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f I II 141 IM 1 11 IS
LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VADO ĮSAKYMAI 

Nr. 12.
Kaunas, 1937 m. rugsėjo mėn. 10 d.

§ i-
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str., Pane

vėžio skautų tunto tuntininką vyresnįjį skautininką Kęstutį 
GRIGAITĮ, jam prašant, iš pareigų atleidžiu ir už eitas pareigas 
reiškiu padėką.

§ 2.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str., Pane

vėžio skautų tunto tuntininku skiriu paskautininkį Vytautą 
Pranciškų DOVYDAITĮ - BALTRUŠAITĮ.

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

LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS II TAUTINES STOVYKLOS 
MOKESČIO TAUPYMO IR ATSISKAITYMO

T A I S Y K L E S.

1.
Lietuvos skautų brolijos .vyriausioji vadija, norėdama padėti 

skautams susitaupyti pinigų stovyklos mokesčiui, išleidžia:
a) taupymo knygeles (forma Nr. 1) ir
b) taupymo ženklus.

2.
Taupymo ženklai išleidžiami kopiūromis po:

1) 10 centų,
2) 20 centų ir
3) 50 centų.

Knygelės kaina — 10 centų.
3.

Reikiamą kiekį taupymo ženklų ir knygelių spaustuvėje 
užsakyti, iš jos priimti ir sekti taupymo darbą Brolijos Vadas 
skiria trijų asmenų komisiją.

Skirtoji komisija, duodama spaustuvei užsakymą ir priim
dama iš spaustuvės užsakytus ženklus ir knygeles, laikosi tvar
kos, praktikuojamos spausdinant vertybės popierius.

i———— 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. Kaime, 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.
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4.
Iš 3 str. numatytos komisijos taupymo ženklus ir knygeles 

perima, siuntinėja tuntininkams, veda atskaitomybę ir už pri
imtus ženklus ir knygeles atsako Brolijos Vado paskirtas brolijos 
taupymo vadovas.

Taupymo vadovas ženklus ir knygeles, pagal komisijos pri
ėmimo aktą (kaip numatyta šių taisyklių 3 str.) įrašo į tam rei
kalui užvestą kontrolės knygą (forma Nr. 2).

.. ■ •••'.. * 5.
Taupymo vadovas knygeles ir ženklus išduoda tik tuntinin

kams už grynus pinigus ir kreditan, žemiau nurodytomis sąly
gomis.

- . 6-
Tuntininkas, norėdamas gauti ženklų ir knygelių už grynus 

pinigus ar kreditan, rašo reikalavimą brolijos taupymo vadovui.
- 7-

Kiekvienas tuntininkas, kuris ženklus ir knygeles gauna 
kreditan, privalo atsiskaityti kas du mėnesiu, bet ne vėliau tre
čio mėnesio 5 dienos, pinigus įnešdamas Lietuvos skautų sąjun
gos kason.

> -■ 8.
Tuntininkas pakartotinai gauti taupymo ženklų ir knygelių 

gali tik visiškai atsiskaitęs už anksčiau paimtus.
< 9-

Taupymo ženklų ir knygelių platinimą tunto ribose organi
zuoja tuntininko paskirtas tunto taupymo vadovas.

Tuntininkas taupymo knygeles ir ženklus tunto taupymo va
dovui išduoda ir su juo atsiskaito jam patogesne tvarka.

Tunto taupymo vadovas, veikdamas kontakte su drauginin
kais, iš tuntininko gautus ženklus ir knygeles išdalina platinti 
įvairiems’ asmenims (skautams ir rėmėjams) ir su jais atsiskaito 
taip pat jam patogesne tvarka.

10.
Skautas, pareiškęs norą taupyti, perka iš platintojo taupy

mo knygelę. Šis įrašo jon skauto vardą, pavardę, tuntą, drau
govę ir vietą, įregistruodamas pas tunto taupymo vadovą, kuris 
veda taupytojų sąrašą. Sąraše turi būti įrašytas ir taupomosios 
knygelės numeris.- -

Ženklai į knygelę lipdomi joje nurodyta tvarka. Taip lip
dant ženklus, knygelę užpildžius bus sutaupytas visas stovyklos 
mokestis — 24 litai.

11.
Skautas, užpildęs visą knygelę arba (jei nespėja iki nusta

tyto laiko užpildyti visą) dalį jos, turi savo ranka įrašyti už 
kokią sumą ženklų įlipdė, pasirašyti ir grąžinti tunto taupymo 
vadovui. Taupymo vadovas tai pažymi taupytojų sąraše ir iš
duoda kvitą (forma Nr. 3), kuriame nurodyta skauto vardas, pa
vardė, sutaupyta suma, knygelės numeris ir jos grąžinimo data.

12.
Jei taupytojas į stovyklą vykti negali, knygelę su ženklais 

arba už ją gautąjį kvitą gali perduoti kitam skautui, tik apie 
tai privalo pranešti savo draugininkui, kuris painformuoja tunto 
taupymo vadovą. Šis apyskaitos lape, taupytojų sąraše ir kvito 
antroje pusėje rašo pastabą, kam knygelė ar kvitas perduotas.
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SKAUTYBĖ.

Škautybė apima dvasines, protines 
ir fizines auklėjimo problemas. Ji skel
biasi esanti nuotaikos pilna brolija, 
auklėjamam jaunimui suteikianti svei
kos aplinkos, užimanti jį geru veikimu 
ir patraukianti aktyviai ugdyti pilie
tiškumą, tikriausia šio žodžio prasme.

Škautybė nėra mokykla, turinti vi
siems lygiai griežtus, nustatytus pla
nus, programas ir egzaminus. Ji pla
čių galimybių ir didelio lankstumo sis
tema, atsiremianti i aukštų idealų pa
grindus, bet neatitrūkstanti nuo vaiko, 
tariant auklėtinio, psichologijos. Ji ide
alistinė, aukštai siekianti, bet vaikui 
artima, išeinanti iš jo pasaulio.

Svarbiausias skautybės tikslas yra 
auklėti, tai — kaip skautybės kūrė
jas nusako, — reiškia, skatinti jaunuo
lį norėti pačiam pasisavinti visa tai, 
kas galėtų prisidėti prie jo būdo ugdy
mo, todėl, kad jis to nori.

Škautybė duoda berniukui iniciaty
vos ir uždeda atsakomybės, ir ji, su
gebėdama tas dvi jėgas derinti, ugdo 
jo būdą. Skautiško auklėjimo pagrinde 
yra sugebėjimas visa, ko auklėjimu 
siekiama, įskiepyti auklėtiniams iš v i- 
d a u s, kad jie tą vykdytų, kaip savą, 
bet ne kaip kokį iš viršaus užmestą 
reikalą. Tas sugebėjimas yra skauty
bės pasisekimo paslaptis, kurią sudaro 
skilčių sistema, gamtos kultas, inicia
tyvos lygsvara, atsakomybės padalini
mas, sukeltas Įdomumas ir prisitaiky
mas.

Konkrečiai tariant, auklėjime skau- 
tybė padeda:

a) ugdyti būdą (čia suprantamas— 
religingumas, garbės pajautimas, susi
valdymas, altruizmas, pasitikėjimas sa
vimi, protas, gyvenimo džiaugsmas, ge
ra nuotaika, energija),

b) pamėgti rankų darbą ir išmokti 
ji dirbti,

c) sveikai gyventi,
d) turėti laimės,
e) tarnauti kitiems.
Pasakysim, kad ii’ mokykla gali tu

rėti ir, žinoma, turi tokių pat siekimų, 
kaip ką tik čia suminėti skautybės sie
kimai. Visas skirtumas tarp mokyklos 
ir skautybės yra ne siekimuose, ne te
oretiniuose klausimuose, bet tų sieki
mų realizavime: škautybė, neuž- 
siimdama pirmon eilėn mokymu, dėl 
savo metodų lankstumo ir aplinkos 
įvairumo, lanksčiai taikosi prie auklė
jamosios medžiagos ir sąlygų.

Iš skautų vado reikalaujama turėti 
berniuko sielą (atjausti berniuko

bi molajldLa.
(Pradžia pereitame numeryje).

prigimtį, suprasti jo pasaulį, mokėti 
disponuoti jo siekimus), labiau rūpin
tis kiekvienu berniuku atskirai, 
kaip visais drauge ii’ įkvėpti berniu
kui noro pačiam atsakomingai la
vintis.

Skautų vadas turi bendrauti su 
berniuku, prieinamai mokėti kovoti su 
jo pagundomis ir tai kovai sugebėti pa
tiekti berniuką patraukiančios veiklos 
pačių berniukų tarpe, taip pat darbo 
ir žaidime! gamtoje.

Skautų vadas turi pats laikytis 
skautų Įstatų ir Įžodžio visuose savo 
veiksmuose.

Daugelio čia minėtų reikalavimų, 
dėl įvairių priežasčių, mokykla nega
lėjo tiekti savo auklėtiniams. Mokyk
loje nesutvarkysi mokinių sąstato pa
gal jų būdus, palinkimus bei ypatybes, 
neįvesi ten skilčių sistemos, neapeisi 
griežtų mokymo reikalavimų tvarkos, 
nesukursi ideologijos. Juk mokyklos 
kolektyvas sudaromas kitais pagrin
dais, ne tokiais, kaip skautų judėjimo 
vieneto; mokyklos ir darbo pagrindai 
yra kiek kitokį.

SKAUTYBĖ — MOKYKLOS 
TALKININKĖ.

Škautybė, turėdama specialių savu
mų pilnesniam auklėjimo darbui, yra

♦ I II4I4IKA PASTCCĖII ♦
AR YRA VILTIES?

Nėra skautės ar skauto, kuris ne
norėtų dalyvauti tautinėje jubilieji
nėje stovykloje. Bet norint joje da
lyvauti, reikia vis. tik turėti nemaža 
pinigų. Iš kur jų gauti?

Yra daug žvairių būdų pinigų už
sidirbti. Tik jie ne visiems lygiai 
prieinami. Bet yra vienas ir visiems 
prieinamas būdas — taupymas. 
Taupyti gali kiekvienas. Norintiems 
taupyti brolijos vyriausioji vadija 
ateina į pagalbą — išleido taupymo 
knygeles ir ženklus. Vadinasi, pra
dėsime, taip sakant, oficialiai ir siste- 
matiškai taupyti.

Ir štai, kada mes pradedame siste- 
matišką taupymą, ne vienam gal kils 
klausimas, ar verta ir pradėti? Su
taupyti 24 litus daug kam gali pasi
rodyti sunkiai įmanoma.

Argi taip būtų iš tikrųjų? Aišku, 
ne. Ne veltui juk mūsų protėviai pa
sakė: „Dėk grūdą prie grūdo, pripilsi 
aruodą“. Dėdami centą prie cento, 
žmonės sudeda ne tik dešimtis, bet 

mokyklos bendrininkė, talkininkauja 
jai.

Mokykla persiima moderniškais ir 
auklėjimo (ne tik mokymo) metodais. 
Tos didžios auklėjimo idėjos, kurios 
eina iš visur, randa vietos ir mokyk
loje.

Savo akimis pastebime, kaip mo
kykla persiima skautybės metodais.

Škautybė visada ras dirvos dirbti 
auklėjimo darbą greta mokyklos, 
nors mokykla ir kažkaip keistųsi ir sa
vintųsi skautybę. Tuo tarpu mokyklos 
ir skautybės prigimtis iš esmės yra 
kitokia.

Jei yra auklėjimo idėjų bendrumas, 
tai ryšys tarp mokyklos ir skautybės 
tvirtėja. Reikia sutartino darbo. Skau
tų vadai turi žiūrėti mokyklos reikalų, 
gerbti mokyklos pastangas ir pasise
kimą.

Škautybė visada galės papildy
ti mokyklą. Auklėjimo idealas dar yra 
aukštai. Jei mokykla savo pastangas 
sukoncentruoja labiau viena kryptimi, 
škautybė savo darbą gali vesti kita to 
paties idealo kryptimi.

Mūsų bendradarbiavimas galėtų re
alizuotis tokia prasme, kad geriausias 
skautas yra geriausias mokinys.

O vykęs skautų vadas turėtų būti 
brangus mokytojų ir auklėtojų mokyk
loje bičiulis.

Geras mokytojas taip pat sėkmin
gai gali dirbti skautybės lauke. Dispo
nuodamas abi — mokyklos ir skauty
bės — auklėjimo disciplinas, mokyto
jas galėtų sėkmingiau patikrinti savo 
auklėtinių laimę jų pačių ir tėvynės 
gerovei. Vyr. sktn. A. Saulaitis.

šimtus ir tūkstančius. Ne vienas di
džiausių pasaulio milijonierių savo 
turtus sukrovė pradėjęs taupyti cen
tus. Kraipai galvą, abejoji? Na, tai 
pasiteirauk pas O. Swett Mardeną. 
Jis daugybe įtikinančių pavyzdžių 
patvirtins mano žodžius.

Pradėdamas taupyti negalvok, 
kad reikia daug sutaupyti, o kur tik 
sugriebdamas dešimtuką, nedavęs 
jam nė sušilti savo rankose, tuojau 
dumk su juo pas taupymo ženklelių 
platintoją. Kiekvienas ženklelis, kurį 
įlipdysi į knygelę, sutrumpins ma
žiausia puskilometriu Tau kelią į tau
tinę stovyklą. Jei seksi šį patarimą, 
kai ateis pavasaris pasijusi taip, lyg 
prie pat stovyklos vartų stovėtum. O 
jei Tau kartais ir trūktų vieno antro 
lito, kad galėtum įžengti pro vartus, 
būk tikras, kad neliksi už jų bestovįs: 
kas iiors (tėvai, giminės, pažįstami) 
padės pro juos įžengti. Kai susitiksi
me prie didžiojo stovyklos laužo, Tu 
paspausi man ranką ir pasakysi: 
„Teisybę tada sakei“. Ir kaip mums 
abiem bus smagu!

BTSR va 1st.
IrespubHkiaė 

biblietefu
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Štai kq

pasakoja
(Pradžia Nr. 14).

LORDAS BADEN POWELLIS MŪSŲ SKAUTŲ STOVYKLOJE OLANDIJOJE. 
Dešinėje — atvyksta į stovyklą. Vidury — žiūri į lėktuvą, kurį patarė mūsų 

skautams užkasti. Kairėje — apžiūri jam padovanotąjį kryželį. 
Vidurinė nuotr. A. G r u š n i o, kitos dvi A, Laučienės.

mūsų

-olandai'

Didysis Didžiajam parade mes
paradas. įrodėm, kad pasktn.

Maknicko vargas 
nenuėjo niekais: pražygiavom „kaip 
styga“. Plojo mums (atrodo) žymiai 

.daugiau, negu kitiems. Aš mačiau fo
tografijų, pardavinėjamų stovyklos 
kioskuose, vien mūsų vieneto. Subjek
tyviai sprendžiant, mes atrodėm labai 
vienodai: visi išrikiuoti labai rūpes
tingai, pagal ūgį (to dažniausia nebu
vo kituose kontingentuose), dviem žo
džiais — nedaug, bet puiku. Kasdieną 
kiekvienas kontingentas siųsdavo savo 
vėliavas į vėliavų paradą didžiojon 
aikštėn. Ir mūsų 3 vėliavos ten kasdie
ną defiliavo.

Šioj vietoj turiu pasakyt iš viso 
apie stovyklos gyventojus, kurie pasi
rodė parade. Taigi stovykloje gyveno 
arti 30.000 skautų iš 55 kraštų. Tai, 
galima sakyt, visas pasaulis atstovau
jamas. Yra čia milžiniškų kontingentų. 
Anglų net arti 10000. Pačių olandų apie 
5000. Prancūzų per 2000. Amerikiečių 
arti 1000. Belgų — taip pat. Lenkų 
apie 700.

Sekmadienį, rugpiūčio 
Prieš Tavo mėn. 1 d., žygiuojam į 
altorių... pamaldas. Milžiniška 

keliolikos tūkstančių 
skautų katalikų minia prie labai gra
žaus altoriaus. Didieji kontingentai su 
orkestrais. Mums paskiria nuolatinę 
vietą prie pat altoriaus, greta „vyres
nybių“. Mes ten sau ir drožiam. Kiti 
žymiai toliau sustatyti. Lenkai ir klau
sinėja vienas kito: „Co to znaczy?“ 
(ką tai reiškia?). Matyt, panoro ir jie 
arčiau altoriaus drauge su mumis būti. 
Nusiunčia visą gvardiją savo vėliavų. 
Bet tvarkdarys vienuolis liepia atgal 
grįžti. Lenkai dar spiriasi, bet galų ga
le grįžta.

Vieną dieną ėjom į sve- 
Mes vaikštom čius pas tų kraštų skau- 
i svečius, tus, su kuriais esame 

daugiau susidraugavę 
(latvius, austrus, čekoslovakus ir ki
tus). Dalis mūsiškių apsirengė tauti
niais rūbais. Paskui prisidėjo mūsų 3 
sesės skautės (taip pat su tautiniais 

rūbais), kurios kaip tik tuo metu į 
svečius pas mus atvyko, pasiėmėm 
skudučius, smuiką ir žygiuojam per 
visą stovyklą. Na, žinotumėt, vyručiai, 
maniau, kad visoj Olandijoj filmų pri
truks. Neduoda praeit! O jau auto
grafų tai nepaspėjam nei rašinėt. O 
kai užtraukiam eidami kokią polkely- 
tę ar dainelę smagesnę, tai tikras 
vaikščiojantis teatras pasidaro su šim
tais publikos, besigrumiančios aplink 
mus.

