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SRAlllU
1923 m. kovo mėn. 15 d.

OFICIALInE DALIS
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS TARYBOS PIRMININKO 

ĮSAKYMAS 
Nr. 7.

Kaunas, 1937 m. sausio mėn. 29 d.
Pasirėmęs tarybos pirmijos š. m. sausio mėn. 28 d. nuta

rimu nustatau tokias sąjungos kampinėms ir apvalioms antspau- 
doms turėti taisykles:

Kampines antspaudas gali turėti:
a) sąjungos taryba,
b) tarybos piranija,
c) sąjungos garbės teismas,
d) sąjungos garbės gynėjas,
e) vyriausia brolijos vadija,
f) vyriausia seserijos vadija,
g) brolijos garbės gynėjas,
h) seserijos garbės gynėja,
i) rajonų vadijos,
j) tuntai,
k) vietininkijos,
l) draugovės ir laivai,

m) atskiros skiltys, valtys ir būreliai ir
n) rėmėjų būreliai.

§ 2.
Apvalias antspaudas gali turėti:
a) sąjungos taryba ir tarybos piranija,
b) vyriausia brolijos vadija,
c) vyriausia seserijos vadija,
d) rajonų vadijos,
e) tuntai ir
f) vietininkijos.

§ 3.
Kiekvienas kampinis ir apvalusis antspaudas turi turėti 

žodžius Lietuvos Skautu Sąjunga arba jų sutrumpinimus L. S. S. 
ir kampinis antspaudas gali turėti, o apvalusis turi turėti ati
tinkamą sąjungos, brolijos ar seserijos ženklelį viduryje.

Be to, kiekvienas kampinis ir apvalusis antspaudas turi 
turėti (pilną ar sutrumpintą) jo turėtojo pavadinimą ir kampi
nis — dar datos ir numerio pažymėjimui ir šis gali dar turėti 
turėtojo adresa.

§4.
Kampinių antspaudų tekstai yra tokie:
a) sąjungos tarybos:

Lietuvos Skautų Sąjunga 
Taryba

19...m......................... m. ......d.
Nr.............

b) tarybos pirmijos ir jos įstaigų:
Lietuvos Skautų Sąjunga Lietuvos Skautų Sąjunga 

Tarybos Piranija Tarybos Piranija
19... m. ........................m...... d. ...............................................

Nr.... .. ........  19... m....................... m...... d.
Nr..„... :........

c) sąjungos garbės teismo:
Lietuvos Skautų Sąjunga

Vyriausias Sąjungos Garbės Teismas
19...m. ..._.............__......m. ......d.

Nr..... ..........
d) sąjungos garbės gynėjo:

Lietuvos Skautų Sąjunga 
Garbės Gynėjas

19.....m. __ _____ __ m. ......d.
Nr..... ....... .

(Tęsinys 104 pslp.).
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5 (176) nr. / Kaimas, 1937 m. kovo mėn. 10 d. / XV metai

SPECIALYBIŲ PROGRAMOS
(Perspausdinama iš 1930 m. L. S. Br. statuto). 

SKAUTŲ.
(Tęsinys iš 3 nr.).

7. Būgnininkas. Mokėti išpildyti trimitu ir būgnu įvairius 
skautų ir kariuomenės signalus: aliarmas, pakeitimas, įsakymas, 
sueiti, išsiskirstyti, valgiui, pietums, šviesą gesinti, paskutinis 
sudie, aušra.

8. Dailidė. Turi mokėti pagaląsti kirvį ir piūklą ir žinoti 
įvairių jų tipų ypatybes, vartojimą. Mokėti nukirsti medį, jį 
nugenėti ir nutašyti. Paruošti medžiagą statybai ir statyti sulig 
planu. Žinoti įvairias miško medžiagos rūšis, jos ypatybes ir nau
dojimą. Atskirti tinkamus kirtitnui medžius nuo netinkamų ir 
žinoti kirtimo laiką. Mokėti rišti sielius.

9. Daržininkas. Turi sukasti ir apdirbti žemės plotą, nema
žesni už du kvadratinius metrus, užsodinti jį ir išauginti šešių 
rūšių daržovių arba gėlių. Žinoti, kaip išauginti bent dvylika 
daržo augalų. Mokėti apkarpyti ir skiepyti medžius.

10. Dviratininkas. Turėti tvarkoj dviratį, kad galėtų pir
mam pareikalavimui kur nors vykti. Gerai mokėti važiuoti dvi
račiu, jį užlaikyti ir pataisyti. Mokėti naudotis žemėlapiu ir 
perduoti pranešimus žodžiu. Nustojęs dviračio specialybės ženk
liuką grąžina.

11. Elektrotechnikas. Turėti mokėti padirbti paprastą 
elektromagnetą, pataisyti sugadintus elektros įvadus, gelbėti ir 
atgaivinti elektros srovės nutrenktus. Turėti elementarinių žinių 
apie elementus, elektros skambutį ir telefoną. Žinoti elektros 
įvedimo pavojus ir mokėti nuo jų apsisaugoti.

12. Fektuotojas. Turi būti gerai išsilavinęs fektavime ir 
vienoje iš šių sporto šakų: bokse, džiu-džitsu, gimnastikoj ar 
imtynėse.

13. Fotografas. Privalo mokėti nutraukti ir pagaminti 12 
nuotraukų: 3 kambaryje, 3 portretines, 3 gamtos reginius ir 3 
momentales. Turėti pagrindinių teoretinių žinių apie fotografa
vimą, foto medžiagas, ypatybes ir jų vartojimą.

14. Gaisrininkas. Turi žinoti vietos gaisrininkų dalių adre
sus ir telefonus, gaisrininkų signalus ir šulinius. Mokėti dar
buotis gaisro metu, lokalizuoti gaisrą, įeiti į degantį namą ir 
jame dirbti. Naudotis hidrafultu, minimachsu, totaliu ir kitais 
gesinimo aparatais. Mokėti naudotis pompa, stovinčiomis ir iš
keliamomis kopėčiomis, mokėti nusileisti pagriebiama skraiste 
ir šokti. Žinoti priemones gelbėti iš gaisro gyvulius. Mokėti su
teikti gaisre nukentėjusiems pagalbą.

15. Gamtininkas. Turi surinkti 30 įvairių medžių lapų 
arba 60 lauko ir miško gėlių, žolių bei paparčių, sudžiovinti juos 
ir sudaryti rinkinį. , Mokėti pritaisyti popieryje tuos augalus 
arba nupiešti šį tą iš gamtos gyvenimo. Mokėti atpasakoti 20 
gyvulių gyvenimą, jų išvaizdą ir papročius.

16. Gelbėtojas. Turi mokėti keturis skęstančio gelbėjimo 
metodus ir tris metodus apsiginti nuo skęstančio. Kiekvienu

(Tęsinys 105 pslp.).
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P. VALSTYBES PREZIDENTAS su SKAUTAIS
Kelios nuotraukos iš skautų Šefo J. E. Valstybės Prezidento 

gyvenimo su skautais.
Tos iliustracijos paimtos iš dabar išleidžiamos Šefo raštų 

skautams-ėms knygos Vado Pašėke.

Brolijos vado lydimas.

Žodis studentams skautams.

Kalba skautų šventėje. Jis įžiebia didįjį stovyklos laužą.

SrSR
respub! Iki nė

btbi ©teka
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REDAKCIJOS PASTOGĖJE

i^ai^slme fa((*ą
III.15 baigsime periodinės skautų spau

dos 1937 metams prenumeratų rinkimo 
talką. Ligi tos dienos visi vienetai turi 
galutinai atsiskaityti su spaudos admi
nistracija.

Malonu čia pažymėti, kad 1937 m. 
Skautų Aido prenumeratorių skai
čius žymiai padidėjo! Tai geras skautiško 
sąmoningumo ženklas. Kasmet mūsų ju
dėjimo dvasinė pusė vis labiau tvirtėja. 
Tą rodo ir spaudos naudojimo augimas.

Tačiau ligi idealo — kad kiekvienas 
skautas-ė būtų Sk. Aido prenumeratorius 
— dar toli. Kai visi skautai-ės prenume- 
ruosis Sk. Aidą, jis galės būti puikus s a- 
v altinis laikraštis; juk tada būtų per 
15.000 prenumeratorių.

Redakcija ir administracija nuoširdžiai 
dėkoja spaudos platinimo talkininkams ir 
ryžtasi Skautų Aidą vis tobulinti, kad jis 
visiems būtų dar mielesnis.

Be to, kitame numeryje bus [dėta viena 
staigmenėlė platintojams; jiems patarti
na tos staigmenėlės nepraleisti taip sau.

Tuo tarpu visi sk. spaudos platinto
jai kviečiami skubiai atsiskaityti su spau
dos administracija ir, pasirodžius kitam 
Sk. Aido numeriui, pasidomėti sp. admi
nistracijos skelbiama naujiena. Kviečiame į talką!

piešiniai . grasina 
mūsų judėjimų

Mūsų darbo savybes, mūsų judėjimo 
nuotaiką, [vairius skautiško gyvenimo 
[vykius sėkmingai parodyti gali fotogra
fijos.

Apie 7 metus mes, Sk. Aido redakci
jos vardu, rūpinomės padaryti mūsų gy
venimą vaizduojančias foto nuotraukas 
tobulesnes. Šiandie tas reikalas yra jau 
tinkamoje aukštumoje.

Praeitam Sk. Aido numeryje iškėlėm 
naują klausimą — skautišką gyvenimą 
vaizduojančių piešinių reikalą. Yra visai 
aišku, kad, ypatingai spaudoje, 
skautiško turinio piešiniai turi 
auklėjamosios vertės. Gi ir šiaip 
didelės propagandinės reikšmės.

Norėdami ir tos rūšies — skautiško 
turinio piešinių — spragą tinkamai užtai
syti, kviečiame visus piešimo meno at
stovus aktingai prisidėti savo kūryba pa
gražinti skautišką darbą.

Kad labiau [ šį darbą būtų [traukta 
[vairių piešiamojo meno atstovų, redak
cija paskelbė konkursą, kurio sąlygos 
buvo paskelbtos praeitame ir yra [dėtos 
šiame numeryje.

tinkami 
didelės 

jie turi

VEIKI MO AKTUALI JOS
Žiemos laikotarpis baigiasi. Tuoj bus 

Velykos ir po jų laikas pakryps į pa
vasarį.

Su pasirodančiu pavasariu keičias ir 
skautiško darbo pobūdis. Mažiau bebus 
dirbama kambariuose ir būkluose, mažiau 
bebus teoretinio pobūdžio sueigų ar dar
bų, o veikimas išeis už namų sienų, pra
sidės gražiųjų iškylų, organizuotų gerų
jų darbelių, stovyklų, kelionių ir t. t. 
laikotarpis.

Tuo tarpu yra svarbūs penki pavasari
nio veikimo klausimai: Velykų atostogos, 
ypatingi gerieji darbeliai, paukščiams 
inkilai, Šv. Jurgio šventė ir ruošimasis 
stovyklai.

Velykų atostogos jus išskirstys po visą 
kraštą; jūs grįšite į savo brangius namus, 
pas artimuosius. Pirmiausia mūsų orga
nizacijai rūpi, kad jūsų namiškiai būtų 
jumis patenkinti ir galėtų nuoširdžiai 
džiaugtis jūsų mokslo darbe, jūsų dvasi
nės kultūros ir fizinės savijautos pažan
ga. Už vis labiau turite būti dori, gra
žiausių savybių skautai-ės. Ši sąlyga bū
tina.

Kaip tik šiuo laikotarpiu yra geriausių 
progų padaryti ypatingai naudingų ge
rųjų darbelių. Skautiškas pastabumas 
jums kiekvieną kartą nurodys, kur trūks
ta jūsų širdies, kur reikia jūsų rankų. 
Gerasis darbelis yra kiekvieno — mažo 
ar didelio — skauto-ės garbės supratimo 
įrodymas.

Iškilmingiausia pavasarį mūsų diena 
bus Šv. Jurgio šventė. Ar ruošies ligi jos 
išlaikyti egzaminus į aukštesnį patyrimo 
laipsnį ar specialybes? Ar galvoji, kad 
kiekvienas gali labai daug padaryti, kad 
tos pavasario šventės pasirodymai padi
dintų skautybės bičiulių skaičių.

Stovyklavimas yra būtina gero skau
to-ės savybė. Šiuo laikotarpiu turi tikros 
progos pasiruošti savo stovyklai, kuri 
įvyks birželio ar liepos mėn.

Laimingai dirbti!
Red.
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ŠV. KAZIMIERO KARDAS
(PADAVIMAS)

Ėė... Kas dunda vieškeliu tenai? ...
Iš Vilniaus pusės, nuo Žvėryno, Panerių ...
Ko dūžiai pasagų plačiai
Taip skleidžia aidą mielą, negirdėtą ...
Matau. Toli. Kur Vilniaus bokštai dangų remia,
Ramioji Vilija dainuoja putų dainą,
Kur mėlyni debesys bučiuoja žemę
Ir lakštingala liūdna giesme prabyla ...
Matau. Tenai melsvojoj tolumoj. Kur Paneriai iškyla: 
Vien blizgančius šalmus ir eiklių žirgų šimtą;
Visi jie lekia link manęs iš Vilniaus krašto,
Visi jie skuba, o plienas skamba lyg pablūdęs,
Lyg jėgą, skambesį pražudęs ...
Greit dings ir jiems vos matomi tolyje bokštai, 
O žvilgsnis tūlas veltui atgal ir beatsisukinės, 
Nes akys jo jau neužklys į Vilniaus pilies kuorą; 
Tik godos saldžios gal minės,
Kad tąsyk raiteliai taip smarkiai jojo ...
... Bet kas tai? Aidas toks švelnus iš tolo,
Lyg kanklių skambesys, kad skambina krivaitis, — 
Pasiekė mane; raitelių būrys sustojo;

Ir jie ir aš paskendom ilgesingoj jūroj. 
Raiteliai sustojo. Jų šimtas dega spinduliuos; 
(Taip šarvai, skydai beria aukso liepsną); 
Jie veidu į vos matomą Katedrą, 
Į senų dienų šaunų Vilniaus miestą...
... Ten priekyje šaunios šimtinės — 
Akis manoji sugriebia karžygį jauną: 
Jo rankos gniaužo plieno kardą:
— Kazimieras! — Suranda lūpos vardą.
— Jaunasis Lietuvos karalius! —
Ir stverias jis pabalęs išgąstingai kardą, 
Ištiesia ašmenis aštrius link Vilniaus, 
O balsas plaukia stebuklingai
Ir dingsta Vilijos stačiuos krantuos ...
Ir kardas dyla rankose ir vista,
Kol plieno ašmenys kryžium pavirsta, 
O juo Kazimieras palaimina Lietuvą ... 
Prabyla dar garsiau senasis amžių varpas — 
Ir Vilniaus bokštai dingsta tolumoj;
Išnyksta raitelių tauri šimtinė, 
Kazimieras dvasia dar lieka Lietuvoj! ...

Vikt Miliūnas.

’fCaJži.mi&h.o- dianĄ
Kas ten bilda, kas ten dunda, 
net žemelė dreba? — 
Tai Kazimiero kareiviai 
keliasi iš grabo.

Kazys InHūra.
Šv. Kazimieras, antrasis karaliaus Ka

zimiero sūnus, gimė Krokuvoje 1458 m. 
spaliu m. 3 d. Nuo 1475 m. šv. Kazimieras 
gyveno Lietuvoje. Mirė Gardine, turėda
mas 26 metus. Per tą laiką (1475 - 1484) 
šv. Kazimieras dvejus metus, pavaduo
damas savo tėvą, valdė ir Lietuvą (1481 - 
- 1483).

Daug šv. Kazimiero užtarimo pergy
veno mūsų kraštas. 1518 m. didelė Mask
vos kariuomenė apgulė svarbią Lietuvos 
pil{ Polocką, Dauguvos upės krašte. Lie
tuvos kariuomenė, vadovaujama Goštau
to, teturėjo tik apie 2000 savanorių. Atė
jus pilies ginti, negalėjo persikelti per 
patvinusią Dauguvą. Tada pasirodė baltu 
apsiaustu šv. Kazimieras, kuris paragino 
kariuomenę drąsiai kovoti ir pirmas ei
damas į upę, parodė brastą. Per Dauguvą 
kariuomenė lengvai persikėlė ir išblaškė 
45000 Maskvos kariuomenę, išgelbėdama 
apgultą Polocką. Mūšyje žuvo net 7000 
priešo karių.

Vilniaus karvedys Jonas Katkevičius, 
besiruošdamas kovon su švedais, išklau
sęs šventų Mišių šv. Kazimiero koplyčio
je, Jo globai savo kariuomenę pavesda
mas ir ant altoriaus pašvęstą kardą priė
męs, daug kartų galingesnę švedų kariuo
menę visai sunaikino.

Šv. Kazimieras yra mylimas mūsų glo
bėjas. Jei italai į padanges kelia šv. Aloi- 
zą, vokiečių jaunuomenė aukština šv. Jo
ną Berchmaną, tai lietuvis, savo giedrų 
džiaugsmą įpynęs į maldos žodžius, siun
čia šv. Kazimiero garbei. A. U.

97
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Vyresniųjų skaučių ratelyje
SKAUT1ŠKUMAS IR TAUTIŠKI MOTYVAI.Tasai faktas, kad skautybė yra išsiplėtusi visame pasaulyj, tarp įvairių rasių ir spalvų žmonių, rodo, kad jos pagrindan yra padėta visažmoniškos, pasakyčiau, visajaunuoliškos idėjos ir tikras jaunuolio psichologijos supratimas. Štai kodėl skautybė yra artima ne tik anglams, kur ji gavo pradžią, bet ir kiniečiams, ir šveicarams, ir lietuviams. Kyla klausimas, ar skautybė, 

remdamasi tokiais pagrindais, yra ir tautinis dalykas? Juk esant maždaug bendriems skautybės auklėjimo ir auklėjimosi principams ir nuostatams, rodos, ir viduje žmogaus psichikos struktūra turėtų linkimą formuotis ta viena visiems bendra kryptimi. Tai ar galima dar kalbėti apie kokius nors tautiškus motyvus skautybės sistemoje? Gal yra abejonė — kur jiems čia betilpti, jei skautybė yra savy uždara sistema?Ir labai yra kur tilpti, ir tuojau paaiškinsiu, kodėl aš taip manau. Sistema yra tiktai griaučiai. Kūną jai duoda toji gyvoji medžiaga, kuri ją persiima, o gyvybę duoda pats idėjos tapimo kūnu procesas.Kad kiekvieno krašto skautės-ai yra skirtingi, kiek tai sąlygoja jų įgimti savumai, vietos papročiai, tautos tradicijos ir t. t. ir t. t., rodos, nesiginčisime. Juk mes, sesės, kad ir kaip stengtumės, negalėtume padaryti tokios plačios, nuoširdžios skautiškos ir, sakyčiau, įspūdingos šypsenos, kaip mūsų tamsiaveidė sesė: gamta mums nedavė tam reikalingų priemonių — spalvų griežto kontrasto ir kita.Apie ką nėra ko kalbėti, nekalbėsime, bet šį kartą pakalbėsime, kiek skautybėje yra vietos sąmoningai įvestiems tautiškiems motyvams.
Skautybė turi konkretų tikslą: auklėti ir mokyti tarnauti Dievui, tėvynei ir artimui. Ypač du paskutinieji užsibrėžimai sieja skaučių-skautų idealizmą čia pat prie žemės, prie savo artimų, prie savo žmonių ir tuo išgelbsti juos nuo netikros minties apie abstrakčią žmonijos meilę. Taigi, tikra skautė ir skau

tas yra tikri savo žmonių, savo tautos duktė ir sūnus, kurie stengiasi padėti tiems, kurių tarpe jiems lemta gyventi, ir, tarnaudami artima jai žmonijos daliai, patarnauti'ir visai žmonijai. Skautė-as tiki žmonijos, kaip organiškos visumos, idėjai, todėl 
tautiškumas ir visažmoniškumas nėra jiems priešingos, viena kitą išskiriančios sąvokos, bet jos puikiai viena su kita derinasi.Jau vien šis noras tarnauti tėvynei ir padėti artimui veda 
skautes-us į gilesnį savo tautos, jos džiaugsmų ir liūdesių supra
timą ir atjautimą. O kad galėtų protu suprasti, širdžia atjausti, stengiasi pažinti savo žmonių praeitį, jų dabartį, jų reikalus ir jų troškimus. Štai šitai jau ir duoda daug vietinės, savos, tautiškos medžiagos, kuri telpa skautybės auklėjimo ir auklėjimosi sistemoje. Ir tai nėra kažkas primesta, o yra būtinos priemonės į skautiškąjį tikslą.Bet ir tai dar ne visa. Yra dar kita būtinybė, kuri sugretinę skautybę ir tautiškus motyvus.Bet kuri idėja tiktai tada vietoje įgauna pilietinių teisių ir pasidaro žymiu kultūros faktoriumi. Lietuviams skautams ir skautėms rūpi skautiškųjų idėjų prigijimas mūsų žmonių tarpe, todėl jiems tenka ieškoti lietuviškame gyvenime tų stygų, kurios rezonuoja į tas idėjas, per jas prabilti į mūsų krašto jaunimo širdis ir tada jos skambės, kaip savos. Šitai veda mus į tautos dvasios gyvenimą, į jos meną, kur galima rast susikristalizavusias idėjas.Pagaliau mes tai esame skolingos-i ir viso pasaulio skau- čių-tų seserijai-brolijai: iškelti savo tautos ypatingus dvasios 
turtus ir juos ir kitiems parodyti.Aš kalbėjau apie tai, kas, mano nuomone, liečia bendrai ir skautes ir skautus. Todėl net ir abu terminus vartojau, kad broliai nepamanytų mus vienas be jų norinčias žemę pajudinti. Bet dabar, sesės, tai jau kreipsiuos tiesiog į jus.Nežinau, ar savo šiuo trumpu ir, žinoma, nepilnu teoretiniu išvedžiojimu pasiekiau tai, ko norėjau, būtent, kad mes sąmo
ningai ir atsidėjusios pagalvotume apie skautiškumą ir tautiškus 
motyvus praktiškai ir konkrečiai. Lietuvės skautės tipas, kur abu žodžiai lygiai svarbūs, štai apie ką mums tenka susimąstyti. Kaip pas mus gali ir turi pasireikšti skautiškumas lietuvėse ir lietuviškumas skautėse? Be abejo, tai jau sena mūsų mintis, bet dabar reiktų apie tai dar kartą nuosekliai ir nuo-

V. D. U. SKAUTŲ KORP! „VYTIS“.Vytauto Didžiojo Universiteto skautai, susibūrę į draugovę 1924 m., vėliau sudarę atskirą „Vyties“ korporaciją, pritaikintą akademinei tvarkai ir dvasiai, tryliktuosius metus žengdami savitu keliu, turi sukūrę ryškų savo veidą tiek Lietuvos Skautų Sąjungos visumoje, tiek akademinių korporacijų bei draugijų eilėje.Tariamas korporacijos dvilypumas, išplaukiąs iš skautišku- mo ir akademiškumo kontrasto, korporantuose nesudarė dualizmo, o priešingai — sukūrė daug gyvesnį, platesnį sąveiksmą, leido daug stipriau pasireikšti platesnei ir gilesnei skautybės idėjai. Dabar korporacija priskaito šimtą narių, kurių tarpe yra gražus būrelis filisterių (baigusių universitetą korporantų).Pažymėtina, kad, tinkamai normuojant santykius su L.S.S., taip pat didokas būrelis korporantų, be savo tiesioginių pareigų korporacijoj, dirba įvairiuose Kauno tuntuose draugovių vadovų ir kitokiose pareigose. Apskritai, neperdėsiu pasakęs, kad jokia stovykla ir jokie kursai neapsieina be korporantų pagalbos.Dabartinę korporacijos „Vyties“ valdybą sudaro: korp. vadas senjoras psktn. J. Milvydas, junjorų tėvūnas senjoras psktn. S. Kairys, sekretorius senjoras psktn. K. Janavičius, iždininkas senjoras vyr. skilt. Mikuta, arbiter alegantiarum senjoras vyr. skilt. Pažiūra.

Vyties korporantai, dabar kariūnai - aspirantai.Iš šių metų korporacijos veiklos reikia paminėti rudenį suruoštas korporacijos garbės nario kun. Jul. Lindės-Dobilo dviejų metų mirties sukaktuvių minėjimas. Vėliau, prieš pat Kalėdas, korporacija suruošė akademiniam jaunimui ciklą paskaitų (skaitė vyr. sktn. Čiurlionienė, Dr. A. Juška, prof. Končius ir kt.), kurios aktualiai palietė mūsų studentijos gyvenimą ir gaires santykyje su saviškiais ir užsieniečiais, su miestu ir kaimu, su universitetu ir be jo ir kt. Š. m. vasario m. 6 d. korporacija surengė nuotaikingą balių Šiauliuose^ palikusį gražų skautišką ir studentišką atgarsį šiauliečių atsiminimuose.Apskritai, savo korporacijoje korporantai veikia įvairiose srityse Yra „menininkų“ būrelis („smogiamoji dalis“), vadinamasis oktetas, kuris pasirodo studentų rengiamuose minėjimuose ar skautų radio pusvalandžiuose. Yra gerų muzikistų, sportininkų, šachmatininkų. Šie pastarieji dabartiniu laiku dalyvauja Kauno tarpklubiniam šachmatų turnyre, kur dalyvauja Lietuvos A klasės šachmatininkų, ir vis dėlto korporacijos šachmatininkai šiuo metu (po 7 ir 8 rato) turi pirmą vietą.Taigi, tylūs, kuklūs, bet kartu ir „platūs“ universiteto skautai korporantai. Guandrė, korp!

dugniai pagalvoti ir išsitarti, kaip čia konkrečiai tai įvykdyti. Mums tai ypač aktualu, kai stovime 1938 m. įvykstančios tautinės stovyklos išvakarėse. Pagalvokime, ką darysime, kokios būsime, kad nepadarytume gėdos nei skautiškajai, nei lietuviškajai savo pusei. Vyr. sklt. D. Inkenaitė.
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^Teoynei
Miškai gaisrais nuraudo vakaruose 
Ir upės liejosi kraujais, 
Nuo arklo ėjo, pančiais pasijuosę, 
Praskint Tėvynei ateitį kardais.

Mirtis štai švenčia didžią šventę, 
Ne viena likusi raudos. ..
Jie ėjo mirti, neiškentę 
Retežių priespaudos sunkios. ..

Ir verkė sesė brolužėlio, 
Raudojo motina sūnų. .. 
Tu jų lavonais prisikėlei, 
Tau pjedestalas žuvusių galvų.

Ir marios ašarom pribrinko. 
Kraujuota kėlėsi diena.
Galvų milijonai žemyn linko, 
Karžygiai žuvo — Tu laisva.

Laisva Tėvynė! Jos rytojų 
Mes plieno valia ir kardu 
Išpuošim rūtom, neatboję 
Nei kraujo klanų, nei gaisrų.

K. Chmieliauskaitė.

Skautų. 6lčlu(lo dacjefis

Žydi man gvazdikai 
Raudonai, raudonai. 
Kam čia jie pritiko, 
Ar žinai, ar žinai? 
Tai paukštytė sukas 
Jų žieduos, jų žieduos. 
Tai smagus vilkiukas 
Džiaugsmo duos, džiaugsmo duos.

Žydi man nasturtos 
Geltonai, geltonai. 
Kam jos čia įkurtos, 
Ar'žinai, ar žinai? 
Skautas, skautė žydi 
Nasturta, nasturta. 
Džiaugiamės išvydę 
Jų gretas, jų gretas.

Žydi man žibutės 
Violet, violet. 
Miela tarp jų būti 
Ir mylėt, ir mylėt. 
Tai šaunieji vyčiai 
Jų žiede, jų žiede. 
Kad aš juos matyčiau, 
Ir visur, ir kasdien!

Pasipuošti kviečia 
Mėlynai, mėlynai. 
Kam rugiagėlė čia, 
Ar žinai, ar žinai? 
Tai vyresnės skautės 
Kaip dangus, kaip dangus. 
Su jomis taurauti 
Taip smagu, taip smagu!

Žydi man jurginas, 
Kaip ugnis, kaip ugnis. 
Kaip jisai vadinas, 
Kas įspės, išmanys? 
Tai paskautinįnkas 
Budi čia, budi čia. 
Žvalgosi aplinkui 
Su vilčių, su vilčių,

Lordas R. Baden-Powellis.

Skautai šypsosi bi šuiipa.uįa.Kartą stovyklos metu vienas bajoras pakvietė mano skautus ir mane apžiūrėti pilį, kurioje jis gyveno. Buvo tikrai įdomu: vienas pilies bokštas buvo dar išsilaikęs iš tų laikų, kada reikėdavo sieną ginti nuo škotų užpuolimų. Jo viršuje buvo aikštelė, iš kurios kariai šaudydavo savo vilyčiomis.Žemutiniam aukšte gyveno šeima, dar žemiau buvo karių gyvenamasis butas ir po juo kūtės, kuriose uždarydavo galvijus pavojui ištikus. Visi kambariai buvo be galo senoviški ir įdomūs.Vėlybesniais laikais prie bokšto pristatė namus, nes gyventojams nepakako vietos. Didelį prieškambarį puošė milžiniškas židinys su ąžuolinėmis figūromis, atvaizduojančiomis 7 krikščioniškąsias dorybes: Ištikimybė, Stiprybė, Gailestingu
mas ir t. t. Visas šias dorybes krikščionis turėtų turėti ir praktikuoti.

Kažko trūko.Bet aš jaučiau, kad vienos dorybės trūko ir įrodžiau savo berniukams, kad jie gali praktikuoti visas šias dorybes ir nepasiekti kilniausių vaisių. Jūs galite vykdyti šias dorybes kaip įsakymus, galite padėti, būti riteriškais ir maloniais be ypatingo vidujinio noro, taigi, svarbu, kad jūs mielai, šypsodamiesi pašoktumėte atlikti tai, kas yra gera. Šitas

Štai man keras rūtų 
Taip žalių, taip žalių. 
Kas be jų bebūtų 
Iš gėlių, iš gėlių? 
Skautininkas žalias, 
Kaip rūta, visada, 
O vyriausio kelias 
Su lazda, su lazda.

Dar rožė juodoji 
Žydi man, žydi man. 
Siela nuplasnoja 
Smagumai!, smagumam 
Jūros skautų plaukia 
Eldija, eldija.
Jūros skautus šaukia 
Baltija, Baltija.

