet nepakaktų. Tikru 
džentelmenu gali būti kiekvienas žmo
gus, neatsižvelgiant nei į jo kilmę, nei į 
visuomeninę padėtį, jeigu jis yra garbin
gas, malonus ir 'kilnus.

Taip pat nereikia galvoti, kad čia 
kalbama apie siuvėjų lėles arba vadina
mus ,palotinos sūnelius”, kurie neturi nei 
dvasinių -nei fizinių jėgų. Džentelmenas 
turi mokėti susirasti teisingą kelią ir jo 
laikytis, nors ir visi aplink būtų kitos 
nuomonės, bet tuo pačiu jo veiksmai turi 
būti teisingi

Vienas iš 
kuriais man 
mahometonų 
se. Nors jis
nėmis, o baltųjų dar niekuomet nebuvo 
matęs, jis elgėsi taip garbingai, kaip bū
tų elgęsis karalius.

Mandagumas nieko nekaštuoja, rei
kia tiktai norėti jį įsigyti. Dažnai žmo-

ir altruistiški.
mandagiausių žmonių, su 
teko susidurti, buvo senas 
kaimietis Indijos džiunglė- 
retai tesusitikdavo su žmo-

nėms sunku ir įkyru nuolat galvoti apie
kitus ir jų reikalus.

Skautai raginami būti ypatingai rū
pestingi ir malonūs santykiuose su silp- 
nesniaisiais, pav., vaikais, seniais bei in
validais. Šis dalykas nėra labai sunkus, 
nes kiekvienas gailisi ir užjaučia tiems, 
kurie vienu ar kitu atžvilgiu nuskriausti. 
Mes kartais pasakome, kad vaikai tikras 
vargas, bet savo širdy mes juos mėgsta
me. Šis jausmas atsiranda savaime ir jo 
nereikia gėdytis: jis mums suteikia gar
bės, nes globoti silpnesnį yra stipresniojo 
pareiga.

Gal mes kantais piktinamės senų žmo
nių nepaslankumu bei pedantiškumu, bet 
savo širdyje mes pripažįstame, kad jie

(Tęsinys 249 pslp.).
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Lordas Baden-Powellis.Gyvenimas stalinėje
Gyveno žiloje senovėje žmogus. Jis 

išmintingas, bet nepažinojo savo būdos, ir murmėdavo.buvo labai 
laimės jausmo, nes, išmokęs vieną daly
ką, pastebėdavo, kad dar daugybė kitų 
dalykų jam nežinoma.. O jis troško žino
ti visa, ką tik galima žinoti.

Įvyko tas pats, kas įvyksta lipant į 
kalną:' pasiekęs — kaip iš pradžių atro
dė — aukščiausią viršūnę, pamatai, kad 
už jos yra aukštesnių kalnų ir už šių 
kalnų dar aukštesnių.

Diogenas — taip vadinosi žmogus, 
apie kurį aš kalbu — pavargo nuo ilgos 
kelionės. Panašiai į lapę, kuriai vynuo
gės rūkščios, kadangi ji negali jų pasiek
ti, jis nutarė, kad žmogui visiškai neišsi
moka mokytis; viskas pasaulyje kvaila, 
ypač žmonės, kurie mokosi, uždirba pi
nigų ir išleidžia juos.

Taigi, jis nuėjo ir apsigyveno stati
nėje, kurioje pakako vietos atsigulti, ne
sirūpindamas, ką jam kita diena atneš. 
Tai, be abejonės, buvo paprastas gyve
nimas, bet, deja, pats Diogenas juo ne
sidžiaugė: jis pasidarė piktas ir nedrau
giškas, ir niekas jo nemėgo. Jeigu žmo
nės nueidavo jį atlankyti, jis iškišdavo 

oJTleilė
Meilė lengvutė, kaip plaštakėlė, 

Meilė greit gęsta, kaip kibirkštėlė, 
Kaip aguonėlė greitai nuvysta 
Jeigu širdyje dagių pridygsta. —

Su meile, broliai, darbą pradėkim,
Tiktai su meile visi budėkim!
Meilė galinga mus tepalydi, 
Mūsų širdyse meilė težydi!
Naujos gyvybės meilė — kūrėja,

Visa kas gera meilė — tvėrėja, 
Jeigu širdyse meilę turėsim — 
Visus pavojus mes nugalėsimi

Žmogus be meilės — laivas be vairo, 
Blaškomas audrų, varguose braido. 
Tikrąją meilę visur ugdykim 
Josios galybę visi pažinkim!
Meilė lengvutė, kaip plaštakėlė,

Meilė greit gęsta, kaip kibirkštėlė, 
Taigi, brangieji, kas valandėlę, 
Gaivinkim meilę, kaip lepią gėlę! P. Š.

savo galvą, kaip blogai nusiteikęs šuo iš

Diogenas pasirinko tokį gyvenimą ne 
todėl, kadangi jis laikė jį geresniu už ki
tų žmonių gyvenimą, bet kadangi jam 
visa kita atrodė blogiau, ir tokiais mo
tyvais niekuomet negalima pagrįsti savo 
veiksmų, jeigu nori jais džiaugtis.

Nė vienam žmogui Diogeno gyveni
mo būdas neatrodė vertas sekti, ir aš tai 
puikiai suprantu.

Labai neišmintinga niekinti kitu žmo
nių papročius; rezultatas yra tas, kad 
jie jų dar stipriau laikosi. Daug išmin
tingiau yra parodyti, kad tavo būdas gy
venti yra geresnis, kuo gali būti giliai 
įsitikinęs, jeigu esi tikras skautas.

Laikydamasis skautų principų, duok' 
gerą pavyzdį savo darbais. Tiktai tokiu 
keliu sukelsi kituose žmonėse norą įstoti 
į skautybės eiles.

Man atrodo, kad žmonės, kurie am
žinai peikia kitus arba juokiasi iš jų, yra 
panašūs į Diogeną: jie patys nieko gero 
neturi parodyti ir tikriausia nesuras nė 
vieno žmogaus, kuris sutiktų gyventi 
drauge su jais statinėje.

Išvertė A. Lichtenšteinaitė.

Skautas džentelmenas
(Tęsinys iš 248 pusi.)

ilgos kelionės išvarginti ir reikalingi pa
ramos, kantrybės ir meilės.

Truputį kitaip yra su aklaisiais, luo
šais, kurčiais ir panašiais žmonėmis. Jiems 
nereikia parodyti, kad jie silpnesni arba 
atsilikę. Būdami labai jautrūs, jie daug 
kenčia ir nenori būti išskirti iš kitų. Su 
jais reikia labai paprastai elgtis ir jokiu 
būdu nepriminti jiems apie jų trūkumus.

Visi, tur būt, atsimenate, kaip ne
smagu būdavo, kai jūsų tetulė arba šiaip 
vyresni žmonės glostydavo jūsų plaukus 
ir vadindavo jus vaikeliais, mažyčiais. 
Visuomet reikia vengti panašių scenų ir
būti tokiu, koks esi: nei ypatingai nusi
žeminti, nei žiūrėti iš aukšto.

Kaip jums atrodo mandagumas mo
terims ir mergaitėms? Ar reikia šiais 
laikais, kada žmonės kalba ir rašo apie 
vyrų ir moterų lygybę, taikyti joms ypa
tingas taisykles? Natūralus vyrų palin
kimas visuomet būdavo ginti ir globoti 
jas visose gyvenimo sunkenybėse, bet 
tuomet jos tikrai būdavo silpnesnės ir 
nesavarankiškos. Šiandien dalykai pasi
keitė, ir moterys stengiasi neatsilikti nuo 
vyrų. Jos pasiekia gražių rezultatų, ko 
niekas negali užginčyti. Užtat kiekvienas 
vyras turi jas dar labiau gerbti, kaip 
anksčiau. Nei savarankiškumas, nei mok
slas nenustelbė moteryse noro turėti ge
rą draugą — padėjėją — vyrą.

Skautai turėtų parodyti kitiems ke
lią, visuomet gerbti ir padėti moterims, 
kur tik su jomis susiduria: autobuse, 
traukinyje, gatvėje ar namuose.

Tos pačios pagarbos ir malonaus el
gesio vertos jūsų draugės bei seserys. 
Niekuomet nepamirškite gerbti jų norus 
ir pagelbėti joms, kur reikalinga.

Tikras vyras nėra tas, kuris stumdo 
ir niekina 'kitus: toks žmogus niekuomet 
neįsigys džentelmeno vardo ir kitų žmo
nių meilės bei pagarbos. Tikras vyras vi
suomet atsižvelgia į kitų norus ir elgiasi 
maloniai bei garbingai. Jam geras vardas 
ir žmonių pagarba visuomet užtikrinti.

cisimenu...
Tos naktys deimantu žvilgėjo mėnesienoje, 
Pražilusi Šventoji meldams sekė pasaką ... 
Prisimenu, prisimenu, kaip liepos vakarą 
Bernų pravirkdyta raudodavo armonika ...

Brezento miestą žvaigždės tyliai aplankydavo, 
Ir pietvėjis, pušis išglostęs, užlinguodavo ... 
Ach, dar prisimenu sargybinį žingsniuojantį, 
Ir kaip apuokai su naktimi kalbėdavo ...

•
Paskiau vargonais šakos gausdavo sukilusios, 
Ir vyturiai žvaigždes lydėdavo dainuodami... 
Prisimenu, prisimenu trimitą šaukiantį 
Ir žalią miestą, kylantį į naują rytmetį...

Jurgis Strakšys.
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Žiupsnelis įspūdžių iš Estijos skautų tautines stovyklos

Kelios dienos parengiamoje stovykloje 
Kleboniškyje ir š. m. VII.9 d. mūsų repre
zentacinis vienetas, susidedantis iš 12 
žmonių, susirinko Kauno geležinkelio sto
ty.

Mes vykstame į Estijos skautų tautinę 
stovyklą.

Laikas lekia, iki traukinio išėjimo be
liko vos 5 minutės, o mes dar tempiame, 
nešame savo bagažą, kurio ir nesigailėjo
me pasiimti. Pagaliau, sustojame pusračiu 
ir klausomės, ką sako mus išlydintis 1. e. 
Brolijos Vado p. vyr. sktn. A. Saulaitis. 
„...Jūs vykstate į Estiją atstovauti savo 
skautų, savo krašto, tad stenkitės, kad 
Lietuvos vardas būtų visų mylimas ir ger
biamas“.

Konduktoriaus „važiuojam“ mus išsky
rė iš savųjų tarpo. Jau judame... mes ne
išlaikome ir šaukiame „sudie“, „valio“, o 
pagaliau iš mūsų krūtinių išsiveržia ir 
daina: „Važiavau dieną, važiavau naktį“... 
Mes lekiame pro lietuviškus kaimus, miš
kus, laukus... Širdyje taip malonu, smagu; 
juk visa tai, ką mes dabar matome, yra 
mūsų tėvynėje. Ir vėl, tarsi susitarę, už
traukiame: „Lietuva brangi, mano tėvy
nė“.

Saulutė leidžiasi..
Ir mes jau Latvijoje. Atlikę menkučius 

formalumus ir atsigėrę latviško vandenė
lio, lipam atgal į savo prikimštus kupee ir 
vėl, pirmyn — iki pat Rygos. Stotyje mus 
pasitinka Rygos lietuvių skautai su savo 
vadu Jr. Stabiniu priešaky ir maloniai 
padeda persikraustyti į kitą stotį. Vagone, 
kuriuo važiuosime į Estiją, jau „apsigy
venę“ mūsų broliai — Latvijos skautai. 
Ką jau bekalbėti, pasigirsta latviškas „lai 
dzivo“, mūsų „valio“, bendros dainos, kal
bos, žaidimai, žodžiu sakant, nė nepajuto
me, kaip atsidūrėme

Estijos valgoje.
Ankstyvus rytas. Stotyje mus pasitin

ka estų skautės su gėlėmis ir vienas skau
tininkas, kuris su mumis jau nebesiskyrė 
iki pat stovyklavietės. Formalumų kaip ir 
nėra. Sušukę „Elagu Eesti“ važiuojame 
toliau.

Tallinas.
Valandėlė poilsio ir vėl riedame, rie- 

dame vis artyn ir artyn prie stovyklavie
tės. Vienas — kitas snūduriauja, kiti gro
žėjasi Estijos gamta, girdi, sako, mums 
primena Lietuvą, o kiti vėl ima pas jau- 
niausiąjį mūsų reprezentantą Lavišą (jis 
moka estiškai) estų kalbos „pamokas“.

Štai ir Haapsalu.
Visi sujudome, nors, tiesą pasakius, dar 

norėtųsi ir snūstelt. Bet, stovyklavietė už 
poros kilometrų — turime žygiuoti. Mes 
einame. Priešaky plevėsuoja trispalvė, o 
širdy taip linksma, nes žinome, kad ne
trukus šiame estiškame pušyne mes vėl 
sukursime savo lietuvišką kaimelį.

Elagu Paralepos pušynas.
Prasideda kaimelio statyba, gryno lie

tuviško, ornamentuoto kaimelio. Darbo 
tiek, kad net plaukai šiaušiasi, tačiau dir
bame visu smarkumu, nes ausyse tebe
skamba žodžiai: „...stenkitės, kad Lietuvos 
vardas būtų visų mylimas ir gerbiamas“.

Alio! Foer... Foer...
išgirdome vieno estų skautų vado šauks
mą. Iš pradžių ir nesupratome, kas čia per 
vienas tas „foer“, tik staiga vienas mū
siškių sušunka: „Vyrai, ar negirdite, kad 
„foeris“ apstojo pušyną. Juk tai gaisras — 
feuer“. Paaiškėjus „foero“ paslapčiai, oku
pavę visus savo kirvius, kastuvus, kibirus 
pasileidom nurodyta kryptimi...

Vakare, kai įvyko parado repeticija, 
išgirdome skaitant stovyklos įsakymą, 
kuriame minimas mūsų greitakojis sktn. 
Jesinevičius, kuris į gaisravietę atbėgo 
pirmasis, ir štai, lietuviams pareiškiama 
vieša padėka.

Stovyklos atidarymas.
Jau beveik pora dienų prabėgo mums 

bestatant savo stovyklą ir išaušo gražus 
sekmadienio rytas. Pro pušyną, tiesiog į 
mūsų kaimelį žvelgia saulutė ir šypsosi, 
šypsosi ne dėl ko kito, o vien dėl to, kad 
mes įstengėm įrengti tokį gražų lietuvišką 
kampelį.

Per nepilnas dvi dienas čia išdygo gra
žūs vartai, kryžiaus pavidalo stalas su 
Lituanicos emblema, smūtkeliukas po 

šiaudiniu stogeliu, puikios dvi iš samanų 
padarytos „sofos“, kurios savo puošnumu 
galėtų susilyginti ir su Kaimo vitrinose 
išstatytomis sofomis, lietuviškų liaudies 
meno dirbinių parodėlė, kurios eksponatai 
gauti iš Kauno „Marginių“ krautuvės, iš 
Rokiškio apskr. savivald. vaikų prieglau
dos ir iš užsienių reikalų ministerijos. O 
kur dar gražiai papuoštas vėliavos stiebas, 
skelbimų lenta, gražiai baltuojančių be
veik visas desėtkas palapinių, stalelis su 
patefonu ir lietuviškomis plokštelėmis, 
gautomis iš Kauno Karvelio prekybos na
mų, ir dar daug kitų įrangų bei pagraži
nimų. Štai, šis kampelis ir yra mūsų pra
mintas Lietuvos kaimu, nors jame tik 12 
žmonių.

Netoli banguojančios jūros laikomos 
katalikų skautams pamaldos. Čia nuaidi 
gražios lietuviškos giesmės ir... prasideda 
paradas — stovyklos atidarymas. Žinoma, 
pirmiausiai seka kalbos, kurių, deja, mes 
nesuprantame, o po to ir eisena — čia jau 
kitas dalykas. Pro garbinguosius svečius, 
kurių tarpe matyti ir Estijos Švietimo Mi- 
nisteris, pražygiuojame su iškeltomis di
džiulėmis tautinėmis vėliavomis, kas 
estams labai patiko ir jie, žinoma, katu
čių nesigailėjo.

Tuojaus po parado į mūsų tariamąjį 
Lietuvos kaimelį pradėjo plaukti žmonių 
eilės. Pasidarė didžiausia kamšatis.

Nepraeina pro šalį ir stovyklos vado
vybė su aukštaisiais svečiais. Jiems, ap
žiūrėjus mūsų „mažąją Lietuvą“, Estijos 
Švietimo Ministeriui įteikiame gražią me
dinę lėkštę su išskobtu mūsų Šefo Antano 
Smetonos atvaizdu. Pasigirsta „elagu 
Eesti“, „valio“, vienas-kitas pagyrimo žo
dis ir vėl žmonės tik eina, keičiasi, klau
sinėja... stebisi ir giria mūsų įsirengimą.

Taip slinko diena iš dienos, bet sulau
kėme

Liepos 15-tą.
Šiandie pas mus rengiama užsienių 

skautų vadams ir stovyklos vadovybei 
arbatėlė. Visi šiai arbatėlei produktai gau
ti iš mūsų didžiausių įmonių: „Maisto“, 
„Paramos“, „Pienocentro“ ir „Rūtos“ sal
dainių fabriko.
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Stebisi vadai tokiuo puošniu mūsų sta
lu ir giria lietuviškus gaminius, o mes vėl 
džiaugiamės, nes iš tikrųjų, nėra nieko 
malonesnio, kai žmogus matai, kad svečiai 
patenkinti.

Arbatėlės metu griežiamos lietuviškos 
plokštelės, dainuojama, taip, kad, jei mū
sų svečiai būtų užtrukę dar kokią valan
dėlę, tai ir iš jų pusės būtume susilaukę 
gabių lietuviškos dainos solistų.

Atėjo ir liepos 17-toji diena.
Dalis stovyklautojų išvykusi į Narvą, 

o likusieji šiandie minime dieną, kada žu
vo mūsų sparnuotieji didvyriai Darius ir 
Girėnas. Liūdnai plevėsuoja trispalvė, iš
kelta iki pusiau stiebo, tyliai rymo kry
žiaus pavidalo stalas su Lituanicos emble
ma, tyliai, tarsi verkdamos, ošia mūsų lie
tuviškojo kaimelio pušys, o iš mūsų lūpų 
veržiasi maldos žodžiai — giedama „Mari
ja, Marija“... Liūdime mes šiame Baltijos 
pajūry, liūdi ir visa Lietuva — mūsų tė
vynė.

Jau artinasi stovyklos galas.
Slinko dienos; saulėtos, lietingos, slin

ko malonūs vakarai — laužai, įvairūs pa
sirodymai, ekskursijos į Wormsos salą, į 
Narvą, į Haapsalų, į Talliną... Nenuilsta
mai griežė patefonas... skambėjo lietuviš
kos dainos, keitėsi tūkstančiai žmonių... 
Svečiai yra gavę lietuviškų biskvitų, sal
dainių; beveik be pertraukos šaukiama 
„elagu“, „valio“, daugelį estų skautų vadų 
apdovanojome lietuviškais liaudies meno 
dirbiniais, propagandinėmis knygomis, 
brošiūromis, kad ir mums išvykus estų 
tarpe pasiliktų malonūs prisiminimai. .

Sudie, jaukioji stovykla.
Praslinko dešimt jaukių dienų Estijos 

pušyne Paralepoje. Gaila, tiek darbo, tiek 
vargo, tiek įspūdžių ir štai mes turime 
apleisti ošiančias pušis, banguojančią jūrą, 
jaunuosius savo draugus.

Mes išvažiuojame. Ten, kur buvo gra-

Nėsdama gamtai poilsį, sapną ir tylą, 
juodais sparnais naktis žemę dengia. 
Miške ramu. Jei tik apuokas prabyla, 
arba šnera rasos sargybinis kai žengia. 
Tamsiam miško fone palapinės šviečia. 
Pro jų angas vien duslūs garsai girdėti, 
ir sargą vilioja — pailsėti kviečia, 
bet neleidžia pareiga: jis turi budėti. 
Degančios žarijos lauže dar rusena. 
Kibirkščių pulką paleidžia eglės šakutės. 
Garbingą, didžią praeitį jos mena, 
kai Amžinąją ugnį kūreno vaidilutės. 
Sargybinis greičiau žingsniuoti ima: 
apsuka palapines, žengia takeliu; 
visa pamiršęs, girdi tik ošimą, 
kai senas medis kalbasi su medeliu.

Vilkiukas.

žūs įrengimai, kur baltavo palapinių kai
melis, beliko tik ošiančios pušys ir daili 
skelbimų lenta su estišku įrašu: „Už vis
ką širdingas Jums ačiū. Iki pasimatymo 
Lietuvoje“.

Kelias atgal.
Ir vėl suprunkštė garvežys ir vėl mes 

riedame, riedame atgal į savo tėvynę — 
Lietuvą. Dar dienelė Talline apžiūrint 
miestą, muziejus, kita dienelė Rygoje pas 
savo brolius Rygos lietuvių skautus ir — 
mes jau gimtajam krašte.

O jums širdingas ačiū.
Vargu, ar mes bebūtume pasiekę to, ką 

pasiekėme šį kartą, kada daugelis mums 
ėjo į pagalbą gan žodžiu, gan darbais, gan 
gražiomis dovanomis.

Pirmiausiai turime dėkoti mūsų repre
zentacinio vieneto vadui sktn. Juozui Rai
niui, kuris sugebėjo išvesti mus pro visas 
kliūtis ir kurio nuopelną įvertinome ne 
tik mes, bet ir estų skautų aukštoji vado
vybė, apdovanodama jį garbės ženklu. O 
mūsų mylimam „brolėnui“ estų skautui 
dr-kui Eduardui Bliebemichtui, kuris 
stovykloje buvo mūsų pirmuoju bičiuliu 
ir pagelbininku, tenka tarti mūsų visų 
draugiškas ir skautiškas ačiū. Taip pat 
dėkojame „Marginių“ krautuvės vedėjui, 
Rokiškio apskr. savivald. vaikų prieglau
dai už paskolintus gražius liaudies meno 
dirbinius; mūsų didžiausiom įmonėm 
„Maistui“, „Pienocentrui“, „Paramai“, sal
dainių fabrikui „Rūtai“ už paaukotus lie
tuviškus maisto produktus, kurių skanu
mu džiaugėsi mūsų lietuviškojo kaimelio 
lankytojai. Dėkojame Karvelio prekybos 
namams už suteiktas lietuviškas plokšte
les, kurių garsai skelbė mūsų dainų bei 
muzikos grožį. Širdingas ačiū užsienių 
reikalų ministerijos informacijos skyriui, 
kuris mus aprūpino informacine literatū
ra. Taip pat dėkojame Rygos lietuvių 
„Šviesos“ dr-jos vadovybei ir skautams 
už malonų priėmimą Rygoje.

O Jums, Estijos skautai, kurių svečiai 
mes buvome, dėkojame už parodytą mums 
palankumą, draugiškumą ir linkime Jums 
augti, klestėti, stiprėti. Mes lauksime Jūsų 
mūsų tėvynėje Lietuvoje. Elagu Eesti!

Alius. Z.

14.802 premijos 3 2 0.000 lt. sumai. 
Didžiausios premijos: 2 po 10.000 lt., 2 po 5.000 lt., 8 po 2.500 lt., 14 po 1.000 lt., 28 po 500 lt. 
ir daugybė smulkesnių. Jos prieinamos kiekvienam, kas įstos L,A.K. civilinės aviacijos rėmėju. 
Pirmasis L.A.K. civ, aviac, rėmėjams premijų skirstymas — spalių 8 ir 9 d. d. 
SKUBĖKITE ĮSTOTI L. A. K. CIVILINĖS AVIACIJOS RĖMĖJU.

Ktunas, W. 20-59 ir 29-43
Vartokite visam 
pasauliui žinomus

SHELL
gaminius:
benziną, žibalą, motorų, 
cilinderių Ir mažinu tepa
lus, technikos Ir medicinos7 
vazeliną, parafiną ir kit.

The Shell Company of Lithuania. .

Centralinė Lietuvos Pieno Perdir
bimo Bendrovių Sąjunga

PlEHOBEtITRftS
Būstinė: 
Kaune, Laisvės ai- 29a Nr. 
Tel. Pienocentro centralinė. 
Skyrius: 
Šiauliai, Stoties g. 3, tel. 510.