Daug vaikščiot po sve- 
Ir pas mus čius neturim kada. Rei- 
svečių ateina, kia būt namie. Pas mus 

labai daug svečių ateina. 
Ateina ištisi kontingentai su savo pro
gramom. „Pasičenčiuojam“ dainom, 
prakalbom, šokiais ir „good by“. At
eina kasdien tūkstančiai lankytojų. 
Juos ypač domina mūsų parodėlė. 
(Broliui K r a u s u i pašėlusi „rugia- 
piūtė“. Visą laiką jis parodėlėje teikia 
paaiškinimus lankytojams. Net valgyt 
pietų neturi kada. Laimė, kad jis ve
getaras, — nesunku kentėt, kai mes 
kertam mėsą riebią). Ateina žmonių, 
labai susidomėjusių mūsų šalim. Sykį 
mačiau kaip vienas anglas brolį K u- 
t o r g ą net sušildė beklausinėdamas. 
Čia klausia kaip parlamentas pas mus 
gyvuoja, kiekai metų renkamas pre
zidentas, už kiek išvežame gaminių į 
užsienius, ir taip visą valandą klausi
mą po klausimo duoda, o Kutorga su
kaitęs atsakinėja.

Rugpiūčio mėn. 3 d. 
Didysis sve- mūsų pastovyklėje svar- 
čias Bi Pi bi diena. Lankosi Bi Pi.

Tai jau šventė. Jis, pa
lydovų apsuptas, važiuoja automobiliu 
ir sustoja prie paskirų kontingentų 
vartų. Dažniausiai nė nelipa iš savo 
automobilio.

Pas mus atvykęs išlipo iš automo
bilio ir atėjo į stovyklą. Ilgai sustojęs 
žiūri į mūsų paveikslą, vaizduojantį 
taiką. Paskui sugalvoja jumoro pasa
kyt. Kaip tik tuo laiku viršuj skraido 
lėktuvas. Rodo Bi Pi į lėktuvą ir sako: 
„Šitą reikia irgi užkąst. Tada bus Pax“. 
Paskui paprašė pakviest paveikslo 

autorių, ir brolis Sidabras atvykęs 
tampa pagerbtas: lordas B. Powellis 
spaudžia jam ranką ir dėkoja už pa
veikslą, geriausiai vaizduojantį skau- 
tybės idėją. Paskui pereina Bi Pi per 
parodėlę. Įteikiam jam lietuvišką kry
žių, gražiai iš medžio išdrožinėtą. Gau
nam autografą ir sudiev, mielas Didy
sis Svety!

Tą pačią dieną, kad ir labai sku
bėdama, atvyksta pas mus Lady B. 
Powell. Čia ją sutinka mūsų skau
tės, kurios buvo pas mus į stovyklą at
vykusios, ir apdovanoja lietuvišku 
žiurstu. Didžioji viešnia juo buvo la
bai patenkinta.

Prie laužų vakarais tau- 
Prie laužų tos rodo ką turi būdin-
ugnies. giausio. Daugiausia tai

yra šokiai ir dainos. 
Man tai net nusibodo žiūrėt vis tų pa
čių dalykų. Aš tikėjausi stovyklos lau
žuose pamatyt įstabių ir puikių daly
kų. Mūsų kontingentas gavo du pasi
rodymus prie laužo ir du pasirodymus 
vadinamajam „Wereld Theater“ (pa
saulio teatras). Mūsų pasirodymuose, 
tiesa, nebuvo to, kas vadinama furoru 
ar sensacija, bet, reikia pasakyt, ne
buvo mūsų pasirodymai ir tokie, už 
kuriuos publika ploja tik iš mandagu
mo. Pasisekė gerai. Skudučių muzika, 
šokiai „Kalvelis“, „Noriu miego“, cho- 
riukas su dainom. Visa tai gana gerai 
pasisekė ir žiūrovams, atrodo, paliko 
gražaus įspūdžio.

Atvažiuoja vieną dieną 
Pagaliau autobusas keistas, išlipa 
tampam fil- džentelmenas ir sako: 
mų artistais. „Mes girdėjom, kad jūs 

turit įdomių numerių. 
Ar nesutiktumėt nusifilmuot?“.

Na, žinoma, du kartu nereikia 
klaust. Štai, pagaliau, išsipildo svajo
nės nevienam. Filmos, ir dar garsinės 
filmos, artistu tapt — tai nejuokai! 
Tuoj dalis mūsų vyrukų apsivelka mo
teriškais, dalis vyriškais tautiniais rū
bais. Kiti čiumpa skudučius — ir su- 
kombinuojam kaimo vakaruškas. Apa
ratas sukas, o mes vaidinam. Nema
čiau, kaip ten išėjo. Bet sakė, kad tą

:::::: 336 X::::?::::::?:
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filmą demonstruoja Olandijoj ir Pran
cūzijoj.

Kartą atvažiuoja kitas 
Maža to. autobusas (jau prancū

zų) ir nori mūsų dainas 
ir muziką į plokšteles įrašyt. Valgėm 
tada, pamenu, gardžią sriubą, kurią 
puikiai pagamino III šikšnosparnių 
skiltis. Viską palikę nuėjom prie to 
stebuklingojo autobuso ir įdainavom ir 
įgrojom vieną plokštelę, kurią čia pat 
mums pademonstravo. Puikiai! Netru
kus ją transliavo Paryžiaus stotis vi
sam pasauliui. (Brolis Liepus net į 
puikybę pasikėlė).

Stovyklautojai būriais, 
Iškylaujant vieni pėsti, kiti trauki-
po Olandiją, niais, ekskursuoja po 

gražiąją Olandiją. Mums 
tos ekskursijos — vienas malonumas. 
Susėdam į savo autobusą ir važiuojam 
kur norim. Vieną dieną nuvažiavom į 
pajūrį, į kurortą, pasimaudėm Vokie
čių jūroj (jokiu būdu nemainytumėm 
Palangos į tą Olandijos žymų kurortą). 

Kitą visą dieną prabuvom Amster
dame, lankydami muziejus, galerijas ir 
kitas vietas.

Dalis, ypač didesnieji, 
Arbatėlės. kontingentai daro vai

šes, arbatėles ir kviečia 
į jas svečius iš kitų kontingentų. Tai 
visų pasaulinių stovyklų tradicija. Šioj 
stovykloj mes visur kviečiami. Mūsų 
vadovybė kasdien vis kur nors į sve
čius išeina. Vis dar naujų pakvietimų 
mums atsiunčia. Štai įsibrovęs štabo 
palapinėj randu ant stalo glėbį pakvie
timų: švedų, suomių, čekoslovakų, len
kų, prancūzų, amerikiečių, Nederlandų 
Indijos skautų, portugalų, vėl pran
cūzų, kinų, anglų, vėl anglų, olandų, 
belgų, austrų, danų, latvių, estų, nor
vegų. Tai čia oficialūs pakvietimai va
dovybei. Be to, daugelis vienetų at
siunčia savo berniukus ir kviečia žo
džiu „ką nors iš lietuvių“. Ypač daž
nai tat daro amerikiečiai ir olandai. 
Keletas mūsų skautų susišneka angliš
kai ir, be to, jie smagūs vyrukai. Tai 
amerikoniukai jais tiesiog nepasidalija. 
Ateina ir stovi stovykloj, laukdami, 
kol ką nors iš mūsų jiems „duosim“.

Paskutinis sekmadienis 
Susilaukiam mums linksmas. Susi- 
mielų svečių laukiam savo delegaci- 
iš Lietuvos. jos į tarptautinę skautų 

vadų konferenciją na
rių. Atvyksta Dr. Alekna su ponia, 
pik. vyr. sktn. Kalmantas ir v. 
sktn. U b e i k a. Be to, jau antrą kar
tą atvyksta mūsų generalinis konsulas 
Olandijoj p. P e n n. Tai be galo ma
lonus, energingas ir judrus, kupinas 
jumoro, elegantiškas vakarų europie
tis. Jis mus ir apdovanoja puikiai: 
600 plytelių puikiausio olandinio šoko
lado. Paskui, keliaudami po V. Europą, 
kasdien valgėm tą šokoladą ir mielą

Lietuvos gener. konsulas Hagoje p. PENN 
mūsų skautų stovykloje.

Nuotr. A. Laučienės.

konsulą minėjom. Bet apie jį dar su
grįšiu pakalbėt • kitomis progomis. Tai 
buvo mūsų kelionėj, tarytum, tas pa
sakose minimas gerasis genijus.

Į savo arbatėlę mes
Mūsų kvietėm jamboree va-
arbatėlė. dovybę ir kuone visų

kontingentų vadus. Iš
skyrus vieną kitą, visi ir atvyko. Vai- 
šinom lietuviškais valgiais ir olandiš
kais vaisiais, o linksminom lietuviška 
muzika ir daina. Mūsų normalinė 
„Paramos“ duona ir „Maisto“ dešros 
buvo su neįtikėtinu tempu naikinamos
— taip visiems patiko. Paskui vaiši- 
nom dar lietuviškais saldainiais „Skau
tas“, „Skautė“. Paskui apdovanojom 
kiekvieną svečią suveniru šiokiu tokiu
— siaura juostele į knygas įdėti, 
apdalijom knygelėm, paveikslėliais. 
Visi buvo patenkinti ir linksmi.

Jau tokia mūsų laimė 
Pagaliau ir — nė stovykloje dėl sa- 
čia su lenkais vo pietų kaimyno ra- 
susipykom! mybės negauname.

Priežastis, kaip jau ži
note, buvo mūsų kelionės žemėlapis — 
schema. Ten laisvoji Lietuva buvo nu
spalvinta, o okupuotoji dalis — ne, tik 
punktiru atskirta nuo Lietuvos ir nuo 
Lenkijos. Vilnius pavadintas lietuviš
kai. Šitas nedidelis padaras ir , buvo 
„casus belli“. Mūsų nuolatiniams sve
čiams lenkams šis žemėlapėlis kažko
dėl nepatiko. Vienas jų svečių knygoj 
parašo: „Nie zabiežecie nam Wilno!“ 
Bet viskas taip pakol kas ir baigiasi.

Atvykus svečiams į stovyklą, mūsų 
skautai šoka.
Nuotr. A. Laučienės.

Bet štai vieną dieną grįžus iš pd- 
saulinio teatro (kur turėjo pasirody
mą), randam įvykusį skandaliuką: likę 
du parodėlės tvarkytojai (D. Krausas 
ir Bucevičius) buvę užpulti 30—40 len
kų skautų ir panaudojant smurtą že
mėlapis nuplėštas ir nusineštas.

To betrūko! Draugovėj visuotinas 
sujudimas. Momentaliai visoj stovykloj 
ir publikoj ši žinia pasklinda. Visuoti
nis pasipiktinimas. Vilnius, Lietuva, 
Lenkija ant lūpų tūkstančių viso pa
saulio skautų ir stovyklos lankytojų. 
Mūsų dr-vės vadas laksto kaip pašėlęs. 
Dabar laikas veikt! Visa byla perduo
dama p. Martinui (tarpt, biuro direk
toriui). Atvyksta mūsų generalinis 
konsulas Olandijai p. P e n n, kuriam 
mūsų skautės, važiuodamos pro Rot- 
terdamą, pranešė apie šį lenkų žygį. 
Reikia manyti, kad konsulo interven
cija buvo griežta ir smarki ir visą by
los sprendimą pagreitino. Atsimenu, 
kaip vėlai, jau sutemus, kelis kart bu
vo atvykęs lenkų skautų užs. dalies 
vedėjas derėtis su mūsų vadu. O pas
tarasis griežtai laikėsi savo sąlygų:

1) lenkų kontingento vadas stovyk
los vadovybės akyvaizdoje turi atsi
prašyti mūsų kontingento vadą,

2) smurtininkai turi atvykti į mūsų 
stovyklą ir patys atsiprašyti įžeistuo
sius,

3) grąžinti žemėlapį arba sumokėti 
pabaudos 5 guldenus (apie 18 litų).

Papunkčiui tas sąlygas lenkai įvyk
dė, ir mes likom stovykloje ligi galo; 
priešingu atveju būtumėm buvę pri
versti ją apleisti.

Galima suprasti, kaip daug mora
liai turėjo kentėti lenkų skautų vado
vybė dėl šio savo netaktingų vyrukų 
poelgio. Mums irgi nebuvo malonu, 
kad vaišingiems ir puikiems šeiminin
kams olandams atsitiko toks nemalo
nus įvykis tarp jų svečių.

Paskutinis 
paradas.

Labai įspūdingas buvo 
paskutinis paradas ir 
atsisveikinimas. Kaip ir 

visi kiti paradai, šis pasižymėjo ypa
tinga tvarka ir organizuotumu. Paskui 
kalbėjo Bi Pi. Balsas tvirtas ii' aiškus. 
Tai buvo panašu, tartum, senelis kal
ba savo rėksniams ir nenuoramoms 
anūkams. Mat, rodos, Bi Pi galvojo: ar 
jūs suprantat, berniukai, kad sekančioj 
stovykloj dar reiktų mums susitikti? 
Bet jūs negalvojat, tur būt, kad jūsų 
šefui likimas krauna nešti tiek daug 
metų? Jūs suvažiuosit, vėl tokie links
mi ir triukšmingi, o aš?... Taip galvoja 
kiekvienas senelis su savo anūkais at
sisveikindamas prieš tolimą kelionę. 
Paskui BiPi spaudžia ranką kiekvieno 
kontingento vadui ir įteikia parvežti į 
savo šalį stovyklos ženklą — Šv. Mar
tyno kryžių.
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Paskutinis šūvis
Vieną dieną, išeidamas medžioklėn, aš 

buvau pasiėmęs šventosios indų kalbos — 
sanskrito —- knygos vertimą. Miško pa
krašty, rasos sušlapintuose čiobruose, 
linksmai šokinėjo nekaltoji ir laimingoji 
stirna. Laikas nuo laiko pro šilo kamie
nus pastebėdavau ją statant ausis, dau
žant ragais, uostant šviesos spindulius, 
šildant prieš tekančią saulę savo šiltus 
kailinius, skabant šviežią žolę, džiaugian
tis savo vienuma ir savo nerūpestingumu. 
Aš buvau medžiotojo sūnus, savo jaunys
tę praleidęs tarp mišku prižiūrėtojų, kai
mo klebonų ir dvarininkų, kurie mėgdami 
medžioti, kaip ir mano tėvas, leisdavo šu
nims dėl gyvo grobio lenktyniuoti.

Aš niekuomet nebuvau pagalvojęs apie 
šį laukinį žmogaus instinktą, kuris iš gy
vulėlio mirties pasidaro malonumą ir ku
ris atima gyvybę be reikalo, be teisėtu
mo, be pasigailėjimo ir teisės; gyvuliai, 
jei jie būtų tokie bejausmiai, taip apsi
ginklavę ir taip žiaurūs, kaip ir žmogus, 
jie turėtų į jį tokią pat medžioklės ir mir
ties teisę.

Mano šuo nerimo, mano šautuvas buvo 
paruoštas. Aš nutaikiau. Bet tada staiga 
pajutau kažkokį sąžinės neramumą, kaž
kokį dvejojimą šūviu pakirsti tokį gyve
nimą, tokį džiaugsmą, tokį nekaltumą to
kioje būtybėje, kuri man nieko blogo ne
buvo padariusi, kuri džiaugėsi ta pačia 
šviesa, ta pačia rasa, tuo pačiu ryto gra
žumu, kaip ir aš. Ji, sukurta tos pačios 
Dievybės, gal būt, buvo Jos apdovanota 
tuo pačiu jausmingumu ir galvojimu, kaip 
ir aš; ji, gal būt, buvo sijama savo miš
kelyje kokiais nors prisirišimo ir gimi
nystės ryšiais, ieškodama savo brolio, mo
tinos, ir draugo laukiama, savo vaikų šau
kiama.

Tačiau įprotis nugalėjo prigimtį, kuri 
priešinosi žudynėms. Pasigirdo šūvis. 
Stirna sukniubo kulka peršautu petimi; 
veltui ji skausmingai daužėsi' jos krauju 
paraudonavusioje žolėje. Kada dūmai iš
sisklaidė, aš prisiartinau, baldamas ir dre
bėdamas dėl savo nusikaltimo. Nelai
mingas puikusis gyvulys dar nebuvo mi
ręs. Galvą padėjusi ant žolės, stirnelė

Pasibaigė mūsų dienos. 
j* aS.^r®‘ Greit sulikvidavom sto-

”, y. vykią. Sukrovėm savo
ziuojam. daiktus. Atsisveikinom
su vadovybe (Mr. Hartman, mūsų
pastovyklės vadas atsisveikindamas
pasakė, kad mūsų stovykla VII pašto- 
vyklei teikė garbės) ir sudiev sto
vykla!

Sudiev šaltosios naktys, kada turė
jom dantis kalent, sudiev karštosios 
dienos, sudiev, mieli ūkvedžiai, kurie 
mums nesigailėjot gerų valgių, sudiev 
50 tautų mielas ir simpatingas jauni
me, skautai, kurių tarpe mes daug 
draugų įgijom!

Važiuojam kitų kraštų pažiūrėti.
, A. V. 

žiūrėjo į mane akimis, pilnomis ašarų. 
Niekuomet neužmiršiu šito žvilgsnio, ku
riame skausmas, nelaukta mirtis taip 
nuostabiai galėjo parodyti labai aiškias 
žmogiškąsias jausmo gelmes, lyg tai būtų 
buvę žodžiai; mat, akys turi savo kalbą, 
ypač tada, kada jos gęsta... Šitas žvilgs
nis, karčiai man priekaištaudamas nepa
grįstą mano žiaurumą, aiškiai man kalbė
jo: „Kas tu esi? Aš nesu tavęs įžeidusi. 
Aš, gal būt, būčiau tave mylėjusi; kodėl 
tu atidavei mane mirčiai? Kodėl... Ko
dėl tu man išplėšei mano dangaus, švie
sos, oro, jaunystės ir gyvenimo dalį? Kas 
atsitiks su mano motina, broliais, draugu, 
mano mažaisiais, kurie manęs laukia šilo 
tankumynėje ir kurie pamatys tiktai šau
tuvo šūvio išmėtytus šen ir ten mano kai
lio pluoštelius ir ant viržių šiuos kraujo 
lašus? Argi ten, aukštai, nėra mano at- 
keršintojo, o tavo teisėjo? Bet vis dėlto, 
nors aš tave ir kaltinu, dovanoju; mano 
akyse nėra pykčio, mano prigimtis yra 
švelni, ji švelni net ir savo užpuolėjui. 
Joje yra tiktai nustebimo, skausmo, 
ašarų“.

