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Paskiro Nr. kaina 30 et.

• SKAUTŲ AIDAS-------------
Lietuvai skautų H skaučių laikrašti. . Oftctalut Llvtuvo. Skautų Sąjunga. organai

Redaktorius vyr. sktn. Antanas S an la Ui s Redakcijos k administracijos odreass: KAUNAS,
Leidėjas lietuves Skautų Sąjunga • Nepriklausomybės aikštė 4, telefonas 2 65 34

Administracija dirba darbo dienomis nuo 8 IkJ 14,30 vai.

> Prenumeratos kaina metanus
Liatavajes Jaunesniesiems skautams-ėms - 2,75 Lt; skautams-ėms - 4 Lt; neskautams - 5 Lt. Užsienyje: (Išskyrus Latviją Ir Estiją, kur taikomas vidaus tortfss) dvigubai. 
Skelbimą kaina pagal susitarimą e Už skelbimų turinį redakcija neatsako . Užuojautos 5 Lt, padėkos — 3 Lt.; spausdinamos ten, kur redakcijai patogiau.
■ ankraščius, piešinius, nuotraukas siųsti redakcijos vardu. Rankraščiai trumpinami Ir taisomi redakcijos nuožiūra; nesunaudoti nesaugomi; grąžinami, Jei atsiunčiama 

tam reikalui pašto ženklų. Suk gohrą sk. rankraščius siųsti—psktn. Rudzinskul, Gimnazija, Joniškis, (Šiaulių ap.)

Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d. Šiauliuose, Eina du sykiu per mėnesį: 10 ir 25 d. d.
1939 (XVII) metai. Spalių mėn. 10 d.  18—19 (234-235) Nr.

(IIIIAHMk ŽINICS
SESERIJOS VADĖS Š. M. IX.18 D. APLINKRAŠTIS 396 NR. 

TUNTININKEMS, VIETININKĖMS IR 
DRAUGININKĖMS.

Sese Skaučių Vadove!
Vyr. Skaučių Seserijos Vadija sveikina Tave ir visas skau

tes, pradedančias naujus darbo metus.
Šiemet darbą pradedam kitokiomis aplinkybėmis, negu 

visuomet. Mūsų kaimynų šalyse suliepsnojo visa naikinantis 
karas. Nors mūsij Tėvynei tiesioginiai šiuo metu baisusis karo 
pavojus ir negręsia, vis dėlto, mes turime būti viskam pasi
ruošusios, turime budėti ir dirbti.

Mes, kaip organizuoto jaunimo vadovės, turime ypatingai 
susirūpinti, kad mes ir mums patikėtas jaunimas būtų tinka
mai pasiruošęs atlikti visa tai, ką atlikti, esant reikalui, yra 
mūsų pareiga.

Įvykiai žaibo greitumu keičiasi, todėl ir mums reikia 
veikti skubiai, neatidėliotinai. Kokios dabar mūsų pareigos?

Tuojau pat dar šiandien kiekviena tuntininkė ir vietinin
kė, o kur tokios nėra, tai tos vietovės draugininke sukviečia 
savo artimiausias bendradarbes ir draugininkes į sueigą, kurios 
metu nustato skubaus šio laiko veikimo planą.

Skautės, kurios turi įsigijusios specialybes, kaip sanitarės, 
degazuotojos, ryšininkės, pionierės, virėjos, skalbėjos, siuvėjos, 
mezgėjos, mašininkės, slaugytojos, vaikų globėjos, turi būti su
skirstytos pagal savo specialybes j grupes ir paskirtos tų grupių 
vadovės. Kiekvienos tų specialisčių grupių pareiga^skubiai pa
kartoti specialybės reikalaujamas žinias, sudaryti grupės ryšio 
planą, apsirūpinti visomis reikalingomis priemonėmis, kurios 
yra būtinos, kad specialybes galėtumėm pritaikyti gyvenimui. 
Pav., sanitarės apsirūpins sanitarijos krepšiais ir raiščiais ant 
rankovių, reikalingiausiais vaistais, tvarstomąja medžiaga, neš
tuvais. Pionierės paruošia virvių, atitinkamą kiekį kirvių ir 
kastu v lį ir t. t.

Skautės, kurios specialybių neturi, suorganizuojamos at
skirai, jos taip pat visuomet turi būti pasirengusios ir bet 
kokius pavestus darbus atlikti. Pav., pavojaus metu visos yra 
pirmos ten, kur reikia suteikti nukentė j tįsiems pirmąją pa- 
gelbą. Globoja šeimas tų, kurie išėjo į kariuomenę; čia ypa
tingai skautės gali daug padėti namų ruošoje, laukų darbuose, 
globoja vaikus, kai vyresnieji užimti darbu. Pavaduoja, kur 
ga ir kur reikia, įvairiose įstaigose išėjusius karo tarnybon 
vyrus, žodžiu, kur tik galima padėti, kiekvienos skautės pareiga 
pačiai pasirūpinti pribūti.

• Jūs, vadovės, taikindamosios prie aplinkybių, daug ką 
galėsite sugalvoti, kur ir kaip geriau tvarkytis.

Kad šis darbas visas būtų našesnis, vadovės sueina į kon
taktą su vietos kompetentingomis įstaigomis, kurios toj vie
tovėj vadovauja pagelbos teikimui nelaimės atveju.

Visose draugovėse būtina yra tuojau nustatyti ryšių planą. 
Be to, jei kur , nėra būklo, turi būti išrūpinta kur nors vieta 
skaučių susirinkimui aliarmo atveju.

Kiekvienoj vietovėj skautės turi pasirūpinti įsteigti pir
mos pagelbos punktą. Dalis daiktij gali būti surinkta skaučių 
tarpe, dalis nupirkta vieneto lėšomis. Čia turi būti parūpinta 

(Pabaiga 377 psl.).

BROLIJOS VADO ĮSAKYMAS NR. 28.
Karinas, 1939 m. rugsėjo m. 16 d. .

Broliai Skautai ir Vadai!
Pasaulyje ramybė suiro,, dangus apsiniaukė nauju baisiu 

debesim. Taika, kuri taip trokštama ir kuriai tiek vilčių dėta, 
jau pažeista. Už Lietuvos sienų eina karas.

Šią minutę aš kreipiuos į Jus, primindamas mūsų pareigas 
Tėvynei dabartiniu metu.

Lietuvos valdžia yra pareiškusi, kad Lietuva šiame kare 
nori išlikti neutrali, yra nusistačiusi laikytis nuošaliai ir yra 
pasiryžusi visomis jėgomis tą taikingą savo nusistatymą išlai
kyti ir, jei kas kėsintųsi, jį ginti.

Patriotinė skautiško auklėjimo pareiga reikalauja, kad Jūs, 
skautai ir vadai, dabar gerai suprastumėte savo uždavinius ir 
visose aplinkybėse mokėtumėte juos Tėvynės laimei sėkmingai 
įvykdyti.

Dabartinė padėtis reikalauja, kad visi mūsų krašto žmo
nės savo veikla sąmoningai išlaikytų neutralios Lietuvos pa
siryžimą. Neutralumo uždedamas pareigas Lietuvos Skautų 
Sąjungos Šefas J. E. Respublikos Prezidentas nurodė savo š. m. 
rugsėjo mėn. 2 d. paskelbtame atsišaukime į Tautą.

Skautų, vadai įpareigojami tą reikalą gerai išaiškinti savo 
skautams, o visi mūsų brolijas nariai — giliai įsisąmoninti ir 
sąžiningai vykdyti.

Aplink mūsų kraštą siaučianti audra mums uždeda ir ki
tokių pareigų. Skautas pasiruošęs visuomet tarnauti Tėvynei, 
tačiau šiandien tas pasiruošjmas turi būti ypatingas. Dabar 
kiekvienas mūsų organizacijos narys kiekvienu metu turi būti 
visai pasiruošęs net ir rimtą pavojaus valandą tarnauti visuo
menei ir ginti kraštą.

Tam reikalui, per maža., to pasiruošimo,. kurį skautiškoje 
veikloje ligi šiol įsigijome. Dabar turime dar labiau pagyvinti 
skautų lavinimo veiklą ir ypač parengti skautus karo ar kito
kio Tėvynei pavojaus'metu gerai atlikti savo uždavinius. Netu
rime pasitenkinti tik kai kurių skautų grupių paruošimu, bet 
turime pasirūpinti, kad visi mūsų organizacijos nariai išeitų 
naują programą.

(Pabaiga 377 psl.).

IŠ TARYBOS PIRMININKO ĮSAKYMŲ.
• 1939.IX.13. Nr. 18: ’ /

§ 1: Vyriausiai brolijos vadijai nutarus ir brolijos vadui 
tarpininkavus leista prie vyriausios brolijos vadijos įsteigti Tė
vynės Tarnybos skyrių skautų paruošimui ir veikimui Tėvynės 
pavojaus, karo ar kitos negerovės metu suintensyvinti. _

§ 2: Tėvynės Tarnybos skyrius veiks pagal vyriausios 
brolijos vadijos priimtą planą ir bus tiesioginėje brolijos vado 
žinioje. ; .,

§ 3: Brolijos vadui pristačius, Tėvynės Tarnybos skyriaus 
vedėju patvirtintas vyr. sktn. Ant. Saulaitis....

IŠ BROLIJOS VADO ĮSAKYMŲ.
* 1939.IX.12. Nr. 27:

§ 1. Skuodo skautų vietininkijos vietininkas psktn. A. 
Krausas, jam prašant, iš einamų pareigti atleistas, ir už nuo
širdų Skuodo skautų vietininkijos vadovavimą pareikšta skau
tiška padėka.

§ 2. Skuodo skautų vietininkijos vietininku paskirtas vyr. 
skltn. J. Andriejauskas.
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• Vienos materialinės galios, 
kad ir tvirtos, tautai neužten
ka, reikia jai dar dvasinės pa
jėgos, visų pirma, pasitikėjimo

> savimi. A. SMETONA.
• Valingas pasiryžimas visus 
sunkumus nugali.

Gen. J. ČERNIUS.
• Pirmiausia nepasiduoti jokiai 
desperacijai ir neapsileisti tei
sinantis blogais metais.

Dr. L. BISTRAS.
• Šaltai ir ryžtingai, be baimės, 
juk tėvynės meilės ir pasiryži
mo mums netrūksta, drąsiai 
žiūrėkime i ateitį, nes tik drą
sumu, šaltu protu, karšta šir
dimi, tvirta valia, vieningumu 
ir Aukščiausio palaiminimu ga
lima rasti geriausią išeitį viso
kiose aplinkybėse. Taip turi
me būti pasiruošę ir pasiryžę.

Gen. ST. RAŠTIKIS.
• Negaliu įsivaizduoti žmo
gaus, kuris nebūtų visa širdimi 
pamilęs savo tėvynės žemės ir 
savo krašto žmonių, nemylin
čio savo tautos, kurios būdą 
kvėpuoja nuo mažų dienų, kaip 
padangės orą, kurios kalba yra 
sakoma jam paguoda ir pa
linksminimas — tautos, kurios 
žmonės jam yra kaip broliai 
seserys, kadangi turi su jais 
bendrus atminimus, bendras 
šventes ir bendras liūdesio va 
landas. Žmogus yra ne vien 
tėvų, o ir savo tėvynės, savo 
tautos ir jos praeities vaikas, 
ir todėl mes visa siela pritaria
me Šileriui: „Prie tėvynės, prie 
brangiosios, prisijunk ir visa 
suauki širdimi!"

F. W. FOERSTERIS.

Vilnius
Vilnius Lietuvos sostinė, jis lie

tuvių tautos kultūros, istorijos ir 
viso dvasinio gyvenimo centras. 
Vilniuje gimė, brendo ir kūrėsi 
Nepriklausomos Lietuvos žygiai.

Lietuva atgimė ir tapo laisva.
Bet jos amžinoji sostinė Vilnius 

vėl buvo pavergtas.
Didelė ir galinga, bet vis buvo 

nelaiminga Vilniaus vadavimo 
byla. Bet kova už Vilniaus išlais
vinimą buvo gyva ir vis augo ir 
stiprėjo. Atgauti savo Vilniui lie
tuvių tauta vartojo visas doras 
priemones.

Su ginklu rankoje jo vaduoti ėjo 
karys, kai tas padėjo galvą, ėjo 
kitas, ir taip ilga didvyriškų karių 
grandinė nutiesė kapų laukus. Jų 
ryžtas, jų aukos stiprino kitus. Ir 
kova virė toliau. Kai nepalygina
mai stiprių svetimų jėgų verčia
mas karys pasitraukė iš kovos 
lauko, jis vis dėlto vilties nenu
stojo, o grįžęs kareivinėse ar prie 
arklo ugdė jėgas dar kartą, bet 
jau galutinai, eiti Vilniaus va
duoti.

Diplomatai, remdamiesi teisin
gumo, teisės ir teisėtumo princi
pais, už Vilnių kovojo beveik 20 
metų. Koks sunkus buvo jų kelias. 
Kiek kartų jų atstovaujamas tie
sas prislėgė jėga paremta apgau
lė. O vis dėlto jie kovojo, kad Vil
nius grįžtų Lietuvai.

Su savo valdžia, su savo vadais 
iš vien kovojo kiekvienas lietuvis 
visuose pasaulio kraštuose. Vil
nius pasidarė svajonių, kilnių sva
jonių židinys. O darbas Vilniui 
atvaduoti vis plito ir plito. Nebe
liko tautoje žmogaus, kuris netu
rėtų troškimo Lietuvai atgauti 
Vilnių.

Po ilgų, ilgų, ir kartais labai ne-

grįžta
sėkmingų pastangų, tautos laimė
jimas atėjo — VILNIUS GRĮŽTA 
LIETUVAI!

Nebėra didesnio džiaugsmo, 
kaip tas, kurį dabar pergyvename, 
atgaudami savo šventąjį Miestą.

Visada buvome pasiryžę daug 
aukotis Vilniui. Šiandie jau aiš
kiai žinome, ko Vilniui reikia — 
lietuviškos širdies, kilnios dva
sios, geros valios ir darbščių 
rankų.

Vilnius grįžta formaliai.
Bet Vilnius ilgai ilgai ir sąmo

ningai buvo nulietuvinamas. Kas 
lietuviška, buvo naikinama. Mūsų 
pareiga, kad Vilnius vėl atlietu- 
vėtų ir būtų laimingas su tikrai
siais savo šeimininkais, kuriems 
jis grįžta.

Vilnius ir su Vilniumi grįžtan
čios lietuviškosios mūsų rytų že
mės yra karo nualintos. Ten rei
kalinga pagalba, didelė pagalba, 
kad vargo, karo, okupacijos ir vi
sokių kitokių nelaimių nukankin
ti žmonės — lietuviai, gudai, žy
dai ir lenkai — gautų globą, tai
kingą, teisingą ir gerą gyvenimą, 
kokį Lietuva duoda savo Nepri
klausomos dalies žmonėms.

Kiekvienas savo vietoje gera 
valia galime daug padaryti jau 
laisvajai Vilnijai atkurti ir iškelti. 
Mūsų skautybė mus paruošia gy
venimui. Šiandie turime geriausią 
progą įvykdyti tą, kam taip rūpes
tingai ruošėmės.

Žodžių laikas pasibaigė. Dabar 
tik darbas, tikras darbas, skirtas 
Lietuvai su Vilniumi. Nuo dabar 
Lietuvos ir Vilniaus likimas ne
atskiriamas. Mūsų pareiga, kad 
Lietuva liktų visada Laisva, Gar
binga, Kultūringa ir Turtinga.

Sveikas, Laisvasis Vilniau!

Š. M. SPALIŲ MĖN. 25 D. SKAUTŲ AIDO NUMERIS SKIRIAMAS VILNIAUS ATVADAVIMUI PAGERBTI.
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STOVYKLOS

Vilniaus skautų stovykloje
Kabeliai — viena lietuviškiausių mūsų 

krašte parapijų. Jos jaunimas vis laukia 
svečių vilniečių, kurie juos labai labai re
tai atlanko. Prieš ketvertą metų Kabe- 
liuosna buvo užvykę ekskursuoją mūsų 
studentai. Tai buvo pirmieji ir iki šio 
laiko paskutinieji kabeliečių svečiai iš 
Vilniaus.

Šiemet „Gedimino“ būrio skautai iš
krėtė kabeliečiams stačiai malonią išdai
gą: jie nieko iš anksto nepranešę vietos 
žmonėms, š. m. birželio mėn. 26 d. išlipo 
Sanovėje (gelež. priestotis 3 km atstu nuo 
Kabelių). Nors skautai atvyko nelauktai, 
tačiau Kabelių jaunimas suskubo malo
niuosius svečius pasitikti su gėlėmis, kal
bomis ir džiaugsmu nušvitusia veidų iš
raiška.

Gediminiečiai skautai ištempė savo pa
lapines ant Ašašnykų ežero kranto. Vietą 
pasirinko visai puikią. Palapinės stovi ant 
pakilesnės vietos, aplink siūbuoja jaunos 
pušaitės, toliau marguoja šienautinos pie
vos, balą, neužilgo plautini javai, o prie
kyje tyvuliuoja nedidelis, bet patrauklus 
ežeras. Kitoje ežero pusėje ošia senas 
šilas.

Į stovyklą pakliuvau „kapų tylos“ 
metu. Visur ramu. Vieni skautai sėdi eže
ro pakrantėje ir susimąstę žiūri į švelniai 
banguojantį ežerą. Kiti vaikšto parugė
mis. Palapinėse kas snaudžia, kas skaito 
tik ką gautus iš Vilniaus laikraščius. 
Aplink ramu — pamesta visi darbai, nes 
stovykloje „kapų tyla“ — poilsio ir tylos 
metas. Apydrėgnis vėjas drumsčia nuo 
ežero.

Stoviu stovyklos viduryje ir nebeži
nau, kas daryti: eiti, kalbėtis negalima... 
Dviratį atremiu į kasamą stalą ir tylėda
mas apžiūrinėju stovyklą. Čia pat prie 
manęs, stovyklos viduryje, pradėtas kasti 
originalus skautų stovyklinis stalas. Šalia 
jo simetringai pastatytas dailus dviskersi- 
nis kryžius. Po kojomis guli keliolikos 
metrų ilgumo stulpas. Puslankiu sustaty
tos 5 palapinės. Ten pat šalia rūksta vir
tuvė, o prie jos kasamas skiepas maistui 
sukrauti. Stovykla aplink tveriama smul
kia tvorele.

Taip man bežiūrint į stovyklą, trimitas 
pertraukia „kapų tylą“. Štabininko švilpu
kas pastato ant kojų 27 stovyklaujančius 
skautus. Stovykloje užverda darbas. Dalis 
skautų, it skruzdės, šoka prie stulpo, gu
lėjusio prie stalo, ir ima jį statyti. Ant 
jo suplevėsuos tuojau, stovyklos atida
rymo metu, vėliava. Klegesys, juokas, 
daina, kirvio bei kastuvo dūžis, dūmai

„Arų** daina *)
Pakilkim padangėn, galingi „arai“, 
Pažadinkim miegančią sali
Ne žodžiais, svajonėm, bet darbais di- 
Jaunystė mūs viską juk gali! [džiais — 
Ir skriskim su daina toli, pas savus: 
Į kaimą ir žydinčias pievas.. . 
Uždekime vilti, prikelkim visus 
Mūs žygius telaimina Dievas.
Jei šūviai prabils ir aptemę rytai 
Į kovą šauks vargstančius brolius — 
Pirmieji i ugni plasnosim „arai“, 
Nušvys mums saulėtas rytojus.

POV. MORKŪNAS, 
Mindaugo būrio skautas.

*) Vilniaus lietuvių Mindaugo būrio 
arų skilties daina.

virtuvėje ir patrauklus virtuvės kvapas — 
tai skautų stovykla darbo metu!

Užeinu į štabo palapinę. Klausinėju, 
kaip patenkinti stovyklos vieta, apylinke 
ir žmonėmis.

— Vieta visai puiki, — sako jie, — tik 
dar su ja pakankamai nesusigyvenom. 
Apylinkės taip pat dar nesuskubom pa
žinti, todėl tuo klausimu konkrečiau kal
bėti kol kas nedrįstame. Žmonės, kaip po 
pirmo įspūdžio pastebėjom, puikūs ir nuo
širdūs. Ypatingai jaunimas, kuris mus la
bai gražiai pasitiko, domisi mūsų gyve
nimu. Jau pakvietė žaisti, bent porai tink
linio rungtynių, o per Šv. Petrą rengia 
čia savo ekskursiją, kurios proga atida
rysime mes savo stovyklą.

Paklausti apie darbo programą, pasa
kė, kad daugiausia darysią išvykų į apy
linkes, k. a. Musteiką, Šklėrius, Margie
ms, Druskinykus, Marcinkonis ir kitur 
Be to, kurią nors dieną sukviesią visos 
apylinkės žmones prie savo iškilmingo 
laužo.

Stovyklos vadovybei leidus, imu lan
kyti stovyklą ir apžiūrinėti ją atydžiau. 
Palapinėse skautai turi įsitaisę geras lo
vas. Prie palapinių pradėti pirmieji puo
šimo darbai.

— Tai kaip, Jonai, gyveni? — klausiu 
sutikęs pažįstamą skautą.

— Kaip kasdienėj pasakoj. Dieną dir
bam, naktį miegam. O naktys, brol, čia 
gražios. Vėjas, tiesa, bereikalingai skver
biasi palapinėn (šaltoka kiek!), bet kai 
ima mėnuo nardyti žvilgančiose ežero 
bangose — visa pamiršti: ir šaltį ir alkį 
O, žinai, atvykę neradom nei Kabeliuose, 
nei Ašašnykuose atitinkamo maisto, todėl 
teko pasnykauti. Neradom, brol, mėsos,

I VINGĖLOS DR-VĖS STOVYKLA.
Mažeikių skautų tunto I Vingėlos dr-vė: 

šiemet stovyklavo gražiame Kinkų km., 
pušyne, Ventos pakrantėje, netoli Lecka
vos miestelio ir Lietuvos — Latvijos sie
nos {stovykla prasidėjo birželio m. 19 d 
ir baigėsi birželio m. 28 d.).

Stovyklą net. kelis kartus aplankė tun~- 
tininkas psktn. H. Bucevičius, į stovyklau
tojų rengiamus Ventos pakrantėje laužus, 
susirinkdavo dideli būriai vietos gyvento
jų — ūkininkų pasiklausyti skambių dai
nų ir pamatyti nuotaikingos programos.

Visi stovyklautojai išlaikė į aukštesnius 
skautiško pat. laipsnius, per naktinius ir 
kt. žaidimus puikiai gavo susipažinti su 
pirm, pagalba ir signalizacija, o vieną 
naktį, smarkiai lyjant ir siaučiant audrai,, 
du broliai davė vyčio įžodį.

Stovyklai vadovavo vyr. sklt. K. Dra
gūnas, adjutantu buvo sklt. K. Juknevi
čius, o „ūkio ministro“ portfelis buvo pa
tikėtas sklt. B. Balkevičiui. Stovyklautojai 
buvo suskirstyti į dvi skiltis. I lapinų skil
ties skiltininku buvo psklt. P. Stelingis,. 
o II žirgų — D. Remys. JiS.

<5 (o o gėloje
Liula palapinių miestas. 
Daina pasklinda iš krūtinių. 
Suėjome, jaunieji, mes 
Čia dirbt už mieląją Tėvynę. 
Pušynas ošia čia tyliai, 
Kažkur toli paukšteliai trankos. 
Prie laužo vakare visi [kom. 
Džiaugsmingai mes suplojom ran- 
Troškimai mūs — keliai visų. 
(Juk valią turim geležinę!) 
Suėjome jaunieji mes 
Čia dirbt už mieląją Tėvynę!

Vyr. skilt. L. Vainikonis.

bet užtai radom jaunimą (ypatingai mer
gaites...) tikrai puikų!.. — ir skardžiai nu
sikvatoja.

Aš keliaunu toliau. Kelią pastoja sto
vyklos virėjas su skautiškais makaronais 
ir grikine koše.

Po pietų stovyklą palikau. Išvažiuo
damas mačiau, kai vieni skautai traukė 
ežero pusėn su meškerėmis, kiti į Kabe
lius su kamuoliu, treti plušo prie bai
giamųjų stovyklos įrengimo ir išpuoši
mo darbų. Visi jie ėjo ir dirbo su daina. 
Ta skautiška, jaunatvės džiaugsmu ir lai
me praskaidrinta lietuviška daina toli ma
ne lydėjo, vienišai važiuojantį Kabelių 
apylinkės keliais.

1939.VI.28 d. J. K.
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(IHHIISK ŽI^ICS
(Tęsinys iš 374 psi.).

SESERIJOS VADĖS APLINKRAŠTIS (pabaiga).

ir punkte laikoma įvairių reikalingiausių medikamentų atsar
gos; tvarstomos medžiagos atsargas (tvarsčių visos skautės pa
gamina iš senų paklodžių, rankšluosčių, ir kiek galima dau
giau. Turimą medžiagą reik gerai išskalbti, išglaistyti, su
karpyti ir suvynioti atskirai kiekvieną tvarstį į vaškinį po
pierių), lazdos neštuvams, maišai, kibirai vandeniui, baklagės, 
kirvukai, kastuvai, elektros žibintuvai, žvakės, degtukai, ter- 
mozai šiltam vandeniui, puodukai, primusas ir kit.

Iš šių punktų skautės, kurioms tektų nelaimės atveju 
teikti pagelbą, yra aprūpinamos reikalingom medžiagom.

Kiekvienos skautės pareiga šiuo metu yra:
Būti drausmingai, šalto kraujo, žinoti savo kaip skautės 

pareigą, kovoti su gandais, pačiai gerai susipažinti ir supa
žindinti savo artimuosius su priešdujine ir priešlėktuvine ap
sauga. Tuojau gerai pakartoti visus pirmos pagelbos laipsnius, 
programose reikalaujamas žinias (geriausia, kad draugovėse 
būtų suruošti tuojau nors trumpi pirmos pagelbos kursai).

Būti paslaugioms ir ypatingai kiekvienai progai pasitai
kius rodyti savo nuoširdumą kariams ir jų šeimoms, visu stro
pumu atlikti savo tiesiogines pareigas.

Visuomet turėti paruoštą tvarkingą skautišką uniformą, 
kurią, einant pareigas, būtina dėvėti. Pasigaminti vaistinėlės 
krepšelį ir vaistinėlę susitvarkyti.

Vadovės, nuo jūsų daugiausia priklauso, kad skautės sku
biai susirūpintų čia iškeltais klausimais, kad ruoštųsi ir budėtų. 
Jums uždedama visa atsakomybė. Jūs turite parodyti visą 
savo iniciatyvą tvarkytis ir pačios turite būti gyvu skautiš- 
kumo ir pasiaukojimo pavyzdžiu. Niekas neturi ir negali būti 
sunku, kai reikia atlikti savo pareigą brangiai tėvynei Lietuvai.

Į darbą tat dar šiandien su visu rimtumu ir tvirtu pa
siryžimu.

Budėk!

Vyr. sktn. K. Žilinskienė, 
Seserijos Vadė.

Sktn. J. Šernienė,
7. Vadeiva.

Studentai skautai visokį darbą rimtai dirba. 
Dešinėje! Jūros skautai Šventosios uoste.

BROLIJOS VADO ĮSAKYMAS (pabaiga).

Ta programa turi apimti:
a) priešlėktuvinę, priešcheminę ir priešgaisrinę apsaugą;
b) civilinių gyventojų evakuaciją; pabėgėlių, išklydėlių, 

vaikų, ligonių, senių ir kr. globą;
c) pirmąją pagalbą, sanitariją, ryšininkystę, pioneriją, 

maitinimą ir t. t.
d) visokeriopą pagalbą Tėvynės gynėjams.
Skautų paruošimui pagerinti tuntininkams, vietininkams 

ir visiems vienetų vadams įsakoma tuojau per sueigas suruošti 
paskaitas, kuriose skautams būtų papildomų žinių pagal mi
nėtą programą.

Be to, skautai turi tuojau pasiskubinti išeiti patyrimo 
laipsnių programas ir įsigyti dabar aktualiausių specialybių, 
ypač šių: dviratininko, higienininko, kelrodžio, pionierio, raiti
ninko, ryšininko, sanitaro, signalizuotojo, slaugytojo, telegra- 
fininko ir topografo.

Skautų parengimo darbams tvarkyti ir skatinti dabar vyk
doma arba artimiausiu laiku numatoma įvykdyti šie dalykai:

1) įsteigimas specialaus vyriausios vadijos skyriaus skau
tų tarnybai tvarkyti;

2) įvedimas naujo tai tarnybai žymėti ženklo ir 
nustatymas sąlygų jam įsigyti;

3) sudarymas ir paskelbimas reikalingų instrukcijų skau
tams veikti naujose sąlygose;

4) sudarymas ryšių su atitinkamais organais tai veiklai 
koordinuoti.

