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SVEIKA IR TAURI ŠEIMA 
MYLIMAI TĖVYNEI!

Mūsų Šefo Jo Eksc. Respublikos Prezidento A. Smetonos mintys apie šeimą.

Šių metų gegužės mėn. 1 d. Kaune buvo iškilmingai švenčiama Motinos Diena 

ir šeimos savaitė. Atvykęs į šias iškilmes Respublikos Prezidentas pasakė ilgą, labai 
įdomią kalbą apie šeimos reikšmę tautai ir valstybei. Ši kalba buvo transliuota per 

radiją ir atspausdinta laikraščiuose. Visiems vyresniojo amžiaus skautams ir skau
tėms patariame ją perskaityti, jei kas dar neskaitė, o čia dedame keletą minėtos kalbos 
atskirų minčių, kurios, mūsų nuomone, turėtų būti įdomios visiems skautams-ėms.

Pirmiausia, seniausia ir tvirčiausia žmonių drau
gija yra šeima. Joje vyras ir moteris, drauge gyven
dami, randa pilną žmogaus paskirtį.

*
Šeima žmonijos mokytoja ir auklėtoja. Šiaip ar 

taip, šeimos vaidmuo civilizacijos pažangoje yra visų 
didžiausias. Jos dėka tegalėjo rastis platesnių ben
dravimo santykių, kurtis įvairių draugijų, telktis 
giminės kiltimis ir tautomis. Šeima, vadinasi, yra 
kertinis akmuo visuomenės santvarkai.

*
Mums metas rimčiau kovoti ir su palaidu žmo

gumi, nemėgstančiu dirbti darbo ir duodančiu valios 
savo piktiems ingeidžiams. Šit mažųjų vaikų prie
glaudose nebeužtenka vietų rastiniams ar pamesti- 
niams. Tai nežinomų, pasislėpusių tėvų vaikai, tai 
negailestingai apleistos gyvybės, kurias visuomenė 
verčiama imti savo globon. Tai ne tėvai, o brako
nieriai, kurie žudo motinų ir vaikų laimę, o kartais 
ir juos pačius. ♦

Vienas rusų rašytojas (rodos, L. Tolstojus?) 
yra pasakęs: Kto preliubodei, tot i žiodei. Daug tei
sybės pasakyta: Kas gašlauja, tas ir vagiliauja, tas 
ir galžuda tampa. Kas nesivaldo lyties aistroje, tas 
dažniausiai nusižengia ir kitur dorovėje. Kad tai 
tiesa, tai rodo ir teismų praktika. Aistrieji palaidū
nai — visuomenės vėžys. Tatai žinant, reikia laiku 
rasti priemonių jam šalinti.

*
Šeima nėra kokia sala tautoje, taigi visa, kas 

aplinkui darosi, ją pasiekia ir šiaip ar taip ją pavei
kia: literatūra ir filmą, rodančios piktinantį keno 
gyvenimą bei prisunktą erotizmo ir skelbiančios lais
vą ir palaidą meilę, apie kurią tik esame kalbėję. Visa 
tatai juk niekina dorines vertybes ir jų vieton sprau- 
džia neraliuotą aistrą. Tai nešvari kontrabanda, 

siekianti pelno, prisidengusi menu, mokslu ar netau
riai suprantama laisve. Kovoti su tomis blogybėmis 
jau nebe vienos, o visų šeimų dalykas, ir su tuo, kas 
bloga, reikia kovoti tuo, kas gera: tauri literatūra ir 
filmą, tauri spauda. Šeima, kaip esu neseniai turė
jęs progos pasakyti, yra geriausia auklėtoja, todėl 
ji tenka rūpestingiausiai saugoti ir jai padėti reikia. 
Geriausia auklėjimo talkininkė jai turėtų būti mo
kykla.

*
Kaip tautai, taip ir šeimai yra vienybė sklan

daus auklėjimo pagrindas. Žinoma, nėra namų be 
dūmų. Kas be ko! Bet, kad tų dūmų mažiau būtų, 
reikia troba nuolat vėdinti. Darbas — tikriausias 
visų doros negalavimų gydytojas, darbas — pylimas 
prieš visokius šeimos židinio ardymus.

♦
Mes jaučiame ir žinome, koks žymus vedamas 

gimdytojėlės vaidmuo šeimoje. Ji maitina, ji auklėja 
ir moko vaikus, jų buitim sielojasi, gyvena nerimą ir 
vargą dėl jų. Su motinos meile negali lygintis jokia 
kita meilė.

Ko ji verta, kiek ji brangintina, skelbia mūsų 
dainos. Mūsų motinų rankose mūsų šeimų ir mūsų 
tautos likimas. Tačiau kiek jų daug nesusilaukia iš 
savo vaikų pelnytos meilės ir pelnyto atsidėkojimo! 
Liūdna apie tai pamanyti. Motina užugdo būrį vaikų, 
o šie kartais nestengia išlaikyti jos vienos senatvėje. 
Tai liūdna tiesa. Kas iš jos eina? Eina, kad prieauglį 
auklėtume toliau taip, kad jis daugiau gerbtų ir my
lėtų motiną. Bet yra juk (ir tai ne paslaptis) ir ne
tikusių motinų. Taigi mūsų rūpestis, kad ateityje 
tokių nebebūtų.

♦
I

Mūsų meilė ir pagarba motutėms, gyvoms ir mi
rusioms ! Sveika tauri šeima mūsų mylimai Tėvynei!

187 ■LiSk va!sr.| 
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VALSTYBES 
YEA VISE C

Keletas skautams įdomesnių žinių apie

SALELMAS 
REIKALAS

mūsų kariuomenės ruošimą tėvynę ginti

Artėjant kariuomenės ir visuomenės šventei, -kuri 
įvyks šio mėnesio 15 dieną, mūsų kariuomenės vadas 
brig, generolas S. Raštikis, kuris dabar eina ir krašto 
apsaugos ministerio pareigas, šio mėn. 4 d. sukvietė 
spaudos atstovus ir painformavo, kaip ruošiama ka
riuomenė tėvynę ginti. Jo įdomų ir labai platų pra
nešimą atpasakojo visi laikraščiai. Dėl to mes čia ne
pasakosime viso jo pranešimo turinio, o tik nurodysi
me keletą minčių ir faktų, kurie įdomūs ir įsidėmėtini 
mums, skautams.

Savo pranešime kariuomenės vadas labai teisin
gai pažymėjo, kad už valstybės saugumą negali būti 
atsakinga viena kariuomenė, kaip kai kurie mano. 
Valstybės saugumas yra mūsų visų reikalas, visi už 
jį esame atsakingi, ir dėl to visos mūsų valstybinio 
gyvenimo sritys turi būti derinamos su krašto sau
gumo reikalais. Nors mes jau nesykj ,,Skautų Aide” 
esame pabrėžę, kad ateities karuose turės kovoti visa 
tauta ir dėl to kiekvienas gyventojas, nuo didžiausio 
iki mažiausio, turi būti pasiruošęs visais galimais bū
dais ginti savo krašto laisvę, tačiau dar sykį prisi
minti šį dėsnį, jog krašto laisvė ne vien kariuome
nės, bet ir kiekvieno mūsų reikalas ir šioje srityje 
visi nešame lygią atsakomybę, nebus per daug.

Toliau įsidėmėtina labai teisinga kariuomenės va
do mintis, kad lengva kalbėti ir sumanymus teikti 
nuošaliau stovint ir už savo žygius neatsakant. Kaip 
visi žinome, ryšium su kovo mėn. 17—19 d. įvykiais, 
nemaža kas buvo nuomonės, kad kariuomenė turė
jusi kitaip pasielgti. Buvo kalbama apie kariuome
nės koncentraciją, mobilizaciją ir kita. Taip kalbėjo 
ir galvojo ir labai gerus norus turį žmonės. Kariuo
menės vadas labai teisingai nurodė, kad labai lengva 
kalbėti, davinėti patarimus, kai stovi nuošaliai, ne
neši atsakomybės ir nežinai tikrovės. Susidūrus su 
tikrove nevisuomet prieinama tokių išvadų, kaip iš 
šalies žiūrint, atrodo, reikėjo prieiti. Tai visiems 
reikėtų gerai įsidėmėti, nes tas pat yra kiekvieną 
organizuotą veikimą vertinant. Aišku, mes nenorime 
pasakyti, kad nuošaliai nuo kurio nors darbo stovė
damas negali vertinti dirbančiųjų žygių. Tačiau drą
siau galima kalbėti tik tada, jei tą darbą, kuri vertini, 
pažįsti, ir visuomet reikia pagalvoti, ar iš tikrųjų 
galėjo kitaip pasielgti. Vertinant kitų darbą negali
ma daryti labai griežtų, neapgalvotų išvadų.

Trečias iš kariuomenės vado pranešimo mums, 
skautams, ypatingai įsidėmėtinas dalykas yra prieš
lėktuvinės apsaugos reikalai. Kariuomenės vadas 
nurodė, kad šioje srityje dabar ne visur aktyviai dir
bama ir rudenį bus daugiau susidomėta šiuo reikalu. 
Kaip jau rašėme pereitajame numery (žiūr. vyr. sktn. 
V. Šenbergo straipsnį „Svarbi pareiga tėvynei”), mes, 
skautai, esame pasiryžę šioje srityje ateiti kariuome

nei į talką. Ir šiuo reikalu yra jau nemaža padaryta. 
Brolijos vyriausioji vadija jau yra priėmusi vyr. sktn. 
Šenbergo, studentų skautų atsargos karininkų būre
liui padedant, paruoštas programas skautams oro se
kėjams. Prie brolijos vyriausios vadijos organizuo
jamas specialus skyrelis rūpintis šiais reikalais. Pra
ėjus tautinėms stovykloms šio darbo teks imtis dideliu 
atsidėjimu.

Ir paskutinis dalykas, į kurį mes norime ypatin
gai atkreipti skautų dėmesį, atpasakodami kariuome
nės vado mintis, yra karo vadovybės pastangos pa
kelti kariuomenės moralinio ir kultūrinio auklėjimo 
lygi- Kariuomenės vadas pažymėjo, kad karo vado
vybė į šią sritį kreipia daug dėmesio, nes gerai su
pranta, kad morališkai silpno kovotojo rankose gink
las labai susilpnėja. Kariui, be gero ginklo, reikia ir 
gerų moralinių vertybių. Mes, skautai, tai turėtu
mėm gerai įsidėmėti ir ateiti šiame reikale kariuo
menei į talką. Kaip, kuriuo būdu? — ne vienas gal pa
galvos. Aišku, ne organizuotai, bet kiekvienas pa
skirai. Nuėję atlikti karinę prievolę ar patekę į nuo
latinę kariuomenės tarnybą, būkime visais atžvilgiais 
pavyzdingi kariai. Jau vien tuo labai daug bus pa
daryta. Kiekvienas turėtų gerai atsiminti, kad kam 
daugiau duota, iš to daugiau ir reikalaujama. Skau
tas yra daugiau gavęs iš visuomenės ir valstybės, 
kaip jo brolis iš kaimo. Dėl to jis daugiau ir turi 
atiduoti valstybei ir tautai. Skauto elgimasis ka
riuomenėje, kur yra kitokios, kaip viešajame gyve
nime, sąlygos, kaip tik puikiausiai parodo, kiek jis yra 
tikras skautas, kaip jį paveikė skautiškasis auklė
jimas.

Kariuomenės vadas papasakojo daug dalykų apie 
kariuomenės ruošimą tėvynę ginti, pvz., apie karinio 
mokymo, karo pramonės, savojo karo laivyno kūri
mo eigą, ginklų fondo veiklą ir kita. Iš kitų jo sumi
nėtų dalykų čia dar norėtumėm priminti sumanymus 
sustiprinti karinį parengimą ir kariuomenės fizišką 
lavinimą. Karinis parengimas vidurinėse mokyklose 
eina gana gerai ir planingai. Numatoma greitu lai
ku jį įvesti ir mūsų aukštosiose mokyklose — uni
versitete, žemės ūkio ir veterinarijos akademijose, 
prekybos ir pedagoginiuose institutuose, — kur jis 
bus privalomas. Taip pat sustiprinamas ir kariuo
menės fiziškas lavinimas. Fizinio lavinimo progra
moje numatyta, ką kiekvienas karys turės privalomai 
išmokti ir atlikti. Šie karo vadovybės sumanymai 
skatina kiekvieną moksleivį labiau susidomėti kari
nio rengimo ir gimnastikos pamokomis, į kurias ne 
vienas yra linkęs dažnai pro pirštus pažiūrėti. Kuo 
daugiau išmoksime mokykloje, tuo lengviau bus ka
riuomenėje ir būsime ten naudingesni.

Tai šit keletas minčių, kurias vertėtų pasvarstyti 
artėjančios kariuomenės ir visuomenės šventės proga.

Gegužės m. 15 d. visi dalyvaukime kariuomenės ir visuomenės šventėje
■ 188 ■
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Pažinkime „SKAUTŲ AIDO” platinimo garbės konkurso laimėtojus

Papilės Simono Daukanto l-ji jaunesniųjų skautų draugovė

Dešinėje:

Visi draugovės nariai prie savo 
mokyklos durų.

Kairėje:

Draugovės įkūrėjas ir dabartinis 
draugininkas mokytojas Pranas 

Sliauteris.

Draugovė įsteigta mokytojo Pr. 
Šliauterio rūpesčiu 1933 m. rugsėjo 
mėnesį Papilės S. Daukanto pra
džios mokykloje.

Pirmaisiais gyvavimo metais 
draugovėje buvo apie 30 narių — 
skautų ir skaučių, o vėliau draugo
vėje buvo net 50 narių.

1937 metais vasario mėn. drau
govė pasiskirstė į dvi draugoves — 
skautų ir skaučių. Berniukų drau
govėje liko 27 skautai.

Draugovė 1934 m. vasario mėn. 
16 dieną surengė pirmą kartą viešą 
vakarą ir iškilmingą nepriklausomy
bės šventės minėjimą. Tais pačiais 
metais gražiai ir įspūdingai paminė
jo Motinos Dieną.

1935 m. vasario m. 16 d. draugovė 
surengė vakarą, o gegužės mėn. 5 d. 
— Motinos Dienos minėjimą. Jaun. 
skautai suvaidino 2-jų veiksmų ko

mediją „Plėšikai“ ir 1-no v-mo sce
nos vaizdelį „Našlaitės“.

1936 m. vasario mėn. 16 d. suren
gė taip pat vakarą; buvo suvaidinti 
3 vaizdeliai: „Nepriklausomybės 
šventė“, „Skautai pasiilgo Vilniaus“ 
ir „Skautų egzaminai“.

Be to, tais pat metais iškilmingai 
paminėjo Motinos Dieną ir dalyvavo 
Joninių naktį, birželio m. 24 d., eise
noje su deglais per miestelį prie su
rengto laužo, kur jaun. skautai iš
pildė didesnę programos dalį ir labai 
gražiai nuteikė susirinkusią Papilės 
miest. ir apylinkės visuomenę, pada
rydami labai gilaus įspūdžio ir suda
rydami apie save geriausią nuomonę.

Taip pat 1937 ir 1938 metais drau
govė surengė Motinos Dienos minė
jimą — vakarą ir gražiai visuome
nėje užsirekomendavo.

Nors draugovėje visi skautukai 
maži, bet 1937 metais stovyklavo tris 
dienas už 4 km nuo Papilės m. gra
žioje Ventos upės pakrantėje.

„Skautų Aidą“ jaun. skautai pa
mėgo ir šiemet laimėjo „Sk. Aido“ 
platinimo garbės konkursą.
DRAUGININKAS VYR. SKLT. 

PRANAS ŠLIAUTERIS
gimė 1897 m. spalių mėn. 16 die

ną Papilės m., Šiaulių apskr. Yra 
mokytojas, visuomenininkas, koope
ratininkas. Dirba visose tautinėse 
organizacijose, k. a.: vadovauja šau
lių būriui, mokytojų sąjungos Papi
lės skyriui, JŪ rateliui, V. V. Sąjun
gos Papilės skyriui, jaunesn. skautų 
draugovei ir aktyviai dalyvauja vie
tos ekonominėse organizacijose — 
pieninėje, smulkaus kredito banke ir 
žemės ūkio kooperatyve „Atžala“.

Pradžios mokyklos mokytojo pa-

O ŠTAI KELETAS UOLIAUSIŲ ŠIŲ METŲ „SKAUTŲ AIDO“ PLATINTOJŲ.

S. Genys, 
laimėjęs I vietą.

E. Gimelis, 
laimėjęs III vietą.

S. Liužinas, 
laim. X vietą.

B. Jasburskis, 
laim. VI vietą.

E. Maksimavičius, 
laim. IX vietą.

■ 189 ■
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Klaipėdos Pedagoginio Instituto skautiškų studijų draugovė

Kairėje: 
Visa draugovė.

Dešinėje:
Dr-vės vadas pasktn. Bernotas.

Skautybė glaudžiai rišasi su auk
lėtojo darbu. Todėl kaip tik įsikūrė 
pedag. institutas, studentų skautų 
tarpe kilo ir skautiškoji mintis. 
Skautiškai minčiai realizuoti inicia- 

• tyvos imasi stud, psktn. R. M e d e - 
1 i s ir sk. vyt. VI. Triponis, ku
rie nieko nelaukdami, 1935 m. lapkr. 
mėn. 24 d. sukviečia visus studen- 
tus-es į skautišką pasitarimą. Skau
tiškoji mintis rado atgarsį. Į skautų 
vienetą įsirašo per 60 studentų-čių. 
Įsteigiamos dvi draugovės: skaučių 
ir skautų, kurioms duotas bendras 
vardas „Skautiškų Studijų Draugo
vė“. Skautų draugovės vadu paskir
tas psktn. R. Medelis, adjutantu sk. 
vyt. VI. Triponis. Skaučių draugovės 
vade paskirta sk. Br. Jurgelevi
čiūtė, adjutante sk. V. R i b a - 
čauskaitė.

Iš pirmųjų metų dr-vės skautiš
kos veiklos pažymėtini šie dalykai: 
stengiamasi susipažinti su skautybės 
sistema, plačiai nagrinėjama jos es
mė, gilinamasi į skautų ideologiją ir 
kt. Tam reikalui daug padėjo skau
tiškame darbe prityrę žmonės. Be to, 
buvo suruošti dramos kursai, kurių 
tikslas supažindinti busimuosius pe
dagogus su vaidybos menu. Per žie
mą gerai susipažinusios su skautų 
ideologija, pavasarį dr-vės suruošė

reigas eina nuo 1915 metų spalių 
mėn. 29 dienos.

Į skautų sąjungą yra įstojęs 1932 
metais liepos mėn. 14 dieną Klebo- 
niškyje. Ten pat lankė 1932 metais 
mokytojų skautų vadų kursus — sto
vyklą ir davė įžodį. Stovykloje — 
kursuose ėjo paskiltininkio pareigas. 
Simano Daukanto vardo jaunesn. 
skautų draugovę Papilėje suorgani
zavo — įsteigė 1933 m. rugsėjo mėn. 
ir jai sėkmingai vadovauja iki šiol. 

pavasario šventę, kurios metu 30 
skautų kandidatų davė įžodį.

1936 metų rudenį dr-vės sudėtis 
padidėjo, atvykus į institutą skau
tams. Toliau gilinamasi į skautų ide
ologiją. Taip pat tęsiami toliau ir 
dramos kursai. 1937 m. gegužės mėn. 
16 d. taip pat suruošiama pavasario 
šventė, kuri tampa tradicine. Šioje 
šventėje dalyvavo ir brolijos vadas 
vyr. sktn. pulk. J. Šarauskas, kuris 
begaliniu savo skautišku entuziazmu 
gražiai nuteikė visus skautus.

1937 metų vasarą dr-vės skautai 
uoliai padėjo ruošti „Santaros“ jau
nučių stovyklą. Kiti patys stovyklavo 
tuntų ruošiamose stovyklose.

Studentai skautai, atlikdami kas
met 10 dienų vasaros kelionę po įvai
rias Lietuvos vietas, praktiškai ple
čia savo skautišką patyrimą ir pla
čiau susipažįsta su kraštu.