Šaldytuvai Kaune ir Klaipėdoje
ORGANIZUOJA ir įrengia kooperatines 
pienines ir grietinės nugriebimo punktus. 
SUPERKA per pienines ir kooperatyvus 
aukščiausiomis pasaulinės rinkos kaino
mis kiaušinius. APRŪPINA per pienines 
pieno statytojus visomis pienininkystės 
reikmenimis pigiausiomis kainomis ir 
lengviausiomis išsimokėjimo sąlygomis. 
EKSPORTUOJA sviestą, kiaušinius, sū
rius, kazeiną ir kitus pieno produktus.

Kas nori valgyti sveikus ir ska- 
. nius mėsos gaminius, tas perka 

juos Akcinės B-vės „MAISTAS“ 
KRAUTUVĖSE.

Ake B ne ..HftlSTaS
yra įsteigusi nuosavių krautuvių KAUNE, 
KLAIPĖDOJ, PANEVĖŽY, TAURAGĖJ ir 
ŠIAULIUOSE.

Per savo krautuves b-vė parduoda: 
įvairias dešras, konservus, lydytus 
taukus, rūkytus ir virtus kumpius, 
šviežią jautieną, kiaulieną, veršie
ną, bekoną liekanas ir kitus mėsos 
gaminius Be to, „Maisto“ krautu
vėse galima užsisakyti: kraujo, mė
sos ir kaulą miltą, o taip pat ir žąsą 
plunksną. Kainos neaukštos!
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Vyresniosios 
skautės

(Pagal „A Book on Rangers“)

Šiais laikais utopijos nemėgiamos. Peržiūrėjus laikraščius 
ir pasiklausius žmonių kalbos, lengva įsitikinti, kad visų tema 
yra šio pasaulio blogybės. Griauti pasaulį kiekvienam geriau se
kasi, kaip jį rūpestingai statyti. Be to, malonu prieiti išvados, 
kad, išskyrus mus pačius, visi žmonės niekam tikę.

Nors taip ir yra, reikia pripažinti, kad niekuomet nebuvo 
dedama daugiau pastangų pasaulio būklei pagerinti, kaip šiais 
laikais. Ir vis dėlto pasaulis nėra rojus; vis dėlto jis pilnas ne
ramumo ir nepasitikėjimo, vis dėlto puikūs kelių žmonių už
simojimai nueina niekais, susidurdami su nepasitikėjimu, pavy
du ir egoizmu. Kaip išaiškinti tokį reiškinį?

Visų pirma, mašina be žmogaus pagalbos yra netikusi. 
Kad ji gerai dirbtų, neužtenka vien tiktai stengtis ištirti, kodėl 
ji neveikia arba blogai dirba, bet reikia ją gerinti ir tobulinti. 
Kad šis pasaulis būtų malonesnė vieta, moterys turi sutikti duoti 
daugiau, kaip kad jos gauna; turi turėti drąsos tikėti geru ir ne
sibijoti būti „vienintelė tos rūšies“. Keista: ne jau yra žmonių, 
kurie susideda iš 2 ar 3 žmonių „tos pačios rūšies“!

— Bet, — gal, pasakys vienas kitas, — pažiūrėkite į šių 
dienų žmones: ką galite iš jų sulaukti?

— Šiandien jauni žmonės tokie savarankiški, — pasakys 
kiti, — jie kratosi bet kokių patarimų, bet kokios pagalbos. — 
Jie be galo daug išsivaizduoja ir amžinai nepatenkinti, — pri
durs treti.

Šie kaltinimai teisingi, bet ar panašūs reiškiniai blogi? 
Tiesa, jie labai nemalonūs, bet ar jie nekalba apie tai, kad 
jaunuoliai ir jaunuolės auga? Juk galima taip pat skųstis ir tuo, 
kad kūdikis per didelis, nebetelpa lopšy. O, gal, pastebėję simp
tomus, rasime tinkamą gydymo būdą?

Šių dienų mergaitė nori atsilyginti už tai, ką ji gauna. Šį 
norą ji reiškia šiurkščiais žodžiais: „Man netinka, kad jūs da
rote man gera“. Bet leiskite jai tarnauti kitiems ir pamatysite, 
kad visa būklė pasikeis: teikdama laimės kitiems, ji mielai pri
ims ir kitų žmonių geras pastangas.

Mergaitė nepatenkinta; bet kaip ji galėtų būti patenkinta 
savo gyvenimu, kokiu jis paprastai yra! Ji turi ieškoti ko nors 
geresnio, kas iškeltų ją aukštai, kas duotų jos sielai sparnus.

Skautybė supranta mergaičių būklę; ji paduoda joms stip
rią pagalbos ranką ir stengiasi parodyti, kad pasaulyje yra dau
gybė didingų ir kilniu dalykų, kuriems verta gyventi ir net pa
siaukoti.

Ar mergaitė, priklausiusi skaučių draugovei ligi 17 metų, 
ras vyresniųjų skaučių tarpe tai, ko ji reikalinga? Jeigu ne, ar 
skautybė nebeturi nieko naujo jai pasakyti?

Skautybė yra būdo lavinimas. Reikia tikėtis, kad jeigu 
mergaitė buvo skautė nuo 11 ar 12 metų, ji šiek tiek prasilavi
no. Jeigu jos būdas nepasikeitė ir ji, sulaukusi 16 metų amžiaus,

Vyr. skautės lanko mūsų krašto piliakalnius.

Brolijos Vadas pulk. Šarauskas ir Šiaulių tunto vadovybė, su 
savo tuntininku vyr. sktn. K, Ubeika priešakyje, svečiuose vie

noje vyresniųjų skaučių draugovėje Šiauliuose.

vis dar tebesitenkina tuo, kas duodama 11, 12 metų mergaitėms, 
mes turime rimtai susirūpinti. Ar tikrai padaryta visa, kas ga
lima padaryti mergaitės būdui išlavinti? Ar mes kartais nepa- 
dėjome jai nesąmoningai pasilikti vaiku, tuo tarpu, kai ji turėjo 
stoti gyveniman ir eiti savo pilietines pareigas?

Kokia prasme šių dienų mergaitės pasikeitė?
Visų pirma, jos pradeda suprasti savo asmenį. Atmesdamos 

visa, kas jau sugramuliuota, jos stengiasi sudaryti savo nuomo
nes ir idealus, deja, labai dažnai klaidingu būdu. Namuose 
mergaitėms paprastai sunku lavinti savo individualybę: reikia 
prisiderinti prie kitų šeimos narių ir per daug nesiskirti iš jų 
tarpo. Tarnyboje mergaitės taip pat atlieka darbus, kurie joms 
kitų žmonių skirti: čia irgi nėra tikros progos individualybei 
reikšti. Todėl jų noras parodyti ką jos gali ir kas jos yra dažnai 
pasireiškia nemaloniu būdu: jos stengiasi atkreipti žmonių dė
mesį kalbėdamos balsiai, dėvėdamos ryškiais rūbais ir nešioda- 
mos pigius, į akį krentančius papuošalus.

Skautybė, suprasdama mergaičių natūralų norą parodyti, 
kad jos turi individualybę, stengiasi nukreipti jų pastangas tei- 
singon pusėn. Šis uždavinys be galo sunkus; jis beveik negali
mas atlikti paprastoj skaučių dr-vėj. Reaguodamos į praeitį, jos 
žaidimus laikys vaikiškais, kritikuos visą draugovę arba įsa
kinės jaunesnėms mergaitėms. Taigi, jos mielai stos į vyresniųjų 
skaučių eiles, tikėdamosios pritaikyti praktikoje visa tai, apie 
ką ji iki šiol tiktai mokėsi.

Vyresnė mergaitė ir kitu atžvilgiu skiriasi nuo savo jau
nesniųjų seserų. Skautės gyvena pagal beveik nustatytą planą: 
priešpietis praeina mokykloje, o popietis skirtas įvairiems dar
bams: pamokoms ruošti, žaisti, namų pareigoms atlikti. Vyres
nė mergaitė tarnauja arba studijuoja; jai reikia dažniausiai pa
čiai manytis ir išsikovoti egzistenciją. Viena pavargsta ir reika
lauja poilsio; kita, sėdėdama už rašomosios mašinėlės, turi per 
daug energijos ir ieško būdų jai išnaudoti. Visiškai aišku, kad 
turime griebtis skirtingų priemonių skirtingus mergaičių tipus 
patenkinti: vienoms duosime proto lavinimo darbus, kitoms pa
rūpinsime žaidimų ir kitų pramogų.

Vyresnėms mergaitėms vyrų klausimas dažnai labai įdo
mus. Norėdamos pergyventi šiokius tokius nuotykius, kurių jos 
prisiskaitė romanuose ir prisižiūri kinematografuose, jos prade
da vaikščioti su — deja — dažniausiai mažai pažįstamais vyrais. 
Jeigu tėvai tuo nepatenkinti, jos dar labiau užsispiria.

Skaučių vadovybė stengiasi patenkinti mergaitės troškimą 
pergyventi kažką nepaprastą, ruošia stovyklas, iškylas ir keliones 
Į svetimus kraštus.

Jauna mergaitė yra svajotoja. Juo sunkesnis ir tamsesnis 
jos kasdieninis gyvenimas, juo daugiau ji svajoja apie gražius 
dalykus, kuriuos ji atliktų kitose aplinkybėse. Kadangi jos sva
jonės visiškai neatitinka realybę, ji po kiekvienos ekskursijos 
į sapnų karalystę grįžta labiau nepatenkinta. Ji nustoja drąsos 
ir linksmos nuotaikos žiūrėti gyvenimui į akis ir rasti jame tai, 
kas gera.

Skautybė neturi būti sapnas, kuris gaubia žmones, ieškan
čius pabėgti nuo gyvenimo. Skautybė yra kažkas, ką kiekvienas 
parsineša į namus; kas duoda širdžiai stiprybės ir žingsniams 
drąsos nugalėti kasdieniškus vargus.

Skautybė nėra neįvykdoma svajonė, bet vizija, kurią kiek
vienas gali realizuoti savo gyvenime.

A. Lichtenšteinaitė.

252

8



Dvi savaites pas Austrijos katalikus skautus
ĮSPŪDŽIAI IŠ AUSTRIJOS ŠV. JURGIO SKAUTŲ ORGANIZACIJOS 10 METŲ SUKAKTIES STOVYKLOS.

Rašo Brolijos Vyriausios Vadijos užsienio skyriaus vedėjas sktn. K. Laucius.

Pereitą syk papasakojau mūsų kelio
nės į šią stovyklą įdomesnius nuotykius, 
kaip įsikūrėme ir kaip atrodė iš pavir
šiaus visa stovykla. Dabar trumpai papa
sakosiu keletą stovyklos gyvenimo epi
zodų, kurie, mano manymu, galėtų būti 
Jums įdomesni.

„Pulkim ant kelių“ skamba Austrijos pa
dangėje.

Per mišias visuomet drauge su aus
trais skautais giedodavome jų giesmes, 
lyg seni giesmininkai, nes jų giesmių me
lodijos labai paprastos, o giesmių teks
tą gaudavome. Pagaliau, bepigu nebūti 
,,geru“‘ giesmininku, jei giedi drauge su 
dviem trim šimtais žmonių... Nutarėme 
parodyti austrams, jog mūsų giesmės, jei 
jau negražesnės, tai nė kiek neblogesnės 
už jų ir mes sugebėsime pagiedoti ir be 
trijų šimtų padėjėjų. Dėl to pasiprašė
me, kad leistų mums sugiedoti per mišias 
sekmadienį liepos mėn. 19 d., kai į jas su
sirinks visa mūsų pastovyklė. Pasiryžo- 
me sugiedoti po porą posmelių mūsų gra
žiųjų giesmių — „Pulkim ant kelių" ir 
„Marija, Marija“... Tačiau reikia atvirai 
pasisakyti, kad truputį baimės teko išgy
venti, nors mūsų Jurgis (Gimbutas) ir 
tvirtino galįs drąsiai traukti kažkokiu 
ten „pirmuoju balsu“. Bijojau, kad aš 
viską nesugadinčiau, nes mane Dievas 
tesiteikė apdovanoti vadinamuoju „žu
vies balsu“. Padarę krūmuose nedidelę 
„repeticiją“ paskiau per mišias traukėme, 
kaip kiekvienas sugebėjome. Kaip mums 
pasisekė, man sunku būtų spręsti, nors 
austrai paskiau ir gyrė mūsų balsus... Ta
čiau mes laimėjome nors tiek, kad pa
rodėme, jog stovykloje yra lietuvių, ir 
jie, nors ir trys būdami, stengiasi supa
žindinti stovyklautojus su gražiosiomis 
savo religinėmis giesmėmis.

Vienos arkivyskupas „mainikauja“ su lie
tuviais.

Liepos mėn. 21 d. rytą stovykloje lai
kė pontifikalines mišias Vienos arki
vyskupas Jo Eminencija kardinolas Theo
dor Innitzer. Po mišių jam buvo prista
tyti įžymesnieji stovyklos vadovai ir už
sienių skautų delegacijų vadai. Mes nu
tarėme šia proga padovanoti kardinolui 
atminimui vieną medinį kryželį, kurių bu
vome įsigiję Kaune iš „Marginių" koopera
tyvo. Šį kryželį kardinolui įteikė mano 
žmona, o man teko „kalbą“ pasakyti — 
paaiškinti Jo Eminencijai, kad mūsų tė
vynė yra vadinama „kryžių šalimi“, nes 
prie dažno ūkininko sodybos ir šiaip vi
sur pakelėse stovi kryžius ar koplytėlė. 
Kardinolas buvo labai patenkintas (tai 
matyti ir iš čia dedamos nuotraukos, ku
ri vaizduoja kryželio įteikimą) ir greit 
išrausęs savo kišenius ten surado gražų 
medalį,-kurį padovanojo jį , mano žmonai.

Teikiu būdu įvyko lyg ir mainai, ku
riuos stovyklos laikraštis „Laxenburger 
Lagerfeur“ šiaip aprašė:

Kard. Innitzer apžiūrinėja mūsų jam pa
dovanotąjį kryželį.

„Musų kardinolas „mainė“.
Po pontifakalinių mišių, kurias antra

dienio rytą celebravo Jo Eminencija, jis 
su savo palydais apžiūrinėjo stovyklą. 
Viena lietuvių vadovė pasiūlė Jo Emi
nencijai mažą medinį kryželį, kokie kad 
stovi Lietuvoje prie ūkininkų namų. Kar
dinolas paėmė jį su matomu pasitenkini
mu ir davė jai atminimui medalį. Taigi 
tikrai skautiškas „mainas"!"

Austrų skautai kardinolą Innitzer la
bai gerbia, nes yra didelis jų bičiulis, 
žmogus labai paprastas, mėgstąs pajuo
kauti. Kaip matome, jie vadina jį labai 
„famliliariškai“ — mūsų kardinolas. Dėl 
to žinia apie kryželio padovanojimą tuoj 
pasklido stovykloje. Paskiau sutikdami 
mane stovykloje keli skautai teiravosi, 
ar aš padovanojęs kardinolui kryželį.

Rokiškio skautės — „Marginių“ konku
rentės.

Gražių dalykų turi „Marginių" koope
ratyvas Kaune. Tai ypač pajuntame kas
met mes, skautai, kai pasiskolinę iš čia 
mūsų liaudies meno išdirbinių nusigabe
name juos į užsienių stovyklas. Gaila tik, 
kad šie išdirbiniai kiek brangoki. Turė
jome, kaip jau rašiau pereitame numery, 
ir šioje stovykloje keletą dalykėlių iš 
„Marginių". Be to, dar turėjome Rokiš
kio savivaldybės prieglaudoje esančių 
skaučių išaustą staltiesę ir takelių su 
skautiškais ženklais. Visi drožiniai ir šie 
audiniai turėjo labai didelį pasisekimą. 
Tų kelių dalykėlių, kuriuos mes turėjo-

Rokiškio skaučių austa staltiesė puošė 
palapinę, kur Vienos arkivyskupas pus

ryčiavo.

me nusigabenę, ateidavo pažiūrėti net 
ekskursijos. Čia rasite vieną Gimbuto 
nuotrauką, kuri vaizduoja kunigų eks
kursiją, apžiūrinėjančią mūsų koplytėlėje 
pastatytą Rūpintojėlį. Daugelis lankytojų 
atėję pas mus sakydavo, kad girdėjo, jog 
mes turį atsivežę gražių dalykų ir klaus
davo, ar gali pažiūrėti mūsų „meno tur
tus". Rodydavome tuos savo „turtus" ir 
skaudėdavo širdis, kad neturėjome lėšų 
atsivežti čia daugiau mūsų liaudies meno 
išdirbinių ir surengti parodėlę. Kokia 
puiki būtų buvusi mūsų liaudies meno 
propaganda! Atrodo, kad ateityje šiame 
darbe turėtų skautus medžiagiškai pa
remti, o darbo, savo jėgų, mes nepagai
lėsime!

Stovyklos lankytojai labai domėdavo
si aukščiau minėtais Rokiškio skaučių 
audiniais. Daugelis stebėdavosi, kai mes 
paaiškindavome, jog šie audiniai mūsų 
jaunų sesių rankų darbas. Kardinolui, 
apie kurio atsilankymą anksčiau pasa
kojau, vienoje palapinėje buvo suruošti 
užkandžiai. Skautai, kurie stalą rengė, 
atėjo pas mus prašyti, kad paskolintu- 
mėm minėtąją savo staltiesę. Ji buvo 
pakabinta kardinolo kėdės užpakaly. Tai 
galima matyti, kad ir nelabai pavykusio- 
je, nuotraukoje, kuri čia dedama. O da
bar šioji staltiesė, tur būt, puošia Jo 
Eksc. Austrijos Respublikos Prezidento 
p. Miklas stalus. Apie tai tuoj papasa
kosiu jums smulkiau, o dabar norėčiau 
tik pasakyti, kad Rokiškio tuntinin'ką 
vyr. sktn. Rozmaną ir savivaldybės prie
glaudos vedėją, kurio auklėtinės tokių 
gražių rankdarbių moka, reikėtų pabarti 
už jų kuklumą, kad šių darbų plačiau ne
pareklamuoja.

Pasirodymas mūsų „brolėnui“ ir linksma
jam Vienos muzikantui talkininkaujant.

Kada mes važiavome į stovyklą, gal
vojome, kad jokiuose skautiškuose pasi
rodymuose prie laužo ar kitur dalyvauti 
negalėsime. Ką gi padarysime trys būda
mi. Bet kai nuvažiavome, pasirodė, kad 
nėra kaip nedalyvauti, jei norime, kad 
stovyklautojai žinotų, jog ir lietuvių yra 
stovykloje. Liepos mėn. 2'1 d. po pietų 
buvo skirta pasirodyti užsienių skautams. 
Mes pasiryžome pademonstruoti šokį 
„Noriu miego", tačiau neturėjome nei 
griežiko, nei šokėjų, nes su mano žmona 
nors ir buvome keturi, bet aš savo am
žiuje šio šokio nebuvau šokęs. Bet kai 
bėda verčia, tai ir išeitis randama. Ku
nigo Villibrordo draugovėje atsirado po
ra skautukų, kurie mokėjo groti armoni
ka. Vieną jų — Wolfgang Muller, — kurį 
pakrikštijome „linksmuoju Vienos muzi
kantu“, maždaug per pusvalandį išmoki
nome groti šį šokį. Antrą šokėją moterį 
pažadėjo parūpinti Vainauskas, o kiti iš
mokė mano vietoje šokti mūsų „brolė
ną" — Hans Holerpach. Taip susitvarkę 
nukirtome į aikštę. Vainauskas čia pat,253
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Taip atrodė tie skautukai, kuriems Lau
čienė „paišydavo“ į užrašų knygeles.

žiūrovų akivaizdoje, per porą minučių, iš 
Gimbuto padarė „Gimbutaitę“, o aš per 
dar trumpesnį laiką čia pat „išmokiau“ 
mūsų „brolėną“ šokti vietoj manęs. Taip 
ir pašokome. Iš plojimo sprendžiant atro
dė, kad šis mūsų pasirodymas publikai 
patiko ir, atrodo, buvo vienas iš gerųjų, 
nes, apskritai, užsieniečiai silpnai pasi
rodė, nors kiti ir skaitlingai dalyvavo.
Stovyklos liga, nuo kurios užsieniečiams 

pirštai tindavo.
Visi, tur būt, girdėjote apie didžiausią 

tarptautinių stovyklų ligą, kurią vadina 
„change" (mainyti). Šios stovyklos daly-
viai sirgo kita nemažesne liga — auto- 
gramų medžiojimu. Kai tik susitinka už
sienietį skautą, ypač jei jis atrodo pana
šesnis į vadovą, tuoj prašo parašo, o kai 
imi rašyti, bematant subėga koks dešimt. 
Taip ir gaudydavo mus po stovyklą, lyg 
kokias įžymiausias kino žvaigždes ar 
boksininkus. Taigi nors sykį pabuvome 
įžymenybėmis. Daug kam toks autogramų 
medžiojimas nemaža įgriso. Stovykloje 
buvo vienas skautas iš Indijos. Jis ke
liauja dviračiu aplink pasaulį ir pakeliui 
pateko į šią stovyklą. Jį autografų me
džiotojai tiek persekiodavo, jog ėmė pa
galiau ir užsirišo dešinės rankos rodo
mąjį pirštą — esą jis sutinęs. Tačiau ir 
tai negelbėjo. Nebeliko vargšui kitos 
išeities, kaip prašyti per stovyklos laik
raštį autografų mėgėjus, kad jo pasigai
lėtų. Apie tai čia pasakoju turėdamas 
prieš akis mūsų tautinę stovyklą. Būtų 
labai nesmagu, jei ir mes užsikrėstumėm 
šia nemalonia liga.

Iš mūsų „kontingento“, tur būt, dau
giausia šios rūšies klijentų turėdavo Lau
čienė, kai ateidavo į stovyklą, nes ji 
„simpatiškesniems" dar „nupaišydavo“ 
šalia parašo ką nors iš stovyklos gyve
nimo.
j,Tu lietuvis? —• Ne, lenkas! — Na, tai 

eik sau...“
Vienos vilkiukų draugovės, kuri gy

veno drauge su mūsų „kontigento" nariu 
Laučiene, susirgo vadas ir nebeliko kam 
jais rūpintis. Aplinkybės taip susidėjo, 
kad kol jų vadas pasveiko, jai teko tais 
berniukais rūpintis. Pamokydavo juos 
triūsų tautinių žaidimų, šokių, dainelių ir 
šiaip išsigalvodavo įvairių pramogėlių. 
Trumpu laiku jie, t. y. „naujasis vadas" 
ir vilkiukai, taip susibičiuliavo, jog atro
dė, kad draugystei nebus galo. Vieną po
pietį lynojant ir mes likusieji atėjome jai 
į talką — ėmėme drauge žaisti. Iš kaž
kur atsirado ten taip pat lietaus pabūgęs 

ir vienas lenkų skautas. Panoro ir jis su
eiti su tais berniukais į artimesnius san
tykius. Užkalbina jų vieną ir įvyksta 
toks dialogas:

— Tu lietuvis? — klausia užkalbin
tasis vilkiukas.

—1 Ne, aš lenkas! — atsako šis užak
centuodamas žodį „lenkas“.

— Na, tai eik sau... — mostelėjo ran
ka ir grįžo pas mus.

Žinoma, jis tą patį būtų pasakęs ir 
kiekvienam kitam, nes geriausi iš visų ' 
jam atrodė lietuviai. Bet šis epizodėlis 
turi ir kitą pusę. Jis parodo, kad savo 
kraštui galima įsigyti simpatijų ir maž
možiais, jei tik būsi nuoširdus. Mūsų san
tykiai su minėtais vilkiukais nepraėjo ne
pastebėti ir austrų skautų vadų. Matyt, 
sergantį jų vadą kiti informuodavo, kad 
lietuvė skautė rūpinasi jo berniukais, nes 
pasveikęs jis rado rėikalo suieškoti ma
ne ir man, kaip lietuvių delegacijos va
dovui, už tai padėkoti.

