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OFICIALINĖ DALIS
LIETUVOS SKAUTU SĄJUNGOS TARYBOS PIRMININKO 

ĮSAKYMAS **
Nr. 19.

Kaunas, 1937 m. birželio mėn. 9 d.
§ 1-

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 23 str. 
ir Tarybos Pirmijos nutarimu, steigiu šias tuntų vieti- 
ninkijas:

a) Klaipėdos skautų tunto — Kretingos skautų vie- 
tininkiją,

b) Vilkaviškio skautų tunte — Kybartų skautų vie-'
tininkiją. *

§ 2.
Šių naujųjų vietininkijų sudėtį paskelbs Brolijos 

Vadas.
Vyr. sktn. J. ALEKNA, 

Tarybos Pirmininkas.
Vyr. sktn. A. SAULAITIS/ 

Tarybos Sekretorius.

LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VADO ĮSAKYMAS NR. 9. 
Kaunas, 1937 m. birželio mėn. 10 d.

Pasirėmęs Lietuvon Skautų Sąjungos statuto 25 str. 
ir Tarybos Pirmininko 1937 m. birželio mėn. 9 d. įsa
kymu Nr. 19 §§ 1 ir y, skiriu šiuos naujai įsteigtų skautų 
vietininkijų vietininkus:

1. Kretingos skautų vietininkijos (Klaipėdos sk. 
tunt.) vietininku — Kretingos pradžios mokyklų inspek
torių skautą Juozą Žilvytį ir jo pavaduotoju paskau- 
tininkį Antaną Dirmeitį.

2. Kybartų skautų vietininkijos (Vilkaviškio sk. 
tunt.) vietininku — gimnazijos mokytoją Praną P a u - 
l i u k o n į.

§ 2. z
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str. 

ir Tarybos Pirmijos 1937 m. birželio mėn. 9 d. įsakymu 
Nr. 19 §§ 1 ir 2, skelbiu naujai įsteigtų skautų vietinin
kijų sudėtį:

1. Kretingos skautų vietininkijai priklauso šie vie
netai:

Kretingoje — skautų vyčių būrelis ir jaunesniųjų 
skautų-čių draugovė,

Palangoje — progimnazijos D. L. K. Kęstučio drau
govė,

Skuode — skautų vyčių būrelis, progimnazijos D. L. 
K. Kęstučio draugovė ir jaunesniųjų skautų-čių drau
govė.

2. Kybartų skautų vietininkijai priklauso šie vie
netai:

Kybartuose — 1 D. L. K. Kęstučio draugovė,
II D. L. K. Kęstučio draugovė, 
Skautų vyčių būrelis,
Jaunesniųjų skautų draugovė.

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

Vyr. sktn. K. PALClAUSKAS, 
Vadeiva.

— Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d. ■

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

pask. nr. 30 et.
Redaktoriaus Pavaduotojas KAZYS LAUCIUS.

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.

12 (183) nr. / Kaunas, 1937 m. liepos m. 10 d. / XV metai

TUNTININKĖMS IR VIETININKĖMS.

Vyresniųjų skaučių įžodžio reikalu.

Vyriausios Seserijos Vadijos Vyresniųjų Skaučių 
Skyrius primena visoms vyresniųjų skaučių vienetų va
dovėms, kad norint duoti vyr. skautės įžodį, reikia: ma
žiausia prieš mėnesį pristatyti savo tuntininkei prašymą 
su pilnu sąrašu ir biografijomis, nurodant įžodžio datą 
ir vietą. Tuntininkė, pridėjusi savo nuomonę apie kiek
vieną kandidatę, persiunčia visą susirašinėjimą Vyr. S. 
V. Vyr. Skaučių Skyriui taip, kad raštas būtų gautas ne 
vėliau 2-jų savaičių prieš numatytą įžodžio datą. Įžodį 
galima duoti tik gavus Vyr. Vadijos Vyresniųjų Skaučių 
Skyriaus leidimą.

Be to, primename, kad vyr. skaučių įžodis yra ne
viešas. Jame gali dalyvauti tik skautininkės ir davusios 
įžodį vyresnės skautės. Pageidaujama, kad įžodis būtų 
duodamas gamtoj, naktį ar rytą saulei tekant.

Sktn. S. STEPONAITIENĖ,

Vyr. Vadijos Vyr. Skaučių Skyriaus Vedėja.

Ar žinai,
kad dabar pradėjo eiti naujas, kovai su 
girtavimu skirtas laikraštis

„BLAIVIOJI LIETUVA“
„BLAIVIOJ LIETUVOJ“ bendradarbiauja visi žy

mesnieji mūsų krašto blaivininkų vei
kėjai.

„BLAIVIOJI LIETUVA“ eina du kartu į mėnesį. 
Dar nė vienas nesigailėjo ją įsigijęs, ne
sigailėsi ir Tamsta.

„BLAIVIOS LIETUVOS“ prenumeratos kaina nuo 
pirmo numerio iki metų galui 3 litai. 
Atskiras numeris 20 et.

ADRESAS: Kaunas, Kranto alėja nr. 96. Tel. 41630.

Viršelyje: Fragmentas iš Veronikos Savičiūtės piešinio, skautiškų piešinių konkurse laimėjusio IX premiją.
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Po-

Šefas su skautų va
dovybe savo rūmų 

balkone.

Birželio m. 13 yra diena viena iš tų, kurios dainų 
bei džiugesių aidais nuskamba tėviškės laukais, miš
kais ir vieškeliais ir pinasi praeitin, grimstančįų 
dienų virtinėn, palikdamos kažką didesnio, o su tuo 
ir gražių prisiminimų sekančioms dienoms.

Tai diena, kurioj visus mus jungia vienas žodis, 
vienas vardas. Tai diena, kurioj parodomas didžiau
sias ir kartu kukliausias nuoširdumas Tam, kuris 
gyvenimą yra pašventęs mūsų tautos laimei ir ge
rovei. Ta diena — vardinės mūsų Vado, Didžiojo 
Lietuvos Vyro, mūsų Šefo Antano Smetonos.

Štai kodėl birželio tryliktąją šventė pasipuošus 
vėliavomis visa Lietuva.

Mes, skautai, ją atšventėm pagal senas mūsų 
tradicijas. Atšventėm taip, kaip skautai moka švęsti.

Kauno skautų ir skaučių vienetai šventės išva
karėse uniformuoti ir su vėliavomis susirinkę prie 
Skautų Sąjungos būstinės, trieilėmis gretomis išsi
rikiavę, karo invalidų orkestro lydimi, pirmieji iš 
organizacijų, nužygiavo į prezidentūrą, kur Didįjį 
Varduvininką, vos tik Jam pasirodžius rūmų balkone, 
visi, kupini nesuvaldomos jaunatviškos energijos, pa
sveikino didžiuoju saliutu ir griausmingomis ovaci
jomis. Šis sveikinimas baigėsi Kauno rajono vado 
pavaduotojo vyr. sktn. Kazakevičiaus gražiais — 
visų skautų bendro jausmo — žodžiais ir Kauno skau
tų choro sudainuota Šefo vardinėms skirta kantata, 
kur buvo palinkėta vairuot mūsų tautą ilgiausius 
metus.

Į tokį sveikinimą Šefas atsakė trumpa, bet pras
minga kalba, kurios žodžius girdėjai ne tik iš jo lūpų, 
bet skaityt galėjai ir iš jo tėviškų akių. Kalbą baigė 
padėka už sveikinimą ir mums reikšmingu „budėk!“ 
Sugiedojus Tautos himną, nuskambėjusios ovacijos 
palydėjo Šefą iš balkono grįžtantį į rūmus.

Iš prezidentūros linksmai dainuodami grįžo vėl 
prie sąjungos būstinės, paliko vėliavas ir nužygiavo 

į parodos aikštę, kur degtuko laukė sukrautas laužas. 
Temo. Suliepsnojusio laužo šviesoj, tarp daugybės 
skautų, buvo matyti skautų sąjungos tarybos pirmi
ninkas vyr. sktn. dr. Alekna, seserijos vadė sktn. Ži
linskienė, brolijos vadas vyr. sktn. pulk. Šarauskas 
ir daug Kauno visuomenės.

Šventės programą sudarė momentui pritaikyti 
vaizdeliai, gausūs Šefo garbei šūkiai, deklamacijos, 
dainos, kanklių muzika ir kt.

Įpusėjusį laužą paįvairino naujų svečių atvyki
mas. Tai buvo jaunųjų ūkininkų gausi ekskursija, 
su JŪR s-gos vyriausiu vadovu agr. VI. Tiškum prie
šaky. Skautams artimi svečiai, o laužui besibaigiant 
liko visai artimi draugai. Jie gražiai padainavo liau
dies dainų, o jų orkestras pagrojo keletą tautiškų ir 
kitokių šokių. (Laužavedys baimingai dairėsi į pub
liką ir abejojo ar susivaldys nešokusi). Už tai skautai 
nepagailėjo paploti „katučių“. O po agr. VI. Tiškaus 
kalbos, kurioje iškėlė tarp skautų ir jaunųjų ūki
ninkų esančius bendrus ryšius ir draugiškumą, skau
tai JŪR s-gos vyriausiam vadovui ir jauniesiems ūki
ninkams sušuko stiprų valio.

Laužą užbaigdamas, vyr. sktn. pulk. Šarauskas 
pasakė kalbą, kurioje iškėlė skautų Šefo nuopelnus 
mūsų tautai ir jo meilę jaunimui.

Iš laužo skautai grįžo į namus su dainomis, o 
keliasdešimt sk. vyčių išžygiavo tradiciniam nakties 
žygiui į Kauno apylinkes, kur atlikus uždavinius, 
buvo ir sk. vyčių įžodis.

Taip atšventė skautai Šefo vardinių šventę Kau
ne, savo džiaugsmų didžiausią dalį įlieję laužo nuo
taikom

Panašiai ji buvo atšvęsta ir kituose tuntuose bei 
vietovėse.

Tą vakarą visur liepsnojo laužai, laužai žemėj 
ir jaunoj širdy.

Ttšr JJJl ................ gen .....
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DARIAUS ID < II I M EEUENDA
1933 metų liepos mėn. 16—17 d. naktį Pomera

nijos miške, netoli Soldino miestelio, žuvo mūsų pir
mieji Atlanto arai Darius ir Girėnas. Jų tragiškas 
skridimo finalas buvo mūsų tautai vienas iš skau
džiausių pergyvenimų, kokį ji kada nors yra turėjusi. 
Mūsų didvyriai paliko Lietuvai skaisčiausio didvy
riškumo ir tėvynės meilės pavyzdį.

Lakūnams rengtis didžiajam žygiui sąlygos buvo 
labai nepalankios. Nebuvo pakankamai turtingo 
asmens ar įstaigos, kuri galėtų tokį nepaprastą su
manymą paremti. Jie patys neturėjo tam reikalui 
pačių būtiniausių išteklių. Mažai kas tikėjo, kad lie
tuvių tarpe atsirastų tokiam žygiui pakankamai pri
sirengusių vyrų. Tačiau Dariui ir Girėnui lietuviško 
atkaklumo užteko — jie pasielgė skautiškai: ką pa
žadėjo — tą ištesėjo.

Išskrido ... Visa Lietuva nesudėjo akių ir lau
kė ... Darius ir Girėnas laimingai nugalėjo Atlantą 
ir prie pat tėvynės vartų tragiškai žuvo.

Kaip galėjo drąsius ir sumanius lakūnus ištikti 
tokia skaudi katastrofa? Deja, jos priežasčių mes ir 
šiandien nežinom. Šią paslaptį galėtų mums atidengti 
tik pakilę iš šalto kapo patys didvyriai. Liūdnas skri
dimo galas jų šviesios atminties mumyse nemažina. 

Savo tragiškumu Dariaus Girėno žygis mums amžinai 
liks dar didingesnis.

Mūsų brolijai Darius Girėnas yra ir bus šven
čiausio heroizmo pavyzdys, heroizmo, kuriame nėra 
nė krislo to, ką vadiname savanaudiškumu—egoizmu. 
Skauto asmenybė, kaip tik tuo turi žydėti, kad ji 
miršta egoizmui.

Darius ir Girėnas mums liks draugiškumo ir so
lidarumo simboliu. Juk skautybė ir yra draugiškumo 
ir solidarumo mokykla. Skautas visiems žmonėms 
draugas, visiems skautams brolis!

Darius ir Girėnas savo žygiu įrodė pasauliui lie
tuvio vertingumą. Jų asmenybė bus visuomet skau
tams auklėjimosi idealu. „Savo piliečių verte, bet ne 
ginklų galybe, — sako R. Baden-Powellis, — vienas 
kraštas tampa aukštesnis už kitus“. Skautai gerai 
supranta, kad tautos vertingumas pareina nuo jos 
narių vertingumo ir kad visuomenės gerovės pagrin
das turi būti padėtas atskirų žmonių sielose.

Darius ir Girėnas įpareigojo mus dirbti nepaisant 
gyvenimo ir likimo ruošiamų pinklių. Skaidria šir
dimi ir linksma šypsena skautai įvykdys Atlanto arų 
paliktą Jaunajai Lietuvai testamentą.
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TULPIŲ, TVANKŲ IR MALŪNŲ SALIS
Surask žemėlapyje Šiaurės jūrą. 

Pažvelk nuo jos į pietus — pamatysi 
pusiasalį, tai ir bus šalis, apie kurią 
noriu čia rašyti. Šalis — O 1 a n d i - 
j a. Jos plotas 33.000 kv. klm ir 
6.600.000 gyventojų, (Lietuvos plotas 
88.000 kv. klm; be Vilniaus krašto 
55.658 kv. klm, o gyventojų 2.315.000. 
Vienam kv. klm. tenka 40 žmonių), 
taip, kad vienam kv. klm. tenka 200 
žmonių. — Tirštai apgyventa šalis,— 
pasakysi. Taip, bet visiems vietos už
tenka, taip gi darbo ir duonos yra pa
kankamai. Ar nekyla mintis, kaip 
toks kraštas atsirado? Olandas jį iš 
jūros atkovojo! Tvirtas olandas, ku
ris tiek vargo ir triūso padėjo, kol at
kovojo iš jūros kvadratinį metrą že
mės, menkiausį jos sklypelį moka iš
naudoti.

Iš jūros padaryti žemę truputį ne
įtikinamai skamba. Vis dėl to taip 
yra. Šėlstančios jūros bangos nepa
liaujamai plauna Olandijos krantus. 
Joms atremti įtaisomos tvankos, ku
rių aukštis siekia 12—15 metrų, jų il
gis tęsiasi kilometrus. Tvankos su
tvirtintos įkaltais šulais ir apdėtos 
akmenimis. Šios medžiagos olandai 
įveža iš kaimyninės valstybės — Vo
kietijos, nes savo krašte neturi.

Žiūri į jūrą olandas blizgančiomis 
akimis, o galvoje sukasi šimtai san- 
protavimų ir minčių, kaip padidinus 
savo žemės sklypelį nors porą centi
metrų.

Jo siela tyra, kaip krikštolas. Pa
žiūri galvą palenkęs į savo pūslėtas 
rankas ir tik dar labiau pasiryžta. 
Suspaudžia tvirčiau delnus, akimis 
perbėga per rankų raumenis ir visai 
neprisimina plieninio kardo, kurio 
pagalba taip daugelis tautų stengiasi 
išplėsti savo sienas.

Tavo tėvynė Lietuva taip gi nedi
delė valstybė. Ji neturi žemės turtų 
taip lygiai, kaip ir Olandija.

Jei turėsi progos būti Olandijoje, 
stebėk šalį ir pasiryžk. Darbštumas 
tegul būnie tavo šūkis.

Keliaudamas po Europą pamatysi 
daug. Įgysi daug įspūdžių. Tie įspū

Į... tarptautinį Jamboree Olandijoje.

džiai, kuriuos įgysi Olandijoje, bus 
ypatingesni. Tu, žiūrėdamas per trau
kinio langą, matysi dideles plačias 
lankas, žalias pievas, jose besiganan
čių daug margų raguočių, nesuskai
tomai daug kanalų, kurių nugaras 
raižo balti laivai, o kanalų krantais 
sutupdytų vėjo malūnų ir nedidelių 
kaimelių su vėsiomis liepų alėjomis 
ir rūpestingai prižiūrimais sodais.

Įkyrės važiuoti traukiniu, persėsi 
į garlaivį ir pasivažinėsi vandens 
gatvėmis. Gėrėsies Aalsmeer apylin
kėmis, aukščiausio laipsnio pasieku
sia sodų kultūra ir stebėsies kanalų 
krantuose augančių medžių liemeny
se įvairiomis, meniškai išraižytomis, 
gyvulių figūrėlėmis. Nusibos žali 
krantai, pilki malūnai ir margi ra
guočiai, paplauksi iki „Šiaurės Vene
cijos“ — Amsterdamo. Keliau
damas vandens gatvėmis, žiūrėsi į 
nepaprastą senos ir naujos kultū
ros mišinį. Nemaža nustebsi pamatęs 
deimanto šlifavimo dirbtuves ir ne
jučiomis paklausi — iš kur taip daug 
deimanto?

Meno mėgėjai savo kelionę po 
Olandiją pradeda iš H a a g o s mies
to, pirmiausia susipažindami su gar
saus Rembrandto kūriniais. Istorikas, 
vaikščiodamas po karališkuosius 
„Palast“, apžiūrinės jų žavingą ar
chitektūrą ir stengsis prisiminti kiek 
laiko jau prabėgo, nuo to, kaip 2-ji 
Marija Stuart čia leido savo audrin
go gyvenimo laimingiausias dienas.

Jei tu nebūsi nei menininkas nei 
istorikas, o paprastas eilinis žmoge
lis, pakėlęs galvą pažiūrėsi į baltą 
mūrą, apstatytą pilkomis kolonomis, 
ir tavo akyse pasirodys džiaugsmo 
ašaros, tavo lūpos sušnibždės — čia 
šiuose rūmuose buvo tartas pirmasis 
sakinys „tebūnie taika“.

Aplankęs Noordwijk, Lisse ir Hil- 
legom — gėlių auginimo centrus, gė
rėsies orientališkais kilimais, išaus
tais ružavų, mėlynų ir fioletinių žie
dų; tai tulpės. Jų tėvynė laikoma— 
Libano kalnai. Manoma, kad iš ten 
Europon jas atgabeno vienuoliai. 

Drėgnas Olandijos dirvožemis joms 
patiko ir dabar jų čia yra įvairiausių 
atmainų. Olandai šias gėles ekspor
tuoja į užsienį ir iš to turi nemaža 
pajamų. Be tulpių, dar augina gia- 
cintų. Gėlių čia taip daug, kad net 
atskiros vietos pavadintos gėlių var
dais. Tokioje vietoje bus ir stovykla 
— netoli Bloemendaal (gėlių 
slėnis).

Jei tau „likimas“ nusišypsojo taip, 
kad į šią stovyklą galėsi vykti, aš 
manau bus pravartu pasiskaityti šias 
kelias pastabas:

Keliaujant po Olondiją pagrindi
nė taisyklė yra — laikykis dešinės 
pusės. Kur rasi parašyta — Verbo- 
den — žinok, kad uždrausta. Kur ne
rūkoma parašyta — niet rooken.

Olandijoje daug dviratininkų. Pa
matęs užrašą — Kijwielpad — žinok, 
kad tai specialus kelias dviratinin
kams.

Pakelėse nepaprastai daug rodyk
lių pėstiems ir važiuotiems. Kokios 
jos ir ką reiškia, neįmanoma čia dėl 
vietos stokos išaiškinti.

Olandai yra aukštos kultūros ir 
labai mandagūs žmonės. Vaikščioda
mi vyrai su moterimi laikosi kairės 
pusės, nežiūrėdami ar ta pusė bus į 
gatvę ar ne. Idėja yra ta, kad sutei
kiama moteriai daugiau garbės, kas 
skaitoma aukščiau negu jos apsaugo
jimas nuo pravažiuojančio automobi
lio aptaškymo.

Olandai biznyje laikomi labai tei
singi, ir jei tu, pirkęs ką krautuvėje, 
gausi grąžą ir ją tikrinsi — būsi lai
komas nemandagiu.

Restorane ar valgykloje pavalgius 
reikia peilį ir šakutę sukryžiuoti 
lėkštėje. Bet jei tat padarysi dar ne- 
pavalgęs, tai prarasi lėkštę. Olandas 
ką tau paduodamas sakys: „Als ‘t U 
blieft“ (prašau). Dėkui — „dank U“. 
Labai dėkui — „dank U zeer“. Bet jei 
tau ką siūlo ir tu pasakysi dėkui, tai 
nenustebk, jei nuo pasiūlymo susilai
kys, nes tavo padėkojimą olandas pa
laikys pasiūlymo nepriėmimu. Reikia 
sakyti — „Ja, dank U“ arba geriau 
„Graag“. Kada tave supažindina su 
kuo nors, sakai „Aangenaam“ — la
bai malonu.

Jei kviečiama penelę šokti, sako
ma „Mag ik deze dans hebben?“.

Mums, lietuviams skautams, būtų 
netik garbinga, bet ir naudinga mo
kėti keletą olandiškų žodžių. Kurie 
moka vokiškai, tiems bus lengviau, 
nes daugelis olandų kalba vokiškai. 
Be to, olandų gramatika yra elemen
tariškai panaši į vokiečių gramatiką. 
Aišku, šiame straipsnelyje nebus ga
lima supažindinti su olandų kalba ir
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Kada esame savo skilties, savo 
draugovės, savo brolių ir sesių skau- 
tų-čių tarpe, tada mums lengva va
dintis skautais-ėmis ir išlaikyti skau- 
tybės drausmę. Iškyla keblumų, kai 
esi pats vienas sau, patenki į kitą ap
linkumą ir neturi tos savo artimųjų 
paspirties visada tvirtai vykdyti savo 
pareigas. Šias eilutes rašau su tam tikru 
skausmu, bet tikėdamas, kad jas ra
šyti turiu. Po praeitos vasaros vienas 
skautukas (pavyzdingas skautas) man 
nuliūdęs pasakojo, kad vienas jų mies
to skiltininkas, visą laiką būdamas 
stropus ir tvarkingas, vasarą atosto
gaudamas kaime pradėjęs gerti alų — 
nusižengti 10-tam įstatui. Mums aiš
ku, kad tas jaunas skiltininkas nebu
vo pakankamai gilus skautas. Jis ne
suprato, kaip reikiant, skautybės; jis 
skautas tebuvo iš paviršiaus. Labai 
gaila, kad jo draugininkas nebuvo at
likęs savo pareigų to skiltininko at
žvilgiu. Geras berniukas, būdamas gi
lesnių pažiūrų skautas, galėtų sau, ki
tiems ir mūsų organizacijai gera pa
daryti, o dabar... išniekino save, pa
piktino kitą skautą ir pakenkė orga
nizacijos vardui. Bet iš jo nerūpestin
go elgesio pasimoko visi kiti, kaip ne
dera prisimiršti. Lauksime, kad šią 
vasarą tokių įvykių nebūtų.