M- Grigonis, 

geras noras, šitas linksmumas ir yra ta 
dorybė, kurios, mano manymu, trūko.Bet yra dar kita priežastis, kuri mus verčia būti linksmais.Ar jūs pastebėjote, kaip mažai žmonių gatvėje atrodo laimingi? Dažnai jie paniurusiu veidu žiūri į žemę po savo kojom arba nesmagiai susiraukia. Jeigu toks žmogus pamato linksmą veidą, jis jaučiasi laimingesnis ir nors trumpam pamiršta savo rūpesčius.

Štai ir yra priežastis, kodėl skautas 
turi visuomet šypsotis.Gal, ne visuomet lengva būti gerai nusiteikus, bet reikia stengtis nerodyti savo 
blogo ūpo kitiems, nes ir jie tuomet nustoja savo geros nuotaikos arba dar labiau nuliūsta.

Turėdami nemalonumų arba jausda
miesi ne visai sveiki, galvokite apie tuos, 
kuriems dar sunkiau, ir jūsų pačių vargas nebeatrodys toks didelis.Aš esu matęs žmonių, kurie sunkiausiose situacijose šypsojosi, juokavo ir švilpavo, ir tokiu būdu išgelbėjo savo draugus nuo visiško nusivylimo. Žmogus, 
su tokiomis ypatybėmis visų mėgiamas 
ir branginamas. Jis nepamainomas karo metu, nes vargas nebėra vargu, jeigu jūs jo nebijote, bet jam nusišypsote.Iš anglų kalbosišvertė A. Saulaitienė.

Jie mokosi dirbti naudingus rankdarbius.
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Kėniu
ir jo giminė

Indėnų arkliai, kurie ganėsi sultingose 
Mėlynojo Erelio pievose, nežinojo, kad 
Dahindų vadas, Miše, mirė.

Saulė šildė jų nugaras, ir jauna žolė 
linksmai žėlė tarp gervuogių ir nusviru
sių nuo alksnio driekenų, taigi, jie sma
giai mosavo savo ilgom uodegom ir buvo 
patenkinti. Net dejavimai, kartas nuo 
karto vėjo iš palapinių pakalnėje atneša
mi, netrukdė jų ramybės ir nesukėlė su
sidomėjimo — tiktai Kėniu, senas bandos 
vadas, nerimavo.

Jis buvo didelis, liesas bėris, pražilęs 
nuo senatvės. Daugybė randų dengė jo 
šlaunis, pečius ir sprandą, ir jis turėjo 
vieną tiktai akį, antros netekęs kovoda
mas su lokiu. Keturiolika metų Kėniu 
buvo bandos vadu — tiek pat, kiek ir 
Mišė vadovavo indėnams.

Bet dabar Mišė mirė. Jį nunuodijo 
gyvatės įkandimas, kurio nė išmintingi 
seni burtininkai nesugebėjo užburti, ir 
visose palapinėse pasigirdo verksmas ir 
dejavimai.

Jo vadovavimo laikas ir nenuvargstąs 
budrumas išlavino Kėniu gabumus ir 
jautrumą, kaip labai retai tepasiseka. Šį 
rytą, palikęs bandą saugioje vietoje, žir
gas žengė pakelta, šiek tiek į šoną pa
sukta galva kaimo linkui.

Kasdieniški darbai nutrūko, ir aikš
tėje buvo tuščia. Nesimatė vaikų, žai
džiančių aplink palapines; tiktai šuns bė
giojo šen ir ten ir liūdnai staugė, nesu
prantamos širdgėlos prislėgti.

Kėniu perėjo per kaimą ir sustojo prieš 
vado palapinę; giliai įtraukdamas orą, jis 
tyrinėjo tylą joje. Ir jis suprato — ne 
tai, kad Mišė mirė, bet kad sena tvarka 
nustojo buvusi ir nauja tvarka užgim- 
stanti.

Tada elnių kailiai, dengią palapinės 
įėjimą, vos matomai sujudėjo, lyg miru
siojo vado dvasia būtų nuskridusi į Lai
mingąją Medžioklių Šalį, ir Kėniu atsi
duso. Ilgai jis stovėjo kaip užburtas, kol, 
pagaliau, kailiai vėl sujudėjo ir už jų pa
sirodė veidas.

Veidas buvo jaunas, bet jis turėjo 
griežtą ir tvirtą išraišką, kuri paprastai 
įgyjama pažengusiame vyro amžiuje. Kė
niu plačia akim spoksojo į jį, gedulo spal
vomis išteptą, kol gavo ženklą pasišalinti.

Įsisteigė nauja tvarka, nes jaunas vy
ras buvo Gičė, naujasis Dahindų vadas.

Lėtais žingsniais Kėniu nuėjo savųjų 
linkui, bet jo širdį apėmė neapsakomas 
nerimas.

Kalnelyje, iš kurio matėsi upė ir Mė
lynojo Erelio pievos, žirgas sustojo. Vie
nu žvilgsniu jis apėmė besiganančių ark
lių bandą, ant kurios krito jaunų lapų še
šėliai, ir valandėlei nerimas užleido vietą 
pasididžiavimui.

Štai, gražiosios kumelės su savo grakš
čiais kumeliukais; štai, jaunieji arkliukai, 
kurių sąnariai gyvi jaunyste ir ateinančiu 
pavasariu, nors ir senas žiemos kailis dar

ne visai nusišėrė; štai, senesni arkliai, iš
tikimi bandos nariai, be pasipriešinimo 
pripažinę savo vadą.

Jie jo giminė ir jis jai vadovauja. Jis 
saugoja ją ir rūpinasi jos gerove, nes žino, 
kur geriausios ganyklos įvairiais metų lai
kais ir kur patogiausia pasislėpti nuo žie
mos šalčio ir vasaros kaitros. Jis nenu
ilsdamas seka žvėrių, mėgstančių arklie
ną, pėdsakus ir saugoja visus nuo arklių 
vagių; jo žiauri kova su lokiu, išalkusiu 
po žiemos miego, pasakojama kaip legen
da Dahindų tarpe. Jo sumanumas ir jau
trumas toks tobulas, kad gali lygintis su 
pačių indėnų gudrumu.

Ir Kėniu širdis džiaugsmingai pradėjo 
plakti plačioje krūtinėje. Pasigėrėjęs savo 
giminės ir aplinkinio vaizdo grožiu, jis 
grįžo pas savuosius aukštai pakelta galva.

Bet netrukus budrumas, visuomet kaip 
styga įtemptas, vėl sukėlė jame nerimą ir 
pavojaus, gresiančio jo valdžiai, nujauti
mą ...

KĖNIU NUGALĖTAS.

Po Mišės laidotuvių jo sūnus Gičė ap
sirengė vado rūbais. Tris dienas ir nak
tis Dahindai puotavo, šoko ir dainavo. 
Laužų liepsnos nušvietė tamsų dangų ir 
atsispindėjo upėje, kol ir ji atrodė de
ganti.

Arkliai nustebę žiūrėjo į nepaprastas 
iškilmes, bet, pagaliau, Kėniu, kuris vis 
labiau ir labiau nerimavo, nuvedė juos 
toliau nuo kaimo.

Po trijų dienų Gičė staigiai paskelbė:
— Pakaks. Atšvęsta. Dabar, mano 

brangūs, mūsų laukia didesni uždaviniai.
Dahindai buvo tingūs, malonūs žmo

nės, labiau mėgstą linksmintis nei me
džioti, kovoti arba dirbti darbus, kurie ne 
būtinai reikalingi, ir senas Mišė nesikiš
davo į jų gyvenimą. Bet jau labai se
niai Gičė savo širdyje nesutikdavo su sa
vo tėvu ir ruošėsi įvesti _ naują geresnę 
tvarką.

— Įvyks didelių permainų, — pa:akė 
jis indėnams, — teks atsisakyti nuo viso
kių pasenusių papročių, bet užtat mano 
tauta žengs pirmyn ir įsigys turtų, kurie 
padarys ją stiprią ir galingą.

Nors šitie žodžiai nerado didelio pri
tarimo Dahindų tarpe, kurių nei pažan

ga nei turtai ypatingai neviliojo, Gičė ne
susvyravo ir tuojau pradėjo vykdyti savo 
nutarimą.

Viena iš pirmųjų permainų buvo Man
go atvykimas.

Banda tuo metu ganėsi didžioje lygu
moje, kur augo baltų ir juodų ąžuolų ir 
milžiniška pušis, aukštesnė už visus ki
tus medžius, viešpatavo. Kėniu pirmas 
pamatė Mangą, dviejų vyrų vedamą. Jis 
buvo širmas jaunas žirgas, pilnas jaunys
tės akiplėšiškumo, ugnies ir jėgos.

Kėniu padarė kelis žingsnius pirmyn 
ir garsiai patraukė orą į šnerves. Neri
mas, kuris jį visą eilę dienų kankino, pa
galiau paaiškėjo ir jam pasidarė lengviau. 
Greitai apsisukęs į savo bandą, jis vik
riai suvarė kumeles ir kumeliukus į krū
vą ir sustatė arklius aplink jas ratu. At
likęs savo pareigą, Kėniu pasiruošė su
tikti Mangą.

Indėnai nuėmė vadeles nuo širmio gal
vos ir, paėję į šalį, ėmė stebėti.

Žirgai susitiko; valandėlę jų galvos su
sidūrė lyg draugiškam pasisveikinimui; iš 
tiesų, tačiau, tai buvo baisi įžanga, kuria 
du mirtini priešai bandė vienas antrą, 
leisdami neapykantai išsilieti visame jų 
kūne..

Mangas padarė pradžią, kibdamas į 
priešo lūpą; tada Kėniu, sužvengęs iš 
pykčio, puolė drąsuolį, ir tuo kova pra
sidėjo.

Visa apylinkė suaidėjo nuo klastingų 
kandimų ir kanopų smūgių. Širmio balti 
lopai mirgėjo kiekviename judesyje ir jo 
balti dantys bei krauju pasruvusios akys 
žibėjo saulės šviesoje.

Indėnų būrelis, susirinkęs kalvoje, pa
sibaisėję sekė įvykį.

— Kam leidžia dviems puikiems žir
gams užmušti vienas antrą? — paklausė 
jaunuolis seno indėno. — Kodėl nepaša
lina iš anksto seno Kėniu?

— Gičė sako, kad jaunas žirgas turi 
išsikovoti vietą, — sumurmėjo Mykomas 
rūkščiai, — banda jo labiau klausys, jei
gu jis ją laimės. Bet kodėl naujas žir
gas reikalingas, tikrai nesuprantu. — 
Kalbėtojas atsargiai apsidairė. — Nieko 
gero dar niekuomet nėra išėję, kai pra
dedama griauti sena, nusistovėjusi tvar
ka. Pereitą mėnesį Mišė dar buvo pą-
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tenkintas savo žirgu, kodėl jis dabar ne
betinka?

Tuo akimirksniu jaunuolis sušuko:
— Žiūrėk, Kėniu nugali naująjį. Šir

mis bėga.
Mangas pasitraukė nuo priešo puolimų 

ir bėgo, bet jis nesijautė nugalėtas. Ko
voti buvo jam naujiena; be to, jis ne la
bai susivokė už ką jis kovoja ir neįver
tino priešo jėgos. Bet dabar jam viskas 
paaiškėjo. Jis suprato, kaip malonu tu
rėti savo bandą ir pastebėjo seno vado 
silpnąsias puses.

Kėniu grįžo pas savuosius išdidžia šir
dim, ir Mangas apsimetė ėdąs žolę prie 
savo kojų. Bet visą laiką jo akys sekė 
arklių bandą ir jis stengėsi ne per daug 
nuo jos nutolti. Kėniu taip pat sekė šir
mį ir neleido kumelėms išsisklaidyti pie
voje.

Saulei nusileidus, Mangas grįžo. Jis 
sužvengė, pranešdamas apie savo žygį, ir 
Kėniu atsakė tuo pačiu. Visą naktį tru
ko žiauri dvikova, retkarčiais pertraukta 
poilsio valandėle, kad vienas arba antras 
galėtų atgauti kvapą. Po to jie puldavo 
nauju įnirtimu, pirma tamsoje, paskui 
mėnuliui šviečiant, kol abu kraujavo iš 
nesuskaitomų žaizdų ir jų kraujas mai
šėsi su prakaito putomis.

Banda nesikišo į kovojančių tarpą, 
bet žiūrėjo ir stebėjo iš tolo. Ne jai skir
ta spręsti, kam tenka pirmenybė, nors vi
sa jos ateitis pareina nuo kovos rezul
tatų. Kėniu iki šiol visuomet nugalėda
vo savo priešus, taigi — ji galvojo, — jis 
ir šį kartą, be abejo, laimės.

Mangas nebuvo laukinis žirgas. Jo 
jaunystė praėjo rūpestingoje žmonių prie
žiūroje ir jis žydėte žydėjo, o Kėniu buvo 
senas.

Kada naktis pasibaigė ir rytuose pra
dėjo aušti, Kėniu jėgos susilpnėjo. Jis 
nebeįstengė pulti, bet tiktai spardė savo 
priešo veidą užpakalinėmis kojomis. Vis 
toliau ir toliau nuo bandos širmis jį varė 
ir, atsidūręs anapus kalvos, Kėniu žinojo, 
kad jis nugalėtas. Nustojęs spardęsis, 
vargšas žirgas ėmė bėgti ir pasislėpė miš
kelio tankumyne.

Mangas triumfavo. Džiaugsmingai su
žvengęs, kad kalnai suaidėjo, jis grįžo pas 
besiganančią bandą ir perėmė vado pa
reigas.

Visas paplūdęs kraujuose, Kėniu vie
nintele miglota akimi matė Mangą bė
gantį pas bandą, kurią jis pats kadaise 
iškovojo iš pilko žirgo su ružavu snukiu. 
Jo širdis virė neapykanta ir apsivylimu; 
jam buvo taip skaudu, kad jis nejautė 
žaizdų, dengiančių visą jo kūną.

PANIKA.

Atsigėręs upelio vandens, Kėniu ilgai 
stovėjo vienoje vietoje ir galvojo apie sa
vo pralaimėjimą. Pagaliau atėjo keli in
dėnai, norėdami pamatyti, ar žirgas taip 
smarkiai sužeistas, kad jį reikėtų užmuš
ti, bet Kėniu puolė juos, kaip suerzinta 
liūtė. Žmonės išsigandę pasišalino, ir žir
gas išėjo iš miškelio, pasiryžęs laikyti 
kiekvieną gyvą sutvėrimą savo mirtinu 
priešu. '

Vienuma, supanti jį, buvo neapsako
ma. Dar niekuomet savo gyvenime jis 
neatsiskyrė nuo bandos tokiam ilgam lai
kui, ir jis pergyveno didžiausias kančias. 

Jis pasiilgo kumelių balsų, šaukiančių ku
meliukus, ir vienodo ritmingo ėdančių 
gromuliojimo; jis pasiilgo senesnių ark
lių kosijimo ir kanopų bildesio ant kie
tų uolų.

Aplinka atrodė tuščia ir nematyta. 
Visa — derlinga lyguma, tankus miškelis, 
skiriąs pievas nuo kalnų, pagaliau upelis 
ir puošianti jį krūmai — kažkaip liūdnai 
veikė nugalėtą vadą.

Jo pyktis ir apsivylimas ne mažėjo, bet 
kas minutę augo. Nebegalėdamas pakelti 
baisios vienumos, jis kaip rudas šešėlis 
nusekė paskui bandą, palikdamas gal ki
lometrą taip savęs ir jos. Iš tolo stebė
damas kiekvieno arklio judesį, jis išalko 
visa to, ko nustojo.

Mangas žinojo, kad Kėniu jį perse
kioja, bet jis buvo per daug įsitikinęs sa
vo pergale, kad susirūpintų. Išdidžiai 
vaikščiodamas aplink savo bandą, varinė
damas kumeles ir kumeliukus, kad Kė
niu širdis paplūsdavo krauju, jis stengėsi 
parodyti, kas viešpatauja.

Vienu dalyku nereikėjo abejoti: Man
gas nemokėjo rūpintis kitais. Jis neieš
kojo kumelėms ir kumeliukams patogaus 
kelio, bet visą laiką buvo užimtas savimi. 
Atrodė, kad jis net sultingiausias žoles 
pats nuėsdavo.

Vakaro prieblandoje Kėniu atsargiai 
prislinko prie bandos. Jo rudas kūnas 
beveik nesiskyrė nuo tamsaus dangaus, 
bet aštri akis tuojau surado širmio bal
tus lopus.

Tada mėnulis patekėjo; jo klaiki švie
sa krito ant arklių ir kumelių nugarų, gi
lindama šešėlius po jų kojomis ir slįsda- 
ma per akių lėlytes.

Jie buvo vienoje iš trąšių pakalnių, 
vedančių į aukštumą. Vakarų pusėje sto
vėjo miškas, jam pasibaigus tęsėsi Mėly
nojo Erelio Pievos ir indėnų kaimas, su
siglaudęs po medžiais. Upė tekėjo pietų 
linkui, ir šiaurėje augo tankūs krūmynai, 
siaurų takelių išraižioti.

Kai mėnulio šviesa paryškėjo ir pe
lėda sušuko pamiškėje, Kėniu žinojo, kad 
atėjo laikas laimėti arba amžinai būti iš
tremtuoju.

Arčiau ir arčiau jis slinko, įtempda
mas visas savo jėgas lemiančią! dvikovai, 
bet staiga įtartinas garsas privertė jį 
stabtelti: už krūmų suskambėjo pasaga, 
ir oras prisipildė svetimų kvapų. Arti
nosi jojikų būrelis, bet ne indėnų giminės.

Vienu akimirksniu Kėniu prisiminė 
kitą šviesią naktį, kada gauja raitų vyrų 
ilgais botagais apsupo jo arklių bandą ir 
galvotrūkčiais ėmė ją varyti pakalnėn. 
Kumelės buvo atskirtos nuo savo kume
liukų ir ne vienas susižeidė baisioje pa
nikoje. Bet pavojingiausiu momentu Kė
niu pralaužė priešų ratą ir išvedė savuo
sius atgal į Mėlynojo Erelio Pievas.

Dabar nakties vėjas vėl nešė panašius 
įtartinus garsus bei kvapus, ir Kėniu nu
jautė pavojų, gresiantį arklių bandai. 
Mangas ramiai ganėsi pavėjui ir nieko 
negirdėjo, bet viena kita kumelė jau 
įtempė klausą ir nesmagiai dairėsi. Tik
tai senam vadui balsiai sužvengus, Man
gas pagaliau pakėlė galvą, pažiūrėjo sa
vo priešo pusėn ir puolė jį kaip audra. 
Valandėlę jie kovojo, bet tada pasirodė 
svetimas raitelis, ir jie sustojo.

Mulleris ir jo arkliavagiai pasirinko 

palankią naktį Dahindų bandai sugauti. 
Jie girdėjo apie naują žirgą ir žinojo, kad 
jo neprityrimas palengvins jų žygį.

— T-a-i-p, — Mulleris buvo sakęs, — 
senas rudas žirgas tikras velnias; jis gud
resnis už žmogų. Bet naujas vadas pai
kas ir užaugintas kieme, kaip fermerio 
šuo. Mes jam parodysim, kur reikia vesti 
savo bandą, t-a-i-p.

Pačiam Mulleriui pasirodžius, Mangas 
pagaliau suprato, kad kažkas negerai. 
Palikęs savo priešą ramybėje, jis davė 
bandai ženklą sekti paskui jį. Bet arkliai, 
jau anksčiau Kėniu perspėti ir pripratę 
klausyti jo balso, nušuoliavo kalva že
myn Mėlynojo Erelio Pievų linkui. Ne- 
begaišdami nė minutės, abu žirgu ėmė 
bėgančius vytis.

Bet Mulleris sumaniai pastatė savo 
žmones, ir kur tiktai Mangas stengėsi pa
sukti, čiauškėjo juodi kaip gyvatės bo
tagai. Tada širmis sužvengė ir grąžino 
visus atgal į aukštumą, tikėdamasis čia 
rasti kelią išsigelbėti. Ir iš tikrųjų: tarp 
krūmų baltavo laisvas takas, kuriuo ban
da niekuomet savo noru neidavo.

Vesdamas visus paskui save, Mangas 
puolė į pastatytus jam spąstus; bet Kė
niu, bėgdamas į šoną pakreipta galva, 
viena akim daugiau matė, kaip širmis 
dviem. Takas per krūmus vedė į kal
nus, ir jeigu arkliai paklius tarp aukštų 
uolų, jie žus. Nebebus kelio atgal, ir jie 
niekuomet nebesiganys Mėlynojo Erelio 
Pievose.

Už pusės mylios takas išsišakojo: vie
nas kelias vedė toliau į kalnus, antras, 
aplinkiniu būdu atgal į indėnų kaimą. 
Žinodamas visa tai, Kėniu pagreitino šuo
lius ir, pralenkęs sunkiai alsuojančias ku
meles ir arklius, išbėgo bandos priešakin, 
susilygindamas su savo priešu Mangu. 
Tas priglaudė ausis, piktai iškraipė savo 
veidą ir padvigubino pastangas laikytis 
priešaky. Kryžkelė artėjo, ir žirgai pa
matė kažką baisaus klaikiai šokinėjant 
kelyje, sukančiame kaimo linkui.

Mulleris, spėdamas, kad arkliai veršis 
ton pusėn, ir žinodamas, kad keli raiti 
vyrai jų neįstengs sulaikyti, nutarė pa
veikti jų nervus. Tuo tikslu jis pastatė 
du sargybiniu iš abiejų kelio pusių ir per
tempė per jį virvę su pririštais įvairia
spalviais skudurą, kurie šokinėjo ir ple
vėsavo vyrų rankose. Ne tiktai gyvulys, 
bet ir kiekvienas žmogus būtų mirtinai 
išsigandęs, netikėtai užbėgęs ant tokių 
šmėklų.

Nepaprastai įtemptiems arklių dirks- 
niams tai buvo žiaurus smūgis. Mangas, 
pats norėjęs nuvesti bandą tuo keliu, su
stojo kaip stabo ištiktas. Už jo susispie
tė visi kiti arkliai, nespėję dar susivokti 
ir pasukti kiton pusėn.

Bet Kėniu pastebėjo vyrus, stovinčius 
abiejose kelio pusėse, ir bijojo kelio į kal
nus labiau už šokinėjančias baidykles. Ne 
savo balsu sužvengęs, jis visa jėga me
tėsi priešakin, savo kūnu nutraukdamas 
užtverusią kelią virvę. Kažkokie marš
kiniai apsivyniojo aplink jo sprandą, bet 
jis papurtė galvą ir jie nukrito jam po 
kojų.

Tada Mangas pabudo iš sustingimo ir, 
surikęs rėžiančiu balsu, puolė kiton pu
sėn. Banda svyravo, nebežinodama, ko 
klausyti. (Tęsinys 121 pslp.).
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Su stovyklos vadovybe prie 
stovyklos.

lietuvaičių

Trys sesės skautės lietuvaitės iš įvai
rių Lietuvos vietų: Šiaulių, Panevėžio ir 
Giedraičių 1936 m. birželio m. 26 d. traukė 
į II tautinę skaučių stovyklą Estijoj. Vi
sos trys įvairaus svorio, kokią estai susi
darė nuomonę apie lietuvaitės tipą, sunku 
pasakyti, nes mūsų svoris buvo nuo 100 
kg. iki 50 kg.

Greit traukinys nešė mus tolyn. Štai 
jau Ryga. Štai ir Estija, Valgos stotis. 
Čia mus sutiko estės skautės. Kaip sma
gu, kada keliauji svetimcn šalin, o susi
tinki vienminčius žmones, ne tik vien
minčius, bet seseris, brolius.

Jau ir stovykloje.

Iš visų veidų šypsenos, todėl iš karto 
pasidarė jauku, kaip Lietuvos stovykloje, 
nes ir pati gamta nesiskyrė. Stovykla bu
vo prie gražios A h j o s upės, prie stoties 
Kiidjarve. Stovykloje, be esčių, daly
vavo dar suomės, lenkės ir lietuvaitės.

Atvykom anksti, todėl turėjom laiko, 
bet juk mes tik trys, tad ir darbo nema
ža. Griebėmės tvarkytis, puoštis, nes už 
dviejų dienų jau stovyklos atidarymas. 
Papuošėm aikštelę prie vėliavos, įsiren- 
gėm stalelį, fotelį, sofą ir viską padabinom 
lietuviškais uždangalais.

Lenkės smarkiai į stovyklą pavėlavo, 
nes buvo paklydusios.

VI.28 — stovyklos atidarymas.

Iš pat ryto plaukė svečiai į stovyklą. 
Iš Lietuvos turėjom atsivežusios saldai
nių „Skautė“, Vilniaus albumą, juostų, 
senoviškų žiurstų, lietuviškais ornamen
tais išpiaustinėtų dėžučių, gražesnių Lie
tuvos vietų albumą, — sudarėm lyg pa
rodėlę. Prie mūsų palapinės nuolat buvo 
būrys žmonių ir mes jiems aiškinom, kaip 
mokėjom, apie Lietuvą, apie Vilnių.

Štai oficialioji dalis — atidarymas. At
vyksta aukštieji svečiai. Sveikinimai. 
Sveikino ir viena lietuvaitė.

// tauttnė &stiįa$ sIcclu&u, stwų.!c^a. -

Lietuviškų juostų audimo kursai Estijoje.

Juostų audimo „kursai“.

Kitos dienos slinko darbe. Puošėmės, 
dirbom, o kas svarbiausia, mokėm estes 
austi juostas. Estų tauta taip pat turi daug 
juostų, bet pačios estės nemoka jų austi, 
taigi lietuvaitės atidarė juostų audimo 
„kursus“. Mokinių turėjome labai daug.

Stovykloje.

Stovykloje buvo 18 lenkių, ir visos iš 
Vilniaus. Mes tyčia teiravomės, kodėl jos 
visos iš Vilniaus, juk mes tik trys ir tai iš 
įvairių Lietuvos vietų. Jos paaiškino, kad 
jų draugovei buvo eilė važiuoti į užsienį.

Žmonės sako, kad šis milžinas akmuo 
gydąs vidurius, tik reikia ant jo pagulėti.

Dalyvavome paskutinio laužo progra
moje, kartu su suomėmis. Mes sudainavo
me tris lietuviškas dainas ir vieną estišką 
(kas labai patiko estėms).

Ekskursijos.

Estės stengėsi parodyti mums savo 
kraštą. I ekskursija buvo į Petseri, 
kur yra labai gražios ir turtingos rusų 
vienuolyno cerkvės. Ten gyvena labai su
rusėję estai, kurie vadinami settais ir jų 
tautiški rūbai yra mišinys estų ir rusų 
rūbų.

II ekskursija į Tartu, buvo vedama 
malonios ponios Raudsepp, Valgos 

gimnazijos direktoriaus žmonos, kuriai už 
jos rūpestį padovanojome lietuvišką kry
želį iš „Marginių“. Ekskursija susidarė iš 
dviejų suomių ir trijų lietuvaičių. Pama
tėme patį miestą Tartu, kuris savo senu
mu panašus į Klaipėdos miestą, jų teatrą, 
tautos muziejų, universitetą, universiteto 
biblioteką. Ypač gilų įspūdį sudarė tau
tos muziejus ir universiteto biblioteka. 
Tautos muziejus įsteigtas 1918 m. dvari
ninko Reinhold Liphart rūmuose. Jų mu
ziejus labai turtingas, o ypač savo tauti
niais kostiumais, kuriuos surinko Tartu 
universiteto studentai dar priespaudos lai
kais. Muziejuje daug skyrių: juostų, indų, 
ypač daug medinių ąsotėlių su tautiškais 
išdeginimais, kambario rakandai, visa dū
minė pirkia, žvakidės, pypkės, balanom 
įstatyti prietaisai, staklės, kultuvės, rate
liai, įvairūs senoviški muzikos instrumen
tai, įrankiai žuvims gaudyti, važiavimo 
įrankiai, jiems giminingų tautų kambariai. 
Žodžiu, sunku viską suminėti.

Taip pat labai turtinga ir universiteto 
biblioteka, kuri įsteigta 1802 m. Morgen- 
štemo. Turi retenybių: iš švedų laikų 
raštas 1663 m., arabų maldaknygę 10 cm. 
didumo ranka rašyta ir kitų. Pasirašėm ir 
bibliotekos svečių knygoje, kur neseniai 
buvo pasirašyta Dotnuvos akademijos stu
dentų.

Tartu mieste susitikom ir estų garbin
gą poetę Anna H a a v a, kuri sutiko su 
mumis nusifotografuoti, o nusiuntus jai 
fotografiją, sulaukiau ne tik padėkos, bet 
ir linkėjimų visai Lietuvai. Ji rašo: „Svei
kinu visą tautą ir Lietuvos žemę ir linkių 
jai visuomet vien tik gero“.

Taip pat mūsų palydovė nusivedė mus 
į Tartu miesto dienraščio redakciją, kur 
susirašė mūsų pavardes, nufotografavo ir
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Ar pakankamai pažįstame
(Žiupsnelis informacijų apie Estijos skautus). savo kaimynus

Iš visų Pabaltės kraštų anksčiausiai 
skautai pradėjo kurtis Estijoje. Dar 1913 
metais Pamu mieste (ten, kur 1932 m. 
mūsiškiams teko stovyklauti) įsikūrė pir
moji estų skautų draugovė. Netrukus 
pradėjo organizuotis draugovės ir kituo
se miestuose: žinomajam dėl savo univer
siteto mieste Tartu ir nedideliame Viljan
di miestely. Pirmieji skautai Estijoje vei
kė pagal Baden Powellio knygos „Skau- 
tybė Berniukams“ rusiškajame vertime 
išdėstytus principus. Deja, neilgai teko 
pirmiesiems Estijos skautams veikti. Greit 
iškilo Didysis Karas ir skautų darbą nu
traukė.

Tačiau graži idėja nežuvo. Tik pra
ūžus didžiosioms karo audroms, dar jam 
nepasibaigus, 1917 metais Talline gimnas
tikos mokytojas ir sportininkas A. Ouna- 
puu įkuria skautų draugovę, kuri sun
kiose sąlygose dirbo skautiškai darbą. Pra
dėjusį atgyti skautiškąjį veikimą vėl greit 
ištiko naujas smūgis — 1918 metais Estiją 
okupavo vokiečiai ir skautų draugovės 
suiro. Tačiau skautiškasis darbas visiš
kai nesustojo.

Greit prasidėjo kovos už nepriklauso
mybę. Tallino skautų įkūrėjas Ounapuu 
ir daugelis skautų išėjo savanoriais į ka
riuomenę. A. Ounapuu 1919 metų ba
landžio mėn. 2 d. žuvo. Per jo laidotu
ves skautai pirmą syk pasirodė visuome
nei kaip organizuotas vienetas.