Štai ką kalbėjo man sužeistos stirnos 
žvilgsnis. Aš jį supratau, ii’ kaltinu save, 
lyg ji būtų man tą ne akimis, bet savo 
balsu kalbėjusi. Dar man atrodė, kad ji, 
maldaudama akimis ir beviltiškai drebė
dama, man kalbėjo: „Pribaik mane!“ Aš 
norėjau ją vis vien išgydyti, tačiau pa
ėmiau šautuvą, šį kartą iš gailestingumo, 
ir, atsukdamas savo galvą, aš antru šūviu 
užbaigiau jos agoniją. Baimingai numečiau 
šalin šautuvą, ir šį kartą, prisipažįstu, 
verkiau. Mano šuo, ir tas atrodė esąs su
jaudintas: jis nebeuostė kraujo, jis neju
dino snukio lavono, jis liūdnai atsigulė 
šalia manęs. Mes visi trys pasilikome 
betylį, lyg tos pačios mirties sielvarte.

Buvo pusiaudienis. Aš laukiau, kada 
senas piemuo, kuris karščiausiomis va
landomis varo avis tvartuosna, eis su sa
vo banda miško pakraščiu ir nugabens 
stirną į namus. Belaukdamas, išsitrau
kiau iš kišenės Indijos epiškųjų poemų 
tomą ir stengiausi skaitydamas išsiblaš
kyti. Tuščia pastanga! Puslapis atsivertė 
kaip tik ties viena nuostabiųjų poetiškųjų 
alegorijų, kuriose šventoji indų poezija- 
skelbia savo visuotino gailestingumo dog
mas. Ten tikima, kad žmogaus meilė ir 
pagarba visam tam, kas turi gyvybę ir 
jausmą, yra ne kas kita, kaip paties Die
vo meilė savo dvasiniams ir bedvasiams 
kūriniams. Čia poetas pasakoja vieno he
rojaus kopimą į dangų Himalajų kalnais, 
kur laipsniškai didėjusios kliūtys. Juo 
kelias darosi ilgesnis, vargingesnis ir sli
desnis, tuo labiau jį apleidžia visi tie, ku
rie labiausiai jį mylėjo žemėje; kurie iš 
pradžių mėgino jį sekti, tačiau išgąsdinti 
savo nelaimių, jie arba nusigręžia į šalį, 
arba suklumpa iš nuovargio po jo kojo
mis ledo ir sniego viršūnėse, į kurias he
rojus kopia. Tėvų, draugų, brolių ir net 
žmonos pasiaukojimas baigia nykti, jėgos 
— išsekti. Tiktai šuo, labiau prisirišęs ir 
ištikimesnis, negu meilė ir draugiškumas, 
seka uždusdamas savo pono pėdsakus, 

kad galėtų numirti po jo kojomis, arba 
kartu su juo triumfuoti. Herojus pagaliau 
pasiekia' dangaus vartus. Jie jam atsi
veria, bet gyvuliui jie užsidaro. Tačiau 
žmogus, sugraudintas aukščiausiuoju tei
singumu ir neigiamu nutarimu, prisiver
čia save pasiaukoti — atsisako įžengti į 
šią dieviškosios laimės buveinę, jei jo šuo, 
visų skausmų ir vargų draugas, negalės 
ten įeiti. Dievai, sujaudinti šitos kilnios 
aukos, leidžia įeiti gyvuliui kartu su 
žmogumi, ir dangus juos priglaudžia.

Šitą visuotinos meilė? fragmentą aš pa
sižymėjau, ir jį aš kartosiu, kaip žmogiš
kosios sielos grožio pasireiškimą. Tai 
skaitydamas, aš supratau ir pajaučiau, — 
geriau negu studijuodamas religines indų 
dogmas, — gražumą, teisingumą, šven
tumą tos doktrinos, kuri draudžia žmo
nėms ne tik žudyti be visiško reikalo, bet 
ir paniekinti gyvulius, šituos mūsų žemiš
kojo gyvenimo svečius, dėl kurių mes tu
rime duoti ataskaitas mūsų bendrajam 
Tėvui, nes aukštesnės protu ir jėga bū
tybės yra atsakingos už žemesniąsias, ku
rios pranašesniems yra paklusnios. Aš 
stebėjausi, dievinau šitą visuotiną būtybių 
giminingumą, šitą gyvybės broliškumą 
tarp viso to, kas kvėpuoja, tarp viso to, 
kas jaučia, tarp viso to, kas čia žemai 
myli pagal savo likimo ir proto išgales. 
Aš padariau išvadą, kad indų poetas buvo 
išminčius, o aš buvau tamsuolis ir tos ci
vilizacijos barbaras, kuri yra arba daug 
nuklydusi nuo meilės kelio, arba dar jo 
nepasiekusi. Nujaučiau, kad vakarų žmo
gus jį kada nors pasieks. Aš visiškai at
sisakiau nuo šitos kruvinos žudymo 
aistros, nuo šito medžiotojo despotizmo, 
kuris be jokio reikalo, teisės ir gailestin
gumo atima gyvybę toms būtybėms, ku
rioms jis negali jos sugrąžinti. Aš pri
siekiau pats sau, kad niekuomet dėl savo 
užgaidų neatimsiu nė valandėlei saulės 
šiems miškų svečiams arba šiems dan- 
daus paukščiams, kurie, kaip ir mes, 
džiaugiasi šviesa, neilgai trunkančiu 
džiaugsmu ir daugiau ar mažiau aiškiu 
gyvybės jausmu. Aš tariau: „Jie priklau
so Dievui. Dievas padarė mane jų draugu, 
bet ne tyronu. Gyvybė, kokia ji tik be
būtų, yra kur-kas vertingesnė, kad iš jos 
galima būtų daryti tokį žaidimą ir tokį 
paniekinimą, kokį mums leidžia mūsų 
grubioji civilizacija, mūsų nebausdama; 
tačiau Kūrėjo teisingumas mums to ne
dovanoja“.

Nuo to laiko aš nesu nieko užmušęs. 
Knyga, taip jautriai aiškindama prigimtį, 
man įrodė, kad aš buvau padaręs nusikal
timą. Indija man atvėrė platesnę žmogiš
kosios sielos meilę.

Iš prancūzų kalbos išvertė
VI. Lukoševičius.

Skaute, ar atlikai savo pareigą 
— ar dalyvavai Vilniaus pasy re
gistracijos darbe? Nepamiršk, kad 
š. m. spaliu mėn. 1 d. šis darbas 
turi būti jau baigtas. Mes laukia
me gražiy Tavo darbo vaisiu.
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Dėdė Pranys.

KETURI U
C

KUCPA
Antraklasiai Gabriukas, Kaziukas, 

Vincukas ir Jonukas buvo susidrauga
vę dar pradžios mokykloje. Atspėja
mas valandas jie mėgdavo leist drauge, 
prasimanę kokį žaidimą ar kokį žygį, 
kaip patys sakydavo. Tą jų bendravi
mą buvo pastebėję mokyklos draugai 
ir praminė juos Keturių Kuopa.

Judrūs berniukai; jie tų žygių pa
darydavo ir nevisai garbingų. Štai 
Sekminėms visai ramia sąžine miesto 
sode pasigenėjo beržo šakų. Kai pra
dėjo raust daržuose pomidorai, vienas 
kuris vikriai įlipdavo per tvorą, pri- 
šliauždavo ir nusiskindavo po vieną, 
kartais ir po du sau ir draugams. O 
kai imdavo nokt obuoliai...

Taigi su obuoliais ir išėjo, tokia 
istorija.

Miesto pakraštyje vienoje vietoje 
prie gatvės buvo gražus sodas. Viena 
obelis augo šalia tvoros — pasilipė j ęs 
galėjai pasiekt obuolį. O obuoliai buvo 
gražūs, tai turėjo būt ir gardūs. Kas, 
kas, o Keturių Kuopa negalėjo susi
valdyti jų neparagavus.

Taigi vieną dieną tuojau po pamo
kų, kada mieste būdavo ramiausia, ir 
nuėjo obuoliaut. Sulaukę tarpo, kada 
gatvėje nebuvo matyt žmonių, trys įli
po per tvorą į sodą, o Gabriukas pa
liko saugot, kad kas neužkluptų.

Kada anų trijų kišenės buvo beveik 
pilnos, netoli iš namų išėjo lazda pa
siramstydamas senukas ir pasuko į so
do pusę. Gabriukas tuojau davė ženk
lą draugams, kad tyliau elgtųsi, kol se
nukas praeis, o pats ramiai nuėjo jam 
priešais, su knygų maišeliu, lyg iš mo
kyklos grįždamas.

Kai susitiko, senukas sustabdė jį ir 
pasakė:

— Negerai tenai daro tavo draugai: 
ne jų obuoliai, ne jiems ir krėst... 
Štai, duok jiems — tegu nueina į krau
tuvę ir nusiperka.

Padavė senukas Gabriukui sidabri
nį litą ir nuėjo savo keliu.

— Nereikia ... — pramikčiojo Gab
riukas ir norėjo pasivijęs grąžint pi
nigą, bet nepajėgė pasijudint iš vietos. 
O delnas jam lyg degte degė nuo taip 
netikėtai už tokį darbą gauto pinigo.

Palaukęs, kol senukas praėjo ska
bomą obelį, nuskubo atgal. Atbėgęs 
prie draugų, pusbalsiu šūktelėjo pro 
tvoros plyšį:

— Lipkit laukan! Greičiau!
Bematant, kaip tie obuoliai nuo me

džio, dribtelėjo į šaligatvį trys vagi
liukai. Bailiai apsidairę, paklausė:

— Kas? Kur? Kam šaukei?
— Eisim iš čionai, — pasiūlė Gab

riukas, — aš papasakosiu.
Visa Keturių Kuopa nieko nelau

kus pasileido eit iki kertės, tenai pa
suko į kitą gatvę, ir tiktai dabar Gab
riukas jiems ėmė pasakot, kaip kas 
buvę.

— Tai tu už tą litą sau obuolių nu
sipirk, — pasiūlė vienas iš trijų gro
bikų. — Mes turim gana.

— Nenoriu, — pramurmėjo Gab
riukas.

Ir tuo jų pasikalbėjimas baigėsi. Vi
si keturi staiga atsiminė, kad jau, tur 
būt, pietų laikas, ir nuskubo namo.

Kitą dieną susitiko mokykloje pa
niurę, lyg žado nustoję. Trumpai pa
sisveikino ir daugiau nieko nekalbėjo.

Toki pat nekalbūs buvo dar vieną 
dieną. Tik po paskutinės pamokos 
Gabriukas pasiūlė nueit galiuką drau
ge ir paklausė kitus tris, ar nebūtų ge
ra po pietų susitikti miesto sode ir pa
sikalbėt. Šie tuojau sutiko; pasakė, kad 
ta pati mintis ir jiems buvo į galvą 
atėjus.

Paskirtą valandą Keturių Kuopa 
jau sėdėjo atkampioj vietoj sode ir ne
garsiai kalbėjosi.

— Aš panašių žygių daugiau neda
rysiu! — netrukus griežtai tarė (Gab
riukas.

— Ir aš ne, ir aš, ir aš,... — su
tiko Kaziukas, Vincukas ir Jonukas.

— Ir kitiems nepatarsiu, — pridūrė 
Gabriukas.

— Bene toks Stasiukas ar Petru
kas paklausys? — pastebėjo Kaziukas.

— Tai įsprausiu jam tą litą — tegu 
ir jam delną padegina, kaip man de
gino, — karščiau ėmė kalbėt Gabriu
kas.

Berniukai kiek laiko patylėjo. Pas
kui Jonukas tarė:

— Manau, kad turėtume visi ketu
ri susitart kaip mokėdami saugot kitus 
vaikus nuo tokių negerų darbų, kokius 
mes dirbom.

— Aš pasižadu, — pasisakė Gab
riukas.

— Ir aš, ir aš, — pritarė Kaziukas 
su Vincuku.

— Tai vaikščiosim, kaip ir iki šiol, 

drauge ir žiūrėsim ar kur kuris vai
kas į svetimus daržus nelipinėja, — 
vėl ėmė karščiuotis Gabriukas.

— Tik kad sodai jau baigiasi, — 
atsiliepė Jonukas. — Reikėtų nuo kitų 
negerų žygių saugot.

— Bet nuo kokių? — paklausė 
Gabriukas.

— Galiu pasakyt. Juk žinot, kokios 
išpaišytos, išbraižytos mūs miesto na
mų sienos ii’ tvoros. Žiūrėt šlykštu. 
Tai bus vaikų darbas. Ir mes kurį lai
ką mėgdavom pabraižyt.

— Ir medžių šakas šaligatviuose 
laužyti, — pridūrė Vincukas, — žievę 
peiliais raižyti, žolę aplink medelius 
mindžioti.

— Gerai, tai tuo tarpu ginsim tvo
ras, sienas ir medelius, — pakartojo 
Gabriukas patenkintas. — Tik reikės 
apgalvot, kaip tai daryt. Pagalvosim 
namie ir rytoj vėl čionai susirinksim.

Su tokiu pasiūlymu visi sutiko ir 
išsiskirstė.

Kitą dieną nusprendė: 1) sekt, kas 
namų sienas ir tvoras braižo, medelius 
gadina, 2) nusikaltėliams rašyt bara
mus ir perspėjamus laiškus su parašu 
„Geras draugas“, 3) popierio ir vokų 
tuo tarpu nusipirkt už gautą iš senuko 
litą.

Po kiek laiko gimnazistai pradėjo 
gaut nelauktus laiškus — vienas rado 
laišką savo knygoje, kitas kišenėje, 
trečiam draugas įteikė pats koridoriu
je ant lango radęs.

Tais laiškais labai domėjosi gavėjų 
draugai, bet gavėjai nenorėdavo jų ro
dyt. Ir kaip rodys, kad laiške parašy
ta: „Vakar tokioj gatvėj sienas braižei. 
Negražu!“ Arba: „Ką gi pirmadienį ten 
ir ten ant tvoros parašei? Gėda ir pa
kartoti“

Susidomėjimas tais laiškais vis di
dėjo. Draugai sekdavo, kas tokį laišką 
gaudavo ir tuojau klausdavo: „O tave 
už ką bara?“ Žinoma, ne visada ma
lonu būdavo pasisakyt, už ką. Bet la
biausiai visiems rūpėjo, kas gi tuos 
laiškus rašo.

Bet iki šiol dar to nesužinojo.
Tačiau tvoroms, sienoms ir gatvių 

medeliams žymiai palengvėjo. Keturių 
Kuopa vis rečiau ir rečiau gauna nu
sikaltėliams rašyt.
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skautą stūtyldLą

Kaip atrodė amerikiečių stovykla? — 
tokį klausimą nuolat išgirstame iš sa
vo pažįstamų mes, buvusieji J. A. V. 
skautų jubiliejinėje stovykloje. Ir sun
ku į jį atsakyti, o dar sunkiau būtų 
aprašyti, nes tai pareikalautų daug vie
tos. Pagaliau aš ir negalėčiau teisingai 
ją aprašyti, nes... visos stovyklos ne
mačiau. Nebuvo kada visą ją išvaikš
čioti. Tik porą syk pervažiavau ją 
automobiliu; vieną syk dieną, antrą — 
naktį. Ir laiko turint sunku būtų bu
vę ją apeiti. Juk stovykla užėmė 350 
kvadratinių akrų plotą ir tęsėsi kokius 
3—4 kilometrus. Visa stovykla buvo 
padalinta į 25 pastovykles, pavadintas 
alfabeto raidėmis. Kiekvienoje pasto- 
vyklėje buvo 34 draugovės skautų, 
bendra virtuvė, maisto sandėlis, ligo
ninė, paštas. O kiek įstaigų buvo prie 
stovyklos vyriausios vadijos! Radio 
stotys, dantų gydymo kabinetas, radi
nių biuras, krikščionių mokslo draugi
jos skaitymo kambarys, fotografai, ke
lios parodos, publikos informavimo 
biuras, stovyklos dienraščio įstaiga, 
paštas, telefono centrinė, telegramų 
priėmimo punktas, centrinė krautuvė, 
gaisrinė, auditorija ir daugybė įvairių 
kitų administracinių įstaigų. Apeik 
žmogus jas visas — kelių dienų pri
reiks. Dėl to aš nepasakosiu kaip bu
vo įrengta stovykla ir kaip vyko jos 
gyvenimas, o pasistengsiu nupasakoti, 
kuo ji skyrėsi nuo skautų stovyklų 
Europoje, kurias man yra tekę matyti.

Technika skautų tarnyboje — 

tai būdingiausias šios stovyklos bruo
žas. Europos skautai, apskritai, sten
giasi rengdami stovyklas panaudoti 
gamtą, išnaudoti aplinką ir kiek gali
ma mažiau naudotis technikos patogu
mais. Pavyzdžiui, 1934 metais Latvijos 
skautų tautinėje stovykloje gavo pre
miją draugovė, kuri įsirengė savo sto
vyklą nepanaudodama nė vienos vi
nies. Amerikoje kas kita. Čia skautai 
naudoja technikos priemones savo sto
vyklose tikrai „amerikonišku tempu“. 
Ir šioje stovykloje viskas buvo sutech- 
ninta, sumechanizuota.

Plevėsuoja vėliavos ant metalinių stie
bų.

Toje stovyklos dalyje, kur buvo 
vyriausioji vadija, buvo vėliavų alėja. 
Čia kabėjo vėliavos visų stovykloje 
dalyvaujančių tautų. Ne ant kokių 
kreivokų kartelių jos plevėsavo, bet 
ant puikių metalinių stiebų. O didžia
jai stovyklos vėliavai buvo toks meta
linis stiebas, kad jam pastatyti reikėjo 
panaudoti speciales mašinas.

