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V. Kaunas, 1938 m. gegužės mėn. 30 d.

•< §
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str., 

Kybartų skautų vietininkijos vietininką paskautininkį 
Praną PAULIUKONį, jam prašant, atleidžiu atostogų iki 
1939 metų gegužės mėn. 30 d.

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

Kybartų skautų vietininkijos vietininko pareigoms lai
kinai eiti skiriu paskautininkį Joną KAUNĄ.

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

Vyr. sktn. K. P ai čiauška s, 
Vadeiva.

TAUPYMO VADOVYBĖS PRANEŠIMAS STOVYK
LINIO TAUPYMO REIKALU.

Skautai raginami dar taupyti brolijos vadovy
bės pereitais metais suorganizuotuoju būdu — per
kant taupymo ženklelius, — nes taupymas baigiamas 
birželio mėn. pabaigoje. Ligi to laiko taupytojai turi 
apsirūpinti taupymo ženklais.

Tuntininkai ir vietininkai už gautus taupymo 
ženklus turi ligi š. m. liepos mėn. 1 d. su brolijos va
di ja visai atsiskaityti: grąžinti neišplatintus ženkle
lius ir knygutes, o už išplatintus ženklelius — pini
gus. Ligi tos dienos neatsiskaitę tuntininkai ir vie
tininkai bus laikomi brolijos vadijai likę asmeniškai 
skolingi už neatsiskaitytą sumą.

Tuntų ir vietininkijy stovyklų viršininkai tauti
nės stovyklos vadijos ūkio daliai, už savo taupiuosius 
stovyklautojus, mokės knygutėse įlipintais taupymo 
ženklais. . .

Brolijos vadovybė taupymo baigimo reikalu tun- 
tininkams ir vietininkams šiomis dienomis siunčia 
aplinkraštj.

v
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Psl.
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Kitas numeris
. . - į ■ . .

skiriamas skautų ir skaučių tautinių stovyklų reikalams. 

Galimas dalykas, kad jame rasis vietos ir vienam kitam ra
šiniui kitais klausimais. Nemaža rašinių jau guli surinktų 

spaustuvėje. Tarp tokių yra rašinys apie skautiškus pašto 

ženklus, per Sekmines Įvykusios iškylos baidarėmis apra
šymas, „Suk galvą“ skyriaus uždaviniai, rašinys, kaip atro
do Kaunas anksti rytą, ir kiti.

• ...................... ............................................................

Viršelyje A. Laučienės nuotrauka — vakaras Kauno bazilikoje.
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MŪSŲ ŠEFUI
(Birželio 13 d.)

Ir vėl liepsnoja laužai Tavo garbei, 
Valio aidi iš mūs’ lūpų ir širdies.
Dirbt mums malonu, mes nepavargę, 
Dainos prie laužo tik Tau skambės.

Jaunos mūs sielos ir rankos tvirtos
Tėvynės gėriui visa aukos,
Tautos gerovei mūs jėgos skirtos, 
Už tėvų žemę budėsim visados.

VI. Šimkus

Dail. B. Macutkevičiaus paišytas mūsų Šefo portretas.

Lietuvos krikšto 550 metų sukaktį švenčiant
Šiemet sueina 550 metų nuo Lietuvos krikšto. Ši sukaktis visoje Lietuvoje buvo mini

ma per Sekminių šventes. Lietuvos krikštas yra labai didelės svarbos mūsų tautai įvykis. 
Čia dedame dviejų įžymiausių mūsų tautos vyrų — Jo Eksc. Respublikos Prezidento A. S me
to n o s ir Jo Eksc. Arkivyskupo Metropolito J. Skvirecko — mintis apie krikščionybės 
įvedimo Lietuvoje reikšmę mūsų tautai. Tai išdėstyta jų kalbose, pasakytose Kaune per 
Lietuvos krikšto 550 metų sukakčių paminėjimo iškilmes.

Respublikos Prezidento A. Smetonos kalba.

Lietuvos krikštas, mūsų šiandien iškilmingai mi
nimas, yra vienas didžiųjų mūsų senovės įvykių. Jis 
daugiausia lėmė lietuvių buitį. Tačiau to krikšto 
reikšmę Bažnyčia ir Valstybė vertina katra savaip. 
Vienai rūpi juk pirmiausia tikrasis tikėjimas:, jo 
mokslo platinimas, žmonių dorinimas, sielų ganymas 
ir jų paruošimas amžinajam gyvenimui, antrai — 
Tautos gerovė šioje žemėje. Iš tos dvejopos pažiūros 
eina katrai skirtingas, saviškas, vertinimo mastas. 
Vienur jis sutampa, kitur gali nesutapti.

Taigi, taikant valstybės mastą, tam didžiajam 
įvykiui, siekiančiam atgal 550 metų, tenka atsakyti 
klausimas, kaip jo buvo paveikta Lietuva. O jam 
atsakymo dairydamiesi turime vaizduotis mūsų pro
tėvių žilą senovę ir tą aplinkumą, kur jie gyveno. 
Pirmiausia pastebime, jog visa Europa tuomet buvo 
krikštyta ir tik vieni lietuviai ir jų gentainiai tebe
buvo pagonai. Nuokampus Baltijos pajūris buvo ilgai 
ramus, lyg pamrišta šiaurės įlanka. Prasidėjus kry
žiaus žygiams su musulmonais ar saracėnais dėl 
Šventosios žemės, jis buvo atsimintas ir juo buvo 
Romos ir Vakarų Europos riterių susidomėta. Jiems 

rodėsi šventa pareiga skelbti aisčių padermei, prū
sams, lietuviams, latviams ir lyvams katalikų tikėji
mas. Kai šie, pirmųjų Kristaus mokslo skelbėjų, pil
nų gero noro, nepakluso ir nesiskubino krikštytis, tai 
šalia kryžiaus ir evangelijos pasirodė kalavijas, ne
šamas kalavijuočių ir kryžiuočių ordino. Kardu ir 
ugnimi buvo verčiami krikštan Pabaltijo gentys. Pra
sidėjo baisūs ir žiaurūs karai, kaip skelbia metraščiai. 
Greta tikrai nuoširdžių katalikų tikybos apaštalų, 
radosi daugybė avantiūristų^ ieškojusių kare su pa- 
gonais pelno ir svetimos žemės gėrybių. Tačiau ko 
žiauresnės buvo kovos, to atkaklesni darėsi aisčiai. 
Lyvai, kuršiai ir žemgaliai nebestengė atsispirti ka
lavijuočiams ir jiems pasidavė. Didvyriškai gynėsi 
nuo kryžiuočių prūsai, bet ir šie nelygioje kovoje tu
rėjo aniems nusilenkti, buvo verguvėn pajungti ir 
prievarta apkrikštyti. Tik vieni lietuviai, būdami 
gausingesni ir vieningesni, geriau susitvarkę, išplėtę 
savo ribas į rytus, toliau galėjo spirtis. Tačiau ir 
jiems darėsi vis sunkiau tęsėti prieš abu ordinus. 
Kunigaikštis Mindaugas su savo didžiūnais ryžosi ap
sikrikštyti, tikėdamasis pastovesnės taikos savo kraš-

■ 231 ■
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Koplytėlė galulaukėje.

A. Stančiausko nuotr.

tui. Per krikštą jis tapo karalium. Bet kas iš to? 
Brangiai jam atsėjo karūna: ją turėjo apmokėti ordi
nams Lietuvos žemėmis ir dėl to nustojo savo valdi
nių pasitikėjimo. Nebe priežasties jie murmėjo, sa
kydami: Krikščionys; žada mums dangaus karalystę, 
o patys pasiima mūsų žemės karalystę. Nepasiduo
sime!

Žuvus karaliui Mindaugui, Lietuva dar smarkiau 
grumiasi su ordinais, dar toliau eina Į rytus, ieško
dama sau ten stipresnės atramos. Tvirtėja didžiųjų 
kunigaikščių galia, didėja jų valdoma erdvė, bet drau
ge jiems bręsta mintis, kad krikštas Lietuvai neiš
vengiamas, kad, jai apsikrikštijus, Romos akivaizdoje 
išnyktų ir priekabis kryžiuočiams kariauti su lietu
viais. Antra vertus, mūsų didžiūnai, susipažinę su 
Vakarų Europos kultūra, nutolsta pagonų tikybą ir 
jos nebebrangina. Tik minios ją belaiko pagarboje. 
O čia vėl, Gedimino vaikaičiams susivaržius dėl Vil
niaus sosto, lietuviai skyla dviem priešingom dalim: 
vieni su Jogaila, antri su Vytautu. Didis pavojus 
Lietuvai! Nėra laiko delsti, reikia ryžtis greičiau. Ir 
ryžtasi: Jogaila, didysis Lietuvos kunigaikštis, tampa 
lenkų karalium ta sąlyga, kad pats apsikrikštys ir 
atves krikštan savo valdomą šalį ir ją sutelks su 
Lenkija. Ir jam, vadinas, kaip ir Mindaugui, karūna 

ne dykai atseina. Kainą, už kurią ji pirkta, istori
kas betgi turėtų pateisinti, žinodamas, kaip ir kas 
anuo metu buvo.

Ar krikštas, iškilmingai 1378 metais atliktas 
Vilniuje, tuojau prigijo lietuviams? Būtų stebuklas, 
jeigu jis būtų tuojau prigijęs. Negi galėjo daugu
mas gyventojų sutikti palankiai katalikų tikėjimą, 
kurs ligtol buvo smurtu jiems brukamas, o jų gim
tasis kraštas ginkluotų apaštalų niokojamas, žudo
mas, deginamas ir pelenais leidžiamas. Taigi Vy
tautui Didžiajam, tam uoliam katalikybės platintojui, 
atgavus Žemaičius iš kryžiuočių, tekdavo' kartais 
versti bajorus, kad krikštytųsi, dargi bausmėmis 
jiems grasant. Ir Jogaila įsakymu vertė tuos, kurie 
jau buvo tapę stačiatikiais, atvirsti katalikais. Tik 
savųjų valdovų prievarta buvo švelnesnė ir pavartota 
savos valstybės naudai, kad būtų aišku Vakarams, 
jog Lietuva galutinai apsisprendė katalikiškai. Kita 
vertus, reikia atsiminti, jog katalikų tikėjimas buvo 
prasiskynęs kelią ir taikiomis priemonėmis. Jam 
plisti nekliudė nei Gediminas, nei jo įpėdiniai. Ir po 
krikšto jis tvirtėjo pamažėl bajorų luome, maža te
siekdamas liaudį. Kad kova tebetruko su pagonija 
dar ilgai, apie tai pasakoja metraščiai ir kiti mūsų 
praeities dokumentai. Yra žinių, kad dar 18 šimt-
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metyje Vilniaus apylinkėse žmonės nebuvę su ja pa
simetę.

Dabar galime pasiklausti, ko gero davė krikštas 
Lietuvai? Atsiminkime, kad ji buvo tarp dviejų kul
tūrų: rytų — Bizantijos ir vakarų — Romos. Prisi
jungdama gudų žemes, ji vis daugiau ir daugiau da
rėsi veikiama rytų bažnyčios. Kiek šios Įtaka buvo 
žymi, rodo ir tai, kad Mindaugo sūnus Vaišvilkas, 
atsisakęs teisės būti jo įpėdiniu, tapo stačiatikių vie
nuoliu. Gediminaičiai, o jų pavyzdžiu ir bajorai di
džiūnai, veda gudės ir leidžia būti stačiatikiais savo 
vaikams. Kaip stiprios būta gudu įtakos, rodo ir tai, 
kad jų kalba virto Lietuvos valstybine kalba. Jąja 
rašomi Lietuvos Statutai, ji vartojama valdžios įsa
kymams ir kitiems jos reikalams. Ji toje aukštumoje 
išlieka ligi 18 amž. Gal būt ne veltui tvirtina kai ku
rie rusai istorikai, kad jei ne Romos krikštas, tai lie
tuviai būtų galutinai surusėję ir Rusija, jų valdoma, 
būtų vadinusis Lietuva. Lietuviai, norėdami išlaikyti 
savo valdžią guduose, derinosi juk į juos ir patys vir
to stačiatikiais. Ir nors rytų bažnyčia leido visas pa
maldas gimtąja kalba, lietuviai tačiau nepasinaudoja 
tuo įpročiu.

Bet krikštas griežtai pasuko Lietuvą į vakarų 
kultūrą ir jai davė pastovią linkmę. Kadangi tuomet 
tebebuvo viduramžis, nors ir vėlyvasi, tai Romos Baž
nyčia turėjo tikintiesiems ne vien dvasinės, bet ir pa
saulinės valdžios. Dėl to su katalikų tikėjimu iš va
karų ėjo mokslas, menas ir technika. Lanksti Romos 
civilizacija buvo visu kuo pranašesnė už sustingusią 
Bizantijos civilizaciją. Tai gerai numanė ir didieji 
Lietuvos kunigaikščiai, ypatingai Vytautas Didysis. 
Jam įsigalėjus Gedimino soste, sparčiau plito ir ka
talikų tikyba lietuvių tarpe, o su jaja ir lotynų kalba, 
kaip visuotinė civilizuoto pasaulio, šviesuomenės, ben
dravimo jungė. Ji imta vartoti ir valstybės, raštuose 
greta gudų kalbos, ji sėkmingai su šią ja rungęs. Lo
tynų kalba, visur pirmaudama, ne tik artino kraštus, 
bet ir juos saugojo nuo nutautimo. Lietuviams ji 
buvo pravartu prieš gudų, lenkų ir vokiečių kalbos 
įsigalėjimą.

Kodėl gi lietuviai maža tepasinaudojo tuo, ką 
jiems krikštas buvo davęs? Kodėl jų kalba palengvėl 
ėmė nykti iš didžiūnų ir bajorų luomo? Todėl, kad 
krikštas jiems buvo kiek pavėluotas ir kariškai skel
biamas. Juk arti dviejų šimtų metų katalikų tikėji
mas ordinų buvo daromas įkyrus, plėšimų priemone 
vartojamas. Taigi, kai buvo jis paskelbtas Lietuvoje 
privalomu, lietuvių tarpe nesirado jam entuziastų, 
džiūgaujančių skelbėjų. Vieton jų pasišovė lenkai 
ir kiti svetimšaliai, nepasiruošę tam tikslui, nemo
kėję dargi lietuvių kalbos. Vyskupo Giedraičio ir 
Daukšos metu jų, ypačiai lenkui, kunigų daug dau
giau buvę, nekaip lietuvių. Svetimšaliai naudojęsi 
beneficijomis ir kitomis dvasininkų privilegijomis, 
medžioję ir kitaip leidę laiką, o lietuvių sielos gany
mu maža tesirūpinę. Kas ilgainiui padaryta religinei 
lietuvių literatūrai, tai padaryta lietuvių kunigų. Bet 
ir tai pavėluota. Lietuva krikštyta keturioliktame 
šimtmetyje, o lietuvių kalbos raštas ir knyga tepasi
rodė šešioliktame, taigi vėlyvos reformacijos metu. 
Apie du šimtu metų, vadinasi, sugaišta. Mūsų bajo
rai per tą laiką spėjo tiek pasiduoti lenkų įtakai, kad 
jų tautinės sąmonės nebeatgaivino nei vyskupo Gie
draičio, nei kanauninko Daukšos patriotiški žygiai.

Lietuvos krikštu pasinaudojo daugiau Lenkijos, 
nekaip Lietuvos politika. Bet ar galime už tai kaltinti 
lenkus ? Rodos., tektų versti kaltė patiems lietuviams, 

kad buvo apsileidę ir nesirūpino savo ateitim ir tos 
ateities neįžiūrėjo.

Visai kas kita būtų buvę, jei Lietuva būtų tapusi 
katalikiška dar ankstyvą viduramžį, dar prieš kry
žiaus žygių gadynę, ar bent Mindaugo metu. Ne ka
riškai, o taikiai, nuoširdžiai, evangeliškai prigydyta 
katalikybė lietuviams! būtų radusi jų pačių tarpe, 
kaip radosi kitose tautose, savų apaštalų, kurie būtų 
išūgdę lietuvių dvasininkų luomą, galėjusį anksčiau 
sukurti lietuvišką religinę literatūrą. Toji literatūra 
būtų padėjusi pagrindą mūsų savam raštui, lotynų 
kalbos įtakoje ugdomam. Kaip kitur, taip ir pas mus, 
gimtoji kalba būtų tapusi šviesuomenės, o galiau
siai ir valstybės kalba.

Bet tai galėjo, rodosi, būti, tačiau nebuvo. Tai 
tik svajonė, graži svajonė, kuriai įvykti, nestigo ir 
patogių sąlygų. Pirmasis prūsų vyskupas, Kristijo
nas, sakęs apie aisčius, kad jie padoriausia ir taikin
giausia žmonių padermė, tik gaila esą, kad ne krikš
čionys. Ir kiti kronistai, rašiusieji apie mūsų seno
vės vadus, yra pasakę, kad kiti jų krikščionesni už 
kai kuriuos krikščionis riterius. Vadinasi, lietuvių 
pagonų dorovės būta aukštos ir ji būtų geriausia dir
va krikščionių mokslui tarpti. Tiesa, svetimšaliai kro
nistai yra prirašę ir piktų žinių apie Pabaltijo gimi
nes. Bet tai prasimanymai priešų, norėjusių patei
sinti savo nepateisinamus darbus pagonų žemėje. Ar 
ne taip ir šiandien daro tie, kurie griebiasi smurto 
nieko nedėtam kraštui, kad jį pavergtų? Norėdami 
pulti, pirma jį išniekina ir patys save išsigiria. Ten 
ir ten esą bloga, o jie ginklu visa geriau ir kilniau su
tvarkysią. Panašiai elgėsi ir avantiūristai riteriai, 
anuomet vykę kariniai Pabaltijo kraštuosiu.

Pradžioje esu pasakęs, kad krikštas daugiausia 
lėmė lietuvių buitį. Tai tiesa. Katalikybė Lietuvoje 
pergyveno reformacijos metą, o Rusijos valdžioje 
mums esant sėkmingai atsispyrė rusinimo politikai, 
ir tuo savo atsparumu išsaugojo lietuvių tautą sveiką. 
Minėdami šiandien Lietuvos krikšto sukaktį, turėjo
me progos žvilgterėti jos praeitin, kuri, kaip juntame 
ir matome, labai skiriasi nuo dabarties, mūsų gyve
namos. Lietuva vėl laisva, jokiais artimais ryšiais 
nesuvaržyta su vienu ar kitu kraštu. Bet ji tik maža 
dalis buvusios mūsų Didžiosios kunigaikštijos. Ir 
Bažnyčios santykis su valstybe nebe toks1, koks anuo
met yra buvęs. Kaip kitur, taip ir pas mus jame yra 
daug kas pakitę. Meno, mokslo ir daug ko kito iš 
bažnytinės srities pateko valstybės sritim

Bažnyčia, nebetekusi pasaulinės valdžios, vis 
dėlto paliko didis veiksnys tautos gyvenime. Ji drau
ge su valstybe dalyvauja tautos auklėjime, taigi te- 
belemia ir dabar jos buitį ir jos< ateitį. Iš tokio abiejų 
veiksnių santykio eina didis uždavinys derinti Bažny
čios darbą su Valstybės darbu, laikyti reikiamą jų 
pusiausvyrą kiekviename tautos žygyje, žinoti ribą, 
kas yra Bažnyčios ir kas Valstybės. Harmonija, san
tarvė, o ne priešingumai turi, vadovauti sakytam už
daviniui. Amžinasis gyvenimas ir žemė, sub specie 
aeternitatis ir sub specie temporisi — abu mastu skir
tingu, bet ne prieštaringu. Tikėkime šią iškilmingą 
valandą, kad taip gali būti ir kad taip bus. Tatai mū
sų priklauso. Iš tautos į amžinąjį gyvenimą, o tauta 
žemėje.

