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UummuL
Niekas nemoka taip šventai, kilniai mylėti, kaip 

jautri motinos širdis. Motinos meilė savo vaikams 
visada vienodai karšta, tyra, niekada nepasibaigianti. 
Motina nežino neapykantos, užkietėjimo. Ji visada 
atleidžia, dovanoja, užmiršta skaudžiausią praeitį. 
Ne veltui vienas įžymiausių mūsų poetų sako, kad 
motina krūtinėje nešioja angelo širdį.

Kultūringos pasaulio tautos nuo senų laikų labai 
brangina motinas, rodo joms didelę pagarbą ir rūpi
nasi vargstančių motinų likimu. Jau daug metų, kai 
ir mes, lietuviai skautai-ės, tinkamai įvertindami ir 
brangindami garbingas mūsų motinas, įvedėme Lie
tuvoje paprotį minėti Motinos Dieną. Pirmiau švęs- 
davome gruodžio mėnesio 1 dieną, o nuo 1928 metų 
minime ją drauge su visais. Motinos Dieną visi Lie
tuvos sūnūs ir dukros nusilenkia prieš daug Lietuvai 
nusipelniusias motinas.

Motina — vienas iš stipriausių tautos pamatų. 
Motina naujų kartų auklėtoja, kurianti šviesią ar tam
sią tautos ateitį. Kokios motinos, tokia bus ir visuo
menė, tokia ir visa tauta. Nelaiminga ta tauta, kur 
motinos nesupranta savo kilnaus, garbingo pašauki
mo, kur motinos reikšmė neįvertinama.

Motinoje glūdi kažkas neapsakoma, nesupran
tama. Jos gerumui niekas pasaulyje negali prilygti. 
Ji skausmuose kūdikį gimdo, daug vargo, sveikatos 
padeda jį auklėdama ir, jei užaugęs ją užmiršta, ji 
niekada nebūna, jo teisėja, o meldžiasi už jį.. Moti
nos nemyli nebent labai nekultūringas žmogus, žiau
rus barbaras, kurs žmoniškų jausmų jau neturi. Juk 
argi gali tas save vadinti žmogumi, kurs motinai, tam 
gerajam meilės angelui, už meilę rodytų akmenį.

Vaiko meilė motinai — didžiausia jos laimė. Nė
ra motinai didesnio džiaugsmo, laimingesnės valan
dos, kaip malonus į ją pažiūrėjimas, nuoširdžiai tar
tas žodis. Didieji pasaulio žmonės, kaip Goethė, Šil- 
leris ir kiti, prieš žilą motinos galvą dėjo savo garbę, 
laimėjimus. Dėl motinos daug kas aukoja gyvybę ir 
per jos vardą savo išgelbsti.

Per vieną karą, kada amerikiečiai buvo apgulę 
Filipinų salas ir artinosi kovos pradžia, vieno jūri
ninko švarkas nukrito į jūrą. Jūrininkas prašė laivo 
vadą, kad leistų jam išsiimti į jūrą nukritusį švarką. 
Kadangi jau buvo beprasidedąs susišaudymas, laivo 
vadas, manydamas, kad jūrininkas nori pabėgti, tai 
padaryti neleido. Tai išgirdęs jūrininkas šoko į jūrą 
ir, ištraukęs švarką, grįžo į laivą. Laivo teismas ne
drausmingą jūrininką smarkiai nubaudė. Generolas 
Davey, kurs perskaitė jam teismo sprendimą, pa
klausė, kodėl jis taip pasielgė. Jūrininkas išsiėmė iš 
švarko fotografiją ir iškėlęs pasakė: „Mano motina! 
Ji su švarku buvo nukritusi į jūrą ir turėjau ją gel
bėti“. Teismas sprendimą pakeitė, jūrininkas buvo iš
teisintas. Tada tas pats generolas, spausdamas jam

Vaiko meilė motinai — didžiausia jos laimė.

Dail. B. Macutkevičiaus piešinys.

ranką, tarė; „Jūrininkai, kurie dėl motinos stato gy
vybę pavojun, ištikimai kariaus ir už savo tėvynę“.

Didžiojo karo metu vienas bavarietis kareivis 
susitiko prancūzą. Bavarietis buvo geresnėse sąly
gose ir prancūzui grėsė mirtis. „Neužmušk, turiu mo
tiną!“ — sušuko nusigandęs prancūzas. Bavarietis, 
išgirdęs motinos vardą, susijaudino ir nuleido ginklą.

O mūsų motinos, argi nėra to užsipelniusios, nėra 
tokios pat garbingos? Argi tos paprastos lietuvės 
motinos, kurių sūnumis buvo Gediminas, Algirdas, 
Kęstutis, Vytautas Didysis ir kiti didieji Lietuvos ku
nigaikščiai, kurie išplėtė Lietuvos ribas ir amžiams 
išgarsino jos vardą, nėra vertos didelės pagarbos? 
Argi ne didvyrės tos motinos, ant kurių rankų užaugo 
dr, J. Basanavičius, dr. V. Kudirka, vysk. M. Valan
čius, Tumas - Vaižgantas, A. Smetona ir kiti mūsų 
tautos vadai! Ne tik mūsų tautos didvyrių, bet ir pa
prastos motinos, kurių vardai nežinomi, labai garbin
gos, Kas išsaugojo mūsų tautos kalbą, papročius, kas 
įdiegė mūsų tautos mirusiesiems ir gyviesiems didvy
riams tėvynės meilę, jei ne paprastos kaimo motinos?

Mūsų motinos daug nusipelniusios tėvynei. My
lėkime jas. Prieš sidabrinius jų plaukus pagarbiai nu
lenkime savo jaunas galvas. O ypatingai tai turė
tume mes, skautai-tės, padaryti. Tegu Motinos Diena 
būna motinoms didžiausio džiaugsmo diena.

K. Poška.

KITAS NUMERIS DĖL REDAKTORIAUS IŠVYKI
MO Į UŽSIENĮ, GAL BŪT, IŠEIS PORĄ DIENŲ PAVĖ
LAVĘS.

respubli.^uė 
biblioteka
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Vyr. sktn. V. Šenbergas.

Svarbi pareiga Tėvynei
SKAUTAI ORGANIZUOJA KRAŠTO GYNIMO PAGALBĄ.

Skautybė rūpinasi įkvėpti gilų pi
lietinį sąmoningumą ir realizuoti jau
nimo sugebėjimus tarnauti tėvynei.

Tėvynės gynimo idealas skautams 
visada pirmoje vietoje. Modernus 
karas yra kreipiamas prieš visą tautą 
ir todėl jis netarpiškai gula visus gy
ventojus. Tokio karo pavojus dabar 
nemažėja. O jo pasisekimo galimumus 
gali sumažinti tik visa tauta, vieningai, 
visomis priemonėmis ir organizuotai 
stodama prieš jį.

Labai didelį karo metu kraštui pa
vojų sudaro priešo aviacija. Mūsų 
priešlėktuvinė apsauga yra tikra gy
nimosi priemonių organizacija, kurioje 
turi dalyvauti visa tauta drauge su sa
vo ginkluotomis jėgomis. Mūsų — 
skautų organizacija šioje tautos gyni
mo akcijoje galėtų ir turėtų sėkmingai 
dalyvauti.

Priešlėktuvinės apsaugos darbe 
mūsų kariuomenei padėti skautų orga
nizacija galėtų aktyviai dalyvauti iš 
skautų paruošdama oro sekėju, mas- 
kuotojų, priešcheminės ir priešgaisri
nės apsaugos, degazuotoji;, pirmosios 
pagalbos tiekėjų, slaugytojų, ryšininkų 
ir tolygių tarnybų kadrus.

Skautams, dar nešaukiamiems ka
rinės prievolės atlikti, yra didelė gar
bė ruoštis padėti ginti savo krašto lais
vę ir saugoti valstybės nepriklausomy
bę. Pirmieji mūsų skautai ir jų vadai 
savanoriais išėjo ginklu ginti tėvynės 
laisvės. Jų žygiais mes didžiuojamės 
ir jų pavyzdžiu seks jaunesnieji.

Didžiojo karo metu anglų skautai 
ėjo kranto apsaugos tarnybą, jie pava
davo suaugusius vyrus — karius, ku
rie galėjo su ginklu veikti fronte. Tas 
anglų skautų didvyriškumas ir dabar, 
po dvidešimt metų, yra gyvas. Ar
ba prisiminkime skautų pranokėjus, 
Mafekingo berniukus, karo metu ėju
sius ryšininkų, paštininkų ir pasiunti
nių pareigas. Didžiojo karo metu ne 
tik anglų, bet prancūzų ir kitų kraštų 
skautai-ės labai aukojos savo tėvynės 
saugumo reikalams. Ir šiais laikais 
kinų skautai aktingai dalyvauja krašto 
gynime. Čia tik keli pavyzdžiai iš 
daugybės atsitikimų, kur skautai-ės su 
nepaprastu kantrumu, ištverme, suma
numu ir pasiaukojimu dirbo tai pačiai 
idėjai savo krašte.

Mūsų skautų patriotizmas yra toks 
didelis ir reikalas eiti su visa tauta 
saugoti tėvynės laisvę yra toks tikras, 
kad skautai ir skautės pasiryžta viso
mis jėgomis savo uždavinį be jokių są
lygą vykdyti.

Pirmoje vietoje Tėvynė!
(Iš skautų pareigų).

Iš visų krašto apsaugos priemonių, 
kuriose gali dalyvauti ir skautai, prieš
lėktuvinės apsaugos darbas skautams 
labiausiai gali būti įmanomas.

Priešlėktuvinės apsaugos tikslas 
yra saugoti gyventojus ir jų ramų dar
bą krašto gilumoje ir laiduoti kariuo
menei vykdyti karo operacijas, ginant 
ją nuo priešo orinių žvalgymų ir puo
limų.

Priešlėktuvinei apsaugai vartoja
mos priemonės yra skirstomos į įspė
jamąsias, aktyviąsias ir pasyviąsias. 
Įspėjamosios priemonės yra: sekėjų 
tarnyba ir pavojaus garsinimo tarny
bos; aktyviosios priemonės: naikintu
vai (lėktuvai), zenitinė artilerija, sun
kieji kulkosvaidžiai, prožektoriai, gar- 
siagaudžiai ir k.; pasyviosios priemo
nės: maskavimas, priešcheminė ir 
priešgaisrinė apsauga.

Iš čia aiškiai galime suprasti, kad 
skautai priešlėktuvinės apsaugos dar
be gali pasireikšti dalyvaudami įspėja
mose ir pasyvinėse priemonėse. Tas 
dalyvavimas nėra dalyvavimas fronte; 
šias tarnybas skautai gali atlikti kaip 
tik ten, kur yra mažiausia arba visai 
nėra kariuomenės dalinių, šaulių ir su
augusių vyrų. Skautai, dalyvaudami 
priešlėktuvinės apsaugos veikloje, gy
vena namuose ir ten atlieka didelį dar
bą, kurį šiaip turėtų atlikti kariai, šau
liai ar suaugę vyrai. Tai dar viena 
svarbi priežastis, iškelianti tos skautų 
tarnybos reikšmę ir būtinumą.

Priešlėktuvinės apsaugos srityje 
skautų organizacija konkrečiai gali:

a) skatinti skautus išeiti patyrimo 
laipsnius, įsigyti priešlėktuvinės apsau
gos tarnybai reikalingų specialybių 
(aviatoriaus, chemiko, modelisto, me
teorologo, pėdsekio, pionieriaus, ryši
ninko, sanitaro, signalizuotojo, stovyk
lautojo, ugniagesio ir k.);

b) įvesti naujų specialybių: terito
rijos oro sekėjo, orinio puolimo vietos 
sekėjo, chemijos sekėjo, degazuotojo, 
planeristo ir k.;

c) organizuoti degazuotojų, ryši
ninkų, sanitarų ir tolygių specialybių 
skautų būrelius;

d) suorganizuoti teritorialinio seki
mo tinklą.

Didžiausias ir sudėtingiausias, orga
nizuotas visos brolijos darbas bus te
ritorialinio sekimo tinklo sudarymas 
visoje Lietuvoje. Tai yra pagrindinis 
uždavinys.

Oro sekimo tikslas yra surasti 
ore priešo lėktuvus ir apie juos pra
nešti priešlėktuvinės apsaugos priemo

nėms, savo kariuomenei ir užfrontės 
saugojamų objektų sargybiniams. Oro 
sekimo tarnyba organizuojama visada, 
kai tik galima tikėtis priešo oro žval
gybos arba puolimo.

Oro sekimas organizuojamas tink
lais, jų yra: netarpiško sekimo tinklas 
ir teritorijos sekimo tinklas. Netarpiš
ko sekimo sekyklas išstato aktyviosios 
priešlėktuvinės apsaugos priemonės.

Teritorijos sekimo tinklą sudaro se- 
*kyklos, išstatytos visoje teritorijoje 

šachmatų tvarka kas 10—15 km. Jų 
tikslas: pranešti centrinei sekyklai apie 
pastebėtus priešo lėktuvus ir lėktuvų 
skridimo krypties kitimus ir priešo 
lėktuvų veiksmus visame teritorijos 
plote.

Sekyklos sudėtį paprastai sudaro 
ne mažiau, kaip 4 žmonės, tačiau skau
tų reiktų 8, t. y. visos skilties.

Kiekvienas sekyklos žmogus turi 
turėti geras akis, gerą klausą ir didelį 
atsakomybės jausmą.

Sekėjas turi mokėti:
- a) atskirti savus lėktuvus nuo prie

šo;
b) skirti lėktuvų paskirtį;
c) naudotis albumo siluetais;
d) nustatyti lėktuvo skridimo kryp

tį ir aukštumą;
e) gerai naudotis žemėlapiu ir 

kompasu;
f) prisijungti telefono aparatą prie 

esamo tinklo ir pašalinti smulkias te
lefono neveikimo priežastis;

g) gerai žinoti lėktuvinių marškų 
ir rakietų ženklus, vienodai greit ir 
tiksliai naudotis, susižinant su savo 
lėktuvais;

h) duoti pranešimus nuo žemės;
i) duoti pranešimus trumpai ir aiš

kiai nustatyta forma;
j) parinkti ir paženklinti lėktuvams 

nutūpimo aikšteles;
k) gerai atsiminti savo sekyklos 

numerį.
Tokia trumpa informacija apie te

ritorinį sekimo tinklą ir sekėjus. Iš 
tikro — tai yra labai įdomus, naudin
gas ir patraukiantis darbas. Skautai 
gali tinkamiausiai jam pasiruošti ir 
gerai atlikti.

Pasiruošti nėra sunku. Daugelis se
kėjams naudingų dalykų yra išeinama 
skautų patyrimo laipsniuose ir specia
lybėse. Tai jau didelis žingsnis pirmyn. 
Be to, mūsų organizacijos vadovybė 
sparčiai rūpinasi sekėjų organizavimą 
tinkamai paruošti. Yra sudarytas tam 
tikras štabelis prie vyriausios brolijos 
vadijos, paruoštos kelių specialybių 
programos, sudaryti ryšiai su reikalin
gomis organizacijomis ir įstaigomis. Ta 
idėja, kad skautai ko aktyviausiai pri
sidėtų prie priešlėktuvinės apsaugos 
darbo, yra visų labai džiaugsmingai 
sutinkama.

(Pabaiga 170 puslapy).
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Sek skautų patroną 

šventą Jurgį: 

naikink pikta pasaulyje, 

bet
•te

pirmiausia nuveik jį

pačiame savyje

Medis yra geras skautas

Mes puošiame „Skautų Aidą“
Antrasis „Skautų Aido“ 1938 metų konkursas.

Visi norime, kad „Skautų Aidas“ būtų gražus — gra
žiai ir gausiai iliustruotas. Ypač visi pageidauja, kad būtų 
gražūs, efektingi viršeliai. Siekdami šio tikslo, kviečiame i 
talką visus skautus ir skautes dailininkus ruošdami

„SKAUTŲ AIDUI“ VIRŠELIAMS PIEŠINIŲ KONKURSĄ.

Konkurso tikslas — parinkti geriausius piešinius „Sk. 
Aido“ š. m. viršeliams. Dėl to piešiniai turi būti tokio tu
rinio, jog tikto viršeliams, būtų efektingi, vaizduotų skau
tų gyvenimą ar veikimą.

Konkurso sąlygos:

• Medžiu galima pasitikėti, nes jis atlieka, kas jam 
pavesta. Jis ištikimai pasilieka savo vietoje ir sąžiningai 
eina savo pareigas.

• Medis ištikimas ir laikosi gamtos įstatymų. Jis ne
žaidžia dviveidžio žaidimo.

• Medis tarnauja kitiems: aprūpindamas žmones mal
komis ir lentomis ir valydamas orą; saugodamas žmones 
ir žvėris nuo saulės ir vėjo; teikdamas paukščiams maisto.

• Medis draugiškas: jis stovi arti žmogaus ir ištiesia 
jam savo rankas. Žmogus laimingas būdamas arti jo.

• Medis mandagus, gerai elgiasi ir nesikiša į sveti
mus reikalus. Jis itin geras žmonėms, neerzina ir negąsdi
na jų.

• Medis paklusnus: jis klauso Aukštesnės Galios įsa
kymų ir daro, ką liepiamas.

• Medis linksmas: jis žiūri į saulę ir nesitraukia į šalį. 
Jis linguoja vėjui pučiant ir kviečia žmones pas save.

• Medis taupus: jis naudoja jam reikalingą medžia
gą, bet be reikalo jos neeikvoja. Jis augina šakas ir lie
menį, konservuoja vandenį ir rūpinasi savo ateitimi.

• Medis narsus: jis kovoja su sunkumais ir stengiasi 
užaugti ko aukščiausias, nors aplinka jam dažnai nepa
lanki. Jis narsiai kovoja su visais priešais.

• Medis skaistus ir pagarbus: nors augtų ir nešvarioje 
žemėje, jo kūnas visad skaistus ir jis valo orą, kuriuo kvė
puojame. Jis visuomet yra nukreipęs žvilgsnį į Dievą ir 
neprieštarauja Jam. Jis gerbia kitų teises ir pripažįsta 
Dievui teisę valdyti jo gyvenimą.

1. Konkurse gali dalyvauti visi „Skautų Aido“ prenu
meratoriai, išskyrus redakcijos narius,

2. Piešiniai gali būti spalvoti ir vienos spalvos.
3. Piešinių didumas — natūralus dabartinio viršelio 

piešinių formatas (10X15 cm) arba didesni, bet skersi, 
atitinkamo natūraliam formatui santykio (2 : 3).

4. Vienas autorius gali atsiųsti iki 3 piešinių. Premi
juotas bus tik vienas. Redakcija rezervuoja sau teisę įgyti 
už atlyginimą ir nepremijuotus piešinius dėti ant viršelių 
arba tekste.

5. Kiekvieno piešinio antroje pusėje turi būti pažy
mėtas jo pavadinimas ir autoriaus slapyvardė.

6. Į atskirą voką, ant kurio užrašoma ta pati slapyvar
dė, reikia įdėti raštelį, kuriame būtų pažymėta slapyvardė, 
tikroji pavardė, vardas, adresas ir kad yra „Skautų Aido“ 
prenumeratorius.

7. Už geriausius piešinius skiriamos 5 piniginės ir 
daiktinės premijos. Jos bus paskelbtos vėliau.

8. Premijuoti piešiniai pereina „Skautų Aido“ redak
cijos nuosavybėn ir ji turi teisę naudoti juos visuose skautų 
leidiniuose. Nepremijuoti bus grąžinti autoriams redakci
jos lėšomis.

9. Konkurso rezultatams įvertinti bus sudaryta specia
listų komisija, kurios sprendimas galutinis.

10. Konkursas baigiasi birželio mėn. 1 d. Siuntiniai, 
kurie turės vietinio pašto tos dienos antspaudą, bus laikomi 
išsiųsti laiku.
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K. LAUCIUS

odmekdcos
Vje.na diena pas tuos, iš kukių. mes &uuom Abnną. „pasiskoliną"

Netikėtas susitikimas.
— Tamstai skambino p. Mažeika, 

labai norėjo surasti, — pasakė man iš
važiuojant iš Niujorko į Vašingtono 
stovyklą mūsų konsulato sekretorius 
p. Simutis.

