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OFICIALINF DALIS
SPECIALYBIŲ PROGRAMOS

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

(Tęsinys iš 7 nr.).
Raitelis. Turi mokėti įvairiai joti, balnoti ir kinkyti arklius. 

Žinoti, kaip reikia arklys šerti, girdyti, mokėti prižiūrėti arklį. 
Pritaikinti ir pataisyti pakinktus.

Raštininkas. Privalo išlaikyti egzaminus iš rašymo mašinėle 
arba stenografijos (ne mažiau 20 raidžių per minutę). Sugebėti 
parašyti laišką, gavęs jo temą prieš 5 minutes. Žinoti paprastą 
knygvedybą.

Sanitaras. Privalo turėti elementarinių žinių iš žmogaus 
anatomijos bei fiziologijos ir bendrosios higienos, aiškų supra
timą apie nikotimo, alkoholio ir kitų narkotikų veikimą ir 
kenksmingumą. Mokėti sustabdyti išorinį ir vidujinį kraujo plū
dimą, tvarstyti žaizdas, suteikti pirmąją pagalbą kaului lūžus, 
sąnariui išsinėrus, pašaliniams kūnams į žmogaus organizmą 
(akį, ausį, nosį, odą ir skrandį) patekus; mokėti elgtis su nuša
lusiais, apdegusiais ir nusinuodijusiais. Mokėti visus dirbtino 
alsavimo būdus, gaivinti skenduolį, perkūno bei elektros nu
trenktą ir elgtis smegenis sutrenkus. Mokėti teikti pagalbą stai
ga susirgusiems (apalpimas, apopleksija, nuomaris, histerija, 
astma, saulės bei šilimos smūgis). Turėti bendrų žinių apie lim
pamąsias ligas ir apsisaugojimo nuo jų būdus. Mokėti dezinfe
kuoti. Slaugyti ir pernešti ligonis. Naudotis vaistinėle. Žinoti 
keletos gydytoji}, ligoninių, vaistinių ir pasteuro stoties adresus.

Signalizuotojas. Turi mokėti siųsti ir priimti Morzės abė
cėlės ir semaforo ženklus (Morzės 25 ir semaforo 30 raidžių per 
minutę), garsų, dūmų ir ugnies (20 raidžių per minutę) signa
lizaciją. Gali padaryti klaidų ne daugiau 5%.

Siuvėjas. Turi mokėti sukirpti ir pasiūti skautų uniformą. 
Lopyti rūbus.

Skalbėjas. Privalo mokėti skalbti, kočioti bei glaistyti rū
bus ir baltinius (vilnonius ir flanelinius). Mokėti padaryti (iš 
bulvių ar kviečių) naminio krakmolo. Mokėti valyti riebalų, 
deguto, vaisių, rašalo, dažų ir kt. dėmes.

Slaugytojas. Turi mokėti elgtis ligonio kambary, kloti lovą 
ir vėdinti kambarį. Mokėti ligonį slaugyti, jam patarnauti, pri
žiūrėti valgio virimą ir dezinfekuoti kambarį, baldus bei rūbus.

Sodininkas. Pažįsta visas vietines Lietuvos medžių rūšis. 
Turi mokėti diegti, sodinti, auginti ir prižiūrėti vaisinius medžius 
ir krūmus. Skiepyti bent 5 rūšių vaisinius medelius. Mokėti 
nuimti nuo medžių vaisius ir išlaikyti per žiemą ir džiovinti.

Spaustuvininkas. Turi mokėti šafirografuoti, žino įvairius 
šriftus, popierio rūšis ir formatų pavadinimus, susipažinęs su 
spaustuvės darbu ir korektūra.

Stalius. Turi skirti įvairias medžio rūšis ir žinoti jų ypa
tybes, mokėti vartoti staliaus įrankius ir pagaminti keletą baldų.

Stovyklautojas. Privalo išbūti stovykloje ne mažiau 30 pa
rų. Žinoti, koks minimumas daiktų, indų ir maisto reikalingas 
skautui vienos savaitės stovyklai ar iškylai. Dalyvauti bent trijų 
dienų kilnojamoj stovykloj. Žinoti kaip įrengiama ir tvarkoma 
stovykla. Mokėti vartoti kirvį, piūklą ir skautiškus mazgus. 
Pastatyti iš lauke turimos medžiagos pastogę 3 skautams.

Telegrafistas. Turi būti susipažinęs su paprastu telegrafo 
aparatu ir mokėti juo dirbti: siųsti ir priimti ne mažiau 30 raidžių 
per minutę; žinoti elementarinius bevielio telegrafo elementus.

Topografas. Padaryti nelygios vietos tikslią akies nuotrau
ką mažiausia vieno kilometro spinduliu (maštabas 1:10.000), 
naudojantis linijomis, kompasu. Žinoti neprieinamo daikto 
aukštį, upės plotį ir atstumą tarp dviejų neprieinamų punktų.

—Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d. '

— LIETUVOS SKAUTŲ IR SKAUČIŲ LAIKRAŠTIS — 
Kaštuoja: visiems — 5,— lt. (metams), skautams — 4,— lt., 

pask. nr. 30 et.
Redaktorius ANTANAS SAULAITIS

Leidėjas LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA
Spausdina „VILNIAUS“ sp. Kaune, Nepriklausomybės a. 4a, 

telef. 2 07 26
Redakcija ir administracija:

Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 4. Telefonas 2-65-34. 
Redakcija rankraščius taiso savo nuožiūra, jų nesaugo ir 

už skelbimų turinį neatsako.

8 (179) nr. / Kaunas, 1937 m. balandžio m. 25 d. / XV metai

Mokėti taisyklingai skaityti karišką žemėlapį. Žemėlapio pa
galba išaiškinti be klaidų įvairias panoramines peisažo dalis, pa
daryti kurios nors vietos topografinę nuotrauką (greitai ir ben
drais bruožais). Per 30 minučių padaryti 1 klm. kelio „kroki“ 
nuotrauką. Padaryti kokios nors vietos planą.

Šaulys. Mokėti šaudyti stačiom, klūpščiom, gulom. Mo
kėti valyti ir prižiūrėti šautuvą ir, apskritai, ginklą. Šaudant 
150, 200, 400 ir 500 metrų atstumu iš 20 šovinių pataikyti 60% 
(taikinys 30 cm. diametro), arba šaudant iš revolverio 15, 20, 
25 mtr. atstumu iš 10 šūvių pataikyti 80%. Nuspėti atstumą 
nuo 100 iki 600 metrų su klaida ne didesne kaip 25%. Mokėti 
šaudyti iš lanko.

Ūkininkas. Privalo turėti praktinių žinių apie žemės dir
bimą, ūkio mašinų vartojimą, žemės ūkio produktų paruošimą 
ir nedidelio ūkio vedimą.

Vertėjas. Turi mokėti nors vieną vakarų Europos arba 
tarptautinę kalbą ir vesti paprastą pasikalbėjimą, parašyti ta 
kalba duota tema laišką, žodžiu versti iš knygų ar laikraščių 
į lietuvių kalbą ir atvirkščiai.

Virėjas. Turi mokėti netinkamą gerti. vandenį padaryti 
tinkamu, žinoti apie valgių maistingumą. Nustatyti stovykloj 
valgių programą bent trims dienoms, nurodant produktų kiekį 
ir kainą. Mokėti pagaminti stovykloj pritaikomų 20 valgių ir 
4 gėrimus. Iškepti stovykloj duoną ir išlaikyti produktus. Pa
tarnauti prie stalo. Įrengti stovykloj virtuvę ir mokėti valyti 
indus.

Visadirbis. Turi mokėti nudažyti duris ir nubaltinti lubas. 
Pataisyti lango uždarymą ir durų užraktą. Iškabinti sienoje pa
veikslus. Padaryti lango uždangalą. Prikalti lango užuolaidas 
ir durų portieras. Pakloti kilimus. Pataisyti kambario baldus: 
stalą, kėdes, lovą. Pagaląsti peilį ir kirvį. Surišti ryšulį. Įdėti 
į langus stiklus. Mokėti tapetuoti kambarį.

Žuvininkas. Privalo mokėti žvejoti žuvis, vėžius ir vandens 
gyvius įvairiais įrankiais (tinklu, kilpomis, meškere, bučiumi) 
ir mokėti padaryti bent du minėtųjų įrankių; be to, turi mokėti 
žvejoti tinklu ir meškere.

ATMINK
SKAUTYBĖ BERNIUKAMS 
SKILTININKŲ VADOVĖLIS 
KAIP STOVYKLAUTI 
yra pačios reikalingiausios knygos dabar! 
Gausi — knygynuose ir sk. reikm. tiek, 
skyriuje.
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O F I C I A L I N Ė DALIS
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO AKTAS Nr. 8.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10, 79, 
80, 82 ir 83 str. str., Garbės Gynėjų sueigos patvirtintu 
Brolijos Vadijos nutarimu ir Brolijos Vado pristatymu, 
Šv. Jurgio šventės proga, žemiau išvardintus skautų va
dus pakeliu į sekančius skautininkų laipsnius:

į skautininko:
1. Brolijos vadijos jaunesniųjų skautų skyriaus vadą 

paskautininkį Praną KARALIŲ,
2. Brolijos vadijos bendradarbį paskautininkį Mečį 

KVIKLĮ,
3. Kauno Aušros skautų tunto paskautininkį Vytautą 

SKRINSKĄ,
4. Kauno Aušros skautų t. psktn. Eugenijų ŠVEDĄ,
5. Kauno Pilies skautų t. psktn. Joną BUTAUSKĄ,
6. Ukmergės skautų t. paskautininkį Bronių ŠTARĄ,
7. Pagėgių skautų vietininkijos vietininką psktn. Juozą 

VAINAUSKĄ,
į paskautininkį o:

1. Brolijos vadijos bendradarbį profesorių Steponą 
KOLUPAILĄ,

2. Brolijos vadijos bendradarbį sk. Kazį JURAŠUNĄ,
3. Brolijos vadijos bendradarbį skautą mokytoją Anta

ną NESAVĄ,
4. Brolijos vadijos bendradarbį sk. mok. Joną VAJEGĄ,
5. Kauno Aušros skautų tunto vyresnįjį skiltininką Ro

mualdą GIEDRAITĮ,
6. Kauno Aušros skautų tunto vyresnįjį skiltininką 

Eduardą DRUSKĮ,
7. Kauno Aušros skautų tunto vyresnįjį skiltininką 

Vladą KIŠONĄ,
8. Kauno Aušros skautų tunto vyresnįjį skiltininką Ro

mualdą DAČINSKĄ,
9. Kauno Pilies skautų tunto vyresnįjį skiltininką Vac

lovą SVIDERSKĄ,

VctiJoL Ų&čLlJ
(Mąstymas pagal kun. Seviną).

Tu išlaikei kandidato bandymą ir davei įžodį.
Dabar tų esi skautas.
Visa, ką turi, esi gavęs — iš Dievo.
Visa, ką esi gavęs, aukoji — Dievui.
Jis išrinko tavo sielą iš tiekos daugelio sielų, kurias 

Jis būtų galėjęs sukurti, bet nesukūrė. Jis sukūrė 
tavo sielą ir davė jai kūną.

Jis išrinko tave iš tiekos daugelio žmonių—Jis pa
darė tave krikščionim.

Ir iš tiekos daugelio krikščionių — lietuviu.
Iš iš tiekos daugelio lietuvių... skautu.
Ar tu dėl to stebies? O visgi...
Pagalvok apie milijonus pagonių, kurie niekada 

nebus krikščionys ir mirs nežinodami, kad Kristus ir 
juos atpirko.

Pagalvok apie tuos krikščionis, kurie mūsų tautos, 
mūsų gražiosios Lietuvos niekada nepamatys ir nemylės.

Pagalvok apie tuos Lietuvos jaunuolius, kurie nie- 
* k a d a nebus skautai.

Gal tu manai esąs skautas todėl, kad norėjai būti 
skautas? O, iš tikro todėl, kad Dievas tave tam 
išrinko ir viską taip sutvarkė, kad pasidarei skautas.

Jis tave išrinko, tave ir tavo brolius, kad jūs eitu
mėt į Jį ir jūsų gyvenimas atneštų vaisiaus ir kad 
jūs ką nors pakeistumėt — pagerintumėt, palik
dami tatai ženklui, kad buvote žemėj.

Kas nors turi pasikeisti — pagerėti, nes skautas 
atėjo į mokyklą, įstaigą ar dirbtuvę.

Kas nors pasikeisti — pagerėti, nes namuose yra 
skautas.

Ir parapijoj ir suėjimuose.
Ir tėvynėj ir valstybėj.
Jei skautai būtų kokie turi būti... O kodėl jie 

negali tokie būti? Tada kai kas pasikeistų — pagerėtų:
Atsirastų daugiau sandoros žmonėse, 

uolumo bažnytiniuose dalykuose, 
laimės tautoj ir tėvynėj 
ir palaimos Bažnyčioj. Amen.

10. Kauno Pilies skautų tunto vyresnįjį skiltininką Ka
zį-Justiną GRIGAITĮ.

11. Kauno Pilies skautų tunto vyresnįjį skiltininką Ma
rijoną IVAŠKEVIČIŲ,

12. Katino Šančių skautų tunto vyresnįjį skiltininką 
Vladą IZOKAITĮ,

13. Klaipėdos Uosto skautų tunto vyresnįjį valtininką 
Kazį PAUŽĄ,

14. Šiaulių skautų tunto vyresnįjį skiltininką Eduardą 
BUDREIKĄ,

15. Šiaulių skautų tunto vyresnįjį skilt. Vincą JURĄ,
16. Žagarės skautų vietininkijos vyresnįjį skiltininką 

Vincą PLAUŠINAITĮ,
17. Žagarės skautų vietininkijos vyresnįjį skiltininką 

Vacį RAMONĄ,
18. V.D.U. studentų skautų korporacijos „Vytis“ vyres

nįjį skiltininką Vladą MIKUTĄ,
19. Klaipėdos Pedagoginio Instituto skautiškų studijų 

draugovės vyresnįjį skiltininką Vladą TRIPONĮ,
20. Klaipėdos Pedagoginio Instituto skautiškų studijų 

draugovės vyresnįjį skiltininką Napalį BERNOTĄ,
21. Klaipėdos Pedagoginio Instituto skautiškų studijų 

-draugovės vyresnįjį skiltininką Balį MILAKNĮ. 
Kaunas, 1937 metų balandžio mėn. 23 d.

A. SMETONA, 
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

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

Į t-TSR vaM. 
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LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO AKTAS Nr. 9.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10, 79, 

80, 82 ir 83 str. str. Garbės Gynėjų sueigos patvirtintu 
Seserijos Vadijos nutarimu ir Seserijos Vadės prista
tymu, Šv. Jurgio šventės proga, žemiau išvardintas 
skaučių vadoves pakeliu į sekančius skautininkių laips
nius:

į skautininke s:
1. Seserijos vadijos bendradarbe paskautininkę Mariją 

GUDAITIENĘ,
į paskautininkę s:

1. Seserijos vadijos bendradarbę vyresniąją skiltininkę 
Koletą CHMIELIAUSKAITĘ, ‘

2. V.D.U. studenčių skaučių draugovės sekretorę vyres
niąją skiltininkę Albiną MAČIULYTĘ,

3. Alytaus skaučių tunto vyresniųjų skaučių skyriaus 
vedėją, vyresniąją skiltininkę Ireną BAKUNAITĘ,

4. Raseinių tunto tuntininkę vyresniąją skiltininkę Van
dą PAPECKIENĘ,

5. Šiaulių skaučių tunto Šiaulėnų jaunesniųjų skaučių I 
draugovės draugininkę vyresniąją skiltininkę Marija 
BAGDONIENĘ,

6. Trakų skaučių vietininkijos vietininkės pavaduotoją 
vyresniąją skiltininkę Eleną MOZURIENĘ,

7. Utenos skaučių tunto vadijos narę vyresniąją skilti
ninkę Viktoriją LEV AND AU SKAITĘ,

8. Zarasų tunto tuntininkę Emiliją UŠERAUSKAITĘ.
Kaunas, 1937 metų balandžio mėn. 23 d.

A. SMETONA,
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Sktn. K. ŽILINSKIENE, 
Seserijos Vadė.

LIETUVOS SKAUČIŲ SESERIJOS VADĖS 
ĮSAKYMAS Nr. 11.
Kaunas, 1937 m. balandžio mėn. 23 d.