Ant kietos žemelės, tur būt, tik mes, 
lietuviai, miegojome,

nes į savo palapinukes niekaip nega
lėjome įtalpinti kariškų metalinių lo
vų, kokiose miegojo amerikiečiai skau
tai. Jų palapinės tokios didelės, kad 
puikiausiai galėjo pasistatyti lovas. 
Mūsų „rombais“, kuriose čia, Ameri
koje, gyvenome po vieną, o Lietuvoje 
puikiai du sutelpa, labai domėjosi tiek 
skautai, tiek publika. Buvo tokių, ku
rie nenorėjo tikėti, jog mes iš tikrųjų 
jose miegame.

Puodų šveisti nereikėjo, nes tai negrai 
padarydavo.

Mat, valgis buvo išduodamas paga
mintas. Kiekvienoje pastovyklėje bu
vo įrengtos didžiulės virtuvės su visais 
patogumais, kur valgį virė pasamdyti 
virėjai negrai. Kiekviena draugovė tu
rėjo specialę skardinę dėžę valgiui iš 
virtuvės parsinešti. Indai (lėkštės, gė
rimo puodeliai) buvo popieriniai. Sykį 
panaudojai ir meti lauk. Indų plovi
mas nerūpi. Geriamam vandeniui lai
kyti kiekviena draugovė gavo specialų, 
kariuomenės vartojamą, brezentinį 
maišą, o popieriniams puodeliams lai
kyti — automatą. Paspaudei mygtuką 
ir iš stiklo indo iškrito popierinis puo
delis. Atsigėrei ir meti jį lauk. Galite 
įsivaizduoti kiek tokių puodelių per 
dieną stovykloje suvartodavo, jei karš
čiai siekdavo 45—50 C. Stovyklos 
„valdininkų“ palapinėse (o jos buvo 
tokio didumo, kad dirbdavo po kelias
dešimt žmonių) vandeniui laikyti bu
vo specialūs indai — buteliai, kuriuose 
jis visada būdavo šaltas. Kai įsisuk

davau į tokią palapinę, nebeišeidavau 
kol neišmaukdavau 5—6 puodelius.

Ne laužavietė, bet oro teatras.
Stovyklos laužavietė nieko pana

šaus į mūsiškes neturėjo. Joks laužas 
čia nedegdavo, kaip kad yra pas mus 
ar kitus Europos skautus. Laužo vie
toje, vidury aikštės, čia buvo didelė 
scena ant ratų, kad galėtų pavežti kur 
reikia arba visai pašalinti. Laužavietei 
arba, teisingiau pasakius, vaidinimų 
aikštei apšviesti buvo įtaisytos dvi pro
žektorių stotys, iš kurių aikštė būdavo 
apšviečiama įvairiaspalvėmis šviesomis 
— raudona, žalia, mėlyna, balta. Kar
tais aikštę taip apšviesdavo, jog būda
vo šviesu tartum dieną, o tarpais stai
ga užgesindavo visas šviesas ir likdavo 
taip tamsu, nore į akį durk. Bepigu 
tokioms sąlygoms esant sudaryti rei
kiamus efektus. Kad buvo įrengti gar
siakalbiai, apie tai, rodos, ir užsiminti 
nebereikėtų. Vertėtų tik paminėti, kad 
aikštėje buvo pastatyti vargonai, ku
riais programą išpildant dažnai groda
vo. Žiūrovai čia sėdėdavo kaip ir te
atre 6 didelėse tribūnose, kuriose buvo 
12000 sėdimųjų vietų.

Kas pritingėdavo, galėdavo batų ne
valyti,

nes tai atlikti galėjo pasisamdyti batų 
valytoją berniuką, kurių stovykloje 
buvo 40. Jie už nedidelį atlyginimą 
stovyklos krautuvėse, kurių buvo 17, 
skautams ar stovyklos lankytojams va
lydavo batus. Čia pat krautuvėse pri
imdavo foto 'darbus ir skalbinius. Dar
bą atlikdavo per 24 valandas.

Stovyklautojai turėjo net po du spe
cialius kaklaryšius.

Vieną raudoną dėvėti stovykloje, o 
kitą mėlyną — išėjus iš jos. Tai buvo 
ženklas, kad išėjo iš stovyklos su lei
dimu. Nors Amerikoje gyventojams 
nereikia paso, tačiau skautai priva
lėjo jį turėti. Išvykdami iš stovyklos 
kiekvienas privalėdavo turėti leidimą, 
pavadintą pasu.

eukopi&čią stoiu/k^amis
Dienraštis su 16 redaktorių.

Stovykloje buvo leidžiamas 16 pus
lapių didumo, labai gausiai iliustruo
tas, dienraštis „Jamboree Journal“. 
Vien skyrių redaktorių buvo 15. Jau 
vien iš to galima spręsti, kiek žmonių 
turėjo jame dirbti. Ar buvo stovyk
loje skautas, kuris būtų galėjęs per
skaityti tokį didelį laikraštį, labai abe
joju. Toks didelis, tur būt, buvo lei
džiamas dėl to, kad „neatsilikus“ nuo 
Amerikos gyvenimo. Mat, čia dien
raščiai išeina po keliasdešimt puslapių. 

Skautai per radio žinias galėjo siunti
nėti už dyką.

Stovykloje buvo įrengtos keturių 
radio bendrovių studijos. Mat, Ame
rikoje radio stotis turi ne valsty
bė, kaip pas mus, bet privatinės ben
drovės. Turėjo čia savo studiją ir 
pati didžiausioji J. A. V. radio ben
drovė NBC (National Broadcasting 
Company), kuri turi apie 150 milijonų 
klausytojų. Šios stotys ne tik trans
liuodavo stovyklos gyvenimo vaizdus, 
bet ir perdavinėdavo už dyką skautų 
svarbesnius pranešimus tėvams visoje 
Amerikoje ir Filipinų salose. Radio 
pranešėjas, kai stovykloje vykdavo ko
kios nors iškilmės, vaikščiodavo po ją 
užsidėjęs ant pečių siunčiamąją stotį 
ir pasakodavo klausytojams ką mato. 
Parodos atrodė lyg ne stovykloje būtų.

Stovykloje buvo keturios ’parodos, 
suorganizuotos stovyklos vyriausios 
vadijos, ir penkios atskirų regijonų. 
Tos centrinės parodos buvo taip su
tvarkytos, kad atrodė lyg būtų ne sto
vykloje. Čia irgi buvo panaudota tech
nika pilnumoje. Įsivaizduokite sau, 
kad įeinate į palapinę ir pirmiausiai 
patenkate ant apskritimo formos paki
limo, padengto spalvotu linoleumu. 
Viduryje kolonos pavidalo stulpas su 
Amerikos skautų ženklais ir ordenais. 
Jis visą laiką sukasi aplink... Ir dabar 
pagalvokite, kad jūs esate skautų sto
vykloje.

Šios parodos buvo tikrai meniškai 
sutvarkytos. Ypač įdomi buvo paroda, 
kuri vaizdavo kaip gaminamas Ame-

STOVYKLOS VAIZDAI (nuo viršaus žemyn): 1) Mūsų pastovyklė iš Vašingtono pa
minklo viršūnės. 2) Vėliavų alėja ir Vašingtono paminklas (pasktn. Neniškio nuotr.). 
3) Taip buvo sukabinti skautų tiekimo skyr. parodėlės eksponatai. 4) Sktn. Vainauskas 
džiaugiasi sutikęs „indėną“ skautą... 5) Taip atrodė „Boys‘ Life“ laikraščio parodėlė.

STOVYKLOS VAIZDAI (nuo viršaus žemyn): 1) Vienos draugovės vartai. 2) Mainyti 
buvo atsigabenę net kažkokių driežų (apibrėžtas ratuku) iš Teksaso dykumos. 3) Skautai 
ir vyskupai. 4) Sktn. Vainauską užklupo teksasiečiai skautai autografo. 5) Skautas 

prie jo įskeltos skiltuvu šviesos vaidinimų metu.

340

8



rikos skautų laikraštis „Boys‘ Life“ 
(„Berniukų Gyvenimas“). Taip pat 
lygiai įdomi buvo paroda, rodanti 
Amerikos skautų veikimą. Ji ėjo šū
kiu „Skautybė žengia pirmyn“. Žiū
rinėdamas joje išstatytas diagramas, 
brėžinius, foto nuotraukas iš tikro jau
tei, kad skautybė nejuokais šioje šaly
je žengia pirmyn.

Svetimos rankos stovyklos kūrimo 
darbe.

Tautinė stovykla tai ne kokia drau
govės stovyklėlė, o ypač jei stovykla 
tokia didelė, kaip kad buvo amerikie
čių. Dėl to tautinę stovyklą ruošiant 
neįmanoma apseiti be samdytų žmonių 
pagalbos. Neapsieita be jos ir čia. Mū
rininkai virtuves mūrijo, staliai dirbo 
stalus ir kitus įrengimus, samdyti dar
bininkai didžiąsias palapines statė, 
negrai valgį gamino, o berniukai skau
tams batus valė... Skautams tik reikėjo 
pasistatyti palapines ir valgomuosius 
stalus. Bet ir tie buvo padaryti — pa
tiems reikėjo tik susistatyti. O kad 
sustatant stalą nereikėtų sukti galvą, 
kur kokį šriūbą įsukti, kiekviena drau
govė gavo ir brėžinį, kaip jis turi būti 
sustatytas.

Aš nesakau, kad visa tai yra bloga, 
tačiau iš to, ką mačiau amerikiečių sto
vykloje, susidaro įspūdis, jog jie gal 
kiek per daug naudojasi svetimomis 
rankomis. Atrodo, jog čia to dėsnio, 
kuriuo vadovaujamės mes, kad skau
tas turi stengtis viską pasigaminti pats, 
kuo mažiausiai panaudodamas techni
kos priemones, maža tepaisoma.

Tiek maždaug galėčiau pasakyti, 
kuo skyrėsi amerikiečių stovykla nuo 
europiečių stovyklų. Manau, bus įdo
mu, jei papasakosiu dar keletą ypatin
gesnių stovyklos gyvenimo nuotrupų.

Laužai — iš tikrųjų „Big shows“!
Stovykloje buvo 4 rajoniniai „tea

trai“ ir vienas centrinis — vadinamoji 
laužavietė. Mūsiško tipo laužai vyk
davo pastovyklėse, o centriniame vyk
davo dideli vaidinimai ore („Big 
shows“ vadino juos amerikiečiai). Be
veik visi vaidinimai buvo masiniai, ku
riuose dalyvaudavo po kelis šimtus 
skautų, ir buvo naudojamos visos ga
limos technikos priemonės. Daugelis 
vaidinimų buvo labai efektingi, pav., 
gyvieji paveikslai, kurie vaizdavo pir
mųjų Amerikos kolonistų — pionierių 
istoriją. Čia važiavo dešimtys vežimų, 
tokių, kokie buvo naudojami pirmųjų 
kolonistų. Juose sėdėjo medžiotojai, 
medžkirčiai, angliakasiai, žvejai, kal
viai, indėnai ir kiti. „Plaukė“ didžiuliai 
laivai, kuriais pirmieji kolonistai vyk
davo į Ameriką.

Šia proga reikia pažymėti, kad 
amerikiečiai skautai ir, matyti, publika 
labai mėgsta vaizdus iš indėnų gyve

nimo. Tų „big shows“ buvo 6 ir, rodos, 
nebuvo nė vieno, kuriame nebūtų dau
giau ar mažiau pasirodę indėnai. Ne
manykit, kad tai buvo tikri indėnai. 
Jų stovykloje nebuvo. Indėnais reng
davosi skautai, o tai padaryti labai 
lengva, nes Amerikoje yra fabrikas, 
kuris gamina indėniškus kostiumus...

Daug įdomių dalykų teko matyti 
minimųjų vaidinimų metu. Visko ne
atpasakosi. Ypač įdomūs būdavo vai
dinimai, kurie vaizdavo skautiškąją 
techniką — pioneriją, pirmąją pagal
bą, signalizuotę ir kt. Man labai pati
ko signalizuotė su deglais, masinis 
ugnies uždegimas su skiltuvais, sema- 
forinis signalizavimas į taktą orkestrui 
griežiant.

Tvarką šiuose vaidinimuose palai
kydavo ne tik skautai, bet ir policija. 
Nors įėjimas kaštavo nuo 50 centų iki 
1,5 dolerio, tačiau publikos nestigdavo.

Mišios, kurių klausėme su kepurėmis.
Liepos mėn. 4 d. laužavietėje įvyko 

katalikams skautams mišios, kurias 
celebravo N. Orleano arkivyskupas 
Rummel, pamokslą pasakė Baltimo- 
rės arkivyskupas ir, be to, dar 
dalyvavo vienas ar du vyskupai. Asi- 
stoje dalyvavo ir skautai, kurių vieni 
patarnaudavo arkivyskupui, o kiti sė
dėjo šalia vyskupų kaip garbės sargy
biniai. Kadangi diena buvo karšta, 
skautai buvo su skrybėlėmis.

Ne skautai prieš prezidentą, o jis prieš 
skautus „paradavo“.

Amerikos Jungtinių Valstybių pre
zidentas Ruzveltas, kuris pats yra 
skautas, stovyklai baigiantis „priėmė“ 
skautų paradą. Tik tas paradas nebu
vo toks, kokius mes esame pratę ma
tyti. Skautai buvo išrikiuoti ilgoje 
Konstitucijos gatvėje iš abiejų jos pu
sių, o prezidentas, lydimas ministerių 
ii- Amerikos skautų vadovybės, auto
mobiliais apvažiavo jų eiles sveikinda
masis. Niekas jokių komandų nepada- 
vinėjo. Nė nepajutom kaip jis atva
žiavo.

„Vieną syk skautas — visad skautas“, 
tai šūkis, kuris garsiai skamba Jungt. 
Amerikos Valstybėse. Dar garsiau jis 
turėtų skambėti pas mus Lietuvoje. Ir 
buvo stovykloje skautų, kurie bus vi
sada skautais. Štai, stovyklavo net 76 
tėvai skautai su savo sūnumis. O iš jų 
11 turėjo stovykloje net po du sūnus.

Ir, apskritai, stovyklos dalyvių su
dėtis buvo gana marga. Vienur sutik
davai būrelį negrų skautų pilkomis 
uniformomis, kitur pamatydavai vaikš
čiojant ilgomis kelnėmis didžiulius 
pentinus beskambinančius teksasiečius, 
nuolat sutikdavai išdidžiai žengiant ta
riamus indėnus.

165 laikraščių korespondentai — skau
tai.

Amerikos spauda skautų stovykla 
labai domėjosi. Vašingtono laikraščiai 
kasdien po kelius puslapius skirdavo 
stovyklos aprašymams ir vaizdams. 
Daug Amerikos laikraščių turėjo čia 
savo specialinius korespondentus. 165 
laikraščius aptarnaudavo koresponden
tai skautai. Daugeliui skautų laikraš
čiai apmokėjo kelionės išlaidas ir sto
vyklos mokestį.

„Autografai duodami tik 
mergaitėms“ —

tokio turinio angliškai rašytą raštelį 
turėdavau pasikabinti ant medžio, po 
kuriuo stovėjo mūsų stalelis, kai norė
davau ką nors dirbti — rašyti, — nes 
tai padėdavo šiek tiek apsiginti nuo 
autografų medžiotojų. Jų buvo čia tiek 
daug, kad tiesiog „gyventi neduodavo“. 
Kur tik nepasisuksi — vis prašo para
šo. Pasktn. Vosyliui jie tik įgriso, kad 
jis pradėjo juokus krėsti.

— Where from (iš kur)? — klau
sia jį skautukas.

— From China (iš Kinijos), — at
sako šis.

Nušvinta berniukas, lyg geležėlę ra
dęs, ir tuoj bruka knygelę, kad pasi
rašytų. Gauti iš kiniečio (stovykloje 
tebuvo tik vienas kinietis) parašą, tai 
ne juokai. Didesnės laimės parašų 
medžiotojui, tur būt, ir būti negali. Ra
šo jam Vosylius įvairiausius jeroglifus, 
o laimingas knygelės savininkas žiūri 
ir atsidžiaugti negali. Kartais ir aš pa
sinaudodavau šiuo jo „išradimu“.

Pasktn. Neniškį, kaip jauniausią iš 
mūsų, kartais pasodindavome prie sta
lo „atstovauti“ mus visus prieš parašų 
prašytojus. Na, ir rašydavosi jis. Olan
dijos pasaulinėje stovykloje mano žmo
na nuėjo pasiteirauti pas amerikiečius, 
ar nesusitiko Amerikoje su mumis. 
Vietoj atsakymo tie kad pradės nešti 
jai knygeles su Neniškio parašu!

„Vašingtonas būtų puikus miestas, jei 
neturėtų tokių piktų musių“.

Tur būt, nebuvo amerikiečio, kuris 
būtų nepaklausęs, kaip mums patinka 
Vašingtonas arba Amerika. Pailsdavo- 
me beatsakinėdami į šiuos, pasakyčiau, 
beprasmius klausimus. Aš dažniausiai 
pasikalbėjimą šia tema greit užbaigda
vau pasakydamas, kad Vašingtonas la
bai gražus miestas, bet jo musės — ne
pakenčiamos, nes kanda be pasigailė
jimo. Ir iš tikro piktos buvo musės. 
Kojas lyg adatomis varstydavo. Kol 
vaikščioji dar pusė bėdos, bet kai at
sisėdi — tai tik ir daužyk rankomis 
per kojas. Mūsų ' uodai prieš jas — 
angelai. Skaudu ii’ nuo musių ii’ nuo 
savo smūgių. Sakiau amerikiečiams, 
kad kai jie atvyks į mūsų tautinę sto
vyklą, gal atkeršys jiems už mus mū
sų uodai. (Pabaiga viršelio 4 psl.).
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(Sąjungos eenfce

Brolijoj
PIRMOJI RADIJO SUEIGA.