— Koks Mažeika? — pasiteiravau 
nustebęs, nes man kažkodėl prisiminė 
pasktn. A. Mažeika, kuris tuo metu 
buvo karo mokykloje, Kaune. Mat, 
tiek buvau išsiblaškęs, jog pamiršau 
esąs Amerikoje...

— Inžinierius, vyčių pirmininkas. 
Sakė, sykiu mokėtės...

Tik dabar atsikvošėjau ir supratau, 
kas man skambino. Tai mano klasės 
draugas Antanas Mažeika, kuris 1925 
metais išvyko iš Šiaulių į Ameriką. 
Nudžiugau sužinojęs, kad jis vadovau
ja didžiausiai Amerikos lietuvių jauni
mo organizacijai Lietuvos Vyčiams 
(Knights of Lithuania). Gimnazijoje 
būdamas organizaciniame darbe neda
lyvavo, atrodė, kad be matematikos 
(buvo gabus matematikas) niekas jam 
daugiau nerūpėjo, o čia bestovįs di
džiulės jaunimo organizacijos prieša
kyje. Šia proga iš viso tenka pasi

džiaugti, kad nuvykę į Ameriką iš Lie
tuvos jaunuoliai aktyviai dalyvauja vi
suomeniniame lietuvių gyvenime. Ra
šydamas apie Čikagą minėjau advo
katą Antaną Lapinską, (taip pat šiau
liškį), kuris išvyko į Ameriką 1928 
metais. Jis taip pat buvo vyčių orga
nizacijos pirmininku (pirm Mažeikos), 
o tuo metu, kai mes lankėmės Ame
rikoje, redagavo tos organizacijos laik
raštį „Vytis“. Prieš trejetą metų iš
vykęs į Ameriką p. J. B. Laučka (apie 
jį rašiau paskutiniajame savo straips
ny) yra lietuvių studentų organizaci
jos pirmininkas, redaguoja katalikų 
savaitraštį „Ameriką“ ir, apskritai, 
aktyviai dalyvauja visuomeniniame 
darbe.

Bet aš nukrypau į šalį. Grįžkime 
prie temos. Susirašiau su inž. Ma
žeika laiškais ir susitarėme, kad drau
ge vyksime į jubiliejinį Lietuvos Vy
čių seimą, kuris turėjo įvykti rugpjū
čio mėn. 2—4 d. Daytone, Ohio vals
tybėje. Dėl to liepos mėnesio pabai
goje iš Čikagos su sktn. Vainausku 
traukėme į Brooklyną (Niujorko prie
miestis) tiesiog pas Mažeiką, kuris 
mus apgyvendino pas savo švogerį p.

Kairi. Iš čia liepos mėn. 29 d. inž. Ma
žeika su ponia, jo uošvė p. Ungurai- 
tienė, vyčių veikėja p-lė Kšenaitytė ir 
aš išvykome į trijų dienų kelionę auto
mobiliu. Reikėjo nuvažiuoti apie 1000 
anglų mylių (apie 1600 klmtr.), o pa
keliui dar norėjome šen ten sustoti.

Gyvybė yra galima ir be saulės.
Pakeliui į vyčių seimą turėjau pro

gos pamatyti du gamtos stebuklus: 
„Howe Caverns“ vardo požeminius 
urvus ir garsųjį Niagaros krioklį. Nors 
tai ir nesusiję su mano rašinio tema, 
tačiau negaliu iškęsti apie juos nepa
pasakojęs.

Howe Caverns požemiai yra Niu
jorko valstijoj (apie 170 anglų mylių 
nuo Niujorko), netoli Albany miesto. 
Tai didžiuliai požeminiai urvai, esą 200 
pėdų (kiek bus metrų?) gilumoje, ku
riuos išgriaužė per daugelį milijonų 
metų visą laiką lašėjęs požeminis van
duo. Šie urvai tęsiasi apie 1 anglų 
mylią, tarpais yra tokie siauri, kad vos 
gali žmogus praeiti, o vietomis sudaro 
erdvias „sales“. Dugnu teka mažutis 
upelis, kuris baigiasi nedideliu pože
miniu ežeru. Šiuos urvus atrado ame-

P. TARASENKA

PERKŪNO
ŠVENTYKLOJE

APYSAKA

PEREITAME NUMERY BUVO:

Atvykę j Kernavę mokslininkai teiraujasi pas 
vietinius gyventojus, ar nėra piliakalny kokio nors 
požemio. Visi sako ji esant, bet niekas negali nuro
dyti, kurioje vietoje jis galėtų būti. Neranda jo ir 
mokslininkai piliakalni kasinėdami. Kai piliakalnio 
tyrinėjimai buvo baigti, Vytautas vakare netikėtai 
suranda urvą, kuris veda į Perkūno šventyklą, ir 
praneša apie tai mokslininkams.

6. PILIAKALNIO POŽEMY.
— Kur gi toji požemio anga? — nekantraudami teiravosi 

profesorius ir jo asistentas, kai pasiekę piliakalnį jo stačiu šlai
tu kopė.

— O gi štai čia! — linksmai sušuko Vytautas, skubiai kop- 
damas prie šlaite augančio išsikerėjusio krūmo, ties kuriuo ap
griuvusiame šlaite nakties tamsoje ryškiai buvo matyti nedidelė 
juoda skylė.

— Čia greičiau lapės urvas, o ne požemio įėjimo anga. Į 
ją ne tik žmogus, bet ir lapė gal neįlįstų, — pastebėjo profesorius.

— Tačiau, čia iš tikrųjų įėjimas į požemį, — linksmai sušu
ko asistentas. — Štai, tikrai, iš akmenų sukrautas skliautas, — 
tęsė jis ne tiek akimis tą angą apžiūrinėdamas, kiek ją rankomis 

apčiupinėdamas. — Iš tikrųjų įėjimas į kažin kokį požemį, nes 
jis yra žmogaus rankų padarytas!

— Tai tikrai įėjimo į požemį anga, — patvirtino Vytautas, 
— aš ja ir į požemį lipau. Tik pradžioje labai žemėmis užgriuvęs, 
toliau jis yra erdvesnis, nors dar pasikelti ir atsistoti negalima. 
Pačiame požemy lubų skliautai yra aukšti’ ir ten ne tik stovėti, 
bet ir vaikščioti galima.

— Tačiau, ką darysime? — paklausė profesorius, — lipda
mi į tą požemį dienos metu daug nereikalingų kalbų sukelsime. 
Jau ir dabar, Perkūno keršto bijodami, žmonės piktai į mūsų 
tyrinėjimus žiūrėjo, o pamatę paliestą Perkūno požemį jie visai 
supyks!

— Bet ne vien tik dievo Perkūno stovyla verčia mus tą 
paslaptingąjį požemį ištirti: mūsų jaunojo bendradarbio matyta 
ten knyga irgi traukia mane ją pažinti. Jaučiu, kad tame pože-

Kernavės piliakalnis. V. Augustino nuotr.
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rikietis Lester Howe 1842 metais. 1929 
metais viena bendrovė, išleidusi apie 
pusę milijono dolerių, įrengė į juos du 
liftus, požemiuose padarė takus, tilte
lius, laiptus ir įvedė elektros šviesą. 
Lempos įvairiaspalvės, suderintos su 
įvairių vietų uolų spalva ir jų šviesa 
sudaro mistinį įspūdį. Ypatingai ža
vingą vaizdą sudaro dirbtinis „mėnulio 
patekėjimas“ požeminiame upely. Už
gesina visas šviesas ir paprašo ko ty
liausiai laikytis. Pasijunti visiškoje 
tamsoje. Kaimynai ir kvėpuoti beveik 
nustoja. Atrodo, lyg būtum vienui vie
nas. Ir štai palengva tolumoje prade
da „kilti“ mėnulis. Paskiau iš lengva

Požeminis upelis.

uždega įvairiaspalvius prožektorius, 
įrengtus įvairiose vietose prie upelio. 
Tikrai žavingas vaizdas. Kaip atrodo 
tie požemiai, sunku būtų nupasakoti. 
Vietomis yra susidariusios įvairios fan
tastinės figūros, į kurias išsyk neat
kreiptume! dėmesio, jei ne vadovo pa
aiškinimai, jog čia „vyskupo pulpitas“, 
ten „vargonų vamzdžiai“ ir t. t. Iš 
viso, amerikiečiai išradingi. Štai vie
noje vietoje besąs mažutis šaltinėlis. 
Vadovas paaiškina, kad tai esąs „lai
mės šaltinis“: kas nori būti laimingas, 
metąs čia pinigą. Tų pinigų, esą, nie
kas neimąs... Pamačius, kiek lanky
tojų panorėjo būti laimingais, paaiš
kėjo, kad jei niekas tų pinigų neišimtų, 
per metus tiek primestų, jog šaltinė
lyje vandeniui nebeliktų vietos... Jei 
jau ten metami pinigai galėtų kam lai
mę atnešti, tai tik jau ne juos metan
tiesiems. Vienoje vietoje yra duobėje 
įtaisyta elektros lempa, o viršus už
dengtas šviesą praleidžiančiu akmeni- 
mi. Ant to akmens atvykstą amerikie
čiai tuoktis...

Įdomiausia buvo tai, kad požemiuo
se auga žolė, nors ten neįeina joks 
saulės spindulėlis ir temperatūra visą 
laiką — žiemą ir vasarą — yra 52° F 
(o kiek Celsijaus?). Šiokia tokia žo
lelė beauganti vienoje kitoje vietoje 
apie elektros prožektorius. Tiesa, dai
geliai be galo smulkučiai, gležnučiai, 
išgeltę, vos vos gyvybę laiką, bet vistik 
gyvi. Kol nebuvusi įvesta elektros 
šviesa, jokios gyvybės žymių nebuvę.

Pas „gėlių miesto“ lietuvius ir skautus.

Pirmosios dienos vakare pasiekia
me Ročesterį. Jį vadina „gėlių miestu“ 
(Flower City), nors pačiame mieste jų 
ir maža tematyti. Tik įvažiuojant į 
miestą matėsi dideli rožių laukai. Kai 
kurie tvirtino, kad Ročesteris esąs gra
žiausias Amerikos miestas. Gal būt, 
ir nedaug perdėjo. Iš tiesų, miestas 
gražus: be galo daug medžių, miesto 
pakraščiuose visi namai paskendę me
džiuose. Apylinkės kalvotos, apaugu
sios gražiais medžiais. Miestas guli prie 
didžiulio ežero. Čia yra garsieji „Ko
dak“ fotografijos fabrikai, kurie užima 
net 100 pastatų.

Sustojome pas vyčių veikėją p. 
Morkūną. Čia besąs ir vienas lietuvis,

„Vargonų vamzdžiai“.

my, pagaliau, tikrai mes išspręsime Mortaus — Dievų tarno 
mums jau kiek atskleistą praeities paslaptį. Ten, jaučiu, galu
tinai išspręsime ir senovės lietuvių originalios rašybos problemą. 
Taigi, lipsime dabar į tą požemį!

— O tuo lapių urvu ar ilgai teks lįsti iki požemio? — tei
ravosi profesorius.

— Požemis visai netoli, tik už kelių metrų ir lipti juo ne
bepavojinga, nes įėjime akmens skliautai yra gerai išsilaikę! — 
atsakė Vytautas.

— Taigi neatidėliosime, — nusprendė profesorius, — lipsi
me į tą paslaptingąjį požemį. Elektros lemputę ir degtukų tu
rime, o, be to, jame gal ilgai ir netruksime. Taigi, jaunasai se
novės tyrinėtojau, jau pažįsti kelią į požemį ir eik juo pirmasis, 
o mums kelią rodyk!

Įžiebęs elektros lemputę Vytautas atsigulė ir krapštydamas 
rankomis ir atsispirdamas kojomis nušliaužė urvu. Sekdamas 
Vytautą šliaužė asistentas, o paskui jį, sunkiau kvėpuodamas, 
senas profesorius.

Šimkūs buvo pirmieji tokios nepaprastos kelionės žingsniai 
siauru ir tamsiu urvu. Rankos ir kojos skendo sausam ir pa
laidam smėlyje. Smėlys birėjo iš viršaus, lindo į akis, burną, 
nosį. Galva ir nugara nuolat už akmens skliautų užkliūdavo, 
drabužiai plyšdavo. Tvankus oras sunkino kvėpavimą. Tik 
viena kita minutė praslinko nuo to laiko, kai jie įšliaužė į tą 
urvą, bet atrodė, kad toji nepaprasta kelionė jau labai ilgai 
trunka.

— Kada gi rasime urvo galą? — čiaudėdamas, užkimusiu 
balsu, murmėjo profesorius, bet sekdamas kitus šliaužė pirmyn, 
kartas nuo karto galva į asistento padus atsimušdamas.

Netrukus sunkiausioji urvo dalis pasibaigė. Urvas pasi
darė erdvesnis, žemė kietesnė. Galėjo kiek pasikelti ir nebe 
pilvu šliaužti, bet roplomis slinkti.

Nejauku buvo tame amžinoj tamsoj paskendusiame urve. 
Nors jis ir žmogaus rankomis buvo įrengtas, nes jo sienos ir 
skliautai iš akmenų buvo sudėti, bet tuo įėjimu jau seniai žmo
nės nesinaudojo. Rėpliavo pirmyn tamsoje, nes ir šviesa mažai 
ką galėtų padėti. Tik retkarčiais Vytautas apšviesdavo kelią. 
Staigus ir stiprus šviesos spindulys, apšviesdamas kabančius 
skliautų akmenis ir siaurą urvą, dar labiau pavojaus jausmą su
keldavo. Atrodė, kad štai grius vos besilaiką skliautų akmenys 
ir visas kalno sunkumas prislėgs šliaužiančius tyrinėtojus. Šir
dys plakė smarkiau, rankos instinktyviai ieškojo ko nors patva
resnio, o sugriebdavo tik birantį smėlį.

— Tai ir kelionė, — uždusęs prabilo profesorius, — nesiti
kėjau, kad senatvėje teks žalčiu raitytis ir rėplenti.

— Pagaliau, ar rasime kada nors urvo galą?
Atsakymo vietoje mokslininkai netikėtai išgirdo linksmą 

Vytauto balsą:
— Štai, jau ir požemis!
Paskubėjo į Vytauto balsą ir mokslininkai. Netrukus, pa

siekę požemį, galėjo pasikelti ir šviečiant elektros lemputei dai
rėsi aplinkui.

Šviesus elektros spindulys apšvietė požemį. Jo šviesoje 
pamatė, kad yra erdviame požemy. Iš akmenų krautus žemus 
požemio skliautus keliose vietose rėmė storos akmeninės kolo
nos. Už tų kolonų įvairiose požemio vietose buvo matyti sienose 
kažin kokios angos ar nišos.

t • ~ ,*-**«l^* .

— Štai ir Perkūnas! — linksmai sušuko Vytautas, nukreip
damas šviesos spindulį į dešinę. Pažvelgę į tą pusę mokslininkai 
pamatė požemio sienoje didoką nišą, kurioje neaiškiai buvo ma
tyti kažin kokia stovyla. Prieš ją iš akmenų buvo sukrautas 
aukuras. Pamatę stovyla, visi nuskubėjo prie jos ir elektros 
lempute ir degtukais apšviesdami, ją žiūrinėjo.
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su kuriuo susipažinau Marijanapoly, 
p. Svetikas. Jis nusigabeno mane pas 
save nakvoti, o rytą drauge nuvyko
me į lietuvių bažnyčią. Paskiau išva
žiavome miesto pažiūrėti ir atlankėme 
amerikiečių skautų iškylą.

Ročesteryje gyveną apie 2.000 lie
tuvių. Daugelis turį savo namus. Lie
tuviai labai domisi Lietuvos reikalais. 
Tarp kitko papasakojo, kaip jie prieš 
7—8 metus kovojo su vietiniais len
kais, dėl paminklo statymo. Lenkai 
panoro viename parke pastatyti savo 
veikėjui, nusipelniusiam ir Amerikai, 
Pulaskiui paminklą. Lietuviai užpro
testavo nurodydami kaip motyvą, ko
dėl jie nenori, kad Pulaskiui būtų pa
statytas paminklas, Vilniaus klausimą. 
Daugiausia kovojęs lietuvių parapijos 
veikėjas Jonas Levickas. Lietuvius pa
laikę vokiečiai su italais ir leidimas 
statyti paminklą nebuvęs duotas.

Bevažiuodami paežerių sutikome 
keletą amerikiečių skautų. Iš jų su
žinojome, kad paežerėje ant kalno yra 
vietos skautų vienos dienos stovykla— 
iškyla. Ponas Svetikas, kuris besąs 
labai nuoširdus žmogus, pasiryžo ma
ne ten nuvežti, nors ir labai maža lai
ko teturėjome. Vos, vos užtraukė mus 
automobilis į statų kalną, bet užva
žiavę išvydome tokį žavingą vaizdą, 
kad aš net ėmiau pavydėti Ročesterio 
skautams, jog jie gali tokioje puikioje 
vietoje iškylauti. Aukšta kalva pa
ežerėje, apaugusi iš visų pusių me
džiais. Viršuje namas. Priklauso mies
tui ir šis leidžia čia skautams stovyk

lauti. Čia besą keliasdešimt berniukų 
ir vietinis tuntininkas p. Ch. Legg. Pa
kviečiau juos į mūsų tautinę stovyklą 
ir palikau jiems prospektų apie mūsų 
stovyklą. Aišku, vargu kas iš ten at
važiuos, bet tegu nors daugiau sužino 
apie Lietuvą.

Iš Ročesterio pasukome link gar
siojo Niagaros krioklio, o iš ten nuva
žiavome pusvalandžiui net į Kanadą. 
Apie krioklį, nuotykius grįžtant iš Ka
nados ir vyčių seimą papasakosiu ki
tą syk.

Mano bendrakeleivės kelionės metu. Iš 
kairės į dešinę: p-lė Kšenaitytė, ponia 

Mažeikienė ir ponia Unguraitienė.

Be knygos
SKILTININKO VADOVĖLIS 

negali apseiti nė vienas skiltinin- 
kas-ė.

Ar jau ją įsigijai?

KODĖL KAI KURIE PRENUME
RATORIAI ILGAI NEGAUNA 

LAIKRAŠČIO.
Laikas nuo laiko prenumerato

riai mums parašo klausdami, kodėl 
nesiuntinėjame laikraščio, nors se
nai esą užsisakę. Tikrinant pa
aiškėjo, kad taip dažnai atsitinka 
ir dėl platintoją kaltės. Štai ne
senai gavome užsakymą iš Biržą 
ir Rokiškio, kuriuos platintojai iš
laikė nepasiuntę administracijai 
daugiau kaip po mėnesį laiko.

NEATSILYGINUSIEMS SU- 
STABDYSIME LAIKRAŠČIO 

SIUNTINĖJIMĄ.
Yra prenumeratorią, kurie nesi

skubina atsilyginti už laikraštį. 
Prašome visus per mėnesį laiko 
nuo šios dienos atsilyginti, nes ki
taip mes turėsime sustabdyti laik
raščio siuntinėjimą. Už siuntinė
tus visviena reikės atsilyginti, o 
komplektas bus sugadintas.

PAMESTI LIUDIJIMAI.
I.

Pamestas skautės Viktorijos 
Čaplinskaitės asmens liudi
jimas, duotas Panevėžio rajono 
tuntininko. Radus pasiąsti Pane
vėžio skaučią tuntininkei.

II.
Skautės M. Kurgonaitės- 

Rastenienės, duotas Traką 
vietininko 1935 metais. Radus pa
siąsti Traką skaučią vietininkei.

— Iš tikrųjų, galingojo Perkūno stovyla, — tarė gerai į sto
vy lą įsižiūrėjęs profesorius, ir griebęs ją rankomis norėjo pakelti. 
Tačiau stovyla nė nepajudėjo.

