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ĮSAKYMAS
,/ Nr. 14.

Kaunas, 1938 m. balandžio mėti. 11 d.

§ L
Biržų skaučių tunto tuntininkės pavaduotoją mo

kytoją vyresnę skautę Jadvygą MALIŠAUSKIENĘ iš tų 
pareigų atleidžiu.

§ 2.
Pasirėmus L. S. S. statuto 25 straipsniu, Biržų skau

čių tunto tuntininkės pavaduotoja tvirtinu mokytoją 
vyresnę skiltininkę Nataliją PUODŽIŪNIENĘ.

Sktn. K. Žilinskienė, 
Skaučių Seserijos Vadė.

. r Sktn. E. Rudienė,
Vadeiva.

SKELBIMAS.

Didžiojo Palapinyno (oficialiai — Lietuvos skaučių 
seserijos tautinės stovyklos Pažaislyje) busimasis sto
vyklos laikraštis ieško:

1. Sesės, kuri malonėtų būti jo krikšto mamyte ir 
surastų jam linksmą, gražų ir įdomų vardą.

2. Patarimų ir pageidavimų, kaip turi 
atrodyti ir būti auklėjamas busimasis stovyklos laikraštis.

3. Medžiagos jo straipsniams.
4. Prenumeratorių ir prenumeratos platin

tojų. (Prenumeratos kaina 1 litas skautams-ėms ir ne
skautams. Yra išleistos knygelės prenumeratai rinkti, 
kurių galima gauti pas tuntininkės arba seserijos vyr. 
vadijoje).

Vardo projektus, patarimus, medžiagą straipsniams 
prašom siųsti, o taip pat ir žinių apie patį laikraštį ga
lima gauti šiuo adresu: Kaunas, Nepriklausomybės a. 
Nr. 4, Vyr. Skaučių Seserija, R. Skipitytei.

Laukiu pilnas vilties
Bevardis Stovyklos Laikraštis.

Viršely— Skautų ženklelis stovykloje. Sktn. Kizlaičio nuotr.

ŠIAME NUMERY RASI IR NUOBODŽIŲ IR LABAI GY
VŲ RAŠINIŲ, BŪTENT:

Psl.
1. Mintis priešgaisrinės savaitės proga .. . ................... 211
2. Kelionės per Amerikos Lietuvą aprašymo (kuriam,

atrodė, galo nebus. ..) pabaigą .............................. 212
3. Artėjančios prie pabaigos apysakos „Perkūno šven

tykloje“ tęsinį ........... .......................................... 213
4. Dviejų „Skautų Aido“ platinimo garbės konkursą

laimėjusių draugovių trumpas „biografijas“ .........214
5. Apie užsieniečių skautų priėmimą stovykloje rašinį,

kuriame svarstomas klausimas, argi mes būsime 
stovyklos „bandeliais“................................................ 216

6. Tris puslapius linksmų ir liūdnų mūsų didžiosios
šeimos naujienų ....................................................... 218

7. Iškylos aprašymą, kuriame svarstoma ar verta skau
tei šokinėti kaip ėriukui........................................ 221

8. Pabaigą Pilkosios Pelėdos apsakymėlio, kaip keturi
draugai į tautinę stovyklą pasiruošė ....................... 223

9. Foto mėgėjų skyrelyje vienos nuotraukos kritiką ir 
redaktoriaus pastabas, kurias praverstų pasiskaityti
ir ne foto mėgėjams ................................................ 224

10. Uždavinį, kurį išsprendus galima laimėti 100 litų.. 227

ARTIMIAUSIUOSE NUMERIUOSE SPAUSDINSIME.

• Pasikalbėjimą su skautų tautinės stovyklos dvasia. •Ra
sini apie skautiškus pašto ženklus. • Ketvirtąjį laišką Jo
nui. • Įdomių žinių iš užsienių skautų gyvenimo. • Kokį 
įspūdį daro europiečiui Amerika. • Kas iš užsienių atvyks 
į skautų tautinę stovyklą. • „Suk galvą“ skyriaus kon

kursui uždavinių.

„SKAUTŲ AIDAS“ BIRŽELIO MĖNESĮ IŠEIS DU SYK!

Buvo numatyta birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
išleisti po vieną, jungtinį, numerį. Kadangi prieš stovyklas 
yra daug aktualių reikalų, redakcija pasiryžo birželio mė
nesį išleisti du numerius.
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PRIEŠGAISRINĖS SAVAITĖS PROGA
Miško glūdumoje laimingi sėdime prie gražiai 

liepsnojančio laužo ir giliai susikaupę jaučiame Aukš
čiausiojo malonę Jo paties, kūrinyje — gamtoje. Tai 
brangios mūsų jaunystės svajonių valandos, pralei
džiamos prie skaidraus laužo. Čia ugnies liepsnos 
ir laužo žarijos mus džiugina.

Galime dar prisiminti ir senovės laikus, kada 
mūsų senoliai garbino Šventąją Ugnį, kaip dieviš
kąją jėgą. Mergaitės tapdavo vaidilutėmis, kad 
paaukotų savo gyvenimą garbinti Amžinąją Ugnį.

Ugnis yra labai labai reikšminga ir šiaip visa
me žmogaus gyvenime. Kai žmoigus atradęs ugnį, 
pradėjęs susidaryti patogesnes savo gyvenimo' sąly
gas. Visa civilizacijos eiga, didieji technikos ste
buklai, žmonijos gerovės kilimas artimai sijas! su 
ugnimi.

Ugnis šviečia, ugnis šildo. Kai ji šildo ar švie
čia, yra geradėja. Ne negyva, o gyva!

Ugnis, kaip ir kiekviena didelė vertybė,, mėgsta 
būti saugoma. Ji naudinga, kada ją žmogus globoja. 
Apleista ji nerimsta ir netvarkoma kenksminga. 
Prieš kelerius metus Kaune supleškėjo valstybės 
teatro scenos turtas. Didelius kultūrinio darbo lo
bius baisiosios liepsnos sunaikino per kelias valandas. 
Tai gaisras! Antai dar teberūksta dūmai gražiosios 
mūsų Palangos griuvėsiuose: ta didžioji pabaisa, ne 
pasakų, o tikroji pabaisa, sunaikino bent pusę ža
vingojo mūsų pajūrio miesto ir šimtus žmonių per 
pusdienį padarė tikrais elgetomis. Tai gaisro dar
bas. Daugybė yra pavyzdžių, kurie mums parodo 
žmogaus nevaldomos ugnies darbo, baisiausius vai
sius.

Gaisrai yra visuotinė nelaimė. Ji ateina ne
laukta, nematyta ir neįspėjusi. Ji naikina visa, ne
palikdama nieko. Laimingi namai per keliolika mi
nučių virsta griuvėsiais baisiausia šių žodžių prasme.

Ilgas žmonių prityrimas išrado būdų valdyti 
ugnies galybę ir kovoti su gaisrų nelaime. Su gais
rais visada kovota. Naujieji technikos išradimai tą 
kovą dar labiau palengvina.

Visame mūsų krašte yra plačiai išsiplėtojęs 
organizuotų ugniagesių tinklas, įsitvirtinęs ne tik 
miestuose, bet miesteliuose ir net kaimuose. Visuo
menė kaskart vis labiau jaučia gaisrų žalingumą ir 
dar labiau įvertina organizuotos kovos su gaisrais 
reikalą. Kovoti su gaisrais turi visi. Ugniagesiai 
čia yra vadovai, specialistai, bet ta kova visai sėk
minga tebus įmanoma tada, kada visi kartu ir kiek

vienas skyrium bus susipratę kovoti su tuo didžiuoju 
priešu.

O tas priešas yra baisus! Štai keli skaičiai pa
rodo ką gaisrai mums žalingo padarė per 20 nepri
klausomos Lietuvos gyvenimo metų:

— Gaisrų buvo apie 24.000 arba kasmet po 
1.200; kasdien net po 3—4 gaisrus.

— Trobesių degė apie 42.000 arba per kiekvie
ną savaitę vidutiniai degė po 40 trobesių.

— Nuostolių tie gaisrai padarė apie 200.000.000 
litų. Du šimtai milijonų — labai didelis pinigas. 
Piktas ir žalingas priešas tokios vertybės turtus pa
vertė į nieką. Bet čia įskaitoma tik materialiniai 
nuostoliai. Bet dar: •

— Gaisruose žuvo 400 žmonių. Gaisras sukūrė 
didelį kapinyną, laistomą graudžiausiomis žmonių 
ašaromis.

— Gaisrų nelaimėse buvo tik sužeista apie 1700 
žmonių. Didelė jų dalis liko invalidai. Ir šiandien 
yra ne tik nelaimingi patys, bet našta ir visuomenei.

Gaisrų nelaimės žmones visada labai sujaudina 
ir iš seno žinomas lietuvių gailestingumo darbas, nu
kentėjusi ems nuo gaisrų skirtas.

Skautybė taip pat daro didelį darbą kovai su ta 
klastinga žmonių nelaime.

Skautybė:
a) auklė.]a ir moko jaunimą tvarkingai gyventi, 

mokėti visais atvejais su ugnimi elgtis rūpestingai, 
būti atidiems ir budriems;

b) gaisro metu skatina dirbti iš vien su ugnia
gesiais; padėti jiems gesinti baisiąsias liepsnas, gel
bėti žmones ir jų. turtą, saugoti išgelbėtą turtą, glo
boti gaisro ištiktoje vietoje vaikus, ligonis ir nelai
minguosius; .

c) moko skautus ir skautes teikti pirmąją pa
galbą nukentėjusiems nuo gaisrų;

d) nustato sistemą mokytis ugniagesybos ir 
organizuoti ugniagesių komandas; tokių komandų 
visi matysime šią vasarą tautinėj skautų stovykloje.

Nuo š. m. gegužės mėn. 22 d. yra priešgaisrinė 
savaitė. Tomis dienomis visi turėsime progų arčiau 
pažint? priešgaisrinį darbą.

Ugniagesiai yra artimo gelbėtojai; jie, kaip ir 
skautai, pasiryžę tarnauti artimui, gelbėdami turtą ir 
gyvybę. ■ .

Sėkmingo jiems darbo!

• s. u*

?■.. 'J®.

Baltasis Juodvarnis
-■ %

Kur šiandien milijoniniai turtai, rytoj gali likti tik ; 
pelenų sauja, jei nebūsime atsargūs su ugnimi.
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otfjnMdkas
K. Laucius

(Pradžia Nr. 8). Viena etaną pas tuos, ii luoaą &uoojne. fmtf, „paskoOiną
Prie Niagaros krioklio.

Apie garsųjį Niagaros krioklį, esantį 
Šv. Lauryno upėje, prie garsių Erio ir 
Ontario ežerų, visi esame girdėję, tik 
retas kuris galėtų įsivaizduoti nematęs 
jo didingumą. Sunku būtų ir man, 
mačiusiam, nupasakoti, kaip jis atrodo. 
Pasakoti vertėtų tik tuomet, jei galėtų 
žodžius pailiustruoti nuotraukomis, ku
rių aš ten padariau keliasdešimt, ką, 
deja, čia padaryti negalima. Apskritai, 
galėtų pasakyti, kad krioklys kažkaip 
keistai atrodo. Pati upė, kurioje jis 
yra, netoli krioklio vietomis siauresnė 
už mūsų Nemuną, tik aukštų akmens 
krantų sukaustyta. Vienoje vietoje ji 
staiga pasibaigia, tartum, aukšta, sta
čia siena. Čia ji išsiskiria į dvi šakas. 
Kaip atrodo toliau, už tos „sienos“, pa
grindinė upės dalis, man neteko ma
tyti. Antroji šaka, kuri ateina, žiūrint 
prieš tėkmę, iš kairės, yra labai plačiai 
išsiliejusi per akmenuotus laukus. Vie
tomis didžiuliai akmens kyšo, tarpais 
krūmai auga, o visur vanduo puto
damas veržiasi į upę ir, ją pasiekęs, 
nuo minėtos sienos krinta keliasdešimt 
metrų žemyn. Antras krioklys yra pa
čioje upėje ir sudaro lyg pusratį. Van
duo susilieja į baltą masę, kuri, sau
lėje spindėdama, atrodo lyg ledas. Šv. 
Lauryno upė skiria Jungt. Amerikos 
Valstybes nuo Kanados. Kanados pu
sėje ant upės kranto pastatyta didžiulė 
elektros stotis, kuri naudojasi krioklio ' 
jėga.

Lankytojų privažiavę tūkstančiai. 
Keli tarnautojai vos spėja nurodinėti 
automobiliams sustoti vietą. Praktiški 
amerikiečiai už viską ima pinigą. Įtai
sytas žemėje iškirstoje skylėje liftas 
nusileisti prie upės vandens, kad ga
lėtų pamatyti, kaip krioklys atrodo iš 
apačios. Upe plauko mažas garlaiviu
kas, kuris priveža arčiau krioklio. Vie
noje vietoje, krioklio papėdėje, nuo 
krentančio vandens susidaro lyg ir rū
kas. Ten įtaisyti lieptai pavaikščioti, 
tik reikia išsinuomoti už 1 dolerį ne
peršlampamus drabužius. Už viską, 
aišku, reikia mokėti. Ir automobilio be 
mokesčio negali pasistatyti.

Pusvalandis Kanadoje.
Krioklys geriau matyti iš Kanados 

pusės. Ir galima iš ten pažiūrėti — 
reikia tik pereiti tiltu per upę ir esi 
Kanadoje. Paso ar vizos nereikia. Už
simoki tam tikrą mokestį, rodos, po 
10 centų nuo žmogaus už tilto perva
žiavimą, ir važiuok sau sveikas.

Panorome ir mes nuvažiuoti, nors 
laiko ir nebeturėjome — reikėjo sku
bėti toliau, nes saulė jau slinko vaka
rop, o mūsų dar laukė labai ilgas ke
lias. Kilo klausimas: važiuoti ar ne? 
Žinoma, pirmiausia buvo atsiklausta 
mano nuomonės. Aišku, aš pasakiau, 
kad galime apseiti nevažiavę, nors nu
važiuoti ir labai pravartu būtų buvę — 
juk tokia proga mano gyvenime, grei
čiausia, pirma ir paskutinioji. Ponia 
Unguraitienė buvo griežta nevažiavi
mo šalininkė. Tuo tarpu p. Mažeikienė 
griežtai pasisakė už važiavimą. Girdi, 
jai nebebūsią kitos progos ten nuva
žiuoti. Nesunku buvo suprasti, kad ji 
taip sakė „oficialiai“ apie save, o gal
vojo apie mane. Įrodinėti, kad gali jai 
dar daug progų atsirasti tai padaryti, 
aišku, nebuvo mano interesas... Taip 
ir nutarėme važiuoti. O tas nutarimas 
mums paskiau daug bėdos sudarė.

Sienos pereinamojo punkto tarnau
tojas patarė mums nesivežti p. Ungu- 
raitienės, nes ji gimusi ne Amerikoje, 
o neturi dokumentų, įrodančių, kad 
yra Amerikos pilietė. Dėl to galį būti 
sunkumų atgal sugrįžti. Išlaipinome ją 
ir nuvažiavome. Truputį apsidairę, pa
žiūrėję krioklį iš priešingos pusės, 
grįžtame atgal. Važiuojame ir visą lai
ką rūpinamės, ar nereikės palikti Ka
nadoje skilandį, kurį turėjome mašinos 
užpakaly, jei muitininkai pažiūrės. Jį 
vežė p. Unguraitienė savo giminėms, 
pas kuriuos vyko.

Privažiuojame tilto galą — ir vi
siems akys pabąla. Ponia Unguraitie-

'■ ■

Kauno skautės kariuomenės ir visuome
nės dieną deda vainiką ant Nežinomojo 
Kareivio kapo. J. Miežlaiškio nuotr. 

nė, kurią mes palikome anapus sienos, 
jau besanti ją perėjusi ant tilto. Ski
landis momentaliai iš galvų išrūko — 
ėmėme galvoti, kaip p. Unguraitienė 
grįš atgal. Pasirodo, kad kažkoks tar
nautojas pasiūlė jai eiti už barjero ant 
tilto ir ji, nieko nepagalvojusi, nuėjo. 
Įsėdo pas mus į mašiną ir važiuojame 
drebėdami. Ir, mūsų nelaimei, grįž
tančius tikrinąs valdininkas prikibo. 
Mus sustabdė ir pakvietė į raštinę. 
Geras pusvalandis praėjo, iki viską iš
siaiškino ir leido važiuoti. Gerai, kad 
taip pasibaigė. Jei nebūtų leidę, tur 
būt, nebebūtų man tekę vyčių kongre
są pasiekti. Nemaloniausias šis įvykis 
buvo man, nes gerai supratau, kad bu
vo važiuota į Kanados pusę tik dėl 
manęs.

Vyčių kongrese.
Lietuvos Vyčiai, į kurių jubiliejinį 

kongresą aš vykau, yra didžiausia 
Amerikos lietuvių jaunimo organiza
cija, savo ideologija artima mūsų pa
vasarininkams. Pereitais metais ji 
šventė savo 25 metų sukaktis. Per tą 
laiką ji yra suvaidinusi labai didelį 
vaidmenį Amerikos lietuvių tautinį su
sipratimą keliant ir palaikant. Jos na
rių eilėse yra buvę beveik visi žino- 
miausieji Amerikos lietuvių katalikų 
veikėjai.