Pasirėmus Vyriausios Seserijos Vadijos nutarimu, 
šv. Jurgio šventės proga V.D.U. Studenčių skaučių drau
govės narę paskautininkę Oną PALUBINSKAITĘ ap- 
dovanoju ordenu už nuopelnus.

Sktn. K. ŽILINSKIENE, 
Seserijos Vadė.

Sktn. E. RUDIENĖ, - 
Vadeivė.

RITIERIŠKO DŽIAUGSMO

B v. j y k ©n©
Šventės proga

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO AKTAS Nr. 10.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 ir 

89 str. str., Tarybos Pirmijos nutarimu ir Tarybos Pir
mininko tarpininkavimu už didelius nuopelnus Lietuvos 
skautijai, Šv. Jurgio šventės proga, SVASTIKOS ordinu 
apdovanoju:
1. Brigados generolą Kazimierą NAVAKĄ,
2. Kauno Aušros skautų tunto skautų rėmėją gimnazijos 

mokytoją Juozą GAILEVIČIŲ,
3. Trakų skautų vietininkijos skautų rėmėją apskrities 

viršininką Juozą MERKĮ.
Kaunas, 1937 metų balandžio mėn. 23 d.

A. SMETONA,
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos šefas.

Vyr. sktn. J. ALEKNA, 
Tarybos Pirmininkas.

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO AKTAS Nr. 11.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 ir 89 

str. str., Tarybos Pirmijos nutarimu ir Brolijos Vado 
tarpininkavimu už nuopelnus Lietuvos skautų, organiza
cijai Šv. Jurgio šventės proga LELIJOS ordinu apdo
vanoju:
1. Skautų Brolijos Vyriausios Vadijos narį skautininką 

Vytautą ČEPĄ,
2. Skautų Brolijos Vyriausios Vadijos nari skautininką 

Karolį DINEIKĄ, '
3. Pirmijos reikalų vedėją skautininką Algirdą TRIBĘ.

Kaunas, 1937 metų balandžio mėn. 23 d.
A. SMETONA, 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

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

L. s. s. tarybos š. m. IV.18 posėdžio dalyviai (iš kairės dešinėn): (apačioje) vyr. sktn. E. Barščiauskaitė, vyr. sktn. Ant. Saulaitis, 
sktn. V. Arminaitė, (Il-oj eilėj) prof. Ig. Končius, vyr. sktn. S. Čiurlionienė, p. A. Merkys, sktn. S. Venslauskienė, vyr. sktn. 
dr. J. Alekna, sktn. K. Žilinskienė, dr. D. Zaunius, (stovi) sktn. A. Gabrėnas, vyr. sktn. K. Palčiauskas, psktn. P. Karalius, sktn. 
A. Tribė, sktn. dr. K. Avižonis^ prof. S. Kolupaila, sktn. M. Avietinaitė, sktn. dr. A. Juška, vyr. sktn. pik. J. Šarauskas. vyr. 

sktn. K. Laucius ir insp. A. Vokietaitis.
:::::: 172
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(rėdos
Kelionės fragmentai.

Mes mylime Lietuvą, ir todėl 
tenebūnie nė vieno jos kampe
lio, kur nebūt žengus mūsų ko
ja, tenebūnie nė vieno lauko ar 
miško, kur neskambėtų mūsų 
daina.

Saulė leidžiasi. Purpurinė skraistė ap
gaubia horizontą, ir akinantis blizgesys 
čiuožia begaliniu Nemuno vandeniu. Va
karai nusidažė rausvai, o žalsvi debesų 
altoriai tyliai rymo dangaus pakrašty. 
Virš Nemuno praskrenda paklydusi žu
vėdra, jos balti sparnai spindi paraudę va
karo saulės spinduliuose.

Justo balsas pažadina iš susimąstymo:
— Saulė jau nusileido. Ar ne laikas 

mums nakvyne pasirūpinti?
Jo žodžiai išsklaido visas svajones ir aš 

vėl jaučiu, kad kuprinė vis spaudžia pe
čius, o kojos nutirpusios ir sunkios.

— Taip, saulė ir mes baigėme šios die
nos kelionę, — sakau. — Metas jau būtų 
pailsėti.

Šiandie atėjome per 30 kilometrų. Mes 
galėjome plentu keliauti, bet pasirinkome 
Nemuno krantus, apaugusius tankiais 
karklais, tarpais nusileidžiančius žaliomis 
lankomis, tarpais gelsvais smiltynais ba- 
luojančius. Sis kelias buvo ilgesnis, bet 
kur kas malonesnis už dulkėtą plentą. 
Mūsų nuogi keliai ir rankos buvo karklų 
suraižyti, tačiau mes buvome patenkinti.

Ant Nemuno ir plačių pievų gula rū
kas, lyg ežeras iš slėnio pakilęs ir viską 
norįs praryti. Aplinkui nesimato jokios 
triobos, jokio pastato. Tik didžiulės šieno 
kupetos stūkso apgaubtos rūkų toje pla
čioje Nemuno lygumoje.

Justai, kodėl mums nepasilikti čia nak
vynei? — sakau jam, rodydamas aukštus 
šieno kūgius.

— Šienas yra geras patalas, — atsako.
Mes prieiname vieną kupetą ir nusi

metame kuprines. Šienas taip maloniai 
kvepia.

— Rasa jau nukrito, — sako Justas ir 
rodo mūsų dulkėtus batus. Rasa ant jų 
plonais nuplautos žolės stagarėliais išpai
šė šimtus siaurų brūkšnelių.

Gaivinanti vakaro vėsuma apsupa mus. 
Lengvas šiurpas, lyg skruzdėlei perbėgus 
per nugarą, nukrečia kūnus, ir mes suku
riame lauželį. Melsvi permatomi dūmai 
kyla į mėlyną dangų, jauki lauželio šilu
ma skverbiasi per mūsų rūbus prie kūno.

Šiene pasitaisome guolį.
Jaučiu, kaip maži vabalėliai slenka per 

mano kūną, kaip dygūs stiebeliai kutena 
veidą. Dūmai vis kyla į dangų, kur ramiai 
ir vienodai mirksi šimtai žvaigždžių.

Tylu, ramu.

pamaciį
tinė buvo įdegę lig juodumo ir rankos, 
sukdamos vairą, saulėje žvilgėjo bronza. 
Truputį linksmai skambėjo, kai jis savo 
pajūrio tarme pasakojo apie darbą žem
semėje, apie šventadienius, kada esti pui
kus vėjas ir jie net į Nidą nuplaukią, arba 
apie gražias kopų žvejų dukteris. Klau
sėmės jo pasakojimo. Mūsų valtis tyliai, 
siūbuodama slinko pirmyn.

Sunkiai prasiskverbėm pro tankiai su
augusių meldų sieną, išbaidėme laukinių 
ančių būrį, ir pagaliau mūsų valtis įrėmė 
nosį į klampų marių krantą. Jaunas vyras 
nuo žemsemės pasuko burę atgal, o mes 
nukreipėme žingsnius į tolumoj stūksantį 
virš medžių vainikų raudoną švyturį. Su
tikom žvejus, einančius su tinklais prie 
valčių; jie sveikinosi, rankas pakeldami 
prie vėjo ir audrų nubaltintų kepurių. 
Moterys dirbo lauke, mažomis žuvytėmis 
tręšdamos dirvą. Visur kvepėjo vėju ir 
jūra.

Netrukus pasiekėme švyturį.
Švyturio sargas buvo aukšto ir neplono 

sudėjimo vyras. Linksmos mažos akutės 
spindėjo jo riebiame veide, pilnos raudo
nos lūpos tvirtai spaudė pypkės kandiklį, 
tarpais prasiverdamos, kad išleistų melsvų 
dūmų debesį.

Aš paklausiau, ar negalėtum kurį laiką 
čia pasilikti.

— O ja, — sako jis, — skūnioj šieno ik 
valiai, galima ir permiegot.

Kuprinės buvo įveržusios mūsų pečius 
ir mes jas pasidėjom obelies pavėsy.

— Ar iš tolo sveiki būsit?
— O ne! Iš Suvalkijos. Mes visą sa

vaitę mynėme Nemuno krantų smėlį, kol 
pasiekėm šią vietą.

— Na jo, bet kojos ar neskauda?
Jam buvo sunku įsivaizduoti tokią ke

lionę pėstiems. Tai tik juokai, sakėm jam, 
jos dar daugiau pamatys.

— O, jūs jauni žmonės!
Sodelyje už švyturio mes gėrėme kavą. 

Visai arti marės skalavo žalsvą vandenį į 
sutvirtintą akmenimis krantą. Toli, kiek 
akys matė, vanduo ir vanduo. Marės spin
dėjo lyg veidrodis, ir vėjas įpūtė mums 
tiesiai į veidus. Balti debesys skriejo dau
sose, o jų šešėliai slinko per mares, kaip 
tamsios salos.

Balta burė pasirodė tolumoj. Laivas 
plaukė artyn, lengvai linguodamas į abu 
galus. Jo priekis pasinerdavo truputį, 
paskui vėl iškildavo. Tada pasinerdavo už
pakalis, ir vėl nugrimzdavo pirmagalis. 
Taip plaukė jis vis artyn. Už jo iškilo 
dar kelios burės. Ir tos plaukė į krantą. 
Tai buvo žvejai, kurie grįžo iš naktinės 
žūklės. Krante jų laukė žuvų pirklys. Žve
jai vartė ungurius gurbuose ir sakė, kad 

jie dideli. Balti - žalsvi ungurių pilvai sli
dinėjo jų sugrubusiose nuo vairavimo ir 
irklų rankose, jų pirštai turėjo gilių rum
bų nuo tinklų virvių ir burių. Pirklys mo
kėjo čia pat pinigus, bet keliems išskaitė, 
kadangi jie buvo įsiskolinę jo krautuvėj. 
Greitai žuvys buvo išparduotos ir žvejai 
pakėlę bures nuplaukė.

Greitai atėjo vakaras. Saulė nuskendo 
jūroje už kopų. Danguje įsižiebė žvaigž
dės. Geltonas, auksinis mėnulis iškilo pro 
medžių viršūnes į nakties kelionę. Tyliai 
liūliuojančiam marių paviršiuj tyvuliuoja 
mėnulio nutiestas sidabro takas. Šalimais 
marės, lyg didžiulė pieva, prisėta mir
gančių gėlių — žvaigždžių. Sidabro keliu 
iriasi juodas laivo siluetas. Šlapi irklai 
kilnojasi ir žvilga sidabru. Dausomis nu
rieda žvaigždė.

Nuo kranto atskrenda daina:
„Ei linksmas rundas geltons laivelis, 
Žalių šilkų žėgleliai.
Ei, šipor, šipor, jauns šiporėli,
Lipk masto viršūnėlėn...“

Tyliai plaukia dainos aidas, kaip grau
di vėjo rauda, nusileidžia ant marių krū
tinės ir užmiega liūliuojančiame banga
vime. Ir aidi daina, liūdna ir graudi. Ty
liai plaukia mėnulis virš marių, ir naktis 
beria į mares sidabro žvaigždes.

Kitą rytą mes išplaukiant su žvejais į 
kopas. Vėjas stumia mūsų burę pirmyn, 
laivelis kopia prieš bangą aukštyn ir vėl 
leidžiasi. Klykiančios žuvėdros mus lydi, 
plasnodamos baltais sparnais, jūrų kregž
džių pulkeliai skrenda prieš laivą ir rodo 
mūsų burei kelią.

Mes einame per gražias Neringos kopas, 
sunkiai mindami gelsvą smėlį ir akimis 
matuodami melsvas tolumas. Siaura žemės 
juosta, vietomis žėrinti saulėje smiltynais, 
vietomis žaliuojanti kopų pušaičių mišku, 
rodo mums kelią. Mes matome nedidelėj 
lankoj besiganančių briedžių kaimenę ir 
jų didelius, plačiašakius ragus, matome, 
kaip per kelią bailiai perbėga lekiančiais 
šuoliais jauna stirnaitė ir tankumyne pra
nyksta kiškis. O jūra iš kairės ir dešinės. 
Vėjas, saulė, jūra ir mes! Juoz. Sodaitis.

PADĖKA.

Rokiškio gimnazijos Prutenio draugo
vės skautai dėkoja gerb. poniai E. Džiu- 
gienei, padėjusiai š. m. balandžio mėn. 10 
d. surengti dr-vės vakarą; gimn. mokyt. 
J. Tarvydui už turiningą paskaitą, gimn. 
mokyt. Pr. Simanavičiui už dekoracijų 
piešimą, gimn. mokyt. K. Jovaišai už mu- 
zikalinę programos dalį ir Vila klasės mo
kinėms Vinkšnelytei, Indriūnaitei ir Šul
caitei už deklamacijas.

Sk. vyt E. Tipelis, 
Prutenio dr-vės draugininkas.

Mažas garlaivis atvežė mus prie marių. 
Toli paliko plataus Nemuno meldais ap
augę krantai. Prieš akis tviskėjo dideli 
vandens plotai. Žuvėdros baltais sparnais 
piaustė erdves ir klykė, skrisdamos virš 
tyvuliuojančio vandens.