Įkūrus nepriklausomą valstybę, Esti
joje skautų judėjimas ėmė smarkiai plis
ti. 1921—22 metais skautų skaičius siekė 

maždaug 6.000. Toks jis išliko ir iki šių 
laikų, o pastaruoju laiku ima augti.

Estijos skautų sąjunga oficialiai įsikū
rė 1921 metais Tartu mieste. Tais pačiais 
metais pradėtas leisti ir pirmas skautiš
kasis laikraštis „Eesti Skaut“, kuris ėjo be 
pertraukų 15 metų. Paskiau buvo susto
jęs, o paskutiniuoju metu vėl eina.

Skautai Estijoje išgyveno daug sunku
mų. Jų skaičius tarpais smarkiai nukris
davo ir vėl pakildavo. Normaliai nega
lėjo augti dėl patyrusių vadų trūkumo. 
Maždaug nuo 1926 metų skautų judėji
mas galutinai susiformavo ir dabar vyks
ta normališkai, kaskart labiau plisdamas 
ir tobulėdamas. Atsirado kvalifikuotų 
vadų ir skautiškos literatūros. Keletas 
vadų baigė Gilwell kursus Anglijoje. 
Nuolat ruošiami skautų vadams kursai ir 
jų dalyvių skaičius kasmet auga. Išleis
ta serija vadovėlių ir brošiūrų estų kalba. 
Dabar Estijoje yra arti 150 skautininkų, 
kurie susibūrę į skautininkų klubą.

Iki šiol Estijos skautai jau turėjo tris 
tautines stovyklas. Pirmoji įvyko 1926 
metais netoli Talino, antroji, kurioje jau 
ir mes dalyvavome, — 1932 m. prie Pamu 
ir trečioji — pereitais metais prie Haap- 
salu. Pastarojoj taip pat dalyvavo repre
zentacinė mūsų draugovė iš 13 asmenų.

Estijos skautų garbės šefas yra res
publikos prezidentas p. K. Pats. Šefu 
yra p. N. Kann, iki pereitųjų metų ru
dens buvęs Estijos švietimo ministeriu. 
Ponas Kann yra lankęsis ir Lietuvoje. 
Paskutinį sykį buvo atvykęs pereitais me

tais į mūsų nepriklausomybės sukakčių 
minėjimą kaip Estijos vyriausybės atsto
vas. Estijos skautų organizacijos vadu 
(vyriausios vadijos viršininku) yra majo
ras A. K o i k. Užsienių skyrių veda p. B. 
Rautsmanu.

Estijos skautai taip pat turi ir skautų 
rėmėjų sąjungą, kuri jungia visas skautų 
draugų organizacijas (tėvų vienetus ir 
sendraugių būrelius). Šiai sąjungai va
dovauja žinomas Estijos visuomenininkas, 
nesykį buvęs vyriausybės nariu, p. J. 
Hūnerson.

Skautai veikia pasiskirstę į 15 tuntų. 
Yra draugovių, kurias sudaro jaunesnieji 
skautai, skautai ir skautai vyčiai. Dabar 
skautų yra per 6.000. Skaičius auga ir 
tikimasi, kad ateityje bus daug palankes
nės sąlygos, nes nuo pereitųjų metų pa
baigos skautai perėjo vyriausybės globon.

Mūsų santykiai su Estijos skautais vi
suomet buvo geri. Glaudūs ryšiai užsi
mezgė nuo 1932 metų, kai dalyvavome jų 
II tautinėje stovykloje prie Barnu. Dau
gelis gal dar pamena, kad toje stovykloje 
buvo iškilęs tarp mūsų ir lenkų skautų, 
kurie ten dalyvavo, aštrus konfliktas dėl 
Gedimino pilies pavaizdavimo mūsų sto
vykloje. Nors estų skautų padėtis dėl šio 
konflikto buvo labai nemaloni ir sunki, 
nes lenkai norėjo stovyklą apleisti, tačiau 
estai šiame ginče laikėsi labai objektyviai, 
kas mūsų skautams padarė gilų įspūdį. 
Estijos skautų vadovybė už nuopelnus 
abiejų šalių skautų suartėjimui yra apdo
vanojusi garbės ženklais mūsų brolijos 
vadą pulk. Šarauską, tarybos pirmi jos 
sekretorių vyr. sktn. S a u 1 a i t į, buvusį 
užsienio skyriaus vedėją pulk. V a 1 u š į 
ir Mažeikių rajono vadą sktn. Rainį. 
Mūsų šefas taip pat yra apdovanojęs visą 
eilę Estijos skautų vadų lelijos ordinu, 
būtent: šefą p. Kann, organizacijos vadą 
majorą K o i k, jo pavaduotoją sktn. M i- 
c h e 1 s o n, užsienių skyriaus vedėją p. 
Rautsman, vyriausios vadijos narį sktn. 
M i 11,

Dabar, kada yra įsikūrusi Pabaltės 
skautų santarvė, galima laukti, kad mūsų 
santykiai su kaimynais estais ateityje liks 
dar glaudesni, kaip buvo ligi šiol. To mes 
visa širdimi ir norime.

K. Laucius.

Estės savo tautiniais 
rūbais.

Mes su ponia Raudsepp 
prie paminklo.

Įžymi estų poetė Anna 
Haava (su balta skara).

kitą dieną jau radome fotografiją ir ži
nutę.

Baigiantis stovyklai dar ekskursavom 
po gražias apylinkes prie Ahjos upės ir 
radom didelį akmenį, kuris turi gydomos 
galios: jeigu pagulėsi ant pilvo, tai nie
kuomet neskaudės.

Atsisveikinimas.
Dar nusifotografavome su vadija ir 

įteikėm kuklias dovanėles: keletą gražių 
knygų apie Lietuvą, juostų, rankšluosčių, 
staltiesėlių. Jos mums kiekvienai įteikė 
pasižymėjimo ženklus (bronzinės spalvos 
trilapį dobilėlį), kuriuos duoda draugiškų 

tautų atstovėms. Sunku buvo skirtis, nes 
buvome ypatingai globojamos. Gera mums 
buvo Estijoj, už tai mes esame estėms 
skautėms ypač dėkingos.

Stovyklos atgarsiai.
Dabar gaunu daug laiškų ir fotografi

jų. Stovyklos vadija daro II tautinės esčių 
skaučių stovyklos albumą ir prašo mūsų 
lietuvaičių užpildyti nors tris to albumo 
lapus: ar tai tautiška juosta, ar liaudies 
dainele, ar tiesiog mūsų trispalve, kad 
mūsų lietuvaičių skaučių pirmasis vizitas 
Estijai būtų įamžintas.

Psktn. M. Sabienė.

* gali kiekvieną padaryti doru
laimingu žmogumi, —

* kiekvieną skatina dirbti ne 
tik sau pačiam, bet ir vi- 
suomenės labui, —

* stipriais saitais susija mūsų 
tautos jaunimą, ■—

•S.’Ž’SSS * *r parengia dirvą geriems 
tautų savitarpio santykiams.
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OFICIALINĖ DALIS
(Tęsinys is 94 pslp.).

e) vyriausios brolijos vadi jos ir jos skyrių:
Lietuvos Skautų Sąjunga 
Vyriausia Brolijos Vadi ja 

19.....m.............. ............. m........d.
Nr...................

Lietuvos Skautų Sąjunga 
Vyriausia Brolijos Vadija

19.....m............................ m........d.
Nr...................

f) vyriausios seserijos vadijos ir jos skyrių:
Lietuvos Skautų Sąjunga 

Vyriausia Seserijos Vadija 
19.....m............................m........d.

Nr...................

g) brolijos garbės gynėjo:

Lietuvos Skautų Sąjunga 
Vyriausia Seserijos Vadija

19.....m............................m........d.
Nr...... ............

Lietuvos Skautų Sąjunga 
Brolijos Garbės Gynėjas 

19.....m................................m........d.
Nr...................

h) seserijos garbės gynėjos:
Lietuvos Skautų Sąjunga
Seserijos Garbės Gynėja

19.....m................................m........d.
Nr...................

i) rajonų vadijų;
Lietuvos Skautų Sąjunga 

............ .................. Rajono. Vadija 
19.... m. ......   m. .......d.

Nr..................

i s.
Apvaliųjų antspaudų tekstai yra tokie:

a) sąjungos tarybos ir tarybos pirmijos:
Lietuvos Skautų Sąjunga.

b) vyriausios brolijos vadijos:
L. S. S. Vyriausia Brolijos Vadija.

c) vyriausios seserijos vadijos:
L. S. S. Vyriausia Seserijos Vadija.

d) rajonų vadijų:
L. S. S........................ Rajono Vadija.

e) tuntų:
L. S. S. ...................... Skautų Tuntas.
L. S. S........................ Skaučių Tuntas.

f) vietininkijų:
L. S. S..........................  Skautų Tunto .........  Vietininkija.
L. S. S.......................... Skaučių Tunto .......................  Vietininkija.

*§ 6.
Visų kampinių ir apvaliųjų antspaudų gamindinimas pa

vedamas skautiškų reikmenių tiekimo skyriui.
Tiekimo skyrius, išduodamas pagamindintus antspaudus, 

turi tam tikroje knygoje palikti jų atspaudus ir įrašyti išda
vimo data.

§ 7.
Antspaudai, kurie neatitinka šio įsakymo reikalavimams ir 

kurie ligi šiol buvo vartojami, turi būti pakeisti naujais.
Ligi šiol vartotus antspaudus dar leidžiama vartoti ligi 

š. m. gegužės m. 1 d.
Vyr. sktn. J. ALEKNA,
Tarybos Pirmininkas.

Vyr. sktn. ANT. SAULAITIS, 
Tarybos Sekretorius.

j) tuntų:
Lietuvos Skautų Sąjunga 

Skautų Brolija 
.......................  Skautų Tuntas 
19.....m............................ m........d.

Nr...................
k) vietininkijų:

Lietuvos Skautų Sąjunga 
Skautų Brolija 

........................... Skautų Tunto 
............................... Vietininkija 
19.....m............................ m........d.

Nr....-..............
l) draugovių ir laivų:

Lietuvos Skautų Sąjunga 
Skautų Brolija 

........................... Skautų Tunto 

.................................. Draugovė 
19.....m............................ m........d.

Nr..-...............

Lietuvos Skautų Sąjunga 
Skaučių Seserija 

..... .................  Skaučių Tuntas 
19.....m............................ m........d.

Nr...................

Lietuvos Skautų Sąjunga 
Skaučių Seserija 

......................... Skaučių Tunto 
............._................ Vietininkija 
19.....m............................m........d.

Nr...................

Lietuvos Skautų Sąjunga 
Skaučių Seserija 

......................... Skaučių Tunto 
.................................. Draugovė 
19.....m............................m........d.

Nr...................

(adresas)
m) atskirų skilčių, valčių ir

Lietuvos Skautų Sąjunga 
Skautų Brolija 

........................... Skautų Tunto 

....................... Atskiroji..Skiltis 
19....m........................... m........d.

Nr,...................

(adresas) 
būrelių:

Lietuvos Skautų Sąjunga 
Skaučių Seserija 

......................... Skaučių Tunto 

.............. ........  Atskiroji..Skiltis 
19.. „m................ ‘..... ..... m........d.

Nr...................

(adresas) (adresas)
I

n) rėmėjų būrelių:
Lietuvos Skautų Sąjunga

remti 
Rėmėjų Būrelis 

19.... m.............................. m........ _d.
Nr......... . ........

(adresas

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS TARYBOS PIRMININKO 
ĮSAKYMAS

Nr. 8.
Kaunas, 1937 m. sausio mėn. 30 d.

Pasirėmęs tarybos pirmijos š. m. sausio m. 28 d. nutarimu, 
skelbiu skautiško turinio spausdinių leidimo taisykles.

§ 1.
Skautiško turinio vienkartinius ar periodinius leidinius, 

k. t. knygas, laikraščius, paveikslus, atvirukus ir k. spausdinius, 
kad jie galėtų būti sąjungos ar jos narių vartojami, teisę sąjun
gos vadovybės vardu leisti arba duoti leidimus kitiems sąjungos 
organams ar nariams arba ne sąjungos organams ar asmenims 
rezervuojąs tarybos pirmija.

§ 2.
Joks spausdinys nėra pripažįstamas turįs skautybės arba 

sąjungos autoritetą, jei jis neturi tarybos pirmijos pripažinimo 
arba jei jam leisti nėra duotas pirmijos leidimas.

§ 3.
Pirmija leidimą leisti spausdinį duoda raštu.

§ 4.
Norint gauti leidimą išleisti kokį skautiško turinio spausdi

nį, reikia tarybos pirmijai paduoti raštu pareiškimą ir pridėti 
tokių žinių:

a) pareiškėjo vardas, pavardė, adresas, užsiėmimas, amžius 
ir, jei sąjungos narys, pareigos sąjungoje; jei pareiškimą duoda 
sąjungos organas arba šiaip kokia įstaiga, tai pažymi tik savo 
pavadinimą,

b) norimo leisti spausdinio pavadinimas; jei norima leisti 
vienkartinį spausdinį, tai reikia pridėti rankraštį ir iliustracijas; 
jei norima leisti periodinis leidinys, tai reikia nurodyti redak
torių (žinios kaip ir apie pareiškėją), bendradarbius, laikraščio 
turinio plana, žinių apie leidimo dažnumą, lėšas ir p.

§ 5.
Už leidinio leidimą ir lėšas atsakingas yra pareiškėjas arba, 

jei tas pareiškime nurodyta, ir, jei yra jo sutikimas, redaktorius 
ar kitas asmuo.

§ 6-
Sąjungos centro organų leidžiamų spausdinių leidėjas yra 

Skautų Aidas.
Vyr. sktn. J. Alekna, 

Tarybos Pirmininkas.
Vyr. sktn. Ant. Saulaitis, 

Tarybos Sekretorius.
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LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VADO

ĮSAKYMAS Nr. 6.

Kaunas, 1937 m. kovo mėn. 4 d.J -

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 ir 89 str. 
str., Kauno Aušros skautų tunto I D. L. K. Kęstučio draugovės 
penkiolikos metų nuo draugovės įsikūrimo sukakties proga že
miau išvardintus Kauno Aušros skautų tunto I D.L.K. Kęstučio 
draugovės skautus apdovanoju ordinu Už nuopelnus:

1. Draugovės adjutantą paskiltininkį Stasį G.e š t a u t ą,

2. Draugininko skautų vyčių skyriaus padėjėją skiltininką 
Jurgį Gimbutą,

3. Draugininko skautų skyriaus padėjėją vyresnįjį skilti
ninką Vladą K i š o n ą,

4. Draugovės jaunesniųjų skautų vadą paskiltininkį Ruvi- 
mą S e i n ą.

Vyr. sktn. pulk. J. Šarauskas, 
Brolijos Vadas.

Vyr. sktn. K. Palčiauskas,
Vadeiva.

Piešinių konkursas
Šiame konkurse kviečiami dalyvauti visi, kas domisi skautišku 
gyvenimu ir nori savo kūryba pakelt skautiško turinio paveikslų 

kultūrą.

SKAUTIŠKO TURINIO PIEŠINIŲ KONKURSO SĄLYGOS:

1. Piešinys turi vaizduoti skautų ar skaučių gyvenimą.
2. Piešinys gali būti bet kokio didumo, spalvotas ar vienos 

spalvos, paišytas ar braižytas.
3. Jei piešinyje vaizduojami uniformuoti skautai ar skau

tės, jų uniforma ir, apskritai, visi ženklai turi atitikti oficialių 
sąjungos uniformų ir ženklų pavyzdžius.

4. Piešinys turi būti be autoriaus pavardės, bet tik su sla- 
pyvarde; autoriaus vardas, pavardė ir adresas turi būti užrašyti 
ant lapelio ir tas lapelis turi būti įdėtas Į voką ir šis, užlipintas, 
vokas turi būti atsiųstas kartu su piešiniu; ant voko turi būti 
užrašyta autoriaus slapyvardė.

5. Piešinys turi būti Sk. Aido redakcijai Įteiktas arba ati
duotas paštan pasiųsti Sk. Aido red. ne vėliau kaip š. m. ba
landžio m. 5 d.

6. Vienas autorius gali siųsti ir kelis piešinius.
7. Redakcijoje gauti piešiniai bus tam tikros komisijos 

peržiūrėti ir 10 geriausių piešinių premijuota.
8. Premijos skiriamos tokios:

• I — 75 lt. (grynais pinigais),
• II — 35 lt. (grynais pinigais).

III—X premijos skiriamos skautiška literatūra: 1. Skautų 
Aido prenumerata, 2. .Skautybės prenumerata ir knygos: 3. Skil- 
tininkų Vadovėlis, 4. Skautybė Mergaitėms, 5. Skautybė Berniu
kams ir 6. Kaip stovyklauti. Šie spausdiniai premijoms skiriami 
taip:

• III — 1, 2, 3, 4, 5, 6.
• IV — 1, 2, 3, 4, 5.
• V — 1, 3, 5, 6.
• VI — 1, 3, 4, 5.
• VII — 1, 2, 3.
• VIII — 1, 3.
• IX — 1, 4.
• X — 1.

9. Konkursui patiekti piešiniai redakcijos nuožiūra gali 
būti dedami Sk. Aide bei kituose spausdiniuose.

SPECIALYBIŲ PROGRAMOS.

(Tęsinys iš 94 pslp.).

metodu vilkti skenduolį nemažiau 10 metrų. Mokėti kelis dirbti
no kvėpavimo būdus. Perplaukti su rūbais 40 metrų ir prieš 
priplaukiant krantą nusivilkti.

17. Gyvulių draugas. Privalo turėti bendrų žinių apie 
naminių gyvulių anatomiją ir mokėti gyvulius prižiūrėti, šerti 
ir girdyti (paprasčiausius susirgimus).

18. Higienininkas. Privalo: 1) žinoti jėdros, difterito, tu-
berkuliozo, Veneros ir kitų svarbesnių ligų pavojingumą, kaip 
jos platinasi ir kokios geriausios priemonės užkirsti kelią tam 
jų platinimuisi. Žinoti kaip kovoti su epidemijomis. 2) Surašyti 
visas užkrečiamąsias ligas, kurios būtinai turi pasireikšti aiš- 
.kiais pažymiais, ir priemonėmis, kurių reikia greibtis norint už
kirsti kelią joms platintis; žinoti kiekvienos ligos inkubacinį pe- 
rijodą. 3) Aprašyti vieną ar daugiau metodų, kaip dezinfekuoti 
namas ar kambarys, kuriame buvo sergąs limpamąja liga. 4) Ži
noti, kaip vietinėse aplinkybėse renkami, išvežami ir naikinami 
namų nešvarumai ir kodėl taip elgiamasi. 5) Turėti svarbiausių 
žinių apie įstatus ir taisykles (bendras ir vietines), kuriomis 
tvarkomos pieninės, skerdyklos, mėsos ir kitų produktų parduo
tuvės. v

19. Inžinierius. Turėti bendrą supratimą apie garo maši
nas, motorus ir jų dalių veikimą ir pagridinių žinių iš kokios 
nors vienos technikos šakos.

20. Irkluotojas. Turi mokėti valdyti laivą, irtis vienu ir 
dviem irklais, vartoti būręs. Išpuolus iš valties 50 metrų atstu
mu nuo kranto priplaukti prie jo; priplaukti prie laivo.

21. Jūrininkas. Privalo turėti irkluotojo specialybę, mo
kėti plaukyti būriniu laivu; nuleisti inkarą, vartoti įvairius 
mazgus ir pažinti įvairaus tipo laivus.

22. Kalvis. Mokėti pailginti ir suvirinti 2 cm. storumo 
geležies virbalą, nukalti arkliui pasagą, mokėti vartoti kalvio 
kūjį, kaustyti arklius žiemai ir vasarai, grūdinti geležį ir plie
ną, žinoti kaip reikia aptraukti ratą.

(B. d.).

Kaip platinam Skautų Aidą?
Žemiau dedama žinutė parodo, kiek ligi š. m. kovo m. 1 d. 

Skautu Aido 1937 metams jau užsakė.
T

Kaunas 798 egz.
TUNTŲ MIESTAI: I. Šiauliai (287), II. Klaipėda (156), 

III. Panevėžys (153), IV. Kėdainiai (104), toliau eina Tauragė 
(91), Marijampolė (88), Telšiai (78), Alytus (73), Vilkaviškis 
(73), Raseiniai (72), Biržai (70), Mažeikiai (69),-Ukmergė (63), 
Rokiškis (61), Utena (43) ir Lazdijai (34).

VIETININKIJŲ MIESTAI: I. Pagėgiai (57), II. Šakiai (47), 
III. Žagarė (44), IV. Jurbarkas (43), toliau — Zarasai (37) ir 
Švėkšna (25).

KITOS VIETOVĖS: I. ŠI. Joniškis (76), II. Kybartai (56), 
III. Pasvalys (49), IV. Plungė (46), toliau — Kelmė (43), Lin
kuva (36), Anykščiai (34), Skuodas (34), Radviliškis (31), Žei
melis (29), Kupiškis (28), Viekšniai (27), T. Naumiestis (24), 
Kaišiadorys (23), Panemunėlis (21), Salos (20), Malėtai (19), 
Šeduva (17), Palanga (17), Šiluva (17), Vabalninkas (17), S. Kal
varija (16), Šilutė (15), Kazlų-Rūda (15), Kretinga (13), Kap
čiamiestis (12), Krakės (12), Pilviškiai (12), Laužuva (11), Vi
duklė (10), Pandėlys (10), Rietavas (10) ir k.

Paskutinis pranešimas buvo įdėtas Sk. Aido 3 nr. 50 pslp. 
Galite palyginti, kas kokią pažangą padarė.

Įdomu, kas dar pasistengs ligi III.15.
Bus surinktos žinios, kiek kuris vienetas užsisakė prenu

meratų ir koks procentas skautų-čių skaito Skautų Aidą.
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Visą naktį miegojau labai neramiai ir 
vis sapnavau kiškius.

Mat, iš vakaro daug apie juos galvo
jau, pagaliau nuspręsdamas būtinai pa
statyti kilpas. Šitą nepaprastą norą aš vi
suomet turėjau savy. Aš svajojau būti 
medžiotoju, vaikščioti po plačius Lietuvos 
laukus ir medžioti tėviškės įnamius. Šau
dyti ir šaudyti viską, kas tiktai paklius 
po mano kojomis, arba ką tik pastebėsiu 
akimis. Ir reikia pasakyti — turėjau ne
paprastą akį taikyti. Akmuo, išmestas iš 
mano rankos, nukris visuomet tenai, kur 
panorėsiu. Aš galiu akmeniu numušti me
džio šakose varną, jeigu tiktai galiu kiek 
arčiau prieiti, nė vienas žvirblis nuo ma
nęs nebepaspruks. Aš jam būtinai turiu 
pataikyti. Rudenimis aš numušu obuolį 
nuo pat obelies viršūnėlės. Arba kriaušes. 
Tą kriaušę, kuri auga mano tėvo sodo vi
dury ir kuri didžiausia už visus kitus 
vaismedžius, beveik aš vienas ją visą nu
skina Aš galiu įlipti į ją, bet man gra
žiausia tai numušti kriaušę akmeniu. Ka
da susirenka vaikai, jau jie visi žino ma
ne. Bet, žiūrėk, vienas kuris iš jų tyčia 
užginčys, o gal šitą kartą ir nebepataiky- 
siu kriaušėn. Man to ir tereikia. Aš tada 
išdidus paimu akmenuką, metu išdidų 
žvilgsnį į bespoksančius ir įvairiai bespė- 
jančius vaikus ir nereikia nė rankos ap
sukti, kaip numušu kriaušę, pataikydamas 
ne į ją, bet į kotelį, kuriuo ji laikosi ant 
šakos, kad jos akmeniu nesutriuškinčiau.

Gi šautuvas būtų jau visai kas kita. 
Tas medžioklinis gražus šautuvas, dvi
vamzdis ir užtaisomas kulka arba šratais.

Vakar, kaip tyčia, mokykloje buvo 
gamtos pamoka. Ėjome apie gyvulius, gy
venančius Lietuvos laukuose. Mokytojas 
aiškino apie kiškius. Kalbėjo nepaprastai 
įdomiai, pasakojo, kaip galima juos su
sekti žiemą iš jų pėdų, kaip jie miškuose 
gyvena ir kad ilgomis žiemos naktimis jie 
atlanko ūkininkų sodybas, apgraužia jau
nas obelaites, o šiaip laukuose jie maiti
nasi krūmokšnių žievėmis arba atsikasa 
rugių želmenis.

Aš ryte ryjau kiekvieną mokytojo žo
dį. Nė vienos pamokos taip atidžiai nesu 
išklausęs, kaip mokytojo šito pasakojimo 
apie kiškius. Šitie pasakojimai man nebe 
naujiena. Jau nekartą mačiau kiškių bū
relius, po du, po tris, atsilankiusius mūsų 
sodan, vieną kitą sutikdavau laukuose, o 
rytais eidamas mokyklon ir atradęs kiš
kių pėdas visuomet mėgindavau jomis pa
sekti ir tuomet atrodydavo, kad šitaip 
eidamas, prieisiu kiškio namus ir guolyje

MkAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Paulius Samanis.

Paskutinė mtflžiohlš
atrasiu ramiai sau bemiegantį sotų kiškį. 
Pagaliau dabar mokykloje aš nuspren
džiau būtinai pastatyti kiškiams kilpas. 
Iš vakaro, grįžęs namo, nebesuskubau ir 
viską atidėjau šiai dienai.

Kada nubudau, buvo dar prietema. Iš- 
siblaiviau tiek, kad miego visai nebenorė
jau. Mintis apie kiškius kaip gyva sto
josi dabar prieš akis. Rytą atėjusi mama 
surado mane jau atsikėlusį. Ji nustebo ir 
mane pagyrė, juk labai retas dalykas, kad 
aš taip būčiau stropus, kaip šį rytą. Lai
mei, kad gyvenam miestelyje, o jei mo
kykla būtų kur toliau, man tokiam, ne
rangiam atsikelti, būt didelis vargas.

* *
*

Mokykloje Aleksio dar neradau.
Buvo anksti ir tik vos keletas anksty

vesniųjų šėlo apie mokyklos palanges ir 
mėtėsi atlydžio sniegum. Kelios gniūžtys 
prašvilpė per mane ir atsimušo į mokyk
los medines sienas, palikdamos gražius 
apvalumus. Stasys vos nepataikė į langą. 
Laimei, kad atsimušo į pat lango kraštą. 
Švelnus, kaip pavasariškas vėjas judino 
ir supo medžius, šėlo kartu su vaikais ap
link mokyklą, gražiai taršė bekepurių vai
kų plaukus, purtė švarkus, už tat ir snie
gas buvo minkštas, drėgnas ir gerai lipo.

— Na, tik pamėgink! — sušukau Pra- 
niui, kada šis prieš pat mano akis užsimo
jo didele sniego gniūžte.

Aplink vaikai sukliko ir vis dėlto Pra- 
nys išdrįso. Jis metė į mane ir galvotrūk
čiais įlėkė į klasę. Sniegas užlipino visas 
akis ir užkrito už kaklo. Atsegu švarką, 
iškratysiu, na ir paskui oi gaus Pranys, 
tai atmins. Vaikai klykia ir netveria juo
kais. Pataisiau po pažastim knygas ir jau 
buvau belekiąs paskui Pranį, kai staiga 
įpuolė kieman Aleksys.

— Atlydys! Ei, vaikai!... Statysime bo
bą! ...

Aleksys šaukė visa gerkle ir graibė 
rankomis sniegą, gražų, kaip vatą. Atrodė, 
kad Aleksys už tokį sniegą viską atiduotų. 
Vaikams antrą kartą sakyti nereikėjo. 
Tuojau keli prišoko artyn ir Aleksiui pa
sisakė, ką darys. Vienas sulipins kojas, 
kitas galvą, dar kitas liemenį ir jeigu ge
rai išeis, nesuskils, bus drūtas ir gražus. 
Jis mokąs tokį suritinti. Vaikai visuomet 
Aleksio klauso. Jau žino jį. Aleksys vai
kų vadas, o aš padėjėjas. Jei nepaklauso 
vado įsakymo, gerai žino, kad neišsisuks 
nuo sniego maudyklės ir paskui kurį lai
ką į savo būrį tokio nepriims.

Aš nebeiškenčiau ir pamojau Aleksiui 
ranka.

— Klausyk! Aleksy ...
Jis greit prišoko. Manė, ką nors apie 

sniego bobą pasakysiu.
— Ar tu niekam nepasakysi?
Aleksys susidomavo:
— Ne!
— Mat, kad mokytojas nesužinotų. Už 

tat, turėsime pinigų ir galėsime, ką pa
norėsime nupirkti.

Aš jam pasakojau aplinkiniais keliais, 
nes man vis nėjo iš akių gražūs laukų 
vaizdai ir snieguoti miškai, kuriuose da
bar lengva kiškius surasti.

— O iš kur šautuvą gausime?
Šito dalyko ir aš negalėjau taip lengvai 

išspręst.
Priešais mus, kieme, vaikai šūkavo ir 

ritino sniegus. Rėkė vienas už kitą gar
siau, nes kiekvienas norėjo pasididžiuoti 
gražiai sulipintu kamuoliu. Stepo kamuo
lys beritinant trūko ir visi prapliupo juo
kais, mat, jis gyrėsi, kad Aleksys jo su- 
ritintą bobai geriausiu išrinks ir už tai 
tapsiąs antruoju vado padėjėju.

Sniego boba jau buvo sulipinta ir ji 
išdidi atsistojo vidury kiemo, prieš pat 
mūsų, ketvirtojo skyriaus, langus. Betru
ko tik gauti šluotą. Staiga skambutis pa
mokai viską sutrukdė. Raudonomis nosi
mis, raudonais įkaitusiais veidais ir šalčiu 
užgeltomis rankomis visi vaikai įsiveržė 
į rūbinę, prinešdami pilną koridorių snie
go. Trepseno kojomis ir buvo patenkinti.

Aš su Aleksiu įslinkome klasėn pasku
tiniai.