Baigus dr-vės vadui psktn. R. Me
deliui ped. institutą, dr-vės vadu pa
skirtas psktn. A. N. Bernotas, 
adjutantu vyr. skltn. VI. Kunči
nas (dabar paskautininkis). Ir da
bartinis dr-vės vadas veikia ta pačia

A. Kakčiukaitė, 
iš „Skautų Aido“ platinto
jų skaučių daugiausia su

rinkusi prenumeratų.

DRAUGOVĖS VADAS PSKTN A. 
N, BERNOTAS

yra gimęs 1914 m. birželio 12 d.
1935 m. baigė Švėkšnos „Saulės“ 

gimnaziją. Į skautų sąjungą įstojo 
1930 metais Kudirkos vardo draugo- 
vėn, Švėkšnoje. Skautų organizacijoj 
ėjo šias pareigas: skiltininko, dr-vės 
adjutanto, vyčių būr. vado pavad., 
stovyklų adjutanto ir laužų vedėjo. 
Yra stovyklavęs keliose stovyklose, 
kuriose už įvairius projektus yra lai
mėjęs eilę premijų. Yra redagavęs 
dr-vės leidinius. Baigęs skiltininkų 
kursus Kaune.

1937 m. pakeltas į paskautininkio 
laipsnį.

kryptimi, kaip ir ligi šioliai. Nespė
dami visos skautybės pažinti prakti
koje, dr-vės nariai nors teoriškai stu
dijuoja ją iš turimos skautiškos lite
ratūros. Tam tikslui ir „Skautų Ai
dą“ šiais metais visi užsiprenumera
vome. „Skautybę“ užsiprenumeravo 
12 skautų.

Šiais metais ypatingas mūsų dė
mesys yra nukreiptas į tautinę sto
vyklą, kurioj nemažas skaičius, jei 
tik aplinkybės leis, žada dalyvauti.

Reikia pažymėti, kad dabartinis 
ped. instituto direktorius p. M. M a- 
č e r n i s yra didelis skautų bičiulis, 
kuris atsidėjęs seka mūsų veikimą ir 
kiek galėdamas pats padeda. Be to, 
dainos menu mums padeda ir ped. 
instituto lektor. p. St. S o d i s - 
Sodeika.

*

Paskutiniuose dvejuose numeriuose 
prašėme pirmąsias dešimt dovanų laimė
jusius platintojus skautus ir visas tris pla
tintojas skautes atsiųsti savo fotografijas 
Įdėti Į laikraštį, nes esame pažadėję tai 
padaryti. Deja, ne visi šio mūsų prašymo 
paklausė. Atsiuntusiems fotografijas skau
tiškai dėkojame.
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LAIŠKAS IŠ VILNIAUSBuvęs Vilniaus lietuvių skautų Vilniuje draugovės vadas sktn. Pr. Žižmaras kovėsi su lietuvių tautos įžeidėju Homme (žiūr. „Sk. Aido“ nr. 7, 154 psl.) ir laimėjo. Čia persispausdiname iš »XX Amžiaus“ šį laišką, tikėdamies skaitytojams būsiant jį įdomų.Red.
1938 m. kovo 17 d.
Atmins ją, be abejo, ilgai kiek

vienas lietuvis, kuriam tuo metu te
ko būti Vilniuje. Jau nuo pat ryto 
visos miesto tvoros, mūro sienos, 
skelbimų stulpai buvo išlipdyti 
„Kauno Žemės Lenkų Sąjungos Vil
niuje“ atsišaukimais, kuriuose kvie
tė Vilniaus miesto gyventojus į mi
tingą prieš Lietuvą.

Nejauku ir nedrąsu gatvėje kal
bėtis lietuviškai, nes. įvairūs miesto 
padaužos, nugirdę kalbant lietuviš
kai, pradeda plūsti Lietuvos valsty
bę, lietuvių tautą ir šnairuoti į kal
bančius lietuviškai.

— Ar verta duoti progą tiems 
padaužoms plūsti mūsų tautą, — 
tariau savo draugei ir pradėjom 
kalbėtis tai vokiškai, tai rusiškai, — 
juk tą dieną lietuviui žodžiu reaguo
ti į užgauliojimus, tai pasirašyti sau 
bemaž mirties aktą.

Kovo 18 d.
Ožeškienės aikštėje tribūna, aikš

tės kertėse ir Mickevičiaus gatvėje 
garsiakalbiai. Katedros bokšto laik
rodis muša 12. Laikraščių parda
vėjai šūkauja, rėkauja, nešioja ne

paprastus laikraščių priedus. Gat
vėmis plaukia žmonių minios. Visi 
skuba į mitingą. Nedrąsiai žvalgy- 
damies tai paskirai, tai po du eina 
pasiklausyti į mitingą ir lietuviai. 
Prasideda kalbos. Kalba vienas, 
kitas, plūsta lietuvius, reikalauja 
Lietuvos valstybę išbraukti iš žemė
lapio, šaukia „marš na Kovno“ ir t. t. 
Minia — daugiausia mokiniai, kurių 
tarpe persvara liaudies mokyklų, — 
klykia, šaukia. Išdidūs kalbėtojai 
pataikauja miniai, ieško kuo bjau
riausių prieš Lietuvą žodžių.

„Lietuva — tai pastumdėlių tau
ta“ — šaukia iš tribūnos studentas 
Homme. Apsiašaroja ne vienas mi
tinge esąs lietuvis, o Pranas Žižma- 
ras gilumoje širdies pasisako sau — 
„Nepamiršiu, niekše!“

Kovo 20 d.
Grįžta iš pademarklinijo kariuo

menė, minios vėl gatvėje, triukš
mas, ovacijos. Dantis sukandę 
klausos ir kai kurie lietuviai. Paga
lios visi skirstosi namo.

— Ar tamsta esi Homme? — 
klausia priėjęs su dviem liudinin
kais kavinėje Žižmaras.

— Taip, tai aš, — atsako Hom
me.

— Tamsta kalbėjai mitinge? — 
klausia tas pats Žižmaras.

— Taip, — drebančiu balsu pra
tarė atsargos karininkas, „Filoma- 
cijos“ korporantas Homme.

— Tad tamsta įžeidei brangiąją 
mūsų tautą, visus tautiečius. Už 
tai... — drožė Žižmaras antausį, 
kitą, metė ant stalo vizitinę ir išėjo 
gatvėn.

Arbitrai, sekundantai, posėdžiai, 
tylus rūsyje ginklų barškėjimas — 
fechtavimosi pamokos, didelis ner
vų įtempimas — tai kasdieninė Žiž- 
maro aplinkuma, tai nuolatinė at
mosfera, kurioje brendo mintis — 
žūt ar laimėt.

— Bus dvikovė! — pašnibždomis 
kartojo viens kitam lietuviai. Bet 
kada ir kur — nė vienas nemėgina 
netgi spėlioti. Suprantama, juk dvi
kovė — baisus dalykas. Kas gi jos 
norėtų?! Šiuo atveju mes ne patį 
kovos būdą pagerbiam, o tą drą
sumą ir ryžtingumą dėl savos tautos.

Gegužės 1 d.
Neatsižvelgdamas į daugybę dar-

P. TARASENKA ... Aš sviedžiau jums pirmą geležies gabalą.... Į visus kraštus aš vedžiau jūsų būrius pergalės ir garbės
PERKŪNO

ŠVENTYKLOJE

APYSAKA

Mokslininkai su Vytautu jo atrastu urvu di
deliu vargu nušliaužia į Perkūno požemį. Čia ran
da auksinę Perkūno stovylą, krivės Mortaus griau
čius, apyrankę ir jo parašytą senovės lietuvių raš- 
taženkliais knygą.

7. PERKŪNO VALIA.Lėtai, žodis po žodžio, jaunas mokslininkas skaitė toliau:— Aš, galingas dangaus ir žemės valdovas, dievas Perkūnas, jus, lietuvius, savo vaikais išrinkau.... Tamsią ir šaltą naktį, kai drebėjote iš baimės ir šalčio, kai mirtis jau žiūrėjo jums į akis, aš užžiebiau jūsų tamsiuose rūsiuose šviesų židinį ir jo šviesa ir šiluma atgaivinau jūsų sustingusius kūnus ir į širdį įdiegiau drąsą.— Iš tamsių girių ir niūrių pelkių aš išvedžiau jus į žaliuojančius laukus ir pavedžiau jums juos valdyti.... Šventam Rambyne naujam gyvenimui aukso žagrę, akėčias*) ir piautuvą jums suteikiau ir pirmas dirvos vagas išvariau.*) Padavimai kalba, kad Rambyne dievas Perkūnas davė lietuviams aukso žagrę, akėčias ir piautuvą ir išmokė žem
dirbystės.

ieškoti.... Aš jėga ir išmintimi jūsų vadus pažymėjau.... Aš sukūriau tave, galingoji Lietuvos valstybe ...... Aš per amžius saugojau jus nuo piktųjų jėgų.... Aš galybė ir jėga, man palietus sutrupa uolos ir sudreba žemė.... Aš jūsų vyriausias valdovas, amžinas Lietuvos valdovas.... Pavojuje drebančiomis lūpomis maldavote mano pagalbos, varguose nužemintai prašėte mano malonės, nelaimėje šau- kėtės užtarimo.... Aš per amžius buvau su jumis ir mano vardu jūs didžiuojatės.... Mano garbei ištaigingas šventyklas rengėte, aukštus au- kurus statėte, amžinus židinius kūrenote... Laukai ir girios skambėjo nuo krivių ir vaidelučių mano garbei giedotų šventųjų giesmių.... O dabar .’.. nedėkingieji vaikai...... Pradingo mano šventyklos ir aukurai. Užgeso šventieji židiniai, nebeskamba šventų giesmių aidai, nelenkiate man savo galvų, neieškote mano malonės... . Drąsą, jėgą ir kovą savo širdyje jūs pakeitėt ramybe___... Ne ramybėje, bet kovoje Lietuvos galybė. Kova laimėjote jos galybę, pražudysite ją ramybėje.... Nesantaika, pavyduliavimas, svetimybių pagundos pavergė jus.... Atsižadėsite savo tėvynės laukų, savo brolių, savo tėvų kalbos.... Sunyks Lietuvos galybė .:. Verguvės pančiai laisvas rankas surakins, nelaimės ir vargai jūsų gyvenimą apniks.
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bo, į besiartinančius pavasario se
mestro egzaminus, nutariau rytą 
išeiti miestan pasižiūrėti išalkusių, 
pabalusių Vilniaus bedarbių eise
nos, pasižvalgyti, susivokti, kokia 
mieste nuotaika, pavartyti kavinėje 
laikraščius. Einu Mickevičiaus gat
ve, diskutuoju su Varšuvos laikraš
čio korespondentu dėl pastatyto Mic
kevičiui paminklo projekto. Ta pačia 
gatve su mažu lagaminėliu rankoje 
drožia Žižmaras. Užsuka Rudnic- 
kio kavinėn. Tai naujiena, — juk 
jis ten bemaž niekad neateina. Einu 
ten ir aš.

— Sveiks, Pranai!
— Sveiks, bičiuli!
Žižmaras geria „pusę juodos“. Ob

servuoju. Jis truputį susinervinęs. 
Nuolat žiūri į laikrodį.

— Lauki, Pranai, jos? Nesierzink, 
tuoj ateis, — provokuojančiai klau
siu Žižmarą.

— Neįkalbėk savo ligos kitam. 
Žinai, kad su nieku neprasidedu, •— 
šypsodamasis kalba Pranas.

Netrukus ateina jaunas lietuvis gy
dytojas Valiulis su nedideliu pilnu 
portfeliu rankoje.

— Seniai lauki, Pranai? Juk dar 
anksti, — prataria daktaras.

— Kas, aš laukiu? — mėgina kaž
ką nuslėpti Pranas ir neatsargiai 
mirkteli savo draugui.

Man viskas aišku — šiandien 
dvikovė, — pamaniau ir nutariau 
pasekti. Prieš 11 vai. atsisveikino ir 
skubiai abu išėjo. Pro kitas duris 
ir aš. Bernardinų sode susitiko dar 

du asmeniu. „Tai jo sekundantai“ 
— pamaniau. Neklydau. Visi ketu
ri pasuko Karalių gatve, lenkų 
korporacijos „Polonia“ buveinėn.

— Taip, taip, — pakartojau ir 
pradėjau drebėti, nes buvo visai 
aišku, kad tuoj sužvangės kardai. 
Atsisėdau sodely, įbedžiau akis į 
buveinės duris. Laukiu. Nuobo
džiai slenka ilgos minutės. Kated
ros bokšte laikrodis muša dvyliktą, 
kartoja pirmą. Pro duris išbėga 
korporantas, mostelia ranka taksiui.

Sustingau. Kuris iš jų? Pribė
gau arčiau. Aprišta galva, pusiau 
pridengtu veidu, išvargusį už paran
kių išveda du studentai skaudžiai 
sužeistą Homme.

— Į ligoninę! — šuktelėjo vie
nas, ir taksi nudūmė apytuščiomis 
miesto gatvėmis.

— Kur Žižmaras? — riktelėjau 
įbėgęs į butą.

— Rengiasi kabyklose, — atsakė 
vienas studentas.

Virpėjau iš susijaudinimo. Tre
čią vai. nuvykau pas Žižmarą na
mo. Prie atdaro lango, nedideliame, 
kukliai įrengtame kambarėly sėdi 
Pranas, varto laikraščius.

— Sveikinu, Pranai. Tu įrodei 
Vilniaus lenkams, kad lietuviai 
brangindami savo tautą nesibijo 
dėl jos garbės statyti savo gyvybę į 
pavojų ...

— Iš kur, ką tu kalbi? — per
traukia Pranas, dėdamasis, kad nie
kur nieko.

— Neslėpk, savo akimis mačiau, 

kaip nuvežė sužeistą Hommę. — 
Sublizgėjo Prano akys. Kaktoj su
sipynė raukšlės.

— Nu, ir gavo ilgaliežuvis, — 
virpančiomis lūpomis pratarė Pra
nas. — Džiaugiuosi gal daugiau ne 
todėl, kad nugalėjau, bet kad jau 
pasibaigė šio lūkesčio kančios. Bet 
daugiau nė žodelio, juk žinai, kad 
apie šį dalyką pasakoti draudžiama 
— tęsė Žižmaras.

— Klausyk, — mėginau išgauti 
daugiau, — juk tai tik man, žinai, 
man įdomu pati technika, formalu
mai, taisyklės ...

— Ot, kaip paprastai. Didelė 
salė, keturios sienos, du daktarai, 
keturi sekundantai, aikštės komen
dantas, įsakymas „pulk“ ir — arba 
tave, arba tu jį.

— O kokios sąlygos?
— Esti įvairios.
— O, pavyzdžiui, tau?
— Man? Iki trijų raumenų įkir

timo — mostelėjo dar drebančia, iš
vargusia dešine.

Nemiegota naktis, ištisa valanda 
kautynių taip iškankino mano bi
čiulį, kad nedrįsau ilgiau jo var
ginti.

— Duok žodį, kad niekam nė žo
delio, — spyrė Žižmaras. Sukrausi, 
keičiau temas, kad tik išvengčiau 
pažadų, o pasitaikius progai, širdin
gai paspaudęs jo dešinę, sprukau 
pro duris.

Iš kur kitur sužinojau, kad 
Homme sunkiai sužeistas, gavo į 
veidą tris gilius kirčius.

.. . Taip amžiams baudžiu jus, nedėkingi mano vaikai.

... Ir kai vėl suskambės senojo lietuvių žynio kalba, kai ji 
sužadins jūsų širdyse laisvos Lietuvos troškimą, ir vieningai 
sutelkę jėgas, kupini pasiryžimo, stosite į kovą, aš vėl būsiu su 
jumis, ir laiminsiu jūsų žygius.

... Aš jėga ir kova — Lietuvos galybė. Galybė — vieny
bėje . ..

... Taip aš, galingas dangaus ir žemės valdovas dievas Per
kūnas, lemiu, taip ir bus ...

... Nutilo Mailius ir pakėlė galvą nuo rankraščio. Visi 
atsiduso.

— Koks baisus pranašavimas ir koks jis teisingas, — prabilo 
profesorius. — Juk tai išpranašautas lietuvių — Perkūno vai
kų — likimas, mūsų tautos istorija. Iš tikrųjų, svetimų pagundų, 
ramaus gyvenimo suvilioti nustojome galybės, valstybingumo ir 
svetimųjų vergovėn amžiams patekome. Atbudus tautinei sąmo
nei, užsidegėme laisvės troškimu, vieningai veikdami, kovą lai
mėjome!

— Čia dar kažin kas parašyta! — pastebėjo Mailius, toliau 
vartydamas rankraščio lapus.

— Įdomu, ką dar tame rankraštyje yra parašęs Mortus? ~ 
pridūrė profesorius.

Vėl pasilenkęs prie rankraščio lėtai skaitė Mailius.
... Tokią galingojo dievo Perkūno valią pažymėjau aš Mor

tus, paskutinis jo ir kitų dievų tarnas. Matė mano akys liūdną 
senosios Lietuvos likimą. Iškirsti šventieji gojai, suardytos 
šventyklos, sugriauti aukurai, išbėgiojo kriviai ir vaidilutės. Nu
tilo maldos šventajame Rambyne, nyku Žemaičių giriose, tylu 
Dainavoje, užgeso Aukštaičių šventųjų kalnų židiniai.

Nuo aukštų Vilniaus kalnų toli skamba naujų bažnyčių 
varpai. Jau ir čia, Kernavėje, kyla naujai Dievybei pašvęstos 
bažnyčios sienos.

Į šį tamsų senosios šventyklos požemį nuo gobšių akių 
paslėpė dievą Perkūną krivė Lizdeika. Bet ir jis jau mirė. 
Vienui vienas belikęs, paskutines savo gyvenimo dienas pašven
čiau visų pamirštam rūsčiam dievui Perkūnui ir atleidimo pa- 
klydusiems vaikams maldauju.

.. . Baigėsi senoji Lietuva . .. baigėsi mano gyvenimas ...

.. . Nelieskite paskutinės galingojo dievo Perkūno šveh- 
tyklos...

... Gęsta jau šventas židinys ... tamsa dengia požemį... 
išseko mano jėgos . .. Lietuvos jėgos ... aš mirštu ...

Sunkiai atsiduso baigęs skaityti rankraštį jaunas moksli
ninkas. Žemai palenkęs galvą tylėjo profesorius, o Vytautas, 
visa širdimi atjausdamas krivės Mortaus baisųjį likimą, net 
pravirko.

— Vargšas Mortus — paskutinis senųjų dievų ir galingojo 
Perkūno tarnas, — pertraukė profesorius tąją sunkiai visus pri
slėgusią tylą. — Visa savo širdimi giliai atjaučiame tavo ir seno
sios Lietuvos baisią tragediją ir žemai nulenkiame garbingiems 
tavo palaikams savo galvas!

Profesorius, o taip pat jo asistentas ir Vytautas žemai nulen
kė savo galvas.

— Kokį įdomų kūrinį paliko nelaimingasis Mortus mums, 
savo palikuonims, — tarė asistentas. — Įdomus jo rankraštis tu
riniu, bet dar įdomesnis tuo, kad rašytas originaliais lietuvių 
raštaženkliais. Bet ne vien tik šis rankraštis, bet ir pats šis 
senosios šventyklos požemis ir nuostabi auksinė dievo Perkūno 
stovyla yra nepaprasti duomenys senoviškam lietuvių gyvenimui 
pažinti. Tai didžiausias mūsų praeities tyrimo mokslo laimėji
mas. Ilgai šiomis atkasenomis domėsis ne vien tik lietuviai, bet 
ir kitų kraštų mokslininkai! ..
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— Nemoki valdyti kardo, tad 
mokėk valdyti liežuvį, — pama
niau, ir nedrįsk daugiau įžeisti lie
tuvio jausmų ir jo tautos šventybių.

*
Praėjo jau keliolika valandų nuo 

mano pasimatymo su Žižmaru, o 
akyse vis dar stovi senas, sukrypęs 
medinis namelis, mažutis, kuklus su 
skautiškais ženklais ir Aušros Var
tų Panelės paveikslu kambarėlis, 
išvargęs, pabalęs, blizgančiomis 
akimis, tylus, kuklus studentas

Laiškai Jonui
HI. ENTUZIAZMAS.