Jaunas vyras nuo žemsemės, stovėjusios 
Nemuno žiotyse, nuleido valtį ant van
dens, pritvirtino burę prie stiebo ir iškėlė 
mus į krantą. Jo veidas ir apnuoginta krū-

Jau laikas keliauti ir iškylauti! Kaimo apskrities lankytinų 
vietų aprašymus rasi praktiškoje Dr. K. Avižonio, Prof. St. 
Kolupailos ir Prof. Ig. Končiaus knygoje —

20 KELIONIŲ PO KAUNO APSKRITĮ.
Sis kelionių vadovas gausiai iliustruotas (40 fotografijų) ir 

papildytas praktišku Kauno apskrities kelionių žemėlapiu, ku
riame sužymėti kelionių maršrutai ir visos lankytinos vietos.
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Jis buvo pamiškėje, netoli vieškelio, kuriuo keliaudavo keleiviai, skubėdavo laiškanešiai, eidavo pasivaikščioti miestelėnai, bėgdavo į mokyklą berniukai ir mergaitės, važiuodavo vežimai, automobiliai, dviratininkai. Čia suvežą sąšlavas, pelenus ir įvairius netinkamus senus daiktus. Jis buvo, kaip jau minėta, pamiškėj, netoli vieškelio ir metams bėgant sudarė kalvelę, kuri jau beveik visa buvo apaugusi žolėmis, krūmais ir lanksčiais medeliais, švelninančiais ar net visai uždengiančiais jo negražią išvaizdą.Vieną dieną su kitais senais daiktais atsidūrė ant sąšlavyno kažkieno išmesta lėlė, gražia porcelianine galvute. Deja, pakaušyj buvo skylė, viena koja nulaužta, o nugaroj — didžiausias plyšys. Lėlė nustebus apsidairė ir sušuko:— Ak, dangau, kur aš patekau?— Į gerą draugiją, mano miela, — atsakė margai dažyta gėlių vaza. — Reikia visuomet savo aplinkumą iš tikrosios pusės stebėti. Esu skilus ir pamečiau vieną ąsą, bet ne galvą. Ją visuomet laikąu aukštai iškėlusi!— Taip, bet aš visai čia netinku, — tarė lėlė.— Ar tamsta esi geresnė už mus? — paklausė gėlių vaza. — Visi mes, eidami savo pareigas, tapome invalidais. Tai visuomet atsitinka kovoj dėl būvio. Tamstai jau taip pat iš nugaros byra piūvenos.— Tačiau aš mačiau geresnių dienų, — pastebėjo lėlė ir subarškino akimis.— O mes, manai, ne? — susijuokė šalia gėlių vazos gulįs kavos puodas kiauru dugnu. — Aš visuomet šiltai sėdėjau ir džiaugiausi skaniausiu kvapu, o čia — supuvusiais kiaušiniais, sūriu ir lupenomis dvokia. Fui, biaurybė!— Nesididžiuok tamsta savo cikorijos kvapu, — suriko molinė lėkštė, išdaužtu kraštu. — Tamsta niekad nesi matęs tiek skanių kvapų, kiek aš, nes ant manęs gulėdavo pyragai, duona ir pyragaičiai. Be to, aš — fajanso kilmės ir esu pusiau porcelianinė.— Ha-ha-ha! — kvatojo storulis kavos puodas. — O ko tamsta pasiekei savo nemoraliomis pažiūromis? Kas tamstai parašyta ant veido? Ar tai padoru?
„Kas garbingai galvoja ir dirba gerai, 
Tas nieko nepasieks, jam seksis blogai“. Tamsta turėtum gėdytis tokio akiplėšiško užrašo! Tiesą sakau, panele vaza?— Tamsta turėtum gėdytis, — rėkė virtuvės lėkštė, — kad nepažįsti sąmojingų liaudies posakių, kad nemoki suprasti ir įvertinti tos sveikos senovinės tautosakos. — Tačiau atleisk tamsta, mieloji panele lėle, kad tas netašytas kavos puodpalai- kis tamstą pertraukė ir, prašau, pasakok tamsta toliau savo įdomią gyvenimo istoriją. Tokių blogai išauklėtų tipų pastabas reikia ignoruoti, visai ignoruoti.— Gerai pasakei, senoji virtuvės lėkšte, nubausk tamsta mane savo visiška igno- racija, — šaipėsi kavos puodas ir vėl atsigręžė į margąją gėlių vazą, kuri jam buvo kritusi į akį.Lėlė iš pradžių nusigando, išgirdus triukšmingą ginčą molinės ponybės — nes, kai susiduria moliniai indai, visuomet bū-

VYNASna daug triukšmo — kurios nariai, kilę iš tos pačios giminės, galėtų būti vienas kitam draugiškesni (bet giminės, deja, retai būna tarp savęs taikingi), — taigi, lėlė, nudžiugus maloniu kvietimu pusiau porcelianinės fajanso lėkštės, išdužusiu šonu, išdrįso ir, dar porą kartų subarškinusi savo gražiomis akimis, pasakojo toliau:— Jei mažoji Genutė prieš kelias dienas nebūtų leidus iškristi man pro langą — o, Dieve, koks baisus buvo puolimas — tai nebūčiau nusilaužusi kojos ir piūvenos dabar...— Niekai su „jei“ ir „bet“, — įsikišo senas varinis katilas. — Ir skylę tamsta turi galvoj, o aš, nors esu tik įlenktas ir šiek tiek ištrupintas, vis dėlto atsidūriau čia.— Reikia įvairioms gyvenimo padėtims stengtis pritaikyti jumorą ir šaltakraujiškumą, reikia filosofiškai galvoti, — pastebėjo kamščių trauktuvas, kurs visuomet vartojo labai susuktus posakius, — reikia susivienyti su daiktu, kurį prieš save turi, reikia su juo taip sakant susilieti, kaip kad aš darydavau su kamščiais. Trumpai tariant, reikia suktis ir raitytis taip, kad, nežiūrint visų kliūčių, galėtum gyventi.— Tikra tiesa, — pritarė senas durų raktas su nulūžusiu spurgu, — reikia gerai daboti savo vietą bei sąžiningai eiti pareigas, ir, jei tik būtų rakto skylutė, visuomet atsiveria durys į gyvenimą.— Ir ne vien tik tai, — sušuko sena laikrodžio švytuoklė, — reikia tuos daiktus, su kuriais susiduri, vesti į priekį, turi eiti su laiku, nes tik tada žinai, ką išmušė skambutis, ir tik tada gerai suprantamas laikas ir gyvenimas. Jei aš sustoju, stovi laikrodis ir nebeina drauge su laiku, o toks laikrodis niekam nebetinka.— Iš tikrųjų, — tarė gėlių vaza. — Aš taip pat visuomet ėjau su laiku, ir gėlės, kurios manyje buvo įstatomos, atitikdavo metų laikus: pradedant žibuoklėmis ir baigiant paskutiniais astrais.— Tamsta buvai poniška dykūne, mano miela; iš viršaus puiki, o viduj tuščia, — -žioptelėjo virimo puodas, neturįs dugno ir dėl to taip beribiai akiplėšiškas. Surūdijusi anglių šiūpelė jam pritarė:— Mes stovėjom ugnyj ir garuose, dėl to tokia karšta buvo mūsų praeitis. Tačiau vazos yra nereikalingi daiktai, niekniekiai, nenaudingi žaislai. Ir, jei ji neturėtų poros įskilimų.. .— Atsiprašau, tik vieną, — riktelėjo kavos puodas.— Reikėtų padėti jai suskilti, — gergž- dančiu balsu baigė šiūpelė.— Taip, taip Mano gyvenimas buvo labai aštrus ir pilnas kartumo, todėl aš visą gerai žinau, — sukrankė keistas balsas su karčiu prieskoniu.— Tamsta, senoji garsvyčine, turi būtinai pridėti garsvyčių, kitaip šis dalykas neskanus, — kreipėsi kavos puodas į ką tik kalbėjusią garsvyčinę. Jis, kaip gėlių vazos garbintojas, aišku, turėjo riteriškai ją ginti. — Tamsta, toli gražu, nedirbai tiek, kiek aš, nors ir priklausei prie virtuvės personalo. Tačiau tarp senos garsvyčinės ir puikios gėlių vazos yra skirtumas.

Dėl tokio sąmojingo juoko virimo įjūč- das ir anglių šiūpelė taip garsiai nusikvatojo, kad net viskas aplinkui tarškėjo.— Tamstoms visiems gera kalbėti, — tarė lėlė. — Tamstos buvot darbininkai, gyvenot virtuvėj ir sandėliuose. Aš, tačiau, gyvenau puošniai, visuomet buvau mylima, buvau kilni dama ir dienas praleisdavau salione, o naktis — pūkų lovoj, šalia malonios, geros mergaitės, turtinguose namuose. Ak, mieloji Genutė mane visai baltai nubučiavo, iš meilės, bet, jei aš vėl patekčiau į geras rankas ir būčiau gerai prižiūrima, mano skruostai vėl taptų raudoni.— Vau-vau-vau, — sulojo šuniukas, prityirtintas prie mažų dumplių, kurias paspaudus, pasigirsdavo jo vau-vau-vau! Kažkoks berniukas, praeidamas pro šalį, numetė nuo kalvelės žemyn akmenį, kurs atsitiktinai pataikė į dumples, ir šuniukas turėjo loti. Tačiau daugiau jis nieko negalėjo pasakyti.— Ar tamsta nori iš manęs tyčiotis? — paklausė lėlė ir pasipiktinusi žiūrėjo į -jį. Tačiau šuniukas tylėjo ir tik lengvai papurtė galvą. — Tamstos elgesys man atrodo negražus, ypač kad mes priklausome beveik tam pačiam luomui, tai. pačiai draugijos klasei. Juk tamsta taip pat esi kilęs iš gerų namų, kaip ir aš, ir turėtum užjausti mane, tokio likimo ištiktą.— Aš tamstą užjaučiu, — įsikišo šampano bonka su auksiniu kaklu. — Ir aš mačiau geresnių dienų. Mano turinys buvo labai vertinamas. Mano dvasia, mano gyvumas džiugino ir linksmino žmones, kurie tik su manim turėjo reikalą. O, galėčiau daug papasakoti! Bet nuo to laiko, kai ėmė mane vartoti kaip acto bonką, nors tai buvo ir geriausias vyninis actas, tačiau viskas man surūgo ir nebegaliu nusikratyti vidujinio tuštumo.— Na, o ką aš turėčiau besakyti, — sudejavo švelnus balsas atsitarnavusios žibalinės lempos — Aš skleidžiau šviesą ir tamsiausias galvas apšviesdavau...— Žinoma, tik dėl to, kad aš tamstą maitinau, mano panele, — nutraukė sulankstyta žibalo skardinė. — Aš buvau tamstos siela, taip sakyti, tamstos gyvybės turinys. Aš palaikydavau tamstos dagčio drėgnumą.— O jei degtukas nebūtų jo uždegęs, — staiga sukikeno degtukų dėžutė, — tai tamsta, panele lempa, nebūtum galėjus šviesti, nežiūrint dagčio ir žibalo. Et, bet dabar jau vistiek: elektros šviesa paskandino mus į amžiną tamsybę. — Viskas baigta!— Ramiau, ramiau! — pasigirdo rimtas balsas, įsakąs nutilti. — Nė vienas mūsų negalėjo be kitų pagalbos ką nors gera padaryti. Aš, ramus virdulys, žinau tai už visus geriau. Raktas turi lįsti į skylę, kad atsidarytų namų ar spintos durys. Kamščių trauktuvas turi pašalinti kamščius, kad bonka galėtų duoti savo turinį. Kad lempos dagtis galėtų degti ir. skleistų šviesą, reikalingi žibalas ir degtukai, o .. .— Bravo, bravo, — suriko senas ba tams numauti suolelis, beturįs tik pusę liežuvio. — Puiku! Kas nori save gerai rekomenduoti, turi būti užpakalyj ir stipriai griebti, tada ir sunkiausiai numaunamas batas nuo kojos nueina.
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KAI PAVASARIS EINA.

Su skraiduolėmis snaigėmis, 
sų šiauriu padangėmis 
balta žiema iškeliavo 

'karalystėn savo.
O pavasaris jaunutis, 
švelnučiukas, pasipūtęs, 
pumpurėliais pasipuošęs, 
daigeliukais apsikaišęs 
pakvietė visus į vaišes. 
Krūmai puošiasi žibutėms, 
vanduo šapus klonin neša, 
sniegai grioviais nuliūliavo, 
o iš beržo ir iš klevo

j

sula laša, laša, laša...
Žalumu jau dengias žemės

(stalas.
V ever sėlis ir šnekutis skel-

[bia:
„Žiemai galas, galas, galas!“ 

Vilkiukas.

• •••.a. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*••••»•••

* SKAUTE!
Tu, be abejo, nori išvysti naują blaivią Lietuvą.
Kelius į ją ir kovos būdus nurodys įdomus ir gyvas šiomis 

dienomis išėjęs leidinys

BLAIVIOJI LIETUVA.
Tarp daugelio įvairių ir įdomių straipsnių, yra ir psktn.

Pr. Karaliaus straipsnis „Blaivybė skautų organizacijoje“.
Kaina 30 centų.
Gaunamas kioskuose ir pas leidėją: Šančiai, Kranto ai. 96.

Jylolina.1
(V. 2)

O mano motina, geroji mano motina,
Nei aukso, nei sidabro aš juk neturiu,
Nuo lopšio dar Tave nerymastim pasotinęs, 
Oi, ką aš Tau šiandie atnešiu dovanų?

Mane Tu mokei melsti Dievą Visagalintį
Ir pasakas, ratelį sukdama, sekei,
Man kelią į pasaulį rodei, laime žydintį,
„Kai tu džiaugies, ir aš džiaugiuos“ — sakei.

Kai aš verkiau, Tu šluostei ašaras nuliūdusi,
Kai aš juokiaus patenkintas, juokeis ir Tu, 
Akim tolius žvalgei, varteliuose parymusi... 
Šiandien Tave paguost, pasveikint ateinu.

O mano motina, geroji mano motina, 
Atnešiu Tau suvirpusių širdies maldų. 
Nuo lopšio dar Tave nerymastim pasotinęs, 
Nei aukso, nei sidabro aš juk neturiu...

J u r g. S t r ak š y s

Visa tai gražu ir teisinga, — pra
bilk vėl lėlė. — Tačiau kas atsitiks su 
ma’ir.i tokioj skurdžioj, negražioj aplin
kumoj, kai esu papratus gražiai gyventi, 
ir taip labai buvau mylima?

Nespėjo kiti atsakyti, kai lėlę paėmė 
maža ūkininko mergaitė, nulipusi nuo kal
velės žemyn pasižiūrėti, kokios grožybės 
guli ten apačioj ant sąšlavyno.

— Ak, kokia graži lėlė! — sušuko mer
gaitė. — Tokios aš visuomet norėjau. Gai
la palikti ją čia tarp sąšlavų. Ji dar be
veik nauja. Mamytė užsius jai nugarą, 
sulūžusią koją apvyniosiu siūlais — ir ji 
bus labai graži! Kai sušukuosiu kitaip jos 
plaukus, tai nebebus matyti ir skylės pa
kaušyje. Arba tėvelis užlipdys ją gipsu. 
— O, ir šitą gražiąją vazą pasiimsiu su 
savim, nors ir trūksta jai vienos ąsos. 
Joje įstatysiu gėlių, kuriomis tikriausiai 
lėlė džiaugsis.

— Vau-vau-vau, — pasigirdo staiga 
balsas. Mergaitė netyčia užlipo ant dump
lių, ir šuniukas sulojo. Juokdamos mer
gaitė sušuko:

— Ir tave paimsiu. Eikš į mano pri
juostę! Tu saugosi mano lėle ir losi, jei 
kas prisiartins, o lėlė tuo džiaugsis.

Linksma mergaitė nubėgo sau, visai ne
sirūpindama virduliu, žibaline lempa, acto 
bonka, batų suoleliu ir visais kitais nuo
bodžiais senais daiktais, gulinčiais vienas 
per kitą tarp kiaušinių lukštų, kopūstų 
kotų, konservų dėžučių, molinių šukių ir 
įvairių kitų sąšlavų,

i/Kas su cLolao.
M. Grigonio žodžiai. SKAUTŲ BIČIULIO DARŽELIS. Vikt. Kuprevičiaus muzika.

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

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

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

5. Žydi man jurginas, 
Kaip ugnis, kaip ugnis. 
Kaip jisai vadinas, 
Kas įspės, išmanys? 
Tai paskautininkas 
Budi čia, budi čia. 
Žvalgosi aplinkui
Su valčia, su vilčia.

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

7. Dar rožė juodoji 
Žydi man, žydi man. 
Siela nuplasnoja 
Smaguman, smaguman. 
Jūros skautų plaukia 
Eldija, eldija.
Jūros skautus šaukia 
Baltija, Baltija.

•>>>>>><<: 175
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MUSU fiEINDB HRUJIEN

TARYBOS POSĖDIS 
įvyko š. m. balandžio m. 18 d. 
naujuose karininkų ramovės rū
muose. Aptarta svarbiausi są
jungos reikalai.

PAVASARIO ŠVENTĖS.
IV.23 yra šv. Jurgio šventė, 

kurios minėjimai kai kuriose 
vietose nukeliami į artimiausius 
šventadienius; kai kur ta šven
tė bus minima drauge su Mo
tinos diena (V.2).