*

Mano ir Aleksio suolus teskyrė nedide
lis viduriu klasės takas mokytojui vaikš
tinėti. Ir dabar, davęs mūsų visai klasei 
nupaišyti, kaip atrodo eglė žiemos metu, 
pats vaikštinėjo stebėdamas, kuris gražiau 
atvaizduosime ant popierio šitą gražų 
vaizdelį. Palengva atėjęs nuo užpakalinių 
suolų pagaliau sustojo prie Stepo, garsiai 
visai klasei pastebėdamas, kad jo piešia
mos eglės šakos per daug ilgos ir išlenk
tos. Paskui nusisuko prie mergaičių, ka
žin kuriai pastebėdamas, kad žiemą po 
eglėmis grybo nesurasime. Bet po mano 
egle būtinai turės būti kiškis, o netoli la
bai nežymiai paspęstos kilpos. Staiga at
siminiau, kad savo kišenėje turiu ašutų 
kilpoms ir kaip tik dabar geriausias lai
kas pasitarti su Aleksiu, kas geriau kil
poms tiksią, ar ašutas, ar plonos vielutės. 
Aš jų irgi turiu.

Aleksiui daug nereikėjo sakyti. Jis 
pasviro į mano pusę ir paėmęs ašutus su 
vielelėm ėmė rodyti, kaip jis gerai moka 
daryti kilpas, kurios užsiveržusios nie
kuomet grobio nebepaleis. Padaręs kilpą 
užnėrė man ant piršto ir kad patrauks 
smarkiai. Man odą taip sužnybo, kad aš 
nė nepajutau, kaip šūktelėjau. Visa klasė 
sujudo ir sužiuro į mudu su Aleksiu. Kil
pų paslėpti nebebuvo kada. Iš aukšto ir 
dažniausiai pikto mūsų mokytojo dabar 
atsigrįžusio, veido supratom, kad geruoju 
nepraeis.

— Kas čia šaukia?
Aš palengva atsistojau ir nuleidau gal

vą. Turėjau prisipažint, nes žinojau, kad 
už neprisipažinimą reiks pašaukti tėvai. 
Tada aš tik pasižiūrėjau į Aleksį ir su
murmėjau:

— Aleksys ...
— Aleksys!
Vienu mostu Aleksys atsistojo. Jis taip 

pat tylėjo spoksodamas į pryšakinio suolo 
atramą.

Matėsi, kad mokytojas pyko ir jo lūpos 
ir veidai trūkčiojo. Jam taip visuomet 
būna, kai supyksta. Viskas baigėsi tuo, 
kad mūsų ašutai atsidūrė mokytojo ran
kose, o mums pridėjo:
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— Po painokų. Sėsti!
Aleksys pasižiūrėjo į mane, o aš spok- 

telėjau akimis į Aleksį. Aišku, jog dabar 
kaltas Aleksys. Pasėdėti po pamokų mums 
nenaujiena. Užvakar mudu taip pat sėdė
jom. Tik paskui dar prisidėjo Stepas ir 
Stasys.

Aleksys jautėsi ramus ir net šypsojosi, 
kas į jį pasižiūrėdavo iš draugų. Aš te- 
bepaišiau medį ir nebežinojau, ar pridėt 
po juo kiškį, dėl kurio dabar viskas taip 
susidarė.

*

Visą priešpietį manėme, kad mokyto
jas gal dovanos mums su Aleksiu. Jis pas
kui buvo linksmas ir juokavo. Tur būt, 
greičiausia, kad jis pamiršo. Pagaliau pa
mokos baigėsi ir mudu privalėjova vis 
dėlto palikti.

Už langų siuto vėjas ir tebebuvo atly
dys. Ano didžiojo beržo šakos lingavo pla
čiai mosuodamos ir atrodė, kad netrukus 
bus pavasaris ir išsprogs jo lapai. Tam
siau melsvas dangus atrodė irgi kaip pa
vasariškas.

Nė nepastebėjome, kiek praslinko lai
ko, tiktai girgžtelėjus durims, mudu norė- 
jova išsiskirt ir sėdėti rimtai, bet moky
tojas tik įkišo galvą ir pasakė:

— Galit eit.
Besėdėdami buvom pasidarę ir kilpas.
Paspaudėm knygas po rankomis, o kil

pas Įbrukome į kišenes.
Kieme tebestovėjo pastatytoji sniego 

boba. Aleksys dar praeidamas numušė 
galvą, paskui ranką, norėjo ir visą nu
griauti, bet spirtelėjęs ir prisikimšęs batą 
sniego atsitraukė garsiai juokdamasis.

Dvaro pasodėje susimetusios varnos 
kėlė triukšmą ir nerimavo. Paskui pasi- 
būkščiojusics visos pakilo ir pasuko į miš
ką.

Žemėje telkšojo viena kita nedidelė 
pelkė, bet aplinkui sniegas tebeklojo visą 
žemę. Ant vandens klojosi plonytis ledas 
pakraščiais. Matyt, kad naktį pašals. Dva
ro pasodės krūmai nedideli. Tai paprasti 
alksnių ir kitų medelių krūmokšniai. 
Kažkodėl jų nekerta, o mums tai labai 
gerai. Čia būna mums ir indėnų palapi
nės, ir neišžengiami miškai ir tamsi, glū
di mūsų krašto giria, ir neįveikiamos pi
lys. Čia beveik kiekvieną vasarą išlaks- 
tom. Taip pat išbraidom ir aną didįjį ga
lulaukės mišką.

— Ei, Pauliau! Čia, greit čia!
Tai Aleksys ką nors surado. Vienu 

šuoliu prišokau:
— Na.
— Žiūrėk! Juk aiškiausios pėdos. Tai 

kiškio...
Mačiau, jis drebėjo iš džiaugsmo ir 

juokėsi.
— Ar nesakiau, kad surasime...
— Tai, žinoma, ir įklius.
Tikrai, sniege pėdos matėsi. Kai įsi

žiūri, tai tikrai, kaip kiškio. Taip kiš
kis bėga. Paskui matyti daug pėdų iš
minta, tur būt, vietoje trepseno maisto 
ieškodamas.

Šioje vietoje mes ir paspęsime kilpas. 
Akyse jau ir dabar stovėjo kiškis, didelis 
ir tiesiog į kilpas belipąs, kurios užsiners 
ir jo nebepaleis.

Ir mes abu su Aleksiu netvėrėme 
džiaugsmu.

Gerai, kad atsiminiau, jog reikia ką 
nors ir maisto padėti. Už tat dabar tą 
Aleksiui pastebėjau ir jį palikęs spęsti, aš 
iš netoli stūksiančio dvaro klojimo atne
šiau saują dobilų. Būtų geriau kopūstų, 
ar duonos, bet į namus dabar nenorėjau 
užsukt, nes ims klausinėti, kur buvau ir 
gali nebeišleisti.

Prietema jau ėmė gaubti sodą, apylin
kę ir šituos krūmus su mumis. Galutinai 
viską parengę, tylomis ėmėme slinkti iš. 
krūmų, kaip du šešėliai, sutarę rytoj tuo
jau po pamokų vėl čia ateiti, o gal jau ir 
bus kas nors šitose mūsų kilpose...

Virš galvų sukliko vieniša ir prikly
dusi varna, nuplapsėdama sparnais į tą 
patį mišką nakvynėn.

¥
Kitą rytą jau tikriausiai būčiau neiš

kentęs nenulėkęs į krūmokšnius patik
rinti kilpų.

Mat, su Aleksiu sutarėm tiktai abu nu
eiti. Nes ir kilpas pasižymėjome, kurio 
kuri kilpa yra. Bet nebebuvo laiko. Ma
niau, kad ir mokyklon pavėlinsiu. Gerai, 
kad mokytojas kiek vėliau klasėn įėjo.

Šią naktį kiškiai taip pat nedavė ra
mybės. Mačiau vieną didelį, gražų kiškį, 
kuris atėjo į krūmokšnius ir įlipo į mano 
kilpas.' Paskui atlėkė Aleksys ir ėmė tvir
tinti, kad tai jo pastatytoji kilpa. Aš vis 
tiek nutariau nepasiduoti ir kiškį pasiimti 
sau. O kiškis taip graudžiai verkia, taip 
verkia, kojelėmis šluosto akis, bet vis aša
ros byra, net sniegą tirpdo, o jo koja kil
pos suveržta, kaip mano pirštas aną die
ną klasėje. Aleksys vis nepasiduoda. Ir 
kada jis prišoko artyn, pastūmėjo mane į 
šalį, aš kad suriksiu visa gerkle:

— Sakau, kad mano kiškis!
Dabar aš visą laiką žiūrėjau į Aleksį, 

kuris per pamokas irgi buvo labai nera
mus. Pagaliau per trečią pamoką jis su
sirgo ir pasiprašė į namus. Jau tikrai pa
maniau, kad Aleksys apgaudinėja ir tik 
tyčia pasisakė, jog jam galva skaudanti. 
Bet, tegu tiktai pabando vienas nueit į 
pasodę, tuomet atmins. Nors kaip rami
nausi, bet nurimti vis negalėjau. Niekas 
nėjo į galvą. Aš tik težiūrėjau visą lai
ką pro langus, už kurių ir šiandieną toks 
pat didelis vėjas, sukasi kieme, supa aną 
beržą, švilpia langų plyšiuose, cypia, ly
giai taip pat, kaip tolimas kiškio šūkavi
mas žiemos naktį. Už tai ir šiandieną vos 
nepalikau vėl po pamokų.

Pagaliau prailgusi diena baigėsi. Po 
paskutinės pamokos galvotrūkčiais išsiri
tau iš klasės ir, nieko daugiau aplink ne
matydamas, lėkiau į pasodę, galvodamas, 
ką padarysiu, jei iš tikrųjų Aleksys išsi
ims kiškį.

Jau buvau prie dvaro kūdros ir iš tolo 
buvo matyt anie krūmokšniai. O jeigu 
tikrai kiškis įkliuvęs!.. Ką tuomet dary
siu? Širdis ėmė smarkiai plakti ir paliko 
kažkaip neramu.

Tik šitai šast iš pryšakio Aleksys be
ateinąs ir kažką rankoje neša. Tuojau 
pastebėjau, kad šautuvėlį.

— Žinai, Pauliau, aš ką tik iš Pagirio 
Antano. Pas jį šitą šautuvą paskolinau.

Ir jis man parodė jį ir dar paaiškino, 
kad jau užtaisytas šoviniu. Aš keistai pa
žiūrėjau į šautuvėlį, paskui į Aleksį. Juk 
kartais gali šovinys pats iššauti benešant.

O Aleksys visas linksmas ir nė negal
voja apie mane.

— Ar tu supratai?.. Aš tyčia pasisa
kiau, kad galvą skauda. Tai galėjau pas 
Pagirį nueiti ir dabar laukiau čia tavęs. 
Tu gal manei, kad aš jau kiškio pasiimt 
išėjau...

Jis juokėsi ir žiūrėjo į mane.
Man vėl širdis suplakė:
— Ar yra?
— Yra! Aš iš toli mačiau. Užtat ir 

šautuvą paėmiau. Gyvas ir vis nori pa
bėgti...

Nebežinojau, kas daryti. Jei ne Alek
sys, tikrai nebeičiau į krūmokšnius. Kur 
gi gyvą kiškį dėsime...

— Nušausime!
Aleksys pažadėjo tą padaryti. Paskui 

parduosime.
— Toliau taip atsistosiu ir pataikysiu. 

Manai, kad aš nešaudžiau?
Aleksys gyrėsi ir norėjo, kad aš ste

bėčiau ir pagirčiau. Jis visą laiką kal
bėjo apie kiškį ir pasakojo, kaip jį nu
šaus, tai nė nepajutau, kaip atsidūrėme 
krūmokšniuose. Aš visą užmiršau. Bai
mė praėjo lygiai taip, kaip buvo nežiniom 
ir labai keistai atsiradusi.

Kada priselinome arčiausiai kilpų, pra- 
skleidžiau rankomis krūmokšnius ir tikrai 
į vienas kilpas įkliuvęs kiškis. Sučiužė
jus stagarams, jis pašoko ir vėl ėmė blaš
kytis, stengdamasis iš jų pasprukti. Bet 
veltui, ir mes buvome ramūs, nes žinojo
me, kad kilpos vis tiek grobio nepaleis. 
Mačiau, kiškis buvo nusikamavęs ir jo į 
kilpas įkliuvusi koja buvo kruvina.

Aš buvau siūlęs gyvą išimti. Šaudant 
dar išgirs kas nors iš dvaro.

— Tu manai, kad nepabėgs?.. Kas ta
da bus...

Aleksys perkalbėjo. Jis, matyt, bai
siai norėjo šauti.

Žinoma, pagaliau ir aš sutikau. Vis 
tiek, grobis yra. O ką reiškia... Mes nuo 
dabar gaudysime kiškius, juos pardavinė- 
sime, o kai kuomet net bandysime nueiti 
į mišką ir abu su šautuvais, kaip tikri me
džiotojai. Jei negausiu antro šautuvo, už
teks ir vieno, bet eiti medžioti tikrai ei
sime. Įsivaizdavau, kad bus įdomu ir už 
tai dabar Aleksys greit perkalbėjo mane 
ir aš jam galutinai leidau šauti.

Jis nudžiugo. Atsistojo, kaip tikras 
medžiotojas, atsitraukė du žingsniu ir pri
dėjęs šautuvėlį prie peties laukė akimirk
snio, kada dabar taip besiblaškąs kiškis 
truputį nurims. Mačiau, kaip Aleksio 
rankos drebėjo, bet jis stengėsi taikyti. 
Aš pasukau kiek į šalį ir sekiau akimis 
vamzdelį, kada iš jo pasirodys kulka ir 
dūmai.

Dar kažką norėjau Aleksiui pasakyti ir 
jį sulaikyti, bet nebesuskubau. Man dar 
nesuskubus prie jo prišokt ir nutverti už 
rankos, jis paspaudė ir iššovė.

— Na, ko lindai? Tikrai nepataikiau...
Aleksys sužiuro į kiškį. Laimei, šo

vinys kliuvo...
Bet kartu į mano, vaiko, širdį pataikė 

kažkas, ką jaučiu nuo to laiko net iki šių 
dienų ir dabar vis tebenešioju. Tada aš 
mačiau, kaip iššovus kiškis vienu aki
mirksniu nurimo. Paskui staiga metėsi į 
šalį, kilpos nebeišlaikė ir kada jis pasiju- 

(Tęsinys 119 pslp.).
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SKILTIES KAMPELIS
Veda PILKOJI PELĖDA.

BRANGŪS SKILTININKAI'
Ar žinote tokią skilti, kuri nežaistų 

įvairių žaidimų?
Teisinga būtų laukti atsakymo, kad 

nežinot! Skiltis, kurioje suprantama 
skautybės dvasia ir kurios berniukai jau
čiasi tikri skautai, turi žaisti. Ji negali 
nežaisti, nes žaidimai išeina iš viso jos 
darbo, iš visos jos nuotaikos.

Žaidimai nėra nereikalingas dalykas: 
jie skautus auklėja, jie ugdo būdą.

Šį kartą mūsų skyrelį užims žemiau 
įdėtas geras rašinys apie žaidimus. Jei 
kurioje skiltyje per mažai žaidžiama, šis 
straipsnelis turėtų paveikti tokios skilties 
skiltininką, kad jo skiltis grįžtų į tei
singą kelią.

Žaidimų yra įvairių, labai įdomių, ypa
tingai naudingų ir kitokių. Knygose 
ŽAISK arba bent SKAUTIŠKI ŽAIDIMAI 
rasite tokių žaidimų pakankamai.

Greit išeisianti knyga — SKILTININ-
KŲ VADOVĖLIS paro
dys jums naujų kelių 
skilties darbe, o tuo 
tarpu žaiskite.

Gero pasisekimo!

Jūsų

Žaidimai
Skautiškojo veikimo programoje pir

miausia randame žaidimus, pratimus ir 
konkursus, kurie gali suįdominti skautus 
ir jiems suteikti progos praktiškai paro
dyti vyriškas ir pilietiškas geras ypaty
bes, kurias norima išugdyti berniukuose, — sako skautybės įkūrėjas lordas R. Ba- den-Powellis.Iš tikrųjų žaidimai skautuose turi pirmaeilės reikšmės ir jiems duodama daug vietos skautų veikime. Skautų žaidimai nėra tik malonus laiko praleidimas, pramoga. Jų tikslas yra aukštesnis. Skautų žaidimai yra ideali proga skautams reikšti praktikoje, kaip jie suprato skautų įstatus. Tai proga ugdyti skautiškų įstatų įsisąmoninimą ir lavinti bei ugdyti berniukų būdus. Tikrai tas, kuris žaidime sugeba atsisakyti savo asmeniškos nuomonės bei noro ir pasišvęsti savo komandos naudai, sugebės ir gyvenime padaryti atsižadėjimo pastangą ir padėti savo artimui.Pasakiau, kad žaidimas, reikia pridurti, ypač grupinis lauko žaidimas, yra priemonė berniukų - skautų būdams ugdyti. Kaip? —1) Žaidimai lavina mūsų pajautimus, 
atydumą ir sumanumą bei kitas sielos ypatybes taip pat, kaip ir įvairius kūno organus. Visa tai mes naudojame bei įtempiame žaidime. Reikia stengtis, kad žaidimai būtų įvairūs ir laviną kuo įvairiausias mūsų sielos ir kūno ypatybes.2) Mūsų valios stiprumas irgi yra žai
dimu smarkiai didinamas. Žaidime dažnai reikia pasiryžti ir įvykdyti savo pasiryži

mą, kad nugalėtum tu ar tavo pusė - komanda. Abejojimams ir ilgam galvojimui nėra vietos. Veiksmas turi eiti tuoj po nutarimo.3) Žaidimas ugdo iniciatyvą. Komanda, pusė, skiltis, žodžiu, grupinio žaidimo vienetas, reikalauja visų žaidėjų sutarimo, bet nežiūrint į tai, kad komandos vadas ir veda visų narių pastangas, ir kiekvieno atskiro žaidėjo veiksmų planas ir iniciatyva turi didžiausios reikšmės. Kai kurie žaidimai ypač reikalauja visiško atskirų žaidėjų savarankiškumo ir jų pačių sprendimų. Tai ir yra geriausia iniciatyvos ir savarankiškumo mokykla.4) Žaidimu nugalime baimę ir ugdome 
drąsą. Kiekvienas žaidimas reikalauja bendradarbiavimo veiksmų ir aktyvumo. Berniukai kiek bailesni ir lėtesni, kurie nelinkę aktyviam darbui ir visuomeniškumui gyvenime, kažkaip nejučiomis nusikratė šių savo ydų gyvaus tempo žaidimo sąlygose patekę į kitų energingų tarpą. Bailesni berniukai atsilieka paprastai todėl, kad jie patys žemiau, negu iš tikrųjų yra, vertina savo jėgas ir sugebėjimus, jų pačių perdidelis kuklumas juos nuolat sulaiko. Panašiai gi neturėtų būti su skautu ir vyru. Kiekvienas vertas to, ką gali. Kiekvienas žaidimas kaip tik ir verste verčia kiekvieną žaidėją parodyti savo maximumą. Ir lėtesni nejučiomis įsitraukia į žaidimo tempą ir tampa aktyvesni bei drąsesni.5) Žaidimais lavinama ištvermė. 14 - 16 metų berniukai dažnai yra neištvermingi, nekantrūs ir nesivaldantieji, tik žaidimas prasidėjo, o jie jau norėtų nugalėti. Ilgesnei kovai tokiems dažnai neužtenka kantrybės. Tačiau kiekvienas žaidimas reikalingas tam tikro laiko ir atkaklesnė bei sunkesnė kova daro įdomesniu ir vertingesnių nugalėjimą. Ir tik tas, kas yra atkaklus ir ištvermingas, kas kovoja iki paskutiniųjų, tegali nugalėti. Žaidimas kaip tik to ir mokina, mokina, kad pasisekimui pasiekti reikia, be pasiryžimo, dar atsidėjimo, pastangų, darbo ir ištvermės.6) Dar žaidimas ugdo mumyse organi
zacijos, kolektyvo bei lojališkumo savo vienetui pajautimą ir supratimą. Dažnai žaidimuose žaidžia atskiri žaidėjai, bet nugali komanda. Atskiras žaidėjas privalo kaip ir pasiduoti kolektyvui. Negalima žaidimuose elgtis savo noru; atskiri žaidėjai privalo elgtis pagal žaidimo taisykles ir žiūrėti savo komandos naudos, užtikrinant jai pergalę. Visumos pajautimas, pastanga padėti bendriems komandos siekimams, nesistengiant pačiam pasižymėti, tai viena gražiausių žaidimų komandomis pusė. Kaip tik tokius privalumus, labai reikalingus ateities piliečiams, skautystė nori išlavinti berniukuose.7) Žaidimas pratina prie tvarkos ir 
teisėtumo. Negalimas didesnis žaidimas be aiškių ir griežtų taisyklių, kurių vykdymas turėtų būti tvirtai reikalaujamas iš visų žaidėjų, tas gi pratina berniukus pasiduoti taisyklei-įstatymui, reikalauti jų vykdymo iš kitų ir būti nuolat teisingais.Noriu ypač pabrėžti, kad kiekviename žaidime yra būtinas visų jo taisyklių vykdymas. Taip pat negalima leisti bru- tališkumo, nemandagumo bei ginčų prie-

Pelėdų skilties nariams būtų pravartu išmokti ir taip nupiešti pelėdos paveikslą.
šingų komandų žaidėjų tarpe. Žaidžian- tieji skautai niekad neturėtų pamiršti savo skautiškųjų įstatų: teisingumo, lojališkumo, paklusnumo, draugiškumo, broliškumo, mandagumo, riteriškumo. Žaidimai yra viena priemonių visas tas gražias ypatybes sustiprinti mūsų būde — štai kodėl skautai privalo visai taisyklingai ir mandagiai žaisti; gi žaidimo teisėjas — negailestingai bausti visus prasižengimus.Žaidimas turi didelės auklėjančios reikšmės ir nėra tik laiko praleidimas, štai kodėl į jį reikia rimčiau žiūrėti, štai, kodėl jam taip daug reikšmės duoda mūsų judėjimas, štai kodėl žaidimai užima taip daug vietos skautų veikime ir štai kodėl kiekvienam skautui reikia kuo daugiausia žaisti! B. M.
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apte šv. </čaJZLnuehą
Misterija.

1. VAIDILA.
2. KUNIGAIKŠTIS.
3. I KARVEDYS.
4. II KARVEDYS.
5. I SARGYBINIS. ‘
6. II SARGYBINIS.

PROLOGAS.
(Scenoje tamsu. Melsva šviesa apšvies

tas pasirodo vaidila ir deklamuoja. Iš pra
džių tyliau ir vis smarkyn).

VAIDILA. Bent akimirksniui užmirš
kim dabartį ir mintimis nuskriskim į se
novę, kada Lietuva buvo didi ir galinga. 
Kada jos žemės tęsėsi nuo Baltijos j ry
tus ligi Dono ir Juodųjų jūrų. Kada prieš 
ją ir jos didžius valdovus lenkėsi ir dre
bėjo kaimynai. Lietuvos valdovai mokėjo 
nubausti priešus, jei kartais iš pasalų pa
žeisdavo jos širdį. Pavydavo grobuonį, 
kad ir jo krašto gilumoje, ir atsimokėda
vo už visas skriaudas. Ką aš jums šian
dien papasakosiu, tai buvo prieš kelius 
šimtmečius. Mūsų krašto valdovu tuo lai
ku buvo Steponas Batoris, o rusuose vieš
patavo Jonas Žiaurusis. Neužteko žiau
riajam carui savo krašto žmonių kraujo. 
Nesitenkino savo tautiečių ašaromis, bet, 
kaip plėšrus aras, skrido į kaimyninę vals
tybę. Žudė nekaltus žmones, kraštą plėšė 
ir degino.

Kaip baisi audra užgriuvo Jonas Žiau
rusis ant Lietuvos. Kur jo žirgas ėjo, ten 
tik pelenai liko, kur kardu pamojo, vien 
tik lavonai gulėjo. Lietuvos sūnų kraujo 
upeliai tekėjo ir visam krašte tik pa
švaistės matėsi. Žiaurus maskolis nesigai
lėjo nė moters, nė kūdikio. Visus vienodai 
žudė arba ėmė į vergiją. Žmonės raudojo 
ir šaukėsi Aukščiausio pagalbos. Bet nie
kas neužstojo prieš žiaurųjį tironą. Visi 
nustojo vilties. Tik štai, Lietuvos valdo
vas, surinkęs kariuomenę, pradėjo vytis 
maskolius, kurie grobio daug prisiplėšę 
skubėjo iš Lietuvos. Rusų tik pėdsakas 
belikęs; jau jie anapus Dauguvos. Lietu
vos kariuomenė artėja prie maskolių. 
Bet Viešpatie, Dauguva patvinus, nėr kas 
perveda didžiąją kariuomenę. Nuliūdo 
vadai, nusiminė ir kariai, nes visas žygis 
gali būti veltui.

Kas išvaduos brolius - seses iš nelais
vės, ir kas sunaikins priešą amžinai, ku
ris negrįžtų mūsų tėvynės terioti. Prašė 
kariuomenė Aukščiausio pagalbos. Tik 
staiga, nakties vidury, nušvito dangus ir 
kaip spindinti žvaigždė iš aukštybių nu
sileido Lietuvos globėjas Šv. Kazimieras.

Šventasis patronas pamojo ranka per 
upę, kuri persiskyrė į dvi puses ir pa
sidarė sausas kelias. (Šviesa gęsta. Vaidi
la pranyksta. Po kurio laiko nušvinta 
scena ir prasideda vaidinimas).

I VEIKSMAS.
(Miškas. Senovės lietuvių kariuomenės 

stovykla. Eilė palapinių, toliau patvinusi 

Dauguva. Naktis. Už upės matosi menki 
žiburėliai, tai maskolių stovykla. Dešinė
je prie medžio stovi sargybinis).

I SARGYBINIS (išgirdęs žingsnius): 
Kas eina? Stok!

II SARGYBINIS: Sargyba, sargyba! 
(Įeina).

I SARG.: Tai tu, Algi. Skubėk, turiu 
tau kai ką parodyti.

II SARG.: Klausau, Naurami! (Prieina 
arčiau).

I SARG.: Pažvelk į rytus, Algi, ten, 
kur maskoliai puotą kelia, ties ta vieta, 
kur aušrinė teka, lygiai pusiaunakty nu
švito dangus ir tarp debesų pasirodė bal
tas raitelis. Pamojo saule tviskančiu kar
du į rytus ir pranyko.

II SARG.: Kas tai galėtų būti, Nau
rami?

I SARG.: Ženklas, kad mes laimėsim. 
(Toli, maskolių stovykloje, pasigirsta tri
mitas). Priešo trimitas.

II SARG.: Maskoliai rengiasi poilsio.
I SARG.: Dabar patogiausias momen

tas.
II SARG.: Deja, Dauguva patvinus, ne 

mums persikelti į kitą pusę.
I SARG. (krūptelėjęs): Kunigaikštis. 

(Abu sargybiniai stoja ramiai, iš kairės 
pasirodo šarvuotas karžygis).

KUNIGAIKŠTIS (į sargybą): Budėkit! 
SARGYBA: Budim, valdove!
KUNIGAIKŠTIS (išėjęs į vidurį sce

nos. Sargyba stovi savo vietose): Negaliu 
užmigti. Neramios mintys man vaidenas. 
Priešas, prisiplėšęs mano krašto turtų, 
puotą kelia. Verkia pavergti -•'lietuviai, 
žiauriai maskolių niekinami. Ne viena 
sena motina laužo rankas netekus savo 
dukrelės, kurią pagrobė žiaurus atėjūnas. 
Jie laukia mūsų pagalbos, o mums Dau
guva, iš kraštų išsiliejus, pastoja kelią. 
Nėra kas mano vyrus perveda, kas at
keršija už mūsų skriaudas, nėra kas nu
lenkia Jono Žiauriojo išdidų sprandą. 
(Įeina du karvedžiai).

I KARVEDYS (nusilenkęs): Didis val
dove, mes beveik visą naktį tyrėm upę, 
bet jokios brastos ir jokio tilto nėra. 
Dauguva taip patvinus, kad kai pažiūri, 
tai tikros marios, tik vanduo ir vanduo. 
Visai nustojau vilties pervesti kariuo
menę.

Kovo m. 15
paskutinė diena išsiųsti.

biografiją
Įdomus darbas ir didelės premijos.
Sąlygas žiūrėk Sk. Aido 2 nr. 30 pslp. arba 3 nr. 62 pslp.

KUNIGAIKŠTIS: Nusiramink! Aš ne
noriu tikėti, kad mano karvedys, kuris 
mūšiuose kaip žaibas puola į priešo vi
durį, o dabar man į akis sako, kad nusto
jo vilties. Nejau mus turi upė nugalėti. 
Karvedy, mėgink padirbti keltus.

I KARVEDYS: Taip, valdove, dar ne- 
spėtume įplaukti į upės vidurį, kaip visa 
kariuomenė nugrimstų į vandens gelmes. 
Dabar upė taip sriauni, kad joks kėli- 
masis neįmanomas.

KUNIGAIKŠTIS: Tai, vadinas, mums 
daugiau nieko nebelieka, kaip tik su gė
da grįžti į namus. O rusai tyčiosis iš mū
sų ir vėl rengs savo kruvinas puotas į 
Lietuvą. Ne, karvedy, šis žygis turi at
nešti mums pergalę. Mums padės dangus. 
Mes turim savo patroną. (Meldžiasi). 
Aukščiausias valdove, padėk mums, ne
leisk, kad Tavo tikinčiuosius sūnus 
skriaustų netikėliai. Šventasis Patrone 
Kazimierai, išklausyk mūsų balso. Mūsų 
visų širdys šiandien į tave kreipiasi. Su
tramdyk upės bangas ir pervesk mano 
kariuomenę. Užtark mus prie Aukščiau
sio sosto, o mes tau būsim amžinai išti
kimi. (Pasigirsta griaustinis, sutviska žai
bai ir skaisčioj šviesoj pasirodo Sv. Ka
zimieras. Jo baltas rūbas, ant galvos di
džiųjų Lietuvos kunigaikščių karūna. Ka
riai klaupiasi. Tyla. Sv. Kazimieras iš 
lengvo kelia ranką).

ŠV. KAZIMIERAS: Būkit palaiminti, 
Lietuvos karžygiai, Aukščiausias išklausė 
jūsų balso. (Pakelia ranką upės linkui). 
Eikit!..

(Vadai stojasi ir eina. Trimitas, būb- 
nai ir ginklų žvangėjimas).

Uždanga.

