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OFICIALINĖ DALIS
SPECIALYBIŲ PROGRAMOS

(Perspausdinama iš 1930 m. L. S. Br. statuto).
SKAUTŲ.

(Tęsinys iš 5 nr.).

Kelrodys. Smulkiai žinoti savo gyvenamos vietos apylinkę 
ir jos istoriją. Žinoti gaisrines, policijos, pašto, telegrafo ir tele
fono įstaigos, gelžkelio stotys, artimiausias gydytojas, fabrikas, 
amatininkai, įvairios dirbtuvės ir kita.

Knygrišys. Turi mokėti rišti knygas, uždėti kietus viršelius 
ir pagražinti knygas bei viršelius.

Mechanikas. Privalo mokėti pataisyti paprasčiausius visų 
vartojamus dalykus, įvairias žemės ūkio mašinas, vandentiekį 
ir centralinį šildymą. Žinoti įvairias medžiagų rūšis ir kuri jų 
kokiems darbams vartojama.

Medžiotojas. Turi padaryti 12 laukinių žvėrių nuotraukų 
(gamtoje) ir jas išdirbti. Žinoti gyvenimą ir papročius kiek
vieno jo nufotografuoto gyvulio ar paukščio.

Menininkas. Privalo per 2 valandas nupiešti tris piešinius:
1) kur nors matytą piešinį (ir papasakoti kur ir kada jį matė),
2) ką nors iš natūros, 3) iš savo vaizduotės.

Metereologas. Turi vesti 2 mėnesių tikslų metereologinį 
dienoraštį. Žinoti įvairių metereologinių įrankių, kaip: baro
metro, barografo ir kt. veikimą. Skaityti metereologijos žemėlapį.

Miškininkas. Pažinti visus Lietuvos miškuos jų augančius 
medžius. Mokėti medį pasėti, pasodinti ir jį auginti. Žinoti kam 
labiau tinka svarbiausių veislių mediena. Mokėti nukirsti medį 
ir sukrauti malkas. Žinoti šie matai: kietmeteris ir erdmeteris. 
Mokėti matuoti augančio ir nukirsto medžio tūrį. Paaiškinti 
miškų naudą kraštui. Žinoti pagrindiniai miškų apsaugos nuo 
gaisro ir vabzdžių dėsniai ir Lietuvos miškų administracinis su
tvarkymas.

Mūrininkas. Turi išmūryti kelių plytų aukštumo mūro sie
ną, padaryti kertę. Mokėti vartoti mūrininko įrankius. Paruošti 
reikalingą mūryti medžiagą ir žinoti jos ypatybes.

Muzikantas. Mokėti iš gaidų griežti kokiu nors muzikos 
instrumentu.

Pienininkas. Privalo turėti teoretinių ir praktinių žinių 
apie karves, jų melžimą, sviesto bei sūrio darymą įr pieno steri
lizavimą; mokėti prižiūrėti pieninės įrankius.

Pynėjas. Turi mokėti pinti iš šiaudų ir jiems panašių me
džiagų, virvelių ir medžio žaliavos įvairius krepšelius, pintinė
les, baldus ir kt. tolygius dalykus. Mokėti paruošti pynimui 
medžiagą ir žinoti jos ypatybes.

Plaukėjas. Turi lengvai apsirėdęs (be batų) perplaukti 50 
metrų ir plaukdamas nusirengti. Nuplaukti 100 metrų paprastai 
ir 50 metrų aukštelnikam, laikant rankas ant krūtinės ar prie 
šonų. Mokėti pasinerti ir paimti nuo dugno kokį nors daiktą 
ir gelbėti skęstantį.

Paukštininkas. Privalo turėti praktiškų ir teoretiškų žinių 
iš paukštininkystės ir būti susipažinusiu su pavyzdingu paukš
čių ūkiu. Mokėti papiauti, nupešti ir paruošti rinkai paukščius; 
pakuoti paukščius ir kiaušinius.

Pionierius. Mokėti nukirsti 25 cm. diametro medį ir jį nu
tašyti. Tamsoje surišti 10 pionierių darbe vartojamų mazgų. 
Padaryti keltą ir lauko virtuvę, pastatyti tiltą, vartus, pastogę 
trims žmonėms, signalizacijai bokštelį ir kitus reikalingus sto
vyklai įrengimus.

L. S. S. LIUDIJIMAI.
D. L. K. Kęstučio dr-vės skauto Žilevičiaus Jono iš Viekš

nių pamestą skauto liudijimą ser. I Nr. 452, išduotą Mažeikių 
Tunto ir pratęstą iki 1937.X.1. laikyti be vertės.
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7 (178) nr. / Kaunas, 1937 m. balandžio m. 10 d. / XV metai

PASAULINĖ JAMBOREE 1937 M. OLANDIJOJE.
(Pranešimas skautams).

Laikas ir vieta. V pasaulio jamboree įvyks Olandijoje, ne
toli Amsterdamo, Bloemendaal - Vogelenzang'e, VII.31—VTU.9 
dienomis.

Lietuvos reprezentacinė draugovė. Mes susirinksime Kaune 
VII.20 ir keletą dienų ruošimės kelionei, stovyklavimui ir tin
kamai savo tautos ir savo brolijos reprezentacijai.

VII.25 d. rytą draugovė specialiai nusamdytais autobusais 
iš Kauno per Karaliaučių, Berlyną, Hannoverį važiuos Olandi- 
jon. Pasibaigus stovyklai (apie VIII.ll—12) numatoma vykti 
per Belgiją į Prancūziją ir apžiūrėti Paryžiaus pasaulinę paro
dą. Po to per Vokietiją draugovė apie VIII.20—22 grįš į Kaimą.

Mokestis. Kelionė, pragyvenimas nuo VII.20 ligi VIII.20, fak
tines išlaidos vizoms, leidimams ir kitiems reikalams sieks 
Lt. 350.—

Įsiregistravimas. Skautai, norintieji dalyvauti reprezenta
cinė j draugovėj, ligi birželio mėn. 4 dienos atsiunčia pareiški
mus ir Lt. 50,— registracijos mokesčio.

Pareiškimuose parašo: a) savo amžių, b) kur ir kiek laiko 
yra stovyklavęs, c) kokias pareigas eina skautų organizacijoje, 
d) kurių svetimų kalbų moka, e) tikslų savo gyv. vietos adresą. 
Draugovės vadovybė, gavusi pareiškimus ir registracijos mo
kestį, kiekvienam nusiųs savo pranešimą ir smulkesnių nuro
dymų raštu.

Jeigu paaiškės, kad kandidatas dėl rimtų priežasčių Olan- 
dijon vykti negalės, tai įmokėtasis registracijos mokestis bus 
jam tuojau sugrąžintas.

Informacijos. Bendros informacijos teikiamos per Skautu 
Aidą. Įsiregistravusiems ir į draugovę priimtiems jų pareiški
muose nurodytais adresais kiekvienam bus nusiųsti pranešimai 
apie pasiruošimą kelionei ir stovyklai.

Laiškus ir pinigus siųsti šiuo adresu:
Lietuvos Skautų Sąjunga

Kaunas, Nepriklausomybės a. 4.

Baigiamosios pastabos. Savaime aišku, kad už nurodytą 
mokestį (atmetus dar žymią dalį kelionei ir leidimams) gyve
nimas Vakarų Europoj negalės pasižymėti sotumu ir patogumais. 
Be to, įsidėmėtina, kad visais tais momentais, kai reiks repre
zentuoti savąjį kraštą, iš draugovės narių bus laukiama ir tiki
masi didelio susiklausymo, aukšto laipsnio drausmės ir darbš
tumo. Nemanome, kad reprezentacinei draugovei tiktų tie 
asmens, kuriems ilgos kelionės, gyvenimo ir veikimo sąlygos 
būtų per sunkios, kurie nepajėgtų pakelti kelionės vargo ir ne
patogumų.

Tiems skautams, kurie yra rimtai pasiryžę stoti į reprezen
tacinę draugovę, patariama ilgai nedelsiant siųst pareiškimus ir 
registracijos mokestį. Dr-vės vadovybei būtų labai gera, jeigu 
jau birželio mėn. viduryje apytikriai žinotų kontingento sudėtį. 
Antra vertus, susidomėjimas kelione taip didelis ir kandidatų 
tiek daug jau turime, kad mes nepasižadame garantuot, kad per 
vėlai atsiųstus pareiškimus svarstysime.

Psktn. Pr. Karalius,
Reprezentacinės dr-vės vadas.
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Skautų Sąjungos Šefas 
Valstybės Prezidentas 
ANTANAS SMETONA
š. m. IV.2. atsilankė skautų ir skaučių 
vadų suvažiavime ir pasakė didelę kalbą, 

kurios santrauka čia dedama.

Žmogus auga ir bręsta labai 
įvairios aplinkumos įtakoje, ir dėl 
to jam pritampa, ar bent gali pri
tapti daug gero ir, deja, daug blogo. 
Nors žmoguje yra tvirtų geru savy
bių atsispirti blogosioms ir šioms 
įveikti, tačiau jam pravartu vado 
auklėtojo pagalba, kad galėtų iš
augti stipri asmenybė. Žmogus nie
kur negyvena vienas skyrium, žmo
gus iš pat mažens, tik gimęs, patenka kitų globon ir va- 
dovybėn. Tėvas su motina yra patys didieji vaiko auklė
tojai ir jo mokytojai, toliau eina jo giminės ir artimieji, 
galiausiai pasitinka jį mokykla. Ko toliau, to platesnis 
darosi įtakos rinkis jaunuoliams: juos apsupa įvairios 
draugijos, parodo jiems daugiausia įtakos kariuomenė, 
bažnyčia ir valstybė. Taip bręsta aplinkumoje žmogaus 
asmenybė, lydima šiokio ar tokio vado. Vado dėsnis kul
tūros gyvenime toks yra senumo, kaip ir žmonijos, nors 
visuomenės santvarkoje rungiasi dvi, tarytum, priešin ■ 
gos srovės — liberalinė ir autoritetinė. Tačiau ir libera
linė srovė negali išvengti autoriteto.

Mūsų dabartis betgi skiriasi nuo antikinės senovės, 
iš kurios esame paveldėję mokslo, meno ir religijos kul
tūrą. Senovė svyravo tarp palaidos laisvės ir despotijos, 
dabartis randa laisvę organizuotoje visuomenėje. Pla
tesnė ir tvirtesnė visuomenės organizacija, tai ir laisvė 

tikresnė. Taip esant, yra įmanomas 
lengviau kolektyvinis ir asmeninis 
auklėjimas. Aplinkuma daro sveria
mosios įtakos žmogui, todėl organi
zacijomis siekiame padaryti aplinku
mą patogesnę.

Kadangi žmogaus gamta visuose 
kraštuose yra ta pati, tai ir auklėji
mo dėsniai gali būti tie patys. Juk 
įgimta jam noras žinoti, ieškoti tie

sos, įgimtas grožio ir dorovės jausmas, jis vaduojasi vi
sur tais pačiais logikos, galvojimo dėsniais, siekia gra
žiai jausti ir dorai elgtis. Šit kodėl tapo galimos tokios 
skautų brolijos bei seserijos, visuotiniško, tarptautiško, 
drauge ir tautiško pobūdžio, šit kodėl skautų organiza
cija, paplitusi visose mūsų žemės dalyse, įima savin įvai
rių žmonijos padermių ir kilčių, įvairiausių tautų ir ti
kybų. Tikybos, kad ir labai skirtingos, kaip krikščionys, 
musulmonai ir kitokios, gyvena tais pačiais pagrindiniais 
dėsniais, nors tie dėsniai, ar bent jų esmė, pasireiškia 
gyvenime visokia forma, destis, kurio krašto ar kurios 
tautos istoriniai, etniniai ar tautiniai savumai.

Ne vienoda uniforma, o bendrieji dorovės dėsniai ir 
auklėjimo metodai jungia išplitusią visur skautų orga
nizaciją. Tarptautinėje politikoje vyrauja oportunizmas, 
tariant nesilaikymas dorovės dėsnių. O skautų brolijos 
ir seserijos, būdamos tolimos politikai, siekdamos pla-

Tautos Vadas A. SMETONA skautų-čių vadų suvažiavime: 1. garbės prezidiumas, Šefas sako kalbą, kairėje krašto apsaugos 
ministeris brig. gen. Dirmantas, vyr. kariuom. kapelionas dek. V. Mironas, dešinėje kariuomenės vadas g. št. pulk. S. Raštikis, 
šviet. ministerio atstovas dir. Vaitiekūnas, tarybos pirmininkas dr. Alekna, brolijos vadas pulk. Šarauskas ir k.; 2. Šefas ir 

aukštieji svečiai su suvažiavimo dalyviais; 3. Šefas apleidžia suvažiavimą.
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taus .kultūrinio bendravimo, palaiko tarptautinę, jei ga
lima taip pasakyti, moralę ir visuotiniškos kultūros 
svorį. Jokios kitos tarptautįškos organizacijos taip gerai 
nesugyveną, kaip skautų orgdnizacija.

•? Lietuvos skautai, atsirado beatgimstant Lietuvos 
valstybei, beatgaunant lietuvių tautai savo laisvę. Taigi 
jie turi savo garbingą istoriją, nors nestigo jiems visokių 
kliūčių pakelyje. Jie tas kliūtis įveikė ir šiandien yra 
stiprūs: Mūsų skautų organizacija skiriasi gal nuo kitų 
kraštų tolygių organizacijų tuo, kad apie ją suspiesti 
daugiausia moksleiviai ir moksleivės. Tai labai gera 
vieninga medžiaga auklėtojams. Mūsų skautų organi
zacija yra geriausia pagelbininkė mūsų mokykloms. 
Mokyklose moko ir auklėja vien mokytojai, o skautų 
vadais eina visokių inteligentijos sluoksnių žmonės.

Dorovės dėsniai ir auklėjimo metodai skautams 
visur tie patys: auklėti jaunuolių būdą ten, kur jie dir
ba, auklėtis dirbant savo darbą, gerai atlikti savo prie
dermė, kuri pasiimta ar uždėta, mokykloje ar kur kitur. 
Bet skautų organizacija nėra pas mus vienintelė orga
nizacija: yra juk' šauliai, jaunalietuviai, pavasarininkai, 
jaunieji ūkininkai ir' dar kitokie. Taigi skautams ne
dera užsidaryti vien savyje. Kai atsitinka, tai reikia 
dirbti drauge ir su šiomis organizacijomis. Kaip darži
ninkui, ūgdančiam gėles ir kitus gerus augalus, tenka 
pirmiausia susirūpinti, kad jų neapniktų piktažolės, taip 
ir auklėtojui, sergstinčiam jaunimą, reikia užsibrėžtą 
plotą, organizaciją, apsitverti tvora, kad kas nereikalin
gas tenai neįlįstų. Tai tiesa.. . Bet ir daržininkai ben
drauja su sau tolygiais, kad daugiau pramoktų ir ko 
gero patirtų, bendrų tikslų siekdami. Auklėtojai vadai, 
kai dirba su kitų organizacijų vadais, pagilina savo ži
nias ir praplečia orizontus savo darbui.

Taigi vadai auklėtojai turi patys toliau mokytis ir 
auklėtis, kad savo sielos platumu turėtų daugiau svorio, 
kitus beauklėdami. Tiesos, grožio ir gėrio akiračiai 
jiems turi būti visuomet akivaizdoje, ir jie turi būti vi
suomet pasiruošę atsakyti į klausimus, atsimušančius iš 
aplinkumos auklėtinių sielose.

Dievui ir Tėvynei — aukščiausias skautų auklėjimo 
šūkis. Vaduodamies dievinos dorovės dėsniais, dirbame 
ir tarnaujame Tėvynei. Gerai daug kas žinoti, bet pir
mutinė priedermė pažinti savo krašto ir savo tautos isto
rija, savo gimtoji kalba, savo tautos menas ir jos kas
dieninė buitis, — pažinti visą, kas yra mūsų, kas yra 
sava, tautiška. Žinoma, nevisa pasiekiama iš karto, visa 
ateina tiek, kiek galime aprėpti.

Vadai, mokytojai, auklėtojai, visur turi būti prakil
nesni ir pranašesni. Jie tokie bus, kai dirbs, judės, veiks, 
rūpinsis tuo, ką įsižadėję, — kai patys augs. Vadai pri
valo patys mokytis ir patys auklėtis.

Taigi, iš vieno auklėjimo klausimo randasi dvilypis 
klausimas: auklėti ir mokyti kitus, auklėtis ir mokytis 
patiems. Skautų brolijos ir seserijos vadai, turėdami 
apsčiai patyrimo, mokės toliau gvildyti šią dvišaką pro
blemą. Ji labai svarbi. Skautų organizacija auklėja 
mūsų jauną inteligentiją, mūsų ateitį. Jai tenka augti 
ne tiek į plotį, į skaičių, kiek į aukštį. Skautų organiza
cija gali plėstis tiek, kiek stiprės jos vadovybė. Būtų 
klaidinga, neturint pakankamų pajėgų plačiau šakotis.

Ši tiesa tinka kiekvienai organizacijai.
Šia proga tenka pasidžiaugti, kad mūsų skautų va

dovybės veteranai tebestovi priekyje ir nepailsdami te
besidarbuoja. Jų nuopelnai dideli mūsų moksleivių 
auklėjime.

Brolijos vadų suvažiavimas
Skautų brolijos vadų suvažiavimas 

prasidėjo bal. mėn. 2 d. 10 vaL Karo Mu
ziejuje, iškilmingu posėdžiu, kuriame da
lyvavo ir skaūčių vadovių suvažiavimo 
dalyvės ir 'daugelis svečių — skautų bi
čiulių.

Į iškilmingą posėdį pradžioje atvyko 
krašto apsaugos ministeris brig. gen. Dir- 
mantas, kariuomenės vadas gen. št. pik. 
Raštikis, ats. div. gėn. Bulota, dir. Vaitie
kūnas, vyr. kariuomenės kapelionas kun. 
Mironas, daug kitų aukštų svečių ir skau
tų vadovybė.

Posėdį atidarė skautų sąjungos tarybos 
pirmininkas vyr. sktn. dr. Alekna, nuro
dydamas šio suvažiavimo uždavinius. To
liau kalbėjo kariuomenės vadas. Jis nu
rodė ryšį tarp skautų ir karių, pabrėžda
mas, kad geri skautai visuomet būna geri 
kariai. Kartu pasidžiaugė naujais skautų 
brolijos užsibrėžimais krašto saugumo . 
sąmonės skautuose stiprinimo darbe, la
vinant skautus planerizmo, aviomodeliz- 
mo, sanitarijos ir kai kuriose ryšių srity
se. Kariuomenės vado kalbą palydėjo 
triukšmingi aplodismentai.

Dir. Vaitiekūnas, atstovaująs p. švieti
mo ministerį, nurodė skautiško auklėjimo 
reikšmę mokyklose ir už jų sienų ir pa
linkėjo aktingo darbo.

10 vai. 40 min. į posėdį atvyko J. E. 
Valstybės Prezidentas Skautų Šefas Anta
nas Smetoųą. Vadai savo, šefą sutiko 
skautiško džiaugsmo ovacijomis. Valsty
bės Prezidentas pasakė ilgą ir reikšmingą 
kalbą. Po Šefo kalbos posėdžio dalyviai 

sugiedojo Tautos himną, ilgiausių metų 
Šefui ir griausmingai praskambėjo šūkis 
— Budim, budėsim, Tėvynę mylėsim;
Tautos Vade, Mūsų Vade, vesk — mes 
seksim Tave. Nuoširdus valio muziejaus 
salėje ir sodelyje aidėjo Šefui išvykstant. .

Suvažiavimą sveikino šaulių s-gos va
das pulk. Saladžius, savanorių s-gos pir
mininkas adv. Gužas, Vilniaus vadavimo 
s-gos p-kas dir. Juška, Birutės ir Graži
nos moterų dr-jų atstovės

. <

Vyr, inspektorius psktn. M. Kviklys 
skaitė paskaitą: Skautybės pagrindas —

Brolijos vadų suvažiavimo dalyviai iškilmingame posėdyje.
.)

auklėjimas. Joje nurodė skautiškojo auk
lėjimo reikšmę ir veikimo būdus. Vyr. 
sktn. pik. Šarauskas nupasakojo brolijos 
darbo gaires. Po tb sekė ištisa eilė pašne
kesių, išplaukusių iš pirmosios paskaitos. 
Tai buvo: dir. psktn. Vosyliaus — Tauti
nio ir valstybinio auklėjimo elementai 
skautų darbe, dir. sktn. Rainio — sociali
nio klausimo aktualijos ir skautų auklė-
jimas, insp. vyr. sktn. K. Ubeikos •;— re
liginio auklėjimo momentai skautų darbe, 
vyr. sktn. pulk. Kalmanto — skautų orga
nizacija tautos karinio ugdymo talkoje, 
insp. A. Vokietaičio — skautų darbas ir 
mokykla.

17 v. 30 min. suvažiavimų dalyviai da
lyvavo Karo Muziejaus vėliavų nuleidimo
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apeigose ir uždėjo vainiką ant Nežinomo
jo Kareivio kapo.

Vakare vadai ir vadovės, rėmėjai, 
skautai ir skautės skaitlingai dalyvavo 
valstybės teatre skautams skirtam Račiū
no operos Trys Talismanai spektakly. Čia 
vadai turėjo didelio džiaugsmo per visą 
spektaklį matyti savo Šefą. Šefas teatre 
buvo sutiktas skautų ugniagesių garbės 
sargybos, o Kauno tuntų atstovai iš sce
nos pasiuntė gražų sveikinimą, pakarto
dami jo mintis. Galingai nuskambėjo vi
sų dalyvių šūkis — gyvuok, gyvuok, gy
vuok...

Kitą dieną svarstyti tautinės stovyklos 
reikalai. Skaityti pašnekesiai tokiomis te
momis: v. sktn. K. Lauciaus — Lietuvos 
vardo garsinimas ir skautai, v. sktn. K. 
Palčiausko — II-ji tautinė stovykla 1938 
m., sktn. V. Čepo — tautinės stovyklos 
programa ir jos paruošimas, p. Preiso — 
tautinės stovyklos ūkis ir ūkiškasis pasi
rengimas, v. sk. K. Lauciaus — mūsų 
skautų santykiavimas su užsienių skau
tais Il-je tautinėje stovykloje. Suvažiavi
mo dalyviai gyvai domėjosi tautinės sto
vyklos klausimais.

Rajonų vadai, tuntininkai, vietininkai 
ir rėmėjai buvo nuvykę į Basanavičiaus 
šilą A. Panemunėje, kur apžiūrėjo tauti
nės stovyklos vietą.

Po pietų įvyko atskiri tuntininkų ir 
rėmėjų, jaunesniųjų skautų vadų, skautų, 
jūrų skautų ir vyčių vadų pasitarimai. 
Juose pasikalbėta bėgamaisiais klausi
mais. Tuntininkų, vietininkų ir rajonų va
dų pasitarimą vedė pats brolijos vadas, 
šakų vadovų pasitarimus — vyriausios 
vadijos skyrių vedėjai.

Iki pietų, taip pat ir visą pirmąją su
važiavimo dieną, visi darbai ėjo Vytauto 
Didžiojo Muziejuje. Suvažiavimo daly
viams buvo parodyti naujieji Kovų Var
pai. Karo muziejaus viršininkui, dideliam 
skautų draugui, brig. gen. Nagevičiui, už 
malonų svetingumą skautišku nuoširdu
mu padėkota. Antrą dieną po pietų dar
bai ėjo Aušros bern. gimnazijoje. Čia 17 
vai. suvažiavimas nuotaikingais šūkiais 
Sąjungos Šefui ir Tautos himnu uždary
tas.

Suvažiavime dalyvavo 230 vadų; dau
giausia buvo Kauno Pilies tunto (20), Ro
kiškio tunto (16), Panevėžio t. (15), Kau
no Aušros t. (14) ir iš Alytaus bei Šiau-

Seserijos vadovės iškilmingame posėdyje.

Tuntą ir vietininkijų atstovių \ ’“> 
suvažiavimas

IV.l ir 2 d. d. Kaune, Aušros merg. 
gimnazijos patalpose įvyko seserijos tuntų 
ir vietininkijų atstovių suvažiavimas 1938 
m. tautinės stovyklos reikalams aptarti. 
Suvažiavimą atidarė seserijos vadė sktn. 
K. Žilinskienė, sveikindama iš įvairių Lie
tuvos kraštų suvažiavusias skaučių vado
ves ir pabrėždama svarbųjį suvažiavimo 
tikslą: 1938 m. tautinė stovykla gerai pa
vyks, jei visos dirbsime ir stengsimės pa
kelti savo ir vadovaujamų sesių skautiš- 
kumą. Prieš užsienį mes reprezentuosime 
ne tiktai Lietuvos skautes, bet ir Lietuvos 
moterį. Mūsų kraštas neturi to, kas ypa
tingai kristų į akį, užimponuotų; todėl 
turime parodyti savo vidų, sielos turinį.

Visoje suvažiavimo programoje — 1938 
m. tautinės stovyklos klausimai ir įvairūs 
jos reikalai. Daugiausia viskuo rūpinosi 
tos stovyklos rengimo komitetas, kurį su
daro vyr. sktn. E. Barščiauskaitė, sktn. 
V. Arminaitė, sktn. I. Jonaitienė, sktn. V. 
Barmienė ir sktn. Gr. Venclauskaitė, ir 
vyr. seserijos vadijos narės.

Apie skaučių darbų parodą taut, sto
vyklos metu referavo sktn. V. Barmienė. 
Paskaitą apie parodos eksponatų medžia
gą skaitė Žemės Ūkio Akademijos lektorė 
p. A. Glemžaitė. Po istorinės moterų 
rankdarbių apžvalgos, malonioji lek
torė nurodė rankdarbių tautiškumo 
esmę, tikslą ir reikšmę. Moteris iš meilės 
daug ką gražaus padaro ir savo skoningu
mu iš penojo meno sukuria naujų verty
bių. Tulpės ir rūtos nėra vien tiktai mū
sų tautos mene; yra jų ir kitur, tik mūsų 

lių tuntų (po 13). Pareigų atžvilgiu su
važiavimo dalyviai buvo: rajonų vadų 3, 
tuntininkų, vietininkų ir jų pavaduotojų 
— 19, tuntų vadijų narių — 32, vyčių 
draugovių vadų — 14, skautų draugininkų 
ir jų pavaduotojų — 86, jaunesniųjų skau
tų draugininkų ir jų pavaduotojų — 20, 
jūrų skautų vadų ir jų pavaduotojų — 
20, rėmėjų atstovų — 12, kitų pareigūnų 
ir paskirų skautų — 12 ir studentų skau
tų — 3.

tautos mene pasireiškia savotiškas jų su
grupavimas, lietuviška kompozicija. Mūsų 
rankdarbiams būdingas tiesus dygsnis; 
kryželiai atima mūsų ornamentų švelnu
mą. Labai naudingų praktiškų nurodymų 
duota apie jaunesniųjų skaučių ir skaučių 
rankdarbius ne tik stovykloje (palapinės 
įrengimas, stovyklinė lova ir k.), bet įvai
raus tipo iškylose, draugovės gyvenime, 
dr-vės buklo įrengime ir asmeniškame 
gyvenime. «

Dail. A. Tamošaitis, kalbėdamas apie 
įvairių Lietuvos provincijų moterų tau
tiškus rūbus, pabrėžė, kad lietuvės tautiš
ki rūbai neturi būti sušabloninti; jie turi 
pareikšti moterį menininkę. Žvilgterėję į 
liaudies taut, rūbų pavyzdžius, niekur ne
rasime keleto visiškai vienodų kostiumų; 
visi jie viens nuo kito ar tai raštais, ąr 
audimu skiriasi. Šiam tikslui fabrikas ne
tinka.