TRADICINIS SKAUTŲ-ČIŲ 
LAUŽAS VALST. TEATRE.
Seniai lauktas skautų-čių lau

žas Valst. Teatre šiemet įvyks 
geg. m. 3 d. 16 vai. Dalyvaus 
Kauno ir Pagėgių skautai ir 
skautės. Kviečiami tėvai, moky
tojai, skautai-ės ir jų bičiuliai. 
Pasirūpinkite laiku įsigyti bi
lietų.

ŠEDUVA.
IV.ll šventėme mes, birutie- 

tės ir kęstutiečiai, savo 14-kos 
metų sukaktuves. 1923 m. pava
sarį, rodos, dabartiniam vyr. 
skautininkui J. Kuprioniui pa
skatinus, susidarė pirmas skau
tų būrelis Šeduvos „Saulės“ pri
vatinėje progimnazijoje. 1926 m. 
jis išsiplėtė į visą draugovę, pa
sivadinusią Kęstučio vardu. 1936. 
XH.13 buvo sudaryta atskira 
skaučių draugovė, Birutės var
du. Tai žymiausi įvykiai šedu- 
viečių skautų gyvenime.

Gegutės, lakštingalos, kregž
dės, lapinai ir ereliai šiandie 9 
vai. sulėkė į bendrą iškilmingą 
savo sueigą praeičiai paminėti. 
Atvyko ir dvi viešnios vyresn. 
skautės. Kęstučio draugovės 
draugininkas mokyt. A. Kuza- 
vinis gyvais bendrais bruožais 
apibūdino keturiolikos metų 
darbus, suminėdamas žymesnius 
draugovės veikėjus: Šereivą, 
Martyšių, Martinėną ir k. Be to, 
paskui pakalbėjo apie II-ją tau
tinę stovyklą ir pranešė brolijos 
ir seserijos vadų sąskrydžių nu
tarimus.

Vakare buvo vieša pramoga, 
tikras šeduviečių skautų pasiro
dymas, su vaidinimu, baletu, se
nomis lietuvių rytiečių liaudies 
sutartinėmis ir skilčių pasirody
mais. Dėl to tuoj po pietų vėl 
visi ir visos sulėkėme į draugę 
tvarkytis ir rengti drebančiomis 
širdimis. Iš Panevėžio atvyko 
sesė tuntininkė, adjutante ir ke
letas kitų skaučių viešnių su 
insp. p. A. Plunge priešakyje. 
Labai džiaugėmės sulaukę retų 
svečių. Deja, iš brolijos tunto 
niekas negalėjo atvykti, o taip 
pat ir iš vyriausių vadijų.

VILNIAUS GELEŽINIO FONDO RĖMĖJŲ REGISTRACIJOS 
INSTRUKCIJA.

(Tuntininkams ir vietininkams).
Nuo š. m. sausio mėn. 1 d. ligi spalių mėn. 1 d. visoje Lie

tuvoje vykdoma pirmoji Vilniaus Geležinio Fondo rėmėjų re
gistracija. Gegužės mėnuo skiriamas didžiajam Vilniaus pasų ir 
ženklelių platinimo vajui. Kaip Vilniaus Geležinio Fondo rė
mėjų registracijos darbe, taip ir Vilniaus pasų bei ženklelių 
platinimo vajuje skautai turi dalyvauti organizuotai.

Skautai, didžiojo vajaus talkininkai, aplanko visus savo 
vietovės skautus, visus jiems skirtos vietos gyventojus: tiems, 
kurie dar neturi Vilniaus pasų, juos įteikia bent su vienu Vil
niaus ženkleliu, o kurie Vilniaus pasus turi, įteikia nors po vie
ną Vilniaus ženklelį. Įteikdami Vilniaus pasus, skirtame paso 
puslapy įrašo įsigijusio Vilniaus pasą vardą, pavardę ir adresą, 
padeda savo parašą ir visus, kaip seniau, taip ir naujai išduotus 
pasus, jei juose yra įlipinta ne mažiau kaip 10 et. Vilniaus ženk
lelis, surašo į tam tikrą registracijos lapą, pažymėdami atitin
kamose grafose eilės numerį, Vilniaus paso numerį, savininko 
vardą, pavardę ir pase įlipintų ženklelių sumą. Tie Vilniaus pa
sai, kuriuose registracijos dieną bus įlipinta už 3 litus ženklelių, 
įskaitant į tą sumą ir 20 et. registracijos ženklelį, paimami ir 
kartu su registracijos lapais siunčiami tuntų bei vietininkijų 
vadijoms, kurios vėl visa tai persiunčia Skautų Brolijai, o ne 
V. G. F. Komitetui ar vietos V. V. S-gos skyriams, nes visa 
atskaitomybė eina per Skautų Broliją.

Vilniaus pasų registracija tęsiasi ligi spalių mėn. 1 d. Tun
tai ir vietininkijos visus registracijos lapus (užpildytus ir neuž
pildytus) ir gautus Vilniaus pasus, kuriuose įlipinta ženklelių 
ne mažiau kaip už 3 litus LIGI SPALIŲ MEN. 5 D. PRISIUN
ČIA SKAUTŲ BROLIJAI.

Vilniaus pasų registracijos ženklelių reikalingą skaičių, 20 
et. vertės, vienetų vadai pareikalauja iš V. G. F. Komiteto ar 
vietos V. V. S-gos skyrių. Už ženklelius sumokama tuojau.

Visas persiuntimo išlaidas tuntininkai, vietininkai ir vie
netų vadai prašomi apmokėti tuntų, vietininkijų bei draugovių 
lėšomis.

Pastabos: Kadangi tik tie Vilniaus pasai dalyvauja do
vanų laimėjime, kuriuose bus įlipinta ne mažiau kaip už 3 litus 
ženklelių (įskaitant į šią sumą ir 20 et. registracijos ženklelį), 
todėl tik tuos pasus reikia siųsti per tuntų bei vietininkijų va- 
dijas Skautų Brolijai.

Visus registracijos lapus ir pakvitavimus bei paaiškinimus 
vienetų vadams išsiuntinėja tuntininkai ir vietininkai.

Vienetai, grąžindami registracijos lapus tuntų bei vietinin
kijų vadijoms pasilieka sau tų lapų nuorašus.

Paimant Vilniaus pasą, reikia išduoti kvitą, kuriame pa
žymėti Vilniaus paso numerį, Vilniaus ženklelių sumą, savininko 
vardą ir pavardę.

Į Vilniaus pasų registraciją neįtraukiami Didieji Vilniaus 
pasai, nes jie registruojami išduodant.

Vilniaus pasų ir ženklelių platinimui vienetų vadai gali 
gauti V. V. S-gos skyriuose, pašto įstaigose ir kitur.

Šių taisyklių prašome griežtai laikytis; pridedamos spaus
dintos taisyklės bei instrukcijos siunčiamos tik žiniai. Kilus ko
kiems neaiškumams prašome atsiklausti Skautų Brolijos propa
gandos skyriaus.

Psktn. K. Janavičius, 
Propagandos Skyr. Vedėjas.

Dar prieš vakarą drauginin
kas, susišaukęs visus, perskaitė 
seserijos vadės sveikinimo tele
gramą. Visi paplojome karštos 
padėkos katutes.

Į vakarą žmonių susirinko ga
na daug. Visi labai domėjosi 
programa ir nesigailėjo skau
tams pagyrimo ir katučių. Pas

kui dar jaukiai pasišokome. 
Gryno pelno, nežiūrint didelių 
išlaidų vaidinimo bei baleto 
drabužiams, gavom 161 lt. 25 et. 
Tuojau žadame siūtis kiek pa
lapinių ir pradėti rengtis II-jai 
tautinei stovyklai.

Gegutė.

VILKAVIŠKIO VALSTYBINĖ 
GIMNAZIJA

IV.IO. Vilkaviškio valst. gimn. 
skaučių ir skautų dalis buvo 
Kaune, kur radiofone užėmė 
mokyklų valandėlės programą. 
Programa susidėjo iš bendros 
„Pavasario“ deklamacijos, skau
čių dainelių, burninių armoni
kėlių muzikos, Bačinsko ir 
Žmuidzino dueto ir K. Bradū- 
no deklamacijos. Visi dalykė
liai gražiai pavyko. Valandėlę 
gražiai pravedė vyr. skltn. mo
kytojas Matulionis, kuris paska
tino kitas mokyklas apsigarsinti 
panašiai kaip vilkaviškiečiai.

Briedis.
JURBARKAS.

IV.4—3 d. skautai-ės suruošė 
tradicinį vakarą. Suvaidinta 
linksma komedija „Atostogų ke
lionė“. Po vaidinimų šokiai ir 
žaidimai. Šokiams griežė gim
nazijos dūdų orkestras. Publi
kos atsilankė daug. Vakaras 
praėjo linksmai. Veikalą režisa
vo ir daugiausia vakaru rūpino
si gimn. mok. E. Kanclyvius. 
Vakaras davė gražaus pelno. 
Galėsime puikiai stovyklauti.

K. Diegas. 
MARIJAMPOLĖJE.

Įkėlė inkilus. II D. L. K. Kęs
tučio dr-vės skautai per Velykų 
atostogas pagamino kiekvienas 
po inkilą varnėnams ir juos 
bendrai įkėlė gimnazijos sode. 
Dabar daugelis varnėnų džiau
giasi gražiais skautų pagamin
tais nameliais ir švilpia prieš 
klasių langus, džiugiai šildyda- 
miesi saulėje. Toks masinis 
inkilų darymas yra pirmas Ma
rijampolės skautų tunte. Drau
govei vadovauja vyr. sklt. J. So- 
daitis.

Gavome telefonus. Skautų 
tuntas iš brolijos vadi jos gavo 
keliolika telefono ir vieną tele
grafo aparatą, be to, ir kitų ry
šiams priemonių. Netrukus apa
ratai bus išdalinti draugovėms. 
Dabar skautai uoliai kartoja 
Morzės abėcėlę ir įvairiuose va
dovėliuose ieško žinių apie ry
šių priemones, kad jas gavę, 
mokėtų tinkamai naudotis.

Lekianti Strėlė.
MŪSŲ PADANGĖJE.

IV.ll. Panemunėlio VI mer
gaičių draugovė surengė didelį 
viešą vakarą. Vaidinta „Marti 
karti“. Publikos buvo nemaža. 
Gauta pelno. Pelnas skiriamas 
skautėms ekskursijai, aplankyti 
laikinąją sostinę Kauną ir jo 
įžymybes.

Šatekšnos sūnus,176
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SKAUTAI — UGNIAGESIŲ 
TALKININKAI.

Pereitais metais rugsėjo mė
nesio 17 d. Kaune įsisteigė 
„Aušros“ skautų tunto „Perkū
no Dievaičio“ ugniagesių drau
govės komanda. Komandos ini
ciatorius ir steigėjas yra moky
tojas J. Mašiotas. Komandon 
tuojau įstojo 20 skautų ugniage
sių gimnazistų iš įvairių aukš
tesniųjų mokyklų.

Skautų ugniagesių amžius ■ 
svyruoja nuo 12 iki 20 metų.

Kaimo „Aušros“ skautų tuntui 
prašant, „Perkūno Dievaičio“ 
ugniagesių draugovę Kauno 
burmistras priskyrė prie cen- 
tralinės miesto savivaldybės ug
niagesių komandos išeiti reikia
mą apmokymo programą. Ko
manda laikoma padedamąja ko
manda.

Kauno miesto savivaldybės 
ugniagesių komanda skautų ug
niagesių mokymo programą pra
dėjo sausio m. 26 dieną. Į kur- . 
sus įstojo 19 „Aušros“ skautų 
ugniagesių ir 20 iš kitų draugo
vių. Kaip matome, skautų tarpe 

ugniagesybos mintis suprasta ir 
reikiamai įvertinta.

Skautų ugniagesių draugovei 
vadovauja, veda kursus ir lek
toriau j a savivaldybės ugniage
sių komandos brandmajoro pa
dėjėjas Stasys Dumčius. Kur
suose lektoriauja Kauno miesto 
brandmajoras J. Šimkus, majo
rai A. Ružancovas ir Vaičius, 
inž. Romas ir p. A. Klemas.

Kursuose teoretiškai bus pra
einama profilaktika, taktika, 
technika, priešdujinė apsauga, 
pirmoji medicinos pagelba, ug
niagesybos istorija, organizacija 
ir administracija. Be to, klausy
tojai bus supažindinti su gaisrų 
priežasčių tyrimu.

Kursai vyksta du kartu per 
savaitę nuo 16 iki 18 valandos 
po pietų. Kursai tęsis iki gegu
žės mėnesio vidurio.

Kursams pasibaigus ir orui 
atšilus, komanda bus supažin
dinta su ugniagesybos darbų 
praktiškai. Pabaigus praktikos 
darbus, išklausę kursus skautai 
bus egzaminuojami.

(Iš laikraščio Ugniagesis).

ALYTUS.
Skautai lanko kalinius. Ne

seniai grupė Alytaus skau
čių ir skautų su tuntininku 
psktn. Vįrt. Maknicku aplankė 
Alytaus arešto namus. Psktn. V. 
Maknickas skaitė paskaitą, o 
skautės-tai suvaidino, sesės pa
dainavo, o du skautukai pakrėtė 
pokštų. Na, ir pasirodė garsūs 
skudutininkai, kurie jau kurį 
laiką gana narsiai repetuoja ir 
koncertuoja. Skudučius kaliniai 
išgirdo pirmą kartą ir jie jiems 
labai patįko. Kaliniai irgi neat
siliko. Jų vyrų choras, vedamas 
kapeliono kun. Skirkevičiaus, 
įspūdingai sudainavo kelias pa- 
trijotines dainas, pagrojo stygų 
orkestrėlis ir kalinys — poetas 
K. Karalius paskaitė žiupsnelį 
savo nuotaikingos poezijos. 
Skautai netrukus vėl žada ap
lankyti kalinius ir šis skautų 
nuvykimas yra ne pirmas — ir 
anksčiau jie lankė kalinius.

Kauno skautai ugnia
gesiai su Kauno ugn. 

vadovybe.

UKMERGĖ.
— Tunto dvejų metų sukak

tuvėms pažymėti tuntininkė pa
skelbė uniformų ir liudijimų įsi
gijimo konkursą. Visos skautės 
nori laimėti vaistinėlę, nemoka
mą stovyklavimą tunto stovyk
loj ar dovanų skautiškomis kny
gomis. Draugovių ir skaučių pa
vyzdingumas vertinamas taš
kais. Konkursas baigsis birželio 
mėn. 1 d.

— Tuntas įsigijo ir Didįjį Vil
niaus pasą, kuriame draugovės 
turės savo skyrius. Skautės net 
lenktyniaudamos stengiasi įli- 
pinti daugiau Vilniaus ženkle
lių.

— Živilietės savo veikimą taip 
išplėtė, kad netilpo vienos drau
govės rėmuose. Persitvarkė į 
tris draugoves: Živilės, Skir
mantės ir Gražinos.

— Sv. Kazimiero diena pami
nėta visu originalumu. Pašne
kesį laikė sesė Klibavičiūtė. 
Jaunesniosios parodė gražių 
plastinių judesių, komiškų vaiz
delių, linksmų numerių.

— Skaučių tuntas smarkiai 
ruošiasi stovyklauti. Paskiausiai 
daug tariamasi dėl stovyklos 
vietos: vienos nori vasarą pra
leisti netoli Ukmergės, ties 
aukštaisiais Šventosios kran
tais, kitos Dubingiuose ar Ker
navėj. Skautų tuntas ir šiemet 
nori pasiekti romantiškuosius 
Dubingius. Ant Um.