Brangus Jonai!
Žiemos metu aš keliauju iš vieno 

provincijos miesto į kitą ii’ lankau 
skautų vienetus. Visui' randu berniu
kų, kuriems skautybė yra gyvenimas. 
Reikia turėti entuziazmo, jei nori, kad 
dalykas būtų gyvas ir sektųsi.

Aš tau papasakosiu, ką vieną kar
tą išgyvenau mažame miestelyje. Mes 
buvome susitarę visi prieš septintą va
landą nueiti į bažnyčią ir pasimelsti, o 
po pietų, pamokoms pasibaigus, pa
daryti sueigą.

Visą naktį snigo, ir kada aš rytą 
atsikėliau ir išėjau į bažnyčią, visi ke
liai buvo užpustyti. Teko vietomis 
bristi sniegu. Atėjau į bažnyčią kelias 
minutes prieš pamaldas. Ką aš pama
čiau? Bažnyčioje buvo pilna skautų, 

Pranas Žižmaras, šalia jo žila, gy
venimo kelionės, įvairių rūpesčių 
dėl sūnaus likimo, jo gyvybei pavo
jų išvarginta rymoj a senutė moti
na. Ir nejučiomis dinkteli skaityti 
žodžiai — vargas gimdo pasiryžė
lius, gyvenimo audros juos brandi
na ...

Jei pati dvikovė ir neturėtų nie
kada ir niekur būti pakartota, tai 
vis dėlto nuostabiai gili tautos mei
lė, kuria taip galingai persunktas 
Žižmaras, turi būti įvertinta.

nors daugelis jų gyveno tolokai ir tu
rėjo anksti kelti, kad suspėtų j rytines 
pamaldas. Vėliau aš sužinojau, kad ke
letas ėjo net po keturis ir šešis kilo
metrus.

Štai, puikus entuziazmo pavyzdys! 
Šeši kilometrai, kad ištęsėtumei duo
tąjį žodį!

Žinai, Jonai, man atrodo, kad iš tų 
berniukų turės šis tas išeiti. Entuziaz
mas žaidimuose ir darbe yra pirmas 
žingsnis į pasisekimą. Tu žinai, kad tai 
teisybė. Tu žinai, kad skiltis, pilna 
entuziazmo, visuomet laimi pirmą vie
tą ir yra geriausias pavyzdys to, ką 
skautybė nori pasiekti.

Žinodamas, kad esi teisingame ke
lyje arba dirbi naudingą darbą, turė
tumei visa širdimi atsidėti savo darbui. 
Jei žmogus įpranta per pirštus žiūrėti 

į savo darbus, jam pagaliau niekas ne
besvarbu. Jis ilgainiui įpranta būti ne
rūpestingas ir, be abejo, niekuomet nė
ra patenkintas savimi.

Mūsų tėvynei reikalingi „gyvi lai
dai“ — reikalingi žmonės, kurie tiki 
jos gražia, garbinga ateitimi ir kurie 
pasiryžę dėti visas pastangas, kad jų 
darbas būtų Lietuvai tikrai naudingas.

Mažiausias skautas gali prisidėti 
prie garbingo darbo, kurio mūsų tė
vynė iš mūsų laukia. Būdamas geras 
skautas, gyvendamas pagal skautiškus 
įstatus, jis taps tikru vyru, patikimu 
piliečiu ir geru darbininku. Jis sąži
ningai atliks pareigas, kurias jam jo 
užimama vieta uždės.

Jei ką dirbi, Jonai, dirbk entuzias
tiškai ir stenkis užkrėsti kitus savo 
entuziazmu. Tu žinai, kad liepsna 
kyla iš kibirkščių.

Prieš mūsų akis yra II tautinė sto
vykla. Ar tu galvoji, kad vadovybė 
gali viską padaryti? Ji gali planuoti, 
iš anksto rūpintis, padėti, bet pasise
kimas, didelis, gražus stovyklos pasi
sekimas, priklauso nuo pačių skautų, 
stovyklos dalyvių, ir nuo Tavęs, Jonai. 
Taip, aš galvoju, ką sakau: stovyklos 
pasisekimas pareina nuo Tavęs. Jei 
tu būsi nuoširdus savo darbe, jei tu 
degsi entuziazmu, tavo draugai juo 
užsikrės, o iš jų tavo draugų draugai. 
Tu gali būti kibirkštėlė, nešanti savy
je skautišką užsidegimą — juk tai gra
žu, kilnu — ar tu ja nori būti, Jonai?

V. P, P.

— Taigi, visos mus dominančios problemos išspręstos, — 
pabrėžė profesorius, — jau laikas iš to požemio lipti ir pa
galvoti, kaip visus radinius į Kauną perkelti.. .

— Ogi čia kas darosi!... — Sušuko visi, kai pamatė tartum 
Perkūno rankoje sušvitusį žaibą ir išgirdo požemyje dūsių griaus
tinio aidą. Žaibų šviesoje tyrinėtojai pamatė, kaip po trenksmo 
sugriuvo jų įėjimo skliautų akmenys ir per pasidariusią spragą 
pasipylė smėlys.

— Mūsų išėjimas užgriuvo! — nusigandę visi- sušuko ir me
tėsi prie griuvėsių.

8. BE VILTIES.
Siaubo apimti tyrinėtojai pribėgo prie griuvėsių ir nervin

gai pradėjo rankomis mesti į šalį smėlį, tikėdamiesi prasikasti. 
Dirbo sparčiai, nepratardami nei žodžio, tik retkarčiais žibin
tuvėliu apšviesdami apgriuvusią vietą ir vėl susikaupę naujos 
energijos rausėsi smėlyje.

Taip dirbo gana ilgai, bet darbo žymių nė matyte nematė. 
Vieton nukasto smėlio, pro apgriuvusių skliautų skylę naujos 
smėlio krūvos birėjo. Tačiau ir tai nesustabdė darbo, nes tik 
tuo būdu tyrinėtojai manė išsigelbėti iš požemio. Baisus drą
suolio vaiko, įlipusio į požemį aukso paimti, likimas baugino, 
kad ir jiems gyviems tas stebuklingasis požemis gali virsti ka
pais. Todėl prakaituodami, sunkiai alsuodami, sukaupę visas 
savo jėgas, be pertraukos rausėsi smėlyje.

Jau daug laiko praslinko, o darbo galo vis dar nematyti. 
Vietoje nublokšto smėlio pribirėdavo naujo. Visiškai pavargęs, 
sunkiai alsuodamas senas profesorius, pagaliau, pertraukė darbą 
ir pasikėlęs apšvietė požemį.

— Nustokite kasti! — suriko profesorius, juk tuo būdu mes 
patys save gyvus laidojame. Štai kokias smėlio krūvas jau 
pripylėme užpakaly savęs!

Metę griebti smėlį, Mailius ir Vytautas irgi pradėjo dairytis. 
Nors jau keletą valandų jie rausėsi smėly, bet apgriuvimo vie
toje jis buvo lyg nepaliestas, tačiau užpakalyje, dideliame po
žemio plote, jau aukštos jo krūvos gulėjo. Viršum tų krūvų 
buvo matyti sienos nišoje Perkūnas ir kažin kokią sarkastinę 
šypseną reiškė jo primityvūs veido bruožai.

Tokia nepaprasta Perkūno stovylos išraiška visus nustebino 
ir Vytautas, negalėdamas susilaikyti, pastebėjo:

— Tai dievo Perkūno kerštas už jo šventyklos išniekinimą!
— Ar iš tikrųjų stebuklingas Perkūno kerštas, ar tik pa

prastas skliauto apgriuvimas — nuspręsim vėliau, — prabilo pro
fesorius, — tik aišku, kad tuo keliu mes jau nebegrįšim. Bet 
kuriuo būdu išsigelbėti?

Ir profesorius, apšviesdamas lempute, pradėjo dairytis po 
požemį.

— O Dieve!.. — staiga sušuko profesorius, ir iš karto požemis 
paskendo tamsoje, — pamečiau lemputę!

Mailius ir Vytautas puolė prie profesoriaus ir kartu su juo 
pradėjo ieškoti lemputės, graibydami rankomis smėlį. Ieškojo 
kantriai, ilgai, bet užgriebdavo tik vieni kitų rankas.

— Palaukite, užžiebsiu degtuką! — prabilo Mailius, kai po 
ilgo ieškojimo nerado lemputės. Sužibo degtukai. Silpnoje 
degtuko šviesoje dar baugiau atrodė požemis su smėlio krūvo
mis ir sarkastiškai besišypsančiu Perkūnu. Greitai sudegė deg
tukas ir vėl tamsuma apgaubė požemį ir lyg šaltas rūkas pra
bėgo per nelaimingų tyrinėtojų kūnus. Lemputės nepavyko 
surasti.

— Kur tamsta anksčiau buvai su savo degtukais, — piktai 
pabrėžė profesorius. — Juk iš pradžios, kai lemputė išslydo iš 
rankų, tik vieno degtuko būtų užtekę ją surasti!

— Tokia mintis ir į galvą nebuvo įlindusi, — aiškinosi Mai
lius. — Tik vėliau prisiminiau, jog kišenėje turiu degtukų!
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Skyrių tvarko —

Psktn. A. Urbanavičiūtė.

Lietuvos skaučių istorijos bruožai
(Tęsinys iš Nr. 7).

Skaučių skyrių nutarta prijungti 
prie vyriausio štabo. Skyriaus vedėja 
ir toliau būti apsiėmė P. Vaitkienė, ku
ri per rinkimus į vyriausią skautų šta
bą išrinkta vienintele skaučių atstove.

1925 m. balandžio mėn. 16—18 d. 
Kaune įvykusiame skautininkų suva
žiavime skautės dar aktyviau pasireiš
kė. Vyr. štabo skaučių skyrius dar 
prieš suvažiavimą, balandžio mėn. 15 
d., sukvietė skaučių atstoves atskirai 
pasitarti. Tame pasitarime jau daly
vavo 35 atstovės iš įvairių tuntų. Su
važiavimą atidarė skaučių skyriaus ve
dėja P. Vaitkienė, kuriai pasiūlius, iš
rinktas 4 asmenų prezidiumas. Iš 7 
kandidačių pagal balsų daugumą iš
rinktos šios: V. Lukošaitė (pirminin
kė, 23 bals.), M. Milvidaitė (sekreto
rė, 16 bals.), M. Gricevičiūtė (vice- 
pirm., 15 bals.) ir O. Masiulytė (II 
sekretorė, 14 bals.).

Pirmininkės patiekta ir suvažiavi
mo priimta tokia dienotvarkė:

1. Skaučių skyriaus pranešimai.
2. Draugovių pranešimai.
3. Referatas „Mergaitės pareiga“.
4. Skaučių org-jos klausimas.
5. Laipsnių programa.
6. Uniforma ir ženklai.
7. Stovyklos klausimas.
8. Vilkiukių klausimas.
9. Einamieji reikalai.
Svarių klausimų gausi dienotvarkė 

pareikalavo rimto ir įtempto visos die
nos darbo. Skyriaus vedėja sk. P. 
Vaitkienė, prieš piet pranešusi apie 

skyriaus nuveiktus ir numatomus dar
bus, po pietų kalbėjo skaučių organi
zacijos klausimu. Svarbiausias jos pa
geidavimas buvo įkurti atskirą skaučių 
vyriausią štabą, kuris būtų įregistruo
tas tarptautiniame skaučių biure. Po 
ilgų svarstymų nutarta prašyti suva
žiavimą, kad į vyriausią skautų štabą 
būtų įleidžiamos nors dvi skaučių at
stovės ir į skaučių skyrių išrinktos 
septynios kandidatės (A. Blynaitė, P. 
Vaitkienė, V. Šikeraitė, A. Veitaitė, E. 
Stankevičiūtė, V. Steponaitytė ir Ma
čiulytė), iš kurių vyriausias skautinin
kas pasirenka dvi į vyriausią štabą.

Skyriaus vedėjai P. Vaitkienei iš
kėlus neigiamas bendrų skaučių-tų 
stovyklų puses, nutarta surengti 2 sa
vaičių visos Lietuvos skaučių stovyklą 
Palangoje.

Svarstant vilkiukių (paukštyčių) 
klausimą, tartasi dėl jų vardo pakeiti
mo. Pasiūlyta vietoj „vilkiukių“ var
toti „paukštytės“ ir „bitutės“ ir priim
tas Panevėžio skaučių patiektas uni
formos projektas.

Draugovių pranešimai buvo labai 
turiningi ir tokie, iš kurių galima vi
som pasimokyti ir pasinaudoti. Todėl 
nutarta centre išdirbti draugovėms 
anketas, prie kurių kiekvienas prane
šimas būtų skyrium patiekiamas raštu.

Daug jėgų ir laiko paskirta patyri
mo, vyresniškumo laipsnių programų 
ir uniformos projektui persvarstyti. Be 
to, kalbėta vyresnių skaučių klausimu, 
paaiškinti jų tikslai, uždaviniai ir pa-

Stud. skautė R. Skipitytė.

pročiai. Bet šios skaučių šakos steigi
mas atidėtas netolimai ateičiai.

Gražiame referate „Mergaitės pa
reiga“ sktn. A. Blynaitė pabrėžė, kad 
skautės — žmogaus gyvenimo pagrin
das yra pareiga. Jos neatlikimas ken
kia ne tik pačiam žmogui, bet tautai ir 
irisai žmonijai. Laimė pasiekiama dar
bu ir tvirta valia, pareigos supratimu. 
Skirtinga yra moters pareiga. Moteris 
šeimai rodo kelią į amžinybę, todėl jos 
pareiga yra šventa, angeliška. Moters 
— visuomenės auklėtojos pareiga rei
kalauja, kad ji turėtų daug moterišku
mo, kuris įgyvendinamas meile.

4. vyriausio Stabo skaučių 
SKYRIAUS VEIKIMAS NUO 1925 

IKI 1927 M.

1925 m. lapkričio mėn. 14 d. vy
riausio skautininko įsakymu buvo 
atleistas senas ir patvirtintas naujas 
vyriausias skautų štabas, į kurį, be 
antrą kart patvirtintos P. Vaitkienės, 
įėjo dar sktn. A. Blynaitė ir A. Ado
maitytė.

1925 m. lapkričio mėn. 15 d. suda
rytas naujas vyriausio štabo skaučių 
skyrius, kurio sudėtis buvo tokia:

1) sktn. A. Blynaitė — skyriaus ve
dėja; 2) sktn. V. Šikeraitė — sekre
tore; 3) pasktn. O. Jakubėnaitė — 
mokymo reikalų vedėja ir inspekto
rė; 4) pasktn. D. Kesiūnaitė — lite
ratūros ir užsienių reikalų vedėja; 5) 
pasktn. A. Veitaitė — vyresnių skau
čių reikalų vedėja.

Pirmame posėdyje skyriaus vedė
ja sktn. A. Blynaitė pasakė keletą 
žodžių dėl naujojo skyriaus veikimo. 
„ . .. Dėl mūsų nepatyrimo darbas 
bus sunkus. Tačiau dėl to nereikia

— Ar daug dar jų pas tamstą liko? — pasiteiravo profeso
rius.

Tamsiame požemyje pasigirdo Mailiaus skaičiavimas: — 
Vienas, du, trys... aštuoni! — ir jo balsas nutrūko.

— Mažai, labai mažai! — nusiminęs pabrėžė profesorius.
Visi tylėjo. Nelinksmos mintys blaškėsi galvoje, smarkiai 

plakė širdys.

— Ką gi darysime? — pertraukė tylą profesorius. Aišku, 
kad tuo keliu grįžti atgal jau nebegalime. Bergždžias darbas 
plikomis rankomis pro kalną prasikasti. Nes kuo daugiau kasa
me, tuo daugiau to prakeiktojo smėlio pribyra!

Šie profesoriaus žodžiai dar didesnę baimę sukėlė, tačiau 
visi tylėjo.

— Kiek dabar gali būti laiko? — vėl nutraukė tylą pro

fesorius. Labai visi nustebo, kai uždegus degtuką pamatė, jog 
laikrodžio rodyklės rodė 8 valandą.

— Ten viršum kalno jau aukštai yra pakilusi saulė, ten 
šviesi diena, o čia ... — staiga nutraukė profesorius savo kalbą 
ir tik kiek lukterėjęs vėl tęsė. — Ką gi darysime? Juk mes 
tikrai esame gyvi palaidoti. Niekam nė į galvą neateis mintis 
ieškoti mūsų tame pasakiškame požemy. O išeidami iš namų 
niekam nepasakėme, kur einame, niekas vidurnakty nematė, 
kaip į tą požemį urvu įlindome!

Sunkiai prislėgė visus šie. profesoriaus žodžiai.
Taip arti viršum kalno šviesi diena, čiulba paukščiai, žmo

nės kalba, o požemyje šalta, tamsu ir lyg primindami baisųjį 
drąsių tyrinėtojų laukiantį likimą, šypsosi senelio Mortaus ir 
tragiškai žuvusio vaiko kaukuolės ir Perkūno stovyla.

Šitą visus slegiančią tylą pertraukė Vytautas (B. d.).
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nusiminti, nes tvirtas pasiryžimas, noras dirbti — visa nugali. Visų Lietuvos skaučių pasitikėjimą mes įgysime tiktai savo pačių būdo tiesumu, taurumu ir pastangomis savo pareigas eiti taip, kaip dera skautei — kitų skaučių vyresnei seseriai“.Vyr. štabo skaučių skyrius turįs sudaryti lyg atskirą vyriausią skaučių štabą, kuris turi rūpintis visais Lietuvos skaučių reikalais.Kiekvienos skyriaus pareigūnės trumpai apibūdinta darbo sritis, nurodytos svarbesnės pareigos. Būtent:1. Skyriaus vedėja rūpinasi skaučių auklėjimo ir mokymo reikalais; vadovauja savo skyriaus posėdžiams; bendrina ir prižiūri reikalų vedėjų darbuotę; informuoja vyriausią skautininką dėl skaučių pakėlimo į laipsnius, naujų draugovių ir skilčių steigimo; rūpinasi Lietuvos skaučių santykiais su užsienių skautėmis.2. Sekretorė — padėjėja paruošia raštus, veda bylas, tvarko ir surenka reikalingas žinias.3. Mokymo reikalų vedėja rūpinasi skaučių fiziniu auklėjimu; instruktuoja draugoves kaip vesti iškylas ir stovyklas; organizuoja ir nustato programą bendroms stovykloms; pateikia draugovėms naujų žaidimų.4. Literatūros reikalų vedėja rūpinasi skaučių skyriumi „Skautų Aide“; per spaudą stengiasi supažindinti visuomenę su skaučių judėjimu ir mergaičių auklėjimo skautybės principais naudingumu; teikia skautėms reikalingų žinių organizuojant knygų leidimą, paskaitų ruošimą ir kt.5. Inspektorė tikrina draugovių veikimą; supažindina skyrių su draugovių būkle ir pakėlimo į laipsnius klausimais.6. Vyresnių skaučių reikalų vedė
ja rūpinasi vyresnių skaučių organizacija.1925-26 skautiško veikimo metams buvo sudarytas toks darbo planas:

Pirmoji pagalba sau.
G. Juškėno nuotr

1. Paruošti: a) laipsnių programas;b) uniformą ir ženklus; c) skautinin- kėms programą.2. Suorganizuoti vyresnes skautes į atskirą organizaciją.3. Užmegsti ryšius su tarptautiniu skaučių biuru.4. Įsteigti skaučių skyrių „Skautų Aide“.5. Vasarą surengti skaučių stovyklą, kuri galėtų paruošti geras ir skau- tybę pažįstančias draugininkes, jų padėjėjas ir skiltininkes.1926-27 metams —1. Paruošti pamatus savarankiškai skaučių organizacijai: išdirbti statutą, specialybių programas ir kt.2. Rūpintis skaučių vadovėlio išleidimu.3. Sušaukti skautininkių suvažiavimą.4. Rūpintis vadovių stovyklos ruošimu.Kaip iš dviejų metų darbo planų matyti, antrasis skaučių skyrius turėjo nemažų užsimojimų. Bet, jo veikimo sąlygos buvo nelengvos. Skaučių skyrius negalėjo pravesti savo nutarimų be tuometinio vyriausio skautų štabo sutikimo, o šis savarankiškam skaučių veikimui tada nepritarė. Štabe tarpe 9-ių skautų pagaliau buvo tik viena skaučių atstovė — skyriaus vedėja. Veikimą sunkino bendra raštinė ir lėšų trūkumas. Tačiau daugumą savo užsibrėžtų darbų skaučių skyrius atliko, būtent:1. Paruošė: a) skautėms pritaikytas laipsnių programas, uniformą ir ženklus; b) skautininkėms programą;c) reikalavimus skiltininkėms ir pa- skiltininkėms.2. Paruošė vyresniųjų skaučių statutą ir ėmė jas organizuoti.3. Pradėjo susirašinėti su tarptautiniu skaučių biuru.4. Paruošė skaučių organizacijos statuto projektą.5. Išdirbo skaučių ir vyresnių skaučių specialybių programas.6. Įvedė skaučių skyrelį „Skautų Aide“.7. 1926 m. liepos mėn. 7—23 d. d. suruošė I-ją Lietuvos skaučių stovyklą Palangos pušyne.Be to, rūpinosi susipažinti su skaučių draugovių veikimu, jų trūkumais ir reikalavimais. Tam tikslui atsiekti buvo susirašinėjamą tiesiog su vienetų vadovėmis ir lankomi silpnesni vienetai. Raštinės reikalams buvo stengiamasi įsigyti kiek nors lėšų. Tam tikslui išleistos atvirutės, iš kurių gauta apie 50 litų pelno. Buvo verčiamas į lietuvių kalbą ir skautėms vadovėlis „Skaučių skiltis“, bet

------------------------------------------------------------------- 1/wvmwwwywvwy
JAU GALIME SUSIRAŠINĖTI 

SAVAIS ATVIRUKAIS.