Sktn. I. Jonaitienė plačiai kalbėjo apie 
tautinės stovyklos dalyvių skaičių, sto
vyklos rajonus, jų įrengimą, santvarką, 
virtuvės ūkį etc.

Vyr. sktn. E. Barščiauskaitė kalbėjo 
apie pasirengimą tautinei stovyklai skau
tiškojo patyrimo, tvarkingumo ir draus
mės atžvilgiu.

Pirmos suvažiavimo dienos programa 
užbaigta Skautininkių Klubo sueiga ir 
sktn-kių įžodžiu. Antrą dieną suvažiavi
mo darbai pradėti tautinių šokių demons
travimu, kurį pravedė sktn. V. Arminai
tė ir vyr. sk. O. Kazakaitytė. • .

Po bendrai surengto brolijos ir sese
rijos iškilmingo posėdžio V. D. Muziejuje 
ir psktn. Kviklio paskaitos, seserijos at
stovių suvažiavimo darbai buvo varomi 
toliau. Kadangi taut, stovykloj numatyta 
pademonstruoti kanklių muziką, tai į su
važiavimo programą įtraukta ir kanklių 
valandėlė. Sktn. V. Arminaitei paaiškinus 
apie kanklių muzikos mokymo organiza
vimą tuntuose, P. Strimaitis papasakojo 
apie kanklių rūšis, mokymosi techniką ir 
ten pat su savo mokiniais paskambino 
keletą pavyzdinių dalykėlių ir maloniai 
sutiko, kur reikės, šiame reikale padėti 
skaučių seserijai.

Po to sktn. V. Arminaitė smulkiai iš
dėstė taut, stovyklos bendrą prpgramą ir 
darbų tvarką, laužų programą, jos išpil
dymą, pasirodymus, ceremonialus etc.

Po bendro pasitarimo su tuntų ir vieti
ninkijų atstovėm buvo sktn. M. Avietė- 
naitės pašnekesys apie Lietuvos skaučių 
pasiruošimą užsienio viešnių atžvilgiu ir 
bendravimą su jomis stovykloje.

Suvažiavimą uždarė seserijos vadė 
sktn. K. Žilinskienė. Po sugiedoto tautos 
himno suvažiavimo dalyvės nuėjo prie 
Nežinomojo Kareivio kapo uždėti vainiką. 
Vakare bendras seserijos ir brolijos suva
žiavimų dalyviams spektaklis valstybės 
teatre. Paskutinė bendra valandėlė, ir vi
sos išsiskirstė dirbti skyrium savo viene
tuose, kad po metų vėl susirinktų suva
žiavimui, tik daug daug didesniam, ir po 
atviru Lietuvos dangum.

Pasktn. A. Urbanavičiūtė.
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Skautų ųžozLls
Brangindamas savo garbę, 

aš pasižadu visomis jėgomis 
stengtis tarnauti Dievui ir tė
vynei, padėti artimui ir vyk
dyti skautų Įstatus.

Pasidarydamas tikru skautu, iš
kilmingai tari:

„Brangindamas savo garbę, aš pa
sižadu visomis jėgomis stengtis“...

Ką reiškia „Brangindamas savo 
garbę“? — Tai reiškia, kad nesilai
kydamas įžodžio neteksi garbės. Ta
vo „garbė“ yra teisė, kuria remda
masis gali reikalauti, kad kiti žmo
nės su tavim elgtųs kaip su geru ir 
teisingu žmogum. Jei neteksi gar
bės, kiekvienas į tave žiūrės kaip į 
blogą ir nusmukusį žmogų.

Todėl įžodis yra labai svarbus pa
sižadėjimas.

Atmink, kad buvo žmonių, kurie 
nustojo gyvasties gindami savo 
garbę.

Koks svarbus pasižadėjimas, kuris 
patvirtinamas garbe!

Be reikalo savo garbe neprisieki- 
nėk; mažiems dalykams tavo garbė 
yra per kilni.

Bet neužmiršk, kad vien savo jė
gomis mažai ko padarytum, nes be 
Dievo pagalbos mes nieko gero ne- 
nuveikiam. Ketindamas ką nors ge
ro padaryti (pav., duoti įžodį), pa
prašyk Dievo pagalbos ir ištvermės. 
Davęs įžodį, iš viršaus pasipuoši 
gražia uniforma, o sielai pagražinti 
reikės Dievo malonės, kad ištesėtum 
ką pasižadėjęs.

Ką reiškia „aš pasižadu visomis 
jėgomis stengtis“? — Tai reiškia, 
kad reikia stengtis laikyti įžodį. Ne
pažadi būtinai būsiąs mandagus, pa
klusnus, taupus... (to gal negalėtum 
pasiekti), bet tik pažadi „visomis jė
gomis stengtis“ būti mandagus, pa
klusnus, taupus..., taigi kiek galėda
mas stengtis būti toks. Čia svarbu, 
kiek stengsies!

Religija stengimąsi būti teisingu 
vadina „geru noru“. Reikėtų kiek
vieną rytą savyje sukelti tokius ge
rus norus!

„...tarnauti Dievui ir tėvynei...“
Kodėl pirmiausia Dievui? — To

dėl, kad Dievui esam daugiausiai 
skolingi, nes Jis mus sukūrė ir Jam 
mes priklausom ir kad Jam gerai 
tarnaudami tuo pačiu atliksim visas 
kitas pareigas.

Visos prievolės, kurias turim at
likti tautai, tėvynei ir artimui, yra 
įsakytos kurio nors Dievo įsakymo.

Mes jas turim ne tik mokėti at
likti, bet ir žinoti jų eilę, kaip yra 
įsakęs Dievas: „Ieškokite visų pirma

Dievo karalystės ir Jo teisybės, o 
visa bus jums pridėta“.

Tačiau pareigos Dievui ir pareigos 
tėvynei nėra priešingos, nes mūsų 
kraštas yra krikščioniškas ir mūsų 
žmonės giliai tikinti.

„...padėti artimui...“
Savo elgimusi su artimu parodo

me, ar Dievą tikrai mylime.
Pats Išganytojas savo gyvenimu 

žemėje parodė, kaip tatai padaryti. 
Jis perėjo per žemę „gera daryda
mas“. Daugelis pasekė Jo pavyzdžiu 
ir gyvenimą praleido padėdami 
vargšams, gelbėdami nusidėjėlius ir 
slaugydami ligonis. Todėl dabar dan
guje jie yra šventieji ir vis dar pa
deda žemėj gyvenantiems, juos Die
vui užtarydami maldomis. Ypačiai 
daug mums padeda Nekalčiausioj i 
Panelė, kuri iš visų žmonių labiau
siai mylėjo Dievą, ir todėl mes Ją 
vadinam Nuliūdusiųjų Paguoda ir 
Krikščionių Pagalba.

Taip pat ir skautas turi stengtis 
padėti visiems žmonėms. Ne kart
kartėmis, o visada, nes kiekvienu 
metu atsiras ko nors gero kitiems 
padaryti, nors pasimelsti arba savo 
darbus ir kančias už juos paaukoti.

Kiekvienas iš viso pasaulio dviejų 
— trijų milijonų skautų kasdien pa
daro bent vieną gerą darbelį.

Niekados neužmiršk mazgelio kak
laryšy ir jį atrišk tik padaręs gerą 
darbelį.

„...ir vykdyti skautų Įstatus“.
Nėra krašto be įstatymų ir drau

gijos be įstatų ir žaidimo be taisyk
lių. Skautų įstatai yra mūsų, skau-, 
tų, „žaidimo“ taisyklės, ir jei nori 
kartu su kitais „žaisti“, turi atsi
žvelgti į tas taisykles.

Naujokams duodant įžodį, unifor
momis pasipuošę draugovės skautai 
sustoja pusračiu. Naujokai stovi sa
vo skiltyse, tuoj po skiltininko, ap
sivilkę uniformomis, bet be ženklo, 
be lazdos ir kaklaryšio.

Vidury stovi draugovės adjutan
tas ir jis ar kas kitas laiko draugo
vės vėliavą, o kitas pasižymėjęs skau
tas — tautinę vėliavą (stovykloj vi
sa tai turi būti prie vėliavos stiebo, 
ant kurio iškelta tautinė vėliava).

Abejuose vėliavos šonuose stovi 
draugininkas ir, jei yra, kapelionas; 
už jų, kur pusratis atviras, stovi 
svečiai.

Jei įžodis duodamas lauke, tarp 
vėliavų ir skautų pusračio liepsnoja 
laužas. Vienas ar du skautai skirti 
jam prižiūrėti.

Draugininkas kandidatus šaukia iš 
eilės, nuo pirmosios skilties, bet visi 
vienos skilties naujokai ateina kar
tu, lydimi skiltininko, ir sustoja prieš 
vėliavas.

Draugininkas: „Ar žinai, kas yra 
garbė ir garbingas žmogus?“

Naujokas: „Taip, garbingas žmo
gus yra geras ir teisingas žmogus“.

Draugininkas: „Tai brangindamas 
savo garbę pasižadėk visomis jėgo
mis stengtis tarnauti Dievui ir tėvy
nei, padėti artimui ir vykdyti skau
tų Įstatus“.

Naujokas dešinę ranką, pirštus 
sudėjęs kaip didžiajam saliutui, pa
deda ant draugovės vėliavos koto, 
žiūri į tautinę vėliavą ir taria: 
„Brangindamas savo garbę, aš pa
sižadu visomis jėgomis stengtis tar
nauti Dievui ir tėvynei, padėti arti
mui ir vykdyti skautų Įstatus“.

Jam tariant tuos žodžius, kiti 
skautai saliutuoja didžiuoju saliutu.

Draugininkas: „Aš tikiu tavo gar
be, tikiu, kad tesėsi savo pasižadėji
mą. Dabar tu esi didžiosios mūsų 
brolijos narys“.

Tardamas tuos žodžius, ištiesia 
naujokui kairę ranką ir paduoda 
lazdą. O skiltininkas, kuris šiuo me
tu stovi užpakaly, paduoda kakla
ryšį.

Po to naujokas prieina prie kape
liono, jei jis yra, atsiklaupia ant de
šinio kelio ir nulenkia galvą. Kape
lionas jį laimina, o skautas daro 
šventą Kryžiaus ženklą. Paskum at
sistoja, pasveikiną kapelioną ir, at
sisukęs į draugovę, pasisveikina ma
žuoju saliutu. Draugovė tuo pat at
sako, ir skiltininkas naująjį skautą 
palydi į vietą skiltyje. *

Gal jūsų draugovėje įžodžio apei
gos yra kitokios — vis vien: kiekvie
nos jos didina įspūdį ir atitinka tai 

2 rimtai paskirčiai....................... _
Šv. Jurgio šventė (IV.23) yra pa

prastai įžodžio šventė.

<<•: 146
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Lordas R. Baden-Powellis.

odt/nintifuaosia. alūnbJca. na.no Qj/aanine
kriaušią dar nė vieno žmogaus 
koja nebuvo žengusi, vienu metu su
kilo, kad pažiūrėtą i mane šaltai, 
griežtai, negailestingai.

Jaučiau negalįs pakelti tokio gro
žio, aš — įsibriovėlis šventoje vieto

Vieną rytą — tuo metu buvau 
Pietą Amerikoje — iškeliavau vie
nui vienas į Andų kalnus. Vėsi 
ankstyvos valandos prieblanda slė
nyje atrodė dar tamsesnė, ir buvo 
sunku spręsti apie raižančią dangą 
kalną aukštį ir tolį.

Man kopiant ėmė nežymiai švisti, 
ir uolą formos vis labiau aiškėjo. 
Oras buvo šaltas, aiškus ir tylus, ir 
mane pradėjo sunkiai slėgti. Nei 
upelio čiurlenimas, nei paukščio bal
sas, nei švelniausias vėjo pūstelėji
mas nepertraukė visiškos tylos.

Tačiau tyla buvo savotiška: atro
dė, kad visa — kalnai ir slėniai, uolos 
ir tarpekliai — stovėjo ramiai, bu
dėjo ir laukė dienos ateinant.

Šventvagystė įsibriauti ir eiti 
skambančiais žingsniais per kietas 
uolas.

Tiesiai prieš mane stiepėsi aukštas 
kalnas, už jo matės horizontas, kurį 
pasirinkau kelionės tikslu ir, kuris 
nuolat traukėsi atgal. Pažvelgus at-
gal už kelią metrą panašus horizon
tas, vedąs į prieblandą, iš kurios 
atėjau. Kartą rašytojas, piešdamas tą 
patį kelią, palygino kopiantį žmogą 
su skruzdėle, bandančia įlipti į van
dens ąsotį. Ir tikrai jaučiaus mažyte 
skruzdėle prieš milžinus — kalnus.

Tada iš už kalną pečią pasirodė 
dar aukštesni kalnai ir pažvelgė į 
žmogą šaltu kietu žvilgsniu.

Visur buvo ramu, tik įsibriovėlis, 
akiplėša, judėjo. Čia kelias ir kalnai 
bylojo apie tūkstančią tūkstančius 
metą, apie tuos laikus, k.ada pasau
lis buvo kuriamas. Tiktai žmogus ją 
tarpe trumpalaikis vabalas.

Kopiau vis aukščiau ir aukščiau. 
Kiekviename žingsnyje darėsi sun
kiau kvėpuoti, ir vienumos bei men
kumo jausmas kas minutę augo.

Staiga, aukščiau už visa, pama
čiau žalsvai baltą kalno viršūnę, už 
jos dar vieną — ir dar vieną, aiškiai 
atskirtą nuo horizonto. Man pasiro
dė, kad milžinai, ant kurią stačią pa- 

je. Klaiku, antgamtiška stebėti, kaip 
gamta iš miego pabunda. Niekas ne
riša to dieviško vaizdo su žmogaus 
gyvenimu, palikusiu ten, toli,, apa
čioj.

Nepaprastas kalną aukštumas. 
klaiki tyla ir vienuma mane be galo 
veikė. Vos susilaikiau nesurikęs, 
kad nebebūtą taip tylu aplinkui. Bet 
žmogaus balsas būtą nedaugiau reiš
kęs, kaip mažyčio paukščio čirškėji
mas, kurį girdėjau kartą milžiniško 
koliziejaus griuvėsiuose.

Mėginau nebežiūrėti prieš save, 
bet tuo laiku pasklido keista šviesa.

Pažvelgiau per petį ir sustojau: 
viena viršūnė, kuri ką tik buvo dar 
pilkai mėlyna, staiga užsidegė skais
čios ugnies liepsna. Jos apačią dar 
gaubė fioletiniai melsvai, žali šešė
liai. Po to aušra nudažė vieną viršū
nę po kitos.

Klupdamas, beveik netekęs sąmo
nės, ėjau toliau. Tada, kai labiausiai 
buvau reikalingas ryšio su pasauliu, 
išvydau stovylą — stovylą Jėzaus 
Kristaus Išganytojo.

Tai nebuvo Dievo Atvaizdas, kaip 
Jį atvaizduoja prikaltą prie kry
žiaus — tai buvo didi maloninga 
Būtybė plačiai išskėstomis ranko
mis, atėjusi mane gelbėti.

Graži stovylą, pastatyta gražioje 
vietoje, kad skirtą Čilės valstybę 
nuo Argentinos, bet turinti dar gi
lesnės prasmės, kaip skulptorius jai 
kad buvo davęs — toje vietoje ji 
rišo žemę su dangumi, žmogybę su 
Dievybe, ir siekė to paties tikslo, 
kurio Jėzus Kristus buvo siekęs gy
vendamas šioje žemėje.

Iš anglų kalbos
išvertė A. Saulaitienė.

2. Aš linguoju lauko vėjams 4. Vasarėlės išdainavę
Lineliu,
Ir visiems gražių dainelių
Padainuot galiu, padainuot galiu...

3. Čia atbėgs mergaitės mažos
Ir pažais,
Aguonėlę džiaugsis radę
Žydint raudonai! Žydint raudonai!

Daineles,
Imsime visų paukštelių
Skambias giesmeles, skambias giesme-

5. Mums visų visų dainelių
Permažai,
Nes gražutė aguonėlė
Dar žydės ilgai! Dar žydės ilgai!
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Jo veidas buvo sausas, ilgas, ir geltonos odos mažose raukšlėse blizgėjo didelės plieninės akys, kuriomis jis liūdnai žiūrėjo žemyn iš antrojo aukšto penktos klasės lango. Aikštėje, kuri visa buvo matyti, žaidė daug moksleivių; vieni sustoję ratu, kumščiomis daužė kamuolį, kiti šoko į tolį, į aukštį ir ėjo iš „kvadratų“. Ten ,buvo stipresnių, kuriems pasitaikydavo sviedinį išmušti į orą tiek aukščio, kad draugai sakydavo: „na, čia stiprus smūgis“; kiti savo narsumą rodė „mirties šuoliu“, — jais domėjosi būrys mergaičių. Bet rimtesnieji — jie tokiais rodėsi — dideliais lėtais žingsniais vaikščiojo parko alėjomis ir kliombo takais; buvo dalis, gana didelė dalis, ir tokių, kurie, — o gal ten tinginiai, gal „kalikai“, gal stropieji ir rūpestingieji, — sugulę krūmų pavėsyje, žiūrėjo į knygas. Šimts pypkių, nejaugi jų galvos plieninės, jei nė didžiosios pertraukos metu nesinaudoja poilsiu! Nejaugi Ceraris toks kietas jų plieninėms galvoms!Antanas Šukaitis, liesasis penktos klasės gimnazistas, kurio nelinksmas žvilgsnis iš V-os klasės lango dabar slankiojo nuo vieno būrelio prie kito, buvo vadinamas poetu. Ak, tuo poetu!Didesnė dalis gimnazijos pažinojo poetą, — ploną, susisupusį į savo „fraką“ ir apsiavusį trumpomis kelnėmis. Jo „kostiumas“ retai kurį rytą nebūdavo bent truputį miltuotas, nes poeto tėvas buvo skurdžiai gyvenąs kepėjas ir savo sūnui leisdavo rytais arba po pietų pardavinėti pyragą, duoną ir miltus; tai poetas ir atlikdavo nenoromis.Bet svarbiausia priežastis, dėl kurios gimnazijoje būdavo juo žaidžiama, buvo jo tuščia galva ir išdidumas; viena jis buvo paveldėjęs iš motinos, o antra iš tėvo, kuris visuomet apie save galėdavo pasakoti daug rimtų ir didelių dalykų; jis dažnai mėgdavo išsireikšti: „Jei ne mano kepykla, už duonos kilogramą jūs mokė- tumėt 5 centus brangiau, o už pyragą visą dešimtį. Na, koks malonumas mokėti brangiau — aišku“. Nepaprastai rimtas kalbos tonas pirkėją versdavo pagalvoti: „Kodėl, visko gali būti. A, supaisysi — senio liežuvis smailus“.Po pertraukos klasė sudundėjo. Į ją įgriuvo žodžių, kliksmo, juoko, batų bildesio ir knygų šnabždėjimo mišinys.Vedega, kuris gulėjo po krūmu ir kurio galvą buvo galima laikyti plienine, Cezarį trenkė ant suolo, sušukdamas:— Nešauks ir šiandie ta „kuode“, daugiau nesimokysiu! Bet jam niekas neatsakė, nes tie smarkūs žodžiai jau daug kartų skambėjo iš jo plieninės galvos. Be to, kiekvienas turėjo rūpintis savimi: „kuodės“, taip jie vadindavo dėl šukuosenos lotynų kalbos mokytoją, laidavo privengiama.— Poete, greičiau į suolą, — šaukė Viktoras Gaidys, skubiai graibydamasis knygos ir žodynėlių, — a, kad jį kur... neseniai klausė, bet... na, nors pradžią išversk, Antanuk!Šukaitis savo kvailu išdidumu atsakė:— Dar knygos rankose neturėjau!— O kai paklaus?— Nebijau! Taip greit nedrebu, kaip tu! x
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PARAŠĖ PETRAS GAILIŪNAS— Ei, tu poete, avine! — Ilgiau Gaidys negalėjo plepėti ir pagalbos šoko pas kitą draugą. Du sakiniai jam buvo išversti, ir jis aprimęs tarė:— A, „kuode“ vėlinasi! Gerai, poete, ar ne? Knygos rankose neturėjai, o ką veikei vakar visą dieną? Kūrei?Šukaitis, savo plieninių akių žvilgsnimi slinkdamas eilutėmis ir nerasdamas sakinio galo, tylėjo. Panašūs klausimai jam buvo nuolatiniai, ir į juos jisai neatsakinėdavo; bet žiūrėjimas knygon jam netrukdė girdėti visa, kas apie jo asmenį buvo sakoma.— Duoną vyras kepė!.—• Ne, ką šneki: ponas Šukaitis...— Pridėk poetas!— Na, ponas poetas Šukaitis vakar visą dieną pyragą minkė visom keturiom!— Atsiprašau, — maloniam pokalbiui prisidėjo ir teisėjo sūnus, — ką niekus plepat, vyrai! Mačiau visą popietę miesto sode, užsigulęs ant bloknoto, eiles rašė!Šukaitis, išgirdęs kalbant teisėjo sūnų, kurio labiausiai nekentė, atsisuko ir, savo plieninėmis akimis rydamas priešą, drebančiu iš pykčio balsu atkirto:— Rašiau, bet žinok, asile, kad ne eiles!Rodos, pirmą kartą asilo vardas teko teisėjo sūnui, ir jis žymiai paraudo. Pasikalbėjimo galas turėjo būti rimtas; pavyzdžiui, galėjo įvykti trumpos bokso rungtynės, nes ta sporto šaka teisėjo sūnui, kaip jis sakydavosi, nebuvo „terra incognita“, bet duryse pasirodė mokytoja.Apie pamokos vidurį, kai buvo pašauktas vienas iš geresniųjų mokinių skaityti naujos pamokos, Gaidys, palenkęs galvą prie suolo, klausė:— Tikrai vakar rašei?Šukaitis patylėjęs atsakė:— Novelę! Baigiau rašyti ir vakar prieš septynias išsiunčiau į redakciją.— Ar išspausdins, kaip manai?Šukaitis į savo suolo draugą pažiūrėjo aštriomis akimis; didesniam savo nustebimui parodyti jis truputį prasižiojo, kas leido pamatyti du geltonus jo dantis.— Iš visų dalykų, kuriuos esu nusiuntęs redakcijai, nespausdino tik vieno. Tai buvo eilėraštis su redakcijos pastaba: „mūsų žurnalui perdaug rimtas“.— Na, tik nemeluok! Sunku tikėti! — stebėjosi Gaidys.— Palauk pertraukos! O, apie tuos dalykus tu kaip ir nieko neišmanai!Bet dalykai, kuriuos jis taip gerai pažinojo, buvo toki malonūs, kad jis nepajėgė sulaukti pamokos galo. Šukaitis užmiršo ir draugo įžūlumą. Na, jis turėjo kelis draugus, tame skaičiuje ir Gaidį, kuriuos šiek tiek vertino ir jais pasitikėjo. Tatai dėjosi, be abejo, dėl to, kad sunku buvo iškęsti nepasakius kam nors savo „paslapčių“. Pasakodamas apie taip vadinamą savo kūrybą, jis būtinai pridėda

vo su blizgančiu savo plieninių akių rimtumu: „tik neprasižiok ir laikyk liežuvį; o gal tavim ir galiu pasitikėti“. Į tai kiekvienas atsakydavo „nejaugi tu mane plepiu ląikei“ ir tuojaus, dar jam girdint, išpasakodavo kitiems naujienas apie poetą. Bet Šukaitis apsimesdavo nematąs ir, užsirėmęs ant lango, žiūrėdavo į tolį. Jam būdavo malonu, kai draugai keldavo ginčus dėl jo pseudonimo, dėl eilėraščių ir dėl honoraro, kurį jis lupdavęs. Jo „frakas“ ir kelnės būdavę netaisomi ir nekeičiami dėl to, kad jis savo honorarą dėdavęs į tėvo įmonę. Klegėjo neišmanėliai, savo nevertais liežuviais minėdami didelius dalykus, o poetas savo giliu žvilgsniu nėrėsi į mėlynus tolius. Ak, jis buvo didesnis už tuos visus rėksnius, — jis galėjo gėrėtis mėlynais toliais, jis buvo liūdnas, jis... poetas; keturios jo kūrybos eilutės jau buvo įamžintos redakcijos atsakymuose su pastaba — „bandyk atsiųsti daugiau“.Ir buvo tiesa, kad jis rašė, draskė, ne- pavykusiųjų liepsnomis kaitino pyragų krosnį, o vertinguosius siuntė redakcijoms.Negalėdamas sulaukti pamokos galo, poetas tarė:— Mano pseudonimo taip ir neteko sužinoti!— Ne! — atsakė Gaidys rimtai.Šukaitis, pakeldamas antakius, nusišypsojo, ir jo plieno akyse spindėjo: „še jūs niekai, aš galiu kalbėti apie pseudonimą“. Tada ant Cezario knygos jis parašė: „Vienas asmuo mano pseudonimą žino“.■— Ir man pasakyk! — prašė Gaidys.— Nebūk durnas, negaliu! Na, tik neprasižiok ir laikyk liežuvį!Bet poetas negalėjo pabaigti, nes arčiau priėjo mokytoja; nykščiu jis ištrynė, ką buvo parašęs. Tuo metu suskambėjo varpelis ir, dar mokytojai neišėjus, Šukaitis baigė, ką buvo norėjęs sakyti:— Pseudonimo nesužinosi: tai mano, redakcijos ir vienos mergaitės paslaptis!Tas pasigyrimas Šukaičiui atnešė nemalonumų, kurių jis nebuvo numatęs. Jam rodėsi, kad kiekvienas, kaip ir jis, tą nežinomą mergaitę įsivaizduos gražią, turtingą, greičiausiai pačią antstolio dukterį, kurios vardas, žinoma, jį galėtų dar labiau išgarsinti; nes jeigu ji žino jo pseudonimą, tai juodu turi būti gerai pažįstami, ir jis jai skiriąs eilėraščius.Kai Gaidys davė žinią, kad kažkokia mergaitė žinanti poeto pseudonimą, tuoj buvo nuspręsta — tai esanti ta pati poeto „dulcinėja“, kurią pernai klasė jam buvo paskyrusi. Tai buvo Julytė, negražiausia klasės mergaitė.Dabar Šukaitis matė, kai keli „vyrai“ jos klausinėjo apie jo pseudonimą. Netikėtai drąsuolių užklupta, ji paraudo, ir visada išblyškusiame jos veide raudonumas atrodė kaip užtiškę dažai; jos skruos-
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tai su apsitempusia oda pasidarė dar la
biau žymūs, ir viršutinė plona lūpa dre
bėjo; jos smakras, jai beveik tais pačiais 
žodžiais, „nežinau, ne, nežinau“, besigi
nant, buvo visai nukaręs.