Sunkiais laikais skautai turi būti pavyzdingi savo krašto 
pionieriai, rūpintis artimaisiais, gelbėti kitus, tarnauti visuo
menei ir ryžtingai ginti Tėvynės laisvę.

Kviečiu visus skautus ir vadus su dar didesne energija ir 
aukščiausiu ryžtingumu imtis svarbiausio darbo, kuris gali bet 
kada būti reikalingas mūsų kraštui ir žmonėms.

Tad į darbą, broliai, už savo Tėvynę Lietuvą!

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

SKAUTŲ BROLIJOS VIENETŲ IR NARIŲ 
REGISTRACIJA.

Kasmet, rugsėjo ir spalių mėn., vykdoma visų skautų 
brolijai priklausančių vienetų bei narių registracija. Surinkti 
duomenys tuojau siunčiami tarptautiniam skautų biurui.

Netrukus ir šiais metais visiems tuntininkams ir vietinin
kams bus išsiuntinėti specialūs vienetų bei narių registracijos 
blankai, kuriuose bus sekančios grafos: pilnas vieneto pavadi
nimas (vieneto eilės nr. ir rūšis, pav., VI D. L. K. KĘSTUČIO 
skautų dr-vė, I VYT. DIDŽIOJO jūrų skautų laivas, II mišri 
jaun. skautų ir skautų dr-vė, šiuo atsitikimu grafoje, kur bus 
nurodytas vienetb narių skaičius, reikia jaun. skautų ir skautų 
skaičių pažymėti atskirai, pvz., 15 jn. sk. ir 20 skautų); vie
neto narių skaičius; vieneto vado vyresniškumo laipsnis, var
das ir pavardė; vieneto vado bei paties vieneto adresai.

Šias žinias tuntininkai ir vietininkai prašomi surinkti jau 
iš anksto — tuojau, kad gavus blankus juos tuojau ir tiksliai 
būtų galima užpildyti ir grąžinti vyr. brolijos vadijai.
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Šio pasakojimo, apie lėktuvo prisika
binimą prie dirižablio, autorius yra vie
nas amerikiečių jūros aviacijos karinin
kas, kurs pats buvo prisikabinęs prie 
orlaivio „Makono” vieną valandą prieš 
šio žuvimą.

Thūū - thūū - thūū... Thūū - thūū - 
thūū... Aštrus sirenos spiegimas su
drumstė gražios gruodžio mėnesio nak
ties orą. Ir dar kartą vienišas garsas 
nuaidėjo toli per ošiantį pušyną, primin
damas priešistorinių laikų pabaisos šauks
mą.

Thūū - thūū - thūū.
Aštrūs gongo smūgiai karininkų sto

vykloje skelbė pavojų. Bobas Veikefildas 
tuoj pat pašoko iš lovos, tačiau apie tai, 
kas įvyko pradžioje, visiškai nesuvokė. 
Tik po valandėlės, atsipeikėjęs jis pažvel
gė į savo rankinį laikroduką. Tamsoje 
spindintis rodyklis stovėjo ties vienuo
likta.

— Hei, Pinki! — jis šaukė atsisukęs 
į durt} pusę, kurios jungė jų abiejų kam
barius! — Kelkis! Orlaivis išskrenda!

— Dar juk ne laikas, — mieguistu ir 
rūsčiu balsu atrėžė Pinkis; — skridimo 
laikas juk buvo numatytas tiktai ket
virtą valandą.

— Nieko nepadarysi. Geriau kelkis, 
jei nori drauge vykti į Panamą. Gal 
kartais artėja audra ir „Miami” turi pa
siskubinti ją nugalėti.

Bobas tuo tarpu skubiai apsirengė ir 
įmetė keletą reikmenių į savo suvynio
jamą ryšulį, kurį vienintelį gali „leng
vesnis už orą” karininkas pasiimti drau
ge į kelionę. Staiga per skaidrų žiemos 
orą jis nugirdo starterio ūžimą, kurį se
kė užspringimai, veik visuomet pasitai
ką, šaltam motorui pradedant veikti. 
Senasis, gerasis Adžakas! „Vanagas” 
bus jau įšildytas ir iki orlaivio išskridi
mo parengtas. Nereikės nė valandos, kai 
jis jau bus prisikabinęs skristi į Panamą! 
Panama — ir manevrai, kurie patikrins 
jo vienų metų ilgojo ir sunkaus darbo 
reikšmės bandymą atliekant skridimus su 
didžiuoju orlaiviu.

Gretimam kambaryje už durų jis gir
dėjo baisų lentynų, stalčių stumdymą ir 
kėdžių kritimus. Užsimiegojęs Pinkis 
niekuomet negalėdavo ko nors surasti ir 
veik visuomet praeidavo visa valanda iki 
jis visiškai pabusdavo. Bobas, užsimetęs 
savo odinį apsiaustą, pasibeldė į Pinkio 
duris.

— Prašau, prašau, — piktai sušuko 
Pinkis, — ar nesi kur nors matęs mano 
juodojo kaklaraiščio?

— Žinoma, nagi žiūrėk, kabo ant tavo 
kaklo.

Ir kol Pinkis rungėsi su nepaklusniuo
ju savo kaklaraiščiu, kad jį tinkamai su
tvarkius, Bobas surinko jo išmėtytus 
daiktus. Pagaliau, su Bobo pagalba, jis 
buvo pasiruošęs kelionei, ir jie nuskubėjo 
į bufetą kiek pasistiprinti.

Visi buvo perdaug užimti, kad pri
sėstų. Karininkai stovėdami aplink stalą

maktois
TAMSOJ!

Aklas skridimas.

mažais būreliais ir gerdami garuojantį 
skystimą aptarė paskutini uosius įsaky
mus. Kaip Bobas ir buvo numatęs, ar
tėjo pietvakarių audra ir orlaivis ruo
šėsi ją pasitikti.

Galvą linguodamas prie jų priėjo 
„Miami” ryšių karininkas Raibėjus. Jo 
veidas buvo labai ilgas ir rimtas.

— Šioji valanda yra perdaug baisi, 
kad žmogus be jokio reikalo imtum ir 
kiltum į orą.

— Kaip tu apie tai galvoji? Ar tu su 
mumis nemanai skristi? — teiravosi 
Pinkis.

— Taip, bet aš su tokiu pat noru ir 
pasilikčiau. Argi jūs negirdėjot? Mes 
kelionėn išvykstam be jokių radio gar
sų — neturime teisės skridimo metu 
naudotis radio įrengimais.

— Hū! — sušuko Bobas, — tai reikia 
manyti, kad šie manevrai nebus šiaip sau 
šposai.

— Gal būt, gal būt, bet man tai nepa
tinka. Orlaiviui tai netinka. Mums bū
tinai reikia palaikyti ryšius.

— Na ir nejaugi mes su nieku nesu
si rišim?

— Radijo tyla yra radijo tyla, jaunasis 
žmogau. Mes su nieku nesusirišim ir 
nieko negirdėsim. Mes skrisime mėlyna 
erdve — lyg tai būtų koks paklydęs or
laivis. Sekančias tris dienas aš mielu noru 
praleisčiau namie.

— Kodėl toks griežtumas? — teira
vosi Bobas.

— Jūs žinot, kad mes priklausom prie 
pramanytos „juodosios flotilijos”, ir ad
mirolas Blendingas nenori, kad „mėly
noji flotilija” žinotų, jog mes esame virš 
jūros. Tai, žinoma, yra pakankama prie
žastis, tačiau man vis dėlto nepatinka, 
įsidėmėkit mano žodžius, kad visa tai 
nepraeis be kokių nors kliūčių.

Lauke nuskambėjo skardūs trimito gar
sai. Kavos lėkštes skubiai visi ištuštino 

ir pastatė ant stalo. Ir kada Bobas baigė 
rišti savo lakūnišką kaklaraištį, prie jo 
pribėgęs uždusęs budintis lakūnas pra
nešė, kad ponas kapitonas jo laukiąs 
angare.

Nesuprasdamas kame reikalas, Bobas 
skubiai atsisveikinančiai pamosavo Pin- 
kiui. Jo rodsterio motoras buvo šaltas. 
Pasiekęs angarą jis pastebėjo, kad sun
kiosios durys jau buvo atidarytos ir ko- 
pėčių bokštas pastatytas prie pat „Mia
mi” nosies.

Jis artėjo prie kapitono O’Kannoro, 
kurio aštrus žvilgsnis sekė kiekvieną or
laivio žemės komandos vyrų judesį, ku
rie kaip nykštukai buvo pradėję lėtai 
vilkti laukan savo milžiną auklėtinį.

—• Labas rytas, Veikefildai. Būk pasi
ruošęs, nes turiu tau vieną staigmeną.

Bobo širdis, tarsi, sustojo, o mintys lyg 
ir nujautė, ką kapitonas pasakys.

— Taip, pone?
— Aš, šį rytą dar kartą patikrinda

mas mūsų planą nutariau neimti nei jū
sų, nei jūsų lėktuvo.

— Kodėl, pone kapitone?
— Ogi todėl, kad mes jau ir taip ky

lame su perdaug dideliu kroviniu. Ir 
nuo viso to, kas nereikalinga, turėjau 
atsisakyti. ■»

Bobas širdyje pajuto pyktį. Visą jo 
sunkųjį darbą pavadinti „nereikalingu”!

Tarsi nujausdamas Bobo savijautą, ka
pitonas O’Konnoras uždėjo ant jo peties 
ranką ir tarė: — Jūs sutiksite su tuo, 
kad lėktuvų prikabinimas gyvena dar tik 
bandomąjį laikotarpį. Lėktuvo svarba 
bei reikalingumas orlaiviui taip pat dar 
nėra pilnai patikrinti.

Bobas palingavo galva, norėdamas sa
kyti: — Na ir kaip visa tai patikrinti, 
jei jūs mūsų neimat? — Bet to vietoje 
jis dar pabandė: — Aš, tačiau, tikėjausi, 
kad mes — mano lėktuvas ir aš — jums 
galėtume atlikti keletą žvalgybinių skri
dimų.

— Aš žinau, Veikefildai, ir jūs esate 
šioje srityje gan daug padirbėjęs. Tęskite 
tai sparčiai pirmyn. Aš šioje kelionėje 
negaliu leist sau tokio dalyko, kuriam 
suteikiama dar tik bandymo reikšmė ■— 
tačiau ateinančiais metais mes, tikriau
siai, galėsime panaudoti jus ir jūsų lėk
tuvą.

Plačioje, neasmeninėje organizacijoje, 
kurią vadina karinės prievolės atlikimu, 
tenka sutikti su vadovybės pageidavi
mais be jokio pasipriešinimo. Nežiūrint 
į nemalonią savijautą, Bobas prieš išvyk
damas iš angaro visiškai linksmai atsa
kė: — Taip, taip, pone. Geriausio jums 
pasisekimo!

Pakilimo vietoje buvo trumputėlė per
trauka, kurios metu išpilta keletą dešim
tų centnerių nereikalingo vandens ba
lasto. Po to dar sekė skubus paskutinės 
minutės apžiūrėjimas ir tyla, kurią per
vėrė tiktai motorų dūzgimas. Pagaliau 
aštriai ir aiškiai suskambėjo lauktoji ko
manda: — Orlaivį į viršų!
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Propeleriai, tarsi, kardais pradėjo ka
poti orą. Lėtai kilo didžiulis orlaivis. 
Bobas jį sekė iki jo šviesos tolumoje vir
to mažytėmis žvaigždutėmis, iki „Miami” 
dingo už ošiančio pušyno. Po to, davęs 
keletą nurodymų Adžakui, jis grįžo į sa
vo kambarį. Beeidamas jis dar pagalvojo 
apie savo draugus, kurie sėdėjo prie di
džiojo orlaivio aparatų. Kiti jo kolegos 
ant karo laivų taip pat tikrino savo 
lėktuvus. Visur buvo jaučiamas įtempi
mas, tačiau jis jautėsi visų pamirštas, 
paliktas.

Laikrodis rodė pirmą valandą! Ką gi 
kitą veikti, reikia tik virst atgal į lovą. 
Jis užsitraukė ant galvos antklodę. Kar
tą jam atrodė, lyg jis girdėtų tolimą 
lėktuvo dūzgimą, tačiau miegas jo susi
domėjimą nugalėjo ir šio triukšmo prie
žastis taip ir pasiliko neišaiškinta.

Atrodė, kad jis buvo gulėjęs jau ke
letą valandų, kai staiga pabudo ir kaip 
kulka pašoko iš lovos. Po kurio laiko jis 
suprato, kad kažkas be pertraukos daužė 
jo duris ir šaukė jo vardą.

— Prašau, — mieguistai atsiliepė.
Ir kai jis jau buvo pasiruošęs uždegti 

šviesą, į kambarį drauge su vienu lakū
nu įėjo vyriausias stoties karininkas.

— Koks reikalas? A? — nustebęs pa
klausė.

Vyriausias karininkas atsakė: — Vei- 
kefildai, mes esam maiše. Dovas kaip tik 
grįžo iš Vašingtono ir atvežė užantspau
duotus įsakymus „Miami”, kuriam duo
tos visiškai naujos instrukcijos. Jis iš
skrido laiku, tačiau, kaip jūs jau žinot, 
orlaivis pakilo keturiom valandom anks
čiau — ir štai mes čia esam!

— Ar neįmanoma kaip nors nutraukti 
„Miami” radio tylą?

— Ne. Ne anksčiau, kaip už devynias
dešimt šešių valandų.

Dovas atsisėdo ant lovos ir tyliai at
siduso.

— Jie tiek pat gerai galėtų manevrus 
nutraukti jau dabar. Viskas sugadinta, 
jei „Miami” negauna naujųjų įsakymų.

— Veikefildai, ar jūs galėtumėt pa
vyti „Miami” ir prisikabinti?

Bobas kaip mat mintimis peržvelgė 
visas galimybes. Iki jis galės pakilti, or
laivis bus jau atlikęs dviejų valandų ke
lionę. Šis skridimas didesne dalimi įvyks 
virš vandens. Ir tarp kitko, jis bus nak
tinis skridimas, nes saulės patekėjimas 
laukiamas ne anksčiau septintos valan
dos. Ir be to, dar artėja audra. Jis jau 
galėjo girdėti kylantį vėją.

— Jūs suprantate, aš jus neverčiu tai 
daryti, — tarė vyr. karininkas, — jūs 
gerai žinote, ką galite ir kas jūsų laukia. 
O orlaiviui tai būtij neišpasakyta nauda.

Žodis „nauda” buvo tas, kuris įsakė 
Bobui apsispręsti. Ką pasakė kapitonas 
apie jo paėmimą į Panamą? — Lėktuvo 
svarba bei reikalingumas taip pat dar 
nėra pilnai patikrinti.

Jis suprato, kad tai būtų pavojingiau
sias sumanymas, kad paprastas pakran
tės lėktuvas bandytų toli jūroje surasti 
orlaivį, kovodamas su artėjančia audra. 
Bet tai buvo vienintelis būdas išbandyti 
to darbo vertę, kurį jis atliko.

Ir kol jiedu stebėjo Veikefildą, jis 
priėjo prie telefono ir paskambino į 
angarą. Tuojau jis pažino savo mechani

ko balsą! — Na, Adžakai, stenkis pa
busti! Paruošk skristi „Vanagą,”.

0 kai jis po nustebusio mechaniko 
pritariančio atsakymo pakabino triube- 
lę, per abiejų karininkų veidus prabėgo 
malonus šypsnis.

Abu karininkai jį palydėjo iki angaro, 
kur paklusnusis Adžakas jau buvo įžie
bęs melsvas nusileidimo šviesas ir ma
žasis lėktuvas tamsoje prunkštė šviesos 
pluoštus.

Bobas sumažino gazą. Vyr. karininkas 
ir Dovas priėjo prie lėktuvo. Dovas jam 
įteikė kokį tai ilgą audeklo voką. — Čia 
jie yra. Kad tik laimingai jums pavyktų 
tai perduoti.

Vyr. karininkas spaudė jo ranką. •— 
Šis skridimas daug reikš mums visiems. 
Laimingai nusileisti. — Bobas pridėjo 
prie kepurės ranką ir, padidindamas ga
zą, sušuko Adžakui: — Įžiebk įsibėgė
jimo kelio šviesas ir atitrauk kaladėles!

Staiga šviesų ratas apsupo visą aikštę, 
ir Bobas įsibėgėjimo kelio gale išmetė 
savo mašiną prieš vėją. Išlyginęs aukš
čio vairą, motorui davė pilną apsisuki
mų skaičių, kad tuo pravalytų galimus 
nešvarumus, patekusius vairavimo metu. 
Staigus pakilimas prispaudė jį prie sė
dynės. Būdamas vienišas, jis pritraukė 
į viršų savo mašinos uodegą ir taip ją 
laikė iki oro spaudimo adata* apsisuko 
kartą aplink. Keturiasdešimt — penkias
dešimt — šešiasdešimt.

„Vanago” tipo lėktuvai turi tik septy
nių kilogramų sparnų pakrovimą ir to
dėl jie gali pakilti iš mažiausios aikštelės. 
Pasiekęs 70 km greitį, Bobas juto, kad 
žemė jau tolsta. Melsvoji šviesa paliko 
po jo kojomis.

Dabar jis galėjo jau matyti, kur skri
do. Jam pažvelgus atgal, užgęso ir įsi
bėgėjimo kelio šviesos. Bobas iš patyrimo 
žinojo, kad vieniškiausi skridimai, tai 
buvo naktiniai. Ne baugi tamsa, bet 
visiškas atsiskyrimas nuo kitų, žiūrint 
tik į debesų skliautuose besisukančias 
žvaigždes, buvo toji spilga, kuri lindo po 
oda. Bobas pagal kompasą laikėsi piet
vakarių krypties, kurioje jis tikėjosi per
skristi Gegužės iškyšulį. „Miami” jau 
buvo dviejų valandų skridimo nuoto
lyje ir šiuo metu galėjo būti kur nors 
viršum okeano į pietus nuo Gegužės iš
kyšulio.

Žvaigždės dabar buvo užgęsusios ir 
šaltas skersinis vėjas vargino palaikyti 
lėktuvą reikiama kryptimi. Tačiau okea
nas buvo keletą km į rytus ir jis jau no
rėjo spausti į tą pusę, nes ten manė ga
lėsiąs išsisukti nuo sparnų apledėjimo. 
Iš antros pusės, juo bus trumpesnė ke
lionė vandenimis, juo bus didesnė gali
mybė pasiekti tikslą. Kiekvienu atveju 
tai buvo rizikingas žaidimas.

Jis įjungė radiją ir po kurio laiko su
gavo savo peilsignalus. Žemai buvo ma
tomos silpnos miestelio šviesos. Tai ga
lėjo būti Gegužės iškyšulys.

Jis perskrido miestą septynių šimtų 
pėdų aukštyje. Apačioje prie pat van
dens matėsi šviesi krantinės juosta. Kar
tais jis galėdavo pastebėti ir didžiules, 
toli besiverčiančias bangas. Audra vis 
stiprėjo.

Jis giliai įtraukė šalto oro. Benzino 
turėjo užtekti maždaug 45 minutėm. Pa

gal jo apskaičiavimus už 25 min. reikė
tų pasiekti „Miami”.

Staiga jį apsupo pilkų debesų banga. 
Valandėlei akys nukrypo į instrumentų 
lentą. Tai buvo viena audros banga. 
Save jis tikino, kad po kelių minučių ši 
banga bus perskrista. Jis dėkojo toms 
darbo valandoms, kurios išmokino jį 
aklai skraidyti.

Atrodė, kad slinko valandos. Jis pa
žvelgė į savo rankinį laikrodį. Buvo din
gusios 10 minučių! Ir jei nebūtų jokios 
išeities iš šio debesio, tai šis skridimas 
pilotui Veikefildui reikštų karstą. O gal 
ir „Miami” buvo šio debesio apsuptas! 
Ir staiga Veikefildui dingtelėjo mintis, 
kad kiekvienu momentu jis gali trenktis 
tiesiog į orlaivį. Jis vėl atkreipė dėmesį 
instrumentams, juos akylai sekdamas, 
tačiau sekundės tęsėsi valandomis.

Staiga motoro ritmingumą pertraukė 
trumpas smūgis. Jo širdis sustojo. Po to 
jo žvilgsnis nukrypo į benzino rodiklį ir 
jis suprato kame reikalas. Pasilenkęs į 
pryšakį įjungė naują rezervuarą. Penki 
galionai, o pryšaky dar dvidešimt minu
čių skridimo. — Uh! Geriau apie tai ne
galvoti, o kitaip aš ir be laiko galiu košės 
privirti, — jis tvirtai save tikino. Paga
liau, tarsi kokios raketos šūviu jis iš
sprūdo iš debesio. Aukštai ir vėl sužibo 
žvaigždutės, o audra taip pat jau buvo 
nurimusi.

Nebuvo jokio ženklo ir apie „Miami”. 
Toli apačioje, jo priešakyje sužibo laivo 
šviesos. Šiuo momentu jis galėjo išsigel
bėti. O jei jis skristų ir toliau, tai tik 
stebuklingas atsitikimas galėtiį atitolinti 
gresiantį pavojų. Okeanas ir debesys 
buvo neaprėpiami, o „Miami”, vieninte
lis jo išsigelbėjimas, tarpe jų suposi, kaip 
kokia dulkė. Jis galėjo apsukti apie laivą 
ratą, iššokti ir anie jį išgelbėtų, arba 
galėjo sprukti pro šalį į nežinomą tolį.

Jis sumažino greitį, pergalvojo. Kiše
nėje jis jautė storąjį voką su svarbiais 
dokumentais. Nuskristi taip toli ir po to 
— pasiduoti.

Kiek pagalvojęs jis leidosi žemyn ir su
ko ratu aplink laivą. Tuojau ant koman
dos tiltelio jis pastebėjo kažką judant, ir 
mintyse jis galėjo matyti nustebusius 
karininkus ir jūrininkus, kurie pakėlę 
galvas sužiuro į savotišką pakrantės lėk
tuvą, taip toli pasirodžiusį atviroje jū
roje.

Jis įjungė savo radiją, ir po valandė
lės jam pasisekė visiškai aiškiai susirišti 
su laivo radiotelegrafistu. — Čia jūros 
aviacijos leitenantas Veikefildas. Ar šią
nakt nepastebėjote kokio orlaivio? — 
Vieną minutę, tuojau pasiteirausiu bu
dinčio karininko.

Trumpa pertraukėlė. — Leitenante 
Veikefildai? Prieš 10 minučių vienas di
džiulis orlaivis pastebėtas skrendant pie
tų kryptimi.

Mažas susijaudinimas nupurtė visą 
Bobo kūną. Skubiai pagalvojo apie laiką 
ir benziną. Jis dar galėjo pasivyti. Te
būnie pasveikintas šis laivo karininkas, 
kuris buvo užtektinai budrus, kad įsidė
mėtų orlaivio kryptį! Jis padėkojo ra- 
diotelegrafistui ir „Vanago” nosį pasuko 
okeano kryptimi. Su neišpasakytu atsi
dėjimu jis stebėjo savo kompasą. Ar jis 
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Dar nė vieną vasarą Lietuvos upių ir 
ežerų jūrų skautai nebuvo tiek sportavę ir 
buriavę jūroje, kaip šią vasarą. Tai ypa
tingai džiugu, nes tai rodo, jog prisiriši
mas prie jūros, pasiryžimas išeiti į ją ir 
joje įsitvirtinti nėra, po Klaipėdos nete
kimo, sumažėjęs, o priešingai — didėja.

Jau ankstyvą pavasarį Šventojoje ir 
Kaune gyveną jūrų skautų vadai ir 
instruktoriai pradėjo rūpintis Klaipėdoj? 
likusių jachtų pargabenimu į Šventąją. 
Brolijos vadui pik. J. Sarauskui padarius 
nemažai žygių įvairiose įstaigose Kaune 
ir per Lietuvos konsulatą Klaipėdoje, 
jachtos buvo grąžintos ir pirmosios įplau
kė į pagilintą naująjį mūsų uostą. Jų 
priežiūra pavesta psktn. Knopmileriui.

Jachtų sulaukus, jūrų skautų skyrius 
paskelbė spaudoje apie rengiamus dvejus 
buriavimo kursus. Nors pageidauta buvo 
kiekvienuose turėti nedaugiau 10 —12 
žmonių, suvažiavo į abejus kursus po 25 
jūrų skautus iš įvairių vienetų — Kau
no, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Biržų, Ma
žeikių, Tauragės, Alytaus, Zarasų ir kt. 
Kursai abiejose pamainose truko nuo 10 
iki 15 dienų (įskaitant keliones). Kursų 
1-ai pamainai vadovavo jūsų psktn. Kęst. 
Aglinskas, antrajai — psktn. ats. j. Itn. 
R. Dačinskas. Kursus globojo karo laivo 
Prez. Smetonos karininkas sktn. P. Laba
nauskas. Buriuota daugiausia BUDŽIU I, 
BUDŽIU II, BALTĄJA LELIJA ir kito
mis Šventojon vėliau atplaukusiomis 
jachtomis, priklausiusiomis Buriavimo 
Sąjungai, šauliams ir kt. org-joms (dabar 
ten yra 11 jachtų).

Kursuose vadovybė stengėsi kiek gali
ma daugiau praktiškai paruošti jachtų ir 
burlaivių vadų įvairiems Lietuvos viene
tams. Kai kurie kursantai grįžo namo 
atlikę 50—80 valandų plaukiojimo įvai
raus tipo jachtose bei įvairiose pareigose

Kursus, įsikūrusius keliose palapinėse 
prie pat žvejų krantinės, aplankė daug 
ekskursijų, lankiusių uostą, ir nemažai 
Palangos vasarotojų. Tarp jų buvo ir 
Maž. Lietuvos patriarchas Martynas Jan
kus, ats. gen. T. Daukantas (abu buriavo 
ilgesnį laiką jūroje) ir kt. Dažniausiai gi 
kursus lankė ir buriavimo kursą išėjo 
nenuilstamasis mūsų brolijos vadas pulk 
Sarauskas.

Jo ypatingu rūpesniu ir pastangomis 
buvo suorganizuotos dvi pamainų baigia
mosios ilgesnės kelionės didžiausiąja, 
Šaulių Sąjungai priklausančia, Lietuvos 
jachta ŠAULYS. Kelionėse dalyvavo jū
rų skautai, daugiausiai ir geriausiai buria
vę kursų metu ir išlaikę atitinkamus bai
giamuosius egzaminus.

Pirmojoje kelionėje dalyvavo 11 jūrų 
skautų ir keli šauliai. Plaukta ilgesniam 
laikui ir užeita keliom valandom Liepo- 
jun susipažinti su įėjimais į uostą ir jo 
įrengimais. Išbūta jūroje dvi paros.

Antroji pamaina, buriavusi rugpjūčio 
mėnesį, buvo gal kiek laimingesnė, nes 
turėjo progos pamatyti ir aktyviai daly
vauti Jūros Savaitės užbaigimo iškilmėse 
Šventojoje ir Palangoje. Čia jūrų skau
tai prisidėjo savo darbu, kaip tvarkdariai 
ir ekskursijų palydovai — aiškintojai ir 
suruošė bei dalyvavo septynių jachtų (ha- 
jų tipo) regatoje iš Šventosios į Palangą 
(VIII.15), paimdami antrą ir trečią 
vietas. Regatai startą jūroje davė iš 
ŠAULIO jachtos ats. brg. gen. Sutkus, 
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(Jūrų skautų veiklos pajūryje apžvalga), 

finansų ministras. Laimėtojams dovanos 
buvo įteiktos Palangoje prie didžiulio lau
žo, į kurį malonėjo atsilankyti ir visų 
gerbiamas mūsų kariuomenės vadas brg. 
gen. S. Raštikis. Prie laužo sudainuotos 
jūrų skautų dainelės turėjo didelio pasi
sekimo.

Į antrosios buriavimo kursų pamainos 
kelionę buvo išsiruošta VIII. 18 vakare. 
Brolijos vadas, išrūpinęs kelionei reika
lingus leidimus ir „Pienocentro“, „Mais
to“ bei „Lietūkio“ malonią paramą pro
duktais, pats buvo atvykęs išlydėti ŠAU
LĮ, apgailestaudamas, jog dėl neramaus 
laiko negalįs drauge plaukti.