„Skautų Aidas“ šiomis dienomis 
išleido giliaspaude spausdintus 
penkių rūšių skautiškus atvirukus 
— Lietuvos skautų ir skaučių gy
venimų vaizduojančias nuotraukas.

Šie atvirukai po 15 cnt. parduo
dami skautiškų reikmenių tiekimo 
skyriuje.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA/* 
I.... .dėl lėšų stokos to darbo užbaigti nepavyko.Per tuos dviejus metus skaučių skyrius padarė 15-ka posėdžių ir daug atskirų neprotokoluojamų pasitarimų.I-ji Lietuvos skaučių stovykla dėl lėšų stokos ir administracinių trūkumų nepavyko taip, kaip buvo tikėtasi. Stovyklautojų atvyko tik 7-ios: iš Kauno — keturios ir iš Marijampolės, Šiaulių, Kretingos — po vieną. Bet, tinkamai įsirengta ir užsibrėžtoji programa įvykdyta. Keturios skautės išlaikė į II patyrimo laipsnį ir 1 — sanitarės specialybės egzaminus. Prie laužų buvo tokie pašnekesiai: Skautybės uždaviniai, Stovyklos reikšmė, Mūsų laužas, Vilniaus skautės (D. Kesiūnaitė); Moters uždaviniai (prof. St. Šalkauskas); Atsiminimai iš spaudos draudimo (p. Jagomasta).Šią, nors ir nedidelę, stovyklą lankė daug svečių, kas turėjo nemažos propagandinės reikšmės. Stovyklai vadovavo sktn. D. Kesiūnaitė.(Bus daugiau).

Ką signalizuosi, sese?
G. Juškėno nuotr.

■ 195 ■

11



UUISd DIDŽIOJI SCimi
ŠIO SKYRIAUS BENDRADARBIUS PRAŠOME:

• 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.

Sųjungos centre

TARYBOS PIRMIJOJ
RŪPINAMASI SUTVARKYTI TIEKIMO REIKALUS.
Prie tarybos pirmijos yra sudarytas tiekimo komitetas, ku

rio užduotis rūpintis medžiaginiais sąjungos reikalais. Komite
tui pirmininkauja tarybos pirmijos narys sktn. dr. A. Juška, 
vicepirmininku yra tarybos pirmijos sekretorius vyr. sktn. A. 
Saulaitis, sekretoriumi tarybos pirmijos reikalų vedėjas sktn. 
A. Tribė ir nariai: brolijos ir seserijos ūkio vedėjai, „Skautų 
Aido“ ir „Skautybės“ redaktoriai ir skautiškų reikmenių tiekimo 
skyriaus vedėjas.

Tiekimo komiteto pirmininkas yra pasiryžęs rūpestingai 
sutvarkyti sąjungos centro organų medžiaginius reikalus, skau
tiškų reikmenių tiekimo skyriaus veikimą ir kt. Dėl to pasku
tiniuoju metu tiekimo komitetas nuolat posėdžiauja, svarsto 
įvairius sumanymus, taisyklių projektus ir kita. Neseniai per
tvarkytas sąjungos centro tarnautojams darbo paskirstymas ir 
jį prižiūrėti (išskyrus brolijos, ir seserijos tarnautojus) pavesti 
tarybos pirmijos reikalų vedėjui sktn. Tribei. Paskutiniajame 
posėdyje apsvarstytas mokesčio už nario liudijimus ir jų pra
tęsimus pakeitimo projektas. Artimiausiu laiku bus svarstomi 
skautiškų reikmenių tiekimo skyriaus reikalai.

IŠVYKO Į UŽSIENIUS „SKAUTYBĖS“ REDAKTORIUS.
„Skautybės“ redaktorius skautininkas Vytautas Čepas, kuris 

buvo Vytauto Didžiojo universiteto teisių fakultete jaun. asisten
tu, šį pavasarį įgijęs teisių daktaro laipsnį buvo pakeltas į vy
resniuosius asistentus ir balandžio mėnesio pabaigoje išsiųstas į 
užsienį studijų pagilinti. Išvyko į Šveicariją.

Brolijoj
INSTRUKTORIUS IŠVYKO Į KARIUOMENĘ.

Brolijos instruktorius sktn. P. Neniškis gegužės mėn. pra
džioje išvyko į kariuomenę atlikti karinę prievolę. Kas bus 
nauju brolijos instruktoriumi, paaiškės artimiausiu laiku.

TAUTINĖS STOVYKLOS VADIJA TURI SAVO REIKALŲ 
VEDĖJĄ.

Iki šiol visus tautinės stovyklos vadijos raštinės darbus, 
laisvu nuo tarnybos pareigų laiku, tvarkė vadijos sekretorius 
sktn. Vincas Kizlaitis. Artėjant stovyklai darbo tiek padaugėjo, 
kad vienam apsidirbti liko nebeįmanoma. Nuo gegužės mėn. 
1 d. stovyklos vadijos reikalų vedėju pakviestas stud, skautas 
Dovydaitis, anksčiau buvęs mokytoju ir žinomas kaip uolus tau
tosakos rinkėjas. Dovydaitis yra žinomojo prof. J. Dovydaičio 
brolis.

IŠ PAGRINDŲ KEIČIAMOS PATYRIMO LAIPSNIŲ 
PROGRAMOS.

Brolijos vyriausioji vadija paskutiniuose savo posėdžiuose 
svarstė patyrimo laipsnių naujos programos projektą. Šiuo pro
jektu numatoma pagrindiniai pakeisti dabartines programas, 
labiau pritaikant jas gyvenamajam momentui ir visoms pakitė
jusioms auklėjimo ir gyvenimo sąlygoms. Numatyta vietoje 
trijų dabartinių laipsnių, įvesti penkis ir kiekvieno laipsnio skau
tui duoti specialų pavadinimą, pav., jaunis, keliautojas, išky
lautojas, tėvynės skautas ir t. t.

Akademinio skautų jaunimo padangėje

STUD. SKAUTŲ KORP! „VYTIS“.
Korpor. jūrų skautai organizuo

ja baidarių kelionę.

Vos prieš Velykas įsikūręs 
korporacijos jūrų skautų laivas 
jau ėmė aktingai reikštis kor
poracijos gyvenime. Laivui va
dovauja vyr. valt. senj. Perekš- 
lis. Vytiečiai jūrininkai glau
džiai bendrauja su Kauno „Auš
ros“ tunto jūrų skautų „Vai
doto“ laivu. Vytiečiai iš šio lai
vo gauna plaukiojimui valtis. 
Plaukiojimai daromi reguliariai 
kas savaitę.

Be to, vytiečiai jūrininkai 
ėmėsi drąsaus žygio: jie per
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Sekmines organizuoja baidarių 
kelionę Nerimi iš Panerių dva
ro į Kauną. Šioje kelionėje da
lyvauti ir jai vadovauti sutiko 
„Vyties“ korpor. garbės narys 
prof. Step. Kolupaila.

Į Panerių dv. numatoma nu
keliauti (kartu su baidarėm) 
Sekminių išvakarėse, t. y. bir
želio 4 d. Ten bus surengtas di
delis Vilniaus laužas su įdomia 
programa. Iš Panerių išplauks 
anksti rytą — birželio 5 d., kad 
tą pačią dieną pasiektų Gaižiū
nų poligoną. Poligone numato
ma apsistoti ir pernakvoti. Čia 

taip pat bus surengtas, kartu su 
kariais, laužas. Antrą Sekminių 
dieną bus nuplauktas antras 
etapas — Gaižiūnų poligonas — 
Kaimas. Teko patirti, kad šioje 
kelionėje apytikriai dalyvaus 
per 30 baidarių.

Germantas.
Bus akademinis laužas.

Gegužės 28 d. Linksmadvary
je bus tradicinis korporacijos 
laužas. Laužo programoje da
lyvaus sesės stud, skautės, vy
tiečiai ir dar kelios kviestos stu
dentų korporacijos.

Be to, apie gegužės mėn. vi
durį bus korp! „Vytis“ pavasa
rio šventė.

Tautinėje stovykloje reik aka
deminio rajono.

Šią vasarą įvyksiančioje II 
tautin. stovykloje A. Panemunė
je dalyvaus organizuotai vytie
čiai ir Klaipėdos pedag. institu
to skautiškų studijų dr-vės stud, 
skautai. Būtų gera, kad abu 
akademiniai skautų vienetai 
(korpor. ir dr-vė) stovyklautų 
kartu akademiniam skautų ra
jone. Sesės stud, skautės — 
kauniškės ir klaipėdiškės jau 
dabar paskirtos stovyklauti ben
drame rajone skaučių taut, sto
vykloje Pažaislyje.
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ALYTAUS SKAUTŲ TUNTAS.
Visi skautai plauks Nemunu j 

tautinę stovyklą.
Kasmet pradžioje vasaros pro 

Alytų Nemuno aukštupin nu
plaukia tyrinėjimo darbams 
Kauno vand. kelių ra j. nedidelis 
garlaivis. Po kurio laiko jis vėl 
grįžta žemyn į Kauną. Alytaus 
skautų tuntininkas psktn. Mak- 
nickas prašė kelių v-bos van
dens kelių direktorių inž. p. 
Rimkų, kad leistų Alytaus skau

KAUNO PILIES TUNTAS.
Strazdeliečių veikla pagyvėjo.
Kun. Strazdelio vardo dr-vės 

veikla smarkiai pagyvėjo. S. m. 
balandžio mėnesio 10 d. net 27 
strazdeliečiai davė įžodį. Į tą 
iškilmingą sueigą atsilankė, be 
kitų, ir rašytoja p. Rūtelionienė, 
kuri naujai „Sakalų“ skilčiai 
Įtaisė gairę.

Nuo Velykų draugininkas ir 
jo pavaduotojas Vincas Paga- 
žėlskis ilgesniam laikui pasi

KĖDAINIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Įspūdingai atšvęsta šv. Jurgio ir 

Motinos Dienos šventė.
Kadangi šv. Jurgio šventė pa

sitaikė atostogų metu, tai ji bu
vo minėta gegužės mėn. 1 d., 
kartu su Motinos Diena. Rytą, 
palydėti įgulos orkestro, gausiai 
susirinkę nuėjome į bažnyčią, 
kur išklausėme tunto užpirktų 
už visas Lietuvos motinas šv. 
mišių ir dienai pritaikyto pa
mokslo.

tams, minėtam garlaiviui grįž
tant į Kauną, kartu nuplaukti į 
taut, stovyklą A. Panemunėje. 
Inž. Rimkus mielai sutiko skau
tams padėti. Garlaivio grįžimas 
bus suderintas su tuo laiku, ka
da skautai turės išvykti iš Aly
taus.

Aišku, kad jūrų skautai irgi 
prisidės prie šios kelionės. Jie 
kartu plauks savo baidarėmis ir 
valtimis. Germantas.

traukė. Draugininkas išvyko 
tarnybos reikalais, o pavaduoto
jas — atlikti karinės prievolės. 
Dabartiniu draugininku paskir
tas Aleksas Dubauskas, kuris, 
kaip ir visi skautai, pasiryžęs 
energingai dirbti. Esant dide
lei (net 46 skautų su jaunesniai
siais) dr-vei, be to, dvasiniai 
tvirtai, tikrai galima daug ką 
nuveikti. Atsilankęs.

11 vai. įvyko bendra skaučių 
ir skautų tuntų iškilminga suei
ga gimnazijos salėje, gausiai da
lyvaujant svečiams. Šventės 
proga mus sveikino skautų (čių) 
globėjas gimn. direktorius pa- 
sktn. A. Tylenis, pulk. Šileika ir 
p. Šostakas. Įdomų pašnekėsi 
surengė mokyt, sk. vyt. Sužie
dėlis.

Šia proga 8 kandidatai davė 
skauto įžodį, 21 skautas išlaikė 

į aukštesnius patyrimo laipsnius, 
6 skautai mokytojai ir 17 skau
tų pakelti į aukštesnius vyres
niškumo laipsnius.

Po sueigos svečiai apžiūrėjo 
skautų (čių) surengtą parodėlę. 
Joje matėm visą skautų litera
tūrą, pradedant pirmuoju 
„Skautų Aido“ numeriu, bai
giant paskutiniu leidiniu. Įdo
mūs buvo stovyklos įrengimo 
pavyzdžiai, gausus Kėdainių ir 
Krakių jaunesniųjų skautų(čių) 
medžio darbų ir siuvinių sky
rius.

Vakare — linksmoji dalis. Pa
kenčiamai suvaidinta pasktn.

KLAIPĖDOS SKAUČIŲ TUNTAS.
Renkame vėliavai pinigų.

Klaipėdos tunto skautės, no
rėdamos įsigyti vėliavą, išsinuo
mavo Klaipėdos valst. teatre 
vieną vaidinimą. 1938 m. balan
džio mėn. 29 d. buvo vaidinama 
Alanto „Užtvanka“. Visi bilietai 
buvo išparduoti. Juos išplatino 
pačios skautės įstaigose ir tarp 
savo pažįstamų. Dauguma pir
kusių bilietus nepasigailėjo pa
aukoti po keletą litų. Skautės

MAŽEIKIŲ TUNTAS.
Kaip mes minėjome Motinos 

Dieną.
• Pikelių jaun. skaučių dr-vė 

gegužės mėn. 1 d. drauge su ki
tomis vietos organizacijomis mi
nėjo Motinos Dieną. Dalyvavo
me pamaldose ir vykome į ka
pus pagerbti mirusias motinas. 
Mokykloje p. Glinskis, kun.

Žagarės skautai ir 
skautės, kad nerei
kėtų tautinėse sto
vyklose šu užsie
niečiais pirštais 
kalbėtis, mokosi 
esperanto kalbos. 
Čia matome juos 
su šių kursų vedėju 

Makricko režisuota Vydūno 
„Vėtra“. Toliau pagroti 4 daly
kėliai skudučiais ir nevykusiai 
sudainuotos 3 skautiškos daine
lės....

Gražiai pasirodė gimnazijos 
skautės ir pradžios mokyklų 
jaunesniosios skautės, tautiškų 
šokių šokėjos.

Visą šventės programą rūpes
tingai pravedė skautų tunto 
tuntininkas skautn. A. Vaškevi
čius.

Šokiams dovanai grojo įgulos 
karių orkestras.

Vakaro pelnas (490 lt.) bus 
sunaudotas tautinei stovyklai.

A. M.

taip pat nurodinėjo teatre vie
tas ir rūpinosi tvarka.

Pats veikalas, kuris Klaipė
doje buvo gana seniai matytas, 
turėjo nemažą pasisekimą. 
Spektaklis kaštavo 300 lt. ir 
gryno pelno gauta apie 400 lt. 
Vėliava būtinai buvo reikalinga 
šventėms ir tautinei stovyklai. 
Į stovyklą rengiamės skaitlingai 
važiuoti. Žuvėdra.

Statkus, kun. Gudmanas ir A. 
Balčiūnienė pasakė iškilmėms 
pritaikintas kalbas. Skautė Šob- 
linskaitė gražiai padeklamavo. 
Skautės prisegė visoms moti
noms po pokštelę gėlių ir sugie
dojo joms „Ilgiausių metų!“ Se
nosios motinos padainavo gražių 
senoviškų dainų. A. B.

Kauno Aušros tunto Vaižganto dr-vės skautai, neseniai suvaidinę 
vaizdelį „Ponai svečiai renkasi“ (tautinės stovyklos aktualijos).
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RASEINIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Ir kelmiškiai dirba.

Nemanykit, kad mes miegam. 
(Nesijaudinkit — mes taip ir 
nemanom. Red.). Mes krutame 
iš visų jėgų. Rašome ir į „Skau
tų Aidą“, tik kažkodėl redakto
rius nenori patąįpinti laikraštyje 
mūsų žinučių. (Matyti, jos tiek 
ilgos, kad į „Skautų Aidą“ „ne- 
įtelpa“. Red.). ’

Štai balandžio mėn. 30 dieną 
Dr. J. Basanavičiaus., dr-vė su
ruošė iškilmingą sueigą. Į su
eigą atsilankė iš tunto sktn. V. 
Papečkys. Ta proga buvo ir 
skautų įžodis. Be to, pakėlė ke
lis į vyresniškumo laipsnius. Pp 
oficialinės dalies buvo suvaidinti 
keli pačių skautų sukurti vaiz

RADVILIŠKIO SKAUTŲ VIETININKIJA.
Pelnu dalijamės su ginklų fondu.

Š. m. balandžio mėn. 30 d. 
Radviliškio Vytauto Didžiojo 
dr-vės skautai-ės šaulių namų 
salėje suruošė šaunų vakarą- 
balių ir ten pat loteriją. Vyku
siai suvaidinta „Buities sonata“, 
3 v. skautiška pjesė. Sesutės 
skautės, apsirengusios senoviš
kais tautiškais rūbais, lyg tikros 
bobutės, padainavo senoviškas 
daineles. Pašokta baletas ir či
gonų „kazokų šokis“. Sesučių 
senoviškos dainelės ir ,kazokų 
šokis“ dalyviams labiausiai pa

deliai. Vėliau smagiai pasišokom. 
Į iškilmingą sueigą atsilankė 
daug skautų ir skaučių ir Kel
mės visuomenės.

Ir mes sportuojame.
Š. m. gegužės mėn. 1 dieną 

įvyko krepšinio rungtynės tarp 
Kelmės progimnazijos skautų ir 
Kelmės ugniagesių skautų. 
Rungtynes laimėjo progimnazi
jos skautai 17 :12. Gautas iš 
rungtynių pelnas skiriamas 
inventoriui įsigyti. Netrukus 
žada įvykti kitos rungtynės.

Be to, reikia pažymėti, kad 
skautai užima pirmąsias vietas 
progimnazijos sportininkų tarpe.

Tėvynės sūnus.

tiko — teko kartoti. Paskui pa
deklamuota keletas eilėraščių.

Šokių metu dalyvius domino 
arabų, Afrikos negrų, indėnų ir 
kt. tautų skautų sveikinimai, 
kuriuos atliko tie patys broliai 
skautai.

Gautojo pelno dalis paskirta 
ginklų fondui. Apskritai, reikia 
pasakyti, kad Radviliškio skau
tai veiklūs, nes kur koks minė
jimas ar subuvimas, be jų ne
apsieinama.

Draugovei vadovauja Juozas 
Šereiva. Šiaulėniškis.

G. Juškėno nuotr.

Senos kapinaitės laukia 
skautų foto mėgėjų jas 

' atlankant.