EPILOGAS.
(Šviesa raudona. Tamsoj pasirodo Vai

dila)
VAIDILA: Didžioji Lietuvos kariuo

menė kaip viesulas užgriuvo ant ramiai 
bepuotaujančių maskolių. Žvangėjo gin
klai, žvengė žirgai ir sužeistieji dejavo. 
Rytui auštant, visa maskolių stovykla 
virto ugnies mase. Smarkiai atkeršijo 
Lietuvos vyrai savo amžiniems priešams. 
Vieni žuvo, kiti pateko į nelaisvę. Džiau
gėsi pavergtieji broliai, pamatę savuosius 
išvaduotojus. Šventasis riteris, pervedęs 
lietuvius per Dauguvą, vėl išnyko. Šven
tasis Kazimieras ir ligšiol stovi aukšty
bėse, mūsų brangios tėvynės sargyboje. 
Jis ir vėl mums padės, jei mūsų brangiai 
Lietuvai sunki valanda ateis.

Uždanga.

A. Juškevičius.
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HUSU ŠEIMOS NOUJIEN

TO DAR NEBUVO IR KITĄ 
KARTĄ NEBUS.

Skautų Aido 6 nr. bus pa
skelbta labai naudinga žinia: to 
dar nebuvo ir kitą kartą nebus. 
Nepradėk Velykų atostogų ne
paskaitęs tos žinios!

BROLIJOS VADŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Vyriausioji brolijos vadija 
yra numačiusi š. m. balandžio 
mėn. 2-3 d. d. Kaune sukviesti 
tuntininkų, vietininkų, jų vadž
ių narių, draugininkų ir rėmėjų 
atstovų suvažiavimą.

Suvažiavimo tikslas — ap
svarstyti skautų auklėjimo ir 
tautinės stovyklos ruošimo klau
simus.

Be šių bendrųjų klausimų, 
numatyta padaryti atskirus tun

RADIO 11.22.

Vasario 22 dienos proga radio bangomis buvo nusiųsta lie
tuvių, prancūzų ir anglų kalbomis šios mintys:

LIETUVOS SKAUTĖMS —
Mylimos sesės,
Vyr. Seserijos Vadija, Mąstymo dienos proga, siunčia jums, 

mylimos sesės, šios dienos giedrą ir saulės spindulius, kurie te- 
pažadina mūsų širdyse seserišką meilę ir tikrąjį skautišką džiu
gesį.

VISO PASAULIO SKAUTĖMS —

Mes, Lietuvos skautės, džiaugiamės, kad nors vieną dieną 
metuose viso pasaulio skaučių širdys plaka viena bendra minti
mi. Tobulėkime!

(Lietuvių ir prancūzų kalbomis sveikino propagandos sky
riaus vedėja pasktn. E. Sevelinskaitė; anglų kalba — vyr. skiltn. 
D. Inkėnaitė).

TYLIOS SUKAKTUVES.

III.12. sukanka lygiai 15 metų 
nuo pirmos jūrų skautų įgulos 
įsikūrimo. Per tą laiką jūrų 
skautai gana daug nuveikė. 
Daug, galima sakyti, todėl, kad 
darbo sąlygos buvo labai sun
kios. Iš kai kurių įgulų tarpo 
jau turim jūrininkų ir jūreivys
tės mėgėjų. Kad jau turim karo 
ir prekybos laivyno pradžią, tai 
galima drąsiai sakyti, kad pusė 
to darbo nuopelnų priklauso jū
rų skautams. Per tą laiką, dir
bant pavojingą darbą, įvyko ne
laimių ir buvo aukų. Keturiems 
jūrų skautams — Šidlauskui, 
Amulevičiui, Jasukevičiui iš 
Klaipėdos ir Garmui iš Kauno, 
mes lenkiame galvas.

Praeities klaidos yra pamoka 
ateičiai. Svarbiausios sėkmingo 
darbo kliūtys buvo lėšų ir specia
listų stoka. Kurie vienetai turė
jo geresnes sąlygas — veikė ge
riau, kurie blogesnes — taikinos 
prie jų. Bet vis dėlto, beveik 

tininkų - vietininkų ir atskirų 
šakų (jaunesniųjų skautų, skau
tų, vyresniųjų skautų, jūrų 
skautų ir rėmėjų) vadų pasįtari- 
mus.

Smulki suvažiavimo progra
ma baigiama ruošti ir netrukus 
bus išsiuntinėta visiems brolijos 
vadams.

III.15 — SKAUTŲ AIDUI 14 
METŲ.

Pirmasis Sk. Aido numeris 
išėjo 1923.III.15 Šiauliuose, taigi 
š. m. III.15 mūsų Sk. Aidas turi 
jau 14 metų! Per tą laiką jo 
išėjo 176 numeriai, arba maž
daug po 12 numerių kasmet.

Kelintus metus esi skautų 
organizacijoje ir kiek metų esi 
Sk. Aido prenumeratorius?

visos įgulos per atkaklų darbą, 
arba rėmėjams padedant, įsigijo 
inventoriaus nuo kelių šimtų 
iki kelių tūkstančių litų vertės. 
Jūrų skautai, kaip pasiekę ap
čiuopiamų darbo vaisių, turėtų 
būti daugiau remiami. Kai dėl 
specialistų, tai ši spraga greit 
užsipildys, nes grįš prie darbo 
buvę jūrų skautai, jau dabar jū
rininkai, augimas prekybos ir 
karo laivyno ir atsidarius buria
vimo mokyklai. Taigi, darbo bu
vo ir bus, ypač dabar, kai Lie
tuva kreipiasi į jūrą.

Šios tylios sukaktuvės turėtų 
būti visų įgulų iškilmingai pa
minėtos, pakviečiant senuosius 
veikėjus ir rėmėjus ir su jais, 
prisimenant praeitį, ir pasita
riant dėl ateities. Vasarą gi rei
kėtų suruošti trumpą, bet įspū
dingą sąskrydį Klaipėdoj, prie 
ošiančios jūros krantų.

Stndž. Jūrūnas.

AKADEMIKAI PAMINĖJO
. SKAUTŲ PATRONĄ.

III.4., kaip ir kiekvienais me
tais, V.D U. stud, skaučių drau
govė ir stud, skautų korp! „Vy
tis“ gražiai paminėjo šv. Kazi
mierą. Iškilmingą sueigą, į ku
rią prisirinko pilna Pažangos 
rūmų salė, kurioj be mūsų stu
denčių ir studentų skautų daly
vavo L.S.S. Tarybos Pirminin
kas, korp! „Vytis“ garbės narys 
vyr. sktn. dr. Alekna, Klaipėdos 
Pedagoginio Instituto skautiškų 
studijų draugovės 5 atstovai su 
psktn. Medeliu, apie dešimt ka
riūnų aspirantų — „atsargos 
senjorų“, pradėjo korp! vadas 
senj. psktn. Milvydas, giliai pa
liesdamas skautiškos ideologijos 
pagrindus. Toliau senj. psktn. 
Majauskas skaitė referatą apie 
Šv. Kazimierą, pabrėždamas 
šventojo asmenybę ir rišdamas 
jį su skautiškumu. Toliau gra
žių sintetinių minčių pareiškė 
mylimas mūsų garbės narys dr. 
Alekna, linkėdamas skautams 
būti mokslingiems, doriems ir 
fiziniai stipriems,
Toliau — II daly — be sveikini
mų pasirodė įvairių sričių me
nininkai. Buvo paskaitytas poe
tiškas sesės Jurgutytės rašinėlis 
apie basą karalaitį. Nuotaikingai 
nuskambėjo sesės Chmieliaus- 
kaitės eilėraščiai. Padainavo 
senj. Bražėnas, smuikavo Kai
rys, dar deklamavo senj. Obu- 
chavičius bei sudainavo korp! 
„nonetas“.

Guondrė, korp!

IŠ PEDAG. INST. SKAUTŲ 
GYVENIMO.

Ped. inst. skautų ir skaučių 
dr-vės veikia jau antrus metus. 
Į dr-ves įstojo nemaža studen
tų, dar nebuvusių skautais, tat 
skiltyse praeinama pagrindinai 
skautybės aukl. sistema, ruošia
masi š. m. balandžio 23 d. duoti 
skauto ir skauto vyčio įžodžiai.

Pr. m. rudenį prasidėjo dra
mos kursai, kuriuose apie vaidy
bos meną, režisūrą, deklamavi- 

^ną ir grimavimą skaitė po ke
lias paskaitas Valst. teatro akt. 
p. p. Grybauskas, Kačinskas ir 
Tvirbutas. Po Užgavėnių pa
skaitos skaitomos toliau. Skaito 
tie patys aktoriai ir dar rėžis. 
Juknevičius.

Sausio mėn. 31 d. prof. sktn. 
Kolupaila skaitė įdomią paskai
tą apie Š. Ameriką (iliustr. sa
vo nuotraukomis).

VI. Triponis.

K. C. T. II-OJI VYR. SKAUČIŲ 
DRAUGOVE

111.14. 17 vai. Kauno III-čioj 
gimnazijoj rengia tarpdraugovinį 
literatūros - meno vakarą. Malo
niai kviečiame visas ir visus at
silankyti ir objektyvia kritika 
įvertinti jaunų menininkų jėgas.

Iki pasimatymo!
II-oji Vyr. Skaučių Dr-vė.

TAURAGĖS TUNTO 
ATGARSIAI.

1937.1.17. Tauragės tuntas 
persiskyrė Į du tuntus: skaučių 
ir skautų. Iškilmingoji paskuti
nė bendra tunto sueiga įvyko 
valst. gimn. rūmuose.

Po sueigos prisidėjome Klai
pėdos atvadavimo sukakties mi
nėjime, kuris įvyko Saulių rū
muose.

Tauragės skautų brolybė 
stipri ir gaji.

Tauragės tuntas ruošiasi 5 m. 
jubiliejui.

1937.11.16. abu — skautų ir 
skaučių tuntai turėjo savo at
skiras sueigas.

Pskltn. TaVa.
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* KAUNO SKAUTIJOJE *
Į TALKĄ VARNĖNAMS'

Kauno rajono vadija paskel
bia įdomų varnėno inkilo kon
kursą.

Konkurso premija — Latvi
jos skautų Zemgalės tunto pa
dovanotas skautiškas skydas. 
Dovana yra pereinamojo pobū
džio. Galutinėn nuosavybėn gaus 
ta draugovė, kuri konkursą lai
mės du kartu. Konkurse gali 
dalyvauti visos Kauno rajono 
skautų draugovės. Sąlygos: Kon
kurse draugovę atstovauja kuri 
viena nuolatinės sudėties drau
govės skiltis. Konkursą paskel
bus, skilties sudėtis negali būti 
pakeista.

Atvykę konkurso dalyviai 
gaus parūpintą obliuotą */s co
lio storumo pušinę ar eglinę 
lentą. Reikalingus darbui įran
kius turi pasirūpinti ir atsinešti 
patys konkurso dalyviai. Inkilui 
padaryti skiriamas laikas — 3 
valandos.

Inkilus atrinks rajono vado 
tam reikalui paskirtoji skauti
ninkų komisija. Pirmiausiai dė
mesys bus kreipiamas į gražu
mą ir patogumą, toliau į visų 
skilties skautų darban įtraukimą 
ir sunaudotą darbui laiką.

Draugovės, norinčios daly
vauti konkurse, užsiregistruoja 
rajono vadijoj (Nepriklausomy
bės a. 4 nr.). Konkursas įvyks 
kovo m. 20 d.

NERIES TUNTAS.
11.21. Aušros merg. gimn. 

įvyko Kauno skaučių Neries 
tunto sueiga. Gimnazijos direk
torius p. Jokantas vaizdžiai nu
švietė Basanavičiaus gyvenimą 
ir jo darbus. Kiekvienos drau
govės skautės parodė gyvų pa
veikslų, padeklamavo eilėraš
čių, padainavo. Visur buvo ma
toma skautiška dvasia. Po pro
gramos skautės susikibusios 
rankomis nuėjo į mažąją gimna
zijos salę. Ji buvo visai tamsi. 
Tik vidury sudaryta iš žvakučių 
didelė penkiakampė žvaigždė. 
Sesė tuntininkė paaiškino, kad 
ta penkiakampė žvaigždė, tai 
reiškia penkias pasaulio šalis, 
kuriose yra skaučių. Šiandien 
yra skautiško susimąstymo die
na. Skatino palaikyti draugiš
kus ryšius su viso pasaulio 
skautėm.

Ta proga skaučių vadei, bu
vusiai tuntininkei Kesiūnaitei ir 
Rygos lietuvių skaučių draugo
vei nusiųsti pasveikinimai.

Blankioj žvakučių šviesoj, 
susiėmusios rankomis ir sugie
dojusios „Ateina naktis“, su 
giedria nuotaika skirstėmės na
mo. Neries duktė.

KAUNO NEMUNO TUNTE.

Tarptautinės skaučių šventės 
proga įvyko Kauno skaučių Ne
muno tunto sueiga. Į sueigą at
silankė ir svečių, kurių tarpe 
Šarūno dr-vė net su savo vėlia
va. Sueiga prasidėjo Tautos 
himnu. Šventės proga tuntinin- 
kės psktn. Tumienės buvo kai 
kurios skautės pakeltos į vyr. 
laipsnius. Po gražių kalbų, ku
rias tarė sktn. Barmienė, sktn. 
Arminaitė ir sktn. Matonis, se
kė draugovių pasirodymai ir 
dainos. Skautėms gražiai padėjo 
dainuoti broliai Šarūnai. Sueiga 
praėjo labai linksma nuotaika. 
Ją užbaigė tautiška daina „Į ko
vą, į kovą“.

Nemunietė.

A. FREDA (Šančių tuntas). 
Žemės ūkio mokykloje skautų 
dr-vė suskirstyta į tris skiltis ir 
turi 20 skautų. Dr-vė pavadinta 
V D.L.K. Vytenio dr-vė ir dr-ku 
paskirtas vyr. sklt. A. Urba, šios 
dr-vės steigėjas. Dr-vės adj. pa
tvirtintas skit. VI. Kuprys. Nors 
dr-vė į gyvenimą žengia dar tik 
pirmus žingsnius, bet yra suda
ryta iš jaunuolių idealistų, smar
kiai pasireiškia skautiškame 
darbe. Dr-vėje veikia skiltinin- 
kų kursai. Taip pat puikiai vei
kia skaitykla, į kurią ateina net 
12 laikraščių bei žurnalų. Uoliai 
ruošiamasi II pat. 1. egzaminams 
ir nutarta dalyvauti inkilų dir
bimo konkurse.

Senas Lapinas.

'ŠVENTE JONAVOJE.

Skautų Globėjo Šv. Kazi
miero dieną Jonavos ir Skarulių 
skautai praleido drauge. Šventė 
pradėta pamaldomis, kuriose da
lyvavo šešios draugovės. Vaka
re vid. mokykloje buvo įžodis. 
Sustojusius apie vėliavą skautus 
šiam reikšmingam momentui su
kaupė mokyt. E. Dambrauskai
tė, pasakodama ištvermingų dar
bų pavyzdžius. 19 jaun. skautų- 
čių, 2 skautės ir 8 skautai davė 
įžodį. Ir vėl nauji žiedai pa
sklido Jonavos skautų eilėse. 
Naujuosius skautus pasveikino 
jų draugininke, linkėdama ir to
liau būti tokiais pat gražiais. 
Pareiškė džiaugsmo ir tėvams, 
kad jauniems vaikams parinko 
teisingą kelią. Toliau programoje 
buvo linksmoji dalis. Jaun. skau
tų pasirodymuose mergaitės imi
tavo snaiges, o berniukai paukš
čių bičiulius. Sueigoje dalyvavo 
vid. mokyklos, miesto pradžios 
mokyklos ir Skarulių mokyklos 
skautai, viso apie 140 narių, jų 
tėveliai ir artimieji bičiuliai.

BIRŽŲ PADANGĖJ.

STOVYKLAUSIM PALANGOJE.

— Iš Šiaulių tunto gautas pa
siūlymas prisidėti prie jų ren
giamos stovyklos Palangoje. 
Nutarta šį pasiūlymą priimti.

— Jaunesniesiems skautams 
bus surengta 3 dienų iškyla.

— Nutarta V.2. surengti gim
nazijoje skautų vakaras ir pel
nas paskirti stovyklos reika
lams.

KĖDAINIŲ SKAUTAI.
— Persitvarkius tuntui, gim

nazijos skautiškas gyvenimas 
ėmė gyviau reikštis. Ypač su
bruzdo sesės. Jų jau ir antra 
draugovė įsisteigė.

— Lukšio d-vei buvo didelė 
bėda su draugininku: du metus 
buvusiam mūsų draugininkui 
psktn. Makrickui pradžioje moks
lo metų atsisakius, ištisus du 
mėnesius gyvenom be draugi
ninko; dabar dr-ku yra buvęs 
tunto adjutantas sk. vyt. mok 
P. Šidiškis. Dabar vėl dirbam. 
III.6. surengėm iškylą į savo 
draugovės šefo a. a. Povilo Luk
šio žuvimo vietą (apie 4 km 
nuo Kėdainių).

— Naujoj gimnazijoj kiek 
sunkiau su patalpomis sueigoms, 
nes kambarys, skiriamas susi
rinkimams, nuolat užimtas ping- 
pongistų ir įvairių būrelių. Ypač 
bloga sesėms skautėms, kurios 
ir skilčių sueigas šaukia išimti
nai gimnazijoj. Bet jos moka 
prisitaikinti: sueigai joms tinka 
drabužinė, laiptai...

— Vasario 16 d. ir šv. Kazi
miero šventę iškilmingai pami
nėjo abu tuntai drauge.

A. M.

KYBARTAI.

Seniau Kybartuose buvo 
skautų vietininkija, vietininkui 
mirus, su juo drauge mirė ir vie
tininkija. Pertvarkant tuntus ir 
vietininkijas Kybartai kažkodėl 
liko užmiršti, vietininkijos taip 
ir neatgaivino, nors Kybartuose 
skautų veikimas yra gyvas ir 
skautų skaičius nemažas. Yra še
šios skautų draugovės ir vyčių 
būrelis. Dvi gimnazijoj draugo
vės, apie 100 skautų-čių, ir prad. 
mokykloj yra dvi skautų ir dvi 
jaunesnių skautų draugovės, 
apie 200 skautų-čių.

Skautai nesitenkina vien 
darbu draugovėse, bet įvairių 
tautos, bažnyčios ir skautų šven
čių progomis pasirodo Kybartų 
visuomenei. Štai kovo m. 4 d 
Kybartų visi skautai-tės bendrai 
minėjo Šv. Kazimiero, skautų 
Globėjo, šventę. Gimnazijos sa
lėje įvyko iškilminga skautų 
sueiga. Susirinko keletas šimtų

MAŽEIKIAI.

— Šventė. 11.22. įvyko Ma
žeikių skaučių tunto sueiga. Tai 
ne eilinis skaučių susibūrimas. 
Prisiminėm tos dienos reikšmę 
skaučių gyvenime. Tunt. psktn. 
Zailskienė gražiai paskatino 
skautes ir jaun. skautes-us būti 
gerais. Ta proga kalbėjo psktn. 
Rainienė apie sugyvenimą, apie 
taiką. Po pašnekesių buvo drau
govių pasirodymai. Draugovės, 
kai kurios savo sukurtus daly
kėlius, kai kuriuos autorių pe
dagogiškus ir lengvus vaizde
lius, pavaizdavo. Gražus buvo 
I jaun. skaučių draugovės pasi
rodymas. Prieš pašnekesius davė 
4 skautės ir 23 jaun. skautės-ai 
įžodį. Visų veideliuose spindėjo 
pasiryžimas, ką pažadėjo, ište
sėti. Sueigą pradėjome himnu ii' 
baigėme malda. Išsiskirstėme 
pasiryžę būti uoliomis skautė
mis.

— Dirbam. Skaučių tunto va
dija, su ryžtinga tuntininkė 
psktn. Zailskiene pryšakyje, va
ro darbą energingai pirmyn. 
Kaip jau buvo rašyta, mažeikie- 
tes skautes aplankė iš centro 
skaučių vadė, vėliau pasikvietė 
p. Glemžaitę, kuri skaitė paskai
tą apie tautiškus rankdarbius. 
Mažeikietės pasiryžusios lankyti 
ruošiamus rankų darbų kursus. 
Nutarė pasikviesti dr. Kalvai
tytę iš Kauno su paskaita. Nori 
suteikti darbininkams šviesių 
valandų, todėl kviečia iš Klai
pėdos V. Teatrą. Vieną seansą 
skirs nemokamai biednuomenei. 
Ir šitą įvykdžiusios, mažeikietės 
skautės rankų nenuleis, nes Ma
žeikiuose dirva darbui plati.

J. R.

skautų, skautams remti draugija 
su valdyba, tėvai ir mokytojai. 
Gražiai išsirikiavusios draugo
vės sutinka skautų vyresniuosius 
ir atiduoda pagarbą skautų vė
liavai. 15 skautų davė įžodį. Po 
įžodžio skautams tarė nuoširdų 
sveikinimą skautams remti drau
gijos pirm-kas p. Naginionis, 
kuris pabrėžė gražius skautų 
siekius ir skatino skautus būti 
pavyzdžiu visam Lietuvos jauni
mui. Po oficialinės dalies vyko 
tolimesnė numatyta programos 
dalis. Vyr. skautė mok. E. Zales- 
kytė skaitė paskaitą apie Šv. 
Kazimierą. Skautai-tės pasakė 
keletą eilėraščių ir skautas S. 
Petruškevičius skaitė savo rašy
tą rašinėlį — Šv. Kazimieras 
skautų globėjas. Skautų šefui J. 
E. A. Smetonai sueiga sugiedojo 
ilgiausių metų. Sueigą baigė 
Marijos giesme. Sueiga praėjo 
gražia ir pakilusia nuotaika. Su
eigą pravedė skautas vytis mok. 
Pr. Pauliukonis.
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oJIlusų šeimos naujienos

SU ŠYPSENA Į SKAUTIŠKĄ 
DARBĄ.

11.22. Šiaulių gimnazijoje įvy
ko iškilminga Šiaulių skaučių 
tunto sueiga. Dalyvavo per 200 
skaučių ir jaun. skaučių. Ši su
eiga yra pirmoji skaučių sueiga 
po atsiskyrimo nuo brolių skau
tų. Į sueigą, be tuntininkės psktn. 
A. Fledžinskienės, atsilankė 
Šiaulių rajono vadas generolas 
Rėklaitis ir tuntininkas Ubeika. 
Ši sueiga ir tuo dar buvo bran
gi, kad tai buvo lyg didelio su
simąstymo ir rimties šventė, 
įžymiųjų skautybės kūrėjų lordo 
ir lady Baden-Powelliu gimimo 
dienos proga.

Prie kuklaus dirbtino laužo, 
tarp vėliavų ir gairelių, mūsų 
būsimos skautės davė įžodį. Vie
na į paskautininkės laipsnį, 3 
skautės ir 22 jaunosios skautės. 
Naujai į skautų šeimą priimtas 
seseles sveikino pati tunt. A. Fle- 
džinskienė.

Generolas Rėklaitis pasi
džiaugė skautiškos šeimos di
dėjimu. Jis iškėlė gero darbelio 
svarbą, nes gi iš mažų gerų 
darbelių susidaro dideli darbai 
ir žygiai! Linkėdamas tvirtai 
žengti skautišku keliu — ragi
no neužmiršti ir gero darbelio, 
kuris mūsų ir kitų gyvenimą 
gražintų.

Po įsakymų, įžodžio ir sveiki
nimų buvo sugiedota malda: 
Marija, Marija, kuri graudžiai, 
bet drauge ir tvirtai skambėjo 
iš jaunų, pasiryžusių dirbti, šir
delių.

Po šios oficialios dalies sktn. 
Gr. Venslauskaitė pasakojo savo 
įspūdžius iš Anglijos, iškeldama 
Baden-Powellio ir jo žmonos 
sektiną kuklumą ir dvasinę jė
gą, kuria jie užvaldė viso pasau
lio skautų širdis. Gerb. skauti- 
ninkei esant svečiuose pas Ba- 
den-Powellius, pati lady primi
nė lietuvaitėms, kad mielai ji 
atvažiuotų į Lietuvą, kur taip 
nuoširdžiai buvo jau kartą pri
imta.

Paskaut. D. Venslauskaitė 
pasakojo savo įspūdžius iš kelio
nės po Lenkiją ir okupuotą Vil
niaus kraštą. Jos pasakojimas 
giliai paveikė ir svečius ir skau
tes. Sktn. Minginaitė kronologi- 
ne tvarka paminėjo skaučių 
veikimą nuo 1918 metų iki šios 
dienos. Dar buvo paminėta se
nesnių mūsų tunto draugovių 
kronika.

Sueigą baigėm meniška da
limi, kurią atliko skautės. Mi
nint šią brangią mums sueigą — 
negalim nepaminėti tų moterų, 
kurios yra nemaža skautijai nu

sipelniusios. Stanislava Vens- 
lauskienė jau nuo 1924 metų rū
pinosi skaučių darbu ir pati 
buvo uoli skautė. Iš viso jos 
šeima, tai skautų ir gerų darbe
lių šeima. Čia randa patarimo 
ne vien skautai, bet ir visi tie 
vargšai vaikai, apleisti ir suša
lę, visi tie, kurie šaltą rudens ar 
žiemos vakarą bailiai pasibel
džia į skautininkės St. Vens- 
lauskienės duris. Visi čia broliai 
ir seserys.

JŪRŲ SKAUTŲ KASTYČIO 
DRAUGOVE.

Klaipėdos uosto tuntininkas 
sktn. Labanauskas 11.18. buvo 
sukvietęs dviejų Klaipėdos mies
to jūrų skautų Budžio I ir Ru
džio II (buvusios Mari.:) drau
govių vadus pasitarti dėl atei
nančio plaukiojimo sezono vei
kimo ir kitais aktualesniais 
klausimais. Pasitarime dalyvavo 
ir „Liet. Eksporto“ b-vės vice
direktorius p. Želvys, kuris yra 
sutikęs būti, daugiausiai iš 
„Liet. Eksporto“ įmonių tarnau
tojų susidariusios, antrosios jū
rų skautų draugovės globėju.

Pasitarime nutarta Budžio II 
draugovę pavadinti gražiu ir jū- 
rišku Kastyčio vardu. Šį vardą, 
kaip žinome, turėjo ir vienas iš 
pirmųjų dviejų burinių lietuviš
kų jūros laivų, plaukiojusių dar 
prieš Klaipėdos atvadavimą po 
Lietuvos vėliava ir prirašytų 
privalomos registracijos dėliai 
Jurbarko „uostui“.

Budžio draugovės vadas vyr. 
valt. K. Pauža pasitarime prane
šė, kad jo draugovė naujai per
sitvarkiusiam Kastyčiui ateinan
čiam ištisam buriavimo__ sezonui 
perleidžia savo gafelinę moko
mąją jachtą Skautas.

Kastyčio dr-vės draugininku 
paskirtas jūrų skautas Šiurna.

Z.

SKAUTAI, papucškite savo albumus ir draugovių buklus, 
o taip pat ir savo kambarius gražiais skautiškais PAVEIKSLAIS, 
gaunamais Skautiškų Reikmenių Tiekimo Skyriuje:
1. Lietuvos Skautų Sąjungos Šefo Prezidento Antano

Smetonos (paveikslas) (formatas 34 iš 25 cm.) .... Lt. 1,—
2. Lietuvos Skautų Sąjungos Šefo pavaduotojo Jurgio

Aleknos (atvirutė) .............................................................. Lt. —,10
3. Lietuvos Skautų Sąjungos Brolijos Vado pulk.

Juozo Šarausko (atvirutė) .............................................. Lt. —,10
4. Pasaulio Skautų Šefo Roberto Baden-Powellio

(spalvota atvirutė) .............................................................. Lt. —,20
5. Pasaulio Skautų Šefo Roberto Baden-Powellio

(nespalvota atvirutė) ...................................................... Lt. —,15
6. Spalvotas dail. Žmuidzinavičiaus paveikslas Skautų

Stovykla (formatas 18 iš 14 cm.) .................................. Lt. —,50
7. Šv. Jurgio (atvirutės) ...................................................... Lt. —,10
8. Spalvotos Velykinės (atvirutės) po .................   Lt. —,10

ŠIS TAS Iš RADVILIŠKIO.

Turime iš viso 4 stambius 
vienetus. Didžiausias ir seniau
sias iš jų — Vytauto Didžiojo 
draugovė, kuri jau septinti metai 
buria apie save visą skautiškąjį 
veikimą: šventė, paradas ar mi
nėjimas be jos neapsieis. Dr-vę 
sudaro skautų vyčių kand. bū
relis, 3 skautų skiltys ir 3 jaun. 
skautų būreliai. Jai vadovauja 
vyr. skltn. J. Alksnys. Iš drau
govės atsiskyrę skautės susi
spietė į atskirą Živilės skiltį, 
vadovaujamą sk. L. Kasparavi
čiūtės. Progimnazijoje skautiš
kąją vagą verčia Birutės ir 
Kęstučio draugovės, kurių vadė 
mokyt, sk. Matačiūnienė derina 
abiejų draugovių veikimą.

II.7. Įvyko Radviliškio skau- 
tų-čiu didžiulė šventė. Išvaka
rėse, H.6., atvyko ir Kauno bro
lių vileišiečių.

Iš stoties su orkestru ir fa
kelais vyko pagerbti žuvusių 
karių už Lietuvos laisvę ir 
skauto, žuvusio Baltijos bango
se (su Budžiu). Uždėję vainikus 
grįžo į Saulių namus, kur įvyko 
vakaras. Vakaras davė pajamų 
apie 600 litų.

Sekmadienį mokykloj įvyko 
iškilminga draugovių sueiga. 
Sueigoj dalyvavo apie 100 skau- 
tų-čių. Šventė praėjo su di
džiausiu entuziazmu. Šventės 
proga buvo suruoštas įžodis ir 
įkurtas naujas mergaičių viene
tas — L. K. Birutės draugovė 
(kuriam vadovauja vid. mok. 
mok. Br. Matačiūnienė). Visa 
švente rūpinosi L. K. Vytauto 
Didžiojo draugovė.

11.16. skautai dalyvavo visose 
eisenose drauge su kitomis or
ganizacijomis. Vakare buvo su
ruošta bendra draugovių suei
ga. Per sueigą priminta, kodėl 
skautas privalo skaityti Skautų 
Aidą. Supratę tikrą Skautų Aido 
reikšmę, atsirado daugelis no
rinčių užsiprenumeruoti, o ypač 
iš jaunesniųjų skautų.

PAMINĖJOME ŠV. KAZIMIE
RO DIENĄ.