Toli jūroje atsisveikinęs su BUDŽIU I 
jachtoje plaukusiu brolijos vadu ŠAU
LYS apie 20 vai. paliko Lietuvos krantus. 
Tamsoje jachtos vado sktn. Labanausko 
paskirstyti į vachtas (sargybas) po tris 
žmones, sugulėme. Mūsų buvo 14. Navi
gaciją tvarkė jachtos šturmanai (kapito
no padėjėjai) — psktn. Dačinskas ir psktn. 
Aglinskas ir vėliau dar psktn. Perekšlis. 
Kitą rytą, 4 vai. jau buvome Liepojuje. 
Čia atlikę formalumus su policija ir mui
tine, išvykome į miestą, kur tarp kitų 
aplankėme ir Lietuvos konsulą. Po piet 
sulaukėme ir svečių — tai atėjęs mus iš
lydėti mūsų konsulas p. Jovarauskas ir 
Liepojos skautės — lietuvaitės. Šios at
nešė gražių gėlių mūsų vadui ir visai įgu
lai. Atsidėkodami pavaišinome skautes 
gerokai su žibalu paskoninta kava.

Naktį kilus palankiam vėjui, jachtos 
vadai nutarė vietoje į Ventspilę pasukti į 
šiaurės vakarus, t. y., į Švedijos uostų 
pusę. Tai sužinoję, iš dalies džiaugėmės, 
bet iš dalies ir pergyvenome tam tikrą 
lyg ir baimės jausmą. Plaukti pirmą kar
tą į antrą Baltijos pusę atrodė lyg ir sun
kiau, negu paliai jau pažįstamus kran
tus. Išėjus pro molus į atvirą jūrą tai 
visa, žinoma, iš galvos išnyko.

Apie vidurnaktį kilo smarkesnis vė
jas su perkūnija ir žaibais. Buvome skar
daus švilpuko pakelti iš guolių ir pa
šaukti į denį tvarkyti virvių ir mažinti 
(refuoti) bures. Jachta gulėjo smarkia’ 
ant šono, dideliu greičiu šniokšdama per 
bangas. Slidus, bangų dažnai perpilamas 
denis vertė imtis visų atsargos priemo
nių, kad nenuslysti į tamsią, šėlstančią 
jūrą. Dirbome be raginimo, apgraibomis, 
dabar tik gerai tesuprasdami, kodėl vadai 
mus pratino kursų metu prie visokio oro 
ir kodėl reikalaudavo visas laivo dalis 
žinoti atmintinai, jų net nematant. Kiek 
prieš tai buvo tą naktį trūkusi didžiąją 
burę palaikanti virvė. Teko siųsti į 23 
mtr. aukščio stiebo viršūnę vieną leng
vesnį jūrų skautą savanorį, kad įvertų 
naują virvę. Šį darbą aukštai ir tamsoje 
gražiai atliko Mažeikių jūrų skautas Ma
ciukas

Kitą visą dieną keliavome be ypatin
gų pergyvenimų, jei neminėti „menkių 
šėrimo“, maudymosi vėjui nutilus, sutik
tų pakelyje laivų ir pan.

Sekančią naktį pastebėjome švedų 
Faroe salos švyturius, o rugp. 21 d. ry
tą buvome jau sąsiauryje tarp Faroe 
ir G d t s k a S a u d 6 n salų. Kad vė
jas nebuvo palankus, teko atsisakyti jūros 
keliu pasiekti Gotlando salos vakarinėje 
dalyje esantį seną Hanzos laikų Vizby 
uostą. Pasukę į pietus ir žvalgydami iš 
arti Faroe ir Gotlando salos rytinius pa
kraščius, sukinėdamiesi tarp akmeningų 
salų apie 17 vai. įplaukėme į S 1 i t e n- 
h a m n uostą. Jis yra įlankoje, kurią 
saugo nuo vėjų ir audrų trys akmenin
gos salelės su nedideliais fortais ar kitais 
kariškais įrengimais. Miestas ir uostas 
turi apie 3.000 gyv., turįs vieną didžiausių 
Švedijos cemento fabrikų. Pavakare prie 
mūsų jachtos susirinko didžiuliai būriai 
jaunų ir senesnių švedų. Skautams pa
dainavus lietuviškas dainas, švedai ilgai 
plojo. Norėdami išjudinti juos, pradėjome, 
psktn. Aglinsko diriguojami, dainuoti kaž
kur girdėtą švedų liaudies dainą, žinoma, 
klaidingai. Švedaitės tuoj choru ją patai
sė, o seniai irgi neatsiliko. Vėliau dai
nuota pakaitomis. Atsiradus armonikai, 
užsimezgė ir tautiniai šokiai. Išmokėme 
„noriu miego“, „klumpakojį“ ir „suktinį“ 
ir sušokome drauge su švedais keletą jų 
tautinių šokių. Visa tai vyko krantinėje 
ties mūsų jachta, apšviestoje lempomis ir 
mėnulio. Lygiai 10 vai. vado švilpukas 
mus pašaukė jachton, o susirinkusieji 
švedai išsiskirstė niūniuodami mūsų dai
nų melodijas.

Kitą rytą išvykome autobusu į Vizby 
uostą, antroje Gotlando salos pusėje. Vi
sų įspūdžių sunku būtų ir surašyti. Lan
kėme senus miesto mūrus, bažnyčias, 
uoste stovėjusias vokiečių ir lenkų jach
tas, iš tolo apžiūrėjome lenkų seną moko
mą karo laivą ir kt.

Grįžę į Slitenhamn jau vakare rado
me ties mūsų jachta visą žmonių minią 
Manėme kokią nelaimę ištikus. Ne, tai 
buvo susirinkę vakarykščiai draugai su 
pažįstamais, šeimomis. Vėl skambėjo dai
nos, nauji skautiški šūkiai ir cementinė 
krantinė nuo „klumpakojo“. Ypatingą 
įspūdį lėtiems švedams padarė mūsų skau
tų drausmingas ir greitas darbas išplau
kiant. Lygiai 22 vai., po suktinio atsi
sveikinę ir jachton sušokę, mes po kele- 
tos minučių jau buvome už uosto vartų. 
Toks staigus išplaukimas nebuvo jų lauk
tas. Gal dėlto taip ilgai skambėjo lietu
viški, tą vakarą išmokti, šūkiai nuo šve
dų uosto krantinės, kol ŠAULYS nepasi
slėpė tamsoje už akmeningųjų salų. To 
vakaro dalyviai greit nepamirš.

Paėmę kursą į Šventąją, plaukėme jū
roje dvi dienas ir tris naktis, kol ją pa
siekėme. Turėjome visokiausio oro ir vė
jo, matėme daug įvairiomis kryptimis 
praplaukiančių laivų. Vieną rytą gavome 
net palenktyniauti su dideliu, tristiebiu 
vokiečių burlaiviu, kuris stebėjosi jam 
mažai matyta jūrose vėliava.

Šią vėliavą nuo šiol jūrų skautai vis 
dažniau ir dažniau rodys pasauliui. Kuo 
mažesnis laivas — tuo didesniu jūrinin
ku reikia būti, kad plauktum per jūras, 
kuo mažiau jūros teturime, tuo daugiau 
ja rūpinkimės ir mylėkime. Dal.
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Vado rinkimas
Indėnų giminė gyveno senai senai 

toli nuo visų kitų žmonių, galingos 
kalnų grandinės atskirti. Niekas, sa
ko, dar nebuvo užkopęs į paties aukš
čiausio kalno viršūnę.

Kartą, pakvietęs vyresniuosius gi
minės narius, senasis vadas tarė:

— Mano laikas beveik baigtas, ir 
neužilgo Didžioji Dvasia pašauks ma
ne pas save pro saulėlydžio vartus. 
Kol dar nevėlu, turiu, pagal mūsų 
seną paprotį, išrinkti sau įpėdinį. 
Patarkite man, jūs vyresnieji mano 
tautos: kokį vyrą man išrinkti?

— Išrink vyriausiąjį iš mūsų, — 
pasakė vienas.

Bet vadas atsakė:
— Ne, vyriausiasis netinka būti 

vadu, nes ir jis greitai eis pro saulė
lydžio vartus, ir žmonės liks be vado.

— Išrink išmintingiausią j į iš mū
sų, — pasakė kitas.

— Kaip man pažinti, kuris išmin
tingiausias, jei niekas dar nevaldė? 
— paklausė vadas. — Ne, šis patari
mas netįnka.

Ir, matydamas, kad niekas jam 
negalėjo padėti, vadas atleido susi
rinkusius namo.

— Rinkti teks man pačiam, — sa
kė jis. *

* *
Kada jaunas mėnulis patekėjo, 

senasis vadas sušaukė visus jaunuo
lius prieš savo palapinę. Dienai iš
aušus jis tarė jiems:

— Atėjo laikas rūpintis mano įpė
diniu. Šį vakarą aš jį išrinksiu, nes 
duosiu jums visiems bandymą.

Jis atsisuko ir parodė ranka į bal
tas, aušros apšviestas, kalnų viršū
nes, aukštai aukštai virš pušyno.

— Eikite, jauni vyrai mano tau
tos, eikite į kalnus ir grįžkite su 
kažkuo rankose, iš ko galėčiau pa
žinti, kaip aukštai užkopėte ir ką 
matėte. Eikite dabar visi ir grįžę tuo
jau ateikite pas savo vadą.

*
* *

Saulė dar tebestovėjo aukštai, nes 
vidudienis buvo vos praėjęs, kada 
pirmasis jaunuolis grįžo.

— Vade, — tarė jis, — užkopiau 
iki paties laukų rubežiaus ir atne
šiau grūdą iš pačios aukščiausios 
ežės. Štai, jis yra.

— To nepakanka, — atsakė vadas.
— Eik, mano sūnau, šaudyk lanku ir 
grumkis su laukiniu jaučiu, kad su- 
stiprėtumei.

Tada atėjo antras.
’ — Vade, — tarė jis, — užkopiau 
į didžiuosius miškus už kviečių lau
kų ir atnešiau ženklą, kurį nulaužiau 
nuo paskutinio medžio aukščiausiame 
miške.

— To nepakanka, — atsakė vadas.
— Eik, mano sūnau, šaudyk lanku ir 
grumkis su laukiniu jaučiu, kad su- 
stiprėtumei.

Tada trečias jaunuolis tarė:
— Žiūrėk, vade, atnešiau akrtie- 

nėlį iš aukštų kalnų už kviečių lau
kų ir pušyno, kur žmogui sunku kvė
puoti.

— Gerai, — atsakė vadas, — bet to 
nepakanka. Eik, mano sūnau, šau
dyk lanku ir grumkis su laukiniu 
jaučiu, kad sustiprėtum.

Popietis praėjo, ir saulė ėmė leis
tis. Vienas jaunuolis po kito grįžo iš 
kelionės, bet vadas nė vieno nepa
skyrė vadu. Pagaliau visai sutemo, 
ir visi susėdo aplink sargybinį laužą 
prieš vado palapinę, laukdami pas
kutinio vado žodžio.

*
* *

Staiga visi sujudo, ir dar vienas 
jaunuolis pribėgo prie senojo vado.

— Jo rankos tuščios, — šnibždėjo 
visi vienas kitam.

— Vade, — tarė paskutinysis ke
liauninkas, ir jo balsas buvo stiprus, 
nors ir pavargęs, — aš lipau ir lipau 
ir iš smagumo nepajutau, kaip kvie
čių laukai ir pušynas paliko toli už
pakalyje. Lipau dar aukščiau į kal
nus, kol priėjau sniego ribą. Dar 
lipau...

Jis nutilo, norėdamas atgauti 
kvapą.

— Kodėl negrįžai, — paklausė va
das. — Ar nešalai ir nesijautei vie
nišas?

— Kodėl negrįžau? — paklausė 
jaunuolis tartum nustebęs. — Aš juk 
nebuvau užkopęs iki pačios kalno 
viršūnės.

— Ir pasiekęs viršūnę, — pasakė 
senasis vadas, — ką pamatei? Kokį 
ženklą atnešei man?

— Aš nieko neradau, — atsakė 
jaunuolis, — mano rankos tuščios. 
Bet, — jo akių šviesa nustelbė laužo 
ugnį, — bet... aš pamačiau jūrą.

Tada senasis vadas pakilo iš savo 
vietos ir, padėjęs ranką ant jaunuo
lio peties, tarė:

— Mano tauta, dabar matote tą, 
kuris valdys jus, kai manęs nebebus. 
Šį jaunuolį parinkau savo pareigoms. 
Didžioji Dvasia parodė mums tą, ku
ris negrįš, nepasiekęs aukščiausios 
viršūnės, kuris eina niekeno neitai® 
keliais ir grįžta, nešdamas mums 
naujų minčių, naujų gairių.

Iki šios dienos tos giminės indė
nai sako apie patikimą, sektiną žmo
gų: — Ak, jis matė jūrą!

J jėuynei
O TAIP NORIS NETARTI NĖ ŽODŽIO, 
ŽODŽIŲ MEILĖS TĖVYNEI GANA! 
NŪDIEN RYŽTĄ, VIENYBĘ PARODŽIUS, 
BUS PRASMĖ PATIKĖT RYTDIENA.

DAUGIS AŠARŲ ŽEMĘ APLAISTĖ, 
VERKĖ MOČIOS SUNŲ ClA KAS N AKT... 
O IŠBLĖSO RAUDONOS PAŠVAISTĖS, 
ŠIRDIS DŽIAUGSMUI SUVIRPO PAPLAKT.

TAI ŽINOKIME TIKSLĄ IR PRASMĘ: 
LAISVĖ ŽODŽIŲ NELAUKIA IŠ MUS. 
DIENŲ DŽIAUGSMĄ IR GERBŪVĮ RASIM, 
ClA IŠUGDĘ SKAISČIUS TROŠKIMUS.

LAISVĘ KLEGA UPELIAI PATVINĘ, 
LAISVE DEGA UŽ MIŠKO DANGUS. 
PATIKĖKI NORS KARTĄ, TĖVYNE: 
MŪSŲ RYŽTAS — KAIP ŽAIBAS ŠVIESUS!
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Pavojus ir kaip jo saugotis
Oriniai puolimai dieną.

Nors lėktuvai naktį gali gerai orien
tuotis ir pulti nurodytus jiems objektus, 
tačiau dieną lengviau ir tiksliau gali at
likti jiems skirtus uždavinius. Todėl prie
šo aviacijos puolimų dažniausiai reikės 
laukti dieną, ypač ten, kur nėra aktyviųjų 
priešlėktuvinės apsaugos priemonių.

Išgirdę garsinant orinį pavojų dieną:
• Turį dujokaukes tuojau užsideda.
• Turį slėptuvę arba saugią patalpą, 

pasiima iš anksto numatytus drabužius, 
maisto atsargą ir neskubėdami, nesikarš- 
čiuodami, bet nedelsdami sueina į slėptu
ves. Kiekvienos šeimos vyresnysis aplei
džia butą paskutinis, prieš tai patikrinęs, 
kad visi buto langai ir durys būtų užda
rytos, kad elektros, vandentiekio ir švie-
čiamųjų dujų skaitikliai būtų išjungti.

9 Kiekvieno namo paskirtieji prieš
gaisrinės sargybos pareigūnai užsideda 
dujokaukes ir susirenka į taisyklėse nu
rodytas vietas.

• Degazuotojai ir ugniagesiai skubiai 
susirenka savo būstinėse.

9 Orinio puolimo padarinių sekėjai 
skubiai vyksta ir užima paskirtus sekimo 
postus.

9 Jeigu kas, neturėdamas įsirengęs 
slėptuvės arba saugios patalpos, pavojaus 
metu pasilieka gyvenamuose namuose, tai 
turi:

a) pasišalinti nuo langų bei kitokių iš
einančių į gatvę angų ir slėptis kambario 
gilumoje už krosnių arba sienos išky
šulių;

b) kur yra langinės, jas tuojau užda
ryti, kad būtų kliūtis smulkioms skevel
droms ir kad dūžtančio lango stiklai arba 
Įlėkusios smulkesnės skeveldros nesu
žeistų kambaryje pasilikusiųjų;

c) jei gyvenamasis namas dviejų, trijų 
aukštų, arba dar aukštesnis, nusileisti į 
apatinį namų aukštą, kur yra saugiųjų 
patalpų arba slėptuvių ir kur pavojus 
mažesnis.

9 Pavojaus užklupti gatvėje arba lau
ke, skubiai bėga į artimiausią viešąją 
slėptuvę. Jeigu viešosios slėptuvės arti 
nėra, išsiskirsto po vieną ir pasislepia už 
vietos daiktų. Negalima rinktis į būre
lius, nors ir nedidelius, nes susibūrusius 
žmones greičiau pamatys iš lėktuvų ir nu
kreips į juos kulkosvaidžių ugnį, arba nu
mesta netoli sprogusi bomba gali nukauti 
ar sužeisti bent kelis iš karto.

9 Susirinkę į turgų, arba į rinką žmo
nės viską palieka vietoje, o patys išsi
skirsto ir pasislepia. Paliktą turtą pri
žiūri ir saugoja policija.

9 Esantieji geležinkelių, autobusų sto
tyse, garlaivių prieplaukose ir panašiose 
susibūrimo vietose žmonės sueina į slėp
tuves, jeigu jos ten yra, arba išsiskirsto 
ir pasislėpę laukia, kol išgirs sutartinį 
ženklą, kad pavojus praėjo.

• Traukiniai, kurie pagal tvarkaraštį 
turėtų išvykti per 20 min. nuo pavojaus 
pagarsinimo, tuojau išsiunčiami iš gele
žinkelio stočių. Jie važiuoja sumažintu 
greičiu, kad į sekančią stotį neatvyktų per 
daug anksti. Keleiviai traukinių vago
nuose sugula ant grindų, jeigu galima, 
slepiasi po suolais (sėdynėmis), o garlai
viuose sueina į viršutines kajutes.

• Atvykstantieji į stotį traukiniai ne
sustabdomi, bet pravažiavę mažu greičiu 
stotį, sustoja artimiausioje sekančioje 
stotyje.

• Visus nurodymus dėl traukinių ju
dėjimo bei geležinkelių stočių per orinius 
puolimus geležinkeliečiai vykdo pagal 
Geležinkelių Valdybos išleistą specialią 
instrukciją.

Skautai Tėvynės Tarnyboje.

9 Atplaukę garlaiviai į uostą neįve
dami. Ant švyturio iškeliama raudona vė
liava. Tie, kurie garsinant pavojų bus ve
dami arba plauks patys į uostą, pasilieka 
marėse ant inkaro, kol pavojus praeis.

9 Kilus uoste gaisrui, jį gesinti pade
da locų laivai.

9 Visos auto priemonės, išskyrus sa
nitarijos ir ugniagesių auto vežimus,, su
stoja, išlaipina keleivius ir, jeigu netoli 
yra garažas arba patogus auto priemo
nėms sustoti kiemas, į jį įvažiuoja, o jei
gu tokių patalpų arti nėra, užgesina va
riklius ir pasilieka vietoje.

• Visi vežimai sustoja vietoje; arkliai 
pririšami prie artimiausio tam reikalui 
tinkančio daikto (stulpo, medžio, tvoros), 
o važiavusieji slepiasi į artimiausias vie
šąsias slėptuves, arba už vietos priedan
gų. Nepririštus arklius negalima palikti 
gatvėse arba lauke. Jeigu nėra prie ko 
pririšti, tai vežimui sustojus vienas va

žiavusiųjų turi palikti prie arklių.
9 Kavinėse, restoranuose ir panašiose 

susibūrimo vietose susirinkę žmonės iš
siskirsto ir slepiasi į artimiausias viešą
sias slėptuves arba už vietos daiktų.

9 Mokyklose pamokos nutraukiamos 
ir moksleiviai suvedami į slėptuves arba 
saugias patalpas.

9 Ligoninėse sunkiai sergantieji pasi
lieka palatose. Galintieji vaikščioti eina į 
slėptuves arba saugias patalpas.

9 Teatruose, spektakliuose ir kinuose 
vaidinimai nutraukiami. Susirinkusi pu
blika išsiskirsto ir slepiasi į artimiausias 
slėptuves arba už vietos daiktų.

9 Suėjus į slėptuvę, durys paliekamos 
atviros ir uždaromos tik tuomet, kai bus 
išgirstas pirmasis bombų sprogimas.

9 Įėję į slėptuvę arba saugiąją patalpą 
nedirbkite jokių fizinių darbų, išskyrus 
darbus, reikalingus slėptuvei vėdinti arba 

jos sandarumui pagerinti. Būdami slėp
tuvėje arba saugioje patalpoje, nesijau
dinkit, nerūkykit, be reikalo nevalgykit, 
kad nesumažėtų reikalingo kvėpuoti gry
no oro atsarga, kurio šiose patalpose nie
kuomet nebus per daug.

9 Jeigu būdami gatvėje, kieme, lau
ke, pajusite, kad čia pat kritusi bomba 
ištaškė nuodingąsias medžiagas ir vieta 
apnuodyta, nepasilikit toje vietoje: užsi
deki! dujokaukę, o jeigu jos neturite, tai 
bumą ir nosį uždenkite skepetaite (no
sine), jeigu galima, tai sušlapinta ir ra
miai, nebėgdami, išeikite iš apkrėstos vie
tos, stengdamiesi eiti prieš vėją (į tą pu
sę, iš kur vėjas pučia). Išėję iš apnuo
dytos vietos tuojau kreipkitės į pirmosios 
pagalbos punktą arba į artimiausią gy
dytoją, kad patikrintų jūsų sveikatą.

9 Pamatę įspėjamąsias lenteles (arba 
atitinkamus žibintus), kuriomis bus pa
ženklinti apnuodyti plotai, neprisiartinki-
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te prie apnuodyto ploto arčiau kaip per 
15—20 žingsnių. Apnuodytą plotą galima 
pereiti tik užsidėjus dujokaukę ir apsi
vilkus priešyperitinius drabužius.

• Niekuomet neišsigąskit, nesikarš- 
čiuokit; atsiminkit, kad ir nuodai nepa
vojingi tiems, kurie moka su jais elgtis. 
Jeigu jums reikalinga pagalba, pasirūpin
kit pranešti apie tai kam reikia ir būkite 
kantrūs: pagalbos susilauksite.

• Didesnių miestų gyventojai iš anks
to turi Įsigyti dujokaukes nors po vieną 
kiekvienos gausesnės šeimos vyresniajam. 
Mokykitės taisyklingai užsidėti dujokau
kę, pratinkitės ją dėvėti. Dujokaukes pir
kite tik tokias, kurios patikrintos Krašto 
Apsaugos Ministerijos Įstaigų. Gerai lai
kykite savo dujokaukę, o koštuvą laiky
kite vėsioje ir kiek galint sausesnėje vie
toje. Duokite patikrinti dujokaukę bent 
vieną kartą metuose ten, iš kur ją pir
kote.

• Užsidėję dujokaukę kvėpuokite iš 
lėto, ramiai, giliais Įkvėpimais. Nenusi- 
imkite jos, kol yra nors mažiausias įta
rimas, kad esate apkrėstoje nuodingomis 
medžiagomis vietoje.

• Tie, kuriuos bus paveikusios troš
kinamosios dujos ir kurie jausis nors 
lengvai pridusę, turi nevaikščioti, neju
dėti. Išėję į nepavojingą (neapkrėstą) 
vietą, turi Įspėti pareigūnus, kurie rūpi
nasi pirmąja pagalba ir ramiai laukti, kol 
bus nugabenti į pirmosios pagalbos 
punktą.

• Kai kurios nuodingosios medžiagos 
sukelia odoje pūsles, net per drabužius. 
Šių medžiagų paliestieji, kai tik galės, 
turi nusirengti, drabužius sudeginti ir vi
są kūną stropiai, gerai nuplauti šiltu van
deniu su muilu.

• Nevartokite nuodingomis cheminė
mis medžiagomis suterštų daiktų ir dra
bužių, ligi jie specialistų tinkamai neiš
valyti, nedegazuoti arba nedezinfekuoti. 
Nieku būdu nevartokite suterštų nuodin
gomis medžiagomis valgių ir gėrimų.

• Kai per orinius puolimus vanden
tiekio vanduo apkrečiamas nuodingomis 
cheminėmis medžiagomis, miesto savival
dybė turi pasirūpinti laiku nudažyti ap
krėstą vandenį tam tikrais dažais, kad gy
ventojai jo nevartotų.

• Per orinius puolimus gerti ir valgiui 
virti vandenį patariama semtis iš atskirų 
šulinių bei šaltinių, kurie dažniausiai tik 
atsitiktinai gali būti apkrėsti nuodingomis 
medžiagomis.

• Jei įtariate, kad šulinio (šaltinio) 
vanduo galėjo būti apkrėstas nuodingo
mis medžiagomis (tik ne aršinais), tai 
prieš vartosiant tokį vandenį reikia pa
virinti ne mažiau kaip 15 minučių gerai 
vėdinamoje tuščioje patalpoje.

• Pamatę nukritusią padegamąją 
bombą, niekuomet neliekite ant jos van
dens; apipilkite ją smėliu arba sausa že
me, jeigu šių medžiagų čia pat turite, ir 
tik tuomet, kai pati bomba sudegs (ne- 
besiskleis, nebešokinės iš jos kibirkštys), 
užliekite vandeniu arba užgesinkite che
miniu gesintuvu bombos padegtus daik
tus.

• Išgirdę sutartinį ženklą, kad pavo
jus praėjo, neišeikite iš slėptuvės arba 
saugiosios patalpos, ligi neįsitikinsite, kad 
vieta aplink slėptuvę arba saugiąją pa-

Pasiruošimas 
tarnauti Tėvynei.

Išeini tu į plačiąją lanką, 
dobilėlių kvepėjimu žavią 
ir jauti: — tave laimė aplanko, 
kvapu žemės gimtos sualsavus.
Tu junti, kaip tave apkabina 
kaimo baimė ramiu, tyliu mostu, 
o vėjelis ir smilgą ir kmyną 
ir įraudusius skruostus paglosto.

NAKTIES TAMSOJE.
(Pabaiga iš 379 psl.).

Kompasas — laikrodis. Laikrodis — 
kompasas. Kartais Bobas pažvelgė ir į 
tamsą. Jo viltys pradėjo vysti. Jo bur
noje išdžiūvo visos seilės.

Dar kartą jo degančios akys peržvelgė 
debesis, ir toli sužibo viena mažytė ža
lia žvaigždutė. Jis žiūrėjo, nenorėdamas 
tikėti. Tai nebuvo žvaigždė! Tai buvo 
užpakalinė bėgančioji „Miami” šviesa!

Iš džiaugsmo Bobas paglostė savo ma
šinos šoną. -— Mes jį pavysime, maino 
mažasai. Mes tai atliksime!

Orlaivį jis pasiekė su puse galiono ben
zino. Jis suko aplink orlaivį, laukdamas 
nuleidžiant priekabas. Ir net šiuo mo
mentu jis negalėjo paslėpti savo šypse
nos, galvodamas apie staigmeną, kurią 
pamatys „Miami” karininkai ir kiti ko
mandos nariai.

Nuleido priekabą. Bobas manevravo 
ir prisikabino.

Lipdamas į viršų jis jautė, kad jo ke
liai linksta. Jis kiekvieno veide matė nu
sistebėjimą. Tačiau jis nemanė bet kam 

talpą neapkrėsta nuodingomis medžiago
mis. Šeimos vyresnysis, užsidėjęs dujo
kaukę, pirma vienas išėjęs iš slėptuvės, 
Įsitikina, kad nebegresia joks pavojus ir 
tik tuomet sugrįžęs išveda kitus.

• Oriniam puolimui praėjus, visiems, 
kas turi bute Įrengtą vonią arba dušą, 
patariama tuojau nusiplauti, gerai nusi
mazgoti šiltu vandeniu su muilu. Plau
nantis geriau vartoti skystąjį (pav., ža
liąjį) muilą. Tačiau, neturint skystojo, 
galima vartoti, ir tualetinį arba paprastą 
muilą.

šaulcsmcLS

2emę gimtą alsuojant pajusi — 
ji gyventi ir dirbt tave šaukia 
ir tu, josios šaukimui paklusęs, 
prižadėsi nuveikti dar daug ką.
Ir tą kraštą apsėtą kryželiais, 
kovose brolių krauju aplietą, 
kur jurginai darželiuose želia 
dar labiau, dar karščiau pamylėsi.

Juozas Almis J u r ag is.

visa tai papasakoti iki nebus sutikęs ka
pitono.

Kapitonas O’Kannoras artėjo prie Vei- 
kefildo, tačiau jo akys žaibavo. — Ką 
tai reiškia, Veikefildai? — sušuko rūsčiu 
balsu, — aš juk tau sakiau, kad lėktuvas 
neskris į Panamą!

Bobas buvo nuvargęs ir kiek susiner
vinęs. — Aš galiu apsisukti ir grįžt, atgalj 
pone, — jis aštriai atsakė. — Pertraukos 
metu čia Tamstai turiu perduoti skubius 
iš Vašingtono gautus įsakymus.