TAURAGĖS SKAUTŲ TUNTAS.
Patys atsiremontavome laivą, su 

kuriuo vyksime į tautinę 
stovyklą.

Šiomis dienomis yra baigtas 
Algimanto jūrų skautų laivo 
remontas. Remontą atliko II 
„Narų“ valtis, vair. M. Maksvy
čio padedama. Remontas buvo 
pradėtas per Velykų atostogas ir 
kainavo apie 40 litų.

Su tuo laivu algimantiečiai 
mano atplaukti į tautinę sto
vyklą.

Įsigyja uniformas.
Laivo vado psktn. A. Urbono 

pastangomis buvo nupirkta dro
bės ir visiems algimanti&čiams 
pasiūta uniforma — marškiniai. 
Pasiūti marškiniai kainavo tik 
12 litų. Nors daugelis skautų 
juos ir turėjo, bet visi patenkinti 
ir nusipirko naujus, nes tie daug 
pigesni ir geriau pasiūti, už tu
rimuosius.

Dabar visi skautai nori kartu 
užsisakyti kepures ir kitas reik- 
menes, kurios bus reikalingos 
tautinei stovyklai

Algimantietis Raulas.

ŠIAULIŲ SKAUTŲ TUNTAS. TELŠIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Stropiai ruošiamės tautinei 

stovyklai.

Gruzdžiai. Aukšt. gyvul. mo
kyklos VI. Putvinskio skautų 
vyčių būrelio skautai, nutarę 
gausiai dalyvauti tautinėj sto
vykloje, savo nutarimą įvykdo — 
į stovyklą vyks 17 skautų, va
dinasi, didesnė būrelio pusė. 
Skautai stropiai ruošias į aukš
tesnius patyrimo laipsnius ir, 
apskritai, stengiasi daugiau įsi
gyti praktikos bei skautiškų ži

Netrukus ir mes taip 
trauksim į tautines sto

vyklas!

G. Juškėno nuotr.

nių. Kad tautinėj stovykloje 
gražiai atrodytume savo išore, 
visi siūdinamės naujas unifor
mas pagal paskelbtąjį uniformos 
aprašymą. Būsime visi kaip vie
nas ir sudarysime damų vie
netą.

Balandžio mėn. 24 d. mūsų 
šeimą apleido ir išvyko į platų 
gyvenimą baigę mokyklą mūsų 
broliai skautai Linkime jiems 
gero pasisekimo tiesioginiame 
darbe, neužmirštant ir organiza
cinio skautų darbo. Al.

Didžios iškilmės.
Š. m. balandžio mėn. 24 d. 

Rotinėnų pradž. mokykloje jaun. 
skautai iškilmingai minėjo savo 
patroną Šv. Jurgį. Svečių ir 
šiaip susirinkusių buvo tiek, 
kiek niekad. Susirinkusieji buvo 
plačiau painformuoti apie skau
tus, jų tikslus bei siekimus.

Ypatingai jaun. skautai dė
kingi Rotinėnų pradž. mokyklos 

Parduodama gera būrinė J O L Ė, 5—6 asmenims, 
mokomojo tipo. Ilgis 5 m, plotis 1,15 m, būrių plotas 
12 m2. Kaina Lt. 200,—. J. Antanaitis, Kaunas, 
Lelijų g. 6.

Norint skanius valgius 
ir gėrimus pagaminti, 

reik nepagailėti cuk
raus jiems pasaldinti.

tėvų k-to pirmininkui p. J. Niu- 
nevai su žmona už pasidarbavi
mą šventę ruošiant ir gausias 
aukas.

Darbo pasekmės.
Iš pelno, kurį gavome šiemet 

ruošdami vakarus, įsigijome foto 
aparatą, kamuolį ir taut, vėlia
vą. Be to, dalį pelno paskyrėme 
ginklų fondui.

Skautas.
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MES RUOŠIAMĖS
SAVO

TAUTINĖMS
STOVYKLOMS

VIENETŲ INVENTORIUSTautinė stovykla čia pat! Atėjo laikas peržiūrėti vieneto turtą ir jį ruošti kelionei į A. Panemunę ar į Pažaislį. Neseniai skaitėme „Sk. Aide“ paskiro stovyklautojo inventoriaus sąrašą. Šiame numeryje išsiaiškinsime viso vieneto inventoriaus reikalą. Skautų stovyklos vadija apsvarstė vieneto inventoriaus sąrašą. Jį čia imame pagrindu kalbėdami apie stovyklinį vieneto inventorių.Vieneto inventoriaus sąrašą paskirstome į tokius skyrius:a) pastogės, b) guolio, c) valgyklos ir virtuvės, d) įrankių ir e) 
kitų reikmenių.Kadangi stovykloje ne visi vienetai bus vienokio didumo, tai ne kiekvienam vienetui tiks tas pats inventoriaus kiekis arba ta pati rūšis. Kad tuo pačiu inventoriaus sąrašu galėtų naudotis įvairaus didumo vienetai, inventoriaus kiekį nurodysime įvairaus didumo vienetams: po inventoriaus eilės numerio ir pavadinimo (surinkto didžiosiomis gulsčiomis raidėmis) ir jo paaiškinimo (surinkto mažosiomis gulsčiomis raidėmis) bus trys skaitmens, pvz.:25. Krepšiai (pintinės ar dėžės) 2 .2 .4. Pirmas skaitmuo rodo to daikto kiekį (skaičių), reikalingą vienetui, susidedančiam maždaug iš 9 žmonių, antras — 18 ir trečias — 35 žmonių.Prieš pat tuos skaitmenis dedamas dvitaškis (:) reiškia, kad tokio inventoriaus turėti nebūtina; dedamas taškas (.) reiškia, kad tokio inventoriaus galima 'turėti ir kitokį kiekį.

KOKIO IR KAM INVENTORIAUS REIKIA.
a) PASTOGĖS INVENTORIUS:1. Skautų palapinės (iš viso grindų plotas 15 kv. m arbakariškų palapinių 12 gabalų) ...................................................... 1 .2 .42. Vado palapinė (5,5 kv. m) .......................................................... :1 1 13. Virtuvės palapinė (7 kv. m) ..................................................... 1 1 —4. Virtuvės palapinė (10 kv. m) ;............................................... — — 15. Valgyklos palapinės stogas (apie 25 kv. m) ................... :1 :1 —6. Valgyklos palap. — stogas (apie 40 kv. m) ................... — — :1Vienam stovyklautojui palapinės grindų ploto reikia apie 1,65 kv. mtr.; jei palapinė maža ir joje telpa 1—2 žmonės arba jei ji labai žema, tai grindų ploto tada reikia beveik 2 kv. m vienam žmogui.Statyti palapines iš 2-jų kariškų palapinių gabalų nuolatinėje stovykloje labai nepraktiška: palapinė ankšta, žema, tvanki, blogai vėdinama ir labai dėvisi brezentas, nuolat yra liečiamas ir tempiamas. Jei stovykloje naudositės mažųjų kariškų palapinių pavyzdžio brezentais, skaičiuokite tų brezentų pasiimti, pavz., kas dviem skautam bent 3 gabalus.Kaip tokias palapines statyti (iš kelių gabalų ir kokios formos) yra smulkiai paaiškinta sktn. K. Avižonio knygoje „Kaip 

stovyklauti“.Rūpinkitės, kad palapinės būtų aukštesnės ir kad jose galėtumėt įsirengti šiokias tokias lovas — bent kiek pakelti čiužinius nuo žemės.Aukštesnė palapinė iš viso yra patogesnė, gražesnė, geriau tvarkoma ir švarinama.Labai naudinga kartu su savo palapinėmis atsigabenti ir joms griaučius (lazdas ar rėmus). Tada įsirengti labai spėru. Jei atsigabenti griaučių nebūtų kaip, reikia turėti jų išmieras. Ūkio dalyje gausite statybinės medžiagos ir pasidarysite čia pat. Kur nors pasikirsti pagalių miške patiems neteks, neturėkite nė 

tokio noro — niekur ir nieko patys negalėsite kirsti. Aplink parkas, saugomi ir branginami medžiai.b) GUOLIO INVENTORIUS:1. Patiesalai (čiužinio didumo) kiekvienam skautui povieną ...................................................................................................... 9 18 352. Arba kiekvienai palapinei po vieną didelį patiesalą .. .1 .2 .43. Kitas guolio reikmenes (čiužinius, paklodes, antklodes, pagalvėlius, užvalkalėlius, naktinius baltinius ir kt.) turi turėti patys stovyklautojai kiekvienas sau.Patiesalus pakloti po čiužiniais galima imti brezentinius, guminius ar šiaudų pynių. Jie nepraleidžia žemės drėgmės ir todėl nuo žemės nesudrėgsta čiužiniai. Bet labai tinka ir lentos, o jei jos dar kiek nuo žemės pakeltos — puiki ir sausa stovyklinė lova. Pagirtina, kas atsigabens šiaudų pynių patiesalus. Tai praktiška idėja.
c) VALGYKLOS IR VIRTUVES INVENTORIUS:1. Geležies lentelės (60X4X0,5 cm) .......................................  2 2 42. Geležies plokštelė (75X40X0,5) ............................................ :1 :1 :23. Špyžius su dviem skylėm ir rinkiais ........................... :1 :1 :14. Trikojis ...............................................................'............................ :1 :1 :1Gera turėti savo greit pastatomą ir tvirtą krosnį. Iškyloje ar trumpalaikėje stovykloje galima vartoti ir medį puodams viršum ugnies kabinti, bet tokioje stovykloje su medžiu išsiversti bus sunku; juo labiau, kad tinkamų šakotų medžių tam reikalui beveik nebus galima gauti. Taigi patariama turėti geležies prietaisus puodams užstatyti ar kabinti. Iš čia minėtų priemonių galima, žinoma, pasirinkti kas labiau prieinama ir kas patogiau gauti. Vieni savo virtuves įtaisys tobuliau, kiti paprasčiau Įvairumas čia labai pageidautinas.Akmenų krosniai susikrauti vargu pasiseks arti stovyklos rasti. Gal kiti įsigys čia pat plytų ir jomis tobulins savo virtuves.Puodai, kurie verdant valgį numatoma kabinti, turi turėti pasaitus, žinoma, metalinius.5. Dideli uždengiami puodai ..........................................................  2 3 46. Mažesnis uždengiamas puodas ............................................. 1 1 27. Didelė keptuvė (skaurada) .................................................... 1 .2 .2.Puodų didumas pareina nuo valgytojų skaičiaus ir jų apetito, bet vidutiniškai reikia skaityti, kad sriubos ar arbatos vienam stovyklautojui virti reikės maždaug 1 litrą. Kibiran telpa 10—12 litrų, tai lengva skaičiuoti kokių puodų reikia jūsų stovyklautojams. Pusrytį ir vakarienę galima virti tuose pačiuose puoduose, kuriuose verdami pietūs. Bet atskiro puodo reikia karštam vandeniui — indams plauti; tokio vandens reikia kiekvieną kartą, kada valgoma.8. Dideli dubens (bliūdai) ........................................................ 2 .3 .59. Uždengiami ąsočiai (metaliniai — pienui, arbatai,kavai, kakavai) .........................................................  1 2 310. Kibirai (švariam skystimui) ................................................ 2 2 311. Kibirai (prasti — sąplavoms) ............................................ 1 1 212. Indas vandeniui laikyti (statinė, kubiliukas, brezentinis maišas, molinis indas) .......................................  .. 1 1 1Šios reikmenės vartojamos vandeniui nešti, supilti ar laikyti. 12-as yra švaraus vandens atsargai savo stovykloje. Dubens yra būtini maistui ruošti, maišyti, sumuštiniams dėti, indams plauti ir t. t.
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13. Metalinės lėkštės ..................................
14. Metaliniai puodeliai ..........................................................
15. Samtis ........................ . . ......................................................
16. Didelis peilis .................................................................
17. Didelė šakutė .................................................................
18. Druskinė ................................................................ ...............

.2 .4 .6

.1 .2 .4
12 2 
1 2 3
1 1 1
1 1 1

Šios, reikmenės labiausiai reikalingos maistą ruošiant ir jį 
valgytojams dalinant. Jų skaičius pareina nuo vieneto didumo ir 
valgių įvairumo.
19. Šiurkštūs šepečiai (metaliniai tinkleliai, šaknų še

pečiai ar p.) .................................................................. :2 :3 :5
20. Lininės mazgotės ...................................................................2 .3 .4
21. Lininiai rankšluosčiai ........................................................... 2 .4 .6
22. Staltiesės (drobės ar ceratos; pagal stalo didumą ir

valgytojų skaičių) .............................................................. :1 :1 :2
Indai, stalas ir visos virtuvės — valgyklos reikmenės turi 

būti visai švarūs, be jokių dėmių ir įtarimų. Mūsų stovyklos 
turi būti švaraus šeimininkavimo, virtuvinės ruošos ir valgymo 
mokykla. Tautinėje stovykloje tuo atveju būsime pavyzdingi. 
Švarai palaikyti yra ir kitų priemonių, paprastesnių, čia pat 
stovykloje gaunamų: pelenai, smėlis, samanos ir kt.
23. Saikuojamas indas .................................. :1 :1 :1
24. Svarstyklės (ligi 10 kg) .....................;........................... :1 :1 :1
25. Krepšiai (pintinės ar dėžės) ........................................... 2 .2 .4
26. Maišai ................................................................................... 2 .2 .4

Maistą verdant ir dalinant labai gera jį matuoti ar sverti 
Maistui gaminti lentelės — receptai bus sustatyti produktams 
dėti pagal tam tikrą saiką. Saikuoti indų yra visokių; papras
čiausiai yra litras. Bet galima įsitaisyti ir sudėtingesnių.

Tą patį galima pasakyti ir apie svarstykles. Kaime plačiai 
vartojamas „bezmėnas“ — buožė su ilgu kotu. Svarstykles ga
lima ir patiems pasidaryti.

Krepšiai reikalingi maisto produktams iš ūkio sandėlių atsi
nešti ir laikyti. Naudinga būtų turėti paprastus pintinius krep
šius, jie lengviausi, talpūs. Tam pačiam reikalui galima vartoti 
ir lentines ar metalines dėžes; tik joms reikia įtaisyti pasaitus 
ar rankenas.

27.
28.

3 
4

2 
2
Gra- 
sva-

Panemunė yra kurorto vieta: jo- 
Be to, smėlis, nelygus žemės paviršius ir ve- 

Vieni galės 
t. t.
Jos turėtų

Maišai stovykloje dar labiau reikalingi, kaip krepšiai.
Lentos (virtuvei) (100X60X3) ....................................... 1
Stalai (valgyklai) 200X70X2,5) ..................................... 1

Panemunės stovykloje stalų kasti žemėje negalėsime, 
žūs stalai su grioviais ir žemių sėdynėmis aplink — sena 
jone; Panemunėje jos nebus, 
kių kasinėjimų,
lėnų visai nėra. Taigi, stalus čia rengsime kitokius, 
juos daryti iš lentų, kiti galės daryti iš kartelių ir

Virtuvės lentas reikėtų atsigabenti iš namų, 
būti dailios, tvirtos, santūriai sudurtos.

Stalams lentų tiktų užsisakyti ūkio dalyje.
29. Kitus indus ir reikmenes (lėkštę—dubenėlį, puoduką, šaukštą, 

šakutę, peilį ir t. t.) turi turėti patys stovyklautojai.

1.
2.
3.
4.
5.

2 
.1
1
1 
1

3 
.2 
.1 
.1
1

įsiku-

.4

.3

.2
2
1

d) ĮRANKIAI:
Kirviai ....................
Kastuvai ......... .
Grėbliai ...................
Plūkiąs ......................
Replės ....................

Tos visos reikmenės ypatingai naudingos stovykloje 
riant ir stovyklą likviduojant.

Labai svarbu, kad kirviai būtų aštrūs, turėtų gerus kotus; 
piūklai taip pat turi būti aštrūs ir su geromis rankenomis. Piūk- 
lai

1.
2.
3.
4.

galėtų būti nedideli.

c) KITO S REIKMENĖS:
Vieneto vėliava (su kotu) .......................................
Tautinės vėliavos (be koto, kitos su kotais) .... 
Skilčių gairelės (kiekviena skiltis turi savo gair.) 
Žibintuvai (žibaliniai, elektriniai ar kitokie)....

5. Virvės 
sienai

6. Virvės
vykios

7. Muslino maistui nuo vabzdžių pridengti; kv.
metrų apie ...................................................................

8. Dėžių (inventoriui sudėti ir vežti) .....................

maždaug 0,8 cm storumo, savo stovyklos 
aptverti; metrų apie ....................................
maždaug 0,4 cm storumo, įvairiems sto- 
įrangų reikalams; metrų apie .................

1 1 1
2 .2 .3
1 2 4

.1 .2 .4

.40 .60 .100

.80 .120 .200

.3 .6 .9

.2 .4 .6

9. Skautiškų lazdų (iš viso bent pusę tiek, kiek 
vienete bus stovyklautojų) .....................................5 .9 .18

10. Degtukų (pagal reikalą) ..................................................
11. Muilo (žalio ar papr. skalbiamo; pagal reikalą;

kiekvienam žmogui maždaug po 150 gramų).............................
12. Švaros reikmenių (popieriaus indams bei daik

tams apdengti, tualetiniams reikalams; šluotų;
krepšių sąšlavoms pilti; ir k.; pagal reikalą).............................

13. Vinių (įrangoms daryti; įvairaus didumo; pa
gal reikalą) ..............................................................................

14. Pirmosios pagalbos reikmenių (skilties ar drau
govės vaistinėlė su būtiniausiais medikamentais).......................

Kiekvienos šių reikmenių reikšmė ir reikalas stovykloje yra 
savaime labai aiškus.

KAIP TO INVENTORIAUS ĮSIGYTI.
Gerai ir smagiai stovyklauti galima tik tada, kada visi sto

vyklautojai yra visu kuo, ko stovykloje reikia, aprūpinti. Vie
neto inventorius yra būtinas dalykas geroje stovykloje. Jo tu
rėti privalu kiekvienam vienetui.

Siame sąraše surašytas būtinas inventorius. Bet vienetas 
gali jo turėti ir daugiau ir įvairesnio; gali vietoj sąraše nuro
domo tokio daikto, turėti jį pakeičiantį kitokį daiktą. Prityrę 
vadovai galės labai pasiįvairinti. Bet mažiau prityrę neturėtų 
kratytis imti inventoriaus bent tiek, kiek čia nurodoma, ir ne
turėtų gąsčiotis, kad jo daug. Iš tikro yra nedaug. Viskas rei
kalinga ir stovyklautojams naudinga. Stovykla ilga — beveik 
2 savaitės!

Kaip Įsitaisyti reikalingo inventoriaus? Seniems vienetams 
tas reikalas beveik neaktualus: daugelis dalykų yra jau vieneto 
sandėlyje. Naujoms draugovėms ir skiltims rūpestis iš tikro 
didesnis. Bet nėra jis per didelis ar neįveikiamas.

Gera, kad vienetas pats turi visą savo stovyklinį inventorių. 
Bet staiga dabar viską susidaryti gali būti sunkumų.

Mano patarimas yra toks: kas savo inventoriaus nepakanka 
ir jo dabar įsigyti negali — turi skolintis,

„Skolintis“ yra sunkus ir neparankus žodis. Ką padarysi. 
Reikalas toks, kad galima drąsos ir daugiau turėti.

Pirmiausia stovyklon vežtino vieneto inventoriaus sąrašą 
turėtų išstudijuoti vieneto vadovybė ir nustatyti, kokiu būdu 
kiekvieną reikalingą daiktą gali įsitaisyti.

Stovyklos ūkio vedėjas ir vyresnieji skautai gali čia pasi
žymėti ir savo vienetui padaryti naudos.

Kiekvienas vieneto skautas turi pažiūrėti savo namuose, ką 
jis juose gali rasti stovyklos inventoriui papildyti. O rasti visada 
galima. Štai, nevartojamas arba labai retai vartojamas indas, 
kibiras, peilis ar panašus dalykas. Tik jį sutvarkyk, nuvalyk, 
kiek atnaujink — ir turi savo vienetui naudingą daiktą!