„Ką čia šneki! Kainuose vagių negali 
būti!“

Stovyklos metu buvo suorganizuota 
norintiems ekskursija į kalnus. Mes pa
sirinkome „Hochschneeberg" kalną, ku
ris siekia 2000 metrų. Kai nuvažiavome, 
pasirodė besąs toks oras, jog viešbuty

Keturių veiksmų „Laxenburgo tragedija“. 
Taip austrai stovyklos laikrašty pašiepė 

parašų „medžiotojus“.

kūreiio krosnis. Rūkas buvo toks dide
lis, kad už 10—15 metrų negalėjo žmo
gaus pažinti, o kelius vėjas plikyte pliki
no. Sustojome viešbuty, esančiame 1800 
mtr. aukštumoje, tačiau panorome įkopti 
į pačią viršūnę. Bet tokiu apsirengimu, 
kokį mes turėjome, eiti buvo kvailystė. 
Tačiau išėjome. Vienas vengras, pasigai
lėjęs, paskolirio Laučienei savo treningo 
kelnes. Ir per tas vengriškas kelnes aš 
tik tik į bėdą neįklimpau.

Bekopiant į kalno viršūnę lietus mus 
beveik kiaurai permerkė ir tikslo nepa
siekę grįžome atgal. Pakeliui užsukome 
į turistų namelį šiek tiek išsidžiovinti. 
Žmona tuoj paliepė man išnešti lauk ir 
padžiauti ant tvoros jos odinį dirželį pal
tui sujuosti, kurį prieš išvažiuojant buvo 
įsigijusi ir po Kauną irfrantavojo" — esą 
gražus. Padžioviau. Po kiek laiko liepia 
nešti padžiauti minėtas vengro kelnes. 
Ką gi darysi — klausau, nes juk ne vel
tui yra išaiškinta, kad šeimoje vienas tu
rįs viešpatauti, o antrasis klausyti. Bet 

išėjęs pamatau kažkokį įtartinos išvaiz
dos tipą ir grįžtu atgal, nors ir jis tuoj 
pat ateina į trobelę. Kažkodėl pabūgau 
jas lauke palikti. Įėjus, kad čiups mane 
į nagus, kam parsinešu atgal šlapias kel
nes. Aiškinuosi, jog pabūgau, kad nepa
vogtų.

— Ką čia šneki. Iš kur gi bus kalnuo
se vagių ir dar šiokią dieną, —■ įtikinė
ja mane.

—• Yra jų kalnuose ar nėra, o kelnių 
vistiek nepaliksiu! — užsispyriau ir tiek

Kai susirengėme vykti toliau, paprašė 
manęs dirželį atnešti. Išėjęs žiūriu — ant 
tvoros tik tuščia vieta. Pirkelės šeiminin
kas šypsodamasis, lyg tai būtų labai 
įprastas įvykis, paaiškino: „Kas nors pa
siėmė“. Jei ne mano užsispyrimas, tik
riausiai būtų buvusios nudžiautos ir džio
vinamos vengro kelnės. Tada, žinoma, 
man būtų kliuvę nuo dviejų: žmonos ir 
vengro.

Kada kur važiuosit, žinokit, kad va
gių niekur nestinga.
Skautininkas Rullis apgaviko padėty...

Minėtoje pirkelėje ant stalo bestovįs 
automatas šokoladui pardavinėti. Tai 
stiklinis, gaubtuvo pavidalo, indas, pridė
tas šokolado gabalėlių. Parašyta, kad rei
kia įmesti 10 grašių ir daugiau nieko. 
Žiūri Laučienė su latvių delegatu Rulliu 
ir tarp jų užsimezga latvių kalba toks 
dialogas:

— Nori, Rulli, šokolado?
— Taip, o tu.
— Noriu.
— Na tai mesk 10 grašių, — pasiūlo 

Rullis.
— Ne, pirma tu, o paskui aš, — šioji 

spiriasi.
Pagaliau Rullis įmeta pinigą, bet šo

koladas — nė krust. Ir šokoladas ir pi
nigas viduje matyti, bet nė vieno nė ant
ro paimti negalima...

— Fraulein, uhu! — šaukia Rullis nu
ėjusią į kitą kambarį tarnaitę. Girdi, įme
čiau 10 grašių, o šokoladą negaliu pa
imti.

— Das ist nicht wahr...“ (tai ne
teisinga), — tvirtina jį žiūrėdama į Rullį 
tokiu žvilgsniu, kuris sako: „Ko čia da
bar mane apgaudinėji", Įninkame visi Įro
dinėti, kad tikrai įmetė pinigą. Netiki ir 
gana. Matyti, jos kalnietiškoje galvutėje 
neranda vietos mintis, kad mes nemoka
me automatu naudotis. Atrodė, kad teks 
mūsų bičiuliui likti jos akyse prigaviku. 
Bet štai atėjo šeimininkė Ir mūsų garbę 
išgelbėjo — pasuko rankenėlę ir šokola-

Stovyklos vadai užkandžiaudami infor
muoja korespondentą. Kairėje — prof. 

Kerber, dešinėje stovyklos v-kas inž.
Klarer.
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das iškrito. Tik tuomet ši kalnų „Tamo
šius nevierninks" įsitikino, kad tikrai bu
vo įmestas pinigas, nes kitaip nebūtų ga
lėję pasukti rankenėlę ir atidaryti auto
matą,

„Sveikinkit savo tėvynę!“
Liepos mėn. 24 d. stovyklą lankė Aus

trijos Respublikos Prezidentas Jo Eksc. 
dr. Miklas. Užsuko ir pas mus ir pasili
ko kiek ilgiau, teiraudamasis, kaip mums 
sekėsi kelionė į kalnus. Šia proga mes 
paprašėme priimti lietuvių atminimui 
kuklią mūsų dovanėlę — Rokiškio skau
čių austą staltiesę, kuria buvo padengtas 
mūsų stalelis. Ponas Prezidentas nuošir
džiai padėkojo ir paprašė atsiųsti jam, 
kai pasibaigs stovykla, „Jums būtų 
skriauda, jei aš dabar ją paimčiau", — 
pasakė jis mums. Tai rodo, kokios nuo
monės buvo Ponas Prezidentas apie šį 
mūsų skaučių darbelį. „Sveikinkit savo 
tėvynę, kai grįšit“ — buvo jo atsisveiki
nimas su mumis.

Austrijos respublikos prezidentas p. Mik
las teiraujasi, kaip mums sekėsi kelionė į 
kalnus. Foto J. Gimbuto.

„Vienybiška“ arbatėlė su „Paramos“ 
duona ir „Rūtos“ saldainiais.

Austrų skautų vadovybė vieną vaka
rą pakvietė mus ir sktn. Rullį vakarie
nės. „Revanšuodamies" nutarėme pa
kviesti juos į „vienybišką“ (lietuvių ir 
latvių) arbatėlę savo stovykloje. Sumuš
tinių patys pasigaminome, arbatos išvirė 
kunig. Villibrordo skautukai. Stalą taip 
pat pas juos „išsinuomavome". Šį stalą 
labai gražiai papuošė Vainauskas, panau
dodamas austines antklodes, ąžuolų ir 
kaštanų lapus. Per vidurį padarė iš kaš
tano lapų mūsų, latvių ir austrų skautiš
kus ženlkliukus. Sumuštinių pagaminome 
ir su „Paramos“ normaline duona, kurios 
buvome ten nusigabenę. Kai gaminome, 
aš įtikinėjau, kad daug gaminti neapsi
moka, nes vargu daug kam galės patikti, 
kadangi austrai sakė juodos duonos be
veik nevartoju. Deja, tie sumuštiniai pir
miausiai „sutirpo". Pasirodo, kad „Para
mos“ normalinė duona labai patvari. Šio
ji, kurią mes turėjome, tuo laiku jau bu
vo maždaug dviejų savaičių „amžiaus“, 
o nesudžiuvo ir skonio nepakeitė. Lygiai 
gerą pašisėkimą turėjo ir „Rūtos" saldai
niai „Skautas" ir „Skautė". Tarp kito ko 
ši arbatėlė parodė, kad broliui Vainaus
kui, nors jis iš profesijos ir menininkas, 
drąsiai galėčiau pasirašyti neegzaminavęs 
šeimininkės specialybę jį turint, žinoma, 
jei jis to panorėtų ir man būtų leista iš 
šio dalyko skautus egzaminuoti...
„Vaje, kaip panaši Lietuva į mūsų šalį!“

Turėdamas gražaus laiko, Vainauskas 
Laxenburgo pilies parke pradėjo teplioti

Čia matote, kaip kunigų ekskursija ap
žiūrinėja mūsų koplytėlę.

Foto J. Gimbuto.

akvareles. Per dvi ar tris dienas atsira
do jų bene šešetas. Paskutinį sekmadie
nį nutarėme surengti „parodėlę“. Pri- 
sagstėme juos prie lentelių ir sustatėme 
prie vėliavos stiebo. Svečius, kurių tą 
dieną apsilankė gana daug, dažnai pa- 
kviesdavome pažiūrėti „Kaip atrodo Lie
tuva“. Daugelis išsyk nepažindavo, kad 
Laxenburgo pilies parko vaizdai, ir ste
bėdavosi, kad Lietuva labai panaši į jų 
šalį. Mums būdavo linksma tokiais atve
jais, tačiau ši „parodėlė“ buvo ir nau
dinga propagandiniu atžvilgiu — lanky
tojai susidomėdavo lietuviais.
Mūsų Rūpintojėlis visumet „stovyklaus" 

Austrijoje.
Minėtos arbatėlės metu išdalinome 

austrų katalikų skautų vadams atsivež
tuosius liaudies meno išdirbinius. Savo 
Rūpintojėlį, kuris stovėjo mūsų koplytė
lėje, palikome mūsų vaišingajam šeimi
ninkui kunigui dr-ui Villibrordui. Šiomis 
dienomis gavau iš jo laišką, kuriame ra
šo, kad vykdamas stovyklauti ateityje vi
suomet pasiims drauge ir mūsų Rūpin
tojėlį.
Atrodo, kad savo konsulo neapvyiėme.

į šios stovyklos atidarymo iškilmes 
atvyko ir mūsų generalinis konsulas Vie
noje pulk. Štencelis su ponia ir dukrele. 
Po iškilmių, kur ir mes „paradavome", 
drauge su Latvijos atstovu (charges 
d'affaires) Vienoje atvyko į mūsų stovyk-

Laxenburgo vaizdų parodėlė mūsų 
stovykloje. 

lėlę. Mes dar nebuvome įsirengę. Gfim- 
butas tuoj pakišo Ponui Konsului savo 
„kelionės kroniką“ ką nors įrašyti. Ma
tyti,- norėdamas mus padrąsinti (mat, 
skundėmės, kad dėl gamtos sąlygų nega
lime tinkamai įsirengti), pulk. Štencelis 
įrašė, kiek pamenu, maždaug šiaip: „Ma
lonu matyti mūsų skautus kuklioje, bet 
pavyzdingoje stovykloje“. Man, teisybę 
sakant, nesmagu pasidarė, nes jokio „pa
vyzdingumo" nebuvo. Dėl tokio įrašo pa
jutome pareigos tiek „pasispausti“, kad 
taip įsiregtumėm, jog tai, kas buvo pa
rašyta, ir atitiktų tikrovę. Pasirodo, kad 
kartais ir neužtarnautas pagyrimas išei
na į gerą.

Paskutinės pastabos.
Čia papasakojau tik tuos mūsų įspū

džius ir nuotykius, kurie man atrodė gali 
būti įdomesni visiems skaitytojams. Šiaip 
dar daug ką teko pamatyti, išgyventi ir 
pasimokyti. Vietos trūkumas neleido daug 
įdomių dalykų čia papasakoti. Ir taip

Patys uolieji „čenčininkai“ neaplenkdavo 
ir stovyklos vadų. Čia juos matome „ap

stojusius“ kun. dr. Neumūller.

daug vietos gavau. Tur būt, tik dėl to, 
kad redakcijoje esu lyg ir „savas" žmo
gus. Tačiau jei šie du mano straipsneliai 
paskatintų nors kelis tų, kuriems sąlygos 
leidžia, stengtis kaip nors išvykti į už
sienių stovyklas, manyčiau, redaktorius 
nesigailėtų, kad puslapėlį daugiau, kaip 
galėjo, vietos užėmiau. Kas bus nepaten
kintas, kad čia nerado aprašyta iš šios 
stovyklos tokių dalykų, kurie įdomūs 
skautui vadui, tepaseka „Skautybę" —• 
ten šį tą ras, nes teko patirti ir specia
liai vadovams įdomių dalykų.

NEJAUGI PERSUNKUS
Pereitajam numery (2Ž5 psl.) įdėjome' 

dviejų skautų portretinio tipo nuotrauką 
ir prašėme skautus foto mėgėjus ligi šio 
mėnesio 10 dienos pareikšti apie ją savd 
nuomonę, nurodant jos teigiamas ir nei
giamas puses. Ir, žinot, negavome nė vie
no atsakymo. Mums parūpo, kodėl? Gal 
laiko per maža paskyrėme, o gal mūsų 
foto mėgėjams persuriku šią nuotrauką 
įvertinti? Paskutinysis klausimas mus 
ypač domina. Norėdami tai patirti, nuta
rėme pratęsti šios nuotraukos įvertinimo 
terminą iki š. m, spalių mėn. 15 d. ir pra
šome visus neatidėliojant parašyti apie 
ją savo nuomonę. Kam atrodytų persun- 
ku šią nuotrauką vertinti, būtumėm labai 
dėkingi, kad mums praneštų, kodėl jam 
atrodo, kad sunku pastebėti jos trūkumus 
ir gerąsias puses. Nuotraukos kritiką pa
skelbsime kitame numery (jei niekas ne
parašytų, parašysime patys).
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artelės (Seelaifės otclumakčlonuofylzis
Vilijamas apsidžiaugė, kad jo tėvai 

nutarė praleisti atostogas namie. Jis ne
priklausė prie tų žmonių, kurių nervai 
reikalauja pakeisti aplinkumą. Jam atro
dė, kad nieko nėra malonesnio už jo nu
mylėtus miškus ir laukus, balas ir prū
dus, ištikimus draugus, gudrų šunį ir vi
siškai laisvą vasaros dieną.

Atostogauti kitur reiškė amžinai tu
rėti švarius rūbus, rankas ir veidą bei 
rūpestingai sušukuotus plaukus, amžinai 
eiti pasivaikščioti su visa šeima, būti 
mandagiu ir vis dėlto nuolat girdėti prie
kaištus, kad jis „daro saviesiems gėdos“. 
Ir iš tiesų: atrodė, kad kiekvienas jo 
elgesys „darydavo kitiems gėdos", nors 
jis ir būtų nekaltų nekalčiausias.

Bet namie buvo puiku. Gydytojas 
dažnai išvykdavo rugpiūčio mėnesį ir į jo 
vietą atvykdavo kitas. Jeigu tas pavaduo
tojas būdavo geresnis už savo kolegą, 
berniukai įšliauždavo į jo sodą ir žaisda
vo iki vėlaus vakaro.

Šią vasarą gydytojo pavaduotojas ap
vylė berniukus: jis buvo senyvas, susirau
kęs ponas, kuris nekentė berniuko balso. 
Reikėtų pripažinti, kad ir kiti žmonės, 
ne labai seni ir ne labai susiraukę, bijo
davo Vilijamo balso, bet tiek to. Šis po
nas — buvo visiškai aišku — neleis šei
mininkauti savo nuosavybės ribose, taigi 
reikia ieškoti kitų kelių tenai patekti. 
Reikia indėnų atsargumu tyliai sėlintis 
prie priešo, jį nugalėti arba — bėgti, kiek 
tik kojos paneša. Taigi, nors draugiški 
santykiai turėjo savo gerų pusių, nedrau
giški buvo daug daug įdomesni.

Praėjo vos keletą dienų ir Vilijamas 
sužinojo naują sensaciją: ponia Monkie- 
nė, artimiausia ponų Brown kaimynė, iš
važiavo į pajūrį ir išnuomavo savo na
mus visam mėnesiui. Greit paaiškėjo, kad 
naujoji nuomininkė moteriškosios gimi
nės: sunku pasakyti, ar reikėtų džiaugtis 
ar ne. Šiaip moterys — kaip Vilijamo pa
tyrimas rodė — būna geresnės už vyrus, 
bet... Niekuomet nežinai, kas tavęs lau
kia. Geriau vis dėlto turėti kaimyną vy
rą...

Henrikas ir Mikas nenorom išvažiavo 
su savo tėvais. Tik Jonas pasiliko namie, 
bet užtat Vilijamas jį laikė geriausiu sa
vo kompanijonu.

Jie bėgiojo, kovojo, laipiojo, šliaužė 
visą priešpietį; jų vidujinis mechanizmas, 
nors ir palaikytas laukiniais obuoliais, 
neprinokusiais riešutais, gervuogėm ir žo
le, kurią jie nuolat kramtė, reikalavo 
stiprių priešpiečių. Linksmai niūniuoda
mi jie artinosi prie Vilijamo namų, skin- 
damiesi kelią pro krūmus.

Vilijamas nežinojo, kaip jis atrodė, 
bet spėjo, kad jo namiškiai bus nepaten
kinti jo išvaizda. Jis neklydo. Jo plaukai 

buvo pasišiaušę ir purvini, kadangi jie 
mėgino užtvenkti upelį ir vartojo molį 
ginčui išspręsti. Jis patrynė vieną akį 
savo nešvaria ranka, ir ji buvo nešvares
nė už visą veidą. Tokiais atvejais ge
riausiai įeiti į namus per užpakalines du
ris, tyliai įslinkti į vonios kambarį ir pa
leisti dušą.

Staiga Jonas sušnibždėjo: — Eikš čia 
— ji atvyko,

Vilijamas taip pat pridėjo savo akį 
prie plyšio tvoroj.

Jis pamatė ponios Monkienės sode 
aukštą moterį, sėdinčią kėdėje. Norėda
mas pamatyti jos veidą, Vilijamas pasi
kėlė ant tvoros ir pažiūrėjo žemyn. Ta
da ji pakėlė akis. Jos veidas buvo nema
lonus, piktas, labai ne koks. Vilijamo 
veidas buvo toks, kokį mes aprašėme.

— Labą dieną, — jis pasakė. — Aš 
gyvenu čia. Mes kaimynai.

Dėl visa ko reikia pamėginti užmegs- 
ti draugiškus santykius.

Panelė Šerkutė netikėjo savo akims 
ir ausims. Lyg norėdama išblaškyti baisų 
vaiduoklį, ji vien tiktai spoksojo į Vili- 
jamą didelėm akim. Bet vaiduoklis neiš
nyko. Jis sėdėjo ant tvoros ir judėjo.

Bet vaiduoklis neišnyko. Jis sėdėjo ant
tvoros ir judėjo.

— Koks tu akiplėša! — pasipiktino 
p-lė, — pasišalink, nulipk!

Vilijamas pagalvojo. Jis mėgo teisin
gumą.

— Aš nesu jūsų sode, — jis atsakė. — 
Tvora priklauso ir jums ir mums. Pusė 
mūsų, pusė jūsų. Aš sėdžiu savo pusėj. 
Aš nieko nesakyčiau, jeigu jūs...

— Nulipk tuč tuojau!...
Vilijamas nulipo.
— Ar tu girdėjai, ką ji sakė? — pa

klausė jis savo draugo. — Ji neleido 
man sėdėti ant tvoros. Ji galvoja, kad vi
sa tvora jai priklauso. Norėčiau paklausti 
policininko, kaip jis į tai žiūri. Kažin, ar 
jos nenubaustų. Juk ir katės sėdi ant tvo
rų — ar ji uždraus visoms katėms pasau

ly sėdėti ant tvorų? Atrodo, kad niekas 
nebeturi teisės to daryti. Kuriem galam 
žmonės stato tvoras, jeigu...

Šiuo momentu ponia Brown pamatė 
savo sūnų pro miegamojo kambario lan
gą. -

—• Vilijamai, — ji sušuko pasibaisė
jusi, — įeik tuč tuojau ir susitvarkyk. 
Kaip tu atrodai!

Berniukas atsiduso, palinkėjo savo 
draugui geros kloties ir nužygiavo į na
mus.

— Ponios Monkienės nuomininkė atva
žiavo, — pastebėjo ponia Brown perpiet. 
— Reikės ją atlankyti.

— Aš to nedaryčiau, — pasakė Vili
jamas.

— Kodėl? — nustebo jo motina.
— Jeigu ji elgsis su Tavim, kaip ji 

pasielgė su manim, — ir, papurtęs gal
vą, Vilijamas iš naujo puolė savo ryžių 
sriubą.

------o------
Vakare atėjo laiškas iš p-lės Šerku- 

tės. Ji pranešė Vilijamo tėvams, kad 
triukšmas, kurį jų sūnus ir jo draugas kė
lė gretimame sode, visiškai (pabraukta) 
išblaškė jos popietinį miegą, kas labai 
pakenkė (pabraukta) jos sveikatai.

Kitą rytą laiškanešis atnešė laišką, 
kuriame p-lė Šerkutė skundėsi, jog Vili
jamas taip balsiai dainavo anksti (pa
braukta) rytą, kad jai pradėjo galvą 
skaudėti. Truksią, greičiausia, keletą die
nų, kol jos savijauta atsitaisysianti. Va
kare atėjo dar vienas laiškas, kuriame 
p-lė Šerkutė uždraudė Vilijamui žiūrėti 
į ją per tvorą, kadangi staigus jo pasiro
dymas turįs blogiausios (pabraukta) įta
kos jos nervams. Jeigu panašūs dalykai 
pasikartosią, ji turėsianti pakviesti savo 
advokatą.

Tada Vilijamas praleido visą dieną 
miške. Bet dar vakarui neatėjus ponas 
Brown gavo laišką, kuriame p-lė Šerkutė 
sakėsi turėjusi uždaryti visus langus, ka
dangi berniukai praeidami nepakenčia
mai (pabraukta) švilpę. Nuo tvankaus 
oro jos sveikata žymiai (pabraukta) pa
blogėjusi, ir ji būsianti priversta imtis 
griežtesnių priemonių savo ramybei ap
ginti.

Ponas Brown pyko ant kaimynės ir 
ant Vilijamo. Vilijamui daugiau kliuvo.

------o------
Suruošti varžytynes buvo Vilijamo 

idėja. Jo dėdė buvo neseniai įsigijęs du 
paveikslu varžytynėse. Parėjus į namus 
pasirodė, kad paveikslai labai menkos 
vertės, ir todėl jie atsidūrė Vilijamo ran
kose.

— Aš noriu parduoti juos, — pareiš
kė Vilijamas savo motinai, — mes neda
rysime jokio triukšmo. Ji nieko negirdės.

Foto konkursas baigiasi X.15.
Nepraleisk progos jame dalyvauti. Žiūr. 259 pslp.
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Ponia Brown tikėjosi, kad viskas ge
rai baigsis. Ponia Brown beveik visuo
met tikėjosi, kad viskas gerai baigsis. 
Iš jos Vilijamas paveldėjo žymią dalį sa
vo optimizmo.

Publika pradėjo rinktis. Ji buvo mai
šyta ir vargu ar Vilijamas būtų su ja kal
bėjęs, jeigu jo draugai nebūtų išvažiavę.

Jie atsisėdo ant žolės ir pradėjo kri
tiškai dairytis. Vilijamas stovėjo už ap
verstos dėžės ir laikė paveikslus savo 
rankose. Jonas sėdėjo šalia jo.

Pirmas paveikslas atvaizdavo moterį 
su nepaprastai ilgais plaukais ir nepa
prastai ilgais rūbais. Ji buvo prirakinta 
prie pilkos olos pajūry ir niūriai spokso
jo į jaunus žiūrovus iš savo pagražintų 
rėmų.

— Gerbiamosios ir gerbiamieji, — 
pradėjo Vilijamas. — Visų pirma, mes 
parduosime šį paveikslą.

— Visų pirma, mes parduosime šį pa
veikslą.

— Kam? — paklausė maža mergaitė, 
sėdinti publikos priešaky.

Vilijamas perdūrė ją savo žvilgsniu.
— Kam? — jis pakartojo paniekinan

čiu balsu. — Ką tai reiškia? Kodėl mes 
negalime jį parduoti?

— Kam jūs turite jį parduoti? — pa
sakė tas pats plonas balselis.

— Mes parduosime visa, ką norime,
— pranešė Vilijamas griežtai. — Mes 
parduosime — dramblius, jeigu panorėsi
me.

Dramblius — taip, tai puiki mintis. 
Galima tęsti toliau.

— Gerbiamosios ir gerbiamieji, — jis 
pradėjo iš naujo, bet mažoji mergaitė jį 
vėl pertraukė.

— Kodėl jūs norite parduoti dram
blius?

— Visų pirma, — paaiškino Vilijamas,
— mes parduosime šį paveikslą. Pažiū
rėkite, koks jis gražus.