Kapitonas viską skubiai perskaitė, ir 
jo veido išraiška tuojau pasikeitė.

— Mano brangusis Veikefildai, tamsta 
esi atlikęs mums didelį patarnavimą. At
leiskit, nes maniau, kad mus sekate dėl 
savo neapsigalvojimo. — Po to atsisu
kęs į susirinkusius karininkus tarė: — 
Ponai, po dvidešimties minučių valgyk
loje įvyks laisvų nuo pareigų karininkų 
pasitarimas. Šios žinios visiškai pakeičia 
mūsų planus.

Aplinkui buvo girdėti šnabždesys. Ka
pitonas vėl pasisuko į Bobo pusę: — 
Eikit ir papusryčiaukit. Po to, jūs galite 
eiti į vidų ir, jei norite, galite gulti į 
mano lovą. Aš visą laiką būsiu vadovy
bės gondoloje.

— Bet pone, — užprotestavo Bobas, 
— jei aš tuojau galėčiau, gauti kuro, aš 
dar pasiekčiau Maryland© krantą, tačiau, 
jei mes vykstame toliau į pietus, tai jau 
nebeturėsiu galimybės grįžti atgal.

— Jūs drauge su mumis vyksite į 
Panamą, jaunasis žmogau. Aš nenorėčiau 
antru kart pakartoti tos pačios klaidos. 
Jūs mums esate būtinas, nes tai aiškiau
siai parodė šio ryto jūsų skridimas.

Išvertė A. Zauka.
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1.
Ant kranto stovėjo jaunikaitis, vilkėjo 

sudriskusi drabužį ir mūvėjo plačiabrylę 
milžinišką šiaudinę skrybėlę ir spiaudė 
tolyn, į tviskantį fjordą.

Prie Dynaes, labai toli, pro rūką jis 
kažin ką surado: tenai turėjo būti garlai
vis, o juodas mažas taškas, aišku, buvo 
šleperis.

Visų brangiausia, kas pas senelę buvo 
pamatyta ir pergyventa, buvo tie stebuk
lingai puikūs didieji burlaiviai, turėję 
Waeija krante iškrauti savo važmą.

Čia buvo laivų iš visų pasaulio kraštų. 
Jų vėliavos buvo įvairių įvairiausių rūšių, 
o taip pat ir kalbų buvo neapsakomai 
daug. Okui jūrininkai buvo aukštesnės 
būtybės. Visa, ką tik jie darydavo, net ir 
paprasčiausias dalykas, jam būdavo įvai
rių minčių šaltinis. Dažnai jie ateidavo 
į namus užgerti švaraus pieno ir užkąsti. 
Jie sėdėdavo ant ilgo suolo aplinkui ilgą 
nedažytą stalą ir patiektą valgį valgė iš 
tamsiai mėlynų akmeninių indų. Vakare, 
kai fjordas būdavo ramus, iš laivų skam
bėdavo armonikos, o sekmadieniais sve
timi žmonės, pasikaišę šakutėmis kepures, 
keliaudavo pasivaikščioti po kaimus.

Okas aiškiai buvo įsitempęs. Ar laivas 
atplauks į Waeiją, o gal jis plauks į Soli
stą ar į Naesą? O kas tai per laivas? Ar 
tai brigas, ar barka, o gal tristiebis dide
lis burlaivis?

Aplinkui jį vaikščiojo karvės ir ganėsi 
rojiškoje tyloje, šokinėjo žiogai, o kaip 
stiklas lygiame vandenyje žybsėjo žuvys. 
Buvo ankstyvas rytmetys.

Kiekvieną akimirką laivas didėjo ir 
didėjo. Juo jis artėjo, juo labiau aiškė
jo, kad tai esama pasakiško laivo, užtat 
Oko širdis smarkiau plakė. Kad tai esa
ma didelio laivo, dabar nebuvo jokios abe
jonės. Juodas liemuo su milžiniškai aukš
tais stiebais stiepėsi viršum šito rytmeti
nio tviskėjimo ir mėlynumo. Ant vandens 
laivas atrodė karališkas. O kaip verks
mingai šalia jo atrodė mažiukas šleperis. 
Pagalvok, kad jis gali praplaukti! Okas 
nejudėjo; ves drįso kvėpuoti. Tačiau lai
vui susilyginus su kranto aukščiu, kada 
sekundė sprendė, ar laivas suks prie kran
to ar kryps, imdamas kitą kryptį, jis dau
giau negalėjo būti ramus. Jis ėmė vie
toje šokinėti ir negarsiai rėkautu Ir jis 
nutilo tiktai tada, kai šleperis savo priekį 
atsuko į krantą, į Waeiją, ir laivas, sek
damas jo pavyzdžiu, didžiu lanku pasuko 
į krantą.

2.
O dabar laivas jau stovėjo prie kran

to pritvirtintas, ir Okas būtų galėjęs į jį 
įžengti ir apžvelgti. Bet jis dar nedrįso. Jis 
bijojosi, o laivas apėmė jo visą mažą sie
lelę. Taip jis ir liko stovėti, o jo žvilgsnis 
negalėjo nuo laivo nuslysti. Mintimis" jis 
perlipo Įeinamuoju tilteliu ir pateko į lai
vą; jis šokinėjo ant pačių ilgiausių pra-

*) B. Malmbergas yra šiądienės kartos 
švedų rašytojas. Autorius, kurio raštai 
žavi visos Švedijos jaunimą, yra giedrios 
nuotaikos, nuoširdžios jaunystės poezijos 
nešėjas. „Indijos“ ištrauka yra paimta iš 
jo gražiausios apysakos: „Mažasis Okas ir 
jo pasaulis“. (Vert.).

Bertil Malmberg*).

INDIJA
tiesinių, jis korėsi laivo virvėmis ir už
truko aukščiausiame stiebo krepšyje, apie 
kurį skraidė kregždės. Okas dar niekados 
nebuvo matęs tokio didumo laivo. Aišku, 
jis galėjo atlaikyti bet kokią audrą. Lai
vo priekyje sėdėjo milžiniška galionuota 
figūra ir ji žėrėjo kaip auksas. Tačiau la
biausiai metėsi į akis auksinėmis raidė
mis parašytas laivo vardas: INDIJA, 
BERGEN.

Sėdintis nejudėdamas kiurksojo ant 
relingo, rūkė mažą trumpą pypkutę, svies
damas vienam ar kitam vyriškiui žodį to
kia kalba, kurią Okas tarėsi suprantąs, 
nors ji nebuvo švedų. Ant aukštutinio 
denio stovėjo kapitonas, ir tai buvo ne pa
prastas kapitonas. Jis nebuvo nei barzdo
tas, nei senas, pažiūrėti šaunus, vilkėjo 
mėlynus drabužius. Į jo petį rėmėsi jauna 
moteriškė, gražesnė ir šviesesnė kokią ka
da tik Okas esąs matęs. Apie ją tviskėjo, 
taip šviesūs buvo jos plaukai. Okas gal
vojo, kad ji visados šypsosi, ir jis mąstė, 
— ji taip daranti, kad oras esąs geras. Ta
čiau, kai jos tamsiai mėlynos akys atsi
grįžo į Oką, jis sumišo ir pasislėpė už 
akmens.

Taigi milžiniškasis laivas buvo INDIJA, 
atkeliavusi iš nežinomų okeanų ir iš sve
timų pasaulio kraštų, kuriuos vaikystės 
metais Okas vadindavęs „didžiaisiais 
kraštais“.

3.
Kitą dieną prasidėjo iškrovimas.
Tai vyko taip: laivo važma buvo iške

liama į smėlį ir paskui ją gabendavo į 
sandėlius.

Tekią dieną Okas, kaip paprastai, ne- 
šekinėdavo aplinkui, kaip jam labiausiai 
patikdavo, nes buvo su senele pasirašęs 
sutartį. Sutartis buvo parašyta ir antspau
duota ir ji sakė, kad Okas dirbsiąs iškrau- 
jant ir gausiąs už valandą penkių erų 
(švedų pinigas. Vert.) atlyginimą ir mais
tą. Jo pareiga buvo palydėti transportą 
ligi jo paskyrimo vietos, vadinasi, paimti 
vadeles ir leisti arkliui eiti ten, kur jis 
nori. Ir Okas su arkliu, kuris buvo ir vy
resnis ir išmintingesnis, nueidavo ten, kur 
reikėdavo. Kartais, kai Okui kildavo no
ras paišdykauti, Morta (arklio vardas) 
pasukdavo savo galvą, pasižiūrėdavo į 
jaunąjį draugą, kurį taip dažnai nešio
davo ant savo plačios nugares, taip, lyg 
norėtų pasakyti:

„Keliauk, sveikas, kur nori ir krėsk 
pokštus, bet tau nepavyks tekiomis kvai
lystėmis suvilioti senąjį Mortą!“

Ir Okas susigėdindavo; jis gėdijosi, kad 
jis buvo panoręs to, ko nepriderėtų norėti 
važiuotojui.

Privažiavus vietą, Okas paleisdavo va
deles. Ir laukdamas jis žiūrėdavo į ilga
kojus vandens vorus, šokinėjančius dum
blinu vandens paviršiumi.

4.
Kai Okas su trečia važma buvo atva

žiavęs ir, kaip labiausiai mėgo, sėdėjo ant 
raisto kranto, kai vežimai buvo iškrauna

mi, jis pastebėjo kažką nuostabaus. Jis 
greitai pakėlė. Tai buvo pasakiška strai- 
gė, beveik tokio pat dydžio, kaip jo galva. 
Ji buvo rausvai nudažyta, o ši spalva šū
kaliojant kaitaliodavosi įvairių įvairiau
siom spalvom. Ir Okas sukaliojo ją ir var
tė ir iš visų pusių žiūrinėjo.

Paskui jis šoko prie vieno kroviko, 
Persscno.

— Žiūrėk, Perssonai, ką aš esu radęs!
— jis tarė.

— Aha! — sumykė didysis bernas. Ir 
mėgindamas būti geras, pasakė:

— O kaip galvoja tas, kurio tai yra?
Akimirką Ckas dvejodamas stovėjo ir 

žiūrėjo į straigę.
Kas tai galėtų būti?
— Tai ausis, — pagaliau jis pasakė.
— Ar tu matei porcelianinę ausį? — 

paklausė Perssonas.
— Taip, — atsakė Okas.
— Po perkūnų! Netikiu, kad esi to

kią ausį matęs!
— O vis dėlto, — atsakė Okas. — Gu- 

nillos...
— Gunillos?.. O kas tai per viena?
— A jos lėlė...
Perssonas sumirksėjo.
— Aš noriu tau pasakyti, — tarė jis,— 

kad čia jokia ausis. Tai straigė.
— Straigės yra mažos, — atsakė Okas.
— Tai melas, — pasakė Perssonas. — 

Yra ir didelių. O dabar eik savo keliu! — 
Jis padavė Okui vadeles, ir šitas šoko į 
tuščią vežimą.

Jis nesirūpino valdyti arklį; sėdo prie 
vadelių ir leido Mortui eiti, kaip jis no
rėjo, nes patsai buvo užsiėmęs ir žiūrinėjo 
straigę.

Buvo aišku, kad ji buvo atkeliavusi 
drauge su laivu, nes ją rado smėlyje.

Kokia ji buvo graži!
Ir ji dainavo. Tolimas okeanų dainas...
Jokšai berniukas visame mieste netu

rėjo tokios brangenybės.
Okas žiūrėjo priešais save taip, lyg tie 

vaikai būtų prie jo veržęsi, norėdami, kad 
jis parodytų jiems nuostabiąją ausį.

Staiga jam dingtelėjo: gal jis neturįs 
teisės straigę pasilaikyti. Nes, aišku, ji 
buvo drauge su kroviniais iš laivo atga
benta. ,

Kam ji priklausė? Gal kuriam nors 
jūrininkų, galvojo, o, gal būt, kapitonui? 
Arba...

Okas visados bijojo apsivogti... Ne, jis 
nenorėjo vogti! Tačiau labai nenoriai at
sisakė nuo straigės.

Kam ji priklausė?
Pagalvok, jeigu...
Taip, taip buvo. Straigė niekam kitam 

nepriklausė, kaip jaunajai moteriškei, ku
ri stovėjo ant aukštutinio denio. Jai ji 
priklausė. Gal būt, jinai jau visur jos ieš
kojo ir dabar labai nerami pametusi strai
gę. O, gal būt, ji net verkė.

Okas galvojo, kad jis esąs priverstas 
straigę grąžinti.

Tačiau jam šitaip begalvojant širdis 
ėmė smarkiai plakti.

Tai buvo ne tik dėl to, kad jis turėjo 
straigę prarasti, buvo ir kitas pagrindas.

O kas jį taip baimino?
Dabar tik jis suprato. Tai buvo šitos 

tamsiai mėlynos akys, kurios jau vieną 
kartą jį pergandino; jis žinojo, kad jos 
akivaizdoje jisai parausiąs.
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5.
Buvo sekmadienis, ir Okas buvo per

lipęs įeinamąjį tiltelį ir atsidūręs laive.
Jis pasuko prie sekmadieniškai apsi

rengusio jūrininko.
— Aš norėčiau su ponia Indija pakal

bėti, — jis tarė.
Jūrininkas nusijuokė.
— Ar tu nori su laivu kalbėti?
— Ne! — atsakė Okas.
— Tai su kuo nori?
— Norėčiau su ponia Indija pakalbėti.
— Ponia Indija... O kas ji tokia?
— Moteris, — atsakė Okas.
Ir dabar Okas stovėjo vienas prie už

darytų durų. Jis kovoje pats su savimi, 
kad tik įsidrąsintų pasibelsti. Iš anksto jis 
jau nusiėmė kepurę. Ir paskui jis pasi
beldė.

— Įeikite! — iš vidaus atsakė.
Jis atidarė duris ir liko ant slenksčio 

stovėti. Iš pradžių jis nieko negalėjo ma
tyti, nes buvo atėjęs iš spinduliuojančios 
šviesos, o kajutėje buvo tamsoka.

Tačiau vis tik jis pastebėjo kapitoną ir 
jo jaunąją žmeną, sėdėjusius prie stalo ir 
gėrusius kavą.

— Kas tu esi? — paklausė kapitonas.
— Okas, — atsakė Okas.
— Ar tu iš savininkų namu?
— Taip, — atsakė Okas.
Ir dar pridūrė:
— Aš norėčiau su ponia Indija pakal

bėti.
— Ar tu galvoji apie mane? — pa

klausė jaunoji moteriškė.
Ji atsistojo ir priėjo prie Oko ir jį pa

glostė. Okas visas paraudo.
— Taip, — atsakė.
Tada jis ištraukė straigiakiautį, kurį 

buvo paslėpęs užantėje.
— Aš tik norėčiau paklausti, ar ponia 

Indija nepametė ausies? — pasakė jis.
Jaunoji moteris nusišypsojo ir per

braukė ranka per savo plaukus.
—■ Dėkui Dievui, nepamečiau! — tarė 

ji; — jos abidvi savo vietose.
Okas dar labiau paraudo, nes suprato 

kvailystę pasakęs.
— Aš galvoju, ar ponia Indija sšito ne

bus pametusi. — Ir atkišo straigiakiautį.
— Kur tu jį radai?
— Iškrovimo vietoje.
— Ne, — atsakė jaunoji moteris, — ne

turiu jokios teisės į jį. Kad tu pats jį esi 
suradęs, tai tau už akylumą atlyginimas.

Okas įkišo atgal straigę po marškiniais 
ir nusilenkė eiti.

— Sudiev, — pasakė.
Tačiau jaunoji penia neleido jam iš

eiti, o nutraukė jį prie stalo ir padavė 
puoduką kavos. Ir ji jo paklausė, ko jisai 
labiausiai norėtų: ar laivo sausainių ar 
raguolio.

— Laivo sausainių, — atsakė Okas.
Ir dabar jis sėdėjo prie stalo, mirkė 

pyragaičius ir valgė, ir tuo pat laiku jo 
žvilgsnis lakstė po kambarėlį. Ant sienų 
kabojo žemėlapiai, o kertėje stovėjo su
pamoji kėdė, tačiau josios pavažos buvo 
stipriai prie grindų pritvirtintos.

Kapitonas atsistojo ir atsisveikino, ir 
Okas liko vienas su ponia Indija. Ilgai 
juodu plepėjo, ir ji parodė nuostabių da
lykų. Okas visko nesuprato, tačiau užte
ko supratimo stebėtis.

Ji pasakojo apie vieną kraštą, kuris va

dinasi Indija; iš kurio vardo ir laivas ga
vo savo pavadinimą. Ten žmonės buvo 
rusvi.

Ir ten jojama ant dramblių ir medžio
jami liūtai ir tigrai.

Ir giriose auga stebuklingi medžiai, o 
apie medžius pinasi stebuklingi augalai.

Ir esama gyvačių, labai labai didelių, 
kurios net į namus atšliaužia.

Oko akys iš nuostabos patamsėjo.
Ir penia Indija pasakojo apie tropikų 

kraštų audras ir bevėjus laikotarpius, ka
da burės miega deginančioje kaitroje, ir 
apie neaprėpiamų pajūrių saldų gėlių 
kvapą.

Kai Okas baigė kavą, ponia Indija jį 
paėmė su savimi ir parodė jam laivą. Jie 
nusileido į jūrininkų patalpas. Jie vaikš
čiojo siaurais laiptais ir paslaptingais pra
ėjimais.

Baigiant apžiūrėjimą, jis jau buvo pa
vargęs. Tada penia Indija nusivedė jį at
gal į kajutę, ir čia jis pramigo, padėjęs 
galvą ant jos kelių.

Dabar jau buvo praėjusi visa jo bailė.
Ir miegodamas jis sapnavo, kad laivas, 

išskėtęs bures, skubėjo melsvu vandens 
paviršiumi. Iš abiejų pusių buvo gėlėti 
krantai. Įvairūs paukščiai čiulbėjo ore, o 
po medžiais vaikščiojo liūtai, tigrai ir 
drambliai. Bet Okas nepabūgo. Jis atsi
šliejo į relingą ir žiūrėjo į vandenį, po ku
rį slaidžiojo didelės žuvys su rūpesčio pil
nomis akimis. Staiga jis ten, apačioje, 
kažką pastebėjo, kas privertė jo širdį iš 
baimės sustoti; jis pamatė ponią Indiją. 
Jis norėjo šaukti pagalbos, tačiau ji juo
kėsi ir purtė vandens lašus iš savo švie
sių plaukų, nes jinai buvo undinė.

Kai jis pabudo, vis dar padėjęs galvą 
ant josios kelių, buvo labai linksmas, kad 
ji buvo žmogus, o ne tvarinys, kuris plau
kioja stebuklingame vandenyje.

6.
Oko ir ponios Indijos draugystės va

landas galima skaičiuoti nuo tos akimir
kos, kai jis užmigo ant jos kelių. Per vi
sas kitas dienas ta draugystė dar sutvir
tėjo. . *

Sutartis su senele nutrūko. Nuo ryto 
ligi vakaro jis prabūdavo laive, ir ponia 
Indija atrodė nepavargstanti nuo jo lan
kymosi.

Kas buvo, kad ją prie jo traukė, nėra 
jau taip lengva pasakyti, o jam ji buvo 
įsivaizduojamos tobulybės esmė.

Ji gyveno laive. Ji buvo šeimininkė 
didelės sausainių atsargos,, ji galėjo žaisti, 
kaip jaunuolė.

Tačiau, visų svarbiausia, ji buvo to
kia graži, kad Okas viską galėjo pamiršti 
ir tik į ją bežiūrėti.

Ir bėgo diena po dienos.
Vieną kartą ji tarė Okui, kad ji, gal 

būt, turėtų jam mažą draugą, jeigu tik 
kitą vasarą sugrįžtų iš Indijos.

— Indietį? — paklausė Okas.
— Ne, tikrą mažą norvegą, — ji atsakė.
— Ar yra norvegiukų Indijoje? — jis 

paklausė.
— Taip, — ji atsakė. — Visi vaikai 

ateina iš Indijos. Tenai jie auga ant me
džių, ir tereikia nusiskinti.

— Tikrai?! — pasakė jis.
Ir pajuto širdyje žnybtelėjus.
O diena po dienos rikiavosi į ilgą sa

vaitę, ir Okas negalvojo apie tai, kad sa
vaitei pasibaigus išplauks ir INDIJA.

Užtat jis visą laiką buvo linksmas ir 
nerūpestingas. Jis vis labiau susigyveno 
su laivu, pažino laivą ligi pačių smulkme
nų ir galėjo pasakyti kiekvienos staiga 
pamatytos dalies vardą. Su kapitonu nuo
širdžiai susidraugavo ir taip pat su įgula, 
o ypač su laivu virėju, kuris buvo tiesio
ginėje ponios Indijos priežiūroje. Bet vi
sos jo mintys dieną ir naktį sapnuose te- 
sisukc apie ją. Jis žinpjo, kad ji buvo ka
pitone žmona, o tačiau jam niekados ne
atrodė tai tiesa; jam rodėsi, kad jinai dau
giau laivui priklauso, negu kapitonui.

Vi'rą dieną Okas paklausė:
— Kiek metų turi ponia Indija?
— Esu devyniolikos metų, — ji atsakė.
— Ar tai daug ar mažai?
— Ne taip jau baisiai daug! — atsakė 

ponia Indija.
— Aš esu šsšerių, — tarė Okas. — Tai 

jau daug.
Ir jie drauge žaidė.
Jie žaidė, lyg būtų atviroje jūroje ir 

būtų vėtra ir lietus. Tai nieko nereiškė, 
kad laivas buvo pritvirtintas prie kranto 
ir kad švietė saulė. Ir ponia Indija buvo 
karaliaus duktė, persekiojama jūrų plėši
kų vado. Laivo priekyje buvo sena pa
tranka ir prie jos vyko baisus mūšis. Kai 
Okas riktelėdavo „bum“, naktį perplėš- 
davo šūvis, ir priešo laive pasigirsdavo 
dejavimai ir šauksmai. Paskui atsirasda
vo arklys, ant kurio jie sėsdavo ir lauki
ne zovada leisdavosi į nežinomus tropi
kus.

Ir diena po dienos bėgo.
Tarp visų ponios Indijos Okui rodytų 

nuostabių daiktų buvo stabas., teks šlykš
tus, kad reikėjo net juoktis. Ir ji dar tu
rėjo auksinių žuvyčių stikliniame inde ir 
peteliškių, susmaigytų adatomis. Tačiau 
kas per peteliškės!

Kelios buvo tekios didelės, kad galėjo 
atverstos knygos abudu puslapius už
dengti, o jų sparnai buvo tai raudoni, 
kaip vakaro gaisai, tai žydrūs, kaip 
žvaigždėmis nusėtas dangus.

Ir ji turėjo gėlių, suspaustų tarp po
pieriaus lakštų; jos buvo užaugę Indijoje.

Tai buvo didelės gėlės, o viena jų, kaip 
ji sakė, esanti šventa.

Okas gerai ją apžiūrėjo.
— Ne, — atsakė jis, — netiesa, nes ji 

jau mirusi!
Ir diena vijo dieną, ir Okas galvojo, 

kad niekados jis nesąs buvęs toks laimin
gas.

Visus savo senuosius žaidimus pamiršo 
dėl laivo žaidimų. Ir jis mąstė, kad dabar 
esąs tikras jūrininkas. Nors laivą jis jau 
pažino ir iš vidaus ir iš oro, tačiau jis jam 
paliko lyg tvarinys nežemiško grožio ir 
dydžio.

Kaip iš pradžių, taip ir dabar jis ly
giai pagarbiai artindavosi prie jo.

Įlipęs jis nusigąsdavo, bet nežinojo 
kodėl.

Tačiau jis mylėjo ir gerbė laivą.

7. .
Ir dabar jau tebuvo viena diena ligi 

laivui iškeliaujant. Kai Okas atėjo į lai
vą, ponia Indija buvo ką tik išsiplovusi 
savo plaukus. Ji sėdėjo saulės atokaitoje 
juos džiovindama, ir Okas niekados ne- 

(Pabaiga 401 psl.).
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A Skautybė gyvenime A
Tikras skautiško idealo veikimas pasi

reiškia gyvenime. Skautišką būdą ir skau
tišką dvasią matome iš darbų, iš veiklos.

Štai keletas pavyzdžių, kaip kai kurie 
skautai savo skautišką būdą pareiškė 
įvairiose aplinkybėse.

Anglijoje aukščiausiu pažymėjimu už 
„drąsą, sugebėjimą ir tvirtą būdą“ apdo
vanotas 15 metų skautas, kuriam mašina 
spaustuvėje taip sužalojo dešinę ranką, 
kad reikėjo ją du kartu amputuoti. Nors 
ranka nepaprastai skaudėjo, berniukas 
buvo smagus ir net švilpavo.

Ligoninės skautas Dawsonas, 16 metų 
berniukas, sirgęs nugarkaulio tuberkulio- 
zu ir turėjęs paraližuotas kojas, per 18 
mėnesių pergyveno 8 operacijas. Jis bu
vo uolus skautas ir visada smagus, nors 
turėjo sunkiai kentėti. Skautišką lavini
mą jis pats sėmėsi iš knygų. Už narsumą 
Dawsonas apdovanotas pagyrimo lapu.

Vėl kitas skautas, narsiai pakėlęs 
skausmus ir ilgos ligos kančią, visuomet 
šypsojęsis ir buvęs uolus skautas ligos 
patale, buvo po mirties apdovanotas kry
žiumi už „narsumą, sugebėjimą ir tvirtą 
būdą“.

Taip skautybės gyvendinimas paeina iš 
vidaus.

Tvirtas nusistatymas padeda daryti 
įtakos kitiems. Neseniai kilus gaisrui vie
name kinematografe, vienas skautas atsi
stojo ir energingai veikdamas sulaikė 
publikos paniką.

Keli pavyzdžiai iš skautų vyčių tar
nybos:

Po žemės drebėjimo Indijoje skautai 
vyčiai dirbo su didžiausiu pasiaukojimu. 
Jie valė nelaimės ištiktą sritį ir padėjo 
laidoti mirusius. Gydytojas pasakoja: 
„Vakar mačiau skautus vyčius dirbant. 
Jie traukė negyvą šlavėją iš užgriuvusių 
namų. Šlavėjas priklausė niekinamai pa
rijų kastai, ir autoritetai nenorėjo reika
lauti iš kareivių, kad jie dirbtų tą darbą. 
Bet vyčiai, kurie visi buvo aukšto luomo 
indai ir mahometonys, nekreipė dėmesio 
į tai ir atliko savo pareigą artimui“.

Pajūrio sargybos stoties viršininkui 
nukentėjus per motociklo katastrofą, jo 
padėjėjas turėjo vienas eiti pareigas. 
Skautai vyčiai pasisiūlė padėti ir, jūros 
skautų vado prižiūrimi, ėjo sargybą pa
jūryje. Darbas buvo ne tiktai naudingas, 
bet ir įdomus, ir dienoraštis prisipildė 
įdomių aprašymų.

Kad išgelbėjus daugybę vaikų nuo ty
mų epidemijos komplikacijų, skautai vy
čiai, anksčiau sirgę ta liga, pasiūlė savo 
kraują injekcijoms. Tikima, kad tokios 
injekcijos, jei ir neapsaugo nuo ligos, bet 
vis dėlto sumažina jos smarkumą.

Pietų Afrikoje viena ligoninė per ra
diją pranešė, kad skubiai reikalinga gy
vos odos operacijai.' Už 20 minučių 6 skau
tai vyčiai pasisiūlė patarnauti, bet, deja, 
ligonis mirė dar prieš operaciją. Tos pa
čios draugovės skautai vyčiai ne kartą 
duodavo savo kraujo transfūzijoms, bet 
jie nepabijojo ir daug skausmingesnio da
lyko — duoti savo odos. ,

Organizuotas darbas visada sėkmin
gesnis.

Kanados skautų laikraštis praneša apie 
tokius kolektyvius gerus darbus: „Suga
vome bičių spiečių. Iškasėme šulinį ir ap
tverėme jį. Pataisėm ūkininko spygliuotą 
tvorą. Paskolinom kitoms draugovėms 
savo įrankius. Išravėjome lauką. Parėmė
me neturtingą šeimą. Ištraukėme automo
bilį iš purvo. Pataisėme gramofoną. Sa
vininko prašomi surinkome žabus. Pa
statėme tiltą. Suteikėme kaimynui pir
mąją pagalbą. Sutvarkėme šventorių ir 
kapus. Padėjome ūkininkui laukuose“.