Atostogų metu skautai-ės turi pa
reigų. Jie turi šviesti savo gero elge
sio, sąžiningo skautiškumo, geros nuo
taikos pavyzdžiu. Iš skautų-čių kiek
vienu metu reikalaujama:

1. Ištikimybės skautybei — 
kitaip sakant, reikalaujama ištikimy
bės skautybės idėjai ir mūsų organi
zacijai.

Ištikimybė skautybės idėjai yta iš
tikimybė skautų obalsiui, įstatams, šū
kiui, papročiams ir Įžodžiui; kitais žo
džiais sakant — reikia tuos mūsų ideo
logijos pagrindus, tuos principus, ant 
kurių pastatyta skautybės auklėjimo 
sistema, įsidėti giliai į širdį, visada tu
rėti galvoje ir kiekvieną momentą mo
kyti tą visą parodyti gyvenime, įvyk
dyti savo darbu ir elgesiu.

Skautybės idėja yra didi. Ji rodo 
mums kelią į naują gyvenimą, kuris 
turi perauklėti žmoniją, pertaisyti 
žmonių santykius, sutelkti ko didžiau- 
sį užsidegimą kurti gražios ateities Lie
tuvos kultūrą. Skautybė nurodo, kaip 
pasiekti laimės sau, savo artimiesiems 
ir mūsų tėvynei. Skautybės idėja išei
na iš mūsų tautos dvasios, ji apima 
gyvybinguosius mūsų krašto reikalus, 
ji atitinka mūsų žmonių psichologiją. 
Ištikimybė skautybės idėjai yra ištiki
mybė mūsų kraštui, tautai ir sau pa
čiam. _

Tiems dideliems skautybės siekiams 
įvykdyti, visa tą įgyvendinti mes ga
lime tik tada, jei turime tvirtą ir draus

mingą organizaciją, kurios, visi drau
ge ir kiekvienas paskirai, nariai su
geba įvykdyti savo pareigas.

Organizacijos santvarkos pagrindai 
išdėstyti įstatyme, statute, reguliami- 
nuose, taisyklėse bei įsakymuose. Ta 
santvarka yra tvirta, aiški, beveik per 
20 mūsų organizacijos gyvavimo metų 
susidariusi. Ištikimybė skautybei pa
rodoma gerbiant ii’ vykdant organiza
cijos santvarkos reikalavimus visose 
aplinkybėse ir visur.

Reikia mokėti ištikimybę skauty
bei rodyti geru savo skautišku išauk
lėjimu, linksma nuotaika, žvalia iš
vaizda, sąžiningu pareigų vykdymu 
ir p. Reikia mokėti platinti žinias apie 
skautybę, reikia mokėti paaiškinti, kas 
yra skautybė, ko ji siekia, kaip ji tvar
koma ir t. t. ir t. t.

2. Uniformos ir ženklų 
gerbimo —

Skautas-ė dažnai būna uniformuo- 
tas-a. Svarbu, kad uniforma parodytų 
tvarkingą jos dėvėtoją. Uniforma pa
rodo mintis.

Uniformą ar bent ženklelį dėvėti 
ko dažniausiai ir visur, kur tiktų pa
rodyti skautybės žymes.

Yra tekę girdėti, kad kartais na
riai nedrįstą dėvėti savo uniformos. Tai 
silpnumo ženklas. Kas nedrįsta skautiš
kai elgtis, kas nedrįsta riteriškai gal
voti, kas nedrįsta savęs gerbti, tas, ži
noma, nedrįs vilkėti ir skautų uni
formos: juk kiti gali manyti, kad jis 
daro geruosius darbelius, kad jis vi
sada pasiruošęs padėti, kad jis skais
tus mintyse, žodžiuose ir darbuose, 
kad jis, vienu žodžiu, stengiasi būti 
tobulesnis, žiūrėti pirmyn. Ar gali 
būti nedrąsu daryti gerą, stengtis bū
ti tobulesniu ir p.? Skautiškos nuo
taikos žmogus nej^ripažins, kad gali 
būti nepatogu vilkėti savo uniformą 
ir visur prisipažinti skautu.

.. 3. Gerųjų darbelių
Gerasis darbelis yra skautiškos šir

dies, skautiško sąmoningumo ir skau
tų pareigų supratimo ženklas. Kiek
vienam uždėta pareiga padaryti bent 
vieną gerąjį darbelį kasdien.

Ta pareiga teikia džiaugsmo taip 
padedančiam, taip padedamam; ji su
randa draugų skautybei ir yra ge
riausia priemonė parodyti skautybės 
vertę. Gerasis darbelis parodo skau
to kultūringumo aukštį.

Gerasis darbelis yra raktas į skau
tybę.
DĖMESIO TAUTINĖMS STOVYK

LOMS!
Žinome, kad 1938 m. vasarą įvyks 

dvi — skautų ir skaučių — tautinės 
stovyklos Lietuvos Nepriklausomybės 
ir mūsų skautybės 20 metų sukaktims 
paminėti.

Tai labai svarbus, labai didelis ir 
be galo atsakingas mūsų organizacijos 
žygis. Tautinės stovyklos — mūsų vi
sų kitų žygių viršūnė, jų papuošalas.

Ligi to didžiojo įvykio- laiko liko 
nebedaug: tik vieni metai. Ši vasara 
yra paskutinė, paskutinės stovyklos, 
paskutinės kelionės ir tokie pat kiti va
sariniai užsiėmimai.

Platus ir didelis toms stovykloms 
pasiruošimo darbas. Šia proga norime 
priminti, kad atostogaujanti skautai-ės 
gali labai daug medžiagos pririnkti tau
tinės stovyklos reikalui.

Šios vasaros stovyklose yra tam 
tikros programos, įvairūs darbai; už
siėmimai dieną, laužai vakare, darbai 
ir mintys ten pinasi apie svarbiausiąjį 
reikalą — tautinę stovyklą.

Gyvenant namuose ar keliaujant ar 
kur vasarojant vis galima rasti būsi
majai didžiajai stovyklai ruoštis me
džiagos. Dainos, pasakos; juostos, au
deklai, marginiai; namų rakandai, bal
dai, klėtys; darželiai, laukai, miškai; 
atlaidai, šventės, iškilmės — tai vis 
sritys, kurios gali duoti minčių, temų 
ir pavyzdžių tautinės stovyklos kūri
mui: įsirengimams, papuošimams,
rungtynių ir užsiėmimų programoms, 
rankų darbų ir darbelių parodai, pa
sirodymams aikštėse ir prie laužų 
ir t. t.

Jei akys kaktoje yra, kad žiūrėtu- 
mėm, o smegenys galvoje, kad galvo- 
tumėm, tai visa kita, ko reikia ir kas 
naudinga, be vargo rasim. Ir rudenį 
grįšim ratuoti, kaip bitės medaus.

GRĮŠKIME SVEIKI IR LAIMINGI.
Atostogos prabėgs; ateis diena grįš- 

ti į savo vietas.
Jei tas laikas nebus praleistas nie

kais, jei bus protingai ir tinkamai su
naudotas, jei jį lydės smagūs ir geri 
prisiminimai, — lengva širdimi grįši
me į pareigas, jas energingai pradėsi
me ir kitą vasarą, sėkmingai savo at
likę, laimingi leisimės į vasaros žygių 
nuotykius.

Laimingai vasaroti. Linksmai grįsti. 
Tegul kūnas žydi sveikata, o veidas 
tegul puošiasi skautiška šypsena.

Baltasis Juodvarnis.
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TRYS VALANDOS PAS STOVYK
LAUJANČIAS KULAUTUVOS 

MIŠKE SKAUTES.
— Važiuojam į Kulautuvos miš

ką, — užkalbino mane pasktn. Še- 
velinskaitė, seserijos vadi jos propa
gandos skyriaus vedėja.

— Pas skautes?
— Žinoma.
— Gerai. Sutinku. Tik kokiomis 

susisiekimo priemonėmis: autobusu 
ar garlaiviu?

— Garlaiviu, bus daug pigiau. 
Pavandeniui plaukiant truks koks 
pusė valandos.

— Sutarta. Sekmadienį pusė de
šimtos renkamės uoste. Pakviesk 
daugiau.

— Iki pasimatymo.
Iki pat Kulautuvos nereikėjo 

plaukti. Išsėdome Zapyškio sustoji
mo vietoje, kaip tik antroje Nemuno 
pusėje miške matėsi baltų palapinių 
kaimas. Persikėlėme valtele per Ne
muną. Pilnas papludys skaučių: vie
nos maudosi, kitos krykštauja kran
te, žaidžia smėliu. Mums ateinant, 
jau iš tolo pasileidžia būrys, raudo
nais, baltais, mėlynais kostiumais, 
tarsi gervių būrys, mūsų pasitikti. 
Kada pribėga tiek arti, jog aiškiai 
gali skirti, kad mūsų tarpe yra ir 
skautų (mes uniformuoti, o jos mau
dymosi kostiumuose), greit pasilei
džia atgal stovyklos linkui.

Einame stovyklon. Tylu. Budinti, 
prisisegusi ragą prie šono, vaikšto 
stovyklos alėjomis.

•— Budėk! Kodėl taip ramu?
— Sekmadienis. Maudosi pane

munėje. Ilsisi. Rytoj laukia darbas. 
Reikia rytojui jėgų susitaupyti.

— Kur štabas? — klausia propa-

(Sfcaueių ie skautų tuntuose 
gandos skyriaus vedėja, — reikia 
užsiregistruoti.

Mums parodo ir mes nueiname į 
palapinę, kuri stovi ant kalnelio 
aukščiau visų palapinių. Stovyklos 
viršininkė, sktn. Šarauskienė, ir ūkio 
vedėja, sktn. Gudaitienė, nudžiunga 
pamačiusios mus.

— Ačiū, kad atvykote. Svečiai 
mums malonūs. Kas Kaune girdėti?

Pasidalijame mintimis.
Mes žinome, kad stovyklos vado

vybė turi daug rūpesčių, todėl štabe 
ilgai nebūname. Propagandos sky
riaus vedėja pažiūrėjo į laikrodį ir 
ėmė mąstyti apie pietus. Pasukame 
virtuvės linkui. Deja, užtiesta balta 
virvė ir ant lentelės aiškiai parašyta, 
kad virtuvėn eiti draudžiama.

Ištiesiame kaklus per virvę ir 
stengiamės pamatyti, ką virėjos ža
da pietų.

— Nežiūrėkit, nežiūrėkit, pietūs 
bus labai gardūs: bus kotlietai, bul
vės, salotai, šalti barščiai, o trečią 
bevalgydami, liežuvį nurysit. Tik 
truputį kantrybės, — girdisi balsas 
iš virtuvės.

Žiūriu atsidėjus. Laikausi dėsnio, 
kad reikia visur, visada ir viskuo do
mėtis, kad reikalui esant žinotumei.

Kariška virtuvė. Katilas garuoja, 
verda bulvės.

— Nereikia kaitinti akių, kaip 
tais laikais, kada mes būdamos to 
amžiaus, kaip jos, stovyklavome, — 
pastebi „Propaganda“.

— Tikrai. Nei vandens nei pieno 
nereikia vilkti kibirais iš už poros 
kilometrų. Prisimena prabėgę lai
kai: Palangoje stovyklaujant 1923 m. 
vos trūkio negavau, kol pūdą žuvies 
parvilkau pajūriu iš žvejų kaimelio.

— Reikėjo nenešti, reikėjo vežti- 
nai parvežti, — pastebi kažkurį sesė.

— Neturėjom su kuo, pinigų pa
sisamdyti vežimui irgi trūko. Į sa
vaitę sykį samdydavome arklį va
žiuoti turgun, šiaip viską dežūruo- 
janti skiltis nešte nešdavo.

— Sunku prisiminti, tiesa?
— Sunku, — atsidustu, — bet la

bai malonu.
— Sese, bėk greičiau. Įdomus mo

tyvas, nufotografuosi, — šaukia ma
ne stovyklos viršininkė, sktn. Ša
rauskienė.

— Pribėgau prie jos ir einam abi 
skubėdamos.

— Atvažiavę tėveliai nori išsi
vežti skautę iš stovyklos namo. Ji 
verkia, nenori važiuoti, — pasakoja 
viršininkė.

— Kam ją veža?
— Atvažiavę namiškiai rado ją 

turinčią kiek temperatūros. Nenori 
palikti.

— Be reikalo, — pastebi viena 
skautė, diplomuota medikė, — vai
kai nusilaksto ir truputį karščiuoja, 
bet tas greit praeina.

Nufotografuoti nesuskubau. Kol 
nuvykau į tą vietą, skautė buvo jau 
išvežta. Nežiūrėdama to nepasiseki
mo, sktn. Šarauskienei buvau labai 
dėkinga, kad ji, turėdama tiek rū
pesčių, nepamiršta nė mažiausio as
mens ir žino, kuo kas interesuojasi.

Einame tarp palapinių alėja.
— Klausyk, „propaganda“, — aš 

žiūriu į palapines ir vėl man prisi
mena anie laikai. — Čia palapinėmis 
vadinti negalima.

— Kodėl taip manai?
— Kokios čia palapinės? Čia juk 

ištisas kambarys. Galima ir vakarėlį
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Kairėje: Šefo pavaduotojas vyr. sktn. dr. Alekna 
stovykloje. Dešinėje: Stovyklos alėjomis.

ir Brolijos vadas vyr. sktn. pik. Šarauskas svečiuose skaučių
Nuotr. S. Narušio; Kario klišės.

susirengti viduje. Prisimink, kaip 
sakiau, „anuos laikus“, kada palapi
nė buvo sudurta iš dviejų paklodžių, 
į kurią ropa, kaip „au-au“, įlysda- 
vai ir išlysdavai. O jei lietus lydavo, 
tai visą naktį nemiegodavai, o atsi
gulęs aukštelninkas su nosiniu van
denį nuo brezento braukdavai ir 
gręždavai. Taip iki ryto.

— Taip, taip, dabar tai bent gy
venimas stovykloje. Ir aš stebiuosiu, 
kaip tokioms stovyklavimo sąlygoms 
esant, kai kurie tėvai dar nedrįsta 
ar net bijo savo vaikus leisti sto
vyklauti.

Miškas sausas. Vieta puiki. Ap
žiūrinėju palapines iš arčiau. Bege
motų, uodų, žirafų skiltys. Pavadini
mai man nepatinka. Viena, tai kodėl 
vyriškos giminės, o antra, kad tie 
patys vardai be galo keisti.

Einame į palapinę, prie kurios 
angos parašyta „Begemotai“. Kelios 
skautės drabužinėje rengiasi, kitos 
ant lovos pavirtusios ilsisi. Mano 
akis atkreipia viena šviesiaplaukė, 
kokių 10 metų amžiaus mergaitė, su
siraičius ant lovos krašto, kažką ra
šanti. Žiūri į ją ir netikiu, kad prieš 
savo akis turiu „begemotą“.

— Kam taip pasivadinot? — 
klausia „propaganda“? — Argi var
dų jau pritrūkot?

— Kad jau kitos skiltys išrinko 
visus vardus, mums nebeliko, — at
sako skaučiukė.

— Netiesa, ne. Tiek žvėrelių ir 
paukštyčių turime savo tėvynėje: 
lakštingalų, gegučių, šarkų, pempių 
ir t. t.

•Skautė nebeatsako nieko.

Pasigirsta ragas, kviečiąs mus 
pietų. Skubame. Niekur niekuomet 
nėra taip gardūs pietūs, kaip stovyk
loje. Važinėjant po užsienį teko val
gyti ir su gera kulinarija valgyklo
se, bet gardžiausius valgius, nors ir 
su dūmų prieskoniu, randu po žalio
mis Lietuvos pušelėmis.

Laužui pasilikti negalėjau, nes 
turėjau grįžti Kaunan. Atsisveikinau 
su stovyklos vadovybe.

— Linkiu gerai stovyklauti.
— Kažin, kad taip daug turime 

nuveikti, o laikas taip greit bėga, — 
kalbėjo susirūpinusi stovyklos virši
ninkė.

Sudie, žalias pušyne! Kaip gai
liuosi, kad mano gyvenimas susi
tvarkęs taip, jog negaliu stovyklauti.

Buvusi.

Kaunas.
Aušros skautų tuntas.

— Š. m. birželio mėn. 13 d. 
Dauguose, per vietos šaulių pio
nierių būrio suruoštą didžiulę 
vandens sporto šventę ežere, 
gražiai pasirodė su savo burine 
jole ir vaidotiečiai, kurie su
ruoštoje burlaivių regatoje lai
mėjo pirmąją vietą, parodydami 
tikrai gražų šio sporto meną. 
Gana didelį įspūdį paliko rega
tos metu atlikti posūkiai, grei
tas tempas ir rekordinis nu
statytos distancijos praplauki- 
mas. Toje pat šventėje vaidotie- 
tis ats. j. Įeit. A. Kanclyvijus su
ruoštose motorlaivių lenktynėse 
laimėjo antrąją vietą.

Dabartiniu metu visas vaido- 
tiečių dėmesys sukauptas toli
mojo plaukimo pasiruošimui.

A. Freda.
Sodin. ir daržin. mokykloje 

gana gražiai veikia V-ji D. L. K. 
Vytenio dr-vė, kuri sudaryta iš 
mokyklos mokinių, taip sakant, 
žaliojo kaimo sūnų, kurie, sau
lės ir vėjo užgrūdinti energin
gai eina pirmyn skautijos ke

liais. Nors dr-vė dar jauna, dar 
neturi metų laiko, bet spėjo kai 
kur pasiekti gražių, didingų dar
bo vaisių. Štai Kauno rajono su
rengtame inkilų dirbimo kon
kurse dr-vė laimėjo pereinamą
ją dovaną Latvijos skautų sky
dą. Skydas iškilmingai buvo 
įteiktas Šefo vardinių išvakarė
se prie liepsnojančio laužo. Sky
dą įteikė Šefo pavaduotojas dr. 
J. Alekna ir brolijos vadas vyr. 
sktn. pulk. J. Šarauskas. Įteik
dami palinkėjo ir toliau sėkmin
gai darbuotis skautų eilėse. 
Dr-vės skautai, vadovaujami 
vyr. sklt. A. Urbos, ir toliau yra 
pasiryžę visur ir visuomet nu
galėti visas kliūtis ir žengti pir
myn su šypsena veiduose ir tvir
ta lietuviška valia apsišarvavę 
dirbti, budėti ir laimėti...

Senas lapinas.

Klaipėda.
Dvi jūrų skautų jachtos daly
vaus tarptautinėje Baltijos jūrų 

regatoje.
1935 metais įvykusiame visų 

Baltijos jūrą prieinančių valsty
bių buriuotojų sąskrydyje Foe- 

resunde (Gotlando saloje, Švedi
joje), kuriame, be švedų, norve
gų, suomių, estų, latvių, vokie
čių, lenkų, danų ir Dancigo 
jachtų, dalyvavo pirmą kartą ir 
5 lietuviškos jachtos, buvo susi
tarta įsteigti periodinę kas du 
metu Baltijos jūrų regatą aplink 
Gotlando salą (apie 500 klm.). 
Be to, mažesnes, bet taip pat 
tarptautines regatas, pasižadėjo 
kasmet savuose vandenyse ruoš
ti Estija, Latvija ir Lietuva.

Šiais metais įvyksta pirmoji 
regata aplink Gotlando salą. Jon 
išplaukė buriavimo mokyklos 
jachtos „Žalčių Karalienė“ (vad. 
senas budys inž. Buntinas), „Vy
tis“ (vad. Kalvaitis) ir „Tegu“ 
(vad. Salys Šemerys). Drauge 
plaukia 20 buriavimo mokyklos 
mokinių, kurių apie pusę suda
ro jūrų skautai iš visų Lietuvos 
kampų. Regata prasidės liepos 
mėn. 7 _d.

Kasmetinę regatą šiais me
tais liepos 15 d. ruošia Latvija. 
Ji prasidės lenktynėmis iš Vents
pilio į Liepojų, ir baigsis trikam
pe regata Liepojuje. Į tas var
žybas Ventspilėn liepos 10 d. iš

plauks dar 5 mažesniosios lietu
viškos jachtos: „Budys II“ (vad. 
pasktn. K. Pauža), „Budys I“ 
(vad. vyr. valt. Knofmileris), 
„Rūta“ (Dr. Didžys), „Gintaras“ 
(vad. Bervingas), „Nijolė“ (vad. 
Deckys). Tai 9 mtr. ilgio ir 22 
kvadr. metrų jachtos, kuriose 
plauks po 3—4 buriuotojus kiek
vienoje.

Lietuvai tarptautinę regatą 
ruošti pagal susitarimą išpuls 
1938 m. vasarą. Dviejose moko
mose jachtose „Skautas“ ir „Vai
duoklis“ jai jau ruošiasi ir ant
rasis Klaipėdos jūrų skautų lai
vas „Kastytis“.

Gero vėjo mūsų jūrų skau
tams! Žvd.

— Š. m. birželio mėn. 26 d. 
psktn. Aglinsko vadovaujama iš 
Kauno į Klaipėdą išplaukė jūrų 
sk. K. K. Vaidoto laivo įgulos 
dalis. Skautai kelionėje išmė
gins naują burinės irklinės jolės 
tipą ir aplankys skautų stovyk
las pajūryje.

Pažymėtina, kad tai 13-ji 
tradicinė Kauno jūrų sk. kelio
nė Klaipėdon.
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Ruoškimės kelionei baidarėmis 
LIŠKIAVA — KAUNAS 
rugpiūčio mėn. 7—10 d. d.
Senomis tradicijomis, „Skautų 

Aidas“ organizuoja didelę pro
pagandinę kelionę baidarėmis. 
Dalyviai išvyksta VIII.6 d. 15 
vai., nakvos Liškiavos pilies 
kalne, aplankys Merkinę, Ne
munaitį, Alytų, Punią, Birštoną 
ir kitas panemunių vietas. Ke
lionės išlaidos bus minimalinės. 
Skautai ir jų bičiuliai kviečiami 
gausingai dalyvauti įspūdingoje 
kelionėje. Smulkmenos bus pra
neštos dienraščiuose. Informaci
jas teiks „Skautų Aido“ redak
cija, telef. 2 65 34 nuo 8—14,30 v.

Skaitlinga skaučių stovykla 
Nidoje.

Nuo birž. m. 23 d. Šiaurės ir 
Žemaitijos skaučių rajonai sto
vyklauja Nidoje. Viso yra per 
100 skaučių. Abiems rajonams 
priklauso: Šiaulių, Biržų, Ma
žeikių, Raseinių ir Telšių tuntų 
skautės.

Sumanymą stovyklauti Nido
je iškėlė Klaipėdos Krašto Gu
bernatorius.

Skautės Nidoje stovyklauja 
pirmą kartą, todėl gyventojus 
ypatingai domina laužai. Čia va
saroja nemaža vokiečių, kurie 
su susidomėjimu stebi stovyklos 
įrengimą, papuošimus ir grožisi 
lietuviškomis dainomis.

Be to, stovyklaujančias skau
tes norima paruošti 1938 m. tau
tinei stovyklai. Ypatingai krei
piamas dėmesys į pioneriją, sa
nitariją, tinkamą ir sistematingą 
susitvarkymą skiltyse ir rajo
nuose. Visos stovyklaujančios 
turi pakilti vienu patyrimo 
laipsniu aukštyn.

Laisvalaikiu stovyklą lanko 
vietos gyventojai ir ekskursijos. 
Ekskursijomis aplankė: latvių, 
estų ir lietuvių gimnazijų moki
niai, stovyklaują Giruliuose, ke
lios pradžios mokyklos ir gausi 
penkių šimtų karių ekskursija.