PANEMUNĖLIS. Kun. J. Ka
telės draugovės vyresnieji skau
tai, VII-toji skaučių draugovė ir 
jaunesniųjų skautų-čių draugo
vė atšventėme iškilmingą Šv. 
Kazimiero paminėjimą. Į iškil
mes atsilankė Rokiškio rajono 
vadas vyr. sktn. VI. Rozmanas 
ir skaučių tuntininkė psktn. Lit
vinaitė.

Šv. Kazimiero gyvenimą gra
žiai nupiešė sk. v. mokyt. VI. 
Varneckas. Vyr. sktn. VI. Roz
manas ir psktn. Litvinaitė mus 
pasveikino. Po oficialinės dalies 
sekė pasirodymai. Dar vienas 
skautas skaitė savo kūrybos eilė
raštį, pritaikintą šv. Kazimiero 
dienai. Po visko buvo paruošta 
skautiška arbatėlė, į kurią atsi
lankė svečių, skautų rėmėjų. 
Nuotaika buvo ko geriausia.

Šatekšnos sūnus

RASEINIAI.
— 11.16. paskelbtas draugovių 

konkursas. Draugovės rungsis 
mokslo ir skautiško pažangumo 
srityse.

— 11.21. įsisteigė skautiškų 
studijų būrelis vadams. Būrely
je yra per 20 skautų (einantiems 
skiltininkų bei paskiltininkių 
pareigas dalyvavimas privalo
mas). Būrelis turi tikslą ugdyti 
skautų vadus ir skleisti skauty
bės idėjos propagandą. Sueigos 
Įvyks kas antra savaitė.

— III.4. Šv. Kazimiero šven
tės proga įvyko iškilminga tun
to sueiga. Į ją gan gausiai at
silankė skautų tėvai ir kiti gar
bingi svečiai Įžanginiame žo
dyje skautų tuntininkas sktn. L. 
Radvila supažindino svečius su 
iškilmių tikslu: raseiniečiai 
skautai nori pagerbti ir paminė
ti tris svarbius įvykius — Lietu
vos spautų patroną Šv. Kazimie
rą, lordo Baden-Powellio 80 me
tų gimimo jubiliejų ir 100 metų 
nuo pirmojo blaivybės kongreso 
Amerikoje. Skautus sveikino 
gimn. direkt. J. Jankevičius ir 
buvęs tuntininkas sktn. V. Pa- 
pečkys. Apie Šv. Kazimierą pa
skaitą laikė skltn. Ve. Šimkus, 
o apie viso pasaulio skautų šefą 
— vyr. skltn. A. Stancevičius.

Šventės proga į vyresnio 
skltn. laipsnius pakelti draugi
ninkai: skltn. A. Stancevičius 
(Vytauto D. dr-vės), skltn. J. 
Kasmauskas (Algimanto) ir H. 
Bogarevičius (Kęstučio). Meni
nė programos dalis buvo gan 
įdomi ir įvairi.

— Dabar tunte vyksta egza
minai: į visus skautų patyrimo 
laipsnius ir specialybes. Dėl ne
paprastai didelio skaičiaus lai
kančiųjų egzaminų laikas pra
tęsiamas iki š. m. balandžio m. 
23 d. Žemdirbys.

x?: 112
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■■■i Užuojautos HBH9
Sesėms paskautininkei ONAI, vyresniajai skautei 

MARIJAI ir skiltininkei EMILIJAI 
ŠČIUKAITĖMS, 

mirus jų brangiai močiutei, gilią užuojautą reiškia 
Marijampolės skaučių tuntas.

Šančių Tunto tunt. pad. skaut-kui
Įeit. A. MATONIUI, 

jo brangiam tėveliui mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia 
Tuntininkas ir draugovių vadai.

Mylimam adjutantui
EDUARDUI BUDREIKAI, 

netekusiam brangaus tėvelio, reiškia brolišką užuojautą 
ir kartu liūdi

Šiaulių I D. L. K. Vytauto dr-vė.

Buvusiam I-os jaun. skautų dr. draugininkui vyr. skilt.
EDUARDUI BUDREIKAI 

dėl mylimo tėvelio mirties reiškiame nuoširdžią užuojautą 
Šiaulių tunto I-ji jaun. skaučių dr-vė.

Vyr. skilt. E. BUDREIKAI.
Liūdnu žvilgsniu ir dėkingumo malda palydėjai pro 

šio pasaulio vartus brangų asmenį — tėvą.
Broliškų širdžių meile guodžiame tave skausme. 

I-ji jaunesniųjų skautų draugovė.

Pagėgių skaučių vietininkijos Gražinos draugovės skautei
J. SABAUSKAITEI, 

dėl mylimos motutės mirties, reiškia skautišką užuojautą 
Gražinos dr-vė ir vietininkė.

VILKAVIŠKIO SKAUTAI.
— II.6. surengėme didelį va

karą miesto inteligentijai. Susi
laukėme daug svečių. Progra
moje buvo vieno veiksmo kome
dija „Mūsų Dienos“, skautų-čių 
laužas su dainom, šūkiais ir kt., 
skautės Grušeckaitės deklama
cija, skauto Žmuidzino ir psklt. 
Bačinsko dainos.

— Negalėdami vasario 16 pa
minėti tą pačią dieną savo 
būkle (nes plačiai prisidėjome 
prie viešo šaulių suruošto mi
nėjimo), išvakarėse, 11.15., turė
jome draugovės sueigą, kurioje 
buvo pašnekesiai apie nepri
klausomybės atgavimą ir dr. J. 
Basanavičių.

TRIGUBOS SUKAKTUVĖS.
ŽAGARĖ. 11.22. Žagarės 

skaučių vietininkija progimna
zijos salėje surengė tarptautinės 
skaučių Taikos ir Mąstymo die
nos minėjimą. Tos dienos proga 
pasakė daug gražių minčių vie
tininkė psktn. Kirlienė. O skau
čių vienetai savo pasirodymuo
se, deklamacijose ir dainelėse 
visokeriopai stengėsi vis papil
dyti, vaizdžiai pailiustruoti tai, 
kas tai dienai ypačiai buvo 
aktualu.

Tą pačią 11.22 d. sukako vie- 
neri metai, kai Žagarės vieti
ninkija savarankiškai tvarkosi. 
Šiuo reikalu vietininkas sktn 
Kirlys padarė metinę veiklos 
apyskaitą, iš kurios matyti, kad 
daug veikta ir nemažai nu
veikta.

pagaliau ta pačia proga pa
minėjome ir R. Baden-Powellio 
80 metų amžiaus sukaktuves 
Vyr. skltn. Plaušinaitis gana 
plačiai apipasakojo skautų įkū
rėjo gyvenimą, nuveiktuosius 
darbus, ragindamas skautus imti 
jį sau gyvenimo pavyzdžiu. Vie
tininkas įspūdingai paskaitė 
paskutinįjį Baden-Powellio laiš
ką skautams.

Labai gražų įspūdį padarė 
tai, kai visa salė sustojo ir 
abiejų vietininkijų skautai ir 
skautės, gerbdami didžiuoju sa
liutu, pašnibždomis kartu su 
vietininku kartojo laiško žo
džius: „Aš pasižadu visomis jė
gomis stengtis tarnauti Dievui 
ir tėvynei, padėti artimui ir vyk
dyti skautą įstatus“.

Minėjime, be skautų-čių, da
lyvavo jų rėmėjai ir tėvai.

Pk.

PAMINĖJO ŠV. KAZIMIERĄ.

III.4. Veiverių mergaičių ir 
berniukų dr-vės gražiai paminė
jo Šv. Kazimierą. Pasimeldus 
bažnyčioje, susirinko į progim
nazijos salę, kur iškilmingą su
eigą atidarė draugininkas J. Lu
koševičius. Sueigai vadovavo 
skaučių draugininke Em. Pun- 
džiūtė. Skautes-us sveikino pro
gimnazijos direktorius Stanulis, 
pradžios mokyklos vedėjas J 
Paltanavičius ir iš Kauno at
vykęs svečias M. Lomanas. Pa
skaitą apie Šv. Kazimierą skai
tė kun. Čaplinskas. Gražią atsi
sveikinimo kalbą pasakė berniu
kų draugininkas J. Lukoševičius, 
kuris iš tų pareigų pasitraukia. 
Draugininkui J. Lukoševičiui už 
rūpestingą pasidarbavimą skau
tams gražiai padėkota. Skautas 
mok. Mikonis, pasveikinęs skau
tus, padovanojo jojo pieštą Šv. 
Kazimiero paveikslą. Dar buvo 
gražūs skaučių pasirodymai. 
Skautų jauki sueiga buvo už
baigta giesme Marija, Marija.

J. J

SALOS.
II Šarūno ir III Birutės dr- 

vės III.4. turėjo iškilmingą su
eigą. 6 broliai davė įžodį. Pa
didėjus skautų skaičiui, įsteigta 
nauja lapinų skiltis. Davusiems 
įžodį keletą žodžių tarė psklt. 
Liaudauskas.

Po įžodžio paminėjom Šv. 
Kazimiero mirties sukaktuves ir 
R. Baden-Powellio 80 metų gy
venimo sukaktuves. Apie Šv. 
Kazimierą paskaitą skaitė vyr. 
skilt. Miežutaučius, turiningai ir 
vaizdžiai nupasakodamas jo gy
venimą ir darbus. Apie Baden- 
Powellį referatą skaitė sesė 
Kukenytė. Linksmojoj daly gra
žiai pasirodė birutietės ir jūri
ninkai.

Tenka paminėti, kad į sueigą 
buvo atsilankęs mūsų mylimas 
globėjas p. Gedminas.

Ilgesys.

Jau jie praeitą vasarą pradėjo ruoštis tautinei stovyklai.
i____ f f
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DIRBSIM, SUDĖSIM — TĖVY
NEI PADĖSIM!

Tauragės miesto skautų Ša
rūno draugovė, nors vasario m. 
14 d. ir turėjo įspūdingą drau
govės sueigą, bet paminėti Ne
priklausomybės devynioliktąsias 
sukaktuves buvo padariusi spe- 
cialę sueigą.

Po poros valandų tunto „ry
šių“ planu „telefonografuoja- 
ma“, kad, girdi, Tauragės skau
tų tunte — „sukilimas“, tai, kaip 
teko vėliau patiems savo kailiu 
ištirti, buvo mėginama patik
rinti mūsų budrumą ir greitumą. 
Šarūniečiai užima pirmą vietą, 
antrą — vytautiečiai.

A. Slapaits.

VYTENIO DR-VĖ ROKIŠKIO 
STOTY.

— 11.21. įvyko dr-vės stalo 
teniso turnyras; nugalėtoju liko 
psklt. J. Štangenbergas.

— III.4. dr-vė su Laimutės ir 
jaun. skautų-čių dr-vėmis šven
tė Šv. Kazimiero dieną. Šventėn 
atvyko rajono vadas vyr. sktn. 
VI. Rozmanas, skaučių tuntinin- 
kė psktn. E. Liutvinaitė, bur
mistras Malevičius, daug kitų 
rokiškėnų ir pilnutėlė pr. m-los 
salė vietos žmonių. Šventė pra
dėta Tautos himnu. Po tunto ir 
dr-vių įsakymų apie 30 skautų- 
čių davė įžodį. Vytenio dr-vės 
dr-kas paskaut. Z. Štangenber
gas davė skautininko, o dr-vės 
adj. vyr. skilt. V. Čeičys ir IV j, 
sk. dr-kas Šarka — skauto vy
čio Įžodį. Skautus sveikino ra
jono vadas, tuntininkė ir pr, 
m-los vedėjas. Oficialioji dalis 
baigta stovyklos malda. Links
mojoj daly skautai gražiai suvai
dino keletą dalykėlių, padekla
mavo, padainavo. Pabaigoj jaun. 
skautus labai gražiai nuteikė 
tradicijos. Šventė praėjo labai 
gražia ir jaukia nuotaika. Daly
vavo 90 skautų-čių.

Senis Lapinas.
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DUONOS KEPIMAS. skaudėjime, o kiti palaukė, kol tešla visai 
perkeps. Kantriai, beveik pusę valandos. 
Tik kitas berniukas savo ugnelę vėl su- 
žarstė ir — sudegino tešlą; vėliau, jei kiti 

jo nebūtų pagailėję, jis būtų turėjęs val
gyti anglis.

Po vakarienės skiltininkas paaiškino, 
kad kepti dar geriau, jei yra sena blėki- 
nė; ją užmovus ant tešlos, galima kepti 
ugnyje, ne tik žarijose. Be to, tada duo
na išeina visai gryna, be anglių ir pelenų.

Grįždami namo, visi buvo patenkinti. 
Skiltininkas jiems kažką parodė, kažką, 
kas tiko jų romantiškai dvasiai. Ir skil
tininkas žygiavo, linksmai nusiteikęs, nes 
tikras vadas tik tada yra patenkintas iš
kyla, kai ir jo skautai ja džiaugiasi.

R. S.

Jis sėdėjo prie stalo ir kramtė pieštu
ką. Prieš jį gulėjo popieriaus lapas. Čia 
buvo užrašyta: „Skilties pratimai“ — ir 
daugiau nieko.

Jis vis kramtė. Žodžiai: „nauja“, „ori
ginališka“, „romantiška“ šmeižėjo jo gal
voje. Staiga pieštukas iškrito iš dantų, 
nes jam atėjo mintis.

Po žodžių „Skilties pratimai“ parašė:

Duonos kepimas.

Ir sekančios iškylos dieną kiekvienas 
skautukas atsinešė po 150 gr. miltų, 6 gr. 
druskos ir trečią dalį kepimo miltelių 
maišiuko. (Tų miltelių galima gauti kiek
vienoj krautuvėj; 1 maišiukas kaštuos 10 
centų).

Išėję iš miestelio, jie lakstė kaip be 
galvos, kol sustojo prie vieno šaltinio. 
Tenai kiekvienas iš atsineštų daiktų pa
darė krūvelę, sumaišė, užpylė vandens ir 
pradėjo minkyti. Pabaigę atrodė kaip 
malūnininkai. O tešlą, ištempę kaip deš
rą, apvyniojo apie piršto storumo, maž
daug 50 cm ilgumo, pagaliuką; visa tai 
apsupo dar skepeta ir keliavo tolyn, kol 
pradėjo temti.

Kai saulė ėmė liesti medžių viršūnes, 
jie pamatė žvyriaus duobę, nusileido į ją 
ir, pririnkę šakalių, užsikūrė ugnis. Lau
žai gražiai liepsnojo pusę valandos, kol 
pridegė nemažai žarijų. Paskum berniu
kai išardė ugnis, palikdami tik žėrinčias 
anglis, pasiėmė lazdas su tešla, kuri per 
pusę dienos truputį iškilo, ir laikė ant 
ugnies, sukaliodami visus šonus, kad ge
rai kaistų. Na, ir nedaug laiko praėjo, o 

tešla ėmė rausti. Vienas gudruolis, ku
riam gardus kvapas labai varvino seiles, 
vos sušilusią tešlą pradėjo valgyti. Po 
valandos jis jau raitėsi žemėj nuo pilvo
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II PATYR. LAIPSNIO PROGRAMA.

1. Išbūti bent tris dienas iškyloj ar sto
vykloj.

2. Žinoti bendrą Lietuvos skautų są
jungos sutvarkymą.

3. Turėti susitaupius savo uždirbtų pi
nigų nors tris litus.

4. Žinoti maitinimosi, žaidimų, apsi
rengimo ir darbo higieną. Žinoti pagrin
dinius dalykus iš pirmosios pagalbos ir 
susipažinti su vaistinėle.

5. Žinoti kimo žaidimą ir iš 24 daiktų 
atsiminti bent 18.

6. Sukurti laužą 2 degtukais ir išvirti 
3-jų patiekalų pietus.

7. Mokėti nuplaukti metrų skaičių, ati
tinkantį plaukėjo metų skaičiui. Sveika
tai neleidžiant — plačiau susipažinti su 
fiziniu lavinimosi.

8. (Skautei). Mokėti Morzeo signaliza
ciją: siųsti 16 ir priimti 12 raidžių per 
minutę.

Gerasis darbelis.

(Skautui). Mokėti Morzeo signalizaciją: 
siųsti 20 ir priimti 16 raidžių per minutę.

9. Mokėti surasti pasaulio šalis kom
paso, laikrodžio, žvaigždžių ir gamtos pa
žymių pagalba.

10. Mokėti matuoti aukštį, plotį, ilgį, 
srovės greitį iš akies ir geometrijos 
būdais.

11. Mokėti rišti visus trečiojo patyri
mo laipsnio mazgus ir kilpas užsimerkus 
ir kitus skautų vartojamus mazgus neuž
simerkus.

12. (Skautei). Mokėti siūti, skalbti ir 
glaistyti baltinius ir austi juostą.

(Skautui). Mokėti lopyti rūbus ir adyti.
13. (Skautei). Išauginti bent vieną kam

barinę gėlę.
(Skautui). Pasodinti medelį, padaryti ir 

įkelti paukščiams inkilėlį.
14. (Skautui). Mokėti praktiškai pri

taikinti lengvąją atletiką (šokinėjimas per 
tybrą ir griovį ir t. t.).
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KLIJAVIMAS. MAKŠTIS PEILIUI.

Vartokit tik gerus klijus! Sausą klijų 
plokštelę išmirkykit dieną prieš vartoji
mą vandeny. Vandens reikia tik kad vos 
vos apsemtų. Išmirkę, vandenį nupilkit, 
o išpurtusius klijus virinkit. Tinkami kli
juoti klijai turi būti skysti, bet tamprūs! 
Tepkit, kol klijai dar karšti. Klijuojamos 
vietos turi būti švarios. Klijuojamus daik
tus (jei jie tuoj nesukalami) suspausti ar 
surišti, kol klijus visai išdžius.

KLIJAMS VIRTI PUODAS.

Nuo dviejų senų nevienodo didumo 
blėkinių dėžučių nuplaukit viršelius, o 
pačias dėžutes trijose vietose viela taip 
pritvirtinkit, kad niekur nesiliestų. Į di

desniąją dėžutę pil
kit vandens, o į 
mažąją klijų. Kli
jams ištirpinti abu 
indus pastatykit 
ant ugnies. Tuo 
būdu klijus kaitins 
ne ugnis, o vanduo, 
ir klijai todėl ne
galės pridegti.

A. P.

ŠPAGATĄ PERKIRPTI BE ŽIRKLIŲ.

Špagatą špagatu perkirpti — galima. 
To čia mes pamokysim.

Padėki špagatą kairiojo delno užpaka
linėj pusėj, vieną galą perkišk taip, kaip 
rodo paveikslėlis, o kitu galu apvyniok 
rodomąjį pirštą. Paėmęs apatinį kabantį 
galą, patrauk — ir virvutė truks. Žinoma, 
reikės smarkokai traukti, bet tai rankos 
neįskaudins.

Atrodo, kad bus sunku ir nepatogu, 
bet pabandyk. Pamatysi, kad tokiu būdu 
galima pertraukti virvutes net iki 4 mm 
storumo.

Pirmiausia popiery išpiąuti peilio for
mos ir didumo gabalus. 1—3 pav. parodo, 
kokie tie gabalai turi būti. Paskui nu
pirkti odos, išpiauti, yla išdurti skyles. 
Gabalo 2 nr. galuose skyles padaryti di
desnes. A yra plyšiai, per kuriuos reikės 
kišti diržą.

Į abi 2 Nr. skyles įsiūti segtuką. Po 
to jį plona virvute pririšti (6 pav.); jis 
laikys peilio rankeną. Virvutę makšties 
kraštams galima išpiauti iš kitokios spal
vos odos. Tinka ir batų šniūreliai. Varsty
ti pradėti nuo B iki C; čia galus surišti.

Makštį papuošti galima ir padidina
muoju stiklu įdeginus kokius nors ženk
lus (4 pav.).

Ar praleisi 
progą? 

75 HIUS laimėti

Atversk Sk. Aido 
^05 pusi.

Paimkit kartono skritulį lėkštės didu
mo. Lygiai vidury išdurkit apie 4 mm 
platumo skylę. Skritulį padalykit į vie
nodas 24 dalis ir užrašykit kaip parodyta 
brėžiny. Kad geriau būtų galima orien
tuotis, prie 6, 12, 18 ir 24 įpiaukit plyšį.

O dabar žvaigždėtą naktį išeikit lau
kan ir suraskit danguje šiaurinę žvaigždę 
ir W raidės pavidalo Kasiopėjos žvaigž
dyną (jis yra šiaurinėje paukščių kelio 
dalyje). Laikrodį laikykit taip, kad „ry
tas“ — taigi rytai — būtų kairėj, „ryto - 
vakaro“ linija stovėtų horizontaliai, o pats 
skritulys būtų maždaug per tris delnus 
nuo akių. Per vidurio skylę žiūrėdami į 
šiaur. žvaigždę, kur nors krašte pamaty
sit kraštinę Kasiopėjos žvaigždę. Tiesioji 
linija, jungianti skylę su ta žvaigžde, pa
rodys tikrą vietos laiką.

Bet žvaigždžių laikas su mūsų varto
jamu laiku sutinka tik rugsėjo mėn. 21 
dieną, nes nuo tos dienos žvaigždės kas
dien „paskuba“ 4 minutes. Per mėnesį 
susidaro 2 valandos arba per metus lygiai 
para. Taigi reikia suskaičiuoti, kiek die
nų praėjo nuo rugs. 21 d., padauginti iš 
4 min. ir atimti nuo rasto žvaigždžių lai
ko. Gausim maždaug tikrą vietos laiką.

Pav.: sausio mėn. 21 dieną naktį žvaigž
džių laikrodis rodo 7,30 vai. Nuo rugsėjo 
praėjo 4 mėnesiai; iš viso laikas pasku
bėjo 8 vai.; atskaitė tiek valandų nuo 7 
vai. 30 min., gausim 23 vai. 30 min.

O. B.

PLAUKIANTI ŽUVIS.

Taip, ta popierinė žuvis gali plaukti! 
Išpiaukit ją iš nestoro kartono. Tik šva
riai, taip pat ir kanalą dailiai išpiaukit, ir 
skylę. Paskui atsargiai paguldykit į van- 

4dens bliūdą, tik nesušlapinkit viršutinės 
pusės. Jei dabar į skylutę atsargiai įvar
vinsi! aliejaus, pamatysit, kad aliejus ima 
plėstis, o žuvis plaukti.A. P.
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ęP(uošfe(is įspūdžių, Iš ^femecgės tunfo s(ooy.k(os
(IŠ skautės dienoraščio).Visuomet mielai pasiaiškinu esanti 

rytų aukštaitė. Juk taip mieli širdžiai šie du trumpi žodžiai. Rodos, užtenka šio vieno vardo. O jei priminsi tėviškės kaimus, tai bus lyg mažos gėlės iš didelio darželio, supamo laukais, miškais, ežerais ir miesteliais, senomis ir naujomis lietuvių šventovėmis.Rytų Lietuvos kraštas visiems yra žinomas. Garsus jis ne tik pirmąja Lietuvos sostine Kernave, Dubingiais. Visa Ukmergės apskritis pilna žymių vietovių, kurias su pagarba taria didelis ir mažas. Tur būt, amžinai visų minimi bus Širvin
tai ir Giedraičiai — svarbioji Vilniaus krašto periferija, 1920 m. gyvybe ir pergale nupulsavusi visos Lietuvos gyslomis. Čia daugiausia nukrito lietuvių kraujo lašų kovoje su lenkais, čia ir dabar jis smarkiau tvinksi ir stiprėja.Į šį — tokį savą ir taip labai brangų— mielą kraštą teko vykti oficialiai •— aplankyti Ukmergės r. tunto skaučių stovyklą, įsikūrusią per du kilometru nuo Dubingių miestelio. Kiek džiaugsmo! Birželio m. 25 d. sėdu į autobusą ir ne važiuoju, o skrendu Giedraičių linkui. Nors tuntininkės raporte Vadei buvo pažymėta, kad stovykla bus nuo birželio m. 15 d. iki 27 d., bet neoficialiai sužinojau stovyklavimo laiką pratęsiamą iki 30 d. Tuo pasinaudoju ir plaštakiškai užklystu pakelėj.Aplankau savo šeimą: mamą, brolį, seserį ir jų vaikus. Džiugina viskas: netikėtai manęs sulaukę namiškiai, javais banguoją laukai, žydrasis dangus, dūzgianti bitelė ir mėlynieji vosilkų žiedai... Graži šio krašto gamta, ypač Dubingių apylinkės. Kad daugiau pasidžiaugčiau jomis, iš Giedraičių į Dubingius važiuoju arkliais. Mane veža du specialiai į skautų laužą vykstą giedraitiškiai. Vienas jų— viešįs pas savo dėdę veiklusis brolis vileišietis, kitas — studentas medikas. Linksmi jie, sąmojingi, bet ir geri. Jau buvę stovykloje, jie pasakoja man apie josios įrengimus ir, pakelėj telefonu pranešę apie mūsų vykimą, nutaria, vis dėlto, aplinkiniu keliu nuvežti mane pirma į brolių skautų rajoną.Bet, neprivažiavus stovyklaujančius globojančio Liudgardo miško nė pirmojo kalniuko, jau pasirodė vikri žvalgė — skaučiukė ir ne voveraitės, o žaibo greitumu dingo tarp medžių. „Planas jau nepavyks“, — tarė vileišietis. Tuo tarpu gegutė sukukavo (švilpuko balsu) du kartu. Ko čia dabar nelauksi, vis tiek bus kažkas netikėto. Dairėmės aplinkui. Vienas iš mane vežančių brolių pradėjo 

pasakoti apie to miško kraštą supančias pelkes, kurių vietoje seniau buvęs ežeras; šiame-gi, rodos, nuskendusi karalaitė. Nebepamenu dabar, nes tuo tarpu staiga, kaip iš žemės, pasipylė didelis skaučių būrys, apsupo vežimą, o gražūs šūkiai aidėjo mišku.Kaip nuskendusios karalaitės ežero bedugnėj su visu vežimu dingo mane vežę broliai, aš gi visų malonių maloniausių sesučių pasveikinta, baltomis vandens lelijomis apdovanota, Ukmergės tuntininkės ir stovyklos viršininkės psktn. L. Ika- 
mienės priimta, drauge dainuodama, pasiekiu stovyklą.Prie skaučių rajono vartų sutinka mus giedraitiškė sesė Danutė, irgi pilnomis vandens lelijų rankomis. Vadens lelijos... tai nustabaus Asvejos ežero tylūs žydin- tieji žodžiai. Kokios Vilniaus pafrontės ežero gelmių ašaros jus į paviršių iškėlė? Ką jūs man kalbėjote tokiu kiekiu alpstančiomis krisdamos į rankas? Ar tam išspaudėte iš mano akių ašaras, kad suvilginčiau jus ir atgaivinčiau?Valandėlę turiu sėstelti minkštoje stovyklos garbės kėdėje. Netrukus malonios sesės pasodina mane ant gražaus Liudgardo samanų ir uogenojų kilimo, vaišina čia pat sirpstančiom uogom, stovykloje ant glaistytuvo keptais žirgeliais ir saldžiu pienu. Grakščių ir saulutėm spinduliuojančių sesių vainiku apsupta klausausi jų įspūdingų pasakojimų. Man čia taip gera! Į kurią nepažvelgsi, kiekviena tokia artima, sava. Uniformų užrašai: 
Širvintai — Giedraičiai — Ukmergė, tuojau sako kodėl. Giedraitiškės sesės, lyg pirmos gėlės pavasarį sužydusios, be žodžių kalba: „Juk ir mes iš čia — iš tos progimnazijos, kurioje užversti keturi ir tavo gyvenimo lapai“. Su jomis drauge stovyklauja ir garsi sesė Voverė — iš anksčiau gerai visiems žinoma Giedraičių lietuviškumo gynėja, buvusi mano mokytoja ir šios progimnazijos direktorė p. M. Valeikienė. Bendri prisiminimai atgamino daug įdomių faktų iš tų laikų, kai reikėjo po lenko į progimnazijos langus taikoma kulka mokytis.Netrukus atsirado ir mane vežę broliai ir dar daugiau svečių iš brolių skautų rajono. Čia pat ir stovyklos viršininkas sktn. J. Jasinevičius — Ukmergės gimnazijos mokytojas ir skautų t. tunti- ninkas. Netikėtai ištiesė ranką ir buvęs gimnazijos mokslo draugas, dabar tos gimnazijos mokytojas ir Ukmergės tuntų rėmėjų dr-jos narys p. L. Kačinskas. Ach, pakliuvau į savo namus. Jau Kaune paliktų oficialumų čia nė garsiausiu sto-

Daiktų ir indų valymas
(Nainy ruoša).