Indijoje skautai pasižymėjo per pot
vyni. Dvi dienas jie praleido vandenyje, 
gelbėdami nelaimės ištiktus žmones ir ga
bendami juos į savo giminių namus arba 
viešas sales. Jie nežiūrėjo nei kastų, nei 
kitų skirtumų. Per tą patį potvynį skau
tas išgelbėjo skęstančią moterį.

Kai kuriose Anglijos apskrityse skau
tai švenčia gerųjų darbelių dieną. Jie tai 
dienai steigia darželius ir prižiūri vaikus, 
kad motinos galėtų visą dieną ilsėtis ar
ba išvykti kur nors; jie naujai nulakuoja 
automobilius, kol savininkas nežiūri, ei
na į turgų už motiną ir kitus žmones. Žo
džiu, jie stengiasi per tą dieną atidirbti už 
visas tas dienas, kada jie tingėjo.

Vienas gražiausių skautiškų darbų bu
vo atliktas 1936 m. Indijoje. Apie 150 km 
nuo Dėlių 300.000 piligrimų maudėsi upė
je saulės užtemimo metu (indai tiki, kad 
saulė praryjama kito dievo ir reikalinga 
aukų ir maldų) ir nė vienas jų nepasken- 
do. Prieš tai, kaip skautai pasisiūlė tvar
kyti šias šventes, įvykdavo daug įvairių 
nelaimių.

Skautai įsteigė informacijų biurą, gy
vybei gelbėti brigadą, choleros ir sveika
tos ratuotą brigadą, vandens ir gaisro bri
gadą, susisiekimo brigadą ir t. t. Be to, 
skautai išgaudė visas gyvates iš tų vietų, 
kur žmonės stovyklavo.

200 gyvybės gelbėtojų padirbo 25 sie
lius ir aprūpino juos gyvybei gelbėti rei
kalingais įrankiais. Jų rūpesčiais nė vie
nas nepaskendo, nors ir daug skendo.

Jie sutvarkė judėjimą ir nebuvo aukų. 
Choleros ir sveikatos brigada dezinfeka
vo, degino ir valė. Ji buvo skiepyta prieš 
cholerą ir niekas nesusirgo. Informacijų 
biuro veikė visi skyriai. Skautai dirbo iš 
vien, nekreipdami dėmesio į luomo, tiky
bos ir rasės skirtumus.

Pagalbos draugovė. 1930 m. Norvegijos 
skautai Oslo įkūrė „Pagalbos draugovę“, 
kurios tikslas padėti pašliūžininkams. Apie 
50—60 tūkstančių pašliūžininkų pralei
džia savaitgalius Oslo apylinkės miškuose. 
Šie miškai nepaprastai dideli ir gražūs. 
Dažnai atsitinka, kad sportininkus ištin
ka nelaimės. Todėl sekmadieniais 20 ge
rai žinomose vietose veikia pirmosios pa
galbos stotys. Kiekvienoje stotyje dirba 8 
skautai, turį sanitarų specialybę ir moką 
gerai šliaužti. Viso dirba apie 600 skautų. 
Stotyse yra pirmosios pagalbos reikmenės 
ir lengvos rogės žmonėms gabenti. Vie
nur kitur yra ir šunų rogėms traukti; jie 
priklauso klubui, kuris bendradarbiauja 
su skautais.

Sportininkai dažniausiai nusilaužo ko
jas ir rankas, todėl stotyse sukrauta ne
maža skalų. B. J.

(Sfeauto laiškas molinai
Tu taip, mamyte, esi išvargus, 
Vagoja veidus senatvės raukšlės.
Tai viską, motin, padarė vargas, 
Vargelis pilkas įkopęs aukštin...

Turėjai, motin, sūnų kaip uosį, 
Turėjai, motin, dukras gražiausias.
Sūnelis sakė: „Tave paguosiu, 
Manoji motin visų geriausia“.. .

Pakilo audros, sustaugė vėjai, 
Išėjo sūnūs ir pasiryžo. ..
Ir tavo, motin, sūnus išėjo, 
Sūnus išėjo ir nebegrįžo.

Sugrįšiu vėlei į žalią kaimą, 
Tave paguosiu, mieloji motin.
Mum bus čia gera, kai rasim laimę, 
Kai laimę rasim, dainoj dainuotą...

Baigiu Tau laišką, motut, rašyti, 
Menu jaunystėj dainas dainuotas. 
Sugrįšiu sodžiun aš kokį rytą, 
Tikrai sugrįšiu, brangioji motin!...

Julius Šimkevičius.

^ofcia sau dainelė
(Nata, kaip „Tekėjo saulelė pro debesėlį“).

Budime apsukrūs, budime skautai, 
Vai tai, vai tai, budime skautai.
Saulė mus pakvietė — teks iškylauti, 
Vai tai, vai tai, teks iškylauti.
Mylime artimą, mylime darbą,
Vai tai...
Vadui mes reiškiam tikrą pagarbą, 
Vai tai ...
Vyskupas Antanas grožį pamilo, 
Vai tai ...
Grožiu jis gėrėjos Anykščių šilo,
Vai tai...
Rėngsim šilelyje iškylą jaukią.
Vai tai...
Šilas ir Šventoji smagintis šaukia, 
Vai tai...
Džiaugdamies iškyla, grįšim namolei, 
Vai tai...
Skautiškoj šeimoje esame broliai, 
Vai tai...

M. GRIGONIS

oJleinuno tangonus
Saulė, džiaugsmas, bangos, vėjas 
į marias jaunus lydėjo.
Nemunėli, čiūto-liūlio, 
tu supai mus, kaip motulė.
Nemunėlio švelnios bangos 
mano širdį paviliojo;
kai su juo drauge svajoju, 
visos valandos man brangios.
Tylios bangos Nemunėlio, 
visad meilę jam kalbėjau;
kai laivu drauge skubėjom, 
ar ne jis man džiaugsmą kėlė?
Greitos bangos laivą plakė, 
dainas ar ne jom dainavom?
Į marias drauge keliavom, 
O! tai skridom, kaip plaštakės!
Nemunėli, čiūto — liūlio, 
tu supai mus, kaip motulė.

St, Volungė.
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Skyrių tvarko —

Panelė Bloga Nuotaika
Panelė Bloga Nuotaika turėjo daug 

darbo. Oi, oi, kiek darbo! Per dienas ir 
per naktis ji lakstė po gatves. Lipo, per
šokdama po tris laiptus į pačius viršuti
nius namų aukštus. Galvatrūkčiais lėkė 
iš vienos miesto dalies į kitų. O kiek ji 
kalbų nukalbėjo, kiek pasakų pripasa
kojo!..

—*—
Aš ją sutikau mūsų gatvėje, žengiančią 

didžiausiais žingsniais.
— Labas vakaras, panele Bloga Nuo

taika. Kaip gyvenate?
Ji giliai atsiduso, išsitraukė iš rankinu

ko nosinaitę ir nusišluostė kakta riedan
čius prakaito lašus.

— Jūs man sakote: „kaip gyvenate?“ 
Koks juokingas klausimas! Lyg begalima 
būtų dabar gyventi. Ką čia ir bekalbėti. 
Ach!

Šitokį pasisveikinimą pasekė vėl gilus 
atodūsys, toks gilus, kad aš pasijutau vi
sai sugėdinta ir nieko nedrįsau daugiau 
klausti. Panelė Bloga Nuotaika šiandien, 
matyti, buvo ypatingai blogos nuotaikos.
Kalbėdama vis aiščiojo ir dūsavo.

— Žinoma, žinoma, gyveni, jeigu tam 
pavadinti kitokio žodžio negali rasti. Ir 
kas! Dirbi, kaip koks jautis, sveikatą... 
gėriau nė nekalbėti apie ją: širdis visai 
silpna'. Galima sakyti, esu visai be šir
dies. Tas lakstymas, žinote, ne į sveika
tą. O tų reikalų! Negi ką pasisiusi. Tuoj 
apgaus, apsuks! Jau kokie dabar tie žmo
nės!

— Bet, rodos, jūs dabar žmonių esate 
ypatingai gerbiama ir mylima.

— Mylima! Cha, cha, cha! Taigi, kad 
mylima, net jau per daug. Visi jie suk
čiai, apgavikai Kas jų do dorybė. Meilūs, 
glaudūs, lyg kačiukai. Ypač pirmomis ka
ro dienomis. Tik prašom, girdi, sėsti; tik 
prašom valgyti! O kad ką pasakoji — visų 
ausys pastatytos, burnos atidarytos, rodos, 
ims ir tave prarys. Išlydint vėl meilumas 
neapsakomas. Tik neužmirškit, girdi, mū
sų. Tik jau atsilankyk pas juos. Apciiich, 
ich! Matote kaip čiaudau, o kosu! Beveik 
kraujais spiaudau. Tai apiė ką aš čia... tai
gi, taigi sakau — sukčiai, savimylos bai
siausi, egoistai. Į kalėjimą visus!

Nueinu aš štai dabar pas Marytę. Čia, 
pradžioj jūsų gatvės gyvena. Toks žalias 
namukas, didelis sodas. Gal žinot. Mer
gaitė, kaip ir visos. Ne tokia ten jau puiki 
nė ką. Man ji net negraži. Ir būta čia ko 
įsivaizdinti! Nueinu aš pas ją tiesiog į 
kambarį. Mergiščia, užsidėjusi geltoną 
Skarelę ant kaklo, mazginėja ją ir, net ne
pasukus galvosi, leptelėjo: „Girdi, man 
tamstos nereikia!“ „Kaip tu, snargle, drįs

ti taip kalbėti. Dar neseniai mamos sijo
ną paleidai. Tai sakai man! Ar tu žinai 
su kuo kalbi?“ O ta ožka, kad įdėbs į ma
ne savo žlibes, kad įspogins! Išeik tu jai 
ir gana!

Na, manau, brangioji, tu čia ne ant to 
pataikei. Mes ne su tokiais reikalų turė
jom. Jei jums nepatinka griežtas tonas, 
prašau! Galim kitaip. Kuo saldžiausiai Su
dedu lūpas, kuo žemiausiai nusilenkiu ir 
kuo mandagiausiai sakau: „gerbiamoji, 
nors jūs esate jau tikra panelė, ir graži 
panelė (žinote, tokioms kaip tik tas ir pa
tinka), bet elgiatės, kaip mažas vaikas. 
Juk dabar karas. Ar žinote ką tai reiš
kia. Ir drįstate mane išvaryti. Ką be ma
nęs veiksite!? Pagalvokit! Aš jus prašau 
bent truputėlį pagalvoti“.

Ir čia aš pamatau, kad tos kvailutės pa
mokos ruošiamos. Sprendžiami uždaviniai, 
kada bombonešiai padangėm skraido. Ir...! 
O Dangau! Ji ir kojines betaisanti. To jau 
aš neištvėriau ir ėmiau kvatoti, pačiu pa
siučiausiu juoku, kokį mokėjau. O jis man 
daug kur padėjo.

Na, o šita Marytė, jūs galit įsivaizduo
ti tokį dalyką, šita Marytė ar neišsišieps 
kuo plačiausiai, ar nepradės ir ji kvatoti, 
net kėdėn susmuko, tokia aš jai pasiro
džiau juokinga. „Tai ką, dėl karo aš turiu 
su suplyšusiomis kojinėmis vaikščioti, gal 
taip pat nevalgyti, nemiegoti ir nieko ne
simokyti!“ Viską jos, esą, visas suknelės 
gal pagrobti, viskas tas gal ir žus, bet to, 
ką ji į savo kvailą galvą įsidėsianti, niekas 
iš ten neišimsiąs. Reikią esą dabar dvigu

paskautininkė R. Skipitytė.

Tai ne panelė Blo
ga Nuotaika, bet 
darbšti stovyklau

toja.

bai dirbti ir jaustis laimingai, kad gali 
dirbti.

Ar tai ne kvaila mergaitė? Kas per ne
sąmonės!? Ir manot, kad aš galėjau jai 
daugiau ką pasakyti. Kur tau! „Aš netu
riu laiko! Einu į sueigą!“ Štai visas jos 
mandagumas. O besanti skautė. Labai čia 
tokios panelės reikalingos. Ir kitos, tur 
būt, tokios pat. Išmislai, vieni išmistai, 
daugiau nieko.

— Taigi, skautės turi tokį aštuntą 
įstatą, kurio visada laikosi, taigi ir da
bar, šiais sunkiais laikais.

— Ma jį galas, tą aštuntą įstatą ir vis
ką! Sugadino ūpą, numušė nuotaiką! 
Varliūkštė!.. Ach! Viešpatie, ach, kaip pla
ka širdis... oi priepuolis — panelė Bloga 
Nuotaika griebėsi už krūtinės. Priepuolio 
tačiau nebuvo.

— Blogai, blogai! Reikės traukti namo. 
Nežinau, kas bebus! Atsigulčiau į sana
toriją, bet ot tie reikalai. O dar keli tokie 
atsitikimai, tai nors ėmęs ir pirkis sau 
karstą. Žmogžudžiai — taip niokioti svei
katą, gadinti nervus. Vagys!

Ir panelė Bloga Nuotaika nė rankos 
nepaspaudus, nė sudieu nepasakius nuėjo.

—*—
Vakaras buvo ramus, tylus. Bloga 

Nuotaika pradingo už kampo. Kažkas iš 
aukštybių pažėrė ant miesto auksinius 
spindulius. Ir į mūsų gatvę nukrito vie
nas pluoštas. Jis krito visai tiesiai pro ža
lią mažą namuką, dideliame sode, kur gy
vena Marytė.

Psktn. J. Liubinaitė.
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Tautinę stovyklą prisiminus (Skaidės įstatai
— Na, o dabar, sesės, — pasigirsta 

skiltininkės Danutės balsas, — prisimin
kim Tautinę Stovyklą. Tegul kelios iš 
mūsų papasakoja kokius nors linksmus 
įvykius iš Tautinės Stovyklos. Gerai?

— Puiku, — sušunka visa Kregždžių 
skiltis, o Rūta, skilties juokdarys, riktelia
— Tu, Irena, papasakok, kai aš... — toli
mesnius žodžius nustelbia Irenos juokas 
ir žodžiai: — Gerai. Klausykit.

— Vieną vakarą, po tylos švilpuko, 
mes abi su Rūta atsigulėm į savo gan pa
togias lovas ir bandėm jose geriau įsitai
syti. Staiga Rūta suriko: „Ai...“ Aš nusi
gandau ir ėmiau skubiai klausinėti Rūtos, 
kas atsitiko. „Kažkas įkando į veidą“, — 
sudejavo ji. „Tur būt, skruzdė ar uodas“,
— nusprendžiau ir apsiverčiau ant kito 
šono. Bet Rūtos dejavimai nesibaigė ir aš 
nutariau pasižiūrėti, kas iš tikrųjų jai yra. 
Jau nusirangiau nuo lovos ir tik čia atsi
miniau, kad neturim nė žvakigalio. „Tai 
tau!“ — valandėlę galvojau, ką daryti. 
„Patepk veidą vazelinu“, — paliepiau Rū
tai, o pati vėl atsiguliau. Rūta susirado 
dėžutę su vazelinu ir patepė juo veidą. 
Paskiau įsirangę į lovą ir išgirdau jos žo
džius: „Jau dabar ne taip skauda“.

O dežuruojanti sesė, išgirdus mūsų pa
lapinėje bruzdėjimą, atėjo pasižiūrėti ir 
pašvietė prožektorių į vidų. „Viešpatie!“
— sušuko ji. „Kas yra Rūtai?“ Ir tik da
bar aš pasižiūrėjau į Rūtą. Nusigandau, 
nes visas jos veidas buvo juodas, kaip 
negrės. Bet po valandėlės paaiškėjo... 
Mat, Rūta patamsy ne vazelinu, bet ba
tams valyti tepalu „Pasaka“ išsitepė“, — 
baigė Irena, o visa skiltis pratrūko juoku.

— Na, o dabar aš papasakosiu, — pa
sigirdo Aldonos balsas. — Papasakosiu 
apie tai, kaip aš ieškojau savo bliūzės.

Buvo jau taip pat po tylos švilpuko. 
Alė atsigulė, o aš pradėjau ruoštis. „Ar 
nežinai, kur mano bliuze?“, — paklausiau 
Alės. „Nežinau“, ta mieguistai sušnabždė
jo. „Taigi, tu nežinai, ir aš nežinau. O kaip 
dabar bus?“ — ėmiau vartyti drabužius, 
čemodanėlius, antklodes, kuprines ir, pa
galiau, lovas. „Nėra...“ — atsidusau ir ver
čiau vėl viską iš naujo. Alei ir miegas 
„išgaravo“, klausantis mano dūsavimų. At
sikėlė ir ji. Vėl viskas buvo „išgriozdyta“. 
„Na, tai nėra“, — sutiko ir Alė. „Rodos, 
čia padėjau...“ ėmiau teisintis, „o dabar...“

III. Skautė naudinga ir padeda 
artimiesiems

Kaip suprasti, kad skautė padeda ar
timiesiems — tėvams, broliams ir sese
rims, draugėms, giminėms, kaimynams ir 
pan. — Birutei atrodė visai nesunku su
prasti. Juk ir Mamytė iš pat mažens ra
gindavo ją padėti, kur tiktai ji galėdavo. 
Smagu būdavo padėti Mamytei indus 
šluostyti, kambarius valyti ir eiti į turgų 
arba miestą, pirkinėti. Taip pat nesun
ku būdavo padėti tėveliui ir mažesniems 
šeimos nariams. Bet ši pagalba būdavo 
atsitiktina, nes ir Birutė buvo dar paly
ginti maža. Kiek sunkiau ir nebe taip 
įdomu padėti būdavo vėliau, kada dalis 
namų pareigų atiteko ir Birutei. Reikė
davo kasdien atlikti tą patį darbą, nors 
kartais ir taip nesinorėdavo! Taip pat 
broliui Birutė nebebūdavo tokia paslan
ki, nes „ambicija“ jai drausdavo jam pa
taikauti. O pamokas padėti ruošti ji tik
rai tingėdavo.

Įstojusi į skautes, Birutė griežtai nu
sistatė pakeisti savo elgesį su namiškiais 
ir nutarė:

1) nelaukti, kol motina jos pra
šys padėti, bet pačiai imtis darbo,

2) kasdien linksmai atlikti savo 
darbą,

3) padėti tėvams dirbti, tvarką 
namuose palaikyti ir taupyti,

4) padėti broliui, jei jis to tik
rai reikalingas.

Santykiuose su kitais žmonėmis Biru
tė taip pat nutarė būti dar akylesnė ir 
paslaugesnė ir, jei reikia, padėti jiems 
kuo galint.

Daug neaiškesnė atrodė Birutei pirmo
ji trečiojo įstato dalis. Ji tiesiog klausė

Išėjau iš palapinės pasišaukti dežuruojan- 
čią į pagalbą. (Dežuravo tada Marytė). Ji 
atsiskubino su klausimu: „Ko nerandi?“ 
„Bliūzės“, atsidusau. „O kokią čia turi už
sidėjus?“ „...kokią? Aš...“, nebaigiau, pasi
žiūrėjus į save. Juk aš buvau apsivilkus 
savo bliūzę... V. Naruševičiūtė.

savęs, kuo ji iki tol buvo kam nors nau
dinga ir priėjo išvados, kad iš jos maža 
būdavo „naudos“. Ne visuomet todėl, kad 
ji to nenorėdavo, bet dažniausiai todėl, 
kad nežinodavo, kaip ir kuo būti naudin
ga. Kada tėvynė pergyvendavo sunkias 
valandas, ji net negalėdavo nusėdėti, toks 
stiprus kildavo noras kuo nors prisidėti 
prie to, kad krašte būtų gražiau, ramiau 
ir geriau. Ir tada vieną dieną atbėgo dau
gybė žmonių iš užimto krašto, atbėgo į 
savo tėvynę, globos ieškodami ir palikę 
didesnę savo nuosavybės dalį arba net vi
są savo nuosavybę kitų rankose. Birutė 
tuojau padarė rinkliavą savo draugų ir 
giminių tarpe, surinko pinigų, maisto ir 
drabužių ir atidavė pabėgėliams.

Atėjo dar viena diena, kada tėvelį pa
šaukė karo tarnybon, ir viskas namie at
rodė pakrikę, nes nebebuvo įprastos kas
dieninės tvarkos. Tada Birutė vėl pajuto 
galėsianti būti naudinga. Ramiai eidama 
savo pareigas mokykloje ir namuose, ji 
stengsis užtaisyti spragas, kurios pasida
ro sunkiais laikais.

Aplink karo siaubas, ir mūsų kraštui 
gali būti įvairių sunkumų, kuriems nu
galėti ir sesės skautės turės prisidėti, to
dėl Birutė m-įjį skautės įstatą dar kartą 
apsvarsto ir ieško būdų jį iš naujo gy
vendinti.

Skautės lavinasi šokti tautinius šokius.
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Geras darbelis

Žibuoklė.

beiškylaujant

(Šis rašinys skaučių rašinių konkurse laimėjo IV-ąją vietą).

SKAUČIŲ RAŠINIŲ KONKURSO 
DALYVĖ A. KALVAITYTĖ APIE 

SAVE:

1922 m. spalių m. 5 d. pirmą kartą su
kleko mano silpnas balselis. Bailiai pra
sivėrusios akutės pamatė tik keturias sie
nas ir susirūpinusį motulės veidą. Augau 
gražioje apylinkėje ir iš pat mažumėlės 
pamėgau miško ošimą ir lakštingalų 
giesmes.

Snigo. Vėjas kaukdamas lakiojo 
apie gimnazijos langus ir taršė, pagrie
bęs nuo žemės, sniegą. Tokią šaltą žie
mos dieną „Žibučių“ skiltis sumanėme 
padaryti iškylą į mišką. Vėjas, gal su
žinojęs tą mūsų sumanymą, aprimo. 
Jam pagailo pasiilgusių miško skaučių. 
Ėjome linksmai dainuodamos, po ko
jų girgždėjo sušalęs sniegas. Kažin kur 
tolumoje girdėjome varpelio garsus, 
kurie mums sukėlė norą pasivažinėti.

— Sesės, įsivaizduokim, kad mes 
dabar važiuojam! — sušuko skilti- 
ninkė.

Visos linksmai priėmėm skiltinin- 
kės sumanymą ii’ greitai „nuvažiavo
me“ į mišką.

Burtininkė žiema mišką buvo pa
vertusi į gražų sodą, o mes po jį vaikš
čiojom, kaip karalaitės. Visur ieškojom 
užburtų rūmų, bet... neradome. Me
džiai ir paukščiai mus sveikino, o mes 
jiems atsakėme skambiais dainos žo
džiais.

Pavaikščiojusios po mišką, labai 
pavargome ir grįžome atgal. Vos spė
jom išeiti iš miško, vėl išgirdom skam
baliukų garsus, kurie vis artėjo ir ar
tėjo. Pagaliau pasivijo ir mus, kaip 
nudžiugom, kai rogėse pamatėme pa
žįstamus klasiščių veidus. Vos sutil- 
pom į roges ir važiavome toliau, dar 
linksmiau dainuodamos. Gal pusę ke
lio nuvažiavusios, atsisukom atgal pa
sižiūrėti ir ką pamatėme: sena sulin
kusi senutė ėjo po sunkia žabų našta. 
Mums labai jos pagailo, kelios išlipo
me iš rogių ir grįžome padėti senutei 
nešti. Mus palydėjo likusių draugių 
ironiškas juokas.

Senutė, gal nujausdama, kad mes 
ateinam jai padėti, pasidėjo ant grio
vio kranto naštelę ir atsisėdo pailsėti. 
Priėjusios ją pasveikinome ir pasisa
kėme, kuriuo tikslu grįžome atgal. Se
nutė labai nudžiugo, net pro ašaras 
mums padėkojo, o mes pasiėmėm jos 
naštą, pasidalinom po saują žabų ir, 
senelės vedamos, ėjome į jos namus. 
Greitai pasirodė ir mažas, sulinkęs na
melis. Gražiai aptvertas kiemas, nu
kasti takai, visa rodė, kad čia gyvena 
tvarkinga šeimininkė. Pade jom žabus 
kieme, o senutė mus nusivedė į vidų. 
Kambariuose nors ir nėra gražių bal
dų, tik viena lovelė kampe pastatyta 
ir kelios kėdės, tačiau tokia pat graži 

tvarka, kaip ir apie namelį. Senutė 
pradėjo pasakoti apie savo gyvenimą. 
Sužinojome, kad jau antri metai, kai 
miręs jos vyras, sūnus dar neseniai, o 
dukterį jau trys metai kaip nuskynė 
žiauri mirtis. Prisiminusi skaudžiai 
praleistas gyvenimo valandas, senutė 
pradėjo verkti. Mums pasidarė labai 
nesmagu, pradėjom ją raminti. Senu
tę nuraminusios, rengėmės eiti namo, 
ji dar kartą mums padėkojo.

Grįždamos pamatėme, kad senelė 
naštą, paėmusi iš vidurio kiemo, gra
žiai padėjo nuošalioje vietoje. Mes ne
tvarkingos, perėjo mintis per visų gal
vas. Kažin ką pamanė senutė, kad mes 
mokinės — skautės, ir dar tiek mažai 
turim supratimo apie tvarkingumą. 
Mes jautėmės nesmagiai, bet kartu ir 
džiaugėmės: gerai pavykusia iškyla, 
padarytu geru darbeliu ir senelės pa
rodytu tvarkingumo pavyzdžiu.

Būdama 111-am skyriuje, įstojau į 
jauti. skaučių draugovę. Dabar esu V I-o j 
klasėj ir jau šeštas metas, kai esu tikra 
skautė. Stengiuosi, kiek galėdama, pagy
vinti draugovės veikimą ir būti gera 
Bičių skilties skiltininke.

Gera dirbti: Dievui, Tėvynei ir Arti
mui!

Adelė K aiva i t y t ė.

Trys kryžiai 
Vilniuje.
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SKAUTUI
AKTUALU

KAIP ĮSIGYTI BEI PRATĘSTI L. S. 
S-GOS NARIO LIUDIJIMĄ.

Kasmet spalių mėn. 1 d. baigiasi visų 
serijų Lietuvos Skautų S-gos nario liu
dijimų galiojimai. Todėl, visi skautų bro
lijos nariai įpareigojami tuojau minėtus 
liudijimus pratęsti 1939/40 m. Be to, tie, 
kurie liudijimų neturi, prašomi juos sku
biai įsigyti, nes dabartinis gyvenamasis 
momentas reikalauja, dėvint skautišką 
uniformą, visuomet turėti ir L. S. S-gos 
nario liudijimą.

Visų šakų skautams L. S. S-gos nario 
liudijimus išduoda bei juos pratęsia tun- 
tininkai ir vietininkai, išskyrus skautinin
kus ir studentų skautų korporacijos „Vy
tis“ narius, kuriems liudijimus išduoda 
bei pratęsia tik vyr. brolijos vadija.

Jaunesnieji skautai už naują liudijimą 
(ser. II) moka po 50 centų, iš kurių 15 
centų tuntai ir vietininkijos pasilieka sau 
ir 35 et siunčia Tarybos Pirmijai. Už liu
dijimo pratęsimą moka 40 et, iš kurių 15 
et tuntai ar vietininkijos pasilieka sau ir 
25 centus siunčia Tarybos Pirmijai.

Skautai, jūrų skautai ir skautai vyčiai 
(neturintieji pilnų 20 metų amžiaus) už 
(ser. I) liudijimą moka po Lt 1,20, iš ku
rių 30 et tuntai ir vietininkijos pasilieka 
sau ir 90 et siunčia Tarybos Pirmijai. Už 
liudijimo pratęsimą moka po Lt 1, iš ku
rių 30 et tuntai ir vietininkijos pasilieka 
sau ir 70 et siunčia Tarybos Pirmijai.

Skautai, jūrų skautai ir skautai vyčiai, 
liudijimų išdavimo ar pratęsimo dieną 
turintieji pilnus 20 metų amžiaus, už (ser. 
I) liudijimą moka Lt 6,—, iš kurių Lt 3,— 
tuntai ar vietininkijos pasilieka sau ir 
Lt 3,— siunčia Tarybos Pirmijai. Už liu
dijimo pratęsimą .moka Lt 5,—, iš kurių 
Lt 3,— tuntai ar vietininkijos pasilieka 
sau ir Lt 2,— siunčia Tarybos Pirmijai.

Tuntininkai ir vietininkai, išduodami 
bei pratęsdami paskirųjų skautų liudiji

SKYRIŲ TVARKO 
SKTN. A. Z AUK A

mus, prašomi griežtai prisilaikyti 1938 m. 
Skautų Aido Nr. 5—6 paskelbtųjų paski
rųjų skautų veikimo taisyklių.