Argi stovyla įmūryta? — stebėjosi profesorius, apžiūrinė
damas jos pamatus. — Ji laisvai stovi nišoje, bet kokia sunki?

Tik asistentui ir Vytautui padedant, pavyko kiek pastumti 
į šalį stovylą.

— Na, ir sunkumas, — kalbėjo uždusęs profesorius ir, dar 
kartą apžiūrėjęs stovylą, nustebęs pabrėžė: — Suprantama, ko
dėl ji tokia sunki. Žiūrėkite, atrodo, lyg iš aukso padaryta. Gali
mas dalykas, kad ir tikri žmonių padavimai, kurie teigia, kad 
piliakalnio požemy yra paslėpta auksinė dievo Perkūno stovyla. 
Tai nuostabus radinys. Ne tik tokios didelės stovylos, bet ir, 
aplamai, mažų kurių nors auksinių senoviškų papuošalų Lietu
voje labai mažai terasta. Koks vertingas eksponatas jis bus ma
jestotingiems Vytauto Didžiojo muziejaus rūmams. Iš tikrųjų 
galės didžiuotis tokiu nepaprastu radiniu!

Galingas dievas Perkūnas buvo atvaizduotas senyvu, išdi
džiu, soste sėdinčiu žmogumi. Nors žmogaus bruožų vaizdavimas 
buvo atliktas labai primityviškai, tačiau visi jie labai gyvai stip
rią valią ir galingumą rodė. Tąjį dievo Perkūno galingumą stip
rino dar laikomas dešinėje rankoje masyvus akmens kirvis, o 
kairėje rankoje žaibų ryšelis. Stovyla buvo apie metrą aukščio.

—• Bus sunku ištraukti tąją stovylą į paviršių, — tarė pro
fesorius, — bet dėl jos vienos galima visą kalną nukasti. Matyti, 
teks dar nekartą tą stebuklingąjį požemį lankyti. Todėl pali
kime Perkūną ir pažiūrėkime, kas požemy dar yra įdomaus ir 
nepaprasto.

Palikę Perkūno stovylą visi priėjo prie aukuro.
— O kas čia dar!... — pastebėjo profesorius, apšviesdamas 

kažin kokį apskritą daiktą, kurį jis netikėtai pastūmė koja. Ap- 
švietęs požemio grindis, profesorius pamatė, kad buvo pastūmęs
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žmogaus kaukolę, kuri, kiek pariedėjusi, liko vietoje. Savo akių 
įdubimu ir prasižiota burna kaukolė lyg ironiškai šaipėsi iš ty
rinėtojų. Tirdamas tąją kaukolę ir greta gulinčius kitus žmo
gaus griaučių kaulus, asistentas Mailius kažin ką įžiūrėjęs, sku
biai tą daiktą pakėlė. Tai buvo žmogaus rankos kaulas, ant 
kurio buvo užmauta plati žalvarinė apyrankė. Kiek atidžiau 
ją apžiūrėjęs, Mailius tik ką nepašoko iš džiaugsmo ir garsiai 
sušuko:

— Šie griaučiai yra mūsų pažįstamo krivės „Mortaus — 
dievų tarno“. Štai ir kita jo apyrankė, lygiai tokia pat ir tokiu 
pat užrašu, kokia buvo rasta Rambyno kalne!

— Iš tikrųjų nuostabu! — tarė profesorius, — dabar aš ga
lutinai įsitikinau, kad senovės lietuviai turėjo originalią rašybą. 
— Atleiski, garbingas proseni, kad netyčiomis amžinąją tavo ra
mybę sutrukdžiau!? — rimtu balsu pasilenkęs prabilo profesorius.

— Ogi štai dar viena žmogaus kaukolė! — sušuko Vytau
tas, pastebėjęs kiek toliau nuo Mortaus griaučių dar vieną kau
kolę, ir pakėlęs ją padavė profesoriui.

— Keista, bet toji kaukolė ne suaugusio žmogaus, o vai
ko! — tarė apžiūrėdamas kaukolę profesorius.

— Ar tik ji nebus to nelaimingojo piemens, kuris, kaip sa
kė mūsų palydovas senelis, gobšumo vedamas buvo nusileidęs 
per skylę į tą požemį ir atgal jau daugiau nebegrįžo? — paste
bėjo Vytautas.

— Visai galimas dalykas! — sutiko profesorius.
— Šiandieną mes tikrai stebuklingame esame pasaulyje. Čia 

pasakos virsta realybe, o realūs daiktai yra stebuklai. Auksinė 
dievo Perkūno stovyla, krivės Mortaus griaučiai, originališki se
novės lietuvių raštaženkliai ir šis požemis yra viskas: ir pasaka, 
ir realybė, ir stebuklas!

Priėję arčiau prie buvusio iš akmenų krauto aukuro, kuris 
stovėjo prieš dievo Perkūno stovylą, mokslininkai pradėjo ap-
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Pilkoji Pelėda.

•• Dažytasis žmogus ••
GUDRŪS SPĄSTAI.

Petras Šnirpa pranešė nepaprastą 
naujieną. Jis pribėgo prie savo drau
gų, kurie ilsėjosi po didele pušimi, ir 
suriko:

— Juliau, ten kažkas negera vyks
ta. Keturi vyrai slepiasi už krūmų.

— O mes čia slepiamės, — atsakė 
Julius Bičkus, — ar tai taip pat įtarti
na?

— Bet vienas dažo savo draugo vei
dą raudonais dažais, — pareiškė Pet
ras.

— Tu vis dai' tebeskaitai indėnų 
pasakas? — nusijuokė Tomas Kurčius.

— Patys Įsitikinkite, — pasiūlė Pet
ras, ir draugai pašoko.

— Nesirodykite, — liepė skiltinin- 
kas. — Nenorėčiau, kad savo smalsu
mu įkyrėtume.

Berniukai, Petro vedami, ėjo atsar
giais žingsniais. Priėjęs neaukštus 
krūmus, vadas davė ženklą šliaužti ii’ 
pirštu parodė į kelis vyrus. Ir iš tiesų: 
už keliolikos metrų buvo keturi vyrai, 
o vienam jų dažė veidą storais raudo
nais dažais. Jo išvaizda buvo baisi: 
plaukai pasišiaušę, skrybėlė nuslinkusi 
ant pakaušio ir veidas išteptas raudo
nai, lyg kraujas varvėtų iš daugybės 
žaizdų.

Tada skautai išgirdo automobilio 
signalą. Vienas vyras pašoko.

— Ar girdėjote? — jis sušuko. — 
Gal, pasiseks. Eikime.

Visi keturi nuėjo plento link, ir 
skautai tyliai nusekė paskui juos, vel
tui stengdamiesi atspėti, ką visa tai 
turėjo reikšti. Prislinkę arti berniu
kai pamatė šiurpų vaizdą: dažytasis 
vyras gulėjo prie griovio krašto, jo 
draugas klūpėjo šalia jo, o likusieji du 
vyrai žiūrėjo į plentą. Petras paste
bėjo, kad jie turėjo žiūroną.

— Nieko nebus, — sušuko vienas. 
— Automobilyje tiktai keli darbinin
kai. Slėpkimės.

žiūrinėti jame esančius daiktus. Aukuro paviršių sudarė keli 
slenksčiai. Aukštesniame slenkstyje stovėjo keli auksiniai ir mo
liniai indai, o viduriniame, platesniajame, buvo įdubimas, kuria
me buvo anglių ir pelenų. * Dar žemiau ėjo trečias slenkstis. 
Jame gulėjo kažin koks paplokščias, pailgas daiktas.

— Juk tai knyga! — nustebęs sušuko asistentas, ir griebęs 
ją, pradėjo vartyti. — Tikrai, knyga, — rankraštis senoviškais 
lietuvių raštaženkliais rašytas!

Pasilenkęs prie pageltusio rankraščio, jaunas mokslininkas 
lėtai paskaitė:

....Mortus — dievų tarnas.... Tokią galingojo... dievo... Per
kūno... valią... skelbiu.

Išgirdęs tuos žodžius, profesorius ir Vytautas priėjo arčiau 
prie asistento ir atsidėję klausėsi, ką jis skaito.

Kitame numery bus skyrius „Perkūno valia“. Skaitydami 
rastąją krivės Mortaus knygą, mokslininkai sužino, ką pasakė 
savo testamente lietuvių tautai dievas Perkūnas.

Dažytasis pašoko ir drauge su ki
tais pasislėpė miškelyje.

— Ar matėte? — paklausė Petras 
Šnirpa savo draugų. — Jie dedasi 
nelaimės ištikti, kad galėtų sustabdyti 
pravažiuojančius automobilius ir juos 
apiplėšti. Kažką panašaus neseniai 
skaičiau laikraštyje.

— Kokie biaurūs žmonės! — sušu
ko Tomas.

— Tavo teisybė, Petrai, — sušnibž
dėjo Julius. — Jie plėšikai, bet mes 
turime jiems sutrukdyti.

— Kokiu būdu? — paklausė Tomas.
— Tavo kojos greičiausios, — pa

sakė skiltininkas Petrui. — Nubėk Į 
Narskių dvarą ir paskambink į mies
telį. Be policijos čia nieko nepadary
sime. Jie pasirinko tokią plento vietą, 
kur kelias toli matyti. Jei būtų kui' 
nors užsisukimas, galėtume perspėti 
atvažiuojančius žmones.

Petras pašoko ir pasiruošė bėgti.
— Palauk, — sustabdė jį Julius. — 

Mes norime pažinti, kai policija atva
žiuos. Paprašyk jų iškišti laikraščio 
gabalą pro priešakinį langą.

— Gerai! — atsakė Petras ir pasi
leido bėgti.

— O ką mes darysime? — paklau
sė Tomas.

— Aš jau žinau, — atsakė Julius. — 
Daryk, ką aš darysiu.

Skiltininkas išbėgo į pamiškę ir, 
sunkiai alsuodamas, sušuko:

— Pakaks bėgti. Pailsėkime.
— Pagaliau atbėgome, — atsiliepė 

Tomas, taip pat apsimesdamas nuvar
gusiu.

Berniukai išsitiesė samanose tiesiai 
prieš tą vietą antroje plento pusėje, 
kur plėšikai buvo pasitraukę. Nors 
jie nieko nematė, tačiau neabejojo, kad 
plėšikai juos pastebėjo.

— Ką sugalvojai? — paklausė To
mas tyliai.

-

Ir vėl dažytasis vyras gulėjo kelyje,
o jo draugai būrėsi aplink jį. Auto

Vienas šių dienų lietuviškų kryžių.

— Mes čia palauksime, — atsakė 
Julius, — kol pastebėsime policinin
kus. Jie nedrįs vykdyti savo suma
nymų mums matant.

— Bet ką mes galėtume padaryti 
prieš keturis vyrus? — paklausė To
mas.

— Nieko, — atsakė Julius, — bet 
mes juos galėtume pažinti ir nupasa
koti policijai, kaip atrodo. Jie to bijos.

Už dviejų minučių automobilis su
urzgė tolumoje. Berniukų širdys smar
kiai ėmė plakti. Ar jų sumanymas 
gelbės?

Automobilis praūžė, ir plėšikai ne
pasirodė.

— Kažin, ar jie dar ten, — paabe
jojo Tomas.

— Aš ką tik pastebėjau vieną, — 
vos girdimai atsakė Julius.

Praėjo dešimt minučių, kurios atro
dė kaip valanda. Tada Tomas suju
dėjo:

— Pažiūrėk: automobilis su laik
raščiu.

Julius pašoko h’ suriko:
— Pakaks tinginiauti. Bėgte, marš! 

Abu draugai išnyko miške ir už valan
dėlės šliauždami grįžo pamiškėn, iš kur 
galėjo sekti įvykius.

mobilis greitai artinosi, ir skautai ga-
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Įėjo matyti, kad prie vairo sėdėjo jau
na panelė.

— Kas čia? — sušnibždėjo Tomas 
išsigandęs.

Bet automobilis jau sustojo, ir vai
ruotoja paklausė:

— Kas atsitiko? Ar tas vyras su
žeistas?

Vietoje atsakymo vienas plėšikas 
užšoko ant papėdės, pagriebė vairą ir 
sušnypštė:

— Rankas aukštyn! Mums reikia 
pinigų.

Mergaitė suklykė, nes plėšikas nu
plėšė jos auksinį laikrodį ir ėmė ją 
kratyti.

Tada antras plėšikas atidarė užpa
kalines automobilio dureles ir įkišo 
savo galvą. Stiprus smūgis pataikė į 
jo smakrą, ir jis krito aukštielninkas.

— Policija! Bėgt! — sušuko dažy
tasis vyras, pašokęs nuo žemės, ir pa
sileido į mišką.

Trys tvirti policininkai vikriai iš
lipo iš automobilio. Vienas suėmė vy
rą, stovėjusį ant papėdės, antras uždė
jo gulinčiam pančius, o trečias ėmė vy
tis pasprukusiuosius.

— Šiuo keliu, — šaukė skautai, ku
rie ir dabar nežiopsojo, — šiuo keliu!

Plėšikas ėmė bėgti vienon pusėn, 
kiton, trečion, bet visur jis matė poli
cininkų arba skautų kepures. Pagaliau 
jis susitrenkė į medį, ir policininkai jį 
bematant sučiupę nuvedė į plentą.

— Štai, tris jau turime, — pasakė 
vyriausias, — vienas pabėgo, bet ir jį 
greit sučiupsime.

— Aš tikiuosi, kad panelė nenu
kentėjo, — pasakė Tomas mandagiai.

— Nė kiek nenukentėjo, — atsakė 
policininkas linksmai. — Mano duktė 
būtinai norėjo dalyvauti šiame žygyje. 
Ir nepeikiu jos, nes viskas ko puikiau
siai pavyko.

Tuo momentu Petras, kuris buvo 
atlikęs savo uždavinį dvare, išbėgo iš 
miško, o Tomas apsidairęs pastebėjo, 
kad Julius kažkur dingo.

— Ar jis vienas nubėgo paskui da
žytąjį vyrą? — pagalvojo berniukas ir 

* sudrebėjo. — Jis jo nepavys, o jeigu... 
Baisu pagalvoti.

Tuo tarpu policininkai pasodino su
imtuosius į automobilį, du įlipo į už
pakalį, o trečiasis atsisėdo šalia narsio
sios vairuotojos. Mašina sudūzgė, ap
sisuko ir nuvažiavo. .

— Užeikite į nuovadą, — dar išgir
do berniukai šaukiant, ir tada jie jau 
buvo vieni.

Tomas pagriebė savo draugą už 
rankos.

— Julius pavojuje, — jis pasakė. — 
Mums besikalbant jis nubėgo dažytojo 
vyro pėdomis.

— Bėkime, — atsakė Petras. — Jei 
skiltininkui kas atsitiktų...

JULIUS DAŽYTOJO VYRO 
PASĖKOMIS.

Dažytasis žmogus vikriai pabėgo, ir 
jam pasisekė pasislėpti miško tanku
myne anksčiau, kaip jo draugus suga
vo. Radęs patogų medį, jis įlipo į jį, 
kad galėtų sekti suimtųjų likimą. Po
licijos automobilis ką tik išvažiavo, ir 
du skautai kalbėjosi kelyje.

— Šimts..., — susikeikė plėšikas, — 
kas galėjo tikėtis, kad automobiliu va
žiuos policininkai! Ir dar moteris prie 
vairo! Kas galėjo mus išduoti? Nejau 
tie skautai? Bet jie visą laiką sėdėjo 
pamiškėje. Tikrai, norėčiau žinoti.

Skautai pasisuko eiti miškan, o vy
ras medyje juos uoliai sekė.

— Medžioja? — nustebo latras. — 
Argi policininkai jiems įsakė ieškoti? 
Ieškokite, berneliai: manęs nerasite. 
Aš pasiliksiu čia, kol jūs pasišalinsite.

Praėjo dešimt minučių. Skautai iš
nyko miškelyje, ir vyras nulipo nuo 
medžio. Išėmęs didelę margą nosinę, 
jis ėmė šluostyti savo veidą. — Turiu 
nuplauti dažus, — jis pagalvojo. — 
Muilo turiu kišenėje, bet reikėtų van
dens.'

Tuo akimirksniu jaunas veidas pa
sirodė už krūmų ir tuojau vėl išnyko, 
bet prityrusi valkatos akis jį paste
bėjo.

— Vėl vienas, biaurybė skautas, — 
sustenėjo jis mintyse, — turiu bėgti, 
kad jis nespėtų sušaukti savo draugų. 
Už valandėlės koks tuzinas bėgs pas
kui mane.

Apsižvalgęs, vyras pastebėjo, kad 
žemė vienoje vietoje ėjo nuožulnyn, ir 
jis spėjo, kad ten galėjo būti vandens. 
Norėdamas būtinai nusikratyti raudo
nais dažais, kurie jį galėjo išduoti, jei
gu jis sutiktų žmogų, plėšikas pasilei
do bėgti menamosios upės link.

Ir iš tiesų: už kelių šimtų metrų 
čiurleno smagus upelis. Pasilenkęs prie 
vandens ir išsiėmęs muilą, dažytasis 
vyras ruošėsi nuplauti veidą, bet — 
plekš! — žemės gabalas išmušė jam 
muilą iš rankų.

— Kas čia dabar? — sušuko jis. — 
Ar vėl tas skautas mane persekioja? 
Kad jį... Visą švarką man sušlapino.

Valkata piktai pašoko, bet nieko 
nematydamas vėl pasilenkė, sumerkė 
nosinę į vandenį ir ėmė trinti savo vei
dą.

— Norėčiau tą berną pamatyti, — 
sušnypštė jis, — aš jam parodyčiau, 
kas daroma su tokiais! Štai, už anų 
krūmų jis slankioja paskui mane. Pa
lauk, ateis ir tavo valanda!

Vis dar tebetrindamas veidą šlapia 
nosine, plėšikas pasiryžo atkeršyti sa
vo persekiotojui. Radęs tankius laz
dynus, jis išėmė tvirtą peilį ir išpiovė 
gerą lazdą. Paskui, užkišęs lazdą už 
trumpo švarko diržo, jis slinko tos

SVARBI PAREIGA TĖVYNEI.
(Iš 164 puslapio).

Sekėjų reikia daug — apie 3500 
žmonių. Iš karto paruošime instrukto
rius, toliau svarbiausiose vietose seki
mo punktų tarnybas.

Sekėjams mokyti yra daromi įvai
rių lėktuvų modeliukai ir renkami si
luetų albumai. Yra ir kitų įvairių 
priemonių — kompasai, aukštimačiai, 
telefono aparatai ir k.

Sekėjų instruktoriai turės pasi
ruošti stovyklose prie aviacijos, kur 
galės įsigyti daugiausia praktinių žinių.

Dabar visa mūsų krašto visuomenė 
labiau susirūpino tėvynės saugumu ir 
visomis priemonėmis stengiasi remti 
krašto gynimo darbą. Skautai gali 
šiuo būdu padaryti labai didelės ver
tės darbą Tėvynės laisvei išlaikyti.

Taigi, į darbą!

vietos link, kur buvo pastebėjęs skau
to veidą.

Jis nieko nerado.
— Ar tas gyvatė vėl paspruko? — 

karščiavosi žmogus. — Ar gi jis būtų 
gudresnis už mane? Aš...

Sakinys paliko nebaigtas, nes ten, 
už kelių šimtų metrų sėdėjo berniukas 
ir žiūrėjo plėšikui tiesiai į veidą.

Nebesitverdamas pykčiu, plėšikas iš
traukė savo lazdą ir puolė priešą. Jis 
bėgo kalva aukštyn, kaip jautis puola 
raudoną skarą; bėgo, beveik pribėgo, 
užsimojo — ir nukrito stačia galva į 
upelį. Keršto apakintas, jis nepaste
bėjo, kad skautas sėdėjo ant stataus 
skardžio, po kuriuo tekėjo upelis. 
Skautas tačiau laiku pašoko į šalį ir 
pasislėpė patogioje atkrantės vietoje. 
Tuo būdu išvengė baisiojo smūgio.