— O poetas mums tvirtino! — juokėsi 
vaikai.

— Ne, turėkite proto, poetas man nie
ko nesakė! — Žiūrėkite, ir ji Šukaitį va
dino poetu; kaip nevykusiai ji tai darė.

Šukaitį paėmė pyktis, bet drauge ir 
užuojauta, — tik jau, žinoma, ne meilė — 
tai negražiai jo dulcinėjai. Jis, priėjęs 
arčiau gelbėti bitės, kurią piovė devyni 
vilkai, suriko:

— Nieko nežinau, apie Julytę!
Toje nuotaikoje poeto žodžiai suskam

bėjo juokingai, ir juoku buvo palydėti. 
Šukaitis. tuoj vėl pasitraukė, o su juo ir 
kiti. Ta scena baigėsi, bet poetui ji paliko 
nedylantį įspūdį. Jo akyse pasiliko sto
vėti kukli, kenčianti Julytė, kuri klasėje 
pavarde niekad nebūdavo vadinama. 
Daugis jos vardą tardavo pašaipai, bet ji 
nusiduodavo negirdinti ir, sulinkusi ant 
suolo, smarkiau pradėdavo vartyti lapus.

Kodėl po to Šukaitis dažniau pažvelg
davo į Julytės pusę? Visai ne dėl to, kad 
ji būtų jam patikusi — jam, poetui, rei
kėjo gražesnės mergaitės, kurią galėtų 
mylėti ir savo eilėraščiuose apdainuoti. 

Julytės jis nemylės, ne! Bet jis jaučia 
Julytės vargą ir norėtų jai padėti. Ak. 
ir biaurus „dulcinėjos“ vardas jai teko 
daugiausiai dėl jo kaltės!

- Jis matydavo jos pilkai rudus plaukus, 
supintus į dvi smailias kasas, ir veidą, 
kuris būdavo išblyškęs ir sausas. Iš jos 
prastų drabužių, kurie buvo pasiūti iš 
naminės medžiagos ir per tamsia spalva 
skyrėsi nuo uniforminės., spalvos, buvo 
galima daug pasakyti apie jos skurdų gy
venimą. Jos tėvai turėjo būti labai ne
turtingi, nes visus metus leisdavo jai eiti 
iš namų į gimnaziją tris kilometrus. Šla
piu rudens ir pavasario metu ji ateidavo 
purvinais, kuone vyriškais batais, pasiū
tais iš storos odos. O, kiek daug Julytei 
trūko ligi kitų mergaičių grakštumo! Be 
tėvų ir sesučių su broliukais jos, tur būt, 
niekas nemylėjo, nes tam būtų reikėję 
valios save priversti.

Mergaitės turėdavo paprotį atsinešti į 
klasę „buterbrotų“. Būdavo matyti, kai 
visų gerbiama panelė Šleivytė, antstolio 
duktė, vaikščiodama klasėje, valgydavo 
savo skanų buterbrotą, — popieris nuo jo 
būdavo nulenktas — pagamintą iš olan
diško sūrio; greičiausiai dėl išdidumo val
gydama ji garsiai juokdavosi arba kal
bėdavo. Kitos mergaitės savo „buterbro- 
tus“ valgydavo, iš popierių; Julytės bu- 
terbrotas būdavo įvyniotas į labiausiai 
prirašytus sąsiuvinio lapus. Vieną sykį 
Šukaitis pastebėjo, — o, jis vertai galėjo 
pasigirti savo pastabumo dovana! — kad 
Julytės „buterbrotas“ buvo ne „buterbro- 
tas“, o tik viena juoda duona. Tada pa
sidarė aiški „buterbroto“ slėpimo prie
žastis... Koks vargas!

Praėjus kiek laiko, poetas sugalvojo 
kilnų ir nepaprastą dalyką. Vieną rytą 
didesnę dalį savo pusryčių bulkos jis su
vyniojo ir, kai ties langu pasirodė July

tė, — nusekus upei, jai nereikėdavo siekti 
tilto, ir ji naudodavosi šiuo trumpesniu 

keliu, — jis truputį susvyravo, bet tuoj 
išbėgo pro duris. Neaiškiai pasakęs „la
bą rytą“ ir dėl žymaus susijaudinimo ber
damas nebaigtus sakinius, siūlė jai dova
ną. Tuo metu jo poetinis žodynas buvo 
visai siauras, ir be tvarkos skambėjo toki 
žodžiai: „prašau, bus man malonu, pri
imkit tą menkniekį, prašau, man labai 
malonu, priimkit tą menkniekį“. Kiek
vieną žodį lydėjo galvos, pečių ir viso 
liemens linkčiojimas. Savo sunkius juo
dus antakius jis kilnojo be tvarkos, ir jo 
ilgame veide netinkamai šypsojosi judan
čios lūpos. Dėl Šukaičio kalbumo Julytė 
iš pradžių nė žodžio negalėjo ištarti. 
Kilnų poeto siekimą ji tuoj suprato, bet 
pasinaudoti keno nors, juoba poeto, pa
rama jai būtų per daug nesmagu, nes tas 
dar ryškiau pabrėžtų jos skurdą.

Kaire ranka prispaudusi prie savęs 
knygas ir, bijodama pajudinti dešinę, į 
kurią poetas primygtinai stengėsi įbrukti 
„menkniekį“, ji vos nedrebėdama pa
klausė, kas tai esą. Savo klausimą ji iš
tarė pykčio tonu ir pastačiusi akis, kas 
viena tegalėjo reikšti — ginsiuosi. Bet 
geraširdis poetas, bent kiek aprimęs, sakė:

— Prašau, Julyte, tamstai pietūs, ne, 
priešpiečiai, ne, šis tas užkąsti... — Jo 
sakinį pertraukė Julytė:

— Aš jau valgiusi, ačiū, nereikia! — 
Ji sakė, mostelėdama ranka.

Pagaliau dovana buvo priimta, ir jis, 
patenkintai džiaugdamasis, sakė:

— Gaila, Julyte, kad mes negalime 
kartu nueiti į gimnaziją. Po aštuonių man 
reikės užsukti į Lietuvos Banką pinigų 
išmainyti. — Tuodu sakiniu buvo sugal
voti anksčiau, todėl pasakyti laisviau.

Po to Julytė taip pat gana dažnai gau
davo iš poeto priešpiečių, bet į gimnaziją, 
kad išvengtų įkyrių kalbų, juodu eidavo 
atskirai. Nes poetas visuomet turėdavo 
svarbių reikalų į Lietuvos Banką, į Ūkio 
Banką, į paštą, į „Uolos“ kooperatyvą... 
vis į svarbias įstaigas.

Atėjo vasaros atostogos; gimnazija pa
siliko tuščia, tik sargas ten skambino dal
gį, plaudamas parko žolę. Miestas taip 
pat žymiai aptuštėjo; buvo sausas ir karš
tas su savo gatvėmis ir nelabai švaria 
rinka, kurios kampe, šalia kiosko, kasdien 
stovėdavo žydas, apsirišęs balta skraiste. 
Jis pardavinėdavo ledus ir, dviem danti
mis prikandęs apatinę lūpą, žiūrėdavo 
pro siaurus akių plyšelius į futbolo „rung
tynes“; ten jaunieji „makabistai“ apsi- 
pešdami mokėsi kovoti už savo klūbo 
garbę; nuostabiai jie šaukė „pendel“, 
„gol“ jau dabar, o toliau?... jie savo 
gerklėmis galės įkirsti golą.

Ir Šukaitis, tasai poetas, naudojosi va
saros laisve, išeidamas paupiu toli į lau
kus. Vietoje „frako“ jis nešiojo lengvus, 
geltonus marškinius ir būdavo užsitrau
kęs šviesias kelnes. Jo plaukai, kaip ir 
jo tėvo, nelaikė šukuosenos ir buvo susi
vėlę. Jis vaikščiojo basas.

Vieną sekmadienį netoli savo namų 
poetas sutiko Julytę, grįžtančią iš pa
maldų ir pasisiūlė palydėti.

Lankos dar bųyo nepiautos, bet žiedų 
kaįp ir nebuvo, ir po kojomis čežėjo barš
kuliai. Takas buvo vos žymus — paupiu 

maža kas vaikščiodavo.

Patekusi į laukus, Julytė pasidarė gy
vesnė. Jos išblyškęs veidas, visai mažai 
nudegęs saule, šypsojosi po tamsiai ru
dais plaukais. Šalia ėjo poetas, staigiais 
galvos judesiais nuolatos mesdamas plau
kus aukštyn nuo akių.

— Šiuo taku dažnai aš einu į gimna
ziją! — tarė Julytė, nusiskindama žilvičio 
lapą.

— A, šiuo taku! Bet kam Jūs nusisky
nė! žilvičio lapą? — paklausė poetas, žiū
rėdamas į jos rankas.

Savo mėlynomis akimis Julytė perme
tė ilgą, geltoną jo veidą; ant poeto kak
tos buvo nukritęs pluoštas plaukų. Bet 
jisai buvo rimtas... ne, kodėl jis to klau
sė?

— Na, taip sau! — atsakė Julytė, — be 
jokio tikslo, ėmiau ir pasiskyniau.

— Galėjote visą šakelę pasilaužti.
— Galėjau. — Julytė pastatė savo kū

dikio akis po tirštais antakiais.
— Tada Jūs galite man palaužti vieną 

žilvičio šakelę? Taip... aš labai mėgstu 
žilvičius! Ačiū, šita šakelė man ypač ma
loni!

— O kuo ji skiriasi nuo kitų? — klau
sė Julytė.

— O, kaip skiriasi! Dievaži, ji visiškai 
skiriasi...

Julytė suprato poeto kalbos mintį, ir 
jos veiduose pasirodė ištaškytas raudo
numas. Poetas žiūrėjo į žilvičio šakelę.

Po trumpos tylos jis tarė:
— Čia būna gražu, ar ne? Žiūrėkite: 

žilvičiai, alksnių krūmai... — Jis baigė 
plačiu rankos mostelėjimu.

— Taip, — sakė Julytė, — čia ypač 
man būna gražu ankstybą pavasarį... šie 
žilvičiai ir lankos būna apsemti. Vagoje 
verda drumstas vanduo...

— Ir tau, Julyte, nebaisu?
— Truputį... a, nebaisu man! — sakė 

ji tyliai.
— O, ipan tavęs labai gaila! Ak, July

te, kodėl tu nesupranti? — Sakė jis kaip 
garsus poetas, blokšdamas aukštyn plau
kus.

— Ne, ne! Aš suprantu, — ji žiūrėjo į 
jį. — Aš visa esu supratusi, geras, mielas 
poete! — Ji dar būtų sakiusi, kad ir ne
graži mergaitė gali turėti proto ir širdį, 
bet nedrįso.

Juodu lėtai ėjo tolyn, ir jis pasakojo 
apie savo kūrybą, apie eilėraščius, kurių 
daug yra parašęs, bet nė vienas dar nėra 
išspausdintas... štai, pagaliau, jo pseudo
nimas ir...

Jis švelniai, truputį prislėgtu balsu, 
pakėlęs galvą, perskaitė eilėraštį, kurį bu
vo išsitraukęs iš kišeniaus. Pabaigęs ir, 
žiūrėdamas į ją, tarė:

— Tai skiriu tau!
Ji atsakė „ačiū“.
Atsisveikindamas jis pridėjo, kad tas 

eilėraštis po atostogų bus išspausdintas. 
Jis turįs vilties.

Tame pačiame žurnale, kuriame se
niai, kuone prieš dvejus metus, buvo iš
spausdintos jo keturios eilutės su pasta
ba „bandyk atsiųsti daugiau“, rudenį 
pirmame puslapyje pasirodė jo pirmas 
eilėraštis.

AAAAAA
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TARPTAUTINIAI SKAUGIU KURSAI — 
STOVYKLA ČEKOSLOVAKIJOJE.

S. m. vasarą Čekoslovakijos skaučių 
org-ja rengia tarptautinius kursus sto
vykloje (Mezinarodni lesni skola). Šių 
kursų vyriausiąja instruktore bus Čeko
slovakijos skaučių vadė p-lė M. Milčico- 
va, direktore — ponia V. Koseova ir ko
mendante — dr. M. Mladejovska.

Be bendrųjų vadovių kursų dalykų, 
bus dar kreipiama ypatingo dėmesio į 
šiuos klausimus:

a. skautybės psichologiškieji pagrindai 
ir jos pedagogiškoji reikšmė;

b. simbolizmo reikšmė skautiškame 
darbe;

c. pilietiškumas ir tarptautiškumas;
d. stovyklų įrengimas.
Instruktorėmis pakviesta: iš Norvegi

jos p-lė Parm — psichologiškiems klausi
mams ir iš Prancūzijos p-lė Brička — pa
šnekesiui apie simbolizmą. Lauko žaidi
mams tikimasi instruktorės ir iš Lenki
jos. Čekoslovakės instruktorės bus: ponia 
A. Fleischerova (pedagogiškais kl.), p-lė 
M. Milčicova ir kitos (įrengimai ir darbai 
stovykloje), p-lė Styblova (fizinis auklė
jimas).

Instruktorės galės kalbėti angliškai, 
prancūziškai, vokiškai ir lenkiškai. Nu
matomi vertimai į anglų ir čekų kalbas. 
Jei kurie pašnekesiai bus slavų kalba, 
svetimtautės gaus raštu vertimus, kurie 
joms padės sekti demonstracijas ir daly
vauti praktikos darbuose. Diskusijos ir 
užklausimai, reikalui esant, bus aiškina
mi, arba sudaromos kalbų grupės.

Kursų atidarymas įvyks Prahoje. Kitą 
dieną visos vyks į Lesni skolą, kuri bus 

netoli modemiško Zlin‘o miesto, kur yra 
didžiausia batų dirbtuvė „Bata“. Stovykla 
bus įrengta tarpe gražių miškelių ir kal
nelių.

Stovyklavimo laikas nustatytas" liepos 
mėn. 18—31 d. d., bet gali būti 2—3 dienų 
pakeitimas.

Nuo liepos mėn. 1 iki 14 ir nuo 14 iki 
18 d. toje pat vietoje numatomi kiti kur
sai Čekoslovakijos skautėms, kurios la
bai džiaugtųsi, susilaukusios anksčiau at
vykusių į tarptautinius Čekoslovakijos 
kursus viešnių, norinčių prieš tai dar tik 
su jomis pastovyklauti.

Numatoma ir keletas ekskursijų į Mo
raviją, Slovakiją ir kitas tautosaka pagar
sėjusias vietas.

Stovyklavimo išlaidų apskaičiuota 200 
čekiškų kronų, išskyrus kelionę ir eks
kursijas. Si suma gali net pusiau suma
žėti, nes bus stengiamasi išsirūpinti įvai
riausių papiginimų.

Šioje stovykloje gali dalyvauti: skau- 
tininkės, skaučių vadovės, vyresnės skau
tės ir skautės ne jaunesnės, kaip 18 me
tų amžiaus.

Norinčios kurioje nors užsienių stovyk
loje dalyvauti kreipiasi į vyriausią sese
rijos vadiją. A. U.
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^čmElskos

hJX&CLS
Nerimsti, ilgiesi, išlepintas groži!
Tvanku tau pasenusioj togoj,
Ir veltui tau šypsosi raustanti rožė, 
Tu ieškai šviesesnių pastogių.

J. M.

O taip, jaunuole, tave tikrai galiu vadinti „išlepintu gro
žiu“. Juk tau dabar tik ir rūpi nauja, madinga „toga“. Tau 
ankšta, tau tvanku „pasenusioj togoj“, nes čia tu neįstengi rasti, 
neįstengi pajusti grožio, meno. Bet žvelk atgal! Tavo močiutė, 
tavo sesutė taip mylėjo, taip brangino tą savo „togą“, kiek daug 
meilės, kiek daug sielos, kiek daug kūrybos ji ten įdėjo. O, iš
mok ir tu išskaityti tą kultūros lobyną ir pamatysi, kiek daug 
puošnumo, įvairumo tu ten rasi.

Ar supratai, sese, apie ką aš kalbėjau?
Kalbėjau apie tautinį rūbą, kuris mums visoms turi būti 

artimas ir brangus. Jis mums turi priminti senuosius garbingus 
laikus, gimtąjį kaimą,' mūsišką meną ir dailę, mūsų tautos kul
tūrą.

Dauguma mūsų jau yra supratusias tautiško rūbo reikšmę 
ir stengiasi jį atgaivinti, tačiau dar dažnai klaidžioja nežinojime 
ir neranda jo tikrumo.

S. m. sausio mėn. 31 d. V. D. U. Studenčių Skaučių Drau
govė, vyr. sktn. S. Čiurlionienės paskatinta ir dail. A. Tamošai
čiui mielai padedant, surengė akademini lietuvių moterų tau
tiškų rūbų propagandos vakarą. Žemės ūkio rūmų vadovybei 
leidus, buvo surengta ir parodėlė. Apie 50 išstatytų įvairių 
krašto vietovių rūbais aprengtų manekenų, atitinkamų audinių 
bei piešinių papuošė salę. Į paskaitą ir parodėlę buvo susirinkę 
apie 200 žmonių, kurių tarpe matėsi ponių, dailininkų, studenčių. 
V. sktn. S. Čiurlionienė savo įžanginėje kalboje nupasakojo mū
sų tautiškų rūbų auklėjamąją reikšmę, liaudies motyvų panau
dojimą, tautos grožį ir kultūrą, kuri skverbiasi iš kiekvieno 
mūsų audinio ar juoętos.

Dail. A. Tamošaitis, kurio pastangomis ir kruopščiu darbu 
yra surinkta daug tautiškų rūbų komplektų bei atskirų jų dalių, 
davė išsamių paaiškinimų apie įvairiose apylinkėse nešiojamus 
tautiškus rūbus.

Lietuvių moterų tautiniai rūbai yra labai turtingi. Kiek
viena apylinkė turi savotišką tipą. Jie skiriasi spalvų derinimu, 
audimo technika, pasiuvimu, papuošimais, galvos aprėdais, prie
juostėmis.

Koks yra mūsų tautiškas rūbas?
Tautišką rūbą sudaro margas, trumpas (iki kaulelių) sijo

nėlis. Balta drobinė bliūzelė. Margas kiklikėlis (raudoni, žali 
ir juodi, apsiūti žibučiais — lenkiški, todėl, sesės, niekad nene
šiokime juodų ar kt. su blizgučiais kiklikėlių. Prie tautiško 
rūbo dar priklauso priejuostė, ant kaklo užsidedama karoliai 
arba gintarai, vadinami burštinai. Ant galvos dedamas galio
nas, kaspinai arba nuometas.

Dabar trumpai aprašysiu, kaip atrodo kiekvienos apylinkės 
tautinis rūbas. Šekit skirtumus!

Studentės skautės su senoviniais lietuvaičių tautiškais rūbais.

Aukštaitės rūbas. Aukštaitei charakteringa balta priejuos
tė su gale išrinktais raštais. Ypač biržietės pasižymi kruopščiais 
išsiuvinėjimais, o trakietės — puošnumu ir iškilmingumu. Gal
vos puošiamos nuometais (ištekėjusiai), galionais su daugybe 
kaspinų (mergaitei).

Žemaitės rūbas. Kiek aukštaitės lengvas, kuklus rūbas, 
tiek žemaitės sunkus, slegiantis, iškilmingas. Jos užsisega 2—3 
sijonus, vieną už kitą gražesni, nes eina sijonus pasikėlusios. 
O kiek jos užsiriša skarų! Juo didesnė galva, juo „mandresnė 
merga“. Spalvų žemaitė daug nemėgsta. Vyraujanti spalva — 
raudona ir balta. Jų priejuostė išilgai dryžuota ir sijonas taip 
pat išilgai dryžuotas, nors vadinamas „skersinuku“, mat, siuva
mas iš skerso audeklo.

Suvalkietės rūbas. Čia galima skirti: 1) kapsės, 2) zana- 
vykės ir 3) dzūkės. Kapsėms charakteringa ilgas kiklikėlis, 
priejuostė skersai dryžuota; zanavykėms — priejuostės su tul
pėmis, juosta, kuri juosiama ant kikliko; dzūkėms — marga, 
languota priejuostė ir taip pat juosta. Bendrai, suvalkiečių 
rūbas išmargintas daugybe spalvų, priejuostės atrodo, lyg pa
vasari žydinčios pievos. Šis ypatingas spalvingumas ir raštų 
turtingumas liudija apie jų temperamento gyvumą.

Šiems tipams nustatyti medžiaga buvo naudojama iš gyvų 
šaltinių, t. y. senų moterų. Kai kurie rūbai yra labai seni, sie
kia virš 200 metų, nes gauti iš moterų kraičių. Antras šaltinis 
tautiniams rūbams tirti tai studijos, keliautojų aprašymai, iš
kasenos, užsienių muziejai ir kt.

Senesnieji rūbai mažiau spalvingi, paprasti, mažiau jaučia
mas ir tų apylinkių skirtumas. Pav., senoviška suvalkiečių prie
juostė tjalta su raštais, o tai jau primena aukštaičių priejuostę. 
Vėlesnių laikų rūbai įvairesni. Lietuvaitėms būdinga rūbų įvai
rumas, čia nėra šablono, nėra vienodų rūbų. Visur tik kūryba, 
sava, originali, graži. Kiekviena mergaitė stengėsi į savo audi
mą, į priejuostę ar sijonėlį įdėti ką nors savo, ką nors naujo, 
todėl ir yra toks mūsų tautinių rūbų įvairumas, o kartu ir di
delis grožis ir menas.

Visi surinktieji rūbai yra paprasti, kaimietiški, stori. Gal 
kuri iš mano „išlepintų grožių“ nusiskųs, kad ji apsivilkus tokiu 
rūbu negražiai atrodys, bus stora, nebus matyti jos linijų!!! Ne
nusimink, sesute, juk sakoma, kad „auksas ir pelenuose žiba“. 
Tavo lieknumas ir grakštumas nežus, tas paprastas, bet kartu 
ir gražus rūbas nepaslėps tavo grožio.

Artinantis tautinei stovyklai, kiekviena pagalvokime apie 
tautinį rūbą ir pasistenkime jį įsigyti. Tačiau nepirkime jokių 
„parča“ ir „tafta“, bet parsivežkime iš savo močiutės paprastą 
kaimišką marginį sijonėliui, ploną baltą drobelę bliūzelei, taip 
pat priejuostę, išaustą su tulpėm ar be jų, baltą ar languotą 
(žiūrint, kokios apylinkės esi), išprašykime iš savo sesulių, galvą 
papucškime galionu ar pintu kaspinėliu, o ant kaklo užsidekime 
karolių arba „burštinų“ (gintarų) virtinėlę. Kiklikėlį užside
kime tik margą. Na, štai ir turime tautišką rūbą.

Sesės, būkime pirmos, kurios pasiryžtame, grąžinti ir at
gaivinti tikrąjį(!) lietuvišką tautišką rūbą, o per jį ir liaudies 
meną, kūrybą bei namų pramonę.

Stud, skautė psktn. K.
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SKILTIES KAMPELIS

veda pilkoji pelėda. XxXx

Gal būt jūs skaitėte arba bent gir
dėjote, kad seniai laukta knyga 
skiltininkų vadovėlis yra 
jau spausdinama. Jums jau tikrai 
galiu tą gerą naujieną patvirtinti ir 
pridurti, kad skiltininkų va
dovėlis bus ligi balandžio mėn. 
pabaigos pabaigtas spausdinti ir nuo 
gegužės m. pradžios galėsite jį var
toti savo darbui.

Skiltininkams, ir apskritai skilties 
veikimui, tinkamo vadovėlio netu
rėjome. Knygutė skautą skil
tis arba Žaisk ar kitos tik tam 
tikrais atvejais užkišdavo skiltinin- 
ko vadovėlio reikalą. Dabar jau rei
kalas bus kitas: skiltiniką va
dovėlis išves skilčią veikimą į 
platų skautybės darbo lauką.

Gal tos knygos recenziją jūs pa
skaitysite kada kitoje vietoje, man 
labai rūpi, kad skiltininkai žinotų 
savo reikalą ir skiltys rastų ■ savo 
darbo kelią. Todėl labai patariu 
kiekvienam skiltininkui ir paskilti- 
ninkiui, kaip tik bus galima, tuojau 
įsigyti skiltininkų vadovėlį.

Žemiau spausdiname kelias tos 
knygos ištraukas; jos paimtos iš II-jo 
skyriaus (yra 12 skyrių), 
skilties dvasia.

Šios mažos ištraukos 
gal kiek padės nujausti 
visą to veikalo vertę.