Gerai išvertus visus kampus ir palėpes savo namuose ir 
nepririnkus viso, ko reikia, mielas giminaitis gali nudūlinti pas 
gerąją tetą — iš ten negrįš tuščias.

Per kelias dienas vienetas gali turėti viso, ko jam stovyklai 
reikia, ir net tiek daug, kiek nė svajoti nesvajojo.

Vaikščioti pas svetimus žmones ar po krautuves ir ten skau
tų stovyklai elgetauti — mažių mažiausia yra negražu. Reikėtų 
būti jautresniems skautų organizacijos garbės reikalui.

Tai inventoriaus turime pakankamai.
Tik su palapinėmis sunkiau — jų ne visur lengva patiems 

išsirūpinti. Jei vienetas trūksta palapinių ir pats jų pasirūpinti 
negali, turi tuojau kreiptis į vyresniąją savo vadovybę (į tunto 
vadiją ir t. t.), kad parūpintų trūkstamų palapinių.

Palapinių rūpins ir centras. Bet visiems jų pritekti negalės. 
Taigi labai svarbu, kad kiek galima daugiau pastogių įsitaisytų 
ir pasirūpintų vienetai vietose.

Visą inventorių reikia turėti tinkamą tuojau vartoti, išva
lytą, švarų, tvarkingą.

Dar lieka vienas reikalas. Inventorių reikia taip sukrauti 
ir supakuoti, kad jĮ lengvai ir tvarkingai galėtumėm atgabenti 
[ stovyklą. O čia jį dėžėse lengvai surastumėm ir tinkamai laiku 
naudotumėmės.

Minėtoje knygoje „Kaip stovyklauti“ yra patarimų, kaip 
gabenti inventorių.

Jūsų pačių prityrimas taip pat pravers.
Tik nieko nepalikite paskutinei dienai. Laikas bėga. Už 

7 savaičių pasimatysime Kaune. Atvykite čia tvarkingi!
Baltasis Juodvarnis.
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Tautinės skautų stovyklos tarnybų 
viršininko pranešimas

Stovykla netoli. Jau laikas prabilti 
ir tarnybų skyriui.

Tarnybų viršininkui priklausys 
tokie skyriai: radijo, telefonijos, susi
siekimo, transporto, apšvietimo ir 
pašto.

Be abejojimo, stovyklos vispusiš
kas pasisekimas priklausys taip pat 
ir nuo visų tarnybų skyrių sklandaus 
veikimo. Jau dabar visuose skyriuo
se paruošiamieji darbai sparčiai va
romi. Apie jų veikimą stovykloje 
smulkesnių žinių galima bus rasti 
Stovyklos Vadove, kurį išleis stovyk
los vadija, o gaus kiekvienas stovyk
lautojas.

Tačiau kai kurie šių skyrių galės 
sklandžiai veikti tik tuo atveju, jei 
prie jų darbo prisidės visi vienetai 
ir tuntai savo tvarkingumu, punktu
alumu ir suteikdami laiku reikiamų 
žinių. Kitaip tariant, tarp tarnybų 
skyrių iš vienos pusės ir tuntų ir vie
netų iš kitos pusės, turės būti nuola
tinis, artimas bendradarbiavimas. 
Apie šio bendradarbiavimo pradžią ir 
noriu čia pranešti.

Susisiekimo ir transporto skyriai 
privalo iš anksto sudaryti savo veiks
mų lenteles. Kad jos būtų tikros, 
tarnyboms reikalinga ne vėliau kaip 
ligi liepos mėn. 3 d. žinoti kas, iš 
kur, kada ir kokiomis priemonėmis 
atvyks į Kauną (stovyklon), kiek ir 
kokio atsiveš turto, kuriam perga
benti į stovyklą bus reikalingos 
transporto priemonės. Paaiškinu, 
kad pervežamas bus tik vienetų ben-. 
dro naudojimo turtas; asmeninį skau
tų inventorių (kuprines ir kt.) — teks 
patiems nusinešti. •

Tik tie vienetai ar turtai, kurie lai
ku suteiks reikalaujamas žinias, ga
lės tikėtis, kad Kaune pareigūnai 
juos pasitiks, nurodys kelią ir jų tur
tą laiku pergabens į stovyklą.

Atvykus į Kauną vadas pirmiau
sia kreipiasi į pasitinkantį skautų 
pareigūną, kuris suteiks visus reika
lingus nurodymus dėl turto pergabe
nimo, žygio stovyklon ir kt.

Kad pergabenamas turtas nesusi
maišytų su kitų vienetų turtu ir ne
trukdytų darbo, visi atskiri turto ga
balai privalo būti paženklinti lente
lėmis su atitinkamu užrašu. Taip pat 
stotyje privalo būti įteiktas perga
benamo turto gabalų sąrašas. Be pa
minėtų lentelių ar sąrašų turtas per
gabenti nebus priimamas. Patartina, 
kad ir visi kiti daiktai (net skautų 
asmeniški!) būtų taip pat paženklin
ti.

Stovykloje veiks telefono ryšiai. 
Kiekvienam norinčiam prie tinklo 
prisijungti tuntui centrinėje skiria
ma viena linija. Tam tikslui tuntas 
privalo: atsivežti vieną pilną komp
lektą priemonių (1 induktorių, 1 
aparatą, patikrinto kabelio ir visai 
tinkamus elementus) ir prisijungti 
centrinėn savo jėgomis.

Visi tuntai, kurie norės prie tink
lo prisijungti, privalo apie tai raštu 
pranešti tarnybų viršininkui iki bir
želio mėn. 1 d. Vėliau prisijungti ne
bus galima, nes bus galutinai paskirs
tytos centrinės visos linijos ir suda
rytas abonentų sąrašas.

Be to, pranešu, kad tuntai, kurie 
gavo iš centro daugiau kaip po 3 te
lefono aparatus, po vieną aparatą, 
induktorių ir kitas padedamąsias 
priemones turi paruošti perduoti pil
noje tvarkoje stovyklos telefonijos 
skyriui. Perduodama atvykus į sto
vyklą, bus grąžinta — išvykstant.

Atvykus į stovyklą visi prašomi 
tuoj smulkiai susipažinti su tarnybų 
skyrių veikimu, kuris bus atspaus
dintas Stovyklos Vadove ir tik kilus 
neaiškumams teirautis pas tarnybų 
pareigūnus (jų ženklas bus nustaty
tas vėliau).

Visais klausimais, kurie liečia tar
nyboms priklausančių skyrių darbą, 
prašoma rašyti stovyklos vadijos 
tarnybų viršininkui.

Tarnybų viršininkas

KLAUSIMAI
I.

* Norime savo sūnų leisti į tau
tinę stovyklą, bet jis yra labai ne
atsargus vandens mėgėjas. Mano 
žmona ypatingai bijo, kad vaikas 
be mūsų priežiūros ten besimau
dydamas nenukentėtų.

Tėvas K. M.

— Jei Tamstų sūnus nebus klus
nus stovykloje ir nesilaikys mau
dymosi taisyklių, jis tuojau turės 
grįžti namo. Stovyklautojai van
dens sportui neturės laiko. Jei bus 
kurie specialybių varžybų dalyviai, 
jie bus tinkamai prižiūrimi ir sau
gomi; kitiems nebus progos nė būti 
vandenyje, nė važinėti laiveliais 
be tam tikros priežiūros.

Maudymosi reikalai bus tinka
mai sutvarkyti: tam tikra tvarka, 

laikas ir vieta. Stovyklautojai 
maudytis paskirai, kas kada norės, 
negalės: maudytis pagal tam tikrą 
tvarką eis grupėmis savo vadų ir 
budėtojų prižiūrimi. Ant kranto 
budės tam tikra sargyba, o vande
nyje gelbėjimo valtyse bus valti
ninkai. Numatoma maudymosi 
plotas vandenyje aptverti tinkline 
tvora.

Stovyklos vadovybė skautų svei
katos ir visokio saugumo reika
lams ypatingai yra jautri, ir todėl 
padarys visa, kas reikalinga, kad 
vaikai būtų sveiki, smagūs ir lai
mingi.

A. S.

II.
* Ar stovykloje bus krautuvių?

Sk. Jonas Kar.

— Bus. Ir ne viena! Vienetams 
maisto produktus ir kai kuriuos 
būtinus stovyklavimo dalykus (sta
tybos medžiagą, lentas, vinis ir kt.) 
pardavinės stovyklos ūkio dalies 
tam tikri sandėliai. Bus pašto įstai
ga, kuri pardavinės ženklus, atvi
rukus ir kt. Kitos krautuvėlės par
davinės suvenyrus, gazuotą vande
nį, maistą ir kitas įvairias it sto
vyklautojams reikalingas prekes; 
tiekimo skyrius ir skautų spaudos 
administracija taip pat turės savo 
krautuvėlę.

A. S.

III.
* Namiškiai nenori manęs leisti 

į tautinę stovyklą, nes, sako, sto
vyklose galime susirgti reumatiz
mu; girdi, žemė drėgna, todėl čiu
žiniai pradrėgstą ir p.

S. L a u ž a's.

— Panemunės pušynas, kur bus 
tautinė stovykla, yra labai sausas, 
žemė ten beveik visai sausa, nes 
yra smėlėta. Be to, stovyklos va
dovybė ragina skautus pasirūpinti 
tam tikrus patiesalus, pakloti po 
čiužiniu palapinėje. Tie patiesa
lai gali būti brezentiniai, guminiai 
ar iš šiaudų pynių. Labai tinka ir 
sukaltos lentos, kurios ant tam 
tikrų stulpelių pakeltos izoliuoja 
žemės drėgmę ir čiužiniai nė kiek 
nesudrėgsta.

Stovyklos vadovybė tiems, ku
rie neturės patiesalų po čiužiniais, 
labai pigiai parduos lentelių ir 
stulpelių, kad kiekvienas galėtų 
pasidaryti lovą ir visai sausai gu
lėti.

Dienos metu čiužiniai, visas guo
lis ir palapinė bus vėdinami ir džio
vinami.

A. S.
I
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Vandens sporto varžybos II tautinėje stovykloje
1937 m. „Skautybės“ 8 nr. randa

me paskelbtą II tautinės stovyklos 
programą, kurioje viena diena skir
ta vien tik jūrų skautų pasirody
mams. Numatytas didelis visų sto
vykloje esančių laivų ir baidarių pa
radas, laivų perrikiavimai, vandens 
sporto varžybos, Nemuno laužas ir 
iliuminuotų laivų karnavalas. Šiems 
pasirodymams ir varžyboms jau lai
kas pradėti paruošiamuosius darbus.

Kadangi šiais metais tradicinį toli
mąjį plaukimą į Klaipėdą dėl tauti
nės stovyklos ne visi galėsime atlik
ti, todėl visi vienetai, kuriems sąly
gos leidžia, turi stengtis bent į sto
vyklą atplaukti laiveliais. Pageidau
jama kiek galima didesnis laivelių 
skaičius stovykloje, vis vien kokio 
tipo jie bebūtų. Suplaukusių laive
liais vienetų vadai stovykloje turės 
progos vadovauti didesnėms laivų 
grupėms irklavimo ir buriavimo pra
timuose. Laiveliai stovyklai turėtų 
būti gražiai atremontuoti ir nuda
žyti.

Karnavalui kiekvienas vienetas 
turi pasigaminti spalvotų popierinių 
žibintuvėlių ir deglų valtims iliumi
nuoti. Žibintuvėliai daromi iš spal
voto permatomo popieriaus, jų vidu
je įstatoma žvakutė. Deglai daromi, 
apvyniojant ant medinio kotelio iš
mirkytą parafine arba smaloje sku
durą. Kiekvieną laivelį leidžiama sa
votiškai iliuminuoti ir išpuošti, tik 
irklinė valtis turi turėti nemažiau 4 
žibintuvėlių; baidarė — nemažiau 2 
žibintuvėlių ir deglus.

VANDENS SPORTO VARŽYBOS.

1. Irklavimas.

a) Lenktynės 10 km pasroviui
Nemunu dvivietėmis turistinėmis 
baidarėmis. Kadangi jūrų skautų tu
rimos baidarės nevienodo tipo, tai 
lenktynėms tikimasi Kaune gauti 
paskolinti vienodo tipo baidares. Iš 
kiekvieno vieneto dalyvauja dvi bai
darės.

b) Lenktynės gelbėti skęstantį.
Baidarės surikiuojamos krante, o da
lyviai išsirikiuoja užpakalyj baida
rių. Davus signalą, dalyviai neša nuo 
kranto į vandenį baidares, tvarkin
gai į jas įsėda ir iriasi į kitą Nemu
no krantą. Ten ištraukia baidarę į 
krantą ir meta gelbėjimo lanką ant 
vandenyje plaukiančios plūdės. Už
metę lanką ant plūdės, dalyviai sku
biai grįžta atgal per Nemuną.

Gelbėjimo lanko didysis diametras 
apie 60—65 cm; mažasis diametras 
(skylės) — apie 35—40 cm. Lanko 
svoris 5 kg. Prie lanko pririšta 10 m 
virvė.

Iš kiekvieno vieneto dalyvauja po 
2 baidares.

Abiejose rungtynėse daugiausia 
surinkęs taškų vienetas gauna dova
ną — modernią dvivietę palapinę. 
Jei ištekliai leis, bus apdovanoti ir 
žemesnes vietas gavę vienetai.

Taškai duodami tik už pirmąsias 
6 vietas. Už 10 km plaukimą baida
rėmis I-mai vietai skiriama 12 taš
kų, II-rai — 10 taškų, III-čiai — 8 
ir t. t.

Už plaukimą skersai Nemuną I vie
tai skiriama 6 taškai, II-rai — 5 t., 
III-čiai — 4 t. ir t. t.

2. Plaukimas.

Viso bus trys užplaukimai ir dvi 
estafetės:

I užplaukimas 100 m laisvu stilium 
II „ „ „ krūtine

III „ „ „ nugara
I Estafetė: 3 užplaukimai po 50 m 

įvairiu stiliumi (krūtine, 
nugara ir laisv. stil.),

II Estafetė: 4 užplaukimai po 50 m 
laisvu stiliumi.

Kiekviename užplaukime vienetas 
gali išstatyti nedaugiau 2 plaukikų 
ir sudaryti po vieną estafetę. Tas 
pats plaukikas gali dalyvauti tik 
3-juose užplaukimuose. Pvz., N. N., 
plaukęs 100 m krūtine ir 100 m nu

gara, dar gali dalyvauti trečią kartą 
vienoje iš estafečių.

Pirmoji vieta užplaukimuose įver
tinama 6 taškais, II-ji — 5 t., III-ji 
— 4 taškais ir t. t.

Estafetės taškai vertinami dvigu
bai: I-ma vieta 12 taškų, Il-ra — 10 
t. ir t. t. Daugiausia taškų užplauki
muose ir estafetėje surinkęs vienetas 
gauna dovaną — dvivietę palapinę. 
Kiti mažesnes dovanas.

3. Šuoliai į vandenį 
(iš 3-jų m aukščio):

a) Kregždutė,
b) Virtimas priekin ant galvos,
c) Virtimas užpakalin ant galvos.
Kiekvienas dalyvis turi mokėti 

nušokti bent kuriuo pasirinktu būdu 
iš 5 m aukščio.

Šuoliuose dalyvauja po 2 dalyvius 
iš kiekvieno vieneto.

Pirmąsias ir antrąsias vietas lai
mėjusiems sportininkams bus išduo
dami pažymėjimai.

Psktn. A. Kanclyvius, 
jūrų skautų skyr. vadas.

PADĖKA.
Širdingai dėkoju padėjusiems Rie

tavo skautams surengti Velykų antrąją 
dieną vakarą: už vakaro globojimą 
Rietavo miškų urėdui p. Giniotui, 
artistams J. Danilienei, L. Jucevičienei, 
Z. Rakauskaitei, B. Bukytei, P. Urbo
navičiui, B. Lazauskui, V. Lileikai, V. 
Žiliui, P. Valiui, I. Pakalniškiui ir vi
siems kitiems šiuo tuo prisidėjusiems 
prie vakaro rengimo.

Sklt M. Šileika, 
Maironio d-vės draugininkas.

PAMESTI LIUDIJIMAI.
I.

Gerardo J u š k ė n o, duotas Aly
taus tunto tuntininko. Radus pasiųsti 
brolijos vyriausiai vadijai.

n.
Magdalenos Pričkaitienės, iš

duotas 1932 metais Kauno skaučių tun
to. Radus pasiųsti seserijos vyriausiai 
vadijai.
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Brolijos atstovas pasktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko pasktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

MOTINAI
Buvau mažas, Tu mane auginai. Nekartą buvau 

ir negeras, Tu niekam nesiskundei manimi. Aš nak
timis nemiegojau, verkiau, Tu dainavai ir mane ra
minai. Daug ašarų dėl manęs išliejai, bet aš jų ne
mačiau, nes Tu tai nuo manęs slėpei. Kada Tavo 
širdis verkė, Tu man tik šypsojais. Kitiems būčiau 
buvęs našta, bet darbu nuvargusioms Tavo rankoms 
buvau lengvutis. Dabar žinau, kiek daug skolingas 
Tau esu. Stengsiuos nors mažą dalelę tos skolos Tau 
atlyginti, nes nėra pasauly tokio žmogaus, kuris ga
lėtų atlyginti už visą Motinos vargą.

Kai Tave, Motut, turiu, žinau, kad esu turtingas 

ir didžiausia mano užuojauta tiems, kurie Motinos 
jau neturi. Dar daugiau. Juk tik Tu, Motut, išmokei 
mane pažinti pasaulį, išmokei ir mūsų gražiosios kal
bos. Tik Tau padedant aš pažinau ir visų Motinų 
Motiną — mūsų Žemę. Tik Tu išmokei ją mylėti ir 
jai aukotis. Todėl noriu augti ir stiprėti tam, kad ta 
visų Motinų Motina — Žemė — būtų laisva, nes tik 
laisvoje žemėje ir Tu, Motut, tai žemei mane augi
nus, nepatirsi tiek vargo. Todėl visų mano darbų 
pirmuoju tikslu yra budėti, kad Motina Žemė visad 
būtų laisva ir kad laisvoje žemėje Tu, Motut, niekuo
met nežinotum priespaudos ir nepatirtum vargo.

Barn. Dainius.

^aoasacio miškan.
Mes sumanėm trys broliukai, 
ankstų rytą atsikėlę, 
padaryt miškan kelionę, 
gražią ryto iškylėlę.

Dar miegot lovelėj gera, 
kai sapnuodamas matau, 
kas prie veido pasilenkęs 
ima glostyt vis jaukiau. 
Veriasi palengva akys.
— A, tai tu čia, spinduliuk?
Labąryt, mane prikėlęs: 
dabar kelkime visus!
— Broniau, Vytai! Ei, nubuskit, 
ar negirdit? A-ū-ū!...
Nepamirškit, kad žadėjom 
paskubėti kuo greičiau.
Bronius keltis dar nenori.
— Gnybk į nosį, spinduliuk, 
tada jis rytais prie darbo 
pirmutinis apsisuks.
Trys broliukai jau nubudom 
ir pasakėm visi trys:
— Taip anksti miškan kelionę 
kas gi kitas padarys?
O, be to, dar nesisakėm 
nė vienam iš mūs draugų.
Pamatys, kada sugrįšim,

tai ir bus jiems nesmagu. 
Ei, visi tik duokit kelią, 
jau per kiemą žengiam mes, 
į pavasario miškelį 
žalias takas tiesiai ves.

*

Žengiam mes į mišką — 
ten gražu ir žalia, 
pagiedos sparnuočiai 
mums linksmų giesmelių — 
Tra lia lia lia lialia 
kiekvienoj šakelėj!
Šoka voveraitės, 
mums parodo kelią, 
o būriai sparnuočių 
traukia sau giesmelę — 
Tra lia lia lia lialia 
kiekvienoj šakelėj! 
Medžiai šakas moja 
viršūnėles kelia, 
ošdami su vėju 
pritaria dainelei — 
Tra lia lia lia lialia, 
pritaria dainelei. 
Ei, greičiau į mišką, 
mūsų miškas žalias, 
mums giedos sparnuočiai, 
o mes jiems dainelėm — 
Tra lia lia lia lialia, 
giesmės ir dainelės!...