Mylime savo žemę ir, ją saugodami bei gindami, 
nepamirštame krikščionijos idealų, iš protėvių pavel
dėtų, gyvenime auklėjamų. •
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Susirinkom čia šiandien paminėti 550 metų sukak

ties, kaip mūsų Tėvynėje Lietuvoje yra įsigalėjusi krikš
čionybė. Kristaus religija buvo žinoma Lietuvoje ir 
anksčiau. Ne vieną kartą dėta pastangų sukrikščioninti 
lietuvius. Mindaugo laikais Lietuva bent oficialiai buvo 
paskelbta krikščioniška šalimi. Vilniuje dar prieš krikš
čionybės įsigalėjimą buvo katalikų vienuolynų ir kunigų. 
Tačiau tikro krikščionybės įsigalėjimo Lietuvoje metais 
yra laikytini tik 1387 metai, ir Lietuvos sukrikščioninimo 
garbė tenka didžiajam jos kunigaikščiui Jogailai.

Tapąs Lenkijos karaliumi, Jogaila, pats jau pasi
krikštijęs Krokuvoje 1386 metais vasario 4 dieną, lygiai 
metams praslinkus, drauge su savo broliais ir daugybe jį 
lydėjusių Lietuvos bajorų ir kunigaikščių, atvyko į Vil
nių ir čia drauge su Vytautu pasirūpino Lietuvos visuo
menės krikštu.

Grįždamas į Vilnių, Jogaila turėjo nemaža palydovų. 
Be lietuvių, jį lydėjo nemaža lenkų didikų, pasauliečių 
ir dvasininkų. Bet krikščionybės skelbime tie Jogailos 
palydovai, nemokėdami lietuvių kalbos, nebuvo jam tin
kama parama. Be abejo, jam daugiau galėjo padėti vie
tos, Vilniaus kunigai, ypač netrukus Vilniaus vyskupu 
paskirtasis Andriejus Vasila. Tačiau, kaip pabrėžiama 
raštuose apie Jogailą, jis pats, nors dar nelabai senas 
krikščionis, turėjęs aiškinti lietuviams svarbiausias krikš
čionių tikėjimo tiesas, pats išvertęs lietuviams lietuvių 
kalbon „Tėve mūsų“, „Tikiu į Dievą Tėvą“ ir aiškinęs 
tas maldas. Panašiai jis elgėsi su Vytautu ir Žemaičiuo
se. Iš jų, be abejo, turėjo eiti klausytojams suprantamas 
ir įtikinantis valdovų paraginimas pažinti Kristaus 
mokslo tiesą ir pasiduoti jai. Taigi, krikščionybės Lie
tuvoje platinime pirmoji vieta tenka skirti patiems anų 
laikų Lietuvos valdovams — Jogailai ir Vytautui. Se
novės kronikininkas juk neveltui pabrėžia, kad karalius 
Jogaila teisingai gali būti vadinamas lietuvių krikšty
toju ir apaštalu.

Krikščionybė buvo priimta Lietuvoje, palyginti, vė
lai. Kai mes šiandien minime tik 550-ją josios mūsų 
krašte įsigalėjimo sukaktį, tai kaimyninės tautos jau ga
na seniai šventė 900-ją sukaktį. Vėlai Lietuva priėmė 
Kristaus tikėjimą ir dėl tos priežasties, palyginus su ki
tomis tautomis, ji yra netekusi daugelio kitur drauge su 
krikščionybe ėjusių gerumų, ypač kultūros atžvilgiu. Jai 
nelengva buvo, o kai kuriais atžvilgiais ir visai nebeįma
noma tiesioginiu keliu pasiekti tai, ką viena kita kaimy
ninė tauta jau seniai buvo įsigijusios. Tačiau religiniu 
atžvilgiu jai nesunku buvo lenktyniauti su kaimynais.

Yra sakoma, kad nėra tautos be religijos. Tat ir 
mūsų protėviai dar prieš krikštą turėjo savo religiją. 
Religingumo jausmas juose buvo gal net gilesnis, negu 
kituose. Nepažinojo jie tikrojo Dievo, tačiau dievybės 
pajautimas buvo gyvas. Kai amžinybėje visai žmonijai 
skirtas pilnas laikas jau buvo pasibaigęs, Dievo Sūnus, 
prisiėmęs žmogaus kūną, atėjo, kad tą žmoniją gelbėtų 
iš nuodėmių, kad būtų jos mokytojas ir vadovas kelyje 
į amžinąjį išganymą. Trejus metus Jis viešai skelbė sa
vo mokslą, savo įsakymus ir reikalavo tikėti į Jo Evan
geliją ir pasiduoti Jo įsakymams. Kristaus religija tu
rėjo būti pasaulio religija. Kristus norėjo, kad VISI 
ŽMONĖS BŪTŲ IŠGANYTI IR PASIEKTŲ TIESOS 
PAŽINIMĄ (1 Tim. 2, 4). Jo religija turėjo būti skel
biama visiems žmonėms, todėl Jis išsiuntė savo pasiun
tinius: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją vi
sam sutvėrimui“ (Mk. 16, 15).

Kai buvo atėjęs Dievo Apvaizdos numatytas ir skir

tas mūsų Tėvynei josios pilnas laikas, ir ji išgirdo skel
biamąją visam sutvėrimui Kristaus Evangeliją. Ji tikė
jimu priėmė Kristaus mokslą ir jo įsakymus ir ryžosi 
pagal juos tvarkyti savo gyvenimą. Ne tuščias tai buvo 
Kristaus išgirstas žodis: „Aš esu kelias, tiesa ir gyve
nimas“. Tokios buvo priimtojo Lietuvos krikšto pasėkos.

Kristaus religija apima visą žmogų, su kūnu ir siela, 
įgimtoje ir antgamtinėje tvarkoje, asmeniniuose ir vi
suomeniniuose santykiuose, nuo lopšio ligi karsto. Ji 
yra ryšys, kurs sujungia žmogų su Dievu, žemę su dan
gumi, laiką su amžinybe. Kas krikščionis, tas visa, kas 
Dievo pareikšta, laiko tikrąja tiesa. Krikščionis visų 
pirma tiki, kad jis Dievo sutvertas tam, kad Dievą pa
žintų, Jį mylėtų, Jam tarnautų ir taip laimėtų amžinąjį 
išganymą. Aukščiausias žmogaus uždavinys yra tarnauti 
Dievui. Žmogaus valia pasiduoti Sutvėrėjo valiai, Die
vui tarnauti reiškia visur ir visame vykdyti Dievo valią, 
bent nedaryti nieko tokio, kas tai valiai yra priešinga.

Tiesa, Dievo valia yra pažįstama iš įgimto žmogui 
dorovės įstatymo, kurį Dievas yra įrašęs į žmogaus širdį, 
kaip aiškina šv. Povilas Apaštalas (Rom. 2, 14). Tas įgim
tas įstatymas tiems, kurie nežino jo apreiškimo, tvarko 
santykius su Dievu, su artimu ir su mumis pačiais. Bet 
jau pagonių filosofas (Cicero) dejavo, kad dievai nedavę 
žmonėms vieno, visiems privalomo, dorovės įstatymo, ir 
pagonių apaštalas Povilas aiškiai liudija, kad įgimtu 
protu pažinimas Dievo neapsaugoja žmonių nuo dorovi
nio sugedimo. Doroviniu atžvilgiu ir senovės lietuviai

Aušros Vartų Panelės Švenčiausios paveikslas Vilniuje.
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nestovėjo žemiau už kitas pagoniškas tautas. Bet tik 
krikščionybė nurodė jiems tikrosios dorovės kelią. Po 
krikšto jiems apreikštoji Dievo valia, Dievo įsakymai ne
galėjo pasilikti paslaptis. Jiems jau tiko Kristaus žodis: 
„Jei nori įeiti į gyvenimą, laikyk įsakymus”. Įsakymai, 
laikytini lietuviams po krikšto, buvo Kristaus moksle, Jo 
Evangelijoje, nes krikščioniškoji dorovė negali būti at
skirta nuo krikščioniškos religijos. Ji yra esminė reli
gijos dalis.

550 metų Lietuvos istorijos liudija, kad lietuviai visa 
širdimi pamilo visą Kristaus religiją, kad gyvu tikėjimu 
priėmė Kristaus religijoje apreikštąsias tiesas ir, paduo
dami savo valią apreikštąjai Dievo valiai, stengėsi eiti 
Dievo įsakymą keliu, siekti šventumo, siekti amžinojo 
išganymo.

Mes, lietuviai, švęsdami dabar 550 metą Krikščio
nybės jubilieją, turime pakelti dėkingas širdis prie Aukš
čiausiojo, karštai padėkoti Sutvėrėjui už pažintąją am
žinąją* tiesą, už malones, kurios, tos tiesos besilaikant, 
padėjo mūsą tautai vykdyti Dievo valią ir siekti išga
nymo; bet taip pat drauge turime prašyti Sutvėrėją, kad 
mes nuolat Jį geriau pažintume, kad mes į Jo apreikštą
sias tiesas giliau tikėtume, kad Kristaus įstatymus ir 
Jojo valią geriau vykdytume, nes šiandien didžiausiais 
pavojais gresianti žmonijai liga yra ta pati pirmojo žmo
gaus puikybė: „Būsiu, kaip Dievas” ir „Dievui netar
nausiu, Jo valios neklausysiu”. Mes gyvename tokiais 
laikais, kada daugybė žmonią atsimeta nuo Kristaus, ne
benori tiesos, jos neieško ir, išgirdę apie ją kalbant, klau
sia su Pilotu: „Kas yra tiesa?” Dorovinio pakrikimo ban
gos nori užlieti visą pasaulį, nes žmonės labiau, negu ka
da nors, stato savo valią aukščiau už bet kurią kitą valią 
ir pačiam Sutvėrėjui drįsta sakyti: „Netarnausiu”. Kristą 
pažinusiai Lietuvai, Kristui ištikimiems lietuviams Jis 
vienas buvo, yra ir turi pasilikti: via, veržtas et vita •— 
kelias, tiesa ir gyvenimas.

Garsioji Pažaislio bažnyčia. Tautinių stovyklų dalyviai šią va
sarą turės progos ją pamatyti.

Nuotr. A. Naruševičiaus.

Lietuvos skaučių seserija išleido spalvotus Pažaislio stovyklos 

plakato atvirukus. Stovyklos reikalais susirašinėk tik jais.

P. TARASENKA

PERKŪNO
APYSAKA

PEREITAME NUMERY BUVO:

Mokslininkai mėgina viena anga išeiti iš pože
mio. Ilgai ir labai vargingai ėję pamato, kad... vėl 
sugrįžo Į tą patį požemi, iš kurio pradėjo eiti. Ne
tekę jėgų suminga. Pabudus prof. Kalnietis nebe
turi jėgų eiti. Mailius lieka su juo, o Vytautas pa
sileidžia kitu koridoriumi išėjimo ieškoti ir suran
da požeminį upelį.

8. BE VILTIES. *

— Argi tai vanduo? — linksmai sušuko Vytautas, ir pa
mirkęs ranką, pakėlė ją prie burnos. Iš tikrųjų buvo vanduo, 
kuris buvo užpildęs visą koridoriaus dugną. Vanduo ūžė, tekė
damas kažin kur tamsiu koridoriumi. Aptikęs vandenį Vytau
tas numarino savo troškulį, sušlapino kaklaryšį, prisisėmę skau
tišką fetrą ir, beveik bėgte, šaukdamas pasileido atgal prie pa
liktų požemyje mokslininkų.

Atneštas vanduo atgaivino profesorių; jis atgavo sąmonę, 
nusiramino. Apsidžiaugė atsigavęs vandeniu ir Mailius. Abu 
mokslininkai klausėsi Vytauto pasakojimų apie tekantį pože
miniame koridoriuje vandenį.

— Iš tikrųjų, jei kur teka vanduo, tai ten turi būti kur 
nors ir išėjimas, jei tik tasai vanduo į žemės paviršių išteka, — 
pastebėjo profesorius. Tai gal pamėginsime dar ir tuo keliu 
slinkti. Tačiau, kur mums eiti, kad vėl nepaklydus?

Degtuko šviesoje visi apsidairė ir aiškiai pamatė į kairę 
nuo Perkūno stovylos, ties požemio kampu, angą.

— Tas pat, tas pat požemio koridorius, kurį žaibo šviesoje 
mačiau! — linksmai pastebėjo Mailius.

— Tasai, tikrai tasai! — patvirtino Vytautas.
Kupini naujų išsigelbėjimo vilčių visi pasileido nauju kori

doriumi. Pirmuoju slinko Vytautas, kuris, pajutęs sienos akme
nų drėgnumą, priminė mokslininkams, kad ir vanduo jau nebe
toli. Iš tikrųjų, greitai pasigirdo ūžimas, o netrukus visi priėjo 
prie vandens ir pradėjo juo bristi. Iš pradžių vanduo nebuvo 
gilus, bet toliau ėjo gilyn. Dengė kelius, juosmenį, pasiekė krū
tinę. Ūžimas darėsi garsesnis ir vis sunkiau begalėjo laikytis 
tekančioje vandens srovėje. Bet sukibę vienas į kito drabužius, 
vienas kitą laikydami, tyrinėtojai slinko pirmyn.

Dar žingsnis ir smarki vandens srovė pakirto Vytautą ir 
patraukė jį į kairę. O iš tos pusės ir buvo girdėti kažin kur į 
prarają krintančio vandens ūžimas. Tačiau stipri Mailiaus ran
ka sulaikė Vytautą ir pastūmė jį pirmyn. Vytautas netikėtai 
atsirėmė į kažin kokį slenkstį ir sugriuvo.

— Sausuma! — suriko Vytautas. Bet ir Mailius su pro
fesorium jau pasekė Vytautą ir išlipo į sausą vietą.

Vėl visi buvo sausame požeminiame koridoriuje. Matyt; 
vanduo, užtvindęs tą koridoriaus dalį, sutiko nepaplaunamą už
tvarą ir išgriovęs kairiąją požemio sieną, toliau ūždamas krito 
į prarają.

— Įdomu būtų pažiūrėti, kur tasai vanduo teka? — pasakė 
profesorius.

Mailius griebėsi degtukų. — Oi’ mano degtukai! — su
šuko jis. — Jie sušlapo kišenėje!
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Pažinkime „SKAUTŲ AIDO1* platinimo garbės konkurso laimėtojus

Skirsnemunės jaunesniųjų skautų-čių draugovė
Skirsnemunės jaunesniųjų skautų 

-čių vienetas yra įsteigtas 1935 m. Tais 
metais surengė vasario 16 d. minėjimą, 
kui’ suvaidino mokytojo Nesavo „Va
sario 16“, ir Motinos Dienos minėjimą. 
1936 m. rudenį suruošė viešą vakarą, 
kur vaidino Giedriaus „Staselį Balan
dėlį“. Ta proga keletas skautų ir 
skaučių davė įžodį. 1937 m. pavasarį, 
Motinos Dienos minėjimo proga, prie 
Skirsnemunėje pirmą kartą uždegto 
laužo taip pat keletas skautų ir skau
čių davė įžodį.

Šiais metais surengė viešą vakarą, 
o dabar sparčiai ruošiasi laužui, ir su
ka galvas, kaip patekti į tautinę sto
vyklą.

DRAUGININKE VYR. SKAUTĖ 
MARIJA RAUDONIENĖ

yra kilusi iš Panevėžio apskr., Puša
loto valse., Kauklių km. Yra baigusi 
Panevėžio mokytojų seminariją. Bū
dama Joniškėlio progimnazijoje turėjo 
progos arčiau pažinti skautiškąjį gyve
nimą.

1930 m., baigusi Panevėžio moky
tojų seminariją, paskirta į Raseinių 
apskr., Jurbarko valse., Panemunės 
pradžios mokyklą. Šioje mokykloje 
įsteigė I-jį jaunesniųjų skautų-čių vie

netą. 1935 m., persikėlusi į Skirsne
munės pradžios mokyklą, įsteigė jau
nesniųjų skautų-čių vienetą, kuriam 
iki šiam laikui ir vadovauja.

Stovyklavo vadovių mokyklos sto
vykloje 1936 m. Karmėlavoje ir 1937 
m. Pažaislyje.

— Nieko nepadarysi, — tarė ramindamas savo asistentą 
profesorius. — Netrukus mums kelią pragaro ugnis apšvies, nes 
per Stikso upę, kad ir be vartininko Charono, jau persikėlėm!

Tokie profesoriaus žodžiai visus pralinksmino. Tačiau drėg
ni drabužiai ir šaltis, kuris buvo jaučiamas po šios maudynės, 
neleido ilgai stovėti vietoje. Todėl vėl visi patraukė koridoriu
mi toliau.

Vėl ilgai slinko minutės ii' valandos. Pavargę, išbadėję ir 
drebėdami nuo šalčio, slinko nelaimingieji tyrinėtojai, fačiau ko
ridoriaus galo vis dar nerado. Jis tai vingiuodamasis, tai tiesia 
kryptimi eidamas į kalną kilo arba į pakalnę nusileisdavo. Kuo 
toliau, tuo vėl stipriau jautė nuovargį. Tyrinėtojai daug kartų 
sustodavo pailsėti. Bet tie poilsiai maža jėgų tegrąžindavo. Vis 
dažniau iš nuovargio sugriūdavo, bet visas jėgas įtempę vėl 
keldavosi, ir vėl slinkdavo priekin.

Pagaliau, jau visai nustojęs jėgų, profesorius sugriuvo ir 
be vilties išsigelbėti tarė:

— Užtenka... daugiau nė žingsnio... nebeturiu jėgų... Pa
likite mane čia, o jūs, draugai, pirmyn... prie saulės... šviesos!..

Bet ir draugai jau buvo bejėgiai ne tik slinkti pirmyn, bet 
ir kalbėti, ir todėl, sugulę šalia profesoriaus, nustojo sąmonės.

9. IŠSIGELBĖJIMAS.

Ilgai tamsiame požeminiame koridoriuje be sąmonės gulėjo 
tyrinėtojai. Atrodė, kad jau amžinai nebepabus iš savo sun
kaus miego. Tačiau, visas drebėdamas nuo šalčio, atbudo Vy
tautas, ir puolęs prie mokslininkų pradėjo juos žadinti. Bet 
veltui stengėsi: nei profesorius, nei asistentas nekrutėjo. Siau
bas apėmė Vytautą.

— Ar jie gyvi? — žybterėjo jo galvoje mintis. Tačiau, 
pastebėjęs jų tylų alsavimą ir pajutęs dar plakant širdį, šiek 
tiek nusiramino ir dar didesniu įniršimu griebėsi juos žadinti. 

Bet ir toliau mokslininkų prikelti negalėjo. Kiek lukterėjęs, 
Vytautas vėl pasiklausė, ar dar gyvi. Vos vos pastebimas alsa
vimas rodė, kad jie gyvi, bet sustingusios, sušalusios rankos, 
veidas ir rečiau plakanti širdis rodė, kad mokslininkų jėgos 
jau senka.

Išsigandęs, nustojęs proto, nežmonišku balsu sukliko Vy
tautas, šoko iš vietos ir pasileido koridoriumi. Kiek pabėgėjęs 
Vytautas už kažin ko koja užkliuvęs sugriuvo. Apsigraibęs 
rankomis Vytautas suprato, kad guli kažin kokiame iš sausų 
lapų ir žolės sudarytame guoly. Šalia guolio Vytauto rankos 
aptiko keletą kaulų, kuriuos pačiupinėjęs suprato, kad jie buvo 
paukščių. O stiprus, visą koridorių pripildąs, kvapas prablai
vino Vytautą. Jis suprato, kad pateko į lapės guolį.

— Taip, tai tikrai lapės guolis ir jos puotų liekanos. Bet 
kaip ji čia patenka. Juk turi būti ir išėjimas, — galvojo Vy
tautas, graibydamasis aplinkui rankomis. — Tuo lapės urvu ir 
aš išeisiu, mokslininkams pagalbą pašauksiu. Bet kur tasai 
urvas?