Įsigyjant skautininko (ser. III) liudi
jimą, vyr. brolijos vadijai reikia prisiųsti 
2 fotografijas, užpildytą skautininko re
gistracijos lapą (gaunamas vyr. vadijoje), 
skautininko mokestį Lt 5,— metams ir 
Lt 1,— už liudijimo blanką. Be to, reikia 
grąžinti ir senąjį (ser. I) liudijimą.

Iš skautininkų nario mokestis (Lt 5,— 
metams) išreikalaujamas nuo pakėlimo 
dienos, taigi, skautininkai liudijimą pra
šomi įsigyti tuojau.

Norint skautininko liudijimą pratęsti, 
vyr. brolijos vadijai paties liudijimo siųsti 
nereikia, nes tai tik bereikalingai padidi
na persiuntimo išlaidas. Siunčiant pini
gus už liudijimo pratęsimą, kitaip sakant, 
skautininko nario mokestį, laiške reikia 
tik pažymėti pilną skautininko liudijimo 
savininko vardą, pavardę, adresą ir liu
dijimo nr. Vyr. brolijos vadija, gavusi mo
kestį ir aukščiau prašomas žinias, liudiji
mo pratęsimo ženklą išsiųs nurodytu 
adresu.

Gen. Alfredo Burto laiškas
Lietuvos skautams.

(S. m. liepos m. pabaigoje Lietuvos 
skautus aplankė anglų skautų veikėjas 
gen. A. Burtas; ta proga jis viešėjo ir mū
sų skautų vadų stovykloje, kur dalyvavo 
ir viename lauže).

fSiehioos skautams
Man suteikė daug džiaugsmo mano šio 

atsilankymo Lietuvoje metu turėti pro
gą dažnai matyti jūsų Brolijos Vadą 
pulkin. Juozą Šarauską, kuris, tikra skau
tiška dvasia, nenuilstamai rodė man ar
ba ruošė man progos matyti pažangą 
Kaune po mano paskutinio atsilankymo 
prieš 3 metus. Aš ypatingai džiaugiausi, 
kada jis nuvedė mane į jūsų skautų va
dų stovyklą pereito sekmadienio vakarą.

Susitikdamas įvairių grupių vadus 'iš 
visos Lietuvos ir būdamas liudininku jų 
entuziazmo ir puikios stovyklos tvarkos, 
gerai galėjau išsivaizdinti jų veiklumą ir 
judėjimo augimą jūsų krašte.

Didelis draugą ir svečių skaičius, į 
kitą įėjo daugybė vaikų, kurie atėjo iš 
toli ir arti, norėdami dalyvauti jūsų pui
kiame lauže, įrodė didelį susidomėjimą ir 
malonumą, kurį galite teikti kitiems, ne 
vien tik sveiko smagumo, kurį randate 
patys šituose linksmuose susirinkimuose.

Aš tikras, kad tai puikus būdas paro
dyti skautų dvasią ir užsitikrinti* jau
nųjų ir senųjų susidomėjimą šita didžia 
tarptautine pastanga įgyvendinti gerą 
valią ir supratimą tarp jūsų ir kitų 
kraštų.

Teauga Lietuvos skautybė, nešdama 
laimę ir draugiškumą dabartinės ir būsi
mu Lietuvos kartų labui.

Budėk! ALFRED BURT.

Šiandie reikalaujama, kad būtumėm:
— SKAUTIŠKI,
— GEROS NUOTAIKOS,
— DARBŠTŪS,
— ENERGINGI,
— PASIRYŽĘ,
— PASIAUKOJĄ,
— NAUDINGI,
— DRAUSMINGI,

GELEŽINIS VAJUS PRATĘSTAS IKI š. M. SPALIŲ MEN. 
30 D.

Dėl paskutiniųjų įvykių skautų skyrius negalėjo pasi
rūpinti surinktus atliekamų metalų kiekius suvežti į paskirties 
vietą (visiems žinomi sunkumai su transporto priemonėm). 
Todėl, būdami priversti atidėti paskelbto geležinio vajaus už
baigimą, mes prašome brolius tuntininkus ir vietininkus daryti 
žygių, kad GELEŽINIS VAJUS VIENETUOSE BŪTŲ DAR 
TĘSIAMAS IKI Š. M. SPALIŲ MĖN. 30 D., pritraukiant į 
jį, kur galima, ne tik skautus, bet visą moksleiviją ir kitas 
organizacijas.

Rinkimo darbe vadovautis Skautų Skyriaus 1939.VI.7 d. 
bendraraščiu Nr. 549.

Iš vienetų surinktą laužą prašoma telkti į krūvas apie 
1000 kg dydžio. '

Pasibaigus vajui, tuntininkai ir vietininkai prašomi tuojau 
suvesti visus vajaus duomenis ir iki š. m. lapkričio mėn. 5 d. 
tai pranešti skautų skyriui. Šiuo reikalu atskirų paraginimų 
nebebus.

Skautų skyrius, suvedęs reikiamą vajaus statistiką, va
juje dalyvavusiems tuntams ir vietininkijoms suteiks smul
kesnių žinių, kur ir kokiomis priemonėmis visas nauges suvežti.

Skautų Skyr. Vedėjas. V. sktn. V. Čepas,

KAIP SKAUTŲ VIENETAI APRŪPINAMI MOKYMO 
PRIEMONĖMIS — VADOVĖLIAIS. -

Rugsėjo mėn. 1 d. visiems tuntininkams ir vietininkams 
drauge su aplinkraščiu buvo išsiųsta ir knygutė SLAPTOJI 
KARIUOMENĖ.

Po kelių dienų minėtų knygučių kariuomenės štabo, spau
dos ir švietimo skyrius prisiuntė tiek, kad jų užteks visiems 
vienetams. Kai kurie tuntai ir vietininkijos reikiamą knygučių 
skaičių iš vyr. brolijos vadijos jau atsiėmė. Tačiau tie tun
tininkai ir vietininkai, kurie minėtų knygučių dar negavo, pra
šomi, progai esant, iš vyr. brolijos vadijos atsiimti, nes atskirai 
jos nebus siuntinėjamos. Be to, dar keli tuntai ir kelios vie
tininkijos iš vyr. brolijos vadijos neatsiėmė taip pat ir karo 
sanitarijos specialybei įgyti reikiami} vadovėlių.

Tenka pastebėti, kad per pastaruosius trejus metus tun
tams ir vietininkijoms jau išdalinta keletą tūkstančių Tėvynės 
tarnybai naudingų ir reikalingų vadovėlių. Ir per tą patį lai
kotarpį įvairiose vietovėse buvo suruošta per 400 įvairių, Tė
vynės tarnybai naudingų, kursų, paskaitų bei pratimų.

KIEKVIENAS BROLIJOS NARYS DALYVAUJA 
TĖVYNĖS TARNYBOS SĄJŪDYJE.
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Įžymieji
SKAUTŲ AIDO 

Platintojai

Stud. sk. V. Černiauskas. Draugovė.

Panevėžio skautų tunto I D. L. K. 
„Kęstučio** draugovė

Užklydusi 1918 m. į Lietuvą skautybės 
idėja 1920 m. rugsėjo m. 15 d. pasiekė ir 
Panevėžį. Tą dieną gimn. mok. VL Roz- 
manas sušaukė steigiamąjį skautų susi
rinkimą, kurio metu į skautų eiles įsira
šė apie 70 jaunuolių. Dr-vei laikinai va
dovauti buvo paskirtas1 8 kl. mokinys Sa- 
pockas, adjutantu Motieka. Dr-vę globoti 
sutiko tuometinis gimnazijos direktorius 
prof. Jonas Yčas. Tačiau staigi mobiliza
cija atėmė dr-vei vadus. Globėjas į jų 
vietas paskyrė naujus: draugininku Stasį 
Miežinį, adjutantu Alfonsą Gabrėną. Tuo 
laiku skautiškų žinių stoka ir neramūs 
laikai trukdė dr-vei veikti. Įsiveržus į 
Lietuvą lenkų raiteliams, dauguma skau
tų stojo tėvynės sargybon su ginklu ran
kose. Dr-vės veikimas vėl sustojo. Bet, 
pavojui praėjus, veikimas įėjo į norma
lias vėžes. 1920 m. gruodžio 9 d. įsisteigė 
ir mergaičių skaučių dr-vė. Ji, kol sustip
rėjo, veikė kartu su skautų dr-ve. Atėjo 
laikas dr-vėms išsirinkti vardus. Skautai 
savo patronu išsirinko D. L. K. Kęstutį, 
o skautės jo žmoną Birutę. 1921 m. drau
govę globoti apsiima rašytojas Matas Gri
gonis. Dir. Yčas lieka vyr. globėju. Glo
bėjas paskyrė naują dr-ką Joną Račiūną, 
jo adjutantu Joną Kuprionį.

Nuo šio laiko dr-vėje prasidėjo nor
malus veikimas; ji įsigyja vėliavą. 1922 m. 
dr-kas J. Račiūnas dr-vę perdavė J. Kup- 
rioniui. Jo adjutantu iš pradžių buvo D. 
Cesevičius, vėliau Br. Mikelevičius ir dar 
vėliau P. Šležas. Tais metais dr-vė vyr. 
štabo buvo pavadinta VII-ja Kęstučio 
dr-ve.

1923 m. vasario 16 d. dr-vė dalyvavo 
pirmą kartą kariuomenės ir šaulių para
de. Tuo ji padarė didelį įspūdį visuome
nei Tų pat metų 1U.4 d. 40 kęstutiečių 
davė skauto įžodį. IH.5 d. prie dr-vės su
organizuojama vilkiukų dr-vė. įstojo 30 
narių. 1923 m. dr-vę perėmė P. Šležas. Iš 
dr-vės išstojo blogai besimoką nariai. 
Dr-vės globėjas M. Grigonis, dėl laiko 
stokos, dr-vę globoti perdavė kun. J. Lin- 

dei-Dobilui. Savo pamokymais ir paskai
tomis Lindė-Dobilas padėjo skautams iki 
pat savo mirties. 1923.III.22 d. dr-vė įstojo 
į buv. jos dr-ko J. Kuprionio suorgani
zuotą Panevėžio tuntą.

1924 m. sausio mėn. VII Kęstučio dr-vė 
vyr. štabo perkrikštyta į I-ją D. L. K. 
Kęstučio dr-vę Panevėžyje. Tų metų va
sarą 3 dr-vės nariai dalyvavo pasaulinėje 
jamboree Danijoje. Nuo tų metų spalių 
9 d. dr-vę perima Alfonsas Gabrėnas; jo 
adjutantu Ed. Zabarauskas.

1925 m. dr-vėje įsisteigia vandens 
skautų skiltis, kuri po trumpo laiko išsi
skiria ir sudaro jūsų skautų Šarūno lai
vą. Tais pat metais prie dr-vės įsisteigia 
pirmasis Lietuvoje Simano Daukanto 
skautų vyčių būrelis, kuris vėliau atsi
skyrė. Tais pat metais nuo dr-vės atsi
skyrė atskiroji „Lapinų“ skiltis. 1925» m. 
Al f. Gabrėnui atsisakius nuo pareigų, 
dr-vei ima vadovauti Matas Martinaitis. 
Jam vadovaujant, dr-vės veikimas ypač 
stiprus. 1926 m. rugsėjo 15 d. dr-vė gauna 
už pavyzdingą darbą tunto garbės kaspi
ną su užrašu „I D. L. K. Kęstučio Dr-vei 
Už Darbštumą“.

Nuo 1927 m. dr-vei vadovavo Bruno 
Landigas. 1928 m. dr-vę perėmė Antanas 
Gabrėnas. Nuo 1929 m. dr-vę perėmė Ar
tūras Jurgutis. Dr-vę sudarė 6 skiltys. 
Suruošta stovykla Pajuostėje. Dr-vės ir 
skilčių veikimas pagyvėjo. 1929.IX.25 d. 
dr-vę perėmė Klemensas Karosas. 1929. 
XU.20 dr-vę perima Povilas Žeimys. Iš
leista knygelė SKAUTŲ ŠVENTĖS, pa
minėti dr-vės dešimtmečio sukaktį. Dr-vę 
globojo mok. J. Vitkauskas.

1930 m. rudenį nuo dr-vės atsiskiria 
popietinės gimnazijos skautai ir sudaro 
U D. L. K. Algirdo dr-vę. 1930.IX.26 
dr-vę perėmė veiklus ir energingas 
dr-kas skilt. Kęstutis Venslovas. Dr-vei 
vėl prasidėjo nauja era. 1931.1.4 dr-kas 
skilt. K. Venslovas ir pati dr-vė (pirmoji 
Lietuvoje) apdovanoti ordinu „Už Nuo
pelnus“. 1931 m. dr-vę perėmė Įeit. Na

vikas. Bet, pavadovavęs vos mėnesį, dėl 
susidėjusių aplinkybių dr-vę atidavė tam 
pačiam Kęst. Venslovui. Gruodžio 18 d. 
dr-vę perėmė psklt. Algirdas Perekšlis. 
Po 4 mėnesių dr-ku tampa skilt. Kazys 
Balčas. Dr-vė smunka. Padėčiai pataisyti 
1932 m. grįžta skilt. K. Venslovas ir tam
pa dr-vės instruktoriumi. Dr-vę spalių 
27 d. perima mok. Andrius Makūnas. Na
rių skaičius padidėja ir veikimas įeina į 
senąsias vėžes. Nuo dr-vės atsiskiria IV-ji 
L. K. Mindaugo dr-vė. 1933 m. gegužės 
m. 6 d. mok. Makūnas atsisako nuo pa
reigų. Dr-ko pareigas laikinai perima s. 
v. vyr. skilt. K. Venslovas. Tų metų III.26 
d. K. Venslovo rūpesčiu prie dr-vės įsi
steigia Vysk. M. Valančiaus sk. vyčių bū
relis, 1934 m. rudenį susijungęs su merdin
čiu Sim. Daukanto būreliu ir perėmęs pa
starojo vardą veikia prie dr-vės iki šios 
dienos.

1933 m. Palangos sąskridyje dalyvavo 
20 kęstutiečių. Nuo 1933 m. lapkričio mėn. 
iki 1934 m. sausio 14 d. dr-vei vadovavo 
psktn. j. Įeit. Vytautas Pečiūra. Nuo sau
sio 14 d. dr-ko pareigas laikinai ėjo s. v. 
skilt. Vytautas Kuzminskas. Tačiau dr-ve 
visą laiką rūpinosi ir jos veikimą diri
gavo psktn. Kęstutis Venslovas. Dr-vė 
laimėjo I vietą tunto konkurse ir gauna 
sidabrinę plokštelę prie vėliavos koto. 
1934 m. vasarą stovykloje Kirdeikiuose 
dalyvavo 9 kęstutiečiai. Tą pat vasarą 
psktn. K. Venslovas suorganizavo ekskur
siją pėsčia po Kuršių Neringą, kurioje da
lyvavo 4 kęstutiečiai. 1934 m. spalių 9 d. 
dr-ku tampa ikišiolinis dr-vės globėjas 
mok. Jonas Vedegys.

1935 m. Berčiūnų sąskrydyje dalyvavo 
apie 18 kęstutiečių. To sąskrydžio metu 
apdovanotas ordinu „Už Nuopelnus“ kęs- 
tutietis psklt. Vytenis Gubavičius. 1935. 
IX.14 dr-vę perėmė psklt. Jonas Kleveč- 
ka. Surengtas iškilmingas dr-vės 15-kos 
metų gyvavimo minėjimas. 1936.11.18 
dr-vę perėmė psklt. Juozas Paršelis, pa
vaduotoju paskirtas sklt. Vytenis Guba
vičius ir adjutantu psklt. Jonušas Vitartas. 
Vasario 21 d. susirgęs mirė naujasis 
dr-vės adjutantas psklt. J. Vitartas. 
Dr-vės adjutantu tapo skilt. Petras Bal
čikonis. Dr-vė tais metais smuko; liko tik 
2 skiltys su 25 skautais. 1936.XII.12 dr-vei 
ėmė vadovauti s. v. vyr. skilt. Petras Bal
čikonis, adjutantu psklt. Stasys Navalins
kas. Smukimas sustojo, tačiau dr-vės pa
dėtis buvo nepavydėtina. 1937 m. vasarą 
Šiaulių tunto stovykloje Nidoje dalyvavo 
5 kęstutiečiai.

1937.XI.21 dr-vę perėmė skilt. Vytau
tas Černiauskas. Tuoj dr-vė padidėjo iki 
46 narių. 12 kandidatų davė įžodį. Pra
dėta tvarkyti dr-vės materialiniai reika
lai. Atgaivintas jau apmiręs Sim. Dau
kanto sk. vyčių būrelis. Ruošiamasi Tau
tinei Stovyklai. Tautinėje Stovykloje da
lyvavo 16 kęstutiečių. Nuo 1938 m. rudens 
darbas pradėtas pilnu tempu, Į dr-vę įsto
jo 20 naujų narių, tokiu būdu dr-vės na
rių skaičius pasiekė 55. Dr-vė vėl atgau
na savo pirmykštį autoritetą tunte. 1939.

(Pabaiga 397 psl.).
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♦ Stovykla lobių saloje ♦
(Pradžia Sk. A. 15—16 nr.).

Skautai suprato piešinio planą ir ėmė kalti kuolus, tarp 
kurių turėjo būti suklostyti ryšuliai. Apie pietų laiką trys sie
nos buvo pastatytos, ketvirtoji liko popiečiui, o stogas kitai 
dienai. Stogą skautai projektavo padirbti atskirai ir paskui 
užkelti ant sienų. Jis turėjo būti panašus į šiaudinį stogą, ir 
Kastas pasisiūlė pamokyti savo draugus kaip tai daroma. Langai 
ir durys turėjo būti užkabinami antklodėmis, kad nebūtų skers
vėjų, bet oras vis dėlto vėdintųsi.

Pailsėti skautai iškeliavo ištirti salą. Jie rado paukščių 
lizdų, įvairių medžių ir daugybę paukščių pėdsakų ir visą laiką 
ieškojo ką nors, kas padėtų jiems išspręsti paslaptį. Kazys jautė 
širdyje, kad jie ne vieni saloje ir stengėsi rasti įrodymų savo 
jausmui. Ištyrę beveik visą salą, berniukai grįžo į stovyklą.

— Aš pažadėjau paįvairinti jūsų valgį, — pasakė Kazys, 
eidamas per miškelį su savo draugais, — štai, matote kiškių ko
pūstų. Priskinkime jų vakarienei.

— Neikite čia, — sušuko Viktoras, — aš ką tik taip nu- 
sidilginau kojas ir rankas, kad vos nesušukau iš skausmo.

— Puiku, nesumindžiok mūsų salotų! — suriko Kazys.
— Geri salotai! — pasipiktino Viktoras.
— Virtos ir kapotos dilgėlės labai skanios, — paaiškino 

Kazys. — Mes pamėginsime tai rytoj.
— Tikėkimės, kad jie nesudilgys mūsų vidurių, nes ne

galėsime gelbėtis, — pasakė Jonas.
Skautams pabaigus statyti ketvirtąją trobelės sieną, pradėjo 

temti. Prisiminus pereito vakaro sensacingas žinias, skautai 
ėmė laukti naujų. Bet šį vakarą dangus buvo visiškai mėlynas, 
nusėtas daugybe žvaigždžių. Nebuvo nė vieno mažiausio de
besėlio.

— Šį vakarą tikriausia nieko nematysime, — pastebėjo Ka
zys, — todėl pamirškime paslaptingą rašytoją ir pereikime prie 
savo laužo programos. Bet kur Jonas?

— Jis padėjo man kloti lovas, — pasakė Petras. — Aš pa
likau jį ten.

— Nubėk ir pasakyk jam, kad netrukus uždegsime laužą, 
— liepė skiltininkas.

Petras nubėgo, bet už kelių minučių pranešė, kad Jono 
niekur nebuvo.

— Kur jis galėjo nueiti? — paklausė Kazys. — Palaukime 
dar valandėlę.

Praėjo penkios minutės, bet Jonas nesirodė. Kazys sušuko 
skilties šūkį, bet niekas neatsakė.

— Kas jam atsitiko? — susirūpino Kazys. — Vienintelis pa
aiškinimas būtų, kad jis suklupo tamsoje ir neteko sąmonės. 
Eikime jo ieškoti, broliai. Išsisklaidykite poromis, aš eisiu vie
nas, ir radę Joną, sušukite mūsų šūkį.

NAKTINIS ŽYGIS.
Pasigedę savo draugo Jono, stovyklautojai išieškojo visą 

artimą apylinkę, bet nerado nė mažiausio jo pėdsako. Skiltinin
kas Kazys rimtai susirūpino.

— Netikiu, kad Jonas tyčia pasislėpė arba vienas pats iš
ėjo pasivaikščioti, — pasakė jis. — Ar šiaip ar taip, mes turime 
eiti jo ieškoti, nors tektų ir išvaikščioti visą salą.

— Dar kartą sušuk mūsų šūkį, Varna, — pasiūlė Viktoras. 
Kazys sušuko: „y-ha-ha“ ir iš kažkur toli atėjo silpnas „y-ha-ha, 
y-ha-ha, y-ha-ha“.

— Tai Jono SOS, — pasakė Kazys, — turime tuojau eiti 
jo pagalbon. Jis anoje salos pusėje. Kas jam galėjo atsitikti?

Valandėlę pagalvojęs Kazys greitai apsisuko ir pasakė savo 
draugams:

— Pasiimkite lazdas. Turime rasti Joną ir būti pasiruošę. 
Skubėkite!

Ir vėl iš kažkur toli atplaukė trigubas ,.y-ha-ha“.
Kas galėjo Jonui atsitikti?
Nepraėjo nė penkios minutės, ir skautai buvo pasiruošę žy

giuoti. Jie nekalbėjo ir laukė, ką jų vadas jiems pasakys.
— Kaip jūs galvojate, — paklausė jis, — kur Jonas galėtų 

būti?
— Vėjas pučia iš pietų-vakarų, — atsakė Kastas, — Jono 

balsą vos girdėjome, vadinasi, jis šiaurinėje salos dalyje.
— Tu nori pasakyti, kad Vėjas nuneša jo balsą kita kryp

timi.

— Taip. Jei pūstų šiaurės vėjas, jis neštų jo balsą pas mus, 
ir jis būtų daug stipresnis.

— Gerai, — pagyrė vadas, — man atrodo, kad tu teisus. 
Mes išsisklaidysime ir eisime šiaurinio salos kranto linkui. Dė
kui Dievui, naktis šviesi, ir mes galėsime palaikyt ryšius. Bū
kite atsargūs. Pastebėję kažką įtartiną, stinkite vietoje. Pali
kime apie šimrtą metrų tarpus tarp mūsų; tuo būdu rūpestingai 
išieškosime bent vieną salos dalį. Neradę Jono išieškosime gre
timus 500 metrus, taip pat išsisklaidę. Supratote?

Berniukai linktelėjo.
— Gerai. Užimkite savo vietas. Sustoję linijoje, pradėsime 

žygiuoti.
Skautai išsisklaidė ir ėmė atsargiai slinkti pirmyn. Nors ir 

buvo mėnesiena, jie turėjo įtempti savo klausą, kad bent girdėtų 
savo kaimynus einant.

Kazys buvo linijos viduryje ir palaikė ryšius su abiem flan
gais. Jie perėjo per kalnelį salos viduryje, bet savo draugo ne
rado. Kazys nesistebėjo, nes ir jam atrodė, kad Jonas buvo arti 
šiaurinės pakrantės. Bijodamas apsirikti, jis pasiryžo išieškoti 
visą salą.

Tai buvo tikras naktinis žygis. Jei jo priežastis nebūtų bu
vusi tekia rimta, skautai būtų nepaprastai džiaugęsi. Bet dabar 
jie buvo susijaudinę ir kas minutę laukė sensatijos.

Atsargiai tyrinėdami kelią prieš save lazdomis, jie perėjo 
miškelį ir pagaliau susirinko šiaurinėje pakrantėje.

— Kol kas nieke, — pasakė Kazys, — ir vis dėlto buvau 
tikras, kad mes jį rasime čionai.

— Mes visi taip galvojome, — atsakė Vytas, — bet, matyti, 
garsai naktį labai apgaudinėja.

— Keista, kad Jonas nebesušuko mūsų šūkio, — pastebėjo 
Kastas, — nejaugi jis negali atsiliepti?

— Ir aš jau galvojau apie tai, — įterpė Vytas, — gal būt, 
jis rado mus supančios paslapties pėdsakų ir, sekdamas paskui 
juos, buvo staiga kažkokios nelaimės užkluptas.

. Kitose aplinkybėse draugai būtų pasijuokę iš Vyto fantas
tiškų išvedžiojimu, bet jiems per daug rūpėjo Jcno likimas, ir 
jie džiaugėsi bet kokia nauja mintimi.

— Kad jis negrįžo į stovyklą, iš tiesų labai įtartina, — su
tiko Kazys, — bet mes negalime gaišti: pamėginkime ieškoti to
liau ir susiglauskime dar arčiau, palikdami tiktai 50 metrų tarp 
kiekvieno iš mūsų.

Berniukai vėl išsisklaidė ir pradėjo ieškoti. Pamiškėje Pet
ras staiga sustingo vietoje. Viktoras, ėjęs šalia jo, taip pat su
stojo ir kiti, priėję tiesią liniją padarė tą patį ir laukė tolimes
nių įvykių.

Petras atsiklaupė, o Viktoro tesimatė pats viršugalvis.
Davęs tylos ženklą savo draugams iš dešinės, Petras nu

slinko pas Kazį.
— Kažkas sujudėjo krūmuose, — sušnibždėjo Petras.
— Gal išgąsdinai kiškį, — sumurmėjo Kazys.
— Kiškis nekeltų tokio triukšmo, — buvo ramus atsaky

mas. — Ten kažkas didesnio už kiškį arba paukštį. Klausyk!
Sakos smarkiai subraškėjo.
— „Tavo tiesa, Petrai, — sušnibždėjo skiltininkas, — ten kaž

kas didelio. Gal Jonas, kuris kažkodėl nenori šaukti.
— O gal ir kitas žmogus, — atsakė Petras. — Kas daryti, 

Varna?
Kazys patylėjo. Jei kas nors slėpėsi krūmuose, nereikėjo 

jam leisti pasprukti. Geriausia jį apsupti ir paimti jį į nelaisvę. 
Jei ten būtų Jonas, būtų geriausia, bet reikėjo pasiruošti kiek
vienam eventualumui.

— Pašauksiu kitus, — pasakė skiltininkas. — Pasilik čionai 
ir nepraleisk nė menkiausio garso, nei menkiausio judesio.

Petras palingavo galva, ir Kazys nuslinko pas Viktorą ir 
paskui pas kitus draugus. Už kelių minučių krūmai buvo skau
tų apisuptL

Staiga sutraškėjo šakos ir sušlamėjo lapoai, tartum sunkus 
kūnas būtų pradėjęs judėti. Kazys, p>agal planą, kurį jis pasakė
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Oš šiccfies aš myliu.
Iš širdies aš myliu Tavo žemės veidą, 
Čia jaunystė liejas su Dievo malda 
Ir kitos gražesnės už Tave nerasiu, 
O, Tėvyne, mano motin mylima!

Juk pas Tave gimiau ir su saule kėliaus, 
Beržai man lingavo dienų pakeliuos.
Kada vienmarškinis braidžiojau per pievas, 
Tu atvilkai man džiaugsmą, šypsanti veiduos.

Tad iš širdies aš myliu Tavo žemės veidą, 
Čia jaunystė liejas su Dievo malda. 
Ir kitos gražesnės už Tave nerasiu, 
Kaip Tujan, Tėvyne, motin Lietuva!

J. Masiulis.

kitiems į ausis, ėmė šliaužti pirmyn, kaip katė, norinti užklupti 
paukštį. Prieš pasistumėdamas pirmyn jis ranka apčiupinėdavo 
žemę ir atsargiai keldavo, kelią į rankos vietą. Tokiu būdu jis 
pasiekė pakrūmę, nesukėlęs nė mažiausio įtartino garso. Jis pa
žvelgė pro lapus, bet nieko negalėjo pastebėti. Sakos buvo tan
kios ir mėnulio šviesa neaiškiai veržėsi pro aukšto juodalksnio 
lapus.*

— Turiu nušliaužti į antrą pusę, — sušnibždėjo jis pats sau. 
Jo širdis ėmė smarkiau plakti, bet jis puikiai valdė savo nervus. 
Išgirdęs judant virš savęs, jis pasiruošė kas minutę pašokti, jei 
tai būtų reikalinga.

Bet jis vargu ar nujautė, kas įvyks. Šakos subraškėjo visai 
arti jo, ir jam pasikėlus toks smarkus smūgis pataikė į jo kaktą, 
kad jis nuvirto aukštielninkas. Kažkas greitai prabėgo pro jį, 
ir tada dar kažkas balsiai suriko. Dar ne visai atsigavęs nuo pa
tirto smūgio, Kazys atsikėlė nuo žemės ir nubėgo kryptimi, kur 
girdėjo šauksmą. Ten jo draugai jau stovėjo susispietę į būrelį.