Nežinia kuo nuotykis su dažytuoju 
žmogumi būtų baigęsis: ar jis vis dėlto 
būtų pasprukęs, ar Julius Bičkus būtų 
nukentėjęs, bet, laimė, tuo akimirksniu 
iš miško išbėgo du policininkai ir Pet
ras su Tomu, kurie savo draugu ne 
juokais buvo susirūpinę.

Pusiau peršlapęs plėšikas tuo būdu 
pateko į policijos rankas ir neužilgo at
sidūrė už grotų.

Bet trys draugai, pergyvenę tokį 
nepaprastą įvykį, dar labiau susidrau
gavo’ ir pasižadėjo, niekuomet vienas 
kito neapleisti gyvenimo kovoje...

Aišku ir be parašo, ar ne?
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SKAUTAI VYČIAI

Pasktn. A. Chmieliauskas.

Keletas minčių dėl skautų vyčių veikimo
Skautų vyčių veikimo klausimai yra labai svar

būs mūsų organizacijai. Dėl to mes čia mielai de
dame ir tokius straipsnius, kurių ne visoms min
tims galime pritarti. Svarbu, kad būtų iškelta 
kiek galima daugiau naujų minčių, sumanymų.

Red.

Ne tik pas mus, Lietuvoje, šiuo metu yra aktualus 
skautų vyčių veikimo klausimas, bet ir kituose kraštuose. 
Pasirodo, kad iki šiol mestų vyčiams šūkių: tolimesnis 
skautavimas, vyriškumo ugdymas ir skautų įstatų nagrinė
jimas, stengimasis būti vadais ir pavyzdžiu jaunesniesiems 
broliams, nepakanka ir ieškoma vis naujų kelių.

Paskutiniojo skautų vyčių tarptautinio sambūvio Švedi
joje, Ingard saloje, metu buvo plačiai gvildenami skautų 
vyčių veikimo klausimai. Štai, kas ten buvo svarstyta.

I. Skautų vyčių draugovių veikimo praktinės progra
mos ir veikimo objektas.

II. Ar skautininkai turi būti skautų vyčių dr-vių 
nariai.

III. Ar reikia skirstyti vyčius dar Į dalis pagal amžių 
(jaunuosius ir senuosius).

IV. Keliavimas ir skautų vyčiavimas.
Panagrinėkime kiekvieną šį punktą skyrium.
I. Skautų vyčių ideologija — ta pati skautiška. Prak

tiškas veikimas reiškiasi sueigomis ir ypač keliavimu po 
gimtąjį kraštą. Savo veikime praktiškai vykdo ir teoriš
kai nagrinėja įvairius tobulinimosi ir asmenybės ugdymo 
klausimus, kaip gamtos meilės, kultūros, ypač dorovės, pa
sirengimo gyventi, jaunystės, vedybų laiko, profesijos pasi
rinkimo, intelektualinio aktyvumo, moralės tvirtinimo, 
skautybės ir skautiškos ideologijos propagandos.

Štai vyčiams programa, kurioje kiekvienas turėtų rasti 
arčiausią savo širdžiai dalyką. Kiekvienas vytis ar net bū
relis tegu pasirenka vieną iš tų klausimų ir išnagrinėja, 
pasidalina su kitais skautiškoj spaudoj; tai bus pirmas sa
vitarpinio bendradarbiavimo žingsnis.

Vyčių draugovių būreliai turėtų būti sudaromi pagal 
narių specialybes. Kiekvienas būrelis pasirinktų sau spe
cialų tikslą. Pavyzdžiui, jei susispiečia vienos specialybės 
vyresnio amžiaus vyčiai, kaip antai: kariai, sportininkai, 
prekybininkai, matininkai, menininkai ir t. t., jie sudaro 
atskirą skautų vyčių būrelį ir tobulinasi savo srityje, ne
pamiršdami ir skautiško darbo. Tokius būrelius sudarytų 
6—10 arba ir daugiau vyčių. Jei būrelis nustoja siekti 
savo tikslų arba nukrypsta nuo skautiškos ideologijos, drau
govės vadas turi tuoj jo narius paskirstyti į kitus būrelius.

II. Kiekvienas skautininkas privalėtų išeiti skautų 
vyčių programą ir duoti vyčių įžodį. Ir jei skautininkas 
neina draugovėje vado pareigų, privalo priklausyti prie 
kokio nors vyčių būrelio. Juk skautininko ir skauto vyčio, 
kaip vadų, tikslas tas pats. Jie vienas kitą tik papildo, to
dėl ir skautininkai privalėtų išeiti galutiną skautybės mo
kyklą. Skautininkas, vadovaudamas skautų vienetui ir 
kartu dalyvaudamas vyčių būrelyje, pilnai išugdytų savo 
asmenybę.

III. Šiuo klausimu esu rašęs „Skautybėje“ (1937 m. 
9 Nr.), todėl čia plačiau nekalbėsiu. Vieną tik pasakysiu. 

kad skirstyti vyčius pagal amžių būtina. Jaunesni turi 
išeiti vyčiavimo programą, antri — parenka tikslą, kurį 
siekdami ugdo asmenybę.

IV. Keliavimo tikslas — savo krašto pažinimas, cha
rakterio, ištvermės ir vyriškumo ugdymas. Įvykdymas: 
kilnojamosios arba judrios stovyklos. Keliaujant reikia pa
žinti gamtą, jos gyventojus ir jų papročius, užrašinėti liau
dies dainas ir padavimus, atlikinėti pakelyje gerus darbus 
ir uždavinius. Štai kur naujas vyčiams šūkis: „Ugdykime 
save gamtoje!“ Tas šūkis privalėtų uždegti jaunuolio širdį 
ir pasiryžimą pažinti savo krašto grožį ir ugdyti meilę savo 
kraštui ir artimui.

Vykdydami šitą šūkį, vyčiai turėtų aplankyti mūsų kraš
to istorines vietoves, kaip antai: nepriklausomybės kovų 
vietas, senovės pilis ir šiaip gamtos gražiąsias vietas. Ypatin
gą dėmesį kreipkime į administracijos palinijį ir Klaipėdos 
kraštą, kur kiekvienas mūsų apsilankymas prisidės atko
voti naujas širdis, kurios vėl plaks tėvynei. Mūsų dar lau
kia: Raudonės, Gelgaudiškiu, Biržų, Trakų ir kitos pra
eities pilys, gražioji „Sachara“ — tai Nida ir visas pajūris, 
Giedraičiai, Širvintai ir kt.

Šiemet įvyksta tautinė stovykla, kuri atima didesnę 
pusę laiko ir sulaiko brolijos vyriausios vadijos skautų vy
čių skyrių nuo didesnių reformų. Skautų vyčių reguliami- 
nas ii' programos jau paruošti, bet bus paskelbti po tautinės 
stovyklos. Dėl psktn. St. Jameikio „Skautų Aido“ Nr. 3 iš
keltų minčių dar pasisakysiu rašydamas apie reguliaminą 
ir jo aiškinimą.

Dar keletą minčių apie „susicementavimą“. Jis gali būti 
įvykdytas tiktai vyčių būreliuose. Jie veikia visai sava
rankiškai: nustato veikimo planą ir atsiunčia vyčių sky
riui patvirtinti. Skyrius, peržiūrėjęs ir papildęs, siunčia 
atgal būreliui. Būrelis skyriaus kontrolėje yra visiškai sa
varankiškas, pasirinkdamas veikimo planą ir jį vykdyda
mas. Mažesnis žmonių būrelis, drauge veikdamas ir siek
damas vieno tikslo, greičiau susidraugauja, kaip didesnė 
masė. Todėl vyčiavimas ir privalo vykti tik atskirų pa
skirčių būreliuose, kaip aukščiau buvo minėta. Būrelius 
jungia draugovė ar tuntas, žiūrint, koks yra vyčių skaičius. 
Tai „cemento“ rėmai, kurie jungia ir būrelius ir atskirus 
vyčius ar ir skautininkus į vieną bendrą šeimą, prižiūri 
ir papildo veikimą didesniais darbais.

Mano karšti linkėjimai, kad šis mūsų skyrelis „Sk. 
Aide“ nenutrūktų, bet vis plėstųsi ir duotų vis naujų min
čių. Visus sk. vyčius ir skautininkus kviečiu atsiliepti ir 
papildyti šį skyrelį savo mintimis ir sumanymais. Tas pa
lengvins skyriaus darbą ir sustiprins jį.
'V*z%z%z%^zV*z^%^V^V^%z%^z%z%zV^%zV^V^V%zV

„Skautų Aido“ platintojams, kurie laimėjo dovanas, jau jas 
siuntinėjame. Ypatingai pasisekė I dovanos laimėtojui sktn. 
Geniui. Jis turėjo gauti 133 lt. vertės foto aparatą, bet „Agfos“ 
firmos atstovas p. Vitkopas, norėdamas paskatinti jaunuomenę 
daugiau domėtis fotografija, už tą pačią kainą davė administra
cijai 203 litų vertės labai puikų aparatą „Billy-Compur“, su 1:3,9 
stiprumo objektyvu ir Compur užraktu.

Daugiausia prenumeratų surinkusių platintojų fotografijas 
ncrė j ome įdėti šiame numery, bet negalėjome, nes maža jų 
teatsiuntė. Tur būt, Velykų atostogos dėl to buvo kaltos. Dėl 
to visus platintojus, kuriuos prašėme atsiųsti fotografijas (žiūr. 
Nr. 7, 150 psl.), prašome tai padaryti nevėliau, kaip ligi gegužės 
mėn. 5 d.

Papilės Simano Daukanto jaun. skautų draugovę ir Klai
pėdos pedagoginio instituto skautiškų studijų draugovę prašome 
atsiųsti draugovės ir draugininko' fotografijas ir trumpą dr-vės 
istoriją nevėliau, kaip iki gegužės mėn. 5 d.
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ŠIO SKYRIAUS BENDRADARBIUS PRAŠOME:

e Rašyti ne apie kasdieninio gyveninio smulkmenas, bet apie Įdomesnius Įvykius ar sumanymus, kuriuos vertėtų 
žinoti kitiems. • Stengtis rašyti kiek galima trumpiau, tačiau sykiu taip, kad visiems būtų aišku, kas norėta 
pasakyti. • Rašyti tuojau pat po aprašomojo Įvykio ir parašius neatidėliojant išsiųsti redakcijai. Pirmajam mė
nesio numeriui korespondencijos redakciją turi pasiekti ne vėliau, kaip 5 d., antrajam — 20 d. • Pradėjus rašyti 
pirmiausiai pažymėti savo tuntą ar vietininkiją. • Pasistengti kiekvienai žinelei duoti antraštę. • Rašyti vienoje 

lapo pusėje ir aiškiai, ypač pavardes. • Visuomet nurodyti redakcijai savo pavardę ir adresą.

Sqjungos centre

Tarybos Pirmijoj.
SĄJUNGOS TARYBOS SUVAŽIAVIMAS.

Sąjungos tarybos metinis suvažiavimas įvyko balandžio 
mėn. 24 d. karininkų ramovės rūmuose. Darbotvarkėje buvo šie 
klausimai: 1) Tarybos pirmininko, brolijos ir seserijos vadų 
pranešimai, 2) Tiekimo komiteto pirmininko pranešimas, 3. Są
jungos 1938 m. veikimo planas ir 4) Sąjungos centro 1938 metų 
sąmata ir 5) einamieji reikalai. Plačiau apie šį suvažiavimą 
parašysime kitą sykį.

NAUJAS SKAUTŲ SPAUDOS ADMINISTRATORIUS.
Spaudos administratorius pasktn. Jameikis nuo kovo mėn. 

pradžios perėjo dirbti į vidaus reikalų ministeriją. Nauju spau
dos administratoriumi paskirtas skautas Vladas Balčiūnas.

Brolijoj.
RENKAMOS ŽINIOS, KIEK JŪROS SKAUTAI TURI 

INVENTORIAUS.
Jūrų skautų skyrius, norėdamas žinoti, kokį inventorių ir 

kiek narių šiuo metu turi kiekvienas jūrų skautų vienetas, kas 
ypač labai aktualu rengiantis tautinei stovyklai, visiems jūrų 

skautų vienetų vadams išsiuntinėjo narių ir inventoriaus sąrašo 
reikalu anketas. Didesnė anketų dalis jau grąžinta.

RADIJO SUEIGOS.
Skautų brolijos radijo sueigų vedėjas (dabar vedąs ir 

skaučių seserijos sueigas) nuo 1937 m. rugsėjo mėn. 8 d. iki 
š. m. balandžio mėn. 18 d. pravedė 19 skautų radijo sueigų, 
kurios užėmė 6 vai. ir 25 min. laiko. Siu sueigų metu suvai
dinta 13 radijo vaizdų, kurių daugiausia parašė psktn. Jameikis 
ir sktn. Zauka. Be to, skaityti pašnekesiai, įvairūs pranešimai 
iš vietos ir užsienio skautų gyvenimo ir kt.

Seserijoj.
SESERIJOS TUNTŲ ATSTOVIŲ SUEIGA KAUNE.
S. m. balandžio mėn. 24 d. Kaune įvyko tuntų atstovių su

eiga tautinės stovyklos programų paruošimo reikalu. Sukvies
tos pratimų ir šokių atstovės, kurios rūpinasi savo tuntuose tin
kamu pratimų ir šokių parengimu tautinės stovyklos sporto ir 
žaidimų šventei. Sueiga prasidėjo 8 vai. 30 min. Vinco Kudirkos 
pradžios mokykloje. Vadovavo programų vedėja sktn. V. Armi
naitė. Plačiau — kitą syk.

Akademinio skautų jaunimo padangėje

STUDENČIŲ SKAUČIŲ DRAUGOVĖ. KLAIPĖDOS PED. INSTITUTO SKAUTIŠKŲ 
STUDIJŲ DRAUGOVĖ.

Mielai mūsų pirmininkei — draugininkei 
psktn. MILDAI KURŠAITEI, 

netekus brangaus tėvelio, reiškiame nuoširdžią užuojautą.
V. D. U-to Studenčių Skaučių Dr-vė.

Paskutinės naujienos iš . studen
čių veikimo.

Balandžio mėn. 3 d. Kūno 
kultūros rūmuose įvyko bendra 
dr-vės sueiga.

9 kandidatės, anksčiau nebu
vusios skautėmis, išlaikiusios į I 
skaučių patyrimo laipsnį, davė 
skautės įžodį.

Be to, kelios dr-vės narės už 
stropumą ir sąžiningą pareigų 
vykdymą buvo pakeltos į aukš
tesnius vyresniškumo laipsnius.

Įdomus ir šiuo metu taip ak
tualus buvo sktn. Barmienės pa

šnekesys tema „Kovo 19 d. ir 
mes“. Dar kartą prisiminėme 
skaudžius mums šių dienų įvy
kius ir ką turime ryšium su jais 
veikti ateityje. •

Vyr. sktn. D. Kesiūnaitė vaiz
džiai nupasakojo gyvenimo kai
me sąlygas. Priminė mums, kad 
besiruošdamos sunkiam kaimo 
darbui, kreiptume dėmesį į savo 
vidujinį išsilavinimą, auklėtume 
savo dvasią taip, kad, pateku
sios į provincijos gyvenimo są
lygas, nesustotume vietoje ir ne- 
pamirštume pareigos, kurią pri
valome kaimui.

Kviečia buvusius draugovės na
rius į stovyklą.

Klaipėdos ped. inst. skautiškų 
studijų dr-vė kviečia visus bu
vusius savo narius dalyvauti II 
tautinėj stovykloje drauge su 
studentais skautais.

II taut, stovykla tesuveda vi
sus buvusius ir dabartinius dr- 
vės narius vienon skautiškon ir 
akademiškon šeimon!

Savo sutikimą ir pageidavimus 
neatidėliojant pranešti psktn. N. 
Bernotui (Klaipėda, ped. inst.).

GERA ŠEIMININKĖ 
ŽINO CUKRAUS VERTĘ, 
UŽTAT JI NEGAILI 
JO VISUR ĮBERTI!

Budime ir laukiame atsilie
piant!

K. P. I. K! Skautiškų Studijų 
Dr-vė.

ATITAISOME KLAIDĄ.

Pereitajame numery atspaus
dinto jaunųjų skyriuje rašinio 
„Velykų zuikis“ autorė yra 
pasktn. D. Venckienė. Per ne
apsižiūrėjimą jos pavardė buvo 
praleista.
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Skautų ir skaučių tuntuose

ALYTAUS SKAUTŲ TUNTAS.
Kita nuotaika pradedame naują 

ruošimosi erą!
Su grįžtančiais paukščiais su

grįžtame į gyvesnį skautišką 
veikimą. Fizikos kabinete „pokši 
kirviai, lūžta lentos“ — tai jau
nesnieji broliai „būdavoja“ inki
lus. Diena iš dienos saulutė nu
sišypso linksmiau. Nemunas 
vilioja „mariokus“: kalėjimo 
dirbtuvėse „pyškinamos“ 2 nau
jos valtys. Mindaugiečiai re
montuoja senąją, o juozapavi-

KAUNO PILIES SKAUTŲ TUNTAS.
I-oji skautu vyčių draugovė 
įžengė į 10-uosius savo veiklos 

metus.
I-oji sk. vyčių d-vė dešimtuo

sius savo veiklos metus pradėjo 
iškilminga sueiga, įvykusia ba
landžio mėn. 3 d. „Pažangos“ 
rūmų salėje.

Pirmiesiems draugovės va
dams — sktn. Matui Martinai
čiui, sktn. Vladui Kvikliui ir 
sktn. Vincui Kizlaičiui prita
riant, atgaivintas draugovėje 
Vytauto Didžiojo vardo skauti
ninkų būrelis, kuris buvo įkur
tas 1930 m., bet laikui bėgant, 
daugumai jo narių išsiskirsčius, 
jo veikimas buvo sustojęs. Da
bar šiam būreliui priklauso šie 
skautininkai: M. Martinaitis (šio 
būrelio vadas), VI. Kviklys, V. 
Kizlaitis, psktn. St. Jameikis 
(d-vės vadas), J. Klimavičius ir 
J. Mačiulis.

Draugovės nario skauto vyčio 
skiltn. P. Pichlerio pastangomis 
suorganizuotas Petrašiūnuose 
skautų būrelis, kuriame yra 21 
berniukas. Paruošus juos į III 
patyrimo laipsnį, būrelis bus 
perorganizuotas į atskirą skautų 
draugovę.

Skautininkų būrelio vadas 
sktn. Martinaitis sueigoje laikė 
pašnekesį „Skautas vytis drau-
govės gyvenime“, plačiau nu
šviesdamas d-vės narių susigy
venimo ir vieningumo svarbą.

Dalyvavęs.

Draugininkas padovanojo drau-
govei vėliavą.

M. K. Čiurlionies d-vė balan
džio mėn. 13 d. šventė savo me- 

tiečiai „laukia“ sugrįžtant iš 
Baltijos jūros.

Stovyklautojų skaičius didėja. 
Jau užsiregistravo 21 stovyklau
tojas.

Skautų raitelių šimtinės va
dovavimą perėmė Įeit. Padegi
mas.

Besiruošiantiems į I pat. laips
nį suruošti kursai. Lektoriauti 
pakviesti skautai vyčiai.

Praūžusios Lietuvos krizės 
paskatinti, pradėjome didelį va
jų ginklų fondui. Trumpis.

tines, o drauge paminėjo ir M. 
K. Čiurlionies mirties sukaktį.

Į jaukią skautų šeimynėlę at
silankė šefo pavaduotojas dr. J. 
Alekna, tuntininkas K. Dineika, 
amatų mokyklos direktorius p. 
Geniušas ir gausus būrys skau
tų bei skautų bičiulių.