Šliauždamas Vytautas ieškojo lapės urvo. Ir štai vienoje 
vietoje®|is pajuto šviežaus, gryno oro dvelkimą. Prišliaužęs prie 
sienos, Vytautas aptiko sienoje didoką skylę, iš kurios ir dvel
kė grynas oras. Tosios skylės radimas pakėlė Vytauto jėgas ir jo 
ryžtumą gelbėti mokslininkus. Ilgai negalvodamas, Vytautas, 
lyg žaltys, įšliaužė į urvo angą ir šliaužė juo pirmyn. Urvas 
buvo labai siauras, jo sienos spaudė ir iš visų pusių slėgė Vy
tauto kūną, kiekvieno neatsargaus judesio pajudinta birėjo 
žemė ir grėsė urve. palaidoti Vytautą. Bet Vytautas, paliktų 
požemy be sąmonės mokslininkų likimu susirūpinęs, visas savo 
jėgas įtempė ir slinko pirmyn. Netrukus Vytauto rankos pa
juto laisvę, o dar truputį įtempus jėgas, jo galva išlindo laukan 
ir netrukus visas jo kūnas pasijuto išsivadavęs iš urvo ir laisvas 
žemės paviršiuje.
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Marijampolės skautų vyčių Eimučio draugovė

Draugininkas 
jaun. leitn. 
paskautinin- 
kis Narinke- 

vičius.

2 mokytojai, kiti įvairių įstaigų, dau
giausia cukraus fabriko, tarnautojai. 
Pirmieji nariai, išbuvę nustatytą laiką 
kandidatais, 1937 m. liepos mėn. tunto 
stovykloje iškilmingai davė įžodį ii' 
dabar sudaro dr-vės pagrindą. Dau
gelis vyčių yra skautų vadais: 5 yra 
tunto vadijos nariai, 2 skautų dr-vių 
draugininkai.

Draugovė labai susidomėjusi tauti
ne stovykla. Ji ne tik uoliai į ją ruo
šiasi, bet skatina ir jaunesniuosius 
skautus.

Pažymėtina ir tai, kad skautiškus 
laikraščius ir kitą literatūrą skaito ne 
tik visi būrelio nariai, bet dalis ir ma
rijampoliečių inteligentų ne skautų.

Tam darbui daugiausia atsidėjo uolus 
„Sk. Aido“ platintojas vyr. sklt. E. Gi- 
melis, kuris šių metų platinimo kon
kurse laimėjo III vietą.

Eimutiečiai dirba, darbas, reikia ti
kėtis, bus našus, ypač dėl to, kad visi 
nariai yra tarnautojai ar valdininkai, 
o šių darbas bus produktingesnis ir 
sėkmingesnis, nes atkreips į skautus 
visuomenės dėmesį.

Didžiausias kliuvinys — laiko stoka.
Vyčiai nesistengia turėti didelį 

skaičių narių — ne kiekybė, bet ko
kybė svarbu, nes tik viduje subrendus, 
galės drąsiau žengti Eimučio rodomu 
keliu.

Sk. vyt. psklt. B. Malvicas.

1937 m. sausio mėn. 17 d. Marijam
polėje, Petro Armino pradžios mokyk
los rūmuose, buvo sušaukta skautų 
vyčių būrelio steigiamoji sueiga.

Įkurti šį būrelį pirmieji mintį davė 
j. Itn. psktn. P. Narinkevičius ir vyr. 
sklt. E. Gimelis. Šiai minčiai daugelis 
marijampoliečių tarnautojų ir valdi
ninkų pritarė, tat ir buvo imtasi orga
nizavimo darbo. Būrelio vadu tuntinin- 
kas paskyrė psktn. P. Narinkevičių, 
kuris kartu yra ir tunto vadijos vyr. 
skautų skyriaus vadas. Jis savo padė
jėju pakvietė vyr. sklt. E. Gimelį. Pra
džioje būrelis turėjo tik 12 narių, o 
vėliau tas skaičius padidėjo iki 24. 
Narių sudėtis labai įvairi: 1 karinin
kas, 3 policijos tarnautojai, 3 teisėjai,

Nors čia tik pusė 
draugovės narių, 
bet iš jų veidų ne
sunku suprasti kaip 
atrodo visa drau

govė.

Vytautas apsidairė. Jis gulėjo ant staigaus šlaito miške. 
Buvo tamsi naktis. Tik pro siūbuojančių medžių viršūnes 
kur-ne-kur buvo viena kita žvaigždė matyti.

— Tai jau tikrai aš esu žemės paviršiuje, bet kur esu, kur 
Kernavė... žmonės... kur ieškoti pagalbos?... — blaškėsi Vytauto 
galvoje mintys. Gryno miško oro gaivinamas Vytautas ilgai 
gulėjo šlaite prie lapės urvo ir dairėsi aplinkui. Naktis buvo 
tamsi, o miške po medžiais buvo dar tamsiau. Niekur jokio bal
so negirdėjo ir tik ūžė vėjo supamos medžio viršūnės.

Surinkęs kiek jėgų, Vytautas suriko: — Gel...bė...ki...te! 
Gel...bė...ki...te! Tačiau jo balsas buvo toks silpnutis ir labai 
kurčiai skamlbėjo medžių ūžesio nustelbiamas. Suprato Vy
tautas, kad tasai pagalbos šauksmas miške ir dar nakties metu 
nieko nepadės.

— Kas gali išgirsti mane nakties metu miške? Reikia eiti 
pačiam ieškoti žmonių! Bet kur eiti?... Ogi eisiu į šiaurę! — 
nusprendė Vytautas, ir įžiūrėjęs danguje šiaurinės žvaigždės 
kryptį, patraukė ja. Kelius žingsnius žengė ir išsigandęs sustojo.

— O kaip aš prie to lapės urvo sugrįšiu? — pamanė Vy
tautas, — juk miške aš jo vėliau nesurasiu. — Tačiau netrukus 
apsidžiaugė tą klausimą išsprendęs: — Ogi savo kelią šakomis 
žymėsiu!

Pavargęs Vytautas vos vilko kojas ir kas kartą jautė, kad 
jo jėgos galutinai išsenka. Atsiremdavo į medį arba tiesiog su- 
griūdavo ant žemės. Nors ir griūdamas iš nuovargio, tačiau Vy
tautas tik vieną galvojo:

— Greičiau prie žmonių pagalbos šaukti, likusių požemyje 
mokslininkų gelbėti! Negalėjo skubėti tiek, kiek norėjo, ir tar
pais net pravirkdavo dėl savo silpnumo, tačiau žingsnis po žings
nio ėjo pirmyn ir pakeliui smeigė į žemę šakutes.

Keletą kartų Vytautas bandė šaukti miške pagalbos, bet 
niekas neatsiliepdavo.

Ilgas miško kelias vargino Vytautą. Vis dažniau jis griū
davo ant žemės, vis sunkiau būdavo atsikelti. Bet Vytautas 
vis veržėsi priekin.

— Argi, pagaliau, bus kada nors šiam miškui galas? — 
skaudžia širdimi suriko Vytautas ir dar kelius žingsnius pa
daręs, atsakymo vietoje, pro medžius pamatė tolumoje degantį 
laužą.

— Ten gi žmonės! — suriko Vytautas, ir paskutines jėgas 
įtempęs dar kiek prabėgo pirmyn, bet jo bėgimas buvo trumpas. 
Jėgos greitai išsekė ir griūdamas Vytautas pradėjo rėkti: „Gel... 
bė...ki...te!“

Prie sukurto nakties metu pamiškėje laužo sėdėjo keturi 
berniukai — naktigoniai. Netoli nuo jų pievoje ganėsi supan
čioti arkliai. Vaikai, susispietę arčiau prie ugnies, gyvai šne
kučiavo. Daug jau buvo prikalbėję. Mėgiamiausios kaimo nak
tigonių kalbos visuomet yra apie įvairius baisumus: velnius, 
vaiduoklius, galvažudžius ir kt. Ir šie berniukai jau daug buvo 
prikalbėję apie įvairias baisenybes. Tos kalbos juos pačius buvo 
jau gerokai įbauginusios. Jau seniai baimės šiurpulys juos krė
tė, bet tos savo baimės nerodė, nors kas kartą slinko vienas 
arčiau kito, arčiau prie laužo, bijodami net apsidairyti.

— O kaip galvažudžiai buvo užpuolę Baliūną? — paklau
sė vienas.

— Ogi pardavė Baliūnas Jonavoje bekonus, gavo pinigų, — 
pasakojo vienas paaugusių berniukų. — Teko Baliūnui Jonavoje 
daugiau užtrukti ir tik pavakaryje į namus išvažiavo. O kai 
per Nerį Santakoje keltu persikėlė, tai ir visai sutemo. Važiuoja 
jis mišku. Kelias sunkus. Arklys vos velkasi. Tik štai iš karto, 
iš abiejų vežimo pusių, du žmonės atsirado. Vienas griebė va
deles, kitas už Baliūno krūtinės ir reikalauja atiduoti pinigus. 
Baliūnas dar norėjo plėšiko nusikratyti, o šis kaip drožė jam 
lazda per galvą, taip kraujas ir pasipylė. Ištraukė plėšikai Ba-
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JOS LAUKIAMI!
Trys laiškai: skautams, 
jų tėvams ir rėmėjams 
ir buvusiems skautams.

I. MIELI SKAUTAI!
Už mėnesio susitiksme Kaune — skautės susi

rinks (liepos mėn, 8—20 d. d.) Pažaislyje, o skau
tai (liepos mėn. 8—18 d. d.) A. Panemunėje — 
savo tautinėse stovyklose. Kaip jūs numanote ir iš 
įvairių pranešimų žinote, tos stovyklos bus pačios 
didžiausios iš visų ligi šiol mūsų skautų ir skaučių tu
rėtų stovyklų. Ir ne tik didžiausios: jos bus žavin
giausios! Žavingiausios tikra to gražaus žodžio 
prasme.

Stovyklos bus didelės, gražios, turiningos ir įvai
rios. Skaučių stovyklaus apie 1,600, o skautų net 
2.600!

Bet ir tas skaičius nėra pats didžiausias. Juk 
toks dalyvių skaičius bus, jei stovyklon vyks tik kas 
trečias-ketvirtas skautas ir skautė. Jei Tu, skaute, 
taip pat apsispręs! — stovyklautojų skaičus tuojau 
padidės.

Stovykla bus atskiras gyvenimas: susidarys di
delis palapinių miestas aplink gražiąją Pažaislio baž
nyčią ir dar didesnis miestas A. Panemunės pušy
nuose, gražiausiose laikinosios sostinės vietose. Sto
vyklos bus miestai, turį savo valdžią, įstaigas, tar
nybas, policijas, savo programas ir visą skirtingą nuo 
visų kitų miestų gyvenimą.

Tas gyvenimas — pasaka gražiausia!
Per 20 skautybės metų kiekvienam skautui-ei 

tėra tokia vienintelė proga. Kokie liūdni bus tie 
skautai-ės, kurie tautinėse stovyklose negalės’daly
vauti, bet kaip gailėsis tie, kurie galėjo dalyvauti, bet 
nepasinaudojo proga.

Aš jaučiu pareigos įspėti Tave, kad kol laikas 
viską padarytum ir liepos mėn. 8 dieną atsirastum čia, 

kur susirinks visi iš visų Lietuvos vietų ir atvyks sve
čių iš viso pasaulio. Kaip žinome, stovyklų vadovy
bės labai rūpinasi, kad galėtumėm suvažiuoti visi. 
Pasistenk ir Tu,

Norint patekti į tautinę stovyklą ir džiaugsmin
gai išgyventi stovyklines dienas, reikia:
Pasirįžti —

pasirįžti, žūt būt, įsiterpti į važiuojančių tarpą. 
Tam reikia: turėti tvarkingą uniformą, kai kurių sto
vyklinių reikmenių, šiek tiek pinigų stovyklos mo
kesčiui mokėti ir linksmą nuotaiką (jei jos išvažiuo
damas neturėsi — rasi čia)! Tai viskas. Kreipkis 
į artimiausią skautų vadovybę, kad užregistruotų; 
paskubėk — paskui gali nebepriimti.
Pasiruošti —

gauti tinkamų instrukcijų, ką pasiimti, kur susi
rinkti, kaip, kada ir ką veikti.
Atvykti —

jei važiuosi su kitais traukiniu, gausi labai dide
les nuolaidas. Bet gali važiuoti dviračiu, eiti pėsčias, 
plaukti laiveliu ir t. t. Vis vien, kaip atvyksi — tik 
atvyk ir nepavėluok.
Gyventi pasakos gyvenimą —

stovyklos gyvenimas yra tikra pasaka. Tą Tu 
jau žinai, jei kada stovyklavai. Šios stovyklos bus ne
pasikartojanti pasaka. Savo darbą, savo norus, savo 
gabumus atnešk čia, kad visi bendrai gyventumėm, 
kaip vienas, turėtumėm pačias puikiausias dienas per 
keliasdešimt metų!

Tik atvyk!
II. GERBIAMIEJI TĖVAI IR RĖMĖJAI! ,
Skautybė yra Jūsų padėjėja, atėjusi padėti auk

lėti Jūsų vaikus. Iš spaudos ir iš savo vaikų pasako-

liūną iš vežimo ir pradėjo jį dar smarkiau mušti. Mato Baliū- 
nas, kad jam galas ateina ir kiek galėdamas suriko: „Gelbėkite!“ 
— balsiai pakartojo pasakotojas.

Sis staigus, pilnas skausmo, riksmas dar daugiau įbaugino 
vaikus ir jie dar arčiau glaudėsi kitas prie kito.

— O tuo tarpu... — berniukas tęsė savo pasakojimą apie 
Baliūno užpuolimą, bet staiga savo kalbą nutraukė.

O tuo tarpu, kai vaikai jau buvo pasirengę klausyti pasa
kojimo apie tolimesnį Baliūno apiplėšimą, staiga iš miško pasi
girdo nors ir neaiškus, skausmingas, širdį veriantis, šauksmas:

— Gel... bė... ki... te!
Vaikų veidai sustingo, širdys nustojo plakti, akys išsiplėtė. 

Sis skausmingas šauksmas dar pasikartojo:
— Gel... bė ... ki... te!
— O Jėzus, Marija! — tik suriko vaikai, ir kaip viesulo pa

gauti šoko iš vietos ir rėkdami, kiek turėjo jėgų, pasileido į 
namus.

Atbėgusiųjų išsigandusių vaikų šauksmas, kad pamiškėje 
galvažudžiai žmogų piauna, visą kaimą sukėlė. Pabudę ūki
ninkai, griebdami kas ginklą, kas kirvį, o kas gerą baslį, susi
rinko ir kartu nubėgo į pamiškę, kur dar degė vaikų laužas. 
Balsiai kalbėdami žmonės skubėjo prie laužo. Tačiau nepriėję 

laužo sustojo... Gęstančio laužo šviesoje aiškiai buvo matomas 
kniubščia gulintis žmogus.

— Vargšas, gal jau nebegyvas? — prasitarė kažin kas iš 
ūkininkų, ir visi priėjo arčiau.

Nustebę ūkininkai pamatė sublogusį, išblyškusį, suplėšytais 
drabužiais jaunuolį, kuris nežiūrint ir garsių kalbų, gulėjo ne
judėdamas. Drąsesnieji vyrai pervertė jaunuolį ant šono. Kiti 
padėjo naujų žabų į gęstantį laužą. Laužas aiškiai apšvietė jau
nuolį. Nejaukumas pranyko. Vienas jų padėjo ranką ant jau
nuolio širdies ir pastebėjęs vos jaučiamą jos plakimą, garsiai 
sušuko:

— Dar gyvas! Be sąmonės!...

KITAME NUMERY — šio skyriaus tęsinys. Ūkininkai Vy
tautą parneša į kaimą, pagirdo ir jis atsigauna. Atsigavęs pra
deda maldauti, kad eitų mokslininkų gelbėti. Kaimiečiai iš pra
džių netiki jo pasakojimams. Paskiau pažada eiti, bet tik iš
aušus. Vytautas užmiega, o kai rytą nori jį prižadinti, nieku 
būdu negali. Pagaliau vistik pabunda ir visi nueina lapės urvo 
kasti. Ilgai kasę, pagaliau atkasa ir mokslininkus randa gyvus. 
Iškviestas gydytojas juos atgaivina, bet dar ilgai paserga, kol 
pasveiksta.
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jimų pažįstate skautybės idealus ir, be abejo, juos 
aukštai vertinate.

Jūsų vaikai yra užsidegę skautybei. Ji duoda 
jiems gerų minčių, sveiką aplinką ir bendravimą, įvai
rų progų lavintis ir auklėtis, Skautybės įtaka jiems 
yra didelė ir jie jai pasiduoda be sclygų. Tą ir Jūs 
nekartą pastebėjote.

Šią vasarą prie Kauno susirinks iš visos Lietuvos 
skautiškasis jaunimas stovyklauti. Skautės ir skau
tai stovyklaus atskirose, labai didelėse, stovyklose. 
Šios dvi stovyklos visiems skautams ir visoms skau
tėms yra nepaprastai reikšmingos. Tūkstančiai ber
niukų ir mergaičių svajoja pakliūti čia stovyklauti. 
Jie ir mes visi darome, ką galime, kad tik kuo di
džiausias tų svajotojų būrys čia galėtų atvykti.

Daug kartų patys vaikai, nebegalėdami savo jė
gomis įveikti kliūčių, kreipėsi į Jus pagalbos. Šį 
kartą mes visi vieningai prašome ir Jus padaryti vis
ką, kad Jūsų vaikai, skautai ir skautės, turėtų laimės 
stovyklauti tautinėse skautų ir skaučių stovyklose.

Tai vienas mūsų prašymas.
Antras yra toks: laukiame ir Jūsų atvykstant į 

šias stovyklas pasisvečiuoti ir savo vaikų stovyklau
tojų aplankyti.

Daug kartų Jūs ėjote iš vien su savo skautais - 
ėmis. Prašome eiti ir šį kartą.

Tik Jūsų, skautiško jaunimo tėvų ir rėmėjų, pa
dedami, skautai ir skautės galės įkurti savo svajonių 
palapinių miestus pušynuose.

Būkite jų džiaugsmo liudytojais.
III. MALONŪS BUV. SKAUTAI-ĖS!
Jus esate musų skautybės pionieriai. Jus padė

jote tam dideliam darbui, kokį dabar skautų judėji
mas dirba, pagrindus. Kai kūrėte skautybės pradus 
centre arba skiepinote jos daigus įvairiose mūsų že

mės vietose, darbas buvo sunkus, netikras, aplinka 
niūri ir tamsi, bet Jūsų troškimai, svajonės ir jaunys
tės entuziazmas buvo už viską didesni. Tuo Jūs ir 
rėmėtės.

Jūsų idėjos ir Jūsų pastangos nežuvo. Neskait
lingi buvo Jūsų būreliai. Šiandien skautiško jaunimo 
yra arti dviejų dešimtų tūkstančių. Tai skaičius, žy
miai prašokęs pirmąsias Jūsų svajones.

Mes, dabar esą aktyvūs skautiško judėjimo da
lyviai, visada gyvai jaučiame Jūsų padėto darbo žy
mes ir Jus visada minime su didžiausia pagarba.

Jūsų, pirmųjų skautybės pionierių ir iš viso bu
vusiųjų skautų-čių, yra keleriopai daugiau, kaip yra 
aktyviųjų skautų-čių. Mes manome, kad Jūsų skai
čius yra apie 60—80 tūkstančių žmonių.

Jūs perėjote skautų-čių eiles, išėjote skautiško 
lavinimo įtakos kelią, turėjote džiaugsmingų dienų ir 
gal nepasiekiamai aukštų svajonių. Dabar Jūs esate 
platesniame kelyje ir jau kuriate visai Lietuvai kelią.

Sąlygos gal kitos ir Jūs nebeturite progos būti 
aktyvūs skautai ir skautės. Bet mes, brangindami 
Jūsų nudirbtąjį skautišką darbą, branginame ryšius 
su Jumis.

Štai sukuriam savo du palapinių miestus prie 
Kauno. Įsitaisysime taip, kaip Jūs mokėte ir kaip 
mes išmokome.

Kviečiame Jus, Buvusieji Skautai ir Skautės, 
būti mūsų svečiais tautinėse stovyklose. Mes Jūsų 
labai širdingai laukiame.

Ligi pasimatant.
Visi į stovyklas!
Su skautiškais linkėjimais

Jūsų
Senas Skautas.