Mes, skautai, Amerikos vyčiams 
esame daug skolingi. Juk buvome „pa
siskolinę“ iš jų himną. P. Jurgelevičius 
atspausdino jų himną „Pirmuosiuose 
skauto žingsneliuose“, žodį „vyčiai“ 
pakeisdamas žodžiu „skautai“. Ir nau
dojomės mes juo daug metų. Mūsų 
vadovybė buvo pavedusi man pasvei
kinti Lietuvos Vyčius jų jubiliejinio 
kongreso proga ir nuvežti jiems kuklią 
dovanėlę — lietuvišką kryželį. Dėl to 
ir vykau į šį jų seimą, nors ten tega
lėjau išbūti vos vieną, nepilną dieną. 
Jei būčiau pasilikęs ilgiau, nebebūčiau 
suspėjęs į laivą.

Į kongresą iš Lietuvos atsilankė ir 
Jo Eksc. vyskupas Reinys, kuris tuo 
metu lankė lietuvių kolonijas. Jis pa
sakė gražią sveikinimo kalbą. Jam bai
gus ir man buvo leista pasakyti keletą 
minčių ir pasveikinti Lietuvos skautų 
vardu.

Kuo skiriasi Amerikos jaunimo 
kongresas nuo mūsų jaunimo organi
zacijų panašių kongresų, sunku būtų 
pasakyti. Skirtingas ten gyvenimas, 
skirtingas ir jaunimo galvojimas. Pa
žymėtina, kad kongrese buvo kalbama 
lietuviškai, tik susiginčijus, kada rei-

■ 212 ■
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kėdavo greit kalbėti, būdavo pereina
ma trumpam laikui į anglų kalbą. 
Kongresui sumaniai vadovavo vietinių 
vyčių veikėjas p. Pr. Gudelis.

Kongresas buvo pradėtas pamaldo
mis, kurių metu atstovai priėmė Šv. 
Komuniją, o posėdžiai buvo pradeda
mi ir baigiami malda, kurią atkalbė
davo vienas kuris iš kongrese dalyva
vusių kunigų. Jų ten buvo šešetas. 
Tarp jų ir žinomas Čikagos lietuvių 

eikėjas kun. Urbonavičius. Vyčių 
dvasios vadu yra prieš keletą metų iš 
Lietuvos į Ameriką nuvykęs kun. Vai
tiekūnas. Posėdžiai vyko Šv. Kryžiaus 
parapijos salėje, kuri yra bažnyčios 
apačioje (keistai atrodo, ar ne?).

Daytone irgi radau kauniečių lietu
vių. Ten begyvenąs prekybininkas lie
tuvis p. Noreika (pas jį buvau apsi
stojęs), kurio giminaičiai gyvena Rau
dondvary. Besąs neseniai nuvykęs į 
Ameriką p. Grincevičius iš Marvelės 
(Kauno priemiestis). Kur tų lietuvių 
nėra!

Sudiev Amerikai!

Bematant prabėgo diena kongrese 
ir reikėjo grįžti į Niujorką, nes ryto
jaus dieną apie 16 vai. turėjo išplaukti 
„Normandie“, kuria mes grįžome, į 
Europą. Per plauką tik nepavėlavau į 
traukinį (o jis buvo paskutinis, kuriuo 
galėjau suspėti laiku atvykti į laivą). 
Mat, per klaidą atrodė, kad traukinys 
išeina vėliau. Apsižiūrėjo p. Mažeika, 
galima sakyti, paskutiniu momentu, 
kad reikia išvažiuoti anksčiau. Stotis 
netoli, bet pasiek ją laiku, jei beveik 

kas minutė automatiniai šviesos sig
nalai stabdo tave kuone kiekvienoje 
gatvių sankryžoje.

— Spausk, kiek begali! — prašau 
minėtąjį p. Grincevičių, kuris mane 
vežė savo automobiliu į stotį.

— Taigi, ar nori, kad mus kapsas*) 
sugriebtų... Tada tai jau tikrai į trau
kinį nespėsime, — atsako. Šiaip taip 
paspėjome ir maždaug po 20 valandų 
važiavimo pasiekiau kitą dieną apie 
12 vai. Niujorką.

Kam teks keliauti, stenkitės visur 
nuvykti anksčiau, kaip reikia, nes ne
žinia kokių gali įvykti kliūčių, kurios 
gali sutrukdyti. Štai, aš atvažiavęs į 
Niujorką iki laivo išplaukimo turėjau 
dar apie 4 valandas. Galvoju, kur man 
šį laiką praleisti. Į laivą dar paspėsiu 
— galvoju. Gerą pusvalandį prasibas
tęs apie geležinkelių stotį, pagaliau 
pasiryžau važiuoti į laivą. Nuvažiuoju. 
Čia randu visus savo kelionės bičiulius 
ir visus mūsų sportininkus, kurie lan
kėsi Amerikoje. Visi bestovį ilgoje eilė
je laukdami kada patikrins dokumen
tus. Iš jų sužinau, kad reikia turėti 
dar tam tikrą muitinės pažymėjimą. 
Be jo į laivą neleidžia. Jį gauti labai 
lengva, bet gauk, jei muitinė kažkur 
toli, o laiko beveik jau nebėra. Nuta
riau surizikuoti — eiti be jo. Žvilg
terėjo valdininkas į sulankstytą skau
to tarptautinį liudijimą, kuris atrodė

*) Taip pravardžiuojami Amerikoje 
policininkai.

panašiai į muitinės liudijimą ir pralei
do. Jei nebūtų pavykę, gal dar bū
čiau kaip nors suspėjęs gauti tą liudi
jimą. Bet kas būtų buvę, jei vietoj 13 
vai. būčiau nuvykęs į laivą, sakysime, 
15 vai. ir be liudijimo nebūčiau galė
jęs prasmukti? Greičiausiai būtų te
kę pasilikti iki kito laivo Amerikoj ei

Gausaus lietuvių būrio išlydėti, ap
leidome Niujorko uostą ir tą Naująjį 
Pasaulį, kuris priglaudė trečdalį mūsų 
tautos. Atskubėjo mūsų išlydėti ir 
Lietuvos skautų įkūrėjas P. Jurgele
vičius. Deja, su juo pasikalbėti nebe
teko — į laivą publikos jau nebeleido, 
kai jis atvyko. Baigėsi mūsų kelionė 
per Amerikos Lietuvą, baigiu ir aš 
beveik metus užtrukusį jos įspūdžių 
pasakojimą. Galimas dalykas, kad kai- 
kuriems skaitytojams ir nusibodo šie 
mano rašiniai, o aš dar ne viską pasa
kiau, ką norėjau. Dar buvau pasiryžęs 
papasakoti, kaip atrodo europiečio aki
mis Amerika, kokį įspūdį mums pada
rė Amerikos Lietuva, ir kaip stovyk
lauja amerikiečiai skautai, kurių dvi 
stovyklas (Baltimore j e ir Pittsburge) 
mums teko aplankyti. Jei laikas ir 
leistų ir vietos laikrašty dar atsirastų, 
mėginsiu papasakoti ir šiuos savo 
įspūdžius.

Ar vis dar tebemanai išsiversti be 
knygos „Skiltininko vadovėlis“?

*
Susirašinėk tik skautiškomis atvi

rutėmis!

P. TARASENKA

PERKŪNO
APYSAKA

Mokslininkai perskaito Krivės Mortaus sura
šytą dievo Perkūno testamentą. Staiga sužaibavo, 
pasigirdo griausmas ir užgriuvo Įėjimas į šventyklos 
angą. Išsigandę šoko rankomis kasti smėlį, bet kuo 
ilgiau kasė, tuo daugiau naujo biro. Paliovus kasti, 
prof. Kalnietis pametė smėlyje lemputę. Nusiminę 
visi tylėjo iki Vytautas pasakė:

8. BE VILTIES.

— Ar nepabandytumėm kito išėjimo ieškoti, juk požemio 
sienose dar kažin kokios angos buvo!

Iš pradžių niekas nieko neatsakė į tą Vytauto pasiūlymą, ir 
tik po ilgokos pertraukos asistentas pritarė Vytautui.

— Iš tikrųjų, profesoriau, juk be šito užgriuvusio įėjimo po
žemyje gali būti dar ir kitų įėjimų, ar nepamėgintumėm jais pa
keliauti?

— Galima pamėginti, nes sėdėti ant smėlio krūvų ir kažin 
ko laukti yra visai be prasmės!

Nutarę eiti kuriuo nors nauju požemio koridorių, tyrinėto
jai nušliaužė kiek į požemio vidų ir uždegė degtuką apsidairyti.

— O čia keletas angų yra, — pastebėjo profesorius, nuo ku
rios gi mums pradėti?

— Atmenu, skaičiau vieno keliauninko nuotykių aprašyme, 
kad jis ilgai klaidžiojo viename požemyje ir išsigelbėjo tik todėl, 
kad dešinės požemio sienos laikėsi, — pastebėjo Vytautas.

— Tikrai, gudrus buvo tasai nuotykių ieškotojas, — pritarė 
Mailius. — Iš tikrųjų, uždaroje būstinėje — požemyje — laikan
tis vienos krypties, jei negalima išeiti, tai nors vėl į tą pačią vie
tą galima sugrįžti.

Trumpai pasitarę, tyrinėtojai nutarė eiti pirmuoju Perkūno 
stovylos dešinėje esančiu koridoriumi.

Geriau įsižiūrėti kelią, Mailius griebėsi degtukų ir jie su
tarškėjo.

— Kiek gi jų dar liko? — paklausė profesorius.
Mailius pradėjo degtukus skaičiuoti. Jų buvo likę tik šeši.
— Pataupysime degtukus, — patarė profesorius, — jie mums 

bus dar labai reikalingi. Dabar pamėginsime surasti šitą angą 
tamsoje!

Rėpliodami mokslininkai prisiartino prie aukuro, o vėliau 
ir prie Perkūno. Įsitikinę, kad tai iš tikrųjų stovyla, patraukė 
paliai sieną į dešinę.

— O štai ir anga! — sušuko profesorius, — tik labai žema, 
nors dar galima pasilenkus stovėti. Taigi drąsiau pirmyn!

Praėjo kelios ilgos minutės, praėjo gal ir viena kita valan
da, o požemio koridoriui dar nebuvo galo. Vietomis jis buvo ga
na aukštas ir jame laisvai galėjo stovėti. Kitur jis buvo labai 
žemas ir tekdavo pasilenkti. Nors amžinoje koridoriaus tamso
je buvo sunku susivokti, tačiau galėjo jausti, kad požemio kori
dorius neina lygiai, bet vietomis kyla aukštyn, vietomis nusilei
džia žemyn.

Atsargiai, žingsnis po žingsnio, tylėdami mokslininkai slinko 
tamsoje, dešine ranka laikydamiesi sienos, o kairiąja galvą pri
dengdami nuo išsikišusių skliautų akmenų nelauktų smūgių. O 
laikas taip ilgai tęsėsi, kad atrodė, jog ne minutės ir valandos 
slenka, o ilgos, ilgos savaitės ir mėnesiai.
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Pažinkime „SKAUTŲ AIDO“ platinimo garbės konkurso laimėtojus
Šiaulių VI Šarūno

Kairėje — draugininkas vyr. skltn. Pr. Pakalniškis.Šiaulių valstybinėje berniukų gimnazijoje 1934 metais skautiškasis veikimas buvo ypač smarkiai išplitęs. Tuo metu veikė dvi draugovės: Vytauto ir „Lapinų“ (dabar Dariaus- Girėno). Ši, paskutinioji, turėjo.apie 70 narių. Todėl buvo gyvas reikalas ją perskelti. Ir tai tų pačių metų rugsėjo 15 d. buvo padaryta. Naujoji, garsiųjų lapinų atšaka, kurią sudarė 25 skautai, pasivadino mitologinio lietuvių asmens, Šarūno, vardu.Pirmuoju draugovės draugininku, slaptu balsavimu, buvo išrinktas 

gimnazijos mokyt, sk. vyt. P. Armė
nas (dabar paskautininkis), adjutantais — vyr. sklt. A. Ąžuolas ir vyr. sklt. P. Bluožė.Iš pat pirmųjų dienų draugovei teko patirti smarkus bandymas: ką ji pasieks, ir iš viso, ar įstengs šio to pasiekti Šefo konkurse. Jaunos jėgos susiėmė, ir konkurso pabaigoje turėjo kiekvienas skautas net po 94 taškus (II viet. Šiaulių tunte). Visiems buvo džiugu, kad pati sunkioji pradžia tapo pralaužta. Toliau draugovė žengia priekin, naųdoda- mąsi skautišku patyrimu: stovyk-

draugovėlauja įvairiose krašto ir užsienio stovyklose.Rudenį, sugrįžus visiems mokyklon, vėl intensyviai imamasi darbo: surengiami du vakarai, draugininko rūpesčiu suorganizuojamas stiprus draugovės choras, o žiemą — dieninės iškilos į gamtą.1936 metų pavasarį draugovę apleidžia stiprios jėgos: adjutantai — vyr. sklt. Ąžuolas, vyr. sklt. Bluožė; skiltininkai — vyr. sklt. Vaičiurgis, vyr. sklt. Mažeika, o rudenį ir dr-kas P. Armonas.Antruoju dr-ku paskiriamas vyr. sklt. Vyt. Fledžinskas, adjut. — sklt. 
Al. Masaitis. Tuoj pat rengiami vakarai, kurių pelnas skiriamas vėliavai įsigyti.1937.VI.20 ir šie du vadai, baigę gimnaziją, išvyksta. Naujuoju ir dabartiniu draugininku paskiriamas vyr. sklt. Pr. Pakalniškis, o adjut. — skit. VI. Grybauskas. Darbas senąja linkme varomas toliau.Skautai dabar ruošiasi tautinėn stovyklon, lanko ginklų, sanitarijos, topografijos ir ryšių kursus. Esant labai patogioms sąlygoms (daug padeda gimnazijos direktor. sktn. J., Kartanas), draugovėje įsteigti sportininkų ir muzikų būreliai, kurių na-— Profesoriau, — netikėtai pertraukė tylą Mailius, — kokia nelaimė, kad pamiršau paimti Krivės Mortaus rankraštį. Tiek dėl jo esame privargę, toks svarbus kultūrinis lobia.. . Ar nesugrįžtumėm, profesoriau, atgal rankraščio pasiimti? — prašė Mailius.— Neprisiminkite to nelemto rankraščio! — piktai atsiliepė profesorius. — Savo kailį gelbėkite, o ne rankraštį. Jau užtenka neatsargumo, tikriau kvailystės, dėl kurios mes, kaip žiurkės, į sląstus patekome ir iš žmonių kurmais pavirtome!Ir vėl tylumoje, tyrinėtojai atsargiai slinko priekin. Vėl ilgai, ilgai tęsėsi minutės ir valandos, o tuo tarpu kelionė požeminiu koridorium darėsi vis sunkesnė. Vietomis jis tiek buvo užgriuvęs žemėmis, jog vos buvo galima šliaužti, kitur teko rėplioti. Pagaliau, visas koridorius buvo žemėmis užpiltas. Pirmas ėjęs profesorius vos girdimu balsu tarė:— Toliau slinkti nebegalima — koridorius visai užgriuvęs!Tokia ilga požeminiu koridoriumi kelionės pabaiga prislėgė visus. Kol dar slinko priekin, tai nors skatino save išsigelbėjimo viltimi, kad ten kažin kur priešakyje laukia išsigelbėjimas. O dabar ir toji viltis pranyko.— Argi čia amžinai gulėsime, — tarė po trumpos pertraukos profesorius, — šliaužkite atgal!Nelaimingieji tyrinėtojai pradėjo trauktis atgal, pradžioje šliauždami, vėliau rėpliodami, ir tik po ilgesnio laiko vėl galėjo atsistoti. Ir atgal traukdamiesi tyrinėtojai laikėsi dešiniosios koridoriaus sienos.Po ilgos ir vargingos kelionės vėl ėjęs pirmas profesorius dešiniąja ranka aptiko kampą, o toliau tuštumą.— Stok!, — sušuko jis, — mes erdviame požemyje esame. .Įžiebkit degtuką!Mailius pasiskubino įžiebti degtuką ir nelaimingieji tyrinėtojai pamatė, kad sugrįžo atgal į Perkūno požemį. Pamatė vėl 

prikastas smėlio krūvas, aukurą, sarkastiškai besišypsantį iš vargšų nelaimės Perkūną.— Netoli nukeliavome, — priminė profesorius, — bet tęsime toliau savo kelionę. Mėginsime dar kitu koridoriumi eiti. Kas ten mūsų laukia, nežinau, bet tik norėčiau kuo greičiausiai būti toliau nuo šio požemio, nuo rūstaus Perkūno, kurio keista sarkastiška šypsena gali iš proto išvaryti. Nenorėčiau tikėti, bet, tikrai, mūsų nuotykį galima laikyti Perkūno kerštu, kuris baudžia mus, kad šventyklos vietą savo kasinėjimais palietėme. Keliaukime pirmyn!Vėl laikydamiesi dešinės kito koridoriaus sienos, tyrinėtojai tamsoje atsargiai slinko pirmyn. Vėl ilgai, ilgai tęsėsi laikas. Sunki buvo kelionė pirmuoju koridoriumi, bet šiuo ji dar sunkesnė buvo. Vis dažniau ir dažniau tekdavo žemai lenktis, rėplioti, šliaužti. Nuo netikėtų smūgių galvą saugojusi kairioji ranka nuolat atsiremdavo į išsikišusius ir vos besilaikančius skliautų akmenis. Nors ir atsargiai jie buvo paliečiami, bet kai kurie dėl menkiausio prisilietimo iš savo vietos išgriūdavo, tačiau laimingai, nieko neužgaudavo. Vis dėlto tie, vos besilaikantieji ir kartais iškrintantieji akmenys, nelinksmas mintis kėlė. Atrodė, kad štai dar žingsnis, dar vienas krintantis akmuo ir koridoriaus skliautai suirs. Visais savo akmenimis ir žemėmis amžinai prislėgs vargšus tyrinėtojus. Siaubas slėgė širdis. Kas kartą nuovargis didėjo. Tai vienas, tai kitas jau visas jėgas išeikvojęs suklupdavo ar sugriūdavo, tačiau, draugų padrąsintas ir jų padedamas, vėl atsikeldavo ir vėl visi kartu slinkdavo pirrtiyn.Pagaliau, kai jau išsekė visos jėgos, ir tyrinėtojai vos vilkosi, profesorius sušuko:— Sustokite, mes vėl patekome į kažin kokį požemį. Reikia apsidairyti. Šviesos!Vėl sužibo degtukas. Jo šviesoje tyrinėtojai, apsidairę aplinkui, pamatė, kad vėl grįžo į Perkūno požemį.
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riai atliekamu laiku rungiasi su vie
tinėmis draugovėmis ir net su miesto 
LGSF sporto klubu, o netolimoje 
ateity bus vykstama ir į aplinkinius 
miestelius.