Stovyklos viršininkė yra Šiau
lių t. tuntininkė sktn. A. Fle- 
džinskienė, ji ėmėsi iniciatyvos 
tai stovyklai surengti. Viršinin
kę pavaduoja Biržų t. tuntinin
kė sktn. M. Bemšteinaitė, Ma
žeikių t. tuntininkė sktn. O. 
Zailskienė ir Raseinių t. tunti
ninkė psktn. V. Papečkienė. Vi
są stovyklos tvarką prižiūri ir 
rūpinasi jos įrengimu prityrusi 
sktn. G. Venclauskaitė; ji eina 
stovyklos komendantės pareigas.

Stovykla jau įpusėjo. Gamta 
žavi. Saulutė visas atgaivino, jau 
nesimato po darbo metų išvar
gintų veidų. „Skautė šypsos, 
linksmumo jai nestoka“. Tiki
mės, kad jūra, pušys ir kopos 

įkvėps mums naujų jėgų ir pa
siryžimo naujam darbui.

Psktn. V. Papečkienė.
Sanitarijos — pirmos pagalbos 

pamokos.
Obeliai.

Obelių 6-tos „Kęstučio“ drau
govės didesniems skautams Obe
lių pradž. mokykloje dėstomos 
sanitarijos ir greitosios pagalbos 
pamokos. Tokiomis pamokomis 
skautai labai patenkinti, nes jau 
gerokai pramoko, tuo labiau, 
kad tokios pamokos kursai yra 
dar pirmieji.

Pamokas dėsto valse, raštve
dys ats. j. sanitar. pusk. Petras 
Kulys, kuris yra pasiryžęs dar 
dažniau tokius kursus ruošti, 
nes iki šiol mokyklinio amžiaus 
skautai lankė mokyklą ir besi
ruošiančių mokyklos egzami
nams, nenorėjo atitraukti į kur
sus. J. Kelečius.

Pagėgių skautės.
Pagėgiuose nuo 1931 m. veikė 

kun. Birutės dr-vė. Jai išaugus 
į didelį skaučių skaičių, įsikūrė 
kun. Onos dr-vė. 1936 m. lap
kričio 7 d. įsisteigė skaučių vie- 
tininkija ir buvo įkurta nauja 
III L. K. Gražinos dr-vė. Nuo to 
laiko visų trijų dr-vių draugi- 
ninkių pareigas perėmė moki
nės skautės. Per K-ją vietinin- 
kijos sueigą buvo paskelbtas 
konkursas, kuris tęsėsi pustre
čio mėn. Skautės dirbo išsijuo- 
susios, ypatingai prieš konkurso 
galą. Kiekviena skiltis ir dr-vė 
įsigijo dainų ir žaidimų sąsiu
vinius, dienoraščius, gaireles, 
liudijimus, padarė nustatytą 
skaičių sueigų bei iškylų. Kon
kursui pasibaigus, paskelbti jo 
rezultatai. I vieta teko III L. K. 
Gražinos dr-vei (dr-kė skilt. B. 
Petrusevičiūtė), H vieta teko 
kun. Onos dr-vei (dr-kė skil.t 
E. Petrusevičiūtė) ir III vieta 
(mažu taškų skirtumu nuo kun. 
Onos dr-vės) teko kun. Birutės 
dr-vei (dr-kė skilt. J. Jakštaitė).

Rūta.
ŠIAULIŲ TUNTO SKAUTĖS 

VEIKIA.
1. „Vadovę“ skaitys visos 

draugininkės. „Vadovė“ bus 
siunčiama visų vienetų vado
vėms, kurios tik priklauso Šiau
lių tuntui. Kurios draugininkės 
„Vadovės“ nenori prenumeruo
tis, tepraneša iš anksto tunto 
vadovybei. Tuntininkė, sesė 
Fledžinskienė pageidauja, kad 
„Vadovė“ būtų kiekvienos drau
gininkės kelrodė skautiškame 
gyvenime.

2. Tunto pareigūnės lanko 
vienetus. Psktn. A. Galvonienė 
aplankė šiuos vienetus: Linku
vą, Joniškį, Ežeikius ir Papilę.

Linkuvoje veikia 1) 
„Danutės“ dr-vė, susid. iš 16 
skaučių. Draugininke — Vale-

• t ' • • ■ •
rija Jucevičiūtė. 2) Birutės
dr-vė, susid. iš 45 jaun. skau
čių. Draugininke — Braždžiū- 
nienė. Abi draugovės vedamos 
tvarkingai. Draugovės knygos 
užvestos. Dauguma skaučių uni
formuotos.

Joniškyje veikia jaun. 
skaučių dr-vė iš 43 skaučių. 
Dr-kė St. Petrelienė.

Ežeikiai. Jaun. skaučių 
dr-vė iš 20 skaučių. Visos gra
žiai uniformuotos, dr-kė Pauli
na Dienienė.

Papilė. Veikia jaun. skau
čių dr-vė iš 37 skaučių. Visos 
draugovės knygos vedamos, nors 
draugovė atsiskyrė ir įsikūrė 
tik po naujų metų. Dr-kė Z. 
Žukauskaitė.

Sktn. Minginaitė, Šiaulių 
skaučių tunto pareigūnė, ap
lankė šiuos vienetus:

Žeimelis. Veikia „Graži
nos“ dr-vė. Dr-kės pareigas ei
na vyr. skilt. Katrė Peželienė. 
Draugovėje viso 21 skautė. 
Draugovė įsteigta 1936 m.

Radviliškis. „Birutės“ 
dr-vė, viso 23 skautės. Šiais me
tais atsiskyrė ir veikia savaran
kiškai. Dr-kė Bronė Matečiū- 
nienė.

Joniškis. „Pajautos“ d-vė. 
Dr-kė Julė Ramanauskaitė. 
Draugovė turi 65 skautes. Visos 
skautės davusios įžodį, visos 
uniformuotos. 35 sk. — UI pat. 
L, 21 — H, 9 — I. 20 iš jų yra 
jau stovyklavusios, kitos šiemet 
pasirengusios stovyklauti.

„Gražinos“ dr-vė įsteigta šiais 
metais, viso 25 skautės, 3 skil
tys. Visos uniformuotos. 19 da
vusių įžodį.

Galima pabrėžti, kad Joniš
kio skautės kiekvienu atžvilgiu 
gali būti pavyzdžiu kitiems sky
riams. Joniškis, turėdamas geras 
ir prityrusias vadoves, galėtų 
tvarkytis savarankiškai — vieti- 
ninkijos pagrindais.

Šiaulių tunto vienetai ir sky
riai yra stropiai lankomi, aplan
kymų progomis duodant nuro
dymų ir patarimų.

Sesuo Vaiva.
Seinų skaučių vietininkija gra
žiai atšventė savo mylinio Šefo 

vardines.
Birželio 12 d. 20 vai. pradė

jome rikiuotis prieš savo Šefo 
iliuminuotą paveikslą ir jo gar
bei sukrautą aukurą. Vietinin
kė, kartu su tuntininku, priėmė 
raportą ir pasisveikino su skau
tėmis ir skautais. Tuntininkas 
pasakė gražią tai dienai pritai
kytą kalbą. Prie sukurto laužo 
keliolika kandidačių davė įžodį, 
o vietininkė jas pasveikino ir 
užrišo kaklaraiščius.

Užbaigę iškilmingąją dalį, 
pradėjome linksmąją. Skautės 
padeklamavo Tautos Vadui pri
taikytus eilėraščius, įscenizavo 
egzaminus ir suvaidino prof. B. 

Sruogos „Aitvaras Teisėjas“ II 
veiksmą. Skautai ir skautės pa
dainavo gražių ir linksmų dai
nelių. Gražiai pasirodė taip pat 
šaulių choras, š. Lingaičio veda
mas.

Minėjime dalyvavo apie 1.000 
žmonių. Mūsų Šefo vardinių iš
vakarės praėjo pakelta nuotaika. 
Džiugu konstatuoti skaučių ir 
skautų glaudų bendradarbiavi
mą. Džiugu taip pat matyti ir 
jausti Seinų vietininkijos vadi- 
jos vyr.*skaučių vieningą ir nuo
širdų darbą! M. M.

Užusaliai.
Š. m. birželio 20 d. šiame su

rusėjusiame bažnytkaimyje įvy
ko skautų įžodžio iškilmės ir 
jaunalietuvių šventė. Džiugu 
man ir šiandien prisiminti šyp
sančius vaikučių veidelius, džiu
gu prisiminti susikaupimo va
landėlę, kada giliu meilės balsu 
tarė jie įžodžio žodžius. Duodant 
įžodį dalyvavo jaunalietuvių ir 
tautininkų Kauno apylinkės va
dai, stačiatikių kapelionas ir be
veik visi apylinkės gyventojai, 
kaip seni, taip ir jauni.

Po įžodžio buvo jaunalietu
vių sporto pratimai ir jaunųjų 
skaučių plastiški šokiai. Papras
ta mokyklos aikštelė pranyko, o 
joje iškilo kita su žydinčiom ru
giagėlėm, su drugelių būriu. 
Ne tik mane, bet visus sužavė
jo lengvučiai drugelių plasnoji
mai. Šioje apylinkėje gilios mei
lės skautybei žadintoja yra jau
nesnių skautų draugininke mo
kytoja Krenčiūtė.

Jonavos skaučių vietininkė 
psktn. J. Rudzevičiūtė.

Žagarės skautų-čių vietininkijos 
stovykla.

Žagarė.
Žagarės skautų-čių v-jų sto

vykla prasidėjo birž. m. 18 d. ir 
tęsėsi iki birž. 26 d. Stovykla 
įruošta gražiame Pabalių pušy
ne prie pat latvių sienos. Sto
vyklos viršininku buvo sktn. 
Kirlys, kuris ją rūpestingai pra
vedė.

Stovykla buvo suskirstyta į 
tris dr-ves (1 skaučių ir 2 skau
tų), viso stovyklavo apie 100 
skautų-čių. Jų tarpe buvo skau
tų iš Joniškio, Žeimelio ir kit.

Pirmomis stovyklos dienomis 
stovyklautojus vietininkijos rė
mėjai sveikino sekančio turinio 
telegrama: „Žagarės skautų rė
mėjai sveikina Žagarės v-jos 
skautus-tes ir svečius joniškie
čius, įsikūrusius Žagarės apylin
kėje skautų stovyklą.

Linkime sėkmės, sveikatos, 
palankaus oro ir begalinio 
džiaugsmo gyventi gamtos prie
globstyje, palapinių mieste.

Skautų rėmėjų būrelio vado
vybė“.

A. J-kas.
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Senovės diena Dauguose
Birželio m. 20 d. gražiajame Dzūkijos 

krašte, Dauguose, įvyko nepaprastos 
nuotaikos šventė — Senovės Diena.

Kario klišė.

vestuvių „svotas“ su

J. Ašmensko nuotr.

Minių minios suplaukė ne tik iš vie

DAUGŲ SENOVĖS DIENOS VAIZDAI. 1) Tautos Vadui A. 
Smetonai įteikiama Daugų miestelio herbas, 2) Tautos Vadas 
apeina organizacijų dalinius, 3) senovės lietuviai — raitininkai, 
4) pintinės ir aruodai, 5) Tautos Vadas ir vyriausybės nariai 
tribūnoje stebi dzūkų pasirodymus, 6) Skautai saliutuoja, 7) Vaiz
delis iš vestuvių: verkia „jaunoji“, 8) Moterys senoviškais dra
bužiais parade, 9) senoviški padargai, 10) 
muzikantais.

tos apylinkės bei kaimyninių valsčių, bet 
atvyko iš visos Lietuvos vietų pažiūrėti 
senovinių apeigų, pasigrožėti lietuviško
mis praeities tradicijomis, pasiklausyti se
nųjų dainų bei raudų, prisiminti mūsų 
garbingąją senovę.

Į dzūkų senovės diena teikėsi atsilan
kyti ir mūsų sąjungos Šefas Valstybės 
Prezidentas, kurį atlydėjo ministerial 
p. p. Lozoraitis, br. gen. Čaplikas, Put
vinskis ir kiti aukštieji svečiai. Svečius 
pasitiko šaulių garbės sargyba, skautai, 
organizacijų vadai ir visa visuomenė. Tau
tos Vadą pasveikino Daugų valsčiaus vir
šaitis, įteikdamas Daugų miesto herbą 
(Daugų miestelio herbas — riteris ežero 
fone), kun. Sabaliauskas ir kt. Po to Tau
tos, Vadas priėmė tautininkų, savanorių, 
šaulių, skautų, jaunalietuvių ir kitų orga
nizacijų paradą. Visos organizacijos daly
vavo su savo vėliavomis ir gražiai išra
šytais šūkiais: „Tegyvuoja Tautos Vadas!“, 
„Darbu ir ginklu iškovojome laisvę ir ją 
išlaikysime!“

Po parado aikštėje atgijo senovės gy
venimas. Dzūkai vaidino savo senovinių 

vestuvių apeigas, stebino žiūrovus savo 
dainomis, raudomis ir šokiais. Prajojo se
novės lietuviai raitininkai, praėjo senovės 
drabužiais apsirėdžiusios dzūkės, buvo pa
demonstruota įdomių dzūkiškų gyvųjų 
paveikslų. Tautos Vadas viešėjo dzūkų 
tarpe visą dieną ir tik į pavakarį buvo 
nuotaikingai ir gražiai išlydėtas.

Senovės Diena Dzūkijoje paliko daly
viams daug atminimų, ragindama niekad 
neužmiršti savųjų papročių, o gimtąją že
mę mylėti ir branginti.

MAŽEIKIAI.

— V.26. I Vingėlos dr-vės skiltininkai 
ir paskiltininkiai padarė naktinę iškylą į 
4 km nuo Mažeikių esantį Daubarių miš
kelį. Aplankyta gražūs pavenčių gojai, 
keletas ūkininkų, Daubarių plytinė bei 
piliakalnis ir kt. Keliaujant vieni sekė 
kelio kryptį, kiti apylinkės paviršių, o 
tretieji stengėsi arčiau susipažinti su pa
kelėje gyvenančiais žmonėmis. Per va
kare surengtą laužą mok. Zižys laikė pa

šnekesį apie iškylavimą, o skautai gra
žiai sudainavo. Vėliau 5 skautai davė vy
čio įžodį. Kitą dieną, Tirkšliuose išklausę 
pamaldų, nusimaudę gaivinančioje Ven
toje, iškylos dalyviai — viso 9 skautai, 
linksma nuotaika grįžo į Mažeikius.

Sakalas.

Kuponas
Sis kuponas duoda teisę da
lyvauti ,,Skautų Aido“ pa
skelbtame (,,Sk. Aido“ š. m. 
11 nr. 248 plsp.) foto kon

kurse, tema:

geriausia mano 
atostoginė nuotrauka

KIEKVIENAM GARBE DĖTIS DIDELĖN KŪRYBON!

LIETUVOS AERO KLUBAS KURIA LIETUVAI STIPRIĄ CIVILINĘ AVIACIJĄ
Stok į L. A. K. civilinės aviacijos rėmėją eiles. Mokestis 3 lt. Jais paremsi aviaciją ir galėsi laimėti vieną iš gausingą premiją. 

Įsidėmėkite: premijų skirstymas 1937 m. liepos mėn. 20—24 dienas Kaune.
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♦ RECAECEICS EASEECEJE! ♦
Redakcijos pastogėje tylu ir ramu, nes redaktorius, vyr. sktn. A. Saulaitis, atlieka karines pareigas, o 

jo pavaduotojas, vyr. sktn. K. Laucius, išvyko Š. Amerikon. O skaitytojai, kuriems iš šios pastogės rašoma, 
taip pat išsiblaškę po visą Lietuvą: vieni keliauja, kiti stovyklauja, kiti namuose gražiai vasaroja.

Tuo tarpu linkime visiems sėkmingai vasaroti!

Musų atstovai į Ameriką
Amerikos Jungtynių Valstybių 

skautų organizacija šią vasarą, VI. 30 
—VII. 9, suruošė didelę savo tautinę 

stovyklą. Pakviesta joje dalyvauti 
Lietuvos skautų sąjunga, norėdama 
labiau susiartinti su tąja skautų or
ganizacija, pagyvinti lietuvių skautų 
kūrimą ir užmegsti glaudesnius san-

Pėdsekys
10. IŠDAVIKAS BE KAUKĖS.

Kai Pėdsekys sugrįžo iš Rąstų Namo 
prie būrio, jį pasišaukė Muiras slaptai pa
sikalbėti. Net su per dideliu mandagu
mu jis iškėlė tai, ką pirmiau Pėdsekys 
yra padaręs, ir patarė jam kuo greičiau
siai vesti Mabel Dunham.

— Kaip tai, ūkvedy, — nustebo Pėdse
kys. — Čia yra kažkas visiškai nauja; aš 
maniau, kad jūs mano konkurentas.

— Teisybė, jūs turėjote konkurentą, 
ir dar net labai veiklų, bet daugiau aš 
toks nesu. Aš trokštu iš širdies, kad jums 
su Mabel gerai pasisektų.

— Aš jaučiu jūsų bičiuliškumą, ūk
vedy. Reikalą galime laikyti baigtu. Ką 
pažadėjo Mabel ir jos tėvas, tai joks pen
kiasdešimt penktasis ir norėdamas nieko 
prieš negalės padaryti. Teisybė, tėvas ir 
mirdamas nusiramintų, matydamas, kad 
įvyko taip, kaip jo širdis jau seniai troško.

— Žinoma, mirštant yra didelis susi
raminimas žinoti, kad artimuosius palieki 
aprūpintus. Bet jūs suprantate, Pėdseky, 
kad vyras, kuris netenka tokios merginos, 
taip pat reikalingas suraminimo. 

tykius su Amerikos lietuviais, išsiun
tė į šią tautinę stovyklą savo delega
ciją. Į Ameriką išvyko vyr. sktn. K.

Laucius, sktn. J. Vainauskas, sktn. 
Bulota, psktn. J. Vosylius, psktn. P. 
Neniškis ir sk. vyt. S.. Jurjonas.

Mūsų atstovai Amerikoje turi di
delių pareigų. Savo žygiui delegacija

J. E. Cooper
(Tęsinys iš Nr. 11).

— Na, taip. Bet seržanto mirtis dar 
užsitęs kurį laiką, ir, kol mes susituoksi
me, jūs turėsite laiko nusiraminti.

— Stengsiuos, nors man širdį labai 
skauda. Jūs galėtumėte mane daug su
raminti, nes jūs man tą skausmą ir sutei
kėte. Tai yra ypatingas reikalas su tuo 
būriu. Aš — tikras karininkas — esu čia 
tik savanoris, o paprastas žmogus vado
vauja. Nors nenorėdamas, dėl daugelio 
priežasčių, aš galiu paimti vadovavimą į 
savo rankas, kol mes kovojame dėl savo 
šalies garbės ir dėl Jo Didenybės teisių.

— Jūs visai negarbingai patekote į 
priešų rankas. Jūsų sąžinė labai greit nu
siramino. Geriau apie tai nekalbėkite.

— Taip manau ir aš — daugiau apie 
tai nekalbėkime; bet seržantas Dunhamas 
yra hors-de-combat.

— Kaip? — paklausė Pėdsekys.
— Matot, seržantas Dunhamas ilgiau 

vadovauti negali, ir nepritiktų, kad pa
prastas kapralas vestų nugalėtojus. Aš 
manau, kad turiu pasinaudoti karininko 
autoritetu. Kareiviai prieš tai nieko ne
sakys, o jūs, brangus mano bičiuli, aš ti

ilgai ir rūpestingai ruošės. Linkime, 
kad jai savo uždavinį pasisektų pil
nai įvykdyti.

Delegacija išvyko š. m. birž. m. 13 
d. ir grįš apie rugpiūčio mėn. vidurį.

Dedamoje fotografijoje matome 
delegacijos narius ir juos išlydėjusius 
svarbesniuosius sąjungos vadus: bro
lijos vadas vyr. sktn. 
rauskas (viduryje) su 
rauskienė, iš kairės į 
sktn. A. Saulaitis, vyr.
cius, vyr. sktn. K. Palčiauskas, psktn. 
P. Neniškis, sktn. J. Bulota, sktn. J. 
Vainauskas, sktn. A. Tribė, sk. vyt. 
S. Jurjonas.

pulk. J. Ša- 
sktn. Z. Ša- 
dešinę: vyr. 

sktn. K. Lau-

Savo mylimai bendradarbei

sktn. L. MANUMAITYTEI,

sukurusiai naują gyvenimą, lin
kime daug laimės.

Seserijos vyr. vad. 
propagandos skyrius.

kiuosi, neiškelsite jokio prieštaravimo.
— Kareiviams vadovauti, leitenante, 

yra jūsų teisė, aš manau, nors jūs ir bu
vote belaisviu. Čia nė vienas nepriešta
raus jūsų norui.

— Tegul taip ir bus, Pėdseky, o mano 
pranešimuose nebus nutylėti jūsų darbai.

— Ach, tylėkite geriau apie mano dar
bus, ūkvedy. Lundy žino, kuo aš esu miš
ke ir kuo forte, o generolas žino dar ge
riau. Dėl to nesirūpinkite. Savo prane
šimuose pasistenkite pasakyti tikrą tiesą 
apie Mabel tėvo darbus, kuris dabar dar 
yra tiesioginis viršininkas.

Muiras paaiškino, kad sutinka ir yra 
pasiruošęs taip padaryti, kaip sako Pėdse
kys. Abudu nuėjo prie kitų, kurie buvo 
susirinkę apie ugnį.

Čia ūkvedys pirmą kartą, išvykus iš 
Osvego, pradėjo reikalauti pagarbos, pri
klausančios jo laipsniui ir kuri buvo duo
dama paprastose sąlygose — forte. Jis 
nusivedė kaparlą į šalį, pranešė jam, kad 
nuo šio laiko jo klausytų, kaip vado, ir 
įsakė supažindinti kareivius su nauja 
būkle. Niekas nieko nepasakė, ir viskas 
rodėsi tvarkoje, nors seržanto dar nebuvo 
atsiklausta.

Tuo tarpu kapitonas Sanglieras su visu 
filosofišku ramumu buvo užsiėmęs savo 
pusryčiais. Prieš trisdešimt metų jis buvo
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<£jOhjcLo iBacUK-'P.O.UfQ^LO 
pattenas (Laislcaj iiLStems 

ilcantajns
Aš bijau, kad neatlikau savo pa

reigos Jamboree laikraščiui per pas
kutinius 3 mėnesius, bet priežastis 
ta, kad buvau gerokai atitolęs nuo 
pasaulio ir labai užimtas kitais da
lykais tolimojoje Indijoje.

Visų pirma, įvyko visos Indijos 
Jamboree Deltis mieste. Jamboree 
dalyvavo skautai iš visų to milžiniš
ko krašto kampų ir net už jo ribų: 
be berniukų iš tolimų provincijų, 
kaip, pavyzdžiui, Belučistano, Asa- 
mo, Travankoro ir t. t., buvo taip 
pat atstovų iš Kašmiro, Burmos ir 
Ceilono. Bet jau ir pačioje Indijoje 
yra nepaprastai įvairių tautelių, kas
tų ir kalbų hindų, muslimuj sikhų, 
patanų ir kitų tautų tarpe.