1938 m. birželio mėn. 10 d.

Moksleiviai skautai atleidžiami tautinėn stovyklon
Kūno kultūros rūmų nustatyta 

tvarka (1936 m. aplinkraštis Nr. 1799) 
moksleiviai turi stovyklauti Kūno 
kultūros rūmų ruošiamose stovyklose 
ir keliauti.

Brolijos vadija, norėdama duoti 
progos pagal tą tvarką turintiems sto
vyklauti moksleiviams skautams daly
vauti tautinėje skautų stovykloje, pra
šė šių rūmų direktorių leisti mokinių 
stovyklose nestovyklauti ir nekeliauti 
tiems VH-ųjų klasių mokiniams skau
tams, kurie yra:

a) išstovyklavę skautų stovyklose 
bent 25 paras ar b) išstovyklavę skau
tų vadų stovykloje 10 parų ir c) nu
keliavę pėsti, dviračiais, raiti, laiveliais 
ar baidarėmis tėvynės pažinimo tikslu 
bent 100 km, jei apie stovyklavimą ir 
keliavimą paliudija tuntininkai ar vie
tininkai.

Į tą raštą (š. m. 11.19 Nr. 217) bro
lijos vadijai atsakydami, kūno kultū
ros rūmai atsiuntė tokį raštą (š. m. 
III.17 Nr. 962):

„L. S. S. Skautų Brolijai
Kūno Kultūros Rūmai, atsižvelg

dami i š. m. Brolijos jubiliejinės tau
tinės stovyklos reikšmę, sutinka, kad 
gimnazijos VII klasės mokiniai skau
tai, kurie yra išstovyklavę skautų sto

vyklose bent 25 paras ar skautų vadų 
stovyklose 10 p. ir keliavę bent 100 
km, būtų su tuntininkų bei vietininkų 
liudijimais atleidžiami iš š. m. Kūno 
Kultūros Rūmų rengiamos stovyklos 
Giruliuose“.

Dvi draugės po stovyklinių pietų.
Majoro O. Milaševičiaus nuotr.

(parašai). Direktorius. Inspektorius.
Vyriausia brolijos vadija savo š. m. 

aplinkraščiu Nr. 665 pavedė tuntinin- 
kains ir vietininkams padaryti reikia
mų žygių vietose ar skautams išduoti 
pažymėjimus apie jų stovyklavimus ir 
keliavimus, kad visi norintieji galėtų 
šia kūno kultūros ramų duodama len
gvata pasinaudoti.

Mokykimės prekybos
Į L. V. S. Kauno Prekybos Mokyklą 
priimami mokiniai-ės, ne jaunesni 16 
metų amžiaus, baigę 4 klases gimnazi
jos ar joms lygios mokyklos kursą. 
Kandidatai paduoda prašymą mokyk
los direktoriaus vardu. Prie prašymo 
reikia pridėti: savo gyvenimo aprašy
mą (curriculum vitae), metrikus, pa
žymėjimą apie baigimą keturių klasių 
ir 2 fotografijas. Prašymai priimami 
iki rugpiūčio mėn. 25 d.
Mokyklos adresas: L. V. S. Kauno Pre
kybos Mokykla, Kaunas, Uosto kran
tas 6. Įėjimas iš Kęstučio g-vės Nr. 59 
(priešais Valstybės Teatrą).

■ 239 ■

11



wusa didžioji seinn
ŠIO SKYRIAUS BENDRADARBIUS PRAŠOME:

• Rašyti ne apie kasdieninio gyvenimo 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.

Akademinio skautų jaunimo padangėje

STUD. SKAUTŲ KORP! „VYTIS“.
Gražus vytiečių laimėjimas.
Gegužės mėn. 28 d. Kaune 

įvyko akademinio jaunimo spor
to sąjungos surengtos studentų 
mažojo kalibro šautuvų ekipinės 
ir individualinės iš pistoletų šau
dymo varžybos. Ekipos rungėsi 
dėl kariuomenės vado skirtos 
pereinamosios dovanos.

Ir štai tarpkorporacinėse eki
pų varžybose iš mažojo kalibro 
šautuvų korp! „Vytis“ ekipa lai
mėjo pirmą vietą ir gavo 1938 
m. Vyt. Didžiojo universiteto 
šaudymo meisterio vardą ir ka
riuomenės vado pereinamąją do
vaną. Štai rungtynių duomenys: 
laimėjusi „Vyties“ korp. ekipa 
surinko 933 taškus (iš 1.000 ga
limų), antroji vieta teko „Ra
movės“ korp. — 930 t., trečioji 
„Sajos“ korp. — 921 t., „Plieno“ 
korp. ketvirtoji — 910 t., penk
toji „Neo-Lithuania“ korp. — 
857 t.

Individualiai duomenis ver
tinant vytietis Pažiūra užėmė 
antrą vietą su 195 taškais (iš 
200 galimų). Pirmoji vieta ati
teko ramovėnui Jucevičiui su 
198 t. Pistoletų varžybose ge
riausiai pasirodęs vytietis Vai- 
norius laimėjo penktą vietą.

Korp. „Vytis“ ekipą sudarė 
šie korporantai: Stasiškis, Mor- 
keliūnas, Perekšlis, Pažiūra ir 
Vainorius. Pažymėtina, kad vy- 
tiečiai šaudymo sportą jau seniai 
mėgsta ir pasiekia neblogų re
zultatų. Daug vytiečių, ypatin
gai iš ats. karininkų tarpo, dir
ba Kauno šaulių būriuose, kur 
taip pat pasižymi šaudymo srity.

V. S.

Skautų vyčių įžodis.
Gegužės mėn. 21 į 22 d. nak

tį buvo korporacijos skautų vy
čių įžodis. Senieji vyčiai ir kan
didatai, ėję su specialiu uždavi
niu, susitiko prie Jėsios (netoli
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šaudyklos). Kandidatai, atlikę 
budėjimą, įkopę į aukštą skardį, 
prisidėjo prie bendro vyčių lau
žo. Įžodį davė senjorai: BĮ užma
nąs, Bražėnas, Jonaitis, Milak- 
nis, Petrauskas, Vaitelis ir Žu
kas. Jiems užrišo kaklaryšius ir 
sveikino korp! vadas St. Kairys 
ir vyčių vadas senj. Klimavičius.

Dar sudainavę atskubančiam 
rytui ir Jėsiai bei jos slėniams 
kelias dainas, vyčiai nužygiavo 
atgal į miestą.

Pakely susitikom seses stu
dentes skautes, kurios tą rytą 
irgi davė vyresniųjų skaučių 
įžodį.

Korporacijos pavasario šventė.
Gegužės mėn. 25 d. vakare 

Dr. J. Basanavičiaus pušyne, 
tautinės stovyklos vietoje, buvo 
tradicinė korporacijos pavasario 
šventė — uždaras laužas.

Laužą užkūrė korp! garbės 
narys prof. Stp. Kolupaila. Įsi
liepsnojus laužui, jo kurstyto
jui stud, skautui Vyt. Smalevi- 
čiui junj. tėvūnas St. Obucha- 
vičius uždėjo junjoro kepurę. 
Tuo būdu korporacijon priim
tas dar vienas narys — junjoras.

Po keletos nuotaikingai su
dainuotų dainų senj. A. Jurgutis 
papasakojo žiupsnį minčių apie 
akademinį ir šiaip gyvenimą.

Prasidėjo keliamųjų junjorų 
„egzaminai“. Kiekvienas junjo
ras turėjo atsakyti į įvairius 
senjorų duodamus klausimus. 
Kai kuriais klausimais buvo ki
lę įdomių diskusijų.

Prie korp! vėliavos junj. Bo- 
binskas davė skauto įžodį. Taip 
pat įžodį — senjoro pasižadėji
mą davė naujai pakeltieji į sen
jorus junjorai — M. Masiulis, 
Pr. Gudaitis, Stp. Kryževičius, 
V. Slavinskas ir G. Juškėnas. 
Korp! vadas Stp. Kairys uždėjo 
jiems senjorų kepures, korp! 

spalvas ir pasveikino. Sveikino 
ir korp! garbės narys prof. Stp. 
Kolupaila, kuris pasidžiaugė vy
tiečių jaunatviška dvasia ir en
tuziazmu. Esą, jei jis dabar ga
lėtų atjaunėti kaip Faustas, tai 
būtinai antrą kartą gyvenimą 
gyventų tik skautu.

Dar širdingai atsisveikino su 
savo buvusiais junjorais jų tė
vūnas St. Obuchavičius.

Į sveikinimus atsakė visų pa
keltųjų vardu senj. Masiulis.

Suėję ankštu ratu prie laužo 
visi sugiedojo — „Ad meliorem“, 
korp! tradicinę giesmę ir Tau
tos himną.

Besiskirstant vytiečiams na
mo, galingai skambėjo jų dai
nos pušyne, kuriame netrukus

STUD. SKAUČIŲ DR-VĖ.
Pavasario šventė.

Kiekvieną pavasarį studentės 
skautės susirenka švęsti savo 
šventę. Tai pavasario ir džiaugs
mo šventė! Čia susirenkame vi
sos, ateina mūsų draugai ir pa
žįstami, ateina mūsų broliai vy
tiečiai.

Šiemet šią šventę turėjome 
gegužės mėn. 26 d. Pradėjome ją 
pamaldomis studentų bažnyčio
je. Visos padėkojome Aukščiau
siajam už visa, ką gera iš Jo 
esame gavusios; paprašėme pa
laimos ir stiprybės naujuose 
mūsų darbuose, kurie yra tik
rai dideli ir sunkūs.

Iškilminga sueiga „Pažangos“ 
rūmų salėje. Tarp daugelio se
sių tuoj pamačiau ir mūsų gar
bės narę vyr. sktn. Čiurlionienę 
ir mūsų malonų globėją, taip 
pat garbės narį, prof. Končių. 
Buvo apsčiai ir brolių vytiečių, 
kurie stengėsi būti malonesni 
vienas už kitą, taip, kad paties 
maloniausio ir neteko matyti...

Prezidiuman pakviečiama 
vyr. sktn. Čiurlionienė, prof. 

stovyklaus iš visos Lietuvos su
važiavę skautai.

Ilgai ilgai dar atsimins vytie- 
čiai, ypač naujai „iškeptieji“ 
senjorai, šį laužą — pavasario 
šventę.

Dalyvavom ir sesių šventėje.
Gegužės mėn. 26 d. vytiečiai 

su savo globėju prof. Ig. Končiu
mi dalyvavo sesių stud, skaučių 
pavasario šventėje. Naujai pa
keltąsias senj ores vytiečiai per 
savo vadą Stp. Kairį ir arbiter 
elegant. M. Naujokaitį apdova
nojo gėlėmis ir nuoširdžiai pa
sveikino.

Iš viso pastaruoju laiku tarp 
sesių stud, skaučių ir vytiečių 
palaikomi glaudūs ryšiai — ben
dravimas. Germantas.

Končius, korp! „Vytis“ vadas 
psktn. Kairys. Keletas nuošir
džių draugininkės žodžių ir vi
sos susikaupusios, rimtos. Visų 
veiduose slankioja švelni, malo
ni šypsena, kiekviena jaučia sa
vo sieloj didelę šventę, kiekvie
na prisimena savo pirmąją 
šventę Alma Mater sienose.

Dvi naujos sesutės duoda pa
sižadėjimą.

Dešimt kandidačių pakelia
mos tikrosiomis narėmis. Kan
didačių vadės atsisveikinimas, 
spalvų uždėjimas, pasižadėjimas, 
kurį priėmė vyr. sktn. Čiurlio
nienė — ir mūsų naujai pakelto
sios atrodo kaip tikros gėlės. 
Viena paskendusi neužmirštuo
lių žieduose, pati panaši į tą 
kuklų žiedelį, kita su rožių 
puokšte išdidžiai stovi... Čia jau 
atsirado ir pats maloniausias 
brolis, kuris kartu su kandida
čių vade ir globėjomis papuošė 
naujai pakeltąsias gėlėmis. Pri
siminiau, kai aš stovėjau kelia
mųjų vietoje. Tikrai laiminga
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(IRISU DIDŽIOJI SCIW.I
buvau tada. Šiandien tik dvi di
delės ašaros išsirito iš akių...

Kalba vyr. sktn. Čiurlionie
nė. Man atrodė, kad šiandien ji 
dar nuoširdžiau, dar gražiau kal
bėjo, kaip visuomet. Tikrai ne
liko nė vienos sesės, kuri ne
būtų dėjusis tas gražias mintis 
giliai į galvą ir į širdį...

Prof. Končiaus keletas žo
džių ir pasijutom esančios tame 
gražiame, žavingame kaime. 
Nors prof. Končius kalba tik 
apie žemaitišką kaimą, kuris 
man, suvalkietei, yra svetimas, 
bet vis tiek malonus, todėl, kad 
tai yra kaimas.

Vytiečių vadas, visų savo bro
lių vardu, pažada visuomet nuo
širdumą, pažada ištiesti savo 
stiprią, brolišką ranką. Mes jau
čiame, kad dažnai mums toji jų 
tikrai stipri ranka reikalinga ir 
mes jos laukiame; laukiame ne 
žodžių, bet tos stiprios rankos. 
(Vytiečiai, įsidėmėkit! Siūlant 
stiprią ranką, paprastai, rodos, 
prašoma ir silpnos širdies?... 
Red.).

Vakare pas draugovės mece
natą pulk. Tumą draugiškas su
buvimas. Po susikaupimo reikia 
ir pasidžiaugti, pasilinksminti.

Gabija.

Draugovės kandidatei
JANINAI MILAŠIŪTEI, 

dėl tragiškos brolio mirties, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

V. D. U. stud, skaučių dr-vė.

Kėdainių tunto Grinkiškio 
IV-sios „Vilniaus“ draugovės 
globėjui

J. MASEVIČIUI, 
jo brangiai dukrelei mirus, nuo
širdžią užuojautą reiškia 

dr-vės vadovybė ir skautai.

Ilgamečiam „Skautų 
Aido“ bendradarbiui 
GEDIMINUI

VAITIEKAIČIUI, 
jo tėveliui mirus, nuo
širdžią užuojautą reiš
kia
„Sk. Aido“ Redakcija.

Šiame numery turėjome 
Įdėti „Suk galvą“ skyriaus 
skelbiamo konkurso, už 
kurį skiriamos premijos, 
sąlygas ir uždavinių, bet 
netikėtai pristigus vietos, 
palikome kitam numeriui 
jau surinktą medžiagą.

Skautų ir skaučių tuntuose

KAUNO AUŠROS SKAUTŲ TUNTAS.

Paskaitykit broliai, sesės, 
ką čia rašo gaisrogesis!

Ir buvo karštos priešgaisri
nės propagandos savaitės diene
lės gegužės mėnesį. Prasidėjo 
jos gegužės mėn. 21 dienos iš
vakarėse Kauno ugniagesių ko
mandoje, kur tuoj teko pajusti 
tą įtemptą atmosferą, persisun
kusią susijaudinimu. Pavojus — 
nėra laiko daug kalbėti, per tris 
minutes reikia pilnoje tvarkoje 
sėdėti mašinoje, o čia jau švil
pukas ir viena mašina po ki
tos, kaukdamos devyniais bal
sais, važiuoja Parodos aikštės 
link, kur atlikus tariamąjį gais
ro gesinimo darbą buvo susi
tvarkyta ir jau 19 vai. Kauno 
kapinėse susirinko visų Kauno 
civilių, karių ir skautų koman
dų daliniai pagerbti čia palaido
tus žuvusius ir mirusius ugnia
gesius bei ugniagesybos veikė
jus. Komandų daliniams išsiri
kiavus prie paminklo žuvusiems 
kariams, į ugniagesius trumpą ir 
jautrų žodį tarė mjr. A. Ružan- 
covas. Vėliau, tradicinio patik
rinimo metu ir dedant mums 
gėles ant antkapių, kiekvienas 
širdy jautėme, kad tą pagarbą 
atiduodame tikriems pasišven
tėliams, žuvusiems nuo dujų ar 
katastrofose, įvykusiose skubant 
artimui į pagalbą.

Iš kapinių visi vykome prie 
Nežinomojo Kareivio kapo į ka
ro muziejaus sodelį, dalyvauti 
vėliavos nuleidimo iškilmėse ir 
pagerbti žuvusius dėl Lietuvos 

nepriklausomybės. Po iškilmių 
prie Nežinomojo Kareivio kapo 
visi dalyvavusieji, kartu su ug
niagesiais, mašinomis pravažia
vome svarbesnėmis miesto ir 
priemiesčių gatvėmis. Tada visi 
galėjo stebėti ir įsitikinti, kad 
jų turtams ir gyvybei saugoti 
yra gera ir pajėgi organizacija.

Sekmadienį, gegužės mėn. 
22 d., mūsų skautukai, trisde
šimts vyrukų, pridengę galvas 
šalmais, gražiai žygiavo Įgulos 
bažnyčios link. Ten buvo ugnia
gesiams pamaldos, kuriose da
lyvavo daug įžymių valstybės 
bei ugniagesybos veikėjų. Pa
maldų metu kun. Puleikis pa
šventino mūsų, XII „Perkūno 
Dievaičio“ ugniagesių dr-vės 
vėliavą, vėliau pasakė turtingą 
ir gražų pamokslą, kuris tiesiog 
jaudinte jaudino mūsų jaunas 
sielas.

Pamaldoms pasibaigus čia 
pat Nepriklausomybės aikštėje 
įvyko ugniagesių paradas, kurį 
priėmė vidaus reikalų ministe
ris pulk. S. Leonas. Pasisveiki
nęs su išsirikiavusiais ugniage
siais, ministeris pasakė kalbą. 
Prieš paradą skautams ugnia
gesiams buvo įteikta vėliava. 
Vėliavą įteikė vidaus reikalų 
ministeris, kuriam perduodamas 
vėliavą įteikti skautų ugniagesių 
komandai brolijos vadas pulk. 
Šarauskas pasakė trumpą, bet 
nuoširdžią ir reikšmingą kalbą, 
pabrėždamas mūsų pasirįžimą 
dalyvauti svarbiame ugniagesy

bos darbe ir tinkamai prisidėti 
prie to gražaus darbo, kurį pa- 
sirįžom dirbti Dievui, artimui ir 
tėvynei.

Po vėliavos įteikimo prasi
dėjo paradas. Tačiau ne visiems 
teko žygiuoti parado maršu, nes 
tą maršą pakeitė pavojaus sire
na ir per keletą sekundžių pa
liko tik ugniagesių orkestras ir 
mūsų vos pusė, nes kiti dar 
spėjo nuvažiuoti į gaisrą. Nors 
gaisras mums paradą sutrukdė, 
bet toks įvykis parodė visuo
menei, kaip mes turime visuo
met budėti ir kad mūsų budru
mą bei savo pareigai atsidavimą 
negali sutrukdyti nors ir labai 
reikšmingi įvykiai.

Gražiausia ir mums įspūdin
giausia propagandos programos 
dalis buvo savaitės išvakarės ir 

Vid. reik, ministeris pulk. Leonas įteikia „Perkūno Dievaičio“ 
skautų ugniagesių draugovei vėliavą.

pirmoji diena, nes vėliau neteko 
ką įdomesnio nuveikti), tik da
lyvavome didesnio gaisro gesi
nime Vilijampolėje, kur iš tik
rųjų dirbome iš visų jėgų. Tie
sa, po gaisro dalyvavome rink
liavose ir lipdėme propagandi
nius plakatus.

Taip ir nepamatėme, kaip 
praėjo propagandos savaitė. 
Taip pat paminėtinas mūsų da
lyvavimas, nors negausus, ka
dangi mūsiškių dalis stovykla
vo tuo metu Kleboniškyje, pa
rodomajame gaisro gesinime, 
kuris įvyko atsilankius į Kauną 
Anglijos ugniagesių veikėjui 
p. Thomui Cookui.

O dabar iki pasimatant tau
tinėje stovykloje Panemunėje. 
Mes parodysime ir ten, ką ga
lime. D-vės koresp. Giedrys.
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ŠAKIŲ SKAUTŲ-ČIŲ TUNTAI.