— Kas perka dramblius? — sušuko 
mažoji moteriškė piktai. — Kodėl tu no
ri juos parduoti?

— Pažiūrėkite į šį paveikslą, — kar
tojo Vilijamas šaltai. — Jūs niekuomet 
nebematysite nieko panašaus savo gyve
nime. Niekuomet jūs nebeturėsite pro
gos jį taip pigiai įsigyti.

—• Ar šiaip ar taip, — pareiškė ma
žoji užsispyrėlė tvirtai, — aš noriu su
žinoti, kur jūsų drambliai yra. Kodėl jūs 
jų neatvedat? Visai neįdomu girdėti, 
kaip jūs apie juos ka|ba|.

— Netrukdyk man, — sudraudė ją 
Vilijamas, — mes neatėjome tavo kalbos 
klausyti. Mes atėjome parduot: šiuos 
paveikslus... Ponios ir ponai, šis paveiks
las vienas iš gražiausių pasaulyje.

Labai mažas berniukas pirmoje eilėje 
staiga prapliupo ašaromis.

— Bū-ū-ū, — jis kukčiojo. — Noriu 
pirkti dramblį.

Mažoji moteriškė paėmė jį savo mo- 
tiniškan glėbin ir piktai pažvelgė į Vili- 
jamą.

—■ Štai, ką tu padarei, — ji pasakė. 
— Jis verkia. Ar tu dabar pasakysi, kur 
tavo drambliai, apie kuriuos visą laiką 
kalbi?

Vilijamas pasišlykštėjęs atsakė:
— Aš visai nekalbu apie juos. Niekas 

nesakė, kad aš turiu dramblių.
Mergaitė išplėtė akis.
— Tu pats sakei. Tu — melagis. 
Mažas berniukas vis labiau klykė.
— Noriu turėti dramblį, — jis šaukė 

ir didelės ašaros riedėjo per jo veidą.
— Jūs nemokat elgtis varžytynėse, — 

smarkavo Vilijamas. — Aš mėginu par
duoti paveikslus, o jūs visą laiką kalbate 
apie dramblius.

Tuo momentu ponia Brown pasirodė 
scenoje. Ji buvo išblyškusi ir susirūpi
nusi ir turėjo raštelį savo rankoje.

— O Vilijamai, — sakė ji, — ką tu 
vėl padarei? Štai, naujas laiškas iš jos. 
Ji rašo negalinti pakelti tokio triukšmo 
ir — žodžiu — laiške daugybė pabrauktų 
sakinių. Juk tu pažadėjai būti ramus!

— Aš visiškai ramus, — atsakė Vili
jamas, — bet jie pradėjo kalbėti apie 
dramblius ir aš negalėjau jų sulaikyti.

Publika išsiskirstė. Vilijamas ir Jonas 
atsisėdo ant dėžės ir kalbėjosi pašnibž
dom.

— Mes dar kartą pabandysim, — 
šnibždėjo Vilijamas. — Jos nebekalbės 
apie dramblius, ir viskas bus tvarkoj.

— Ką mes dabar darysim? — pa
klausė Jonas.

— Žaiskim ramų žaidimą, — pasiūlė 
Vilijamas. — Aš atnešiu savo sviedinį.

Neužilgo sviedinys atsidūrė p-lės Šer- 
kutės sode. Tada Vilijamas atsinešė kitą 
sviedinį, bet ir tas greit nuėjo savo bro
lio takais.

Jonas nubėgo namo ir grįžo su savo 
sviediniu. Po kelių minučių jis išnyko 
anapus tvoros.

Vilijamas atsigabeno savo lanką ir vi- 
lyčias. Tvora buvo vienintelė gera vieta 
taikiniui prisegti. Jie taikė apie dešimt 
minučių ir per tą laiką visos vilyčios nu
lėkė į kaimynės teritoriją.

— Blogai, — sušnibždėjo Jonas, — 
nebeturim nė vienos vilyčios.

Vilijamas turėjo daug ydų, bet drą
sos jam niekuomet nestokojo. Jis pažiū
rėjo per tvorą, kad ištirtų priešo žemę. 
Jo žvilgsnis susidūrė su p-lės Šerkutės 
žvilgsniu.

— Mūsų sviediniai ir vilyčios įkrito 
į jūsų sodą, — jis pasakė narsiai. — Ar 
aš galėčiau juos susiieškoti?

— Ne, tu nieko panašaus negali pa
daryti, — pasakė priešas įpykęs, — aš 
višką surinkau ir nieko neatiduosiu. Nu
lipk.

*-» Vilijamas ęųsiraųkę įr nulipo.

— Ką mes dabar darysim? — paklau
sė Jonas.

Vilijamas apsižvalgė. Prie jo kojų sto
vėjo šuo, purvinas ir pasišiaušę^, nes 
aktyviai dalyvavo visuose savo pono žy
giuose.

— Prauskime šunį, — pasakė Vilija
mas ir sučiupo nelaimingą gyvulį prieš 
tai, kaip žodis „prauskime" pasiekė jo 
ausį ir jis suspėjo išgaruoti. Nuėmęs šuns 
apikaklę, jis ją nerūpestingai pakabino 
ant tvoros.

Po pusvalandžio gerokai šlapias šuo 
ir dar Slapesni du berniukai išėjo iš skal
byklos.

— Kur ji yra? — paklausė Vilijamas.
— Tu ją pakabinai ant tvoros, — at

sakė Jonas.
Jie išieškojo visą sodą, bet apikak- 

lė neatsirado. Vėl Vilijamas užsilipo ant 
tvoros ir pamatė savo priešą. Jo priešas 
laikė šuns apikaklę rankoje.

— Dovanokite, — pasakė Vilijamas 
griežtai. — Tai mano. Tai mano šuns.

— Aš ją radau savo sode, — atšovė 
priešas. — Aš konfiskuosiu visa, kas ja
me atsidurs. f

P-lė Šerkutė nuėjo į savo namus. Vi
lijamas nepajudėjo vietoje ir pamatė pro 
langą, kaip ji įėjo į valgomąjį kambarį ir 
įdėjo apikaklę į bufetą.

Jis nulipo nuo tvoros. Jis atrodė pa
siryžęs dideliam darbui.

------o------
Valgomojo kambario langas lengvai 

atsidarė, o, gal, jis ir nebuvo užkabintas? 
Panelė Šerkutė nervinga; ji pamiršta. 
Štai ir bufetas, o jame prarasti daiktai: 
trys sviediniai, visos vilyčios ir Margio 
apikaklė. — Visas nušvitęs iš pasitenki
nimo, Vilijamas įsikišo radinius į kišenę.

Tada durys sutraškėjo ir plėšikas at
sisuko. Kraujas suūžė jo ausyse ir krūti
nėj pasidarė tuščia: prie durų stovėjo 
p-lė Šerkutė, vilkėdama raudonu rytiniu 
rūbu. Niekuomet Vilijamas dar nebuvo 
matęs tokių baisių akių.

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

Prie durų stovėjo p-lė Šerkutė.

Vilijamas anksti atsikėlė. Nuėjęs į 
valgomąjį, jis pamatė p-lę Šerkutę. Ji at
rodė susijaudinusi, bet išdidi.

— Ar jūs nieko negirdėjote? — ji 
klausė ponios Brown, kuri džiaugėsi, kad 
nors vieną kartą nėra kalbama apie jos 
sūnų, — mano namai išplėšti — nuo apa-
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čios iki viršaus. Aš jam sutrukdžiau — 
man atrodė, kad jų buvo du ar trys — 
aukšti vyrai, su maskėmis ir revolveriais.

P-Jė Šerkutė pradėjo vaidinti, ir Vili- 
jamas žiūrėjo į ją giliai susidomėjęs.

— Jie grąsino man ginklais, štai kaip,
— ponia Brown pasitraukė į kampą prie 
sofos. — Jie norėjo mąne nušauti, jeigu 
pajudėsiu iš vietos. — Ponia Brown nu
krito ant sofos, užsimerkė ir suriko. — 
Tai buvo baisus pergyvenimas. Aš nuolat 
alpstu ir alpstu, — ir...

Nuleidusi išsivaizduotą revolverį, p-lė 
Šerkutė atsisėdo į fotelį, ruošdamasi, 
matyt, dar kartą apalpti. Tarnaitė ką tik 
įnešė kavą pusryčiams. Ponia Brown įpy
lė puodelį kavos ir privertė p-lę Šerkutę 
jį išgerti.

Tuo momentu įėjo ponas Brown. Šiaip 
malonus vyras, jis prieš pusryčius būda
vo ne kaip nusiteikęs.

Trumpai pasisveikinęs su ankstyva 
viešnia, jis permetė savo sūnų griežtu 
žvilgsniu ir pasakė;

— Kas vėl atsitiko?
—- Jonai, mielas, — pasakė ponia 

Brown. — Šiąnakt plėšikai apiplėšė p-lės 
Šerkutės namus.

— Jų buvo trys, — kukčiojo viešnia,
— Trys milžinai. Jie iškratė visus kam
barius ir išsinešė mano brangenybes. Jie 
atstatė į mane savo ginklus ir žadėjo 
šauti.

— Ar jūs pranešėte apie tai policijai?
— paklausė ponas Brown išsiblaškęs. 
Ant stalo buvo jo pusryčiai, nepaliesti.

— Taip, aš laukiu jos ateinant. Jūs 
nežinote, ką aš pergyvenau, pone Brown. 
Man visiškai silpna... Mūsų gydytojo pa
vaduotojas praeina pro šalį. Ar negalė
tumėte jį pakviesti čionai? Gal, jis su
stiprins mano sveikatą.

Ponas Brown, nelaimingu veidu, išėjo 
į gatvę. Greit jis grįžo gydytojo lydimas, 
kurio veidas atrodė dar nelaimingesnis.

— Tai p-lė Šerkutė, mūsų kaimynė, — 
paaiškino ponia Brown. — Šiąnakt plėši
kai įsiveržė į jos namus. Ji — ji labai su
sijaudinusi.-

— Mano nervai visiškai iširo, — pa
sakė p-lė Šerkutė laužydama rankas ir 
džiaugdamasi padidėjusiu klausytojų skai
čiumi. — Visa gauja ginkluotų vyrų no
rėjo mane nušauti, kadangi nenorėjau 
atiduoti savo brangenybių. Jie iššovė, 
bet nepataikė. Aš apalpau ir kuomet at
gavau sąmonę, plėšikų nebebuvo.

—- Štai policininkas, — pranešė po
nas Brown linksmas. — Jis beldžiasi į 
jūsų duris. Ar nevertėtų jums nueiti' ir...

— Atveskite jį čionai, brangus pone 
Brown. Aš negaliu atsikelti.

Murmėdamas kažką apie/pusryčius ir 
alkį, ponas Brown išėjo pašaukti tvarkos 
atstovą.

Policininkas įėjo ir gyvai išsitraukė 
užrašų knygutę. Gydytojo pavaduotojas 
išslinko iš kambario.

— Mane apiplėšė, — sušnypštė p-lė 
Šerkutė taip staigiai, kad jaunas vyras 
pašoko. — Jie įsiveržė į mano namus ir 
viską išvogė.

Policininkas laižė pieštuką ir paklau
sė:

— Ar jūs pabudote nuo triukšmo, 
p-le?

— Taip, —- atsakė p-lė Šerkutė uoliai,

SKAUT. REIKM. TIEKIMO SKYRIUJE
Kaunas, Nepriklausomybės a. 4, tel. 40-71

GAUNAMA VISKAS PASKIRAM SKAUTUI, SKILČIAI, DRAUGOVEI.

I. Skautėms-ams ženklai:

1. Rūtelė balta (metai.) .........  Lt. 0,50

2. Rūtelė žalia (emaliuota) .......... „ 1,30

3. Rūtelė gintarinė .......................   „ 1,50
4. Lelijėlė balta (metai.) .............. „ 0,80

5. Lelijėlė paauksuota .................. „ 1,50

6; Lelijėlė gintarinė .........................   1,50

7. Jaun. skautams .......................... „0,70
8. Jaun. skautų vadams .............. „ 1,—
9. Jūrų skautų (su sraigt.) .......... „ 1,20

10. Skautų vyčių ................  „ 3,—
11. Žvaigždutės metinės .................. „ 0,15

12. Žvaigždutės penkmetinės .... „ 0,40

II. Uniformai medžiagos:

13. Skautams bliuz. (haki) 1 m. .. Lt. 2,—
14. Skautėms bliuz. (haki) 1 m. .. „ 1,90

15. Skautams kelnėms (dvig. metr.)

— aš norėjau jiems sutrukdyti, bet jų 
buvo penki ar šeši.

— Penki ar šeši? — paklausė polici
ninkas. — Aš turiu viską smulkiai žinoti.

— Šeši, — atsakė p-lė Šerkutė.
— Šeši, — užrašė policininkas rūpes

tingai ir vėl pakartojo: — Šeši.
— Aš bandžiau juos sulaikyti, — kal

bėjo p-lė Šerkutė toliau, — bet jie priri
šo mane prie kėdės.

Ponas Brown, nebegalėdamas suval
dyti savo jausmų, atsisėdo prie stalo ir 
pradėjo valgyti atšalusius kiaušinius.

— Prie kėdės? — paklausė policinin
kas nudžiugęs.

— Taip, žinoma, — patvirtino p-lė 
Šerkutė nekantriai. — Jie užrišo man 
burną, ir aš apalpau.

Policininkas dar labiau nudžiugo.
— Užrišo jums burną, p-le? — pa

klausė jis, vėl laižydamas savo pieštuką.
— Tą reikia užrašyti.

— Aš atsigavau, — kalbėjo nelaimin
goji toliau, — ir radau visus namus iš
plėštus. Mano brangenybės...

— Tikiuosi, kad jūs nieko nepakeitė- 
te, — pasakė policininkas. — Aš noriu 
apžiūrėti vietą.

P-lė Šerkutė išbalo. Jos fantazija stai
ga prablaivėjo.

— Ne, — ji numykė silpnai, — aš vis
ką sutvarkiau.

Penas Brown, jau gerokai užvalgęs, 
sumurmėjo: „Didelė klaida!" ir policinin
kas jį perdūrė savo žvilgsniu.

— Ką jie pavogė? — jis paklausė 
p-lės Šerkutės iškilmingai.

P-lė Šerkutė kalbėjo tuo pačiu silpnu 
balsu.

— Aš negaliu visko atsiminti.

1 mtr. .................... ......................... „ 7,—
16. Jaunesniųjų sk. medž..................„ 2,—

III. Įvairūs daiktai:

17. Skautiški diržai ......................... Lt. 3,—

18. Kaklaraiščiai .............................  „ 1,50
19. Veltukės .................    2,10

20. Virvutės ..................................... „ 0,75

21. Juostelės - skalpai skautėms .. „ 1,—
22. Sirenos įvairios: Lt. 1,20; 1,30; 1,75.
23. Švilpukai metal.: Lt. 1,—; 1,75 (su 

komp.).
24. Finkos įvairios: Lt. 1,25; 2,75; 3,25; 3,50.

25. Kelionmaišiai: Lt. 6,—; 9,—; 12,—.
26. Kuprinės kar. su kail. Lt. 6,—, be kai

liuko — Lt. 10,—.
27. Vaistinėlės odinės ......................Lt. 3,75

IV. Skautiška literatūra — 

knygos, laikraščiai, atvirukai ir k.

Tvarkos atstovas įkišo užrašų knygu
tę į kišenę, išsitiesė ir pareiškė:

—• Geriausia tuoj apžiūrėti nusikalti
mo vietą, p-le. Man reikia turėti smulkių 
davinių.

— Aš eisiu su jumis, — pasisiūlė po
nia Brown maloniai, — aš nedrįstu jūsų 
vienos paleisti.

— Dėkui šimtą kartų, — sušnibždėjo 
viešnia. — Kad aš tik vėl neapalpčiau.

Policininko ir ponios Brown vedama, 
p-lė Šerkutė lėtais žingsniais išėjo iš 
kambario.

Ponas Brown įsipylė dar vieną puo
delį kavos. Vilijamas keistai nusišypsojo.

------ o——
P-lė Šerkutė ilsėjosi sode. Diena ją 

išvargino. Žmonės užplūdo namus, teirau
damiesi apie jos sveikatą, bet iš tikro 
tiktai norėdami išgirsti sensacijos smulk
menas. Kaip malonu žinoti, kad visas 
kaimas kalba apie jos pergyvenimą!

Staiga p-lė Šerkutė pakėlė akis. Ant 
tvoros sėdėjo Vilijamas, tas pats Vilija
mas, kuriam ji buvo griežtai uždraudusi 
rodytis svetimoj teritorijoj. Apkabinęs 
berniukas laikė pasišiaušusį šunį, kuris 
atrodė kilęs iš avies, katės ir beždžionės.

P-lė Šerkutė jau išsižiojo, norėdama 
akiplėšai įsakyti pasitraukti, bet staiga 
ji kažką pamatė. Šuo turėjo apikaklę. 
Berniukas žiūrėjo į ją labai reikšmingu 
būdu — tikrai, labai reikšmingai. Paskui, 
neatitraukęs žvilgsnio, jis išėmė iš kiše
nės pilną saują vilyčių ir du sviediniu. 
Žodžiai užstrigo p-lės Šerkutės gerklėj. 
Burnoj buvo sausa.

— Kur-kur tu gavai šiuos daiktus? — 
ji paklausė pagaliau.

258

14



Fotografuoti gali kiekvienas. Kartojame FOTO KONKURSO „Skautiškasis gyvenimas“ 
sąlygas ir jas dar palengviname. Atydžiai perskaityk!

1. Konkurse gali dalyvauti visi Skautų Aido skaitytojai, 
vis vien, ar jie yra prenumeratoriai arba skaito laikraštį pirk
dami paskirais numeriais. Negali dalyvauti tik redakcijos nariai.

2. Nuotraukų skaičius neaprėžtas, t. y., kiekvienas gali 
siųsti tiek, kiek nori.

3. Galima siųsti įvairaus formato kopijas arba padidini
mus iki 18x24 cm. Siunčiant padidintą nuotrauką reikia pri
dėti ir originalaus didumo kopiją.

4. Nuotraukos gali būti prilipdytos prie kartono arba pa
laidos, tik netonuotos (nespalvotos).

5. Kiekvienos nuotraukos antroje pusėje turi būti pažy
mėti šie daviniai: a) autoriaus slapyvardė ir konkursui siunčia
mų nuotraukų skaičius, b) nuotraukos pavadinimas, t. y., kas 
joje atvaizduota, c) objektyvo pavadinimas, d) negatyvinės me
džiagos pavadinimas. Pavyzdžiui: Ramutis 5. Mūsų virėjai darbe. 
Objektyvas Agfa-Appotar, Filmą „Selcchrome“.

6. Visas nuotraukas reikia sudėti į voką, kurį užadresuoti 
šiaip: „Skautų Aidas (foto konkursui), Kaunas, Nepriklausomy
bės aikštė 4“. Į šį voką įdėti kitą voką, ant kurio 5 punkte nuro
dytu būdu pažymėti savo slapyvardę, pav., „Ramutis 5“, ir pri
lipdyti konkurse dalyvauti kuponėlį (žiūr. sąlygų 13 punktą). 
Į šį antrąjį voką reikia įdėti raštelį, kuriame turi būti pažymėta 
autoriaus slapyvardė, tikroji pavardė, vardas ir adresas.

7. Nuotraukoms išsiųsti paskutinis terminas — 1936.X.15. 
Tie vokai, kurie turės vietinio pašto, t. y., to, iš kurio nuotrau
kos išsiųstos, nurodytos datos antspaudą, bus laikomi išsiųsti 
laiku.

8. Už geriausias nuotraukas skiriama 12 premijų. Vieno 
autoriaus bus premijuota tik viena nuotrauka. Be to, Skautų 
Aidas stengsis įsigyti ir nepremijuotas, bet laikrašty ar kituose 
skautiškuose leidiniuose spausdinti tinkamas nuotraukas.

9. Nuotraukoms Įvertinti bus sudaryta jury komisija, ku
rios sprendimas galutinis.

10. Premijuotos nuotraukos lieka autoriaus nuosavybė, 
bet jų išimtiną reprodukavimo teisę pasilaiko Skautų Aido re
dakcija.

11. Nepremijuotos nuotraukos bus grąžintos autoriams, 
jei bus įdėta tam reikalui pašto ženklų. Ženklų neįdėjus nuo
traukos paliks redakcijoje ir ji neima už jas atsakomybės.

12. Kuponėliai dalyvauti šiame konkurse (žiūr. 6 punktą) 
bus spausdinami Skautų Aide maždaug kas antrame numery.

(Tokios tai konkurso sąlygos buvo paskelbtos Skautų Aido 
Nr. 4 (163). Dabar 6 punkte nurodytą vieną sąlygą pakeičiame 
dalyvių naudai, būtent, kuponėlį dalyvauti foto konkurse ant 
voko turi prilipdyti tik tie, kurie perka Skautų Aidą paskirais 
numeriais. Prenumeratoriai gali jo nelipdyti.

Neleisk progai pasprukti! (Paskutiniai patarimai, kaip laimėti foto konkurse premiją).

Kai jus pasieks šis Skautų Aido nu
meris, iki foto konkurso „Skautiškasis 
gyvenimas“ pabaigos bebus likę tik ke
liolika dienų. Taigi dabar paskutinė pro
ga pasidalinti šiuo klausimu viena kita 
mintimi. Aš ja ir naudojuosi.

Pirmas patarimas — nesusvyruok!

Esu tikras, kad ne vienas skautas fo
to mėgėjas, kai apžiūrės savo nuotrau
kas, vaizduojančias skautiškąjį gyvenimą, 
ims galvoti, ar verta jam dalyvauti kon
kurse. Taip galvos dėl to, jog turimos 
nuotraukos pasirodys besančios tokios 
paprastos, neįdomios, kad atrodys nesą 
jokios vilties laimėti konkurse premiją. 
Ir dar daugiau — kitiems net atrodys, 
jog teisėjai galės pagalvoti, kaip tas Jo
naitis iš Šiaulių turėjo ir drąsos tokias 
paprastas nuotraukas siųsti konkursui...

Kam tolygios mintys lįstų į galvą, vy
kit jas šalin kuo greičiausiai, kaip pik
čiausias gundytojas, nes joms patikėję 
padarytumėt didelę klaidą. Iš patyrimo 
žinau, kad pačiam savos nuotraukos be
veik visumet atrodo blogesnės, kaip ki
tiems, nes nuolat jas matydamas per daug 
prie jų pripranti ir atrodo, jog jos labai 
paprastos, neįdomios. Todėl jei tos nuo
traukos, kurias manai siųsti konkursui, 
atrodytų nesiųstinos dėl neįdomumo, ne
manyk, kad jos yra tokios iš tikrųjų ir 
konkurso teisėjai apie jas manys taip pat, 
kaip ir tu. Surink ir siųsk! Pasiųsdamas 
juk nieko nepralaimėsi, o laimėti gali. O 
kad konkurso teisėjai gali pagalvoti, jog 
per daug drąsos turėjai siųsdamas savo 
nuotraukas, būtų naivu taip galvoti. Pir
miausiai tie, kurie bus konkurso teisė
jais, gerai žino, jog kažkokių šedevrų nė
ra ko laukti. O jei jie ir galvotų, jog esi 
didžiausias akiplėša, koks tik begali pa
sauly būti, jog drįsai siųsti tokias „blo
gas" nuotraukas, dėl to nė kiek nesijau
dink — jie tavęs nepažįsta ir dėl to jei 
kada sutiktume! kurį nors buvusį kon

kurso teisėją, rausti dėl savo „blogų“ 
nuotraukų nereikės...

Nepamiršk; kad tie, kurie visą laiką 
svyruoja, taip ir „nusisvyruoja", gyveni
me nieko gera nepasiekę, nors būtų ga
lėję labai daug pasiekti, jei būtų turėję 
daugiau drąsos ir valios. Skautas — tai 
ne koks „beržas svyruoklis verkėjas" (ar 
žinai Jovaro eilėraštį apie verkiantį ber
žą?).
Ne tik pats neatsilik, bet dar ir kitus 

paskatink konkurse dalyvauti!
Abejojančių, svyruojančių bus ir be 

tavęs. Paragink juos dalyvauti šiame 
konkurse. Ypač svarbu paskatinti skau
tų bičiulius foto mėgėjus, kurie turi kon
kurso temą atitinkančių nuotraukų.