Š. m. rugsėjo mėn. 8 d. 17 vai. įvyko pirmoji šiais mokslo 
metais radijo sueiga. Sueigos metu psktn. Z a u k a ir skautė 
Sabaliauskaitė perskaitė mokslo metų pradžiai pritaiky
tas kalbas. Skautai A. Kuprevičius (pianinu) ir B. G e š- 
tautas (violenčėle) pagrojo lietuviškų meliodijų. Jaun. skautė 
J. Matulevičiūtė paskaitė Mastaičio eilėraštį „Pirmyn, pir
myn“, skautės Vilnonytė ir Teišerskytė, akompanuo
jant Geštautaitei, padainavo „Miškų gėlė“. Sueiga baigta 
Prezidento maršu.

S. m. rugsėjo mėn. 12 d. įvykusioje skautų radijo sueigoje 
paskautininkis Jūrašūnas skaitė įspūdžius apie mūsų skautų 
kelionę autobusu į Olandiją. Pranešimas buvo palydėtas lietu
viškos muzikos garsais.

Abi sueigas pravedė skautų brolijos radijo sueigų vedėjas 
paskautininkis A. Z a u k a .

2000 KILOMETRŲ PĖSČIAS, KOL PASIEKĖ KAUNĄ.

Šio mėn. 21 d. į Kauną atvyko Tallino skautų tunto 19-kos 
metų skautas vytis Ulo R a i d m e t s. Iš Tallino minėtas skau
tas vytis išvyko š. m. gegužės mėn. 18 d. ir pėsčias praėjęs 
Latviją ir Lietuvą vyko toliau Į Olandijos skautų tarptautinę 
stovyklą. Dabar grįždamas atgal į savo tėvynę pakeliui užsuko 

dar Į Kauną. Ulo Raidmets iki šiol nukeliavo apie 4000 km 
kelio; pusę jo ėjo pėsčias.

Kaune Ulo Raidmets skautų brolijos reikalų vedėjo pa- 
skautininkio Z a u k o s lydimas apžiūrėjo įdomesnes Kauno 
vietas ir pastatus. Išsikalbėjus papasakojo, kad jis sužavėtas 
lietuvių vaišingumu, o taip pat ir dideliu dainų pamėgimu, ku
rias lietuviai labai gražiai ir dažnai dainuoja. Jį taip pat su
žavėjęs reginys, kaip Lietuvos visuomenė myli savo karius, kad 
jiems grįžtant iš manievrų po kojomis net gėles beria.

Kariuomenės Vado padėka.
Šiemet, vykdant kariuomenės manevrus, teko patirti dideli 

mūsų gyventojų nuoširdumą kariams. Tai pasireiškė vykstant 
kariuomenei į manevrus, pačiuose manevruose Žemaičių žemėje, 
o taip pat ir grįžtant iš jų. Miestai, miesteliai ir kaimai entu
ziastiškai pasitikdavo ir palydėdavo vykstančias kariuomenės 
dalis. Daugelis vietų pasipuošdavo tautinėmis vėliavomis, pasta
tydavo garbės vartus, kuriuos gėlėmis papuošdavo.

Gražiai ir gerai atliko savo pareigas pašaukti kariuomenei 
padėti ūkininkai su arkliais.

Tai rodo mūsų gyventojų kilnią tėvynės meilę, tai rodo, kad 
visiems lygiai brangi Lietuvos laisvė, kurios sargyboje kariuo
menė stovi ir kurią ginti jį mokosi.

Už tą didelį nuoširdumą, kuris kariams kėlė gerą nuotaiką 
ir mažino jų nuovargį, visų karių vardu reiškiu nuoširdžią padėką 
visiems gyventojams, kurie tuo ar kitu būdu prie to prisidėjo.

Gen. Stabo Pulkininkas RAŠTIKIS, 
Kariuomenės Vadas.

(Skaufų ic skaučių (urifuose

JURBARKO SKAUTŲ VIETININKIJA. PAGĖGIŲ SKAUČIŲ VIETININKIJA.
Pirmasis šių mokslo metų 

laužas.

Rugsėjo mėn. 8 d., tautos 
šventės vakare, gražiame gim
nazijos parke įvyko tradicinis 
skautų ir skaučių laužas. 
Programa buvo pritaikyta tos 
dienos nuotaikai. Daug džiaug
tasi ir pasiryžta šiais mokslo 
metais kruopščiai dirbti skautiš
ką darbą. Į laužą atvyko skautų

KAUNO PILIES TUNTAS.
Ir strazdeliečiai sukruto.

IX kun. Strazdelio d-vė, ku
rios veikimas buvo kiek apmi
ręs, pasitraukus senajam drau
gininkui V. Orentui ir draugi
ninko pareigas laikinai perėmus 
Pogažėlskiui, lyg ir atgi
jo. Ruošiamasi patyrimo laips
niams, iškylaujama. Nedraus
mingi skautai šalinami iš drau
govės. Gyvai jau net dabar ruo
šiamės tautinei stovyklai. Da
bar draugovėje turime dvi skau
tų skiltis (23 skautai) ir 19 jau
nesniųjų skautų. „Lapinų“ skiltis 
turi ir knygų lentynėlę, kur ša
lia skautiškos yra ir grožinės li
teratūros. Jau turime per 70 
knygų. Sportuojame. Laukiame 
sugrįžtant iš kariuomenės mūsų 
mylimą d-vės įkūrėją V. Kup
rį-

L. Kavaliauskas. 

vietininkas sktn. E. K o r z o- 
n a s, rėmėjai, dalis moksleivijos 
ir daug Jurbarko visuomenės.

Pirmasis šių mokslo metų lau
žas yra ir stiprus paskatinimas 
dirbti skautišką darbą. Skubiai 
tvarkomos draugovės, skiriami 
vadai ir sudaromos naujos skil
tys. Tuoj pradėsime dirbti tik
ru skautišku tempu.

Jovaras.

Mes rungtyniaujam.

Rugsėjo mėn. 12 d. įvyko tarp 
Dariaus ir Girėno d-vės „Va
nagų“ skilties ir kun. Strazdelio 
d-vės „Lapinų“ skilties rungty
nės. Buvo futbolo, kvadrato, 
šachmatų ir šaškių rungtynės. 
Norėta padaryti ir lengvosios 
atletikos rungtynes, bet dėl lai
ko stokos neįvyko. Rungtynės, 
išskyrus futbolą, praėjo gražiai, 
skautiškai. Jų tikslas tobulintis 
sporte, glaudžiau bendradar
biauti su kitomis d-vėmis. 
Rungtynės baigėsi tokiais rezul
tatais: Futbolo 2:2.

Kvadrato 2 :1 „Vanagų“ nau
dai. Šachmatų: viena partija ly
giomis ir kitos 2:0 „Vanagų“ 
naudai.

Šaškių: viena partija lygiom, o 
kitos 2 :1 „Lapinų“ naudai.

Lapinas.

Stovyklaujam ir rudenį.

Š. m. rugsėjo mėn. 3 dieną 
Pagėgių skautės Anužių miške 
surengė dviejų dienų stovyklą. 
Vasarą, dėl susidėjusių aplinky
bių, stovyklauti negalėjome. Dėl 
to sesės nutarė bent dabar ke
lias dienas pagyventi gamtoje. 
Buvo gautos trys palapinės iš 
Tauragės tunto. Stovyklavo 16 
skaučių. Nors trumpai stovyk
lauta, bet* sesės suspėjo gražiai 
papuošti stovyklą.

Šeštadienio vakare surengėme 
laužą. Susirinko daug nesto

vyklaujančių sesių ir brolių.

TELŠIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Dėkingi už gražią stovyklą.
Šią vasarą, nuo birželio mėn. 

25 d. iki liepos 5 d., 26 tunto 
skautai turėjo progos stovyk
lauti Nidoje Šiaulių skautų tun
to vadovaujamoje stovykloje. 
Už šią, sako, visų gražiausiąją 
stovyklą stovyklautojai dėkingi 
pirmiausiai Klaipėdos krašto 
gubernatoriui p. Kubiliui, 
kurio dėka skautai turėjo pro
gos pasidžiaugti dieviškuoju Ne
ringos grožiu. Nepamiršią, sako, 
niekad ir brolių šiauliečių, ku
rie labai rūpestingai juos mai
tinę ir valdę. Būdami dėkingi 
jiems už tai, ieškosią progos h’ 
atsilyginti.

Buvo ir ponų mokytojų. Iš Tau
ragės atvyko pasktn. Bedalis. 
Prie laužo pasirodė ir sesės ir 
broliai. Viskas praėjo skautiš
koje nuotaikoje.

Sekmadienį jau viskas baigėsi. 
Tos pačios rankos vėl visa iš
griovė, ką buvo padariusios. Aš 
manau, kad ta tyli miško simfo
nija dar ilgai pasiliks sesių šir
dyse.

Širdingai dėkojame visiems, 
kurie prisidėjo prie stovyklos 
įrengimo, o labiausiai pasktn. 
Bedaliui, kuris parūpino pa
lapines.

Skautė.

Kad jau svečiuotis, tai ne tik 
pas šiauliečius, bet ir kitur juk 
galima. Dėl to Telšių skautai 
šią vasarą išsiuntė savo tunti- 
ninką su adjutantu už tėvynės 
sienų pas olandus, kur viso pa
saulio broliai skautai buvo pa
kviesti pasisvečiuoti. Grįžtant 
iš stovyklos jiedviem teko pasi
svečiuoti dar pas belgų, prancū
zų skautus, susitikti su Hitlerio 
jaunimu Vokietijoje ir dar daug 
kitų „dyvų“ matyti.

Uoliai pradėjome darbą.

Po ilgų atostogų ir svečiavi- 
mosi seka ir darbo dienos. Štai, 
vos porą savaičių praėjo kaip

343 x?;
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sugrįžta, o jau tunto vadija po
sėdžiauja. Pasekmė — tunte jau 
yra tautinei stovyklai ruoštis 
eisenų, laužų, skautiškų varžy
bų ir sporto vadovai. Taip pat 
jau Įvyko ir susirinkimai rėmė
jų būreliams įsteigti ir rajono 
rėmėjų vadui išrinkti. Šiais 
metais tuntas pasirįžo uoliau

UTENOS SKAUTŲ TUNTAS.
Uteniškių eilės didėja.

Po didelio poilsio, šio mėnesio 
5 dieną vėl mes, basanavitiečiai, 
susirinkome su skautiška šypse
na į gimnazijos salę. Šioje su
eigoje dalyvavo ir mūsų myli
mas tuntininkas psktn. J. 
Aleksa. Jis palinkėjo, kad 
mes dar labiau sustiprėtumėm 
ir susidraugautumėm vieni su 
kitais. Dar plačiau paaiškino 
skautų tikslus tiek seniems, tiek 

stiprinti skautiškumą ir rengtis 
tautinei stovyklai. Dar dides
niam darbo našumui pakelti ir 
abu mūsų benutolstančius tun
tus (skautų ir skaučių) suartin
ti, visi vienetai skubiai rengiasi 
iškilmingai sueigai, nes Telšių 
rajono vadi jos įsteigimo šventė 
esanti jau čia pat. S. S.

naujiems ir jauniems skautams, 
kurie dar pirmą kartą dalyvavo 
draugovės sueigoje. Vėliau bu
vo papasakota naujiems broliu
kams skautų įsikūrimo istorija, 
padainavome, pažaidėme ir išsi
skirstėme.

Per šią pirmąją sueigą buvo 
užpildyta 12 pareiškimų priimti 
į draugovę ir dar laukiame dau
giau.

Psklt. N. Namajūnas.

VILKAVIŠKIO SKAUTŲ TUNTAS.
Persitvarkę energingai dirbame.

Šiemet skautai suskirstyti į 
tris draugoves: L. K. Margio, 
D. L. K. Kęstučio jūr. skautų 
laivą ir skautų vyčių kandidatų 
būrelį. „Margio“ dr-vei laikinai 
vadovauja sk. vyt. skltn. B. 
Jasburskis, „Kęstuč io“ 
laivo vado pareigas eina valtim 
St. Sidabras ir sk. vyč. bū
relio vado — vyr. skltn. J. G y- 
ly s.

Šio mėn. 7 d. įvyko pirmoji 
šiais mokslo met. „Margio“ dr- 
vės sueiga, kurion atsilankė ra
jono vadas gimn. inspekt. B. 

„Skautų Aido“ redaktoriui pačiam teko matyti 
šio rudens kariuomenės manevrus.

Grįžtančius iš manevrų karius visur gražiai su
tiko skautės ir skautai.

Apie tai pasiskaitysime kitame numery.

P a 1 e k a s. Svečias tarė kelis 
žodžius tautos šventės išvakarių 
proga ir nurodė skautams jų 
siekius pradedant naujus moks
lo metus.

„Margio“ dr-vė rugsėjo m. 11 
d. suruošė naktinę iškylą. Va
kare sukūrė tradicinį skautų 
laužą, kurio šviesoje margiečiai 
ir atsilankiusios į iškylą sesės 
gražinietės padainavo ir suvai
dino keletą dalykėlių.

Visi skautai iki vienam pasi
ryžę įsigyti uniformas, kad spa
lių 9 d. galima būtų tinkamai 
pasirodyti visuomenei. J. St.

Kaunas,
1937 metų rugsėjo mėn. 20 d.

Jaunai studentei skautei;
Vytauto Didžiojo universitetas,
Kaunas.

Miela Sese,
Jau daugumas sesių, palikusios samanotą trobelę, mielą močiutę, iš visų 

Lietuvos kampelių suvažiavo į laikinąją sostinę Kauną studijuoti, tapo aka- 
demikėmis, studentėmis. Kitos nuvyko į Klaipėdą tęsti savo studijų; trečios 
vėl pasirinko kitokį gyvenimo kelią.

Rašau Tau, sese, kuri atvažiavai pas mus, į Vytauto Didžiojo universitetą.
Štai, prasideda naujas gyvenimas. Studijos, judrus, linksmas, studentiš

kas ir savarankiškas gyvenimas, nauji draugai, pažįstami, naujos apystovos 
— visa tai taip neįprasta, įdomu.

Matydama universitete tokią daugybę akademinių organizacijų, sese, gal 
Tu suabejosi: ar beverta dar toliau likti skaute, ką duos man — suaugusiai — 
skautybė?

Ir taip ne viena suaugusioji puola į studentiškojo gyvenimo sūkurį ir 
visai „nuskautėja“.

Tačiau ir universitete esama skautų ir skaučių, kurios dar „neišaugo iš 
skautybės“ ir susibūrę į STUDENČIŲ SKAUČIŲ DRAUGOVĘ ir skautų 
KORPORACIJĄ „VYTIS“ dirba skautiškąjį darbą.

Studijuodama savo pasirinktąjį dalyką, pagalvok ir apie dvasinę 
aplinkumą, organizaciją, kurią pasirinksi savo charakteriui galutinai su
formuoti.

Dalyvauk bendroje mūsų studenčių skaučių šeimoje. Čia rasi seserišką 
šilimą ir nuoširdumą. Kupina naujų jėgų, entuziazmo ir energijos, padėk 
dirbti kilnų ir brangų skautijos darbą.

Paduokime viena kitai kaires rankas ir bendromis jėgomis raukime 
dygias piktžoles iš žmonijos gyvenimo; būkime skaisčiųjų gėlių sėjėjos, baltų 
pagalbos drobių tiesėjos ir gražioji, kilnioji auka!

Tikimės iš Tavęs, jaunoji mūsų sese, daug ir laukiame savo šeimoje.
Visais studijų ir skautiškais reikalais patarimų mielai Tau suteiks mūsų 

draugovės pirmininkė sesė psktn. M. K u r š a i t ė, gyvenanti Aguonų g. 6, 
arba seserijos vyr. vadijos reikalų vedėja psktn. A. Urbanavičiūtė, 
Nepriklausomybės aikštė 4.

Iki pasimatymo draugovės sueigoje!
Tavo vyresnioji sesė

S. C.

MŪSŲ 
MIRUSIEJI

A. a. paskilt. Leontina Mažonaitė.
1919.IX.3 — 1937.VI.28,

Rodos, dar taip neseniai buvo 
1934 metai — paskutinieji jos me
tai gimnazijoje. Liūdėjome mes pa
liktos gegutės, liūdėjo drauginin
ke atsisveikindama su darbščia ir 
energinga skiltininke, gailėjosi ir 
Raseinių gimnazijos mokytojai, ne
tekę uolios mokinės. Tačiau Lionė, 
trejus metus išbuvusi skaute, turė
jo apleisti gimnaziją, nes beširdė 
džiova giliai žvelgė jai į akis. Ji vis 
dar tikėjosi, vis dar troško grįžti 
gimnazijon. Bet šiais metais, kada 
būtų baigusi septynias klases, bir
želio mėn. 28 dieną nelaukta vieš
nia užmerkė jai akis, užmigdė vi
sus troškimus ir svajones, skaus
mingais atsisveikinimo šūkiais ap
kurtino ausis ir... baltu smėliu ap
dengė ją.

Plakė mūsų širdys drauge su Ta
vim, gyvenome kartu Dievui, Tė
vynei ir Artimui, tačiau Tu palikai 
mus vienas keliauti didžiais gyve
nimo keliais... Tu pasitraukei iš 
mūsų tarpo amžinai, bet Tavo gra
žaus gyvenimo prisiminimas padės 
mums nugalėti žemiškąsias vylio- 
nes! Gegutės.
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MES RUOŠIAMĖS
SAVO

TAUTINĖMS
STOVYKLOMS

JAU ATSPAUSDINTOS TAUPYMO KNYGELĖS IR 
ŽENKLAI.

Brolijos vyriausioji vadija jau atspausdino tau
tinės stovyklos mokesčiui taupyti knygeles ir ženklus 
ir tuntininkai jau gali jų gauti. Ženklai trijų spalvų 
(piešinys visuose tas pats) vertės 10, 20 ir 50 centų. 
Knygelės kaina 10 centų, o ženklai parduodami no
minaline kaina. Brolijos vadas nustatė taupymo tai
sykles, kurios skelbiamos šio numerio oficialiniame 
skyriuje. Taupymo eigą sekti paskirta tam tikra 
komisija. Tuntininkai taupymo ženklų ir knygelių 
jau gali gauti.