KLAIPĖDOS SKAUČIŲ TUNTAS.
Iškyla sekant kelionės ženklais.

Gegužės mėn. 16 d. „Jūratės“ 
dr-vė padarė sueigą — iškylą į 
mišką. Į parinktą vietą nuėjome 
kelionės ženklais kiekviena skil
tis atskirai. Stovykloje laukė 
draugininke vyr. sk. B. Kap- 
liauskaitė ir adjutante vyr. skilt. 
A. Valaitytė. Pailsėjusios žaidė
me ir atlikome keletą uždavinių 
su kompasu ir Morzės abėcėle. 
Paskiau buvo keletas pranešimų 
ir mes nusifotografavusios žy
giavome namo linksmos, su dai
na.

Rajono šventė.

Gegužės mėn. 21 d. įvyko 
Klaipėdos rajono šventė. Joje 
dalyvavo ir Klaipėdos skaučių 
tuntas. Tuntams išsirikiavus Vy
tauto Didžiojo gimnazijos salėje, 
atvyko rajono vadas pulk. Itn. 
Breimelis, lydimas tuntininkų.

RADVILIŠKIO SKAUTŲ VIETININKIJA.
Vietininkijų įkūrimo šventė.
Š. m. balandžio mėn. 5 d. 

Radviliškio skautai ir skautės 
turėjo didelę šventę — buvo 
įkurtos Radviliškyje atskiros 
skautų ir skaučių vietininkijos. 
Iškilmingoje sueigoje, dalyvau
jant brolijos vadui vyr. sktn. 
Šarauskui, Šiaulių rajono vadui 
brig. gen. Rėklaičiui, Šiaulių 
skautų tunto atstovui sktn. Kar
tonui, 170 skautų-čių, skautų 
rėmėjams ir skautų tėvams bei 
svečiams, kurių buvo apie 300, 
buvo perskaitytas tarybos pir
mininko įsakymas, kuriuo įku
riamos Radviliškio skaučių ir 
skautų vietininkijos ir paskiria
mi vietininkai: skaučių — vyr. 
skautė paskltn. Šarauskienė ir 
skautų — pulk. Itn. Baubliaus- 
kas.

Aukštieji svečiai savo kalbose 
sveikino naująsias vietininkijas, 
iškeldami skautiško veikimo 
vertę tėvynei ir visuomenei. Pa
sakytiems žodžiams patvirtinti, 
būrelis skaučių ir skautų prieš 
savo vėliavą pasižadėjo savo 
gyvenimą derinti su skautų įsta
tais. Naujiesiems sąjungos na
riams užrišo kaklaryšius: skau
tėms—rajono vadas, skautams— 
brolijos vadas, o mazgelius, ku

Šiaulių tuntininkas 
vyr. sktn. Ubeika 
įteikia Šiaulių įgu
los vadui brig, ge
nerolui Rėklaičiui, 
kuris yra vietinio 
skautų rajono va
das, skautų šautuvą 

kariuomenei.

Pulk. Itn. Breimelis pasveikino 
skautus ir savo kalboje iškėlė 
įžodžio reikšmę.

Vėliau buvo įžodis. Būti iš
tikimiems skautų idealams pasi
žadėjo kiekviena draugovė at
skirai. Kaklaryšius užrišo rajo
no vadas, o gerąjį mazgelį — 
skaučių tunto tuntininkė psktn. 
Žemgulienė. Skautės buvo ap
dovanotos gėlėmis. Keletai skau
čių buvo suteiktas aukštesnis 
laipsnis. Oficialiąją dalį baigus, 
buvo pasirodymai: dvi skautės 
padainavo, kitos vaidino ir buvo 
naskaitomas šventei skirtas laik
raštis. Po pasirodymų vėl visi 
išsirikiavo. Pulk. Itn. Breimelį 
papuošėme skaučių, skautų ir 
jūros skautų ženkleliais. Rajo
no vadas buvo išlydėtas su ova
cijomis. Po to sekė „linksmas 
subuvimas“ — šokiai.

Žuvėdra.

rie primins jiems kasdienines 
skauto pareigas, naujieji vieti
ninkai.

Po įžodžio brolijos vadas pa
ragino vietos skautų rėmėjus 
dar glaudžiau susiburti į vieną 
vienetą. Jiems vadovauti pa
kvietė vietos įgulos viršininką 
gen. št. pulk. Itn. Sidabrą, kurį 
skautai-ės ir svečiai sutiko nuo
širdžiomis ovacijomis.

Oficialinei daliai pasibaigus 
įvyko „linksmoji dalis“ — buvo 
demonstruojama filmą, vaizduo
janti Lietuvos kultūrinį gyveni
mą, Palangos sąskrydį ir Kau
no jaun. skautų šventę. Tenka 
pažymėti, kad ekrane pasiro
džius J. E. Skautų Šefui, Res
publikos Prezidentui, skautų 
įkūrėjui Baden-Poveliui ir ki
tiems skautų vadams, skautai ir 
svečiai juos entuziastingai svei
kino.

Šventė baigėsi vietos karinin
kų ramovėje įvykusiu skautų 
vadų ir rėmėjų pobūviu, kuria
me nuotaikingai praleista kele
tas valandų. Sakalų Juzė.

Red. prierašas. Koresponden
cija pavėluotai į laikraštį pateko 
dėl redakcijos kaltės — užsigu
lėjo surinkta spaustuvėje.

Retos iškilmės.
Aukšti svečiai retai teatlan

ko Zanavykuos sostinę — Ša
kius, tačiau šeštadienį (V.30 d.) 
juos aplankė net keletas. Į iš
kilmingą tuntų (skautų ir skau
čių) sueigą buvo atsilankęs ne
išsemiamos energijos skautų 
brolijos vadas vyr. sktn. pulk. 
J. Šarauskas, seserijos atstovė 
sktn. Arminaitė ir vyriausios 
skautų vadijos bendradarbis 
Amerikos lietuvis ats, Itn. Mo
tuzą. Šią iškilmingą tuntų suei
gą atidarė Šakių skautų tunto 
tuntininkas psktn. pulk. Itn. Br. 
Pečiulis. Per iškilmingą sueigą 
buvo įteiktos Šakių skautų tun
to rėmėjų būrelio vardu Dr. V. 
Kudirkos ir Kunig. Birutės 
dr-vėms vėliavos. Skautų rėmė
jų būrelio pirmininku yra ap
skrities viršininkas p. Namikas.

Motinos dienos minėjimas.
Pasibaigus iškilmingai suei

gai buvo Motinos dienos minė
jimas. Gražiai ir įspūdingai pa
minėta. Čia motinos garbei buvo 
padeklamuota eilėraščių, pa
skaityta laiškų, parodytas vie
nas vaizdelis. Be to, skautės 
(Kunig. Birutės dr-vės) pravedė 
dr-vės sueigą, skirtą vien pa
minėti savo brangiosioms ma
mytėms. Visi šią dieną prisimi
nėme tą brangų vardą Motina, 
jos nemiegotas naktis, baimę, 
vargą ir jos begalinę meilę... 
Laimingi tie skautai ir skautės, 

Štai ką padaro veiklūs vadovai! Giedraičių jaun. skautų ir 
skaučių draugovė, kuriai vadovauja pasktn. Viliūnas, įteikia vie
tinio šaulių būrio vadui iš dr-vės narių asmeninių santaupų įgy

tą šautuvą.

kurie dar tebeturi savo motiną, 
nes:
„Ant tavo kelių, motinėle, 
Padėt galvelę taip saldu, 
Čia mane gaubi, kaip baltą vėlę, 
Ramybės angelo sparnu“ ...

(Motinai. P. Preikšo).

Kultūrinė filmą — Lietuvos 
vaizdai.

Po minėjimo buvo rodoma 
filmą — Lietuvos vaizdai. Ją at
sivežė Amerikos lietuvis ats. 
Itn. p. Motuzą, kuris kartu at
važiavo su brolijos vadu. Pa
matėme Lietuvos gražių vietų: 
kalnų, ežerų, gražių pastatų, 
griūvėsiu, piliakalnių... Be to, 
dar pamatėme ir Amerikos vaiz
dų, ten, kur gyvenama lietuvių, 
jų statytų trobesių, jų įrengtų 
gražių lietuviškų aikštelių. Gra
žūs vaizdai, bet dar gražesni p. 
Motūzos teikiami tų vaizdų pa
aiškinimai. Nors jis Amerikoje 
gimęs ir augęs, tačiau labai gra
žiai kalba lietuviškai.

Be to, p. Motuzą pažadėjo 
atvažiuoti po mėnesio į Šakius 
ir nufilmuoti Šakių žymesnius 
pastatus: ligoninę, mokyklą ir 
kt. Filmai pasibaigus, skautai, 
skautės, gimnazijos mokiniai, 
kiti žiūrovai skirstėsi namo, o 
mūsų vadai: pulk. J. Šarauskas, 
seserijos atstovė ir p. Motuzą 
buvo pakviesti skautiškos vaka
rienės, kurioje dalyvavo skautų 
rėmėjai, vadai, įstaigų viršinin
kai. Viktoras Petraitis.
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Tautinių stovyklų išvakarėse
Laikas tirpte tirpsta: ligi stovyklų 

liko tik 4-3 savaitės. Tas tarpas spar
čiau trumpėja, kaip mes spėjame jį iš
naudoti — pasiruošti savo tautinėms 
stovykloms Pažaislyje ir A. Panemu
nėje. Pats laikas mus verčia kuo gy
viausiai ruoštis nepaprastai svarbiems 
Įvykiams liepos mėnesį.

KO SIEKIAME.

Ruošdami Lietuvos Nepriklauso
mybės 20 metų sukakčių proga šias 
dvi dideles skaučių ir skautų sto
vyklas, norime:

a) suburti skautiškąjį Lietuvos jau
nimą į vieną gyvenimą ir leisti jiems 
džiaugtis skautybės auklėjimo teikia
momis priemonėmis, gyventi savitas, 
įspūdingas, įvairių užsiėmimų dienas, 
pilnas kūrybinės nuotaikos ir geros 
aplinkos;

b) parodyti mūsų visuomenei skau
tiško auklėjimo entuziazmo, dar la
biau pagyvinti skautų ir jų tėvų, rė
mėjų ir skautybės bičiulių bendravi
mą mūsų organizacijos rekomenduo
jamomis priemonėmis;

c) priimti užsienio lietuvių jauni
mo ir svetimų kraštų skautų-čių orga
nizacijų atstovus mūsų skautiško gy
venimo aplinkoje ir sudaryti sąlygas 
jiems arčiau pažinti Lietuvą.

Kiekvienas skautas-ė ir kiekvienas 
vadovas-ė jaučia artinantis nepapras
tai didelės reikšmės stovyklas ir kiek
vienas numano savo pareigas ir atsa
kingumą už savo darbo dalį. Kiekvie
nas mūsų organizacijos narys yra įpa
reigotas dirbti jubiliejinėms stovyk
loms.

Pasiimto uždavinio pasieksime, jei 
atliksime, ką turime atlikti kiekvienas 
bendroje talkoje.

SVARBIAUSIEJI RŪPESČIAI.

Sudaryti stovyklautojų kontingen
tus, juos paruošti, aprūpinti stovykli
nėmis reikmenėmis ir į tą didžiulę tal
ką įtraukti visus sąjungos narius — 
štai mūsų rūpesčių ratas.

Vyresnioji vadovybė centre, išsi
dėsčiusi į sistemingą vienetą, jau daug 
mėnesių dirba sunkų planavimo ir kū
rimo darbą. Drauge, labai daug pa
ėjėta pirmyn. Viskas suprojektuota, 
numatyta, paskelbta ir vykdoma.

Vienetų vadovybės įvairiose vietose 
taip pat daug daro, kad jų pinamam 
tinkle nepaliktų spragų, galinčių su
mažinti bendrą laimėjimą.

Labai užsidegę skautai ir skautės. 
Kas jų nenorėtų būti išrinktaisiais — 
patekti į tautines stovyklas. Visi nori! 
Deja, sąlygos yra taip sunkios, kad tik 

dalis norinčiųjų tepakilus į laimingųjų 
ratą.

Dar yra laiko, dar yra neišnaudotų 
priemonių ir gerų progų—vadai, skau
tai ir jų rėmėjai turėtų visomis jėgo
mis pasistengti, kad kuo didžiausias 
procentas jų vienetų narių stovyklau
tų Pažaislyje ir A. Panemunėje.

Mes norime čia susiburti kuo di
džiausias būrys.

Bet mūsų susibūrimas turi būti 
tvarkingas, harmoningas, aiškus, savi
tas ir nuotaikingas.

Ilgas stovyklinis prityrimas ir darni 
organizacinė sistema duoda tvirtą pa
grindą visą reikalą išvesti tvarkingai.

Tik pareigininkai ir skautai-ės, ku
rie dalyvauja šiame sąjūdyje, turėtų 
įsidėti, kad:

Auklėjimo reikalas yra svarbiau
sias, svarbesnis už visus kitus mažiau 
reikšmingus reikalus. Jį statyti pirmon 
eilėn. Skautybės metodas ir prityri
mas nurodo būdus, kuriais turi nau
dotis skautų ir vadų veikimas;

Pirma turi stovėti bendrasis intere
sas, o atskirų asmenų interesai visada 
yra antraeiliai. Niekas neturėtų reika
lauti sau ar savo minčiai pirmenybės 
prieš kitus ar kitų mintis. Ši sąlyga 
lengvina savitarpio santykius ir daro 
vadovavimą sklandų;

Organizacijos garbei nieko nėra 
perdaug: ir vienetas ii' paskiras sto
vyklautojas gali šiokių tokių patogu
mų tarpais atsisakyti visumos gerovei;

Vadai daugiau gali padaryti, jei jie 
savo sumanymus ir pastangas taiko pa
gal pilną skautybės metodą;

Stovyklautojai yra laimingesni, jei 
jie, būdami skautiškos nuotaikos, dar 
yra ramūs, sotūs ir pailsėję; jų savi
jauta svarbiausia;

Tėvai ir bičiuliai, lankydami sto
vyklas, nori matyti ne tik gražų ir 
sklandų gyvenimą, tvarkingą ir švarią 
aplinką, bet ir laimingus savo vaikus.

Visi sugeba suprasti, kas yra vieno 
kurta, kas visų, ir pagal tą sprendžia 
apie sistemos įtaką; vienas negali at
stoti visų.

DVI YDOS.

Tenka pastebėti, kad dažnai darbe 
arba per karštai imamasi arba vilkina
ma. Tai dvi ydos. Jos ne visai sveti
mos ir mūsų tarpe.

Užsidegėlis (žinoma, visaip geresnis 
už vilkintoją), galėdamas darbui visai 
atsidėti pats, neboja kitų bendradarbių 
sąlygų. Iš galimo didelio darbo išeina 
menkavertis pliuškinimas, suspaudžia
mi žmonės, apyra santykiai ir vietoje 
lauktos naudos, susidaro keblumų.

Apsileidėliai yra blogiausi. Jie pa
tys trūnyja ir, kaip kandys, suėda 
kiekvieną pasirįžimą. Tai savotiški 
„graboriai“ (duobkasiai). Tokių turi
me ir mes. Antai, neatsakinėja į svar
bius ir skubius raštus, viską, ką gau
na nurodyti kitiems, užlaiko savo stal
čiuje; neatlieka savo pareigų ir truk
do kitiems atlikti savo. Nėra ko ste
bėtis, kad vietose, kur skautų-čių dar
bas pakliūva į tokias rankas, viskas 
ima irti: vaikai nusivilia vienetais, 
nusimena ir nustoja domėtis skautybe. 
Graboriai ir tautinėm stovyklom gali 
pakenkti. Išjudinkim apsileidėlius! — 
svarbiausias šūkis.

Darykim, ką turime daryti ir ką 
galime. Išbandykim visas priemones ir 
išnaudokim visas progas. Tautinės sto
vyklos mums yra dideli dalykai, ir 
jiems galime bent šį tą aukoti.

Didelis darbas padaromas tik di
delėmis pastangomis.

V. sk. A. S.

Pranešimai
PAMESTI LIUDIJIMAI.

Sktn. Stefanijos V i 1 ū n i e n ė s, 
gyv. Marijampolėje, Vaičaičio g. 3, III 
serijos liudijimas, duotas vyriausio 
skautų štabo.

Radus pasiųsti Lietuvos skaučių se
serijos vyriausiai vadijai, Kaunas, Ne
priklausomybės a. 4.

KLAIDŲ ATITAISYMAS.

Jūros skautų uniformos aprašyme, 
kuris buvo išspausdintas „Sk. Aido“ 
nr. 8, įsibrovė klaida: kepurės aprašy
me pasakyta, kad lankelis šviesiai mė
lynos spalvos, o turėjo būti atspaus
dinta „Lankelis tamsiai mėlynos spal
vos 6 cm pločio“.

KADA VEIKIA TIEKIMO SKYRIUS?

Skautiškų reikmenių tiekimo skyrius 
iki šiol būdavo atidaras tik iki 14,30 vai. 
Dabar, iki tautinės stovyklos pradžios, 

bus atidarytas nuo 9 iki 17 vai., 
kad skautams būtų patogiau nusipirkti 

kas reikalinga stovyklai.

„MŪSŲ VANDENS KELIAIS“

knygos II leidimas jau išėjo. Knyga 
208 psl. su 150 iliustracijų. 36 maršru

tų upėmis ir ežerais aprašymai.
Už 2 litus ją gausi kiekviename dides
niame knygyne ir skautiškų reikmenių 

tiekimo skyriuje.
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BražviiiiiS.

STOVYKLOS DVASIOS BEIEŠKANT
Reportažas.

Ieškokite ir rasite, tai labai sena 
tiesa, senesnė už mus visus, jei tik, ži
noma, kalba neina apie pinigus, nes pi
nigai yra toks daiktas, kuris visose 
taisyklėse būtinai išimtį sudaro.

Taigi, išsinešęs tiek malonių įspū
džių iš susitikimo su skaučių tautinės 
stovyklos dvasia, ir redaktoriaus pri
spaustas, supratau, kad mano artimiau
sias ir svarbiausias uždavinys — su
rasti skautų tautinės stovyklos dvasią 
ir pasikalbėti su ja, todėl ir pradėjau 
ieškoti. Ieškokite ir rasite ...

*
* *

Nudrožiau į Nepriklausomybės 
aikštę ir, patikrinęs, ar dabar tikrai 
darbo valandos, nedrąsiai įžengiau į il
gą skautų vadijos prieangį. Sienos 
buvo nulipdytos tautinės stovyklos 
plakatais, o prie visų durų rikiavosi 
kaliošai. Palubyje, lyg Damoklo kar
das, kabėjo kažkokį neužbaigtą kon
kursą primenanti baidarė ir visą laiką 
grasino užkristi man ant galvos. Kaž
kur galiniame kambaryje posėdžiavo 
skaučių vadės, kurios, matyt, labai 
karštai diskutavo tautinės stovyklos 
reikalus, nes mano ausis pasiekdavo 
žodžiai: palapinės, pinigai, skautai...

Aplenkiau duris, už kurių ūžė pri
musas, ir pasibeldžiau ten, kur girdė
jau kažką atkakliai švilpaujant tauti
nės stovyklos maršą, akompanuojantis 
rašomąja mašinėle. Kadangi maršas 
parašytas dviem balsams, o tasai „kaž
kas“ galėjo švilpti iš karto tik vienu 
balsu, tai nuo meliodijos įvertinimo 
turėjau susilaikyti. Įėjau.

— Ar negalėčiau?... Aš čia iš... dėl 
„Skautų Aido“... kažkodėl susipynė 
man liežuvis, nes dažnai pasitaiko, kad 

atsidūręs prieš svetimus žmones, ypač 
prieš viršininkus, pasijaučiu pašėlusiai 
nedrąsiai ir net pamirštu, ko norėjau.

— Ach, tai tamsta eilėraščių, tur 
būt, atnešei? — ėmėsi mane gelbėti 
toks nedidelis skautininkas, sėdėjęs 
prie rašomosios mašinėlės.