— Puikus patarimas, nėr ką sakyti! 
— gali pagalvoti paskaitęs šiuos saki
nius. — Vadinasi, kitus dalyvauti kon
kurse raginsiu ir tuo pačiu sau galimu
mus laimėti premiją mažinsiu.

Jei būtumei ne skautas, gal ir galėtu
mei taip galvoti, bet dabar — tai ne. Bū
damas skautas konkurencijos ne tik ne
turi bijoti, bet privalai jos norėti. Juk 
kuo daugiau konkurse dalyvaus, tuo ma
loniau bus laimėjus jame premiją. Jei 
turėsi gerų nuotraukų, konkurso teisėjai, 
būk tikras, jas pastebės, nors ir šimtai 
foto mėgėjų konkurse dalyvautų. Malo
nu yra tik tada, kada žmogų iš daugelio 
kitų išskiria ir įvertina. Sakyk, ar gi ma
lonu būtų, jei konkurse dalyvautum tik 
vienui vienas ir dėl to teisėjai būtų pri
versti paskirti premiją ir už nevykusias 
nuotraukas? Pagaliau, juk nesi iš tų, ku
rių svarbiausias tikslas dalyvaujant kon
kurse laimėti premiją, bet supranti šio 
konkurso tikslą plačiau ir dėl to, esu tik
ras, nežiūrėsi į jį pro akinius, per ku
riuos nieko daugiau nematyti, kaip žodis 
„Premija“.

Taigi nors ir. pats konkurse dalyvau
si, atrodo, nėra pagrindo nepaskatinti ir 
kitus jame dalyvauti. Bet gal šį straips

nelį paskaitys ir tie skautai, kurie nėra 
foto mėgėjai ir dėl to, atrodo, neturi ko 
rūpintis, kad foto konkurse dalyvautų 
kiek galima daugiau foto mėgėjų. Aš ma
nau, kad mes visi turime būti konkurso 
rezultatais suinteresuoti, nes norime, kad 
Skautų Aidas ir kiti mūsų skautiškieji 
leidiniai būtų gražiai iliustruojami skau
tiškojo gyvenimo vaizdais. To susilauk
sime tik tada, jei foto konkursuose daly
vaus kiek galima didesnis skaičius foto 
mėgėjų ir redakcija galės įsigyti ir nepre
mijuotas, bet spausdinti tinkamas nuo
traukas. Taigi kiekvieną skautą ar skau
tę, kurie paskaitys šį straipsnelį, nuošir
džiai prašome paskatinti savo pažįstamus 
foto mėgėjus dalyvauti konkurse. Tuo 
tikrai skautišką gerą darbelį padarysite! 

Ką gali padaryti šiandieną — neatidėk 
rytojui!

Šį auksinį dėsnį visi gerai žinome. Jis 
tinka ir apie foto konkursą kalbant. Ne
lauk paskutiniųjų dienų pagaminti kon
kursui skirtas nuotraukas ir pagamintas 
išsiųsti. Bedelsiant atsiras nenumatytų 
kliūčių ir nebegalėsi suspėti laiku išsiųs
ti. Labai gera yra, jei pagamintos nuo
traukos gauna tam tikrą laiką „pagulė
ti". Po ilgesnio laiko pamatai tas klai
das, kurių išsyk nepastebėjai arba kiti 
jas nurodo. Jei yra laiko, nemaža paste
bėtų klaidų dar galima atitaisyti ir tokia 
nuotrauka, kuri tokia, kaip išsyk paga
minus buvo bloga, pataisius gali tiek pa
sikeisti, kad bus premijuota. Dėl to pa
tartina: 1) jei dar konkursui nuotraukų 
nepagaminai, tuojau pagamink; 2) paga
minęs parodyk kitiems, daugiau prityru- 
siems foto mėgėjams, jei tokių pažįsti. 
Gal būt, jie ką gera patars, tačiau į kitų 
patarimus šiuo atveju vis tik žiūrėk kri
tiškai; 3) jei turi 1934 m. Skautų Aido 
komplektą, 17 numery paskaityk mano 
straipsnį: Kaip pagaminti foto konkursui 
nuotraukas, kad pasisekimas būtų užtik
rintas“. Sktn. K, Laucius.
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«
Vadovių mokyklos stovykla

Šiais metais — III-ji iš eilės ir I-ji 
Vyriausios Seserijos Vadijos — Vadovių 
Mokyklos stovykla įvyko liepos mėn. 10 
—22 d. d. Karmėlavos miške. Stovyklos 
vadovybę sudarė: sktn. Elzė Žitkutė, 
pasktn. Koste Aseyičiutė, pastotai. Ona 
Ščiukaitė, pasktn. Milda Kuršaitė ir pa
sktn. Angelė Urbanavičiūtė.

Stovykloje dalyvavo 44 visų trijų— 
skaučių, jaun. ir vyr. skaučių — vado
vės, kurių 32 mokytojos, 2 valdininkės ir 
10 moksleivių. 15 vadovių davė vyresnės 
skautės įžodį.

Stovyklą atidarė seserijos vadeivė 
sktn. Elzė Rudienė.

Be daugelį stov. programos dalykų 
išpildžiusios pačios stovykla? viršininkės 
sktn. E. Žitkutės, Vadovių M-los vedė
jos pasktn. O. Ščiukaitės ir kitų stov. 
vadovybės narių daug kuo prisidėjo ir 
kitos skauitininkės. Gražios skautiškos 
nuotaikos į visą stovyklas darbą įnešė 
autoritetingas seserijos asmuo — vyr.

Paskutinis laužas Vadovių Mokyklos Stovykloje
Sėjau rūtą, sėjau mėtą, 
sėjau lelijėlę;
sėjau savo jaunas dienas, 
kaip žalias rūteles ,..

Išaušo pirmadienio rytas toks pat gra
žus ir saulėtas, kaip ir kiekvienas kitas. 
Ar pagalvojome, ką duos mums ši diena?

Darbas slinko vienodai, ramiai. Paga
liau vakaras. Visos vaikščiojome truputį 
neramios, lyg kažko laukėm, tikėjomės. 
Štai jau vakarienė. Nespėjome įpusėti, 
kai išgirdome sireną, o greit pamatėme ir 
viešnias: V. Sktn. Čiurlionienę, Seserijos 
Vadę gyd. K. Žilinskienę, v. sktn. Barš- 
čiauskaitę ir sktn. Rozenberg. (Sktn. Ste
ponaitienė jau nuo sekmadienio buvo mū- 
?ų malonus svečias).

Pavalgiusios skubėjome tvarkytis ir 
rikiuotis prie vėliavos. Šiandien kažkaip 
iškilmingai skambėjo malda ir himnas. 
Gal dėlto, kad buvo mūsų mylimos Va
dės, o gal dėlto, kad įsakymuose buvo 
minimos sesės, kurios šiandien turės duo
ti vyr. skaučių įžodį.

Kaip visuomet, skubėjome prie laužo. 
Padainavome kelias daineles. Paskutinė 
ir gražiausia buvo „Sėjau rūtą, sėjau mė
tą...”. Po šios dainos prabilo į mus v. 
sktn. Čiurlionienė. „Kiek daug yra ana
logijos tarp gėlės ir žmogaus gyvenimo”, 
tyliai sušlamėjo. „Žydi rūta, žydi mėta” 
dainavome nesenai, o dabar pražydo mū
sų tarpe viena nauja gėlė, kuri savo dar
bu ir nuotaika ramina ir džiugina visus, 
kurie prie jos arti yra“, vėl girdėjome 
švelnius žodžius. Supratome ir jutome, 

stotm. S. Čiurlionienė. Dar pašnekesiais ir 
praktikos darbais prisidėjo vyr. sktn. E. 
Barščiauskaitė, sktn. M. Barniškaitė, 
pasktn. K. Bartnikaitė ir pasktn. O. Pa
lubinskaitė. Be to, maloniai sutiko prisi
dėti ir mūsų broliai, atskirų skautiškų 
dalykų specialistai: mazgus ir jų varto
jimą pravedė vyr. sktn. A. Saulaitis, to
pografiją — sktn. A. Metelicinas.

Vieną dieną stovykloje susilanko po
sėdžiui ir visa Vyriausioji Seserijos Va- 
dija su Seserijos Vade K. Žilinskiene 
priešaky. Stovyklą aplankė nemažai sve
čių, kurių tarpe buvo net keletą kartų 
atvykusi Latvijos Vyriausioji Skautinin
ke sktn. E. Rozenberg.

Į šių metų Vadovių Mokyklos sto
vyklą buvo suvažiavusios rimtos, tikrai 
norinčios skautiškų žinių įgyti ir mielai 
skautiškam darbui atsidavusios vadovės, 
su kuriomis nesunku buvo dirbti ir ku
rios tikrai bus naudingos mūsų seserijai.

A. U.

kad turės būti kažkas iškilmingo ir di
dingo. Pastebėjome ir vėliavą, paskui iš
girdome skardų, įsakomą balsą Šefo 
Aktą didžiuoju saliutu gerbt. „Vyr. sklt. 
Matilda Sabienė keliama į paskautinin- 
kės laipsnį", — išgirdome.

Skautininkės įžodžiu, jos sveikinimu, 
trumpa džiūgaujančia „Gewele” ir neuž
mirštamu „buterbrodu” baigėme laužą. 
Giesmė „Ei, pasauli”. Malda. Tylios grį
žome į stovyklą.

Šilčiau apsitaisiusios ir susitvarkiu
sios, išžygiavome.

Kaip gera ir ramu buvo miške. Lyg 
pasakoj, žengėm tiesiu keliu. Vienoj pu
sėj čiurleno ir, lyg po dienos triūso, ra
miai ilsėjosi Neris, kitoj — siūbavo liek
nos pušys ir skarotos eglės. Pagaliau pa
siekėm savo šventovę — gabiją. Joks 
balsas nesudrumstė tos šventos tylos.

Pagėgių skautai savo gražiojoj stovykloje Rambyne.

susikaupusios. Saldus ramumas glamonė
jo mūsų krūtinę, ir mes darėmės viena 
antrai artimesnės, mes darėmės geresnės. 
Kartu su laužo kibirkštimis kilo į Aukš
čiausiąjį mūsų maldos, kilo troškimai, 
kilo norai ir pasiryžimas — būti išt'ki- 
momis tėvynės dukromis, būti tobulesnė
mis, kilnesnėmis.

Prieš mus stovinti v. sktn. Čiurlionie
nė kalbėjo. Jos žodžiai plaukė ir liejosi 
su švelniu vėjelio dvelkimu ir glamonėjo 
mūsų širdis taip maloniai, taip jautriai, 
taip rūpestingai ir švelniai...

Kaip gražu ir didinga buvo, kai nuo 
laužo išsiskirstėm trumpam savęs patik
rinimui. Tuomet prie laužo skambėjo tyli, 
gili „žydi rūta, žydi mėta...“. Taip! ir da
bar pražydo daug naujų gėlių, kurios tu
rės teikti grožio, gėrio tiems, kurie bus 
netoli jų, kurios turės skleisti savo žinias 
jaunų širdyse, skiepyti meilę, norą tobu
lėti...

Paslaptinga gamta įkvėpė daug sva
jų, kurios skrajojo minkštose ūkanose, o 
laužo šviesa teikė drąsos eiti — žadėti.

Girdėjosi netvirti žingsniai ir lapų 
šnabždesys po kojomis. Tamsiame, mėly
name, tyrame danguje žibėjo žvaigždutės, 
stebėdamos žemę ir surasdamos visas 
paslaptis, stebėdamos ir mūsų pažadus. 
Toli nuo miesto triukšmo, nuo žmonių, 
čia, gamtos glėbyje, prie laužo kylančių 
kibirkščių, tarp šlamančių pušų, mažame 
sesių būryje penkiolika pažadėjo būti pa
vyzdžiu jaunesnėms skautėms, pažadėjo 
palaikyti santykius su skaučių organiza
cija visą gyvenimą, pažadėjo būti ištiki
momis tėvynės dukromis...

Mūsų krivė, kaip gražiai v. sktn. Čiur
lionienę pavadino mūsų Vadė, užrišo 
kaklaraiščius. Vadė, Vyr. Skaučių Sky
riaus Vedėja, stovyklos viršininkė viena 
mazgelį rišo, kita gėlėmis puošė, kita svei
kino. Visos džiaugėsi naujomis, padidinu
siomis vyr. skaučių šeimą, sesėmis.

Laužas su savo aukštyn kylančiomis 
liepsnomis, medžiai ir krūmai su savo 
paslaptingu šlamesiu, dangus su mirkčio
jančiomis žvaigždutėmis tegul primena 
mums tą didžią valandą, o mėlynas kak
laraištis tegul suteikia jėgų ir būna kel
rodžiu mūsų gyvenime. Katinėlis.
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IŠ MOKINIŲ DIENORAŠČIŲ Vilkiukas.

Rugsėjo 1 diena
Kai pirmą kartą įėjau mokyklos sa- 

lėn, daug vaikų jau buvo prisirinkę. 
Vieni atėjo su tėvais, kiti — vieni pa
tys.

Prie staliuko sėdėjo mokytojas ir 
užrašinėjo mokinius. Mama privedė ir 
mane.

Mokytojas pirma akimis nučiuožė 
nuo mano galvos iki kojų, o paskui pa
reikalavo metrikų.

Ir šiandieną, po 3-jų metų, atsime
nu, kaip aš tuomet jaučiaus. Tartum 
kas nedrožta balana būtų man nugarą 
tuomet kasęs, taip buvo karšta.

— Kuo vardu? — paklausė mane 
mokytojas.

Aš nukaitau ir tylėjau. Mama 
kumšt man į pašonę:

— Sakyk, kad ponas mokytojas 
klausia.

Aš tyliu.
— Matai, ponas mokytojau, kokią 

žioplą turėsite, — vėl tarė mama, kada 
buvau besižiojanti jau pasakyti vardą, 
bet mamos žodžiai taip ii’ sulaikė. Už
čiaupiau burną, kad neatrodyčiau 
žiopla.

Salės kampe būrelis mokinių, ma
tyt, jau nebe pirmamečių, dalinosi va
saros įspūdžiais. Vienas vaikas grindy
se raičiojo mažą sviedinėlį.

Lauke oras buvo labai gražus ir 
šiltas. Salėje nuo prisirinkusių tėvų ir 
vaikų neapsakomai tvanku.

Tuo tarpu pro duris, pypkę dantyse 
sverdamas, dar įėjo žmogus, kuris pas
kui save tempė berniuką. Šis gi, kaip 

ožiukas turgun vedamas, spyrėsi ir 
bliovė. Pradžioje nesupratau, ko jis 
taip nenoriai mokyklon ėjo, bet tuoj 
paaiškėjo.

— Eikš, eikš, tu, kambly, — kalbė
jo žmogus pro sukąstus, pypkę laikiu
sius, dantis. — Tuoj atiduosiu moky
tojui, tegul tau kasdieną pers kailį.

. — Salėje mes nerūkome, — paste
bėjo mokytojas, prie kurio pypkę pap- 
nodamas priėjo tas žmogus.

— Kad nerūkoma, tegu būva ne
rūkoma.

Taip pasakęs, pirštu užspaudė smir
dančią pypkę ir įsidėjo kišenėn.

Berniukas laikėsi jo užnugaryje ir 
pro šonus, kaip pagautas vilkutis, žyb
čiojo akimis • čia į mokytoją, čia vėl į 
vaikus salėje.

— Na, tai ką, tėvai, nori savo sūnų 
mokyklon užrašyti? — paklausė mo
kytojas.

— Taigi, taigi, ponas mokytojau. 
Sakau jau jam nepagailėkit rykščių, 
gal gi nors kiek tas ulžys pasitaisys. 
Darbui dar permažas, o šiaip tai po vi
sus medžius išsikarsto, visas tvoras 
nulaipioja, arba miškan nurūkęs 
paukščių lizdus išgraibo — tikras 
kiaušvagis. Motina nespėja kelnių lo
pyti: žiūrėk ir pareinąs kiauromis.

Visi salėje buvę nutilo ir t’V klau
sė žmogelio nuoširdžios kalbos. Paskui 
visi ėmė juoktis.

Juoką nutraukė mokytojas.
— Rykščių mokykloje nėra, nes jos 

mums nereikalingos. Bet mes turime

L. D. K. Kęstučio d-vės Krakėse skautai, 
laimėje dovanėles už taupumą: V. Koniu- 
šauskaitė, 11 metų, — rankinis laikrodus, 
I kategorija; A. Dalbokaitė, 12 metų, — 
odinis orasvydis su kamera, I kat.; V. Dal- 
bckaitė, 14 metų — odinis kumščiasvydis 
su kamera, II kat.; V. Koniušauskas, 14 
metų — laikrodis žadintojas, II kat.; V. 
Grigaliūnaitė, 11 metų — foto aparatukas, 
I kat.; A. Targonskaitė, 12 metų — foto 

aparatukas, II kategorija.

žaidimams kamuolių ir didelį kiemą. 
Galės ir čia, kiek tinkamas, prisilaks- 
tyti.

— Na, o dabar eikš, vaikuti, arčiau 
ir pasakyk, kaip vadiniesi.

Vaikas nežinojo kas daryti: eiti ar
čiau stalo ar ne. Tėvas rykštėmis gra
sė, o mokytojas sakė jų neturįs. Gal jis 
ir nemeluoja.

Pagaliau išdrįso. Priėjo arčiau.
— Tai kaip vadiniesi?
— Kastukas Burneikis.
— Gerai. O ką tu, Kastukai, vasarą 

veikei?
— Vasarą... Vasarą padėjau pieme

nims bandą ganyti.
— O ar tave piemenys neskriaudė?

— klausia mokytojas.
— Ne. Tik kai nueidavau pas pie

menis miškan, tai jie vėl.... kad imdavo 
mane erzinti...

— O, Burneiki, tu ir burnoti išmo
kęs. Negražu.

— Aš neburnoju, bet tie piemenys 
keikdavo kai žal....

Visi ėmė garsiai juoktis. Tik vienas 
tėvas nesijuokė. Verutė.
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KAROLIAI KALĖDOMS. OŽYS. PASIŽAISKIME SU VĖJU.

Ar tu žinai, kad galima gražiausius 
karolius daryti iš vaisių ir sėklų? Kadan
gi jų dabar daug randam, galim ir Kalė
dų eglutei papuošalus dabar dirbti.

Sek piešinį ir lengvai išmoksi tokius 
karolius dirbti.

Karoliai A yra padaryti iš klevo sėk
lų ir žalių nendrių. Klevo sėklas, kurios 
auga poromis, reikia perskirti ir visą pa
puošimą parodytu būdu ant siūlo suverti.

Karoliai B, Šitas dalykėlis atrodo 
kaip tikri karoliai, bet jis tėra tik iš rau
donų uogų gražiai sustatytas.

Karoliai C yra padaryti iš daugelio 
mažų ir trijų didelių ąžuolo gilių.

Karoliai D yra padaryti iš mažų rau
donų uogų ir laukinių rožių vaisių. Čia 
naudojam dvi adatas. Ant kiekvieno iš 
dviejų siūlų užtraukiam po keletą raudo
nų uogų. Tada abi adatas pertraukiam 
per vieną laukinių rožių vaisių.

Surinko Ieva Kiūpelytė.

LINKSMI PAUKŠTELIAI.

Štai ką galima padaryti iš kaštanų, gi
lių, degtukų, klevų sėklų ir sausos šaku
tės!

Prie žąsies krūtinkaulio priešakinės 
dalies pritaisomi žąsies raktikaulio ra
gai. Prie užpakalinės krūtinkaulio dalies

pririšama balana ir smarkiai įtempiama. 
Padėjus tokį ožį ant stalo, jis ima gra
žiai šokinėti.

APYRANKĖS.

Šios apyrankės padarytos iš žievės. 
Galite taip pat paimti blizgančių geltonų 
šiaudų ir nustebsite pamatę, kokios jos 
gražios.

LĖLĖ.

Į skuduriuką įrištas pakulų arba va
tos rutuliukas; rankų ir kojų galai tvir

tai surišti. Veidas pieštas, galva aprišta 
skarele; suknelė pasiūta iš margos me
džiagos.

IŠSIKIRPK GYVULĖLIŲ!

Sulenk nedidelį storo popierio gabalą 
dvigubai. Nori išsikirpti arklį? Gerai. Su
lenkimo vietoje bus nugara. Apkirpk 
arklio galvą, kojas ir uodegą. Arklys sto

Iš popierio iškirptas arklys ir zuikutis.

Kai ruduo ateina, vėjas 
siaučia, pučia atsidėjęs, 
suka mūsų malūnus, 
stumia laivus būrinius.

Purto obuolius ir kriaušes, 
dūksta, šėlsta pasišiaušęs, 
apsitaisęs rudine... 
Štai jis staugia kamine, 

langines, duris klebena, 
štai kiek dulkių atgabeno! 
Blaško debesis, lapus, 
toks supykęs, toks šiurpus.

Jėgos jam, matyt, netrūksta, 
pažiūrėkit, kaip jis dūksta, 
duokim darbo jam daugiau, 
pakinkykim jį veikiau.

Lai jis mūsų suktuvėlį, 
aitvarėlį, lėktuvėlį.
neša, traukia, kaip pašėlęs, 
lai jis suka malūnėlį, 
stumia mūsų laivelius, 
dirba darbą, koks paklius.

Tik mokėkim jį valdyti, 
sutvarkyti, pakinkyti: 
tas berankis nors išdykęs, 
padėjėjas bus mums vykęs, 
pasižaist mokės linksmai 
ir tarnaus ištikimai. T. Šur-nas.

MALŪNĖLIS IŠ ŠIAUDŲ.

Paimkit vieną šiaudą ir sulenkit taip, kaip 
parodyta paveiksle. Iš kito šiaudo pada
rykit malūnėliui sparnus. Juos pritaisykit 

prie pirmo šiaudo ir turėsit malūnėlį.

vi! Puiku! — Nori pasidaryti tokį pat 
zuikutį? Puiku. Vėl sulenk popierį. Su
lenkimo vieta bus viršugalvis. Apkarpyk 

kitas dalis. Ir yra zuikutis.
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Pasidaryk 
laivą ir vežimą

Paimk kelius šiaudus ar pagalėlius ir 
juos sukarpyk.

Sudėstyk žemiau parodytą laivą.
Surask dar porą skritulių, ir tada su

dėstyk vežimą.
Jei tau gerai sekas padaryti laivą ir 

vežimą, pamokyk savo broliuką ir se
sutę.

Ar jį pažįsti ?
Ar pažįsti šį gyvulį? Jis mūsų krašte 

negyvena; jis yra šiltųjų kraštų gyven
tojas.

SPORTININKAS SIMAS RAIDĖ.

1. Lyg baranką, Simas Raidė 
Storą tinginį suraitė,
Po imtynių Raidė jau 
Niekuomet netinginiaus.

2. — A, dvejukė! Labas, labas! 
Jau paruoštas tavo grabas! — 
Siųs ją Simas po galais — 

■Pas save neįsileis.

3. Ir šokimuose Simutis
Moka smarkiai užsimoti — 
Nematysit jo, oi ne 
Blogo elgesio klane.

4. Sporto srityje naujoje
Jis su tamsa lenktyniuoja, 
Knygą, mokslą pamylėjęs, 
Bėga tartum Achilėjas. Jaunesniesiems skautams visada linksma.
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(Tęsinys

ALPUKAS DARO 
EKSKURSIJĄ.

Alpukas miega ir sapnuoja:
Vienas didelis didelis žvėris eina, ri

tasi ir lipa tiesiog prie Alpuko. Beveik, 
kad panašus Į aną miško baisybę. Akys ir 
vėl kaip žarijos.

Na, dabar tai iš visų jėgų nepasiduos.
Suspaudė kumštį. Ech, kietas ir stip

rus! Daugiau nieko nebeturi. Rodos, dar 
šalia lazda gulėjo, o kai reikia, tai ir ji, 
kaip tyčia, dingo.

O žvėris lipa, lipa... Maža ką betrūks
ta, kad tik kapt Alpuką...

Minutė... ii- Alpukas kad duos kumš
timis.

— Alpuk!
— Salin! Va, tai gerai...
— Alpuk. Liaukis, pagaliau!
Tik praveria Alpukas akis. Jis ant 

kupsto kaip gulėjo, taip ir tebegulįs, o 
šalia Penktoji barasi.