Vienas iš pasirodymų Jamboree 
buvo „kavalkada“ arba visų rasių 
procesija, demonstruojanti tautiškus 
kostiumus, tradicijas ir šokius. Toks 
paradas gyvai vaizdavo visiškai skir
tingų tautų būdus, pradedant naga 
galvų medžiotojais ir baigiant bra- 
minų kunigais.

Tuo būdu šis Jamboree man bu
vo be galo įdomus, ir aš linkėjau, 
kad mano broliai skautininkai iš ki
tų kraštų būtų galėję dalyvauti ja
me ir pamatytų įvairiausius žmonių 
charakterius, kuriuos skautybės bur
tai draugiškai sutraukė skautiškoje 
uniformoje.

Prityrę to krašto vyrai — indai 
ir anglai — man prisipažino, kad jie 
niekuomet dar nebuvo taip aiškiai 
įsisąmoninę skautybės judėjimo jė
gos, sukeliančios tokiuose elemen
tuose gerą valią ir tarpusavį sugy
venimą, kurie daugiau už visa kita 
laiduoja pasaulio taiką.* * *

Bet kalbėkime apie labiau mums 
rūpimus dalykus.

Palikęs skautiškus reikalus, atsi
lankiau Indijos šiaurės vakarų ru- 
bežiuje, kur britų kariuomenė nuo
lat budi, saugodama taikingus gy
ventojus nuo karingų tautelių už
puolimų.

Čia praleidau kelias laimingas 
dienas savo pulke, 13 karališkuose 
gusaruose. Jų tarpe švenčiau savo 
80 gimimo dieną, pamiršdamas trum
pam laikui skautus tolimuose kraš
tuose. Bet tai įvyko tiktai trumpam 
laikui.

Tą nepaprastą rytą vietos paštas 
nusėjo mano kambario grindis nesu

skaitomais telegramų, laiškų ir at
virukų ryšuliais — sakau, nesuskai
tomais, nes tą dieną ir dieną po jos 
potvynis neatslūgo, kol spėjau, kad 
buvo apie 5.000 korespondencijų (ir 
telegramų). Mano dienos programa 
buvo jau numatyta, taigi negalėjau 
viso perskaityti, juo labiau, atskirai 
įsigilinti.

Galėjau tiktai įvertinti gerą va
lią, kurią reiškė mano puikūs broliai, 
skautai visuose pasaulio kraštuose ir 
dėkoti Dievui už tai. Mano širdis pil
na dėkingumo ir meilės jiems, bet 
žodžiais neįstengiu to išreikšti.

Gerai suprantu, kad ne vienas 
berniukas, atsiuntęs man savo svei
kinimą, nusivylė negavęs jokio at
sakymo. Bet kas daryti? Mano vie
nintelė viltis yra, kad jūs, kurie skai
tysite, ką aš čia rašau, išaiškinsite 
savo berniukams, kaip sunku atsa
kyti į parodytą man širdingumą ir 
tinkamai išreikšti nuoširdų dėkingu
mą, kurį aš jaučiu.

Baden-Powellis.

atsiskyręs su pulku, turėdamas tokį laips
nį, kokį dabar turėjo Muiras. Turėdamas 
nepajudinamą drąsą, didelį sugebėjimą 
valdyti laukinius, stiprų kūną, jis pasiro
dė vadovaujančiam generolui tinkamas 
tvarkyti indėnų karo reikalams. Taip jis 
priėjo ligi kapitono laipsnio. Jis buvo be
veik priėmęs indėnų papročius, vadovavo 
dažnai indėnų būriams jų grobiamuose 
žygiuose. Nors negalėdamas suvaldyti sa
vo žmonių laukiniškumo, jis mokėjo iš
naudoti jų kariškus gabumus taip, kad 
buvo net gavęs „Titnago Širdies“ vardą. • 
Visame pasienyje drebėjo moters ir vai
kai, išgirdę šį vardą.

Pėdsekys ir Sanglieras susitiko prie 
laužo ir ilgai vienas kitą stebėjo, nepra
tardami jokio žodžio. Abudu jautė, kad 
vienas antram baisūs priešai ir nors, bū
dami kariai, atvirai susitinka, bet jų sie
kimai ir charakteriai yra skirtingi.

Vienas tarnavo dėl pinigų ir dėl laips
nio, kitą likimas buvo atnešęs į šias lau
kines vietas. Jo gimtasis kraštas kaip tik 
buvo reikalingas tokių gabumų ir pasi
aukojimo.

Pėdsekys laikė Sanglierą narsiu kariu 
ir buvo tikras, kad daugelis apie jį lei
džiamų paskalų yra neteisingos. Bet • 
Sanglierui Pėdsekys buvo mįslė. Jie ne
galėjo suprasti žmogaus, apie kurio pasi

aukojimą, protingumą ir teisingumą jis 
buvo dažnai girdėjęs.

Abudu narsuoliai vienas antrą valan
dėlę stebėjo; paskui kapitonas Sanglieras 
mandagiai kilstelėjo savo kepurę.

— Monsieur Pėdseky, — tarė» jis drau
giškai juokdamasis, o tas yra tikras išro
dymas kario drąsos ir ištikimybės. — Ar 
jūs mokate irokėziškai?

— Taip, aš suprantu tų šliužų kalbą 
ir prireikus galiu ja kalbėti, bet ne tik 
kalba, o ir žmonės mano skoniui netinka. 
Bet tiek to; aš jus dažnai esu matęs, nors 
tik mūšyje ir, galiu pasakyti, visada pir
mose eilėse. Jūs gerokai esat matę mūsų 
kulkų.

— Jūsų niekados, pone. Mūšio metu 
kulka iš jūsų rankos yra tikra mirtis. Jūs 
nušautumėt ir geriausią salos kareivį.

— Gal būt. Bet jeigu viskas apie tuos 
tamstos kareivius būtų žinoma, tai jie pa
sirodytų didžiausi niekšai. Tai jūsų ne
turi įžeisti, pone Sanglierai, bet jūs esate 
neabejotinai blogoje draugijoje.

— Taip, pone, — atsakė Titnago Šir
dis, Pėdsekio žodžius priimdamas pusiau 
komplimentu. Bet ką tai reiškia? Ką 
padarė tas jaunuolis? — Jis parodė į kitą 
laužo pusę, kur du kareiviai ruošėsi su
rišti Jasperio rankas. Jiems įsakinėjo 
Muiras.

— Ką tai reiškia!? — sušuko Pėdsekys, 
šokdamas greit į priekį ir abudu karei
vius savo stiprių muskulų jėga nusviesda
mas į šalį. — Kas drįsta taip elgtis su 
Jasperiu, Gėluoju Vandeniu? Kas yra 
toks įžūlus tai daryti net prieš mano akis?!

— Tai yra mano įsakymas, Pėdseky, 
— atsakė ūkvedys, — ir aš įsakau pasi
imdamas visą atsakomybę sau. Jūs, ma
nau, nesakysite, kad neturiu teisės įsa
kyti, jei įsakau kareiviui, būdamas ka
raliaus karininkas.

— Jeigu ir pats karalius sakytų, kad 
Jasperis to užsitarnavo, tai ir jo žodžiais 
aš netikėčiau ir jo žodžius užginčyčiau. 
Ar ne ką tik tas jaunuolis išgelbėjo mūsų 
skalpus ir padarė tai, kad mes nugalėjo
me? Ne, leitenante, jei jūs taip naudo
jatės savo autoritetu, tai aš jus negerbiu.

— Tai kvepia nepaklusnumu, — atsa
kė Muiras. — Pėdsekiui mes per daug 
leidžiame. Teisybė, kartą mums rodėsi, 
kad Jasperis patarnavo, bet negalime už
miršti ir praėjusių dalykų. Juk pats ma
joras Lundy jį seržantui Dunhamui išda
viku nurodė. Ar mes patys savo akimis 
nematėme, kad jis išdavė? Tegul tiesa 
pasirodo šviesoje, kaip jūs, Pėdseky, daž
nai sakote. Klasta yra didesnė nuodėmė, 
negu pavydas.

Kapitonas Titnago Širdis patraukė pe-

269

12



Skautiškų piešinių 
konkurso laimėtojai 

kalba!

Praeitame numery įdėjome X premi
jos laimėtojo laišką. Šiame numery kalba 
I premijos laimėtojas.

Gyvenime nuo laimės nepabėgs 
tie žmonės, kurie dirba; dirba kilnų, 
naudingą darbą. Pasisekimo paslap
tį atidengti reikia trijų dalykų: dar
bo, darbo ir darbo! „Kas nedirba, 
mielas vaike, tam ir duonos duot ne
reikia“ — sako sena lietuvių patarlė.

Taigi, draugai, piešėjai, busimie
ji kūrėjai, jei dirbsite — ar piešite, 
ar lipdysite, — sakysim, žmogaus 
veidus ar judesius, įdėkite darbo ir 
savo „dūšios“, tada ir jums ir kitiems 
bus aišku, kas norėta kūriny pasa
kyti. Gal daugelis ano konkurso da
lyvių dirbdami taip pat „kankinosi“, 
norėdami išgauti ar tai veido išraiš
ką, ar judesį, bet, gal būt, nesisekė, 
išėjo ne tas, kas norėta. Nereikia nu
siminti. Daugiau darbo ir meilės tam 
darbui, o pasisekimas neabejotinas!

Skautams, kūrėjams sušunku: — 
Dirbk ir Budėk!

Petr. Pauliukaitis.

l)a.ūtuoįcmčia.L sesei

Kai dainuoji tu dainelę, 
rodos, džiaugsmo vieškeliuose 
laimė lydi mane, sesele, 
ir aš daug tada žaduosi.

Dainos garsas toks vingiuotas 
supdamas mane vilioja, 
ir, kai aidas toliuos šaukia, 
širdis laimę vien kartoja.

Ta tavo daina, sesele, 
lengvasparnio juoko pilna, 
it laimužė šilkarūbė, 
džiaugsmą daro šventą, kilnų.

Balys Raugas.

Vakaro vėjas juostelę mėlyną 
Draiko, iš lėto po pilkąjį klonį. 
Ugnies liežuvių žavingą gėlyną 
Palydi skautų daina maloni. 
Aplinkui laužą gyvas vainikas. 
Jo žiedai vilčių ugnis kūrena. 
Jų kilnūs norai džiaugsmu patvinę, 
Lakias svajones į ateitį gena. 
Ilgi liežuviai žegnoja tamsą. 
Juokas ir dainos suardo tylą. 
Tamsūs šešėliai ritmingam šoky, 
Tai nusileidžia, tai vėl pakyla. 
Maišosi, sukas jausmai susipynę. 
Dega troškimai. Liepsnoja širdys. 
Laužas iš naujo atželdins kelmynę. 
Laužas atbukusias sielas pagirdys.

Skili. Vikt. Petrauskas.

čiais. Paskui jis rimtai ėmė vadžioti aki
mis nuo Jasperio ant Muiro ir nuo Muiro 
ant Jasperio.

— Man nerūpi nei jūsų pavydas, nei 
jūsų klasta, — atsakė Pėdsekys. — Jaspe- 
ris, Gėlasis Vanduo, yra mano bičiulis. 
Jis yra kilnus ir ištikimas, ir joks pen
kiasdešimt penktasis nepalies jo, kol aš 
galiu tai sutrukdyti. Jūs galite įsakyti sa
vo kareiviams. Man ir Jasperiui jūs nesat 
viršininkas.

— Puiku! — sušuko Sanglieras.
— Ar jums nereiktų paklausyti proto, 

Pėdseky? Manau, jūs nepamiršote mūsų 
įtarimų. Ir štai yra naujas įtarimas, ku
ris anuos papildo ir persveria. Štai šitą 
siaurą vėliavos skiautelį rado Mabel Dun
ham ant vieno salos medžio šakos apie 
valandą laiko prieš užpuolimą. Pažiūrėkit 
į „Debesies“ vėliavą ir įsitikinsit, kad ta 
dalelė yra nuo jos paimta.

— Mano brangusis, tai jau truputį per 
daug, — sumurmėjo Sanglieras prancū
ziškai.

— Nekalbėkit man apie jokias vėlia
vas ar ženklus, nes aš pažįstu širdį, — 
karščiavosi Pėdsekys. — Ne, ne; šalin 
rankas nuo Jasperio arba mes pamatysim, 
kas daugiau gali: jūs ir jūsų penkiasde
šimt penktojo pulko žmonės, ar Gyvatė, 
„Killdeer“ ir Jasperis su savo laivo žmo-
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nėmis. Jūs per daug pasitikite savo jėga, 
leitenante Muirai, kaip per mažai verti
nate Jasperio ištikimybę.

— Labai puiku, — pritarė Sanglieras.
— Dabar, Pėdseky, jei aš turiu kal

bėti atvirai, tai kalbėsiu. Štai kapitonas 
Sanglieras ir Aštrioji Strėla, narsusis tus- 
karora. Abudu juodu man pranešė, kad 
tas nelaimingas jaunuolis yra išdavikas. 
Po tokio įrodymo, aš manau, jūs nesi- 
priešinsit.

— Nelaimingasis, — murmėjo pran
cūzas.

— Titnago Širdis yra narsus karys ir 
nieko melagingo nesakys apie dorą jūri
ninką, — sušuko Jasperis. — Ar yra čia 
išdavikas, kapitone Sanglierai?

— Taip, — įterpė Muiras, — leiskite 
jam pasakyti, jei jūs norit, nelaimingas 
jaunuoli, kad tiesa išeitų aikštėn. Kaip 
yra, kapitone, ar jūs matote tarp mūsų 
išdaviką?

— O — taip — be abejo!
— Per daug melo, — suriko Aštrioji 

Strėla stipriu savo balsu. Lyg negalėda
mas susivaldyti, jis stuktelėjo ranka Mui- 
rui į krūtinę. — Kur yra mano kariai, kur 
žadėtieji anglų skalpai?! Per daug melo!

Muiras ne tik kad troško garbės, bet 
buvo ir pakankamai drąsus. Šį stuktelė
jimą jis palaikė nesąmoningu dalyku, pa

darytu iš per didelio susijaudinimo. Jis 
žengė atgal ir griebė šautuvą. Jo veido 
bruožai iš pykčio buvo iškrypę, ir jude
siai išdavė jo mintis.

Bet Aštrioji Strėla buvo už jį greitesnis. 
Jis apsižvalgė laukinio žvilgsniu, ištrau
kė iš už diržo aštrų peilį ir tuo pat aki
mirksniu įsmeigė jį ligi rankenos į priešo 
krūtinę.

Šiam parkritus po kapitono Sangliero 
kojomis, jis ramiai pasakė:

— Dalykas baigtas, — ir patraukė pe
čiais. — Vienu nelaiminguoju mažiau.

Tai įvyko taip greit, kad niekas nega
lėjo sukliudyti. Aštrioji Strėla garsiai su
rikęs puolė į krūmus. Baltaveidžiai buvo 
per daug sumišę, kad galėtų jį vytis. 
Cingachgukas buvo visai ramus. Vieną 
akimirksnį po to, kai krūmai paslėpė 
bėglį, jie vėl prasiskyrė ir paslėpė vijiką.

Jasperis Vesternas prancūziškai kalbė
jo gana gerai, ir Sangliero žodžiai ir elgi
masis jį nustebino.

— Sakykite, mano pone, — tarė jis 
angliškai, — ar aš esu išdavikas?

— Štai yra išdavikas, — visai ramiai 
atsakė prancūzas. — Jis buvo mūsų agen
tas — mūsų draugas — tikriausiai jis bu
vo didelis niekšas. Štai, žiūrėkite.

Taip sakydamas, Sanglieras pasilenkė 
prie negyvo ūkvedžio ir ištraukė iš jo
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MASTELIAI
Atvaizduojant žemės paviršių plane, 

tenka jį sumažinti. Sumažinimas turi būti 
taip atliktas, kad išliktų panašumas; todėl 
a) visos linijos turi būti sumažintos pro
porcingai ir b) kampai tarp linijų turi lik
ti tie patys. Sumažinus gaunamas nedi
delio formato, patogus vartoti, planas.

Santykis, kuris rodo, kiek kartų linijos 
plane yra sumažintos, t. y. trumpesnės už 
linijas vietoje, vadinasi mastelis. Jis iš
reiškiamas trupmena m" kur mastelio 
vardiklis M gali turėti įvairias reikšmes. 
Paprastai vardikliui parenkamos patogios 
reikšmės. Metrinėje matų sistemoje M bū
na išreikštas vienetu su nuliais ar 2, 5, 
25 su nuliais.

1. Turime mastelį 1:2 500; tai reiškia, 
kad 1 cm plane atitinka 2 500 cm ar 25 m 
ilgio linija natūroje.

2. Planas paklotas mastelyje 1: 25 000; 
išmatavę jame atstumą tiesia linija tarp 
X ir Y kaimų, gavome 4 cm. Reikia su
žinoti, koks yra tarp jų atstumas.

Sudarome proporciją:
1 cm — 250 m
4 cm — X m 

250 X4
X =------- = 1000 m.

1
Matome, kad toks skaitmeninis maste

lis atstumams rasti nėra visai patogus. 
Tam tikslui vartojami grafiniai masteliai: 
a) išilginis ir b) skersinis. Jie yra iš
braižomi.

Išilginiai masteliai.
Ant gulsčios linijos atidedame keletą 

vienodo ilgio atkarpų: AB, BC, CD ir t. t. 
(4—10). (1 br.). Kraštutinė kairioji at-

r.9o»oo

1 br.

karpa AB vadinama mastelio pagrindu. 
Ji dalinama į 10 ar 20 lygių dalių. (Kalbu 
tik apie metrinę matų sistemą). Pagrin
das turi būti taip parinktas, kad atitiktų 
skaičiui, išreiškiamam vienetu su nuliais 
(10, 100, 1000...) ir nebūtų trumpesnis 
už 1 cm.

3. Reikia išbraižyti išilginį mastelį 
1:5 000; renkame pagrindą:

1 cm — 50 m
50 m padėjus pagrindan, mastelis bus ne
patogus; todėl imame 100 m:

X — 100 m.
Surandame X = 2 cm. Reiškia maste

lio pagrindan dedame 2 cm. Galėtume 
dar paimti pagrindan 10 m, bet tada pa
grindas išeina per trumpas — tik 0,2 cm.

. 1 1
4- * 25 000 relkla rastl Pa"

grindą:

1 cm — 250 m
X — 100 m 

100X1
X =------- = 0,4 cm

250

Toks pagrindas per trumpas. Paėmę už 
pagrindą 1000 m, iš panašios proporcijos 
gauname:

X =--------- = 4 cm.
1000X1

250

Padalinę mastelio pagrindą į 10 dalių, 
gauname mažiausią mastelio padalinimą, 
lygų 0,4 cm. Vietoje šiems 0,4 cm atitin
ka (1:25 000)

1 cm — 250 m 
0,4 cm — X m 

250X0,4
X =--------- = 100 m.

1

Mažiausio mastelio padalinimo vertė 
vadinama mastelio tikslumu. Mastelio 
1: 25 000, kurio pagrindo mažiausio pada
linimo ilgis 0,4 cm, vertė, kaip apskaičia
vome, lygi 100 m. Tai reiškia, kad dir
bant su šiuo masteliu į linijas, trumpes
nes už 100 m, galime nekreipti dėmesio, 
jų visai nematuoti, nes vistiek tame mas
telyje jų negalėsime pabrėžti. Toks tiks
lumas yra per mažas. Todėl šiuo atveju 
mastelio pagrindas dalinamas į 20 dalių ir 
sutvarkomas taip, kaip nurodyta 2 br. 
Taip sutvarkyto mastelio tikslumas 50 m.

f 2 $OO(i

.... J~~...  ■ U.
2 br.

kišenės piniginę. Jis ją iškratė ant žemės, 
ir daugybė luidorų iškrito ir nusirito prie 
kareivių, kurie buvo pasiruošę juos pa
imti. Su panieka metęs piniginę į šalį, 
Sanglieras atsigrįžo vėl prie savo sriubos 
ir pradėjo visai ramiai valgyti.

11. PRIE MIRŠTANČIO LOVOS.

Kai kareiviai Muiro lavoną nunešė to
liau ir uždengė apsiaustu, pasirodė Čin- 
gachgukas ir tylėdamas atsisėdo savo vie
ton prie ugnies. Sanglieras ir Pėdsekys 
tuoj pastebėjo, kad jis prie savo diržo turi 
visai šviežią, kruviną skalpą.

Pėdsekys paklausė kapitono apie Mui
ro padarytą išdavimą. Šis nematė reikalo 
ilgiau slėpti.

Penkiasdešimt penktiesiems pasiro
džius prie sienos, jis pats pasiūlė prie
šams savo patarnavimą. Jis gyrėsi, kad 
pats Lundy laiko jį labai ištikimu ir, ge
rai progai pasitaikius, jis galėsiąs duoti 
pakankamai svarbių žinių.

Jo sąlygos buvo priimtos. Kapitonas 
Sanglieras daug kartų netoli Oswego for
to pasimatydavo su juo; vieną naktį buvo 
net į garnizoną atvykęs. Aštrioji Strėla 
paprastai būdavo tarpininkas. Laiškas 
majorui Lundy, kurio originalas buvo pa

ties Muiro parašytas, buvo atneštas į 
Frontenaką. Ten jį nurašius, Aštrioji 
Strėla nešė vėl atgal, ir tada jį begrįžtantį 
paėmė „Debesis“. Nepaprastas atlygini
mas — pinigai, kurie buvo rasti pas miru
sįjį — jį sugundė dalyvauti seržanto 
Dunhamo pradėtam darbe ir duoti prie
šams ženklą pulti.

Nors jis Mabel būtų gal vedęs, kaip ir 
kiekvieną kitą, bet jo tariamoji meilė bu
vo tik priemonė apsisaugoti nuo įtarimo.

— Štai mano ranka, — tarė Sanglieras 
Pėdsekiui. — Jūs esat pagarbos vertas, o 
tai jau yra daug. Mes priimame šnipus, 
kaip ir kokius vaistus savo naudai, bet aš 
biauriuosi jais.

— Aš paspausiu jūsų ranką, kapitone, 
nes jūs esat tikras ir teisingas priešas ir 
geras vyras. Bet ūkvedžio kūnas niekad 
neterš anglų žemės. Aš maniau jį nuvežti 
į garnizoną, kad ten su kariškiui pridera
ma garbe palaidotų. Bet dabar tegul lie
ka čia, kur rado užmokestį už savo darbą. 
Kapitone Sanglierai, aš visai pritariu, kad 
taip elgtis su išdavikais iš dalies turi kiek
vienas teisingas kareivis, bet nieko tokio 
aš ir matyti nenoriu. Išdavimas yra baisus 
nusidėjimas savam kraštui, draugams ir 
pačiam Dievui, aukščiausiam Viešpačiui.

— Jasperi, vaike, vieną žodį su jumis, 
tik vieną minutę.

Pėdsekys nusivedė jaunuolį į šalį ir, 
spausdamas jo ranką, tarė su ašaromis 
akyse:

— Jūs pažįstat mane, Jasperi, ir aš pa
žįstu jus; viskas, kas atsitiko, mano nuo
monės apie jus nepakeitė. Aš jų pasako
mis netikėjau, nors dalykas — prisipa
žįstu — vieną kartą labai rimtai atrodė. 
Taip, atrodė vertas pasvarstyti. Aš jus ne
įtariau nė vieną minutę, nes žinojau, kad 
jūs savo gabumus nepakreipsit tokiu ke
liu, bet aš neįtariau nė ūkvedžio.