Suplauk indus! Pirmiausia visus indus reikia surinkti prie bliūdo. Sidabrinius indus reikia plauti šiltu muilo vandeniu. Plaunant peilius, jei yra dramblio kaulo rankenos, jų sušlapinti negalima, nes tuoj rankenų spalva pasigadintų. Nuo indų riebalus galima peiliu nugramdyti. Purvinus daiktus reikia plauti karštu vandeniu ir Imi arba kokiais kitais valymo milteliais.
Puodus ir keptuves (išskyrus aliumininius) reikia valyti su Ata arba Imi milteliais ir karštu vandeniu. Be to, patartina vartoti metalinį šepetuką. Galiausia patartina dar kartą juos perplauti ir nušluostyti. Išplautus puodus reikia pastatyti apverstus, kad oras įeitų iš apačios.
Aliumininius puodus reikia plauti šiltu vandeniu ir muilo milteliais. Soda jokiu būdu negali būti vartojama!
Misingį ir varį reikia aptepti su Sidol ir paskui gerokai trinti. Bet blizginti reikia kitu skuduru, ne tuo, kuriuo tepta.
Peilius, norint pašalinti dėmes, reikia valyti su Ata ar Sidol, arba dėmes ištrinti tam tikru akmeniu, kurio galima gauti krautuvėse.Su sidabru reikia elgtis, kaip ir su mi- singiu. Tik graviruotą sidabrą valyti reikia minkštu šepetėliu.
Langus valyti minkštu skuduru ir šiltu vandeniu. Nusausinus blizginti jau su kitokiu skuduru. Kai šalta, langų valyti negalima.
Batai turi būti sausi. Purvą reikia pašalinti su popierių arba šepečiu. Batas tepalu aptepamas vienu šepečiu, o valomas jau kitu. Blizginti reikia minkštu skuduru. Rudiems batams reikalingi atskiri šepečiai. Kitų spalvų batai aptepa- mi atitinkamu tepalu ir tik skuduru nu- šluostomi. Surinko Ieva Kiūpelytė.

vykios ragu neprižadinsi. Tarpe daugybės malonių įspūdžių aš pamiršau net Seserijos Vadės gyd. Ks. Žilinskienės stovyklaujančioms sesėms siųstus linkėjimus pirmuoju žodžiu perduoti. Teatleidžia man tai mūsų geroji Vadė — aš kitaip nebegalėjau, užsimiršau. Už tai daugybę gražių įspūdžių, kaip puikiausią dovaną, iš šios stovyklos parvežiau sesei Vadei ir visoms centre gyvenančioms sesėms. Tik čia jų visų nė šimtais žodžių nepajėgsiu nupasakoti.Abu — skaučių ir skautų rajonai buvo įsirengę kuo puikiausiai. Netruko nė telefonų abiems rajonams. Pabuvus kiek stovykloje teko patirti, kad brolių rajono visų įrengimų majestro buvo kilnusis brolis pasktn. Br. Štaras. Ir svarbiausioji stovyklos įstaiga — virtuvė ant jo pečių laikėsi. Skaučių rajono alfa ir omega — pati stovyklos viršininkė. Josios sumanumo ir gabumų dėka daug gražių dalykų teko stovykloje pamatyti.Bet ypatingai visus žavėjo josios sukurta pilna gyvos gracijos vaidilutė, dedanti vainiką ant kiekvieną vakarą maldai degančio aukuro. Tai iš tikrųjų tik (Galas 124 pslp.).
x<: 116 xw*:*:
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•
Visas namo galas buvo atsuktas į 

pietryčius. Jo stogas šiaudinis. Pasto
gėje, toje vietoje, kur gegnės susiduria 
su lotu, Pilkius buvo įsitaisęs sau gūž
tą. Vieta buvo labai patogi. Šiaurys 
vėjas niekuomet jos nesiekė, o saulutės 
spinduliai dažnai užeidavo į Pilkio na
melius pasišildyti. Užtat ir didžiausiam 
šalčiui esant Pilkius nedejavo. Be to, 
rudeniui atėjus, Pilkius, kaip geram 
šeimininkui dera, savo gūžtą dar la
biau aptvarkė. Nuo rugienų jis prisi
nešė daug pūkų, kuriuos žąsys, ten be- 
siganydamos, buvo pribaršČiusios. Tais 
pūkais jis išklojo visą savo namelio vi
dų. Jei būtum tu matęs, kai Pilkius 
miega, tai tik vienas jo snapas iš pūkų 
kyšojo, o šiaip visas buvo pūkuose pa
sinėręs.

Visai kitoks gyvenimas buvo Kuo- 
dočiui. Vasarą ir jis puikią gūžtelę tu
rėjo. Ji buvo viduryje didelio javų lau
ko. Ten ir vaikelius užaugino. Bet kai 
vasarai baigiantis nupiovė javus, tai ir 
jo namelius išardė. Tuomet jis prisi
glaudė sename, varnėnų apleistame, 
namelyje.

Pats būdamas gero ir taikaus būdo, 
nieko nenorėjo skausti, ypač svetimo 
turto savintis. Juk jis tik reikalo ver
čiamas apsigyveno varnėno namelyje. 
Kaip pakeleivis. Todėl daryti kokį 
nors, kad ir mažiausią, pertvarkymą, 
svetimuose namuose jis nedrįso. Užtat 
jis ir rudeniui atėjus, nepasiruošė taip, 
kaip Pilkius.

Sename namelyje vėjas švilpė, o 
šaltis pro visus plyšelius kaišiojo ada
tėles ir jomis mėgino Kuodžio kūną. 
Kuodotis, kęsdamas šaltį, nesiskundė, 
nedejavo. Saulutei pakilus, jis nuskris
davo Pilkio pastogėn ir ten sušildavo. 
Bet vienas dalykas, kuris ne tik Kuo- 
dotį, bet ir Pilkių baugino, tai maisto 
stoka. Badas juos ir į pažintį suvedė.

Vieną šaltą sausio mėn. rytą, paki
lęs iš miego, Kuodotis, kaip paprastai, 
nuskrido Pilkio pastogėn. Saulė tik

buvo patekėjusi, todėl Kuodotis manė 
tuoj sušilsiąs ir laukė Pilkio atsike
liant. Nesulaukęs pasirodant, Kuodotis 
nuėjo jį prikelti. Bet gūžta buvo tuš
čia. Kuodotis ėmė dairytis į gatvę. Ir 
tikrai ten pamatė Pilkių. Bet ką jis 
veikė, iš tolo negalėjo suprasti. Tuo
met nusileido pas jį ir pasveikinęs „La
bu rytu“ prakalbino. Jam pasirodė, kad 
Pilkius šokti mokosi, todėl paklausė:

— Na, mielasai, kokį tu čia dabar 
šokį mokaisi? Fokstrotą ar tango?

Bet Pilkiui nebuvo noro juoktis. 
Jam labai kojytės šalo, todėl jis ir tūp
čiojo ieškodamas maisto.

— O, sveikas, ar jau pusryčiavai? 
— savo ruožtu paklausė Pilkius Kuo- 
dotį.

— Nuo vakar dienos nieko skilvyje 
neturėjau. Manau, kiek pasišildęs, 
skristi į laukus, bene rasiu kokį grūdą 
ar sėklytę.

— Palaukime čia. Tuoj eis į mo
kyklą mokiniai. Jų tarpe yra tokių, ku
rie mane visuomet kuo nors pavaišina. 
Aš juos iš tolo pažįstu.

Tikrai. Šalygatvyje pasirodė keli 
mokiniai. Jie skubėjo į mokyklą. Su
plyšę jų rūbeliai menkai tešildė, todėl 
bėgo, kad šilčiau būtų.

— Pasitraukime jiems iš kelio. Jie 
tik bloga mums gali padaryti. Matai 
kokie driskiai, — tarė Kuodotis.

— Aš tau sakau, nebijok jų. Tai 
mano geradariai. Jei ne jie, tikrai ne
būčiau tokių šalčių pakėlęs. Nesvarbu 
jų skudurai. Žiūrėk, kokia siela po tais 
skudurais slepiasi. O žmonių gyveni
me dažnai taip yra, kad po vargšo tri
nyčiais slepiasi aukso siela. ‘ Vargšai 
patys kenčia šaltį ir badą, o todėl ir 
mus atjaučia. Bet saugokis, tuoj eis 
pro šalį pirklio vaikai. Jie gražiai atro
do, bet mums baisūs. Ne vieną mūsų 
brolį jie jau nužudė savo malonumui.

Kuodotis dar vis nenorėjo tikėti, 
bet ir priešintis Pilkiui nedrįso.

Tuo tarpu vaikai prisiartino. Pa
matę betūpčiojantį Pilkių, vienas jų 
pabėrė trupinėlių, kitas numetė laši
nių gabalėlį; vienas net visą saują gar
džių kanapių bėrė. Abu draugu tuoj 
šoko stiprintis. Paskui patenkinti nu
skrido Pilkio pastogėn ir šildydamiesi 
prieš saulutę šnekučiavo.

Pilkius pasakojo visokius savo gy
venimo nuotykius. Papasakojo ir apie 
savo kaimyną, kaip jis, radęs prie ma
lūno miežio grūdą, o sode nusiskynęs 
apynio spurgą ir klanelyje ant kelio 
pasidaręs alaus taip įsilinksmino, kad 
vos galą negavo. Ir vis nuo tų „gra
žiųjų vaikų“, kurie biaurias ragatkes 
prasimano.

— Taip, — tarė atsidūsėjęs Kuo
dotis, — dabar žinosiu, kad auksinės 
sielos dažniau gyvena po sulopytais 
trinyčiais, kaip po šnabždančiais šil
kais. Vilkiukas.

Jaunesnieji skautai 
sniege

Vaikams sniegas yra daug malonesnis 
negu suaugusiems; šie sniego dažniausia 
nemėgsta.

Aš pažįstu daug jaun. skautų, kurie, 
patys turėdami daug džiaugsmo, praėju
siais metais nemaža suteikė naudos kasi
nėdami ir valydami takus.

Kaip tik prisninga daug sniego, skau
tukai apsiginkluoja kastuvais, šluotomis 
ir nuėję pas senesnius žmones, jiems pa
tarnauja nuvalydami jiems takus nuo du
rų iki vartų.

Nors prie tokio darbo tenka ir sušilti, 
o kartais net viršutinius drabužius nu
mesti, bet tas darbas suteikia daug 
džiaugsmo, nekalbant jau apie gražų 
tikslą.

Po tokio darbo, be abejonės, jūs no
rėsite dar ir pažaisti. Geriausias pasi
linksminimas, jeigu jūs turite kalnuotą 
lauką, tai pasivažinėjimas rogutėmis. 
Kiekvienas skautukas gali pasidaryti ro
gutes, tokias, kaip piešinyje parodyta, 
panaudodamas senos statinės lenteles. 
Tai lengviausias būdas pasidaryti greitai 
lekiančias rogutes. Reikia paimti ketu
rias statinės lenteles ir jų užlenktus ga
lus sukalti skersinėmis lentomis. Bekal- 
dami skersgalius apsižiūrėkite, kad vi
nys, kurios išlenda į antrą lentelių pusę, 
su plaktuku būtų gerai priplotos. Prieša
kiniuose kampuose išgręžkite po skylę ir 
įverkite 2-jų metrų virvę, kad galėtumė
te lengvai patraukti savo naujas roges.

Yra dar vienas labai įdomus žaidimas. 
Jį galite atlikti šešiese. Pakvieskite rung
tynių kitus šeštus skautukus ir pažiūrė
kite, kurie iš jūsų daugiau paukščiukų 
pėdsakų galėsite pažinti. Jei pamatysite 
raudcngurklį šokinėjant, pažiūrėkite į 
jo pėdsakus ir palyginkite juos su straz
do ir vištos pėdsakais. Jūs greit ir lengvai 
pradėsite pažinti visokius pėdsakus.
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K. Laucius.

Ar moki vaikščioti ir važinėti
Aišku, šitoks klausimas daugeliui at

rodys mažiausia juokingas. Kaip galima 
klausti žmogų, ar jis moka vaikščioti! 
Galima kalbėti apie mokėjimą važinėti, 
bet ne apie mokėjimą vaikščioti. Deja, 
čia nieko juokinga nei nuostabaus nėra — 
daugelis žmonių vaikščioti nemoka. Ne
moka ne tik jauni, bet ir daugelis tokių, 
kurie baigia savo gyvenimą. Ir tas ne
mokėjimas daugumui labai brangiai kaš
tuoja: netenka sveikatos ar gyvybės. Ma
nau, visi esate nesykį skaitę laikraščiuo
se, kiek daug žmonių kas dieną suvaži- 
nėjama didmiesčiuose. Bet nereikia toli 
dairytis. Ir pas mus Kaune dėl susisie
kimo nelaimių kasmet sužeidžiama maž
daug po 70 asmenų, o nevienam jų tenka 
ir su šiuo pasauliu atsisveikinti. Ir kai 
patyrinėjamos priežastys, kodėl žmonės 
suvažinėjami, paaiškėja, kad labai didelis 
procentas nukenčia dėl savo kaltės — ne
silaikymo judėjimo taisyklių: netaisyklin
go važinėjimo ar vaikščiojimo.

Dėl to visuose kraštuose susisiekimas 
yra normuojamas tam tikrais nuostatais - 
taisyklėmis, kurių reikalaujama griežtai 
laikytis, ir stengiamasi mokyklose per 
speciales pamokas išmokyti jaunuomenę 
taisyklingai vaikščioti ar važinėti. Pas 
mus tuo atžvilgiu padėtis ne per puikiau
sia. Visi mes vaikščiojame ar važinėjame 
labai neatsargiai. Jei taip vaikščiotų žmo
nės didmiesčiuose, kaip mes, tur būt, kas 
trečias pakliūtų po autovežimio ratais. 
Mūsų spauda dažnai nusiskundžia, kad* 
ypatingai netvarkingai vaikšto mūsų 
moksleiviai.

Pereitųjų metų rudenį ir pas mus bu
vo išleistos platesnės susisiekimo taisyklės 
(„Viešaisiais keliais judėjimo įstatymui 
vykdyti taisyklės“, V. Ž. Nr. 548), kurios 
normuoja ne tik važiuotųjų, bet ir pės
čiųjų judėjimą. Svarbesnius šių taisyklių 
dėsnius noriu čia suglaustai atpasakoti. 
Juos žinoti svarbu ne tik todėl, kad grei
tu laiku už jų nesilaikymą policija galės 
dėti ir imti baudą tuojau — nusižengimo 
vietoje, bet ir dėl to, kad tik laikantis 
nustatytų judėjimo dėsnių galima išvengti 
nelaimių. Skautams tuos dėsnius žinoti 
dar svarbu ir todėl, kad jie turi būti pa
vyzdžiu kitiems. Visur nurodysiu atitin
kamus minėtųjų taisyklių straipsnius, kad 
kas norės galėtų patikrinti „Vyriausybės 
Žiniose“.

BENDRIEJI DĖSNIAI.

Kiekvienas važiuotojas turi laikytis to 
kelio, kuris jam skirtas. Pav., jei dvira
tininkams yra skirtas specialus kelias ar 
jo dalis, tai tuo ir tegalima važiuoti. Jei 
specialaus kelio atskiroms važiuojamo
sioms priemonėms nėra skirta, tai važiuo
jantiems skiriamas kelio ar gatvės vidu
rys, o pėstiesiems kraštai (§§ 38 ir 39).

Visose šalyse reikalaujama važiuojant 
ar einant laikytis vienos kelio pusės. Dau
gumoje kraštų judėjimas vyksta dešiniąja 
kelio puse, bet yra šalių, kur reikalauja
ma laikytis kairiosios pusės, pav., Austri
joj, Švedijoj. Pas mus reikia laikytis de
šinės pusės. Tai labai svarbus dėsnis, 

kurio reikia griežtai laikytis, nes nesilai
kymas yra daugelio nelaimiu priežastimi 
(§ 40).

Reikia nepamiršti, kad viešieji keliai 
yra skirti naudotis visiems, todėl negali
ma kliudyti kitiems keliu naudotis. Dėl 
to, negalima važiuoti greta dviem veži
mams ar dviratininkams (o pastarieji tai 
labai mėgsta!). Joti greta dviem galima. 
Eisena negali užimti daugiau pusės kelio 
(§ 41). Nepamirškit to, kai kur nors eisit 
organizuotai.

Aplenkti kitą važiuotoją galima tik da
vus signalą iš kairės pusės ir tuo atveju, 
jei priešakyje kelias yra laisvas ir jokia 
važiuojamoji priemonė iš užpakalio nesi- 
veja didesniu greičiu. Kadangi lenkiama 
iš kairės pusės, draudžiama didesnio ju
dėjimo vietose važiuojant ar sustojus iš
lipti arba įlipti iš kairės vežimo pusės 
(§§ 42 ir 56). Mat, lipant iš kairės gali 
užvažiuoti iš užpakalio atvažiuojąs.

Lenkiant kitas susisiekimo priemones 
arba vežimų susibūrimo vietose pirmeny
bę, t. y. teisę važiuoti pirmiau kitų, turi 

šios priemonės: ugniagesių ir greitosios 
pagalbos autovežimiai, automobiliai, mo
tociklai, autobusai, autosunkvežimiai, ark
lių vežimai ir kitos susisiekimo priemo
nės. Jei važiuosi dviračiu, atsimink, kad 
aukščiau minėtais atvejais galėsi važiuoti 
ar lenkti... paskiausiai visų. Kryžkelėse 
pirmenybę turi tas važiuotojas, kuris yra 
iš dešinės pusės, t. y., kurio dešinėje pu
sėje kelias yra laisvas. Jei kryžkelę su
daro plentas ir vieškelis, pirmenybę turi 
tas, kuris važiuoja plentu (§§ 44—46).

Sutemus reikia uždegti žibintuvą. Va
žinėti be žibintuvo, kad ir dviračiu, ne
galima (§ 58).

Kiekvienas važiuotojas ar jojikas pri
valo sekti judėjimo ženklus ir policijos 
nurodymus. Kur judėjimą tvarko poli
cija, ten reikia vadovautis pagal jos nu
rodymus, pav., kryžkelėje tokiu atveju 
pirmenybę važiuoti turi tas, kam leis ju
dėjimą reguliuojantis policininkas (§§ 59 
ir 47)?

KAIP VAIKŠČIOTI?

Šaligatviai yra skirti pėstiesiems vaikš
čioti, dėl to jais dviračiu ne tik negalima 
važiuoti (o daug kas tai labai mėgsta!), 
bet ir sykiu su savimi dviratį vežtis 
(§ U2).
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Einant šaligatviu greta negalima eiti 
daugiau kaip 3 asmenims. Stovėti galima 
tik šaligatvio šone ir netrukdant judėji
mo. Negalima stoviniuoti šaligatviuose 
būriais. Apskritai, šaligatvy reikia laiky
tis taip, kad nebūtų trukdoma kitiems eiti
(§§ 113 ir 114).

Draudžiama pereiti kryžgatvius ir gat
ves Įstrižai ir savo ėjimu trukdyti susi
siekimo priemonių judėjimą. Einant sker
sai gatvę visuomet užleisti kelią susisie
kimo priemonei, stovintį gatvėje autove- 
žimį nelenkti iš priešakio, bet iš užpaka
lio (lenkiant iš priešakio nematyti kitų iš 
stovinčio užpakalio atvažiuojančių prie
monių ir dėl to galima po jomis patekti) 
ir nebėgioti skersai gatvę (§§ 115 ir 116). 
Ypač biaurus yra įprotis staiga bėgioti 
skersai gatvę stengiantis prabėgti pro at
važiuojantį autovežimį. Tokie „lenkty- 
niautojai“ dažniausiai ir patenka po auto- 
vežimio ratais.

Apskritai, vaikščiojant didesnio judėji
mo vietose reikia būti apdairiam ir at
sargiam. Reikia žiūrėti susisiekimą re
guliuojančių policininkų ar automatų ir 
pačių važiuotojų duodamųjų ženklų. No
rint pereiti skersai gatvę ar kelią, reikia 
apsidairyti, ar nėra netoli kokia nors su
sisiekimo priemonė, ir palaukti, kol pra
važiuos. Niekuomet nesistengti prabėgti 
pirmiau, negu važiuojantis pasieks tą vie
tą. Nepajusi, kaip paslysi ar suklupsi ir 
važiuojąs gali užlėkti viršum. Jei pasitai
kytų, kad pakliūtum tarp kelių susisieki
mo priemonių, kas pasitaiko kryžgatviuo- 
se, arba ir viena staiga užkluptų, nesi- 
mėčiok į šalis, nes tokiu atveju dažniau
siai būsi užkliudytas. Geriausia yra su
stoti vietoje. Tuomet važiuotojas žinos, 
ką jam daryti, kad išvengus nelaimės.

Apskritai, nepuldinėk, neskubėk. Ge
riau truputį pavėluoti šiame pasauly, kaip 
per anksti nukeliauti į anąjį.

KĄ TURI ŽINOTI VAŽIUODAMAS 
DVIRAČIU?

Dviračiais tenka važinėti ne vienam 
skautui ar skautei. Bendrąsias taisykles, 
kurių turi laikytis kiekvienas važiuoto
jas, papasakojau aukščiau. Dabar nuro
dysiu keletą nuostatų, liečiančių išimtinai 
dviratininkus.

Tiems, kurie blogai vairuoja dviratį, iš 
viso draudžiama važinėti viešaisiais ke
liais. Gatvėmis ir tirštai važiuojamais ke
liais draudžiama važinėti dviračiu vai
kams iki 10 metų. Tai turėtų įsidėmėti 
mūsų jaunieji broliukai ir sesutės. Vien
viečiu dviračiu važiuojant draudžiama 
važiuoti keliems asmenims. Galima vež
tis tik vaiką iki 6 metų, jei yra įtaisyta 

jam vairuoti nekliudanti speciali sėdynė 
(§ 106). Taigi, tiems, kurie mėgdavo pa
vežioti seses skautes, „gerosios dienelės“ 
pasibaigė.

Lygiai pasibaigė tokios dienos ir dvi
račiais važinėjimo „menininkams“, kurie 
mėgdavo važinėti gatvėmis ar keliais pa
leidę iš rankų vairą. Dabar tai draudžia
ma, ir labai teisingai, nes toks važinėji
mas nesykį yra nelaimių priežastimi — 
užvažiuojama ant kitų arba pavirstama 
(§ 107).

Taip pat daug kas mėgsta važiuodamas 
dviračiu įsikibti į vežimus, prisikabinti 
dviratį prie kito ir traukiamam važiuoti. 
Vežimui staiga sustojus ar su kitu susi
dūrus, tokie važiuotojai nelauktai atsidu
ria ant žemės ir nesykį ant jų užvažiuoja 
kiti, iš paskos važiavę. Toks važinėjimas 
draudžiamas (§ 108).

Miestuose negalima statyti dviračių ant 
šaligatvių ar prie medžių, jei tai kliudo 
judėjimui (praeiviams). Signalus dvira
tininkai duoda tik tada, kai judėjimo sau
gumui to reikia. Jei gyvuliai baidosi, sig
nalai neduodami (§§ 109 ir 111).

Beje, buvau pamiršęs nurodyti, kad 
negalima važinėti rogutėmis nuo kalnelių 
gatvėse ar keliuose. Taip pat draudžiama 
važiuoti rogutėmis prisikabinus jas prie 
autovežimio ar kitos susisiekimo priemo
nės. *

Dar paminėtina, kokiems techniškiems 
reikalavimams turi atitikti dviratis. Jie 
nurodyti minėtųjų taisyklių § 35 ir yra 
tokie: 1) turėti stiprų stabdį, 2) žibintuvą 
priešaky ir specialų raudoną stiklą užpa
kaly, 3) garsų skambutį.

Tokie maždaug yra pagrindiniai judė
jimo dėsniai, kuriuos turi žinoti skautai. 
Aš čia kalbėjau tik apie pėsčiuosius ir 
dviratininkus, nes tai, mano nuomone, 
skautams aktualiausia. Tačiau beveik vi
siems labai praverstų" žinoti ir kitus, lie
čiančius susisiekimo nuostatus, pav., au- 
tovežimiams, arklių vežimams ir raitie
siems statomus reikalavimus. Dėl to pa
tartina pasiskaityti Vyr. Žinių 548 nume
ry čia nurodytas taisykles.

Joks sumanymas nėra per didelis, kai yra geros valios ir 
bendraujama jam įvykdyti.

Skautu brolijoje yra didelė, visiems prieinama proga padėti 
dirbti smagų darbą, — darbą, kurį verta dirbti, nes jis kiekvienam 
suteikia progą patarnauti artimui ir Dievui.

Paskutinė medžioklė
(Tęsinys iš 107 pslp.).

to laisvas, nebegalėdamas bėgti, tiktai 
šliaužė vilkdamas aną sužeistą koją ir pa
likdamas baltanie sniege raudoną kraujo 
kaspinėlį. Kada gerai įsižiūrėjau, pama
čiau, kad šovinys kliuvo netoli kaklo ir iš 
ten dabar sunkėsi šis kraujas.

Nieko iki tol taip nesigailėjau, kaip 
pagailo tuomet to pašauto kiškio. Aš tik
tai žiūrėjau tai į kiškį, tai į Aleksį. Bet 
ir Aleksys dabar, pamatęs tokį mane, sto
vėjo sumišęs ir nebežinojo, kas daryt.

Dar pamačiau, kaip paskutinėmis pa
stangomis kiškis paslinko kiek ir daugiau 
nebepajudėjo. Iš pasvirusios ir ant snie
go padėtos galvos akys, rodos, nukrypo į 
mane ir sužiuro. Aš nesupratau, ko dar 
prašė tos akys, bet jei dabar galėčiau iš
pildyt, aš išpildyčiau viską.

Paskui žemėje įžiūrėjome netikėtai 
pėdas. Lygiai nuo šitų kiškio kilpų pė
dos ėjo tolyn ir dingo ten toliau krūmuo
se. Tada man dinktelėjo mintis, kad tos 
pėdos, gal būt, šito kiškio motinos. Tas 
mane visai nugalėjo.

Prisiminiau, ką piešėme vakar mokyk
loje ir kaip daug dabar skiriasi tasai ma
no nupaišytas po žiemos egle kiškis nuo 
šito, štai, gulinčio prieš mano akis. Da
bar tenai miške daug laisvų kiškių laks
to, jų taip pat yra ir aplink mus laukuo
se. Tegu jie sau laksto laisvi.

Aleksys neberimsta:
— Tai, kad įsižiūrėjai į kiškį...
Jis juokiasi ir žiūri į mane.
Aš palikau toks pat.
— Aleksy, tu pasiimk šitą kiškį sau...
Aleksys nustebo.
— Juk jis tavo?
— Vis tiek pasiimk...
Paskiau aš ir Aleksiui viską papasa

kojau. Aš tuomet jau daug kartų pasa
kojau vėliau įsirašęs į skautus savo su
eigose.

Aleksys irgi pasekė paskui mane. Da
bar mes abu vienoje skiltyje ir skautų 
įstatas apie skautą, kaip gamtos bičiulį, 
visuomet man primena tą nelaimingą mū
sų sugautąjį vargšą kiškį. Ir dabar, kuo
met tenka užsukti į tą dvaro pasodę, o 
dažnai užsukame su Aleksiu kartu, tuo
met vienas į kitą pasižiūrime ir aš tada 
visuomet pasakau:

— Aleksy, atmeni. Čia buvo pasku
tinė kiškių medžioklė.

Ir paskui ranka parodau tuos krū
mokšnius, po kuriais mes statėme kilpas.

Aleksys pasižiūri į mane.
— Taip, atmenu.
Bet paskui prideda:
— Ir nepamiršiu.
Tuomet mes abu apleidžiame krū

mokšnius.
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Ir iš tikrųjų rodėsi, kad tai turi įvykti, 
nes kuteris buvo nešamas tiesiai prie 
kranto. Būrė, laikanti laivą, kad jis ne
būtų bangų atmestas į šalį, buvo taip 
audros plakama, kad kiekvieną minutę 
galėjo plyšti. Dangus pranašavo, kad 
audra po kelių valandų nutils, bet laivo 
likimas tada bus jau išspręstas. Tuo tar
pu Jasperis su savo žmonių ir kai kurių 
kareivių pagalba viską prirengė. Inkarai 
gulėjo paruošti nuleisti ir reikalingas kie
kis virvių buvo nuvyniotas.

Jasperis priėjo prie Mabel, Pėdsekio ir 
seržanto.

— Jūs esat geras žmogus, nors su ma
nim ir blogai pasielgėt, seržante Dunha- 
mai. Jūs mylite savo dukterį?

— Be abejo, Jasperi, — atsakė šis.
— Ar jūs leisite mums panaudoti pas

kutines priemones, kad būtų išgelbėtos 
mūsų gyvybės?

— Ką jūs norit, kad aš padaryčiau, 
jaunuoli? Ką aš turiu daryt? Lig šiol aš 
(elgiausi taip, kaip buvau įsitikinęs. Ką jūs 
norit, kad aš padaryčiau?

— Pastatykit mane penkias minutes 
vietoj pono Kapo, ir ką gali padaryt žmo
gus, kad išgelbėtų „Debesį“ — bus pada
ryta.

Seržantas svyravo. Jam vėl kilo visos 
abejonės, o, be to, jis labai gerbė savo 
svainio prityrimą jūrininkystėje.

Tuo tarpu atėjo ir Kapas.
— Ponas Jasperi, aš atėjau paklausti, 

ar jūs nežinote čia arti vietos, kur būtų 
galima laivą nuvaryti prieš bangas? Da
bar mes turime pasiryžti šitam sunkiam 
žingsniui.

Šis Kapo svyravimas pakreipė seržantą 
Dunhamą Jasperio naudai. Pritariantis 
linktelėjimas pasakė šiam, kad jis gali 
elgtis sulig savo noru, ir nė viena minutė 
neturi likti neišnaudota.

— Ar aš galiu paimti vairą ir ieškoti 
mažos įlankos? — paklausė jis Kapo.

— Taip, taip; imkit vairą, Jasperi. Aš 
nieko geresnio nematau, kas būtų galima 
padaryti.

Jasperis buvo patenkintas. Šokęs atgal, 
jis tuojau turėjo vairą savo rankose. Da
vus jam ženklą, buvo ištempta virvė. Vie
nas vairo paspaudimas — ir laivas, lyg 
jausdamas, kad jį valdo tvirta ranka, įėjo 
į vieną įlankėlę. Bet tuoj jis vėl. siūbtelėjo 
į seklumas. Naujas vairo paspaudimas 
privertė jį staiga apsisukti. Dabar Jaspe
ris davė pryšaky laukiantiems ženklą iš
mesti iš abiejų pusių inkarus ir paleisti 
virves. Nebuvo praslinkę nė dešimt mi
nučių, kai Jasperis priėjo prie vairo, ir 
kuteris jau stovėjo atsuktas pryšakiu į 
ežerą ir dviem stipriais lynais pritvirtin
tas.

Kapas buvo baisiai nepatenkintas to
mis priemonėmis, bet niekas nemanė jam 
pritarti, kol Jasperis dirbo savo darbą. 
Jaunasis jūrininkas tiksliai panaudojo 
priešingą vandens srovę, kad sumažintų 
bangų stiprumą, ir taip sumažintą jėgą 
virvės galėjo išlaikyti. Inkarai iš lėto gi

Cooper

(Tęsinys iš 4 nr.).

liai įsisiurbė apie tūkstantį žingsnių nuo 
seklumos. Virvės buvo ne visai įtemptos, 
ir laivas tai kilo, tai skendo su ramiai 
ateinančiomis ir nueinančiomis bangomis.

— Apveizda mus atvedė į priešingą 
vandens srovę, — sušuko džiaugsmingai 
Jasperis. — Jau mums negresia joks pa
vojus.

Praslinko apie pusė valandos, kol audra 
pamažu' nurimo, ir visiems buvo aišku, 
kad jie yra išgelbėti. Daugelis už savo iš
gelbėjimą buvo pasiruošę Jasperiui pa
dėkoti.

6. Užpuolimas saloje.

Apie pietus audra visai nutilo. Po po
ros valandų nurimo ežere siaučiančios 
bangos ir ramiai plovė krantus. Jasperis 
vėl vadovavo. Jis liepė iškelti inkarus; 
tas buvo padaryta. Vėlai po pietų, nusi
bodus keliauti, Mabel išsitarė, norinti iš
lipti į krantą. Seržantas sutiko, ir jie su 
Pėdsekiu medžio žievės valtele išplaukė. 
Bangos dar buvo taip stiprios, kad juos 
nešė šuoliais ir varytis beveik nereikėjo. 
Mabel tuojau pradėjo gailėtis, paraginusi 
į tokią kelionę.