Šių sukakčių proga draugi
ninkas vyr. sklt. M. Butkus pa
dovanojo draugovei vėliavą, ku
rią priėmęs adjutantas perdavė 
vėliauninkui. Akte, kuriuo pa
dovanoja vėliavą, tarp kitko pa
sakyta: „Tiesa, gėris ir grožis 
susijungė Čiurlionies kūryboje 
vaizdingu būdu.

Tespindi dieviškas gėris mūsų 
asmenyse, jausmuose, mintyse 
ir darbuose“.

Tenka pastebėti, kad prie 
naujos vėliavos davė įžodį dvy
lika skautų kandidatų. Po įžo
džio, tarė žodį šefo pavaduoto
jas dr. J. Alekna, kuris pasi
džiaugė jaunųjų skautukų pasi
ryžimu dirbti Dievui, Tėvynei ir 
artimui. Be to, tuntininkas Kar. 
Dineika taip pat palinkėjo d-vei 
išaugti į didelį vienetą, susice- 
mentuoti ir eiti pilnais šuoliais 
pirmyn skautiškuoju keliu. Mo
kyklos direktorius p. Geniušas 
apibūdino d-vės globėjo M. K. 
Čiurlionies nuopelnus mūsų 

Mūsų norai saulėmis tviska,
Tautinei stovyklai skirkim viską!

tautai, o taip pat palinkėjo ir 
d-vei eiti jo pėdomis.

Po to buvo paskelbtas tarp- 
skiltinis konkursas, kurį pra
vesti dr-kas pavedė adjutantui 
skilt. L. Vainikoniui, o konkur
są laimėjusiai skilčiai paskyrė

MARIJAMPOLĖS SKAUTŲ TUNTAS.
Kaip veikia Suv. Kalvarijos 

skautai.
Kalvarijos valstybinėje pro

gimnazijoje veikia IV „Živilės“ 
skaučių draugovė, kurioje yra 
43 skautės. Živilietės aktyviai 
dalyvauja įvairiuose paminėji
muose, atlikdamos meninę dalį. 
Visos skautės yra uniformuotos 
(neturtingoms skautėms drau
govė padeda įsigyti uniformą).

Pas živilietes yra įsigyvenęs

PANEVĖŽIO SKAUTŲ TUNTAS.
Ir mes kratam.

Jau keli metai „Sk. Aide“ 
nieko negirdėti apie I „Kęstučio“ 
draugovę. Nemanykit, kad mes 
miegam. Dirbam, rengiamės 
taut, stovyklai.

Antai, kovo 28 d. buvo dr-vės 
naktinė iškylėlė. Nors snigo 
sniegas, bet tas skautų nuotai
kos nenumušė. Dalyvavo 15 
skautų, nes dalyvavimas iškyloj 
buvo nebūtinas. Nors buvo šal
toka, nesausa, tačiau nė vienas 
nesusirgo.

Balandžio 8 d. įvyko reikš
mingesnė, kaip kitos, dr-vės su
eiga. Toj sueigoj buvo įteikta 
dovana konkursą laimėjusiai 
„Žirgų“ skilčiai. Ji surinko 753 
taškus. Dr-kas jai įteikė drau
govės paskirtą dovaną: 1938 m. 
„Skautų Aido“ prenumeratą. I 
„Žirgų“ skilčiai vadovauja ener
gingas ir darbštus skiltininkas 
Stasys Velminskas. II-rą vietą 
laimėjo „Elnių“ skiltis, surinku
si 364 taškus.

Po to, įsakymu draugovei bu

dovaną—gražų Gedimino bokštą.
Draugovės vadija dėkoja vi

siems atsilankiusiems į iškilmes 
ir už linkėjimus, o mokyklos 
vadovybei už suteiktą d-vei pa
ramą — būklą ir kita.

Miškų gėlė.

tradicinis paprotys Motinos 
Dieną minint aplankyti prie
glaudose ir šiaip vargingai gy
venančias močiutes ir jas apdo
vanoti drabužiais ir maisto pro
duktais.

„Šarūno“ skautų draugovė 
taip pat neatsilieka savo veikla 
nuo živiliečių. Skautėms vado
vauja skautininke mokyt. Stani- 
kūnaitė, skautams — mokyt, a. 
j. Įeit. Juknevičius. VI. P.

vo paskelbtas Vilniaus gedulas 
ir ant dr-vės vėliavos užrištas 
gedulo kaspinas, kurį draugovė 
nuriš tik laisvame Vilniuje, Ge
dimino kalne. Gedulo kaspiną 
užrišo gimnazijos skautų globė
jas mokyt. Vedegys. Jis ta pro
ga laikė gražų pašnekesį.

Dr-vė rengiasi taut, stovyklai: 
10 dr-vės narių lanko tunto te
lefonuos kursus, rengiamasi į 
pat. laipsnius, mokomasi Gedi
mino bokšto pratimo, rikiuotės ir 
kt. Į stovyklą tikrai žada va
žiuoti pusė draugovės. Po Ve
lykų su kitomis draugovėmis 
numatome surengti viešą vaka
rą. Tvarkom dvi turimas pala
pines, norim pasisiūti dar porą, 
kad nereikėtų skolintis iš kitur.

Dr-vėje yra 3 skiltys: žirgų, 
elnių ir arų. Be to, prie drau
govės veikia Sim. Daukanto sk. 
vyčių būrelis; viso draugovėje 
yra 37 skautai. Dr-vei vadovau
ja skilt. Vyt. Černiauskas.

Kęstutietis.
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MES RUOŠIAMĖS
SAVO

TAUTINĖMS
STOVYKLOMS

Skauto stovyklinė apranga
(Nustatyta tautinės stovyklos vadijos).

Nauji dalykai 
stovyklai

Kiekvienas stovyklos dalyvis pri
valo turėti šią uniformą bei kitas 
reikmenis.

I. Uniforma.

a) Jaunesniesiems skautams.

Kepurė. Tamsiai mėlynos spalvos 
vienlypis beretas.

Kaklaraištis. Aiškiai raudonos spal
vos.

Palaidinė (bliūzė). Tamsiai mėly
nos spalvos.

Kelnaitės. Tokios pat medžiagos, 
kaip bliūzė. Trumpos, aukščiau kelių.

Kojinės. Juodos.
Kiti ženklai. Tokie, kokie nustaty

ti jaunesniesiems skautams ir jų va
dams.

(Ziūr. „Skautybė mažiems vaikams 
Lietuvoje“ 58, 59 ir 60 pusi.).

b) Skautams, skautams vyčiams ir 
skautininkams.

Kepurė. Dengiamos spalvos valtu- 
kė. Skautininkai gali pasiimti ir fetras, 
apjuostas 3 cm pločio tulpių rašto 
juostele.

Kaklaraištis. Nustatytos spalvos. 
Skautai kandidatai dėvi 4 cm pločio 
tautinių spalvų juostelę. Gilvelistai 
pasiima ir savo kaklaraiščius.

Palaidinė. Dengiamos spalvos.
Kelnės. Trumpos, 3 cm virš kelių, 

tamsiai mėlynos spalvos.
Kojinės. Ilgos, dengiamos spalvos, 

žemiau kelių atlenkiamos.
Frenčius. Skautininkai stovykloje, 

sporto šventėje, eisenose per Kauną ir 
ekskursijose gali dėvėti frenčius. Sto
vykloje paradų metu frenčių nedėvi. 
Po frenčiais dėvi nustatytus marški
nius.

Pastaba. Skautai vyčiai stovyk
loje frenčių nedėvi.

Pusbačiai. Rudos ar juodos spal
vos.

Kiti ženklai. Pareigų, patyrimo ir 
kiti ženklai nustatyti uniformos apra
šyme.

(Žiur. š. m. „Skautų Aido“ Nr. 5— 
6, pusi. 127—128).

c) Jūrų skautai dėvi nustatytą uni
formą ir ženklus.

(Ziūr. šiame numery 176 psl.).
Pageidaujama, kad skautai turėtų 

antrą uniformą pakaitai.

X.

II. Kita apranga.

Kiekvienas skautas ar kitas stovyk
los dalyvis, vykdamas į tautinę sto
vyklą, turi pasiimti:

a) skauto liudijimą;
b) lengvą, bet šiltą apsiaustą;
c) tris baltinių permainas, 4 nosi

nes, 2 rankšluosčius, 2 paklodes, 2 po
ras kojinių, šiltą antklodę, tuščią čiu
žinį, lengvus batelius, pagalvėlį ir jam 
užvalkalėlį;

d) maudymosi kelnaites;
e) peilį, šaukštą, šakutę, šaukštelį, 

metalinę (ar nedūžtamą) lėkštę, puo
delį arba katiliuką ir rankšluostį in
dams;

f) daiktams sudėti kuprinę (laga
minai neimtini), batams ir rūbams va
lyti šepetį (skiltyje turi turėti bent vie
nas skautas), batams tepalo ir 20—25 
mtr. virvės (storo špagato);

g) muilą, dantims valyti miltelių, 
šepetėlį, šukas, adatų, siūlų, švilpuką, 
sagų, bintą ir veidrodėlį;

i) užrašų knygutę, pieštuką ar auto
matišką kotelį, trintuką ir kišeninį ar 
skautišką peilį; kas turi — pasiima 
kompasą.

Be to, pageidaujama, kad turėtų 
elektros žibintuvėlį ir laikrodį.

Vykstant stovy klon kiekvienas 
skautas prie savo kuprinės bei kitų 
vežamų daiktų prisega 4x8 cm didu
mo kardono arba medinę kortelę, ku
rioje pažymi savo -vardą, pavardę, 
draugovę ir tuntą.

Visi privalo iš anksto pasirūpinti 
susitvarkyti ir įsigyti uniformą ir ki
tas reikalingas reikmenes, nes vykstant 
į stovyklą jau bus per vėlu.

Gal manai, kad čia nieko nauja ne
begali būti, jog apie stovyklos įtaisy
mus jau viskas parašyta? Taip, daug 
kas, bet ne viskas. Be to, geras sto
vyklautojas vis išgalvos naujų patobu
linimų, vis išras ką nors, kad gyveni
mas stovykloje būtų patogesnis.

Pereikime kartą per tavo stovykla
vietę ir pažiūrėkime, ar nebus galima 
kur nors kokį naują dalyką įtaisyti. 
Mes pakalbėsime apie kelis mažmožius, 
iš kurių pažįstamas prityręs stovyk
lautojas.

Atvykus į stovyklavietę pirmasis 
darbas — ją nuvalyti ir išplanuoti. 
Tvirta šluota (lanksčios šakelės, pri
rištos prie skautiškos lazdos) nušluok 
visus sausus lapus. Medžių šakas, ku
rios liečia palapines ar šiaip trukdo, 
geriau nelaužyti, o palenkti ir pririšti 
virvele; tuo būdu- medžiui nebus pa
daryta žalos.

Patarsiu dar vieną dalyką: sto
vyklavietę neaptempkit virvėmis! Jos 
negražiai atrodo, ardosi ir kiekvieną 
naktį jas ėda rasa. Gražiau ir papras
čiau stovyklą aptverti žabų tvorele.

2 pieš. Taip jie atrodo iš viršaus.
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3 pies.

4. BALDŲ stovyklai galima pasi
gaminti iš medžių žievės. Jei lentyna 
ai’ knygų lentynėlė (5 pieš.) padidins 
mantą, tai palapinėj bus daugiau tvar
kos ir mažiau kas išsimėtys.

6. Ir pabaigai „GONGAS“, panašus 
į japonų šventyklose esančius. Jis su
sideda iš dviejų dalių — tuščio stuob
relio, kurio vienam šone yra plyšis, ir 
muštuko. Norint sušaukti stovyklau-

6 pieš.

1. VARTAI. Nebijant darbo ir tu
rint šiek tiek kantrybės, įėjimą į sto
vyklą galima padaryti su „patentuotu“ 
uždarymu. Pasižiūrėjus į piešinėlį, ma
nau, bus aišku, kaip veikia priešingai 
įtemptos virvės A ir B. Pagalėlis A 
čia turėtų būti iš kieto, nelankstaus 
medžio, o lazdelė B, kad vartus dari- 
nėjant nelūžtų ir kad skersinį atgal 
atitemptų, turi būti lanksti (pav., laz
dyno). Visą mechanizmą reikia daryti 
žmogaus juosmens aukštumoje.

Kad vartai nedarytų nykų įspūdį, 
juos papuoškite totemo stulpu (3 pieš.).

5. „VIZITINĖ KORTELĖ“. Kas esi, 
genys ar lapinas? Vizitinė kortelė prie 
jūsų skilties palapinės parodys jos gy
ventojų vardą. Tik čia popierinės kor
telės vietoje bus prie beržo tošies pri
tvirtintas iš tamsesnės žievės išplautas 
siluetas (6 ir 7 pav.).

tojus, reikia muštuką stumti į stuob
relio pusę. Jei instrumentas bus gerai 
išskobtas ir nelabai drėgnas, skleis 
keistą, toli einantį, duslų garsą.

4 pieš.

Palapinių dažymas

2. PALAPINĖ. Vakare, kai tamsu, 
elektros lemputė ar vienas žvakigalis 
ne kiek teapšviečia palapinę. Mes siū
lome iš poros šakų ir virvutės pasida
ryti sietyną. Po žvakėmis pariškit skil
ties spalvas, kad būtų gražiau. Kaip 
įstatyti žvakes, parodyta 4 pieš.

3. VIRTUVĖ. Be kalbų aišku, kad 
visi indai ir puodai turi būti švariau
siai nušveisti. Bet kaičiant nuo ugnies 
puodus, kartais išsitepa žolė ir ton 
vieton atsisėdus paskui galima susi
tepti drabužius. Kad to nebūtų, pa
darykit medinius padėklus puodams ir 
kitiems indams.

Nežinia kcdėl pas mus visai už
mirštas palapinių dažymo menas. O 
kaip puošia stovyklą gražiai nuda
žytos palapinės! Stovykla atrodo 
daug jaukesnė. Kam teko būti už
sienių skautų stovyklose, tas yra, tur 
būt, matęs, kaip puikiai jie išsidažo 
savo palapines. Dabar, artėjant mū
sų tautinėms stovykloms, kaip tik 
laikas apie tai pagalvoti ir imtis 
darbo.

Ką piešti? Motyvų rasite be galo. 
Kuo jie paprastesni, tuo beveik ge
riau: sudėtingus, įmantrius piešinius 
gražiai nupiešti ne kiekvienam pasi
seks, o paprastus, lengvus ornamen
tus ar gyvulių siluetus beveik kiek

vienas skautas dailiai mokės pavaiz
duoti. Vaizdai su perspektyva, šešė
liais, čia netinka. Geriausiai bene bū
tų paišyti artimus širdžiai mūsų tau
tinius ornamentus: eglutes, langelius, 
kryželius, stogų žirgelius ir kt. Ką 
paišyti, surasite, tik pasižvalgykit 
aplink. Reikia priminti, kad nudažy
tos palapinės gražiai atrodo. Pasi
stenkime, kad mūsų tautinėse sto
vyklose svečius ir viešnias žavėtų 
gražiai nudažytos palapinės.

Dažų, aišku, čia reikės nebijančių 
vandens. Jų patys geriau nemaišy- 
kit, o pasakykit krautuvininkui, ko 
norit, ir gausit.

Didysis Kiškis.

5 pieš.

Vienos draugovės, kuri 
priklausė dabar jau už
darytai Austrijos Šv. Jur
gio vardo skautų organi
zacijai, skautai štai kaip 

nudažė savo palapinę.

Vyr. sktn.
K. Lauciaus nuotr.
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Dabartinės jūrų skautų uniformos aprašymas
1. Kepurė. U. S. A. jūrų skautų tipo. 

Viršus baltos spalvos. Lankelis šviesiai 
mėlynos spalvos. Kepurės priešakyje dė
vimas jūrų skautų sidabrinės spalvos 
ženklelis. Ženklelis prisegamas ant švie
siai mėlynos medžiagos elipsio. Elipsio 
ilgoji įstrižainė 4 cm; trumpoji — 3 cm. 
(1, 4 pieš.).

2. Marškiniai. Mėlyni U. S. A. jūri
ninkų tipo, beveik aptempia kūną. Apy
kaklė ir viršutinė marškinių dalis dvilin
kos medžiagos. Siūlė pasibaigia kampais 
ant krūtinės ir nugaros. Priešakinis kam
pas atsiremia ties krūtinės duobute. Kak
lo iškirpimo trikampis, skaitant nuo kaklo 
pradžios, 10 cm ilgio; jis pasibaigia kiek 
apvaliai. Apykaklė atversta. Kada ji lais
vai kabo, jos kampai turi būti veik ties 
pažastimis. Viršutinė (matomoji) apy
kaklės dalis prisiūta prie apatinės marški
nių krūtinės dalies paprasta siūle. Tos 
pat apykaklės apatinė dalis prisiūta dvigu
ba siūle prie viršutinės marškinių krūti
nės dalies. Apykaklė apvedžiota trimis 
baltomis 5 mm pločio juostelėmis. Jų 
nuotolis nuo apykaklės krašto 8 mm. Tar
pas tarp juostų 5 mm (2, 3 pieš.).

Marškinių kairiojoje krūtinės pusėje 
8 cm ilgio kišenė. Joje Įsegamas sidab
rinės spalvos jūrų skautų ženklelis. Vi
sos marškinių siūlės dvigubos. Rankovės 
įsiuvamos taip pat, kaip paprastuose 
marškiniuose. Rankovės baigiamos man- 
kietais, užsegamais dviem juodom sagom. 
10 cm aukščiau krūtinės siūlės kampo pri
siuvama 7 cm ilgio ir 2 cm pločio marški
nių medžiagos juostelė, per kurią perve
riamas vienas kaklaryšio galas. Kakla
ryšis šviesiai mėlynas 100X100 cm dydžio. 
Jis rišamas geruoju mazgu.

Marškiniai ilgio — už juosmens. Pie
šinys Nr. 2.

Dešinėje rankovėje ant 9 cm pločio ir 
16 cm ilgio mėlynos medžiagos išsiūta 
balta skautiška lelija. Po lelijos baltas 
kaspinėlis su šūkiu „Budėk“. Šūkio rai
dės išsiuvinėtos mėlynais siūlais. Lelijos 
aukštis 5 cm. Kaspinėlio plotis 1 cm. 
(5 pieš.).

6 pieš.

Vairininkas nešioja žemiau lelijos ir 
šūkio „Budėk“ vieną sidabrinės juostelės 
5 mm platumo 150° kampą.

Valtininkas nešioja du tokius kampus.
Vyr. valtininkas nešioja tris kam-

7 pieš.

3. Kelnės. U. S. A. jūrininko tipo, 
juodos medžiagos. Siuvamos kaip ir kitos 
kelnės. Sujuosiamos juodu diržu. Diržui 
įverti prisiuvamos 6 medžiaginės kilpelės.

Kelnės plačios, 1,60 m ilgumo, kelnių 
plotis apačioje 27 em. Jei kelnės ilgesnės 
kaip 1,60 m, kiekvieniems likusiems 3 
ilgio centimetrams, pridedama 1 cm plo
čio. Kelnės pradeda platėti nuo pat vir
šaus ir eina apačion tiesiomis linijomis 
(be jokių paplatinimų ar susiaurinimų). 
Jos turi uždengti batų virvutes, bet negali 
nudribti; apatinė kelnių briauna tiesi. (3 
pieš.).

4. Batai. Juodi pusbačiai.

II. DARBO UNIFORMA.
1. Kepurė. Tokia pat kaip ir bendros 

uniformos.
2. Marškiniai. Tamsiai mėlyni su 

trumpom rankovėm ir maža apykakle. 
Ant krūtinės, marškinių kairėje pusėje, 
prisiuvamas baltoje medžiagoje nupieštas 
jūrų skautų ženklas (6 pieš.).

3. Kelnės. Tamsiai mėlynos, trum
pos, aukščiau kelių. Siuvamos paprastai, 
kaip ir „trusikai“ (su gumele ar diržu). 
Užpakalyje, dešinėje pusėje, užsiūta kiše
naitė.