(Silosai Jemei
Motina, mūsų Žeme,
Tu man brangi ir sava,
Svajonės mano čia dangų remia,
Čia mane liūliavo lopšinė daina.

Motina, mūsų Žeme,
Meili tu, nors šalta;
Saulėtos dienos ar aptemę
Vis malonios kaip mama.

Motina, mūsų Žeme,
Aš tavo vaikas visados:
Manoji siela čia maistą semia,
O mano rankos už tave kovos.

Vilkiukas.

Rašo motutei laišką.
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Ir kralikai mano draugai.
Prie laužo

Kelias eina stačiai per mišką, ku
riuo skautai' traukia į aukštumą. 
Vakaro tyla gaubia žemę, tik retkar
čiais vėjas atneša šunų lojimo at
garsį. Po to vėl tylu.

Juodas kamuolys krinta nuo me
džio ir išnyksta tamsoje: pelėda, 
žmonių žingsnių išgąsdinta, slepiasi 
miško tankumyne.

Tarp medžių skverbiasi rausva 
šviesa: aukštuma pasiekta, joje 
liepsnoja laužas. Skautai sustoja 
aplink ugnį ir laukia vado. Jis atei-r 
na paskutinis ir kelia dešiniąją ran
ką, sveikindamas savo brolius.

Visi susėda, ir kuklios liaudies 
dainos garsai plaukia į dangų, lyg 
melstų palaimos iš ten, kur amžinai 
budi Aukščiausiojo akis.

Laužo kurstytojas meta glėbį ša
kų į ugnį, kuri skaisčiai suliepsnoja.

Tada vadas lėtai pakyla ir atsi
stoja prieš laužą. Vaiduokliškas jo 
šešėlis bėga per medžius, kurių vir
šuje žėri žvaigždės.

Skautai žiūri į savo vadą ir gal
voja, ką jis sakys.

Vadas pakėlė savo žvilgsnį, susi
kaupė ir tyliai tarė:

— Jūs visi žinote, nes aš jums 
dažnai apie tai kalbėdavau, kad bū
tų puiku, jei mes atsiektumėm aukš
čiausią ir kilniausią tikslą. Visos 
sąlygos palankios: jūs geri, vikrūs 
berniukai, nors kartais dar vaikiški. 
Jūsų tėvai ir vyriausybė mus remia, 
— ko jūs dažnai neįvertinate, — ir 
jūs turite vadų, kurie pasirįžę jums 
viską paaukoti, bet jūs jų žodžių daž
nai nepaisote.

— Žiūrėkite, aš atnešiau savo 

lazdą, kaip ir jus prašiau atsinešti 
savas. O dabar stebėkite.

Vadas paėmė lazdą abiem ran
kom, pakėlė ją virš ugnies, sulenkė, 
sulaužė ir įmetė į liepsną.

Skautai sustingo vietoje, nors jie 
savo mylimo vado elgesio dar nesu
prato.

— Ši lazda esu aš, — pasakė 
skautininkas kietai ir nutilo.

— Vienas žmogus negali pakelti 
visų draugovės sunkumų ir rūpes
čių, nors jis ją ir kažin kaip mylėtų. 
Jis turi suskilti ir sudegti, kaip ma
no lazda. Bet nebijokite: vienas iš 
jūsų atnešė dvi lazdas. Viena jų nuo 
šios dienos bus mano.

Povilas, draugininko padėjėjas, 
padavė vadui naują lazdą.

— O dabar duokite šen savo laz
das.

Tylėdami berniukai atsikėlė ir pa
davė vadui savo lazdas. Vadas su
dėjo jas į krūvą, aprišo tautišku kas
pinu ir tarė:

— Norėčiau matyti žmogų, kuris 
sulaužytų šį ryšulį. Aš žinau, kad tai 
niekam nepasiseks. Budėkime vie
nybėje, nes vienybėje galybė. Budė
kime Dievo garbei, Tėvynės ir 
žmonijos gerovei visi, tuomet atsiek
sime kilniausio tikslo.

A. Paalksnytė.

Skruzdžių ir nykštukų karas(Tęsinys iš 8 nr.).
8. NIGDO ŽUVIMAS.Nigdas, sėdėjęs ąžuole ir stebėjęs mūšį, nebespėjo nulipti žemyn ir įlįsti į pilį.Dabar skruzdės apniko visą ąžuolo liemenį ieškoti įėjimo. Jos vikriai lakstydamos artėjo prie Nigdo. Kitokios išeities nebeliko, kaip tik dar nepastebėtam sprukti į pačią ąžuolo viršūnę ir laukti, kas bus toliau.Taip ir padarė. Slėpdamasis rauplėtos ąžuolo žievės šešėliuose, vikriai kopė aukštyn, nuolat atsigręždamas pasižiūrėti, ar dar skruzdės neatsiveja.Nors Nigdas buvo jau senas, tačiau nelaimės užkluptas tapo vikrus, kaip jaunuolis. Bematant viršūnę pasiekė. Nigdas atsistojo ant pačio paskutinio viršūnės lapo ir apžvelgė aplink. Vaizdas buvo karališkas: apačioje po kojomis liejosi mėlynas miškas, kaip jūra, o už jo laukai plaukiančių rugių. Vėjelis pūtė ir rugiai banguote bangavo. Dar toliau tęsėsi saule nušviesti kaimai.Viskas buvo Nigdui po kojomis. Dabar jis atrodė lyg koks valdovas, iškilęs virš viso pasaulio. Jo širdyje lengvėjo, krūtinėje pilnėjo ir raumenyse pajuto jėgą.Taip jam bestovint, iš po lapo, kyšterėjo galvą skruzdė. Nigdas krūptelėjo. Bet neišsigando. Griebė ją už sprando, iškėlė aukštyn, apsuko porą kartų virš galvos ir paleido nuo ąžuolo viršūnės žemyn. Skruzdė tik sumirgėjo ore ir dingo.Vos šita atsikratęs Nigdas grįžtelėjo atgal, kita jį jau begriebianti. Nigdas puolė. Bet ta metėsi atgal ir nusirito žemyn skaitydama šakas.— Dabar tai jau dingau... — pusbalsiu pratarė Nigdas. — Bet kaip bus, taip bus — pigiai nepasiduosiu!..Nigdas išsilaužė gerą kuoką ir tvirtai atsistojo pasirįžęs gintis. Jis laukė puolimo. O puolimas turėjo netrukus prasidėti, nes Nigdas apskaičiavo per kiek laiko skruzdė galėjo pasiekti žemę, pranešti ir per kiek laiko gali atropoti užpuolikės.Ir tikrai... Neužilgo Nigdas išgirdo iš apačios atčežant. Skruzdės slinko storu žiedu apjuosę liemenį, kad neliktų jokio tar

pelio Nigdui pasprukti. Prie kiekvienos naujos šakos sustoja, atydžiai ją išžvalgo ir tik tada slenka aukščiau.Nigdas stovėjo, drebėjo ir laukė.Skruzdžių žiedas, lyg kokie smako nasrai, slinko vis aukščiau ir aukščiau, rydami storą ąžuolą. Žiedas artėjo prie Nigdo.Skruzdės jau visai prie pat Nigdo kojų, bet Nigdo anapus lapo dar nemato.Dabar Nigdas atsilošia, iškelia kuoką, nutaiko ją į tirštesnę skruzdžių krūvą ir teškia į ją. Apie dešimts skruzdžių prilimpa prie ąžuolo liemens, kitos sužeistos nusirita šakomis žemyn.Skruzdės puola. Nigdas taško jas. Jų būrys mažėja, bet kartu mažėja ir Nigdo jėgos. Prakaitas išpylė kaktą, permerkė rūbus. Krūtinėje ėmė stigti kvapo.Oi daug skruzdžių paklojo Nigdas! Beliko jų vos kelios. Bet tos taip įniršo, kad puolė Nigdą nieko nebežiūrėdamos. Nigdas vieną iš jų spyrė ir ta nusirito, bet kita griebė jį už kojos ir partrenkė jau visai nusilpusį.Nigdas, nenorėdamas jokiu būdu pasiduoti priešui, sukaupė paskutines jėgas, išsivadavo iš užpuolikės, atsikėlė ir šoko nuo lapo žemyn. Stačia galva pataikė į kietą ąžuolo šaką ir susilaikė tarp lapų. Akyse sužaibavo, akimirksnį suskaudėjo ir vietoje neramaus, pilno pavojų ir žiaurumų pasaulio — atsivėrė naujas pasaulis. Nigdui pasidarė širdyje gera, šilta... Jis garbingai nukeliavo į aną pasaulį, nepasidavęs priešui.
9. NAKTINĖ MEDŽIOKLĖ.Skruzdės, visą dieną ieškojusios įėjimo į pilį, liovėsi var- gusios. Apsupo ąžuolą ir apsistojo nakvoti.Saulė jau leidosi. Paskutiniai jos spinduliai nušvietė karo lauką, nušvietė senąjį ąžuolą, dar švystelėjo į miško tankumyną ir užgęso.Pūsterėjo vėjelis, ąžuolas sušniokštė vakarinę maldą, dar jam atsiliepė pušynas ir greit viskas nutilo.Vakaras buvo ramus. Bet koks rytojus išauš — nežinia.
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Pavojus pas skruzdėsAišku, dažnai matėte, kiek daug skruzdžių susirenka į vieną vietą, kur jos randa sau ką nors naudinga. Žinoma, tuojau klausite, kaip sužino tie vabalėliai, kur jiems reikia bėgti, kur yra rasta maisto, ir kokiu būdu jie taip greit atvyksta ten, kur surastas naujas maisto šaltinis? Juk vos tik papilame kur nors truputį cukraus arba numetame negyvą vikšrą ar kirmėlaitę, tuojau atskuba dideliais būriais skruzdės ir pradeda gabenti viską į skruzdėlyną. Įsivaizduojame, kad bėgdama pro šalį viena skruzdėlė viską pastebėjo, tačiau sunku suprasti, kaip gali taip greit visos sužinoti. Argi jos turi pavojaus varpelių ar sirenų, kaip ir gaisrininkai? Tikrai, beveik jau įspėjote! Tiesa, nei būgnais, nei trimitais skruzdės nekviečiamos susirinkti, tačiau tam tikslui jos turi kitus savo ypatingus būdus. Vienas mokslininkas, ilgai tyręs, galėjo nustatyti, kaip skruzdės šaukiamos susirinkti. Jis pastebėjo, kad yra trys tokio šaukimo būdai. Pirmasis, maždaug, štai ką reiškia:. „Klausykit visi tie, kurie neturit jokio ypatingo darbo. Ten, prie didžiojo akmens, po aukštąja pušimi radome milžinišką vikšrą ir turime pargabenti jį namo. Eikit į pagalbą!“ 

Skruzdėlė, radusi grobį, aišku, nerėkia, bet ima kitas sutiktas skruzdėles savo čiuptuvėliais neramiai stumdyti ir glostyti. Ir visos, kurios neturi svarbaus darbo, žino, kad jai reikia padėti.Antras šaukimo būdas yra kiek svarbesnis. Sakysime, viena skruzdė pastebėjo, kad svetimos skruzdės vagia jų maisto atsargą arba šiaip kokia nelaimė atsitiko, pavyzdžiui, apardytas kiek skruzdėlynas (ką ir jūs ne kartą esate, aišku, padarę, žinoma, jeigu jūs sąžiningai ir atvirai pasisakytumėte) arba vikšreliai (kuriuos žmonės klaidingai skruzdėlių kiaušinėliais vadina) turi būti iš saulėkaitos į pavėsį nunešti. Tada minimoji skruzdėlė pradeda nerviškai bėgioti ir visos, kurios pasipainioja jai ant tako, būna labai smarkiai stumdomos ir čiuptuvėliais glostomos. Šios pastebi, kad kažkas labai ypatinga atsitiko ir į šį pavojaus Nr. 2 šauksmą atvyksta visos, kurios neturi labai svarbių darbų.Tačiau, jeigu artinasi staigus, didelis pavojus, pavyzdžiui, nori kas skruzdėlyną sugriauti arba artinasi svetima skruzdžių kariuomenė, arba vietinis skruzdėlynas rengiasi užpulti kitą skruzdėlyną, tada šaukiamas pavojus Nr. 3. Prie įėjimų budinčios skruzdės įšvirkščia truputį skruzdėlių rūkšties į skruzdėlyną ir tai yra 

visuotino sujudimo ženklas. Skruzdės meta visus darbus ir iš visų skruzdėlyno kampų ir kampelių skuba ten, kur prasideda kova. Aišku, jos nepamiršta pasirūpinti ir savo vaikais, nes jie yra joms svarbiausi. Dalis skruzdėlių neša vikšrelius į žemiausius ir saugiausius skruzdėlyno kambarėlius, ten juos paslepia ir, kai reikia, gina juos tikrai karžygišku narsumu. Kad iš tikrųjų skruzdžių rūkštis yra naudojama šaukti pavojui, galima gerai pastebėti įšvirkštus truputį šios rūkšties į skruzdėlyną. Suprantama, ta skruzdžių rūkštis turi būti kilusi iš to paties skruzdėlyno, nes skruzdės gerai skiria kvapus.Vertė R. K. A.

Kaip nesišypsoti, kai tautinė stovykla čia 
pat, o be mūsų tikrai ten neaps eis.

Nykštukai užsidarę pilyje tūno ir laukia. Ko laukia ■— 
patys nežino. Gal skruzdžių atsitraukimo nieko nepešus, gal 
pagalbos, o gal stebuklo?.. Laukti, kol maisto yra, galima, bet 
kas bus, kai jo pristigs? O skruzdės jau toks atkaklus sutvėri
mas, kad ką pasiryžo, tą tęsės iki pat galo, nors ir badu mirtų.

Ką daryti? Reikia šaukti tarybos posėdį ir tartis.
— Kur Nigdas?.. Kur Nigdas?..
Bet Nigdo, tarybos pirmininko, kaip nėra, taip nėra. Be

ieškant buvo išlakstyti visi požemiai, visi kampai ir užkampiai. 
Anksčiau per sąmyšį niekas nė nepastebėjo, kad Nigdo nebėra. 
Tik dabar jo pasigesta.

Taip visiems susirūpinus ir beieškant kažkas prisiminė, kad 
dar prieš skruzdžių puolimą matęs Nigdą ąžuole.

O po to ar dar matė jį kas?..
Niekas.
Tai ten ir tebėra. Reikia gelbėti.
Tuoj susidarė drąsuolių būrelis gelbėti Nigdo. Gerai apsi

ginklavo ir išėjo slaptuoju urvu laukan.
' Naktis buvo šviesi — mėnesiena. Ąžuolo liemens šešėlis, 
lyg kokia juoda upė, tęsėsi ligi pat miško. Kitoje ąžuolo pusėje 
buvo šviesu. Aiškiausiai matyti, kaip ilsisi skruzdžių kariuo
menė. Išstatyti sargybiniai, bet ir tie snaudžia stovėdami, o 
kaikurie net sukniubę miega. Kaip lengvai galima būtų dabar 
priešą sutriuškinti!..

Vienas ąžuolo šonas mėnulio nušviestas. Aiškiausiai matyti 
kiekviena žievės rauplelė, kiekvienas plyšelis. Toje pusėje ir 
landą, kurioje sulig nupasakojimo sėdėjęs Nigdas. Gal ir dabar 
ten pat prisigūžęs tebetūno. Reikia apžiūrėti. Bet kaip? Beli
pant kokia snaudalė skruzdė pramerks akis, pamatys ir baigta su 
tavimi. Bet greit rasta išeitis: ligi landos lipti tamsiąja puse, 
p paskiau vienam prisidengti nugarą ąžuolo žievės atplaiša ir 
taip užsimaskavus prislinkti prie landos. Taip ir padaryta. Bet 
landa tuščia 1— Nigdo nėra. »

O .gal jis aukščiau pasilipo. Jei pradėta, reikia baigti ieškoti.
Dabar jau šakos prasideda. Galima laisviausiai lipti be jo

kio maskavimosi. Dabar apžiūrima kiekviena šaka, kiekviena 
šakelė, ar nebus kur užsilipęs Nigdas.

Lipimas lėtas. Bet ką padarysi?..
Jau iki vidurio ąžuolo įsilipta. Na, ir kas čia dabar? Tarp 

lapų ir šakelių prikritusių negyvų skruzdžių. Ir kuo aukščiau, 
tuo daugiau. Keletas lavonų apžiūrima. Pasirodo, kad dar ne
seniai čia jų krista. Be to, vakar jų čia nebuvo. Dabar visai 
aišku pasidarė, kad Nigdo su jomis susigrumta. Ir, be abejo
jimo, jo jau nebėra, nes tokia daugybė skruzdžių!..

Taip. Nigdas tikrai žuvo. Bet kažkaip nesinori tikėti ir tiek.
— Gal dar aukščiau jis bus?..
Nykštukų širdis ėmė smarkiau plakti, jėgos padvigubėjo. 

Ieškojo su dar didesniu atydumu.
Bet kuo aukščiau lipo, tuo labiau širdys neberimo. Matėsi 

kaskart vis smarkesnės kovos pėdsakai.
— Argi toks senelis begalėtų atsilaikyti prieš tokią daugybę!..
Pagaliau pasiekta ąžuolo viršūnė. Žvalgai, lyg kokie rung

tynių laimėtojai, atsistoja ant paskutiniųjų lapų ir iškėlę galvas 
plačiai žvelgia aplink. ,

Naktis rami ir tyli, lyg būtų kokių paslapčių pilna. Ją den
gia vaiskiai mėlynas dangus, nužertas milijonais žvaigždžių. Pats 
vidurnaktis. Šventa ir paslaptinga rimtis gaubia karo stovyklą.

Žvalgai stovi tylūs, lyg klaidžiojančios vėlės. Jie nieko ne- 
besirįžta.

Kažkas netoliese tarp tankių lapų blizga. Šliaužia artyn.
Nustebimas! Už šakos užsikabinęs Nigdo brangakmeninis 

valdžios ženklas! Nigdo nėra. Dabar tai jau visai aišku, kad 
Nigdas žuvo.

Žvalgai paima radinį ir skubiai leidžiasi žemyn, kad suspėtų 
grįžti, kol dar nepradėjo aušti.

Stovykloje pats įmigis. Žvalgai pasiskirsto po porą ir at
sargiai selina prie skaniai knarkiančių sargybinių. Viena pora 
prislenka prie senyvo kario. Jo juodi ir kieti žandai ir visa 
tvirta išvaizda rodo, kad lengvai nepasiduos. Tad mosteri kitai 
porai. Dabar keturiese griebia senį, tvirtai suima jo kojas, kad 
nespurdėtų, užkemša burną ir nešte neša slaptojo urvo link.

Rytų pakraštys jau šviesėja. Aušta. Nykštukai skuba su 
grobiu iš naktinės medžioklės, kad šviesa neužkluptų. Grobis 
nemažas — sugauti keturi priešo sargybiniai. (B. d.)
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Keturi draugai
1. DRAUGININKO BUTE.

Gražų vasario rytą keturi Kęstu
čio draugovės skautai beldėsi į savo 
draugininko, mokytojo Bružaičio, 
duris.

— Įeikite, — suskambėjo gerai ži
nomas balsas, ir beveik tuo pačiu 
laiku skautininkas atidarė duris.

— Labą dieną, skautininke, — su
šuko visi berniukai vienu balsu, — 
ar netrukdysime?

— Geru laiku atėjote, — atsakė 
draugininkas, — prieš keletą minu
čių baigiau savo darbą ir esu lais
vas. Pakabinkite apsiaustus ir su- 
sėskite, o aš sudėsiu savo knygas ir 
raštus.

Berniukai vikriai nusivilko ap
siaustus ir susėdo. Draugininkas, ap
tvarkęs savo stalą, taip pat atsisėdo 
ir pasiruošė klausytis.

— Aš atnešiau piešinių, — pradė
jo Petras ir padavė skautininkui ke
lis lapus su paukščių piešiniais, — 
gal tamsta pažiūrėsi, ar jie geri. No
rėčiau išlaikyti paukščių mylėtojo 
specialybės egzaminus, tik abejoju, 
ar mano braižiniai ir piešiniai pa
kankamai pasisekę.