— Nekelkite triukšmo, — jis įspėjo juos, — kas iš jūsų 
surike?

— Aš, — atsiliepė Viktoras, — ta ragana mane puolė kaip 
viesulas.’

— Kas tai buvo? — paklausė Kazys, — ką tik rengiausi 
pasikelti nuo žemės, kai kažkas man smarkiai sudavė į kaktą ir 
apvertė. Net nespėjau pamatyti, kas tai buvo. Ar jūs matėte 

l vyrą?
— Ne, tai buvo ožka dideliais ragais. Ji paspruko ten kaž

kur, — Kastas parodė ranka.
Kitu metu skautai būtų širdingai pasijuokę, bet šį vakarą 

jų nervai buvo per daug įtempti.
— Mes sugaišome apie 20 minučių, — pastebėjo Kazys blai

viai, — išsiskleiskite ir imkime vėl ieškoti.
Po dešimties minučių berniukai pergyveno naują smūgį: 

Viktoras, ką tik išlindęs iš už krūmo, koja atsispyrė į kažką že
mėje ir vos sulaikė savo žingsnį. Pažvelgęs žemyn skautas pa
matė ramų Jono kūną ir skautišką lazdą šalia jo.

Išgirdę skilties šūkį, skautai subėgo pas Viktorą, pasilen
kusį ant savo draugo.

— Radai jį? — sušnibždėjo skiltininkas, — ar jis smarkiai 
sužeistas?

— Negaliu rasti žaizdų, — atsakė Viktoras.
Kazys jau klūpojo šalia draugo ir greitomis rankomis ap

čiupinėjo jo liemenį, rankas ir kojas.
— Kaulai tvarkoje, — pastebėjo jis atsidusęs, — bet kak

toje gerokas guzas. Krisdamas susižeidė, matyti. Ar turi vais
tinėlę, Kastai?

— Taip, įsidėjau viską prieš išeidamas. Štai, imk.
Kazys išėmė mažą bonkutę kamforo ir užlašino kelis lašus 

ant Jono lūpų. Paskui atkimšo bonkutę amonijako ir palaikė ją 
po jo nosimi. Jonas sujudėjo, atmerkė akis ir pakėlė ranką prie 
galvos.

— Viskas tvarkoje, Jonai, — ramino Kazys. — Gulėk ra
miai ir netrukus atsigausi.

Berniuko veidas palengva atgavo įprastą spalvą. Bet vadas 
dar neleido kalbėti, nors visi nekantriai laukė paaiškinimų.

— Prieš laužą, — pradėjo Jonas pagaliau, — atsiminiau pa
likęs rankšluostį lauke ir nuėjau jo atsinešti. Nuėjęs išgirdau 

krūmuose braškant ir pamačiau vyrą skubiai einant per pievą 
miško linkui. Tiesiog nežinojau ką daryti. Norėjau sušukti mū
sų šūkį, bet nenorėjau mūsų išduoti. Tuo tarpu man atrodė, kad 
jis nei manęs nei kitų nepastebėjo. Norėjau grįžti į stovyklą, 
bet bijojau praleisti progą susekti, kur jis ėjo. Todėl nutariau 
eiti paskui jį.

Jenas nutilo kvapui atgauti ir kaktai nusišluostyti.
Šokau per šaltinėlį ir pasekiau vyrą per mišką šiaurės rytų 

pusėn. Vieną kartą pamečiau jį iš akių, bet iš šakų braškėjimo 
susiorientavau. Tada išgirdau jus šaukiant ir atsakiau, nes, be 
abejo, vyras taip pat, kaip ir aš, girdėjo jūsų šūkį. Bėgau toliau, 
kol kažkur užkliuvau ir virtau. Atsimenu, kad dar kartą sušu
kau ir pa to, tur būt, netekau sąmonės.

— Tu gerokai susimušei galvą, — pasakė Kazys. — Iš 
skausmo ir nualpai.

— Ar pastebėjote vyrą? — paklausė Jonas.
— Ne. Pastebėjome tiktai ožką su laukinio žvėries būdu. 

Ieškodamas tavęs šiek tiek nuo jos nukentėjau.
— Tikrai neapsirinku matęs vyrą, — pasakė Jonas, galvo

damas, kad kiti gali laikyti jį apsirikus.
— Be abejo, mes ne vieni saloje, — pasakė Kazys, — bet 

šįvakar nebėra prasmės jo ieškoti: jis jau bus gerai pasislėpęs. 
Dieną tęsime savo darbą.

Jis padėjo Jonui atsistoti.
— Kaip jautiesi, senas drauge?
— Visai gerai. Pasiruošęs grįžti stovyklon ir išgerti karšto 

pieno.
Susijaudinę, šnibždėdami skautai grįžo į savo pastogę. Tik

tai trys dienos praėjo po to, kaip jie atvyko į salą, ir jau taip 
daug buvo pergyventa.

Bet prigimtis atėjo jiems į pagalbą, ir jie vienas po kito 
užmigo kietu miegu. Tiktai nakties paukščių balsai retkarčiais 
pertraukdavo visišką tylą.

SKAUTAI NETENKA SAVO VALTIES.
Lietus ir pilkas dangus pasveikino skautus kitą rytą. Ap

sisupęs neperšlampamu apsiaustu, Kazys išėjo laukan. Žemė ir 
žolė buvo tokia šlapia, kad reikėjo spręsti, jog lijo jau ne vieną 
valandą.

— Turime gerą lapinę, — nudžiugo Kazys, — bet troboje 
bus dar geriau.

Vytas, trindamas rankas, priėjo prie skiltininko.
— Oras pasikeitė, — pasakė jis, — greičiausia lis visą dieną. 

Jau vakar buvo ratas aplink mėnulį. Užkurkime ugnį, virėjau, 
ir išvirkime savo alkaniems draugams lazankų.

Už valandos buvo baigta su pusryčiais, indai suplauti ir 
puodai sudėti į vietas.

Po vėliavos pakėlimo ir maldos, skiltininkas nuvedė savo 
draugus į lapinę.

— Vakar vakare galutinai įsitikinome, kad šioje saloje be 
mūsų esama svetimo žmogaus, — pradėjo jis sueigą. — Kad tas 
žmogus dieną nesirodo, man labai įtartina. Ko jam čia reikia?

— Ar nepagalvoji, kad tas žmogus galėtų būti ponas Brie
dis? — paklausė kažkas. — Mums atrodė, kad pėdsakai smėlyje 
buvo jo. Gal jis vėl nori mums ką nors iškrėsti.

— Kažin, ar tai dėdė, — paabejojo Kazys, — dėdė Juozas 
mūsų naktį negąsdintų. Man atrodo, kad tas žmogus svetimas 
ir bijo, kad galime atspėti jo paslaptį.

— Tu galvoji apie pranešimus danguje, — pastebėjo Vik
toras.

— Taip. Iki šiol dar nepaaiškėjo, kaip ir kur tie pranešimai 
padaryti. Bet vis dėlte man atrodo, kad paslaptis slepiasi šioje 
saloje. — Kazys apsidairė.

— Lietus šiek tiek aptilo. Būtų įdomu apžiūrėti salą iš visų 
pusių. Paimkite lietaus apsiaustus ir išplaukime valtimi.

Skautams pasiruošus, Kazys nuvedė draugus į vietą, kur 
valtis buvo pririšta.

— Valties nebėra, — sušuko jis.
Skautai sustojo netekę žado. Jonas pirmas atsigavo.
— Gal valtis atsirišo ir kur nors plūduriuoja. Berniukai 

nubėgo prie ežero kranto. Ten, prie į žemę įsmeigto baslio buvo 
aiškūs žmogaus kojos pėdsakai.

— Žiūrėkite, — sušuko Jonas, — valtis atrišta! Kažkas 
ja tyčia atrišo.

(B. d.).
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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.

Dr-vės tikrajai narei
MATILDAI MARTINKUTEI 

skaudaus liūdesio valandoje, reiškiame širdingą užuojautą.
V. D. U. Stud. Skaučių Draugovė.

BROLIJOJE.
■ Prasidėjus mokslo metams paspartėjo darbas draugovėse 

ir tuo pačiu pasidarė aktualios skautų atostogų tvarkymo tai
syklės (žiūr. 1938 m. Skautų Aido Nr. 5 — 6).

■ Tie skautai ir vadai, kurie turi bet kokį buvusių Klai
pėdos skautų tuntų bei vienetų turtą (knygas, bylas, įvairias 
dovanas ir kt.), prašomi jį pristatyti skautų brolijos vyr. 
vadi j ai.

■ Suomijos skautų vadovybė skautų brolijos užsienių skyr. 
vedėjui vyr. sktn. Lauciui prisiuntė gražii albumą iš Suomijos 
skautų gyvenimo.

■ Ryšium su dabartiniais pasaulio įvykiais įvairiose Lie
tuvos vietose skautai ėmėsi aktyvaus Tėvynės tarnybos darbo.

■ Šią vasarą skautų vadų stovykloje buvo labai populiari 
V. Kuprio - Kuprevičiaus daina ,,Pajūriais”. Stovyklos da
lyviams prašant pranešame, kad minėtos dainos gaidas galima 
gauti M. Cirinskio muzikos sandėlyje, Kaunas, Maironio g-vė 
5a, bt. 6. Kaina Lt 1,50.

KAUNO AUŠROS TUNTAS.
IX.19 XII skautų Dievaičio 

PERKŪNO gaisrogesių draugo
vė jaukiai paminėjo savo 3-jų 
metų gyvenimo sukaktį, į kurią 

« atsilankė draugovės įkūrėjas 
sktn. J. Mašiotas, dr-vės globė
jas K. M. S. ugniagesių brand- 
majoras J. Šimkus ir daug sve
čių. Už pasidarbavimą ugniage
sių sąjungai sktn. J. Mašiotas

TRAKŲ
Mokslo metus pradėjus.

Vėl pradėjome naujus moks
lo metus. Iš visų kampų suskri
do moksleivija į gimnazijas. Su 
naujais mokslo metais skautai 
pradėjome irgi dirbti pagal nau
jus užsimojimus, naujus pasi
ryžimus.

IX.16 suruošėme „initium 
trimestri“ šeimyninį pasilinks
minimą. Pasilinksminimas pra
ėjo labai geroje nuotaikoje, nes 
programa buvo tikrai literatū
riška ir skautiška.

buvo apdovanotas ugniagesių 
„Artimui pagalbon“ m laipsnio 
garbės ženklu. Po nuoširdžių 
kalbų ugniagesių orkestras pa
grojo keletą dalykų iš operos.

Dabar draugovėje yra 35 ak
tyvūs skautai, kurie ir toliau pa
sižadėjo budėti Tėvynės ir są
jungos sargyboje. A O.

TUNTAS.
Siaučiant pasaulyje nera

miems laikams, nutarėme dau
giau supažindinti skautus su 
pirmąja pagalba nelaimingais 
atsitikimais ir priešlėktuvine ap
sauga. Tuo būdu nutarėme pa
didinti skautų naudingumą tė
vynei ir artimui.

Ir mūsų šeima didėja.
Džiaugiamės, kad šiais me

tais mūsų šeima didėja. Mato
me, kad jaunimas giliai supran
ta skautišką auklėjimą ir jo 
tikslus. A. Čekis.

KAUNO SKAUTAMS IR SKAUTĖMS.
Mokinių tarpe yra nemažas skaičius ir nepasiturinčių ber

niukų, mergaičių, kurie negali tinkamai apsirūpinti būtiniau
siomis mokymo priemonėmis.

Dėlto Kauno skautai ir skautės prašomi atliekamas savo 
mokymo priemones, kaip VADOVĖLIUS, RAŠOMĄJĄ ME
DŽIAGĄ, KNYGAS ir kt., nešti į Seserijos ir Brolijos rašti
nes, kur jos bus suregistruotos, surūšiuotos ir išsiųstos atski
roms mokykloms.

Mokymo priemonės bus priimamos nuo š. m. spalių mėn. 
1 d. iki š. m. spalių mėn. 31 d. Seserijos ir Brolijos raštinėje 
darbo dienomis 8 —15 vai.

STUD. SKAUTŲ KORP. „VYTIS“.

Pirmoji sueiga.
Praėjus savaitei po akademi

nių mokslo metų pradžios, IX.24 
buvo sušaukta pirmoji poatos- 
toginė vytiečių senjorų sueiga. 
Ją atidarė junjorų tėvūnas senj. 
J. Klimavičius, nes korp. vadas 
ir daugelis vytiečių, kaip atsar
gos karininkai ir kariai, buvo 
pašaukti budėti tėvynės sargy
boje.

Toliau buvo priimtas nuta
rimas dėl neužilgo būsiančio 
akademinės skautybės penkio
likmečio minėjimo. Nutarta ne
rengti labai didelės šventės ir 
baliaus. Šią sukaktį vytiečiai 
kukliai paminės savo tarpe su 
artimaisiais.

Toliau buvo pasidalinta va

saros įspūdžiais. Senj. H. Jonai
tis papasakojo apie savo kelio
nes Vilniaus krašto vandenimis. 
Jis iš viso šią vasarą net 1,5 mė
nesio keliavo baidare.

Senj. A. Jurskis papasakojo 
apie studentų vilniečių priėmi
mą Lietuvoje. Jis juos lydėjo,\ 
kaip V. D. U-to studentų atsto
vybės pirmininkas. Jis taip pat 
sueigos gale pranešė ir apie at
stovybės darbus.

Be to, senj. Vajėga pasidali
no su visais savo įspūdžiais iš 
šios vasaros vadų kursų stovyk
los ir susitikimo su vilniečiais 
mokytojais.

Sueiga greit prabėgo giedrio
je praėjusios vasaros prisimini
mų nuotaikoje. Germantas.

BROLIAMS — JAUNIEMS STUDENTAMS.
Broliams, kurie šį rudenį naujai atvyko studijuoti į Vy

tauto Didžiojo U-tą, patariama visais neaiškiais ir jiems rū
pimais studijų klausimais kreiptis į vytiečius. Jie kiekvienas 
jums mielai padės ir patars.

Be to, susidomėjusiems stud, skautų „Vyčio” Korporacija, 
patariame užeiti Į vyr. skautų brolijos vadiją (Nepriklauso
mybės a. 4, II aukšte) arba kreiptis į kiekvieną vytietį. Vy
tiečiai turi įsisegę atlape Korp. ženkliuką — sk. lelijėlę mėly
name rombo fone ir dėvi mėlynas kepures.

Stojant į korporaciją reik paduoti:
1) prašymą, su dviejų senjorų rekomendacijomis,
2) curriculum vitae,
3) užpildytą žinių lapą ir pasirašytą pasižadėjimą, ir
4) dvi fotografijas (1 didelę). Priimami ir nebuvę skau

tais studentai, bet jie turės praeiti skautavimo programą.
Reikalingus blankus galima gauti vyr. brol. vadijoje ir 

pas senjorus. Germantas.
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KAUNO TVIRTOVĖS TUNTAS. ZARASŲ SKAUČIŲ TUNTAS.
Tunto aliarmas.

IX.19 buvo Tvirtovės tunto 
bandomasis skautų pavojus. Dr. 
Vinco Kudirkos pradžios mo
kykloje 19 vaL tuntas išsirikia
vęs draugovėmis sutiko atvyks
tantį brolijos vadą vyr. sktn. 
pulk. J. Šarauską, kuris lydimas 
tuntininko, sktn. Zaukos ir k. 
Brolijos vadas skautams padarė 
ilgą ir išsamų pranešimą apie 
dabartinę mūsų brangios tėvy
nės Lietuvos padėtį ir karo 
siaubo eigą. Ir pabrėžė skautų 
dabartinę pareigą tėvynei. Taip 
pat smulkiai pabrėžė apie 
įsteigtą skautams tėvynės tar
nybą, paragindamas skautus ak
tyviai joje dalyvauti. Baigęs sa
vo įdomų pranešimą, atsisveiki
no su tuntu, palinkėdamas sėk
mės ir ryžtingumo ir viso to ge
ro, ko kiekvienas skautas pa
geidauja. Sakalas.

D. L. K. Vytenio dr-vė.
IX.17 d. buvo suorganizuoti 

dr-vėje egzaminai į III-jį ir II-jį

ŠAKIŲ SKAUČIŲ TUNTAS.
Jau iškylavom!

Pirmąją šių mokslo metų su
eigą nutarėm padaryti iškylą. Ją 
suruošti pavedėm „Skruzdžių“ 
skilčiai. Darbščiosios „skruzdės“ 
tuoj paskelbė ir pačią iškylą. 
IX.11 d. 7 vai. rytą iš gimnazi
jos išėjo „skruzdės“, jos eida
mos dėjo kelionės ženklus, ku
riais mes, vėliau eidamos, radom

TELŠIŲ TUNTAS.
Viso tunto bandomas pavojus.

IX.25 apie 20 vai. buvo pra
nešta visoms draugovėms susi
rinkti kitoj pusėj ežero. Abi 
gimnazijos dr-vės turėjo pulti 
ten įsitvirtinusius amatų mo
kyklos skautus. Bet amatinin
kai iš viso neatvyko. Tada pa
žaidėm. Žaidimus tvarkė tunto 
adjut. Tarvainis. Geriausiai pa
sirodė II kar. Juozapavičiaus 
draugovė. J. Š. 

Ir jūrų skautai savo stovykloje turi laisvalaikio.

patyrimo laipsnius. Į III-jį pat.
l. išlaikė 4 skautai-kandidatai 
ir davė įžodį.* Į II-jį pat. 1. iš
laikė 5 skautai. Dabartiniu me
tu dr-vėje yra 17 skautų, bet, ti
kimasi, artimiausiu laiku skautų 
eilės žymiai padidės: nuo š. m. 
X.1 d. m-loje prasideda nauji 
mokslo metai ir atvažiuos gero
kas skaičius naujų žmonių. To
dėl dr-vė dabar uoliai ruošiasi 
sutikti naujuosius brolius. No
rint dr-vėje paruošti gerų, skil
tims vadovauti pasiruošusių 
žmonių, numatoma suorganizuo
ti skiltininkų kursus. Taip pat 
numatoma pravesti dr-vėje pir
mosios pagalbos ir priešchemi
nės bei priešlėktuvinės pagal
bos kurselius. Nors draugovę š.
m. X.1 d. apleidžia didelė dalis 
senų skautų, jie baigę m-lą iš
važiuoja į žaliąjį kaimą toliau 
plėsti skautiškųjų idėjų, bet vis 
viena dr-vė ir toliau pasiryžusi 
su jaunom jėgom dirbti kūrybi
nį, skautišką darbą.

Sakalas.

miške gražioj aikštelėj iškylos 
vietą ir pačias „skruzdės“ be- 
verdančias arbatą. Nors be ver
dant atsitiko ir daug „nelaimių“ 
(iš arbatos virto kompotas), bet 
buvo be galo saldu ir skanu 
(cukrų „fundijo“ draugininke). 
Paskui susikūrėm laužą, šokom, 
dainavom ir nė nejutom, kaip 
atėjo vakaras ir reikėjo baigti 
tokią linksmą iškylą. A. K.

Atnaujintas jūrų skautų laivas.
1939.IX.19 atnaujintas ligi šiol 

neveikęs D. L. K. Vytenio lai
vas. Steigiamoji sueiga įvyko 
ant Masčio ežero valtyje. Suei
gą gražiai pravedė skautai K. 
Jasinskas ir J. Šalkauskas. Su
eigoje nutarėme, be turimos jo- 
lės, dar pirkti šešiairklę valtį.

Laivo globėju pakviestas 
gimnazijos inspektorius p. M. 
Purvinas.

IX.29 vandens skaučių Jūra
tės valtis skilo į dvi — Jūratės 
ir Plekšnių — valtis. Šios abi 
valtys sudaro vieną Neringos 
laivą. Laivo vade paskirta EI. 
Perevičiūtė, adjutante—H. Da- 
nilavičiūtė. Jūratės valties val
tininke — R. Vintelerytė, Plekš
nių — D. Pašilytė. Viso yra 14, 
linksmų ir pasiryžusių smarkiai 
padirbėti, skaučių.

Daugeliui vyresniųjų skaučių 
(abiturientėms) apleidus Zara
sus, prireikė padaryti pakeiti

RUOŠKIMĖS SKAUTŲ AIDO 1940 M. PLATINIMO TALKAI.

ŠIAULIŲ
Iš joniškiečių veiklos.

I S. Daukanto draugovėje 
įvyko pora pasikeitimų. Paskir
tas naujas dr-vės adjutantas — 
pskltn. A. Rudis, draugininko 
padėjėjas — skautas R. Hiltonas 
ir stumbrų skilties skiltininkas
— skautas P. Dapkus.

Brolis vietininkas — sktn. H. 
Rudzinskas padarė gimnazijos 
skautams 2 topografijos pamo
kas. Išaiškinta įvairūs topogra
fijos ženklai, akies, perspektyvi
nių nuotraukų gaminimas ir kiti 
dalykai.

Seniau dar įvyko egzaminai į 
II ir I patyrimo laipsnius. D.

Apkeliavome žemaičius.
Meškuičiai. VIII.17—27 d. d. 

2 skautai dviračiais padarėme 
ekskursiją po Lietuvą, tikriau, 
po Žemaičius.

Važiavome tokiu maršrutu: 
Meškuičiai — Šiauliai — Telšiai
— Šventoji — Palanga — Kre
tinga — Tauragė — Šiauliai — 
Meškuičiai. Viso padarėme 
491 km.

PANEVĖŽIO
Skautai eina į talka.

Troškūnai, Panevėžio apskr. 
Milaikiškių pradžios mokykloje 
yra jaunesniųjų skautų drau
govė, kuriai vadovauja mok. K. 
Matulionienė.

Atsarginius karius pašaukus

MARIJAMPOLĖS SKAUTŲ TUNTAS.
VI Perkūno draugovė.

IX.17 minėjom dr-vės veiki
mo 5 m. sukaktį. Rytą organi
zuotai išklausėme mišių. Vė
liau įvyko minėjimas. Pirmas 
tarė žodį dr-kas psktn. Z. Tur- 
nevičius. Jis papasakojo apie 
dr-vės veikimą nuo įsikūrimo 
iki dabar. Po jo kalbos, susikau
pimu buvo pagerbtas daug 
dr-vei nusipelnęs skautas a. a.

mų ir sausumos skaučių drau
govėse. Bet jau visos draugovės 
sutvarkytos ir smarkiai dirba 
skautišką darbą.

IX.20 buvo pradėti 10 pamo
kų sanitariniai kursai šaulėms ir 
Skautėms, kuriuos vedė tunti- 
ninkė Dr. D. Kesiūnaitė ir gail. 
sesuo EI. Pašilienė. Praėjom 
pirmąją pagalbą teoretiškai ir 
praktiškai. Dar bus pravesti eg
zaminai. Kursus lankė labai 
daug skaučių.

Vandens skautė.

RAJONAS.
Kur tik sustodavome nakvy

nės ar karštoje dienoje atsiger
ti (o dienos visos buvo šiltos), 
visur žmonės vaišingai priėmė, 
apdovanodavo obuoliais ir išleis
davo lyg lauktus svečius.

Pasitaikius ant kelio žmogui 
nelaimei tuoj padėdavome. Iš 
Tauragės išvažiavę sutikome ke
leivį su dviračiu, gumą perdū- 
ręs, nebegali važiuoti, mes tuo
jau sutvarkėme. Ties Kelme 
ūkininkui apvirto stoginių len
telių vežimas, mes tuoj pasisiū
lėme padėti, pagalbą mielai pri
ėmė ir greit vežimas vėl buvo 
tvarkoje.

Šventojoje ir Palangoje bu
vome dar pirmą kartą, jūra ne
paprastai susižavėjome. Apžiū
rėjome mūsų karo laivą, įsiti
kinome, kad jūros vanduo tik
rai sūrus ir pasivažinėjome mo
toriniu žvejo laiveliu. Visą ke
lionę vedėme užrašus, kitą va
sarą manome keliauti į aukš
taičius. Sigytas ir Juozas.

RAJONAS.
į kariuomenę, jaunesnieji skau
tai ėmėsi darbo. Moterims, ku
rios liko vienos su mažais vai
kais, skautai padeda kasti bul
ves ir smulkesnius darbus at
likti. Tai labai gražu.

Žinąs.

L. Žukas. Po to sveikinimai. Žo
džiu sveikino: tuntininkas ir 
Kęstučio dr-vės dr-kas. Raštu: 
daug buvusių perkūniečių. Po 
pietų buvo iškyla į Šunskų miš
ką. Į iškylavietę nuvykome pa
sidalinę į dvi grupes, sekdami 
pėdsakais. Geros nuotaikos ne
pagadino nė smarkus ir ilgas 
lietus. Grįžome sutemus žliug- 
siančiais batais, bet linksmi.

Pskltn. Vyt. Armonas.
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ŠKICAI

(Įvadas į krokio darymą pradedantiems 
kartografams).

Vienas geras škicas geriau už dešimt 
aprašymų žodžiu. Kai kurie, gal būt, lai
kosi prietaringos nuomonės, kad paprastą, 
bet tikslų škicą padaryti yra be galo sun
ku ir niekada negalima išmokti. O visgi, 
nuo mažo pradedant, škicavimas yra ne
sudėtingas dalykas. Kad taip iš tikrųjų 
yra, parodys šis mūsų straipsnelis.

Iš gero škico reikalaujama:
1. kad daiktų padėtis ir
2. atstumai tarp jų būtų tikri, atitinką 

gamtoje esančius.
Pradžiai padarysime stovyklos škicą:
1. Pasirenkame stovyklavietės vidury

je liniją taip, kad iš abiejų jos galų ga
lėtume apžvelgti visą stovyklą. Paėmę ne- 
liniuoto popieriaus lapą, ant stalelio, kė
dutės arba kelmo pritvirtiname jį nejudo- 
mai horizontalėje padėtyje taške A — 
mūsų pasirinktosios linijos gale. Kitame 
jos gale, taške B, įsmeigiame skautišką 
lazdą (1 br.).

2. Kompaso pagalba surandame šiau
rę ir pažymime popieriuje strėlele. Ški
cas bus jau orientuotas.

3. Įsmeigiame adatą lape į tą vietą, kur 
tarsime esant tašką A. Jo vietą turime pa
tys parinkti, nuo jos priklausys visi kiti 
daiktai plane. Paimame liniuotę, prideda
me prie pat adatos ir nutaikome ją į laz
dą taške B. Liniuotę nustatyti reikia taip, 
kad adata, brėžiamoji liniuotės kraštinė ir 
lazda būtų vienoje tiesiojoje. Teisingai 
nustatę liniją, pabrėžiame ją lengvai pieš
tuku. Dabar turėsime linijos AB padėtį 
lape.

4. Parenkame kitus svarbesnius sto
vyklavietės daiktus (pvz., vėliava, palapi
nės, medžiai, ugniavietės...) ir pieštuko ir 
liniuotės pagalba nustatome jų kryptį. 
Visos tos linijos turi kirstis taške A. Tu
rėsime tikrą daiktų padėtį.

5. Tikri atstumai gaunami taip: vidu- 
riniąją liniją AB, taip pat ir visas kitas, 
kuo tiksliau išmatavę, nuo A iki daikto 
(įsidėmėti: atstumas tiesiog, be jokių iš
lenkimų), nustatome mastelį ir pažymime 
savo plane. Pvz., jei linija AB bus 100 
metrų, ir paimsim jai 10 centimetrų, tai 
mastelis bus 1:1000. (Vėliau, įpratę, mas
telį paprastai imsime 1:5000). Tuo pačiu 
masteliu atžymėsime ir kitus atstumus 
(2 br.). Neužmirškime praktišką mastelio 
vertę pažymėti šalia atkarpos pagalba.

6. Tada smeigiame lazdą taške A ir su 
visais prietaisais keliamės į tašką B. Savo 
lape gi adatą smeigiame irgi į tašką B. 
Lapą kompasu orientuojame kaip buvo ir 
liniuotės bei pieštuko pagalba atžymime 
tuos pačius daiktus, kaip pirma. Naujo
sios linijos iš taško B turi kirsti pirmą
sias linijas taškuose, kuriuos esame jau 
anksčiau atžymėję (3 br’). O jei ne, tai, 
vadinasi, padarėme klaidą. Parinktus 
daiktus pažymime jų atvaizdais arba su
tartais ženklais, ir škico griaučiai baigti 
(4 br.). Savaime aišku, kad linijas brėžti 
iš dviejų taškų visai nereikia, jei kryptis 
ir atstumus iš karto nustatėme teisingai. 
O jei nesame per daug įgudę atstumus 

matuoti iš akies (daiktų paprastai bus 
daug ir atstumai ne maži — su rulete čia 
nieko nepadarysi), reikės tik viduriniąją 
liniją AB, kuo tiksliau išmatavus, daiktų 
kryptis nustatyti iš abiejų taškų. Susikir
timai bus daiktų padėtys, ir jei buvo ge
rai rastos kryptys, linijos AB mastelis nu
statys ir jų atstumą.