4. Treningas. Šaltam orui esant, vie
toj darbo marškinių ir kelnių, dėvimi mė
lyni treningai. Kairėje pusėje ant krūti
nės dėvimas tas pats jūrų skautų ženklas.

Ant marškinių ar treningo užsiūtas jū
rų skautų ženklas, nupieštas mėlynais da
žais 12 cm diametro baltos medžiagos ap
skritime. Ženklo aukštis — 6 cm. Aplink 
ženklą apvesta 8 mm pločio mėlynos spal
vos juostelė. Skersmuo iki pirmos juos
telės linijos 8 cm.

Darbo uniforma gali būti dėvima tik 
laivu plaukiant arba jį tvarkant.

VYRESNIŠKUMO IR PAREIGŲ 
ŽENKLAI.

pus; atstumas tarp kampų 7,5 mm.
Valties vado padėjėjas nešioja že

miau sidabrinės juostelės tokį pat raudo
nos gelumbės 7,5 mm pločio kampą.

Valties vadas — du kampus.
Laivo vado padėjėjas — tris kampus 

(5 pieš.).

SKAUTININKŲ IR VYRESNIŲJŲ JŪ
ROS SKAUTŲ UNIFORMA.

Dėvi: skautininkai, laivų vadai ir jach
tų įgulų nariai.

1. Kepurė. Jūrų karininko kepurė 
tamsiai mėlynos spalvos, su matiku. Lan
kelis 5 cm aukščio, apjuostas juodu, išilgai 
drūžiuotu (tik be gėlių) 4,5 cm pločio 
kaspinu. Kepurės viršus kietas. Viršaus 
aukštis priešakyje 5 cm, užpakalyje —
2.5 cm. Matikas juodos lakiruotos odos. 
Virš matiko prisegamas 6 mm pločio dvi
gubas šilkinis juodas pintas dirželis. 
Skautininkų dirželis auksinės spalvos. Ke
purės priešakyje įsegamas jūrų skautų 
ženklelis, šviesiai mėlyname gelumbinia
me elipse. Elipsas turi būti platesnis iš 
visų pusių už ženklelį 0,5 cm. Ženklelis
3.5 cm dydžio (7, 9 ir 4 pieš.).

Skautininkai, įgiję bet kurio laipsnio 
jachtos vado teises arba išlaikę bent du 
jūrų skautų patyrimo laipsnius, kepurės 
ženklelį nešioja tarp dviejų auksinės 
spalvos ąžuolo lapelių (10 pieš.).

2. Švarkas. Švarkas tamsiai mėlynos 
spalvos. Dvibortinis, -su dviem eilėm juo
dų inkarinių sagų, po 4 sagas kiekvienoje 
eilėje, iš kurių 3 užsegamos. Prie ranko
vių mankietų po 4 mažas tokios pat for
mos sagas. Kairėje krūtinės pusėje įkirp
ta kišenaitė ir dvi kišenės su dangteliais 
švarko apačioje iš šonų. Po švarku dė
vimi balti - arba pilki marškiniai, balta 
apykaklė, juodas arba tamsiai mėlynas 
kaklaraištis. (8, 9 ir 12 pieš.).

3. Kelnės. Kelnės tokios pat spalvos, 
kaip ir švarkas. Pasiuvimas, kaip jūrų 
skautų kelnių.

4. Batai. Juodi pusbačiai. Kojinės 
juodos arba tamsios spalvos.

VASARINĖ UNIFORMA.
Kepurės viršutinis lankelis, kelnės, 

kojinės ir pusbačiai baltos spalvos.

3 pieš. 8 pieš.
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4 pieš.

SKAUTININKŲ VYRESNIŠKUMO 

ŽENKLAI.

Jūrų paskautininkis nešioja ant ran
kovės 1,5 cm platumo juodos spalvos 
juostelę su kilpele. Krūtinės kišenėje įse
gamas sidabrinis jūrų skautininkų ženk
las. Po ženklu padedama raudonos spal
vos rozetė, kuri turi būti iš visų pusių 
platesnė už ženklą 5 mm. Kepurės ženk
lelio medžiagos elipsis arba medžiaga po 
ąžuolo lapų vainikėliu ir kaklaryšis rau
donos spalvos.

Jūrų skautininkas nešioja ant ranko
vių dvi juosteles, kurių viršutinė su kil
pele. Po jūrų skautininkų ir po kepurės 
ženklu žalios spalvos rozetė. Kaklaryšis 
žalias (9 pieš.).

Jūrų vyr. skautininkas nešioja ant 
rankovių tris juosteles, kurių viršutinė su 
kilpele ir po jūrų skautų ženklu šviesiai 
mėlynos spalvos rozetė. Kaklaryšis švie
siai mėlynos spalvos.

JŪRŲ SKAUTŲ VYRESNIŠKUMO 

ŽENKLAI.

Jūrų skautų pareigūnai, kuriems leis
ta dėvėti dvibortinis švarkas, bet neturi 
skautininko laipsnio, vietoj jūrų skauti
ninko ženklo krūtinės kišenėje dėvi pa
prastą baltą jūrų skautų ženklelį. Kepu
rės ženklelis dėvimas tamsiai mėlyname 
elipse be ąžuolo lapų vainikėlio (4 pieš.).

Jų laipsniai žymimi rankovėse:

Vairininkas — viena 7 mm platumo 
juoda juostelė be kilpelės.

Valtininkas — dvi 7 mm platumo juo
dos juostelės be kilpelės. (11 pieš.).

Vyr. valtininkas — trys 7 mm platumo 
juodas juosteles be kilpelės.

Visus ženklus greitu laiku bus galima 
užsisakyti skautų reikmenių tiekimo sky
riuje Kaune.

11 pieš.9 pieš.

Psktn. V. Maknickas.

Skautai esperantininkai 
progresuoja

Skautybė niekad nežengė atgal — 
ligi dabar ji eina nuo triumfo prie 
triumfo. Koks bus jos busimasis ke
lias?

Apsidairius lengvai galima supras
ti, kad dar yra viena sritis, kurioj gali
ma nužengti didžiulį žingsnį—tai mūsų 
tarptautinių santykių su kitų kraštų 
skautais sritis.

Kiekvienais metais daug skautų 
atostogų metu aplanko kitų kraštų 
skautus. Jei mes mokame mūsų sve
čių kalbą — arba jie mūsų, — auklė
jamoji tų kelionių reikšmė yra didelė. 
Tačiau mes dažnai negalime svetimuo
se kraštuose gauti daug naudos dėl 
kalbinių kliūčių. Tie, kurie kas kartą 
aplanko kitus kraštus, įsitikina, kad 
neįmanoma kiekvieną kartą išmokti 
naują kalbą. Be to, grįžus į tėvynę, no
risi su savo naujais draugais pasikeisti 
nuotraukomis bei vienu kitu žodžiu. 
Dažnai reikalinga mokytis keletą me
tų, kad galėtumei išmokti padoriai kal
bėti kuria nors svetima kalba — ii’ iš
laidos mums dažniausiai yra nepake
liamos.

Mums būtinai reikalinga bendra 
kalba, kurią visi skautai galėtų lengvai 
ir pigiai išmokti, kuri būtų visų tautų 
skautų be sunkumų vartojama.

Esperanto yra toji kalba, išbandyta 
daug kartų.

Skautai lengvai gali išmokti espe
ranto, tarptautinę pagalbinę kalbą, per 
keletą atostogų mėnesių, beveik nė 
cento tam neišleisdami.

Ar naudinga jos mokytis? Ar kas 
nors skautų ją vartoja?

Viso pasaulio skautai ją vartoja su
sirašinėdami. Skautų esperantininkų 
sąjunga (La Skelta Esperantista Ligo) 
padeda skautams susirast korespon
dentų. Ji kasmet rengia tarptautines 
stovyklas, kuriose nėra kalbinių už
tvarų, ir kurios yra puikiausias skautų 
ketvirtojo įstato pavyzdys, logiškai ir 
praktiškai panaudotas gyvenime. Ji 
leidžia tarptautinį laikraštį, kurį gali 
skaityti visų kraštų skautai.

Tarpt, stovykloj Vengrijoj 1933 m. 24 
įvairių kraštų skautai dalyvavo skautų 
esperantininkų sąjungos kongrese, ir 
visi galėjo vienas kitą suprasti. Ki
tiems reikalams esperanto buvo daug

5 pieš.

naudojama, pav.: stovyklos esperanti
ninkų policija, vadovai, stovyklos ban
kas, paštas, bilietų kasa, skautų par
duotuvės ir kt. Dienraštis „Magyar 
Cserkesz“ devynis kartus įdėjo espe- 
rantiškų straipsnių. Stovyklos žodyne 
esperanto buvo kaip penktoji kalba. 
Stovyklos garsinė filmą turėjo espe- 
rantišką dalį. Per stovyklos radijo sto
tį buvo esperanto kalba transliacijų. 
Be to, buvo specialus stovyklos espe
rantininkų laužas, kuriame dalyvavo 
per 2000 skautų. Skautų konferenci
joje, austrų delegacijai pasiūlius, buvo 
nutarta rekomenduoti skautams moky
tis esperanto kalbos.

Esperanto kalbos naudingumas 
skautams yra oficialiai pripažintas Bel
gijos, Austrijos, Vengrijos, Lietuvos*) 
ir kt. skautų sąjungų.

Šiais metais susilauksime daug bro
lių iš įvairių kraštų. Ar pagalvojome, 
kuria kalba mes su jais susikalbėsime? 
Ar pasitenkinsime viena „pirštų“ kal
ba ir išsižadėsime didelio malonumo 
pabendrauti su užsienio broliais bent 
tų kraštų, kuriuose esperanto sąjūdis 
plačiai pasklidęs?

Pagalvokime ir tuojau imkimės 
darbo.

*) Skautų esperantininkų sąjungoje 
Lietuvą atstovauja psktn. V. Maknickas. 
Red.

2 pieš. 12 pieš.

i
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Jungtinėje Siaurės Lietuvos ir Žemaičių rajonų stovykloje1)
ŠIAULIAI. Buvo ankstus birželio 

mėn. 22 dienos rytas. Mes, paliku
sios miestą, siauras dulkėtas gatves, 
„pasiėmusios“ juoką, dainas ir su
muštinius, skubėjom į stotį. Netru
kus plieninis žirgas nešė mus tolyn, 
o mes juokėmės laime spindinčiais 
veidais, arba pribėgusios prie lango 
žiūrėjome į saulėje skęstančius Lie
tuvos laukus, į pievose banguojan
čias žiedų marias.

Greitai pasigirdo „Į stovyklą 
eisim...“ Suskambėjo daina, išsiver
žė pro langą ir, bučiuodama pakely 
augantį beržą, rugių lauką ir snau
džiančias ramules, nuskrido į žalią 
mišką. Nuskrido..., gal negrįš? Bet 
mums negaila, mes dar daug jų tu
rime. Mums buvo taip smagu, kad, 
rodos, ir traukinį girdėjom dainuo
jant. „Į stovyklą, į stovyklą“... mo
notoniškai tiksėjo ratai.

Apie 7-tą vai. ryto pasiekėm 
Klaipėdą. Čia jau gavome darbo. 
Vienos rūpinosi daiktų nugabenimu 
į uostą, kitos skubėjo į „Maistą“, į 
„Pienocentrą“ ir kitur. Daug vargo 
turėjome, kol iš Klaipėdos pulko ga
vome palapines. Vartėm, rūšiavom 
ir skaičiavom jas. Laisvalaikiu iš
bėgom į miestą. Matėm daug vo
kiečių, išgirdom vokiškai kalbant ii 
mūsų nuotaika paliko tokia pat pil
ka, kaip ir Klaipėdos namai. 17 vai 
po piet išvykom į Nidą.

Linksma keliauti marėmis. Laive 
sužinojome, kad tik Klaipėdos krašto 
gubernatoriaus dėka mes stovyklau
sime Nidoje. Už savo 20 lt Nidos 
jokiu būdu nepasiektumėm. Kiek 
džiaugsmo, kiek įvairumo. Žiūrim į 
saulės nušviestas Kuršių mares ir 
tolumoje nykstantį Klaipėdos uostą. 
Greit bėga valandos, ir mums ne
nuobodu, nes prieš akis vis nauji, 
nematyti vaizdai. Saulei leidžiantis 
oras atvėso. Atsirado rūkas. Hori
zonte dangus susiliejo su Kuršių 
marėmis, Neringa pavirto į tamsią, 
ilgą juostą. „Vadas“ uždusdamas, 
šniokšdamas raižė pasidabruotą van
denį ir nešė... nešė...

NIDA. Skubiai lipam, nešam, ret
karčiais pasikeisdamos vienu kitu sa
kiniu. Prieplaukoj žmonių labai 
daug. Vieni žiūri nustebę, kiti mė
gina kalbinti. Buvo vėlu statytis pa
lapines. Manėm, kad teks miegoti 
po atviru dangumi. Bet gerasis Ni
dos pašto viršininkas parūpino mums 
nakvynę pašto salėje.

*) Tai pereitais metais įvykusios sto
vyklos aprašymas, bet toks, kad jį skai
tyti nevėlu bet kada. Už tat dedame da
bar. Red.

Rytas. Saulė paskleidė tirštus 
spindulius, o žaliame Nidos pušyne . 
nuskambėjo varpas, kviesdamas ben
drų pusryčių. Pasistiprinusios, ėmė
mės darbo. Greitai įkūrėm baltą 
palapinių miestą. Taip greit, kad net 
senos pušys ošdamos stebėjos, o 
skruzdės panoro su mumis bičiu
liauti. Gražiu pusračiu išsirikiavo 
palapinės. Jos nemažos, bet ir ne
didelės. Lengvai galėjo tilpti 8 skau
tės, su sąlyga, kad suries kojas. Ta
me pačiame rate, kiek išdidžiau, 
stovėjo viršininkės, vadijos ir „ūkio 
ministerijos“ palapinės. Rato vidury 
gražiai papuošta stiepės į dangų vė
liava, netoli jos rymojo Rūpintojėlis. 
Už poros žingsnių nuo stovyklos, tarp 
pušų ir eglių, baltavo sanitarinė pa
lapinė, o kiek palipus į kalniuką, 
šypsojos „storulė“ ūkio palapinė ir 
naujutėlė kariška virtuvė. Stalas — 
dobilo lapelio pavidalo. O kaip ska
nu buvo prie jo valgyti!

Gražiai pasipuošėme. Smarkiai 
praeivių akį traukė didelis „Vytis“. 
Jis buvo puikiai išdėtas iš baltų ir 
raudonų jūros akmenėlių, o fonas iš 
sutrintų plytų. Nemažiau buvo įdo
mūs ir vartai. Jie buvo išpinti marių 
švendrėmis, prie jų, lyg sargybiniai, 
stovėjo du ežiukai. Tokie puikūs, 
tartum gyvi. Ties virtuve gulėjo 
riebutis, iš jūros smėlio padarytas, 
bekonas.

Susitvarkiusios, ėmėmės darbo, o 
jo buvo labai daug. Stovyklos virši
ninkė stengėsi kiek galėjo arčiau su
sidraugauti su žvejais. Tuo tikslu 
ėjome į jų namus ir tyrinėjome jų 
tarmę, kartais ir į gilesnius pašne
kesius įsileisdamos. Buvo susidaręs 
būrelis skaučių, kuris paišė žvejų 
namų ornamentus. Be to, ėjome pa
dėti ravėti ir laistyti daržus. Mūsų 
pastangos buvo ne veltui — žvejai 

Laisvalaikiu moky
davomės tautinių 

šokių.

pradėjo lankytis į laužus, klausinėti 
apie Didžiąją Lietuvą. Mums išva
žiuojant, sakė, kad jiems būsią nuo
bodu ir prašė būtinai kitą vasarą 
sugrįžti. Kartą surengėm žvejams 
pietus. Vienas žvejų, ateidamas į 
kviestus pietus, atnešė 3 puokštes 
rožių, kurias įteikė viršininkei, lau
žo vedėjai ir komendantei. Žvejų 
vaikai kasdien padėdavo mums pus
ryčiauti ir pietauti.

Ekskursavome beveik kasdieną. 
Pirmiausiai mūsų ekskursijų vedėja 
psktn. Venclauskaitė nuvedė 
mus į Preilą. Čia mes matėm retus 
Lietuvos gyventojus — briedžius. 
Jie tokie įdomūs, dideliais ragais. 
Nidoje apžiūrėjome Neringos muzie
jų. O kiek daug įvairių daiktų pa
matėm. Čia buvo Neringos paukš
čių iškamšos, įvairūs augalai ir daug 
kitų įdomių eksponatų. Didžiausias 
mūsų troškimas — pamatyti kopas. 
Štai vieną dieną, palikusios stovyk
loje nuliūdusias seses budėti, mes, 
kupinos džiaugsmo, kopėm į aukš
čiausią Nidos kopą. Riksmas, klege
sys tirpo smėlio kalvose. Gėrėjomės 
vėjo nešamais smilčių sūkuriais, ku
rie temdė dangų. Smiltys skaudžiai 
raižė veidą ir rankas, arba pripuo- 
lusios užlygindavo mūsų pėdas. Grį
žome pro sklandymo mokyklą. Čia 
mus supažindino su sklandytuvais ir 
demonstravo kaip galima kilti vėjo 
pagalba į orą. Kai saulė, atlikusi 
dienos kelionę ir atidavusi žemei 
paskutinius spindulius, leidosi į Bal
tijos jūros glėbį pailsėti, mes grįžo
me į stovyklą laimingos ir kupinos 
nesvajotų vaizdų.

Kasdieną 7 vai. ryto eidavom į 
mares praustis, o 11 vai. į jūrą mau
dytis. Linksmai skubėdavom į jūros 
pakrantę. Čia išvysdavome prieš sa
ve mėlyną, beribę jūrą, tokią didelę,
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tokią galingą, visuomet įvairią. Kaip 
smagu buvo sėdėti ant balto smėlio 
ir svajoti žiūrint į melsvą tolį, į ne
ramias putojančias bangas. O, jūra! 
Kiek tu mums brangi!

Įdomių girdėdavome pašnekėsiu. 
Aplankiusi mūsų stovyklą pasktn. 
Ševelinskaitė kalbėjo mums 
apie „propagandą“. Mes klausėmės, 
o mintyje jau kūrėme eilėraščius, 
rašėm noveles ir siuntėm į „Skautų 
Aidą“. Sktn. Milvydaitė mums 
nurodė kokia bus tautinė stovykla ir 
kaip mes turime jai rengtis. Mes, 
žinoma, iš „visos širdies“ pažadėjo
me mokytis svetimų kalbų, rengti 
vaidinimus, galvoti šūkių ir t. t. 
Sktn. Bernšteinaitė mums pa
pasakojo kuo yra įdomi Kuršių Ne
ringa. Įdomią savo paskaitą Biržų 
tuntininkė paįvairino fotografijomis, 
kurios mums labai patiko ir todėl 
apsčiai jų prisipirkome.

Daug svečių atvykdavo pažiūrėti 
mūsų stovyklos. Mus aplankė latvių 
ir estų mokinių ekskursija. Grožė
josi mūsų stovykla iš Kauno atplau
kę 500 karių. Mielai priėmėm iš 
Frankfurto vokiečių mergaičių bū
relį. Iš už marių atvykusius sve
čius, Kintų skautes ir skautus ir 
Rusnės prad. mokyklos vaikus. Ma
loniausia buvo karių ekskursija. Ji 
buvo viena pirmųjų. Paskubomis, 
dienos metu, surengėme jiems „lau
žą“: pašokome, padainavome, sto
vyklos linksmintoja „Žemaičių Bar
belė“ papasakojo savo nuotykius 
Pulko orkestras atsilygino linksmu 
maršu. Karius išlydėti susirinkom į 
uostą. Tyliai nuplaukė bangų pa
viršiumi šūkis: „Sudiev geras, sudiev 
brangus mūs“ kary, mes liekam bu
dėt Lietuvos pajūry“. Ilgai mes žiū
rėjom į nykstantį laivą. Kai jis 
virto mažu, juodu tašku, dainuoda
mos grįžome į stovyklą.