— Tai ką, — sako ji, — ar jau nebe
nori pusryčių?

— Kodėl?*

Alpukas nesupranta.

— Dar klausia... Tiek vargo turėjau, 
bet už tai tokį gražų karpį sugavau. Nešu 
ir džiaugiuosi — ach turės Alpukas pus
ryčius skanius! Pasidėjau karpį ir žadinu 
tave. Tu taip ilgai užsimigai. Alpuk, kel
kis, sakau, kelkis... O jis kad duos kumš
timis per žuvį, toji ir vandenin. Vos ir aš 
negavau nuo tavęs... Matai, nuo karpio 
dar žolės tebejuda.

Žinoma, viską išsiaiškino. Ką padarysi, 
kad tokie sapnai baisūs. Bet nieko nepa
darysi, kad ir vėl Alpukui teko kiek pa
laukt, ligi Penktoji antrą žuvį atnešė.

— Pakviesk Grigri.
— Ji serga.
— Serga?..
Alpukas išsigando.
— O kur dabar yra?
— Pas gydytoją.
— Pas gydytoją? Ar ir gydytojų Čia 

yra?
— Žinoma. Gervės ir kiti paukščiai, 

nuolat balose gyvendami, dažnai suserga. 
Laimei, kad mūsų ligos nesunkios ir daž
niausiai labai trumpai tęsiasi, taip, kad tik 
labai retai tenka kreiptis į gydytoją.

— Kur gi tasai gydytojas gyvena?

— Ar tu ir šito nežinai? Nepertoliau- 
sia nuo čia. O tas labai sumanus ir daug 
žinantis gulbinas. Gydytojai čia bent keli 
yra. Yra ir gervių. Bet gulbinas, ponas 
Visžinąs, šioje apylinkėje garsiausias. Nie
kas neatmena, kad kas kreipęsis į Visži- 
nantį ir būtų neišgijęs. Nenorėjo Grigri 
eit, tik mes visos patarėm, kad nebūtų 
per vėlu paskui.

Žiūri Penktoji, kad Alpukas jau ren
giasi verkt.

— Na!... Sugys Grigri. Ji...

Dar Penktoji nesuskubo pasakyt, kad 
sugrįš, kai Grigri jau čia.

iš 7 nrj.

— Gerai išsimiegojai, Alpuk? — už
kalbino jį linksma.

— Kur bus negerai, kad ir nuo pirmų
jų pusryčių atsisakė, — įsiterpė Penktoji.

Skanaus buvo juoko, kai Penktoji apie 
susapnavusį Alpuką papasakojo.

Grigri atrodė kuo puikiausiai.
— Nieko. Tik iš tolo pasižiūrėjęs jau 

Visžinąs pasakė: Grigri, tau reikalinga 
truputį daugiau judesių. Žinote, tai tikrai 
geresnio gydytojo už Visžinantį niekur 
nebus. Lyg spėte atspėjo mano norą, kad 
aš šiandieną turiu didelę nuotaiką keliaut. 
Gal kur po apylinkes.

Nuo kelionės ir Alpukas neatsisakė.
Tikrai nuostabus tas gydytojas Visži

nąs, kad ne tik Grigri minti atspėjo, bet 
kartu ir Alpuko didžiausį troškimą. Juk 
Alpukas tam ir į Šiaurę atkeliavo, kad la
biausiai keliaut norėjo ir norėjo pamatyt, 
kas kituose kraštuose dedasi, ar teisybė, 
ką tėvelis dažnai pasakodavo vakarais.

— Žiū, Alpuk, ten pavojus mums.
— Pavojus? Ir vėl?
— Taip.
— Kuris gali būti mums pavojus, kad 

ten ramiai sau luotu keli žmonės irstosi. 
Nesuprantu, mieloji Grigri. Alia! Dabar 
tai suprantu! Matau jie turi šautuvus ir 
šaudyti gali.

— Iš dalies ir taip. Bet čia ir nepatai- 
kyt gali. Be to, mus, gerves, labai mažai 
jie šaudo. Daugiau kaimynes antis, ir žą
sis neišskyrus.

— Pikti čionai žmonės... O kur jie gy
vena?

— Yra čia ir vietinių gyventojų. Kiti 
tik šiaip atsibasto. Paplėšikaut įsimano. 
Sako, mūsų plunksnos jiems labai patin
kančios ir dar kam esančios reikalingos. 
Vietiniai ne tiek godūs yra. Bet vargas ir 
viena didžiausių nelaimių būna tada, kada 
anie svetimšaliai, vietinius į pagalbą pa
ėmę, plėšikais užplūsta mūsų naudojamą
sias pelkes ir išgrobsią gyvenamųjų lizdų 
kiaušinius, kiek tik randą ar pasiimti pa
jėgia.

— Pasukime, mieloji Grigri, į šalį...
— Ar tu jau bijai?
— Gali mus pamatyt. Dar nušaus plė

šikai.
Bet Grigri pasakė:

— Būk ramus. Jie senai mane mato. 
Tik tu nesirodyk! perdaug.

— Ar tada šaus?
— Galėtų... Keistai pasirodytų, kaip 

čia tu gali lakstyt...
— Aš viską pasakyčiau.

AR ŽINAI JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ ĮSTATUS?
Jaunesniojo skauto įstatai:

1. Jaunesnysis skautas klauso vado.
2. Jaunesnysis skautas stengiasi būti geras. 

Jaunesniosios skautės įstatai:
1. Jaunesnioji skautė klauso vado.
2. Jaunesnioji skautė stengiasi būti gera.

— Vargiai, ar susikalbėtum su jais. Jie 
plėšikai ir žmonės akmens širdimi. Kiti ir 
net tokios neturi. O-o-o! Žiūrėk, žiūrėk...

Alpukas sukruto:
— Kur?
— Štai žiūrėk pro mano kaklą.
— Pasakei, kad šaus...
— Jie tavęs nematys, tik žiūrėk.
Alpukas bailiai iškišo galvą ir tik bal

su nesusijuokė.
— Ką jie ten daro?
Aišku, juokinga atrodo. Pirmasis tvir

tai įsikibęs į valties pryšakį, antrasis už 
jo kojų traukia pirmąjį gilyn į laivą. Tre
tysis tik kabina vandenį irklais, bet kaip 
stovėjo, taip valtis ant vietos tebestovi. O 
šūkavimas visų trijų!...

— Šauk! — girdisi aiškus vieno balsas.
— Nieko neišeis... — užrėkia kitas.
Grigri tuojau suprato:
— Vienas jų meškeriojo tvirta įleidžia

mąja meškere. Greičiausiai, kad jiems 
ryklys ar kokia kita didžuvė įsikibo.

— Tat kodėl nepaleidžia meškerės?
— Gudrūs ir jie! Pirmasis išlaikyti ne

begali. Traukia ir jį vandenin. Antrasis 
nedaug ką padeda. Matai, net irklai nieko 
negelbsti prieš anos žuvies stiprumą.

Nieko ir visi trys nepadarė.

— Pukk! — nuaidėjo šūvis jūromis.
— Šaudo...

Kiek aprimo. Staiga tik kad pasuks 
pora kartų valtį aplink ir paleido. Abu 
laikytojai į pat valties dugną nusirito. Pa
taikė milžinui. Jei tikrai pataikė, medžio
tojai puikiausiai žino, jie truputį čia kur 
nors paplaukios aplinkui, o anasis jūros 
milžinas vistiek po kurio laiko išsiners ir 
tada be jokio vargo galės jį pasigrobti. 
Pelnas, aišku, didelis. Viskas esti brangu.

Grigri vis tebesuka aplink ir dairosi su 
Alpuku.

— Vėl triukšmas valtyje.
— Žiū, Grigri, vienas į mus ranka 

rodo.
Be abejo, kad Alpuką pamatė.
Visi trys sužiuro aukštyn delnais virš 

akių prisidėję, kad geriau į tolį pamatytų.
— Šauk! — vėl girdėti žemai valtyje.
— Gal sugausime. Greičiau!
— Šauk! Tu taikliau pataikysi.
— Palauk. Nematau gerai.
— Greičiau...
Grigri viskas pasidarė aišku. Tik pasa

kė Alpukui:
— Įsikibk tvirtai! Bėgsime.
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Budos stovyla.

Tolimoj Kinijoj, Taon-Lien Hsien mies
te, yra graži šventykla, pastatyta didelio 
mokytojo Budos garbei.

Buda, kaip jūs, gal būt, jau žinote, bu
vo indų princas, gyvenęs 600 m. prieš 
Kristaus gimimą. Jis pasišventė tikybai ir 
apmąstymams ir mokė žmones būti gerais, 
todėl jo mokslas rado daug pasekėjų ir 
dar šiais laikais įvairiuose kraštuose gar
binamas.

Šventykla, apie kurią aš pradėjau pa
sakoti, labai graži, bet didžiausias jos pa
sididžiavimas yra Budos stovyla, pada
ryta iš aukso ir sidabro liedinio. Jis sėdi 
ramus ir susimąstęs, rankas sudėjęs prieš 
save ir švelniai žiūri į žmones, kurie atei
na puošti jį gėlėmis.

Jeigu įsižiūrėsite į stovyla, pastebėsi
te kažką įdomaus: kaip tik toje vietoje, 
kur turėtų būti Budos širdis, yra mažas 
keturkampis pinigas, nesusiliejęs su liku
sia mase. Šis pinigas (jis vertas maždaug 
ketvirtadalio cento) mažiausias iš visų ki
niečių monetų, vadinamas „kėš“ ir turi 
mažą skylutę vidury, kad galima būtų jį 
užverti ant siūlo. Štai, ką man papasako
jo apie tai, kaip pinigas atsidūrė savo 
vietoje:

Prieš daug, daug metų nebuvo jokios 
stovylos Taon-Lien Hsien šventykloj. Ta
da vyriausias kunigas sušaukė visus vie
nuolius ir pranešė jiems, kad norėtų pa
statyti savo mylimajam Mokytojui pa
minklą ir išsiųsti visus savo jaunesniuo
sius brolius į žmones aukoms rinkti. Jis 
neabejojo, kad daugelis turtuolių sutiksią 
padovanoti savo brangenybių dalį ir to
kiu būdu prisidėti prie kilnaus darbo.

Vienuoliai mielai sutiko su kunigo pa
siūlymu ir neatidėliojant iškeliavo.

Kaimynystėje, turtingos ponios na
muose, gyveno vergė Tien Nu. Mergaitė 
vos išaugo vaiko amžių ir jau turėjo sun
kiai dirbti. Jai nė vienas daiktelis nepri
klausė — rūbus parūpindavo jai darb
daviai — bet vieną dieną ji rado gatvėje 
mažą pinigą kėš ir džiaugsmingai paslėpė 
jį bate. Kaip smagu turėti kažką, kas tau 
priklauso ir kuo gali daryti kaip tinka
ma! Visas gyvenimas kitaip atrodo ir 
linksmiau dirbti.

Kartą — Tien Nu kaip tik šlavė kam
barį — atėjo jaunas vienuolis aukų pra
šyti. Ponia jį maloniai priėmė ir atnešė 
daug aukso, sidabro ir bronzos. Tien Nu, 
kuri visa matė ir girdėjo, išbėgo į kie-

TIEN NU
(Kiniečių pasaka).

mą, kur vienuolis gautas dovanas krovė 
į vežimėlį ir, bailiai priėjusi, pasakė:

— Aš taip pat norėčiau paaukoti savo 
brangiajam Mokytojui.

Vienuolis apsisuko ir pažiūrėjo į mer
gaitės ištiestą ranką, kurioje gulėjo bran
gus jos turtas.

— Tai tiktai kėš! Jis nieko nevertas, 
— atsakė nusijuokdamas vienuolis ir iš
važiavo. Mažoji vergė, tačiau, stovėjo kie
mo vidury ir tyliai žiūrėjo į savo ištiestą 
ranką.

Pagaliau aukų pakako, ir atėjo laikas 
stovylai lieti. Menininkai padarė gražią 
Budos formą, į kurią įpylė ištirpintą ma
sę. Bet kuomet metalas atšalo ir forma 
nusiėmė, stovyla buvo negraži. Žmonės 
net išsigando, pažiūrėjo į iškreiptus mo
kytojo veido bruožus, o kunigas giliai su
sirūpino.

— Reikia dar kartą pamėginti, — pa
sakė jis menininkams ir pasiryžo pats 
viską stebėti, kad sužinotų klaidos prie
žastį.

Tada įdėjo stovyla į didelį katilą ir iš
tirpino; deja, kuomet metalas atšalo ir iš
ėmė jį iš formos, Buda atrodė dar bai
sesnis.

Vyriausias kunigas buvo pamaldus ir 
išmintingas. Jis nuėjo į savo kambarį ir 
užsidaręs meldėsi. Už valandos išėjo, su
šaukė visus vienuolius bei šventyklos tar
nus, sakydamas:

— Aš įsitikinęs, kad auksą renkant 
įvyko didelė klaida. Papasakokite man 
visa, ką atsimenate ir neslėpkite nieko. 
Didysis Mokytojas viską mato.

Vienas po kito vienuoliai pradėjo pa
sakoti, bet nieko nepaaiškėjo: visi elgėsi 
gražiai ir pagarbiai ir nieko nenuslėpė.

Tada atėjo jauniausiam broliui eilė 
pasakoti — tam pačiam, kuris lankėsi Tien 
Nu ponios namuose. Jis kalbėjo išdidžiai, 
nes surinko daugiau aukso už kitus, ir tik 
tarp kitko papasakojo apie mažą vergę ir 
jos pinigą.

Kunigo veidas pasikeitė: jis nustebo ir 
supyko.

= MUSŲ PAPROČIAI •=
KAIP BŪTI SVEIKAM.

Jurgis Lapė atsikėlė, kada pir
mieji saulės spinduliai atsimušė į 
miegamojo kambario atvirą langą.

Jurgis visuomet miegodavo po 
atviru langu, kadangi jis žinojo, 
kad jam reikalingas šviežias oras.

Traukdamas savo kurpes, Jur
gis priėjo prie lango, giliai įtraukė 
oro ir tada ėjo daryti savo „kas
dieninį tuziną“, kaip paprastai, pa
daryti keletą pratimų.

Paskui rankšluosčiu apsivynio
jęs kaklą, pasidarė sau maudymos 
kambarį, ir tada su šauksmu pa
sveikino, „Labas rytas", savo mo
tutę ir tėvelį. Jie buvo nustebę,

— Dabar mes žinome, kas nusikalto, 
— pasakė jis griežtai. — Tavo elgesys 
mūsų Mokytojui negalėjo patikti. Man 
net gėda, kad vienas iš mūsų tarpo galėjo 
taip neišmintingai pasielgti.

Jaunas vienuolis nuleido akis.
— Kas man daryti? — jis paklausė 

tyliai.
— Tu turi grįžti į namus, kuriuose 

mergaitė gyvena, — atsakė kunigas. — 
Tu turi paprašyti, kad ji tau dovanotų ir 
sutiktų paaukoti savo pinigą, nes mūsų 
Mokytojas jo laukia.

Vienuolis tuoj iškeliavo į turtingos po
nios namus ir paprašė pašaukti mažą 
vergę. Ji atėjo drebėdama iš baimės, kad 
gal šeimininkė jąja nepatenkinta, bet, iš
girdus, ko vienuolis atėjo, jos širdis ne
apsakomai nudžiugo. Mielai ji išėmė ma
žutį pinigą iš savo bato ir atidavė jį vie
nuoliui, kuris nužemintas atsiklaupė.

Vos tiktai vienuolis grįžo, trečią kartą 
pradėjo lieti stovyla. Metalas atšalo ir visi 
pamatė Budos atvaizdą, gražų ir kilnų, 
ir toje vietoje, kur turėjo būti jo širdis, 
ilsėjosi mažosios vergės Tien Nu paauko
tas pinigėlis. Rose Fyleman.

Tien Nu ir vienuolis,

kai pamatė Jurgiuką su rankšluos
čiu.

Jurgiukas, sugrįžęs, susišukavo, 
gerai nusiplovė savo dantis, pa
ėmė gurkšnį švaraus vandens, ir 
buvo bešokąs L vonią.

Jurgiukas nuėjo į kitus kamba
rius, švilpdamas gyvą melodiją. 
Čia jis padėjo stalą tikron vieton, 
tai buvo jo pirmas padarytas geras 
dienos darbas.

Jurgiukas yra tikrai geras vai
kas, kada jis „atsikelia“ teisingu 
keliu. Aš tikiu, kad jūs visi atsi
kelia! taip pat teisingu keliu.

Iš anglų kalbos išvertė
E. Feiferytė (Pagėgiuose).
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Sudie musų giesmininkams .
mi, keliauja ten, kur geriau. Todėl jau 
nuo rugpiūčio mėnesio mūsų sparnuočiai 
pradeda traukt į šiltesniuosius kraštus. 
Jie skrenda į pietus įvairiais keliais, di
desniais ir mažesniais būriais.

Mūsų ilgakojai gandrai kartais pasie
kia net Pietų Afriką, kregždės skrenda 
prie Nylo krantų, o špokai, vieversėliai

Gražiais rugsėjo mėnesio rytais dar 
girdime linksmai čiulbant mūsų sparnuo
tus giesmininkus.

Tai gieda atsisveikinimo giesmes pas
kutiniai mūsų giesmininkai špokai arba 
šnekučiai.

Dabar jų nebe tokios linksmos gies
melės ir jie patys ne taip gražiai pasi
puošę: dauguma su paprastom pilkom ru
deninėm sermėgėlėm.

Jie seniai buvo užmiršę ir linksmą
sias pavasario dainas, tik dabar vėl dar 
sučiulbo, nes jau ruošiasi į kelionę ir no
ri, kaip ir atvykę, iškeliaudami su daina 
atsisveikinti.

O kur gi kiti mūsų giesmininkai, nuo 
kurių garsų skambėjo sodai, krūmai ir 
miškai? Jų seniai jau nematyt. Dauguma 
jų nustojo giedot, kai sukūrė šeimos liz
delį. O kai susikuria šeima, visiems dau
giau rūpesčių atsiranda: vaikai išsižioję 
nuolat valgyt rėkia — nebe laikas tada 
kur karidyne meilės serenadas dainuot.

Vos vaikai paūgėjo ir skraidyti išmo
ko, ir vėl nauji rūpesčiai lenda į galvą.

Mat, saulė kasdien vis mažiau šypso
si, naktys ilgėja, mažėja musių ir vik
šrų, gandrų varlės vis labiau pradeda 
slapstytis — atrodo, artinasi krizės lai
kai.

Bet paukščiai laimingesni, nors jie ne
sėja ir nepiauna, bet maisto vistiek gau
na.

Užtat čia, sąlygoms blogėjant, jie, jo
kių muitų ir sienų suvaržymų nežiūrėda-

PATIEKIME ŽIURKIŲ PASLAPTĮ!

Labai klysta tas, kuris mano, kad 
gamtos tyrimui pašvęsdamas vieną, kitą 
atostogų valandą, daug sužinos. Tikru-

Kai baigiami vadų kursai Anglijoje (Gil- 
well Parke), tai visi kuršininkai išvyksta 
iškylcn į paslaptingą šalį. Tą nuotrauką 
padarė v. sk. A. Končius, šią vasarą buvęs 

tuose kursuose.

ir daugelis kitų paukštelių pasitraukia 
tik į Pietų Europą ar į Afrikos šiaurę.

Galime įsivaizduot, kokią didelę ke
lionę turi padaryt paukščiai, skrendan
tieji į tolimus pietus. Jie turi be poilsio 
perskrist aukštus kalnus ir plačias jū
ras, kaip, pav., Viduržemio ar Juodąsias. 
Taigi ne stebėtina, kad jų didelis skai
čius kelionėje žūsta. Anksti pavasarį jie 
vėl stengiasi grįžt į gimtąjį kraštą, daž
nai net į tuos pačius lizdus. Bet grįžtant 
jų eilės dar labiau sumažėja, nes Euro
pą pasiekia išvargę, o čia pietų kraštų 
gyventojai ne tik kad nepadeda suvar- 
gusiems keliauninkams, bet dažnai pa-
čiupę skaniam kepsniui sunaudoja.

Dabar dažnai girdime padangėse ger
vių ir žąsų garsus. Jos skrenda iš toli
mesnių šiaurės kraštų (pas mus tik ger
vės dar perisi), bet neužmiršta ir su mu
mis atsisveikinti.

Dar už keletos savaičių pas mus 
kranksės tik varnos, krankliai, čirkš 
žvirbliai, miškuose kėkštas rėkaus ir dar 
keletas smulkesnių paukštelių giminių.

Pasirodo, net ir mūsų varnos skrenda 
bent iki Prancūzijos sušilti, o vieton jų 
pas mus atskrenda kaimynės iš šaltesnių 
kraštų.

Į šiltesnius kraštus paukščiai skrenda 
ne tik dėl gresiančio vargo ar šalčio, bet 
jiems skristi liepia ir pati jų prigimtis, 
todėl nepykim ant jų, kad mus palieka, 
bet palinkėkime laimingos kelionės ir 
sugrįžimo. Br, Pajėdaitė.

moję ką įdomesnio pastebėti pavyksta 
tik tam, kas šimtąjį kartą atlanko pasi
rinktą vietą ir tai tik tada, kai pats Die
vas nukreipia jo žingsnius į tą pusę, kur 
vyksta nuostabus gamtos gyvenimo veiks
mas, toks veiksmas, apie kurį žmogus gal 
niekad ir sapnuoti nesapnavo.

Ar matėt kada, kaip mažas genelis 
iškala didelę skylę net kiečiausioj ąžuo
lo medienoj, kaip slanka nešioja savo 
vaikus, kaip kuklus ežiukas nugali pik
tąją gyvatę, kaip kiaunė pagauna vikrią
ją voveraitę, kaip menkas vabaliukas iš
vengia mirties, apsimesdamas negyvu 
arba kaip prasiskleidžia kvapnus žiede
lis, kaip užmiega dobilėliai —ar matėt? 
Tai vis mūsų nuostabiosios gamtos kas
dieniniai stebuklai, kuriuos ji vis tuo pa
čiu būdu nuolat kartoja, bet kurių mes 
iš papratimo nepastebim. Kiekvienas jos 
veikėjas lyg išeina į sceną, savaip atlie
ka jam pavestą uždavinį ir vėl pasitrau-

Viena skiltis draugovės būkle įsitaisė tokį 
savo skilties kampeli. Ar jūsų skiltis turi 

savo kampelį?

kia, palikdamas žmogui pilną laisvę įver
tinti jo pasirodymą. Taip ir su tom žiur
kėm.

Lafonteno pasakėčių rinkinyje, išleis
tame apie 1677 m., yra viena tokia, ku
rioje aprašomos dvi žiurkės, suradusios 
vištos kiaušinį, bet nespėjusios jo išgerti, 
nes pamačiusios lapę. Nenorėdamos 
kiaušinio išsižadėti, jos taip pasielgusios: 
viena žiurkė atsigulusi aukštielninka, už
sivertusi kiaušinį sau ant pilvo, suspau
dusi jį visom keturiom kojom, o antroji 
pagriebusi! gulinčią žiurkę už uodegos ir 
beregint nuvilkusi -šį juokingą vežimą į 
urvą.

Čia aprašytas nuotykis ilgai buvo 
skaitomas paprasta pasaka, bet vėliau 
paaiškėjo, kad Lafontenas savo pasakė
čiai medžiagą ėmė iš senovinių indų raš
tų, kur ši istorija aprašyta kaipo tikras 
įvykis. Yra žinoma, kad žiurkės dažnai 
vagia kiaušinius, neša juos į urvus arba, 
nusinešusios toliau nuo vogimo vietos, 
išgeria, bet kaip tos nenaudėlės juos 
transportuoja, mažai kam yra tekę gir
dėti.

Tačiau prieš keletą metų į vieno 
Amerikos gamtininko, profesoriaus Gud- 
gerio, rankas pakliuvo senas persų rank
raštis, rašytas 4291 m., kuriame minimas 
lygiai toks pat žiurkių pasielgimas su pa
vogtu kiaušiniu. Susidomėjęs šiuo klau
simu, Gudgeris pats pradėjo tirti žiurkių 
papročius ir kitus ragino jam padėti. To
dėl per keletą metų Amerikoje atsirado 
visa eilė liudytojų, kurie patvirtino* se
novės raštuose minimą žiurkių elgesį. 
Štai ką jie pasakoja: kai tik pastebėda
vę, kad iš vištų lizdų dingsta kiaušiniai, 
parinkdavę giedrią pilnaties naktį, nuei
davę į paukštidę ir ten atsiguldavę. Mė
nesienoje aiškiai galėdavę matyti, kaip 
žiurkės, atėjusios kiaušinių vogti, trans
portuodavusios juos, viena kitą už uode
gos vilkdamos. Vienai panelei net tekę 
matyti, kaip žiurkės panašiu būdu gabe
nusios ne kiaušinį, bet... didelę bulvę.