Jūsų

pavadinto

Skilties dvasia
Kas yra skilties dvasia?Nerasi skilties dvasios apibrėžtos nei išnagrinėtos nei žodyne nei enciklopedijoje. Tai nėra dalykas, kurį būtų galima įkalinti knygos puslapiuose. Skilties dvasia yra maždaug kaip asmenybė, kažkas, ką galima geriau pajausti, kaip apibrėžti. Pažįsti ją susitikęs. Pasigendi jos, kai jos nėra. Bet žodžiais lengvai nenusakysi, kas ji per viena.Pamėginkime prieiti prie jos kitu keliu.Skilties dvasios skatinamas skautas, prieš pat ugnies kūrimo rungtynes, sau pasisako: „Žūt būt, turiu laimėti. Skiltis labai nusivils, jei nelaimėsiu“.Jos skatinamas, vienas skautas kitam pasako: „Man labai gaila, bet šiandien negalėsiu su tavim eiti į kiną. Man šiandien vakare yra skilties sueiga“.Kada du skautai sudeda galvas, norėdami išgalvoti, kaip Jonas, kuris yra neturtingas, galėtų užsidirbti pinigų ir už

simokėti už stovyklą, kad visa skiltis galėtų kartu stovyklauti, jie veikia, skilties dvasios skatinami.Skiltininkas kreipias į savo draugininką, paprašiusį savanorių geram darbui, ir sako: „Galiu laiduoti už savo skautus. Žinau, kad jiems bus malonu padėti“. Tai bus skilties dvasia, kuri pasitiki savimi, kuria, reikalui ištikus, bus galima pasikliauti.Skilties dvasia įkvėpia entuziazmo ir gyvumo į viską, ką skiltis apsiima daryti, vis tiek, ar ji stato totemą, laiko egzaminus, ar sergsti gatvės perėjimą. Ji palinksmina ir paįdomina skilties sueigas, suteikia tikros prasmės skilties stovyklos laužui ir pagrindžia visus skilties santykius ištikimybe ir bičiulyste.Skilties dvasios skatinamas, kiekvienas skilties narys aukojo savo patogumą ir norus visos skilties gerovei, ji neprileidžia prie asmeninių kivirčų ir pavydo, kiekvienam parodo, koks gražus dalykas yra, truks pliš, laikytis iš vieno.Skilties dvasia yra gyvas dalykas. Ji gyvuoja ir toliau. Kada, užaugęs, būsi užmiršęs atskiras iškylas, egzaminus, rungtynes ir gerus darbus — visas skilties gyvenimo laimes ir nelaimes, kurios dabar visiems jums atrodo tokios svarbios, — atsiminsi jų dvasią, atsiminsi, kaip buvo puiku būti kartu kaipo skilčiai visą tą laiką, kiek daug tai visiems jums reiškė. Ir tai turėtų visų daugiausia reikšti tau, kuris, kaipo vadas, daugiausia pasidarbavai tam neužmirštamam dalykui — skilties 
dvasiai — sukurti.
Kaip skilties dvasia ugdoma?Be skilties dvasios, skiltis — būrys berniukų, kurie susieina į vieną vietą tam tikru momentu ir kurie, kaip tik pereinamas susidomėjimas išnyks, galės pakrikti kaip Grigo bitės. Su skilties dvasia, tas būrys suauga, išsiplėtoja, ima sverti — draugovės gyvenime ir visuomenėje.Todėl iš pat pradžių stenkis padaryti viską, ką tik gali, kad tavo berniukai pajustų, Jcaip svarbu išugdyti šį „draugu- mo“ jausmą, be kurio skilties dvasia neįmanoma. Iš pat pradžių stenkis padaryti, kad kiekvienas suprastų, jog yra esminė būrio dalelė ir jog visos skilties dvasia priklauso nuo jos atskirų skautų dvasios.Vis dėlto nenusimink, jei būryje skautų dvasia neišdigs, kaip kremblys, per naktį. Tai nėra dalykas, kurį būtų galima išdaiginti pagal užsakymą. Bet skilties dvasiai gali padėti išaugti ir išsikeroti, 

kaip kad gali padėti augalui, stropiai jį laistydamas, tręšdamas, nesigailėdamas saulės ir oro, kantriai ir atkakliai raudamas piktžoles, kurios dygdamos jį stelbia.Daug ko reikia tikrai skilties dvasiai išugdyti. Skiltininkas turi žiūrėti, kad nieko, kas reikalinga, nepražvelgtų.
Drausmė.Maža berniukų mėgsta žodį „drausmė“. Galimas dalykas, kad ir tu pats ne labai jį mėgsti. Tačiau nesuvaldoma, nepasival- 
danti skiltis nėra nei laiminga, nei nusisekusi, nei vieninga. Iš anksto galima numatyti, kad tokia skiltis pakriks, o juk nenorėtum, kad tavo skiltis pakriktų.Bet ši drausmė, — būtina visur pasaulyje, kur tik susieina didesnis ar mažesnis žmonių būrys, — nėra jėgos ar prievartos dalykas. Žodis, kurį pavartojome aukščiau, „pasivaldymas“, atskleidžia paslaptį. Jei tavo berniukai darys, ką dera, ne todėl, kad būsi juos privertęs, bet todėl, kad norės tai daryti ir matys to darymo prasmę, būsi pažengęs tikrą žingsnį į vadovybę ir tikros skautų ir skilties dvasios sukūrimą.
Skilties garbė.Skiltyje turi būti drausmė, bet draus
mė turi išeiti iš vidaus, t. y., iš pačių berniukų, — ji neturi būti primesta iš viršaus, t. y., tavo.Įkalus berniukams, kad drausmė yra vienintelė priemonė skilčiai pagerinti ir pastiprinti, kartais drausmė ims ir išaugs į skilties dvasią. Tada berniukai viską darys ne dėl drausmės, bet „dėl skilties garbės“. Visi atliks savo pareigas, nes kiekvienas berniukas supras, kad pildydamas tavo, kaipo skiltininko, įsakymus, jis padės skilčiai tik linksmiau, smagiau laiką praleisti.Tą ir norėjo pasakyti skiltininkas, kada pasakė: „Mūsų skiltyje drausmės nėra“.Nors geras skilties drausmės supratimas padeda išugdyti skilties dvasią, yra dar keli kiti dalykai, kurie irgi padeda. Vieni yra stambūs, kiti — menkos smulkmenos. Bet, ugdant-skilties dvasią, svarbu nepražvelgti nė mažiausios smulkmenos. Todėl rūpestingai atlikime tą ugdymo darbą. Pamėginkime pasekti skiltį, kuri plėtojas, ir pabandykime įsigilinti į smulkmenas, kurios įeina į skilties gyvenimą ir gali padėti išugdyti skilties dvasią. (Iš knygos Skiltininkų Vadovėlis).
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Daugelio Lietuvos vietų skautų 
tarpe yra Įsigyvenęs gražus pa
protys — puošt Nepriklausomybės 
kovų dalyvių kapus.

Bet vien papuošimo maža; rei
kia ir tolimesnės priežiūros, nes
tik apsodinti gėlėmis, o neprižiū
rėti kapai kuone blogiau atrodo, 
negu kuklia pievų žole apaugę.

Todėl būtų gražu, kad visur, kur 
tik yra skautų ar skaučių, karių 
kapai būtų jų puošiami ir prižiū
rimi. Visai natūralu, kad kaip tik 
jaunimas imtųsi šio darbo ir juo 
pagerbtų tuos, kurie žūdami mums 
laisvę grąžino. Tad apsodinkim ir 
prižiūrėkim apsodintus karių ka
pus!

Dar ir antra mintis pavasariui 
išaušus — mes mokam džiaugtis 
jo išpuošta gamta, bet džiaugda
miesi bandykim ir patys ją pa
puošt. Tad yra kitas šūkis — pa- 
gražinkim Lietuvą!

Tai nėra sunku — sodinkim me
delius pakelėse, sodybose, soduose 
— visur, kur tik žaliuojantis me
dis teiktų malonumo akiai ir gai
vinančio pavėsio kelionėj sušilu
siam ir nuvargusiam keliautojui.

Bet pasodint medelį dar maža — 
turim pasodinę prižiūrėti jį ir glo
boti. O radę kur pasodintų, bet be 
priežiūros medelių, nesodinkim 
naujų: imkimės šiuos globoti. Juk 
svarbu ne duo daugiausia priso- 
dinti, bet kuo daugiausia išauginti
gražių medelių!

Ar nebūtų gražu, kad skautų 
draugovė, gavus šeimininko suti
kimų, apsodintų medžiais tik ką 
išėjusio Į vienkiemius naujakurio 
sodybą ir pasodintus medelius pri
žiūrėtų?! Toks naujakurys turi 
šimtus kitų darbų, šiam gal ir lai
ko neturėtų, gi po kelerių metų ža
liuojanti sodyba būtų tikru skautų 
darbo ir meilės gamtai liudytoju, 
o naujoj sodyboj iš kartos Į kartą 
eitų legenda apie sodybą supančių 
medžių kilmę.

Pagalvokit! — Daug panašių 
gražių ir nesunkių darbų galėtu
mėm atlikt. Tokiam gražiam dar
bui miškų administracija beveik 
veltui duos mums medžių.

Tad skautai — pagrąžinkim Lie
tuvą!

Psktn. K. Janavičius.
■ < '. ’ ’ ’ ■ / -

^Tiksliai

sunauJokime *
laikų ic

pinigą

Trumpas žmogaus gyvenimas, greit 
slenka amžinybėn dienos, mėnesiai, me
tai.

Broliai! ar jūs kada pagalvojat apie sa
vo gyvenimo slinkimą? Gal manote, kad 
visatos Kūrėjo įstatymai aplenks jus ir 
paliks amžinai neišsemiamą energiją?

Klystate. Tik pagalvokit ir pamatysit, 
kad tikrai reikia susirūpinti. Jog jūs čia 
ir norite, kad jūsų rytojus būtų šviesesnis 
už vakarykščias dienas. Bet neužmirškit, 
kad laimė yra šykšti, ji ne kiekvieną ap
lanko. Reikia didelio jėgų įtempimo, kad 
sau kelią Į laimę prasiskintumėte.

Kol esate jauni, jumyse kaupiasi dideli 
energijos ištekliai, ryžkitės ir turėkit no
ro ir visos kliūtys subiręs. Todėl išnau
dokite kiekvieną progą, be reikalo neleis
kite nė vienos minutės! Mums atrodo, kad 
keletą minučių nieko nereiškia.

Čia yra didelis, mūsų didžiausias apsi
leidimas. Juk patarlė sako: „dedant grū
dą prie grūdo, pripilsi aruodą“. Kasdien 
po 15 ar daugiau minučių naudingai pra
leidę, per metus laimėsime keletą dienų.

Kai esate kelioms minutėms laisvi 
nuo savo tiesioginių darbų, imkite į ran
kas skautišką laikraštį ar knygą ir per
skaitykite nors keletą eilučių ar puslapių. 
Žiūrėkit, po kurio laiko būsite perskaitę 
visą krūvą skautiškos literatūros ir daug 
naudingo sužinoję.

Gavęs Skautų Aidą ar Skautybę per
skaityk iki galo! Iš jo sužinosi daug neži
nomų ir mažiau žinomų dalykų. Tuo pa
čiu suprasi spaudos vertę ir rasi daug 
progų ją įsigyti ir iš jos išminties ir žinių 
pasisemti.

Kitas, kurs nemažiau mūsų ateitį nu
sveria, dalykas, tai taupumas. Juk dau
gumas iš mūsų esame beturčių tėvų vai
kai. Todėl nebūkime pliuškiai, nemėtyki
me vėjams tėvelių sunkiai uždirbtų pini
gu. Pinigų leiskite tik tokiems reikalams, 
be kurių negalime apsieiti. Labiausiai 
venkim tenkinti kiekvieną nenaudingą 
savo įgeidį. Būkime tikrais skautais, tu
rėkime valią ir nepasiduokim pagundoms. 
Kaip maloniai jausimės, kad mes iš savo 
rūpestingai taupomų centų galėsime nusi
pirkti padorią naują uniformą ir, atėjus 
stovyklavimo laikui, porą savaičių sto
vykloje pagyventi.

Tais pačiais keliais eidami galime nė 
tik apsišviesti, pagilinti skautiškas žinias, 
bet galime išauklėti tvirtą valią, gerą bū
dą ir pašalinti kitas ydas.

Tad žinokime, kad viskas yra pasiekia
ma pamažu ir per ilgesnį laiką. Nes tik 
laikas yra visagalis, o jūsų pasiryžimas 
jo padėjėjas.

Taigi šių dviejų ypatybių harmonin
gas veikimas gali atnešti mums gražias, 
malonias vasaros atostogas.

Vyr. skltn. P. Paulauskas.

'<<<>: 153 ->+
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oJltusų skautų stooyklų
puošimo tautiški keuo^ai

Skautų stovyklose, be įvairių jaunuo
liškų pramogų, pareiškiama labai daug kū
rybinės jėgos ir fizinio darbo, tvarkant 
bei puošiant savo buveinę — aplinką: ta
kus, darželius, aikšteles, klombus, skve
rus, vartelius, tvoreles ir kit. Ligšiol bū
davo, kad palapinių aplinkos, o kartais ir 
bendros aikštės tvarkymui — puošimui 
beveik paliekama asmeninė laisvė, arba 
atiduodama vienos kurios nors grupės 
iniciatyvai, nevaržant tam tikromis tai
syklėmis. Taip tvarkantis beveik kiekvie
nos palapinės aplinka būna savita, į kitų 
palapinių aplinką nepanaši, kas ir sudaro 
visos stovyklos įvairumą.

Mūsų skautų stovyklų puošimas yra 
daugiau gaivališkas, pripuolamas, bet ir 
tokiame puošime dažnai pasitaiko labai 
vykusių ir puošnių vietelių. Vis dažniau 
vieniems ir tiems pat asmenims laikas 
nuo laiko stovyklaujant įvairiose stovyk
lose, paveldėjama—nusižiūrima puošimo 
mada, einanti iš vienos stovyklos į kitą, iš 
senų metų į naujus. Sudarymas savos 
puošimo mados, savo stiliaus labai girti
nas dalykas tik tada, jei šis stilius įdo
mus, įvairus, meniškas. Bet jei stilius ba
nalus, neįvairus ir dar nuolat pasikarto- 
jąs — visiems pabosta ir įgrįsta, kaip seni 
anekdotai. Tokį nusususį stilių reikia iš 
stovyklų kraustyte iškraustyti.

. Lietuviams netrūksta kūrybinių jėgų, 
savitos dvasios, savojo meno reiškimo for
mų. Šį tvirtinimą galiu paremti taip gau
siai pasireiškusią mūsų sodžiaus daile, 

kaip: savita statyba, klėtelėmis, kryžiais, 
medžio drožiniais, puošniomis skryniomis, 
audiniais, margučiais ir kitais savos dai
lės dalykais. Dailės pamėgimas mūsų tau
tiečių buvo įgytas per eilę kartų, tik su
sidarius savosios dailės tradicijoms.

Jei mes praeityje turėjome didžias 
tautinės dailės tradicijas, tai ar never
tėtų tais pradais pagrįsti mūsų skautų 
stovyklų puošimo meną. Tautinės dailės 
ir etnografiniais motyvais papuošta sto
vykla labai daug prisidės prie savosios 
kultūros ir savų tautinių tradicijų suda
rymo.

Skautybė tautinių savybių neneigia, o 
dar skatina jas ryškinti. Tuomi visa pa
saulinė skautų šeima darosi įvairesnė, 
įdomesnė. Per skautybę — tarptautinėse 
stovyklose ir kitomis progomis galėtume 
parodyti plačiam pasauliui savosios tau
todailės turtus, jos dvasią, grožį, būdin
gus bruožus, kas ir išskirtų mus iš kitų 
tautų tarpo.

Pirmiausia reikia mūsų vietinėse sto
vyklose plačiai paskleisti etnografinį įren
gimą ir puošimą, sudarant tikrai gražų ir 
visai savitą skautiškai lietuvišką stilių. 
Juk kiekviena Lietuvos apylinkė turi ne 
tik savitą gamtą, bet ir būdingą statybą, 
kryžius, tvoras, vartus, darželius, kiemus, 
savitą ornamentiką ir spalvų derinimą. 
Sakytas būdingas atskirų Lietuvos apy
linkių sodžiaus dailės savybes reikia pa
naudoti skautų stovyklų įrengimui. Iš 
palapinių aplinkos: takelių, lysvelių, tvo-

Taip jiedu ruošėsi Velykų šventėms.

relių, vartų, ornamentikos ir kitų smulk
menų galėtume lengvai atskirti žemai
čius, aukštaičius, dzūkus, kapsus, zana
vykus ir kit. Įvedimas etnografinių puo
šybos savybių stovyklose ne tik paįvai
rins, praturtins paviršinę stovyklos išvaiz
dą, bet taip pat kūrybiniai ir tautiniai 
auklės mūsų jaunimą, skatins jį pamėgti 
ir pažinti savo gyvenamos apylinkės so
džiaus dailę.

Apylinkėmis suskirsčius ir etnografi
niai papuošus visos Lietuvos bendrą skau
tų stovyklą, gautųsi pilnas ir gražus sa
vos tautodailės vaizdas. Pirmieji žings
niai gali ir neduoti visai teigiamų vaisių, 
bet tai būtų graži užuomazga išugdyti 
tautišką dailės stilių skautų stovyklose.

A. Tamošaitis.
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Triušis, kojotas’’, vilkas, 
ir lokys

Indėnų pasaka**).
Stovėjo miške Kojotas. Staiga 

pamatė — bėga Triušis. Klausia 
jį Kojotas:

— Ko tu bėgi?
— Noriu pabėgt, — atsakė 

Triušis.
Ir nubėgo.
Kojotas tupi, tupi ir galvoja:
— Tur būt, bėda atsitiko: kad 

tik man nekliūtų!
Ir pasileido bėgti.
Bėga ir bėga.

*) Kojotas — Amerikos didžiulių lan" 
kų (prerijų) vilkas.

**) Prisimink ir palygink su mūsiške 
pasaka „Dangus griūva“. .

Iškirpk iš popieriaus tokį didelį dramblį. 155

Buvo miške aikštelė. Ten tu
pėjo Vilkas. Mato — bėga Kojo
tas. Klausia jį Vilkas:

— Ko tu bėgi?
— Noriu pabėgti.
Ir nubėgo.
Vilkas tupi, tupi ir galvoja:
— Tur būt, bėda atsitiko: kad 

tik man nekliūtų !
Ir pasileido bėgti.
Bėga ir bėga.
Buvo miške aikštelė. Ten tu

pėjo Lokys Graužlys. Mato jis — 
bėga Vilkas. Klausia Graužlys:

— Ko tu bėgi?
— Noriu pabėgti.
Ir nubėgo.
Lokys pastovėjo, pastovėjo, pa

galvojo :
— Tur but, bėda atsitiko: kad 

tik man nekliūtų!
Ir pasileido bėgti.

Buvo miške aikštelė. Pamatė jo
je Graužlys tris draugus.

Štai tupi Vilkas, kiek toliau — 
Kojotas, dar toliau — Triušis. 
Graužlys klausia Vilką:

— Kodėl tu pabėgai?
Vilkas atsako:
— Tupėjau, mat, miške. Pama

čiau : bėga Kojotas. Paklausiau jį: 
„Ko tu bėgi?“ O jis ir sako: „No
riu pabėgti“.

Paklausė juodu Kojotą:
— O tu?
Kojotas atsako:
— Tupėjau ir aš miške. Pama

čiau atbėgantį Triušį. Paklausiau: 
„Ko tu bėgi?“ Jis atsakė: „Noriu 
pabėgti“. Pagalvojau: „Tur būt, 
bėda atsitiko: kad tik man nekliū
tų!“ Ir pasileidau bėgti.

Paklausė visi Triušį:
— Na, o tu ko bėgai?
— Graužiau šakeles, papūtė vė

jas, nuo medžio krito sniegas, ša
kelė nulūžo, kuone užgriuvo ant 
manęs. Na, aš persigandau ir pa
sileidau bėgti. Todėl visiems ir 
sakiau: „Noriu pabėgti!“

Čia visi nusijuokė: ir Lokys 
Graužlys, ir Vilkas, ir Kojotas, ir 
Triušis.

Ir kiekvienas nuėjo savo kelių..
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MŪ5U ŠEIMOS NRUJIEN

BIOGRAFIJŲ KONKURSO 
rašinius peržiūri speciali komi
sija (sktn. V. Arminaitė, sktn. 
S. Paliulis ir psktn. V. Šimkus). 
Kai komisija savo darbą baigs, 
bus paskelbti konkurso daviniai. 
Yra gauta 26 rašiniai.

SKAUTYBĖS NAUJAS 
NUMERIS.

Vadų ir vadovių laikraščio 
Skautybė š. m. 2 nr. išeis balan
džio mėn. Vadovams-ėms bus 
įdomios medžiagos.

Šefo raštai — VADO PAŠĖKE, 
dar papildyti naująja IV.2. pasa
kyta kalba, baigiami spausdinti.

SKILTININKŲ VADOVĖLIS 
išeis balandž. m. Jau yra at
spausdinta apie 300 pslp. Dar 
bus apie 150—200 pslp.

ILIUSTRUOTAS LEIDINYS.
Mūsų skautybės 20 metų su

kaktims 1938 m. norima išleisti 
didelį gražų skautų gyvenimo 
iliustruotą leidinį.

Taip pat norima išleisti ir 
vaikams skautiškų karikatūrų 
su eilėraščiais leidinį.

Abiejų leidinių ruošimą orga
nizuoja Sk. Aido redakcija.

\ IV.23.
Šv. Jurgio, skautų Patrono, 

šventė yra IV.23. Iškilmingi mi
nėjimai kai kur bus nukelti šiek 
tiek vėliau.

DAR GYVĖJA SKAUTIŠKAS 
DARBAS.

Į pavasarį ir po vadų ir va
dovių suvažiavimo skautų orga
nizacijos. vienetų darbas ypatin
gai pagyvėjo.

STUDENTĖS SKAUTĖS.
"V. D. U-to studenčių skau

čių iškilminga draugovės sueiga 
buvo HI.7. Tą dieną 5 kandida
tės davė skaučių įžodį, jos gim
nazijose nėra buvusios skautė
mis, ir padidino būsimų vado
vių eiles. Už darbštumą ir kitus 
nuopelnus draugovės vice-pir- 
mininkė sesė vyr. skilt. Sofija 
Kanišauskaitė pakelta į pa- 
skaųtininkės laipsnį.

Įžodžio iškilmių apeigas pra
vedė vyr. vadi jos vyr. skaučių 
slęyr. vedėja sktn. Steponaitienė 
ir skaučių skyr. vedėja sktn. 
Bamiškaitė.

Po to buvo arbatėlė, kuri 
praėjo jaukioje nuotaikoje, pa
įvairinta sesių dainomis ir k. 
Sueigą baigiant, sktn. Steponai
tienė papasakojo įspūdžius iš 
tarptautinės vyresnių skaučių 
stovyklos ir jų veiklos, nušvies
dama tą darbą, kurį turi dirbti 
vyresniosios skautės.

PIEŠINIŲ KONKURSAS, 
kurio sąlygos paskelbtos Sk. 
Aido 5 nr. 105 pslp., tomis pa
čiomis sąlygomis pratęstas ligi 
balandžio mėn. 27 d.

PO ILGESNĖS PERTRAUKOS 
SUKRUTO KLAIPĖDOS 

SKAUTĖS.
III.7. Vytauto D. gimnazijos 

rūmuose įvyko iškilminga Klai
pėdos skaučių tunto sueiga. Ta 
proga nemažas būrelis skaučių 
davė įžodį ir keletas pakelta į 
aukštesnius laipsnius. Klaipėdos 
skaučių tuntininkė, psktn. Zem- 
gulienė, įžodžio proga, kalbėda
ma į skautes, gražiai ir turinin
gai apibūdino įžodžio reikšmę 
ir kitus skautės privalumus. Po 
oficialiosios dalies, skautės gra
žiai sudainavo keletą skautiškų 
dainų ir pašoko baletą. Sueigon 
atsilankė Klaipėdos skaučių — 
skautų darbuotojai, skaučių tė
veliai ir svečiai, gi organizuotai 
dalyvavo jūrų skautai „budžiai“.

KAUNO PILIES TUNTO X Dr.
V. KUDIRKOS DR-VĖ.

Minėsime dvejų metų sukak
tuves. Mūsų draugovė yra įsi
kūrusi iš žirgų skilties 1935.IV.7. 
Š. m. IV.10. ruošiamės minėti 
dvejų metų gyvenimo sukaktis. 
Manoma tą dieną suruošti ne
mažą vakarą. Kiekviena skiltis 
tam smarkiai ruošiasi. Mūsų 
draugovė turi per 50 skautų. 
Yra keturios skiltys: žirgų, la
pinų, sakalų ir briedžių. Drau
govei vadovauja psktn. J. Bu- 
tauskas ir vyr. skltn. V. Svi- 
derskas.

Lapinų iškyla. III.20., šešta
dienį, lapinų skiltis, vadovauja
ma vyr. skltn. V. Svidersko, su
ruošė mažą iškylėlę į lesios pa
krantes, verbų parsinešti.

Davė Įžodį. III.21. įvyko iš
kilminga draugovės sueiga. 9 
vai. visi, pasipuošę verbų šake
lėmis, nuėjome į šv. Antano 
bažnyčią. Pasimeldę grįžome į 
draugovės būstą. Tenai buVo 
perskaityti draugininko įsaky
mai. 10 skautų, davė įžodį. Da
vusiems įžodį skautams žodį ta
rė psktn. J. Butauskas.

Steigiami jaunieji skautai. 
Neseniai, mūsų draugovės rū
pesčiu, buvo įkurta skaučių 
draugovė. Dabar steigiami jau
nieji skautai. Keletas jaunųjų 
skautų jau buvo į sueigą atvy
kę. Greitu laiku ir jie pradės 
sparčiai veikti. *•

K. V-tas.

Skautai pavasariniam darbe.

D. ŠELVIAI.
Vilkaviškis.

III.5. mūsų draugovei buvo 
ypatinga diena, nes tą dieną 
mes šventėme dvigubo džiaugs
mo šventę. Išvakarėse, mūsų 
mylimas draugininkas mok. VI. 
Strimaitis, Vilkaviškyje, daly
vaujant tuntininkui pulk. Ma
tulioniui, skautams ir jaun. 
skautams bei svečiams, šefo pa
keltas į paskautininkio laipsnį, 
davė įžodį. Mes gi, III.5. 13 jaun. 
skautų, dalyvaujant draugovei, 
visos mokyklos mokiniams bei 
mokytojams, paįvairinant gra
žia skautiška programa, atšven
tėme šv. Kazimiero šventę ir da
vėm jaun. skautų įžodį. Lai šie 
abudu džiaugsmai sueina į vie
ną ir kaip brilijantai puošia mū
sų draugovę, šviesdami ir nuro
dydami tikrąjį kelią į gerovę ir 
skatina sėkmingai dirbti.

Birutė.

GRAŽIAI DIRBA AVID - MO- 
DELISTŲ BŪRELIS.

Mokslo metų pradžioje, gimn. 
dir. pskt. J. Vosyliaus iniciaty
va, Biržų gimnazijoje įsisteigė 
avio-modelistų būrelis. Būrelį 
globoja sktn. mokyt. P. Andrė- 
jauskas. Šis būrelis biržiečius 
mokinius labai sudomino ir į jį 
įstojo apie 30 narių. Būrelio 
valdybą sudaro: A. Jurėnas 
(VIa kl.), L. Kuginys (Vila kl.) 
ir VI. Korsakas (Va kl.). Būrelis 
susirinkimų metu dirba: skaito 
paskaitas, susipažįsta su lėktuvų 
konstrukcijomis ir kt., ir prak
tiškai — dirba sklandytuvus, 
lėktuvų modelius, aitvarus ir kt.

11.21. gimn. aikštėje įvyko 
aitvarų rungtynės. Rungtynėse 
aitvarus leido 17 avio modelistų. 
Pirmą vietą laimėjo C. Macke
vičius (Vila kl.); II v. — M. Ga- 
siūnas (VIa kl.), III v. — L. Ku
ginys (Vila kl.); IV v. — Br. 
Beresnevičius (Ilia kl.). Į rung
tynes atsilankė daug gimnazijos 
mokytojų, mokinių ir miestiečių.

Avio-modelistų būreliui yra 
paskirtos dvi stipendijos važiuo
ti į šią vasarą veikiančią sklan
dymo mokyklą Nidoje. Stipen
dijas gaus gabesnieji ir neturtin- 
gesnieji avio-modelistai. į Be 
mokinių — avio-modelistų, įva
žiuos dar ir mokytojai: sktn.; P. 
Andrėjauskas ir sklt. R. Vil- 
kickas. Aras.

TAURAGĖ.
Iš D. L. K. Vytauto dr-vės 

veikimo. — Šv. Kazimiero šven
tės proga D. L. K. Vytauto dr- 
vė kartu su Šarūno dr-ve pada
rė sueigą. Apie šv. Kazimierą 
papasakojo psklt. A. Maksvytis.

Gražių rakietų ir šūkių pui
kiai pravedė miesto skautų Ša
rūno dr-vės draugininkas sk. 
vyt. v. sklt. B. Valeika. Netrūko 
ir gyvų skautiškų žaidimų bei 
dainų.