RAŠYKITE SKAUTŲ AIDUI.
Rašykite skautiško gyvenimo korespondencijų; 

kelionių, iškylų, stovyklų ir p. aprašymų.
Siųskite savo literatūrinės kūrybos: apysakų, 

novelių, eilėraščių ir k.
Gaminkite piešinių, fotografijų bei linoleumo 

piaustinių, ypatingai įvairių iliustracijų iš mūsų 
gyvenimo.

DRAUGININKAI, ATSILIEPKITE VADŲ LAVINIMO 
SKYRIUI.

Draugininkai, buvę draugininkai ar būsimi draugininkai, 
turį ne mažiau 18 metų amžiaus ir norį vykti į užsienį, skautų 
vadų — Gilwell — kursams baigti, atsiliepkite!

Brolijos vadijos vadų lavinimo skyrius kviečia drauginin
kus, mokančius kurią svetimą kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių, 
latvių), pasiryžti šiais ar ateinančiais metais baigti Gilwell kur
sus kur nors užsienyje (Anglijoj, Belgijoj, Austrijoj, Latvijoj 
ir t. t.).

Lietuvoje jau yra bene 7 skautininkai, tokius kursus baigę. 
Ir visi jie vienu balsu tvirtina, kad tokie kursai ne tik daug 
naujos medžiagos skautams vadovauti suteikia, ne tik duoda 
ypatingai naudingų metodinių žinių, kaip tas žinias vadovauja
miems skautams patiekti, kad lankyti draugovės bei skilties su
eigas būtų ir naudinga, ir malonu, ir patrauklu, bet, kas nema
žiau svarbu, skautiškai atjaunina kursų dalyvius.

Kursai susideda iš 3 dalių.
1) .Visų pirma reikia atlikti prieš vasarą vad. teorinę kur

sų dalį, t. y., reikia parašyti nustatytas temas ir atsakyti į duo
tus klausimus, viso 16—18 atskirų punktų. Visa teorinė dalis 
lengvai sutelpa vidutiniško storumo specialiniame sąsiuvinyje, 
rašant vienoje lapo pusėje. Latvijos Gilwell kursams galima 
siųsti rašinius, ir lietuvių kalba parašytus.

2) Antroji dalis — 2 savaičių stovykla. Stovyklon ir tenka 
vykti kur nors į užsienį, kol Lietuvoje neturime Gilwell kur
sų skyriaus.

3) Baigus teorinę kursų dalį ir sėkmingai išbuvus stovyk

loje, po to bent 4 mėnesius tenka vadovauti draugovei tuntinin- 
ko priežiūroje.

Įvertinus visas tris dalis, laikoma, kad dalyvis yra baigęs 
kursus 4

Išlaidos už pačius kursus yra gana nedidelės. Pav., Gilwell 
kursus Latvijoj galima baigti su 60 litų, įskaitant ir kelionę 
Kaunas-Ryga bei atgal. Kitur išlaidos yra didesnės, nes jos su
rištos su brangesne ir ilgesne kelione, pav., į Belgiją, į Angliją 
ir t. t. Bet ir į ten, jei turima užtenkamai laiko, kad galima būtų 
nuplaukti į Antverpeną ar į Londoną iš Klaipėdos, prekinio lai
vo keleivine kabina pasinaudojant, kelionės išlaidos nesusidarytų 
per didelės.

Svarbiausia, tiek gerai mokėti svetimą kalbą, kad galima 
būtų visa suprasti, apie ką stovykloje bebūtų kalbama ir aiški
nama. Latvijoj pasitaiko vienas kitas lietuvis skautininkas dės
tytojas, kuris mielai patarpininkauja, paaiškina lietuviškai, kas 
nebuvo suprasta latviškai.

Jaun. skautų ir vyčių vadams yra tokie pat kursai, tik pir
ma reikia baigti skautų vadų kursus, nes mūsų organizacijos 
pagrindas yra skautybė.

Brolijos vadija, atsižvelgdama į didelę tokių kursų baigimo 
naudą skautų lygiui pakelti, yra nusistačiusi padėti, kiek kuk
lios lėšos leis, nuvykti ir baigti tokius kursus norintiems ir mo
kantiems kurią svetimą kalbą.

Tad, broliai, duokite apie save žinoti vadų lavinimo sky
riui, jei Jūs norite į Gilwell kursus vykti, visvien, ar Brolijos 
medžiaginė parama Jums bus reikalinga, ar ketintumėt vykti 
sąvo lėšomis.
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Skautas blaivus ir skaistus
Tatai visai aišku. Taip ir turi 

būti. Bet gerai, kad skautų įstatai 
ir apie tai pakalba, nes čia reikia 
daugiau kaip kitur budėti, kad 
neįkliūtume į žabangas.

Turim budėti:
Pagundose. Dievas kiek

vienam iš mūsų pasiunčia pa
gundų, norėdamas mums duoti 
progos padaryti Jam ką nors iš 
tikro karžygiška, mums atsisa
kant ką nors nedora kalbėti, 
mąstyti arba daryti, netgi klau
sytis.

Dėl savo k v a.il u m o. Jis 
gali nuvesti į didelį pavojų, to 
net nepastebint.

Dėl savo didelio silpnumo. 
Jis tikrai nutrauktų į pražūtį, 

' jei Dievas mums nepadėtų.
Ne visada galima išvengti pagun 

dų. Bet dėl to visai nereikia užsi

Pažinkime augalus
LAPUOČIAI.

Amalas — Viscum album.
Lapai priešėti, storoki, drižingi, tamsiai 

žalios spalvos, amžinai žaliuoją, šakose 
dvišakiai. Žiedai baltos spalvos, vaisius 
uoga, kuri subręsta XII mėn. Tas uogas 
mėgsta paukščiai, kurie jas ir veisia. Sis 
augalas yra parazitas. Parazituoja visuose 
medžiuose. Sėkla, patekusi ant žievės, 
dygsta, šakneles leidžia į medžio luobą ir 
iš ten siurbia sau jau pagamintą maistą. 
Jis išplitęs pietinėj Lietuvos dalyj. Va
žiuojant autobusu Kaunas — Alytus, ma
tosi jie lyg varnų lizdai paplentėj, me
džiuose.

• Raugerškis (Berberisas) — Berbęris 
vulgaris.

Krūmas. Liemens neturi. Pumpurai 
tarpe 3 spyglių. Žiedai geltonos spalvos —. 
kekėse. Vaisius — uoga raudonos spalvos. 
Jis naikintinas, nes plečia javų ligas.

Serbentas raudonasis (vašoklis) — 
Ribes rubrum.

Krūmas. Lapai sklypėti. Žiedai ir vai
siai kekėse. Vaisius raudona uoga. Užtin
kamas paupiuose. Serbentas juodasis — 
Ribes nigrum — panašus. Uogos dides
nės, juodos, ir saviško kvapo, kurio katės 
nelabai mėgsta.

merkus žengti tolyn arba leisti save 
kitiems tempti. Nežaisk pavojum. 
Nuo bedugnės krašto tik vienas 
žingsnis į pražūtį.

Nemanyk, kad pats vienas turi be 
galo daug stiprybės. Pasitikėk ne 
savim, o Visagaliu Viešpačiu, kuris, 
jei prašysi, niekuomet neatstums.

Ir pagaliau daryk tai, ką pataria 
Dievas: dažnai priiminėk Švenčiau
siąjį Sakramentą ir pagundos valan
doje melskis į Nekalčiausiąją Pane
lę Mariją.

Taip pat gera pagalba bus kietes
nis gyvenimas, kaip ir pridera tik
ram skautui. Atsisakydamas kartais 
gardesnio kąsnio ir gėrimo, patogu
mų ir pasilinksminimų, stiprinsi sa
vo valią ir galėsi tvirčiau kovoti su 
piktybėmis.

„Palaiminti tyros ir nesuteptos 
širdies“.

-

II pat. laipsnio, skautams..

Šliandra raudonoji — Crataegus 
oxyacantha.

Kitų sabinkauliu vadinamas. Pumpurai 
rudos spalvos, blizga. Galūnės akstinuo
tos. Vaisius raudonas, panašus į obelį, tik 
mažesnis. Paprastai vartojamas gyvatvo
rėms, randamas ir prie traukinio bėgių 
apsaugojimui nuo užpustymo.

Amalas (Viscum album; na- Raugeriškis (Berberis vulga-Šliandra raudonoji (Sabin- 
turalaus didumo).* ris; sumažintas 1/s)> kaulis), (Crataegus oxya

cantha; sumažintas 2/s).

Obelis laukinė — Pirus malus.
Pumpurai pražangūs, stambūs. Lapai 

dantyti. Žiedai rausvi. Sėklos kavinės 
spalvos. Vaisius — obuolys. Auga miš
kuose, šalikelėse.

Kriaušė laukinė — Pirus comunnis.
Augliai su aksčiais. Lapai diržingi, pli

ki, blizga. Žiedai balti. Vaisius — kriau
šė. Sėklos randasi dėžutėse vaisiuje. Li- 
nijuotės, dirbamos iš kriaušės, nepersime
ta. Abi šios veislės, kriaušė ir obelis lau
kinės, vartojamos sodininkystėj kaipo pa- 
čiepis, — į jas skiepija kultūrines atmai
nas.

Šermukšnis — Sorbus aucuparia.
Pumpurai violetinės spalvos. Lapai il

gi, neporiniai, plunksnėti, sudėti iš nepo
rinių lapužių. Lapužiai dantyti. Žiedai 
balti, žiedyne. Vaisius — raudona uoga. 
Žiemą uogas mėgsta paukščiai. Medienos 
nedaug teturi. Dėl savo gražių uogų au
gintinas prie namų.

Ieva — Prunus padus.
Pumpurai aštriai dantyti su daugybe 

skujų į nusmailį. Žiedai balti, kekėse. Vai
sius — uoga, juodai blizganti. Turi šiokį 
tokį liemenį. Žiedai pavojingi žąsiukams 
ir viščiukams.

Erškėtrožė — Rosa canina.
' Išauga tik krūmu. Sakutės dagios. Žie
dai dideli, — panašūs į rožės, bet tuščia
viduriai. Vaisiai raudoni; viduj kaulinės 
sėklos.

Avietė — Rubus idaeus.
‘ Krūmas, atskirais augliais. Lapų vir

šus šviesiai žalias, o apačia sidabriniai 
balta. Duoda uogas, vertesnes už nami
nes savo kvapu ir kitokiu skoniu. Lau
kinės uogos mažesnės už kultūrinių at
mainų uogas.
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Magdė neskautė
„Mama, dėk arčiau man šaukštą! 
Duok man, mama, batelius!“ 
—- ,jTu pati pasiek: neaukšta“. 
—■■ „Negaliu aš, negaliu ...“

Tingis laiko Magdę dyką, 
Tingis Magdės laiko tyko 
Ir pačiumpa Magdės laiką, 
Tingine pavertęs vaiką.

„Magde, eikime grybauti!“ 
Seka ji nepaslanki.
Tingi Magdė grybą rauti, 
Tik sukniubus rauna jį.

Ak, išvydom dyvų dyvą, 
Magdę krutančią, kaip gyvą! 
Regim Magdę nebedyką: 
Rauna, rauna baravyką.

M. Grigonis.

Gervuogė — Rubus caesius.

Panašus į avietę, — tik jo stiebas drie
kiasi žeme, arba vejasi. Uoga panaši į 
avietės uogą, tik- tamsiai mėlyna, ir rūkš- 
telesnė. Auga paupiais.

Baltoji akacija (Robinia pseudoacacią; su- 
/ mažinta 1/a).

Baltoji akacijaRobinia pseudacacia.

Pumpurai paslėpti tarp 2 dyglių. Lapai ’ 
sudėti iš atskirų lapužių, ovalinės formos. 
Žydi baltai, kekėmis. Ypatingai gražūs 
žiedai, be to, ir kvapūs. Vaisius — ankš
tys su inksto pavidalo rudomis sėklomis. 
Savaime auganti retai sutinkama, — daž
niau esti parkuose, ir šiaip viešose viėtdse.

Tarptautinė paroda Paryžiuje 1937 m.
(Seserijos vadi jos pranešimas). *i.

Vyr. seserijos vadija per tarptautinį 
biurą gavo Prancūzijos skaučių org-jų 
sąjungos raštą, kurio turinį prašoma pa
skelbti Lietuvos skautėms.

Prancūzijos skautės, norėdamos padėti 
kitų kraštų sesėms, kurios nori aplankyti 
tarptautinę parodą Paryžiuje, praneša apie 
palengvinimus, numatomus teikti Pary
žiuje ir stovykloje.
,, Pirmosios dvi rugpiūčio'mėn. savaitės 
greičiausia bus didžiausio susigrūdimo 
laikas. Todėl aplankyti parodą prašo skau
tes išrinkti antrąsias dvi liepos mėn. arba 
rugpiūčio mėn. savaites.

LENGVATOS PARYŽIUJE.

1. Priėmimo centrai.
Abi Prancūzijos skaučių org-jos ati

darys priėmimo centrus. Kaina bus tokia:
Pilnas pragyvenimas ir kambarys apie 

25 fr. per dieną.
Lova ir pusryčiai apie 15 fr. per dieną.
Katalikių skaučių org-jos priėmimo 

centras veiks nuo liepos mėn. 15 iki rug
sėjo mėn. 15 d. Kitos (La Federation Fran- 
ęaise dės Eclaireuses) org-jos priėmimo 
centras veiks nuo liepos mėn. 15 d. iki 
rugpiūčio mėn. 30 d. Jis bus p-lės Mou- 
chon (E. E. F.) ir šiai org-jai priklausan
čių vyresniųjų skaučių priežiūroje. Bus 
surengti ir skaučių vakarai.

2. Pragyvenimas klubuose ir viešbu
čiuose.

Atskiras, dviem ar keliems asmenims 
kambarys: » . . ’

Pilnas pragyvenimas ir kambarys nuo 
15 iki 35 fr. per dieną.

Lova ir pusryčiai (petit dejeuner) nuo 
6 iki 20 fr. per dieną.

3. Paprasčiausias pragyvenimas (miego
jimas ant šiaudinių čiužinių) :

Lova ir pusryčiai nuo 4,50 fr. iki 7 fr. 
per dieną.

Tiktai lova nuo 2,50 fr. iki 5 fr. per 
dieną. :

• 4. Viešbučiai.
\ • •

Sekrėįorijatas gali nurodyti ir gerų 
viešbučių sąlygas. Avansinis mokestis:

10 fr. Vienam asmeniui,
50 fr. grupei mažesnei, negu 10 asm, ir 

100 fr. 10 ar didesnio skaičiaus asmenų 
grupei.

Keturius penktadalius šio avansinio 
mokesčio Prancūzijos skaučių s-ga (Co- 
mitė de Liaison)" tuoj aus grąžins atvyku
sioms į Paryžių. Tokia pat dalis bus grą- 
žirita' kiekvienam asmeniui ar grupei šia 

sąlyga susitarusiai ir, mažiausia, prieš tris 
savaites apie atsisakymą nuo užsakytos 
vietos pranešusiai.

Jei pavienis asmuo ar grupė apie atsi
sakymą nuo užsakytos vietos praneš vė
liau trijų savaičių, tai avansinis mokestis 
nebus grąžintas.

Priėmimai į šeimas. '
Keletas šeimų, kurios yra artimos 

abiem skaučių org-jom, norėtų priimti 
pavienes už pragyvenimą užsimokančias 
viešnias.

Mokestis: nuo 25 iki 35 f r. per dieną.
Lengvatos stovyklose.