Taip pat neužmirštama skautų 
spauda. Šiemet užsiprenumeruoda
ma „Sk. A.“ visu 100%, draugovė 
laimėjo garbės konkursą. Ir toliau 
skautiškos spaudos neužmiršdama 
draugovė sieks tų idealų, kuriuos nu
rodė skautijos įkūrėjas, senelis lor
das B. Powellis.

DRAUGININKAS SK. VYT. VYR. 
SKLT. P. PAKALNIŠKIS

gimė 1919 m. birželio 27 d. Klaipė
dos krašto papėdėje, Veiviržėnų v., 
Juodupio km.

Į gimnaziją įstojo 1930 m. Švėkš
noje. Skautišką darbą pradėjo dirbti 
1931 m. balandžio mėn. 12 d. tos pat 
gimnazijos D. L. K. Gedimino dr- 
vėje.

1933 m. persikėlė * į. Šiaulius, kur 
mokosi valstyb. berniukų gimnazijo
je. Dabar yra 7-toje klasėje.

Yra stovyklavęs Kleboniškio, 
Švėkšnos ir kitose stovyklose. Bai
gęs 1934 m. skiltininkų kursus Klai
pėdoje ir Šiauliuose. Skautų organi
zacijoj ėjo paskiltininkio ir skiltinin- 
ko pareigas. 1937.11.16 pakeltas į 
vyr. sklt. laipsnį. 1938.IV.23 d. davė 
skauto vyčio įžodį.

XIV Paliepių jaun. skautų draugovė

Draugovės įkūrėjas ir Draugovė be 4 narių. Kaip matome iš fotografijos, čia mišri 
draugininkas J. Šlekys, jaun. skautų-čių draugovė. Iš konkursą laimėjusių vienetų 

ar tik nebus tokia vienintelė.

Paliepių jaun. skautų draugovė 
įsikūrė 1934 m. sausio mėn. mokyt. 
Šlekio pastangomis. Draugovei veik
ti sąlygos buvo nepalankios. Turė
jome nemaža darbui trukdytojų. Na
rių sudėtis keitėsi. „Skautų Aidą“ 
ir pirmiau skaitydavome. Šiais me
tais sukrutome laimėti „Skautų Ai
do“ prenumeravimosi garbės kon
kursą. Pasiryžom ir laimėjom. Šiais 
metais mūsų draugininką mokyt. 
Šlekį iš mūsų atėmė ir nukėlė į kitą 
vietą. Š. m. gegužės m. 9 d. su my

limu draugininku atsisveikinome. Ta
riame skautišką „budėk!“.

Skiltininkas.

DRAUGININKAS J. ŠLEKYS,
35 m. amžiaus, gim. Vilkaviškio 
apskr., Ožkabalių km., draugovei 
vadovauja nuo 1934 metų. Anksčiau 
dirbdamas mokytojo darbą visą lai
ką rėmė skautų veikimą, o 1934 m. 
pats įkūrė Paliepių pradžios mokyk
loj skautų draugovę ir dirbo joje, kol 
buvo iškeltas į kitą mokyklą.— Tai iš tikrųjų Perkūno kerštas už jo ramumo sutrukdymą, už jo šventyklos išniekinimą. Matyti, kovoti su juo negalima, — pastebėjo profesorius ir pažvelgęs į laikrodį, nustebęs pa--s brėžė. — Dabar 8 valanda. Taigi, jau vakaras. Netrukus bus ir visa para, kaip mes patekome į tą užburtą Perkūno požemį. Mano jėgos visiškai išseko, daugiau nė žingsnio negaliu žengti. O toji keista, sarkastiška Perkūno šypsena ir paskutinę išsigelbėjimo viltį užmuša!Pavargęs profesorius sugriuvo ant požemio grindų. Kartu griuvo ir Mailius su Vytautu. Tik dabar jie pajuto ir baisų nuovargį, ir alkį, ir troškulį, ir siaubingą savo likimą. Kalbėti nebegalėjo. Nuovargio slegiami netrukus visi sumigo.Neramus buvo nelaimingųjų miegas. Sunkiai dejavo, blaškėsi, kažin ką šnekėjo, verkė, juokėsi. Ypatingai blaškėsi ir nerimavo Mailius. Jis kažin kokius nepaprastus vaizdus sapnavo. Stovi jis žaliuojančiame slėnyje, ant plačios upės kranto, šviesiai šviečia danguje saulė, šilta, jauku. Kiek toliau aukštai kilo visas medžiais apaugęs žaliuojantis kalnas. Nuo jo viršūnės aukštai į mėlyną dangų dūmai kyla ir kažin kokios giesmės aidai aidi. Daug žmonių eina slėniu prie to kalno, kopia taku į jo viršūnę. Kartu su jais ir Mailius pakilo į kalną. Kalno viršūnėje jau buvo susirinkusi didelė žmonių minia. Minia stovėjo tyliai, susikaupusi ir atidžiai klausėsi giedojimo. Minios priešakyje, ant pakilusio kalno -viršūnės, augo milžiniškas plačiašakis ąžuolas, po kuriuo, ant akmens pastato, stovėjo auksinė, lyg ta pati, kurią požemyje surado, Perkūno stovyla. Prieš ją buvo aukuras, nuo kurio dūmai rūko. Prie aukuro stovėjo būrelis senyvų, baltai apsirengusių vyrų ir moterų, kurie tiesdami į Perkūną rankas ir jam pasilenkdami giedojo: „Perkūne, dievaiti, gelbėk mus!“— Tai čia Perkūno šventykla, — galvojo sapnuodamas Mailius ir apsidairęs pamatė tolumoje pažįstamus upės vingius ir pažįstamą, tik kiek pasikeitusią apylinkę. — Tai Kernavė, — 

kilo jo galvoje mintis. — Bet kaip aš patekau į kalno viršūnę, jei kartu su draugais tamsiame požemyje miegu?Nauji maldos garsai nutraukė Mailiaus mintis ir jis, minios nuotaika užsikrėtęs, kartu su ja pasilenkė Perkūnui ir iš visos širdies sušuko: „Gelbėki mus!“ Ir pabudo.Nors dar tebeskambėjo ausyse maldos garsai, dar akys tebebuvo pilnos dienos šviesos ir lūpos tebekartojo Perkūno maldelę, tačiau greit viskas dingo. Pramerkęs akis tuojau pajuto, kad tai buvo tik sapnas. Jis, kaip ir anksčiau, kartu su nelaimės draugais tebeguli tamsiame požemy. Siaubas vėl jo širdį suspaudė. Tačiau, matyto sapno įspūdžiai buvo tokie gyvi, minios malda tiek stipri,.kad vos tik pajutęs savo ir draugų baisią būseną, dar tebegyvendamas minios jausmais, Mailius sušuko: „Perkūne, dievaiti, gelbėki mus...“— O kas čia atsitiko, — staiga nusigandęs sušuko Mailius, nes dievo Perkūno rankoje laikomų žaibų ryšelis staiga nušvito ir šviesoje Mailius pamatė Perkūną. Bet dabar jo veido išraiška buvo ne ironiška, bet rami, maloni. Pamatė Mailius ir savo miegančius draugus ir ant aukuro begulintį Mortaus rankraštį. Nustebintas tuo nepaprastu vaizdu, Mailius net iš vietos pašoko ir, šokęs prie aukuro, griebė rankraštį, kurį prispaudė prie savo krūtinės.Tuo tarpu sunkiai sudejavo bemiegąs profesorius ir lyg šaipydamasis iš to dejavimo linksmai nusijuokė irgi miegąs Vytautas.— Reikia kelti miegančius draugus, — pamanė Mailius, ir pradėjo juos žadinti.Pabudo profesorius ir Vytautas, bet pajutę, kad dar tebėra tamsiame požemy, tylėjo. Visi buvo giliai susimąstę ir susirūpinę dėl siaubingo savo likimo.— Kelinta valanda dabar galėtų būti? — paklausė gerokai patylėjęs profesorius. — Kiek laiko mes jau nebematome dienos šviesos? .
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Mes ruošiamės
savo tautinėms stovykloms

K. Laucius.

u ^Louumuoj^

Iki šiol beveik kasmet vykdavome į 
svetimuosius kraštus pažiūrėti, kaip 
kitur skautai stovyklauja ir drauge su 
jais praleisti keliolika malonių dienų. 
Mes būdavome kitų kraštų skautų sve
čiais ir visiškai nesidomėdavome, kiek 
jie turi darbo ir rūpesčių, kad atvykę 
iš kitų kraštų skautai jaustųsi kuo jau
kiausiai ir išsivežtų apie viešnagės šalį 
ko geriausius įspūdžius. Mūsų akys 
dažniausiai būdavo linkusios pastebėti 
kiek galima daugiau trūkumų, ne
sklandumų darbe ir kitų nepageidauti
nų, nors stovykloje ir neišvengiamų, 
reiškinių.

„Vienam Dievas duoda nueidamas, 
kitam pareidamas“ — neveltui sako 
mūsų priežodis. Šiemet mes turėsime 
pas save svečių iš užsienių ir teks ne
lengvos šeimininkų pareigos. Kokį 
įspūdį mūsų svečiai išsiveš apie mūsų 
organizaciją ir šalį, daugiausia priklau
sys nuo mūsų pačių. Dabar pats laikas 
pagalvoti, kaip turėsime elgtis su savo 
užsieniečiais broliais ir kaip juos pri
imsime, kad jie mūsų šalyje jaustųsi 
lygiai taip gerai, kaip savojoje, ir išsi

vežtų apie Lietuvą ir jos jaunimą ko- 
gražiausius atsiminimus.

Būkime tvarkingi ir drausmingi.
Užsieniuose iki šiol, ačiū Dievui, 

mums sekdavosi tinkamai atstovauti 
savo šalį, bet kaip tai seksis namie, 
priklausys nuo to, kiek mes sugebėsi
me būti tvarkingi ir drausmingi. Ne
pamirškime, kad svetimieji labai pui
kiai pastebi ir menkiausius netvarkos 
ai' nedrausmingumo reiškinius, į ku
riuos mes jokio dėmesio nekreipiame 
laikydami tai „normaliu dalyku“. Tvar
kingumas ir drausmė turi būti visur ir 
visuomet, bet ypač rūpestingi šiuo at
žvilgiu turime būti tada, kai pas mus 
yra svečių.

Teisingai supraskime skautiškąjį 
broliškumą.i

Mūsų įstatai sako, kad skautas yra 
kiekvieno skauto brolis. Tą brolišku
mą daugelis dažnai neteisingai supran
ta. Jei skautai broliai, tai, atrodo, ga
lima elgtis su svetimųjų kraštų skau
tais ko laisviausiai, kaip patinka. Su
sitikai užsienietį — pliaukšt jam ran

ka per petį ir jau pažįstami. Kita 
ranka apsikabinai jį per liemenį ir eini 
drauge. Patogus metodas susipažinti 
ir pradėti „broliškai“ gyventi, ar ne? 
Panašiai kai kurie elgiasi su svetimųjų 
kraštų skautais stovyklose. Ir ko čia 
varžysies, jei skautai broliai! Nėra rei
kalo daug aiškinti, kad toks „brolišku
mas“ neleistinas. Ir santykiuose su 
savo tikraisiais broliais turime būti ly
giai mandagūs, kaip ir su svetimaisiais. 
Viskam turi būti ribos, išlaikytas ko
rektiškumas. Per didelis familiarumas 
niekada nebuvo ir nebus naudingas.

Būkime skautais, bet ne „bandeliais“.
Didesniuose miestuose yra viena 

rūšis vertelgų, senu papratimu tebe
vadinamų „bandeliais“. Jie užsidėję 
ant pečių maišelį eina per kiemus 
šaukdami „Parduot, parduot“ ir dai
rosi, ar nepasiūlys kas pirkti kokį se
ną daiktą. Seniau, kol jie buvo mažiau 
„sulietuvėję“, šaukdavo „Handel, han-

Į tuos profesoriaus žodžius Mailius uždegė degtuką. Pro
fesorius pažvelgė į laikrodį. Laikrodžio rodyklė rodė 5 valan
dą. Profesorius, norėdamas patikrinti laikrodį, pakėlė jį prie 
ausies ir tarė:

— Laikrodis sustojo. Kiek gi mes laiko miegojome? Laik
rodis eina 40 valandų. Gulėme 8 valandą. Paskutinį kartą laik
rodį užsukiau dar Kernavėje gulti rengdamasis. Laikrodis ga
lėjo tik kitos dienos vakare 5 valandą sustoti. Bet kiek jis 
jau stovi? Bet, pagaliau, argi svarbus mums dabar laikas! Juk 
saulė mums jau nebeteka ir nebenusileidžia... Amžinoji naktis 
aplink mus tame požemyje, o toje tamsoje laiko jau nebėra, — 
neviltiškai pasakė profesorius.

— Profesoriau, požemyje yra dar vienas išėjimas. Pamė
ginsime juo eiti! — tarė Mailius ir papasakojo nelaimės drau
gams savo sapną, kreipimąsi į Perkūną ir kaip žaibo šviesoje 
kairiajame požemio kampe pamatė dar vieną angą.

— Vargu ar tai galės mus išgelbėti. Baisus Perkūno kerš
tas. Aš jau visiškai nebegaliu paeiti. Galutinai pavargau.. 
jėgų trūksta ... troškulys marina!...

Kiek patylėjęs, visas jėgas sukaupęs, profesorius tarė:
— Dovanokite, nelaimingieji draugai, kad aš, jausmų pa

gautas, į tą baisią nelaimę jus įtraukiau. Man jau nebelemta 
matyti dienos šviesos. . . aš lieku čia . . ., o jūs keliaukite!

— Profesoriau, brangus profesoriau, kelkitės, — maldavo gi
liai sujaudinti Mailius ir Vytautas. — Juk tai ne tamsta, o mes 
kalti, kad į tą požemį patekome.

— Aš trokštu ... man blogai. .. baisus Perkūno kerštas . .. 
aš negaliu keltis ... vandens . .. vandens! — kliedėjo profesorius.

Siaubas apėmė Mailių ir Vytautą. Kuo padėti troškulio 
kankinamam profesoriui! Jie ir patys jį seniai jaučia, seniai 
jau sudžiūvo lūpos, sausa burna ir vos gali kalbėti, o aplinkui 
nė lašo vandens, tik sausas iš rankų byrąs smėlis.

— Vytautai, — prasitarė Mailius, — aš lieku su profeso

rium, o tu mėgink tuo nauju kairiuoju koridorium išeiti!
— Lieku kartu ir aš, — drąsiai atsakė Vytautas, — jei jau 

mirti, tai visiems kartu!
— Vytautai, — vėl prašė Mailius, — juk ten išgelbėjimas, 

ten šviesa! Išsigelbėjęs patsai ir mus išgelbėsi! Palikti vieną 
profesorių negaliu! Turi vienas eiti! Tai pirmyn, Vytautai!