Taigi, atrodo, kad sena pasaka virsta 
tikrenybe. Įdomu būtų, jei ir pas mus 
kas, lietuvišku kantrumu apsiginklavęs, 
nueitų šviesią naktį pažiūrėti, kaip žiur
kės kiaušinius vagia.

A. P.
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Buk sveikas!
Geri ir blogi papročiai.

Miegas.
Po dienos darbo miegas yra būtinas 

kūno poilsiui. Tik miegant tinkamai pa
ilsime, atsigaivina organizmas ir atstato 
išeikvotas jėgas.

Patirta, kad miegas daug naudingesnis 
iš vakaro, o ne nuo vidurnakčio. Todėl 
reikia įprast eit anksti gult ir, reikalui 
esant, anksti keltis, nors jaunam organiz
mui naudinga ir daugiau pamiegot (tik 
negalima lovoje tinginiaut!). Geriausias 
paprotis visuomet tuo pačiu laiku gult ir 
kelt.

Miegojimui turėtų būt atskiras kam
barys. Patogiau ir higieniškiau miegot lo
voje, o ne ant maigūno ar sofoje.

Miegamasis kambarys turi būt gerai 
vėdinamas, o vasarą langas ir miegant pa
likti atdaras. Be to šiame kambary neturi 
būt jokių kvapų ir nereikalingų daiktų, 
kuriuose galėtų užsilaikyti dulkės. Mie
gamajam laikomi indai turi būt švarūs 
ir kasdien plaunami karštu vandeniu.

Reikia dar neužmiršt pastatyt vandens 
atsigert ir jeigu nėra atskiros prausyklos, 
nusipraust.

Miegant neperšiltai užsiklot. Kvėpuot 
turime pro nosį, o ne pro bumą. Kas 
miega išsižiojęs, tas neklausus pasako, kad 
turi nesveiką nosį ar kitus kvėpavimo 
takus. Kvėpuot pro nosį reikia todėl, kad 
smulkios nosies pertvaros iškošia orą, ap
valo jį nuo dulkių, sudrėkina ir sušildo.

Kvėpuojant pro nosį kartais apsisau- 
gome ir nuo didesnių nemalonumų: ypač 
vasaros metu miegant išsižiojus galima ir 
musė įtraukt, o kartais nuo to ir už
springt.

Valgis.
Ne mažiau kaip miegas svarbus ir val

gis. Todėl ir čia reikia išsidirbt naudingus 
ir sveikus papročius. Valgyt reikia ne 
perdaug, bet keletą kartų (3 k.) per die
ną ir vis tuo pačiu laiku. Valgant neuž- 
mirškim, kad ir kiti mus mato ar šalia 
valgo.

Nevienodai valgant sugadinama virš
kinimas, o nuo to blogėja ir savijauta: at
siranda nervingumas, susierzinimas ir ki
tokį trūkumai.

Valgiai gaminami tik skanūs ir mais
tingi, t. tokie, kurie turi pakankamai 
maisto sudedamųjų medžiagų, kaip rie
balų, baltymų ir k.

Nemaistingų medžiagų prisivalgę vis- 
tiek dar nebūsime sotūs. Nevalgius gi ar 
blogai prisivalgius, darosi mažesnis dar
bingumas, greičiau ateina pyktis ir kitoki 
nemalonumai. O pavalgius geriau sekasi 
darbas ir geresnė darosi nuotaika. Skau
tai patys ne kartą tą yra patyrę.

Alkoholiniai gėrimai ir 
rūkymas.

Alkoholiniai gėrimai mūs visuomenėje 
yra įgiję pilietybės teisių ir labai retos 
vaišės ar pasilinksminimas būna be jų.

Šie gėrimai dažnai vartojami kaip ge
ros nuotaikos sudarytojai, o tikrumoj tai 
tik sąmonės aptemdymas ir kai kurių 
jausmų erzinimas. Skautai gi ne kartą 
yra įrodę, kad daug gražiau ir nuoširdžiau

galima pasilinksmint be jokių svaigalų. 
Protui susilpnėjus žmogus nebeįstengia 
kontroliuot savo žodžių ir veiksmų. Tik 
dėl to tokiose kompanijose įvyksta visokį 
nesusipratimai, kurie kartais baigiasi net 
mirtimi.

Alkoholis veikia erzinančiai dirksnių 
sistemą (žmogus darosi judresnis) ir pa
greitina širdies mušimą.

Bet tas judrumas greit pereina į nuo
vargį, o jį seka dirksnių ir viso organiz
mo apnuodijimas. To ženklai yra išblyš
kimas, galvos skaudėjimas ir bendras ne
galavimas.

Alkoholis ypač neigiamai veikia į 
dirksnių ląsteles, kurios yra viso mūsų 
organizmo valdytojos. Nuo alkoholio var
tojimo dirksnių ląstelės sunyksta, o jų 
vietą užpildo riebalai, kurie tik apsunkina 
likusiųjų ląstelių darbą. Todėl girtuok
liams dreba rankos, nevirsta liežuvis, ne
klauso kojos ir tavaruoja akys — mat 
blogai veikia telegrafo stotis (galvos sme
genys) ir sugadinti laidai. Ilgas alkoholio 
vartojimas baigiasi paraližiais. Reikia ne

Pasirodymai prie laužo.
RISTYNIŲ ČEMPIONAS.

(1 vaidintojui).
Pranešama, kad įvyks garsios rungty

nės tarp garsaus čempiono A ir B. Ateina 
vienas berniukas ir pradeda ristis su ne
samu savo priešu. Jie pašoksta ir sukren
ta, puola, ginasi, kol pagaliau kitas nu
galėtas ir laimėtojas padaro knock-outą.

Gyvas vaidintojas gali turėti didelį pa
sisekimą.

MAČIAU DVASIĄ.
(4 vaidintojams).

3 ar 4 bem. stovi eilėj, vadas dešinėj. 
A yra vadas, B berniukas antram gale.

A (grabo balsu): Pereitą naktį mačiau 
dvasią! (Kiekvienas bern. perduoda tą ži
nia iki B. Visa, ką B sako perduodama 
A).

B (drebėdamas): Ką dvasia darė?
A (pakelia dešinę ranką): Štai kaip.
B: Ką tu darei?
A (pakelia kairę ranką): Šitaip.
B: Ką ji tuomet padarė? 

užmiršt, kad alkoholio vartojimas labai 
kenksmingai atsiliepia ir sekančiai kartai.

Rūkymas yra ne mažiau kenksmin
gas kaip alkoholis. Tabakas savo sultyse 
turi tokių aštrių nuodų, kad keleto mili
gramų užtenka žmogui nunuodyti.

Tabako nuodai irgi veikia nuodijančiai 
dirksnius, todėl pradedantieji rūkyti per
gyvena didelį seilėtekį, galvos skaudėji
mą, stoką apetito ir kitokius nemalonu
mus. Tas pats tabako veikimas pasilieka ir 
nuolatiniams rūkytojams, tik vis nuodi
jamas organizmas prie nuodų pripranta 
ir mažiau nukenčia. Patirta, kad nuo ta
bako vartojimo lėtėja širdies veikimas, 
nuodijama centralinė dirksnių sistema ir 
jos išsišakojimai, dėl to padidėja seilėte
kis, sutrinka virškinimas, nyksta apetitas, 
silpnėja jausmų organai ir atsiranda kitų 
nesmagumų.

Paskutiniais tyrimų daviniais susekta, 
kad rūkymas ypatingai kenkia moterų 
motinystei.

Dar didesnė nelaimė, jeigu kas įpran
ta kokajiną ar opiumą — rytų tautų svai
galus vartot. Tada žmogus jau visai 
žuvęs.

Gal atrodo, kad mažas svaigalų kiekis, 
retkarčiais pavartotas, nesudarytų didelės 
žalos, bet ir tas bus žalingas! Be to, pra
dėjus vartot labai sunku nusistatyt riba 
ir, kartą pavartojus, jau yra žingsnis nuo
lat įprasti. Pradėjus vartot susivaldyt yra 
daug sunkiau, kaip visai nemėginus.

"Visi svaigalai silpnina organizmo at
sparumą, nuodydami dirksnių sistemą at
palaiduoja blogus geidulius ir mažina su
sivaldymą ir orientaciją. Todėl, pav., alko
holikai negali važinėt automobiliais ar 
motociklais ir bendrai netinka pareigoms, 
kurios reikalauja greitos orientacijos ir 
intensyvaus darbo.

Skautai gi rūpinasi kaip dvasios taip 
ir kūno sveikata, todėl ir jokių svaigalų 
nevartoja.

A (susilenkia keliuose): Štai šitaip.
B: O ką tu padarei?
A: Aš taip padariau (savo pečiais jis 

atsargiai visus nustumia ant žemės.
Pastaba: Visi berniukai daro jude

sius, kuriuos parodo A. Paskutinio „stū
mimo“ nė kiti berniukai neturėtų žinoti 
iki paties pasirodymo prie laužo.

ŠTAI KUR DVASIA SĖDĖJO.
(5 vaidintojams).

4 bem. stovi eilėje. Vadas dešiniame 
sparne. A yra vadas, B berniukas antra
me gale. Ką A sako, perduodama B, ką B 
sako perduodama A. Kalbama perdėtų 
šnibždėsiu.

A: Štai (rodo) kur dvasia sėdėjo!
B: Dieve! O kur tu buvai?
A: Aš čia sėdėjau.
B: Baisu! O kur dvasia dabar?
A: Ten viršuj (rodo į dangų).
B: Ar jis toli?
A: 4 kilometrai.
B: Tai kodėl tu šnibždi?
A: Kadangi aš peršalau.
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Pririšimo mazgai.

Jų yra įvairių. Mes pasimokysime riš
ti tik kelius. Jie daugiausia vartojami 
virvės galui pritvirtinti.

Slidusis mazgas (28 br.). Judantįjį vir
vės galą vieną kartą aplenkiame apie 
daiktą, prie kurio norime virvę pririšti. 
Judantįjį galą kartą aplenkiame apie pa
stoviąją virvės dalį prie daikto ir, ju
dantįjį galą dvigubai sulenkę, pakišam jį 
po apie daiktą aplenkta kilpa. Pastovųjį 
virvės galą tempiant taip pritvirtinta vir
vė neatsiriša, bet timptelėjus už judan

apie daiktą, prie kurio norim virvę pri
tvirtinti. Jei taip pritvirtintos virvės vie
ną galą (pav., A) tempsime, tai antrasis 
galas (šiuo atveju a) leisis ir mazgas iš-

31a br. 32 br.

apie medį, galą a traukdami tą surišimą 
užveržiami ir su tuo galu a dar kartą ta 
pačia kryptimi aplenkiam virvės galą A: 
galą a atitinkamai pratraukdami pro jo 
dabar sudarytąją kilpelę, visą žvejo kil
pą užbaigiam piemenų mazgu. Ši pririši
mo kilpa yra labai tvirta.

čioj© galo (dabar pakišto po kilpute), 
tuoj virvė atsileis.

28 br. 29 br.
Rąstų kilpa (29 br.). Judantįjį virvės 

galą tokiu pat būdu, kaip ir anksčiau 
(a) nurodyta, aplenkiam apie daiktą ir pa
stoviąją virvės dalį prie daikto. Dabar 
tą judantįjį galą kelis kartus apvynioja- 
me kilpos apie medį pabaigiamąjį šoną 
(ne apie tą kilpos šoną, kurį sudaro pa
stovioji virvės dalis).

Patobulinta rąstų kilpa (30 br.). Suri
šus rąstų kilpą, pastoviąją virvės dalį (A) 
aplenkiam, priešinga kryptimi nuo apvy
nioto judančioje virvės galo (a), vieną 
kartą apie daiktą, prie kurio virvę pri- 
tvirtinam. Pastoviąją virvės dalį (A) pra-

siriš. Kad jis to nepadarytų, su tais ga
lais galime surišti paprastąjį mazgą, kaip 
parodyta 31a brėžinyje. Dabar tempiant 
vieną virvės galą, antrasis nebesileis ir 
mazgas nebeišsiriš.

Žvejo kilpa i(32 br.). Virvės galą (a) 
du kartu (iš viršaus — tolyn — į apačią) 
apvyniojam. apie medį. Tą patį galą (a) 
beveik pilnu ratu iš viršaus aplenkiam 
apie pastoviąją virvės dalį (A), paskui 
judantįjį galą a, palenkę po antru vir
vės galu, prakišam ir pro antrąją kilpą

33 br.
Haliardo mazgas (33 br.). Judantįjį 

virvės galą (a) tris kartus apvyniojam 
apie medį; jį nuo tų apvajų šono, iš prie
šingos nuo medžio pusės, aplenkiam apie 
pastoviąją virvės dalį (A); virvės galą a 
prakišam prie medžio pro apvajas atgal; 
jį ištraukę, vėl atlenkę į virvės dalį A, 
pakišame po pirmąja kilpa. Po to visą 
mazgą suvaržom. Kai pastovioji virvės 
dalis (A) yra įtempta, mazgo atrišti ne
galima.

III. Virvės sutrumpinimai

30 br. 31 br.

Ne visada eina kalba apie kelių vir
vių surišimą. Dažnai yra reikalo tą pačią 
virvę sutrumpinti. Virvės trumpinimo 
metodas nupiaujant jos gabalą yra ne vi
sada priimtinas. Todėl turime įvairių 
mazgų bei kilpų virvėms trumpinti. Bent 
keletą jų išmoksime rišti.

Paprastoji kilpa (34 br.). Ji labiausiai 
tinka sutrumpinti stangrią virvę. Ji yra 
paprasta ir jąja surišta virvė nesusigadi-

pele (žiūr. 35b br.). Virvę tempiant už 
jos galų A ir B avies kilpa išsileis. Kad 
kilpa neišsileistų, ją turime sutvirtinti. 
Yra keli sutvirtinimo būdai.

34 br.

veriam pro naujai susidariusią „kilpą" 
(tarp pirmosios kilpos apie medį ir nau
jai apie tą patį medį aplenktos virvės da
lies, kuri abi jungia), ši kilpa yra tvir
tesnė ir nebeveržiama pati neatsileidžia.

Slankiojantis mazgas (31 br.). Šį maz
gą mes jau pažįstame; jį jau rišome: ver
tėm iš tikrojo mazgo (žiūr. 14 br.). Dabar, 
pritvirtindami virvę, šį mazgą aprišam

na. Rišama kuo paprasčiausiai. Reikia
moje vietoje padaroma kilpa ir ši, pri
glausta prie virvės, dviejose vietose ki
tom virvutėm pririšama.

Avies kilpa (35 br.) arba šunies kilpa. 
Sutrumpinama virvės dalis sulankstoma 
trigubai (žiūr. 35a br.). Ant sulenkimų 
viršūnių (kilpučių) užlenkiame prie jų 
esančius virvės galus piemenų mazgo kil-

Virvės galus A ir B, kiekvieną atski
rai, pririšam prie virvės kilpų (žiūr. 35c 
br.) kita plonesne virvele. Tas avies kil’
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pos sutvirtinimo būdas yra būtinas tada, 
kada virvės galai nėra laisvi.

Jei virvės galai yra laisvi, tai galime 
vartoti kitą sutvirtinimo būdą:’ pro tas

35c br.

gaunam naują kilpelę. Ir t. t. Tas kilpe
les įgalima daryti mažesnes, galime da
ryti didesnes. Padarius paskutinę kilpe
lę, virvės galą (B) galime visai ištraukti, 
kaip ištraukiame vieną avies kilpą (žiūr. 
35d br.). Bet galime 36 br. nurodytu bū
du užtraukti pagaliuku. Šis būdas varto
jamas tada, kada ir antrasis trumpina
mos virvės galas (B) nėra laisvas.

rą kraštinę virvės dalį (K), šios galas (B) 
išsitrauks pro anų dviejų dalių apatinę 
kilpos dalį; dabar ši virvės dalis (II) tapo 
viduriniąja. Ir taip pinam, kol susipina 
visa apatinė kilpa.

Trumpinimo mazgas (39 br.). Sudedam 
trigubai virvę (žiūr. 38 a br.). Šio trigubo 
sulenkimo viduryje visom trim šios vir
vės dalim surišam paprastąjį mazgą.

35d br.

pačias kilpas, prie kurių pirmu atveju 
virvių galus A ir B pririšome, dabar pra- 
kišam (žiūr. 35d br.).

Kai turime trigubai sulankstytą virvę 
(žiūr. 35a br.), tai prie tų kilpų viršūnių 
virvės galais A ir B, kiekvienu atskirai, 
rišam paprastąjį mazgą, įrišdami ir kil-

39 br.

40 br.
35e br.

pos vieną kraštinę, vadinas, surišam lyg 
paprastąjį slankiojantį mazgą (žiūr. 35e

Virvę trigubai sulanksčius ir užnėrus 
kilpeles (žiūr. 35b br.) virvės galus A ir 
B, pratraukę pro virvių kilpų viršūnes, 
užkišam pagalėlius, vinis ar p. (žiūr. 35f 
br.). Taip sutvirtinta avies kilpa laiko 
tik tol, kol ji yra įtempta.

Panašus avies kilpos sutvirtinimo bū
das yra dar šis. Sulanksčius virvę 35a 
brėžinyje nurodytu būdu, ties abiejų su
lenkimų (kilpų) viršūnėmis ant virvės 
galų (A ir B) pradedam rišti paprastąjį 
mazgą, bet jo nepabaigiam, o tik pada-

36 br. 36a br.

Dvigubas grandies mazgas (žiūr. 37 
br.). Vienas virvės galas (A) pritvirtina
mas, antrasis (B) turi būti laisvas. 37 
brėžinyje nurodytu būdu padarome kil
pelę (I); virvės galą (B) praveriame pro 
tą kilpelę ir gauname naują kilpelę (H); 
pro šią vėl praveriame tą patį virvės ga
lą (B), gauname vėl kitą kilpelę (III); 
pro šią vėl veriame tą patį galą, ir t. t.

40a br. 40b br.

35t br.

rom kilputę, kaip parodyta 35g brėžiny
je (A). Paskui pro tą mažąją kilputę 
įtraukiam virvės galo dalį ir pro jį, tarp 
jo ir kilputės, prakišam kilpos viršūnę 
(žiūr. 35g br. B). Taip surišam abu avies 
kilpos galus.

Grandies mazgas (36 br.). Vieną vir
vės galą (A) reikia pritvirtinti, antrasis 
galas turi būti laisvas. Nuo pritvirtinto 
virvės galo (A) tam tikroje vietoje, kur 
norima pradėti rišti grandies mazgą, lyg 
rišdami paprastąjį mazgą padarom kilpe
lę (žiūr. 36a br.) ir pro ją įtraukiam su
lenktą kito virvės galo (B) dalį. Susidaro 
vėl nauja kilpelė; pro ją vėl traukiam 
sulenktą to paties virvės galo dalį ir vėl

37 br. 38 br. 38a br.

lenkiam ties virvės galu (A) (40b br.), 
pro vieną (brėžinyje dešinę) tos kilpos 
pusę prakišę ranką, aplenkę iš priešin
gosios pusės virvės galo (A) dalies, iš-

Pintinis mazgas (38 br.). Sudedam vir
vę 38a brėž. nurodytu būdu. Vienas vir
vės galas (A) yra pritvirtintas, antrasis 
(B) yra laisvas. Vieną kraštinę virvės da
lį (I) dedam ant viduriniosios, apatinės 
kilpos galas persisuks. I virvės dalis ta
po viduriniąja; dabar ant jos dedam ant

Artilerijos mazgas (40 br.). Rišamas 
kaip nurodyta 40a, 40b, 40c ir 40d brėži
niuose, Sulenkiam kilpą (40a br.), ją už-

40c br.

40d br.

traukiam antrąją (brėžinyje kairiąją) kil
pos kraštinę (40c br.); ją tvirtai patrau
kiam. Jei taisyklingai užveržėm (žiūr, 
40d br.), tai mazgas nė vienu virvės galu 
neslinka.
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IV. Špleisavimas
Špleisavimu vadinama dviejų virvių 

sudūrimą, tam tikru būdu jų galų pluoš
tus supinant. Toks virvių sudūrimo bū
das yra būtinas tada, kada virvių sudū
rimo vietoje neturi būti mazgo, pav., ka
da virvė vartojama blokui ar p.

Bet „špleisavimas" yra vartojamas ir 
plačiau, pav., virvės gale padaryti kilpą, 
sudurti dvi virves taip, kad sudūrimo 
vietoje būtų kilpa, virvės galui atpinti 
ir t- t.

Trumpasis sudūrimas. Paimam dvi 
virves. Po vieną jų galą kiek išardom; 
tuos galus sudursime čia minėtu sudūri
mo būdu. Į vienos virvės pluoštų tarpus 
įdėstom antrosios virvės pluoštus (žiūr. 
41 br.). Brėžinėliai parodo kaip tai pa-

41 br.
daroma. Kad geriau įsivaizdintumėm vi
są brėžinėliuose rodomą pynimo eigą, 
brėžinėliuose kiekvienas virvės pluoštas 
nubraižytas kitokiais ženklais (taškuota 
linija, brūkšneliais, kryžiukais ir t. t.) ir 
kiekvienas pluoštas pažymėtas raide 
(vienos virvės pluoštai pažymėti raidėmis 
a, b ir c, o antrosios d, e ir f).

Pynimas vyksta taip.
Vienos virvės pluoštą (pav., brėžinė

liuose pažymėtą raide d) paimam ir lenk
dami į kairę virš antros virvės prie jo 
esančio pluošto l(a), pakišam po sekan
čiu tos kitos virvės iš eilės kairėje esan
čiu pluoštu (b) (žiūr. 41 a br,).

41a br.

Po to iš eilės tokį pat veiksmą atlie
kam su tos pačios virvės sekančiu pluoš
teliu (e). Jį lenkiam į kairę, virš prie jo 
esančio kitos virvės pluošto (b) ir paki
šam po sekančiu iš eilės tos kitos virvės 
pluoštu kairėje (c) (žiūr. 41b br.).

41b br.
Su trečiuoju tos pačios virvės pluoš

tu (f) darom taip pat. Jį lenkiam į kairę 
virš prie jo esančio kitos virvės pluošto 
(c) ir jį (f) prakišam pro sekantį tos kitos 
virvės iš eilės esantį kairėje pluoštą (a).

Toliau kartojam tokius pat veiksmus 
vėl su kiekvienu pluoštu iš eilės. Kadangi 
toliau virvės (pro kurios pluoštus kaišio
jam antrosios virvės pluoštus) pluoštai 
yra neišardyti, tai kiekvieną kartą rei
kalingą pluoštui prakišti tarpą praske- 
čiam tinkamą virvės vietą kiek atsukda

mi (iš viršaus — į save — žemyn).
Visai tokiu pat būdu supinam ir ant

roj sudūrimo pusėje esančius pluoštus 
(a, b ir c). Vis vieną pluoštą lenkiam 
virš prie jo esančios kitos virvės pluošto, 
paskui prakišam pro sekantį tos kitos 
virvės pluoštą. Ir t, t. Kiekvienas pluoš
tas persipina tik per vieną pluoštą ir vis 
priešinga virvės pynimo kryptimi (žiūr, 
41c br.).

41c br.
Jei visi pluoštai bus ligi galo tokio 

pat storumo, tai virvių sudūrimo vieta 
bus stora, bus iš karto stora ir ”isa liks 
vienodo storumo. Kad taip nebūtų, tai 
pluoštų galus „nuleidžiam“, juos kiek nu- 
smailinam, į galus padarom juos kiek plo
nesnius. Tada sudūrimas nėra visas vie
nodo storumo: viduryje yra 6-ių pluoštų 
storumo (t. y. beveik dvigubai storesnis 
už vieną virvę), į galus pamažu nusilei
džia ir lieka beveik tik trijų pluoštų sto
rumo.

Trumpasis sudūrimas netinka vartoti

beveik dvigubai storesnis už vieną virvę, 
vadinas, jis virvę sudūrimo vietoje labai 
pastorina. Gi ilgasis sudūrimas nepasto
rina. Bet jį vartojant sudūrimui išeina 
daugiau virvės.