— III.6 D. L. K. Vytauto dr- 
vė padarė iškylą į netolimą miš
ką. Iškylos metu skiltys turėjo 
atlikti tam tikrus uždavinius. 
Miške dr-vė sukūrė laužą. Per 
jį — gausūs pasirodymai. Taip 
pat laužo metu buvo nagrinėja
mi ir šios iškylos skilčių užda
viniai. Iškyloje dalyvavo pirmą 
kartą dr-vės skautai-kandidatai, 
dar niekad neiškylavę. Oras pa
sitaikė geras ir dr-vės broliai, 
nors jau gana vėlokai grįžo, ta
čiau liko smagūs, puikiausia 
nuotaika. am.
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PENKIOLIKA METŲ
Žmogaus gyvenime šis skai

čius teikia maloniausių prisimi
nimų ir pergyvenimų. Siame sa
vo amžiaus laikotarpyje jaunuo
liai jaučiasi laimingiausi žmo
nės. Dar daugiau džiaugsmo 
teikia tiek metų išgyvenus or
ganizaciniame darbe. Tokia 
jaunatviška džiaugsmo šypsena 
sklido kovo 4-tą dieną. Kauno 
Aušros tunto I D. L. K. Kęstučio 
draugovėj. Jos skautai jautėsi 
esą laimingiausi už visus kitus 
Kauno skautus, nes tą dieną 
šventė savo draugovės 15 metų 
sukaktis. Jaunuoliai, susibūrę į 
kęstutiečių draugovę 1922 m. 
kovo mėn. 5 d., pergyveno ir 
džiaugsmingų ir liūdnų diene
lių. Keitėsi jų vadai ir skau
tai, bet pati idėja pasiliko gy
venimo nepalaužta.

Ištisus trejetą metų Kauno 
tunte prieš juos ir po jų stel
gės ir likvidavos draugovės ir 
kiti vienetai, bet Kęstučio drau
govė nepasidavė gyvenimo aud
roms ir per tiek metų nešė ii 
tebeneša skautybės žibintą j 
jaunuolių eiles. Pirmieji drau
govės steigėjai ir vadai buvo 
skautai: V. Civinskas, K. Gri
gaitis, J. Kazakevičius ir D. To
liušis. TU

Per savo 15 metų amžių 
draugovės skautai aktingai dir
bo ir dalyvavo visuose tunto 
konkursuose bei skautų šventė
se. Nebuvo Kauno skautų sto
vyklos, kur nebūtų stovyklavę 
kęstutiečiai. Nuo 1931 m. drau
govė pati ruošia savo stovyklas.

Ne vien tik tuo jie gyvena. 
Iš jų eilių išaugo trys naujos 
skautų draugovės. Be to, ke
lioms draugovėms savo nariais 
davė pradžią. Aušros bem. gim
nazijoje nėra skautų draugovės, 
kurioje nebūtų skautų, buvusių 
kęstutiečių eilėse.

Draugovei yra vadovavę šie 
draugininkai: sktn. inž. V. Ci

Sukaktuvių iškilmės dalyviai — kęstutiečiai su savo svečiais.

vinskas, psktn. Z. Blynas, sktn. 
Vyt. Kišonas, psktn. Įeit. inž. I. 
Jonaitis ir sktn. V. Čepas.

1931 m. vizituojant Latvijos 
skautų Zemgalės tuntui Kauno 
skautus, kęstutiečiai turėjo re
prezentuoti ne tik draugovę, bet 
ir visą Kauno rajono tuntą. Ši 
misija jiems gerai pavyko.

Per draugovės 15 m. gyve
nimo amžių daug jaunuolių 
perėjo skautų eiles. Jų daugu
mas dabar jau yra savarankūs, 
dirba įvairiose valdžios ir ki
tose įstaigose. Kiti gi ir dabar 
tęsia tą jaunose dienose pradė
tąjį skautiškąjį darbą. Iš tokių 
tenka paminėti vyr. sktn. kapit. 
gyd. J. Kazakevičių, prokuroro 
pad. vyr. sktn. K. Grigaitį (da
bar Panevėžio tuntininką), sktn. 
inž. V. Civinską, V. D. univer
siteto asist. sktn. V. Čepą, sktn. 
dr. K. Avižonį, psktn. Įeit. inž. 
I. Jonaitį ir kt.

Šiuo metu draugovėje yra 3 
skautų skiltys su 24 skautais, 
jaunųjų skautų būrelis su 20 
jaunųjų skautų ir skautų vyčių 
būrelis su 11 kandidatų, viso 
draugovėje yra 55 nariai. Drau
govė turi įsigijusi nemaža sto
vyklos inventoriaus, kaip tai, 
palapinių 22 skautams, ir kitų 
reikmenių. Draugovei nuo 1934. 
IV.8 vadovauja psktn. J. Skrins- 
kas.

Kęstutiečių 15 metų šventės 
iškilmės pradėtos kovo 4 d. pa
maldomis studentų bažnyčioje. 
Čia gimnazijos kapelionas kun. 
dr. Kliausis atlaikė pamaldas ir 
pasakė pamokslą. Pamaldose da
lyvavo organizuotai visa drau
govė su vėliava. Draugovės vė
liavai asistavo gimnazijos skau
tų draugovių vėliavos.

Po pietų Aušros berniukų 
gimnazijos salėje įvyko iškil
minga draugovės sueiga, kuri 
pradėta tautos himnu. Draugi
ninkas, pradėdamas sueigą, gar

Kęstutiečiai savo stovykloje prie gražaus stalo.

bės prezidiuman pakvietė bro
lijos vadą vyr. sktn. pulk. Ša- 
rauską, pirmąjį Kauno tunto 
tuntininką ir pirmąjį vyriausią 
skautininką vyr. sktn. mjr. V. 
Šenbergą, pirmąjį draugininką 
sktn. inž. V. Civinską, gimnazi
jos direktorių Krikščiūną, tėvų 
atstovą prof. I. Končių, gimna
zijos kapelioną kun. dr. Kliausį 
ir tuntininką sktn. J. Mašiotą. 
Iškilmingam posėdžiui pirmi
ninkavo buvęs draugininkas 
sktn. V. Čepas. Pradėjus posė
dį, mirusieji draugovės skautai 
pagerbti tylos valandėle, gro
jant „Marija, Marija“. Sueigoje 
draugininkas psktn. J. Skrinskas 
padarė plačią veikimo apžvalgą.

Brolijos vadas pulk. Šaraus- 
kas, sveikindamas draugovę, pa
sidžiaugė gražiu kęstutiečių vei
kimu ir jų įnašu į Kauno ir 
Lietuvos skautų gyvenimą. Po 
to, šventės proga, apdovanojo 
skautus VI. Kišoną, St. Geštau- 
tą ir R. Šeiną medaliu Už Nuo
pelnus. Ta proga keli skautai 
pakelti į vyresniškumo laips
nius. Dar žodžiu sveikino pir
masis draugininkas sktn. inž. 
Civinskas. Šventės proga taip 
pat gauta visa eilė sveikinimų 
raštu. Gi Pilies tunto Maironio 
draugovė' įteikė gražų adresą, 
iliustruotą draugovės skautų gy
venimo fotografijomis. Prof. I. 

Končius kalbėjo apie reikalą 
įsteigti draugovės namų fondą, 
kad ateityje draugovės skautai 
turėtų nuosavą patalpą savo už
siėmimams ir darbams. Čia pat 
draugininkas perskaitė namų 
statymo fondo aktą. Šiam fondui 
pradžią padarė pirmasis Kauno 
skautų pionierius ir ilgametis 
tuntininkas vyr. sktn. mjr. Šen- 
bergas, paaukojęs 100 litų.

Po iškilmingos sueigos ten 
pat įvyko meninė programos 
dalis, kurią atliko draugovės 
skautai. Pradžioje buvo suvai
dintas šv. Kazimiero dienai pri
taikytas vaizdelis. Skautai St. 
ir B. Geštautai, akompanuojant 
sk. Kuprevičiui, pagrojo keletą 
muzikos dalykėlių. Muzikalinę 
dalį baigė St. ir B. Geštautai ir 
sk. Geštautaitė, gražiai pagro
dami trio Betchoveno simfoniją. 
Baigiant pasirodymų dalį, Valst. 
Dramos artistas Čeikauskas su 
skautų trupe parodė filmą „Mel- 
chijoras Putelė skautas“, čia 
muzikai lydint buvo parodyta 
keletas linksmų epizodų. Vaiz
delis žiūrovams labai patiko.

Į šventės iškilmes atsilankė 
daug draugovės skautų tėvelių, 
skautininkų, buvę draugovės 
vadai ir beveik visi Aušros tun
to skautai.

Pasibaigus programai, gimna
zijos rūmuose įvyko arbatėlė. 
Čia draugovės skautai su savo 
tėveliais ir svečiais maloniai 
praleido porą valandų. Arbatė
lės metu daug gražių minčių 
apie skautų veikimą pareiškė 
prof. I. Končius, prof. Vabalas- 
Gudaitis, prof. inž. Graurogkas, 
žurnalistas Paleckis ir sktn. dr. 
K. Avižonis. Kalbėtojai pagei
davo, kad skautų vadai susirū
pintų skautų organizacijos plė
timu ir stengtųsi, jog ji apimtų 
dar platesnius jaunuomenės 
sluoksnius. Draugovės skautams 
surengti arbatėlę padėjo didelė 
skautų rėmėja mokytoja Asevi- 
čiūtė.

Visa šventė praėjo labai gra
žiai ir pakilusia nuotaika, pa
likdama visiems dalyviams pui
kiausių prisiminimų.

Sktn. V. Kizlaitis.
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ŠIAULIAI.

— III.4. įvyko abiejų (skau
tų ir skaučių) tuntų sueiga, į 
kurią atsilankė Sąjungos garbės 
gynėjas — vyr. sktn. pulk. M. 
Kaiman tas (I-sis Šiaulių rajono 
tunto tuntininkas), Šiaulių ra
jono vadas — brig. gen. M. Rėk
laitis, tuntininkai, Žagarės vie- 
tininkijos vietininkas, dalių, sky
rių vadai ir per 500 skautų-čių.

Sueiga atidaryta Tautos him
nu. L. S. S-gos Šefo aktu Šiau
lių tunto vadai 16 vasario šven
tės proga buvo apdovanoti or
dinais ir pakelti į aukštesnius 
laipsnius, dabar S-gos garbės 
gynėjas juos įteikė — tuntinin- 
kui vyr. sktn. K. Ubeikai Ge
dimino Vilko ordiną, brig. gen. 
M. Rėklaičiui — svastikos ordi
ną, sktn. K. Korsakui ir psktn. 
J. Kartanui — lelijos ordinus, 
psktn. J. Kirliui, Žagarės vieti
ninkui, buvo užrištas skautinin
ko kaklaryšys, o vyr. valtn. Itn. 
Pr. Ban džinui (jūros skautų 
Vaidoto laivo vadui) — paskau- 
tininkio kaklaryšys.

Po šių iškilmių garbės gynė
jas ir rajono vadas pasakė gra
žias kalbas. Po to, vyr. sktn. K. 
Ubeiką vardinių proga pasvei
kino skautų tunto atstovai ir 
įteikė gėlių ir adresą, o skaučių 
tunto vardu sveikino tuntininkė 
sktn. A. Fledžinskienė ir įteikė 
dovaną.

Vėliau 10 skautų davė įžodį, 
kuriems kaklaryšius užrišo Są
jungos garbės gynėjas.

Sktn. H. Lukoševičius vaiz
džiai apibūdino šv. Kazimiero, 
kaip Lietuvos skautų patrono ir 
Lietuvos šventojo darbus, gy
venimą ir t. t.

— III.4 seserijos vadė patvir
tino sktn. O. Jakubėnaitę skau
čių tunto tuntininkės pavaduo
toja. Tuntininkas paskyrė sktn. 
H. Lukoševičių — skautų 
instruktorium, o skiltn. Br. 
Tydmaną — tunto reikalų ve
dėju.

— 11.27—28 d. d. buvo tikri- 
nama-revizuojama miesto skau
tų UI D. L. K. Kęstučio draugo
vė. Tikrino psktn. J. Kartanas 
(bem. gimnazijos direktor.). 
Patikrinimas buvo nuodugnus ir 
rasta, kad draugovė ir jos rašti
nė vedama tvarkingai.

Šiuo laiku draugovė turi 28 
skautus, grynais pinigais 106 lt., 
2 palapines, 2 vėliavas, Vilniaus 
Didįjį Pasą, skudučius, knygy
ną ir kt., viso turto vertė siekia 
500 lt. *

Patikrinimas - revizija bus 
kiekvienoje draugovėje, kurias 
tikrins sudaryta komisija iš: 
sktn. Korsako, sktn. Lukoševi
čiaus, psktn. Kartano, psktn. 
Kairio, psktn. Pr. Bandzino ir 
vyr. skiltn. D. Pinigio.

—- III.4 d. skautams egzami
nuoti į patyrimo laipsnius ir 
specialybes sudaryta ši skautų 
tunte komisija: vyr. skiltn. D. 
Pinigis (švietimo vadovas), sktn. 
H. Lukoševičius (skaut. instruk
torius), psktn. Bandzinas, sk. 
vyt. Levickas, skiltn. Smilgevi
čius ir vyr. skiltn. Vine. Jūras 
(draugininkai).

Mar.
SUKAKTUVININKĖ.

Šiaulių I Vytauto D. dr-vės 
gyvenimo nuotrupos.

Žengdama į 16-uosius gyva
vimo metus, dr-vė žymiai su
kruto veikti. Dėka savo veiklio
jo draugininko, kūn. kult, mo
kyt. M. Levicko, ir energingojo 
adjutanto vyr. sklt. Ed. Budrei- 
kos, draugovė yra viena iš veik
liausiųjų tunte. Skautiškas vei
kimas smarkiai plečiasi; į drau
govės skautų eiles stoja vis dau
giau ir daugiau moksleivių. 
Draugovė pernai teturėjusi vos 
20 narių, šiemet turi apie 40. 
Žymiai veikimą pagyvina vei
kiąs draugovėje skilčių konkur
sas. Skiltys, nenorėdamos atsi
likti, smarkiai kruta. Dr-vės su
eigos pravedamos labai įdomiai; 
skaitomi pačių skautų rašyti 
ideologiniais klausimais refera
tai, žaidžiami įvairūs žaidimai, 
dainuojamos liaudies bei skau
tiškos dainos ir kt. Be savaiti
nių skilčių ir dvisavaitinių 
draugovės sueigų, ruošiamos ir 
įdomios iškylos į saulėtą gamtą.

11.21. visur sniegui baltuojant 
ir saulutei linksmai besišypsant, 
o skautų nuotaikai ypatingai ge
rai esant, įvyko iškyla į Alek
sandrijos pušyną. O koks gra
žus pušynas žiemą! Vytautiečiai 
pasigrožėję žiemos gamta ir pa
rodę praktikoje savo skautiškas 
žinias, iškyla patenkinti grįžo 
namo.

Draugovėje, vadovaujant sklt. 
Z. Ciemnolonskui, steigiamas 
choras.

Žinodami Skautų Aido svar
bą skautų gyvenime, ypatingai 
jį remia, daugumas užsiprenu
meruodami bei išplatindami 30 
prenumeratų. Be to, išplatino ir 
įvairaus turinio skautiškų atvi
rukų už 25 litus.

„Tik x sveikame kūne sveika 
dvasia“. Tai vytautiečiai puikiai 
žino ir todėl yra neblogi spor
tininkai (kai kas apie tai jau 
buvo rašyta). Daugumai turint 
pašliūžas, buvo sudarytas pa- 
šliūžininkų būrelis.

Draugovės 15-kos metų gy
vavimo proga manoma surengti 
didelį koncertą — balių, kurio 
pelno dalį skirti Ginklų Fondui, 
dalį dr-vės inventoriui įgyti ir 
vasarą — stovyklai.

Eug. M/

MAŽEIKIEČIAI.
I Vingėlos dr-vės skautai įsi

gijo Didįjį Vilniaus pasą ir sten
giasi surasti būdų, kaip daugiau 
į jį įklijuoti. Štai vienas jau pri
taikytas ir jau naudojamas — 
tai už neatvykimą ar pavėlavi
mą į sueigas lipinti po 10 et. 
Vilniaus ženklelį. Kitas — per 
draugovės sueigas skautai sude
da ir už bendrus pinigus nu
perka ženklelį.

Turi Įsigiję ir knygynėlį, ku
riame jau yra per šimtą knygų: 
apie 20 skautiško, o kitos įvai
raus turinio.

Draugovėje veikia skilčių 
konkursas ir skiltys kruta. Ren
ka Sk. Aido ir Skautybės pre
numeratas, o nemokamas palie
ka draugovės knygynėliui.

J. S.

TELŠIAI.

11.28 Telšiuose įvyko didelės 
skaučių iškilmės — tunto įkur
tuvės. Į pirmąją tunto sueigą 
atvyko seserijos vadė sktn. K. 
Žilinskienė, garbės gynėja vyr. 
sktn. E. Barščiauskaitė, vyr. 
skaučių skyriaus vedėja sktn. 
Steponaitienė, Šiaulių skaučių 
tunto tuntininkė sktn. Fledžins
kienė ir didelis būrys skaučių 
tėvelių ir bičiulių.

Šventės išvakarėse 20 vyr. 
skaučių kandidačių (daugumoj 
mekytojų) davė vyr. skautės 
įžodį. Nors žiema ir šaltis gero
kai spirgino, o vėjas buvo visas 
dangaus galybes į pagalbą pa
sišaukęs, bet mūsų pasirįžimo 
nepalaužė: nuvykom į mišką ir 
ten nakties glūdumoj davėm 
įžodį. Įžodį pravedė vadė, gra
žiais žodžiais nurodė momento 
svarbą.

Sekmadienį šventę pradėjom 
pamaldomis katedroj. Sueigoj 
buvo perskaitytas Šefo aktas ir 
pakeltoms į paskautininkes už
rišti raudoni kaklaryščiai. Ke
letas kandidačių davė skautės 
įžodį, draugovei įteikta vėliava. 
Pažymėtina, kad Živilės drau

VILKAVIŠKIO SKAUTAI.
— III.4 iškilmingai paminėjo

me mūsų Patroną. Ta proga ke
lios dešimtys brolių ir sesių da
vė įžodį, papildė mūsų eiles, ke
letas skautų pakelti į vyresniš
kumo laipsnius. Po įžodžio da
vimo apeigų girdėjome nuošir
džių gimn. direktoriaus p. Ži
linsko ir inspektoriaus p. Pale- 
ko linkėjimų, kuriems skautiš
kai padėkojome.

— III.19 įvyko Margio dr-vės 
sueiga, kurioje oficialiai pa
skelbtas skautų vyčių kandida
tų būrelio įsteigimas. Malonu 
pažymėti, kad sueigon atsilankė 
gimn. inspektorius p. Palekas, 
kuris savo gražia kalba mus 
daug pamokė, nurodė svarbiuo
sius skautų tikslus gyvenime.

Briedis.

govė savo metinės šventės proga 
gavo iš Latvijos skaučių 25 
draugovės Latvijos tautinių 
spalvų kaspiną su įžodžio ženk
leliu, kurį vadė iškilmingai pri
rišo prie vėliavos. Po gražios 
vadės kalbos sugiedotas Latvi
jos himnas.

Vasario m. 22 d. — mąstymo 
dienos — proga Vadė plačiau 
nušvietė skautybės įkūrėjo ir 
skaučių Šefės gyvenimą ir dar
bus, o savo mylimam Šefui su
giedojom ilgiausių metų.

Toliau sekė Živilės draugovės 
pasirodymai: dainos, šokiai ir 
inscenizavimai.

Mylimai vadei, skautininkėms 
ir visuomenei, taip gausiai atsi
lankiusiai į mūsų kuklią šven
tę ir tuo suteikusiai jai didelio 
iškilmingume, visiems aukavu
siems VGF, vizuojant draugovės 
didįjį Vilniaus pasą, bendrai įli- 
pinta ženklų už 45,30 lt., mok. 
Andruliui, sesei Girdvainytei, 
mokinei Jasenauskaitei ir ki
toms, padėjusioms pravesti 
šventę, Telšių skaučių tunto 
vadija nuoširdžiai dėkoja.
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LITERATŪROS VAKARAS.

Brolijos vadų ir seserijos va
dovių suvažiavimų proga IV.3 
brolijos propagandos skyriaus 
iniciatyva Kauno Aušros bern. 
gimnazijos salėje buvo sureng
tas I-asis skautiškos dainos, 
muzikos ir literatūros vakaras.

Vakarą, po psktn. K. Janavi
čiaus įžanginio žodžio, pradėjo 
Kauno jaunesniosios skautės S. 
Pariokaitė, E. Kuklytė ir B. 
Bielkaitė, gražiai pakankliuoda- 
mos „Puikios rožės“ ir „Plaukia 
žąselės“.

Šiaulių skautų tunto skautai 
V. Jūras, P. Povilauskas ir P. 
Račkauskas paskaitė improviza
ciją „Trys radio stotys“.

Kauno Šančių skautų tuntą 
atstovavo psktn. V. Šimkus, ku
ris paskaitė tris eilėraščius: 
„Lietuvos Skautų Šefui“, „Skau- 
tukėš laiškas motutei“ ir „Žibu
tė“.

Studentų skautų Vytis korpo- 
rantas St. Obuchavičius paskai
tė nuotaikingus du eilėraščius: 
„Nemuno prisikėlimas“ ir „Gat
vės berniukas“.

Telšių skautų tunto Vytenio 
laivo adjutantas, akompanuojant
J. Šlažytei, pasmuikavo Oskaro 
Rydingo „Baladę“ ir Fr. Nerudo 
„Lopšinę“.

Raseinių skautų tuntui atsto
vavo Vytauto dr-vės drauginin
kas A. Stancevičius, paskaitęs 
eilėraščius: „Viena vasaros dai
na“ ir „Prisipažinimas“. ,

Kauno Šančių skautų tunto 
I-os sk. vyčių dr-vės sk. vytis 
Pr. Enskaitis paskaitė rašinėlį: 
„Stovyklos pasveikinimas tekan
čiai saulei“.

I-ąją programos dalį užbaigė
K. Pilies tunto sk. vytis M. Ivaš
kevičius, nuotaikingai armonika 
pagrojęs pora dalykėlių. II-ąją 
šio vakaro programos dalį pra
dėjo rokiškietės. M. Šulcaitė, 
akompanuojant B. Rozmanaitei, 
gyvai paskaitė patriotinio turi
nio baladę „Vytis“, parašytą pa
gal padavimą, kuris simbolizuo
ja Lietuvos laimės siekimą.

Šiam vakarui savo kūrinėlius 
atsiuntė ir vienas Rygos lietu
vių skautų dr-kas P. Tritonas. 
Rašinėlius perskaitė psktn. A. 
Zauka.

Kaimo Aušros skautų tunto 
I-ą Kęstučio dr-vę atstovavo 
paskiltininkis B. Geštautas, gra
žiai pagrojęs violenčėle Beke- 
rio „Minuetą“; akompanavo 
Algirdo dr-vės skautas A. Kup
revičius.

Marijampolės skautų tuntas 
šiame vakare dalyvavo net su 
atskira programėle. Marijampo
liečiai — skudutininkai pasku- 
dučiavo „Už jūrių marių“ ir 
„Maršą“. Vyr. skiltn. Grėnertas, 
akompanuojant Bukaveckui, pa
smuikavo Tosselli „Serenadą“. 
Vyr. skltn. L. Žukas paskaitė 
eilėraštį „Apie dainą“. Šią pro
gramos dalį baigė J. Sodaitis, 
paskaitęs vykusį rašinėlį „Pė
dos pamary“.

III-ją programos dalį pradėjo 
studentų skautų korp! Vytis 
oktetas, padainavęs keletą liau
dies dainelių.

Kauno Nemuno skaučių tun
to Il-sios Redos dr-vės skautės
L. Mačiulytės eilėraštį „Ar sap
nas, ar laimė“ gražiai paskaitė 
D. Kubertavičiūtė.

Kauno Centro skaučių tuntą 
atstovavo vyr. skit. Chmieliaus- 
kaitė, paskaičiusi eilėraščius: 
„Mažytė širdis“ ir „Puriena“.

Šio vakaro programą baigė 
Kauno Neries skaučių tunto 
skautės Vilnonytė ir Teišersky
tė, gražiai padainavusios „Ant 
kalno gluosnys“ ir „Miškų gė
lė“; akompanavo Geštautaitė.

Gražiai ir skautiškai anonsavo 
skautė Sabaliauskaitė. Vakarui 
vadovavo psktn. A. Zauka.

Pabaigos žodį pasakė brolijos 
vadas vyr. sktn. pik. J. Šaraus- 
kas ir Biržų rajono vadas psktn. 
J. Vosylius.

Abu šio vakaro programos 
dalyviams, jo rengėjams ir sve
čiams pareiškė padėką ir pasi
džiaugė nuolatos kylančiu skau
tų kūrybiškumu.

Tenka pažymėti, kad skautai- 
ės gyvai atsiliepė į kvietimą 
dalyvauti šiame vakare ir, kaip 
matome, buvo atvykusių iš to
limų vietovių. Taip pat buvo 
labai džiugus reiškinys, kad 
greta skautiškosios uniformos 
buvo matyti ir tautiški drabu
žiai, kaip tai savo kalboje pa
brėžė ir Biržų rajono vadas 
psktn. J. Vosylius.

Netrukus gražiausiai pasiro- 
džiusiems šio vakaro programo
je dalyviams bus išsiuntinėtos 
dovanėlės, kurias jau paskirstė 
speciali šio vakaro programos 
komisija. Pirmoji dovanėlė, Lie
tuvos vaizdų albumas, teko Ro
kiškio tunto skautei M. Šulcai
tei už baladę „Vytis“.

ŠVENČIŲ PROGA SUŠELPEM 
VARGŠUS.

III.18. Anykščių jaun. skau
tės, Velykų švenčių proga, su
aukojo pačių padėvėtus ir iš
augtus drabužius. Juos išskal
busios, sulopiusios ir gražiai su
tvarkiusios paaukojo neturtingų 
šeimų vaikams. Viso sušelpė 18 
vaikų; jiems išdalino 40 daiktų. 
Gavusieji pašalpas vaikučiai ir 
jų tėveliai nuoširdžiai dėkojo.

Be to, šv. Kazimiero šventės 
proga suruošė iškilmingą įžodžio 
šventę, per kurią 11 jaun. skau
čių ir 11 jaun. skautų davė įžo
dį. Mūsų draugovėje yra trys 
būreliai, viso 32 jaun. skautės. 
Mums vadovauja mok. S. Ma- 
čeikienė. L. Laucytė.

ŽAGARĖ.
— Paminėjome savo Patroną. 

Kaip ir pernai, ir šiemet savo 
Patrono šv. Kazimiero šventę pa
minėjome iškilmingai. Išvakarė
se visi atlikome išpažintį, o ry
tojaus dieną per mūsų vietinin
ko sktn. Kirlio užpirktąsias iš
kilmingas mišias priėmėme šv. 
Komuniją, paprašėme Aukščiau
siojo palaimos mūsų žygiams. 
Per patį tos dienos minėjimą 
vietininkas sktn. Kirlys įteikė 
Brolijos Vado skirtuosius ordi
nus „Už Nuopelnus“ skautų rė
mėjų būrelio pirmininkui mo
kyt. Stasiuliui ir vietininkijos 
knygyno vedėjui vyr. skltn. 
Laurinavičiui; taip pat kai ku
rioms dr-vėms buvo įteikti Di
dieji Vilniaus pasai. Keturi pa
reigūnai pakelti į aukštesnius 
laipsnius.