— Ir jis... karaliaus karininkas, Pėd
seky.

— Jis nevertas to vardo, Jasperi Ves
ternai. Jis turėjo Dievo įsakymą teisingai 
elgtis ir savo artimiems gera daryti, bet, 
priešingai, jis pasielgė visai niekšiškai.

— Taip, jei dar tiesa, kad jis norėjo 
suvilioti Mabel, jos nemylėdamas.

— Teisybė, tai biaurus darbas; jis tu
rėjo turėti savo gyslose mingų kraujo.

— Tik akiplėša vyras gali nepadoriai 
elgtis su moterimi. Dievas sutvėrė ją 
silpną, ir mes ne jėga, o švelnumu turi
me įgyti jos meilę.

— Vargšas seržantas yra netoli mirties. 
Jis man atidavė savo dukterį žmona, ir 
Mabel, gera mergaitė, sutiko. Tačiau rei
kia pagalvoti, nes aš turiu rūpintis dvie
jų asmenų gerove, patenkinti dvi širdis.
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Štai dažniausiai vartojami išilginiai 
masteliai ir jų pagrindai:

kraštutinių statmenų atidedame 10 vieno
do ilgio (3:4 mm) atkarpėlių ir atitin
kamus taškus, lygiagrečiai pagrindui, su
jungiame tiesiosiomis. Paskui pagrindas 
viršuj ir apačioj padalinamas į 10 lygių 
dalių. Taškai sujungiami kaip nurodyta 
3 br.

1 : 1 000
1 :2 000
1 : 2 500
1 :5 000

5
4
2

10
10
10
10

0,01
0,05
0,04
0,02

0,1
1,0 
1,0 
1,0

u

GO
CB

Išilginiame mastelyje 1 cm daugiau 
kaip 10 dalių nedalinamas, nes paprastų 
įrankių pagalba (trikampių ir pieštuko), 
tai sunku atlikti. Tuo tarpu gi matome, 
kad mastelyje 1:100 000, 0,1 cm vietoje 
sudaro 100 m. Reiškia linijos, trumpesnės 
už 100 m, nebeturi reikšmės. Todėl, kai 
reikia kloti tikslesnius planus, vartojami 

skersiniai masteliai.

o ~ o
1

-u “O

1 "H a
5 °

-o a
C5 O-

C3
GL cx

M ec.2 z •« 
boti

M
tiS »N M >N 12

Pa
 

ve Pa
 

lin M
; 

ilg s s

1 : 1 033 1 10 m 10 dal. 0, 1 cm 1 m
1 : 2 000 5 100 „ 20 „ 0,25 „ 5„
1 : 2 500 4 100 „ 20 „ 0, 2 „ 5„
1 : 5 000 2 100 „ 10 „ 0, 2 „ 10 „
1 : 10 000 1 100 „ 10 „ 0, 1 „ 10 „
1 : 25 000 4 1003 „ 20 „ 0, 2 „ 50 „
1 . 50 000 2 1003 „ 10 „ 0, 2 „ 100 „
1 : 100 000 1 1000 „ 10 „ 0, 1 ,, 100 , ,

Šie masteliai leidžia centimetrą pada
lyti į 100 dalių.

Braižymas. Suradę m. pagrindą, atide
dame jį keletą kartų ant gulsčios linijos. 
Iš gautų taškų iškeliame statmenis. Ant

Trumpiausios linijos brėžinyje yra be 
ir kr. Jų ilgį surandame iš šių sampro
tavimų:

/\ abc panašus į /\ amn. Iš panašu
mo, pagrindą pažymėję raide p, rašome 

proporciją:
be : mn = ac : an

mn = Vio p; an = 10 ac;
Įstatę reikšmes, gauname:

be : 1/io p — ac : 10 ac; iš kur
1/io p • ac 1

be —------------ =----- p.
10 ac 100

Jei p — 1 cm, tai be = 0,01 cm.
Šis mažiausias mastelio padalinimas 

turi įvairias vertes, esant įvairiems mas
telio vardikliams.

Palyginę pirmąją lentelę su antrąja, 
matome, kad skersiniai masteliai daug 
tikslesni.

Be išrodinėjimų pastebėsime, kad at
karpa prie antrosios horizontalinės lini
jos, tarp statmens iš O ir įstrižosios iš O, 
dukart ilgesnė už be, prie trečiosios — 
3 kartus ir t. t.

5. Išmatavome 145 m ilgio liniją. Ją 
reikia atidėti plane 1: 5 000. a) Atskai- 
tome nuo mastelio pagrindo pradžios kai
rėn keturis padalinimus; turime 40 m.

b) Įstriža linija keliame skriestuvą iki tos 
horizontalės linijos, prie kurios parašyta 
5; turime 45 m. c) Įstatę vieną skriestu
vo kojelę rastame taške, praskečiame ant
rąją, lygiagrečiai pagrindui, iki to mas
telio padalinimo, prie kurio parašyta 100; 
turime 145 m 5000 kartų sumažintus.

6. Išmatavę atstumą plane 1:5000 tarp 
M ir N sodybų, gavome 5,66 m. a) De
šiniąją skriestuvo kojelę statome prie to
kio mastelio padalinimo, kad kairioji at
sidurtų mastelio pagrinde, b) Lygiagre
čiai pagrindui abi skriestuvo kojeles ke
liame (dešiniąją padalinimo statmeniu), 
kol kairioji kirs įstrižąją liniją, c) Padarę 
atskaitymą, gauname atstumą = 283 m.

Darant paprasčiausias nuotraukas, nau
dinga mokėti išbraižyti t. v. „žingsnio 
mastelį“. Jis reikalingas tada, kai matuo
jame žingsniais, o planą braižome metrais. 
Žingsniai skaičiuojami poromis, todėl ir 
mastelį braižysime atitinkamą.

Pvzd., žingsnio ilgis = 0,80 m. Paren
kame patogų pagrindą X, atitinkantį 100 
porų žingsnių.

1 pora žingsnių — 1,60 m
100 „ „ 160 m

Plano mastelis 1:10 000
1 cm — 100 m

X cm — 160 m

160-1
X =------- = 1,60 cm.

100
Gauname patogų naudotis mastelį (4 br.).

Į ---- l Į į; r j ' iniTT

4 br.

Panašūs skaičiavimai ir kitokiems mas
telio vardikliams. Kiekvienam žingsnio 
ilgiui reikia išbraižyti atitinkamą mastelį.

Kult.-geod. K. Macevičius.

Jasperi, aš suprantu, kad netinku tam 
meiliam kūdikiui.

Gėlasis Vanduo, išgirdęs apie tuos da
lykus, vos galėjo kvėpuoti. Nors jam iš 
dalies pasisekė nuslopinti tas susijaudini
mas, bet jo veidai buvo mirtinai išbalę. 
Bet vis dėlto jis dar galėjo drąsiai at
sakyti:

— Nekalbėkit taip, Pėdseky; jūs esat 
pakankamai geras ir kokiai karalienei.

— Taip, taip, vaike, pasak jūs, dar ir 
per geras. Tikrai, Mabel pakankamai tu
rėtų žvėrių, žuvų ir karvelių. Bet ji yra 
išsilavinusi, turi daug minčių, o gyveni
mas su manimi būtų tamsus, ir ji neturė
tų, su kuo savo žiniomis pasidalinti. Ne, 
kiekvienas žmogus turi elgtis taip, kiek 
vertas.

— Jau iš jūsų žodžių išeina, kad su . 
jumis gyventi galėtų kilniausia pasauly 
dama.

— Aš žinau, Jasperi, jūs taip manote, 
bet, turiu pasakyti, taip nėra. Jei aš tu
rėčiau pareigą jus suvesti į porą, būčiau 
visai be rūpesčio. Bet mergaitė pati turi 
pasirinkti. Ir ji pasirinks tą, katras jos 
amžiui ir jos vaizduotei yra artimesnis, 
o ne kokį apysenį vyrą, kuris galėtų jai 
tėvas būti, kuris susiraukęs ją išgąsdinti 
galėtų. Aš stebiuosi, Jasperi, kad Mabel 

anksčiau jums savo palankumo neparodė, 
užuot apie mane galvojusi.

— Palankumo man, Pėdseky? — at
sakė jaunuolis, stengdamasis aiškiai kal
bėti ir savo sumišimo neišduoti. — Kas 
manyje tokiai mergaitei, kaip Mabel Dun
ham, galėjo patikti? Aš turiu visas tas 
klaidas, kurias jūs savyje randate; bet 
neturiu nieko nepaprasto, kuo jūs net ko
kio generolo dėmesį į save atkreiptumėt.

— Jau daug moterų per miškus esu 
vedęs ir su jomis keliavęs į garnizoną, 
bet nė viena man nepatiko, kol pamačiau 
Mabel Dunham. Teisybė, dar pirmiau 
seržantas pats norėjo, kad aš ją pamilčiau, 
bet dabar, — tegul niekas nežino, — die
ną ir naktį apie ją galvoju. Aš esu tvir
tas, kaip jūs, Jasperi, žinote, ir galiu sa
ve suvaldyti, bet nežinau, kaip būtų, jei 
reiktų Mabel Dunham netekti.

— Daugiau nekalbėkime apie tai, Pėd
seky, — tarė Jasperis, spausdamas jam 
ranką. — Jūs esat vienas antro verti, jūs 
vienas antrą mylite; jos tėvas jus parinko 
jai vyru, ir niekas neturi teisės šį spren
dimą pakeisti.

Atėję pas laužą, juodu rado sugrįžusį 
nuo seržanto Kapą, apie neseniai buvu
sius įvykius dar nieko nežinantį. Jis buvo 
susimąstęs ir nuliūdęs.

— Ši mirtis, mano ponai, — pratarė jis,
— yra labai liūdna. Narsus karys, seržan
tas Dunhamas, baigia savo gyvenimo siū
lą. Jis dar vis kovoja su mirtimi ir lai
kosi, gal būt, iš meilės savo vienintelei 
dukteriai. Jei bičiulis nori iškeliauti ilgon 
kelionėn, tai aš jam mažiausiai linkiu 
skubaus ir laimingo iškeliavimo.

— Ar tik jūs nenorit seržantą prieš 
laiką į kapus nuvaryti? — subarė jį Pėd
sekys. — Gyvenimas saldus taip pat ir 
senam.

Kapas beveik nusigando tų žodžių; 
niekad jam nebuvo atėjusi į galvą mintis 
pagreitinti savo svainio mirtis.

— Seržantas Dunhamas yra mano svai
nis ir mano draugas, — atsakė jis karštai.
— ‘Jis taip gyveno, kaip vyrui pridera 
gyventi, ir negalėtų 'būti didesnio nusi
kaltimo, kaip norėti jo mirties. Mes visi, 
ir geriausi iš mūsų, esame mirtingi, — 
su tuo jūs sutiksit. Tai turi būti mums 
pamokymas nesididžiuoti savo jėgomis ir 
nesikelti į puikybę. Kur yra ūkvedys, 
Pėdseky? Reikia, kad ir jis ateitų ir tartų 
vargšui seržantui atsisveikinimo žodį, 
kuris kiekvienam iš mūsų yra malonus.

(Bus daugiau).
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KOTO APARATAS, KUPRINĖ IR 
KELIOS PASTABOS.

Dar tik kelios dienos ir jau išsi
pildys tavo visos žiemos svajonės. 
Gal tu ne sykį pamokų metu, kai 
mokytojas aiškino matematikos for
mules, įbedęs akis žiūrėjai į jį, o ta
vo mintys sukosi, kur ir kaip pra
leisi atostogas; aišku, keliaudamas 
ar stovyklaudamas.

Lietuva yra graži: Zarasų kraš
tas su savo blizgančiais, kaip sidab
ras, ežerais, Nida savo kopomis ir 
plačiaragiais elniais vilioja kiekvie
ną, o Žemaitija savo upių gražiais 
skardžiais.

Ir kas šiandien priklauso prie tų 
laimingųjų, tai yra gali atostogas 
praleisti keliaudamas, tas dėdama
sis savo daiktus į kuprinę, be abejo, 
nepamirš savo foto aparato. Kelio
nei, be foto aparato, į savo kuprinę 
priimk ir šias kelias mano pastabas, 
kurios gal padės iškelti tau kokią 
naują mintį savo galvoje.

Štai jos:
Jei tu savo foto aparatą brangi

ni, su juo apsieini atsargiai ir jį už
laikai švariai, tai jis yra, be abejo, 
geras, nežiūrint to, ar jis bus blo
gesnės ar geresnės firmos. Dažnai 
girdima sakant, kad nuotraukos iš
ėjusios blogos dėl to, kad su pigiu 
aparatu fotografuotos. Aišku, bran
gesniam aparatui daugiau pasitiki
ma, bet negalima pamiršti, kad ir 
su pigiu aparatu padaroma gerų 
nuotraukų.

Tvirtinti negalima, kad nuotrau
kų gerumas priklauso vien nuo apa
rato. Jos priklauso nuo to, kieno ran
kose aparatas laikomas. Geru foto 
mėgėju niekas negimsta. Foto me
nas, kaip ir kiekvienas dalykas, ku
rio nori išmokti, turi būti studijuo
jamas. Aparatas yra tik priemonė 
tavo foto menui išreikšti, tarsi tapy
tojui teptukas. Juk niekuomet nesi 
girdėjęs, kad kas nors, žiūrėdamas į 
gražiai nutapytą paveikslą, paklaus
tų, kokiu teptuku jis tapytas. Tuo 
tarpu priprastas dalykas paklausti, 
kokiu foto aparatu fotografuota. Ir 
vėliau nepavykusios nuotraukos kal
tė suverčiama foto aparatui. Įsidė
mėk, kad ir su Box foto aparatu kai 
kurie foto mėgėjai padaro gerų nuo
traukų. Svarbu yra pasirinkti moty
vus tokius, kad jie neprašoktų tavo 
foto aparato pajėgumo. Kas, pavyz-

FOTOGRAFUOTI GALI KIEKVIENAS
džiui, mėgina su Box foto aparatu 
fotografuoti automobilių lenktynes 
ar bėgančius sportininkus, tas jau 
seniai peržengė savo foto aparato pa
jėgumą. Bet jei jis su savo Boxu fo
tografuos gamtos vaizdus, stovinčius 
žmones ar gyvulius, užtikrinu, kad 
jis savo nuotraukomis bus patenkin
tas (žinoma, reikia pakankamai ge
rai apšviesti).

Ir dar kai kas. Pasistenk, kad šią 
vasarą darytos nuotraukos nebūtų 
tie patys motyvai, kuriuos tu jau 
pernai fotografavai. Ieškok naujeny
bių ir stenkis kiekviename žingsnyje 
ką nors nauja sukurti. A. L-nė.

Nuotr. V. Palinausko.

Vioo ar 1/500 SEKUNDĖS?

Jei tau teks keliaujant važiuoti trau
kiniu, be abejonės, tu neiškęsi pro einan
čio traukinio langą nepadaręs keletą nuo
traukų. Jei nebūsi patyręs iš pirmesnių 
laikų, tai tokią nuotrauką apšviesi Vioo 
sek. Tą nuotrauką išryškinęs (jei trauki
nys pripuolamai nebus ėjęs pamažu) pa
matysi, kad arti stovintieji daiktai išėjo 
neryškiai, o toliau stovintieji — ryškūs. 
Jei tu žinosi ir prisiminsi, kad judantį 
daiktą reikia juo trumpiau apšviesti, kuo 
jis arčiau mūsų yra, tai čia nebus nieko 
ypatingo. Nes ar mes stovėsime ir foto
grafuosime judantį daiktą, ar mes patys 
judėsime ir fotografuosime stovintį daik
tą, tai bus lygiai tas pats. Ir todėl foto
grafuojamų iš einančio traukinio vaizdų 
artuma reikalauja trumpesnio apšvietimo, 
ne kaip toluma.

Yra apskaičiuota nuo kokio atstumo 
mes jau galime paimti iš einančio trauki
nio vaizdą, kad jis būtų pakankamai ryš
kus. Jei objektyvo fokuso ilgumas bus 
5 cm, jo stiprumas bus F : 3,5, tai galima 
vaizdą imti nuo savęs už 20 mtr. Vadinas, 
ne arčiau į save kaip 20 m. Suprantama, 
kad nuo diafragmavimo tenka atsisakyti. 
Nuo filtro taip pat. Objektyvo nustaty
mas, jau aišku, bus į begalybę.

Kaip minėjau, jei objektyvo stiprumas 
bus F: 3,5 ir filmą jautri — nuo 16 iki 
17/10° Din., šviečiant saulei užteks ap
šviesti Vsoo sek. Prie tokio objektyvo stip
rumo, jei traukinys darys į valandą 60 km, 
tai daiktai, esantieji už 50 — 60 m, ap
šviečiant Vsoo sek, išeis ryškūs, jei bus 
traukta statmenai ir einančio traukinio 
kryptimi. Jei fotografuosi einančio trau
kinio kryptimi 35° kampu, tai apšviesti 
gali V200 sek.

Bendrai tai jau yra nusistovėjęs dės
nis, kad fotografuojant iš einančio trau
kinio reikia apšviesti kiek tik galima 
trumpiau.

Turi įtakos taipgi traukinyje kratymas 
ir supimasis. Bet jei mes stovėsime iš
skėstomis kojomis, kojos turi būti per 
kelius truputį sulenktos, ir laikydami apa
ratą rankose atitrauktose nuo mūsų kūno, 
apšviesime Vsoo sek, tai kratymas ir su
pimas bedarys mažai įtakos.

Reikia vengti fotografuoti atsirėmus 
rankomis ant lango atramos, nes gali su
judėti ir Vsoo sek. apšviečiant.

Fotografuoti reikia pro atdarą langą, 
nes lango stiklas dažnai yra nešvarus ir 
nelygus, kas mažina nuotraukos ryškumą. 
Reikia kreipti dėmesio į tą, kad fotogra
fuojamoje pusėje yra telefono stulpai ir 
vielos. Fotografuok tuoj pravažiavęs te
lefono stulpą; nedelsk, nes gali sutruk
dyti sekantis stulpas.

Kas čia pasakyta apie fotografavimą 
važiuojant traukiniu, tas pat tinka ir 
autobusu važiuojant. Fotografuoti plau
kiant laivu kas kita: čia jau nekrato. To
dėl apšviesti galima Vioo ar V200 sek. Čia 
galima vartoti ir filtrą, kad debesis ir 
vandenį geriau išgauti.

FOTO KONKURSO „SKAUTĖ 
STOVYKLOJE“ SĄLYGOS.

1. Nuotraukos turi atitikti temą „skau
tė stovykloje“.

2. Konkurse dalyvauja tik skautės 
(skautai nedalyvauja).

3. Pristatomų nuotraukų skaičius ne
aprėžtas. Laikas taip pat nesvarbu — 
nuotrauka gali būti daryta prieš kelis 
metus.

4. Nuotraukos gali būti įvairaus for
mato, kopijos ar padidinimai, ne mažes
nės atvirutės dydžio, neretušuotos ir ne
spalvotos.

5. Nuotraukos antroje pusėje turi būti 
parašyta: a) nuotraukos pavadinimas, b) 
autorės slapyvardė.

6. Nuotraukas reikia sudėti į didelį vo
ką. Šiame voke turi būti įdėtas dar kitas 
vokas, ant kurio būtų pažymėta autorės 
slapyvardė. Viduje voko reikia įdėti raš
telį, jame turi būti parašyta slapyvardė, 
tikroji pavardė, adresas ir siunčiamų nuo
traukų skaičius.

7. Nuotraukas pristatyti seserijos pro
pagandos skyriui iki 1937.XII.31 d. Jei 
vokas, kuriame siųsite nuotraukas, turės 
vietos pašto antspaudą nurodyta data, tai 
nuotraukos skaitysis gautos laiku.

8. Viena autorė gauna tik vieną pre
miją.

9. Užsibaigus konkursui, nepremijuo
tos nuotraukos bus grąžinamos, jei bus 
pridėta pašto ženklų. Premijuotos nuo
traukos lieka autorės nuosavybė, bet re
produkavimo teisę pasilaiko seserijos pro
pagandos skyrius.

10. Nuotraukas vertins specialistų jury 
komisija. Konkurso laimėjimo daviniai 
bus paskelbti „Skautų Aide“.

Dėl kilusių neaiškumų prašome kreip
tis į propagandos skyrių.
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Ateinantiems laikams
Atžengs tyliai, palengva tie laikai, 
Kada visi mazgai tvirtai bus surišti, 
Kad paskutinį siusime: „Viskas gerai“, 
Susupsim vėliavą, palikusios ženklu: 
„Parėjome namo“. Kas liks tada 
Ateinantiems laikams?

Ką savo sesėms mes paliksime?
Žvilgsnius erdvių plačiųjų, degančius sapnus? 
Ar tai, kaip aukso aušrą pasitiksime, 
Kaip mišką, pievą, jūrą, dangų ir laukus 
Glostys akis — ar tai joms kraitis bus 
Ateinantiems laikams.

Ne sau sukrausim išminties turtų, 
Ne sau vien laimės dalią bei džiaugsmus: 
Su sesėmis užtrauksime kartu
Mes meilės, paslaugų, drąsos giesmes, 
Ir plauks nuplauks, kaip balzamas, garsai 
Ateinantiems laikams.

Petis į petį, sesės, tad linksmai!
Kai kelio galą prieisim pagaliau 
Tvirtesnės rankos vėliavą iš mūs paims, 
Ir jų širdis tada supras, pajaus:
Jos šūkį pakartos, kurs skris aidų aidais: 
„Ateinantiems laikams!“

Pagal A. M. W. — J.

RASTINUKAS MURZA
— Petre, žiūrėk, vieškely guli ne

gyvas šuo, — sušuko Ona ir sustojo.
— Bet tu ir viską matai! Kažin, 

kas jam buvo, vargšeliui, — atsakė 
tamsiaplaukė draugė, kurią vadino 
Petre. — Eime pažiūrėti.

— Reikėtų jį užkasti ir nepalikti 
kelyje, kol atsirastų visokių musių 
ir kitų biaurybių, — susirūpino 
Onutė.

— Gerai sakai — užkasti, bet nie
ko neturime su savim, o rankomis ne 
ką padarysi, — atsakė draugė.

Mergaitės geltonais kaklaryšiais iš
ėjo iš pamiškės, peršoko per griovį 
ir pasilenkė prie nešvaraus gyvu
lėlio.

— Galva kruvina. Užmušė jį vai
kėzai! Nukankino vargšą. Jei pama-
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tyčiau tuos nenaudėlius, nežinau ką 
jiems padaryčiau, — sušuko Onutė 
pasipiktinusi.

— Bet jis gyvas! — staiga sušuko 
Petrė ir net pašoko. — Žiūrėk, al
suoja ir pritraukė vieną koją. Tai 
cūdai!

Onutė arčiau prisilenkė prie šuns 
ir atidžiai jį stebėjo.

— Tavo teisybė, Petre: šuo dar 
gyvas. Matyt, išgirdo mūsų balsus ir 
išsigandęs laukia, kada jį pribaig
sime.

Šuns kūnas nervingai trūkčiojo, 
bet pajudėti iš vietos neįstengė.