— Žinote... kaip čia dabar jums 
pasakius? ... Aš, žinoma, tikiu, kad 
jūsų eilės labai gražios ir... Bet re
daktorius skundžiasi, kad, girdi, jam 
poetai visą gyvenimą apkartinę, nes 
jų tiek daug esą, ir visi geri, savaime 
suprantama, kad „Skautų Aido“ vien 
poezijai neužtektų ... Ot, kad jūs taip 
būtumėt žiemą, kada šalta... ir pa
žvelgė į krosnį.

— Ne, labai dėkui, nutraukiau aš 
jo mandagumo akrobatiką. Man ligi 
poeto dar toli. Esu aš paprastas „Skau
tų Aido“ reporteris ir tik tuo skiriuo
si nuo kitų, kad bėdon įkliuvau: 
anądien važiuodamas autobusu su Ma
ryte į Žaliąjį kalną turėjau nelaimės 
redaktorių sutikti, o jis man taip tie
siog ir sako:

— Bražviliau, ką gi tu veiki, jei iki 
šiol dar nesusitikai su skautų tautinės 
stovyklos dvasia? Ar tik ne dėl... ir 
nebaigęs sakinio, akimis parodė į Ma
rytės pusę. Tai ot, ar nebuvo ji šian
dien čia užėjusi?

— Kas, ar dvasia? Ne, jinai čia ne
užeina — kažkodėl jai čia nelabai pa
tinka.

— Tai kurgi ją galėčiau sutikti, jei 
vadijoje nėra? — klausiu susirūpinęs.

— Nežinau, — patraukė pečiais 
mano bendrakalbis. — Gal provincijo
je? Kaime niekur neteko matyti.

Nebeturėdamas ką veikti, žengiau 
pro duris.

Gardūs karių pie
tūs! Kauno skautu
kas kariuomenės ir 
visuomenės dienos 
metu ragauja karių 

valgį.
J. Miežlaiškio 

nuotr.

— O kam čia tiek daug tų stovyk
los plakatų ant sienos? — paklausiau 
atsisukęs tarpdury.

— Tai stovyklos vadi j a savo pato
gumui įsirengė,—paaiškino iš už rašo
mojo stalo imponuojanti asmenybė. 
— Tie plakatai ant sienos tai kaip ir 
laikrodis žadintojas ant stalo... Taip sa
kant, kad stovyklos vadija nepamirštų, 
jog šiemet tautinė stovykla.

Kiek mokėdamas mandagiai padė
kojau ir atsisveikinęs, pasijutau gat
vėje.

— O vistik mes tavęs dar paieško
sime, balandėli! — nusprendžiau ir pa
sukau Laisvės alėja į vieno žinomo 
tunto būstinę.

*
* *

Įėjęs vidun atsidūriau prieš pato
giai atsisėdusį skautininką, kurio visa 
„konstrukcija“ man sakė, kad neabe
jotinai turiu reikalo su autoritetu. 
Pradžioje net pagalvojau, kad tai gali 
būti net pati stovyklos dvasia.

— Tai ką pasakysi? — tiesiog ma
nęs paklausė.

—- Atsiprašau, bet aš visai nesu 
kompetetingas ką nors pasakyti, o tik 
paklausti norėčiau, ar kartais pas jus 
nebuvoja stovyklos dvasia.

— Ne, ne! Neužeina, žinote. Ir 
nėra reikalo, nes mes su ja nelabai 
kaip sugyvename. Gal girdėjote — 
mus, galima sakyti, apgauti tiesiog no
rėjo, žinote. Aš sakiau, kad taip bus! 
Sako: šekit jums taupymo ženklus ir 
taupykite stovyklai. Nieko — mes ma
tematikai ir mūsų neapgausi, žinote. 
Apskaičiavome, kad, jei padėsime pi
nigus į banką, tai gausime procentus, 
o iš procentų vėl procentus ir t. t. Mes 
turime savo taupymo sistemą, žinote.

— Na, žinoma, jūsų visiška tiesa. 
Bet leiskite pasakyti, kad ir tų ženklų 
pagaminimas nemažai vadi j ai kainavo 
ir...

— Mums tai nesvarbu! Mes mate
matikai ir aiškiai matome, kad sutau
pius pinigų geriausia padėti į banką.

— Tiesa, tiesa. Dar geriau, žino
ma, jei turi pakankamai pinigų ir visai 
nereikia taupyti.

Kadangi čia mudviejų nuomonės 
visiškai sutiko, tai buvo kaip tik pato
gus momentas draugiškai atsisveikinti.

*
* *

Išėjęs, ties paštu pastebėjau kal
bantis vieną skautininkę iš skaučių 
stovyklos vadijos su skautininku iš 
skautų stovyklos vadijos, kursai po pa
žastimi turėjo milžinišką fotografijų
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albumą ir portfelį, o ant peties buvo 
užsikabinęs du foto aparatus.

Iš sesės energingų ir vyriškų mos
tų ir iš brolio labai daug ir drauge nie
ko nereiškiančios veido išraiškos spė
jau, kad čia vyksta pasikalbėjimas, 
vertas reporterio ausies, ir, kaip tok
sai, ramiausia sąžine prisiartinau.

— Tai, švelniai sakant, pamėgdžio
jimas!.. Patiko mūsų sumanymas iš
planuoti stovyklą rajonais... — ir ne
pabaigus sakinio sesė staiga pasisuko į 
mano pusę.

— O! kaip man malonu, sakau, kad 
tamstas čia abu atstovus taip drau
giškai besikalbant sutikau. Man rūpi 
išaiškinti tokia viena smulkmenėlė... 
Girdėjau, kad palapinėmis pasidalini
mas nelabai, taip sakant... ne visai 
sklandžiai tarp sesių ir brolių vykstąs?

— Na, taip. Tarp mūsų kalbant...
— pagaliau nudžiugo gavęs progos žo
dį tarti skautininkas.

— O kad ir ne tarp mūsų kalbant!?
— nutraukė sesė. — Kodėl mums ne
imti, jei duoda? Pagaliau jūs tiek daug 
visokių eitynių, lenktynių ir važiuoty- 
nių turėsite, kad jums nebebus kada 
palapinėse būti... Tik leiskite paklausti, 
kas tamsta toks būsi, kad kiši nosį į 
palapines?

Gavau tokį klausimą ir sumišau.
— Aš... aš nieko.... Aš tik... repor

teris.
— Aha! Laikraštininkas, vadinasi?! 

Gal tas pats, kurs iš nieko visokių nie
kų prirašė?! Prie misterijų kabinėjai- 
si?! Likite sveiki! — ir sesė greit nu
ėjo.

— Drauguži, nors tu ir reporteris, 
bet mat tave galai — už tai aš tau 
būsiu visą amžių dėkingas. Girdi, pa
mėgdžiojimas. Čia tik nuomonių skir
tumas, mano manymu, ir daugiau nie
ko... Dar nežinojo, kui' stovyklaus, kai 
mes jau buvome stovyklą išplanavę. 
Ir man už visa atsakyti teko... Sakyk, 
kuo galiu tau atsilyginti, ko tu trokšti?
— paklausė staiga jis mane, lyg bur
tininkas iš „Tūkstanties ir vienos nak
ties“.

— Trokšti, tai daug ko aš trokštu, 
tik skautui atlyginimą už gerą darbą 
lyg ir nedera priimti. Bet, jei pasa
kytum, kur galėčiau rasti stovyklos 
dvasią, būčiau lygiai tiek dėkingas, 
kiek man dabar esi.

— Hm!.. Čia tai blogiau! Kaip tau, 
būsiu atviras ir pasakysiu, kad ir mes 
jos ieškome... Girdėjau, kad ir ji mū
sų ieško, o nesusigaudome ir baigta. 
Gaila, tikrai gaila. Bet einu, nebeturiu 
laiko, — staiga pašoko jis. — Palydėk, 
jei gali.

— Kui' taip skubi? — pasidomėjau.
— Į Panemunę, vandens ragauti. 

Ten stovyklai šešis šulinius iškasėme, 
dabar tris kartus išpompuosime ir ra-

FOTOGRAFUOTI CmALI KIEKVIENAS
knygos antrasis leidimas jau išėjo. Dabar knyga turi 320 puslapių, 206 iliustracijas ir 
10 įvairių lentelių. Dalis iliustracijų kreidiniame popieriuje. 15 pavyzdinių žinomų 
Lietuvos foto mėgėjų nuotraukų.

Patarimai ką ir kaip fotografuoti kiekvienu metų laiku, naktį lauke, teatre ir 
kitur. Specialus skyrius mažojo formato nuotraukų mėgėjams ir daug kitų naujienų, 
kurių nebuvo pirmajame leidime. Sis leidimas nuo pirmojo tiek skiriasi, kad ir pažinti 
nebegalima.

Už 4 lt. gausi šią knygą kiekviename didesniame knygyne, o jei neturėtų, duok 
skautiškų reikmenių tiekimo skyriaus adresą ir patark čia užsisakyti.

gausime, ar tinka vanduo skautams 
gerti.

— Tris kartus išpompuosite?! Ar 
neperdaug rizikinga? Ai' neteks paga
liau skautams smėlį iš dugno gerti? — 
paabejojau.

Skautininkas iš karto truputį susi
rūpino dėl šios naujos minties, bet 
staiga nusiramino ir mane galutinai 
nuramino.

— Jei galima išpompuoti, tai gali
ma bus ir pripompuoti, ar ne tiesa? 
Juk Nemunas netoli.

* 
* *

Einant mums pro miesto sodą ant 
manęs užšoko kažkoks skautininkas 
ir, vos neapvertęs, nudūmė i teatrą 
tokiu greičiu, kad policininkas nebūtų 
spėjęs numerio pamatyti, jei būtų jį 
ir turėjęs.

— Kas gi čia?! Ai- jis rekordą „sta
to“? — paklausiau aš brolį, kai jau 
buvau atgavęs lygsvarą.

— A! Tai tur būt iš laužų vadovy
bės. Matai, susirūpinęs stovyklos lau
žais. Zinai gi, jų įvairių bus. Blogiau
sia tai su vadinamuoju „Nemuno lau
žu“. Nemunas biauriai nuseko, tai gali 
visas laužas ant seklumos „atsisėsti“. 
Ir, apskritai, visokios negerovės prieš 
galą stovyklos vadiją užpuolė — skun
dėsi man skautininkas. — Kad ir su 
įrengimais, ar ne katastrofa?! Per 20 
metų ramiai sau stovyklose žemę ka
sinėjome, smilteles pilstėme, samanas 
pešėme, Lietuvą ir pasaulį meniškais 
ornamentais stebinome, iš stovyklų 
stačiai dailės parodas padarydavome, 
o štai jubiliejaus proga ko prigyveno
me!.. Atsirado rėksnių, kurie šaukia, 
kad gana žemę knisti, kad to visko ne
reikia, atleisk jiems Viešpatie... Kaž
koks Baltasis Juodvarnis net visą 
straipsnį „Skautų Aide“ parašyti ne
patingėjo. Nesuprantu, ką galvoja re
daktorius, jei tokius straipsnius deda. 
Girdi, per visus papuošalus negalima 
praeiti, kojai padėti vietos nėra... O 
kas jį prašo vaikščioti, ką? Kas gi bū
tų, jei ant visų meno šedevrų nesu- 
pratėliai pradėtų purvinomis kojomis 
laipioti?! Tiesiog katastrofa, sakau! 
Vieni šaukia — kastis gilyn, kiti — 
keltis aukštyn. Ir rask, tu žmogus, 
aukso vidurį!.. Jau turiu! — sušuko jis 
ir staiga šoko į Laisvės alėjos vidurį, 

kur kažkokia ponia vedėsi šuniuką. 
Aš, manydamas, kad jis „aukso vidurį“ 
turi, norėjau bėgti paskui, bet...

Skautininkas, apsiginklavęs foto 
aparatu ir atsisėdęs ant portfelio, gau
dė momentą.

— Fotografuoti gali kiekvienas... 
prisiminiau aš vieną knygą ir nuėjau 
toliau sunkiu, erškėčiais klotu repor
terio keliu.

*
* *

Fredoje, ten kur lėktuvai skraido 
ir oras benzinu kvepia, šiaip taip su
čiupau vieną seną skautininką, jau jau 
beveik iš pačių stovyklos viršūnių.

— Broli, stovyklos viršininke, — 
ėjau tiesiog prie reikalo. — Esu repor
teris ir noriu ką nors apie stovyklą, 
apie jos dvasią...

— Aš... nieko nežinau, vadinasi, už 
nieką neatsakau ir, apskritai... Be to, 
aš ne viršininkas, kreipkis į jį patį, va
dinasi — žinai, tasai mažas skautinin
kas. Jis bus, vadinasi, pats didžiausias 
viršininkas.

— Dėkui, — sakau. — Tai gal pa
sakytumėt, kodėl pei' Sekmines šau
kiamas tuntininkų pasitarimas stovyk
los reikalu?

— Todėl, kad reikia, matai, kad 
reikia, vadinasi... — suraukė kaktą. — 
Kai kas iš stovyklos vadijos nori pra
nešimą padaryti, tai kaip be publikos, 
vadinasi. Be to, parodysime tuntinin- 
kams stovyklos vietą, kad žinotų, va
dinasi, nes vėliau gali nebebūti tam 
laiko.

*
* *

Iš tarnaitės sužinojau, kad pats sto
vyklos viršininkas išvažiavo užsienin, 
tui' būt, stovyklos dvasios ieškoti. Va
kar vienas skautukas, eigulio sūnus, 
man papasakojo, kad, esą, stovyklos 
dvasia gyvenanti Panemunėje, Basana
vičiaus šile, kur net nakvojanti ant 
suoliukų. Sako, miesto savivaldybė 
žadanti ją iš ten iškraustyti, nes ji iš 
nuobodumo pradėjusi medžiuose ir 
suoliukuose savo inicialus piaustinėti.

Tai štai kokie dalykai. Ir sugauk 
dabar dvasią miške! Lengva redakto
riui parašyti, kad taip ir taip, girdi, 
sekančiam numery bus pasikalbėjimas 
su skautų tautinės stovyklos dvasia, 
bet tegul pamėgina... Man dabar sta
čiai nepatogu jam akyse pasirodyti, 
nors padariau visa, ką galėjau.
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Varžybos su žuvimis
Atkeliavo vasai’a kartu su karšta 

saule. Upės, ežerai ir ežeriukai tapo 
labai malonūs. „Ak, kad taip galėtų 
pasipliuškenti skaidriam vandenėly“, 
— atsidūsta ne viena, užgulusi ant sta
lo kokią algebrą ar lotynų kalbą, — 
„tam kambary, tai nuo karščio nors 
žiopčiok“.

Bet štai ateina sekmadienis, šven
tė, ar taip koks gabalėlis laiko ir dū
savusi sesė jau Nemune, Šventojoj ar 
Rubikių ežero bangose taškosi. Taš
kytis, pliuškentis žibančiuose vande
nyse — to malonumo daugelis sesių 
vasarą ragauja. Taip pat daugelis jų 
moka plaukti, tačiau taisyklingai 
plaukia tik reta.

Praeitam numery mokėme, kaip 
plaukti „a la brasse“. Šiandien gi pa
kalbėsim apie kitą plaukimo būdą — 
„crawl“. Norėdama gerai kraul sti
lium plaukioti, pirmiausia turi teisin
gai kvėpuoti: nepraryti per daug van
dens, kai galva yra vandenyje. Rei
kia labai skubiai per burną įkvėpti, pa
sukant galvą į šoną, paskum persukant 
kūną peties judėsiu į priešingą pusę 
per nosį ir burną smarkiai iškvėpti.

Kojos turi palaikyti kūną virš van
dens ir taip pat jį stumti pirmyn. Jos 
turi nuolat judėti, mušdamos vandenį

1. Norint išmokti kojų judesių rei
kia, rankomis įsitvėrus lentos, kojo
mis iš šlaunų mušti vandenį (keliai 
kiek sulenkti, kojų pėdos truputį pa
suktos į vidų).

2. Mokantis rankų judesių reikia 
kur nors tvirtai užkabinti kojas. Deši
nė ranka, pirm pasinerdama į vandenį, 
ore aprašo pusapskritimį, tuo tarpu 
kairė ranka stumia vandenį gilyn.
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iš viršaus Į apačią. Kojų galus reikia 
lengvai pasukti į vidų, o pačios kojos 
turi judėti iš šlaunų, kelius truputį 
sulenkti. Tik kulnai išlenda iš van
dens.

Puikus būdas gerai išmokti kojų 
judesius, tai laikantis rankomis už ko
kios lentos, ar ko nors tolygaus, kojo
mis judėti visai nepriklausomai nuo 
rankų.

Rankų judesius taip pat geriausia 
išmokti atskirai nuo kojų. Rankos tu
ri judėti kaip malūno sparnai, viena 
pakeisdama kitą taip, kad kada viena 
ištraukiama iš vandens, kita vandenin 
pasineria. Pasinėrus ji stumia vande
nį į šlaunų pusę, o tuo tarpu kitą ran
ką reikia pakelti, kad ji galėtų iš eilės 
pasinerti.

Paprastai, reikia tris kartus kojo
mis sumušti, kol viena ranka padarys 
savo judesį. Prie to nevienodo kojų ir 
rankų ritmo reikia priprasti.

Aišku, norėdama gerai plaukioti, 
turi kuo daugiausia ir kuo dažniausia 
plaukioti. Tai tu, tur būt, ir darai. Ir 
aš tikiu, kad kai susitiksim stovykloj 
Pažaisly, tu jau plauksi taip puikiai, 
kad visos Nemuno žuvys ir žuvytės, iš- 
kišusios savo smailias galvutes iš van
dens, galės tik žiopčioti iš nustebimo ir 
pavydo. Rita Snitkutė.

3. Plaukimas kraul stiliumi. Kairė 
ranka traukiama iš vandens, tuo tarpu 
dešinioji iriasi gilumoje.

4. Dešinė ranka traukiama iš van
dens, o kairioji tuo tarpu padaro pus
apskritimį gilumoje.

Psktn. A. Urbanavičiūtė.
Lietuvos skaučių istorijos bruožai

(Tęsinys iš Nr. 9).
Pažymėtina, kad 1925 m. rugpiūčio 

mėn. 24 d. trys skautės buvo nuvy- 
kusios į Latvijos skaučių organiza
cijos metinę šventę. Savo kaimynių 
sesių jos buvo labai maloniai priim
tos ir su gėlėmis išlydėtos. Tai bu
vo pirmoji Lietuvos skaučių kelionė,
— pirmas vizitas užsienio skautėms 
ir to vėliau išbujojusio tarp Latvijos 
ir Lietuvos skaučių nuoširdaus ben
dradarbiavimo pirmasis bandymas.

1927 m. skaučių iš viso buvo 1055. 
Iš jų* 100 — jaun. skaučių, 892 — 
skautės, 47 — vyresnės skautės ir 
16 — skautininkių.

Pirmoji Lietuvos skautininke yra 
1923 m. rugsėjo mėn. 20 d. įsakymu 
pakelta A. Blynaitė.

1924 m. pakeliamos į paskautinin- 
kės laipsnį — 1. V. Šikeraitė, 2. E. 
Petkevičiūtė, 3. E. Slučkaitė, 4. A. 
Veitaitė.

1925 m. — 1. O. Masiulytė, 2. A. 
Juškaitė, 3. E. Barščiauskaitė, 4. M. 
Barniškaitė.

1926 m. — 1. D. Kesiūnaitė, 2. A. 
Adomaitytė, 3. A. Morkūnaitė, 4. O. 
Jakubėnaitė, 5. O. Mažėtytė, 6. O. 
Vingilytė, 7. E. Stankevičiūtė. Tai 
pirmosios Lietuvos skaučių vadovės
— skautininkės.

1927 m. balandžio mėn. 20—22 d. 
d. Kaune Vyr. Štabo Skaučių Sky
riaus sušauktas I-as Lietuvos skau
tininkių suvažiavimas, į kurį buvo 
kviečiamos visos skautininkės ir, kur 
jų nebuvo, vyresnio amžiaus skautės 
iš šių vietų: Kauno, Kėdainių, Šiau
lių, Mažeikių, Panevėžio, Linkuvos, 
Biržų, Rokiškio, Alytaus, Lazdijų, 
Marijampolės, Naumiesčio, Klaipė
dos, Palangos, Jurbarko, Vilkaviškio 
ir Kybartų.