PASKIRTAS STOVYKLOS MOKESČIO TAUPYMO 
VADOVAS.

Brolijos vado išleistos taupymo taisyklės nu
mato, kad taupymą organizuoja, propaguoja ir tvar
ko specialus asmuo — brolijos taupymo vadovas. Ši
tokiu vadovu paskirtas mūsų sąjungos reikalų ve
dėjas sktn. Algirdas Tribė.

Taupymo vadovas jau parašė paaiškinimus apie 
taupymo tvarką. Šie paaiškinimai skiriami tuntinin- 
kams, vietininkams, tuntų taupymo vadovams, drau
gininkams ir taupymo ženklų platintojams.

KAS IŠ UŽSIENIEČIŲ ŽADA ATVYKTI Į MŪSŲ 
TAUTINĘ STOVYKLĄ?

• Susilauksime kaimynų suomių! Šio mėnesio pra
džioje, kaip jau buvo rašyta paskutiniajame „Skautų 
Aido“ numery, į Kauną buvo atvykęs suomių skautų 
organizacijos vadas p. LauriVuolasvirta. Jis 
šią vasarą, pasaulinei stovyklai pasibaigus, aplankė 
apie dešimt Europos skautų organizacijų, studijuoda
mas jų susitvarkymą ir veikimą. Tuo pačiu tikslu lan
kėsi ir pas mus. Pas mus jis ypač susidomėjo mūsų 
skautų paruošimu tėvynės gynimo darbui, kuris pa
skutiniuoju laiku uoliai varomas pirmyn. Išvažiuoda
mas pareiškė, kad suomių skautai atvyks į mūsų tau
tinę stovyklą. Tai labai smagi žinia. Suomiai iki šiol 
daugiausia žiūrėjo į Skandinaviją, o Pabaltės valsty
bių skautais maža domėjosi. Dabar jau keičia savo 
pažiūras šiuo klausimu. Reikia laukti, kad nuo mūsų 
tautinės stovyklos užsimegs glaudus bendradarbiavi
mas su Suomijos skautais.

• Norvegijos skautų sąjungos užsienio skyriaus ve
dėjas dr. R. Iversen atsiuntė laišką, kuriuo dėkoja už 
pakvietimą į tautinę stovyklą ir praneša, kad nors 
beveik tuo pačiu metu įvyksta jų kaimynų Švedijos 
skautų tautinė stovykla, tačiau norvegai vis tik tikisi 
galėsią atsiųsti reprezentacinį vienetą ir pas mus.

• Olandijos skautai, gal būt, atsiųs net kelias drau
goves. Taip rašo brolijos vyriausiai vadijai Olandijos 
skautų sąjungos užsienio skyriaus vedėjas. Jis prašo 
atsiųsti daugiau informacinės medžiagos apie mūsų 

stovyklą, nes norįs parašyti apie ją spaudoje. Mėgin
sią atsiųsti į mūsų stovyklą vieną, o gal net ir kelias 
draugoves.

9 Šveicarijos ir Jungtinių Amerikos Valstybių skau
tų vadovybės pranešė, kad apie mūsų stovyklą pa
skelbsią savo spaudoje ir paskatinsią skautus vykti 
į ją. Šveicarai apgailestauja, kad mūsų stovykla įvyks
ta tuo metu, kada pas juos mokyklose eina darbas.

PASKUBINKITE SUTEIKTI LAUŽO VADOVO 
PRAŠOMŲ ŽINIŲ.

Š. m. birželio mėn. 7 d. visiems tuntininkams ir 
vietininkams buvo išsiuntinėtas tautinės stovyklos va- 
dijos parengtas platus aplinkraštis. Jame, tarp ko 
kito, buvo prašoma neatidėliojant atsakyti į patiek
tus stovyklos laužo vadovybės klausimus. Jokio ter
mino atsakymui nebuvo nustatyta. Ligi šiol nė vienas 
tuntas ar vietininkija į tuos klausimus dar neatsakė. 
Tur būt, dėl to kaltos vasaros atostogos ir stovyklos. 
Dabar, kada jau prasidėjo normalus darbas, visi pra
šomi kaip galima greičiau suteikti prašomų žinių, nes 
iki tautinės stovyklos beliko apie dešimt mėnesių, o 
darbo yra labai daug. Kartojame minėtame aplink
rašty surašytus klausimus, į kuriuos tikimės iš tuntų 
bei vietininkijų vadijų artimiausiu laiku susilaukti rei
kiamus atsakymus.

1. Ar yra jūsų tunte choras, oktetas, sekstetas, 
kvartetas. Jei yra, atsiųskite jau išmoktų ir dainuo
jamų dainų sąrašus, choro dalyvių skaičių ir vedėjų 
adresus.

2. Ar yra orkestrai: skudučių, styginių instru
mentų, ragų, piemenų birbynių, kanklių, kaimo or
kestrėlių, dūdų ir kt. Jei yra, atsiųskite orkestrų 
vedėjų adresus.

3. Ar tunte per vakarus ar laužų pasirodymus 
buvo šokami tautiški šokiai, žaidimai? Kokius šo
kius, žaidimus šoko? Ar šokėjai vilkėjo tautiškus 
rūbus? Atsiųskite šokius ar žaidimus paruošusio 
asmens adresą.

4. Per vakarus ar šiaip pasirodymus gal buvo 
demonstruojami lietuvių papročiai (pabaigtuvės, ves
tuvės, šienapiūtė, rugiapiūtė ir kt.)? Jei taip, tai ko
kie ir kas juos tvarkė scenai? Atsiųskite ir kitų vai
dinimų trumpus aprašymus.

5. Ar tunte buvo vaidinti Lietuvos istorijos vaiz
dai, padavimai, pasakos ir kt.? Atsiųskite veikalų 
pavadinimus ir nurodykite, kas juos pastatė.

6. Kokius kostiumus, kaukes, dekoracijas, buta
foriją, žibintus turi tuntas? Atsiųskite šių daiktų są
rašus. 1

7. Kokios skautiškos dainos tunte laikomos po
puliarios ir dažniausiai skautų dainuojamos? Prisiųs- 
kite dainų pavadinimus.

8. Kokie jūsų pageidavimai, pasiūlymai, kritika
laužų programos reikalu. Alius Z.
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TELEFONUOS PAGRINDAI
(Tęsinys iš Nr. 13).

Telefonų tipai.

Lauko aparatuose dažniausiai pasitaiko 
du telefonų tipai: a) telefonas sudarytas 
iš žiedinio magneto ir b) telefonas suda
rytas iš lankinio magneto.

Žiedinis magnetas m (14 br.) yra su
darytas iš kelių žieduotų magneto plokš
telių. Plokštelės sudėtos viena ant kitos 
(iki 3). Iš apačios magneto polių, varžte
liais e, pristiprinti kertėti priešdėliai p. 
Ant priešdėlių išlenktų galų užmautos 
dvi ritelės c (ritelės geležinės, išklotos 
apačioje izoliacijos popieriumi, ant kurios 
užvyniota daug plonos, šilku izoliuotos, 
vielos). Ritelių vidaus vijų galai sujungti 
tarpusavyje, išoriniai lj 12 jungiami prie 
tam tikrų gnybtų. Magnetai patalpinti me
talinėje (nikeliuoto skaistvario) dėžutėje. 
Ant dėžutės kraštų dedama membrana, o 
ant jos užsukamas ebonitinis arba medi
nis dangtelis su nedidele kiauryme.

Lankinis magnetas NS (15 br.) suside
da iš dviejų lanko pavidalo magnetų m, 
sudėtų vienvardžiais poliais. Magnetų ga
luose, varžteliais e pristiprinti kertėti 
priešdėliai p; varžtelius atleidus, priešdė
liai išsitraukia. Ant priešdėlių galų už
mautos ritelės su apvijomis. Apvijų galai 
lį 12 jungiami prie esančių dėžutėje 
gnybtų.

Kaip magnetai įstatyti į metalinę dė
žutę, kaip ji atrodo iš šono ir kokios for
mos yra jos dangtelis, rodo 16 brėž. Mag
netas v pritvirtintas keturiais sraigteliais b. 
Dėžutės dugne sraigteliu c pritvirtinta 
izoliacijos plokštelė d, turinti dvi įsuka
mąsias pėdeles e. Pėdelių apačioje pri
veržti telefono vijų galai, viršuje įtvir
tinami sraigtais jungiamieji laidai, kurie 
įvesti dėžutėn per įvedamąją skylutę g. 
Dėžutė uždaroma viršeliu, kurį sudaro 
klausomoji kriauklė n. Prie viršelio pen
kiais sraigtais pritvirtinta membrana m ir 
stabdomasis (reguliuojamasis) žiedas i. 
Tarp membranos ir žiedo įdėta popierinė 
rinkelė k. Žiedo i šonuose yra trys išlenk
tos iškarpos o, kuriomis dangtelis užka
binamas už sraigto p ir dviejų vinelių s. 
Užmovus žiedą i, sraigtas p priveržiamas.

17 brėž. parodytas kitokio tipo lanki
nis magnetas. Jo vienvardžiai poliai su
dėti vienas prieš kitą. Šiaip viskas įtai
syta panašiai, kaip ir aukščiau aprašy
tuose telefonuose.

Telefonų reguliavimas.

Telefonų reguliavimu vadiname nusta
tymą atstumo tarp magnetų ir membra

nos. Aiškiausią kalbą girdėsime tada, kai 
atstumas tarp membranos ir magnetų bus 
mažiausias. Pats nustatymas atliekamas 
stabdomuoju žiedu arba su specialiu 
sraigtu, kurio galvutė kyšo telefono dėžu
tės dugne.

Telefonų gedimai.

Dažniausiai telefone pasitaiko šie ge
dimai:

1) Nutrūkusi elektromagneto vija arba 
telefono pantelio gįsla.

Norint ištirti šį gedimą, reikalinga pan
telio galais paliesti elemento gnybtus. Jei 
telefone girdėsime braškėjimą, reiškia te
lefonas ir pantelis tvarkoje. Jei braškėji
mas pasigirs tik protarpiais, gedimas grei
čiausiai bus pantelyje.

Pantelio trūkimo vieta surandama 
lankstant visą pantelį išilgai; palietus su
žeistą vietą, telefone girdėsis ūžėsis arba 
tarškėjimas.

2) Membrana sugedusi nuo drėgmės 
arba neatsargaus elgesio.

3) Membrana liečia elektromagnetą.
Šiame atsitikime reikia sureguliuoti 

membraną.

Mikrofonas.

Iš to, kas aukščiau buvo pasakyta, ma
tome, kad telefonas tinka tik kalbai pri
imti, nes mažiausius srovės pasikeitimus 
paverčia garso bangomis. Geriausioms są
lygoms esant, telefonu galima perduoti 
kalbą tik iki 10 km. Tokio trumpo atstu
mo priežastimi yra per silpna magnetinio 
lauko sukurtoji elektros srovė. Kalbai 
perduoti tenka panaudoti tokį prietaisą, 
kuris esant mažiausiam garsui, galėtų 
daugiausiai keisti srovės stiprumą (dydį). 
Toks prietaisas, kuris garso bangoms vei
kiant sugeba keisti savo varžą, vadinasi 
mikrofonas.

Tegu turime grandinę (18 br.), suda
rytą iš elementų baterijos E, telefono T

ir tam tikro prietaiso K, kurio pagalba 
galima keisti grandinėje srovės stiprumą. 
Srovei padidėjus, telefono T elektromag
netas daugiau pritrauks membraną, o jai 
sumažėjus, membrana toliau atšoks nuo 
elektromagneto. Todėl keičiant srovės 
stiprumą atitinkamai keisis ir membranos 
judesiai. Išsiaiškinkime, ką reiškia, toks 
nevienodas srovės pulsavimas, nuo ko jis 
priklauso. Juk yra kokia nors priežastis, 
kuri verčia srovę keistis? Taip, yra! Toji 
priežastis — varža.

Jeigu pilną vandens indą A sujungsi
me vamzdžiu su indu B, vanduo, užim
damas visą vamzdžio vidurį, bėgs į tuščią 
indą. Vamzdžio viduryje įstatykime gu
minę žarnelę G. Jei vandeniui bėgant tą 
žarnelę su ranka spausime, tai bėgančio 
vandens kiekis priklausys nuo to, kaip 
stipriai spausime tą guminę žarnelę 
(19 br.).

Panašiai vyksta ir su elektros srove. 
Jei grandinėje varža nekinta, tai srovė 
bėga pastoviu dydžiu (vienodai), bet jei 
tik kokiu nors prietaisu (K) keisime var
žą, srovė bėgs taip, kaip bėgo vanduo 
spaudžiant guminę žarnelę.

Paprasčiausį mikrofoną galima suda
ryti iš dviejų anglies kaladėlių c, prikli
juotų prie plonos medinės plokštelės m 
(20 br.). Kaladėlių išpiovose laisvai įsta
tytas anglies stiebelis a (su pasmailintais 
galais). Srovė iš baterijos + pateks į angį, 
kaladėlę c, per stiebelį a vėl į kaladėlę c 
ir grįš į baterijos — (minusą). Jei dabar 
kalbėsime į plokštelę m, kuri atstoja mem
braną, tai oro bangos ją virpins ir virpė
jimo metu sąlytis tarp kaladėlių c ir stie
belio a keisis. Kiekvienas membranos ju
desys tą sąlytį didina arba mažina, o tuo 
patim padidėja arba sumažėja srovės stip
rumas mikrofono grandinėje. Jei tarp ka
ladėlių c jstatytumėm keletą anglies stie
belių a, tuomet padidėtų sąlyčių skaičius 
tarp kaladėlių c. Kitaip sakant, mikrofono 
veikimas kelis sykius pagerėtų, nes esant 
didesniam skaičiui sąlyčių, srovės keiti
masis liktų žymiai ryškesniu.

Noras didinti stiebelių skaičių prive
dė prie mikrofono su anglies grūdeliais.

21 brėž. parodytas skersinis piūvis da
bar vartojamo mikrofono. Jis susideda iš

:::::: 346 >'<<<<<<<:

13



20 brėž.

19 brėž.dėžutės a, anglinės membranos b, anglies 
grūdelių d ir anglies kaladėlės c. Einą iš 
baterijos laidai prijungti: vienas prie
membranos b, kitas prie anglies kaladėlės 
c. Srovė iš baterijos + (pliuso) pateks j 
membraną b per anglies grūdelius d, o 
per kaladėlę .c grįš vėl į baterijos — (mi
nusą). Kalbant nuo garso bangų anglies 
membrana tai prisispaudžia prie anglies 
grūdelių, tai atgal atšoka. Prispaudus 
membranai grūdelius, sąlytis tarp grūde
lių padidėja, t. y. kiekvienas grūdelis la
biau susiglaudžia su kitu grūdeliu, pa
darydamas geresnį kelią srovei (srovės 
praeis daugiau). Membranai atšokus, są
lytis tarp anglies grūdelių sumažėja, tuo 
pačiu sumažėja ir prabėgančios srovės 
stiprumas (kiekis).

Viską suglaudus seka išvada, kad: kal
bant į mikrofoną jis keičia savo varžą. 
Varžos keitimasis keičia ir bėgančios sro
vės stiprumą (dydį). Tokia srovė, kuri 
keičia savo dydį, vadinasi pulsuo
janti srovė.

Brėžinyje mikrofonas atvaizduotas tri
jose padėtyse. Pirmoji — kada nekalba
ma (rimties padėtis), antroji, kada oro 
banga įlenkia membraną (grūdeliai prisi
spaudžia) ir trečioji, kada membrana išsi
laisvina iš oro bangos įtakos ir inercijos 
veikiama perlinksta į kitą pusę, kas ati
tinka laisviausią grūdelių išsidėstymo mo
mentą. Šis momentas reiškia didžiausią 
mikrofono varžą (mažiausiai praeina sro
vės).

Mikrofono membrana.

Mikrofono membrana gali būti pada
ryta iš bet kokios medžiagos (metalo, ang
lies, medžio, žėručio). Jei membranos me
džiaga — nelaidininkas, tai atgręžtasis į 
grūdelių pusę paviršius padengiamas plo
na metaline plokštele. Atgręžtasis į grū
delius metalinių membranų paviršius pa
dengiamas nerūdijama medžiaga.

Plačiausiai naudojamos anglinės mem
branos, kadangi jos mažiausiai iškraipo 
kalbą. Anglinė membrana nuo lūžimo iš 
viršaus apsaugota metaliniu tinkleliu. 
Membranos briaunos sandariai pritvir
tintos.

Anglies kaladėlė.

Anglies kaladėlė gaminama iš presuo
tos anglies. Jos atgręžtas į grūdelių pusę 
paviršius kartais yra išvagotas grioveliais 
(kad būtų paviršius didesnis), o kartais 
ir lygus. Kad tarp membranos ir kaladė
lės geriau laikytųsi anglies grūdeliai, ant 
kaladėlės užmaunamas tūbo žiedas. Ang

lies žirniukams skiriama kaladėlė turi 
5—6 įdubimus jiems įdėti.

Mikrofono grūdeliai.
Mikrofono grūdeliai gaminami iš pre

suotos anglies ir truputį šlifuojami. Jie 
pagaminami nedidelių rutulėlių arba 
smulkių grūdelių formos. Grūdeliuose ne
privalo būti anglies dulkių, nes pastaro
sios užkemša anglies grūdelių tarpus, kas 
atsiliepia į varžos svyravimą (mikrofonas 
pasidaro mažai jautrus).
Mikrofono kapsulė.