— Čia jo nepaliksi, — pagaliau 
tarė Petrė — Reikia teikti pirmąją 
pagalbą. Tai pacientas! Gyvuliai 
gaivūs: gal pasiseks jį atgaivinti.

— Man taip pat atrodo, — pasakė 
Ona ir malonus šypsnys nušvietė jos 
veidą. — Padarykime neštuvus ir nu- 
neškime jį į stovyklą. Ten nuplausi
me žaizdą ir duosime užėsti.

Draugės nubėgo atgal į mišką, nu
plovė kelias didokas šakas, sudėjo 
jas, kad galima būtų nešti ir vargais 
negalais užvertė ant jų šunį.

— Veislės jis ne kažin kokios! — 
nusikvatojo Petrė. — Tikras rasti- 
nukas. Ir toks murzinas.

— Kažin, kaip tu atrodytum, jei 
tave priešai vytųsi, — atšovė drau
gė. — Išmaudysime jį, sušukuosime 
ir pamatysi, koks Murza bus gra
žuolis.

Taip juokaudamos skautės su sa
vo našta priėjo prie aikštelės miške, 
kur saulėje šildėsi baltų palapinių 
kaimelis. Buvo popietė ir poilsio va
landa: kas ilsėjosi pavėsyje, kas 
skaitė knygą, kas rašė laišką į na
mus.

— Kur neši, Onut, — pasigirdo 
Petrės balsas. — Ligoniai paprastai 
gabenami į sanitarijos punktą.

Onutė primerkė vieną akį ir su
šnibždėjo: — Nustebs, pamačiusios 
mūsų pacientą! Kažin, ar mokės šu
nį gydyti.

Mergaitės priėjo prie palapinės, 
kurią puošė balta vėliava su raudo
nu kryžiumi, ir padėjo neštuvus ant 
žemės.

Kitos skautės, pastebėjusios, kad 
kažkas įvyko, viena po kitos ėmė 
slinkti artyn ir klausinėti. Tik viena 
mergaitė atrodė nieko nematanti ir 
negirdinti — o gal nieko nenorinti 
nei girdėti, nei matyti. Tai buvo 
juodbruvė nepatraukiančios išvaiz
dos skautė, vardu Vera. Ji neseniai 
įstojo į kun. Birutės dr-vę ir dar ne
turėjo draugių, tiesą pasakius, jų ir 
neieškojo, nes jautė, kad mergaitės 
jos šalinasi ir jai priėjus nutyla.

— Vardas Vera jai puikiai tinka, 
— sakydavo mergaitės, — toks šal
tas ir kietas. Buvo smagiau, kai jos 
nebūdavo draugovėje. Ji nuo visų 
skiriasi, — ir nė vienai neatėjo į gal
vą, kad po naujosios draugės šaltu
mu ir abejingumu slėpėsi įžeista, vie
niša širdis.

Ir šį kartą, nors mergaitė atrodė 
įsiknisusi į knygą, jos ausys godžiai 
gaudė atskirus žodžius ir stengėsi su
vokti, kas atsitiko.

Tuo tarpu Onutė ir sanitarė plovė 
paciento žaizdą, o Petrė nubėgo į 
virtuvę pieno. Kitos mergaitės reiš
kė savo nuomonę apie gyvulio svei
katą ir piktinosi negražiu žmonių 
darbu.

Petrei padėjus pieną ties šuns gal
va, visos nutilo; kiekviena galvojo: 
jei laks, bus gerai, jei ne...

Bet šuo lakė: užuodęs pieno kva-
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pą, pakėlė galvą, iškišo liežuvį ir iš
lakė visą pieną.

MURZA STOVYKLOJE.
Vardas Murza jam nebetiko, nes 

jis jau nebebuvo murzinas: švarus ir 
patenkintas jis vaikščiojo tarp pa
lapinių ir ypatingai prisirišo prie 
savo slaugytojų Onutės ir Petrės. 
Naktį po Murzos išgelbėjimo atrodė, 
kad jis nesulauks ryto: šuo blaškėsi 
ir karščiavo ir retkarčiais dejavo 
kaip žmogus, kad mergaitės net mie
goti negalėjo. Bet vėliau jis aprimo, 
ėmė ramiau kvėpuoti ir, dienai išau
šus, staiga pakilo ir išėjo iš pala
pinės.

Tiesa, vaikščiojo vos gyvas, bet 
vistiek skautės džiaugėsi ir šėrė jį 
skaniais pusryčiais.

Popiet Murza palydėjo mergaites 
į upę ir, nors pats nenorėjo eiti į 
vandenį, saugojo jų rūbus. Tai buvo 
sąžiningas šuo: tuoj perėmė pareigas, 
kad parodytų savo dėkingumą, ir 
šiaip stengėsi nesipainioti po kojų. 
Mergaitės bematant prie jo priprato 
ir nutarė mokyti jį „štukų“, kai tik 
visai pasveiks.

Onutė ir Petrė gyveno pakelta 
nuotaika, nes jautėsi padariusios ge
rą darbelį.

SARGYBOJE.
Praėjo keletas puikių vasaros die

nų — tokių, kokių stovyklai tiktai 
svajote išsvajoji. Visą dieną saulutė 
švietė danguje ir dažė kūnus sveika, 
ruda spalva. Mergaitės tvarkėsi, vi
rė ir dirbo kitus stovyklos darbus, 
ir viskas ėjo sklandžiai, linksmai, 
lyg būtų gražus žaidimas. Net ir prie 
Veros beveik priprato — arba pri
prato visai nebekreipti į ją dėmesio. 
Murza pasitaisė, pastorėjo ir jautėsi 
tikras draugovės narys.

O vakarai, naktys — kokios jos 
būdavo gražios! Nutildavo paukščiai, 
patamsėdavo dangus, ir mėnulis iš
plaukdavo žvaigždžių ganyti. Švel
nus vėjelis vos vos pajudindavo pu
šų viršūnes, ir širdis ilgėjosi Dievo.

Tokią slėpiningą, dievišką naktį 
atėjo Veros eilė budėti. Atsilošusi į 
pušį, mergaitė tyliai traukė gaivų 
orą į savo krūtinę ir paskendo geru
me: jos kūnas atsileido, veidas nu
švito meilia šypsena ir širdyje pasi
darė taip gera, lyg ji niekuomet ne
būtų skaudėj usi.

Ar ilgai taip stovėjo, pati negalėjo 
pasakyti, tik staiga išgirdo kažką 
šlamant. Išsitempė, tvirčiau sugrie
bė lazdą ir įbedė akis į tą vietą, ku
rioje išgirdo šlamant. O gal tik taip 
pasirodė? Ne, kažkas juda ir net vi
sai arti palapinių. Ar prieiti, o gal 
surikti „Stok!“

Mergaitė delsi, ir tada ji mato kaž
ką iššliaužiant iš tamsių šešėlių į 
aiškią mėnulio šviesą.

— Murza, tu! — sušunka skautė 
ir tyliai nusijuokia. — Bet ir išgąs
dinai mane, išdykėli.

Ir ima mergaitė šuniuką glostyti 
ir maloniai barti, kad naktimis išei
na bastytis.

— Ar per karšta buvo palapinėje? 
Ar tau gaila, kad turiu viena budė
ti? O gal graži naktis tave išviliojo? 
Pasakyk, šuneli?

Ji jaučia šiltą gyvulio kūną ir jai 
malonu, kad jos nevengia, kad ja pa
sitiki ir drauge su ja budi.

VAGYSTĖ.
Rytą Vera pabudo skaudančia 

galva. Nors naktį sargyboje nieko 
nebeįvyko, bet sapnai ją vis dėlto 
kankino ir nepaleido iš savo nagų: 
tai kažkas norėjo užpulti, tai reikė
jo bėgti ir kojos nejudėjo iš vietos, 
tai braidžiojo po šlykščią balą. Per
sižegnojo mergaitė ir išėjo iš pala
pinės; pasisveikinusi su kitomis, nu
bėgo į upę nusiprausti, bet blogo nu
jautimo nuplauti nepajėgė.

Ir ėmė mergaitės į ją skersuoti ir 
šnibždėti:

— Ar girdėjai, Stasei pavogė pi
niginę. Niekur jos neranda, o ji tik
rai žino, kad padėjo vakar vakare 
po savo paduška. Ir laikroduko nė
ra, auksinio, atsimeni, dar grožėjo
mės juo. Kas tą galėjo padaryti? Iš 
mūsų juk niekas ...

Vera girdi kalbas ir mato žvilgs
nius, ir staiga sutemsta jos akyse:

— Juk jos mano,- kad aš ...
Ji bąla ir rausta ir vos sulaiko lū

pų drebėjimą, o mergaitės ją seka 
akimis.

— Ji tai padarė, — galvoja kiek
viena. — Visa išvaizda tokia keista, 
mat, sąžinė kankina.

Daro kratą, ieško. Niekas nesako 
Verai į akis, kad ją įtaria, bet to ir 
nereikia: mergaitė pati visk(ą puikiai 
nujaučia ir vos laikosi ant kojų. Bet 
tyli — tyli ir kenčia.

Piniginės neranda; ji žuvo, lyg že
mė ją būtų prarijusi. Ir laikrodžio 
nėra.

Graži diena pamažu slenka, nes 
nuotaikos nėra.

Vera žino, kad ji nekalta, bet ji 
vaikšto kaip sapne, ir širdies skaus
mas ją troškinte troškina.

Tik Murza nieko nepastebi: jis 
laksto šen ir ten, mėgina žaisti su 
mergaitėmis ir stebisi, kad niekas 
nekreipia į jį dėmesio. Šiaip, vis ak
meniuką ar kankorėžį numesdavo to
lyn, tolyn, ir jis turėdavo juos su
ieškoti ir grąžinti, bet šią dieną ...

— Reikia joms parodyti, ko aš no
riu, — galvoja šuniukas ir ima kaps
tyti smėlį po savo kojomis. Bet smė
lyje kažkas paslėpta, kažkoks juodas 

nedidelis daiktas. — Ar jį galima 
kramtyti? — klausia Murza ir su
čiumpa daiktą dantimis. Tą patį aki
mirksnį išsigandęs pasitraukia.

— Murza, ką tu ten turi? — šau
kia kažkokia mergaitė. — Ar tu eisi 
iš čia? — ir puola, griebia Stasės pi
niginę. Joje, sveikas ir spindįs, guli 
auksinis laikrodėlis.

MURZA RANDA NAMUS.
Piniginė Stasės rankose, draugės 

spiečiasi apie ją, kad išgirstų, kaip 
viskas atsitiko. Ir Stasė pasakoja:

— Dabar žinau: maudydamasi 
įdėjau laikrodį į piniginėlę, bet pa
miršau ją vėl įkišti į bliūzės kišenę. 
Nešiau rankoje, taip, atmenu. Norė
jau laikrodį vėl užsidėti, bet, matyt, 
pamiršau, ir pamečiau piniginę prieš 
savo palapinę. Mat, ir kostiumą ir 
rankšluostį taip pat nešiausi. O da
bar Murza viską rado. Koks supuo
limas.

Vera taip pat viską girdi. Akmuo 
nuslenka nuo krūtinės, ir iš akių iš
siveržia džiaugsmo ašaros. Jai nebe
rūpi, kad kitos ją mato verkiančią, 
jai viskas visvien ...

Tada mergaitės atsigrįžta į rau
dančią, ir joms gėda. Gėda, kad taip 
negražiai įtarė savo draugę ir pri
vertė ją kentėti; gėda, kad taip ma
žai ja rūpinosi. Pribėga prie jos, 
glosto plaukus ir pečius, stengiasi 
nuimti jos rankas nuo veido ir šluos
to ašaras; šnibžda meilius žodžius ir 
bučiuoja.

Stovykla pasibaigė. Palapinės su
dėtos, sunkvežimis laukia vieškely
je. Ir graudu ir linksma, kad atėjo 
laikas skirtis. Už vis sunkiausia ir 
linksmiausia Verai: radusi gerų drau
gių, taip greit turi su jomis persi
skirti, o kitą vasarą kažin ar bebus 
taip gera. Bet ir linksma, kad turi 
visų pasitikėjimą ir — kad Murza 
važiuoja su ja. Nelengva buvo iš
prašyti iš tėvų, kad leistų jai par
vežti benamį šuniuką, prie kurio ji 
savotiškai prisirišo, bet pagaliau pa
sisekė. Kol gyva, Vera jo pasitarna- 
vimo jai nepamirš!

Pilkoji Pelėda.
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Ūl ką matėme pakaitui
Spausdinant šį „Skautų Aido“ 

nr., gautas iš Š. Amerikos vyr. 
sktn. K. Lauciaus laiškas. Jį čia 
ir dedame.

KAIP MES „ATRODOME“.
Kas išvažiavo į Vašingtoną atsto

vauti Lietuvą tautinėje Jungtinių 
Amerikos Valstybių skautų stovyk
loje ir atlankyti lietuvius skautus, 
jūs žinote iš „Skautų Aido“. Bet 
kaip atrodome tie „reprezentantai“, 
sunku jums būtų įsivaizduoti. O pa
žinti kiekvieną praverstų, nes tik pa
žįstant bus aišku, kodėl mums se
kėsi taip, o ne kitaip arba dėl ko 
mes pasielgdavome ne taip, kaip jūs 
tokiu pat atsitikimu būtumėt padarę.

Pirmiausiai supažindinsiu jumis 
su visu mūsų vienetu. Jis ypatingas 
tuo, kad yra tiek pat vadų, kiek ir 
„valdinių“. Išvažiuojant, Kauno ge
ležinkelio stoty, brolijos vadas pulk. 
Šarauskas tris iš mūsų paskelbė va
dais. Aš esu vadas Nr. 1, pasktn. V o- 
s y 1 i u s vadas Nr. 2 arba pirmasis 
mano padėjėjas ir sktn. Bulota 
vadas Nr. 3 — antrasis padėjėjas. 
Mat, kelionė ilga, Amerika didelių 
netikėtumų šalis, — vadas greit gali 
„išeiti iš rikiuotės“. Taigi atsarga ne 
pro šalį.

Kadangi iš viso važiuojame 6, tai 
kiekvienam vadui tenka po vieną 
„valdinį“. Nesusipratimams išvengti, 
pasidalinome „valdiniais“ lygiomis. 
Kadangi man, kaip „vadų vadui“ 
(taip mane kelionėje „pakrikštijo“), 
daugiau už kitus yra darbo, pasi
ėmiau „valdinį“, su kuriuo maža te
būtų rūpesčių — Pagėgių vietininką 
sktn. J. Vainauską. Skautą vytį Jur- 
joną, kuris, kaipo žemaitis, atrodė 
galėtų būti užsispyręs, atidavėme 
sktn. Bulotai. Jis karininkas, studi
juojąs Prancūzijoje. Moka prancū
ziškos elegancijos. Dėl to atrodo tu
rėtų rasti kelią ir į kiečiausią širdį. 
Brolijos instruktorius pasktn. Neniš- 
kis, kaip jauniausias, turėtų būti 

sunkiausiai sutvarkomas. Dėl to jis 
teko seniausiam iš vadų — pasktn. 
Vosyliui. Jis gimnazijos direktorius, 
įpratęs su jaunimu, tegu taikys Ne- 
niškiui tas pačias priemones, kaip 
savo aštuntokams, jei šis per daug 
laisvės panorėtų . ..

Taigi jau iš to, ką čia pasakiau, 
maždaug pasirodė vykstančiųjų vei
dai. Tačiau, kad jie būtų dar ryškes
ni, pridėsiu kiekvienam po porą 
bruožų.

Pasktn. Vosylius — žinomas 
lotynistas, o kuo žmogus kaip lotynų 
kalbos žinovas yra žinomesnis, tuo 
jis man atrodo baisesnis. Kai ruoš
damasis universitete lotynų kalbos 
egzaminui liejau prakaitą ant Vosy
liaus parašytų vadovėlių, kur beveik 
kiekviena taisyklė turi po išimtį, o 
šioji dar „išimčiukę“, maniau, kad 
jis turi būti labai baisus žmogus. Bet 
dabar pasirodė, kad žmogus visai pa
dorus. Mėgsta vaisius ir geria gėri
mus, kurių nemėgsta.

Sktn. Bulota — artilerijos lei
tenantas, studijuojąs Prancūzijoje. Į 
prancūzą ir panašus. Dėvi bakenbar
dus. Prancūziškame laive, kuriuo mes 
plaukiame, jaučiasi lyg žuvis van
deny. Tik visokie „ui, ui, ui, si, si, si 
ir buku, buku“ taip ir lekia iš jo 
lūpų.

Sktn. Vainauską galima labai 
trumpai apibūdinti — visokių amatų 
specialistas. Jis prisiekęs mūsų sto
vyklų dekoratorius, baletmeisteris 
ir... geriausias kojinių adytojas. 
Mėgsta eleganciją. Vežasi 6 kostiu
mus (tarp jų ir smokingą) ir porą tu
zinų servetėlių. Kur tik sustojame,— 
perka ir perka pomidorus, o pas
kiau . .. valgo ir valgo. Kelno stoty, 
kur buvome sustoję 17 minučių, vie
na akimi žiūrėjo į garsiąją to miesto 
katedrą, o antra — į ten pat šali
gatvy pomidorais apkrautus stalus. 
Ir tada jų pirko . ..

Pasktn. N e n i š k į daugumas jū
sų, tur būt, pažįsta, nes kaip broli

jos instruktorius yra aplankęs dau
gumą draugovių. Tik jau čia jis vi
sai kitaip atrodo. Vaikšto su civiliu 
kostiumu taip „pavožniai“, lyg koks 
ministeris. Ilgai renkasi valgius. Iš 
mūsų visų išsiskiria savo ilgumu ir 
plonumu.

Skautą vytį J u r j o n ą sunkiau
sia apibūdinti. Maža kalba, daug 
mąsto. Žiūri, kad mūsų kelionėje kas 
nors per daug „neapmautų“. Tai ti
piškas žemaitis. Kas pažįsta žemai
čius, tikrai jį įsivaizduos.

Pagaliau pora žodžių apie save. 
Teisingiausiai mane galėtų nupiešti 
mano bičiuliai, bet jie dabar negali 
to padaryti. Aš didžiuojuosi tuo, kad 
iš veido esu panašus į amerikoną 
(gaila tik, kad mano akiniai be juo
dų rėmų) ir tikiuosi turėsiąs Ame
rikoje puikų pasisekimą tarp „dai
liosios lyties“. Tiesa, labai bijau jū
ros ligos, su kuria pirmoji pažintis 
(1935 metais vykstant į Švediją) bu
vo tiek „maloni“, kad ir šiandieną 
su visomis smulkmenomis ją tebe- 
atsimenu ...

Tokia tai mūsų draugė. Tiesa, 
nuo Paryžiaus sykiu važiuojame su 
dviem sklandytojais: Nidos sklandy
mo mokyklos viršininku Pyragių- 
m i ir žinomu sklandytuvų kons
truktoriumi Įeit. O š k i n i u. Pir
masis — gyva anekdotų enciklope
dija, o antrasis — tylus, lyg sfink
sas.

PRO VAGONO LANGĄ NUO 
BERLYNO IKI PARYŽIAUS.
Nors tas vaizdas, kurį važiuoda

mas matai pro vagono langą ir nėra 
visai šaliai būdingas (paprastai pa- 
liai geležinkelį trobesiai geriau ap
tvarkyti, kaip jau už poros kilomet
rų nuo jo), tačiau vis tik daug ką 
įdomaus galima pamatyti. Iki Berly
no teko važiuoti naktį. Berlyne su
stojome parai laiko; iki Belgijos va
žiavome dieną.
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Kai pasiskaitai geografijos vado
vėliuose, kiek žmonių gyvena Vokie
tijoje viename kvadr. kilometre, gal
voji, kad, tur būt. ten yra trobesys 
prie trobesio. Tuo tarpu išvažiavęs 
iš Berlyno labai nustembi, kai pa
matai didžiausius laukus be trobe
sių. Jei kur kokį pamatai, tai daž
niausiai tolokai nuo geležinkelio. Ja
vai daugiausia blogi. Taip ligi Vest
falijos. Čia vaizdas visai kitoks. Kur 
nepažvelgsi akimi, visur fabrikų ka
minai. Per daugelį jų visą laiką ver
čiasi ugnies kamuoliai. Daugelis fab
rikų yra prie pat geležinkelio ir va
žiuodamas daug kur matai didelius 
ugnies žaizdrus ir aplink triūsiančius 
darbininkus.

Namai visur pajuodavę nuo dū
mų ir suodžių. Atrodo, uždustum, jei 
reikėtų gyventi tokiame mieste, kaip 
Esenas, Dortmundas, Diuseldorfas 
ir kt. Ir kaip keista: šalia daugelio 
aprūkusių, tamsių namų, šalia gele
žinkelio matai augant rožių krūmus. 
Fabrikų kaminai ir rožės .. . Argi 
tai nerodo žmogaus sielos veržimąsi 
į tai, kas gražu, kas ją kelia aukštyn?

Ir kaip skiriasi viena kaimyninė 
šalis nuo kitos! Per Aacheną įvažiuo
jame į Belgiją. Čia visai kitoks gam
tovaizdis, kaip Vokietijoje. Praside
da kalneliai, pakelėse pilna žydinčių 
jazminų. Tuoj prisimeni Maironies 
eilėraštį „Tekėjo mėnuo už kalnų, 
kvepėjo žiedai jazminų“, nors jis 
apie Šveicariją dainavo. Kas ypatin
gai man patiko Belgijoje — laukų 
rubežių apsodinimas gyvatvorėmis.

Neilgai teko grožėtis Belgijos 
vaizdais — greit sutemo. Garsiame 
savo ginklų fabrikais Lježo mieste 
traukinys sustojo maždaug pusantrai 
valandai, nors jis ir greitasis. Pa
klausti belgai, kodėl tiek ilgai čia 
traukinį laiko, atsakė dėl to, kad per 
anksti nenuvažiuotų į Paryžių... Pa
sinaudodami proga, pasileidome į 
Lježą. Miestas atrodo nemažas, bet 
kaip išmiręs. Visur langai uždarinė
ti, tylu, ramu. Nejaugi belgai taip 
anksti sugultų (tai buvo apie 22,30 
vai.) — galvojame. Paskiau šis keis
tumas paaiškėjo. Pasirodė, kad bel
gų parlamentas atmetė kažkokį įsta
tymo restoranų ir viešbučių savinin
kų naudai pakeitimo projektą. Dėl to 
jie paskelbė vienos dienos streiką. 
Uždarytas buvo net ir geležinkelio 
stoties restoranas. Veikė tik trečios 
klasės bufetas.

Ar ne keistai atrodo, kad Vestfa
lijoj ir Belgijoj geležinkelių stotyse 
apie traukinio išėjimą paskelbia 
skambalu? Pas mus ir „Važiuojam“ 
nebešaukiama, o kitur dar tebeskam
bina, kaip prieš didįjį karą. Kas ša
lis — vis savi papročiai. Kas vienur 
laikoma pasenusiu dalyku, tas kitur 
madoje ir priešingai.

PIRMAS ŽVILGSNIS Į PARYŽIŲ.

Paryžius, Paryžius! Ko nėra tekę 
apie jį prisiklausyti. Vieni jį vaiz
duoja, kaip šių dienų Sodomą ir Go- 
morą, kiti sako, kad tai esąs gražiau
sias pasaulio miestas, treti kitokių 
dalykų pripasakoja ir prirašo. Iš 
knygų ir kino filmų paprastai susi
darai netikrą vaizdą — geresnį ar 
blogesnį, kaip kad yra iš tikrųjų.