Suvažiavimą atidarė Vyriausias 
Skautininkas maj. Kalmantavičius, 
patardamas daryti tik pasitarimą, 
nes pradžioje susirinko tik 14 vado
vių. Bet, atstovių skaičiui padidė
jus, L. S. S. Šefas skautininkių su
važiavimą pripažino teisėtu. Sky
riaus vedėja ir suvažiavimo prezidiu
mo pirmininkė sktn. A. Blynaitė pa
tiekė plačias dienotvarkes. Be pirmi
ninkės prezidiume buvo: sktn. E. 
Barščiauskaitė (vice-pirm.), sktn. M. 
Barniškaitė ir Meižytė (sekretorės).

(Bus daugiau)
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KAS NORI VYKTI Į LATVIJĄ?

Šiais metais Latvijos skautų organizacija rengia IV-ją 
tautinę stovyklą. Stovykla bus Rygos pajūryje Lielupėje- 
Bulduruose nuo liepos mėn. 22 d. ligi rugpiūčio mėn. 1 d. 
Stovyklaus apie 3.800 Latvijos skautų ir 300 skautų iš už
sienių. Į šią stovyklą vyksta ir Lietuvos skautų reprezen
tacinė draugovė.

Stovyklos metu Latvijos skautai užsieniečiams rengia 
tris ekskursijas: 1. i Kemerus (didžiausią Latvijos kurortą), 
2) i Rygą ir 3) po Latviją. Paskutinė ekskursija vyks tri
mis grupėmis: a) Dauguva i Plavinas, Koknesę ir kt., b) i 
Latvijos Šveicariją — žavingas Gaujos apylinkes. Čia ap
lankys istorines vietas Cesyje ir Siguldoje ir c) i Zemgalę, 
kur aplankys pavyzdingus ūkius, pilis ir Jelgavos miestą.

Stovyklos mokestis 55 litai, už tai kiekvienas skautas 
gaus 4 kartus per dieną maistą, stovyklos ženklą, 4 sto
vyklos laikraščio numerius, stovyklos vadovą ir galės da
lyvauti trijose ekskursijose. Be to, už tą pat mokestį bus 
parūpinta viza ir apmokėtos kelionės išlaidos iš Kaimo į 
stovyklą ir atgal.

Kiekvienas skautas turi pasiimti tuos pat daiktus, kaip 
ir į mūsų tautinę stovyklą (žiūr. š. m. „Skautų Aidas“ 
Nr.‘ 8, pusi. 174).

Reprezentacinė draugovė specialios pasirengimo sto
vyklos nedarys. Pasirengimo tikslu bus padaryti mūsų 
tautinės stovyklos metu keli pasitarimai.

Norį vykti į IV Latvijos skautų tautinę stovyklą turi 
iki š. m. birželio mėn. 25 d. užsiregistruoti Lietuvos skautų 
brolijoje, vyriausioje vadi joje (Kaunas, Nepriklausomybės 
aikštė 4) ir įmokėti 25 litus stovyklos mokesčio. Likusią 
dalį galės sumokėti vėliau, reprezentacinės draugovės va
dovybės nustatyta tvarka.

Draugovės dalyvių skaičius yra apribotas, todėl visi, 
kurie nori vykti į šią stovyklą, prašomi paskubinti regis
truotis.

ANGLIJOJ ĮSTEIGTAS SKAUTŲ FONDAS.
Paskutiniaisiais metais Anglijos skautų sąjunga buvo fi

nansiniai atsidūrusi kiek sunkesnėje padėtyje. Be to, senstant 
ir palaipsniui pasitraukiant iš aktyvaus darbo skautų šefui Ba
den Powelliui, skautų sąjungos vadovybė, rūpindamosi skauty- 
bės tolimesniu stiprėjimu ir klestėjimu, ir norėdama užtikrinti 
jos ateiti, š. m. balandžio mėn. 29 d. sušaukė tuo tikslu konfe
renciją, kur buvo šie klausimai aptarti ir įsteigtas skautų fondas. 
Į naujai įsteigtą fondą jau įplaukė daug aukų ir vis dar gausiai 
aukojama. Aukoja ne tik patys skautai, įmonės, įstaigos ar ban
kai, bet ir atskiri asmens, daugiausia buvę prieš keletą ar ke
liolika metų aktyvūs skautai, o tokių Anglijoj esą apie 3 mi
lijonus.

KIEK ŠIEMET BUS TAUTINIŲ STOVYKLŲ.
1938 metai gausūs tautinėmis stovyklomis. Anglų spauda 

daug rašo apie įvyksiančias šiais metais tautines ir jubiliejines 
skautų stovyklas — sąskrydžius. Dar nė vienais metais jų ne
buvo tiek, kaip šiais, todėl anglai šiuos metus vadina tarptau
tinio skautavimo metais. Visų valstybių skautai yra kviečiami 
atsilankyti šią vasarą į Islandijoj, Latvijoj, Lietuvoj, Luksem- 
burge, Švedijoj ir Šveicarijoj ruošiamas didžiules tautines skau
tų stovyklas ir į Prancūzijos įvyksiantį skautų vyčių sąskrydį.

Anglų skautiškieji laikraščiai kartotinai pataria ir siūlo 
siųsti į tokias stovyklas galimai didesnius reprezentacinius vie
netus. Esą, tokiose stovyklose galima gražiai praleisti atostogas 
ir kartu pažinti kitų kraštų žmones, gamtą, kultūrą ir kit., juo 
labiau, kad visose valstybėse vietos skautai skiria daug laiko 
priimti savo brolius iš užsienio.

SKAUTAI PADEDA VISIEMS IR VISOKIŲ NELAIMIŲ 
IŠTIKTIEMS.

Pietų Indijoj, Madraso miesto apylinkėse, siautė labai stipri 
audra su ilgai užtrukusiu lietumi. Tūkstančiai vyrų, moterų ir 
vaikučių, kurie gyveno ir šiaip jau vargingai, liko visai be pa
stogės, be globos ir maisto.

Vietos skautai tuojau stojo į darbą padėti nukentėjusiems. 
Skubiai buvo išsiuntinėtas visiems skautų vienetams raštas, ku
riuo prašyta parinkti senų drabužių, batų ir kit. Per trumpą 
laiką skautai surinko daug daiktų ir tuo gražiai prisidėjo prie 
viešosios pagalbos.

Sk. vyt. K. Treikanas.

SKAUTŲ TAUTINĖS STOVYKLOS 
LAUŽŲ PROGRAMOS VADOVO 

PRANEŠIMAS.
Laužas. Prie jo rusenančios lieps

nos skaulas atiduoda visa tai, kas jo 
jaunoje sieloje yra gražesnio, geresnio. 
Prie laužo pasireiškia tie jauni, ateiną 
į gyvenimą, menininkai su sava kūry
ba, išdaigomis, dainomis, sąmojumi.

Laužavietė — vieta pagyventi ta 
nuo laužo dvelkiančia nuotaika. Čia 
iš visų krūtinių veržiasi skambi daina.

Su kuo mes ateisime prie laužo? 
Aišku su ta gera nuotaika, kuri dera 
skautams.

Dėl laužų programos kiekvienas 
tuntas, vietininkija turi rūpesčių: kaip 
geriau, gražiau prie laužo pasirodyti.

Kai kurie jau senai atsiliepė į ap
linkraščius ir pasisakė dėl programos. 
Kai kur jau teko matyti laužams pa
rengtus pasirodymus.

Kitur, matyti, kukliai užsidarę 
sprendžia, ką prie laužo atsivežti.

II tautinės stovyklos laužų progra
mos vadi ja, kurią sudaro pask. K. Ju
ra š ū n a s, pask. V. Bražėnas, 
skaut. A. Z a u k a, pask. Nesavas ir 

sk. vyt. A. Liepa prašo visus tuntus 
ir vietininkus įpareigoti vykstančius į 
II tautinę stovyklą vienetus, kad pir
mą atvykimo dieną šioje vadijoje užsi
registruotų, kuriame iš laužų norėtų 
dalyvauti ir ką narėtų parodyti.

Čia, stovykloj, pirmomis stovykla
vimo dienomis, atsižvelgiant į užsienio 
skautų dalyvavimą laužų programose, 
bus nustatyta galutinė laužų progra
ma. Sukaktuvinis gyvas paveikslas 
bus komponuojamas stovykloje. Todėl 
atskirų rolių nesiuntinėsim.

II T. S. laužų programos vadovas.
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ISKYLAVIM UI PRASIDEDANT ~
Pažinti kraštą, žmones ir jų pa

pročius galima iš aprašymų, pasako
jimų ir savo pastebėjimų keliaujant. 
Tačiau ir gražiausi, vaizdingi apra
šymai ar pasakojimai niekados nega
lės duoti to vaizdo, kurį pats gali 
pastebėti keliaudamas. Prasidedant 
iškylavimo sezonui noriu pasidalinti 
įspūdžiais iš vienos malonios kelio
nės baidarėmis.

Tai buvo pereitais metais rugpiū- 
čio mėnesio pabaigoje. Trimis bai
darėmis, vadovaujant prof. Kolupai
lai, malonioje draugystėje kan. Saba
liausko, pulk. Vintarto, p. E. Kolu- 
pailaitės ir A. Ingaunienės teko už
klysti į Rytų Aukštaičius. Nuvykę 
iš Kauno iki Saldutiškio traukiniu, 
o iš čia iki Kirdeikių arkliais, prade
dame savo kelionę baidarėmis.

Vaišingų aukštaičių ir gražios gam
tos prieglobsty išbuvome aštuonias 
dienas. Lyg kino ekrane pro mūsų 
akis praslydo gražiausi 35 ežerų ir 
keliolikos upelių vaizdai. Kiekvie
nas jų savo išvaizda ir aplinkuma 
neleidžia keliauninkui nuobodžiauti. 
Tyla, kurioje išgirsti paslaptingąją 
kalbą, raminančiai veikia iš miesto 
triukšmo ištrūkusį žmogų. Štai, kur 
poilsis ir sielai ir kūnui. Lygumos, 
kalvelės ir kalnai, krūmai ir miškai, 
saulės spindulių nužerti ar mėnulio 
nušviesti, plokščiame ežero paviršiu
je nutysta įvairiais šešėliais. Visa 
tai gali stebėti iš baidarės, kurioje 
sėdėdamas, lygiai laisvai jautiesi 
esant ramiam ežerui ir supant ban
goms.

Bet pažvelk ir nuo kranto, užkopk 
ant kalno, įeik į mišką. Štai pušaitė

Ir tokiais upeliais teko keliauti.
Prof. Kolupailos nuotr. 

vainikuota net su trimis viršūnėmis. 
Arba vėl, dvi gretimos pušys, suau
gusios į vieną, aukščiau išsiskiria ir, 
padariusios gražų apskritimą, suau
ga į vieną viršūnę. Nuo kalno kur 
nepažvelgsi vis gražu, didinga. Eže
re salelės, krūmai sudaro lyg gėlių 
puokštę, pakrantėj kaimas. Nauji 
vaizdai traukia, masina ko ilgiau iš
tęsti taip trumpą laiką.

Praplaukiame pirmąjį Pakasos eže
rą ir Pakasos upeliu pasiekiam Uko- 
jaus ežerą. Aukšti krantai ir kalvoti 
kalneliai primena Baranausko žo
džius: „Kalnai ant kalnų, o ant tų 
kalnų didi ir maži kalneliai“. Štai 
ir Alksno ežeras, perkirstas, šiaudi
ne linija. “Atsargiai, neperplaukit 
linijos“ — perspėja malonios išvaiz
dos senukas, plaukdamas pro mus 
savo žūkline valtimi, — „o tai bus 
vargelio“. Linguodamas galvą nuro
do pirtelę, pagal kurią eina admi
nistracijos linija. Netoli nuo tos vie
tos priplaukiam prie kranto. Susitin
kame su mūsų pasienio sargyba ir 
būreliu Vilniaus krašto lietuvių, pa
sikalbame. Papasakoja kaip sunku 
gyventi, kaip spaudžia lietuvius. 
Nuolatiniai tardymai, grasinimai ir 
niekuo nepamatuotos baudos netikė
tai užkrinta kam nors ant pečių. O 
ypač vargas tiems, kurių žemės yra 
perkirstos. Pavaišiname mažuosius 
vaikučius skaniais Kirdeikių klebo
no mums įdėtais obuoliais ir atsisvei
kiname. Beveik pačia linija plau
kiame į vakarinę Alksno įlanką, ir 
persikėlę per kalną, apsistojam nak
vynei Salų kaime.

Gražus sekmadienio vakaras. Čia 
pat, Vilniaus krašte, nei šviesos, nei 
garso. Nei šuo nesuloja. Mat, ra
dijo, foto aparatus, karvelius, šunis 
7 klm. ruože nuo adm. linijos už
drausta laikyti, o sutemus, negalima 
žiburių žibinti. Tuo tarpu mūsų pu
sėje sklinda skambi lietuviška su
tartinė. Jai nutilus triukšmingas ar
monikos balsas su verkiančiu smui
ku skardena plačioje apylinkėje.

Dainos užliūliuoti, kvapiame šiene 
išsimiegoję, skaniai papusryčiauja
me ir plaukiame taip pat „perkirstu“ 
Asalnų ežeru. Aukštas Puziniškio 
kalnas vilioja mus įkopti. Besigėrė
dami gražiu vaizdu užsilipam net 
ant namo stogo. Tolumoje matyti 
Lūšės ežeras, prie jo Palūšės mies
telis, dar toliau Dringių ežeras, ku
rio viename aukštame šlaite pamiš
kėje baltuoja palapinės. Kaip mums 
paaiškino sargybinis, ten esanti len
kų skautų stovykla.

Gavę paaiškinimų įriamės link 
Meironių kaimo, kuris mums tuo 
tarpu neprieinamas. Dideliame pu

siasaly, vadinamame Dukaraiščiu, 
ganosi mūsų pusėje, bet jau „užsie

niečiai“ gyvuliai. Senutė ir trys 
mergaitės prižiūri gyvulių bandą. 
Arčiau priplaukę girdime jų pasikal
bėjimą. Kalba lietuviškai. Priplau- 
kėm prie linijos, kur susitikom jau 
anksčiau matytą mūsų pasienio sar
gybinį. Čia visas kiaulių pulkas prie 
pat linijos ganomas keletos pieme
nėlių. Piemenukai papasakojo, kaip 
jiems bruka lenkiškas knygas, kaip 
guja lietuvius ir su pasididžiavimu 
sakė, kad jie lanko lietuvių mokyk
lą, kurių vos kelios jau tėra likę. 
Kartu su jais padainavome keletą 
lietuviškų dainelių. Vienas jų di
džiuodamasis pasakojo buvęs Vilniu
je, aplankęs Aušros Vartus ir Gedi
mino pilį, kiti sakė, kad ir jie būti
nai, gal dar ir šiais metais, su savo 
šeimininkais važiuos į Vilnių.

Atsisveikinę su jaunaisiais drau
gais grįžome pro Dukaraistį. Iš Asal
nų persikėlę į Dringių ežerą ir lai- 
kydamies arčiau kairiojo kranto 
plaukėm link Vaišniūnų kaimo, ku
rio tik viena sodyba tėra mūsų pu
sėje, kaip paaiškino prieš tai mus 
lydėjęs pasienio sargybinis. Dabar 
teko daugiau įtempti raumenis, nes 
nuo smarkoko vėjo pakilusios ban
gos varė į kraštą baidares. Būdami 
dar gerokai toli nuo Vaišniūnų pa
matėm visu smarkumu link mūsų 
atsiiriančias dvi valtis. Kilo mintis, 
kad gali būti lenkų sargybiniai. Ne
mažiau abejingi veidai pasirodė ir 
atplaukiančiose valtyse. Iš ženklų 
kepurėse pažinę esant mūsiškius, 
prašnekinom lietuviškai. Jų viltis 
sučiupti lenkus neįvyko. Kartu su 
jais priplaukėme krantą, kur nema-

Baidarei tinka visi vandens keliai!
Prof. S. Kolupailos nuotr.
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žas būrys lietuvių laukė sučiuptų 
belaisvių. Stebėjosi mūsų baidarė
mis — mat, pirmą kartą jos čia bu
vo matomos.

Šiaudinė linija negailestingai at
kirto Vaišniūnų kaimą, o mažas jų 
kapinaites dalijo pusiau. Aplankėm 
kapinaites, kuriose ilsisi a. a. G. 
Rukšėnas, 1934 m. vasario mėn. 16 d. 
iš pasalų lenkų nušautas. Laidojant 
čia susirenka žmonės iš abiejų pusių. 
Lenkų pasienio sargybiniai iš tolo se
kė mus, bet matydami pas mus foto 
aparatus, vengė arčiau prieiti, bijoda
mi, kad nenufotografuotumėm. 
Griaudu pažiūrėti į apmirusį nema
žą Vaišniūnų kaimą ir išvargusius jo 
gyventojus. Irstančios pirkelės, iš- 
krypusios tvoros ir nuskurdę gyven
tojai ilgisi laisvosios Lietuvos.

Iš Vaišniūnų sausuma, jau vaka
re, persikeliame į Trainiškių kaimą 
prie Balošo ežero. Anksti rytą pa
pusryčiavę keliaujam toliau, pra
plaukdami visą eilę ežerų ir grįžda
mi vėl į Ukojų, kuriuo prieš kelias 
dienas plaukėme. Štai, aukštas kal
nas, vadinamas Ladakalniu, kuris 
žiūrint iš Linkmeno ežero dar gra
žiau atrodo, kaip’ iš Ūko j aus. Jei 
būsi Kirdeikiuose, būtinai ateik čia 
ir užkopk į kalną. Kalno papėdėje 
tyvuliuoja Linkmenas, Alksnas, Alks- 
naitis ir Ūko jus, o toliau nuo sau
lės spindulių švita Asakas, Alma j as, 
Pakasas, Kirdeikių bažnyčia, daugy
bė kaimų ir vienkiemių. Tai ne pa
saka, ne sapnas, bet mūsų Lietuvos 
kraštas.

Iš Ukojaus „plaukiame“ į Linkme
nis sausuma trimis vežimais. Vėlokai 
vakare pasiekiam Linkmenis ir prie 
Žiezdro ežero sustojam. Pasistatom 
palapinę, išsiverdam arbatos ir pasi- 
šildę „Maisto“ konservus, kurie ke
lionėje yra nepamainomi, skaniai 
pavakarieniaujam. Su p. prof. Ko
lupaila nakvojame skautiškai — pa
lapinėje, kiti kelionės draugai kloji
me ant šieno. Mūsų pusėje tėra ko
kios penkios šešios pirkios, taigi be
veik visas Linkmeniu miestelis su 
gana gražia bažnyčia lenkų rankose. 
Šiame nedideliame miestelyje yra 
net keturios kapinės, kurių trys mū
sų pusėje. Iš jų ypatingai garsios 
yra žydų kapinės. Vienos šventės 
metu rudenį, religinių tikslų prie
danga, suvažiuoja tūkstančiai laisvo
jo ir okupuoto Lietuvos kraštų žy
dų pasimatyti. Ta proga jie varo 
didelį biznį vieni su kitais. Pasku
tiniais metais tokie suvažiavimai už
drausti. .

Pradėję antrąjį savo kelionės ratą 
nw>; Žiezdro ir praplaukę dar daug 
ežerų, lygiai įdomių kaip ir pirmaja
me rate, kelionę baigėme Malėtuose,

Atrandame naujus kelius.
Prof. S. Kolupailos nuotr.

iš kur autobusu su visa manta grįžo
me į Kauną.

Turime mes daug gražių vietų, ku
rias taip pat yra naudinga lankyti ir 
pažinti, tačiau čia mes ypatingai tu
rėtume atkreipti dėmesį į čia apra
šytas vietas ir ten koncentruoti savo 
keliones ar stovyklas. Savo lanky
mus! Jūs pastiprinsite brolius, o pa
tys, pamatę kaip jie vargsta, tvirtė- 
site dvasia mūsų kilniam žygiui.