— Kursai — kurseliai. Skau- 
tų-čių žinioms pagilinti skautų 
ir skaučių vietininkijos suorga
nizavo skiltininkų-ių lavinimo 
kursus: skaučių kursams vado
vauja psktn. Ramonaitė, skautų 
— vyr. skltn. Plaušinaitis. Greta 
veikia ir topografijos bei signa
lizacijos kursai, miesto burmis
tro Užemecko vedami. Vyr. 
skltn. Ramono baidarininkų 
kursai veikia beveik visą žiemą. 
Baidarės jau baigiamos gaminti.

— Kad stovyklausime, tai sto
vyklausime!!! Žagarės skautai ir 
skautės atsidėję rengiasi birže
lio mėn. 18—28 d. Pabalių pušy
ne (3 klm. nuo Žagarės) sto
vyklauti. Stovyklinio mokesčio 
numatyta imti po 7 lt. iš kiek
vieno stovyklautojo. Mūsų di
džiausias rūpestėlis — tai su
krapštyti tuos litukus. Kiekvie
nas pažangesnis skautas jau da
bar nesnaudžia: per savo drau
gininką, kur nutverdamas, de
da centą prie cento — taupo. 
Mes, skautai, gerai žinome, kad 
tik tada būsime vyrai, kai savo 
stovykliniame fondelyje jau šį 
tą turėsime. O mūsų geradariai- 
rėmėjai, girdėjome, taip pat ne
snaudžia: ieško lėšų, kad galėtų 
mus paremti. Pk.

RASEINIAI.
III.14. įvyko įspūdinga nuės

to skautų Kęstučio dr-vės suei
ga. Su draugove atsisveikino iš
einąs karinės prievolės atlikti 
energingas draugininkas vyr. 
skltn. H. Bogarevičius. Nors 
dr-vės nariai yra įvairių rūšių 
darbininkai bei amatininkai, ta
čiau skautiškumo atžvilgiu stovi 
aukštai: dauguma yra išlaikę į 
II-jį pat. laipsnį ir beveik visi 
uniformuoti. Kas tik antrus me
tus gyvuojančiai dr-vei teikia 
garbės. Be to, sueigoj dalyvavo 
atskira miesto skaučių skiltis, 
kuri prieš atsiskirsiant priklausė 
Kęstučio dr-vei, tunto adjutan
tas vyr. skltn. J. Kasmauskas ir 
Vytauto dr. dr-kas vyr. skltn. 
A. Stancevičius. Jie draugovei 
ir jos buvusiam draugininkui 
nuoširdžiai palinkėjo ištvermės 
ir skautiško entuziazmo. Skil
tys savo mylimajam vadui įtei
kė dovanėles.
. Meninė dalis pasižymėjo vai
dinimėlių gausumu ir jų puikio
mis dekoracijomis. Ta pačia pro
ga išėjo dr-vėj laikraštėlis: Ra
seinių Aidas, kuris savo aktua
lijomis visiems labai patiko. Pa
dainuota ir padeklamuota. Drau
govei vadovauti paskirtas dr-vės 
adjutantas C. Mikalauskas.

Veiklus skautiškų studijų bū
relis. Nors būrelis įsikūrė nese
niai, tačiau jau suspėjo suruošti 
keletą naudingų sueigų. Per 
juos išnagrinėta iš pagrindų 
daug svarbių ir’ aktualių klau
simų. Susiėjimai praeina paki
lusia nuotaika ir gan gyvai. Su
sidomėjimas būreliu didžiau
sias. Susirinkimai gausiai lan
komi. Būreliui vadovauja suma
nus ir energingas pskltn. St. At- 
kočaitis.

Sukruto ir Algimanto dr-vė, 
iki Naujų Metų truputį pasnau- 
dusi. Dabar dr-vės sueigos 
įvyksta kas trečia savaitė, o 
skilčių — kas savaitė. Be to, 
prie draugovės yra suorganizuo
ta ugniagesių „Sakalų“ skiltis. 
Ji visam tunte yra veikliausia. 
Jos sueigos įvyksta du kartu į 
savaitę. Skilčiai vadovauja pri
tyręs ir veiklus skltn. V. Kučas.

Žemdirbys.
ŠAKIAI

Laukiame vasaros ir stovyk
los. Užtat dabar dirbame išsi
juosę.. Juk reikia išmokti ir 
Morsę, ir mazgus, kad stovyk
loje nebūtų gėdos. Stovykla 
greičiausiai įvyks liepos mėne
syje kur nors gražesnėje pane
munės vietoje.

Šakiečius skautus skuduti
ninkus neseniai buvo aplankęs 
Kauno Aušros gimnazijos muzi
kos mokytojas p. Švedas. Pa
skatino dirbti. Už palankumą ir 
atsilankymą mūsų skudutinin
kai Jam labai dėkingi

Skautas.
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Keletas klausimų (Šis tas

Ką reiškia žodis „skautas“?
Tas žodis yra kilęs iš anglų kalbos ir 

reiškia kelių žinovą, žmogų, pažįstantį vi
sus krašto takus. Tolimose žemėse skau
tai yra keliauninkų ir vilkstinių vadovai. 
Skautai yra ir mūsų misijonieriai, nes jie 
atneša tikėjimo šviesą pagonims ir pra
laužia kelią kultūrai.

Pas mus )rskauto“ žodis reiškia jau
nuolį, sekantį tų dvasinio gyvenimo tyri
nėtojų ir pionierių pavyzdį, gyvenantį 
naują riterystę pagal skautų įstatus, kad 
vėliau pats pasidarytų kitų žmonių vadas 
ir jiems parodytų tikrąjį kelią.

Kas yra skautas?
Skautas iš vidaus yra kiekvienas 

žmogus, gyvenąs pagal skautų įstatus.
Skautas iš viršaus yra kiekvienas 

skautų sąjungos draugovės narys. Mums 
reikia būti skautais iš vidaus ir iš viršaus.

Tu tikrai esi matęs žmonių, kurie bu
vo skautai iš vidaus. O ar esi matęs to
kių, kurie buvo tik iš viršaus skautai? Ti
kėkimės, kad ne!

Kas yra skautiškas sąjūdis?

Skautiškas sąjūdis yra sistema prati
mų, lenktyniavimų ir žaidimų. Perėjęs tą 
sistemą, paprastas jaunuolis pasidaro 
skautas.

Skautiškas sąjūdis yra auklėjimosi ir 
auklėjimo sistema.

Daugelis šio meto jaunimo draugijų 
seka skautų pavyzdį, to, aišku, nepripa- 
žindamos. O mums tatai yra geriausias 
įrodymas, kad mūsų darugija už jas yra 
geresnė!...

Ko siekia skautiškas sąjūdis?
Skautiškas sąjūdis siekia: 1) valios ir 

būdo tvirtumo, susivaržant įstatais; 2) kū
no tvirtumo ir sveikatos, gyvenant lauke 
ir darant mankštą; 3) išradingumo, su- 

pradedantiems).

manumo ir nagingumo, žinias įgyjant 
skaitant ir praktikuojantis; 4) artimo 
meilės, kasdien padarant gerą darbelį.

Iš tikro gi skautiškas sąjūdis neišmanė 
ko nors naujo. Naujas dalykas čia tik 
tikslų suderinimas. Nėra kitos jaunimo 
draugijos, kuri turėtų lygiai tokius pat 
tikslus, kaip skautų organizacija turi.
Kiek laiko turi tęstis skautiškas sąjūdis?

Kaip sako Baden-Powellis, iki tol, 
kol kiekvienas tėvas savo vaikus ims au
ginti skautais; tada juk nebebus reikalin
gos skautų brolijos!

Ar skautas yra gimnastikas arba sporti
ninkas?

Nei vienas, nei kitas, nes mums žino
mos sporto šakos, kaip futbolas ir t. t. 
arba mankšta nėra dažni ir vieninteliai 
skautų užsiėmimai. Skautybė yra savo
tiška, kūną ir dvasią lavinanti, auklėji
mosi sistema. Būdami skautais, mes iš
mokstami tiek sporto ir gimnastikos, kiek 
to reikalauja bendras kūno, proto ir va
lios lavinimas.

Sporto draugijos narys skautas gali 
būti tik tada, kai tos draugijos įstatai nė
ra priešingi skautų įstatams ir kai daly
vavimas toj draugijoj nekenkia skautiš
kam darbui.

Ar skautiškas sąjūdis yra militarinis (ka
riškas) sąjūdis?

Tiesiogiai — ne, nes kariška mankšta 
skautai mažai užsiima. Bet ir kareiviui 
pratimai ne taip svarbūs, kaip kariškos 
dorybės: drąsa ir draugiškumas, ištiki
mybė ir drausmė, ir kaip tik tuos dalykus 
skautai stengiasi sekti. Skautybė ugdo ge
rus vyrus, dorus piliečius, tuo pačiu ir ge
rus karius.

Visam pasauly išsiplėtęs skautiškas są
jūdis karo pavojaus nesudaro, o skleidžia 
tik tikrąją taiką.

Ar skautiškas sąjūdis tautiškas ar tarp- 
tautiškas?

Jis yra tautiškas, jei kreipsim žvilgsnį 
į tai, kad tautiškumo ugdymas yra vienas 
iš svarbiausiųjų skautiško auklėjimo sie
kių ir kad skautai įsižada būti ištikimi 
tautai; jis nebus tautiškas, jei žiūrėsim į 
tai, kad skautybė Dievą ir sielos dalykus 
laiko svarbesniais už tautiškumą.

Skautiškas sąjūdis yra tarptautiškas, 
atmenant tai, kad viso pasaulio skautai 
vieni kitus vadina broliais; sąjūdis nėra 
tarptautiškas, jei tarptautiškumas supran
tamas savo tautos negerbiant, arba ją 
vertinant žemiau kitų.

Skautų yra 80-tyje įvairių valstybių ir 
kolonijų.

Kaip susikūrė skautai?
Skautiškojo sąjūdžio įkūrėjas yra lor

das Robertas Baden-Powellis.
1907 m. Brownsea saloj, Anglijos salų 

pietuose, buvo pirmoji skautų stovykla, 
kur, pačiam kūrėjui vadovaujant, pirmą 
kartą buvo praktiškai išbandyti skautų 
įstatai ir skilčių sistema.

Čia Baden-Powellis dirbo labai atsar
giai ir glaudžiai bendradarbiaudamas su 
visokių jaunimo draugijų vadais.

Savo knyga (1908 m.) Skautybė Ber
niukams jis sukūrė skautybės planą. 
Kurdamas tą planą, jis kreipė daug dė
mesio į dvasinį auklėjimą.

Lietuvos skautai įsikūrė 1918 m. lap
kričio m. 1 d. Vilniuje. Vėliau vienetai 
įsisteigė Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje. 
Pirmaisiais lietuvių skautijos organizato
riais buvo dr. J. Alekna, vyr. sktn. V. 
Jurgelevičius, vyr. sktn. maj. V. Šenber- 
gas ir k.

Koks yra skautų pošūkis* ir ką jis reiškia?
Skautų pošūkis yra BUDĖK!
Jis reiškia, kad skautas visada turi 

būti pasiruošęs įvykdyti savo pareigą. Tam 
reikia: (1) suprasti pareigas, mes 
turime įstatus, parodančius pareigas ir 
pripratinančius prie jų, ir (2) mokėti 
išpildyti pareigas; todėl mes ir mokomės 
tiek įvairių dalykų, nes nieks nežino, kas 
gali atsitikti. Kada nors viskas gali pra
versti. Skautas visada viskam pasiruošęs, 
visada moka pats iš bėdos išsiknisti.

Jis visokiose aplinkybėse savęs klau
sia: Kas čia galėtų atsitikti? Ką aš tada 
daryčiau? — Tatai reiškia visada budėti.

Bet yra dar vienas dalykas, kurio 
skautas turi visada laukti ir būti tam pa
siruošęs. Evangelija apie tą taip kalba: 
„Ir jūs būkit visada pasiruošę, nes neži
not nei dienos, nei valandos, kada ateis 
vagis“. Taigi mums kiekvienu metu reikia 
būti pasiruošusiems sutikti mirtį ir stoti 
į Dievo Teismą. O jie bus nebaisūs tada, 
kai visą laiką gyvensim pašvenčiamojoj 
Dievo malonėj ir darysim gerus darbus.

BUDĖK!
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Fotografuoti gs Ei kiekvienas

KAS KLAUSIA, NELIEKA BE ATSAKYMO.
Mūsų skaitytojas V. N. iš Panevėžio 

atsiuntė mums žemiau surašytus klausi
mus, į kuriuos čia atsakome.

Klaus. Nr. 1. Pas mus krautuvėse la
bai svyruoja ir, palyginti, brangios yra 
kainos foto skiediniams chemikalų, nega
tyvinės ir pozityvinės medžiagos. Ar yra 
kainų tvarkytojo nustatytos šiems reik
menims kainos, o jei yra, tai kokios?

Ats. Foto reikmenims kainos jų tvar
kytojo nėra nustatytos ir mes labai abe
jojame, kad jisai imtųsi jas artimoje atei
tyje tvarkyti, nes, mūsų turimomis žinio
mis, jos nėra tiek skirtingos ir aukštos, 
kad čia reikėtų įsikišti kainų tvarkytojui. 
Tamsta rašai, kad kainos Panevėžy yra 
„palyginti aukštos“, bet neparašei su ko
kiomis kainomis jas lyginai — tomis, ko
kios imamos už tas pačias prekes kituose 
miestuose, „ ar tomis, kokias ima atskiros 
jūsų miesto foto krautuvės. Jei įvairios 
krautuvės ima nevienodas kainas, išeitis 
labai paprasta — pirkti ten, kur pigiau. 
O jei Panevėžy visur brangiau ima, kaip 
kitur, pav., Kaune, pirkti reikalinkų che
mikalų didesnį kiekį Kaune. Apskritai, 
reikia pabrėžti, kad perkant chemikalus 
mažais kiekiais labai brangiai kaštuoja. 
Geriausia įsigyti mažas svarstyklėles ir 
pirkti chemikalus didesniais kiekiais.

Klaus. Nr. 2. Koks dabar eina geriau
sias foto žurnalas, kokia jo kaina, kaip 
dažnai eina ir t. t.

Ats. Lietuvoje kol kas neina joks foto 
žurnalas. Nuo gegužės mėn. pradžios, ti
kimasi, pradės eiti. Apie jį smulkiau rasi 
šio skyriaus žinelėje „Foto mėgėjai turės 
savo žurnalą“. Jei Tamsta norėtumei išsi
rašyti kokį nors užsienyje leidžiamą foto 
žurnalą, prašome parašyti, kokias kalbas 
moki — nurodysime gerų žurnalų adresų.

Klaus. Nr. 3. Aš dariau kopijas kelių 
negatyvų, kurie pagal knygos „Fotogra
fuoti gali kiekvienas“ aprašymą laikomi 
normaliais. Naudojau normalų popierių ir 
apšviečiau su 40 žvakių lempute labai 
trumpai — vos pusę sekundės. Tačiau ko
pijos išėjo labai tamsios. Ka< čia buvo 
kaltas? Gal tai, kad ant rėmuko nebuvo 
užlipdyta matinio popieriaus (bet lem
putė buvo matinė)?

Ats. Tamsta neparašei, kokiu atstu
mu nuo lemputės laikei apšviesdamas rė
melius ir kokį popierių (chlorosidabrinį 
ar bromosidabrinį) naudojai. Kopijos bu
vo peršviestos. Greičiausiai Tamsta nau
dojai labai jautrų (bromosidabrinį) popie
rių ir laikei rėmelius per arti prie lem
putės. Be to, dar galėjo būti ir per šiltas 
ryškinto j as. Tarp kitko, gal ir negatyvas 
yra silpnas, o Tamstai atrodo normaliai 
apšviestas. Kopijoms daryti patartina 
naudoti tik chloro-bromo sidabrinį popie
rių (vokiškai — Gaslichtpapier). Jokio 
matinio popieriaus ant rėmelių lipdyti ne
reikia.

Klaus. Nr. 4. Ar yra Lietuvoje foto 
mėgėjų draugija ir kokios sąlygos į ją 
įstoti? Prašau paskelbti Skautų Aide.

Ats. Foto mėgėjų draugija veikia jau 
penkti metai. Jos adresas: „Lietuvos foto 
mėgėjų draugija, Kaunas, Duonelaičio 
g. 2 (žemės ūkio rūmai)“. Įstoti galima 
patiekus nustatytos formos pareiškimą, 
dviem draugijos nariams rekomenduojant. 
Įstojamasis mokestis 5 litai (moksleiviams 
— 2,50 lt.). Mėnesinis nario mokestis 50 
cnt., o moksleiviams 25 cnt. Smulkesnių 
informacijų Tamsta galėtumei gauti pa
rašęs minėtos draugijos valdybai.

Kryžius su Gedimino 
pilies stiliaus koplytėle.

KIEK APŠVIESTI NUOTRAUKAS BA
LANDŽIO MĖNESI?

Naudojant 18/io° Din jautrumo negaty
vinę medžiagą, jei šviečia saulė, nuo ryto 
7 vai. iki vakaro 17 vai. nuotraukas reikia 
apšviesti tiek, kiek nurodyta šiose lente
lėse.

M .tyvas

Gimtos vaizdai be artumos 
„ „ su artuma

Plačios gatvės, šviesūs sta
tiniai ............................

Paskiri asmens ar grupės 
ore................. *. . .

Portretinės nuotraukos ore 
Portret nės nuotrauk. kam

bary 1—2 mtr. atstume 
nuo lango, antroji veido 
pusė pašv esinta veidro
džio, paklodės ar balto 
popierio pagalba . . .

Diafrag- Apšvieti
mą mo laikas

5.6 ar 6,3 

»

3,5 ar 4,5 
n

‘/įso sek.
Vi 06 „

l/100 „

V100 „

Jei nešviečia saulė, apšviesti du syk 
ilgiau arba imti sekančią didesnę diafrag
mą, kaip čia nurodyta. Taip pat reikia 
du syk ilgiau apšviesti prieš 7 ir po 17 
vai. (saulei šviečiant). Nuo 10 iki 14 vai. 
galima apšviečiant tiek, kiek čia nurody
ta, visas nuotraukas daryti su šviesiu 
filtru arba imti sekančią mažesnę diafrag
mą.

FOTO MĖGĖJAI TURĖS SAVO ŽUR
NALĄ.

. ?■ . ’ t ■"■■■ r
Vienoje yra leidžiamas mėnesinis tarp

tautinis fotografijos žurnalas vardu „Ga- 
lerie“, kuris išeina 7 kalbomis: anglų, ita
lų, ispanų, prancūzų, olandų, vengrų ir 
vokiečių. Šis žurnalas pasižymi tuo, kad 
kiekviename numery deda po 16 viso 
puslapio formato geriausių viso pasaulio 
foto mėgėjų nuotraukų. Visoms septy
nioms laidoms nuotraukos spausdinamos 
Vienoje, o pats žurnalas (tekstas) — tose 
šalyse, kurių kalba leidžiamas. Kiekvie-^> 
noj laidoj nuotraukos tos pačios, bet 
tekstas skirtingas, priklausomai nuo tos 
šalies, kur žurnalas leidžiamas, foto mė
gėjų reikalavimų.

Mums teko patirti, kad nuo šių metų 
gegužės mėn. pradžios Kaune pradės eiti 
šio žurnalo lietuviškoji laida. Ją Įeisiąs 
p. A. J. Šakovas, o bendradarbiausią ir 
žinomiausi mūsų foto mėgėjai. Kaštuos 
mums, skautams, gana brangiai — atski
ras numeris apie 2,50 lt., tačiau šiaip ši 
kaina nėra peraukšta; kitose šalyse jis 
kaštuoja dar brangiau. Lietuviškosios lai
dos redakcijos adresas toks: „Galerija“, 
Kaunas, Laisvės ai. 25 („Diena“),

Dėl šio žurnalo lietuviškosios laidos 
pasirodymo galima tik pasidžiaugti, nes 
viena — mūsų foto mėgėjai turės savo 
laikraštį, kuris labai reikalingas. Jei bus 
gerai redaguojamas, galės atnešti mūsų 
foto mėgėjams daug naudos. Ypač nau
dinga tai, kad jame galės pamatyti tikrai 
vertingų, meniškų foto nuotraukų. Antra 
— šio žurnalo lietuviškosios laidos pasi
rodymas naudingas ir mūsų kraštui pro
pagandiniu atžvilgiu. Beveik visas kultū
ringasis pasaulis turės progos sužinoti, kad 
eina ir lietuviškoji laida, vadinasi, yra 
šalis, Lietuva, kur foto kultūra tiek kyla, 
kad net šitoks žurnalas čia randa sau 
skaitytojų. Kita — bus progos įdėti visose 
septyniose laidose mūsų foto mėgėjų dar
bų, kas propagandiniu atžvilgiu labai 
svarbu.

Skautai foto mėgėjai, kurie turi dau
giau pinigų, turėtų paremti šio žurnalo 
lietuviškąją laidą, jį pirkdami.

Diafrag- Apšvieti
mą mo laikas Pastabos

8 ar 9 V»00 sek. Šviesus filtras
n l/50 „

*/50 „ —

5,6 ar 6,3 V25 „ —
„ V25 „ Šviesus filtras

FOTOGRAFIJAI 100 METŲ!
Šių metų kovo mėnesį suėjo 100 metų, 

kaip išrasta fotografija. Kadangi lietuvių 
kalba iki šiol nieko nebuvo rašyta apie 
fotografijos istoriją, kitame numery mes 
įdėsime trumpą straipsnelį, kur bus nu
šviesta, kaip fotografija atsirado ir plė
tojosi iki pasiekė dabartinę padėtį, kada 
fotografuoti gali kiekvienas. ■.
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PĖDSĖKA *
I. KAIP SEKTI PĖDSAKUS?

Pėdsakais, kurie palieka aiškias žymes, 
sekti nesunku. Eik važiuojama kelio puse 

• ir galvok, ką gali manyti sekamasis, ką 
jis gali daryti. Tada daug ko nepražiop
sosi.

Pamatęs pėdsakus, pirmiausia juęs taip 
įsidėmėk, kad vėliau galėtum pažinti, ar 
tie patys. Geriausia pasidaryti gipsinę pė
dos formą arba popieriuje nusipiešti na
tūralaus didumo pėdą. Piešiant, aišku, 
reikia tiksliai atvaizduoti visas smulkme
nas.

Piešimas patogus tuo, per 2—3 minu
tes darbas baigtas, nereikia daug įrankių, 
lengva nešioti; užtat pėdos atvaizdas ne 
toks tikslus.

Norint gauti gipsinę pėdos atspaudą, 
pėdą reikia atsargiai nuvalyti nuo vėliau 
įkritusių šapų, prilytą vandenį, jei yra, 
sugerti spaudžiamuoju popierium ir kraš
tus, kad gipsas neišsilietų, apvesti irgi po
pierium. Reikia turėti vandens, gipso ir 
indą jiems sumaišyti. Normaliai pėdai 
gipso košės reikia apie pusę litro. Geriau
sias mišinys — pusė vandens ir pusė gip
so. Liejant košę į pėdą, reikia įdėti išilgai 
ir skersai šatrelių ar virvelių, kad pas
kum, nešant, nesulūžtų. Išimti reikia tik 
gipsui visai sukietėjus, po 15—20 minučių. 
Prilipusią žemę reikia atsargiai nuvalyti.

Aišku, piešti parankiau, bet lieti tiks
liau ir įdomiau! Be to, buklus skautas nie
kada nepraleis progos išbandyti naujų 
dalykų.

Turint pėdos atvaizdą, dar reikia ją 
gerai išmatuoti.

Toliau, sekant pėdsakus, reikia juos 
nepamesti. O jei taip atsitiktų (pav., 
akmenuotam lauke), paskutinę aiškiai 
matomą pėdą reikia paženklinti (įsmeigti 
šakelę) ir aplink ieškoti vis didesniais ra
tais; radus reikia patikrinti, ar pėdos tos 
pačios!

----- o-----
Bet geras skautas nepasitenkins vien 

tik sekdamas pėdas, jis stengsis iš jų kiek 
galima daugiau išskaityti. Tik tas yra tik
ras pėdsakų sekimas!

Tam reikės pirmiausia mokėti gerai 
stebėti ir suprasti, paskum iš to daryti iš
vadas. Niekada nereikia spėlioti, bet ra
miai spręsti. Nereikia stovėti vienoj vie
toj: pėdomis eik į priekį ir užpakalį. 
Įspaudimai žemėj aiškiausiai matyti sto
vint veidu į saulę.

Stenkis be reikalo pėdų nenaikinti ir 
nesumaišyti su savosiomis.

Apžiūrint pėdas, klausiama: 1) kas čia 
buvo? 2) kiek čia buvo? 3) į kurią pusę 
ėjo? 4) ar greit ėjo? 5) kada paliko pėd
sakus?

Į tuos klausimus paeiliui mes čia steng
simės atsakyti.

D. ŽYMIŲ SKAITYMAS.
1. Kas čia buvo?

Ar žmonės, ar gyvuliai? Pav. 1—16 ma
tome dažniausiai pas mus pasitaikančių 
gyvulių pėdas. Kiek sunkiau išskirti ka- 

•čių, šunų ir lapių pėdas. Bet katės eida

@ ® @

® o @

mos nagus įtraukia, o šunys ir lapės — 
ne. Nedidelio šuniuko pėdsakai, aišku, 
nuo lapės mažai kuo skirias; tik einant 
pėdsakais galima -numanyti, kas buvo: 
lapės eina atsargiau, visada laikosi prieš 
vėją ir kliūtis apeina, o ne peršoka.

Mūsų dvinagių (atrajotojų) pėdos ski
riasi tik didumu; pav., stirnos naga yra 
maždaug 4 cm ilgumo, avies ir ožkos 5 
cm, kiaulės 10 cm ir galvijo — 15 cm. Iš 
paukščių pėdų galima tik pasakyti, ar 
paukštis medžiuose gyvena (pav. 13), kaip 
kikilis, ar žemėj (pav. 14) — kurapka, 
višta, ar ir medžiuose ir žemėj (pav. 15)
— karvelis, ar, pagaliau, vandens paukštis 
(pav. 16) — antis, žąsis. Gegutę pažinsit 
iš jos pirštų padėties: du prieky, du už
pakaly (taip pat ir genio, ir visų kopikų). 
Įvairių paukščių pėdų ilgumas yra: vie
versio ir žvirblio 3 cm, varnėno 3,5 cm, 
kurapkos 4 cm, šarkos ir žaliojo genio 6 
cm, anties 6,5 cm, žąsies 9 cm, kranklio
— 15 cm.

Nesunku nustatyti, kokios važiuoklės 
čia buvo: ar dviratis, motociklas, automo
bilis, sunkvežimis, ar karučiai, ar vaikų 
vežimėlis, ar rogutės, ar, pagaliau, veži

mas. Dviračio padangos daug plonesnės 
už motociklo, o sunkvežimių paskutinieji 
ratai dvigubi.

Žmonių pėdas nuo gyvulių taip lengva 
atskirti, kad apie tą čia neverta nei kal
bėti.

2. Kiek žmonių, gyvulių ir vežimų čia 
buvo?

Apsiavusių žmonių pėdos skiriasi padų 
forma, vinučių vietomis, nevienodai nu
mintais užkulniais ir neviedonai lopytais 
padais (pav. 18). Užtat basos kojos palieka 
beveik vienodas žymes: jos skiriasi tik 
didumu. Vienodo didumo basas pėdas ga
lima atskirti išvedus tiesią liniją nuo di
džiojo piršto iki mažojo iš pirštų padėties 
(pav. 17).