Važiuodamas į Paryžių, vaizda
vausi, kad jis turi atrodyti elegantiš
kas, moderniškas, kaip reklamų pa
ryžietė. Tuo tarpu nustembi, kai pa
matai, kad priemiesčio namai ir ge
ležinkelio stotis taip pat aprūkę ir 
aptriušę, kaip ir Berlyne. Mes atva
žiavome apie 7 vai. rytą į Nord stotį 
ir tuoj reikėjo pervažiuoti į kitą 
— St. Lazaire — stotį, iš kur trauki
nys išeina į Havro uostą. Ir kaip mes 
nustebome pamatę pilnas gatves po
pierių. Sktn. Bulota, kuris Paryžių 
pažįsta, mus nuramino, patikinda
mas, kad Paryžiuje gali eidamas ša
ligatviu valgyti vyšnias ir spiaudyti 
į šalis kauliukus ir to niekas už blo
gą nepalaikys. Žinoma, miesto cen
tre taip nėra — ten švaru ir gražu. 
Kadangi Paryžiuje mes išbuvome 
tik 4 valandas, o grįždami manome 
sustoti kokioms keturioms dienoms, 
apie Paryžių papasakosiu vėliau, grį
žęs į namus. Dabar tik norėjau pri
minti, kaip dažnai tikrovė skiriasi 
nuo to, ką mes sau įsivaizduojame.

PER AGUONŲ LAUKUS Į 
HAVRĄ.

Iš Paryžiaus į Havrą išvažiavome 
specialiu transatlantiniu traukiniu, 
kuris prieina prie pat laivo. Trečios 
klasės vagone vietos nenumeruotos, 
sėdynės minkštos, o nėra nė vienos 
dėželės papirosų nuorūkoms ar ki
toms liekanoms sudėti. Ir palaikyk 
žmogus švarą tokiame vagdne!

Kelionė nuo Paryžiaus iki Havro 
man labiausiai patiko. Gražus gam
tovaizdis: yra daug kalnelių. Lau
kuose labai daug raudonai žydinčių 
aguonų. Iš pradžių maniau, kad jas 
čia specialiai sėja, bet paskiau žino
vai išaiškino, kad jos auga neprašy
tos, kaip pas mus rugiuose vosilkos.

Kitas dalykas, kuris man Pran
cūzijoje patiko, tai namai. Jie tik
rai prancūziškai elegantiški: nedidu- 
čiai ir aukštoki. Tai mano skonio na
mukai. Gal dėl to man ir patiko . .. 
Daugiausia mūriniai ir panašaus sti
liaus, tačiau atrodo daug įdomiau, 
kaip vokiečių trobesiai, - kurie irgi 
mūro. Vokiškieji per daug jau vie
nodi, be jokio individualumo.

Tarp ko kito, kelyje Paryžius — 
Havras matėme trobesių ir šiaudi
niais stogais, tik jie nedrąsiai tūnojo 

pasislėpę ūž medžių tarp kitų tos 
pačios sodybos mūro pastatų. 

/
ATLANTO BLIŪDE.

Havre susikraustėme į laivą „Pa

ris“ ir pradėjome savaitės kelionę 
vandenynu. Pirmą dieną plaukiant 
horizonte matėsi žemė, o antrąją — 
atsidūrėme Atlanto vandenyne. Ir 
čia mūsų laukė nusivylimas. Vande
nyną vaizdavomės kaip kažką nepa
prastą — begalinius vandens plotus 
su didžiulėmis bangomis, kurios 
mums bus nebaisios tik dėl to, kad 
laivas, kuriuo mes plaukiame, yra 
gana didelis. Tuo tarpu pasirodė, 
kad vandens paviršius lygus lyg le
das, o kai kada bangos sukildavo, iš 
laivo viršaus žiūrint atrodydavo ma
žesnės, kaip Palangos pajūry. Tokių 
bangų, kokias vaizdavomės pamaty
sią, pamatyti taip ir neteko.

Kai palipi ant laivo viršaus ir ap
sidairai aplink, atrodo, kad laivas 
plaukia didžiuliame vandens bliūde, 
iki kurio kraštų nuo laivo ne dau
giau kaip 1—IV2 kilometrų. Laivas 
atrodo esąs pačiame to bliūdo vidu
ry. Tokį vaizdą teko matyti visą sa
vaitę. Pirmosiomis dienomis to mūsų 
bliūdo pakrašty pasirodydavo koks 
nors laivas, o paskiau nieko nebesu
tikdavome. Retkarčiais pamatydavo
me kokį delfiną arba nuo vienos 
bangos į kitą viršum vandens šokan
čių žuvų, kurias mes pavadinome 
„skraidančiomis žuvimis“. Pro laivo 
langą, be vandens ir dangaus, nieko 
daugiau nebuvo matyti. Dėl to trum
pai papasakosiu, ką mačiau laivo 
viduje.

Pirmiausia pradėsiu nuo to, kaip 
atrodė laivas. Įsivaizduokite sau, kad. 
jo ilgis 234,15 m, plotis 26 m ir aukš
tis nuo vandens paviršiaus iki kapi
tono tiltelio 18 metrų. Vandeny 
įgrimzdęs apie 8 metrus. Be sandė
lių, kurie yra laivo dugne, yra iŠ 
viso septynios palubės (aukštai). Tu
ri tris kaminus, kurių kiekvieno dia
metras toks, kad mes visi 8 lietuviai 
lengvai sutilptume su savo lovomis 
viename kamine. Mašinos turi 45.000 
arklio jėgų. Plaukia po 20 jūros my
lių (32 km) per valandą. Tonažas 
33.700, gali paimti krovinio 2.996 to
nas. Iš viso jame gali sutilpti 3.903 
žmonės: 664 laivo įgulos ir 3.239 ke
leiviai. Tuo tarpu dabar teplaukia
me tik 199 keleiviai. Vadinasi, kiek
vienam keleiviui tenka po 3 žmones 
iš įgulos . .. Manau, kad šis plauki
mas bendrovei sudaro nuostolį.

Taip maždaug atrodo laivas iš 
viršaus. Dabar pasidairykime, kas 
dedasi jo viduje. Pirmiausiai jame 
negali vaikščioti, kaip ir Berlyne ar 
Paryžiuje, be plano, o plano nėra.
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Čia yra visa eilė puikių, ištaigingų 
salionų, kurie, deja, skirti ne mums, 
o aukštesniųjų klasių keleiviams. 
Yra ir visos keleiviams reikalingiau
sios įstaigos, kaip: krautuvė, pašto 
agentūra, radio telegramų priėmimo 
punktas, informacijų biuras, foto 
atelje, kur ryškina nuotraukas, daro 
kopijas ir padidinimus, pinigų keiti
mo biuras, kirpyklos vyrams ir mo
terims, ligoninė, susirgusiems užkre
čiamomis ligomis izoliuoti kambarys, 
baras, spaustuvė ir kt. Nemaža kam
barių skirta keleivių patogumui, 
pav., rūkomieji, kortomis lošti, kam
barys laiškams rašyti, specialus kam
barys vaikams, skaityklos ir kt. Be 

kurių šokdinti ir didžiausi šokių me
no mėgėjai neturi noro . . .

Kasdien išeina laikraštis, vardu 
„L‘Atlantique“, kuriame anglų ir 
prancūzų kalbomis spausdinamos per 
radio gautos trumpos žinelės. Deja, 
jas parenka tokias, kad keleiviams, 
gink Dieve, nervų „nepajudintų“. 
Rašo apie visokius niekniekius, tik 
ne apie svarbius įvykius. Nenutylėjo 
tik žinios apie prancūzų vyriausybės 
atsistatydinimą. Mat, prancūzams tai 
labai svarbi žinia.

Jūros oras iš žmogaus padaro di
džiausią tinginį. Norisi tik gulėti ir 
gulėti arba, kaip mes sakome, „ang
liškai mokytis“. Mat, visi žadėjome 

jorką. Bet tik radau skelbimą, kad 
laiškus į Europą rytoj paims anglų 
laivas „Queen Merry“ ir juos reikia 
atiduoti šiandieną iki 19 vai. Dėl to, 
turiu jį baigti šiandieną. Prieš baig
damas noriu jums dar papasakoti, 
kaip galima pabėgti nuo jūros ligos. 
Pasirodo, kad nuo jos gali išgelbėti 
tik greitos kojos.

Ketvirtosios kelionės jūromis die
nos vakarą bangos tiek padidėjo, kad 
pradėjo ieškoti kelio per langus į 
mūsų kajutes. Tvirtai juos uždarė
me ir gulime. Apie 1 valandą naktį 
girdžiu, kad kraustosi iš lovos sktn. 
.Vainauskas. Girdi, mėto, miegoti ne
galiu — eisiu į palubę. O aš — ma-

Transatlantinis laivas „Paris“.

to, yra daug įstaigų, be kurių laivas 
negalėtų apsieiti, kaip skalbykla, ke
pykla, rūbų glaistytuvė, vonios, šal
dytuvai ...

Tiesa, III klasės, kuria mes plau
kiame, keleiviams neleidžiama nau
dotis visais patogumais, bet ir mums 
skirtos patalpos žmoniškai atrodo.

Gyvenimas laive slenka vienodai. 
Nuo 7—9 vai. pusryčiai, tarp 11,30 
vai. pietūs ir nuo 18,30 vai. vakarie
nė. Pietūs ir vakarienė iš 8 patieka
lų, o jei kuris patiekalas nepatiktų
— gali į jo vietą pasirinkti kitą. Žo
džiu, valgydina labai gerai. Kas no
ri, gali apie 11 ir 16 valandą išgerti 
po stiklą arbatos.

Vieną dieną nuo 14,30 vai. rodo
ma filmą, o nuo 21 vai. koncertas, 
kuris tęsiasi apie valandą laiko. Tar
pais po pietų duoda plokštelių mu
zikos. Kitą dieną yra priešingai: 14,30 
vai. koncertas, o 21 vai. filmą. Rodo 
angliškas ir prancūziškas filmas. Pa
rašų nėra. Jei kalbos nesupranti, fil- 
mos turinį vaizduokis kaip sugebi ar 
kaip patinka. Vadinamasis koncertas
— šokių muzika, daugiausia įvairūs 
fokstrotai. Deja, mėgėjams pasišokti 
nėra su kuo šokti — moteriškąją lytį 
mūsų klasėje atstovauja daugiausia 
tokio amžiaus ir išvaizdos moters,
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laive mokytis angliškai, o tuo tarpu 
mokslui skirtą laiką pragulime. Ypač 
uoliai tokiu metodu angliškai „mo
kosi“ Įeit. Bulota ir Oškinis.

Mes, lietuviai, sudarome atskirą 
grupę. Visi valgome prie vieno stalo, 
ant kurio p. Pyragius pastatė tautinę 
vėliavėlę. Tarpais susirinkę į barą 
lietuviškai sudainuojame, vieną va
karą pademonstravome per garsia
kalbį lietuviškos muzikos ir dainų, 
nes vežamės patefono plokštelių.

Kiekvieną naktį 12 vai. reikia 
grąžinti laikrodį 45 minutes atgal. 
Kodėl, tikiuosi, daugumas žino. Kas 
nežinote, pagalvokite, kodėl taip gali 
būti. Jei nesugalvotumėte ir knygo
se paaiškinimų nerastumėte, paklaus
kite savo vyresniųjų draugų — jie 
jums pasakys. Galėčiau ir aš pasa
kyti, kur į šį klausimą galėtų rasti 
atsakymą — prisiminkit prancūzo 
Jul Vernes apysaką „Kelionė aplink 
pasaulį per 80 dienų“. Ar iš tos apy
sakos neaišku, kodėl vykstant į Ame
riką reikia grąžinti atgal laikrodį? 
Perskaityk ją dar sykį, jei gerai ne
beprisimeni. Nesigailėsi.

Šiandieną šeštoji mūsų kelionės 
laivu diena, o dešimta diena, kaip 
išvykome iš Lietuvos. Šį laišką, ra
šytą kovojant su tinginiu, norėjau 
užbaigti rytoj, kai pasieksime Niu- 

nau, — gulėsiu. Netrukus pajutau, 
kad jau pilia šaltas prakaitas. Vadi
nasi, jūros liga jau „beldžiasi į du
ris“. Greit pradėjau gulėdamas reng
tis. Kurių rūbų nespėjau užsivilkti, 
sugriebiau į glėbį ir kiek tik kojos 
neša pasileidau į laivo viršų. Viršuje 
toks vėjas, kad iš kojų verčia. Šiaip 
taip nusikasiau į laivo vidurį ir pa
sitiesiau aukštielninkas ant žemės. 
Visai ištrūkti nepavyko — pakeliui 
truputį prigriebė, bet kai išsitiesiau 
ant grindų, daugiau nebeužkabino. 
Laivo vidury praleidau iki gerų 
priešpiečių ir šiaip taip „atsigrie
biau“. Jei būčiau anksčiau iš kaju
tės išdūmęs, gal ir visai būčiau iš 
šios ligos nagų išsisukęs. Geriausias 
vaistas nuo jūros ligos — greitos ko
jos. Jei jums kada teks jūromis ke
liauti ir pajusite, kad jau jūros liga 
„beldžiasi į duris“, nieko nelaukda
mi dumkit, kiek tik kojos išneša, į 
laivo vidurį (čia mažiausiai supa) ir 
gulkit aukštielninki ant žemės. Jei 
paliksite ten, kur didelis supimas, 
bus bloga.

Na, tai ir sudie šį syk. Tikiuosi, 
vėliau galėsiąs papasakoti jums daug 
įdomesnių dalykų, nes jie visi dar 
tebėra priešaky.

Laivas „Paris“,
1937.VI.21-22 d.
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l)ak tLajuu^bxu. ^ousbdįJzlajno.
Kiekvienas berniukas ar mergytė, tapę skau

tais ir duodami įžodi, pasiryžta būti gerais, nau
dingais tėvynei. Tas reikia ir nepamiršti. Nie
kas juk nežino, nežinai nei tu pati, sesyt, nei 
tu, broliuk, kokie žygiai reikės tau atlikti užau
gus, kokie darbai nudirbti. Todėl kai ateina 
liepos mėnuo, tai kiekvienam lietuviui, o dar 
daugiau skautui, privalu prisiminti, kad mūsų 
mylimos tėvynės Lietuvos garbei buvo pasiryžę 
ir nugalėjo platųjį Atlantą mūsų tautos didvyriai 
Darius ir Girėnas. Jų .pasiryžimas buvo toks 
didelis, kad net savo gyvybes paaukojo tėvynei.

O juk nieko nėra kilnesnio ir gražesnio, kaip 
mirti už tėvynę. Tad jų pasiryžimas tebJnie 
pavyzdžiu jums. Ką kilnaus pasiryžtate, visuo
met atlikite. Nesakykite, kad jūs maži. Dva
sios ir valios stiprumas nepriklauso nuo kūno 
dydžio. Užaugsite. O pasiryžimus vykdyti mo
kykitės iš mažens. Kas žino, gal ir jums yra 
skirta būt tautos didvyriais.

Garbė jums, Atlanto nugalėtojai, kurie, vyk
dydami savo pasiryžimą ir keldami tėvynės vardą, 
savo gyvybes paaukojoteI

Bandykime visi kartu, kiek stovykloje prisirinkome jėgų.
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Mažieji kunigaikščiai
Keturių paveikslų scenos vaizdelis.

Skirgaila.
Veikėjai: Jogaila,

Vytautas,

, Visi trys tebėra vaikai ir žaidžia 
karžygius.

Pilies vaikai: gudai, lenkai, lietuviai. Jų skaičius nenusta
tytas, svarbu, kad būtų 3 grupės.

Veiksmas vyksta pilies kieme ar menėje.

I paveikslas.
(Vytautas raitas jodinėja lazda, švytruoja mediniu kardu. 

Jis šaukia šalia stovinčiam vaikui, kuris laiko popierio ragą).
VYTAUTAS: Trimičiau, duoki gandą, kvieski vyrus į tarybą! 

(Trimičius mėgdo trimitą. Į sceną pasipilia ginkluotų vaikų bū
rys. Visų pirmas šaukdamas raitas lazda įlekia Skirgaila. Jo
gaila eina lėtai ir kitus tramdo. Vytautas nulipa nuo žirgo ir 
iškilmingai sveikinasi).

VYTAUTAS (į Skirgailą): Būk sveikas, kilnusis Naugardo 
valdove, (į Jogailą) ir tu, galingas lenkų karaliau.

SKIRGAILA: Palauk, Vytuli, aš taip nenoriu, nežaisiu. Aš 
noriu būt Trakų valdovu, ne gudų.

JOGAILA: Aš noriu būti juoduoju lenkų vaidila. (Vaikai 
ratu apstoja kunigaikščiukus).

VYTAUTAS: (Trepteli koja). Juk šiandien aš galvoju žai
dimą! Ko neklausot? Kas nori su manim žaisti, tepalieka, o kas 
ne, (piktai vadžioja akimis nuo vieno prie kito) — teeina šalin!

PILIES VAIKAI: Norim, norim, Vytautai, tu'vadas, tu vi
suomet gerai išgalvoji! Sakyk, kaip žaisim?

SKIRGAILA (nekantriai): Na, gerai jau, skirk kuo nori, 
vistiek aš savo darysiu.

JOGAILA: Nesikarščiuok, broli, žaiskim.
VYTAUTAS: Tai klausykit! Tu, Skirgaila, būsi Naugardo 

valdovu. Tau duosiu trečdali mūsų būrio (rodo pilies vaikus). 
Jie bus gudai.

VYTAUTAS (Jogailai): O tu būsi lenkų karalius, atva
žiuosi pas mane derybų, mes susipyksim ir paskelbsim vienas 
kitam karą. Skirgaila, atvažiuok man padėt, būsi mano santar
vininku. Abu plieksim lenkus.

JOGAILA: Ne, aš nenoriu būt karalium. Šiemet pas tėti 
buvo atvykę juodi vyrai iš Lenkijos (kalbama apie pirmuosius 
katalikų kunigus). Jie prašė leist jiems mūsų šaly gyvent. Jie 
nori atnešt kitą Dievą. Sako, jis galingesnis už Perkūną. Ir jie 
patys, tur būt, galingi, kad ant Dievo turi galios. Aš noriu būti 
lenkų kriviu!

VYTAUTAS: Negerai. Kaip gi su tavim kovosiu?
JOGAILA: Bet tu galėsi pasilikt sau didesnį būrį. Mes bū

sim tik keli vaidilos ir sakysim tavo vyrams pamokslus.
PILIES VAIKAI: O mes jus išvysim!
KITI: Šalin, lenkai, ir kunigaikštis juos išvijo!
VYTAUTAS (į vaikus): Nurimkit, kariai! (Jogailai). Na, 

gerai, būk sau vaidila, bet mes tave išvysim ir tada lenkų ka
ralius atsiųs savo pulkus keršyti. Na ir bus kova. (Skirgailai). 
Tik tu, nepamiršk, būsi santarvininku.

PILIES VAIKAI: Tai puiku, pasipešim, duosim lenkams! 
(Skirgaila kažko gudriai vaipos. Jogaila apsiblausęs).

JOGAILA: Aš nenoriu būt išvytas. Aš noriu, kad manim 
stebėtųsi!

VYTAUTAS: Daugianoris. Tau niekad neįtiksi. Gana. Kaip 
pasakiau, taip ir bus, o ne — žaisim ir be tavęs!

(Vaikų tarpe girdėt pritariančių balsų).
VYTAUTAS (prieina prie vaikų būrio, atskiria jų trečdalį): 

Jūs būsit gudai. Eikit pas Skirgailą. (Iš antro trečdalio atskiria 
tris berniukus. Į pirmą). Tu būsi lenkų kariuomenės vadas. 
(Kitiems). Šekit jį! (Į kitu du berniuku). O jūs padėsit Jo
gailai, būsit lenkų vaidilos. (Lieka dar trečdalis vaikų). O jūs 
būsit Trakų pilies kariai, aš — jūsų kunigaikštis. Pasitarimas 
baigtas. (Visos trys kariuomenės išsiskirsto. Scenoj lieka lie
tuviai).

II paveikslas.

VYTAUTAS: Kariai, esu pavargęs! Matau ir jūsų pečiai 
linksta: galite eiti pasilsėt. Juk nežinia, kada išauš naujosios ko
vos rytas. (Kariai nusilenkdami išeina. Lieka trimičius. Vytau
tas vaikšto iš kampo į kampą. Staiga sugaudžia trimitai už 
sienos).

VYTAUTAS (Trimičiui): Pažvelk kokius svečius siunčia 
dievai.

TRIMIČIUS (grįžęs): Lenkų šalies atėjūnai. Negera lemia 
tie varnai.

VYTAUTAS: Nesamprotauk, įvesk juos ir patsai pasilik. 
Berods, moki, kaip jie, kranksėti, būsi vertėju.’

TRIMIČIUS: Taip, šviesusis kunigaikšti, žinai, kad buvau 
jų nelaisvėje.

VYTAUTAS (nekantriai): Na!
(Trimičius įveda Jogailą ir du jo bendru. Visi jie apsi

siautę juodais apsiaustais. Jie nemoka lenkiškai, todėl vaiviškai 
burbuliuoja, suprask, kalba lenkiškai).

VYTAUTAS: Sveiki, atėjūnai! Jei gerų norų vedami at
vykote čionai, drąsiai žiūrėkit į akis, nemurksokit, it vergai. O 
gal klastą nešat ir jau dabar išsiduodat bailumu?..

JOGAILA: (Murma kažką).
TRIMIČIUS (verčia): Jis sveikina jus, šviesus kunigaikšti, 

ir prašo leisti vaikščioti po mielą tavo šalį. Be to, jei esi ma
loningas, prašo, kad išduotum raštą, kad mūsų vyrai neskriaus
tu jų-

VYTAUTAS: Paklausk, ką pametė jie čionai ir ko ieško?
TRIMIČIUS (Vytauto žodžius verčia murmėdamas. Pas

kiau Jogailos): Jie sako nešą šventą mokslą mūsų šaliai ir nie
kam pikto nedarysią; jie broliai esą.
VYTAUTAS: O kas supras jįj šneką?

TRIMIČIUS (abiem pusėm verčia): Sako ir tavo šaly yra 
mokytų bajorų, o vėliau jie patys išmoksią mūsiškai.

VYTAUTAS: Žinau juos. Tai piktos sėklos skleidėjai, ne- 
siautę juodais apsiaustais. Jie nemoka lenkiškai, todėl vaikiškai 
santaikos pranašai! Nereikia mums svetimųjų dievų! Sakyk 
jiems, tegu keliauja, iš kur atėję. Grįžti nekliudysiu. (Jogaila 
lankstos, daro nustebimo ir prašymo judesius).

TRIMIČIUS: Kunigaikšti, atėjūnai stebisi lietuvių bailu
mu. Nejaugi jie trys ką blogo gali padaryti?

VYTAUTAS (juokiasi): Na, ne. Jei taip, lai žino — jų ne
bijom. Tegu pabando bastytis, pamatys kas per pyragai, ir pa
tys išdums. Duosim ir lydimą raštą vienam mėnesiui. Ilgiau 
neištvers, pabėgs.