Draugininkas tylėdamas peržiūrėjo 
lapus ir pasakė:

— Tu rūpestingai dirbai, Petrai. 
Man atrodo, kad tu savo egzaminus 
ko puikiausiai išlaikysi.

— Dėkui, skautininke, — atsakė 
Petras, paraudęs iš džiaugsmo. — 
Čia ne vien mano nuopelnas, nes be 
Jurgio tikrai nebūčiau tiek išmokęs. 
Jis man padėjo ruoštis.

— Gerai padarei, Jurgi, — pagyrė 
draugininkas išblyškusį, bet žvalios 
išvaizdos berniuką. — Bet kaip tau 
pačiam sekasi mokytis pirmosios pa
galbos?

Paklaustasis pažvelgė į Petrą.
— Aš kaip tik tuo klausimu no

rėjau su tamsta pakalbėti, — pasakė 
Petras. — Aš ruošiau Jurgį ir žinau, 
ką jis moka. Ar negalėtumėte jam 
dar šią savaitę skirti egzaminus?

— Galėčiau pakviesti dr. Bačiū- 
ną, bet jūs suprantate, kad nesmagu 
jį varginti dėl vieno žmogaus, — at
sakė draugininkas.

Petras paraudo kaip bijūnas.
— Dovanokite, kad taip daug kal

bu, — pasakė jis, — bet tamsta ir 
visi kiti žino, kad aš iki šiol labai 
paviršutiniškai dirbdavau. Įsigijau 
kelias specialybes, bet jaučiu, kad 
nesu jų tikrai vertas. Taigi, prieš 
vykdamas į tautinę stovyklą norė
čiau dar kartą išlaikyti savo pirmo
sios pagalbos egzaminus. Gal, dakta
ras sutiktų ir mane klausinėti, bet

rengiasi tautinėn stovyklon
daug sunkiau, kaip kitus. Tuomet 
mano savijauta žymiai pagerėtų.

Petras nutilo, ir valandėlę visi su
simąstė. Tada draugininkas pakėlė 
žibančias akis ir, visas nušvitęs, pa
sakė:

— Gerai, Petrai, pakviesiu gydy
toją ir perduosiu jam tavo pageida
vimą.

Po to Stasys pranešė, kad vienas 
jo skilties draugas labai susirgęs, ir 
Ignas paprašė medžiagos referatui. 
Skautininkas atnešė kelis „Vado“ ir 
„Skautybės“ komplektus ir nurodė, 
kokius straipsnius reikėtų skaityti.

Dar kiek pasitarę, skautai smagiai 
nužygiavo namo.

2. PONIA ŠEPETIENĖ — 
SKAUTŲ DRAUGĖ.

Sekmadienį, eidama iš bažnyčios, 
ponia Šepetienė, didelė skautų drau
gė, sulaikė Stasį gatvėje ir paklausė:

— Ar daug turi darbo, Stasy?
— Turiu du mokinius, ponia, bet 

vakarai laisvi, — atsakė Stasys man
dagiai.

— Daugiau man ir nereikia, — nu
sišypsojo ponia, — mat, norėjau už
sakyti inkilėlių. Ne tokių paprastų, 
žinai, kaip kiekvienas gali padaryti, 
bet dailesnių. Kalbėjau su savo 
draugėmis, ir jos visos norėtų jų tu
rėti.

— Dėkui, ponia, — atsakė Stasys, 
— bet ar Jurgis Šapas ne geriau tik
tų tam darbui? Jo medžio darbai vi
suomet tokie dailūs.

— Aš jau kalbėjau su Jurgiu, — 
atsakė ponia Šepetienė, — bet jis sa
kėsi neturįs laiko, esąs labai apsi
vertęs darbais savo skiltyje.

— Jei taip, — nurimo Stasys, — 
aš mielai padirbsiu inkilėlius. Bet 
kiek tamstai reikėtų, ponia?

— Tuzino, penkiolikos, o gal ir 
dvidešimt, — atsakė ponia, — po du 
litu arba du penkiasdešimts.

Stasiui šmėkštelėjo mintis — dvy
lika po du arba du su puse — 24, 30 
litų — tiek, kiek reikia stovyklai — 
ir jis širdingai padėkojo poniai už 
užsakymą.

Ne tiktai Stasys jautėsi dėkingas 
poniai Šepetienei — beveik kiekvie
nas skautas buvo patyręs kilniosios 
našlės gerumą: vienas ilgus mėne
sius pietavo jos namuose, kitas dė
vėjo jos vyro perdirbtą eilutę, tre
čias rišo jos žurnalus ir knygas ir už 
tai gaudavo duosnų atlyginimą. Ne 
vienam ponia Šepetienė buvo gera 
dvasia, mokanti tinkamu momentu 
pakreipti likimą geron pusėn. Nors 
ir vieniša, ji turėjo didelį, neišse

miamą turtą: kilnią širdį ir veiklų 
protą.

3. NESUSIPRATIMAS TARP 
JURGIO IR PETRO.

Jurgis ir Petras išlaikė pirmosios 
pagalbos egzaminus. Jurgis kiek ner
vinosi ir karščiavosi, bet Petras buvo 
visiškai ramus: ramiu balsu jis atsa
kinėjo į gydytojo klausimus, tvirta 
ranka raišiojo savo draugo tariamas 
žaizdas ir lūžimus ir demonstravo 
dirbtinio kvėpavimo būdus. Gydyto
jas egzaminavo taip pagrindinai, kaip 
niekuomet dar nebuvo skauto egza
minavęs, bet berniukas nesumišo.

Draugovė neteko ž^ado: ji nesiti
kėjo, kad Petras galėtų taip rimtai 
žiūrėti į savo reikalus. Bet ir gydy
tojas atrodė labai patenkintas ir pa
klausė, ar Petras norįs studijuoti 
mediciną. Petras atsakė, kad jam ta 
mintis tik prieš kelias savaites at
ėjusi į galvą. Iki tol jis apie mediciną 
negalvojęs.

Po šio įdomaus įvykio viskas vėl 
ėjo savo ramiu keliu. Skautai nuo
širdžiai dirbo mokykloje ir draugo
vėje, o ypač mūsų keturi draugai, 
kurie buvo pasiryžę, žūt būt, patek
ti į tautinę stovyklą.

Bet vieną dieną kažkas įvyko. Visi 
žinojo, kad Petras ir Jurgis buvo ne
perskiriami draugai, bet staiga jie 
pradėjo vienas antro vengti. Jie bu
vo draugiški, bet jų balse skambėjo 
savotiška gaida ir jų akys nebespin- 
dėjo kaip paprastai.

Stasys nutarė sužinoti, kas įvyko 
ir paklausė Jurgio:

— Kas tau yra?
— Man? Nieko, — atsakė Jurgis.
— Kas yra tarp tavęs ir Petro? — 

užsispyrė Stasys.
— Palik mus ramybėje, — atkirto 

Jurgis.
— Ar Petras — ?
— Petras puikus vyras.
Bet Stasys taip greitai nepasidavė.
— Kas yra Jurgiui? — jis paklau

sė Petro.
— Nežinau. Jis galėtų būti kitoks.
— Bet kodėl jūs vengiate vienas 

antro?
— Na, gerai, aš tau papasakosiu. 

Vis vien turiu vienam pasipasakoti, 
kad nepadarytumėte klaidingų išva
dų. Mat, reikalas susijęs su mano 
motina. — Prieš keletą dienų, rodos, 
antradienį, Jurgis užbėgo pas mane, 
ir mes drauge sprendėme uždavinius. 
Mums bedirbant, Jurgis panorėjo 
gerti ir išėjo į virtuvę, o tuo aki
mirksniu mano motina grįžo iš mies
to. Jai atrodė, kad aš vienas, ir ji 
pradėjo kalbėti, kad be reikalo aš su
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Jurgiu draugaująs, be reikalo kvie
čiąs užeiti ir panašiai. Gali įsivaiz
duoti, kaip aš jaučiausi. Durys į vir
tuvę buvo praviros ir nebuvo abejo
jimo, kad Jurgis viską girdėjo. Aš 
gyniau jį, kiek galėdamas. Ir iš tik
ro: ar žmogus kaltas, jei jo tėvai ne
turtingi ir neužima aukštos vietos 
visuomenėje? Jurgis visuomet buvo 
draugiškas, daug draugiškesnis už 
kitus berniukus. Tą aš motinai ir pa
sakiau, bet tada durys atsidarė, ir 
Jurgis įėjo. Jis buvo visas išbalęs, ir 
jo akys žiūrėjo į grindis.

— Sudiev, Petrai, — jis pasakė ty
liai, — man laikas eiti namo. Suei
goje susitiksime, — ir išėjo.

— Vadinasi, jis pyksta ant tavęs? 
— paklausė Stasys.

— Ne, aš nemanau. Jis ant nieko 
nepyksta, bet jis jaučiasi įžeistas, 
skaudžiai įžeistas.

— Kuo mes galėtumėme jam pa
gelbėti?

— Vargu, ar galėsite pagelbėti. Jis 
nebeateina pas mane, kadangi jis ži
no, kad mano motina jo nemėgsta. 
O mamytė jo tikrai neatsiprašys.

Būklė atrodė nekokia ir Stasys 
tylėjo.

— Man atrodo, kad Bronė kal
čiausia, — kalbėjo Petras toliau.*

— Bronė? Kas ji tokia?
— Tai mano sesuo. Tu jos nepa

žįsti. Jai apie dvidešimt metų, ir ji 
galvoja, kad visas pasaulis turi jos 
klausyti. Aš nesuprantu, kodėl mer
gaitės tokios keistos: jai rūpi šokiai, 
gražūs drabužiai ir svečiai, daugiau 
nieko. Tiesa, ji neblogai atrodo, bet 
kas iš to! — Petras numojo ranka. — 
Visą mėnesį' mano sesutė be persto- 
jimo kalbėjo ir kalbėjo, kad Jurgis 
netinkąs būti mano draugu, kad rei
kią ieškoti geresnių pažinčių ir t. t. 
Veltui jai aiškinau, koks Jurgis yra 
ir kad jo drabužiai visuomet švarūs: 
ji užsispyrė, kad jis jai nepatinkąs ir 
baigta! Bet kad jos elgesys man ne
patinka, apie tai ji niekuomet ne
galvoja. Man jos draugės ir draugai 
ne prie širdies, ką bekalbėti apie ki
tus dalykus! Ar sąžiningas žmogus 
gali taip neatsargiai važinėti auto
mobiliu, kaip mano sesuo kad mėgs
ta daryti? Nuo tos dienos, kai tėve
lis pirko mašiną, ji nesiliauna važi
nėjusi pašėlusiu tempu, nors polici
ninkai ne kartą jai surašė protokolų 
Ir dar ji drįsta išsižioti dėl Jurgio!

Petro dailus veidas liepsnojo pa
sipiktinimu, ir jis nutilo.

— Gaila, — atsiduso Stasys. — Aš 
galvojau, kad mes galėsime patai
syti jūsų reikalą, bet...

— Nieko neišeis, — pertraukė jį 
Petras. — Galėčiau pakalbėti su ma
myte, bet tai nepakeis Jurgio jaus
mų. Ir Bronė mane tiktai išjuoktų.

Suk galvą
Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMO GARBES 
KONKURSO UŽDAVINIAI.

UŽD. NR. 7.
Kokios spalvos bus raudonas kakla

raištis ar šiaip raudonas daiktas, jei žiū
rėsime į jį per mėlynus akinius?

Užd. vert. 1 tašku.
UŽD. NR. 8.

Iš 12 degtukų pamėginkime sudėti fi
gūrą, kurioje būtų trys vienodi ketur
kampiai ir du vienodi trikampiai.

Užd. vert. 1 tašku.
UŽD. NR. 9.

AA
AAA

Pamėginkime perkėlę šešis degtukus 
gauti naują figūrą, kuri būtų sudaryta iš 
šešių vienodų keturkampių.

Užd. vert. 1 tašku.
UŽD. NR. 10.

Prekės vienu laiku 10% pabrango, vė
liau 10% atpigo. Kuomet prekių kainos 
buvo mažesnės: prieš pabrangimą ar po 
atpigimo?

UŽD. NR. 11.

Viename sode augo 49 medžiai, kuriuos 
reikėjo praretinti. Sodo savininkas įsakė 
darbininkui nereikalingus medžius iškirsti, 
paliekant tik penkias medžių eiles, kad 
kiekvienoje eilėje būtų po keturis me
džius.

Iškirstus medžius darbininkas galėjo 
sau paimti už darbą. Kai darbas buvo 
baigtas, savininkas labai nustebo, nes vie
toj 20 medžių pasiliko tik 10.

— Kas tau leido taip daug medžių iš
kirsti? Tau buvo įsakyta palikti 20 me-

Jos nuomone, tiktai įžymūs, turtingi 
draugai gali mums padėti iškilti, o 
iškilti, pasižymėti yra jos vienintelė 
svajonė.

— Gal Ignas ir aš ' galėtume pa
kalbėti su Jurgiu?

— Pabandykite, bet abejoju, ar 
kas išeis. Jis nepyksta ant manęs: 
jam širdį skauda. Bet pabandykite...

Stasys ir Ignas bandė.
— Petras visai nekaltas, — atsakė 

Jurgis trumpai. — Ponia Šepetienė 
dažnai ateina pas mus ir nesididžiuo- 
ja, nors visi ją daug daugiau gerbia 
už Petro motiną. Bet aš dar įrodysiu, 
ką noriu.

Taip dalykai tuo tarpu ir paliko, 
kol netikėtas įvykis, kaip ne kartą 
žmogaus gyvenime, viską pakeitė.

(Pabaiga kitame numery). 

džių, o palikai tik 10, — barė savininkas.
— Ne, nesakėt dvidešimt; buvo man j 

įsakyta palikti penkias eiles, kad kiek-. 
vienoje eilėje būtų po keturis medžius. 
Taip aš ir padariau.

Kokius darbininkas medžius paliko ne
iškirstus? Užd. vert. 2 taškais.

„SK. A.“ NR. 7 UŽDAVINIŲ 
SPRENDIMAI.

UŽD. NR. 1.
Iššautą kulką pagauti nesusižeidžiant 

rankų galima tada, kada kulka yra nu
stojusi savo jėgos, greičio, ar skrendant 
lėktuvu tokiu pat greičiu ir lygiagrečiu 
keliu, kaip ir kulka. Didžiojo karo metu 
vienas prancūzų lakūnas skrisdamas pa
stebėjo šalia veido kažkokį lekiantį taš
ką ir, norėdamas įsitikinti, kas ten buvo, 
sugavo ranka. Koks jo buvo nustebimas, 
kai pamatė rankoje vokiečių kulką.

UŽD. NR. 2.

UŽD. NR. 3.
Kaimietė atnešė parduoti 7 obuolius.

UŽD. NR. 4.

UŽD. NR. 6.
Mediena, diena.
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KAINA 30 CT.

Ruoškimės jubiliejinei stovyklai (Mūsų skilties muzikantai jau ruošiasi).
J. Martinaičio karikatūros ir tekstas.

Oi, subruzdo muzikantai — 
Savo meną jie supranta, 
Greit stovykloj Panemunės 

Savo meną jie įkūnys.
Ai, dabar jie prakaituoja, 
Pirštus, lūpas treniruoja, 

Kai atvyks į mišką žalią, 
Jie parodys savo galią! 
Lavinkitės, vyručiai, 

Negailėsim jums katučių, 
Plosim, šauksim iš širdies 
Per pušyną nuaidės.

1. Štai jums, mano brangūs, 
Skautą Vytą Driežę. 
Spėkite, vyručiai, 
Kuom gi čia jis griežia? 
Turi ant liežuvio 
Drieže beržo tošę — 
Jis per ją gražiausias 
Gaidas mums iškošia.

2. Ugi štai jums skautą 
Simoną Dėdelę, 
Turi jis tik kuklų, 
Paprastą lumzdelį. 
Bet pasiklausykit, 
Kaip jisai lumzdžiuoja — 
Klausos net lakštutės 
Visos išsižioję.

3. Va, susipažinkit:
Skautas Jurgis Gvalda — 
Jis senovines kankles 
Jau puikiausiai valdo. 
Kai jis užkankliuoja, 
Tuoj visi nurimsta — 
Praeitis gražioji 
Širdyse atgimsta.

4. Prašom, gerbiamieji, 
Katiną Antaną — 
Jis įsimylėjęs 
Skudučių meną. 
Iš širdies šis vyras 
Mums skudučius pučia. 
Mus gyvai nuteikia 
Skardūs jo skudučiai.

5. O dabar štai skautą 
Kasparą Serbentą — 
Turi jis juokingą, 
Keistą instrumentą. 
Vietoj kontrabaso 
Jis vartoja pūslę.
Ak, aš baisiai mėgstu 
Muziką šią duslią.

6. Galim apdainuoti 
Skautą Petrą Minių — 
Turi jis antelę 
Paprastą, molinę. 
Šito muzikanto 
Plaučiai nenusilpę — 
Jo ruda antelė 
Arijas iššvilpia.

7. Tikras virtuozas
Aleksandras Kielė — 
Griežia, kaip padūkus, 
Jo armonikėlė.
Daug smagių dalykų 
Kielė griežti moka, 
Girdint jo griežimą 
Pačios kojos šoka.

8. Ugi, va, jums Kiškį, 
Muzikantą puikų — 
Valdo jis, kaip nori, 
Stradivaro smuiką. 
Grieždamas mūs Kiškis 
Net akis primerkia, 
Smuikas jo dainuoja, 
Gieda, tyliai verkia.

9. Jei jūs triukšmingesnės 
Muzikos ištroškę, 
Paprašykit Žvirblio — 
Jis pagrieš „armoškę“. 
Žvirblis jums parodys 
Jos griežimą miklų — 
Jo „armoškės“ menas 
Sužavės stovyklą.

10. Blizga, tviska akys 
Skauto Algio Štaro — 
Valdo kaip ispanas 
Savo jis gitarą. 
Skambina mums Štaras 
Puikią serenadą — 
Jis seniai gitaros 
Paslaptį surado.

11. Skautas Rimtė Blynas 
Dirba visą laiką — 
Nori suvaldyti 
Skambią balalaiką. 
Virpa balalaika, 
Klauso mūsų Blyno — 
Jos puikiausias menas 
Linksmins mūs pušyną.

12. Moka skautas Guoba 
Mandalinos meną, 
Bet dabar jis pliekia 
Didį barabaną. 
Ruoškitės stovyklai! 
Jūs stovykla laukia! 
Muša barabanas, 
Muzikantus šaukia.

„SUK GALVĄ” SKYRIAUS UŽDAVINIU 
SPRENDIMO GARBĖS KONKURSO 

SPRENDĖJAI.

Po 8 taškus gavo: E. Martyšius, A. Gri- 
galionis (Latvija), J. Eigelis, A. Strazdas, 
V. Miliukštis, V. Paragis, A. Rudminas, 
K. Svilpaitis.

7 tašk.: Š. Rubinšteinas, A. Statkus, D. 
Zundeliavičius.

6 tašk.: P. Jefremovas, A. Liesis, E. 
Stratilatovas, V. Černiauskas.

5 tašk.: Aba, J. Balkevičius, E. Genri- 
kas, Mindaugietis, Mikšaitė (Šveicarija), 
Bijūnas iš Skuodo, pusk. M. Antaniškis, 
Len-ja, A. Kulbis, O. Culkovas, E. Can- 
deris.

4 tašk.: J. Sideravičius.
3 tašk.: Svyruonėlis iš Jurbarko, P. 

Jukšas, A. Šaulys, A. Šatkus, E. Audiejus.

2 tašku: J. Balčiūnaitė, A. Lazersonas.
1 tašką: A. Jankauskas.

UŽDAVINIU SPRENDĖJAMS.
Spręsdami uždavinius, nurodykit tik 

užd. nr., sąlygą perrašinėti nereikia.
Prie slapyvardės rašykit tikrą pavardę.
Uždavinių sprendimus siųsti iki š. m. 

gegužės mėn. 25 d. šiuo adresu: psktn. H. 
Rudzinskui, S. Joniškis, Gimnazija.

„VILNIAUS“ sp. Kaune, Nepriklausomybės a. 4a. Telef. 2 07 26.
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