Mikrofono kapsulė panaši į dubenėlį. 
Iš dubenėlio dugno kyši izoliuota nuo sie
nelės metalinė kniedelė, kuri savo viršūne 
įtvirtinta į anglies kaladėlę. Kaladėlės 
viršuje yra grūdeliai, o virš jų — mem
brana, kuri savimi pridengia dubenėlio 
kiaurymę. Kad membrana neiškristų, vir
šum uždedamas metalinis sietelis. Srovė 
iš baterijos patenka į apačioj esančią knie- 
dėlę, kaladėlę, grūdelius ir, per membra
ną, — į kapsulės sienelę, iš kurios grįžta 
į baterijos priešingą polių.

Taip įrengtą mikrofono kapsulę leng
vai galima pakeisti kita, jei pastaroji dėl 
tam tikrų priežasčių sugenda.
Mikrofono gedimai.

lį Anglies grūdeliai sugedę. Priežas
tis: drėgnas oras, grūdelių sukepimas 
(stipri srovė) arba tiesiog susidėvėjimas 
(susitrynimas) dėl ilgo vartojimo. Reika
linga kapsulę išdžiovinti, atsargiai su
krėsti arba geriausiai pakeisti nauja.

2) Membrana sulenkta arba suskilusi. 
Reikalinga pakeisti nauja membrana.

3) Anglies grūdeliai palaidi. Balsiai
kalbant, kalba perduodama nešvariai ir su 
ūžesiu. Reikalinga įberti daugiau anglies 
grūdelių, •

4) Anglies grūdeliai suspausti. Susi
kalbėti beveik negalima. Reikalinga su
mažinti grūdelių kiekį.
Abipusis telefonu ir mikrofonu 
pasikalbėjimas.

Kalbant iš A, reikalinga raktas kt nu
spausti, tuomet srovė iš elemento ei bėgs 
per mikrofoną Mj, telefoną Tj pas kitą 
abonentą B į telefoną T2. Kalbant iš B, 
raktas k2 taip pat reikalinga nuspausti 
(22 br.).

Šios schemos neigiamoji pusė yra ta, 
kad esant ilgai linijai visa elementų srovė 
žus varžai nugalėti ir susikalbėti nega
lėsime. (B. d.).

Pranešimai tiems, kurie 
buvo Olandijoje

Gal norite įsigyti atvirukų?
Pasaulinės skautų stovyklos vy

riausioji vadija atsiuntė šiomis die
nomis mūsų brolijos vyriausios va- 
,dijos užsienių skyriui pavyzdžius 
atvirukų — fotografijų, kurias siū
lo skautams. Trys nuotraukos vaiz
duoja lordą Baden Powellį, o 16 — 
įvairių tautų skautus (daugiausia 
po vieną skautą, bet yra keletas 
nuotraukų, kur nufotografuoti du 
skautai). Yra nuotraukų šių šalių 
skautų: Egipto, Jamaicos, Japoni
jos, Anglų Indijos, Olandų Indijos, 
Olandijos, Portugalijos, Palestinos, 
Siamo, Sirijos, Škotijos, Šveicari
jos, Švedijos.

Baden Powellj vaizduojančios 
nuotraukos gelsvo popieriaus, o vi
sos kitos — balto blizgančio pavir
šiaus popieriaus. Formatas 10,5X15 
cm. Viena nuotrauka kaštuoja 0,06 
olandų guldeno. Kas nori užsisa
kyti šių nuotraukų, terašo ir siun
čia pinigus šiuo adresu:

„De Scout Shop, Alexander- 
straat 20, Den Haag, Olandija“,

Galite įsigyti ir stovyklos dienyną,
Olandijos skautai yra išleidę 

apie pasaulinę stovyklą 160 pusla
pių knygą, pavadintą ,,1937 metų 
jamboree dienynas“. Knyga esanti 
taip suredaguota, kaip tikras skau
to dienynas. Aprašyta visa, kas lie
čia stovyklą: įrengimą, aprūpini
mą maistu, stovyklavimą ir kita. 
Gausiai iliustruota žemėlapiais, 
brėžiniais ir nuotraukomis. Iš jos, 
esą, galima įgyti V pasaulinės skau
tų stovyklos vaizdą.

Šią knygą galima užsisakyti tuo 
pačiu adresu, kaip ir atvirutes šio
mis kainomis: 2,25 guld. brošiūruo- 
ta, 2,40 guld. kartono viršeliais ir 
2,75 guld. medžiaginiais viršeliais.

O gal norite pirkti stovyklos 
žurnalo komplektą?

Stovyklos laikraštis ,,De Jambo- 
reepost“ parduodamas komplek
tais (13 egz.) po 1,50 guldeno. No
rintieji pirkti rašykite leidėjui šiuo 
adresu:

„Mrs, Ph. A. Mees, Groote 
Markt 14, Haarlem, Olandija“,

Kairėje
21 brėž. 
Dešinėje
22 brėž.
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Skyrių tvarko pasktn. V. Šimkus.Brolijos atstovas pasktn. V. Nesavas.

KAM TAUPYTI
— Kam taupyti?
— Sau.
— Ar tai nebus godumas?
— Taupumas nėra nei godumas nei šykštumas, 

bet vienas žmogaus gerų privalumų.
— Aš visuomet taupau.
— Gerai darai. O kiek turi sutaupiusi?
— 10 litų.
— Puiku. Tik apie tai draugininke nieko ir ne

žinojo, nes paskutinėje sueigoje nebuvai.
— Negalėjau, nes sergančią motutę slaugiau, O 

kam draugininkei reikėjo žinoti, kiek aš turiu sutau
piusi pinigų?

— Tad tu, matau, nieko nežinai.
— Pasakyk, sesyt, kas man privalu žinoti?
— Gerai. Tik žinok, kad tai yra mūsų draugovės 

bendra paslaptis.
— Pasakok greičiau!

Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

— Juk jau žinai, kad ateinančią vasarą prie 
Kauno, gražiuose Pažaislio ir dr. J. Basanavičiaus 
vardo pušynuose, įvyks visos Lietuvos skaučių ir 
skautų tautinės stovyklos. Dalyvauti galėsime ir mes, 
jaunieji skautai. Mūsų draugininke nugirdusi, kad 
daug įvairių draugovių skautukų jau iš anksto ruošiasi 
tai stovyklai. O mes nutarėme ne viena ir ne kelios 
vykti stovyklauti, bet visos aliai vienos — visa drau
govė. Tačiau stovyklai kiekviena turi turėti sutaupų 
mokesčiui ir dar kelionės išlaidoms. Užtat drauginin
ke ir teiravosi, kiek kuri turi sutaupų. Visos pasižadė
jome iki vasaros reikiamą sumą sutaupyti.

— Ir aš pasižadu. Tik aš girdėjau, kad skautėms 
daugiau reikia, kaip mums.

— Taip. Skautams ir skautėms daugiau, bet jau
niesiems skautams ir skautėms mažiau. Sako, mes 
mažiau suvalgysią. Bet, man rodos, labai apsirinka. 
Mes dažnai valgome daugiau. Na, bet apie tai nė 
mur-mur. Juk tai mūsų naudai. O nuo šios dienos, 
spausdamos centuką prie centuko, taupykime tau
tinei stovyklai.

<AAAAAAAAAAAAAaAAAaAaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

VIENAS TARP LAUKINIŲ
Pagal N. Lebedevą parašė T. Šuravinas. 

(Tęsinys iš 13 nr.)

ŽMOGUS NUO MĖNULIO.

Neramiai miegojo tą naktį papuasai. 
Iki vėlyvo vakaro kaime skambėjo jų 
triukšmingi balsai. Bet Maklajus visai 
ramiai sutvarkė savo knygas, išdėstė moks
liškus įrankius ir atsigulė.

Kitą dieną, pabudęs anksti rytą, išėjo į 
aikštelę, įkūrė laužą ir pradėjo virti pus
ryčius. Tuo laiku iš miško išėjo minia 
laukinių. Jie visi buvo apsiginklavę ieti
mis ir lankais. Priėję arčiau, laukiniai 
pradėjo šūkauti, grasino ginklais, grūmo
jo, vis kažin kodėl pirštais rodydami į 
jūrą.

Miklucha nesuprato jų kalbos. Bet pa
sižiūrėjęs į piktus veidus, į grūmojimus, 
suprato, kad jie nepatenkinti savo svečiu, 
nesutinka palikti jį savo saloj.

Tur būt, jie sakė maždaug taip:
— Kodėl neiškeliavai kartu su tavo di

džiule valtimi, iš kurios rūksta dūmai? 
Ko tu čia pasilikai? Tu mums nereikalin

gas. Mes tave užmušim. Nešdinkis, iš kur 
atėjęs.

Matydamas, kad minios pasipiktinimas 
vis auga, Miklucha-Maklajus priėjo prie 
jų arčiau, parodė savo tuščias rankas ir 
ženklais paaiškino, kad norįs su jais gy
venti santarvėje. Ėmė rodyti įvairių karo
lių, juostelių, skambalėlių ir kitų daikte
lių. Keli papuasai prisiartino ir paėmė pa
siūlytų dovanų.

Miklucha-Maklajus ženklais paaiškino 
jiems, kad esąs pailsęs ir norįs miego, ir 
prašė jų netriukšmauti prie namų. Ramus 
jo elgesys ir pareiškimas apie norą už
migti taip paveikė laukinius, kad jie nu
siramino ir pradėjo skirstytis.

Prie namelių dėl atsargos tepaliko še
šis sargus. Jie pasislėpė už medžių ir 
budriai sekė namus, stebėjo, kas prie jų 
darosi.

Taip praslinko kelios dienos. Papuasai 
pasikeisdami vis budėjo prie namelių. 

Maklajaus tarnai nedrįso pasirodyti net 
ant slenksčio — vis sėdėjo namie. Tik 
pats Maklajus išeidavo į aikštelę, skaldy
davo malkas, kūrendavo laužą ir virdavo 
pietus. Papuasai sekė kiekvieną jo žygį, 
bet prieiti arčiau neišdrįsdavo.

Po kelių dienų Miklucha-Maklajus pa
siryžo aplankyti artimiausį kaimą.

„Aš ilgai svarsčiau sunkų klausimą, — 
rašė jis vėliau savo knygoje, — ar imti su 
savim revolverį ar jį palikti? Žinojau, kad 
kaime laukia ne visai malonus sutikimas 
ir priėmimas, bet pagalvojęs priėjau iš
vados, kad ir revolveris man ten nė kiek 
nepadėtų. Kas iš to, kad, pavojui ištikus, 
nudėčiau kokius penkis šešis papuasus, o 
kiti nusigandę pabėgtų? Bet ar pagerin
čiau tuo savo santykius su jais? Pasipik
tinę tokiu elgesiu, papuasai anksčiau ar 
vėliau vistiek užpultų ir atkeršytų už sa
vo draugų žuvimą“.

Todėl nutarė eiti be jokio ginklo. Pasi
ėmė su savim tik pieštuką ir užrašų kny
gelę.

Ėjo kokią valandą tankiu mišku. Paga
liau sutiko vieną vaiką.

„Gal kokią minutę, — rašė Miklucha- 
Maklajus, — mudu nejudėdami žiūrėjome 
į vienas kitą. Kalbėti papuasams supran-
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tama kalba aš tada dar nemokėjau, prieiti 
prie jo nesiryžau, nenorėdamas jo išgąs
dinti. Todėl pasilikau stovėti vietoje. Vai
kas strimagalviais nusirito į kaimą. Iš ten 
pasigirdo triukšmas, šūkavimai, paskui 
viskas nutilo“.

Miklucha-Maklajus įėjo į kaimą.
Papuasų kaimai visai nepanašūs į mū

sų kaimus. Jų namai visai be langų. Bet 
ir namais juos pavadinti negalima; tai pa
darytos iš šakų bei šakelių palapinės. 
Kiekviename kaime yra viena bendra pa
lapinė, skirta sueigoms, kuriose svarsto
mi visos bendruomenės reikalai. O tokių 
bendrų reikalų jie turi daug: visas kai
mas drauge eina žvejoti arba medžioti, 
o gautas laimikis paskui dalinamas tarp 
visų. Miškai jų visų bendrame valdyme, 
ir paskiras žmogus be kaimo sutikimo ne
turi teisės nukirsti nė vieno medelio arba 
surinkti to medžio vaisius savo naudai.

Kai Maklajus įžengė į kaimą, aikštelėj 
pamatė visą būrį ietimis apsiginklavusių 
papuasų. Nei moterų, nei vaikų nebuvo. 
Maklajus ramiai sau ėjo artyn. Bet pa- 
puasai pradėjo šaukti, grūmoti ir grasinti 
jį užmušią. Jų skaičius vis augo, ir Mak
lajus veikiai pasijuto esąs apsuptas jų iš 
visų pusių. Du papuasai ypatingai gar
siai ir piktai šaukė ir nedraugingai jį su
tiko. Vienas pribėgo prie jo ir norėjo net 
suduoti ietimi.

Bet Maklajus stengėsi būti visai ramus. 
Jis rodė į save ir sakė jiems: „Aš — Mak
lajus“. Paskui įvairiais ženklais stengėsi 
jiems parodyti, kad esąs papuasų drau
gas. Jis tiesė jiems rankas. Papuasai pra
dėjo tartis, paskui kažin ką jam aiškinti, 
bet jis nieko nesuprato. Pailsęs nuo vaikš
čiojimo ir susijaudinimo, neilgai galvojęs, 
jis išsitiesė ant gulėjusio prie palapinės 
patiesalo.

Laukiniai jį apstojo, nustebę žiūrėjo ir 
laukė, ką čia dabar jiems iškrės tas keis
tas baltasis žmogus.

Viskas maža
Viename mažame namely gyveno 

maža senelė. Vieną sykį ji paėmė sa
vo mažą lazdelę ir išėjo iš savo mažo 
namelio į mažą miškelį. Prie mažo 
medelio ji pamatė mažą kaulelį. Jį čia 
pamiršo mažas lokys. Ir sako mažoji 
senelė:

— Išvirsiu aš sau iš šito mažo kau
lelio mažą sriubą savo mažiems pusry
čiams.

Mažoji senelė padėjo mažąjį kau
lelį į savo mažą kišenėlę ir nuėjo į sa
vo mažąjį namelį. Ir pavargo jos ma
žos kojelės.

Parėjo ji į savo mažąjį namelį, pa
dėjo mažąjį kaulelį į savo mažą spin
telę, o pati atsigulė į savo mažą lovelę 
ir tarė:

— Pamiegosiu vieną mažą valan
dėlę!

Pasakė ir užmigo. Staiga girdi, ka
žin koks mažas balselis sako per mažą 
langelį:

— Atiduok man mano mažajį kau
lą!

Maža senelė pajuto mažą baimę ir 
suplakė jos maža širdelė. Ji paslėpė 
savo mažą galvelę po mažu apklotu ir 
vėl užmigo.

Staiga girdi, mažas balselis sako 
per mažą langelį dar balsiau:

— Atiduok man mano mažajį kau
lą!

Maža senelė dar labiau pajuto ma
žą baimę. Ji dar giliau paslėpė savo 
mažą galvelę po mažu apklotu ir vėl 
užmigo. Staiga girdi, mažas balselis 
šaukia pro mažą langelį dar balsiau:

— Atiduok man mano mažąjį kau
lą!

Tada maža senelė visiškai išsigan
do, iškišo savo mažą galvelę iš po ma
žo apkloto ir sušuko visiškai garsiai 
savo mažu balseliu:

— Paimk!!!
Iš rusų kalbos išvertė skautė

Cicmada.

Miklucha galvojo: jei jau lemta man

Ar aš tau nesakiau, kad ateinančią vasarą tautinėj stovykloj ir jaunieji skautai

šiandien mirti, tai ar ne vistiek, kaip mir
siu, stovėdamas ar gulėdamas, arba net 
miegodamas. Jei jau tektų mirti, argi bus 
man koks malonumas iš to, kad kartu su 
manim mirs du ar trys, arba net šeši pa
puasai?

Ir Maklajus nusiramino, buvo paten
kintas, nepasiėmęs su savim ginklo.

Miegojo jis apie porą valandų. Pabu
dęs pamatė sėdinčius greta kelis papuasus, 
kurie dabar jau žiūrėjo į jį kiek links
miau. Jie tyliai kalbėjosi, kramtydami ka
žin kokias šakneles.

Maklajus pasigailėjo, kad nemoka jų 
kalbos. Jis atsikėlė, linktelėjo galva ir 
nužygiavo į tą šalį, kur ant jūros kranto 
stovėjo jo nameliai.

Papuasai pasitraukė jam iš kelio, pra
leido, kažin ką pašnibždomis kalbėdami. 
Maklajus pastebėjo, kad jie dažnai kar
tojo žodžius: „kaaran-tamo“, „kaaran-ta
mo“.

Vėliau jis sužinojo, ką tie žodžiai, reiš
kia: „kaaran-tamo“ — tai „žmogus nuo 
mėnulio“.

Papuasai niekuomet iki šiol nebuvo 
matę baltaodžių žmonių. Matydami, koks 
Miklucha-Maklajus drąsus, pamanė, kad 
jis atsirado nuo mėnulio, ir, tur būt, žino 
kokius burtus, todėl nieko ir nebijo.

(Bus daugiau). galės dalyvauti? Dabar pats išgirdai!
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Barn. Dainius.

DAR PABŪKI, VASARĖLE...
Autorius. Vasarėlė iškeliauja .. .

Din .. . din .. . din . . .
Domukas. Onyte!

Kas mūs pamišky?
Nesimato vėjo —
Buvau štai daržely, rodos, lyg žvangučiai 
taip nuliūdę tyliai, 
tyliai suskambėjo.

Onytė. Ar tikrai, Domuk?
Kas nuskriausti nori 
mylimą gėlelę?------

Autorius. Iš namų abu išbėga.
Onytė. Bėkiva, broliuk!
Autorius. Ir abu per sodą 

dingo už upelio.
Onytė. Kas gi čia? Visur .. .

Ko čia pakitėjo visakas aplinkui?
Gal žinai, Domuk? Ko gi čia paukšteliai 
ir giraitės mūsų žvėrys susirinko?