Per užsiėmimus rengėmės tauti
nei stovyklai. Kiekviena skiltis tu
rėjo išmokti statyti devynlapę pala
pinę. Tai ir buvo ta „pašlovinta“ 
ūkio ministerijos palapinė, kurią net 
14 kartų reikėjo išardyti ir pastatyti. 
Buvo pravesti keli žaidimai signali- 
zuotei lavintis.

8 vai. vakaro nuskambėdavo „var
pas“. Jo aidas nuplaukdavo, nuban
guodavo pušų viršūnėmis. Tada 
mes šokdavome iš palapinių ir, nu
švitusiais veidais, žengdavome lau
žavietės link, kur susispiesdavome 
apie visų mylimą laužo vedėją sktn. 
Papečkienę. Laužas — visų die
nos darbų vainikas. Į laužą atplas
nodavo gulbės, atšokuodavo varlės, 
atskrisdavo kregždės, gervės, pem
pės, išdygdavo ramunės, žibutės ir 
kita. Į laužą ateidavo ir broliai 

skautai, kurie netoli stovyklavo, ir 
daug vietos gyventojų. Kilo laužo 
liepsnos į tamsiai mėlyną dangų, 
balsgana mėnulio šviesa krito pro 
retas pušų šakas, kur-ne-kur sušla
mėdavo vėjelis ir vėl viskas nurim
davo, tartum mūsų dainų užkerėti. 
10 vai. lėtai mirksėdamos geso pa
skutinės laužo liepsnelės. Maldos 
žodžiai pakibdavo pušų šakose, o 
mes skubėdavom į palapines.

Kartais pasitaikydavo, kad ilgiau 
negalėdavom užmigti. Mus stebin
davo staiga išgirsti pelėdų balsai, 
kartais nuo sklandymo mokyklos 
pusės atskrisdavo skardus juokas ir 
sudrumsdavo nakties užburiančią 
tylą, arba netikėtai pasipildavo sku
jų lietus. Nejauku pasidarydavo, 
bet tvirti drąsios sargybinės žings
niai mus nuramindavo ir mes ramiai 
leisdavomės į karalaitės glėbį, kuri 
mums sekdavo pasaką apie baltą 
palapinių miestą. Ne visos naktys 
buvo ramios. Staiga išgirsdavome 
pakeltosios iš miego komendantės, 
sktn. Venclauskaitės balsą... kažin ką 
veja, su kažin kuo barasi. Tur būt, 
tik ačiū jos akims, kurios ir naktį 
matė, ir jos drąsai, kuriai lygios ne
buvo, nei mes, nei maistas nebuvo
me išgrobti. O pavojaus būta.

Taip slinko dienos, džiaugsmu ir 
skautiška šypsena papuoštos. Jos 
margos ir įvairios. Jose daug įdo
mumo, daug skautiško draugiškumo 
ir nuoširdumo, daug saulėto entu
ziazmo.

Liepos mėn. 2 d. buvo paskutinė 
stovykloje. Į atsisveikinimo laužą 
atvyko Klaipėdos krašto gubernato
rius p. Kubilius, brolijos vadas 
vyr. sktn. pulk. Šarauskas, 
Šiaulių tuntininkas vyr. sktn. U b e i- 
k a ir daug kitų svečių. Liūdnai 
skambėjo tą vakarą malda ir kažko 
buvo gaila, gaila. Brolių skautų 
„radio“ tą vakarą pranešė, kad lie
pos trečią dieną bus smarkūs vėjai 
Kuršių marių link ir daug kritulių 
ašarų pavidale.

Liepos mėn. 3 d. išgriovėm baltą 
palapinių miestą, nuleidom vėliavą 
ir stovykla buvo baigta. Dar pusva
landis ir iš laivo pasakėm sudiev 
gražuolei Nidai, jos ūžiančioms pu
šims ir liūdnai besišypsantiems ant 
kranto broliams.

Gulbė.

„OREIVYBĖ“ — KNYGA, BE KURIOS 
NEGALI BŪT PILNA SKAUTO BIBLIO

TEKA.♦
Tur būt, maža tėra tokių technikos ša

kų, kurios taip greit išsivystė ir taip pla
čiai buvo pritaikytos gyvenimui, kaip 
aviacija. Deja, mes, lietuviai, per mažai 
ja domimės. Kad ir mūsų sklandymo 
mokykla — joje permaža jaunimo, per- 
maža ir skautų. Būdami mūsų darbo jau 
trečio dešimtmečio angoje ir norėdami 
skautybę matyti praktiška gyvenimo mo
kykla, turime kaip tik veržtis į tas sritis, 
kurios labiau reikalingos darbininkų ir 
kurių joms, tačiau, trūksta. Vyr. vadija 
ta kryptim ir eina — jau turime pripažin
tą sklandytojo specialybę, ruošiama avio- 
modelisto spec, programa ir kt. Kiek gir
dėti, turim jau ir aviomodelistų draugo
vių. Todėl ruošiantis šioms specialybėms 
„Oreivybė“ bus svarbiausiu žinių šaltiniu.

„Mes neturime būti akli, kurti ir abe
jingi moderniškiausiam šių laikų kultūros 
ir civilizacijos ugdytojui ir... kartu ga
limam negailestingai žiauriam ardytojui 
— aviacijai ir, aplamai, oreivybei. Tat 
susipažinkime! Savo patarnavimus mums 
siūlo karo lakūnas dimisijos pik. Itn. Ma- 
čiuika per mūsų visų dėmesio vertą kny
gą „Oreivybė“ — taip rašo pr. m. 20 nr. 
karininkų laikraštis „Kardas“.

Nebūkim ir mes oreivybei abejingi!
Psktn. K. Janavičius.

Aldona Kazanavičienė, PAJŪRIO PA
SAKOS. Iliustravo V. Z. S t a n č i k a i t ė. 
194 psl. Kaina 2,50 lt.

Jūra mums šiandien yra brangus išėji
mas į platųjį pasaulį, be jos mes užtrokš
tume. Turime ją gerai pažinti ir pamilti. 
Autorė šiomis pajūrio pasakomis prie jū
ros pririša mūsų jaunuosius skaitytojus. 
Šviet. M-jos Kn. T. K-jos pripažinta tin
kama visų mokyklų knygynams.

ŠIMTAJĖG1S ŽMOGUS. Trumpa ilius
truota kultūros istorija. Mokslo populiari- 
zacija. Iš van Loon o, Lippert o, 
S c h u t z o ir kitų autorių raštų sudarė ir 
papildė savo mintimis ir straipsniais Sta
sys Dabušis. Šviet. M-jos aprobuota mo
kyklų knygynams. Protok. Nr. 536. I t. 
Iliustruota. 208 psl. Kaina 4 lt.

P. Babickas, GINTARO KRANTAS. 
Gausiai foto nuotraukomis kreidiniame 
popieriuje iliustruoti mūsų jūros ir pajū
rio įspūdžiai. Didelio formato 80 psl. Lt. 4. 
Literatūriškai parašyti Nidos, Kuršių Ne
rijos ir viso mūsų lietuviškojo pajūrio 
vaizdai, brangūs kiekvienam lietuviui.

Dr. A. Kučinskas, PRANCŪZŲ KAL
BOS GRAMATIKA. Vadovėlis Šviet. Min. 
Knygų Tikr. Komisijos aprobuotas, pri
derintas prie reforrpuotosios mokyklos 
programos ir taikomas daugiau aukštes
nėms gimn. klasėms, tačiau jis gerai tin
ka ir šiaip asmenims kalbos mokymosi 
praktikai, studijuojantiems pranc. kalbą 
ir norintiems savo žinias pagilinti ir pa
tobulinti.
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SEKIME SAVO PATRONĄ SV. JURGI
Štai taip nesenai, kovo mėn. 4 d. šventėme Šv. 

Kazimiero — Lietuvos skautų patrono — šventę, o 
balandžio mėn. 23 d. — viso pasaulio skautų patrono 
— Šv. Jurgio — šventę.

Jūs, jaunieji skautai, turite gražių savo papro
čių. Amžiumi vyresni jūsų sesės ir broliukai — skau
tės ir skautai — turi rašytų ir jiems privalomų pa
pročių net visų dešimtį. Šeštasai jų štai ką skau
tams sako:

— Sek skautų patronų Šv. Jurgį: naikink piktų 
pasauly, o pirmiausia pačiam savyje.

Matote, tas paprotys uždeda skautams pareigų 
kovoti su piktu.

Šv. Jurgis buvo riteris. Visuomet jis užtarė 
silpnuosius, juos gynė ir globojo. Jis kovojo su visu 
tuo, kas pasaulyje bloga ir pikta buvo. Bet pirmiau

sia jis ėmė kovoti pats su savimi: su savo ydomis. 
Jis pirma nugalėjo tų pikta, kuris jame buvo.

Jums, tur būt, neaišku, kaip galima pačiam su 
savimi kovoti ir kam tai reikalinga? Klausykite. 
Žmogus turi sielų ir kūnų. Kūnas dažnai yra linkęs 
į blogų. Jis norėtų užvaldyti sielų. Bet žmogus dar 
turi ir protų. Protas žino, kad siela trokšta tik to, 
kas yra gera, kilnu, gražu. Jis žmogui pasako, kad 
jei pasiduos kūno užgaidoms, tai žmogus sutaps su 
blogu. Todėl pirmiausia reikia kovoti su savo paties 
ydomis ir jas nugalėti, kaip Šv. Jurgis darė. Tik 
nugalėję pikta savyje, galėsime kovoti ir naikinti pik
ta pasaulyje.

Tad, stengdamiesi būti gerais, imkite pavyzdžiu 
Šv. Jurgį. Sekite juo. Pirmiau nugalėkite save. O 
jei mokėsite save nuo blogo sulaikyti, tuo pačiu nai
kinsite pikta pasaulyje.

Pasitinkame 1938-pjį 
pavasarį

Ir vėl saulutė ima skaisčiau šviesti, 
ima vėl žydėti snieguolės ir žibutės, 
tiesdamos savo lapelius į šilimą, į švie
są. Pavasariškas vėjelis švelniai sū
puoja tik ką susprogusius medžius, 
prakalbindamas, paglostydamas kiek
vieną naujai užgimusį lapelį. Malonios 
varnėnų giesmelės linksmina kiekvie
ną širdį.

Pavasaris!... Lyg kanklių balsais 
skamba tas žodis, uždegdamas krūti
nėje pasiryžimo ir džiaugsmo liepsnelę. 
Po žiaurios ir audringos žiemos vėl 
įsiviešpataus pasauly pavasaris, sklei- 
džiąs laimę, ramybę... Kaip norėtųsi, 
kad gyvenime visuomet būtų vien pa
vasaris.

Prisimenu tą giliai atmintin įstri
gusį pavasarį, kada turėjau 6 metus. O, 
tai buvo aukso dienos!... Nebuvo jokių 
rūpesčių. Visą dieną aš su draugėmis 
žaidžiau: pynėme pienių vainikus, 
grandines, kurias kabinomės ant kak-

5a 'Jahjį.is
Šventasis riteri, 
Šventasis Jurgi, 
Kam siaubų ietimi veri, 
Žaibais leki tu kurgi?

Tu, laukiama viltie, 
Trigalvį tvoji, 
Kad ateitis visiems 
Spindėtų čia šviesioji.

Šventasis riteri,
Patrone skautų,
Tu akimis žėri, 
Kad laimė atkeliautų.

M. Grigonis. 

lo ir rankų. Kai pienių galvutės, pa
slėpusios savo geltoną apdarą, prisi
dengdavo baltų pūkelių rūbeliu, mes 
sudarydavome eiseną, nešdamos pie
nių „žvakutes“. Jau penkeri metai 
praėjo nuo to laiko, praėjo 5 pavasa
riai, kurie visi man buvo beveik vie
nodi, tik toks skirtumas, kad savo sep
tintą pavasarį pasitikau mokykloje, o 
devintą — jau gimnazijoje.

Gamtos atžvilgiu visi pavasariai 
man vienodi, būtent: pirmas šiltas sau
lės spindulys, tirpstantis sniegas, ne
pastovusis balandis, pirmoji žolė ir me
delių sprogimas, Velykos (jos tik ne
vienodos kasmet), Motinos Diena, o po 
to jau šiltos, žavingos gegužės dienos, 
žydinčios rožės ir... birželio pradžia, 
kuri ateina kartu su vasaros atostogo
mis. Dabar ateina 1938-asis pavasaris. 
Sesės ir broliai! Tegu drauge su pava
sariu grįžta į mūsų širdis džiaugsmas, 
tegu su pavasariu grįžta pas mus jėgos 
ir pasiryžimas dirbti ir budėti Tėvynės 
labui.

Žibuoklė.
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Renė Smnvy.

Mažas, bailys
Prie didelio miško, atskirame name

lyje gyveno su savo šeima ūkininkas, 
vardu Orbanas. Jis turėjo sūnų, var
du Petras, vaiką dvylikos metų, kil
nios širdies ir labai paklusnų. Petras 
buvo užsitarnavęs daug pagyrimų, tik 
jis turėjo vieną ydą, kurios, tačiau, nei 
tėvai, nei mokytojai negalėjo nugalėti: 
jis buvo labai bailus.

Dieną jis pasirodydavo esąs drąsus 
ir vienas pareidavo per mišką visai 
nedrebėdamas, bet kai tik užeidavo 
naktis, neišdrįsdavo išeiti iš kambario; 
jis matė visur šmėklas, gauruotus vil
kus, plėšikus, pasiruošusius pulti jį, ir, 
dažnai visai be pagrindo, slėpdavosi už 
motinos šaukdamas pagalbos balsu.

— Matai tu dar ką? — sakydavo ge
ra motina ramindama jį.

— O, mama, aš ką tik mačiau milži
ną prieš namus! Jis tiesė savo dide
les rankas ir, atrodė, grūmojo man.

— Mažas bailuti, aš turiu tau pasa
kyti, kad čia nėra milžino, nei šmėk
los, nei plėšiko, juos matome tiktai pa
sakose ir tu žinai, kad pasakos yra su
kurtos mums palinksminti ir kuriose 
nėra nė kiek tiesos.

— Aš tai žinau, mama, bet čia nėra 
pasaka, aš gerai mačiau milžiną prieš 
mus.

— Tai, ką tu manai esant milžinu, 
yra paprastas medis: jo šakos, judina
mos vėjo, tau atrodo rankomis. Būk pa
galiau drąsesnis arba tu nebūsi nieka
da žmogumi.

Vieną vakarą jo tėvas, eidamas ieš

koti šiaudų, nukrito nuo aukšto į rūsį. 
Jis apalpęs gulėjo ant žemės ir tik su 
dideliu vargu, palaikomas žmonos ir 
Petro, galėjo ateiti iki savo lovos. Jis 
buvo labai silpnas ir ko greičiausiai 
reikėjo gydytojo pagalbos. Bet šis gy
veno miestelyje ir jį parvesti reikėjo 
eiti per mišką.

— Mano vaike,—tarė motina,—būti
nai reikia, kad gydytojas čia ateitų. 
Mažiausias pavėlavimas mums sudarys 
didelę nelaimę. Aš negaliu palikti ta
vo tėvo, tad tu eik parvesti iš mieste
lio gydytoją. Paaiškinsi gydytojui, kas 
yra atsitikę, kad jis atsineštų reikalin
gus vaistus.

Mažą Petrą suėmė didelė baimė gir
dint šiuos žodžius, tačiau jis labai my
lėjo savo tėvą ir buvo paklusnus. Jis 
paėmė žiburį ir pabučiavęs tėvus pa
sileido į miestelį.

Naktis buvo tamsi. Išblyškusi mė
nulio šviesa vargiai leido atskirti take
lį tarp didelių medžių. Smarkus vė
jas pūtė ir miške girdėjosi liūdni švil
pavimai.

Petras ėjo drebėdamas, bet jis galvo
jo apie tėvą gulintį lovoje ir apie dak
tarą, kurį reikia atvesti ko greičiau
siai. Jis pagreitino žingsnius, kad ne
pavėluotų atvykti. Staiga jis pamatė 
visai netoli ant kelio krašto tris keistos 
išvaizdos asmenybes, kurios atrodė su
stojusios, kad užtvertų jam kelią. Vie
na iš jų turėjo milžiniškas rankas, ku
rias tiesė į vaiką, lyg grūmodama jam. 
Kita turėjo didelę galvą su pasišiaušu
siais plaukais, kuriuos vėjas draikė vi
su smarkumu. Trečia buvo pasilenku
si ir atrodė renka akmenis, kad juos 

mestų į vaiką. Šisai prisiartino išgąs
dintas.

— Tai yra plėšikai, — galvojo jis.
— Jie nori mane sulaikyti ir neleisti 
eiti gydytojo ... Ką turės daryti mano 
vargšas tėvas?

Šita mintis jam davė drąsos ir jis 
pasileido keletą žingsnių link baisių 
būtybių.

— Ponai plėšikai, — sušuko jis, — 
nedarykit man nieko blogo, aš neturiu 
pinigų su savimi: aš einu parvesti gy
dytojo savo tėvui, kuris nukrito nuo 
aukšto į rūsį. Leiskit praeiti, aš jus 
prašau.

Keisti nepažįstamieji nieko neatsakė, 
bet jam atrodė, kad jų ilgos rankos ju
dėjo ir jų galvos lenkėsi ir kėlėsi, kaip 
asmenų, kurie gyvai ginčijasi.

— Jie neatsako, — sakė sau Petras.
— Jie nori mane užmušti.

— Jis leidosi pirmyn keletą žingsnių.
— Ponai plėšikai, — pakartojo jis. — 

Aš jums prisiekiu, kad neturiu pinigų 
su savim. Tikrai aš einu gydytojo. 
Leiskite man praeiti. Aš jums priža
du rytoj atnešti savo gražiausius žais
lus. Mano krikšto tėvas davė man 
spalvų dėžutę, gražią knygą, pilną pa
veikslėlių ir kardą su odos diržu. 
Leiskite praeiti. Aš ateisiu pas jus ry
toj rytą.

Užtikrintas pažado, Petras pradėjo 
bėgti, palikdamas juos toli, kiek galė
jo. Paspaudė žingsnius per mišką ir 
pasiekė miestelį nieko nesutikdamas. 
Bet jo baimė buvo taip stipri, kad jis 
išblyškęs ir drebąs atvyko pas gydy
toją.

— Mano vargše vaike, — tarė šis.
— Kas yra?

A. Paalksnytė.

Skruzdžių ir nykštukų karas
(Tęsinys iš Nr. 7).

6. NARSUTIS PASAKOJA.
Kariuomenei išžygiavus ir visiems kiek aprimus, Narsutis 

papasakojo kas atsitiko:
— Išėję mišką pasiekėme laimingai. Iš pradžių per mišką 

ėjome be jokių nuotykių. Ėjome paskirai, plačiai išsisklaidę. 
Slinkome ko atsargiausiai, prisidangstydami medžių, krūmų ir 
žolių šešėliais. Per aikšteles šliaužte šliaužėme.

Buvome ne tik atsargūs, bet ir akylus. Pamatę ką nors že
mėje juoduojant, slinkdavome artyn pažiūrėti ar ne mūsiškis 
guli. Apžiūrinėjome kiekvieną griovį, kiekvieną duobę. Bet 
visos pastangos veltui — jokių pėdsakų kaip nėr, taip nėr.

Taip gana gerą gabalą nuslinkus, vienas žvalgų trumpai 
riktelėjo ir nutilo. Jam taip pat atsiliepė antras, trečias. Grįžte
lėjau atgal. Ogi, už sprando begriebianti jį skruzdė. Daviau 
smarkų šuolį į šalį ir užpuolike nebenutvėrė. Pasileidau bėgti 
atgal. Bebėgant ėmė leistis skruzdės iš medžių ir stoti kelią. 
Pasirodo, ten ilsėtasi visos jų kariuomenės. Dabar supratau, kur 
dingo ieškomieji. Taip pat buvo aišku, kas atsitiko maniškiams.