Kitų kraštų skautės galės pastovyk- 
lauti netoli Paryžiaus šiose vietose: Pou- 
raine (bus aplankytos ir Loire pilys), 
Auvergne, Alsace ir aukštuose kalnuose, 
pačios vienos ar drauge su prancūzių 
draugovėmis.

Kaina: nuo 12 iki 15 fr. per dieną.
Ekskursijos autobusais.

Bus suorganizuotos specialios ekskur
sijos apžiūrėjimui Paryžiaus ir jo apy
linkių.

Specialūs papiginimai.
Greitai galima bus gauti pirkti už 20 

frankų nuolatines korteles (carte de legi
timation); su tokia kortele kiekviena ga
lės už pusę kainos važinėti Prancūzijos 
geležinkeliais ir taip pat už pusę kainos 
galės 10 kartų įeiti į parodą.

Kas kelione į Paryžių domisi, gali tei
rautis vyr. seserijos vadijoje.

A. U.

Jūsų rubai. 
Gražių spalvų, matinių vilno
nių medžiagų kostiumams, 
paltams, uniformoms, sportui ir sukne
lėms šilkų ir kitų medžiagų, taip pat 
gatavų rūbų vyrams ir mote
rims parduodama žemomis kainomis 
„Drobės“ fabriko krautuvėse Kaune, 
Šančiuose, Klaipėdoje, Tauragėje, Šiau
liuose, Ukmergėje, Panevėžyje ir Mari-

- jampolėje
Visose krautuvėse reikalaukite „DRO
BĖS“ fabriko medžiagų su antspaudu 

„DROBĖ“
Vilnonių gelumbių fabrikas 
Akc. B-vė Drobė’1 

KAUNAS — ŠANČIAI, 
Drobės g-vė 56 Nr.

__ | Raštinės 4 13 41.
TE < Sandėlio 4 17 03.
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Ji paaiškino ūkvedžiui, kad nemano 
Rąstų Namo atiduoti. Dėdė stovėjo tylė
damas.

— Bet jūs užmirštate, miss Mabel, kad 
šiuo atveju įžeidžiama Jo Didenybės tar
no garbė.

— Aš pakankamai nusimanau, pone 
Muire, kad suprasčiau, jog jūs šiame žy
gyje nebuvot joks vadas ir dėl to neturite 
teisės atiduoti Rąstų Namą. Aš girdėjau 
savo tėvą sakant, kad belaisvis nustoja 
visų savo teisių.

— Tai yra netikusi sofistika ir kara
liaus išniekinimas, Mabel.

— Aš paklausiu savo tėvo, kai sugrįš.
— Nieko negelbės. Priešas pažįsta vi

sas aplinkybes ir žino, kad jūsų tėvas su 
visais žmonėmis paklius jam į nagus.

— Jūs apsigaunat dėl tvirtovės stip
rumo, ponas Muirai. Žvilgterėkit aukštyn, 
ten į namo palėpę.

Visi pažiūrėjo į nurodytą vietą. Čia 
Junithau buvo vėl atsargiai per langelį 
šautuvo vamzdį iškišus ir atsukus į būrį.

Gudrybė pasiekė savo tikslą. Pamatę 
baisų šautuvą, indėnai vienu akimirksniu 
dingo, ieškodami priedangos. Prancūzų 
karininkas, matydamas, kad ginklas ne į 
jį atsuktas, liko ramus savo vietoj. Muiras 
ir Kapas taip pat nebėgo.

—- Na, ką jūs manot apie Pėdsekį, po
ne Muirai? Ar noriai stos prieš jo šautu
vą jus lydintieji prancūzai ir indėnai?

Kai prancūzų kapitonas išgirdo to vy
ro vardą, kurio garsusis šautuvas buvo 
visiems priešams baisus, pasitraukė ir jis 
į krūmus, liepdamas belaisviams eiti pas
kui.

Junithau, kuri visą laiką žvalgėsi, tuoj 
pranešė, kad visi priešai saugioje vietoje 
susirinko puotai; ten dalyvauja ir Kapas 
su Muiru.

Tokiu būdu Mabel nebuvo reikalo rū
pintis tiek daug savo dėde. Ji dabar mąstė 
apie tai, kokiu būdu galėtų tinkamu lai
ku duoti perspėjimo ženklą savo tėvui, 
kuris turėtų apie popietį sugrįžti.

Per paskutines keturias valandas saloj 
buvo visai ramu. Tik Mabel buvo labai 
nerami. Kai Junithau apačioj ruošė val
gį, ji užlipo ant slidaus, šūvių apsaugo
mis apsupto stogo. Nuo ten buvo matyti 
labai toli į visas puses. Akiračio gale 
dunksojo medžių viršūnės.

Saulei leidžiantis, Mabel apsižvalgė 
paskutinį kartą. Nieko ypatingo nepaste
bėjusi, jau norėjo nulipti, kai tarp dau
gelio kanalų ir salų pasirodė krūmų pri
dengta valtis. Joje buvo matyt vyro si
luetas.

Jei tai buvo priešas, tai jos darbas nie
ko negalėjo kenkti, jeigu bičiulis, — sig
nalas galėjo būti jam naudingas. Todėl 
Mabel, manydama, kad ten gali būti net 
ir jos tėvas, pamojavo nepažįstamojo lin
kui vėliavėle. Gal dešimtį kartų ji buvo 
nepastebėta, bet paskui iš valties nepažįs
tamasis atsakė, pamojuodamas irklu. Kai 
jis pakilo nuo savo sėdynės, Mabel aiškiai 
galėjo pažinti Didžiąją Gyvatę.

Tai padidino jos drąsą. Dabar buvo 

netoli bičiulis, visko prityręs ir pasiruo
šęs gelbėti.

Bet dabar ji nežinojo, kaip turi pasi
elgti su Junithau. Ji neleistų, kad priešas 
indėnas įeitų į Rąstų Namą ir sutrukdytų 
Aštriosios Strėlos planus. Nieko negalė
dama padaryti jėga, Mabel po ilgos kovos 
su savimi nusprendė griebtis vyliaus. Juk 
dalykas ėjo apie jos tėvo gyvybę. Galuti
nai vis dar negalėjo nuspręsti, ką ji turi 
daryti. Ji laukė Čingachguko pasirodant 
pas vartus. Bet kaip jį įleisti, kad nepa
stebėtų Junithau?

Be to, ji dar vis bijojo, kad priešai gali 
vėl bandyti padegti namą. Dėlto vis ragi
no indėnę užlipti ant stogo ir apsižiūrėti, 
nors ši tam atsargumui nepritarė.

— Kariai dabar miega; jie laukia tavo 
tėvo.

Dar kartą Mabel paprašius, Junithau 
sutiko ir rengėsi lipti viršun. Ant pirmo 
kopėčių skersinio ji kažko sustojo, bet 
pagalvojusi vėl lipo aukštyn.

— Aš nulipsiu žemyn, — sušuko jai 
Mabel, — ir klausysiu prie durų. Taip 
mes vienu laiku saugosime ir viršuj ir 
apačioj.

Keletą minučių viena pas duris klau
sėsi, kita aukštai stebėjo akylai kiekvie
ną subruzdėjimą. Junithau nieko negalėjo 
pastebėti, bet Mabel širdis smarkiai plak
davo, kai tik pasirodydavo, kad lauke kas 
nors yra. Pabeldė į duris. Mabel manė, 
kad tai yra Čingachgukas. Kad duotų jam 
ženklą, ji pradėjo tyliai dainuoti. Bet gi
lioje tyloje tonai buvo toli girdėti, ir Ju
nithau tuoj nubėgo žemyn. Tuo pat mo
mentu vėl tyliai pasibeldė į duris, ir Ma
bel pradėjo nuiminėti sklendes.

— Ką tu dirbi! — sušuko Junithau 
skubiai iš viršaus. — Ar esi beprotė, kad 
nori pabėgti. Rąstų Namas yra geras.

Dabar Junithau buvo jau žemai ir mė
gino vėl uždėti sklendes, kai Mabel sten
gėsi atidaryti. Indėnė būtų nugalėjusi, jei 
stiprus smūgis iš lauko nebūtų Mabel pa
dėjęs. Durys atšoko, ir vyro figūra pasi
rodė angoje. Abidvi moterys užbėgo ko
pėčiomis aukštyn. Svetimasis pirmiausia 
stipriai uždarė duris, paskui atsargiai pra
dėjo lipti kopėčiomis aukštyn. Buvo tam

su, ir todėl Ju
nithau, uždariusi 
viršuje langelius, 
uždegė žiburį. Silp
noje jo šviesoje abi 
moters laukė pasi
rodant to, kuris, 
kaip buvo girdėti, 
atsargiai lipo kopė
čiomis. Sunku pa
sakyt, katra jų bu
vo labiau nustebus, 
kai pasirodė Pėd
sekys.

— Ačiū Tau, 
Viešpatie, — sušu
ko Mabel, nes Rąs
tų Namas su šito
kiu gynėju buvo 
nepaimamas. — O,

Pėdseky, kas atsitiko su mano tėvu?
— Seržantas nugalėjo prancūzus ir ligi 

dabar nėra pavojuje. Bet visiškai nega
lima numatyti, koks bus šio dalyko galas. 
O ten kampe, ar tik ne Aštriosios Strėlos 
žmona?

— Aš jai dėkinga už savo gyvybę, 
Pėdseky, už ’savo ligšiolinį saugumą. Pa
pasakokit, kaip ten pas jus viskas atsiti
ko, o aš jums papasakosiu apie tas visas 
baisenybes, kurios atsitiko šioje saloje.

— Mūsų darbas vyko visiškai pagal 
mūsų norą. Gyvatė buvo jau viską išty
ręs ir davė mums reikalingų pranešimų. 
Mes pagrobėme tris prancūzų valtis. 
Grobį pasiėmėme, prancūzus išvijome, o 
valtis paskandinome giliame kanale. Be 
mažiausio nuostolio plaukėme tolyn. Prie
šui mes padarėme daug nuostolių, patys 
visai nenukentėdami. Taip puikiai pasise
kus, seržantas mus pasiuntė čia jums apie 
tai pranešti. Jis pats grįžta dviem valtim, 
kurios anksčiausiai galės atvykti tik ry
toj rytą, nes yra labai sunkiai prikrautos. 
Šiandien po pietų aš atsiskyriau nuo Čin
gachguko. Mes plaukėme atskirais kana
lais, ir nuo to laiko aš vado nesu matęs.

Dabar Mabel pasakė, kur ji yra ma
čiusi Čingachguką ir kad ji laukė jo 
ateinant į Rąstų Namą.

— Jis nėra be pavojaus. Tikras žval
gas nesislepia už sienų, kol jis gali lauke 
naudingą darbą dirbti. Ir aš pats nebūčiau 
atėjęs, jei nebūčiau seržantui prižadėjęs 
jus surasti ir rūpintis jūsų saugumu. Sun
ku man buvo pamanyti, kad aš jus tarp 
užmuštųjų turėsiu rasti.

— Kaip jūs taip laimingai atplaukėt į 
salą ir nepakliuvot priešui į rankas? Gal 
kas nors perspėjo?

— Ne, Mabel, šie velpiai su negyvųjų 
kūnais gali apgauti kareivį arba karinin
ką iš penkiasdešimtojo pulko, bet jiems 
nepavyks apgauti žmogų, kuris visą savo 
gyvenimą praleido miškuose. Iš tiesų, tie 
kirminai žvejį buvo gana sumaniai paso
dinę, bet to neužteko išlavintai akiai. Meš
kerė buvo per aukštai laikoma ir vyras 
buvo perdaug ramus. Žmogus, kuris nie- 

(Tęsinys 183 pslp.).
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AŠ - TAI DRAUGOVĖ Feljetonas.

„Dievui, Tėvynei ir Artimui“ — links
niavo visokiais akordais Kęstutis Slava, 
su šypsena lūpose ir ant veido drąsiai 
žengdamas gyvenimo takais, naikindamas 
viską piktą ant svieto, o retkarčiais net 
ir pas save. Tokiu tempu jis būtų jei ne 
iki vyresniojo skautininko, tai bent ligi 
Skauto Aido ekspeditoriaus laipsnio nu
žingsniavęs, bet biauri likimo grimasa ant 
visos tos judančios progresijos pastatė 
raudoną kryžių. O buvo šitaip: vieną nak
tį kažkas apreiškė saldžiai miegančiam 
mūsų draugininkui, kad jo draugovėj 
kažkas netvarkoj, reiškia, reforma reika
linga. Taigi, tokio paslaptingo sapno su
jaudintas, draugininkas griebėsi konkre
čių priemonių ir sekančioj draugovės su
eigoj buvo viešai perskaitytas šitoks įsa
kymas:

§ 127.
Pasiremdamas Lietuvos Skautų 

Brolijos Statuto § 112 ir savo su
pratimu, turiu garbės skirti drau
govės iždininko padėjėjo pavaduo
tojo pareigoms eiti IV ,Avinų“ skil
ties eilinį skautą Kęstutį Slavą.

Draugininkas.

Nors draugovės istorijoj nebuvo dar 
tokio atsitikimo, kad iždininkas ir jo pa
dėjėjas kartu Skarlatina ar šiaip kokia 
liga susirgtų, bet toks kuriozas galėjo 
kiekvienu momentu atsitikti ir tai visai 
nemažino Slavos pareigų atsakomingu- 
mo. Sueigoje su juo dar nieko tokio ypa
tingo neatsitiko, buvo žmogus kaip žmo
gus, ir niekam nekilo nė mažiausio įtari
mo, kad visa ta istorija taip liūdnai 
baigsis.

Kada čia? — aha, po savaitės susitinku 
vėl su Slava, užeina, vadinasi, jis pas 
mane.

— Ach, — sako, — užbėgau minučiu
kei dėl tos prakeiktos algebros, žinai, ne
suprantu aš, iš kur tas iksas gaunasi, ir 
tiek. Gal paaiškinsi! —

Paaiškinau jam, iš kur tas iksas gau
nasi ir pasiteiravau, kur jis taip skuba.

— Nu žinai, visuomeninis darbas žmo
gų kartais visai į desperaciją įvaro! —

— Koks visuomeninis darbas, nejaugi 
tu jau šaškėm lošt pradėjai ar ką?

— Eik sau su tom šaškėm, aš dabar 
draugovės šulu virtau! Nejaugi tu dar 
nežinai, kad aš iždininko padėjėjo pava
duotojas.

— Nu ir kas, kad tu pavaduotojas. To
kių pareigų visai nėra!

— Kaip tai — nu ir kas, kaip tai — 
nėra, — šoko Slava, — jei draugininkas 
paskyrė, tai ir yra. Tai kas, kad nė
ra darbo, — pridūrė intymesniu balsu, — 
žinok, draugininkas jau žino, ką jis da
ro. Negi jis eis ir sakys stačiai: tu, girdi, 
toks ir toks, eik ir dirbk skautiškam pū
dyme ar panašiai. Ne, draugininkas žmo
gus apsišvietęs, lipšnus, jis duoda visą tai 
kitaip suprast.

— Tai tu, reiškia, visai rimtai pasiry
žęs skautijai dirbti?

— Taip.
— Tai pasisekimo ir žiūrėk, kad nors 

už nuopelną gautum!
— Dėkui, bet dabar jau lėksiu, turiu 

dar šen bei ten užbėgti, nusipirkt žaliavos 
skautiškam darbui!

Nuo tos dienos pradėjo plisti gandai, 
kad su Slava jau ne viskas tvarkoj. Plau
kus, sako, užsiauginęs, kaip koks nepri
klausomas poetas ir kuria šarades bei 
paišo rebusus. Kiti dar tvirtino, būk jis 
gaidžių polką ir beveik jau suktinį vienu 
pirštu ant pianino skambint išmokęs, c 
treti net galvas guldė, kad jį su skautiš
ka uniforma matę. Na, manau, jei jau 
taip tie dalykai stovi, tai reikia savo 
draugas gelbėti, kol dar nevėlu. Užeinu 
aš pas jį.