Domukas. Palūkėk ...
Užu šių pasislėpkim krūmų.
Rasim gal vėjelį. . .

Onytė. Na, o kam?. .
Surasiu mylimą kregždutę. 
Juk ir ji pasakyt mums gali.

Autorius. Din ... din .,. din ...
Ir vėl...
Čia sušuks kažkas:

Stirna ir zylutė (jų nematyti). Nepaliki, mama!.. 
Autorius. Naujas, štai, vėl būrys 

mylimų sparnuočių 
ir aplink visi 
skraidžioja neramūs.

Domukas ir Onytė. Į miškelį!
Domukas. Kas gi čia? Viskas nusiminę.

Kas gi pasidarė?
Onytė. Linksmasai upeli!

Kur žuvytės mielos, 
kur drugeliai mūsų?. .

Autorius. Čia Onytė tarė.
Valandėlė nerami. Rodos, ir saulutė 
lyg skaisčiau prašvito.
Tik štai nuo kalniuko 
eina Vasarėlė grožio nematyto. 
Pasidarė nesmagu.
Ašaros visų palytėjo žemę. 
Linksmą nors paukšteliai 
ir giesmelę traukė, 
bet jau liūdną tokią, 
tokią liūdną ir neramią.

Zylutė (ateina prie Vasarėlės).
Mylimoji, pasilik... 
Neišeik į platų kelią. 
Aš — zylutė jus prašau 
siųsta nuo visų, visų 
žiemą kenčiančių paukštelių.

Stirna (šalia zylutės stovėjusi): 
O vargeli. .. Greit šiaurys 
dainas savo uždainuos.
Aš — stirnutė, nuo žvėrių 
pasilikt prašau.
Mus nelaimėj kas paguos?

Autorius. Ateina varnos dvi.

2 varnos (į Vasarą):
Gerbiamoji, pasitrauk!
Mūs valdovas skelbia kovą.

Autorius. Tai Rudens šie atsiųsti 
' tarnai — varnos.
2 varnos. Šioji žemė — mūs valdovo!
Autorius. Tartum, audra būt užėjus, 

lig vienam visi sujudo.
Visi. Kas daryti? Kas daryti?
Autorius. Vasarėlė tai pasako:
Vasarėlė. Sudie !. .

Likit, mylimieji.
Kitais metais vėl ateisiu, aplankysiu. 

Autorius. Čia varnėnai, vyturėliai 
ir tas šiltas, šiltas vėjas 
čia apsupo Vasarėlę, 
į dausas būrys kregždučių 
nulydėjo, nulydėjo . . .
Jie pravirko pasilikę:

Visi (kurie paliko):
Dar pabūki, Vasarėle . . .

Autorius. Din . .. din . .. din . . .
Onytė. O, Domuk !. .

Tai žvangučiai 
vieni likę 
taip pravirko tylutėliai.

Algirdas Norkus.
SKAUTO GYVENIMAS
Ei, gyvenimas skautuko!
Štai, kaip vėjas jis nurūko...
Čai giružėje stipinėja,
Ten kalnuose kopinėja.

Kur tik žiūri, vis draugai: 
Miškai, pievos ir laukai!
Draugu prisiekęs būt‘ gamtos, 
Niekas jo meilės nenustos!

Vasarėlė iškeliauja, o ruduo atjoja. Išlydėdams skautas rymo, bet jis nedejuoja.
350
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<■■<141 ISl BALIS
(Iš viršelio 2 puslapio).

13.
Skautui knygelę pametus, vadovybė jokios atsakomybės 

neneša.
Apie pamestąją knygelę skautas neatidėliodamas turi pra

nešti taupymo vadovui, kuris tai pažymi taupytojų sąraše.

14.

Taupymo pabaiga — 1938 metų gegužės mėn. 5 dieną. Ne 
vėliau tų metų gegužės mėn. 15 dienos visi tuntai privalo pa
tiekti brolijos taupymo vadovui apyskaitas (tam reikalui bus 
duoti apyskaitos blankai).

15.
Drauge su apyskaitos lapu tuntas brolijos taupymo vadovui 

grąžina užpildytas ir nesunaudotas taupymo knygeles, kvitų du
blikatus ir neišparduotus ženklus. Tuntininkas užpildytose kny

gelėse ženklus perbraukia, paskutiniam puslapy įrašo sutaupytą 
sumą ir duoto kvito numerį.

16.
Skautai, atvykę tautinėn stovyklon, stovyklos mokestį, vie

toj pinigų, moka kvitais (forma Nr. 3).
17.

Galutinai taupymo ženklų ir knygelių apyskaitas patikrina 
ir sudaro statistines žinias 3 str. numatytoji komisija.

Ši komisija apie patikrinimo rezultatus surašo aktą, kuria
me nurodo, kiek buvo taupytojų, kiek pinigų sutaupyta, kiek 
tuntai buvo gavę taupymo knygelių, kiek jų grąžino, taip pat 
kokiai sumai ženklų buvo duota už grynus pinigus ir kreditan 
ir kokiai sumai grąžinta.

Kaunas, 1937 m. rugsėjo mėn. 1 d.

Pulk. vyr. sktn. J. Šarauskas, 
Brolijos Vadas.

P r e i s a s ,
Ūkio skyriaus vedėjas.

„Skautų Aido“ 13 numery mes bu
vome įdėję šias dvi nuotraukas ir pra
šėme skaitytojus pasisakyti savo nuo
monę, ar vertėtų tokios rūšies nuo
traukas, kaip šios, premijuoti šios va
saros mūsų foto konkurse „Geriausia 
mano atostoginė nuotrauka“. Dabar 
spausdiname „Seno Vytautiečio“ šių 
nuotraukų įvertinimą. Jis rašo, kad 
neskirtų už jas premijų, jei būtų kon
kurso teisėju. Paklausykime, kodėl jis 
taip mano.

----- o-----

„Už šias nuotraukas, kurios abi ne
blogos, premijų skirti negalėtų dėl to, 
kad jos neatitinka pagrindinį „žanri
nių“ nuotraukų bruožą — natūralumą. 
Iš abiejų nuotraukų matyti, kad jose 
atvaizduoti asmens matė, jog jie yra 
fotografuojami ir dėlto pasistengė, kad 
ir jų veidai „išeitų“. Štai pirmojoj 
nuotraukoj, kuri vaizduoja valgio lau
kiančius skautus, beveik pusė skautų 
sudarę „linksmus veidus“ žiūri į foto 
aparato pusę. Ypač metasi į akis 
antrojo nuo virėjo skauto pozavimas. 
Mes. visi nesykį matėme, kaip atrodo 
skautai stovykloje, kurie eina valgio 
pasiimtus Tokios „scenos“ foto mėgėjui 
labai dėkingas motyvas, bet šioje nuo
traukoje tai pavaizduota negyvenimiš
kai.

Antroji nuotrauka labai įdomi dėl 
savo idėjinio turinio. Stovykloje valgo 
drauge su skaute senutė. Matyti, ją 
darė foto mėgėjas, kuris nusivokia ką 
ir kaip fotografuoti. Deja, šią gražią 
jo nuotrauką visiškai sugadino kairėje 
pusėje sėdinti skautė. Ar jums nesusi
daro įspūdis, kad ji šaukštą ir dube-

FOTOGRAFUOTI GALI KIEKVIENAS
„Aš premijų už šias nuotraukas neskirčiau“ —

rašo „Senas Vytautietis“

nėlį laiko lyg ne savo rankomis? Aš 
taip ir bijau, kad įpylus į dubenėlį 
sriubos jis neap virstų ir neaplietų šios 
gražios sesės...

Mes visą laiką dėl tokių nuotraukų 
kaltiname foto mėgėją. Sakome, kad 
jis nemokėjęs fotografuoti. Iš tikrųjų 
tokiais atvejais dažniausiai kalti ne fo
tografuojantieji, bet fotografuojamieji. 
Ką gi gali padaryti foto mėgėjas, jei 
tik jam paėmus į rankas aparatą tie, 
kuriuos norima fotografuoti, viską pa
miršta ir daro „linksmą miną“? Laikas 
būtų tiems, kurie turi progos būti 

fotografuojamais, atsiminti, jog mums, 
foto mėgėjams, negatyvinė medžiaga 
kaštuoja pinigus ir gadinimas mums 
nuotraukų, tur būt, neįeina į gerųjų 
skautų darbelių programą.

Senas Vytautietis“.

Ką jūs galėtumėt pasakyti dėl šios 
„Senojo Vytautiečio“ nuomonės? 
Mums atrodo, kad jis pasakė teisybę, 
tik gal kiek per karštai. Matyti, varg
šui, gerokai įkyrėjo mūsų broliai po
zuotojai. Dėl jo galutinės išvados, at
rodo, vertėtų mums visiems susimąs
tyti.

FOTO KONKURSO REZULTATAI — 
KITAME NUMERY.

„Skautų Aido“ šios vasaros foto 
konkursas pasibaigė šio mėn. 15 dieną. 
Savo nuotraukas atsiuntė 15 autorių. 
Turint galvoje kiek yra skautų foto 
mėgėjų, šis skaičius‘labai mažas. Gaila, 
bet už tai laimės tie, kurie nepasidi
džiavo atsiųsti savo šios vasaros dar
bų. Kadangi skiriama iš viso 10 premi
jų, daugumas konkurso dalyvių gaus 
po premiją.

Filatelistų dėmesiui.
D. Ereminas ir D. Quarti norime 

susirašinėti su Lietuvos filatelis
tais ir pasikeisti pašto ženklais. Už 
atsiųstus vertingus Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos pašto ženklus pa
siųsime vertingų Italijos, Prancūzi
jos ir jų kolonijų pašto ženklų. Mai
nysime lygiomis. Susirašinėti gali
ma lietuvių, italų, prancūzų ir lo
tynų kalbomis.

Mūsų adresas:
„D. Ereminas ir D. Quarti, Via 

C. Arzela, 2. Chiappa La Spezia, 
Italija“.

351 x*
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SUK GALVĄ
Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

slcutiasi ajneJidtiečių stowjl&. -į r ’į

Cuhopas šlcojutu stoifjįkilu
(Tęsinys iš 342 psl.).

UŽDAVINIAI
Užd. nr. 1.

V. Paliušio iš Kauno.

A : A A AĮA A A A A A

B į B B B:B‘:B B B BB

C C ei C C C C C C C
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E Į E e eĮe e e ei ei E

F j F F ; F • F i F F F Į F F

G G G G G G G Į G G į G

H H H H Į H H j H į H i H Į H

K į K K i K: K :K Į K į K į K i K

L Į L LjLĮL įLįL :LįL ĮL

Pasistenkit matomas raides sukeisti vie
tomis, kad kiekvienoj eilutėj stačiai ir 
gulsčiai nesikartotų ta pati raidė du kartu.

Užd. nr. 2.
V. Paliušio iš Kaimo.

Paskaitykit: 1—3 skautų vyresniškumo 
laipsnis, 1—6 medžiaga, 1—18 Lietuvos 
miestas, 2—7 pastatas, 3—8 mineralas,
3— 20 braižybos įrankiai, 4—5 rūbų dalis,
4— 16 Europos valstybė, 5—17 avinėlis, 
6—8 ir 6—13 puodo dalis, 9—10 žaizda, 
12—11 gyvybės šaltinis, 16—17 medis,
18— 13 derva, 18—20 Lietuvos miestelis,
19— 14 galvos dalis.

Užd. nr. 3.
V. Merkevičiaus iš Skapiškio.

Rodyklės kryptimi paskaitykit kas čia 
yra parašyta.

Užd. nr. 4.
E. Poškaus.
šaradė.

Skaniam gėrimui tris raides pridėsi — 
skulptoriaus darbą tuomet regėsi.

Užd. nr. 5.
P. Kvedaro iš A. Panemunės.

Šaradė.
Sprogstamoji medžiaga be raidės vienos — 
vieta, kur pasivaikščioti galima visados.

Užd. nr. 6.
Lydžio iš Kauno.

Šaradė.
Žmonių gyvenamai vietai raidę brauksi — 
skautišką žaidimą tuomet gausi.

„Splendid organization“.
Didžiausią įspūdį man padarė pui

ki stovyklos organizacija. Kai pasi
teiraudavo, kas labiausiai man patin
ka stovykloje, visuomet atsakydavau 
,.Splendid organization“. Ji, galima sa
kyti, buvo pavyzdinga. Viskas ėjo 
sklandžiai, tvarkingai, be nerviško 
skubėjimo, karščiavimosi, šūkavimo, 
kas neišvengiama kitose tolygiose sto
vyklose. Geriau sušaukdavo skautus 
anksčiau ir palaukdavo, bet nesivėlin- 
davo. Daugelis amerikiečių skautų va
dų, su kuriais man vėliau, stovyklai 
pasibaigus, teko susitikti, pasakojo, 
kad ir jie buvę nustebinti geru sto
vyklos suorganizavimu.

Didelė vyriausybės parama.
Paprastai skautai tautinių stovyklų 

beveik niekur nesurengia be savo 
krašto vyriausybės paramos, nes to
kios stovyklos pareikalauja daug lėšų,

REDAKTORIAUS KAMPEI IS
• Putelei ir Seserei Vaivai. Nė vienas 
„padorus“ redaktorius nededa į laikraštį 
rašinių, o ypač korespondencijų, jei auto
rius pasirašo vien slapyvarde, t. y. nenu
rodo redakcijai savo tikrosios pavardės ir 
adreso. Putelei tą seną visų redakcijų dės
nį jau pritaikėme — jo korespondencijos 
„Bravo žeimeliečiai už gražų draugininko 
išlydėjimą“ nededame.
• Juozui Masiuliui. Eilėraščio apie Mai
ronį jo 5 metų mirties sukaktims paminėti 
nebedėsime, nes tokį eilėraštį jau išspaus
dinome 13 numery (žiūr. 302 psl.).
• P. Svajūnui. Rašinėlių „Ką veiksime“ 
ir „Skautų idėja Latvijoje“ sunaudoti ne
galėsime.
• P. Simaičiui. Rašinėlis „Vakarai prie 
Kuršmarių“ gražiai parašytas, bet abejo
jame, kad mūsų skaitytojams patiktų. At
rodo, kad jis jau per daug poetiškas, per 
daug abstraktus... Kol kas nespausdinsi
me, bet ir nenaikinsime — gal vėliau mū
sų nuomonė apie jį pasikeis.
• Marijampoliečiams esperantininkams. 
Marijampoliečiai esperantininkai užvertė 
redakciją esperantiškai rašytais laiškais, 
prašydami jiems atsiųsti šį pavasarį iš
leistą užsienių skautams prospektą apie 
mūsų tautinę stovyklą. Matyti, tuos laiš-

VISIEMS;
Kitame „Sk. A“ nr. bus paskelbta, 

kiek kas už konkursinius uždavinius su
rinko taškų ir kas laimėjo skirtas dovanas.

„SK. .V Nr. 11 UŽDAVINIŲ 
SPRENDIMAI.

Užd. nr. 1.
Vienas už visus, visi už vieną.

Užd. nr. 2.
1) Lelija, 2) italas, 3) Uršulė, 4) drus

ka, 5) arabas, 6) Sofija, 7) grybai, 8) In
dija, 9) roputė, 10) asilas. 

kurių skautų organizacijos neturi. 
Amerikiečiai pasirįžo apseiti savo pi
nigais. Ir išsivertė, bet už tai reikėjo 
imti iš kiekvieno skauto po 25 dolerius 
stovyklos mokesčio.

Tačiau tai nesako, kad skautai būtų 
apsėję be vyriausybės paramos. Ka
riuomenės inžinieriai padėjo išplanuoti 
stovyklą, visas palapines, lovas, van
deniui laikyti maišus gavo iš kariuo
menės. Prezidentas Ruzveltas, kuris 
pats yra skautas, buvo net paskyręs 
specialų komitetą palaikyti ryšiams 
tarp vyriausybės ir stovyklos rengėjų. 
To komiteto pirmininku buvo paskyręs 
vieną iš savo valdininkų (skautą). Sto
vyklos metu visi skautai buvo laikomi 
prez. Ruzvelto svečiais. Skautų vadus 
stovyklos metu keletą syk buvo pa
kvietęs pietų.

Tokioje tai stovykloje mums teko 
gyventi. Kaip mums joje sekėsi, papa
sakosiu kitą syk.

kus siunčia susitarę, nes jie spausdinti ša- 
pirografu, tik palikta vietos įrašyti adresą.

Vyručiai, mes pakankamai gerai su
prantame lietuviškai, todėl nėra reikalo 
rašyti esperantiškai, o kad daugelis mari
jampoliečių skautų moka esperanto kalbą, 
taip pat žinome, nes jie jau seniai žinomi, 
kaip geri esperantininkai.

Minėtojo prospekto redakcija neturi, 
todėl ir norėdama negalėtų jums atsiųsti. 
Jis yra brolijos vyriausios vadijos užsie
nių skyriaus žinioje. Aš turėjau garbės 
„pasikalbėti“ tuo reikalu su minėto sky
riaus vedėju vyr. sktn. K. Lauciumi ir 
„jis“ pareiškė, kad „labai apgailestauja“, 
bet prospekto mūsų skautams siuntinėti 
negalįs — jis skirtas tik užsieniečiams. 
Kas iš mūsiškių gali gauti šį prospektą, 
sužinosite iš kito numerio.
• E. Kompanui. Vertimas „Juodoji dama“ 
mums netinka. Rankraštį Tamsta gali at
siimti administracijoje, nes jis gali tikti 
kitam laikraščiui.
• Barn. Dainiui. Tamstos draugo rašinys 
„Žemės angelas“ įdomus dalykėlis, bet per 
daug ilgas, kad galėtume jį atspausdinti 
„Skautų Aide“. Rankraštis pas adminis
tratorių. Pasitaikius progai malonėk jo 
užeiti. Nuoširdus dėkui už linkėjimus.

Užd. nr. 3.

Užd. nr. 4.
Liūnas, liūtas.

Užd. nr. 5.
Marsas, maras.
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