Tuo tarpu vėl sukliedėjo profesorius ir sausos jo lūpos kar
tojo: „Vandens . .. lašelį... vandens!“

Tasai seno profesoriaus nesąmoningas kliedesys, jo kančios 
ir Mailiaus maldavimas paveikė Vytautą ir jis nušliaužė tamsiu 
požemiu. Netrukus pasiekė jis angą, ir toliau šliauždamas ar 
rėpliodamas slinko nauju koridoriumi. Koridorius iš pradžios 
nieku nesiskyrė nuo pirmųjų, bet kuo toliau, tuo darėsi drėg- 
nesnis. Po kurio laiko Vytautas, ranka laikydamasis sienos, 
pajuto, kad sienos akmenys yra drėgni ir drėgnumas jo ranką 
suvilgino. Negalėdamas sulaikyti troškulio, Vytautas laižė su
drėkintus savo rankos pirštus, laižė šlapius ir drėgnus akme
nis. Tie lašeliai gaivino jo jėgas ir jis, kiek sustiprėjęs, drą
siau slinko pirmyn. Baisus profesoriaus merdėjimas naujas 
mintis jo galvoje sukėlė. Skubėdamas nusirišo savo kaklaryšį 
ir pradėjo, spausdamas į drėgnus sienos akmenis, jį drė
kinti, kad sugrįžęs nors šiek tiek atgaivintų profesorių. Ta
čiau drėgmės buvo maža ir Vytautas nenoromis slinko koridoriu
mi toliau. Kiek paslinkęs koridoriaus tolumoje išgirdo kažin 
kokį neaiškų ūžimą, kuris kas kartą buvo garsesnis. Vytautas 
slinko pirmyn. Tik štai jo kojos netikėtai pasiekė vandenį.

Kitame numery — šio skyriaus tęsinys ir pradžia naujo 
skyriaus „Išsigelbėjimas“. Vytautas suranda požeminį upelį ir 
atgaivina mokslininkus. Perbridę upelį, įeina į sausą kori
dorių, kuriuo ilgai bekeliaudami, iš bado ir nuovargio, visi nu
alpsta. Atsigavęs Vytautas randa lapės urvą ir juo išlenda iš 
požemių į mišką. Naktis. Sukaupęs paskutines jėgas eina žmo
nių ieškoti,
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dėl“. Už tat dar ir tebėra vadinami 
„bandeliais“.

Tokių „bandelių“ netrūksta ir 
skautų stovyklose, nors čia senų daik
tų ir niekas nepardavinėja. Čia yra ki
tos rūšies „bandelių“, kuriuos skautai 
vadina „čencininkais“, nes jie, prisipylę 
pilnas kišenes visokių niekniekių, nu
šilę po stovyklą ieško užsieniečių šauk
dami „Čeindž, čeindž“...*). Maino su 
kuo tik gali ir ką gali. Kai nieko ne
beturi, pradeda segti iš uniformos 
ženkliukus, žvaigždutes ir kita. Suti
kęs tokį „čenčininką“ dažnai net ne
begali pažinti, ar jis lietuvis, nes savo 
jokių ženklų nebeturi, o visas apsika
binėjęs svetimais ženklais ar net susi
mainęs kuriais nors drabužiais.

Užsieniečiui skautui nėra bjaures
nio dalyko, kaip pakliūti į tokių mai- 
nikautojų nagus. Įmanytų — visas sa
gas iš drabužių tau išrankiotų. Esi 
svetys, į šalį juos vyti nepatogu, o at
sikratyti, jei mandagiai kalbėsi, sunku. 
Dėl to, ne vienas užsienietis maino 
prieš savo norą ir, nors lūpos šypsosi, 
širdyje gera tokiam „stovyklos ban
deliui“ nelinki.

Ir kam tie mainai daromi, kokia iš 
jų nauda? Jei paklaustumei kurį nors 
okį mainikautoją, retas tesugebėtų 

paaiškinti. Kitas pasakytų, kad maino 
todėl, jog nori, kad gautasis daiktas 
jam primintų to krašto skautus, iš ku
rių daiktą gavo. Toks galėtų būti tų 
mainų pateisinimo motyvas. Bet jis 
yra toks, kad ir pats mainikautojas iš 
tikrųjų juo netiki. Juk daugelis mai
nais gaunamųjų daiktų yra tokie, jog 
nieko negali priminti ir uoliausias 
mainikautojas po mėnesio kito pats 
juos išmeta lauk. Tai kodėl gi maino, 
jei taip yra? — ne vienas gali pagal
voti. Mano nuomone, maino dėl to, 
kad girdi, jog kitur taip daro ir mato 
kitus mainant. Neveltui sakoma, kad 
pavyzdžiai patraukia, tik visa nelaimė, 
kad mes esame labai uolūs sekti neti
kusius pavyzdžius, o pro geruosius 
dažniausiai spaudžiame, kiek galime, 
užsimerkę...

Argi ir mes, lietuviai skautai, pa
virsime „stovyklos bandeliais“?

Mūsų stovykloje kino žvaigždžių 
nebus!

Laikraščiuose dažnai skaitome, kad 
vadinamosios „kino žvaigždės“ kasdie
ną gaunančios šimtus laiškų, kuriuose 
prašoma autografo. Ir autografus duo
dančios, tik... ne savo, o specialiai 
šiam reikalui pasamdytų tarnautojų 
rankomis. Žinoma, ne viskas teisybė, 
ką laikraščiai apie kino žvaigždes rašo 
— reklamos sumetimais visokių nebū
tų dalykų pramanoma, — bet aišku, 
kad tokių autografų rinkėjų atsiranda.

*) Anglų žodis „change“ — mainyti.

Žmonių, kurie prasimano įvairių be
prasmiškų dalykų, niekada nestigo ir 
nestigs. Tik labai gaila, kad tokių auto
grafų medžiotojų netrūksta ir skautų 
stovyklose.

Ir čia vėl tenka nukentėti užsienie- 
čims skautams — jiems šie „medžioto
jai“ ir pasisukti neleidžia. Ir kam tie 
parašai renkami? Po savaitės, kitos 
išmesti lauk. Kokia nauda, jei gausi 
kokio užsienio skauto, kurį rytojaus 
dieną susitikęs stovykloje, tikriausiai, 
nebepažinsi, parašą? Kuo jis įžymus, 
jei jo parašo prašai? Kodėl nepagal
voji, kad jis toks pat „mirtingasis“, 
kaip ir tu?

Jei sergi autografų medžiojimo liga, 
įsidėmėk, kad mūsų stovykloje kino 
žvaigždžių nfebus. Nerasi jų nė tarp 
užsieniečių skaučių Pažaislyje. Palik 
ir jas ramybėje, kai susitiksi.

Kaip turėtumėm bendrauti su 
užsieniečiais skautais?

Stovykloje turime rūpintis ne mai
nikavimu ir autografų medžiojimu, bet 
glaudesniu santykių su užsienių skau
tais užmezgimu. Štai keletas patari
mų, kaip tai padaryti.

1) Kiekviena draugovė turėtų 
stengtis pakviesti pas save bent porą 
sykių pietų po 1 - 2 užsienių skautus.

2) Būtų labai gera, jei didesnės 
draugovės arba tuntai kurį nors po
pietį suruoštų pas save užsienių skau
tams pobūvėlius — arbatėles. Į tokį 
pobūvį galėtų, pavyzdžiui, kiekvienas 
draugovės narys atsivesti po vieną už
sienietį skautą, su kuriuo jis arčiau su
sibičiuliavo.

3) Draugovės turėtų pasistengti 
organizuotai padaryti vizitus užsienių 
skautų vienetams. Padainuotų jiems 
savo dainelių, pademonstruotų tautinių 
šokių. Būtų gera, jei mokėtų kokią 
dainelę tos šalies, kurios skautus lan
ko. Ją galima išmokti pačioje stovyk
loje arčiau susidraugavus su kokiu 
nors užsienio skautu.

Parodykime, kad laikomės savo pro
tėvių papročių.

Senovės lietuviai buvo garsūs tuo, 
kad neišleisdavo savo svečio neapdo
vanoję. Argi sunku mums būtų tai pa
daryti su mūsų šios vasaros svečiais? 
Juk draugovei nebūtų sunku paga
minti kokią nors originalesnę dovaną 
užsienių skautams. Įduotų parvežti 
kuriai nors draugovei. Tuntas galėtų 
įteikti tokią dovaną tuntui. Dovanų 
galima sugalvoti visokių. Būtų gera, 
jei jos turėtų ryšio su vietove, iš ku
rios atvykęs stovyklaująs mūsų viene
tas, su mūsų tautos istorija, vaizduotų 
apylinkės liaudies meną ir t. t.

Vienetai turėtų pasirūpinti dovanų 
vienetams, o skautai dovanėlių atski
riems skautams. Kuo daugiau jų skau-

Ir taip atsitinka stovyklos „bandeliams“ 
tarptautinėse stovyklose.

NAUJIENA BAIDARININKAMS. I 
Birželio mėn. pirmosiomis dienomis iš

eina (jau baigiama spausdinti) II laida 
prof. St. Kolupailos knygos „Mūsų 
vandens keliai“. Knyga faktiškai naujai 
parašyta ir beveik du syk didesnė už pir
mosios laidos. Turiny daug naujienų. 
Gausite skautiškų reikmenių tiekimo sky
riuje.

tas turės, tuo geriau. Argi nebūtų 
gražu, jei užsieniečiui skautui užkal
binus mūsiškį mainyti, šis atsakytų: 
„Mainyti nieko neturiu, bet vieną 
mažmožėlį Lietuvai prisiminti galiu 
Tamstai duoti. Prašau!“?

Parodykime savo svečiams, kad mes 
juos pažįstame ir jų šalimi domimės!

Nieko nėra malonesnio, kaip sutikti 
užsieniuose žmonių, kurie žino tavo 
kraštą, svarbiuosius jo istorijos faktus 
ir kt. Pas mus atvyks tolimesni ir ar
timesni kaimynai, su kuriais mus dau
giau ar mažiau riša mūsų praeitis, pvz„ 
latviai, estai, suomiai, prancūzai, ven
grai, čekai ir kiti. Kaip jiems būtų 
malonu, jei pasikalbėjus su mumis pa
sirodytų, kad mes žinome jų praeitį ir 
dabartį, suprantame ateities siekimus 
ir kt. O tų žinių įsigyti labai nesunku 
— reikia tik prigavus laisvesnio laiko 
valandėlę pavartyti istorijos ir geogra
fijos vadovėlius. Ten jų rasime.

Savo svečius priimti pradėkime 
ruoštis jau nuo šiandien!

■ 217 ■

9



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.

. _ ______ — ,.asu didžioji sc ia» i
Sqjungos centre

Seserijoj

AUSTRALIJOS SKAUTĖS ATVYKSTA Į LIETUVĄ.

Lietuvos skaučių tautinė stovykla vilioja viso pasaulio 
skautes. Iš gaunamų laiškų aiškiai matyti kitų kraštų skau- 

• čių didelis susidomėjimas Lietuva ir įdomia stovyklos progra
ma. Iki šiol buvo gaunami pranešimai tik iš Europos skaučių, 
norinčių dalyvauti mūsų stovykloje, ir prašymai leisti didesniam 
skaičiui, negu buvo kviečiama, atvykti. Bet šiomis dienomis 
gautas pranešimas iš tolimosios Australijos, kad 5 skau- 
tininkės tikrai atvyks į Lietuvą, ir stovyklaus skaučių tautinėje 
stovykloje Pažaislyje. Tekios tolimos ir retos viešnios sukėlė 
didelį entuziazmą tarp Lietuvos skaučių. Kadangi pranešimų 
laikas dar nepasibaigęs, tai tikimasi susilaukti ir daugiau viešnių 
iš tolimųjų kraštų? Beveik kiekvieną dieną ateina mūsų sto
vyklos reikalais laiškai iš užsienių. Viešnių turėsime. Tik 
mums, lietuvaitėms skautėms, reikia pasitempti ir dar spar
čiau, dar nuosekliau atlikti mums pavestus uždavinius. Juo 
didesnis drausmingų lietuvaičių skaučių skaičius dalyvaus sto
vykloje, juo lengviau galėsime gražiai pasirodyti. Taigi, visos 
skautės į darbą, į stovyklą!

PAVYZDYS VISIEMS TUNTAMS.

Dejuojame, kai tikrai nuoširdžiai nesistengiame. Dėl skau
čių liudijimų įsigijimo tuntuose buvo daug skundžiamasi, bet, 
ar tuo buvo nuoširdžiai rūpinamasi, reikia abejoti. Kad visos 
skautės turi ir gali įsigyti skaučių liudijimus, įrodė Kauno 
Centro skaučių tuntas. Jame nebėra nė vienos tik
ros skautės, kuri neturėtų liudijimo. Štai, ką reiškia nuoširdus 
tuntininkės rūpestis! Tai pavyzdys visiems tuntams ir paragi
nimas toms skaučių vadovėms, kurios dėl rūpestingumo stokos 
nesistengia surasti būdų, kad visos jų skautės įsigytų liudiji
mus, bet ir pačios jų neįsigyja.

Žaibo greitumu lekiančios ir tautinę stovyklą artinančios 
dienos verčia mus rimtai apie tai pagalvoti ir neatidėliojant 
griebtis šį reikalą sutvarkyti.

INSTRUKTORĖS VEIKLA.

Skaučių seserijos instruktorė š. m. gegužės mėnesį lankė 
tuntus ir jų vietoves, tikrindama tautinės stovyklos programos 
pratimus. Šiuo tikslu aplankyta 10 vietovių.

Akademinio skautų

STUD. SKAUTŲ KORPOR! „VYTIS“.
Nagrinėjame gyvenimiškus 

klausimus.
Korpor. jun j orai reguliariai 

daro sueigas, per kurias skaito
mi jų pačių parašyti referatai 
įvairiomis temomis. V.6 d. junj. 
Kulys skaitė referatą! „Amžino 
studento problema“. Čia jis gra
žiai išdėstė visus veiksnius, dėl 
kurių studentai kartais ima 
„amžinai“ studijuoti.

Be to, tėvūnas St. Obuchavi- 

čius per sueigas supažindina 
junjorus su korpor. istorija, 
įstatais, papročiais ir iš viso 
rengia juos tapti senjorais.

Reikia daugiau akademinių 
skautų vienetų.

Iki šiol Lietuvoje tėra tik du 
akademiniai skautų vienetai: 
Kaune, Vyt. Didžiojo universi
tete korp! „Vytis“ ir Klaipėdos 
resp. pedagoginiame institute 
skautiškų studijų dr-vė. Tai

jaunimo padangėje
. . I

yra maža. Štai pastaruoju lai
ku Klaipėdoje, prekybos insti
tute, įsikūrė dvi korporacijos — 
ateitininkų — „Gintaras“ ir 
varpininkų — „Granitas“. O 
kur dingti stud, skautams? Bro
liai, studijuoją prekybos institu
te, turėtų susirūpinti savo atski
ro vieneto steigimu ir būtinai jį 
įsteigti.

Tas pats pasakytina ir apie 
Dotnuvos žemės ūkio akademiją. 
Ten irgi reikia įkurti stud, 
skautų vienetą.

Kasmet į minėtąjį institutą ir 
į akademiją suvažiuoja daug 
abiturientų, kurių daugumas 
gimnazijoje būdami buvo skau
tai. Be abejo, daugelis ir to
liau jais liktų, jei tik būtų skau
tų vienetai. Užtat neatidėlio
jant ir reikia įkurti Klaipėdos 
prekybos institute ir Dotnuvos 
žemės ūkio akademijoje skautų 
korporacijas.

Aišku, panašių vienetų ten 
reik ir sesėms skautėms.

Germantas.

Joniškio skaučių vie- 
tininkijos kasininkei V. 
VALIULYTEI, jos tėve
liui mirus, liūdesio va
landoje reiškia gilią užuo
jautą.

Joniškio skaučių 
vietininkijos vadija.

Sesei Z. KUBILIUTEI, 
jos mylimam tėveliui mi
rus, reiškiame nuošir
džiausią užuojautą.

Marijampolės skaučių 
tunto V Gražinos 

draugovė.

Vyr. skautei RAŠIMAI- 
TEI GERMANEI mirus, 
jos tėvelius ir sesutes 
skausmo valandoj nuošir
džiai užjaučiame.

Vilkaviškio skaučių 
tunto vadija.

PAMESTI LIUDIJIMAI.
I.

Skautės D. Bagdonaitės, duo
tas Klaipėdos tunto tuntininkės. 
Radus pasiųsti minėtai tuntinin- 
kei.

n.
Skautės Adelės Počekaitės 

liud. Nr. 1443, duotas Šiaulių ra • 
jono tunto tuntininko 1934 m. 
Pasiųsti Šiaulių tuntininkei.
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ALYTAUS SKAUTŲ TUNTAS. PANEVĖŽIO SKAUČIŲ TUNTAS.
Skautai gavo sklypą.

Alytaus skautų tuntas iš Aly
taus miesto savivaldybės gavo 
žemės sklypą. Sklypas yra pa
nemunėje — tarp buv. medinio 
ir naujojo karin. A. Juozapavi
čiaus vardo tilto pylimų. Čia 
norima įrengti uostą jūrų skau
tams ir pastatyti pašiūrę plau
kymo priemonėms sudėti. Skau
tai tikisi gauti iš rangovo Ilgovs-

BIRŽŲ SKAUTŲ RAJONAS.
Pasvalio draugovių skautai ir 
skautės minėjo Motinos Dieną.