Įžengęs į Slavos kambarį, išvydau tik
rai nevisai estetišką peisažą: viskas kam
bary užversta su popierių baltu ir prira
šytu, su popierių prirašytu ir prispausdin
tu, stalas apkrautas tiesiog kalnais gaidų, 
o pats šeimininkas sėdi už pianino, kram
to, ne, tiesiog valgo pieštuką, ir iš burnos 
kokią tai neaiškią meliodiją leidžia.

— A, — sako, — tai tu, prisėsk, aš 
tučtuojau baigiu, — ir meliodiją toliau 
niūniuoja. Man nei šis nei tas, prašo 
sėsti, o nėra jokios laisvos kėdės.

— Dėkui, pastovėsiu, — sakau, — na
mie iki valiai prisisėdėjau.

— Nori stovėt, stovėk, — sako, — bet 
ar tu žinai, kompanuoju aš skautų himną, 
nuostabiai sekasi, pasiklausyk: tidri, tidri, 
tidri ti tiri tatatara, čia bus kaip ir ma
ža uvertiūra, atliekama fanfarų, o dabar 
pats himnas: ritata ra turn titi, ritatata ra 
titi....

— Gerai, gerai, — sustabdžiau jį, — 
bet tavo tas himnas įtartinai panašus į 
vengerką, o uvertiūra į „Žiūrėk į tolį!“ —

— Eik tu, tu .dar neatskiri bemolio 
nuo diezo, o jau nori himnus kritikuoti!

— Na, tiek to, geriau pasakyk, kaip 
tau kitose srityse sekasi?

— Žinai, visaip būna, ką tik dabar 
grįžau iš Skautų Aido redakcijos, ten tu
rėjau griežtą pasikalbėjimą su „Suk gal
vą“ skyriaus vedėju. Įsivaizduok, nededa 
šito šaradų perlo:

Esu žmogus galvos be, 
Tu matai mane lauke, 
Bet jei raidę statysi pip, 
Tai vartos mane mūšy, 
O išsprendęs šią šaradą, 
Galės- eit į maskaradą.

Sako, blogai sueiliuota, nėra minties ir 
taip toliau. Kur čia bloga eilėdara, kad 
švelniausiu cheksametru parašyta. Aš 
jam tiesiai į akis pasakiau: nenori, sakau, 
tai ir neduosiu daugiau anei vieno užda
vinėlio!

— Nu, o ką jis?
— Jis? Jis nieko. Mano, mat, kad aš 

juokauju, šposus krečiu. Palauk, bus jam 
šposai. Dabar tai nesulauks, kad kokį 
rebusą pasiųsčiau. Galas! Beje, būčiau 
užmiršęs, pasakyk draugininkui, kad su
eigas negalėsiu lankyt, pats matai, laiko 
neturiu!

— Bet jei tave už nelankymą iš drau
govės išbrauks?

— Ką, mane išbrauks iš draugovės! 
Kibą apkvaišai, ar ką. Mane, pamatą, ki
tais žodžiais sakant, iš draugovės išbrauks. 
Tai absurdas, nesąmonė, tai, tai... neži
nau kas. Jei manęs draugovėj nebūtų, tai 

ji tuoj suirtų, pusė pati tuoj išstotų, o ki
ta, o kita po dienos.

Nu, manau sau eidamas namo, čia jau 
visai liūdnas vaizdas, pasileido jaunuolis, 
manau. Tai ot, čia jau kaip ir pati intry- 
ga, o po mėnesio įvyko tos tragedijos fi
nalas, arba ekspozicija, literatūriškai min
tis savo reiškiant O buvo taip: vieną die
ną gimnazijoj, šalia sargo šluotos, kabėjo 
toks baisiai keistas skelbimas —

Visi d-vės skautai, gali būti ir 
ne uniformoj, susirenka po pietų 
apie 4 vai. prie gimnazijos pompos. 
Bus aptariamas sukaktuvių minėji
mas. Nario mokestis nebus renka
mas. Draugininkas.

Skelbimo mintys tur būt labai patiko 
draugovei, nes skirtu laiku ji in corpore 
sėdėjo aplink pompą, griaužė siemkas ir 
laukė draugininko. O jis atvyko tik po 
gero pusvalandžio.

Po tokio sumanaus draugininko žygio 
visoj draugovėj atsirado pašėlusiai skau
tiška nuotaika.

Po nieko nereiškiančios įžangos, drau
gininkas nusitvėrė pompos rankenos ir 
pradėjo vieną iš savo puikių kalbų, ku
rios pagrindinė mintis buvo beveik ta, 
kad, jei koks poros metų individas gali 
švęsti savo gimimo dieną, tai tuo labiau 
taip gali pasielgti draugovė, kad iškilmių 
programa susidės iš draugininko žodžio 
ir kitų numerių, ir kad liko vienas pai
nus klausimas, daryt tą paminėjimą su ar 
be šokių. Taigi balsuokim, gerbiamieji, — 
baigė draugininkas.

Gavęs balsą, prabilo į mus Povilas 
Rutkus.

— Gerbiamieji ir gerbiamos... ir ger
biamieji! Man labai malonu prabilti į to
kią plačią auditoriją, — čia oratorius, 
matomai, susijaudinęs, beveik apsiverkė, 
bet pastebėjęs draugininko griežtą žvilgs
nį, laiku susigriebė ir tęsė, — taigi man 
labai malonu pareikšti savo nuomonę 
apie tuos šokius. Aš bent manyčiau, kad 
prie minėjimo šokiai tinka taip, kaip, 
kaip... nu, kaip prie barščių konfitūras. 
Taigi aš pasiryžęs balsuoti prieš šokius!

Po tų fatališkų žodžių šaltai pakilo 
Slavų Kęstutis ir pareiškė:

— O aš taip nemanyčiau, šokiai reika
lingi ir net būtinai, nes kitaip mes ne
jausta šventės nuotaikos. Mano pasiūly
mas — arba po paminėjimo bus šokiai, 
arba aš išstoju iš draugovės, — ir at
sisėdo.

— Balsuot, — sukliko įvairiais balsais 
draugovė.

Nu ir balsavom! Po kelių bandymų, 
bendras rezultatas buvo toks: 27 nuo 
balsavimo susilaikė, draugininkas ir Povi
las Rutkus prieš, Kęstutis Slava už šo
kius. Po tokio rezultato Slava demonstra- 
tyviškai apleido sueigą ir daugiau jo 
nieks ir nebematė.

Dabar, tur būt, laukia, kada draugo
vė iškriks ir jis galės suvaidinti vienyto- 
ją, bet, deja, draugovė nekrinka.

O paminėjimas įvyko be šokių!

Gediminas Vaitiekavičius.
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Lietuvos strazdo pasakojimas Parašė Vilkiukas.
pais kyšo balti bažnyčių bokštai, o ne
toliese veidrodžių ežerai.

Ten, kur baltos piramidės dangaus de
besis remia, o jų papėdėse smulkaus gel
tono smėlio pusnys dievų šokį šoka; ten, 
kur visa karščiu alsuoja, o palmės bran
dina jūsų galvos didumo vaisius; ten, kur 
vaikai niekuomet nedirbdina sau rogu
čių, nei pačiūžų, kur amžinai vasarai nė
ra pabaigos — ten medžiai niekuomet ne
meta savo rūbo žalio, o jų šakose nenuty
la skambėję paukščių giesmės, ten gyve
no Lietuvos strazdas, kai buvo išskridęs 
praleisti šaltosios mūsų krašto žiemos. Bet 
kai tik švelnutis pavasaris išsiruošia kelio
nėn į mūsų kraštą, tai ir paukščiai — jo 
palydovai — su juo kartu grįžta. Grįžta 
jie savo tėvynėn, kur gimę ir augę, nes 
svetimas kraštas, nors ir auksinis būtų, 
nėra toks mielas, kaip gimtinė.

Lietuvos paukštyčiai, išskrisdami tėvy
nėn, gražiai atsisveikina su tais paukš
čiais, kurie ten gimę ir augę mūsų krašto 
nepažįsta. Išvykdami, mūsų paukštukai 
pasakoja tenykščiams apie savo kelionę, 
apie Lietuvos kraštą, jos miškus ir žmo
nes. Paklausykime Lietuvos strazdo kal
bos. 

* ♦
•

— Kaimyne, kodėl šįryt taip anksti 
atsikėlei? — sučirško kalnų žvirblis, ku
riam Lietuva buvo svetimas kraštas.

— O, kaimyne, reikia susitvarkyti, nes 
greitu laiku išvykstu kelionėn į tėvynę, — 
atsakė Lietuvos strazdas.

— Gaila. Buvome geri bičiuliai. Tad 
leiski palinkėti geros sėkmės kelionėje.

— Dėkui, dėkui.
— Bet sakyk, bičiuli, ar tik vienas 

ruošies keliauti, ar su visa savo gimine?
— Ką vienas: mūsų visa giminė ke

liauja. Jau prieš tris savaites žvalgai iš
siųsti. Anądien buvau vyresniųjų pasita
rime, tad nutarėme, kai tik kelionės va
das patirs iš žvalgų, kad Lietuvon grįžta 
pavasaris, tuoj praneš ir mums. O vakar 
tokį pranešimą jau ir gavau. Štai žiūrėk! 
— Ir strazdas, ištraukęs iš pasparnės be- 
sprogstančios ievos mažytę šakelę, parodė 
kalnų žvirbliui. — Šį ženklą gavęs, aš su 
savo šeima ryt jau turiu išskristi. Visi su
sirinksime pas didžiąją piramidę, o nuo 
ten keliausime visi kartu.

— O kodėl tu nenori mūsų krašte gy
venti? Ar neturi čia bičiulių, ar čia ne
gražu? Žiūrėk, kokia saulutė čia karšta, 
kiek čia šilimos. O ar tau negražios di
dingos mūsų krašto piramidės, kai vidu
dienyje paslepia po savim visą savo še-
šėlį; arba gal nematei, kaip jos savo šešė
liais dangsto įkaitusį smėlį, kai jų viršū
nėse pradeda slapstytis saulė?

— Taip. Visa tai mačiau ir visa tai gra
žu, bet visa tai man yra svetima. Sakyk, 
ar tu, bičiuli, kuomet nors buvai iš savo 
krašto išvykęs į svečią šalį?

— Ne. Nebuvau.
— Už tai ir nesupranti to ilgesio, to 

troškimo grįžti tėvynėn.
— O ar tavo tėvynė graži? Ar ten yra 

tokių piramidžių ir tokių plačialapių pal
mių miškų? — klausia kalnų žvirblis.

— Piramidžių mano tėvynėj nėra, bet 
yra tokių grožybių, kokių tu ir sapne ne
matei, — atsakė strazdas.

— Bičiuli, papasakok apie savo tėvy
nę, nes aš jos, tur būt, niekuomet nema
tysiu.

— Mielu noru. Prašau klausyti.
Ir strazdas ėmė pasakoti Afrikoj gyve

nančiam kalnų žvirbliui.

— Uga, ilga bus mano kelionė. Pra- 
skrisiu jūrą, kalnus ir miškus ir, kai pa
matysiu plačią mėlyną vandens juostą, 
kuri savo skaidrų vandenėlį neša į ža
vingą Baltiją, mano širdis džiaugsmu su-
plezdens. Tuoj prie kelio pamatysiu gražų 
kryžių. Toliau rasiu snaudžiantį piliakal
nį ir ramiai ošiančius pušynus, kurių tar-

— Palauk, sakai veidrodžių, — per
traukė kalnų žvirblis.

— Taip, nes juose mato savo puošnu
mą ir dangaus debesėliai, ir besišypsanti 
saulutė, ir piliakalnis ir gluosnis savo ka
sas.

Aplenkęs visas tas mylimas vietas, aš 
skrisiu į savo gimtąjį miškelį, kur auga

baltažievis beržas ir nuolat kalbasi su 
kaimyne, liekna eglaite. Netoli teka skais
tus, skaistus, kaip vaikučio ašarėlės, upe
liukas, o į jį palinkę karklai ir žilvičiai, 
apsikabinėję ryto rasos karolėliais, plukdo 
savo kasų pynes. Jų šakose kiauras vasa
ros naktis gieda lakštutės. O jų giesmė!... 
Tu, bičiuli, suprasti negali, kokia ji saldi 
ir maloni. Jų besiklausydamas aš savo 
lizdely ir užmiegu.

Rytmečiais, kai tik saulės spinduliai 

nuauksina rasotus žolynus, aš keliuosi ir 
skrendu į upelį maudytis. Mirkydamas 
snapą aš išsivalau visas savo plunksneles 
ir dar kartą apsidairau apie save, žiūrė
damas į blizgantį upelį.

— O ką veikia visa tavo giminė, jei tu 
tik vienas eini maudytis?

— Gerai, pasakysiu. Matau, kad tau 
įdomi smulki dienos programa. Atleisk 
man už mano kalbos nenuoseklumą, mat, 
džiaugsmas, prisiminus savo tėvynę, už
plūdo mano krūtinę, tad iš susijaudinimo 
ir kalbėti nebemoku.

Kai tik grįšiu į tėvynę, tuoj stversiuos 
darbo. Pirmiausia atremontuosiu senąjį 
savo lizdelį, o jei kaip, gal ir visai naują 
susisuksiu. Sunkiausia bus, kol vaikučius 
užauginsiu. O paskui...

— O kas paskui? — čirškė kalnų 
žvirblis.

— Paskui, žiūrėk, kaip aš tvarkysiu 
savo darbą: kiekvieną rytą, kai tik pirmas
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PĖDSEKYS.
(Tęsinys iš 180 pslp.).

ko nepagauna, kuriam žvejoti taip nesise
ka, paprastai nėra toks ramus. Ne tik 
Gyvatė, bet ir aš negalėjome būti tokių 
velnybių apgauti.

— Ar jūs manote, kad jie mano tėvą 
ir kareivius tikrai užpuls iš pasalų?

— Jeigu aš galėsiu sutrukdyti, tai jie 
to nepadarys. Jeigu ir Didžioji Gyvatė 
dirba, tai, manau, bus galima juos per
spėti. Bet pavojus vis dėlto didelis, nes 
visiškai nežinoma, kuriuo kanalu jie grįš.

— Pėdseky, jūs mane mylit ir norite 
vesti; išgelbėkit mano tėvą nuo tokios 
baisios mirties, ir štai mano ranka, jeigu 
jūs jos reikalausit. Bet mes neturime pra
leisti jokį akimirksnį. Ar negalime valti
mi vykti tėvo ieškoti?

— To aš negaliu patarti. Yra gal dvi
dešimt kanalų, kuriais gali tėvas grįžti. 
Ne, geriausiai čia pasilikti. Kol mes ga
lėsime apginti namą nuo ugnies, irokėzai 
manęs iš čia neiškrapštys. Mes galime 
anksti rytą duoti seržantui perspėjimą iš
šaudami laiks nuo laiko šautuvu. O jeigu 
jis priešus užpultų, kas su jo drąsumu la
bai galima, tai iš šio namo mes jam ga
lėtume puikiai padėti. Bet aš visai nesu
prantu, kaip galėjo prancūzai rasti taip 
puikiai išrinktą vietą. Tai panašu į išda
vimą.