Narsučiui tai papasakojus, pilyje kilo verksmas. Raudojo 
vaikai netekę tėvų, seserys brolių, tėvai sūnų. Skaudu buvo 
žiūrėti.

7. PIRMASIS SUSIRĖMIMAS.
Kažkas pradėjo rėkti:
— Jau!... Jau!... Ateina!...

Ir tikrai. Iš miško šliaužė, lyg koks juodas audros debesys, 
skruzdžių kariuomenė. Ji slinko iš lėto, be jokios tvarkos, tirštai 
susigrūdusią mase.

Skruzdės artėjo prie lapais ir žolėmis apsiklojusių nykštukų.
' Žvalgai, ėję kariuomenės priešakyje, gražiausiai praėjo pro 

slapukus nieko nepastebėję. Per kai kuriuos perlipo lyg per ko
kius kupstelius. Netoli pilies sustojo ir ramiai sau laukė atžy
giuojančios kariuomenės.

Kariuomenė jau prie pat pasislėpusių nykštukų, o tie — 
nė krust.

— Kas?... Gal miega?... — Senis Nigdas, įlindęs ąžuole ge
nio prakapotoje skylėje, lyg kokioje sargybos būdelėje, stebi ir 
nervinasi, kad saviškiai nepuola.

Jau priešas kelia koją ant gulinčių nykštukų, tuoj visa ka
riuomenė užlips viršum ir sutryps.

Nigdas net tirpsta. Nebeištveria ir rikteli. Bet niekas' jo 
neišgirsta. Kuo nešoka iš ąžuolo pulti priešo. Bet staiga kyla 
nykštukų kariuomenė, kaip mūras, užsimoja buožėmis ir ima 
smogti į tirštą skruzdžių masę.

Skruzdės, staiga išdygusių nykštukų išgąsdintos, pakrinka 
ir metasi atgal. Ima ristis vienos kitoms per galvas. Kyla di
džiausias sąmyšis. Visai pakrikusi skruzdžių kariuomenė bėga, 
kaip akis išplikusi, o nykštukai tik vejasi ir kad taško, tai taško.
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Petras neišdrįso prisipažinti savo 
baimės. Jis papasakojo, kas nutiko jo 
tėvui ir gydytojas manė, kad šis įvy
kis taip sukrėtė jauną berniuką. Jis 
liepė paduoti jam stiklinę vyno. Tuo 
tarpu pakinkė arklį ir tuojau gydyto
jas, Petro vedamas, važiavo kur gyve
no tėvas Orbanas. Šis greitai atgavo 
sveikatą, bet jo sūnus labai nesidžiau
gė, nes turėjo išpildyti savo pažadą. 
Rytojaus rytą, saulei tekant, jis paėmė 
dažų dėžutę, paveikslų knygą, kardą ir 
nuėjo į miško pakraštį, kur buvo suti
kęs „plėšikus“.

— Aš esu tikras, kad jie manęs lau
kia, — sakė jis. — Ir kaip jie bus pa
tenkinti, kad aš jiems atnešu pažadė
tus žaislus.

Kuo labiau jis artinosi prie miško, 
tuo daugiau širdis plakė. Atvykęs į 
vietą, kur buvo sutikęs paslaptingus 
„plėšikus“, jis apsidairė į visas šalis, ir 
buvo labai nustebęs, kad nieko nemato. 
Bet apžiūrėdamas medžius, jis pamatė 
tris gluosnius prie kelio krašto, kurie 
turėjo plėšikų išvaizdą ir kuriuos ma
tė naktį. Vienas turėjo ilgas šakas, ku
rios atrodė kaip grūmojančios rankos; 
kitas turėjo mažas šakeles, kurios at
rodė, kaip susivėlusi galva; trečiasis, 
palenktas vėjo, buvo palinkęs į tuos du 
kaimynus ir, atrodė, ginčijosi su jais.

Jis prisiartino prie jų, gerai apžiū
rėjo ir pradėjo juoktis iš savo bailu
mo. Linksmas grįžo į namus, priža
dėdamas ateityje būti geresniu-, protin
gesniu ir drąsesniu.

Iš prancūzų kalbos vertė A. Šlioge
rytė, Panevėžio merg. gimnazijos VII 
kl. mokinė.

UŽDAVINIO TĄSA IŠ NR. 5—6.
Kai saulutėj sutirps sniegas, 
Gamtužėlėj pranyks miegas, 
Suks gūžteles paukštužėliai, 
Kažin ar besuks galveles skautužėliai?

Taip gana ilgai galvojau, 
Kartais, kiek paabejojau, 
Bet kai laiškus pamačiau, 
Tiesiog akis pastačiau:

Kiek redakcijoje laiškų!
Ypatingi laiškai du:
Vienas brolio Juodkos Vyto, 
Antras — brolio išvaryto;

(Ne iš klasės, bet iš pupų).
Dirbta jo saulėtu ūpu — 
Šeši kūriniai sukurta.
Matyt, žino kokį burtą, 

Nes visi jo kūriniai 
Nupaišyti taip žaviai, 
Tartum kokio Rafaelio, 
Nors tai darbas skautužėlio.

Plėšdams laiškus viens po kito, 
Radau brolio Juodkos Vyto, 
Jau pažįstamo kūrėjo.

Jis net ketvertą suspėjo 
Naujų dalykų surasti.
Visi puikūs, neprasti.

Lempai stiklas ir gitara, 
Pažiūrėt malonu, gera.
Įdomiausia šuns galvutė, 
Kiek silpnesnė, tai bonkutė.

Brolio daug pasidarbuota, 
Brolio Algio „Daiktų puota“ 
Man labai, labai patiko, 
Tik gal brolis apsiriko 

Nes jis keletą daiktų 
Pakartojo iš senų, 
Kurie brolio „Daiktų puotą“ 
Daro lyg nuplagijuotą.

Už kitų nors ji gražesnė, 
Bet vertė jos daug mažesnė.

Todėl ir tavo „Puotos“ 
Dėliai vietos stokos 
Šį kartą neįdėsiu.
Vieną broliui dar priminsiu, 
Kad per daug jau sudėtinga 
Ir šiek tiek darnumo stinga. 
Iš geriausiųjų darbų 
Įdėsiu čia tiktai du: 
„Šuns galvutę“ Juodkos Vyto, 
O „Iš pupų išvaryto“ 
Taip vadinamą „Skautelę“, 
Jo mieliausiąją seselę. 
Ir toliau tokiu pat ūpu, 
Kaip „Išvarytasis iš pupų“, 
Sukit galvas, mieli broliai, 
Taip pat uoliai, kaip lig šiolei! 
Abu gaunat dovanų, 
Po du tuzinu taškų.

Daugalonių Antanėlis.

Daug skruzdžių paklojo nykštukai, bet dar daugiau jų su
trypė bėgą saviškiai. Skruzdžių gulėjo lavonas prie lavono, o 
nykštukų nei vienas nežuvo.

Išgąsdintoms skruzdėms atrodė, kad jas vejasi didžiausia 
kariuomenė, o iš tikrųjų buvo tik menka saujelė.

Skruzdės, žymiai praretėjusios, vos ne vos pasiekė mišką. 
Čia jos sukaupė paskutines jėgas, kibo į medžius ir beregint lie
menimis subėgo tarp šakų. Išgąsdintos lindo po lapais, po atka
rusia žieve, o kitos, neradusios kur pasislėpti, bėgo į pačias vir
šūnes, kad nykštukai taip greitai nepasiektų.

Skruzdėms pasprukus, nykštukai sustojo, išskėtė rankas ir 
nustebę vėpsojo. Nebežinojo ką veikti.

Lipti į medžius ir ten kautis — jokiu būdu neįmanoma. 
Laukti kol skruzdės ims badauti ir pasiduos, nėra tiek daug 
kantrybės. Palikti jas ir grįžti namo — tas pats, kas priešą pa
leisti ir laukti kol jis pasikvies pagalbos ir daug atsargesnis vėl 
atžygiuos.

Taip nykštukams bestoviniuojant ir belūkuriuojant, tarp 
šakų, kur buvo pasislėpęs priešas, pasigirdo čežėjimas. Buvo 
aišku, kad skruzdės sujudo.

Čežėjimas darėsi vis garsesnis ir garsesnis ir pagaliau iš 
medžių pasipylė kariuomenė.

Pasirodo, kad skruzdės, saugiai pasislėpusios, atsigavo, apsi
žvalgė ir pamatė, kad nebuvo ko išsigąsti. Juk nykštukų tik 
saujelė. Buvo gėda ir pikta.

Skruzdės medžių liemenimis leidosi žemyn. Nykštukai puo
lė. Ėmė kuokomis tvoti į liemenis ir kloti skruzdės. Beregint 

apie kiekvieną medį susidarė lavonų krūvos. Nykštukai net 
nebetaikydami kirto ir nei vienas smūgis nebuvo veltui.

Skruzdės visai įniršo. Nustojo ropoti liemenimis ir ėmė 
tiesiog šokti nuo šakų ant nykštukų.

Dabar nykštukams darėsi riesčiau. Kiekvienam teko gin
tis nuo dešimties, dvidešimties ir net daugiau užpuolikių.

Nuo nykštukų smūgių jos krito viena po kitos, kaip smilgos 
nuo dalgio, tačiau jų eilės nė kiek nemažėjo, nes iš medžių jų 
plūdo vis daugiau ir daugiau.

Nykštukų jėgos seko. Matydami, kad ilgiau nebegalės atsi
laikyti prieš skruzdės, pasileido bėgti. Skruzdės vijosi ir tven
kė kelią. Teko jėga skintis taką. Ir tik nepaprastai dideliu var
gu buvo prasiveržta į priekį.

Nykštukams teko bėgti vien lavonais nuklotu lauku. Te
ko lyg per kokias kliūtis šokinėti.

Skruzdės besivydamos kaskart vis labiau ir labiau likosi.
Plačiai pravertos pilies durys laukė atbėgančiųjų. Vos tie 

susigrūdo į vidų, tuoj jos užsitrenkė ir paliko anapus stovėti 
nieko nelaimėjusias skruzdės.

Bet užpuolikės nedelsė. Apgulė ąžuolą ir stropiai ėmė ieš
koti, ar neras jame kokio nors plyšelio įsiveržti į vidų. Jos viską 
apžiūrinėjo, kiekvieną žingsnį uostinėjo, landžiojo supleišėjusios 
žievės grioveliais, kietomis žiaunomis bandė ją plėšti, bet viskas 
buvo veltui. Nors ąžuolo vidurys išpuvęs, tačiau sienų rievės 
ir žievė kaip geležis.

Ąžuolas ištikimai saugojo didžiąją paslaptį ir jame pasi
slėpusius nykštukus.
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Kodėl taip ilgą laiką nebuvo 
dedamas šis skyrelis?

Šis klausimas, tur būt, daugelį foto 
mėgėjų domina. Atsakymas trumpas — 
dėl to, kad šio skyriaus vedėjas yra sy
kiu ir viso laikraščio redaktorius. Pasku
tiniuoju metu visą laiką turime tiek daug 
aktualios medžiagos, kad niekaip nega
lime įdėti visos medžiagos, kurią paruo
šiame spaudai — vis tenka dalį jau spaus
tuvės surinktos medžiagos palikti kitam 
numeriui. Kai kyla klausimas, ką palikti 
kitam kartui, pats pirmasis „kandidatas“ 
atidėti yra foto mėgėjų skyrelis. Kaž ko
dėl, atrodo, bus geriau, jei atidėsiu savo 
tvarkomą skyrelį. Taip kaikurie surinkti 
šio skyriaus rašinėliai jau paseno ir teko 
visai išmesti. Dėl to, jei dabar, kada foto 
mėgėjams prasideda pats darbymetis, šis 
skyrelis dažniau pasirodys, tikimės, kad 
tie, kurie nefotografuoja, pretenzijų ne
reikš.

Greit išeis knygos „Fotografuoti 
gali kiekvienas“ antroji laida.
Ši knyga jau senai išparduota ir foto 

mėgėjai nuolat teiraujasi, kada išeis ant
roji laida. Kadangi knygą išleido „Skau
tų Aidas“, galimas dalykas, kad ir jūsų 
apie šią knygą pasiteirauja. Galite vi
siems pasakyti, kad knyga greit išeis, bet 
turinys bus toks, kad daugelis jos nebe
pažins. Antroji laida yra labai perdirbta 
ir praplėsta. Kaikurie dalykai išleisti, 
daug naujų įrašyta. Bus per 150 iliustra
cijų, kurių daugumas naujos, pirmoje lai
doje nebuvusios. Visi klausimai nušviesti 
pagal pačius paskučiausius foto mokslo ir 
praktikos patyrimus. Kaina liks, tur būt, 
tokia pat.

Mes nenustojame vilties?
Jau senokai pradėjome dėti nuotrau

kas, dėl kurių prašydavome pareikšti sa
vo nuomonę pačius skaitytojus, nes tai 
vienas geriausių būdų mokytis gertai fo
tografuoti. Deja, maža tesusilaukdavome 
atsakymų, o kartais net nė vieno negau
davome. Ir nežinia kodėl: dėl to, kad bū
tų sunku nurodyti nuotraukos trūkumus 
ir gerąsias puses, ar todėl, jog atrodo ne
verta dėl tokių dalykų sukti galvą? Pa
galiau buvome nusistatę, dėdami tokias 
pamokinančias nuotraukas, patys nurody
ti jų trūkumus. Tačiau paskutiniuoju me
tu „apsigalvojoine“ ir nutarėme dar sykį 
pamėginti įdėti nuotrauką įvertinti skai
tytojams. Mat, esame optimistai. Prašo
me visus tuos, kuriems atrodys ši nuo
trauka gera ir tuos, kurie ras joje trū
kumų, parašyti mums savo nuomonę iki 
gegužės mėn. 15 dienos. Įdomiausi teigia
mą ir neigiamą vertinimą paskelbsime ir, 
jei reikės, pridėsime savo pastabų.

Skautas teikia pagalbą sužeistajam.

Reta proga pamatyti geriausių už
sienio foto mėgėjų nuotraukų.
Lietuvos foto mėgėjų draugija šiemet 

mini savo 5 metų sukaktis ir ruošia jubi
liejinę foto parodą. Į šią parodą buvo pa
kviesti dalyvauti ir užsienių foto mėgėjai. 
Nors užsieniams ir vėlokai buvo apie šią 
parodą paskelbta, tačiau vis tik atsiuntė 
apie 130 nuotraukų įvairių kraštų foto 
mėgėjai. Tam tikra komisija, kurią su
darė inž. Daugėla, p. A. Giedraitis ir vyr. 
sktn. K. Laucius, iš atsiųstųjų nuotraukų 
parinko apie 80 išstatyti parodoje. Tai 
rodo, kad buvo parinkti patys geriausieji 
darbai. Savo foto mėgėjams komisija, ži
noma, buvo daug „nuolaidesnė“, tačiau 
vis tik teko padaryti geroką atranką (at
mesti apie trečdalį patiektųjų). Mūsiškių 
vienas mėgėjas šiemet galėjo išstatyti ne 
daugiau, kaip 10 nuotraukų. Tokiu būdu 
šiemet parodos lygis turėtų būti žymiai 
aukštesnis, kaip kitais metais. Ši paroda 
— puiki proga palyginti mūsiškių ir už
sieniečių mėgėjų darbus. Paroda bus ati
daryta apie gegužės mėnesio 1 d. ir tęsis 
ligi 15 d. karininkų ramovės salėje. Kas 
turėtų progos parodos metu atvykti į Kau
ną, būtinai turėtų ją atlankyti.

Lietuvos foto mėgėjų draugijoje visą 
laiką aktyviai dalyvauja ir mūsų organi
zacijos nariai: 4 metus pirmininkavo 
pasktn. prof. Kolupaila, o dabar pirmi
ninkauja majoras Milaševičius (tautinės 
stovyklos vadijos ūkio skyr. v-kas). Se
kretoriumi yra stud, skautas D. Cibas.

Kada įvyks šių metų „Skautų 
Aido“ foto konkursas?

Šiemet, kaip ir kitais metais, foto mė
gėjams įvyks konkursas. Jis tęsis nuo š. 
m. birželio mėn. 15 d. iki rugpiūčio mėn. 
15 d. Tema — mūsų tautinės stovyklos •— 
apims ne tik pačias stovyklas, bet ir pa
ruošiamuosius joms darbus, kad galėtų 
jame dalyvauti ir tie foto mėgėjai, kurie 
negalės atvykti į stovyklą.

REDAKTORIAUS
KAMREEIS

9 Turime kartoti seną giesmelę, nes vis 
dar yra bendradarbių, kurie nekreipia 
dėmesio į daug sykių mūsų kartotus pra
šymus. Štai, skit. M. N-nas koresponden
ciją apie kovo mėn. 6 d. įvykusią jų 
mieste iškilmingą skautų ir skaučių su
eigą šv. Kazimierui paminėti parašė tik 
kovo mėn. 30 d., o mes ją gavome IV.2. 
Spręskite patys, kokią vertę laikraščiui 
turi tokios korespondencijos. Arba, kiek 
sykių esame čia minėję, kad negalime dė
ti korespondencijų, kurių autoriai nenu
rodo redakcijai savo tikrosios pavardės ir 
adreso. Šis reikalavimas nurodytas ir 
kronikos skyriaus paantraštėje. Deja, 
korespondencijų be autoriaus pavardės vis 
gauname. Štai šiomis dienomis gavome iš 
Ugn. J. G. (Kaunas) korespondenciją apie 
„Perkūno Dievaičio“ draugovės vyčių bū
relio veiklą, kurioje vietoje pavardės ir 
adreso parašyti tik aukščiau nurodyti ini
cialai. Aišku, jos nedėjome.
® Skltn. M. N-nui. Labai gera, kad pasi
ryžai užsisakyti „Skautybę“, nes be jos 
negali apseiti nė vienas vadovas, ypač 
šiemet, kada joje daug rašoma tautinės 
stovyklos reikalais. Pirmuosius šių metų 
numerius dar galėsi gauti.
© Psktn. D. Venckienei. Tamstos pavardė 
prie „Velykų zuikio“, matyti, buvo pra
leista dėl skyriaus redaktoriaus neapsi
žiūrėjimo. Prašome atleisti. Šį nemaloni! 
neapsižiūrėjimą dabar atitaisome. Savin
tis Tamstos kūrinėlį redakcijoje niekam 
ir į galvą mintis neatėjo.
© Aleksui G. Atsakymą į savo klausimus 
dėl įsirengimo radio aparato tautinėje sto
vykloje savo palapinėje ir avio modelių 
rungtynes rasi „Skautybės“ Nr. 12.
9 Giedrei. Tamstos rašinį gavome pačioje 
„darbyrųetėje“ — ruošiant spaudai nume
rį. Tuo metu gautų rašinių nespėjome 
perskaityti. Dėl to atsakymą, ar rašinį 
spausdinsime, Tamsta rasi kitame numery. 
© Liudai Baltrušytei. Eilėraštį „Tautinė 
stovykla“ įdėsime kitame numery. «
• Tiems, kurie čia nerado sau atsaky
mo. Paskutiniuoju laiku gavome daug 
rašinių, kurių nesuskubome peržiūrėti. 
Kai tik perskaitysime, pranešime, ar 
galėsime sunaudoti.

• Poetams. Eilėraščių taip pat gau
name nemažiau, kaip ir korespondencijų. 
Aišku, kad dėl to negalime įdėti ir visų 
tų, kurie tinka spausdinti. Visus gautus 
eilėraščius sudėjome į eilėraščių papkę. 
Kai laikrašty bus daugiau vietos (po tau
tinės stovyklos), geresnius pradėsime 
spausdinti.
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Mūsų gyvenimas vaizduose
KLIŠĖ IŠ KŪNO KULTŪROS RŪMŲ PROPAGAN DINIO LEIDINIO „PIRMOJI LIETUVOS TAUTINĖ 

OLIMPIADA 1938 M.“. NUOTRAUKOS ĮVAIRIŲ AUTORIŲ; MONTAŽAS G. ORENTO.
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