Atardom sudurtinus virvių galus; šiam 
sudūrimui atardyti reikia bent tris kar
tus ilgesnį virvės gabalą, kaip trumpajam 
sudūrimui.

Vienos virvės (A) galą pradedam vėl 
vyti. Iš karto vieną jos pluoštą (c) sudu- 
riam (galima surišti paprastuoju mazgu 
arba šiaip palikti galiukus) su kitos vir
vės vienu pluoštu (e). Vėl kurį tarpą taip 
vėjam. Paskui kitą tos virvės pluoštą (a) 
pakeičiam kitu tos virvės pluoštu (d). 
Vėl vėjam tarpą. Pagaliau tretysis pluoš
tas (f) susiduria su trečiuoju antrosios 
virvės pluoštu (b) (žiūr, 42a br.).

42a br.

Išardant virvių galus, nereikia išplū- 
šyti pluoštų: pluoštai turi būti tinkamai 
susisukę, kad beveik savaime vytųsi.

Sudūrimo suvijimus pabaigus, jei rei
kia, kad virvę vartojant sudūrimas neiš-

irtų, pluoštų galiukus prie virvės galimė 
pritvirtinti markės mazgu.

Virvės galo kilpa. Ji daroma beveik 
tokia pat tvarka, kokia daromas trumpa
sis sudūrimas. Jai daryti, suprantama, 
reikalingas vienas virvės galas. Virvės 
galą kiek atardome. Jį palenkiam ir iš
ardytus virvės galo pluoštus kryžmais 
pridedam prie virvės toje vietoje, kur 
turi baigtis kilpa. Pluoštus dėti taip, 
kad jie kryžiuotus suvytos virvės pluoš
tams (žiūr. 43 br.).

43 br. 43a br.

Vidurinį pridėto virvės galo pluoštą 
(b) prakišti iš dešinės į kairę (žiūr. 43a 
br.) pro vieną suvytos virvės pluoštą.

’tada dešinįjį virvės galo pluoštą (c) 
lenkti virš to pluošto, pro kurį prakiš
tas „vidurinis“ virvės galo pluoštas (b), 
ir tą dešinįjį (c) pluoštą pro sekantį (nuo 
kilpos į priešingą pusę) virvės pluoštą 
(žiūr. 43b br.).

43b br.

Apversti kilpą kitaip (žiūr. 43c br.). 
Dabar likusį neprakištą virvės galo 
pluoštą (a) palenkti ir prakišti iš dešinės 
į kairę pro suvytos virvės pluoštą (pro 
kurį dar nėra prakištas joks virvės galo 
pluoštas) (žiūr. 43d br.).

Toliau viskas vyksta taip, kaip vyks
ta darant trumpąjį sudūrimą.

44a br.

44 br.

Virvių sudūrimo kilpa (44 br.). Dviejų 
virvių sudūrimų galus kiek atardom ir 
juos sudedam vieną prie kito (priešingo
mis kryptimis) taip, kad išeitų norimo 
didumo kilpa (žiūr. 44a br.). Toliau pi
nam taip pat, kaip pinam darydami vir
vės galo kilpą.
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(STlacla
Kiekviename žingsny susitinkam su 

mada. Mūsų apsirengimo būdas neabe
jotinai yra mados įtakoje. Pagal mados 
reikalavimus tvarkome butus, ruošiame 
įvairias pramogas ir, apskritai, gyvenime, 
nors ir nenorėdami, sekam madas.

Esam pripratę į madą žiūrėti, kaip į 
kokį menką, tuščią dalyką. Tačiau „pa
linkimas“ į madą yra viena pagrindinių 
žmogaus savybių.

Mada yra glaudžiai susirišusi su žmo
nių psichologija ir jų socialiniu gyveni
mu. Nors mada, bendrai imant, yra ko
lektyvinis reiškinys, bet ji yra charakte
ringa ir paskiro žmogaus psichologijai.

Paprastai mada vadinama mėgimas 
puoštis. Kaip ir kai kurių rūšių paukščiai 
tam tikru metų laiku keičia savo plunks
nas ir pasipuošia naujomis spalvotomis 
plunksnelėmis, taip ir žmogus — vyras ar 
moteris — mėgsta puoštis įvairiais papuo
šalais.

Mada reikalauja pamainos'. Tas pamai
nos mėgimas pastebimas daugely mūsų 
gyvenimo dalykų. Žmogus visada trokšta 
pašalinti monotoniškumą ir nuobodumą. 
Taigi, charakteringiausias mados pažymys 
ir yra pakeitimas.

Bet mados keitimosi tempas, prie ku
rio mes dabar esame pripratę, ne visada 
buvo toks didelis. Kada rūbams medžia
gos išaudimas užimdavo kelis metus lai
ko ir pagaminimas, pav., gintarinių karo
lių. buvo surištas su pavojingu žygiu į 
Baltijos jūrą, tai tuo laiku nei ta medžia-

Virvės galo atpynimas. At ardom at- 
piosimą virvės galą. Kiekvieną virvės 
galo pluoštą (iš vidurio į lauko pusę) pro 
kitą prie jo dešinėj esantį palenktą 
pluoštą (žiūr. 45 br.). Visus tris pluoštus 
vienodai suvaržom (žiūr. 45a br.). Toliau

45 br.

iš eilės kiekvieną galo pluoštą prakišam 
pro suvytos virvės dalies pluoštą (žiūr. 
45b br.). Bet išeina taip, kad pluošto 
galas prakišamas pro savo „kamieną", 
esantį suvytoje virvės dalyje.

Baltas Juodvarnis.

ga, nei gintaras neišeidavo taip greitai iš 
mados, kaip pigi skarelė, kurią dabar 
greitai ir dideliame kieky iš karto paga
mina mūsų fabrikai. Taigi, madai įtakos 
turi ir technikos pažanga.

Dabar žmonės gyvena daug greičiau 
už savo tėvus. Kadangi gyvenimas eina 
greitu tempu, tai ir dabartiniam žmogui 
tie patys dalykai greitai nubosta ir jis 
reikalauja pamainos. Galima būtų tvirtin
ti, kad juo žmogaus gyvenimo epochą yra 
nervingesnė, tuo ir mados pasikeitimai 
būna staigesni, greitesni. Todėl yra visai 
suprantamas labai dažnas madų pasikeiti
mas po didžiojo karo.

Mada — žmonių susibūrimo reiškinys.

Įsižiūrėję į gražiai šventadieniškai ap
sirengusių žmonių būrį, pastebėsime, kad 
visi žmonės yra labai panašiai apsi
rengę. Taigi matome, kad mada ir yra 
vienas kito sekimas. Tas, kas nori būti 
madingai apsirengęs, neišgalvoja pats, 
kaip jo drabužiai turi atrodyti, bet seka 
kitus. Mada yra priešingas dalykas origi
nalumui.

Čia mes palietėm vieną svarbų dalyką 
iš žmonių gyvenimo. Žmogus, net ir 
instinkto verčiamas, nori gyventi susibū
ręs su kitais žmonėmis. Mada gi yra to 
instinkto išvidinis apsireiškimas. Prisiri
šimas prie bendrurnos atpalaidoja žmogų 
nuo nereikalingo varginimosi pasirenkant 
savo gyvenimo būdus, savo apsirengimą 
ir kt. ir atleidžia nuo atsakomybės už 
juos.

Grįžkime vėl prie šventadieniškai ap
sirengusio žmonių būrio. Ar iš pirmo 
žvilgsnio galėtumėm išskirti, pav., kokiam 
visuomenės sluoksniui priklauso ta ar ki
ta ponia? Na, žinoma, kad ne.

Mada, nustatanti žmonėse tam tikros 
rūšies uniformą, tuo pačiu yra ir visuo
tinos demokratizacijos pasireiškimas. Tuo 
būdu mada turi ir niveliuojančios bei de
mokratizuojančios reikšmės į susibūrusių 
žmonių kultūrą.

Tas apsireiškimas turi taip pat charak
teringą priešingą pusę. Pav., vieton to, 
kad koks nors mados rūbas pasidarytų 
beveik visų būtina uniforma, kaip tik to
se sferose, kur yra didesnis finansinis ga
lėjimas, stengiamasi tai uniformai duoti 
savotišką dėmę.

Moterų mados gimsta didelėse Pary
žiaus krautuvėse, persikelia į turtingųjų 
salionus, vėliau pereina į platesnes sfe

Skautiškai dėkoju
Lietuvos Šaulių Sąjungos vadui pulk. Pr. 
Saladžiui už leidimą pasinaudoti draugo
vės stovyklai Šaulių Sąjungos palapinė
mis, Labrenciškių dvaro savininkui p. 
Labrencui už malonų leidimą jo miške 
surengti stovyklą, Jėzuitų gimnazijos 
skautų rėmėjams už pašalpą, Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui už vaistus ir saldai
nių fabrikui „Rūta“ Šiauliuose už saldai
nius stovyklai ir tuo būdu sudariusiems 
sąlygas draugovės skautams gražiai pa- 
stovyklauti puikiame pajūryje, Girulių 
apylinkėje.

Sktn. V. Kizlaitis,
Maironio Draugovės Draugininkas.

ras ir čia jau tampa bendra visų unifor
ma.

Kaip mada atsiranda.

Madų atsiradimo būdai yra įvairūs.
Vyriškų madų šaltinis, paprastai, yra 

Londonas. Moterų madų skeptrą, iš senų 
laikų, turi Paryžius.

Moterų madų patarnavimams Paryžiu
je yra tūkstančiai darbuotojų įvairiuose 
žmonių sluoksniuose. Jų interesas yra, 
kad mada keistųsi kaip galima greičiau ir 
kiek galima iš pagrindų. Dideliuose Pa
ryžiaus madų dirbtuvių pastatuose įtemp
tai dirbama naujus modelius ir stengia
masi, kad jie įgytų visuomenės palanku
mą.

Tai nėra lengvas dalykas. Nėra taip 
lengva nuolat turėti šimtus naujenybių ir 
pagaminti tik tokius, kurie patiktų visuo
menei, ir turėtų vilčių tapti modemiškais.

Taigi, ne viskas, kas išeina iš Pary
žiaus madų dirbtuvių, turi laimės — pa
tinka visuomenei. Paryžiaus madų salio- 
nai kartais gali visuomenei primesti savo 
skonį, bet daugiausia jie privalo taikytis 
visuomenės. Visuomenės pažiūra į madas 
yra glaudžiai susijusi su jos gyvenimu; 
taigi mada yra paties gyvenimo diktuoja
ma.

Madų salionai, norėdami įnešti kokią 
naujenybę, turi atidžiai įsiklausyti į gy
venimo ritmą, visame kame orientuotis, 
kas visuomenę tuo momentu patraukia, 
kuo ji interesuojasi. Pav., Egipte faraono 
Tut-ench-Amano grabo iškasimas, savo 
laiku, madai padarė tą įtaką, kad moterys 
savo rūbus ėmė puošti egiptiškais pieši
niais. 1911 m. Balkanų karas padarė įta
kos nešioti bulgariškus odinius.

Didžiausią madai įtaką turi techniški 
išradimai, kurie dažnai padaro tikrą re
voliuciją moterų rūbų srityje.

Mada reiškiasi ne tik apsirengime. Ji 
pasireiškia visame žmogaus gyvenime. 
Mada atsispindi net ir žmogaus elgesy bei 
kalboje.

Kalbininkai nustato, jog tam tikrais 
gyvenimo laikotarpiais būna mėgstami ir 
tam tikri posakiai. Keičiantys pačiam gy
venimui, labiau pamėgstama kiti išsireiš
kimai.

Technikai augant ir žmonių gyvenimui 
bendrėjant, mada turi vis didesnės įtakos 
į visas žmogaus gyvenimo sritis.

VI. Kaš.
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i/Kenas &^Lujo^ol!
1. KELIĄ MENININKAMS! 2. KĄ SAKO J. KELIUOTIS, BAIRONAS IR 
ŽORŽ Z AND APIE MENĄ? 3. MODERNINIS MENAS. 4. DAILININKAS V. 
VIZGIRDA APIE MARINETTI IR DAUGIAKOJUS GYVULIUS.

Menas tautos gyvenime užima ypatin
gai reikšmingą vietą. Be meno tauta ne
galėtų savo gyvybės apreikšti. Menas 
spinduliuoja tautos dvasia. Be jo jokia 
gyva tauta neįmanoma. Tauta gali visko 
netekti, bet kol ji turi savo meną, tol 
negali pasauly rastis jėga, kuri galėtų ją 
uždusinti. Prieš meno galybę suklumpa 
visos kitos pasaulio jėgos.

Menininkai negali sustoti vienoje vie
toje: jie nuolat juda, amžinai ieško naujų 
pasaulių ir vis pasirodo naujam pavidale. 
Jie stebi kalnus ir pakalnes, ežerus ir 
upelius ne todėl, kad visa tai jiems pri
klauso ir gali jiems suteikti įvairiopos 
naudos, bet todėl, kad juose jie atiden
gia naują ritmą, nuostabų, išsiskiriantį gy
venimą, niekur neregėtą naują formą (pa
vidalą). ' '

Tarp menininko ir tikrovės yra karš
ta meilė.

— Yra valandų, — sako Georges 
Sand, garsi rašytoja, —kai aš pabė
gu nuo savęs, kai aš gyvenu augale, 
kai jaučiuos žole, paukščiu, medžio vir
šūne, debesimi, bėgančiu vandeniu, spal
va ir besikeičiančiais ir nesibaigiančiais 
pajautimais; yra valandų, kai' aš bėgu, 
skrendu, plaukiu, geriu rožių kvapą, pa
sineriu saulėje, miegu po lapais, lekioju 
su vieversiais, laipioja vikšrais, žibu 
žvaigždėmis ir blizgančiais indais, gyve
nu aplinkuma.

— Argi kalnai, bangos, dangus nėra 
mano sielos dalis, kaip aš esu jų dalis, — 
sako Baironas.

Menas žadina mieguistą mūsų gyve
nimą. Jis atidengia gyvenimo (tikrovės) 
grožį. Menas pats gyvena tikrovės dva
sia ir jos gyvybe, garbina jos nepasikar

Dail. K. Šklėriaus-Šklerio. PAUPYJE. N. Rom. klišė.

tojantį originalumą (savotiškumą). Iš čia 
ir paaiškėja jo nepaprastas vaidmuo tau
tos gyvenime.

— Juk kiekvienam suprantama, — pa
sakė V. Mykolaitis-Putinas Lie
tuviškosios Kultūros Kongrese, — kad 
literatūra (apysakos, romanai ir t. .t.) tai 
nėra vien pramogos dalykas, bet didelė
mis dvasios pastangomis sukrautas tautos 
lobynas, kuriame atsispindi tautos cha
rakteris (būdas) ir jos dvasinės vertybės.

Kiekvienos tautos esmė yra jos savo
tiškumas arba, kaip sako, individualybė. 
Menininkai, visų pirma ieškodami daik
tų savotiškumo, geriausiai atvaizduoja 
pačią savo tautą, iškelia savo tautos ne
pasikartojančias savybes (originalumą), 
jos grožį.

Ir iš tiesų, kur mes rasime tikrąją lie
tuvių tautos dvasią, jei ne jos dainose, 
ne jos tautinėse melodijose, ne jos rūpin
tojėliuose ir kryžiuose, ne jos šių dienų 
dailėje ir literatūroje?

Pažvelkime į Lietuvos istoriją. Kas 
išsaugojo mūsų tautos individualybę (sa
vumus, kuriais mes išsiskiriame iš kitų 
tautų tarpo)? Ar ne menininkai. Jie tau
tos savumus įaudė į liaudies dainas, įpy
nė į liaudies melodijas, įbrėžė į rūpinto
jėlius (kryžius pakelėse). Jie prikėlė tau
tą laisvam gyvenimui.

Tai amžinieji savo tautos maištininkai!
Kai mūsų valdovai, sulenkėję ar su

rusėję bajorai, nuėjo svetimiems tarnau
ti, nes tai teikė jiems daugiau naudos, 
tai menininkai pasiliko prie savo tautos, 
jie jai dainavo gražias dainas, drožinėjo 
rūpintojėlius ir grojo lietuviškas melo
dijas.

Menininkai savo kūriniais perkelia 

žmones į kitą pasaulį, sukelia tam pa
saulyje naują gyvenimą ir atidengia jo 
grožį.

Menas gal geriau už mokslininkų pa
rašytą istoriją vaizduoja tautos praeities 
gyvenimą. Štai asiriečius mes daugiausiai 
pažįstame tik iš jų rūmų, egiptiečius — 
iš piramidžių ir sfinksų, romėnus — iš 
jų didžiųjų paminklų, viduramžius — iš 
jų katedrų, lietuvius — iš jų dainų, rū
pintojėlių ir kryžių1).

Kaip jeroglifai, raštas, kalba, mokslas 
įgalina perduoti kitiems savo mintis, taip 
visų sričių menas yra tas savotiškas raš
tas, kurio dėka mes pasidalijame savo 
jausmais. Šiandien stebėdami muziejuose 
tuos praeities meno turtus, mes jaudina- 
mės, nes jie mumyse sužadina tuos pa
čius jausmus, kuriuos išgyveno kūrėjas. 
Japonų rėžinys metale, indų šventykla ar 
Rembrandto paveikslas yra tarptau
tinė kalba, kuri mus visus užburia. Grai
kų skulptoriaus marmure iškalta galva 
šiandien į mus žiūri visai tuo pačiu žvilg
sniu, kaip prieš tūkstantį metų.

Menas priverčia smarkiau plakti šir
dis tų, kurie ieško grožio gyvenime. Me
no negalima pamėgdžioti — jį galima tik 
kurti, amžinai tą patį ir amžinai vis nau
ją. Dabartiniai mokslininkai stebisi ran
damais turtais faraonų kapuose, dabarti
niai auksakaliai su pavydu žiūri į prieš 
tūkstančius metų dirbtus Asirijoje ir 
Chaldėjoje papuošalus.

Taigi menas yra žmogaus sielos ir 
kultūros padarinys. Menas yra kalba, dva
sių kalba, ir jai suprasti reikia pasiruo
šimo. Meno teoretikai savo meno istori
jose jį dalija sritimis (muzika, tapyba, 
skulptūra, literatūra ir t. t.), dalija epo
chomis — laikotarpiais (priešistoriniai 
laikai, graikų menas, renesansas — atgi
mimas, viduramžis, moderninis menas ir 
kiti), skirsto stiliais (klasiškas, renesan
so, gotikos, baroko ir t. t.), skirsto pa
kraipomis, tautomis ir pan.

Prieš kalbant apie mūsų dailininkus 
ir jų darbus, norime keletą žodžių tarti 
apie vadinamąjį moderninį meną. Moder
ninis menas, kaip graikų, kaip renesanso 
ar kitų didelių laikotarpių menas, turi sa
vo dvasią ir siekimus (stilių ir formą). 
Toji dvasia glaudžiai siejasi su dabarti
niu gyvenimu, moderninio žmogaus gal
vojimu (psichika). Daugelis pas mus mo
derninį meną laiko kažin kokiu atskiru, 
nieko bendro su gyvenimu neturinčiu ir 
apkvaišusių dailininkų išgalvotu dalyku. 
Bet tai yra nesąmonė. Visa tai, ką mes 
vadiname modernizmu, nėra dirbtina. 
Modernizmą gimdo patsai gyvenimas. 
Dvidešimto amžiaus pažanga ir technika 
sujudino menininkus ir privertė pagalvo
ti apie ateitį, užmiršus žavias svajones! 
Menininkai, kaip jautrūs žmonės, stebi 
kiekvieną gyvenimo reiškinį, žvelgia į 
priekį ir kuria meną, kuris vadinamas 
modernišku. Jei daug kam šiandieninis 
menas atrodo nesuprantamas, neįdomus, 
tai yra todėl, kad daugeliui mūsų dar 
trūksta tam pasiruošimo. Dailininkai — 
tapytojai turi labai daug techniškų prie
monių savo mintims reikšti. Tos priemo-

i) Plačiau žiūrėk J. Keliuočio str. 
„N. Romuvoj" Nr. 218—219.
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nės paprastai, kad ir vieną tikslą turintį 
meną, skaldo į įvairių įvairiausias kryp
tis, sroves, sroveles, kas žymiai pasunki
na meno skaitymą ir reikalauja tam tikro 
teoretinio pasiruošimo jį suprasti.

Taip, pav., jei kas vartos anglišką kny
gą ir nieko nesupranta angliškai, tai dar 
nereiškia, kad toje knygoje nieko nepa
rašyta; jeigu kas žiūri į paveikslą ir aiš
kiai nemato jame nupiešto arklio, karvės 
ar kito jam gerai pažįstamo gyvulio, tai 
dar nereiškia, kad tame pavekisle nieko 
nėra nupiešta. Menininkas, piešdamas 
rudens saulėlydį, neturi tikslo nupiešti 
šalia kelio stovintį beržą taip, kad kiek
vienas stalius atėjęs galėtų patvirtinti, 
jog čia tikrai yra beržas ir kad iš jo ga
lima padaryti tiek tai porų klumpių!

Dailininkas gyvenime ieško tiktai me
džiagos ir ją savaip sunaudoja, kuria 
naują grožį.

Jeigu jūs žiūrit į skersai kelio bėgan
čią katę, jūs aiškiai matote, kad iš ke
turių kojų pasidaro aštuonios ar dar dau
giau. Važiuojat aukštielninki šieno veži
me, jaučiat kaip jis vietoje stypčioja ir 
stebit, kaip pro šalį lekia kaimyno tro
bos su visomis pievomis ir gyvuliais. O 
kada dar taip neseniai, prieš didįjį karą, 
italų modernistai pradėjo piešti lekian
čius arklius su aštuoniomis kojomis, tai 
visuomenė pradėjo šaukti, kad tai yra 
melas, neteisybė. Bet menininkai nenu
siminė — jie stebi gyvenimą ir ieško vis 
naujų priemonių jam pavaizduoti.

Moderninio meno gimtinės reikia ieš
koti Italijoje prieš 25 metus. Vadinamie
ji kūbistai pradėjo įrodinėti, kad bet ku
ris gamtos kūnas primena kokią nors ge
ometrinę figūrą, kubą ar kitką, ir ta teo
rija pasiremdami, pradėjo skaldyti, geo- 
metrizuoti gamtos daiktus savo paveik

sluose. Jiems giminingi simultaneistai, 
kurie vaizduodami judesius piešė daugia
kojus gyvulius. Šie aštuonkojai sužavėjo 
italų futuristus (tai reiškia ateities žmo
nės), ir jų poetas Marinetti 1909 me
tais sustatė futuristams programą. Tais 
laikais tradicijom (senais papročiais) per
mirkusio) Italijoj į Marinetti buvo žiū
rima, kaip į pusiau beprotį. Šiandien gi 
jis yra Italų Akademijos narys.

Prancūzijoje šiek tiek anksčiau buvo 
suduotas mirtinas smūgis nuo seniai įsi
galėjusioms meno formoms (pavidalui), 
kaip tai akademizmui ir klasicizmui, ku
rie garbino senovės rašytojus ir tvirtai 
išdirbtas taisykles.

(Kitame Sk. Aido nr. bus rašinys apie 
lietuvių meną).

Dail. Mikėno POILSIS (marmuras). N. Rom. klišė.
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MUSŲ GYVENIMAS VAIZDUOSE

vėl dirbsime iš vien,

Sveiki sugrįžę,

Skautai turi mokėti daug dalykų. Kiekvienas prityręs skautas 
turi mokėti teikti pirmąją, pagalbą. Fotografijoje matome 
skautus, darančius pirmosios pagalbos teikimo pratimus.

Vasaros kelionės jau baigtos.

Spalių m. 15 d. baigiasi foto konkursas. 
(Jo sąlygas žiūr. 259 pslp.).

Ar bandei kada nors ilsėtis taip?Vaidintojas stovykloje.

Baltos burės gulbėm skrenda, 
Baltos burės tramdo vėją, — 
Kelią laisvei, kelią platų! 
Baltiją pavergt atėjom!

Baltos burės toliams moja... 
Iš gintaro kalsim rytą, 
Horizontus išmatuosim, 
Pinsim laimę nematytą...

Baltos burės vėtrą glosto, 
Putos žvilga brilijantais; 
Uždainuokim marių dainą — 
Ir sudie gintaro krantui...

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