Motinos Dienos minėjimas 
įvyko balandžio mėn. 30 d. Pas
valio inž. P. Vileišio valst. gim
nazijos salėje. Į minėjimą atsi
lankė gimnazijos direktorius p. 
VI. Klusis, skautų rėmėjų ir mo
tinų. Minėjime dalyvavo gimn. 
skautai, jaun. skautai ir skautai

JONIŠKIO SKAUTŲ VIETININKIJA.
Joniškio skautų-čių vietininkijų 

įkurtuvės.
1938. V.7 Joniškio skautams 

buvo didelė šventė, nes po be
veik 8 metų veikimo įsisteigė 
vietininkija. Skautų vietininku 
paskirtas gimnazijos direktorius 
p. A. Orvidas, adjutantu psktn. 
H. Rudzinskas. Skaučių vieti
ninke paskirta psktn. M. Dun- 
duraitė, o adjutante vyr. skltn. 
M. Knyvaitė. Į vietininkijų 
įkurtuves atvyko ir palinkėjo 
pasisekimo darbe brolijos va
das vyr. sktn. pulk. J. Baraus
kas, Šiaulių rajono tunto tunti- 
ninkas vyr. sktn. K. Ubeika, 
pulk. Butkevičius, kpt. Kama
rauskas, psktn. Ščiukaitė, psktn. 
Galvonienė, sktn. Kviklys ir 
kiti.

Iškilmes pradėjome Nepri
klausomybės aikštelėje, pasodin
dami gražią, sidabrinę eglaitę. 
Vėliau nuėjome bažnyčion, pa
simelsti ir paprašyti Aukščiau
siąjį palaimos. Vakare pra

aAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa

VARTODAMI SAVO GAMYBOS CUKRŲ MES 
NE TIK KELIAME SVEIKATINGUMĄ, BET IR 
PRISIDEDAME PRIE SAVO KRAŠTO GEROVĖS 
KĖLIMO.
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

kio medinį sandėlį, likusį nuo 
naujojo tilto statybos. Iš sandė
lio medžiagos skautai pasistaty
tų pašiūrę.

Karinio parengimo kursai.
Tuntininko psktn. Vyt. Mak- 

nicko iniciatyva surengti skau
tams vyčiams karinio parengimo 
kursai. Kursus veda tunto va- 
dijos narys vyr. valtin. ats. Įeit. 
Budrys. Germantas.

vyčiai. Minėjimą atidarė IV 
Kęstučio draugovės drauginin
kas, gimn. insp. V. Baravykas. 
Daugelis skautų davė įžodį. Po 
iškilmingos dalies buvo skautų 
pasirodymai. Juose dalyvavo 
jaun. skautai, skautai ir skautai 
vyčiai.

Po pasirodymų gavome pasi
šokti. J. Š.

džios mokyklos rūmuose įvyko 
iškilminga sueiga, kurios metu 
apie 80 skautų-čių ir jaunesnių
jų skautų-čių davė įžodį. Taip 
pat ir skautų vietininkijos vie
tininkas davė įžodį. Uolesnieji 
skautai buvo pakelti į vyresniš
kumo laipsnius, suteiktos jiems 
specialybės. Po oficialiosios bu
vo linksmoji dalis. Rėmėjai su
rengė įžodį davusiems skautams 
ir svečiams vakarienę; po jos 
šokome ir žaidėme.

Gražiai veikia rėmėjai.
Joniškyje jau ilgą laiką vei

kia geri skautų rėmėjai, kurių 
dabartinę valdybą sudaro p. 
Petrelis, p. Leparskaitė ir p. Lo- 
pienė. Sausio mėn. 25 d. rėmė
jai buvo suruošę vakarą, kurį 
ruošiant daug rūpesčio turėjo p. 
p. Dieniai. Vakaro pelnas ski
riamas neturtingiems skautams- 
ėms vykti į tautinę stovyklą. 
Skautai-ės savo rėmėjams už 
rūpestingumą labai dėkingi.

P. D.

Š. m. gegužės mėn. 14 d. bu
vo surengtas skautų ir skaučių 
tuntų viešas vakaras — balius. 
Programą išpildė patys skautai- 
ės. Nepaprastai gražius baleto 
numerius atliko atvykusios Še
duvos skautės. Tai sesės ir bro
lio Kuzavinų nuopelnas. Kostiu
mai ir parinkta plokštelių mu
zika, o, be to, ir pats išpildymas 
numerių žavėte žavėjo publiką. 
Nepaprastai daug darbo reikėjo 
padėti bemokant tokį sudėtin

RADVILIŠKIO SKAUTŲ VIETININKIJA.
Skautai su krašto gynėjais vi

sada iš vieno eis.
Linkaičiai. Gavus ginklavimo 

valdybos sutikimą š. m. balan
džio mėn. pabaigoje prie Lin
kaičių artilerijos dirbtuvių įsi
steigė Vlado Putvinskio skautų 
vyčių būrelis. Steigiamoje suei
goje būrelio nariai išklausė vyr. 
sklt. sk. vyčio Paulausko pa
šnekesį „Skautai vyčiai ir jų už
daviniai“, išrinko būrelio vado
vybę iš sk. vyčio Petrausko ir 
kand. Ovsiuko. Be to, nutarė 
prašyti pulkininką inž. Grabi 
sutikti būti to būrelio globėju.

Būrelis artimiausioje ateityje 
numatė suruošti priešcheminės 
apsaugos ir ryšininkystės spe

ROKIŠKIO SKAUTŲ TUNTAS.
Salos. 1938.V.15 d. Šarūno ir 

Birutės draugovės iš ryto pada
rė bendrą sueigą. Pamaldose 
dalyvavome organizuotai. . Po 
pamaldų dalyvavome kariuome
nės su visuomene susiartinimo 
šventės minėjime, kur visuome
nė įteikė Salų šaulių būriui 
šautuvus.

Vakare buvo surengtas „Vil
niaus laužas“. Prie laužo brolis 
draugininkas pasakė gražią kal
bą. Paskiau buvo suvaidinta 
misterija „Vaidilutės likimas“. 
Atskiros skiltys surengė dar ke
lius pasirodymus. Vėliau įvyko 
gegužinė, į kurią atsilankė ne
mažai jaunimo. Lapinas.

I-os Prutenio draugovės šventė.

Šiemet balandžio mėn. sukako 
15 metų, kaip buvo įkurta Pru- 
tenio draugovė, kuri kaip tik 
ir buvo užuomazga visam Ro

gą „Laumių šokį“, „Liepsneles“, 
„Gėlių šokį“. Su tokiu pastaty
mu, turint galvoje, kad tai tik 
nuotrupos iš jų paties insceni
zuoto veikalėlio „Devyngalvis“, 
negėda būtų pasirodyti mūsų 
užsieniečiams svečiams. Jie ga
lėtų įsitikinti, kad mūsų seno
vės pasakos, vaidinamos laužo 
liepsnoms šviečiant, yra žavios, 
paslaptingos ir įdomios.

Visas vakaro pelnas skirtas 
tautinei stovyklai. Tuja.

cialybių kursus, kad pavojaus 
valandoje tinkamai galėtumėm 
padėti mūsų kraštą ginti.

Paaukojome kariuomenei šau
tuvų.

Radviliškis. Kariuomenės ir 
visuomenės šventės proga, Rad
viliškio skautų-čių vietininkijos 
skautai ir skautės vietos šar
vuočių rinktinei paaukojo vieną 
šautuvą.

Be to, Linkaičių artilerijos 
dirbtuvių Vlado Putvinskio 
skautų vyčių būrelis iš savo lė
šų nupirko vieną šautuvą ir 
įteikė 65 Linkaičių priešlėktu
vinės apsaugos šaulių būriui.

' P. Plsks.

kiškio tuntui. Taip pat sukako 
5 metai nuo skiltininkų sueigų 
įvedimo. Taigi, balandžio mėn. 
24 d. šios sukaktys buvo pami
nėtos.

Minėjimas buvo pradėtas pa
maldomis. Po pamaldų susirin
ko į gimnazijos salę senieji mū
sų skiltininkai. Jie parodė, kaip 
buvo vedamos sueigos prieš 5 
metus. Po to buvo dabartinių 
skiltininkų sueigų lankytojų pa
rodomoji sueiga.

16 vai. vėl susirinkome į gim
nazijos salę. Čia buvo * pradė
tas pats minėjimas. Minėjimą 
atidarė I-os Prutenio draugovės 
draugininkas mokyt, vyr. skilt: 
E. Tipelis. Po to rajono vadas 
vyr. skautn. V. Rozmanas svei
kino pruteniečius, linkėdamas 
sėkmingo skautiško darbo. Bu
vęs tuntininkas mokyt. P. Si
manavičius papasakojo savo at-
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siminimus apie Prutenio drau
govę. Paskiau dar sveikino 
gimn. direktorius J. Janulionis, 
Rokiškio rajono tuntininkas vyr. 
skilt. V. Sabas, Vytenio draug. 
dr-kas psktn. Z. Štangenbergas, 
Algimanto laivo vadas L. Voro- 
biejus ir kiti. Buvęs Prutenio 
draug. dr-kas vyr. skilt. Jaku- 
bėnas papasakojo keletą įvykių 
apie Prutenio draugovės gyva
vimą ir jos sunkią įsikūrimo 
pradžią.

Minėjimas buvo baigtas laužu, 
kurį vedė psktn. B. Milaknis.

ŠAKIŲ SKAUČIŲ VIETININKIJA.
Kudirkos Naumiestis. Š. m. 

balandžio mėn. 24 d. K. Nau
miesčio skautės ir jaun. skautai- 
ės suruošė viešą vakarą. Jaun. 
skautai-ės suvaidino „Žiema ir 
pavasaris“, o skautės gražiai pa

Po laužo buvo šokiai.
Dalyvis.

Turime pinigų tautinės stovyk
los reikalams.

Balandžio mėn. 30 d. Prutenio 
draugovė surengė viešą vokali
nį — instrumentalinį vakarą. Į 
vakarą buvo atvykę daug vi
suomenės. Gauta 300 lt. pelno. 
Už šiuos pinigus manoma nu
pirkti antrą palapinę ir reika
lingų skautiškų įrankių. Likusi 
dalis paskirta sušelpti neturtin
giems skautams, vykstantiems į 
tautinę stovyklą. St.

šoko keletą tautiškų šokių. Sve
čiai buvo programa patenkinti, o 
mes, skautai-ės, esame links
mi, kad vakaras pavyko.

Vakarą ruošiant daug mums 
padėjo mok. p. Žievys, kuris 

režisavo veikalėlį ir šiaip daug 
pasidarbavo jį statant. Mok. p. 
Žieviui tariame nuoširdų ačiū.

UTENOS SKAUTŲ TUNTAS.
Motinos Dienos ir šv. Jurgio 

minėjimas.

Gegužės pirmą dieną mes, 
uteniškiai, gan gausingai susi
rinkome į gimnazijos salę. Su
sirinkome ne pažaisti arba pasi
linksminti, bet rimtai valandė
lei — pagerbti savo motinas ir 
bent širdingu žodžiu atsilyginti 
joms už didelius vargus. Ir tą 
džiaugsmingą ir brangią dieną 
didelis kandidatų būrys papildė 
mūsų šeimą, užsirišdami gelto
nus kaklaraiščius ant savo kak
lo. Labai gražią paskaitą apie 
motinas laikė vyr. sklt. mok. 
Steikūnienė, vėliau buvo links-

Vakaro pelnas mums paleng
vins nuvykti į tautinę stovyklą, 
kurią mes taip norime pamatyti.

Skautė.

moji dalis. Sesės skautės suvai
dino vaidinimą „Prie motinos 
kapo“ ir keletą linksmesnių da
lykėlių. Į minėjimą atsilankė 
didelis skaičius Utenos visuo
menės ir rėmėjų, kuriems anks
čiau buvo išsiuntinėti pakvieti
mai.

Šio mėnesio 8 d. rajono vadija 
surengė „Pavasario — kartūnų 
balių“. Pelnas skiriamas netur
tingiems skautams į tautinę sto
vyklą išleisti. Žinoma, gan ge
rai pasisekė. Be to, žada jau 
greit pasirodyti D. L. K. Kęstu
čio draugovės leidžiamo laikraš
tėlio „Žvalgas“ pirmas Nr.

Sklt. M. N-nas.

Mūsų 
mirusieji

ŠTAI DAR DU UOLŪS „SKAU
TŲ AIDO“ PLATINTOJAI.

A. A. VYR. SK. VYR. SKILT. MOK. 
GERMANE RAŠIMAITĖ.

Šiais metais Vilkaviškio skaučių 
tuntas neteko vienos energingos va
dovės, jaunesniųjų skautų-čių draugi- 
ninkės G. Rašimaitės.

G. Rašimaitė gimė 1913 m. liepos 
mėn. 28 d. Kamajų miestelyje, Rokiš
kio apskrityje, vargonininko šeimoje. 
Baigė Marijampolės mokyt, seminariją 
ir buvo paskirta pradž. mokyklos mo
kytoja. Į skaučių organizaciją įstojo 
1924 m. Panevėžy. Vyresnės skautės 
įžodį davė 1931 m. Birštone, vadovių 
stovykloje. Į Vilkaviškio tuntą atvyko 
1935 m.

Dirbo Eistiškių pr. mokykloje ne

pergeriausiai gyvenančių sodiečių tar
pe. Atvykusi tuojaus suorganizavo 
jaun. skautų-čių dr-vę. Žinoma, ne be 
kliūčių, nes tas kampelis apie skauty- 
bę nieko nebuvo girdėjęs. Jos pasiry
žimas ir taktas viską nugalėjo ir ji 
greitai įsigijo mažučių meilę ir tėvų 
palankumą. 1937 m. buv. Vilkaviškio 
sk. tuntininkas pulk. Įeit. sktn. V. Ma
lkinis, atsitiktinai atsilankęs toje mo
kykloje, turėjo progos pamatyti jos 
maž. skautukus-es ir dr-vės sueigą. 
Grįžęs pasakė: „Sese tuntininke, bū
tinai kada nors nuvykite į Eistiškius. 
Pamatysite, kaip ten puikiai tvarkosi 
ta draugovė. Visi uniformuoti. O kai
me tai retas dalykas. Aš pastebėjau, 
kad skautukai-ės draugininkę labai 
myli. Ji kažkaip moka prie jų prieiti. 
Taip švelniai, gražiai.“ Deja, tos laimės 
neturėjau: Germutė 1937 m. pavasarį 
pradėjo sirgti. Nors sirgo su pertrau
komis, bet tiek mokyklos, tiek skau
tiškasis darbas kaip reikiant nevyko.

Paskutinį jos gyvenimo pusmetį 
dažnai buvau prie jos ir galėjau ją 
arčiau pažinti. Tai buvo kantri ir ne
palaužiamos dvasios asmenybė.

Palaidota š. m. balandžio mėn. 16 
d. Kauno kapuose.

Tebūna jai amžina ramybė...
Tuntininkė.

V. Polišaitis, laimėjęs VU v. Jis 
dabar gyvena Brazilijoje, Sao 
Paulo mieste, kur jo tėvelis pa

skirtas Lietuvos konsulu.

V. Konkulevičius, laimėjęs II v.
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budėk!

Skyrių tvarko —

TJtt tttTi

CHi kaij t e mW
stud, skautė R. Skipitytė.

Apie šokinėjančius ėriukus
(Iš Laimutės dienoraščio).

ŠEŠTADIENIS.
’ Ramiai vaikščioju su Birute gim

nazijos karidorium. Staiga visai ša
lia mūsų kažkas ištaria tokią nesą
monę:

— Ojeja, juk ryt sekmadienis. 
Nuobodumėlis. Trainiokis per visą 
dieną iš kampo į kampą. Fui! Ne
mėgstu sekmadienio.

— Ką? — abi su Birute išverčia
me akis į tą nesusipratusią pilietę, 
kuriai sekmadienis, linksmasis sek
madienis, nuobodumėlis. — Ką tu 
pasakei?

— Nieko, — atsako Jūratė (tai 
juk gryniausia mūsų Jūratė), — man 
sekmadienis nepatinka. Ne tai, kad 
nepatinka, bet, kažkaip... šešias die
nas lauki, o septintą, kai sekmadie
nis atkeliauja, tiesiog neturi ką 
veikti.

Ne, to mums dar nepasitaikė. 
Sekmadienį neturėti ką veikti!

— Argi ir rytojui tu nieko nesi 
numačiusi? — pasiteirauja Birutė.

— Ne.
— Taigi tu gali ryt prie mūsų 

prisidėti, — nutariu aš.

1. Ištiesti rankas ir kojas. Rankas su
glausti, tuo pat laiku kojas plačiai išplėsti.

2. Abi kojas suglausti, o rankas pa
likti, kaip pirmam judesy.

3. Išversti delnus į lauko pusę ir pa
lengva sulenkti rankas.

4. Suglausti rankas po smakru, alkū
nes prispausti prie kūno, kojas sulenkti.

— O kur jūs būsit ir ką veiksit?
— Lygiai 9 valandą, su vasarine 

uniforma, sviestainiu ir maudymosi 
kostiumu ateik pas mane, — paaiš
kinu, — o ką veiksime, pamatysi.