(Trimičius verčia, lenkai lankstos. Atneša pergamentą. 
Vytautas pasirašo ir paduoda Jogailai).

VYTAUTAS: Keliaukit! Aš neveju. Manoji žemė pati 
moka niekšus išvyti. Tik kad žinotumėt, jog ne bailys, esu, jums 
šią malonę suteikiau. (Lenkai atatupsti išsikrausto).

III paveikslas.

(Vytautas tariasi su Skirgaila. Toliau abiejų valdovų ka
riai sėdi būriais lyg prie laužų ir dainuoja karo dainas).

VYTAUTAS (į Skirgailą): Girdėjai, kunigaikšti, kad lenkų 
karalius įsigeidė keršyt už išvaikytus jo „kranklius“. Pats bū
damas bailys čia siunčia savo vadą. Kelią jų kariuomenei rodo 
vienas iš pabėgusių „kranklių“. Nors apie jų narsumą maža ką 
girdėjau, tačiau jų daug. . Bet dviese lengvai nugalėsim. Juk 
nekartą tau padėjau. Tavo valstybė turi ir Lietuvos žemių, esa
me lyg viena. Sakyk, ar ne puiku būtų, kad savo šalis, kaip 
šiai kovai kariuomenes, sujungtumėm? Kokia didinga būtų 
Lietuva! Skirgaila!
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SKIRGAILA: Nerandu reikalo tokiam žygiui. Kovot galiu 
padėt: rasiu naudos. Prieš lenkus seniai dantį griežiu. Man ro
dos, tau gera Didžiojoj Lietuvoj — man Naugardas mielas, tad 
tupėkim kiekvienas savo lizde.

VYTAUTAS: Kaip nori, dabar man karas rūpi.
SKIRGAILA: Dėl jo sutarta. (Abu pasirašo sutartį. Tri- 

mičius pučia ragą). . .
IV paveikslas.

(Kovos laukas. Kariai manevruoja, darydami kovos vaizdo 
įspūdį. Vytautas raitas nuošaliau seka mūšio eigą. Staiga atbėga 
trimičius).

TRIMIČIUS: Kunigaikšti, klasta! Skirgaila susidėjęs su len
kais puola mūsiškius.

VYTAUTAS (įpykęs): Išdavike, pakliūsi į mano rankas! 
(Puola į kovos lauką prie Skirgailos. Sis bėga. Abu išbėga į 
artesnę vietą ir susikauna. Skirgaila krenta nuo arklio sužeistas).

SKIRGAILA (Vytautui): Malonės, kunigaikšti!
VYTAUTAS: Jei man nusikalstum — atleisčiau, bet tu iš

davei tėvynę. O tėvynės išdavimas turi būt kitaip išpirktas! (Ke
lia kardą).

SKIRGAILA (meta savo rolę): Vytuk, aš nežaidžiu.
(Tuo tarpu, pametę kovą ir žaidimą, atbėga ir sustoja ratu 

visi „kariai“).
JOGAILA: Ir aš nežaidžiu. Mane apstumdė. Aš jau ne karys.
VYTAUTAS: Esate bailiai, už tai ir žaist su manim ne

mokat. Bijot manęs žaidime. Palaukit, kai užaugsiu, tuomet tai 
tikrai pabijosite! Uždanga.

§ecos nuts sesult s

Prie pušaičių palapinė, 
Saulėj drybso skautės; 
Svyra smilgos susipynę, 
Nes tarp jų jos siautė.

Nors palaužtos smilgos gulė: 
Ant skaučių nepyko, 
Skautės — ir gamtai sesiulės, 
Jas supins vainikan.

Vainikėlį nusipynę,
Juo papuoš smūtkelį,
Kurs netoli palapinės
Rymo prie kelelio.

Džiaugsis senos motinėlės, 
Sakys ir tėvulis, 
Kad jos geros dukterėlės, 
Jas mylės Dievulis.

Vilkiukas.

Darbščios mūs sesytės, tartum, skruzdėlytės: 
viena puošia lėlę, kita skaito pasakėlę.

Tai ne puokštė ir ne gėlė, tai skautukų pramogėlė.

PENKI METAI KAI 
MIRĖ MAIRONIS

Penki metai — gerokas laikas. 
Pagalvokite, mažieji, ką reiškia jū
sų gyvenime. Sakysite daug. 0 
prieš 5 m. mirė mūsų poetas - lyri
kas Maironis. Bet jis mirė sau, tik 
ne lietuvių tautai. Ir kol lietuvių 
tauta bus, Maironį minės, nes jis 
paliko savo nemirštamų kūrinių— 
gražiausių eilėraščių, kuriuose iš
liejo savo didelę meilę tėvynei Lie
tuvai.

„Graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai;
Graži tu savo dangaus mėlyne,
Brangi, nes daugel vargų patyrei“.

Taigi, savo kūriniais Maironis 
pastatė sau paminklą, kurio am
žius nesunaikins. Mokykitės jo 
eilėraščių, išmoksite dar labiau tė
vynę mylėti.

Maironio eilėraščiai gražiausiais 
žodžiais apipasakoja ir Lietuvos 
gamtą. Jis mato naktį miegančią 
žemę, mato negęstančias sidabri
nes dangaus akis. Jam ir medžio 
lapas miega vasaros naktimis, o 
tuo tarpu žvaigždės mirkčiojančios 
ir degančios.

Pagerbkime tad tą didįjį Lietu
vos sūnų.
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Arėjas Vitkauskas.
AUŠRELĖ IR TAURUKAS 

PAJŪRYJE.
(Iš dienoraščio).

Leidau laiką pajūryje 
su sesyte Aušrele, 
žaidėme bangų būryje, 
džiaugėmės ten saulele. 
Po minkštutį, baltą smėlį 

, mes bėgiojome basi 
ir nuo saulės palengvėle 
pajuodavome visi...
Mėtėme mes kamuoliuką, 
darėme gražias pilis, 
ir Aušrelę ir Tauruką 
džiugino kas nors ten vis . . . 
Sesė rado gintarėlį, 
išmestą stiprių bangų, 
ir kiekvieną vakarėlį 
ėjome žiūrėti jų.
Jūroje mus bangos plakė, 
taip malonu, taip smagu! 
Tik tėvelis mums pasakė: 
nevisai taip atsargu . .. 
Matėme, kaip laivas plaukia 
tarp vandens ir debesų, 
kaip žuvėdros baltos šaukia — 
klausėmės mes prie bangų .. . 
Jūros aš jau neužmiršiu, 
liks jos vaizdas amžinai, 
džiaugsiuos, vardą kai išgirsiu 
ir sapnuosiu ją tikrai!. .

Tas puodas, tas puodas, kur žiūri, vis 
juodas, oi, oi ...

Senas lapinas ir kalakutas
Indėnų pasaka.

O-vei-vei-chem-bajo, tai buvo 
labai labai seniai. Kartą senis La
pinas išėjo į medžioklę. Prie pat jo 
namų buvo tokia gera vietelė: miš
kas, o tame miške — laukiniai ka
lakutai ir kitokie paukščiai. Senis 
Lapinas su savo Lapiene jau daug 
dienų tegraužė vien karvės gyslas, 
ir labai norėjo ko nors gardesnio 
paragaut.

Medžiojo jis ilgai ir labai pailso. 
Staiga mato — didelis riebus Ka
lakutas bestovįs. Buvo besiruošiąs 
jį pulti, įsikibti į jį savo aštriais

dantimis, tik staiga Kalakutas pra
bilo:

— Kas tau, broli Lapinai!? Tu, 
tur būt, sergi? Veidas toks išbąlęsI 
Matyt, esi visai nusilpęs. Turėtum 
kiek pailsėt. Gulkis ir pasnausk 
truputį, o aš tuo tarpu nubėgsiu 
pas tavo pačią ir pasakysiu, kad 
iškeptų mane pietums. Vargše, 
kaip tu blogai atrodai!

Senas Lapinas ir iš tikrųjų pa
juto esąs nelabai sveikas.

— Ačiū tau, broli Kalakute, už 
gerą žodį. Tu eik, o aš tikrai čia 
atsigulsiu ir pasnausiu.

Kalakutas ir nužygiavo prie La
pino namų, o senas Lapinas visą 
laiką akių nuo jo nenuleido, kol 
tas nepasiekė namų. Tada Lapinas 
atsigulė po medžiu ir užmigo.

0 Kalakutas, priėjęs namus, pa
sibeldė į duris.

— Kas ten? — paklausė La
pienė.

— Nešu nuo Lapino žinutę.
— Tai prašom į vidų.
— Ne, dėkui, labai skubu. Bro

lis Lapinas prašė perduoti tamstai, 
kad jis greitai ateisiąs. Sakėsi esąs 
labai išalkęs ir prašė tamstą išvirti 
pietums karvės gyslų.

Taip pasakė Kalakutas ir pasi
skubino pasislėpti.

Lapienė tuoj įsikinkė į darbą ir 
išvirė didelį dubenį karvės gyslų. 
Veikiai atkiūtino ir senas Lapinas, 
seiles varvindamas.

„Tai užsikąsiu tuo Kalakutu!“— 
galvojo jisai.

Paėmė Lapienė dubenį ir pasta
tė ant stalo prieš Lapiną. Tas pa
griebė gabalėlį ir nudžiugęs 
kramto.

— Kiek gyvenu, bet tokio kieto 
Kalakuto dar nebuvau kramtęs,— 
pasakė Lapinas. — Jis labiau pa
našus į karvės sausgysles, bet ne 
į Kalakutą. Kodėl taip?

— Į Kalakutą? — nustebo La
pienė. — Iš kur aš tau paimsiu

PADARYKIME PATYS ĮDOMŲ 
LAIVELĮ.

Paimkime gabalėlį visai paprastos 
skardos, 50 cm ilgumo ir 20 cm pla
tumo. Iš tos skardos padarykime lai
velį tokį, kokį jūs matote čia nuro
dytame piešiny. Skardos kraštus už
lenkę, galit nudažyti, kad gražiau at
rodytų. Į laivelio vidurį įkalkim 4 
vineles. Ant tų vinelių padėkime 
kiaušinį. Kiaušinis, iš vieno galo pra
durtas, turi būti tuščias. Kai jau tu
rėsime tuščią kiaušinį, įpilsime į jį 
pusę jo talpumo vandens ir padėję 
ant vinelių, uždekim žvakę, kuri ran
dasi apačioj kiaušinio. Nekuriam lai
kui praėjus, vanduo kiaušinyje pra
dės virti, garai eis laukan ir tuo bū
du garo stumiamas mūsų laivelis 
pradės judėti, t. y. stumsis pirmyn. 
Reiškia mūsų laivelis plaukia vien 
tik garų stumiamas. Tik laivelis tas 
turi būti padėtas vandeny.

E. Ch.

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

Dalyvavome iškilmėse.
V.2. įvykusiose iškilmėse dalyvavo ir 

mūsų draugovė. Į iškilmes atvyko apie 55 
skautai ir 15 jaun. skautų.

Suruošėme vakarą.
V.5. (vietoje IV.10) suruošėme vakarą 

Ateitininkų salėje. Buvo suvaidinta mū
sų draugininko sktn. J. Butausko nusira
šytas skautiško turinio veikalėlis „Meilė 
ir pavydas“. Režisavo psktn. Šimkus. Į 
vakarą atsilankė ir nemaža kitų draugo
vių skautų-čių ir skautų-čių vadų. Va
karas praėjo gan linksmai.

K. V-tas.

Kalakutą? Tai ir yra karvės gys
los. Rytą kažin kas buvo pasibel
dęs į namų duris. Pasakė, kad tu 
labai išalkęs ir prašęs kuo grei
čiausiai išvirti pietums karvės 
gyslų-

— Vaje, — sudejavo Lapinas,— 
tai juk ir buvo Kalakutas!
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Atsiųsta paminėti naujų 
leidinių

SAKALO B-VĖ:
• Jonas Šukys. KOMUNISTAS. Ro
manas. Kaina Lt 3,—. Jame rasi 
daugelį 1919 m. nepriklausomybės 
kovotojų; aprašoma, kaip tais laikais 
jautriai atsiliepė į tėvynės šaukimą 
mokyklinis jaunimas.
• V. Korolenko. AKLASIS MUZI
KANTAS. Iš rusų kalbos vertė St. 
Skipitienė. Psichologinis romanas. 
Kaina Lt 2,50. Romane pavaizduota 
aklo gimusio jaunuolio ir vyro tra
gedija.
• Kazys Binkis. JONAS PAS ČI
GONUS. Apysaka švaros priešinin
kams. Iliustravo D. Tarabildaitė. 
Kaina Lt 1,50.
• Kazys Papečkys. VĖJO MALŪ
NĖLIS. Eilėraščiai vaikams. Iliustra
vo V. Z. Stančikaitė. Kaina Lt 1,50.
• Azina. MELAGĖLIAI. Vieno veik
smo vaidinimas. Kaina Lt 1. Tinka 
žemesnių klasių moksleiviams vai
dinti.
• Klemensas Dulkė. PAUKŠTELIAI 
ČIULBA. Eilėraščiai vaikams. Ilius
travo Kipras Šaulys. Kaina Lt 2.
• Edgar R. Burrough. TARZANAS 
DŽIUNGLĖSE. Romanas. II d. Iš
vertė J. Šimkus. Kaina Lt 1,50.
• Bronė Buivydaitė. AUKSINIS 
BATELIS. Iliustravo D. Tarabildai
tė. Kaina Lt 2,50.
• V. Sirijos Gira. JŪRA. Iliustravo 
B. Macutkevičius. Kaina Lt 1.

ŽAIBO B-VĖ:
• A. Rachmanova. NAUJŲJŲ ŽMO
NIŲ FABRIKAS. Romanas, laimėjęs 
50.000 frankų premiją. Geriausias 
romanas apie bolševizmą. Kaina Lt 
2,50.
• Ats. pulk. J. Petruitis. DIDYSIS 
KARAS. III dal. 1918—1920 m. įvy
kiai. Kaina Lt 4.
• Ats. pulk. J. Petruitis. MŪSŲ ŽY
GIAI. II tom. Kaina Lt 3.

DIRVOS B-VĖ:
• Aldona Kazanavičienė. VAIKAI 
IR GYVULĖLIAI. Apsakymėliai vai
kams. Kaina Lt 1,80.
• Aldona Kazanavičienė. GAIDE
LIAI KELIAUJA. Iliustravo D. Ta
rabildaitė. Kaina Lt 1,60.
• Johanna Spyri. HEIDA. II d. Pa
sakojimai vaikams. Vertė Pr. Mašio
tas. Kaina Lt 2,50.
• Pr. Mašiotas. PAŠEŠUPIŲ KNYG
NEŠIAI. Kaina Lt 1,50.
• Hubert Fleckes. DIEVO KARVY
TĖS KELIONĖ Į ŽMONIŲ ŠALĮ.

Skautai, gavę naują „Sk. Aido“ numeią. 
Nuotr. V. Palinausko.

Iš vokiečių kalbos vertė Juozas Paš
kevičius. Kaina Lt 2.
• Aldona Kazanavičienė. PAVASA
RIO PUMPURĖLIAI. Kaina Lt 1,20.
• K. Bajerčius. NUGIRSTOS ŠNE
KOS. Apsakymėliai mažiesiems. Kai
na Lt 1,80.
• Pr. Naujokaitis. ARITMETIKOS 
UŽDAVINYNAS 1-jam pradžios mo
kyklos skyriui. Kaina Lt 1,20.
• T. Šuravinas. KARPYK. II-sis 

' sąsiuvinys. Kaina Lt 2,50.

SPAUDOS FONDAS:
• Petras Ruseckas. SAVANORIŲ 
ŽYGIAI. Nepriklausomybės kovų at
siminimai. I t. Kariuomenės savano- 
rių-kūrėjų sąjungos leidinys, su
krauta Spaudos Fonde. Kaina įrišto 
Lt 7.
• Gustaf af Geijerstam. MANO 
BERNIUKAI. Kaina Lt 2. Išvertė H. 
Korsakienė. Vaizduojama dviejų ber
niukų vasarojimas pajūryje ir jų 
nuotykiai.
• Theodor Dreizer. AMERIKONIŠ

KA TRAGEDIJA. II t. Vertė K. Vai
ras. Kaina Lt 4,50. Romanas vaiz
duoja tragišką Amerikos gyvenimą.
• Guy de Maupassant. PJERAS IR 
ŽANAS. Romanas. Vertė R. Mironas. 
Kaina Lt 2.
• VI. Dūrovas. MANO ŽVĖRYS. 
Išvertė Pr. Mašiotas. Kaina Lt 2.
• Fr. Hodgson Burnett. MAŽASIS 
LORDAS FONTLEROJUS. Išvertė 
St. Kalvaitis. Kaina Lt 2,50.
• Jonas Marcinkevičius. JIS TURI 
MIRTI. Romanas. Kaina Lt 3.
• Prof. V. Čepinskis. BRANDUOLIO 
CHEMIJA. Trumpa dirbtinės ele
mentų transmutacijos ir dirbtinio 
radio aktingumo apžvalga. Kaina 
Lt. 1,50.

T. T. MARIJONAI:
• Adomas Keraitis. MANO PASA
KĖČIOS. 33 pasakėčios. Kaina Lt 
0,75. Tinka skaityti jaunimui ir su
augusiems.
• Juozas Grigaitis, MJC. RADIO 
BANGOMIS. Paskaitėlės, skaitytos 
valstybės radijofone. Kaina Lt 2,50.
• Kun. Jonas Aleksa, MJC. MARI
JOS MĖNUO. Kaina Lt 1.

KITŲ LEIDINIAI :
• Vysk. Petras Pr. Būčys. SU 
JAKŠTU PER PIKTO LAUKUS. 
Pikto naikinimas ir Iljinas. Atspaus
ta iš ,.Tiesos Kelio“ ir „Židinio“. 
Kaina nepažymėta.
• Just. Strimaitis. 25 LINKSMOS 
DAINELĖS IR LIAUDIŠKAS KAN
KLIAVIMAS. Vienam, dviem ir 
trims lygiems balsams. Skiriama 
pradžios mokykloms. Autoriaus lei
dinys.
• Pr. Jonaitis — T. Gojokas. VAIKŲ 
DAINORĖLIS. II pataisyta laida. 
Kun. Kl. Razmino leidinys. Kaina 
Lt 0,15.
• J. Lazauskas. TARPTAUTINĖ 
KALBA. Jos reikšmė ir išsiplatini- 
mas. Kaina Lt 1.
• Prof. Fabijonas Kemėšis. MŪSŲ 
IŠEIVIŲ JAUNIMO PROBLEMA. 
Akademinio DULR skyriaus leidi
nys. Kaina Lt 0,50.

Cukrus stiprina žmogaus sveikatą, užtat labai reikalingas visiems, 
ypač vaikams ir jauniesiems.

Cukrus duoda jėgos
Vartodami cukrų savo gamybos, mes ne tik keliame sveikatingumą, bet ir prisidedame prie savo 

krašto gerovės kėlimo.
Lietuvos cukraus fabrikų savininkas

Akc. „LIETUVOS CUKRUS0 JB-ve
Kaunas. Vytauto pr. 3?, tel. 2 22 62, 2 2505, 2 35 54
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KAINA 30 CT.

WK Užd. nr. 3.
A. Šlapaičio iš Tauragės.

Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

Užd. nr. 6.

Pasistenkit šią figūrą supiaustyti į tris 
dalis, kad galima būtų iš jų sudėti kva
dratą. Užd. vert. 2 taškais.

KONKURSINIAI UŽDAVINIAI.
Užd. nr. 1.

Ši figūra sudaryta iš penkių dalelių, 
iškirptų iš vieno „Sk. A.“ Nr. Pasisten
kit sužinoti iš kelinto puslapio kiekviena 
dalelė paimta. Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 2.
Miliūno iš Vilkaviškio.

Paskaitykit: 1) Lietuvos miestas, 2) 
miško gyventojas, 3) Lietuvos rašytojas.

Užd. vert. 1 tašku.

Ką ši figūra jums primena?
Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 4.
P. Drevinsko iš Kauno.

Paskaitykit stačiai: 1) metalas, 2) do
kumentas, 3) uostas prie Viduržemio jū
ros, 4) veiksmažodis (bendratis), 5) tiesi 
linija, 6) nedidelis namelis, 7) dalijant 
atsitinka, 8) dvaro prižiūrėtojas, 9) teatro 
veikalo rūšis, 10) Europos valstybės sosti
nė, 11) saldus dalykas, 12) namas, 13) ap
gavimas, 14) žvėrims laikyti, 15) valgis, 
27) egiptiečių dievaitis.

Gulsčiai: 16) kontinento gyventojai, 17) 
baldus dirba, 18) paukštis, 19) paveikslui 
laikyti, 20) nedidelė tvora, 21) nedidelis 
gyvuliukas, 22) tėvų brolis, 23) niekuo
met, 24) įrankis, kurį kiekviena šeiminin
kė turi, 25) artima giminaitė, 26) veiksma
žodžio rūšis, 13) dailė.

Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 5.
Kaip reikia parašyti skaičių 12, kad 

padalinus pusiau išeitų 7.
Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 7.
(A—B) + (C—D) -f- (E—G) + (J—K) + 

+ (L—-M) + (O—P) + (R—S) = X.
A reiškia: nelaimingas žmogus, B — 

automobilio dalis, C — ūkio padargas, D 
— gaida (su kryželiu), E — skautiškas 
įrankis, G — Europos upė, J — švarini- 
mosi priemonė, K — gyvulys, L — jauni
mo mėgiamas, M — įvardis, O — epo rū
šis, P — moters vardas, R — medžiagos 
dalelė, S — vyro vardas; X — įvykis lie
tuvių tautos gyvenime.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 8.
J. Didorytės iš Ukmergės.

Š a r a d ė.
Kūno daliai raidę nubrauksi, 
Naminį paukštį tuojau gausi;
O jei dar vieną raidelę pridėsi, 
Ūkininkui reikalingą daiktą turėsi.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 9.
V. Merkevičiaus iš Skapiškio.

S a r a d ė.
Paukščiui vieną raidę dėsi, 
Jūroj būdamas regėsi.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 10.
Lydžio iš Kauno.

S a r a d ė.
Žvėriui raidę pakeist norėsi,
Spalvą gražią tuomet turėsi.

Užd. vert. 1 taškui,

VISIEMS:
Už šiuos teisingai išspręstus uždavi

nius skiriamos šios dovanos: 2 skautiškos 
kuprinės, 2 knygos „Kaip stovyklauti“, 3 
knygos „Skautybė berniukams“ ir 3 kom
pasai. Jei bus daugiau sprendėjų su vie
noda taškų suma, tai dovanos bus skiria
mos burtų keliu.

Uždavinių sprendimus siųsti iki š. m. 
rugpiūčio mėn. 1 d.

Telef. 2 43 54 ir 2 43 52.
KAUNAS, Mickevičiaus g. Nr. 5.VALSTYBES DRAUDIMO IŠTAIGA

PATOGIOMIS SĄLYGOMIS DRAUDŽIA: nuo ugnies —
trobesius, gyvulius, pašarą, javus ir kitokį kilnojamąjį turtą; 
nuo kritimo — gyvulius.

APDRAUDEJAI DALYVAUJA PELNE. Apie sąlygas galima sužinoti pas vietos agentus visuose miestuose, miestel. ir valsč.
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