Pažinkime tad savo gražųjį kraštą, 
semkime iš jo stiprybės, o šiaudinė 
linija sudegs mūsų meilės ir pasiau
kojimo ugnyje savo kraštui.

Ed. Ingaunis.

Keliauti baidarėmis be prof. S t p.
Kolupailos knygos

„Mūsų vandens keliai'*
neįmanoma.

Jau išėjo iš spaudos II-ras, naujai 
parašytas, šios knygos leidimas. Kny
ga dabar turi 208 psl., 150 iliustracijų, 
ir keletą žemėlapių. Aprašyti 36 įdo
mių kelionių maršrutai.

Gaminantis pietus kan. Sabaliauskas bū- 
- > davo uolus, „virėjas“. ' 'm 

Prof. S. Kolupailos nuotr.

cCjsdškouL
'Jonui

IV. „BROLIS SAULUTIS“.
Brangus Jonai,
Mokykloje berniukai dažnai pra

vardžiuojami. Taip būdavo mano 
laikais, ir taip, tikriausia, ir šiandie
ną tebėra. Vienas vadinamas „Sto
ruliu“, kadangi gamta nutarė pada
ryti jį „turiningu“, kitas — „Zuikiu“, 
kadangi jo viršutinė lūpa trumpesnė, 
trečias — „Filosofu“, kadangi jis 
nuolat gudresnis už kitus. Mano 
tikslas nėra kalbėti su tavimi apie 
pravardes, bet norėjau pasakyti šio
kį tokį įvadą, kadangi ir aš turiu 
pravardę. Mane vienas tuntininkas 
praminė „Broliu Saulučiu“.

Skauto pareiga būti linksmu. Drįs
tu sakyti, Jonai, kad berniukas, ku
ris negali šypsotis arba nesupranta 
juokų, nelabai tinka būti skautu. 
Labai svarbu, kad būtumėm linksmi 
net ir tada, kada viskas liūdnai at
rodo. Nuostabu, bet’ daug lengviau 
nugalime sunkumus, jei žiūrime į 
juos linksmu pasiryžimu.

Kiekvienas žmogus, turtuolis ar 
vargšas, išgyvena valandų, kada jis 
jaučiasi prislėgtas. Ir tau lemta su
tikti tokių momentų, taip, net ir 
skautiškajame darbe. Bus dienų, 
kada niekas nesiseks ir horizontas 
bus aptemęs. Tokiomis dienomis 
prisimink VIII įstatą: „Skautas links
mas, susivaldo ir nenustoja vilties“.

Žmonės, kurie serga tymais, izo
liuojami nuo kitų, kad jų neužkrės
tų. Tymai labai užkrečiama liga. 
Linksmumas toks pat užkrečiamas. 
Tu pats žinai, kaip smagu būti 
linksmoje draugijoje. Linksmumas, 
kaip saulės šviesa, nušviečia tam
siausius kampelius ir priverčia liūd
niausią žmogų šypsotis.

Vienas supuvęs obuolys po kiek 
laiko sugadina visus kitus obuolius 
krepšyje, nes nuo jo užsikrečia svei
kieji. Panašiai yra ir tarp žmonių. 
Vienas linksmas, gyvas skautas skil
tyje gali visus linksmai nuteikti ir 
prisidėti prie skilties pasisekimo. 
Viena skiltis gali nuteikti visą drau
govę, draugovė — visą tuntą ir ,t. t.

Jei mes tikime, kad mums paves
ta siekti aukštų idealų, turime būti 
linksmumo misijonieriais. Mes visi 
turime užsipelnyti pravardę „Brolis 
Saulutis“.

V. P. I*.
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Brolijos atstovas pasktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko pasktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

VISUOMET SEKSIME SAVO ŠEFU
Birželio mėn. 13 d. Lietuvos skautams labai 

reikšminga diena, nes tai mūsų Šefo vardinės. Mes, 
skautai, Šefo garbei kuriame laužus. Ilgi laužų lieps
nos liežuviai nušviečia tamsų nakties dangų, o spro- 
ginėdamos kibirkštėlės pirmosios suardo nakties tylų. 
Iš jaunų mūsų krūtinių išsiveržia dainų ir šūkių 
garsai: „Visuomet seksime Tautos Vadu!“ Virpąs 
oras tuos garsus išnešioja po laukus, apsuptus nakti
nės tylos, ir tik dalis jų, atsimušę į pušyną, ežerėlį 
ar kalnelį, grįžta atgal pranešdami, kad tuos iš mūsų 
sielos plaukiančius, o lūpomis pakartotus garsus, 
nunešė ir paskleidė plačiai, plačiai.

To vakaro laužų visą programą skiriame Šefo 

garbei, o savo mintimis nusikeliame pas jį. Savo 
garsiais „valio“ parodome, kad mes ne tik mokame jį 
gerbti, bet kad užaugę pasižadame jo nurodytu keliu 
žengti toliau ir būti naudingais savo tautai ir tėvynei. 
Tik taip mes jį geriausiai galime pagerbti. Žinokime, 
kad jis tik tuomet turės ramesnį poilsį po sunkaus ir 
atsakomingo darbo, kai bus įsitikinęs, kad mes, jau
nieji, ruošiamės ateičiai ir, jo pavyzdžiu sekdami, 
vykdysime tai, kas jo pradėta. Todėl birželio 13 d. 
išvakarėse kuriame galingus laužus savo Šefui ir pa
gerbiame jį kaip pirmąjį mūsų valstybės pilietį, 
taurų lietuvį, nesenstančios dvasios asmenį ir lietuvių 
tautos vadą.

Skruzdžių ir nykštukų karas
(Tęsinys iš 10 nr.).

E. Paalksnytė.

12. PAGALBA.
Pilies taryba, pasiuntiniui pranešus, kad skruzdės nori su

žinoti Didžiąją Paslaptį, išsigando, ir dar labiau ėmė bijoti.
— Jei taip, tai reikia kuo greičiau su jomis baigti reikalus. 

Juk čia nebe juokai!...
Bet kaip jų atsikratyti? — Savos jėgos permenkos. Pagal

bos prašyti? Bet kaip?... Juk skruzdės atkirto susisiekimą.
Svarstyta ir šiaip ir taip. Pagaliau rasta puiki išeitis. Jau 

keletą metų čia gyvena viena jauna skruzdė, kilusi iš Didžiosios 
Eglės skruzdėlyno. Kartą jos labai griežtas tėvas užpyko, iš
varė ją iš namų ir liepė nebegrįžti. Bėjusi iš namų, gana ilgai 
klaidžiojo miške, neturėdama kur dingti.

Buvo vasara. Mito, ką rado, nakvojo, kur apsistojo. Be
klaidžiodama susitiko, dabar jau žuvusį, Nigdą. Jam pasipasa
kojo savo graudžią dalią. Tas jos pasigailėjo ir priėmė pas save.

Per keletą metų skruzdė su nykštukais taip susigyveno, 
kad jautėsi kaip savo namuose. Pasiilgdavo tik motinos. Bet už 
tai miške, sutartoje vietoje, kartais susitikdavo. Čia juodvi pa
sikalbėdavo, pasipasakodavo naujienas ir išsiskirdavo.

Skruzdė mylėjo nykštukus, nykštukai ją.
Pilies taryba sugalvojo, kad geriausiai siųsti pagalbos pra

šyti minėtąją skruzdę. Siųsti į Didžiosios Pušies pilį. Ji ge
riausiai praeis pro priešo eiles, priešas manys, kad saviškė.

Taip ir padaryta. Skruzdę iš pilies išleido slaptu urvu, 
ligi šiolei jos dar nežinotu. Urvo pradžia buvo giliausiuose po
žemiuose. Čia nykštukai atidarė storas geležines duris, įvedė 
skruzdę į tamsią, akmenimis išmūrytą landynę ir vedė vedė ją 
apie pusę valandos. Paskiau priėjo kitas tokias pat tvirtas duris. 
Jas atrakinus pasirodė laukas. Durys buvo paslėptos tarp lapų 
ir žolių. -

Skruzdė praėjo pro stovyklą, pasiekė mišką, už jos nemažą 
pievą, upelį, per jį tiltą ir pagaliau Senąją Pušį.

Atskubėjusi į pilį, skruzdė įteikė nykštukams raštišką šau- 
kimąsi pagalbos.

Vos tik buvo gauta ši žinia, tuoj pilies tarybos įsakymu 
sujudo visa pilis. Išvykstantieji ruošėsi, liekantieji jiems padėjo.

Kiekvienas kareivis susirišo po glėbį džiovintų kadugio 
spyglių ir užsimetė ant kupros. Tai buvo strėlės šaudyti iš 
lankų. Ietis atstojo nusmailinti pagaliai. Skydai buvo padirbti 
iš kietų karkvabalio sparnų. Žodžiu, kariuomenė buvo gerai 
apginkluota ir laimėti tikėjosi, nes laukinės skruzdės buvo visai 
beginklės: jokios ieties, jokios strėlės. Priešą puola tik savo 
kietomis žiaunomis ir stengiasi sukandžioti. Jei laimi, tai laimi 
gausumu, nes kartais jos vieną nykštuką puola po dešimt, dvi
dešimt ir net po daugiau.

Nykštukai laimėti tikėjosi, nes jų kariuomenė vistiek dabar 
bus stipresnė, negu skruzdžių.

— Tik drąsiai, drąsiai!.. — vaikščiodami tarp užsidegusios 
kariuomenės senesnieji kurstė išvykstančiuosius.

Moterys pilies sienas iškaišė gėlėmis, vartus apipynė vai
nikais.

Pagaliau apsiginklavusi ir maisto pasiėmusi kariuomenė 
pajudėjo iš vietos.

Priešakyje žengė būgnininkas ir rėžė į būgną. Taktan siū
bavo kariuomenė, kaip miškas. Visus žavėjo raudono šilko ke
linės, blizgą skydai ir drąsūs veidai, degą jėga.

Ant galvų pabiro balti žiedai, kaip sniegas. Juos bėrė 
mergaitės pilnomis saujomis.

Žiedai apsnigo jų rūbus, ir kariuomenė išžygiavo.
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Vasarai atėjus, vykstame stovyklauti, 
o draugininkui grįžus iš miesto 
taip einame lauktuvių reikalauti.

Gandras ir purienos
Tarp purienų matėm gandrą 
Vaikštinėjant kartą antrą. 
Stypu stypu, tapu, tapu, 
Tarp žalių purienų lapų.

Kelia kojas jis iš lėto, 
Kaip šokėjas iš baleto. 
Stypu stypu, tapu tapu 
Tarp žalių purienų lapų.

Žengia, dairos, visas linksi

— Gal varlytę išsirinksi? — 
Klausia balos, o jis tapu 
Tarp žalių purienų lapų.

Vaiva

Mėnesėlis šaipos, mėnesėlis šviečia 
ir kaip skautas puodą šveičia 
pažiūrėti kviečia.

; 13. SKRUZDĖS BĖGA.

Atžygiavus pagalbai ir surėmus skruzdės iš dviejų pusių, 
jos nebeatsilaikė ir pasileido bėgti. Dabar buvo svarbu neleisti 
skruzdėms pasiekti miške, kad nesubėgtų į medžius, kaip aną 
kartą. Tat nykštukai, pradėję jas spausti nuo miško pusės, pri- 

; • vertė bėgti kirtimu.
Skruzdės bėgo. Dalis nykštukų jas vijosi, o dalis liko sau

goti pilį.
Jau vakaras, jau pradeda temti, o skruzdės, kaip nepavy

tos, taip nepavytos.
Pagaliau priėjo upę. Vanduo buvo sraunus ir perplaukti 

neįmanoma. Pereiti taip pat, nes lieptas nuo čia gana toli. To
dėl nykštukai apsidžiaugė, suvysią skruzdės į upę. Nykštukai 
paspaudė žingsnius ir tuoj atsidūrė ant upės kranto, bet... 
skruzdžių jau nebebuvo.

Nykštukai apstulpę stovi ir žvalgosi. Nejaugi skruzdės 
būtų į žemes sulindusios.

Besižvalgydami pamatė, kad jau skruzdės anoje pusėje. 
‘ Kaip jos ten pateko? Kas perkėlė?

Vienas upės krantas, kur stovėjo nykštukai, buvo apaugęs 
• •• žilvičiais. Jie buvo palinkę į vandenį ir šakos siekė aną pusę. 

Pasirodo, skruzdžių subėgta į juos ir šakomis pasiektas anas 
krantas. Tada nuo šakų šokta žemėn, ir taip persikelta.

Už upės buvo pieva, o už pievos matėsi didelis senas miš
kas. Pamiškėje, viršum visų medžių, aukščiausiai iškilusi, ošė 
Didžioji Pušis. O netoli jos, kaip žinoma, buvo skruzdžių už- 

■ puolikių pilis. Visa tai buvo už kokių trijų valandų kelio.
Jau visai temsta. Persikelti per upę ir vytis skruzdės pa

tamsyje būtų beprotiška. Tai reikštų lįsti mirčiai į nagus. Savo 
čiuptuvėliais skruzdės patamsyje daug geriau orientuojasi, negu 

; mes akimis. Užpuls ir baigta.
’ Taip ir teko stoti, išstatyti sustiprintas sargybas ir apsi

nakvoti tankioje lankos žolėje, po atviru dangumi. Skruzdžių 
puolimą atidėjo rytojaus dienai.

Kariuomenės vadai, Rimtutis su Geručiu, išžvalgė apylinkę, 
: išstatė sargybas ir sugrįžo į stovyklą. Visi jau buvo pavaka-
< • rieniavę įsidėtu maistu ir sulindę į prisirautos žolės kupetas 

įniegojo. , Tai buvo gera priedanga nuo priešo ir apsauga nuo vė
sumos ir rasos.

. Rimtutis su Geručiu, radę žolėje arklio pėdos didumo sausų 
samanų krūvelę, užsirangė viršun ir, lyg ant kokių duknų, at
sigulė.

.' Buvo minkšta ir šilta. Tik apačioje po šonais kažkas ėmė 
drūtu balsu, lyg iš kokio kubilo., bambėti, bartis. Rimtutis su 
Geručiu nespėjo susivokti, kas galėtų būti, kai išlindo bambė
dama didelė, stora, mieguista, samanė bitė.

— Na tai gražiausiai. — bambėjo surūgusi. — Užsirangė 
viršum ir dusina! Ko galo negavau, vos beišsiritau!...

Rimtutis su Geručiu atsisėdo ir net susilenkdami ėmė 
juoktis:

— Būtumėme tetulę uždusinę! Cha-cha-cha!.. — juokėsi 
Rimtutis. . ... ,.... ■..

— Būtumėme storąją uždusinę!... — juokėsi Gerutis.
Tuo tarpu miegoję kareiviai pradėjo kaišioti galvas iš po 

kupetų ir žvalgytis. Rimtutis su Geručiu, nenorėdami visų 
prižadinti iš saldaus miego, susivaldė. Be to, reikėjo laikytis 
atsargiai — nekelti triukšmo, kad priešas neišgirstų, nes, be 
abejo, jis mano, kad nykštukai, nieko nelaimėję, grįžo namo.

— Tetule, kur dabar rasti nakvynę?... — lyg beviltiškai 
klausė Rimtutis. Gerutis vos tvėrė juokais žiūrėdamas į Rimtutį. 
Nesitikėjo jį esant tokiu artistu.

— Eikite į vidų; vis kaip nors išsiteksime, — pasiūlė ge
raširdė „tetulė“.

— Hm... į vidų... jei pavaišinsi medumi... — derėjosi 
Rimtutis. •

— Na, pagaliau, gal ir... — nusijuokė storoji.
— O ar daug turi? — įsiterpė Gerutis.
— Bus bent kubilas? — vis erzino Rimtutis.
Rimtutis pasidarė visai nebe Rimtutis, bet Linksmutis. Jis 

užsimiršo esąs karo vadu, ir kad turi daug rimčiau ir išdidžiau 
laikytis, o dabar įsileido erzinti seną mieguistą bitę.

—• Tai eikime! Senai beragavome midaus. .v
— Medaus, — pataisė samanė.
— Midaus, — nenusileido tRimtutis.
Sulindo į vidų.
Medaus gavo, bet vos po akutę ir tai dar ne po pilną, nei 

valgyti nei laižyti.
■— Ė... ė... tokia didelė, o tiek mažai maisto pasirūpinai 

žiemai. Kuo misi?... — Čiulpdamas korį kalbėjo Rimtutis.
— Kaip lokys čiulps iš panagių taukus, — kyštelėjo aštrią 

pašaipą Gerutis ir su Rimtučiu pliupo juoktis.
Samanė pasiaiškino: — Įlysiu kur į samanas ir visą žiemą 

pramiegosiu — nei rūpesčio nei vargo.
— Tur būt ir dabar labai daug miegi?...
— O ką daugiau veiksi?
— Eikime kariauti, — juokais pasiūlė Gerutis.
— Ką?... ką?... — susidomėjo senė.
— Eikime kariauti, — pakartojo.
— Kur? Su kuo?... — Teiravosi susidomėjusi bitė.
— Su skruzdėmis.
Čia Gerutis visa jai papasakojo, kas atsitiko. Papasakojo, 

kad dabar jie vejasi priešą. Vysiąsi tol, kol jį sunaikinsią. ‘ .
— Su skruzdėmis, su skruzdėmis... — nudžiugusi bitė su

plojo sparnais per šlaunis. — Einu, einu, vaikeliai, — šokinėjo 
ji po kambarį, — atkeršysiu nelabosioms. Pernai jos visą mano 
medų išvogė, vaikus išpiovė, korius išnešiojo... — kalbėjo ruoš- •• 
damosi išeiti.

— Kur ruošiesi? — paklausė Gerutis.
— Taigi kariauti, — išpūtė užmiegotas akis nustebinta tokiu., 

klausimu senoji „tetulė“.
— Dabar naktis. Išeisime auštant. , . >

. — A, tiesa, — aprimo bitė.
Gerutis kumšterėjo Rimtučiui į pašonę: *
— Laimė, broliuk. Dabar tai gyvuojame.
— Et, kokia čia nauda iš senės, tik sunkenybė.
— Cit, pamatysi, — trynė rankas Gerutis. . . •

(B. d.). ' f/
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Lietuvos skautų ll-os tautinės jubiliejinės 
stovyklos daina (maršas)

Žodžiai psktn. V. Bražėno. Muzika Br. Jonušo.

Kompozitorius B. Jonušas, kuris parašė

1.

2.

Atgimė Tėvynė, gimėme ir mes, 

Metai išaugino skautiškas eiles, 

Viską mes pašvęsim Lietuvai mielai, 

Motina ji mūsų, o mes jos veikai.

Ei, pirmyn į tautinę stovyklą, 

Ten paspausim broliškai rankas, 

Tai geriausia skautiška mokykla,

3.

Ten supinsim darbą ir dainas!

Tautinė stovykla sušaukė visus, 

Panemunės šilas priglaudė svečius. 

Laužas tegul jungia skautiškas šir- 
[dis,

Liepsnos tegul neša Dangui mūs 
[mintis.

Skautų tautinės stovyklos vadi- 

ja atspausdinusi šias gaidas išsiun

tinėjo visiems tuntininkams ir vie

tininkams.

Kadangi atsiųstųjų gaidų galėjo 

visiems neužtekti, spausdiname jas 

čia. Savo tautinės stovyklos dainą 

turi gerai mokėti visi, net ir tie, 

kurie negalėtų vykti į stovyklų, 

kad galėtų vykstančiuosius sma

giai išlydėtu Mokykimės atsidėję!

Pastaba: a) Kam sunku išpildyti taip, kaip originale, tai 4 ir 5-tą 
taktą galima pildyti taip:

b) Antroje dalyje 12 ir 13-tą taktą irgi galima pildyti palengvintai 
(kaip ir 4 — 5 taktą), tik žodžius pildyti pagal 1-jo balso.

c) Žygiuojant, (pirmąjį taktą) dainuoti gali pradėti vienas.

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

si
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