— Mano mama tavo „vyriausy
bės“ sutikimą gaus ir tu būk rami,— 
pažada Birutė ir dar prideda: — O 
dėl veikimo, tai, svarbiausia, neuž
miršk dantų išsiplauti, nes ką veik
sime, ką ne, o juoksimės tai tikrai!

SEKMADIENIS.
Birutė neklydo. Kvatojom visą 

dieną.
Ir nebūk linksmas, žmogau, jei 

jau nuo pat ryto saulutė bėginėja pa
dangėmis; jei nekreipdama dėmesio 
į gatvės triukšmą, volungė savo „le- 
va-Ieva, neganyk po pievą“ čiauška; 
jei sodely varnėnas tiesiog po tavo 
langu iš visos širdies švilpia. O dar 
baltos obelys, mirguliuojąs lapų ža
lumynas ir bitė, besisupanti gelto
nam pienės stiebely...

Lygiai kada baigiau tirpt toj raus
vai žalsvoj poezijoj — skambutis 
(laikrodis muša devynias).

— Ryts. Ką, gyva? Galva vietoj?
Na, aišku, tai Grąžė, mūsų klasės 

sportininkė: Nurmi, Sonia Heni ir 
dar, kas tik nori, vienam asmeny.

— Nevisai, — sakau, — porą 
metrų virš beržo viršūnės skrido. 
Žinai, nuo tų žiedų, kvapų...

— Oho. O gal taip keletai minu
čių žemyn nusileistum ir eitume į 
sodelį šiek tiek pasigimnastikuoti. 
Nebuvo laiko namie. Porą judesėlių.

Bet vėl skambutis ir jau iš už du
rų pažinsi, kad juokiasi Aldutė, Gie
drė ir Nijolė.

Visos nuklegėjome į sodą, į tankių 
ir žydinčių alyvų apsuptą aikštelę, ir 
užsitempusios kostiumus leidome 
Grąžei savo būsimos sporto mokyto
jos gabumams pasireikšti. Kiek mus 
pakankinus, ji ėmė rodyti visokias 
išdaigas.

— Taip tai jau kiekviena padary
sit, jei tik turit apystiprias rankas 
ir mokat lygsvarą išlaikyt, — sakė 
ji laisvai atsistodama ant rankų, o 
kojas viršun iškeldama. Štai, žiūrė

kit, kaip tai daroma. Pirmas judesys: 
dešinę koją ištieskit truputį priekin, 
o rankos turi būti paruoštos patogiai 
atsiremt į žemę. Na, o dabar remtis 
rankomis (2), tuo tarpu dešinę koją 
per kelią sulenkti, o kairę stengtis 
kelti taip aukštai, kad ji ir dešinę su 
savim aukštyn patrauktų. Na, o da
bar, kai jau kojos abi drauge, iš
tempki! jas kuo tiesiausiai, ištieskit 
rankas, pakelkit galvą ir laikykitės 
tokioj pozoj kiek galit ilgiau (3). O 
kuri jau gerai lygsvarą išlaikot, ga
lit ir vieną koją prie galvos pririesti 
(4), — pabaigė Grąžė, vėl ant kojų 
pašokdama.

Prasidėjo mėginimai. Oi, oi. Var- 
tėmės po žolę, kaip jauni šuniukai. 
Anot mano mamos (ji stovėjo ant 
balkono ir kvatojosi), ėjome galvo
mis, bet rankomis nė vienai nesisekė 
pasivaikščioti.

Mūsų visų nuomone, Jūratė, ku
rią mama įleido tiesiog į sodą, turėjo 
plyšti juokais vien pažvelgus į mus, 
bet ji tik kažkaip nedrąsiai pasisvei
kino ir susigūžė suoliuko gale, o į 
Gražės pakvietimą „Einam pasidau- 
žyt“ atsakė tokiu užsispyrusiu „Ne“, 
kad mes ją palikom ramybėje.

— Na, na, pavėluoki! jūs man į 
garlaivį, — šaukė mama nuo bal
kono.

Į garlaivį tai nepavėlavom, bet 
buvo bėda su Aldona.

— Sudie, mergytės, — sako ji, 
palydėjusi mus ligi uosto.
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— O kodėl gi sudie, — klausia
me, — juk mes irgi važiuojam?

— Bet už tai aš einu namo.
Štai. To betrūko. Mes ją tyčia 

kvietėm į mūsų „gaujos“ kelionę gar
laiviu į Kulautuvą ir atgal, norėda
mos įrodyti, kad sekmadienis — ver
ta pagarbos ir meilės diena, o ji — 
namo. Tik Birutės ciceroniškos iš
kalbos dėka pagaliau turėjom Jūratę 
ant denio. Bet naudos iš jos buvo ma
ža. Ji lyg paniekinančiai žiūrėjo į 
mūsų žaidimus ir juokus, o paskum 
visai palikus mus nuėjo į kitą laivo 
pusę ir žvalgėsi.

Žalsvai melsvi krantai šliaužė 
pro laivo šoną ir iš didelės baltos 
obels liko tik šviesus žiedelis, o da
bar jau ir jis nyko tolumoje.

Priėjau prie Aldonos. Ji vis dar 
žiūrėjo kažkur tolyn.

— Jurat, — paklausiau, — matai 
tu tuos baltus garbanotus ėriukus ten 
ant kranto? Kaip jie linksmai apie 
senę avį po žolę strikinėja. Man jie 
labai dailūs.

— Hm, — atsakė lyg nenoromis 
Jūratė, — tam jų ir avių galvos, kad 
šokinėja be jokio reikalo.

— Eik, eik, tu, filosofe, — nusi
juokiau, — kiekvienas sveikas, jau
nas padaras linksmas. Man rodos, juk 
ir gerai, kad šokinėja.

IŠ kitos garlaivio pusės pasigirdo 
juokas, o paskum plonas Nijolės bal- 
siukas liūdnai mekeno: „Mė-ė-ė-ė-ė, 
mažažolėėėėė, mažažolėė“, o Aldutė 
vaidino senę avį ir altu draudė per 
daug jau rėkiantį ėriuką: „Gera, ge
ra. Gera, gera“.

O dabar jau visą mūsų „gauja“ 
mekeno ėriukais, ir pačios šokinėjo 
iš juoko. Matyti, ir jos buvo paste
bėjusios besiganančias aveles.

Jūratė dirstelėjo į ėriukus pa
krantėje, į šokinėjančias mergytes 
ant denio ir nuoširdžiai nusijuokė: 
jau per daug panašiai atrodė kranto 
ir garlaivio „jaunimas“.

O jei Jūratė būtų galėjusi pa
žvelgt į save, į savo šviesias garba- 
niukes, besijuokiančią burnikę ir 
pralinksmėjusias akutes... ir ji buvo 
tikras ėriukas, tik kažko besistengiąs 
iš kitų skirtis.

— Eikšiakit! — pašaukė mus Bi
rutė. — Na, ar jūs pažįstat šitokį 
gyvūną? — Abi su Jūrate prisiarti
nom. „Šitoks gyvūnas“ buvo Nijolė, 
atsinešusi ir dabar pradėjusi siuvi
nėti kažkokį rankdarbėlį.

— Įsivaizduokit sau, ekskursijoj 
rankdarbis! Baisu, — vėl šaukė Bi
rutė ir atsargiai, dviem pirštais, lyg 
bijodama susitepti, iškėlė tą „baise
nybę“, „idant“ mes pažvelgtumėm ir 
pasipiktintumėm.

— Kokia graži apykaklaitė! — 
netikėtai susidomėjo Jūratė.

Apykaklaitė ir diržas tikrai buvo 
dailūs. Juos Nijolė, ta, anot Birutės, 
nepagydoma „rankdarbietė“, siuvi
nėjo savo sesers vardinėms.

— Kaip tu čia siuvi? — klausi
nėjo Jūratė.

•— Visai paprastai, — Nijolė bu
vo patenkinta, — pati apykaklaitė ir 
diržas iš priderintos prie sesers suk
nelės medžiagos. O kraštus aš apsiu
vau, matai, tais pačiais šilkiniais siū
lais, kuriais ir raštą siuvinėju. Reta 
rišeljė. Dar numegsiu šniūrelį surišti 
ir bus baigta. Ant dirželio bus toks 
pat raštas, kaip ir ant apykaklaitės.

Mes visos susidomėjom tuo Nijo
lės menu: aš paišiausi tą raštą, o ki
tos pagarbiai žiūrėjo į pačią Nijolę, 
kuri, žalius akinius ant nosies užsi
sodinus, kaišiojo adatą ten ir atgal. 
Už tą jos apykaklaitės išaukštinimą 
vietoj visuotinio pasmerkimo ji buvo 
labai dėkinga Jūratei, ir dabar jai iš 
širdies pasakojo apie visus savo ne
riamus ir nertinus megstukus, kili
mėlius, staltiesaites ir t. t.

Kažkurį pradėjo, ir mes visos 
ėmėm dainuoti mūsų amžiną giesmę 
apie uodą, iš ąžuolo kritusį ir spran
dą nusisukusį, ir apie „didžią dak- 
tarką“ mešką, „arielka“ ir karčiu 
krienu tą uodelį gydžiusią. Pasirodė, 
Jūratė tos dainos žodžius irgi mokė
jo. Pradžioje nedrąsiai, o paskui vis 
drąsiau ir garsiau su mumis traukė. 
Dar daugiau nustebome, kai ji ir ki

tų mūsų dainų žodžius žinojo ir kar
tais net daugiau už mus. Balsą ji tu
rėjo net labai gražų.

— Mergaite, — po kokios septin
tos dainos kreipėsi į ją Birutė, — ko
dėl gi mes pirma niekad nežinojom, 
kad mūsų klasėje tikra lakštingala 
pasislėpusi. Ir dainų žodžių tu moki 
begalybę.

Jūratė juokėsi.
— Klasėj tu niekad kartu nedai

nuodavai, — tęsiau aš, — tikrai ma
niau, kad tu lygiai tokį pat keptos 
silkės balsą turi, kaip ir aš.

— Aš nežinau, — sakė Jūratė, — 
aš nežinau, kažkaip nuotaikos ne
buvo ...

Apie likusią kelionės dalį smul
kiai neberašysiu. Aišku, buvo puiku, 
puiku, puiku. Bet svarbiausia, kad 
Jūratė tiesiog nuo padų lig viršugal
vio pasikeitė.

Tiesa, Kulautuvoj maudėmės ir 
Grąžė mus išmokė taisyklingai plauk
ti „a la brasse“. Nors Jūratė plaukė 
nekaip, bet dabar jau ji juokėsi, taš
kėsi kartu, o vakare ant garlaivio 
denio Jūra jau buvo mūsų „choro“ 
dirigentu.

Ak, reikėjo ją matyti stovinčią 
tarp mūsų su geltonų pienių vainiku 
ant galvos. (Tą „diademą“ Aldutė jai 
iškilmingai įteikė dar Kulautuvoje). 
Auksinės pienės šviesiuose Jūratės 
plaukuose žibėjo, kaip ir pačios „di
rigento“ akutės, kada ji vedė dainą. 
Po dainos jai plojo laivo keleiviai, o 
Birutė prisegė iš saldainio popieriu
ko pagamintą ordeną.

— Aš pakeičiau apie kai ką savo 
nuomonę, — sakė man Jūratė prie 
namų atsisveikindama.

— Nu? Apie ką gi?
— Apie ėriukus. Jie jau ne tokie 

kvaili, kad šokinėja.

KAS LAIMĖJO KONKURSĄ
„MES SU D A I N A“.

Šiame konkurse dalyvavo iš viso 16 
skautų ir skaučių, kurie atsiuntė 41 eilė
rašti. Konkurso rezultatams įvertinti ko
misija, kurią sudarė: skaučių seserijos vy
riausios vadijos propagandos skyriaus ve
dėja pasktn. E. Ševelinskaitė (pir
mininkė), skautų brolijos vyriausios vadi
jos propagandos skyriaus vedėjas psktn. 
K. Janavičius ir „Skautų Aido“ jau
nųjų skyriaus redaktorius pasktn. V. 
Šimkus (nariai), peržiūrėjusi atsiųs
tuosius eilėraščius, nusprendė premijas 
paskirti šiems autoriams:

I prem. — Šilo Aidui (Benediktas La- 
benskas, Seinai), už eil. „Žygio daina“.

II prem. — Kovui (B. Viduoliui, Kau
nas), už eil. „Stovykloj“.

III prem. — Mumijai (V. Keimeriui, 
Kuršėnai), už eil. „Ei, stovykla“.
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Keturi draugai
4. STOVYKLOS REIKALAI.

Vieną laisvą popietį keturi drau
gai vėl susirinko draugininko kam
baryje.

— Kaip yra su tautinės stovyklos 
reikalais? — paklausė draugininkas 
Bruožaitis.

— Mano reikalai neblogi, — atsa
kė Stasys, — aš jau turiu visą sto
vyklos mokestį — pilną knygutę tau
pomųjų ženklelių — ir tikiuosi iki 
vasaros dar tiek užsidirbti, dėl to 
galėsiu įsigyti naują bliūzę ir kai ku
rias reikmenes.

— Aš viską turėsiu, — kalbėjo 
Petras, — mano tėvas pats labai no
ri, kad aš važiuočiau ir man kas mė
nesį duoda pinigų. Be to, aš pats šį 
tą uždirbau.

— O kokie tavo reikalai? — pa
klausė draugininkas Igno.

— Aš stovyklos mokestį kaip nors 
sukrapštyčiau, — atsakė berniukas, 
ir ašaros nenoromis sublizgėjo jo 
akyse, — bet neturiu nei padorios 
naujos uniformos nei reikmenių. 
Tiesiog nesugalvoju, ką daryti.

Draugininkas susimąstė.
— Mes turime šiokių tokių lėšų,

— jis pasakė pagaliau, — galėtume 
tau padėti, bet reikia pirkti palapi
nes — jos daug kaštuos. O, gal, jūs 
norėtumėte patys siūtis palapines?

— Taip, siūkime patys, — sušu
ko berniukai. — Daug įdomiau siūti, 
kaip pirkti pasiūtas.

— Man patinka jūsų pasiryžimas,
— nusišypsojo draugininkas. — 
Skautai visuomet turėtų viską patys 
daryti. Aš pasiteirausiu, ką kitos 
draugovės daro — man atrodo, kad 
visos palapinės turės vienodai atro
dyti. Bet tuo tarpu tiek. Dar vienas 
svarbus klausimas — ką jūs galėtu
mėte stovykloje pademonstruoti? 
Kokioje srityje tu jautiesi geriausiai 
pasiruošęs, Petrai?

Jurgis neleido Petrui atsakyti.
— Petras be galo gražiai piausti- 

nėja — aš pats mačiau jo darbus, — 
karščiavosi berniukas. — Ir niekas 
nemoka taip gerai tiekti pirmąją pa
galbą, kaip jis. Aš žinau: jis mane 
mokė.

Skautininkas palingavo galvą ir 
paklausė Petro:

— Ar sutinki su tuo?
Petras, kuris kankinosi dėl savo

draugo šnekumo, vos girdimai atsa
kė:

— Sutinku.
— O ką tu mokėtumei daryti? 

paklausė draugininkas Stasio.
— Jis daro puikias lapines, — vėl 

.įsikišo Jurgis, — jis moka statyti-

rengiasi tautinėn stovyldon
(Pradžia Nr. -O). - ■

apskritas lapines, kokių niekas sto
vykloje nepadarys.

— Ar tiesa, Stasy?
— Taip. Aš vis dar stengsiuosi pa

sitobulinti.
— Jei rastume ką nors, kas galėtų 

paskolinti indėnės drabužius... Ir kas 
sėdėtų prieš lapinę...

Draugininkas nusijuokė.
— Tu vis dar mėgsti indėnų pasa

kojimus, Ignai? Tavo mintis neblo
ga, bet mes ją kiek pakeisime, pride
rinsime. Bendromis jėgomis sugal
vosime. O kuo tu galėtumei pasi
rodyti?

— Mazgais, broli draugininke. Aš 
jau iš anksto paruoščiau kelias įdo
mesnes mazgų pavyzdžių lenteles. 
Jeigu pats negalėčiau važiuoti, kiti, 
gal, jas nuvežtų.

— Pažiūrėsime, — ramino jį drau
gininkas. — Bet kodėl Jurgis tyli? 
Ar daug egzaminų tau dar liko? Ro
dos, jūs visi iki vasaros būsit išlaikę 
į pirmąjį patyrimo laipsnį?

— Aš nevažiuosiu, — tyliai pasa
kė Jurgis, — mano brolis važiuoja, o 
mums abiem neišeina. Bet aš vis 
vien iki vasaros egzaminus išlaiky
siu.

— Būtinai, — pagyrė skautinin
kas, — ruoškis, lyg važiuotumei. Vil
ties niekas neturi nustoti. Ar gir
dite?

— Girdime, — sušuko skautai. — 
Mes nenustosime vilties.

5. NELAIMĖ GATVĖJE.
Buvo gražus, saulėtas popietis. 

Nors sniegas vietomis tebedengė že
mę, bet oras jau kvepėjo pavasariu.