— Ar tai gali būt, Pėdseky?
— Greičiausia, Mabel. Jei aš sutinku 

žmogų, kuris gražiai kalba, tai juo labiau 

saulės spindulys prikels iš miego gamtą, 
aš tuoj pažadinsiu savo šeimynėlę ir visi 
kartu giedosim Aukščiausiajam giesmę. 
Aš pats tupėsiu ir žiūrėsiu, kad kas blo
go neatsitiktų. O kaip gražu, kai paukšty
čiai taškosi vandenyje, o nuo jų sparniu
kų lakstančiuose vandens lašeliuose žai
džia saulės spinduliai.

Kai jau bus išsimaudę, visi sutūpsime 
į medį prieš saulutę ir išsidžiovinsime 
plunksnas.

— O kada pusryčius valgysite?
— Mes dar nepasiruošę pusryčiams.
Plunksnas išdžiovinę, valysime savo 

nagus ir dantis ir šluostysime snapelius. 
Ir tik taip apsivalę skrisime į laukus. Ten 
mus laukia gardūs pusryčiai: minkšti va
balėliai, riebios kirmėlaitės.

— O žmonės ar nepyksta, kad jūs va
giate jų kirmėles?

— Mano tėvynės žmonės už tai ne tik 
nepyksta, bet mums dėkingi, mus globoja.

Po pusryčių turime daug laisvo laiko, 
ir kiekvienas tvarkomės kaip tinkamas: 
vėl valome plunksnas, snapelius ir nagus. 
Ir taip pasiruošę skrendame lankyti savo 
geradėjus — žmones. Jiems mes giedame 
ir čiauškame savo gimtąja kalba. Žmonės 
mus supranta. Mes esame jų laukiami 
svečiai.

Taigi, bičiuli, dabar, tur būt, supranti, 
kas yra tėvynė mano ir moki mane at
jausti, kodėl aš jos ilgiuos.

— Tai visai į Afriką nepanaši. O ar 
ten ir smėlio pusnynų nėra?

— Nėra. Vietoj geltono smėlio tyrų, 
mano tėvynėje geltonų varpų javai dirvo
se banguoja, o mėlynos rugiagėlės, kaip 
vaikučių akutės, traukia kiekvieną, — 
baigė savo pasakojimą strazdas. 

akylai žiūriu į jo darbus. Žmogus, nieko 
blogo nemanąs, norįs visada teisingai elg
tis, paprastai vietoj liežuvio yra pratęs 
duoti savo darbams už save kalbėti.

— Bet Jasperis Vesternas juk toks 
nėra, pertraukė Mabel gyvai. — Joks 
jaunas žmogus nesielgs taip taktiškai.

— Jasperio Vesterno širdis ir liežuvis 
yra savo vietoj; dėl to būkite rami, Mabel.

Pėdsekys ir Mabel tarėsi, ką jie turi 
daryti su Junithau. Staiga garsiai su- 
pliaukšėjo irklai.

Saugodamas, kad Junithau nepabėgtų, 
Pėdsekys užgesino žiburį ir priėjo prie 
šaudymo langelio. Mabel žiūrėjo per jo 
pečius. Ji pamatė dvi valtis prie papras
tos sustojimo vietos, maždaug penkiasde
šimt žingsnių nuo Rąstų Namo.

Tamsa neleido gerai matyti. Išlipan
tieji galėjo būti ir priešai ir bičiuliai. 
Pėdsekys labai abejojo, kad seržantas gali 
taip anksti sugrįžti. Buvo galima atskirti 
būrys vyrų, kurie lipo iš valčių, ir trys 
angliški „hura“ neleido toliau abejoti at
vykusiais. Pėdsekys nubėgo žemyn ir tuoj 
pradėjo nuiminėti sklendes nuo durų. Jo 
elgimasis parodė, kad šį momentą jis lai
kė lemiančiu. Mabel greit atbėgo paskui, 
bet daugiau kliudė, negu padėjo atidaryti. 
Dar tik dalis sklendžių buvo nuimta, kai 
supoškėjo garsus šaudymas, ir staiga iš 
visų aplinkinių krūmų suskambėjo karo 
šūkis. Pagaliau, vartus atidarius, Pėdse
kys ir Mabel iššoko laukan.

Nebuvo girdėti jokio žmogaus balso.
Apie pusę minutės jie baimingai klau

sė. Pėdsekiui pasirodė, kad nuo valčių 
pusės girdi nutraukiamą garsą. Bet smar
kus vėjas ir lapų šlamėjimas neleido nie
ko tikro atskirti.

— Nieko negelbės, — tarė Pėdsekys, 
paimdamas Mabel už rankų. — Tai būtų 
tikra mirtis, ir tokia, kuri jokios naudos 
niekam nesuteiktų. Mes turime grįžti į 
Rąstų Namą.

— Tėve! Mano mielas tėve! Gal jau tu 
užmuštas... Jeigu jūs mane mylit, Pėdse
ky, tai leiskit mane pas tėvą.

— Negalima, Mabel. Keista, kad nie
kas nekalba, kad niekas iš valčių neatsa
ko į šaudymą. Ir aš savo „Killder“ pali
kau viduj. Bet ką gelbės šautuvas, jei 
nieko negalima matyt.

Tą akimirksnį Pėdsekys savo be poilsio 
aplink klaidžiojančiomis akimis atskyrė 
penkias ar šešias tamsias statulas, kurios 
norėjo užšliaužti jiems iš užpakalio ir 
atkirsti nuo Rąstų Namo. Jis paėmė Ma
bel, kaip vaiką, ant rankų ir, įtempęs vi
sas savo jėgas, pasiekė Rąstų Namą, nors 
priešai liko visai netoli užpakaly. Vos 
spėjo jis padėti savo naštą ir užstumti vie
ną sklendę, kai gaujos puolimas sutrenkė 
į duris.

Mabel užlipo viršun, o Pėdsekys liko 
saugoti durų. Ne visai sąmoningai ji už
degė šviesą, kaip Pėdsekys buvo norė
jęs, ir nunešė ją žemyn. Pėdsekys apieš
kojo visą namą nuo viršaus ligi apačios ir 
įsitikino, kad nėra jokio pasislėpusio prie
šo. Tik jis ir Mabel buvo name; Junithau 
buvo pabėgusi. Prieš atsisėdant, Pėdse
kys įsitikino, kad jo „Killder“ buvo gerai 
užtaisytas.

— Mūsų rūpestis buvo ne be pagrin
do, — tarė Mabel, kuriai keletą praėjusių 
minučių atrodė amžinybė. — Mano varg

šas tėvelis ir visi jo palydovai yra arba 
užmušti, arba paimti į nelaisvę.

— To mes dar nežinome. Tik rytas 
viską paaiškins. Jei jie būtų visi žuvę, 
tai mes būtume girdėję šiurpų laukinių 
pergalės staugimą. Jeigu priešui pasisekė, 
tai jis tuoj pareikalaus mūs pasiduoti. 
Boba apie mus jiems viską pranešė, ir 
kad dieną nereiktų arti prie „Killder“ 
lįsti, jie mus puls dar tamsoje.

— Aš iš tikrųjų kažką girdžiu.
— Tai vaizduotės darbas, MabeL
— Ne, aš neapsigaunu. Žemai kas nors 

yra.
Tuoj Pėdsekys įsitikino, kad Mabel ne

klysta. Jis liepė jai nusiraminti ir primi
nė, kokiais būdais laukiniai papratę pulti. 
Siame šlamėjime greičiausiai slepiasi vy
lius, kad paragintų juos atidaryti duris.

— Ne, ne, — prieštaravo Mabel. — Šie 
tonai parodo tikrą sielos ar kūno skaus
mą. Jie iš tikrųjų yra baisūs.

— Gerai, Mabel. Pastatyk šviesą, o aš 
su tuo žmogumi pasikalbėsiu per šaudy
mo langelį.

Pėdsekys buvo labai atsargus. Jis sto
vėjo prisidengęs, kad kartais paleista kul
ka jo nekliudytų.

— Kas ten žemai? — paklausė jis. — 
Jei tai yra bičiulis — tekalba ir tegul ti
kisi mūsų pagalbos.

— Pėdseky, — atsakė balsas, iš kurio 
abudu klausiusieji suprato, kad pas duris 
yra seržantas. — Pėdseky, pasakyk man 
Dievo vardu, kas atsitiko su mano duk
terimi.

— Aš esu čia, tėve, — apsaugota ir ne
sužeista. O, kad galėčiau apie tave taip 
pasakyti!

Aiškiai abu išgirdo padėkos žodžius, 
kurie pagaliau susimaišė su didžiausius 
kūno skausmus parodančiais tonais.

— Baisūs mano spėjimai buvo tikri, — 
tarė Mabel su abejingu ramumu. — Pėd
seky, mano tėvą reikia įnešti vidun, ir 
mes tam turime ryžtis.

— Taip, reikia; ir tai yra Dievo įsa
kymas. Bet, Mabel, pasistenkite būti šalto 
kraujo. Ką tik žmogus gali seržantui pa
daryti, bus padaryta — tik daugiau ra
mumo.

— Aš rami, Pėdseky, aš rami. Aš nie
kuomet savo gyvenime nebuvau tylesnė 
ir ramesnė, kaip šį akimirksnį. Skubėki
me.

Pėdsekys pradėjo nuiminėti durų 
sklendes. Tada jis pajuto iš lauko stuk
telėjimą į duris, ir, kai atidarė, seržanto 
Dunhamo kūnas, kuris buvo į jas atsirė
męs, dalinai įpuolė vidun. Jį visai įnešti 
ir duris uždaryti Pėdsekiui buvo vieno 
akimirksnio darbas. Tada visus savo rū
pesnius jie nukreipė į sužeistąjį.

Mabel laikėsi su nepaprasta energija, 
kurią jos giminė tokiais atsitikimais galė
jo parodyti. Ji vilgė sužeistojo lūpas van
deniu ir padėjo Pėdsekiui paruošti guolį, 
kuriame reikėjo paguldyti seržantą.

Ji tai darė nesakydama jokio žodžio. 
Tik kai išgirdo palaiminimo žodžius, ku
riuos jai sakė tėvas, pradėjo tekėti ašaros.

Kulka per sužeistojo krūtinę taip bu
vo perėjus, kad pasveikti buvo labai ma
ža vilties.

(B. d.).
Išvertė A. Švarplaiti»

v ir J. Dėdinas.
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KROKODILAS.

Skautų geriems darbams negali būti 
galo. Čia papasakosime apie vieną gerą 
darbą iš Tanganyko džiunglių, kur" Ihan- 
girQ, vienos administracinės mokyklos 
skautai, išgelbėjo daug gyventojų nuo ne
pakenčiamos pastipusio krokodilo smarvės.

Kartą krokodilas, pagavęs vieną vyrą, 
nukando jam galvą ir dingo. Mirusiojo 
vyro broliai išgirdę apie šią nelaimingo 
brolio mirtį buvo taip sujaudinti, kad nu
tarė, žūt būt, surasti krokodilą ir jam at
keršyti. Jie susekė ir jį nuodingomis vi- 
lyčiomis užmušė.

Kada giminės vadas sužinojo apie šį 
atsitikimą, įsakė krokodilą atnešti pas jį. 
Jo įsakymas buvo išpildytas. Krokodilas 
buvo labai didelis. Jo ilgis nuo galvos iki 
uodegos buvo 14 pėdų, aukštis, nuo že
mės iki nugaros viršaus, 2 pėdų, o platu
mas 2,05 pėdų. Kad žmonės galėtų ge
riau pamatyti šią baisybę, vadas įsakė ją 
padėti toliau aikštėje.

Po trijų dienų vieta, kurioje buvo pa
dėtas krokodilas, pasidarė nepraeinama, 

tokia buvo baisi .dvėsenos smarvė. Žmo
nėms, kurie gyveno netoli krokodilo, taip 
įkyrėjo smarvė, kad jie jau ruošėsi pa
likti namus ir pilnus javų laukus.

Si žinia pasiekė administracijos mo
kyklos draugininką, kuris išaiškino savo 
skautams tų žmonių vargą ir žalą, kurią 
darė jų javai, pūdami laukuose. Skautai 
sugalvojo tris išeitis, kad pašalintų kro
kodilą, tačiau, tik viena jų buvo priimta. 
Jie nutarė krokodilą sudeginti. Jie dirbo 
tris valandas, bet buvo priversti darbą 
atidėti kitai dienai. Kitą dieną jie dirbo 
tol, kol kiekvienas gabaliukas dvėsenos 
buvo paverstas į pelenus. Rytojaus dieną 
džiaugsmo šauksmai buvo girdėti iš tolo 
ir žmonės galėjo sugrįžti prie savo darbo 
laukuose. O. B. S.

“Dar galima u^sisaligU

Skautų Vtidą
1937 metams, 

ir gausi visus numerius.

J’ -LAIN A 30 CT.
KAIP KITŲ KRAŠTŲ SKAUTAI PASI
RŪPINA LESŲ DALYVAUTI TARPTAU

TINĖSE STOVYKLOSE.

Olandų Rytų Indijos skautai’ ž ašė 
vyriausybę, kad ryšium su pk_ .line 
skautų stovykla, kuri įvyksta šią vasarą 
Olandijoje, išleistų specialius pašto žen
klus. Vyriausybė jų prašymą patenkino ir 
išleido dviejų rūšių pašto ženklus: po 
0.12,5 florino ir 0.7,5 florino. Šie ženklai 
bus pardavinėjami po 0.15 ir 0.10 florino. 
Skirtumas tarp nominalinės ir pardavimo 
kainos bus atiduotas skautams, kad jie 
galėtų pasiųsti savo atstovus į pasaulinę 
jamboree.

Jei kas iš mūsų skautų, renkančių paš
to ženklus, norėtų minėtų ženklų įsigyti, 
tegu kreipiasi į Olandų Rytų Indijos 
skautų vyriausią vadi ją šiuo adresu;

De Padvindersbond, . 
Mampangweg 44, 

Batavia — C, 
Java. Netherlands East Indies.

Pinigus reikia siųsti pašto perlaida 
Olandų Indijos valiuta. Ženklai bus at
siųsti registruotu laišku. Dalis jų bus už
lipdyta ant voko. K. Laucius.
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1. Skundžias ii’ dejuoja 
Tėvui šeimininkė, 
Kad iš proto kraustos 
Mūsų Švilpa Mikė.
Taškelius ir brūkšnius 
Jis kasdieną paišo, 
Matos, kaip ant delno, 
Kad visai apkvaišo.

•2. Tyrinėja sūnų
Tėvukas atvykęs: 
Atsargiai jis žiūri 
Į akytes Mikės.
Atsargiai jis klauso, 
Ką sūnelis kalba 
Ir rimtai galvoja 
Jau apie pagalbą.

3. Tėvas nusiminęs — 
Serga jo vaikelis: 
Rašo vietoj raidžių 
Brūkšniais ir taškeliais. 
Maišosi jo protas, 
Aiškiai jau matyti: 
Liepia savo tėvui 
Taškelius skaityti.
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4. Jau ant tėvo lūpų 
Linksma šypsenėlė: 
Aiškina jam Mikė 
Morzės abėcėlę.
Tėvas iš to džiaugsmo 
Net seilę nurijo — 
Nebereiks sūnelio 
Vežt į Kalvariją!

5. Mūsų Mikė Švilpa 
Sveikas kaip ridikas, 
Morzės abėcėlė 
Jam lengvas dalykas. 
Taip ir paaiškėjo, 
Kad jis nėpamišęs — 
Rašo Morzės ženklais 
Akis užsirišęs.

6. Rodo skautui Žvirbliui 
Mikė keistą raštą — 
Stebisi Žvirbliukas 
Ir barzdelę krapšto. 
Greit išmoks ir Žvirblis 
Šitą raštą klaikų —- 
Lengva jį išmokti 
Turint protą sveiką.

I
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