Vienos rūšies gyvulių pėdsakus atskir
ti galima tik atidžiai matuojant. Bet ir 
tas pats gyvulys palieka nevienodas įspau
das užpakalinėmis ir pryšakinėmis kojo
mis ir minkštoj žemėj labiau skečia pirš
tus.

Labai sunku atskirti apsiavusių nagi
nėm pėdas; jos visos vienodos, lygiai iš
gaubtos ir skiriasi vien tik ilgumu.

Bet jei eita viens po kito, tai labai sun
ku pasakyti, kiek žmonių būta. Čia gali 
padėti tik ilgas darbas ir prityrimas. Bū
rys žmonių palieka netaisyklingus, išmė
tytus, čia atsiskiriančius, čia vėl sueinan-

PĖDOS:

1. Bėgančio šuns.

2. Bėgančios lapės.

3. Einančios lapės,

4. Bėgančios katės.

5. Einančios katės.

6. Šokuojančio kiškio.

7. Bėgančio kiškio.

8. Žingine einančio arklio.

9. Risčia bėgančio arklio.

10. Zovada bėgančio arklio.
v

11. Stirnos.

12. Avies, ožkos, kiaulės, galvijo.

13.

14. ) Įvairių paukščių.

15.

16. Vandeninių paukščių.
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čius, vieną ant kito užmindžiotus, pėdsa
kus. Dalyvių skaičių čia reikia spręsti iš 
būrio išsiplėtimo ir pėdų tankumo.

Vežimas, važiuodamas tiesiai, palieka 
dvi vėžes; jos paprastai yra platesnės už 
ratlankio storumą. Sukantis kiekvienas 
ratas brėžia atskirą vėžę, ir pėdsakų lyg 
padaugėja. Tą reiktų atminti.

17 18 19 20

3. { kurią pusę eina pėdos?

Žmonių ėjimo kryptis iš pėdsakų aiški 
iš pirmo žvilgsnio. Ar kas nors ėjo į už
pakalį, matyti iš mažų, netikrų žingsnių ir 
iš tarpais praskėstų pėdų (sukdamasis 
užpakalin pažiūrėti, kiekvienas žmogus 
būtinai praskečia pėdas).

Jei bėgo kraujas, lašų nutiškimai gali 
parodyti kryptį. Pav. 19 matome, kaip atro
do lašai, tiškę tiesiog žemyn, o pav. 20 — 
kaip atrodo lašai, kritę nuo judančio kū
no (kryptis parodyta strėle).

Pašliūžininkas spiriasi lazdomis, ir laz
dų išbadytų skylelių palinkimai parodys 
kryptį (pav. 21).

Į kurią pusę ėjo žvėrys, sprendžiam, 
kaip ir pas žmones, iš kulnų ir pirštų pa
dėties.

Ratai, riedėdami keliu, dulkes pame- 
tėja į užpakalį (pav. 22 ir 25). Sukantis į 
šoną motociklams (ne į kitą kelią įsu
kant, bet iš kelio vidurio į kelio šoną), 
pirmutinis ratas padaro lanką, panašų į 
ištęstą raidę „S“ (pav. 23); ilgesnioji rai
dės pusė parodys kryptį. Automobilio pa
danga, nuo pakilimo slysdama žemyn, 
truputį paplatėja (pav. 25). Akmenėliai, 
pervažiuoti rato, pastumiami į užpakalį 
(pav. 25).

Stebėk, ar visi vežimai važiavo viena 
kryptimi ir ar nieks neatsiskyrė.

4. Ar greit ėjo? Ar visi vienodu greitu
mu judėjo?

Žmogaus žingsnis yra maždaug 70—100 
cm, t. y., nuo vienos pėdos pirštų iki kitos

pėdos pirštų yra nuo 70 iki 100 cm tarpas. 
Didesni žmonės žengia plačiau nei ma
žesni. Mažesnius, nei 70 cm žingsnius žen
gia seniai ir vaikai arba kas nors atsar
giai sėlinąs. Bėgant žingsniai didesni už 
100 cm. Kai kurie bėgdami labiau įspau
džia kulnis, kiti pirštus, o dar kiti bėga 
tik pirštų galais.

Greitumą susekti galima einant šalia 
pėdsakų tokiais pat žingsniais. Bet reikia 
atminti, kad didesniam žmogui reik leng
viau bėgti, o mažesniam smarkiau, kad jų

Taip pat pėdas labiau „įspaudžia“ našta.
Pav. 1—10 rodo įvairias gyvulių ėjimo 

rūšis.
Kokiu greitumu vežimas važiavo, ma

tyti iš arklio pėdsakų. Šiaip tai gan sunku 
spręsti, nebent iš nutėkšto purvo tolumo, 
jei per balą važiuota. Autovežimiai, grei
čiau važiuodami, pasisukdami įspaudžia 
gilesnes vėžes.

5. Kurie pėdsakai palikti anksčiau, kurie 
vėliau?

Kartais pėdsakų senumą pavyksta nu
statyti pagalvojus apie paskutinį vėją ir 
lietų.

Pėda, kurioje yra prilyto vandens, tu
rėjo būti išminta prieš lietų, ir atvirkščiai. 
O apipūsta žiedų dulkėmis pėda yra pa
likta prieš paskutinį vėją. Gyvulių pėdų 
senumą galima spręsti iš mėšlo sausumo.

Pėdos senumą žolėje sprendžia iš to, 
kiek žolė išsitiesus: tuoj po išminimo pė
dos kraštai statūs, žolė priplota; vėliau žo
lė vis labiau keliasi ir pėdsaką naikina. 
Po lietaus žolė visai išsitiesia, nors ir tik 
tik prieš lietų būtų išminta.

Jei eita žole prieš vėją, iš tolo žiūrint 
pėdsakai bus ryškesni, o jei pavėjui — ne 
tai aiškūs.

Aišku, kiekviena pėda, užminta vir
šum kitos, yra aukštesnė už apatinę.

6. Ko dar galima sužinoti iš pėdų?
Iš žmonių pėdų didumo ir žingsnių 

platumo galima padaryti tokių išvadų:

Žingsnių platumas
maža

Pėdos didumas 

vidutinė didelė

labai maži (maž.
už 70 cm)

maži (70—80 cm)
vidutiniai (80—90 

cm)
dideli (90—100 cm) 
labai dideli (dides

ni už 100 cm)

vaikas

didelis vaikas

bėgąs vaikas

maža arba atsargi 
moteris

moteris
didelė moteris

bėganti moteris

atsargus vyras 
arba senis

mažas vyras
vyras

didelis vyras
bėgąs vyras

Stori žmonės eina išsiplėtę, t. y., pėdas 
kreipia į dešinę ir kairę (pav. 26). Jie 
kreipia ir pirštus į lauką. Nešąs sunkią 
naštą arba einantis į kalną ar pakalnėn 
pėdas deda lygiagrečiai (pav. 27). Šleiviai, 
klišiai, išsuktkojai kojos pirštus riečia į 
vidų (pav. 28). Sustojęs vienoje vietoje 
patrypia ir palieka keletą vieną ant kitos 
užmintų pėdų (pav. 29). Šlubys žengia 
nevienodus žingsnius ir pasiremia lazda 
(pav. 30). Nesveika koja žengia trum
pesnius žingsnelius. Mūsų paveikslas rodo 
pėdsakus šlubio, šlubuojančio kairiąja 
koja. Pasigėrę krypsta į visus šonus, žen
gia išsiskėtę ir kryžiuoja žingsnius.

Taip pat sužeistas gyvulys palieka ne
vienodus pėdsakus.

Iš ratų paliktų vėžių kartais galima 
sužinoti ratlankio ilgumą ir rato aukštu
mą. Būtent, jei vežimo ratlanky įkalta vi
nutė ar pritaisyta geležies juostelė, o 
auto padanga sulopyta guma, vienodais 
tarpais atsispaudžia tam tikros žymės. Iš
matavę tarpą nuo vienos žymės iki ki-

c 
tos ir pagal formulę (C=Znr; Zr=—-) 

n 
padalę iš 3,14, gausim rato aukštumą.

Pagaliau, reikia stebėti visas kitas žy
mes: nešto daikto atspaudas, pirštų pa
liktas žymes, išplėštų plaukų pluošte
lius, nukritusius siūlus iš rūbų, numestus 
degtukus, pelenus, laužavietes, paliktus 
popierius ir t. t.; ypač vietas, kur buvo 
sustota, reikia gerai apieškoti.

---- o-----

Rodos, viską po truputį išsiaiškinom; 
dabar reiks tik suderinti, sujungti čia pa
rašytus dalykus ir eiti mokytis į gamtą; 
sekimo iš knygų neišmoksim.

Pats stebėk ir daryk naujų išvadų, su
rask naujų rūšių pėdsakų, išrask naujų 
būdų ir palengvinimų jucs sekti. Čia labai 
plati vaga. Apie pėdsakų sekimą šioje 
vietoje mes parašėm tik mažą dalį, tik 
svarbiausius dalykus, tik kelią parodėm. 
Smulkmenas reikės pačiam suprasti.

Sekdamas kokį pėdsaką, suskaičiuok 
žingsnius, kad paskum žinotum, kaip toli 
buvai nuėjęs. Savo žingsnių ilgumą, aiš
ku, tai turi žinoti.

Viską gerai apgalvok, nepražiopsok 
nieko ir kreipk dėmesį net į smulkiausias 
žymeles. Buklus ir akylus skautas, man 
rodos, šioj srityj greit darys pažangą!

P. G.
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Kai kas jūrų skautams
Oras, saulė ir vanduo — tai trys gam

tos gėrybės, kuriomis naudojantis stipri
name savo kūną ir dvasią. Šiomis gėry
bėmis su kaupu naudojasi jūrų skautai, 
vasarą plaukiodami gražiosiomis Lietuvos 
upėmis ir plačiaisiais ežerais. Vasara su 
savo stovyklomis ir iškylomis praėjo, pa
sibaigė linksmos jūrų skautų dienos pa
upiuose ir paežerėse. Esu tikras, kad va
saros kelionės ir plaukiojimai nebuvo vien 
tik puiki pramoga. Ne! Jų reikšmė labai 
didelė. Plaukiodami upėmis ir ežerais, 
jūrų skautai pažino kaip tik gražiausias 
savo krašto vietas. O nuo pažinimo tik 
mažas žingsnis į meilę ir prisirišimą prie 
to krašto.

Jūrų skautai plaukia ar valtimis ar 
baidarėmis — čia visus jungia sutartinas 
darbas, kuris teikia geriausios progos ar
čiau susibičiuliauti, bendraujant ugdyti 
visuomeninį jausmą, išmokti drausmės, 
parodyti savo orientacijos gabumus.

Ne vienoj vietoj jūrų skautai savo 
gražiomis uniformomis atkreipė gyvento
jų akį ir su jais pakalbėję nemažai pri
sidėjo prie jūreivybės idėjos skleidimo 
žmonėse. Jei eilinis skautas jau ir gi
lioje provincijoje žinomas, tai to negali
ma pasakyti apie jūrų skautą. Jis dar 
daug kur visai nematytas svečias! Aišku, 
juo susidomima ir jam tenka paaiškinti 
apie skautybę apskritai ir apie jūrų skau
tų specifinius uždavinius ir siekiamus 
tikslus.

Jūrų skautų eilėse dažniausia jau su
augę ar bent jau gerokai paūgėję berniu
kai. Tad težino jie: jų pasirodymas turi 
būti tinkamas ir garbingas! Apie tikruo
sius jūrininkus esame įpratę girdėti kai 
kuriuos neigiamus papročius, kurie jauni
mui atrodo patrauklūs ir sektini. Tačiau 
tokiems nugirstiems „matrosiškiems“ pa
pročiams ne vieta jūrų skautų tarpe! 
Skautai turi savo tradicijas, ne nuo mat
rosų nužiūrėti, bet jas sukurti, išeinant iš 
skautybės principų. Juk jie idėjos žmo
nės!

Bedirbdamas su jūrų skautais, esu pa
stebėjęs, kad giliau jūreivybės klausimus 
studijavusieji jaučia gaivalingą ilgesį pa
matyti jūrą (o daug yra jos dar nema
čiusių), tapti jūrininkais ir, plaukiant be
ribe jūra, tarnauti savo tėvynei. Į kiek
vieną šauksmą iš pajūrio pirmieji atsilie
pia jūrų skautai. Juk, kad ir pr. metais 
buriavimo mokykloje didelį buriuotojų 
procentą sudarė jūrų skautai. Iš jūrų 
skautų tarpo išėję nemažas skaičius jūri

ninkų, dabar užimančių vadovaujamas 
vietas Lietuvos laivyne. Ir kiek jaunuo
lių tik ir svajoja tarnauti laivyne!

------- 9-------
Žiemos mėnesiai jūrų skautams teore

tinio pasirucšimo laikas. Bent kiek sun
kiau, kad šiais klausimais literatūros ma-

Jūrų skautai lanko karo laivą.

žai turime. Bet pasiryžimas viską nugali, 
ir ši kliūtis nugalima. Tad tenelieka nė 
vieno jūrų skauto, kuris nepasistūmėtų 
bent vienu patyrimo laipsniu pirmyn.

Viename Skautybės numeryje nurody
ta ir jūrų skautams tinkama literatūra, 
tai dvi knygutės vokiečių kalba: Marine- 
fibel ir Marine ABC. Iš jų visai gerai ga
lima išnagrinėti šiuos svarbius jūreivybės 
klausimus:

1. Mūsų pajūris ir krantų gynimas,
2. Karo ir prekybos laivynas,
3. Laivų didumas ir tonažas,
4. Karo laivų rūšys,
5. Švyturiai, bojos, ugnies laivai,
6. Svarbiausios priemonės laive:

a. jūros žemėlapis,
b. kompasas,
c. logas,
d. inkaras,
e. laivo šviesos.

7. Uostai,
8. Locų tarnyba,
9. Signalizacija,

10. Oro spėjimas,
11. Orientacija jūroje (teristinė ir astro

nominė navigacija),
12. Mazgai, špleisai, kilpos.
Tad pilnomis burėmis į skautiškai - 

jūreivišką darbą!

Pasktn. E. Rozniekas.

DEL ĮSTOJIMO Į BURIAVIMO 
MOKYKLĄ IR DEL JŪRŲ TARNYBOS.

Jūrų skautų skyrius gauna nemaža 
paklausimų dėl įstojimo sąlygų į buriavi
mo mokyklą. Pranešame, kad jūrų skautų 
skyrius tiesioginių ryšių su mokykla ne
turi, nes ji priklauso Kūno kultūros rū
mų buriuotojų sąjungai. Įstojimo sąlygų 
reikalu, todėl, reikia kreiptis tiesiog į 
buriuotojų sąjungą, Klaipėdoje (uosto val
dybos rūmai, Malkų g.). Kiek žinoma, 
šiais metais I-as kursas neveiks. Į II 
kursą būsią priimami ir pirmojo kurso 
neišklausę, bet atitinką nustatytas sąly
gas nauji kandidatai. Plačiau šiuo reikalu 
rašo Jūra š. m. vasario mėn. (2) n-ryje.

Ar baigus buriavimo mokyklą galima 
gauti kokią jūrų tarnybą, pranešame, jog, 
kiek žinoma, baigusieji šią mokyklą gau
na tik teises vadovauti sportinėms jach
toms jūrose (panašiai kaip sklandymo 
sporte valdyti sklandytuvus), laivų gi va
dovybės vietose tarnybas gali gauti tik 
specialias mokyklas užsienyje (kol tokių 
Lietuvoje nėra) baigusieji asmenys.

Prekybos laivyno vadovybės jūrininkų 
(laivininkystės kapitonų ir šturmanų) pa
ruošimu rūpinasi susisiekimo ministerijos 
jūrininkystės inspektorius Klaipėdoje (jo 
buveinė uosto valdyboje). Susisiekimo 
ministerija kasmet skiria keletą stipendi
ninkų į užsienio prekybos laivyno mo
kyklas (mokslas 3-4 metai; reikalaujamas 
iš kandidatų cenzas 4-8 gimnaz. klasės).

Karo laivyno karininkai taip pat ruo
šiami užsienyje specialėse karo laivyno 
mokyklose (mokslas 3-6 metai, reikalau
jamas ir cenzas — gimnazijos su su
stiprintu matematikos kursu baigimas 
arba kai kur iki trijų technikos fakulte
to kursų baigimas). Karininkų paruošimu 
rūpinasi kr. aps. ministerija.

Į prekybos laivus paprastais jūreiviais 
priima patys laivų kapitonai arba per 
laivininkystės bendrovių kontoras. Ypa
tingo cenzo ar mokslo nereikalaujama.

Į karo laivyną jūreiviais parenkami 
jaunuoliai imant naujokus. Norintieji ka
ro prievolę atlikti jūreiviais, turi pa
reikšti, žinoma, savo norą, kurio, kiek 
galima, atsižiūrima.

kAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ATEINA VASARA, KELIAUK

GRAŽIOSIOMIS MŪSŲ KRAŠTO

UPĖMIS IR EŽERAIS.
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vacoe(ių
Jurgis Strakšys.

— Broli skiltininke, ar miegi?
— Ne, Vladuk. Kas yra?
Skiltininkp akys įsmigo į neramų jau

no sargybinio veidą.
— Ten kažkas dedasi. Girdėt keiksmai 

ir vaitojimai. — Viadukas nervingai ran
ka parodė krūmus, augančius per keletą 
šimtų žingsnių už iškylavimo vietos.

Skiltininkas pašoko kaip įgeltas ir iš
šliaužė iš palapinės. Jo akys užšoko ant 
antrojo sargybinio, pasirėmusi© lazdą ir 
atydžiai besiklausančio.

Baigėsi antra valanda. Aušra ką tik 
buvo išliejusi dangaus mėlynėje raudoną 
prakaitą. Netrukus iš horizonto turėjo 
išsiristi saulė.

— Girdi?... — sušnibždėjo Viadukas 
skiltininkui į ausį ir abiem rankom stip
riai suspaudė lazdą.

Skiltininkas pažvelgė į krūmus ir įsi
klausė. Vėjelis atnešė neaiškius garsus, 
atskirų žodžių nuotrupas:

— Žuvo... Žmogžudžiai... Cha, cha...
Skiltininkas atsigręžė į Viaduką ir su

šnibždėjo:
— Stovėk vietoje ir budėk. Čia įvyko 

drama.
Jis vikriai įšliaužė į palapinę. Karveliai 

gulėjo ankštai susispaudę prie vienas ki
to; gulėjo miego sparnų apgaubti.
'— Kelkite... Tyliai... — budino jis, 

švelniai purtydamas.
Penki miegoję karveliai greit, visi kaip 

vienas, sukilo iš guolių ir sužiuro į skil- 
tininką.

— Būkite pasiruošę. Jei išgirsite švil
puką, skubiai atbėkite į krūmus kairėje 
stovyklos pusėje. Ten kažkas įvyko. Ne
išgirdus švilpuko iš palapinės išeiti drau
džiama. Budėk!

Skiltininkas paliko nerimo ir smalsumo 
apimtus karvelius. Ženklais jis parodė 
sargybiniams pasislėpti už medžių, o pats 
atsargiai nušliaužė į krūmus, kuriuose pir
miau girdėjosi balsai.

Jis šliaužė kaip tikras seklys, atsargiai 
praskėsdamas krūmų apačias, atydžiai 
žvalgydamasis ir neskubėdamas. Šalta ge
gužės ryto rasa vilgė jo rankas, veidą ir 
kelius, šiurpu purtė kūną. Bet jis nejautė 
to: skubėjo artimui į pagalbą, pildė kil
nias pareigas.

Dangus vis labiau raudo, aušros žara 
tolyn skėtė kruvinus pirštus.

Pagaliau krūmuose užtiko gulintį žmo
gų. Jo veidas buvo išblyškęs, blakstienos 
tampriai susispaudusios, pravirose lūpose 
džiūvo kraujo lašeliais numargintos putos. 
Rūbai kadarojo sudraskyti.

Skiltininkas dairėsi. Jokio kito žmo
gaus nebuvo. Įsiklausė. Nebesigirdėjo jo
kio garso. Viskas buvo nutilę, žudikai pa
sišalinę. Jis apžiūrėjo visus aplinkinius 
krūmus ir įsitikino, jog arti nieko nėra. 
Grįžo prie sužeistojo ir apžiūrėjo jį. Pa
kėlė nelaimingojo galvą ir dešinę ranką 
pridėjo prie jo širdies. Silpnas, vos pastebi
mas, duksenimas suvirpo pirštuose — 
žmogus buvo gyvas. Jis pravėrė akis, pa
žiūrėjo miglotu žvilgsniu ir vėl apalpo. Jo 

petyje raudonavo žaizda, o iš jos siaura 
juostele driekėsi kraujas.

Skiltininkas prisidėjo prie lūpų švilpu
ką. Skardus „prie manęs“ nuaidėjo tarp 
medžių, šaukdamas karvelius į darbą, ir 
išsisklaidė miške tolimais aidais. Viens po 
kito subėgo karveliai į krūmus.

— Aptverkit nelaimingajam žaizdą, — 
pasakė skiltininkas, o pats ėmė žvalgytis 
į žemę. Čia buvo keturių vyriškų batų 
pėdsakai.

— Mes turime nelaimingajam išgelbėti 
gyvybę ir susekti kaltininkus.

Keturi skautai, netardami nė žodžio, 
pasilenkė, išmatavo pėdsakus ir nusipaišė 
bloknotėliuose.

Tuo tarpu du greit iš savo bliūzelių ir 
lazdų padarė neštuvus ir sužeistąjį nune
šė į palapinę.

— Vyksime pėdsakais, — pasakė skilti
ninkas, pažvelgdamas į tris jaunuolius.

II.
Pėdsakai vedė per baluotas miško vie

tas, ir skiltininkas su trimis palydovais 
lengvai galėjo eiti, kur jie rodė. Iš pradžių 
pėdos vedė į vakarus, paskui vienos pa
sisuko į šiaurę, o kitos nuėjo ta pačia 
kryptimi.

Karveliai, trumpai pasitarę, padėjo 
persiskyrimo ženklą, ir du nuėjo senąja 
kryptimi, o skiltininkas ir Viadukas pa
suko į šiaurę antraisiais pėdsakais.

Juodu skubėjo, bijodami, kad pėdsakai 
neišnyktų, arba bėglys nespėtų pasislėpti. 
Kantriai sekė pėdsakus, kurie vietomis 
visai dingdavo kietoj ar bežolėj žemėj. 
Tada Viadukas likdavosi prie paskutinio 
aiškaus pėdsako, o skiltininkas rūpestin
gai ištirdavo apylinkę. Suradę naujus pėd
sakus vėl skubėdavo pirmyn. Kur perlinė 
rasa žvilgėdavo žolėse, sekliai sparčiau 
žengdavo į priekį, nes tamsios pėdų šliū
žės šviesioje rasoje, kaip du šalia viens 
kito šliaužiančiu kirminu, aiškiai rodė, 
kur nuėjo nežinomasis piktadarys.

Pagaliau juodu atvyko į miestelį. Čia 
darbas žymiai pasunkėjo: sekamieji pėd
sakai susimaišė su daugybe kitų.

Skiltininko kaktoje iššoko kelios 
raukšlės. Jis nusišluostė prakaitą ir dai
rėsi čia į Viaduką, čia į gatvę.

— Kas dabar daryt?
Skiltininkas liūdnai nusišypsojo, ir pa

traukęs pečius, mostelėjo eiti į miestelį. 
Vingiuctomis gatvelėmis ėjo juodu nesku- 
bėdamu, dairydamiesi, bene pamatys ką 
įtartino.

Staiga Viadukas įsmeigė akis į priekį 
ir sušnibždėjo:

— Žiūrėk...
Skiltininkas pažvelgė į rodomąją pusę. 

Artimame skersgatvyje stovėjo motocik
las, o prie jo trūsė žmogus. Jo veidas bu
vo žiauriai iškreiptas, rūbai supurvinti ir 

RAŠYKITE SAVO KŪRYBOS
apysakų, novelių, aprašymų, eilėraščių ir k.

SKAUTŲ AIDUI.

vietomis pradrėksti. Ant jų raudonavo 
nedidelės kraujo dėmės.

Skiltininkas instinktyviai patempė Via
duko ranką, ir abu be žodžių įsmuko į 
artimiausią tarpuvartę. Čia judviejų lau
kė siurprizas: pamatė vieną karvelį iš 
anųdviejų, nuėjusių antrais pėdsakais. 
Karvelis žiūrėjo pro tvoros plyšį.

— Brukuu... —• pašnabždom sušuko 
skiltininkas.

Karvelis skubiai atsigręžė, ir pamatęs 
skiltininką, atsaliutavo ir nusišypsojo. Jis 
papasakojo, jog pėdsakais juodu pavijo 
žmogų ir atsekė iki šios vietos. Kai se
kamasis įėjo į namą, juodu pasislėpė kie
me. Netrukus sekamasis išvežė į gatvę 
motociklą, o jį išlydėjo kitas žmogus.

— Tada, — pasakojo karvelis, — pa
stebėjau, jog šių žmonių rūbai buvo krau
ju išmarginti. Sekamasis grįžo į namą. 
Antrasis tvarkė motociklą. Iš visko buvo 
matyti, jog žmogžudžiai ruošėsi išvykti. 
Nebebuvo ko gaišti; Vytas nubėgo į poli
ciją, o aš likau stebėti.

— Dėmesio! — staiga sušnibždėjo Via
dukas.

Šešios akys nukrypo į gatvę ir pamatė, 
kaip iš namo išėjo žmogus. Jis buvo apsi
rengęs kelionės rūbais ir nešėsi antrus rū
bus ir čemodanėlį.

— Sutvarkei? — storu balsu paklausė. 
— Apsivilk. — Antrasis nulenkė galvą ir 
užsivilko kelionės rūbus.

— Juodu išvažiuoja, — sušnibždėjo 
skiltininkas, nusiminimo tonais skamban
čiu balsu.

— Policija neatvyksta.
— Kas daryt?
Motociklas brumzdė, žmonės užsėdo jį.
Karvelių padėtis buvo nekokia; žmog

žudžiai ruošėsi pabėgti.
— Kas daryt?
Pilni nusiminimo jie žiūrėjo į viens 

kitą.
Staiga įvyko netikėtas dalykas. Via

dukas, mažiausias ir silpniausias skilties 
skautas, beždžionės vikrumu persirito per 
tvorą, ir prišokęs prie motociklo, į užpa
kalinį ratą įkišo savo skautišką lazdą. Tuo 
momentu motociklas buvo pradėjęs va
žiuoti.

— Tra-ta-ta... — sutrioškėjo lūždami 
špikiai, ir motociklo užpakalys pasviro. 
Važiuoti buvo nebegalima.

Vyrai keikdami šoko ant Viaduko ir 
parmušė ant žemės.

Visa tai įvyko taip netikėtai, jog už 
tvoros stovintieji karveliai nespėjo nė su
sivokti. Tik pagaliau skiltininkas suko
mandavo:

— Pirmyn!
Juodu perlipo tvorą ir ruošėsi bėgti 

Viaduko gelbėti, bet iš už kampo pasiro
dė policininkai ir apsupo žmogžudžius. 
Bėgti buvo per vėlu, jie ramiai davėsi su
imami.