Kambariuose darėsi ilgu, ir saulė 
viliote viliojo išeiti laukan — pa
vaikščioti be tikslo, pabėgioti, paiš- 
dykauti.

Stasys ir Ignas, susitikę gatvėje, 
nutarė išeiti iš miesto — kur nors, 
kur būtų daugiau medžių, daugiau 
saulės ir mažiau žmonių. Pasukę iš 
didžiosios gatvės į siauresnį skers
gatvį, jie linksmai šnekučiuodami 
neužilgo atsidūrė ties upe. Medžiais 
apsodintas kelias vingiavo pakrante 
ir dingo tolumoje.

Tada suurzgė mašina, ir berniukai 
vikriai pašoko į šalį.

— Bet ir važiuoja, — sušuko Sta
sys. — Tur būt, šešiasdešimts kilo
metrų per valandą ar daugiau...

— Ir dar moteris,—pridūrė Ignas.
— Nebijo.
— Ar tu ją matei?
— Pažiūrėjau .per petį, nes ma

niau, kad ji jau užvažiavo man ant 
kulnų.

— Vieną dieną užmuš kelis žmo
nes ir pati užsimuš, — prakošė Sta
sys pro dantis. — Per greitas važia
vimas visuomet liūdnai baigiasi...

Jis nebaigė sakinio, nes staiga ma
šinos signalas susiliejo su žmogaus 
riksmu.

— Susidūrė su kažkuo, — sušuko 
Stasys ir ėmė bėgti. — Gal reikės 
gelbėti.

Bet nelaimės vietoje jau buvo kas 
gelbėjo.

Draugai pamatė gulinčią ant šali
gatvio moterį ir ties ja pasilenkusį 
vyrą skautiškais drabužiais.

— Ar tik ne Jurgis? — kumštelėjo 
Stasys savo bendrakeleivį. — Kaip 
tau atrodo?

Skautas iš tikro buvo Jurgis — 
kaire ranka plėšė savo marškinius, 
kurių viršutinį kraštą buvo įsikandęs 
dantimis, ir dešiniąja laikė sužeis
tąją prispaudęs prie žemės.

— Po šimts, — sušuko Stasys, — 
kraujaplūdis.

— Jis viską moka, — atsakė Ig
nas. — Kad tik jis nepamestų galvos.

Bet Jurgis buvo ramus, nors jis 
ir nepažino savo draugų arba netu
rėjo laiko į juos kaip reikiant pa
žvelgti. Jis pats ir sužeistoji buvo 
aptaškyti kraujais, bet jos dešinioji 
ranka, virš alkūnės, buvo aprišta 
baltu raiščiu, ir Jurgis stengėsi įkišti 
pagalėlį į raištį aukščiau jos kelio.

Iš kažkur atbėgo keli vyrai ir pra
dėjo Jurgiui įvairius patarimus da
vinėti.

— Palikite mane ramybėje, — jis 
sušuko aštriu balsu. — Aš žinau, ką 
darąs. Pakvieskite gydytoją. Atneš
kite vandens. Padarykite neštuvus. 
Ir, dėl Dievo meilės, neleiskite žiop
liams grūstis.

Jis pakėlė akis, ir jo žvilgsnis 
liepsnojo.

• Stasys ir Ignas tuojau sukruto. 
Vienas nubėgo gydytojo, antras 
stengėsi sulaikyti smalsią minią, ku
ri, kaip iš žemės išaugusi, rinkosi ne
laimės vietoje.

— Kas jis toks yra? — kažkas 
šiurkščiai paklausė.

— Jis skautas ir geras pirmosios 
pagalbos žinovas, — atkirto Ignas. — 
O jūs verčiau padėkite jam. Atneš
kite dvi lazdas ir vandens. Trau
kitės atgal.

Kažkas nubėgo į artimiausią kiemą 
ir atnešė kibirą vandens. Jurgis vis 
dar tebedirbo. Jis nusirišo kakla
ryšį ir diržą ir pririšo moters kairiąją 
ranką prie jos liemens. Prieš tai 
Ignas pastebėjo, kad jis pakišo kažką 
po jos pažastimi.
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Nuotraukos „skautas teikia pagalbq sužeistajam" įvertinimas
Žvilgterėjęs į nuotrauką ir jos pava

dinimą, tarp „jos“ ir „jo“ nesuvokiau nie
ko bendro.

Pradėsim nuo pradžios. Kodėl ten turi 
būti skautas? Jis, rodos, dėvi barėtę, bet 
tai dar nieko nepasako. Jo švarkas šešė
lio ir atstumo yra taip „užmaskuotas“, 
kad nė su mikroskopu ten nieko skautiš
ko nepamatysi. Tą težino tik autorius ir 
tas „skautas“; skaitytojai tegali pasigauti 
savo vaizduotės. Tačiau ta „laisvė“ nuo
traukai yra „girnų akmuo ant kaklo“. Ga
lutinai atbaido nuo „skautiškumo“ „vizi
tinės“ kelnės (kairė koja tą aiškiausiai pa
tvirtina). Šį siluetą pavadinti „skautu“ 
yra visai tas pat, kaip tolumoj stūksanti 
akmenį „pakrikštyti“ duonos kepalu.

Na, bet skautą pažįstam iš darbų. Tai 
ir žiūrėsim, kaip jis „pagalbą teikia“. Pri
klaupimas visai artistiškas, bet jis taip 
gali ir bato šniūrus varstyti ir perplėštas 
kelnes siūti. O tas „sužeistasis“ tai tikrai 
„mizerniausiai“ „išėjęs“. Aš galiu tvirtin
ti (gal ir sėkmingiau), kad tai kurmių su- 
rausta „tvirtovė“ arba apskritas lentgalis

Iš kažkur išdygo dvi ilgos, nevie
nodos lazdos, ir Ignas nusivilko švar
ką.

Tada Jurgis pakėlė savo krauju iš
teptą veidą ir pažino draugą.

— Ir tu čia, — jis nudžiugo. — 
Puiku. Aš, rodos, visą padariau, ką 
galėjau.

— Taip, aš tave sekiau, — atsa
kė Ignas. — O dabar padarysime 
neštuvus.

Dažnai, ruošdami įvairius pokštus, 
Ignas ir jo draugai buvo darę neštu
vus iš savo švarkų. Visa atrodydavo 
juokinga ir linksma, ir niekam ne
buvo atėję į galvą, kad rimtam rei
kalui prireiks neštuvų, padarytų iš 
švarkų. Bet judesiai buvo įprasti, ir 
žiūrovai turėjo progos stebėtis Igno 
vikrumu. Bet vieno švarko buvo per 
maža. Tada atbėgo Stasys ir pranešė, 
kad gydytojas jau kelyje ir tuojau 
būsiąs vietoje.

Stasys taip pat nusivilko švarką ir 
dar vienas svetimas jaunas vyrukas; 
tuo būdu neštuvai buvo pakankamai 
ilgi ligoniui paguldyti.

Kažkas griebė mergaitę už pečių, 
bet Jurgis suriko:

— Šalin! Ar norite, kad ji mirtų? 

pievoje. Tiesa, prie dešinio „skauto“ ke
lio, žiūrint lyg migloje (arba akimis skau
to, „gerokai“ sulaužiusio 10-jį įstatą) ma
tosi kažkas „pretenduojąs“ į „sužeistojo“ 
galvą. Bet ir tas minimumas neaiškumo 
yra kolosališkai nustelbiamas. Logiškai 
galvojant išeitų, kad „skautas“ „triūsia“ 
apie „sužeistojo“ galvą, bet nuotraukoj, 
nors akis išsprogink, nieko neįžvelgsi. 
Tiek dėl nuotraukos esmės.

Dabar prie fono. Kaip sau norit, bet 
aš tai jau turiu „idee fix“, kad to didžio
jo medžio „geografinė“ padėtis nuotrau
koj labai tiktų atvaizduoti pasakėčiai 
„Kiaulė po ąžuolu“ (tik, žinoma, šią „tru
pę“ reiktų pakeisti riestanosiu bekonu). 
Ar jums taip neatrodo? To medžio įvedi
mas nuotraukon visu pločiu veikia ją 
kažkaip griozdiškai, maža erdvės, slegian
ti nuotaika (ir „skautuką“ ji prie žemės 
lenkia). Kam fotografuota iš šešėlio šono? 
Juk tai neįkainuojami nuostoliai nuotrau
kai ir anam skautui! Jei autorius davė 
nuotraukai pavadinimą „Skautas teikia 
pagalbą sužeistajam“, matyti, norėjo pa-

Ar ji pelų maišas? Ją pakelti turi 
trys žmonės. Bandyk, Stasy.

Stasys ir Ignas pakėlė sužeistąją ir 
niekas jiems nepadėjo, nes vienin
telis, kuris būtų galėjęs padėti, turė
jo abiem rankom laikyti savo dra
bužius, kad jie nenukristų.

Atėjo gydytojas, ir įtempimas atsi
leido. Atėjo ir policininkas ir už
sirašė parodymus.

— Aš žinojau, kad toks bus galas, 
— murmėjo jis piktai. — Panelė 
Grinciūtė ne kartą buvo įspėta.

Stasys krūptelėjo ir pažvelgė į 
Jurgį. Ar Jurgis suprato, kam jis 
suteikė pirmąją pagalbą? Juk tai 
buvo Petro sesuo, ta pati, kuri...

Bet policininkas vėl kažką klausė, 
Stasys turėjo atsakyti ir nebegalėjo 
stebėtis likimu, kuris taip savotiškai 
suvedė du priešu.

Keturi draugai šią vasarą važiuo
ja į tautinę stovyklą. Jų uniformos 
blizga, kuprinės naujitelaitės, o ki
šenėse užpildytos taupymo knygutės.

Keturi draugai pergyvena kažką, 
kas juos surišo visam gyvenimui, ko 
niekas iš jų atimti negali ir jie skleis 
skautišką dvasią savo stovykloje. 

daryti gyvenimišką nuotrauką. Tai reikėjo 
laikytis šių nuotraukų principo: fotogra
fuoti iš arčiau iš apšviestos pusės, charak- 
teringesnėje padėtyje.

Priešingoje pusėje matyti, kad saulė 
„gerokai“ žeme ridinėja, tai reikėjo „pilti“ 
iš ten. Čia ir aiškėja autoriaus intencija. 
Matyt, toj pusėj, iš kur mes žiūrim, būta 
menkesnio fono, tai autorius jo ir pabi
jojo, ir susigundęs vienu šūviu du kiškius 
nušauti, atsukę objektyvą į tą neblogą 
tolumoj foną. Žinoma, tikrąjį tikslą nu
stūmė į užkulisius, o atsiėmęs iš laborato
rijos „iškeptą“ nuotrauką, padėjo po šuns 
atvaizdu parašą: „Liūtas“.

Na, jeigu mes čia matytume parašą, 
pavyzdžiui, „Beuogaujant Šatrijos apylin
kėse“, tai dar būtų pusė bėdos ir nuo
trauką galėtumėm priskirti prie viduti
niųjų, o dabar nei šis, nei tas.

Aš manau, kad autorius yra flegmatiš
ko būdo ir taupus: „Ir skautišką darbą 
atvaizduosiu ir neblogą vaizdą įamžinsiu. 
Juk filmos truputį brangios“, pamanė gal, 
na, ir pasirinko „aukso vidurį“.

Tai tiek turėjau leptelėti.
A. R.

KODĖL ŠI „KRITIKA“ PATEKO Į 
LAIKRAŠTĮ?

Šį sykį mūsų optimizmas, nors jis buvo 
ir su klaustuku (dėl korektūros klaidos 
vietoje šauktuko atsirado prie parašo 
„Mes esame optimistai“ klaustuko ženk
las; žiūr. Nr. 8 183 psl.), pasiteisino: ga
vome iš dviejų autorių minėtosios nuo
traukos įvertinimą. Vieną jų, nieko ne
keisdami, čia ir išspausdinome; tik vietoje 
autoriaus vardo ir pavardės palikome pir
mąsias raides — inicialus.

Esu tikras, kad perskaitęs šį įvertinimą 
ne vienas pagalvos, kas atsitiko su redak
toriumi, jei jis tokius rašinius pradėjo

(Tęsinys 227 psl.).
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Brolijos atstovas pasktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko pasktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

MOKĖKIME
Besiartinant mūsų tautinei stovyklai, mokėkite 

apie ją paaiškinti ir savo tėveliams bei artimiesiems. 
Nuo tinkamo ar netinkamo paaiškinimo priklausys 
daugelio jūsų dalyvavimas ar nedalyvavimas stovyk
loje. Jau dabar kai kurių tėvai yra susirūpinę ir 
teiraujasi, ar stovykloje negręs jums kokie nors pavo
jai, kaip tai, besimaudant prigerti ar miegant per
šalti ir panašiai. Jei jūs dar nemokate ar nežinote, 
kaip šitą tėvelių baimę išsklaidyti, artimiausioje 
draugovės sueigoje paprašykit savo vadų tai paaiš
kinti. Tuomet galėsite tinkamai ir savo tėvelių abe
jones išsklaidyti. Įtikinkite tėvelius, kad jokie pa
vojai jums negręsia, nes jūs būsite globojami ir ju
mis visais, aliai vieno, bus rūpinamasi. Tik jūs turit 
pasižadėti tėveliams būti drausmingais ir paklusniais

savo vadams. Taigi būkite tėveliams geri (o skautai 
visi privalo tokiais būti), ir jus leis į tautinę stovyk
lą, Įprašykite ne tik tėvelius, bet ir visus skautų rė
mėjus, kad ir jie aplankytų stovyklą. Mūsų vyriau
sybė parodė didelį mums palankumą, nes visi skau
tai, važiuodami į tautinę stovyklą gelžkeliais, temo
kės už bilietą mažiau kaip septintadalį pagrindinės 
bilieto kainos, o jūsų tėvai ar rėmėjai, kurie panorės 
atvykti pasižiūrėti, kaip jūs stovyklaujate, mokės tik 
pusę pagrindinės bilieto kainos. Todėl būkime už 
tai dėkingi mūsų vyriausybei ir mokėkime įprašyti tė
velius, kad leistų vykti stovyklon, kur laukia daug 
netikėtumų, džiaugsmo ir malonumų. O tautinė sto
vykla jau čia pat.

Marsiukas ir Rainutis
Tai ir dabar, atsira-

sta- 
pa- 
Per 
ne- 

mė-

Pikas esti visados kieme pri- 
karvelyno, tik retkarčiais šei- 
jį paleidžia pabėgioti, vasarą 

Marsas su Piku gerai sutar-

Marsiukas, mažas, baltas, juodom aku
tėm ir juoda nosyte šuniukas. Jo uode
gytė trumpa, truputį užriesta, ausytės 
čios. Jis moka gražiai ant sėdynėlės 
sėdėti. Jis jau turi apie 10 metų, 
tą laikotarpį jo šeimininkai niekada 
laikydavo katės, tur būt, dėl to, kad
go laikyti paukštelius. Marso draugas yra 
šuo Pikas, 
rištas netoli 
mos nariai 
išsimaudyti.
davo: abu nemėgo kačių daugiau, kaip kiti 
šunes. Pikas už Marsą keliais metais 
jaunesnis, bet apie dešimt kartų didesnis. 
Marsiukas iš mažens buvo labai pavydus 
ir kartais nenorėdavo klausyti nė šeimi
ninkų. Visur savo nosytę kišdavo ir tuo 
kartais net labai supykindavo tą ar kitą 
šeimos narį.

Vieną kartą šeimininkė lesino pasilei
dusi iš narvelio savo mėgiamą kanarėlę. 
Staiga pribėgo Marsiukas, čiupo dančiu
kais, suspaudė ir kanarėlė mirė. Seimi
ninkė Marsą gerokai nubaudė. Marseliui 
buvo didelis smūgis, nes jis labai mylėjo 
savo šeimininkę ir norėjo jai įtikti.

Po to nemalonaus įvykio Marselis tvir
tai pasižadėjo šeimininkams daugiau ne

tavęs

ir nė
šiuose

Rainutis: — Tai papasakok, jeigu pa
tiks, tai išklausysiu.

Marselis: — Rainuti, mesk puikybę iš 
galvos. Drauge gyvendami privalome bū
ti draugais. Nesipūsk, o tai nieko nepa
sakysiu. Klius tau.

Rainutis priėjo arčiau, atsisėdo 
sėsi, o Marselis pasakojo.

Rainutis: — Pasakok, pasakok, 
viskas svetima, aš visų bijau. Tai 
ru draugu.

Marselis: — Už mano draugystę galiu 
atsakyti savo giminės geru vardu. Matai, 
aš jau senas, žilas, dantų mažai turiu ir

ir klau-

man čia 
būk ge-

malonumų nedaryti.
dus namuose katinukui, Marselis nors ir 
labai jo nemėgo, bet, kad įtiktų šeiminin
kams, nutarė prie jo prieiti gražiuoju, su
sidraugauti ir viską paaiškinti, kad ir ka
tinėlis būtų mandagus ir nepykintų ponų.

Pirmoji pamoka įvyko virtuvėje.
Marselis: — Labas, Rainuti! Ko tu ne

pasisveikinai?
Rainutis: — (Pasipūtė). Tai kas, kas tau, 

aš turiu aštrius nagučius ir visai 
nebijau — ir užšoko ant suoliuko.