Priplaukus prie kranto, seržantas nu
ėjo medžioti, o Pėdsekys ir Mabel pasili
ko pas laivelį ir laukė jo sugrįžtant.

— Jis papasakos tau ką nors iš savo 
gyvenimo šioje pasaulio dalyje; apie tai, 
ką jis patyrė nuo mingų, — tarė seržan
tas nueidamas.

Pėdsekys juokėsi ir prižadėjo saugoti 
Mabel. Seržantas tuoj dingo tamsiame 
miške.

Dunhamas malonėjo pamatyti Mabel 
Pėdsekio žmona. Pėdsekį jis gerai paži
nojo, kaip gerą ir ištikimą vyrą. Pėdse
kys rodėsi geriausias, kokį jis Mabel ga
lėjo rasti. Amžiaus skirtumas, jo nuomo
ne, nėra svarbus dalykas, juo labiau, kad 
toks skirtumas buvo tarp jo paties ir na- 
bašninkės žmonos, su kuria jis laimingai 
gyveno.

Tam tikslui jis buvo suruošęs ir šią 
kelionę į krantą. Tikėjosi duoti Pėdsekiui 
progos pasikalbėti su savo dukterimi, dėl 
kurios sutikimo jis nė neabejojo. Iš jos 
išsireiškimų apie Pėdsekį jis spėjo, kad 
ji jį myli.

Apie savo norą ir spėliojimus jis buvo 
sakęs ir Pėdsekiui, bet šis, nors smar
kiai jį apėmė mintis apie Mabel ir nors 
labai jis jos troško, jokiu būdu nesitikė
jo, kad ji pritaria tėvo norui. Jo amžius 
ir, palyginant, daug geresnis Mabel iš
auklėjimas vertė jį abejoti.

Iš pasikalbėjimo, kuris užsimezgė ser
žantui nesant, Pėdsekys vis daugiau ir 
daugiau įsitikino, kad jo abejojimai yra 
pamatuoti.

Seržantas, tur būt, klydo, parinkdamas 
jį Mabel vyru, nors jis ir dieną ir naktį 
apie tai manė; ši mintis jį labai sujau
dino. Bet stiprus vyras tuoj susivaldė. 
Ypač jis pasijuto nusiraminęs, kai iš Ma
bel sužinojo, kad ji niekados nebūsianti 
ūkvedžio žmona, kuris, matyt, nori jai 
pasipiršti.

Sugrįžęs seržantas nusiuntė Mabel pėš 
valtį; labai stebėdamasis jis iš Pėdsekio 
sužinojo, kad pasikalbėjimas visai ką kitą 
parodė, negu jis tikėjosi ir norėjo. Kad 
Pėdsekys norėjo, jis prižadėjo į tą dalyką 
nesikišti. Jis tikriausiai manė, kad Pėd
sekys su savo puikiais privalumais ir taip 
pasieks savo tikslą, jei tik rimtai to imsis. 
Pėdsekys manė priešingai; jis manė, kad 
tėvas ne visai teisingai sprendžia apie sa
vo dukterį.

Visai lengvai Pėdsekys perplaukė per 
seklumas ligi kuterio. Jasperis buvo jau 
pasiruošęs plaukti toliau. Saulei nusilei
dus, pakilo burės, ir kuteris vėl tęsė savo 
kelionę. Dėl laivo vadovavimo buvo su
sitarta: Kapas turės vyriausią valdžią, 
nors Jasperis viską tvarkys ir nurodinės. 
Jasperis su tuo sutiko, kad nepadarytų 
Mabel naujų pavojų. Nors audros pavojus 
ir buvo pašalintas, jis gerai žinojo, kad 
daug stipresnis prancūzų laivas „Mont- 
kalmas“ yra išvykęs jų ieškoti. Bet apie 
tai jis tylėjo, nes reikalingos pavojui iš
vengti priemonės galėjo lengvai sukelti 
naują įtarimą. Jasperis spėjo, kad jaunas 
priešų laivo vadovas išplauks prie Nia
garos ir lauks jų pačiame ežero viduryje. 
Jis manė plaukti pagal krantą ir prava
žiuoti, kaip galima, nepastebėtas. Tam 
tikslui jis pasuko į pietų krantą, nes ma
nė, kad priešas jo neieškos ten, kur jis 
turėjo artintis prie svarbiausių jų sar
gybų. Kapas nieko nenumanė ir leido 
Jasperiui vykinti jam atrodančius reika
lingus įsakymus.

Ankstyvas rytas visus išviliojo ant 
dangčio, kur galima buvo pasigėrėti pui
kiais reginiais. Iš trijų pusių buvo atvi
ras ežeras, o vakaruose tęsėsi neužma
tomi begaliniai miškai. Staiga jie pamatė 
iškylant su daugybe sutvirtinimų gražų 
namą, stovintį vienos plačios upės žiotyse. 
Ant aukšto stiebo plevėsavo balta pran
cūzų vėliava.

Kapas jau buvo pradėjęs vėl kažką 
manyti, bet sužinojęs, kad Jasperis laikys 
kuterį tiek tolio nuo kranto, kad negalėtų 
pastebėti priešai, leido jam toliau plaukti. 
Įplaukę į upę, jie išgirdo duslų triukšmą, 
lyg tolimą vargonų ūžimą; kartais net 
rodėsi, kad žemė dreba.

— Tai atrodo lyg bangų daužymasis į 
krantus, — pastebėjo Kapas, kai garsas 
stipriau atsimušė į jo ausį.

— Jūs girdit senąją Niagarą, kuri 
krinta nuo kalnų, — tarė Pėdsekys.

— Manau, niekas nedrįs taip drąsiai 
tvirtinti, kad ši puiki plati upė krinta 
nuo kokio kalno.

’— Ji krinta, ponas Kapai, ji krinta dėl 
to, kad neturi laiptų ir kitų kelių žemyn 
nutekėti. Būtų puiku, Mabel, jei mes ga
lėtume dar keletą mylių toliau pavažiuoti 
ir pasigėrėt tuo, ką Dievas yra sukūręs.

— Tai jūs tą garsųjį krioklį esate ma
tę? — paklausė Mabel smalsiai.

— Taip. Aš buvau toje šalyje su Cin- 
gachguku šnipinėti. Jis man pasakė, kad, 
sulig jo tautos padavimais, netoli turi 
būti didelis vandens krioklys ir patarė 
pasukti kiek iš kelio jo pažiūrėti. Apie tai 
aš jau buvau girdėjęs iš šešiasdešimtųjų 
— savo pulko žmonių. Prie upės atėjom 
mes truputį aukščiau krioklio. Vienas su 
mumis buvęs jaunas dele varas rado me-
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džio žievės valtį ir norėjo nuplaukti į sa
lą, esančią tarp baisiausių sūkurių. Veltui 
mes jį atkalbinėjom nuo to pavojingo žy
gio. Srovė, pagavusi laivelį, pradėjo su 
pasiutusiu greitumu nešti. Veltui jis mė
gino varytis prieš vandenį — srovė jį nu
galėjo ir nunešė į patį krioklį. Vėliau aš 
sutikau vieną mohauką, kuris iš apačios 
buvo matęs jį krintant. Jis pasakojo, kaip 
delevaras, krisdamas, mojavo .rankomis 
ore ir kaip prapuolė putojančiuose kriok
lio sūkuriuose.

— Ir kas pasidarė su tuo nelaiminguo
ju? — paklausė Mabel.

— Jis nuėjo medžioti į savo tautos ža
liąsias lankas; nors perdaug drąsus ir 
tuščias, tačiau jis buvo teisingas ir narsus. 
Raudonodžių Manitū pasigaili savo tvari
nių lygiai taip, kaip ir krikščionių Dievas

Tame akimirksny iš minėtos tvirtovės 
driokstelėjo mažosios kanuolės šūvis; šo
vinys kaukdamas prašvilpė tarp laivo 
virvių. „Debesis“ tuoj pasišalino iš šūvių 
linijos ir ramiai sau plaukė pagal krantą. 
„Montkalmo“ niekur nebuvo matyti. Pa
siuntė vieną matrosą į krantą apsižval
gyti, bet ir tas nematė jokių burių.

Vėjas vis pūtė iš tos pačios pusės, ir 
kuteris pro dideles įlankas ir pro įtekan
čių upių žiotis greit plaukė į priekį. Nie
kur nebuvo žmonių gyvenamų vietų.

Pėdsekys džiaugėsi tokia begaline vie
numa. Ramiais laikais jis manė ateiti čia 
pamedžioti. Kapas priešingai^ murmėjo, 
kad nematyt jokio švyturio, fortų, jokių 
signalinių šviesų ir laivų prieplaukų. Jis 
manė, kad kito tokio kranto neatsirastų 
visame pasaulyje.

„Debesis“ sparčiai plaukė tolyn. Sau
lei besileidžiant, jis buvo nuplaukęs apie 
šimtą anglų mylių Osvego linkui, kur 
Dunhamas norėjo gauti tolimesnių įsa
kymų. Tam tikslui Jasperis visą naktį 
laikėsi arti kranto. Bet kai ligi forto buvo 
likusios tik kokios dvi mylios, atsisuko 
vėjas, ir kuteris turėjo pasukti į upės vi
durį, kad kartais nesusimuštų į kranto 
uolas.

Ryto aušroje prieš juos buvo matyti 
Osvego žiotys ir girdėti ryto šūviai iš 
forto. Jasperis įsakė pasukti prie forto, 
bet riksmas iš kuterio priekio nukreipė 
visų akis į pietinę žiočių dalį. Ten, tru
putį toliau, negu forto kanuolės galėjo 
pasiekti, stovėjo „Montkalmas“, matyt, jų 
belaukiąs.

Pro šalį praplaukti buvo negalima, nes 
su savo burėmis jis būtų juos per keletą 
minučių pavijęs. Seržantas tuojau pakeitė 
savo planą ir įsakė plaukti atgal. Tuoj 
pakėlė visas bures. Nuo forto šaudė ka
nuolės, pakėlė vėliavas, pylimai prisipil
dė žmonių, bet niekas negalėjo nieko pa
dėti. „Montkalmas“ tuoj iškėlė visas savo 
bures ir pradėjo medžioklę. Bet prancū
zas per daug pasitikėjo savo jėgomis. 
Jasperiui įsakius, kuteris pasuko keleto 
salų linkui, kad paslėptų nuo priešo to
limesnį savo kursą. Jam pasisekė visiškai 
iš akių išnykti ir, saulei leidžiantis, jie 
buvo netoli taip ilgai ieškotos salos. 
Prieš devintą valandą vakaro Kapas pa
reikalavo, kad būtų išmestas inkaras. Jas
peris juo mieliau sutiko, nes buvo pri
imtas jo sumanymas pasiųsti keletą žmo
nių salas ištirti, kad koks pabėgėlis neiš

duotų priešams jų sustojimo vietos. Ku
teris nuleido inkarą vienoje nuošalioje 
įlankoje, kur jį net dieną sunku buvo pa
stebėti. Po keturiasdešimt aštuonių va
landų darbo ir jaudinimosi Kapas labai 
stipriai užmigo. Pabudęs tuoj pastebėjo, 
kad laivas yra pasiruošęs keliauti. Pašo
kęs, sargybos vietoj rado tik Jasperį ir 
pilotą, jie varė kuterį pagal salą.

— Ką tai reiškia, pone Vesternai, jūs 
norit mus tiesiog į Frontenaką nuvežti? 
— šiurkščiai sušuko Kapas.

— Majoras Dunkanas man pabrėžda
mas įsakė vietą tada priplaukti, kai ne
bus žmonių ant dangčio. Po valandos, jei 
vėjas nenutils, — būsime vietoj.

Tūkstančio salų ten gal ir nebuvo, bet 
begalinė jų daugybė ir mažumas neleido 
nustatyti skaičiaus. Tik kai kur buvo ma
tyti didesnių. Jie plaukė tokiomis vieto
mis, kad burės ir stiebai beveik siekė 
medžių šakas. Vanduo buvo visiškai per
matomas.

— Aš prisipažįstu, Pėdseky, — sušuko 
pagaliau Kapas, prie kiekvieno naujo ka
nalo drebėdamas, kad nesusikultų, — kad 
tai viršija visas jūrininko žinias; visi 
įstatymai ir taisyklės tokiais atsitikimais 
eina velniop.

— Ne, Kapai, tai yra lavinimosi pabai
ga. Tik gerai stebėkite — Jasperis nie
kada nė truputį neabejoja. Nei locmano, 
nei švino, nei kelių, nei švyturio, — per
traukė jį Pėdsekys. — Man tai yra nuo
stabiausia. Vanduo juk nepalieka jokių 
pėdsakų, o Jasperis taip drąsiai plaukia į 
priekį, tarsi tiesiai prieš akis matydamas 
mokasino pėdas.

— Prakeiktas! Juk aš maniau, kad jie 
nors kompasą turi.

— Meskit virves, — sušuko Jasperis, 
tyliai juokdamasis dėl tokių draugų pa
stabų. — Dabar, vyruk, šok su virve ant 
kranto. Bet ne, pasilik! Ten yra žmonių, 
kurie galės virvę sugriebti.

Po keletos minučių kuteris stovėjo vie
noje įlankoje, stipriomis virvėmis prie 
kranto pririštas. Laivas buvo pasiekęs 
savo vietą, ir penkiasdešimt penktieji!) 
džiaugdamiesi sutiko draugus, kurie tu
rėjo juos pakeisti.

Mabel, patenkinta ir linksmą, iššoko 
ant kranto. Po jos seržantas išvedė ir ki
tus žmones, taip pat ne mažiau linksmus, 
ir nuvedė į jų butus.

Sala, kurioje stovėjo įgula, buvo ma
ža, bet labai įdomi, maloni. Didžiulius me
džius, kurie buvo matyti kitose salose, 
jau seniai, tur būt, kokios nors gamtos 
jėgos buvo sunaikinusios, ir tik lengva 
žolė dengė žemę. Krantas buvo apaugęs 
krūmais, po kuriais stovėjo daug mažų 
trobelių. Jose gyveno karininkas, karei
viai arba buvo maisto sandėliai. Rytų 
krantas sudarė mažą, visiškai krūmais ap
dengtą pusiasalį. Netoli jo buvo pastaty
tas medinis namas, kuriame buvo galima 
puikiai gintis nuo užpuolikų. Tai buvo 
vadinamas Rąstų Namas, rūpestingai ir 
stipriai pastatytas iš beveik neaptašytų 
storų medžio kamienų. Maži langeliai 
buvo skylės šaudyti; iš nutašytų medžių 
suglaustas stogas buvo storai apdengtas 
medžio žievėmis. Sunkios storos medinės

1) Pulko vadas. 

durys buvo užsklęstos stipriomis sklen- 
dėmis.

Žemutinis aukštas buvo vartojamas 
maistui ir kitiems dalykams saugoti, o 
viršutinis, iškilęs keliolika pėdų aukščiau 
pirmojo, buvo įgulos butas ir tvirtovė. 
Jo trijuose kambariuose galėjo gyventi 
apie dvylika žmonių. Šitoks sutvarkymas 
buvo tuo patogus, kad apsaugodavo įgu
lą nuo staigių užpuolimų. Namas buvo 
nedidelis, ir pro šalį keliaujantieji, per 
krūmus, jį nelabai pastebėdavo. Mato
mas jis buvo tik saloje, prie jo artinantis.

Prie namo buvo šulinys; jis buvo taip 
įtaisytas, kad vandens buvo galima pasi
semti ir lauk neišeinant. Tam tikslui po 
išsikišusiais rąstais buvo padarytos sky
lės. Paprastai jos būdavo pridengtos me
džiais. Bet pro jas buvo galima ir šaudyti 
ir vandens pasisemti.

Tuojau, kuteriui atvykus, pakeičiamoji 
sargybos dalis viską perdavė ir pasiruošė 
iškeliauti atgal. Prieš išplaukiant laivui, 
Muiras, Kapas ir seržantas susirinko pa
sitarti. Pakeičiamo būrio vadas sužinojo, 
kad tai daroma dėl jaunojo Jasperio. Ke
letui valandų praslinkus, kuteris vėl bu
vo paruoštas ir išvyko forto linkui.

Mabel tuojau aptvarkė savo ir tėvo 
kambarius, ir visi mūs pažįstamieji susi
rinko atskirai nuo kitų valgyti. Seržantas 
pasakė dukteriai, kad dar šią naktį jie 
užpulsią prancūzus. Be Muiro ir jos dė
dės Kapo turėjo likti namie dar kapralas 
M'Nabas ir keletas kareivių. Kapralas 
turėjo viskuo rūpintis; Kapas ir Muiras 
jam padės. Mabel atsisveikino su išvyks
tančiais į ekspediciją ir nuėjo ilsėtis.

KĖNIU IR JO GIMINE.

(Pabaiga iš 100 pslp.).

Antras šuolis galutinai nutraukė už
tvarą ir, davęs galingą signalą, Kėniu pra
skynė bandai kelią į laisvę. Visi — ku
melės, beveik proto netekę kumeliukai ir 
senesnieji arkliai — nusekė paskui savo 
mylimą vadą, nesąmoningai trypdami kė
sinusią juos pražudyti virvę kanopomis.

Už valandos, vis dar Kėniu vedama, 
banda risčia atbėgo į Mėlynojo Erelio 
Pievas. Jaunesnieji indėnai išvyko ne
apkenčiamų vagių gaudyti, o senesnieji 
išgirdo arklius grįžtant.

Ryto metą Dahindai suskaitė visas sa
vo kumeles, kumeliukus ir arklius, tik
tai naujo širmio, Mango, trūko.

— Aš seniai sakiau, kad sena tvarka 
geresnė už naują, — pastebėjo senis My- 
komas, — bet niekas nenorėjo manęs 
klausyti. Štai, kaip puikiai rudas žirgas 
išgelbėjo savo giminę.

— Jo niekas nebelies, — atsakė Gičė 
trumpai.

Kėniu, dar kartą tapęs vadu, atsigėrė 
upėje šalto vandens ir pamirkė savo iš
vargusias kojas minkštame dumblyne. Po 
to jis nuėjo į kalvelę ir viena žibinčia 
akim pažiūrėjo į. savo tautelę. Jo šner
vės išsiplėtė ir jis išdidžiai atsiduso.

Ed.
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Žaidimai su veidrodžiais

su

imant emulsijos, užlipykit blizgančiais šo
nais į viršų, kaip nurodyta 1 pieš., jeigu 
turite du veidrodukus tokio pat didumo, 
tai žaidimas išeis dar įdomesnis.

Įtaisykit vidutinio didumo dėžę 
dviem špūlelėmis viduje (2 pieš.) ir ant 
tų špūlelių užsukit labai gražią juostą su 
piešiniais, tą juostą perleiskit viršuj dė-

stiklų ir vieno kartono tokio pat didumo, 
kaip stiklai (3 ir 4 pieš.). Kai padarysi
me, mūsų prizmę įdėsime į tam specia
liai paruoštą cilinderį; tą cilinderį reikia 
padaryti iš plono kartono lakšto, tik rei
kia cilinderį padaryti kiek aukštesnį už 
prizmę, kaip nurodyta 5 pieš. Dabar dar

žės per tam tyčia padarytą skylę. Jeigu 
dabar mes pastatysime ant dėžės dangčio

Jeigu jūs turite keletą paprastų kiše
ninių veidrodžių ar 2—3 sunaudotas foto 
plokšteles 6x9 cm didumo, galite pada
ryti daugelį įdomių žaidimų.

1 pieš, parodo, kaip galima padaryti 
kaleidoskopą; tai yra senoviškas įdomus 
žaidimas.

Paimkite dvi sunaudotas foto plokšte
les aukščiau nurodyto didumo ir, nenu-

Juodas popietis
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du veidroduku ar stiklu ir pradėsime suk
ti špūleles, tuo būdu juosta judės ir vi- 
niosis nuo vienos špūlelės ant kitos, o 
mes veidrody matysime nepaprastai gra
žius piešinius; tokiu būdu mes jau turi
me kaleidoskopą.

Tam, kad turėtume tikrą prietaisą, rei
kia padaryti trikampinę prizmę iš dviejų

Kartoninį
C d indelis

mums reikia iš stiklo padaryti apskriti
mą tokį, kad jis galėtų gulti ant prizmės 
kraštų. Tokį apskritimą mes labai leng
vai galime patys padaryti, tik prieš tai 
išpiaukim vieną apskritimą iš kartono, 
kad turėtume formą, o vėliau paėmę stik
lą panardinsime jį į vandenį ir labai leng
vai žirklių pagalba galime išpjauti mums 
reikiamo didumo apskritą stikliuką, tik 
sąlyga: kad žirklės būtų aštrios ir turė
tume daug drąsos, reikia piauti drąsiai 
ir stipriai; taigi ir apskritimą jau padarė
me (6 pieš.). Dabar uždėsime jį ant priz
mės kraštų ir užbersime ant viršaus ke
letą spalvoto stiklo gabalėlių, vėliau pri
tvirtinsime prie prizmės žiedą iš kartono, 
o prie to žiedo prilipinsime gana plono, 
bet stipraus popierio, o prie kito mūsų 
prietaiso gedo prilipysime apskritimą iš 
popierio su skylute centre, tokiu būdu 
mes jau turėsime pabaigtą kaleidoskopą.

Dabar iameginsime jį. Pasukit jį plonu 
popierių į šviesą, o prie kito galo stipriai 
prispauskit akį ir žiūrėkit į skylutę, ci
linderį iš lengvo sukinėdami, jūs matysi
te puikius paveikslus.

8 pieš, parodo dar vieną įdomų žaidi
mą, kurį galima padaryti iš senų veidro
džių.

Padarykime siaurą, bet gana ilgą dėžę, 
prie kiekvieno siauro šono prilipykim po 
veidrodį, dešinėj pusėj, veidroduko vidu
je reikia išgręžti skylutę. Šiaip gręžti 
skylę veidrody, aišku, veidrodis suspro
ginės, bet mes prieš tai ištepsim tą vietą, 
kur gręšim, terpentinu ir paprastu gele
žiniu grąžtu galime gręžti. Į dėžės vidų 
įdėkim kokią nors figūrėlę. Dėžės dang
tyje išpiaukim skylę ir uždenkim ją stik
lu, kad galėtų įeiti šviesa. Dabar, žiūrė
dami į veidrodžio skylutę, vietoj vienos, 
mes pamatysime apie dešimts figūrėlių.

Planas,

Gal dar įdomesnį žaidimą galima pa
daryti kitokių prietaisų pagalba, tik čia 
jau reikia mokėti elgtis su elektra, rei
kia mokėti ją jungti. Bet jeigu kas ne
mokėtų ar nenorėtų junginėti elektros, 
gali pamėginti tai atlikti su kišenine elek
tros lempute.

JONAS TAŠKAS IR KUKUTIS.

Puikiai žino Jonas Taškas — 
Dešimt centų dar ne kažkas, 
Bet kai krinta viens prie kito, 
Darosi iš centų litai.
Taupo Taškas pamaži, 
O idėja jo graži.

Sutaupytų centų naštą 
Jonas nunešė į paštą; 
Nepajuto, kai sutaupė, 
O smagumo bus su kaupu. 
Aišku, žiūrint iš šalies — 
„Skautų Aidą“ pasikvies.

Ar gali būti toks vikrus, kaip tas dramblys?
Visas prietaisas labai aiškiai nurody

tas 9 pieš. Jeigu žiūrėti į atidarą dėžės 
pusę žiebiant paeiliui prie dėžės įtaisy
tas elektros lemputes, mes pastebėsime, 
kaip tuščias stiklinis indas tuoj prisipil
dys vandens ir kaip linksmos žuvelės 
nardys vandeny. Visas gudrumas čia ta
me, kad jūs į dėžę statote į du priešingus 
kampus du vienodus indus, bet vienas 
tuščias, o antras su vandeniu ir žuvelė
mis. Elektros lemputes žiebiant iš eilės, 
pirmiau vieną, paskui kitą, galite matyti 
tik vieną apšviestą stiklinę, ar atspindį 
kitos stikle. Jeigu nenorėtumėt visa tai 
daryti elektros pagalba, galima pamėginti 
degtukų pagalba. Reikia nueiti į tamsų 
kambarį ir prie dėžės angos H. žiebti deg
tukus taip pat paeiliui, pirmiau iš vienos 
pusės, paskui iš kitos.

Tuo šį kartą baigsiu, o jūs visi pamė
ginkit padaryti nurodytus prietaisus. Kai 
pradėsit daryti, pamatysit, kaip įdomu, tik 
nepamirškit, kad stiklą plaunant būtinai 
jį reikia panardinti į vandenį ir kad sky
lutę gręžiant veidrody reikia tą vietą iš
tepti terpentinu. E. Ch.

—Oi-lia-lylia!—linksmos gaidos—Nėra pas Kukutį „Aido“
Atkeliavo „Skautų Aidas“. 
Daug dalykų įdomiausių 
Beria Jonui jis į ausį. 
Na, brolyt, ir mes eiva 
Pasikviest jį pas save!

Centus niekniekiam išleido, 
Dabar liūdni reikaliukai — 
Liko vieni popieriukai... 
Kol nevėlu, Kukuti, 
Paskubėk ir tu taupyti!
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Pasiklaust - sužinosi I KONKURSŲ FRONTE.
Z KAINA 3« Ct 

i/Vtgj su cLcdvia.* Ar Skautų Aido biografijų konkursui reikia siųsti tik Lietuvos žmonių biografijas ar galima ir kitų? (P. M.)— Konkurso sąlygos nenustato, kad būtų negalima patiekti ne mūsų krašto įžymių žmonių biografijų.* Ar skautiškų piešinių konkursui galima patiekti nukopijuotus iš Skautų Aido ar kitur piešinius, ar reikia juos pačiam sugalvoti.— Konkursas turi paskatinti pačius skautus ir skautes kurti skautiško turinio piešinius ir tuo pakelti skautiškų iliustracijų kultūrą. Tie piešiniai turi būti naujas žingsnis, nauja mintis, nauja jos forma. Todėl piešiniai, kurie būtų nukopijuoti, negalės šiame konkurse būt žiūrimi. Šia proga reikėtų pasakyti, kad iš viso yra negirtina, jei kas kopijuoja kitų žmonių kūrybą ir ją rodo kaip savo.LIUDIJIMAI.* 1935 m. pamečiau skauto liudijimą. Dabar noriu įsigyti kitą. Ką turiu daryti?
(Lapinas).— Pametęs liudijimą turėjai tuoj, per savo vadovybę, pranešti tuntininkui. Dingęs liudijimas turi būti paskelbtas Skautų Aide. Kai apie dingusį liudijimą yra paskelbta Sk. Aide, tuntininkas gali išduoti naują liudijimą. Labai gaila, kad taip ilgai nesirūpinai savo dingusiu liudijimu. Bet dabar vis vien turėsi skelbti ir sumokėti 2 litus skelbimo mokesčio.

2. Štai veržias kibirkštys į naktį, 
mes drąsiai žiūrime į jas, 
mes pasiryžę jas tuoj pasekti 
ir nugalėt plačias erdves!

Tra lia lia Ha lia lia lia 
Kilni skautų dvasia!

3. Ir dūmai veržiasi ir kelias, 
jiems kelio niekas neužstos — 
liepsnoki, lauže. Juk skautai gali 
kovoti labui Lietuvos!

Tra lia lia lia lia lia lia 
Kilni skautų dvasia!

4. Tu mūsų uždegei krūtinę 
ir kai tik trimitas sugaus, į darbą stosim mes sutartiniai 
Liepsnoki, lauže, vis smarkiau!

Tra lia lia lia lia lia lia 
Kilni skautų dvasia!

* Noriu vasarą keliauti. Esu penkiolikos metų. Ar reikia turėti kokį asmens liudijimą? (Lapinas).— Be jokio asmens liudijimo keliauti negalėsi. Būtinai turi turėti kokį asmens liudijimą. Galiojantis skauto liudijimas su fotografija kelionėje tiks.

7 5 .M
mokančiam 
piešti

Skaityk 105 psl.

RAULAS KNIKIS PASLIŪZlNINKAS.

IS SKAUTĖS DIENORAŠČIO.(Tęsinys iš 116 pslp.).meniškosios lietuvaitės rankos galėjo tokį dalyką sukurti iš paprastų Liudgardo miško samanėlių. Man labai gaila, kad nė foto aparatas neužfiksavo jos; ir bus ji tik prisiminimuose bei susidariusioj legendoj — kaip iš daromos vaidilutės pirmiausia išėjęs šuo, paskui — laukinė katė, kurios skautės išsigandusios ir išbėgiojusios; bet kai viršininkė palenkusi jai galvutę ir išėjusi vaidilutė.Nepaprastai gražią nuotaiką sudarydavo toji originali vakarinė malda prie krikščioniškojo kryžiaus ir senovės lietuvių religiją primenančio aukuro su ta nuostabiąja vaidilute.Gražūs buvo ir bendri laužai ant pat Asvejos kranto. Prie jų kiekvieną vakarą prisirinkdavo daugybė žmonių pagyventi skautiškąja nuotaika ir pasiklausyti stovyklinių dainų. Tik iš kitos ežero 

pusės negalėdavo ateiti mūsų pavergtieji broliai vilniečiai...Bet, dėl jų iš visur (nes buvo ir kitų Lietuvos vietovių skaučių, ne tik Ukmergės r. tunto) susirinko čia sesės skautės ir broliai į Liudgardo mišką, dėl jų kiekvieną vakarą degė skautiškieji laužai keliasdešimties kilometrų Asvejos ežero krante, dėl jų plaukė dainos iš jaunų, savo tėvynę mylinčių dūkrų-sūnų, krūtinių.Daug ką galima pamiršti, bet, tur būt, niekados neišdils iš atminties Liudgardo miške spinduliavę artimų sesių veidai, mistiškoji vakarinė malda, žavingasis Dubingių - Asvejos ežeras, pilnas vandens lelijų... Ir dabar mano akyse jos tebeskleidžia savo žiedus, šalia raudonom žemuogėm žydinčių tulpių ir gintarinio smėlio ramunių prie palapinių. Daug tų Asvejos ežero perlų priskynė man Rytų Aukštaitijos dukros, prašydamos nuvežti jų kauniškėms sesėms ir broliams. Ir atvežiau jas rūpestingai, kaip brangią simbolinę dovaną. Kai tie nuskintieji lelijų žiedeliai nuvys ir jei kada ir ant jų gyvosios versmės šiaurys pustys snaiges sūkuriais, mes neužsimiršime... Mes budėsime laukdami tikrojo laisvės lelijom žydinčio pavasario, brangiame Vilniaus 
krašte. Ringelių Lakštingala.
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