Tada skardus šūkis nuaidėjo pustuštė
mis miestelio gatvėmis. Karveliai džiūga
vo — jie patarnavo artimui.

Viaduką skiltininkas širdingai pabu
čiavo.

/
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Pėdsekys J. Ė. Cooper

(Tęsinys iš 6 nr.).

Mabel įtarė, kad Junithau nori išgauti 
iš jos reikalingų indėnams žinių ir neži
nojo ką atsakyti. Tuo tarpu ėmė smarkiai 
belstis į duris. Mabel išsigandusi pasi
traukė atgal. Paskui, Junithau patarus, ji 
atidarė vieną langelį ir pažiūrėjo žemyn. 
Prie durų stovėjo keturi indėnai, tarp ku
rių buvo ir Aštrioji Strėla.

Junithau paėmė vieną iš kampe sto
vinčių šautuvų, bet neišdrįso šauti, kai 
išgirdo savo vyro vardą. Paskui vis dėlto 
nusprendė: priėjo prie langelio ir pasiruo
šė šauti.

— Ne, Junithau, tu neprivalai šauti į 
savo vyrą, nors tai būtų ir dėl mano gy
vybės.

— Nepataikyti į Aštriąją Strėla, nepa
taikyti į raudoną vyrą. Tik baimės pada
ryti.

Tada Junithau su dideliu triukšmu iš
kišo šautuvo vamzdį, nutaikė ir iššovė į 
orą.

— Ten visi nubėgti, kai tik aš iššauti, 
— sušuko ji juokdamosi. Ir iš tikrųjų 
indėnai greit išsislapstė, matyt, manydami, 
kad Kapas ir Muiras yra name.

— Ar mums dabar nepavojinga? — pa
klausė Mabel, sėdėdama ant skrynios ir 
šiek tiek nusiraminusi.

— Junithau eis pažiūrėti.
— Ar žino tavo karžygiai, kad tu čia 

saloje esi?
Mabel manė, kad Junithau saviškiams 

nežinant atėjo su ja pasikalbėti ir išgel
bėti nuo mirties. Jai nebuvo atėję į gal
vą, kad indėnų moterys dalyvauja vyrų 
karo žygiuose. Dabar Junithau jai paaiš
kino, kaip čia viskas pasidarė. Nors 
Aštrioji Strėla buvo vadas, bet jis buvo su 
saviškiais susipykęs ir gyveno vienas savo 
Vigvame. Iš tikrųjų dirbdamas prancū
zams, dėl akių tarnavo anglams. Labai 
dažnai jis kartu su žmona darydavo labai 
ilgas keliones. Ir šį kartą ji buvo indėno 
palydovė jo karo žygyje.

—■ Taip; Aštrioji Strėla niekad neiti be 
savo žmonos. Aš išeiti iš namo ir pažiū
rėti, kur yra Sūrusis Vanduo.

Mabel apsižvalgė ir suprato, kad indė
nai ruošiasi puotai. Jie buvo rūpestingai 
išnaikinę praėjusios kovos žymes. Buvo 
aišku, kad jie laukia grįžtant seržanto ir 
nori jį su žmonėmis užpulti. Buvusį lai
velį jie kartu su savo laiveliais paslėpė 
krūmuose. Lavonus nuvilko į šalį, o gink
lus padėjo netoli tos vietos, kur ruošėsi 
puotauti.

Išleidusi Junithau ir uždariusi duris, 
Mabel vėl grįžo į viršutinį aukštą. Slinko 
pilnos baimės valandos, belaukiant iš Ju
nithau kokios nors žinios. Tuoj indėnai 
garsiai suriko. Per pirmą puolimą jie iš
plėšė palapines. Nors didžiausia maisto 
atsarga buvo Rąstų Name, vis dėlto jiems 
turėjo tekti didelis grobis. Labiausiai ap
sidžiaugė, kai rado statinaitę degtinės. Pa
sigėrę, jie buvo daug mažiau atsargūs, ne
gu pirma. Apie pietus Mabel pasirodė, kad 
ji mato tarp laukinių vieną baltąjį, nors 
jo drabužiai buvo labai panašūs į indėnų 
drabužius. Kai ji pamatė jo veidą, spė
jimas pasitvirtino: jis buvo baltasis, nors 

dėl ilgo buvimo po atviru dangumi jo vei
das buvo parudavęs.

Tuo ji šiek tiek raminosi. Yra nors 
vienas žmogus, prie kurio ji galėtų kreip
tis, prašyti pagalbos. Ji nežinojo, kad toki 
žmonės turi labai mažai įtakos paragavu
siems kraujo laukiniams. Ir jie patys ne
turi noro žiaurumų stabdyti.

Diena jai pasirodė ilga, kaip mėnuo. 
Laiks nuo laiko ji ieškojo tvirtybės mal
doje, ir tai jos neapvylė; po to ji jausda
vosi ramesnė ir būdavo labiau pasiryžusi.

Ji jau neabejojo, kad Junithau teisybę 
sakė, jog laukiniai nepuls namo ligi eks
pedicija sugrįš. Kol kas Mabel nebijojo 
pavojaus. Bet ateitis nieko gero nerodė. 
Aštrioji Strėla visai neslėpė, kad Mabel 
jam patinka. Iš kai kurių pasakojimų Ma
bel žinojo, kad paimtos į nelaisvę balto
sios moterys būdavo priverstos visą savo 
gyvenimą praleisti vigvame to, kuris jas 
paimdavo.

Kai prisiartino vakaras, būklė pasirodė 
pavojingesnė. Indėnai buvo išgėrę visą 
degtinę ir, kaip pasiutę šaukdami, šoki
nėjo. Visos jų vado prancūzo pastangos 
juos numalšinti ėjo niekais. Pagaliau, nie
ko padaryti negalėdamas, jis nuplaukė į 
gretimą salą ir ten apsistojo. Šiaip taip 
jam pavyko numalšinti užsidegimą ir pa
ruošti medžiagą taip, kad, kai bus laikas, 
vėl ją galėtų uždegti. Pavyko taip pat su
trukdyti, kad laukiniai neuždegtų Rąstų 
Namo ir neišsiduotų grįžtančiam priešui. 
Jis gailėjosi, kad nepasisekė paslėpti vi
sus jų ginklus. Ir dabar laukiniai nesisky
rė nuo peilių ir tamahaukų. Nunešti tik 
šautuvus būtų buvusi maža nauda.

Prancūzų karininkui pasitraukus, vie
nas laukinis pasiūlė dabar uždegti Rąstų 
Namą. Aštrioji Strėla buvo nuėjęs į vie
ną palapinę ir ilsėjosi. Apie devyni ar de
šimt laukinių pasiruošė išpildyti draugo 
pasiūlymą. Mabel pavojus buvo juo di
desnis, nes laukiniai, būdami girti, juo 
mažiau galėjo pastebėti iškištus jiems 
gąsdinti šautuvų vamzdžius.

Iš pradžių jie smarkiai puolė duris; 
bet šios buvo taip stiprios, kad būtų iš
laikiusios ir dešimt kartų didesnį puolimą. 
To Mabel nežinojo, ir todėl kiekvienas 
naujas puolimas sukeldavo jai daug bai
mės. Kai suprato, kokios tvirtos yra du
rys, ji išdrįso apsižvalgyti, nes priešai ka
žin kodėl staiga nutilo.

Tuoj ji pastebėjo, kad kai kurie lau
kiniai surinko šakų ir pakišo po jomis 
žėruojančių anglių. Dabar jie stengėsi 
įpūsti ugnį.

Pirmiau iš pelenų kilo tik kibirkštys, 
bet netrukus jie surado sausų lapų ir, 
smarkiai pučiant, jiems pagaliau pasisekė 
išgauti liepsnos. Paskui sunešė daug sau
sų šakučių ir, kai Mabel pažiūrėjo, šviesi 
liepsna jau kilo aukštyn. Su garsiu trium
fo riksmu grįžo laukiniai pas draugus, pa
likdami ugniai padaryti savo darbą.

Mabel manė, kad jau artinasi paskuti
nė valanda; ji užmerkė akis nebylioje 
maldoje, bet noras gyventi tuoj nugalėjo 
susijaudinimą. Ji pastebėjo, kad liepsna 
jau buvo beveik apėmusi langelio kraštus.

Gražūs indėnų rūbai.
Fot. prof. S. Kolupaila.

Kampe stovėjo pilna vandens statinė. Ma
bel daugiau iš instinkto, negu protauda
ma, pagriebė kibirą, prisėmė vandens ir 
liejo į liepsnojančią ugnį. Kaį tiršti dū
mai bent kiek prasiblaivė, Mabel labai 
apsidžiaugė pamačius, kad žemai deganti 
krūva nukrito; rąstai buvo aplieti vande
niu ir nors dar rūko, bet jau nedegė.

— Kas ten? — paklausė Mabel link 
apatinių durų.

Buvo girdėti žingsniai ir tylus klebe
nimas į duris.

— Kas nori įeiti? Ar tai tu, brangus 
dėde?

—• Sūriojo Vandens čia nėra. Tuojau 
atidaryk — aš turiu įeiti.

Mabel greit pribėgo prie durų ir nu
stūmė sklendes. Ji galvojo tik apie lai
mingą pabėgimą ir kuone neatsargiai ati
darė duris. Jau norėjo išbėgti laukan, bet 
Junithau ją sulaikė ir tuoj uždarė duris.

Tuoj abidvi nuėjo viršun ir atsisėdo. 
Mabel pirmiausia paklausė, ar bičiulė ne
matė dėdės, arba ką nors apie jį negir
dėjo.

— Niekas jo nematė. Niekas nieko apie 
jį nežino. Ir ūkvedžio taip pat nėra.

— Dėkui Dievui. Jie bus pabėgę. Aš 
čia mačiau vieną prancūzą, Junithau.

— Taip, prancūzų kapitonas atėjo ir 
vėl nuėjo. Dabar saloje yra daug indėnų.

— O, Junithau, ar jau būtinai turi ma
no tėvas patekti į priešų rankas? Ar jau 
negalima mums tai sutrukdyti?

— Aš to nežinau. Manau, kad indėnai 
puls iš pasalų, ir anglai neteks savo skal
pų.
■ — Tu padėjai dukteriai, kodėl tad ne
nori padėti tėvui?

— Aš tėvo nepažįstu, — aš tėvo nemy
liu. Junithau padėti savo tautai, padėti 
Aštriajai Strėlai — vyras mėgsta skal
pus.

— Aš esu anglė ir privalau gelbėti sa
vo žmones.

— Taip, jei tik gali. Junithau nėra 
anglė — ji yra tuskarora; turi tuskarorą
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vyrą — tuskaroros širdį — tuskaroros 
jausmus — viską tuskarorų.

— Kodėl tu padėjai man, jeigu jautiesi 
■ tik tuskarora?

— Aš esu ne tik tuskarora — esu mer
gaitė, esu moteris. Aš myliu gražiąją le
liją ir spaudžiu ją prie krūtinės.

Mabel paplūdo ašarose ir prispaudė 
Junithau prie širdies. Praėjo kiek laiko, 
kol ji galėjo vėl kalbėti. Junithau tvirti
no, kad Rąstų Name jai negresiąs joks 
pavojus. Į Mabel klausimą, ar Junithau 
negalėtų paimti valtį ir plaukti jos tėvui 
priešais, kad perspėtų gerąjį Pėdsekį ir 
kitus, Junithau paklausė:

— Ar tau patinka Pėdsekys?
— Jis patinka visiems, kurie jį pažįs

ta. Jis ir tau patiks, ir tu jį pamilsi, kai 
pažinsi jo širdį.

— Aš jo nekenčiu. Per geras šautuvas 
— per gera akis — jis nušovė per daug 
irokėzų ir Junithau tautos žmonių. Mes jo 
skalpą privalome turėti, jei tik galėsime.

— Aš turiu jam padėti. Aš nueisiu, 
paimsiu laivelį ir išplauksiu, kai visi mie
gos.

— To tu negali padaryti; to Junithau 
neleis. Ji pašauks Aštriąją Strėlą.

Kai Mabel paklausė, ar ji iš tikrųjų ją 
išduotų, indėnė tvirtai atsakė, kad ji tik
rai pašauktų Aštriąją Strėlą ir visus ki
tus. Kitaip ji negalinti padaryti.

— Tavo teisybė, Junithau. Aš per daug 
savimi pasitikiu. Aš liksiu čia. Bet jeigu 
naktį ateis mano dėdė ir jį reikės įleisti, 
tuomet leisi tu man atidaryti duris ir įsi
leisti?

— Su mielu noru. Bet Sūrusis Vanduo 
taip gerai pasislėpęs, kad net nė pats ne
žino, kur esąs, — širdingai nusijuokė Ju
nithau. Mabel pradėjo su ja ilgą pasikal
bėjimą, norėdama geriau sužinoti savo 
būklę; bet indėnė atsakinėjo su didžiau
siu atsargumu.

Iš Junithau kalbos Mabel sužinojo 
maždaug štai ką: Aštrioji Strėlą jau senai 
turėjo santykių su prancūzais, bet dabar 
buvo pirmas kartas, kada jis visiškai nu
metė kaukę. Jis nusprendė daugiau pas 
anglus negrįžti, nes matė, kad šie juo ne
pasitiki; ypatingai Pėdsekys linko jį įtarti. 
Dabar jis net pats užsimanė parodyti sa
vo tikrąjį veidą. Prancūzų karininkui įsa
kius, jis vadovavo puolantiems salą. Kas 
priešams salą išdavė, nors labai klausinė- 
dama, Mabel negalėjo išgauti. Net pats 
Aštrioji Strėlą ir jo žmona galėjo numa
nyti kuterio kelionės tikslus, kai buvo pa
imti į nelaisvę. Prancūzai nesenai gavo 
tikrų pranešimų apie salos būklę ir apie 
visą veikimą. Kaip buvo galima spręsti 
iš moters pasakojimų, tuos pranešimus jie 
gavo iš vieno į salą atvažiavusių karei
vių. Negaudama aiškaus vaizdo, Mabel 
dar vis tikėjosi, kad tai padarė ne Jaspe- 
ris, o kas nors kitas.

Junithau nesislėpė, kad ji yra pasiųsta 
į salą ištirti likusiųjų skaičiaus ir jėgos. 
Bet jos didžiausias noras, kuris ją ir para
gino eiti į žvalgybą, buvo išvaduoti Ma
bel. Priešai buvo painformuoti, kiek žmo
nių seržantas Dunhamas paėmė su savimi 
ir ko jis išvyko, bet jie nežinojo, kurioje 
vietoje turėjo įvykti prancūzų krovinių 
laivo užpuolimas. Junithau visokiais vin
giuotais klausimais stengėsi sužinoti, kur 
yra išvykęs seržantas ir kada jis grįš; bet 

Mabel iš savo pusės vengė tokių atsaky
mų, kurie galėtų saviškius išduoti. Prieš 
rytą abidvi moters stipriai užmigo. Švie
sūs saulės spinduliai jau veržėsi pro šau
dymo skyles, kai Mabel pabudo; buvo jau 
vėlus rytas. Junithau dar miegojo ramiu, 
stipriu miegu, bet tuoj pabudo, kai tik 
Mabel pradėjo judintis.

8. APGULIMAS RĄSTŲ NAME.
Kai Mabel ir Junithau priėjo prie šau

dymo skylių apsižvalgyti, rodėsi, kad ap
linkui viešpatauja giliausia tyla; nebuvo 
girdėti jokios gyvos būtybės žingsnio. Tik 
toje vietoje, kur kapralas M'Nabas ir jo 
kareiviai pirmiau virdavo, ruseno prigę- 
susi ugnis. Toji ugnis galėjo privilioti at
vykstančius, nesukeldama jokio įtarimo. 
Palapinės buvo visiškai sutvarkytos. Ilgiau 
besižvalgydama, Mabel krūptelėjo iš siau
bo; ji pamatė tris kareivius raudono šar- 
lacho penkiasdešimt penktųjų uniformoj. 
Jie patogiai sėdėjo žolėje, lyg kalbėda
miesi. Bet antras žvilgsnis tuoj parodė jai 
baltus, bekraujus veidus ir užgęsusias la
vonų akis.

Jie buvo netoli Rąstų Namo ir sėdėjo 
tokioje vietoje, kuri labai tiko tokiai klas
tai. Jie tartum judėjo, ir iš tolo tikrai bu
vo galima palaikyti gyvais; klasta buvo 
labai gudriai sugalvota.

Moterims ilgiau bežiūrinėjant, Junithau 
parodė ketvirtą anglų kareivį. Jis atrem
tas į medį sėdėjo prie vandens nukaru
siomis nuo kranto kojomis ir laikė ran
koje meškerę. Kaip ir visų kitų, jo nu
skalpuota galva buvo rūpestingai užmau
ta kepure; nuo rūbų ir veido buvo paša
lintos kraujo žymės.

Šitas vaizdas Mabel padarė baugų įspū
dį. Ji pasitraukė nuo šaudymo langelio ir 
paslėpė veidą priekyštėje. Bet bičiulės 
balsas vėl ją ten pašaukė. Ši jai parodė 
kareivio žmonos Jenie lavoną; ji stovėjo 
atremta į vienos palapinės duris ir, rodos, 
žiūrėjo į žolėje sėdinčius vyrus. Jos skara 
plevėsavo nuo vėjo; rankoje laikė šluotą.

— Junithau! — sušuko Mabel siaubo 
pagauta. — Tai viršija viską, ką aš gir
dėjau ar laikiau galima apie jūsų žmonių 
išdavikiškumą ir niekšybę.

— Tuskarora yra labai gudrus, — tarė 
Junithau. Buvo galima suprasti, kad tokį 
savųjų darbą ji labiau giria, negu smer
kia. — Kareiviai nepastebės jokio pavo
jaus. Tuo pasinaudos irokėzai, kurie jau 
gavo skalpų ir dar gaus. Paskui juos su
degins.

Mabel suprato, kiek daug jiedvi skyrė
si savo mintimis. Tik po keletos minučių 
ji vėl galėjo kalbėti. Taip pat ji galėjo tik 
truputį valgyti, kai tuo tarpu Junithau 
visiškai ramiai sotinosi.

Mabel buvo labai susirūpinusi. Ji dar 
kartą nuėjo pas langelį apsižvalgyti, bet 
pamačius tuos negyvėlius, turėjo vėl pa
sitraukti.

Šiandien nebuvo matyti nė vieno indė
no, nė prancūzo; net ir naktis praslinko 
ramiai. Kitą rytą turėjo grįžti seržantas. 
Oras buvo šiek tiek pasikeitęs; vėjas pra
dėjo pūsti iš pietų, bet nebuvo labai di
delis.

— Tyliau, jie ateina, — tarė staiga 
Junithau. — Man pasirodė, kad girdėjau 
riksmą, tarsi karys luptų skalpą.

Per šaudymo langelį jos pamatė dėdę 
Kapą ir ūkvedį, einančius Rąstų Namo 

linkui. Juos lydėjo apie dešimt indėnų ir 
prancūzų karininkas. Taigi priešai žinojo, 
kad name nėra nė vieno vyro.

Tarp karininko ir Aštriosios Strėlos, iš 
vienos pusės, ir abiejų belaisvių, iš kitos, 
buvo tyliai tariamasi. Paskui Muiras atsi
gręžė į Rąstų Namą.

— Gražioji Mabel, — sušuko jis, — 
pažiūrėkit į mūsų padėjimą ir pasigailė
kit. Mus nori užmušti, jei jūs nugalėto
jams neatidarysite durų.

Pašiepiančiu ir nerūpestingu ūkvedžio 
tonu, su kuriuo jis ištarė šiuos žodžius, 
Mabel buvo labai nepatenkinta; ji nu
sprendė, kaip galima, ilgiau laikytis name 
užsidariusi.

— Dėde, kalbėk tu ir pasakyk, ką aš 
turiu daryti, — sušuko ji pro langelį.

— Ačiū Dievui, — atsiliepė Kapas. — 
Nuo mano širdies nukrinta sunki našta, 
girdint tave taip kalbant. Aš maniau, kad 
ir tave ištiko panašus likimas, kaip Jenie. 
Lyg uola gulėjo ant mano krūtinės. Tu 
klausi manęs, ką aš turiu tau patarti, o 
aš visai nežinau, nors tu esi mano tikros 
sesers vaikas. Aš tik galiu prakeikti tą 
dieną, kada pamačiau pirmąjį šio gėlojo 
vandens lašelį.

— Bet, dėde, ar tavo gyvybė pavojuje? 
Kaip tu manai, — ar aš turiu atidaryti 
duris?

— Nė vienam esančiam už šių durų aš 
nepatarčiau jas atidaryti, kad papultų į tų 
velnių rankas. Ūkvedys ir aš esame seni 
žmonės ir pasauliui turime maža reikš
mės — taip būtų pasakęs ir Pėdsekys. 
Nieko nereikš, ar mūsų sąskaitos šiais 
ar kitais metais bus pabaigtos. Jūrose aš 
žinočiau, ką reikia daryti, bet dabar galiu 
tik tiek pasakyti, kad reiktų didelio indė
nų gudrumo mane iš šios tvirtovės išvi
lioti, jei jau kartą aš ten pakliūčiau.

— Nekreipkite dėmesio į tai, ką sako 
jūsų dėdė, — pradėjo vėl Muiras. — Ne
laimė, matyt, jam sumaišė sąmonę. Ne
galima manyti, kad priešai belaisviams 
darytų kokią skriaudą. Jeigu mes atsiduo- 
sime Aštriajai Strėlai, kuris man primena 
senovės romėną arba spartietį, tai mums 
nieko blogo neatsitiks. Bet jeigu dalykai 
nebus taip sutvarkyti — jūs nepasiduosite 
— tai mūsų skalpai bus atlyginimas už jų 
kritusius karius.

— Man atrodo išmintingiau liktis trio- 
besyje ir gintis; laukiniai nekreips į ma
ne dėmesio, nes žino, kad aš jiems nie
ko bloga negaliu padaryti.

— Jeigu kalbama apie tai, kas jums, 
Mabel, atsitiks, tai mes tuoj susitarsime. 
Bet šitie ponai labai nori turėti Rąstų Na
mą. Aš turiu pareikšti, kad šiose aplinky
bėse laikau save įgaliotu asmenim tartis 
su priešu ir atiduoti namą ir visą salą. Tai 
yra karo laimė ir reikia atsiduoti jos va
liai. Taigi, atidarykite duris, gražioji Ma
bel, ir atsiduokite tiems, kurie žino, kaip 
gražumas ir dorybė nelaimėje gelbsti.

— Lik Rąstų Name, — šnibždėjo Ju
nithau, stovėdama šalia jos ir su dėmesiu 
viską stebėdama. — Rąstų Namas geras — 
skalpai apsaugoti...

Mabel jau buvo beabejojanti, ar tik 
nepasidavus, bet šie žodžiai, šie žvilgsniai 
ir judesiai jos bičiulės indėnės suteikė jai 
didelio tvirtumo. (B. d.).

Išvertė A. Svarplaitis ir
J. Dėdinas.

167

27



ŠIŲ LAIKŲ TOBULIAUSIA 
KOSMETIKOS PRIEMONE

KAINA 30 CT.

SKAUTE
gamta jau keičia savo rūbą, pakeisk ir tu sunkius rublis lengva skau

tiška uniforma, kuria tave aprūpins skautiškų reikmenių tiekimo skyrius.

Skautėms-ams CHAKI MEDŽIAGA bliuzei ....................................... mtr. Lt. 1,75
Skautėms MĖLYNAS RIPS AS sijonėliams .......................................  mtr. Lt. 14,—
Skautėms MĖLYNAS BOSTON sijonėliams ....................................... mtr. Lt. 17,—
Skautams kelnėms MĖLYNA VILNONĖ medžiaga ....................... mtr. Lt. 7,—
Skautams kelnėms MĖLYNAS BOSTON ...........................................  mtr. Lt. 17,—
Skautams kojinės - getrai vienlinkas padas Nr. 6, 7, 8, 9,10 ir 11 .. Lt. 2,50
Skautams kojinės - getrai vienlinkas padas Nr. 12,13 ir 14 ......... Lt. 3,—
Skautams kojinės - getrai dvigubas padas Nr. 6, 7, 8, 9,10 ir 11 .. Lt. 2,80
Skautams kojinės - getrai dvigubas padas Nr. 12, 13 ir 14 ......... Lt. 3,30

TL.T.Į. F'.................................I Į

Velykų linksmybės Martinaičio karikatūros ir žodžiai.

1. Mikė Švilpa Joną Pempę 
Margučius riedenti tempia, 
Pasikvietęs į svečius 
Ridi-ridi margučius. 
Švilpa aleliuja gieda — 
Puikiai jo margučiai rieda, 
Sukas Pempė neramus, 
Rengias bėgti į namus. • 
Ten toliau kažkoks pilietis 
Nusiminęs, susirietęs, 
Dairos, žvalgos nesmagus, 
Stebi žaidžiančius draugus.

2. Eina ginčas dėl margučio, 
Susiginčijo vaikučiai: 
Pempė klykauja labai, 
Švilpa rėkauja laibai.
Švilpa Pempei kibs į kuodą, 
Viens kitam nepasiduoda. 
Kas tą ginčą jiems išspręs, 
Kur teisėją jie suras? 
Va, teisėjas pats artėja, 
Nebereiks ieškot teisėjo — 
Šis berniukas nedrąsus, 
Tuoj išspręs, kuris teisus.

3. E, jie ginčą jau užmiršo — 
Skautiškumas ima viršų: 
Iš pintinių jie pilnų 
Duoda svečiui dovanų. 
Kviečia jį kartu pažaisti, 
Veido išraišką pakeisti, 
Liepia liūdnai nežiopsot 
Ir smagiai nusišypsot. 
Koks gi vardas šito vaiko? 
Ugi Jurgis Taradaika, 
Našlaitėlis jis skurdus, 
Jo gyvenimas skurdus.

Kiek riedena, tiek pataiko, 
Gydo Švilpa katutes, 
Ploja Pempė iš peties. 
Taradaikos veidas švinta — 
Čiups margutį jis devintą, 
Jei taip laimė jam tarnaus, 
Užkandžio turės skanaus! 
Mūsų skautai ridi-ridi, 
Taradaikai nepavydi — 
Nesigaili jie visai, 
Tegu džiaugiasi jisai.

Jonas Pempė liūdnai žiūri: 
Jis margučių nebeturi, 
Tuoj ir Švilpa neturės 
Ir taip pat liūdnai žiūrės. 
Užtat linksmas Taradaika, 
Vos nuo juoko susilaiko — 
Juoktumeis, brolel, ir tu, 
Jei laimikis toks tektų!
Kur čia būsi nusiminęs — 
Dvi kašelės su kiaušiniais. 
Puikiai jis atsigavės, 
Atsigaus ir pagyvės.

6. Baigėsi margučių karas. 
Taradaikos ūpas geras — 
Jis ir linksmas ir drąsus, 
Kad laimėjimas gausus.
Ir mūs skautai vėl linksmučiai, 
Nors ir grįžta be margučių, 
Vėl linksmutė jų giesmė — 
Ras margučių dar namie.
Pas mane dabar jie traukia, 
Aleliują linksmą šaukia, 
Vėl gerai jiems ir ramu 
Nuo dainelių tų linksmų.
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