Marselis: — Nesipūsk, aš tavęs 
manau baidyti, bet aš esu senas ir
namuose ne vieną svečią jau pergyvenau, balsas ne toks, kaip jaunatvėje buvo, o 
tai verčiau mano patarimo iš karto pa
klausyk.

Rainutis: — Fu, fu! Ir nemanau klau
syti. O kas tau darbo? Kaip aš norėsiu, 
taip elgsiuos — šoko ant staliuko, nuver
tė stiklinę, bet išsigandęs nusiskubino prie 
suoliuko į kertelę.

Marselis: — Ar aš tau nesakiau, drau
guži, kad svečiui reikia prie aplinkumos 
prisitaikyti, o tu pradėjai savaip elgtis. 
Už šį žygį gali gerokai gauti į kailį.

Katinėlis pamatė, kad tai ne juokai, 
sukinėdamas uodegutę priėjo prie Marse
lio.

mane vistiek myli visi namiškiai.
Rainutis: — Gerai, gerai, klausau, pa

sakok.
Marselis: — Klausyk! Vyriausias šei

mininkas mažai į mūsų ūkio reikalus te- 
sikiša. Kartais ateina į virtuvę, bet la
bai retai. Geras, dažnai skanų kąsnelį 
patiekia, bet įkyrumo nemėgsta. Aš kar
tais, kada noriu iš jo ką. nors gauti, iš 
tolo paprašau ir kantriai laukiu, o jei tik 
įkyrėčiau, nieko negaučiau, 
nesijuok!

Rainutis: — O kai labai 
ar taip pat kantriai lauki?

Taip, taip,

valgyti nori,
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Marselis: — Taip, laukiu. Visi laukia ir laikosi tvarkos. Nebijok, nereiks alkanam būti. Matei, du berniukai išėjo į gimnaziją? Jie man ir visiems gyvulėliams ir paukšteliams geriausi. Niekuomet neužmiršta. Parėję iš gimnazijos visus aplanko ir pamaitina. Vasarą aš su jais lakstau, žaidžiu. Ir tu galėsi prisidėti?Rainutis: — Ačiū, ačiū! Aš labai mėgstu žaisti.Marselis: — Aš ir mėgstu žaisti. Jaunatvėje daug bėgiojau, žaidžiau, dabar tik retkarčiais pašokinėju. Kojelės skauda.Rainutis: — Tai tu niekam tikęs: sakaisi dantų neturįs, žaisti tingįs. Tai kam tave šeimininkai laiko? Aš tavo vietą užimsiu.Marselis: — Nei tu, nei niekas mano vietos neužims, kol aš gyvas. Mano šeimininkai neužmiršo ir neužmirš geros bičiulystės ir manęs senatvėje neapleis. Prisipažinsiu, kad ir aš buvau susirūpinęs, kad esu našta savo šeimininkams savo senumu, kai vasarą išėjau į gatvę ir mane sugavo šunų gaudytojai. Užnėrė ant 

kaklo storą virvę ir kažkur toli nuvežė. Bandžiau kandžiotis, bet argi iš žiaurių rankų išspruksi? Su manim vežė dar šešis šunis. Labiausiai nerimavo vienas didelis Margis, jis, tur būt, iš kaimo buvo atklydęs ir labai pyko dėl tokios miesto tvarkos.Rainutis: — Tai kaip tu čia vėl atsiradai?— Marselis:— Staiga, lyg sapne išgirdau Antanėlio ir Vytuko balsus, įgavau jėgų, atsistojau. Ir tikrai saviškius užuodžiau. Pradėjau lot, cypt. Atsidarė durys, Antanėlis skubiai atrišo nuo mano kaklo virvę. Aš savo liežuviu pabučiavau jo skruostelį ir pastebėjau, kad jo akelėse buvo ašaros.Rainutis: — Kodėl mūsų šeimininkai ir jų vaikai tokie geri?Marselis: — Už tai, kad jie yra skautai. Tai, matai, Rainuti, būk ir tu geras šeimininkams ir kur sutiksi skautą, žinok, kad jis yra gyvulių draugas ir tavęs nenuskriaus.
Esu taupi — man smagu, gavau knygą dovanų. Būsiu taupi visados, iš to bus daug naudos tėvynei ir man!

E. Paalksnytė.

Skruzdžių ir nykštukų karas
(Tęsinys iš 8 nr.).

10. SKRUZDŽIŲ TALKININKAS.Rytui praaušus, susirinko pilies vyresnieji tardyti belaisvių. Susirinko į tamsią požemių salę, apšviestą menkos žvakės šviesa. Susėdo apie stalą, susikrovė ant jo įstatymų knygas, o ginkluoti kalėjimo sargai prieš teisėjus pastatė sugautuosius.Belaisviai buvo tylūs, kaip žemė. Stovėjo nuleidę galvas, kietai sukandę dantis. Atrodė, lyg būtų pasiryžę į klausimus visai nieko neatsakyti.Jau viskas paruošta. Turi prasidėti tardymas. Ir kaip tik tuo momentu čia pat po kojomis sujuda žemė ir lyg ugnikalniui veržiantis iškyla kupstas. Virsta stalai ir kėdės.Išgąstis didžiausias. Teisėjai išbąla. Belaisvių sargai sumišta. Patys belaisviai vietoje pastirsta.Žemės juda, juda, kupstas didėja, ir greit iš iškeltųjų žemių krūvos išlenda gauruotas snukis. Visi išsigandę pasitraukia į šalį ir laukia, kas bus. Pulti baidyklės niekas nedrįsta. Baisusis „svečias“ dar kiek pasijudina ir išlenda visas. Kurmis!...Paskui kurmį ima lįsti skruzdės. Dabar tai jau nebėra laiko nei nuogasčiauti, nei bijoti. Teisėjai griebia kėdes, sargai ietis ir puola įsibrovėles tvoti.Sujudimas didelis. Kurmis triukšmo išsigąsta, neria tiesiai į salės sieną ir dingsta.Bematant skruzdžių lavonais užkemšama skylė ir daugiau jų nebegali įlįsti.Skruzdės sulaikytos.Dabar vieni sargai lieka su teisėjais prie belaisvių, o kiti šoka į kurmio išraustąją skylę jo vytis.Viduje tamsu, kaip maiše. Vietomis žemėmis užbirėję taip, kad vos pralįsti begalima. Ir juo toliau eini, tuo baisiau darosi. Ypač dėl to, kad užpakalyje gali užgriūti žemės ir nebelikti tako grįžti. Gerai, jei kurmis išsiraus iš gilumos į paviršių, bet jei jis pateks į senesnes landas ir nubėgs savais keliais, tai jau sveiks dingęs. Nebent kastumeisi į paviršių, bet vėl... kur tu išsikasi patekęs tarp tokių storų ir tankiai susipynusių ąžuolo šaknų.Sekliams dabar neberūpi, kaip kurmį sugauti, bet kaip iš šitos nežinios išsivaduoti. Jie kurmį seka, seka, seka, seka, bet galo kaip nėra, taip nėra. Jau ir pavargo ir išalko...Pagaliau, po gana ilgo laiko, tolumoje pasirodė kažkoks baltas taškas. Ėmė skubiau slinkti ir pėsčiomis ir rėplomis. Taškas didėjo. Ir... pasirodė šviesa.Urvas pasibaigė. Pasirodo, jo išeita į ežero krantą. Čia pat po kojomis taškėsi mažos bangelės. Vandenyje pliauškėjo žuvys. Dangus buvo giedras, kaip stiklas. Saulė jau buvo geriems pusryčiams pakilėjusi.Nykštukai susėdo urvo angoje ir galvoja, kaip išlipti lau

kan. Leistis žemyn — vanduo, lipti aukštyn — per statu. Grįžti atgal? Be abejojimo — urvas jau užgriuvęs.
11. SUGAUTAS KURMIS.Nykštukams besėdint ir garsiai besitariant, juos išgirdo. Kažkas čia pat po jų kojomis vandenyje šūktelėjo:— Gelbėkite!... Gelbėkite!,..Nykštukai sužiuro. Ogi ieškomasis kurmis! Įkritęs į vandenį ir nebegali išlipti.Nykštukai, būdami gailestingi, nebežiūrėjo, ar jis priešas ar ne — persisvėrė ant urvo krašto, ištiesė rankas, nutvėrė jį už kailio ir ištraukė iš vandens.Dabar kurmis nebežinojo, kaip ir atsidėkoti už išgelbėjimą. Paklausė nykštukų, kas yra tie jo geradariai. Mat, aklas būdamas negalėjo jų matyti.Nykštukai pasisakė ir užsipuolė jį už niekšybę. Kurmis nusigando ir ėmė teisintis. Papasakojo gana įdomų dalyką:— Užvakar besirausdamas žemėmis nepamačiau, kaip patekau į skruzdėlyną. Skruzdės tuoj mane suėmė ir uždarė į kalėjimą. Girdi, aš norėjęs jas apiplėšti.Teisinausi, bet kur tau jos patikės?!... Rėkia, kad pasmerksiančios mirti ir tiek. Matydamas, kad neišsiteisinsiu, ėmiau prašyti pasigailėjimo. Na, ir išprašiau. Sutiko gyvą paleisti, jei iškasiu joms reikalingą urvą. Pažadėjau.Rytojaus dieną, t. y. vakar, išsivedė jos mane iš skruzdėlyno. Kur ėjome, kur jos mane vedė, aklas būdamas negalėjau matyti. Klausti neklausiau, nes nemaniau, kad kas nors pikta atsitiks.Po gana ilgo žygiavimo pristatė mane prie darbo. Kasiau jų rodoma kryptimi. Ir tik įsikasęs jūsų tarpan ir sukėlęs tiek triukšmo supratau, kad čia kažkas negera atsitiko, išsigandau ir pabėgau. Tik dabar tesupratau, kad čia yra skruzdžių užpuolimas, nes kasdamas girdėjau užpakalyje sekančias skruzdės kalbant apie kažkokią pilies paslaptį, kurią pagrobus galėsią laimėti viso pasaulio turtus.Išgirdę tai nykštukai pasižiūrėjo viens į kitą, palingavo galvas ir atsistojo, lyg ruošdamiesi grįžti.Kurmis, atsidėkodamas už išgelbėjimą, pasisiūlė juos parvesti atgal į pilį. Nykštukai apsidžiaugė. Tada jis nėrė į tą patį urvą, ėmė rausti išvirtusias žemes, o nykštukai laisvu keliu sekė jį.Greit jie vėl sugrįžo į tą pačią požeminę salę, bet nei teisėjų, nei belaisvių neberado.Nykštukai susirūpinę pilies gynimu greit pasileido į pilies viršų. Kurmį užmiršo. Tas vienas likęs pasidairė, pasidairė ir nieko nebesulaukdamas vėl nėrė atgal į urvą. Kiek palindėjęs pasuko į šalį, kad vėl neįkristų į ežerą, ir dingo.(Bus daugiau).

■ 226 ■
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FOTOGRAFUOTI GALI KIEKVIENAS.(Tęsinys iš 224 psl.).dėti į laikraštį? Ar nebus buvęs ir jis „gerokai“ sulaužęs dešimtąjį įstatą, kai rašinį skaitė . .. Tokie spėjimai būtų „pro šalį“ — šį rašinį įdėjau nieko nekeisdamas sąmoningai, norėdamas parodyti, kaip nereikia rašyti ir kokie rašiniai į laikraštį nepatenka. O panašiu stiliumi rašytų redakcija rašinių gauna dažnai.Paskaitę šį nuotraukos įvertinimą ir įsižiūrėję į ją turime sutikti, kad pagrindinės jo mintys, atmetus kai kuriuos perdėjimus, yra teisingos. Iš tikro, jei po šia nuotrauka nebūtų jos turinį paaiškinančio parašo, labai sunku būtų įsivaizduoti, kas norėta joje atvaizduoti. Dėl to ši nuotrauka ir buvo įdėta skaitytojų kritikai. Rašinio autorius, matyti, gana pastabus vyrukas ir svarbiuosius nuotraukos trūkumus teisingai pastebėjo.Taigi dėl šio rašinio turinio jį įdėtų į laikraštį kiekvienas redaktorius, kuris apie fotografavimą nusivokia, bet abejoju, ar atsirastų redaktorius, kuris dėtų tokį rašinį dėl jo formos. Per daug jau gaiži forma. Kaimietis žmogus pasakytų, jog autorius „iš didelio rašto išėjo iš krašto“. Nežinau, kaip atrodys skaitytojams, bet man šis rašinys daro tokį įspūdį, lyg autorius per ilgą laiką susirinkusią „tulžį“ būtų norėjęs išpilti ant šio nelaimingo foto mėgėjo galvos. Pasitaikė proga ir išliejo visą pagiežą. Skaitai ir gaila darosi, kad netikusi rašinio forma teisingą jo turinį visai nustelbė.Kodėl taip atsitiko? Gal aš klystu, bet manau, kad tik dėl to, jog autorius norėjo parašyti įmantresniu stiliumi, ne taip, kaip rašomi „sausi pamokslai“. Įsismagino ir pats nepajuto, kai „nusirašė“. Panašiu stiliumi rašytų korespondencijų ar straipsnelių mes gauname dažnokai. Suprantama, kad arba visai jų nededame arba turime visas tolygias stiliaus „pažibas“ išbraukyti. Gražus, įdomus rašymo stilius — didelė Dievo dovana. Mes esame gyvo, jumoristinio stiliaus šalininkai. Nesame kokie puritonai, kurie kiekvieną originalesnį posakį stengtųsi „sulyginti“. Bet autorius, norėdamas būti originalus, neturi vadovautis dėsniu — kad ir nežmoniškai, bile tik kitoniškai. Į tai norėjome atkreipti dėmesį visų, kurie rašo „Skautų Aidui“.Jei šios kritikos autorius jaustųsi nepatenkintas dėl šių mano pastabų, ar nenorėtų sutikti su kai kuriomis išvadomis, prašau atleisti — gal būt, aš ir klystu; pasakiau tai, ką maniau, norėdamas gera rašinio autoriui ir kitiems, panašiai rašyti mėgstantiems.
FOTO MĖGĖJAI,

kurie skaitė I laidą knygos „FOTOGRA
FUOTI GALI KIEKVIENAS“, H laidos 
nebepažins — taip ji pakeista. Galima sa
kyti — knyga beveik naujai parašyta. Jo
kiame foto vadovėly nėra tokiu išsamių 
nurodymų, kokius motyvus ir kaip foto
grafuoti, kaip bus šioje knygoje. Žodžiai 
pailiustruoti žinomiausių Lietuvos foto 
mėgėjų nuotraukomis, atspausdintomis 
kreidiniame popieriuje.

300 litų dovanų
NAUJI UŽDAVINIAI, KURIE TURI NEPAPRASTĄ PASISEKIMĄ.
Štai greta matot atskirus kažkokio piešinio gabalus. Jūs nustebsite, kai 

išgirsite, jog iš tų gabalų galima sudaryti įdomų paveikslą: sumanumas ir kan
trybė jums padės ši uždavinį išspręsti. Gražiai iškirpkite kiekvieną atskirai 
gabalėlį ir juos suklijuokite ant atskiro popieriaus, kad išeitų prasmingas pa
veikslas. Kas šį paveikslą suklijavęs atsiųs „Dienos“ redakcijai (Kaunas, Lais
vės alėja 19 Nr.) ir Į VOKĄ ĮDĖS 75 CT. PAŠTO ŽENKLAIS, gaus dovanai 
„DIENĄ“ 2 MĖNESIUS IR DALYVAUS ŠIŲ STAMBIŲ DOVANŲ LAI
MĖJIME:

I DOVANA 100 LITŲ
D DOVANA 25 LITŲ

IR 35 DOVANOS PO 5 LITUS.
Sprendimą galima siųsti ligi š. m. birželio 25 dienos. UŽDAVINĮ IŠSPRENDĖ:

(Vardas, pavardė, paštas, gatvė, kaimas. Rašyti aiškiai, nes pagal šį adresą bus 
siunčiamas laikraštis ir dovanas).

„VILNIAUS“ sp. Kaune, Nepriklausomybės a. 4a. Telef. 2 07 26.
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Stovyklos dienos, stovyklos naktys, 
Stovyklos laužas aukščiau pušų 
Privers tuoj širdį karščiau suplakti, 
Privers dainuoti ir dirbt už du!

Mus migdo vėjas, mus kelia rasos, 
Mus saugo sargybinio budri akis, 
O saulės auksas prašyte prašo 
| gaivią srovę kaitroj nuklyst!

Čia gema džiaugsmas, čia žydi juokas, 
Čia susirinkom jaunystę švęst, 
Čia mūsų dainos su pušim tuokias, 
Čia puošia žvaigždės dangaus gelmes!

Tautų čia daugel, bet siekis vienas, 
Vienam čia šūkiui dainoj žydėt:
— Už meilės auksą, draugystės plieną, 
Už savo garbę visur budėk! —

G. V a i t i e k a i t i s.

Tenai šią 
vasarą 
stovyklaus

mūsų 
skautai
(Klišė iš neseniai išleisto propagandinio 
leidinio apie Lietuvos skautų jubiliejinę 
stovyklą užsienių skautams).
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