7. Po to atžymėkime smulkmenas, 
kryptį nustatydami kompasu ar net visai 
be jo, vadovaudamiesi tikrai nustatytais 
daiktais.

Lieka ištrinti pagalbines linijas, ir ški
cas baigtas.

Ar sunku?
Keli patarimai: liniją AB, jei tik gali

ma, reikia išmatuoti metrais. Visi para
šai statomi horizontaliai, spausdintomis 
raidėmis. Upių ir gatvių pavadinimai ra
šomi išilgai jų. Vietoje, kur imamas ški
cas, nesvarbu darbą atlikti labai švariai 
ir gražiai. Svarbu tik, kad būtų aiškus. 
Namie reikia škicą perpiešti ant gero po
pieriaus, tušu, dailiai. Škicas be mastelio 
ir pasaulio šalių neturi jokios vertės.

Margasis Vėžlys.

ĮVAIRUMAI
KAIP DARYTI?

Skiltininkas Vytas gavo įsakymą iš 
draugininko dešimtį draugovės palapinių 
pastatyti stovyklavietėje. Draugininkas 
tarė: „Sustatyk palapines trikampiu, vir
šūnę į pietus, pagrindą į šiaurę“. Tačiau 
mūsų skiltininkas palapines pastatė taip, 
kaip matome plane. Apsirikęs ar užmir
šęs, jisai sukeitė šiaurę su pietumis.

ŠIAURĖ A
A A

A A A •
A A A A pietūs

Draugininkas, atėjęs į stovyklą ir pa
matęs palapines, pasišaukė Vytą ir tarė: 
„Ne taip padarei, kaip tyčia, atbulai. Tuoj 
padaryk kaip buvo sakyta!“ Nusiminęs 
skiltininkas jau buvo begriaunąs visas pa
lapines, norėdamas statyti per nauja, kai 
draugininkas sušuko, kad užtenka per
kelti tik tris palapines, ir viskas bus tvar
koje.

Kokias palapines ir kaip reikia kelti?
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GAHTCSAIC4
PAGERBKIM MŪSŲ TĖVYNĖS LAUKŲ 

IR MIŠKŲ SAUGOTOJUS.

Gamtoje yra daug žmogui naudingų ir 
kenksmingų gyvių. Vieni jų naudingi be
tarpiškai pačiam žmogui, t. y. dažniausiai 
jam pačiam patarnauja; kiti gi, kovoda
mi su kenksmingais žmogui gyviais, ap
saugo jį nuo pastarųjų, o tretieji — pri
daro daug žmonijai žalos.

Kultūringuose kraštuose visaip sten
giamasi palaikyti žmonijai naudingus gy
vius. Mūsų tėvynė yra žemės ūkio kraš
tas, užtat lietuviams yra svarbu savo lau
kus ir miškus apsaugoti nuo įvairių ken
kėjų. Su jais visaip ir stengiamasi kovoti, 
tačiau tas nėra taip lengvai įvykdoma. 
Norvegijoje veikia viena draugija, kuri 
populiarina žemės ūkiui ir žmonėms nau
dingų vabzdžių, paukščių ir gyvulių ap
saugą. Kasmet draugija stengiasi visuo
menėje išpopuliarinti kurį vabzdį, paukš
tį ar gyvulį, supažindindama su to gyvio 
gyvenimu, nauda ir jo globojimu. Tokie 
gyviai būna net apdovanojami atitinka
mais pagyrimo, padėkos ženklais ir diplo
mais. Šiemet buvo pagerbtos DIEVO 
KARVYTĖ ir GEGUTĖ.

Anksti pavasarį ant žolių, medžių la
pų, žiedų pasirodo maži, apvalūs vabalė
liai, su geltonomis ar raudonomis juodais 
taškučiais numargintomis nugarėlėmis. 
Tai Dievo karvytės; į kurias pas mus be
veik niekas nekreipia dėmesio. O tuo tar
pu tie mažučiai vabalėliai yra dideli ūki
ninkų draugai ir talkininkai.

Dievo karvytės minta amarais ir ma
žomis kirmėlaitėmis. Jos sugriaužia tik 
minkštąsias amarų ir kirmėlaičių kūno 
dalis, o kojas ir galvas palieka. Amarai, 
kuriais minta Dievo karvytės, yra labai

Skilčių totemos.

žalingi augalams. Jie, čiulpdami syvus, 
susilpnina augalus, nuo ko dažniausiai dar 
nesubrendę augalai visai nudžiūsta. Lie
tuvos augmenija pavasarį irgi vietomis 
labai nukenčia nuo amarų. Aišku, čia į 
pagalbą žmonėms ateina Dievo karvytės. 
Jos vaikščiodamos po amarų apniktus au
galus, sugriaužia kiekvieną sutiktą amarą. 
Viena Dievo karvytė per dieną sugriaužia 
iki kelių šimtų amarų.

Dievo karvytės pasirodo pavasarį, kai 
ant augalų atsiranda jų maistas — ama
rai. Ant tokių augalų jos deda savo kiau
šinėlius, iš kurių po mėnesio atsiranda 
naujos Dievo karvytės. Gamtininkai pri
skaito net keliasdešimt Dievo karvyčių 
rūšių.

Šiltuose kraštuose, kur auginami įvai
rūs vaisiniai augalai, ūkininkai gaudo 
Dievo karvytes ir ištisomis masėmis ga
bena į šiltadaržius. Rudeniop Dievo kar
vytės slepiasi miškuose į samanas, po me
džių lapais ir užmiega ilgu žiemos miegu. 
Tuo metu jas stebi žmonės. Užmigus joms 
žiemos miegu, žmonės atkasa sniegą ir, 
supylę su samanomis į maišus, vabalėlius 
parneša namo. Čia jos specialiose dėžėse 
laikomos rūsiuose. Pavasarį jos pasklei-

džiamos po laukus, kad naikintų amarus 
ir kitus kenkėjus.

Nemažiau nusipelniusi yra ir gegutė, 
kurią čia minima norvegų draugija irgi 
pagerbė ir apdovanojo. Ji yra labai nau
dingas paukštis ir nepakeičiamas spyg
liuotų miškų 'saugotojas. Spygliuočių ža
lingiausius kenkėjus tik gegutės ir tegali 
sunaikinti, nes kiti paukščiai jų nelesa. 
Gegutė taip pat rūpestingai renka plau
kuotuosius bei spalvuotuosius vikšrus iš 
vaisinių sodų.

Gegutės skilvis sutalpina 600 — 800 
vikšrų ir labai greit juos suvirškina. Tuo 
būdu per dieną gegutė surenka ir sunai
kina per 3.000 vikšrų. Gegutės naikinami 
miškų ir sodų kenkėjai atsiranda kaip tik 
tuo laiku, kai jai reikia dėti kiaušinius. 
Užtat ji savo kiaušinius deda į kitų paukš
čių lizdus (kielių, strazdų, blezdingių 
ir kt.).

„Jei ne gegutės, — rašoma minėtos 
draugijos atsišaukime, — visi Norvegijos 
spygliuočių miškai ilgainiui visai iš
nyktų“.

Sesės ir broliai, ar nevertėtų ir mums 
pasekti gražiu norvegų gyvių globos ir 
apsaugos draugijos pavyzdžiu? Juk mūsų 
tėvynė yra žemės ūkio kraštas ir kova su 
kenkėjais turi būti mums visiems svarbi. 
Reikia tik skautiško pasiryžimo bei noro 
ir mes sugebėsime Lietuvoje išpopulia
rinti naudingus tėvynės ūkiui gyvius. Per 
spaudą ir žmonėse pasistengsim kuo pla
čiau paskleisti tų gyvių apsaugos idėją. 
Mes galėtume ruošti atitinkamų toje sri
tyje žinovų paskaitas, originalias šventes 
su naudingų gyvių pagerbimais ir dovanų 
įteikimais ir pan. Kasmet galima būtų 
paskelbti naudingiausią tų metų ūkinin
ko pagelbininką.

Ger. Juškėnas, 
(„Vyčio“ Korp.).

PANEVĖŽIO SKAUTŲ TUNTO D. L. K. 
KĘSTUČIO DR-VĖ.
(Tęsinys iš 391 psl.).

1.14 prie dr-vės prisijungia pradžios mok. 
Nr. 3 jaunesniųjų skautų dr-vė su 18 na
rių. Greit jaun. skautų skaičius pakilo iki 
30. 1939.11.16 ordinu „Už Nuopelnus“ ap
dovanoti kęstutieČiai: dr-kas s. v. skilt. 
Vytautas Černiauskas, sk. v. būr. vadas 
s. v. psklt. Valentinas -Nekutavičius ir 
psklt. Kazys Cijūnėlis. Draugovėje smar
kiai varomas SKAUTŲ AIDO platinimo 
darbas. Pasėkoje visa didžiulė dr-vė už
sisakė Sk. Aidą ir laimėjo garbės konkur
są. Vasario m. 23 d. dr-vėje įsikūrė oro 
skautų skiltis. 1939 m. gegužės m. 13 d. 
s. v. vyr. skilt. V. Černiauskas dr-vę per
davė skilt. Kaziui Cijūnėliui. Dabar dr-vė, 
per vasarą dėl tam tikrų priežasčių nepa
rodžiusi jokio veiklumo, pradeda darbą.

I-ji D. L. K. Kęstučio dr-vė, būdama 
viena iš pirmųjų dr-vių Lietuvoje, pa
skleidė skautybės idėją plačiose Panevė
žio apylinkėse ir kitur: Šeduvoje, Ramv- 
galo j e, Anykščiuose, Utenoje. Iš jos yra 
kilę beveik visi kiti Panevėžio skautų vie
netai. Ji vis pirmauja tunte ir, retkarčiais 
nusmukusi, greit vėl pakyla ir žengia pir
myn. Iš jos yra išėję labai didelis skai
čius skautų vadų, kurie ėjo ar eina įvai
rias pareigas net sąjungos vadovybėje.

Kestutietis.
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PĖDSĖKĄ
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xxn.
ŽEMĖS PAVIRŠIAUS, LAIKO IR ORO ĮTAKA PĖDSAKAMS.

Baigdamas kalbėti apie pėdsėką, negaliu nepakartoti kelias 
svarbias taisykles, kurių teisingumu įsitikinau praktikoje. Ge
ras pėdsekys:

1) į pėdsakus žiūri atidžiai ir aštriai,
2) žiūri rūpestingai ir kantriai,
3) nepamiršta laiko įtakos pėdsakams,
4) nepamiršta besikeičiančių oro sąlygų,
5) įsidėmi žemės paviršių, nuo kurio žymiai pareina pėdsa

kų nusispaudimas,
6) pametęs pėdsakus nenusimena, bet ieško jų kitur,
7) gerai apgalvoja, ką pastebėjo,
8) neleidžia kitiems kalbėti apie kitus dalykus,
9) ramiai laukia geros progos stebėti,

10) stengiasi išsivaizduoti sekamojo vietoje,
11) atmena, kad pėdsakai gali tyčia klaidinti,
12) pratina save stebėti žmonių ir gyvulių eiseną kasdieni

niame gyvenime, kaip, pvz., žmonių, arklių, šunų, kačių, viščiu
kų, paukščių ir t. t. ir vežimų pėdsakus. Tik šiuo būdu išmoksi 
pažinti ženklą, kada tai bus reikalinga.

Iš šių dvylikos patarimų tiktai trys iki šiol neišaiškinti, bū
tent, laiko, oro ir žemės įtaka pėdsakams.

Žemės paviršius ir oras turi pėdsakams didelės įtakos. Kojų 
nuospaudai minkštoje ir kietoje žemėje visiškai skirtingai atro
do. Taip pat sunku priprasti prie pėdsakų pakeitimų, pareinan
čių nuo oro. Tokiu atveju tenka išsivaizduoti, kaip pėdsakai at
rodytų normaliomis sąlygomis.

Kietoje žemėje dažnai pėdsakai visai nepastebimi. Yra tik
tai iš vietų išspirti akmenėliai, šakelės arba šiokios tokios „įdrės
kimo“ žymės. Samanose arba žolėje, augančioje tarp akmenų, 
taip pat gali būti palikti ženklai. Geriausia žiūrėti iš tolo, nes 
tada pastebima, kad žemė prie išspirto akmenėlio yra šviesesnė 
arba tamsesnė, kaip visa kita žemė aplinkui. Sausoje žemėje 
bus šviesesnių, drėgnoje tamsesnių žymių. Akmuo taip pat bus 
viršuje šviesesnis arba tamsesnis arba kojos nežymus nuospau
das šviesesnis arba tamsesnis.

Minkštame, giliame, sausame smėlyje pėdsakai neaiškūs, nes 
smėlis ir dulkės juos užtušuoja. Šlapiame smėlyje arba žemėje 
pėdsakai labai aiškūs ir palyginti ilgai išsilaiko, jei nei vėjas nei 
saulė nėra per stiprūs. Molyje ir purve pėdsakai bus dar aiš
kesni.

Žolėje sunku palikti aiškius atskirus pėdsakus, bet žmo
gaus arba gyvulio eitas kelias vis dėlto labai gerai matomas, 
ypač iš tolo. Žolė pritrypta ir net matyti, kuria kryptimi eita. 
Jei, žiūrėdamas į eitą taką, pastebi, kad žolė pėdsakų vietose 
šviesesnė, žmogus arba gyvulys tolinosi, jei tamsesnė — eita iš 
toliau prie tavęs. Mat, žolė, krūmeliai, nutrypti kampu, atmu
ša šviesą. Tas aiškiai matyti pievoje, kurioje žolė nuplauta.

Valkata atsilankė skautų stovykloje ir pavogė drabužių, 
maisto ir kitų daiktų. Skautams atsikėlus vagystė paaiškėjo. Pa
sekus žolėje paliktais pėdsakais, daiktai rasti krūmuose, iš ku
rių valkata, matyti, norėjo nusinešti juos vakare.

Dar lengviau pastebėti pėdsakus šlapioje, rasotoje arba pa
šalusioje žolėje. Taip pat gerai pastebima nuėsta arba nupešta 
žolė. Visuomet patartina pažvelgti prieš save ir stebėti aplinki
nius krūmus, medžius ir žemę. Plaukų kuokštai, drabužių arba 
kailių skiautelės, prikibusios prie krūmų ir medžių, išduoda pra
ėjusį žmogų arba gyvulį.

Pastebėjęs nulaužtą šakelę, pažiūrėk, ar nulaužta vieta 
nauja ar apdžiūvusi. Iš to ir iš gyvulių išmatų gali spėti, kiek 
laiko praėjo po to, kaip jie ėjo tuo keliu.

Pėdsakų „amžius“ labai svarbus dalykas, reikalaująs turėti 
didelį patyrimą ir didelę praktiką. Daug pareina nuo žemės pa
viršiaus ir oro sąlygų. Jau minėjau, kad saulė ir vėjas labai pa
keičia pėdsakų išvaizdą: saulė išdžiovina išspirtą drėgną žemę, 
ir vėjas sulygina aštrius pėdsako kraštus ir užneša juos dulkė
mis. Ramią, debesuotą dieną pėdsakai laikosi ilgai. Lietaus la
šai pakeičia pėdsako išvaizdą, stiprus vėjas užpučia dulkių, žo
lės, šiaudų arba lapų, bet žinant, kada lijo arba kada pūtė stip
rus vėjas, lengviau atspėti pėdsako amžių.

Kartais pėdsakai kryžiuojasi. Žinant vienų pėdsakų amžių 
— kieno ir kuomet tuo keliu eita — lengviau spręsti apie kitus. 
Kirminai ir vabzdžiai paprastai iššliaužia prieš naktį; jų keliai 
taip pat geri raktai.

Sekdamas žmogų stebėk laužo pelenus, degtukus, papirosų 
nuodėgulius, maisto liekanas ir pan.

Lenkta žolė už kelių valandų atsigauna, išrauta žolė vysta.
Iš visų šių pastabų aiškėja, kad labai naudinga nusimanyti 

apie orą, debesis, vėjo stiprumą, gyvulių papročius įvairiais me
tų laikais ir pan. Iš kurio taško mes į pėdsėką žiūrime, ji vi
suomet reikalauja didelio pastabumo ir praktikos.

XXIII.

SKAUTŲ PĖDSĖKOS LAVINIMAS.

Pėdsėkoje, kaip ir daugelyje kitų dalykų, tobulumas pa
siekiamas praktika ir geru teorijos žinojimu. Paruošiamasis dar
bas ne visuomet lengvas ir^įdomus. Be to, reikia įprasti stebėti 
ir koncentruotis ir nedaryti skubių išvadų.

Skautas, sekdamas pėdsakus, turi atsargiai kelti kojas, kad 
nepagadintų nuospaudų, vadinasi, statyti kojas už jų. Paklydęs 
jis turi apsižvalgyti ir stengtis surasti naujų ženklų. Kietoje že
mėje jis pažymi vietą, kurioje pastebėjo paskutinį pėdsaką ir, 
žengdamas tokiu pat žingsniu toliau, kaip iki tol ėjo, ieško žen
klų palankesnėje žemėje.

Visą laiką pėdsekys turi išsivaizduoti esąs sekamojo žmo
gaus arba žvėries vietoje ir pasisukti ten, kur jie natūraliai pa
sisuktų. Priėjęs vandenį jis neturi galvoti, kad persekiojamasis 
perplaukė jį toje pačioje vietoje. Jis galėjo, norėdamas užsimas
kuoti, paplaukti vandeniu ir išlipti toje pačioje pusėje arba ant
roje pusėje ne visai tiesiai prieš tą vietą, kurioje įsmuko į van
denį.

Sekti pėdsakus visuomet lengviau dviese. Tokiu atveju 
kiekvienas pėdsekys seka vieną kelio pusę, eina pačiu pakraš
čiu, kad neužtušuotų pėdsakų, ir įsidėmi, kur žvėries nukrypta 
į šalį.

Jei visa skiltis iškylauja, skiltininkas ir dar vienas skautas 
— gal būt, paskiltininkis — eina priešakyje sekamojo pėdomis 
ir kiti skautai eina gerokai toliau užpakalyje, nekeldami triukš
mo ir stengdamiesi patys pastebėti tai, ką jų draugai priešakyje 
rado.

Didesniam būriui, kaip skilčiai, sunku sekti vienus pėdsa
kus. Iš tokios iškylos nėra jokios naudos, nes vienas kitam tik 
trukdo. Geriausia draugininkui sudominti savo vadiją pėdsėką. 
Tą jis gali padaryti dvejopu būdu: pirma, išlyginęs plotelį žemės 
ir pabarstęs grūdų paukščiams ir padėjęs maisto žvėrims, kurie 
lankosi toje vietoje, draugininkas nusiveda savo draugovės va
dus ir išnagrinėja atsiradusius pėdsakus. Antra, draugininkas 
gali padaryti žiemos iškylą su savo štabu ir sekti žmonių, paukš
čių ir žvėrių pėdsakus sniege. Ruošdamas savo vadus, draugi
ninkas gali naudotis planu ir tvarka, pagal kuriuos buvo rašomi 
šie straipsneliai apie pėdsėką. Galima, žinoma, pradėti iš vidu
rio ir sekti gyvus daiktus, bet juo greičiau bus išaiškinti patys 
pėdsėkos pagrindai ir juo anksčiau skautai išmoks šliaužti, juo 
geriau. Dalykas platesnis, kaip kad atrodo iš pirmo žvilgsnio.

Skautuose reikia lavinti:
a) mokėjimą stebėti, t. y. aštrų žvilgsnį — paprotį pa

stebėti smulkmenas, artimas ir tolimas, vartojant akis, ausis, no
sį ir t. t.,

b) mokėjimą daryti išvadas, t. y. suprasti pastebėtų 
smulkmenų reikšmę kantriai ištyrus, išsivaizdavus ir protavus.
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LQ. mus huso

Jūrų skautai pirmieji išskleidė Lietuvos vėliavų jūrose
Šią vasarą daugelis laikraščių, rašy

dami jūrinės akcijos progomis, nemaža 
rašė ir apie skautus, mūsų jūrininkystės 
pionierius.

Čia dedame LIETUVOS AIDO 423 
(4825) nr. plataus pranešimo apie jūri
ninkystės organizacijas ištrauką apie jūr. 
skautus.

JŪRŲ SKAUTAI.

Jūrų skautų veikimas Klaipėdoje pra
sidėjo 1924 m. balandžio mėn. Iš karto tas 
veikimas buvo nežymus, nes trūko reika
lingų priemonių. Tik 1926 m., gavę iš Lie
tuvos Moterų Tautiniam Laivynui Remti 
Sąjungos 10.000 litų paskolos, Klaipėdos 
jūrų skautai nupirko per veržytynes kon
trabandinį laivą „Malylą“, kuris gavo 
vardą „Budys“. Jūrų skautai galėjo iš
plaukti į jūrą. Pirmąją jūrų kelionę sa
vuoju laivu jūrų skautai atliko 1926 me
tų vėlų rudenį, spalių mėnesį, nuplaukda
mi į Liepojos uostą. Ši data yra svarbi 
tuo, kad jūrų skautai pirmieji išskleidė 
Lietuvos vėliavą jūrų laive į svetimuosius 
uostus. Vėliau kas metai buvo ruošiamos 
didesnės iškylas jūromis į kaimyninių 
valstybių uostus, iki laivo žuvimo (1933.
VII.15).

„Budžio“ sudužimas smarkiai paken
kė jūrų skautų veiklai. 1936 metais jie 
vėl pasirodė kaip buriuotojai, kada po di
delių vargų įsigijo jūrinę jachtą. Savo 
jachta jūrų skautai dalyvavo trijose jach
tų regatose, kuriose laimėjo pirmąsias 
vietas, tuo tapdami 1936 metais buriavi
mo meisteriais. Iki 1939 metų jūrų skau
tai įsigijo dar dvi olimpines joles ir ne
mažai navigacinių priemonių. Per šiuos 
kelerius metus jūrų skautai įsigijo nema
ža jūriško patyrimo ir atliko keletą dides
nių kelionių jūromis ir daug kartų gra
žiai pasirodė ruošiamose regatose Klaipė
doje ir kitur.

Kalbant apie jūrų skautų veiklą, ten
ka paminėti ir tai, kad,

trokšdami tapti kovotojais su jūrų 
bangomis, nevienas jų rado mirti 
Baltijoje.

Pačios pirmosios jūrų skautų aukos buvo 
laivo „Budys“ avarijos metu. Tada žuvo 
trys Klaipėdos jūrų skautai: Jasiukevi- 

čius, Šidlauskas ir Amulevičius. 1938 m. 
birželio 26 d. prie Juodkrantės uosto bu
riuodamas žuvo Klaipėdos jūrų skautas 
Lechavičius. Baltijos jūrai savo duoklę 
atidavė ir Kauno jūrų skautai. 1936 m. 
liepos m. 15 d. Klaipėdoje nuo pietų mo-

Pamaldos Šventosios uoste.

lo buvo nuplauti buriavimo mokyklos 
mokiniai Niemčinavičius ir Garmus. To
kiu būdu jūrų skautai, siekdami nugalėti 
jūros bangas, verždamiesi į jūrą, kovo
dami su stichija, savo jaunomis gyvybė
mis nužymėjo kelią kitiems.

Iš kitų jūrų skautų vienetų veikloj 
būtų taip pat galima daug ko papasakoti, 
nes jie, nors jūroje ir mažiau yra pasi
reiškę, bet, kultivuodami vandens sportą, 
yra daug prisidėję prie to, kad priartinus 
mūsų jaunimą prie jūros. Čia verta pa
žymėti Biržų skautų 1938 m. iškylą maža 
valtele į tautinę skautų stovyklą Kaune. 
Jie plaukė pro Mintaują, Rygą, Ventspilę, 
Liepoją ir Klaipėdą, c paskui Nemunu į 
Kauną. Tai buvo didelis ir vertas dėme
sio žygis.

Dabar jūrų skautų centras yra Šven
tojoje. Ten jie vėl pradeda įsikurti, o at
gavę savo laivus „Baltijos Lelija“, „Bu
dys I“ ir „Budys II“ atgaivina savo veiki
mą ir greit Lietuvos trispalvę vėliavą iš
veš į plačiuosius jūrų vandenis.

Jūrų skautai šią vasarą Šventojoje yra 
surengę 10-ties dienų buriavimo kursus 
— stovyklą. Toki dveji kursai dar numa
tomi surengti. Kursų tikslas — suteikti 
progos galimai didesniam skaičiui jaunuo
lių pasimokyti buriavimo, irklavimo, plau
kiojimo ir kt.

Jūrų skautai dalyvaus Jūros Savaitės 
metu Šventojoje ruošiamoje vandens 
sporto šventėje.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

šiildiį.5 
kieto plieno

Kai sustaugs mūsų mėlynėj 
Šiaurūs vėjai alkani, 
Savo brangiąją Tėvynę 
Ginti eisime visi.

Prasijuoks prie kelio uosiai, 
Toliai mums nusišypsos, 
Kai išeidami dainuosim 
Laisvės dainą Lietuvos.

<

Kloniais, vieškeliais žaliaisiais, 
Per tamsius, tamsius miškus, 
Nuraminti mes išeisim 
Savo priešus neramius.

Ir aidės padangėj šūkiai: 
— Laisvei Tėviškės budžiu! 
Jėgų, meilės nepritrūkę, 
Skautai eis tiesos keliu.

Mūsų širdys kieto plieno 
Laisvei plakti nenustos! 
Mes visi, visi lig vieno 
Ginsim garbę Lietuvos!

Adolfas Dorinąs.

Jaunesniuosius skautus tektų lavinti šiek tiek kitokiu bū
du. Vaikų amžiuje svarbiausia įsigyti papročių, naudingų atei
tyje. Todėl svarbiausia „atidaryti skautukams akis“, nes išva- 
doti jiems dar sunkoka, nors vaizduotės ir per daug.

Geriausia pradėti mažais dalykais, bet atlikti juos ko ge
riausiai. Galima jiems pasakyti, kad didesni dalykai jų laukia 
skautų eilėse. Žinoma, galima sekti žmogų, nagrinėti pėdsakus 
žemėje ir sniege, bet daug svarbiau yra lavinti jausmus ir pa
stabumą.

Žaidimams tinka konkursėliai, paprasčiausios iškylos pas
kui padėtus ženklus (gana aiškiai matomus atvirukus, kuriuos 
galima surinkti). Reikėtų apsiriboti Skirtumais tarp vyrų, mo

terų ir vaikų pėdsakų ir išaiškinti jų skirtumą bėgant ir einant. 
Taip pat gyvulių pėdsakus reikėtų parinkti ko paprasčiausius, 
kad sudėtingesni dalykai liktų skautų lavinimui.

Jaunesniųjų skautų draugininkas pasakoja savo draugovei 
apie kažkokį gyvulį arba žmogų ir paskui parodo jai jo pėdsa
kus (skautai daro atbulai: jie seka pėdsakus ir po to sudaro pa
sakojimą).

Paragavę šio to ir susidomėję pačiu dalyku, jaunesnieji 
skautai parodys didesnį apetitą, įstoję į skautų draugoves. O pa
laikyti vaikus skautuose yra vienas mūsų didžiausių siekimų.

Pėda.
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PAŽADĖTOJI ŽEMĖ.
Nebeliko daug pasakoti apie vienuolį 

Imanuelį ir jo brolius. Pasaka labai pa
prasta, ir todėl ji nepareina nuo laiko. Ji 
jau daug kartų įvyko prieš šimtmečius, ji 
įvyko vakar, tebevyksta šią dieną ir tu
rės dar daug kartų vykti ateityje, nes ke
lias ilgas šiam pasauliui atpirkti. Aš taip 
pat negaliu pasakyti, kaip ilgai brolis 
Imanuelis gyveno miške su savo vove
raite ir kitais žvėrimis. Gal būt, reikėjo 
išsivaizduoti, kad voveraitė anksčiau mir
tų už savo vyresnįjį brolį, bet taip nebu
vo: nežinia, ar brolio Imanuelio gyveni
mas šiame pasaulyje buvo sutrumpintas 
ar voveraitės pailgintas. Tai, pagaliau ir 
nesvarbu, nes dvasinių tikrenybių pasau
lyje teužrašomi svarbūs dalykai. Ano * 
kranto pasaulyje tai buvo svarbūs įvy
kiai, nors čia pasaka ir atrodo nežymi ir 
labai paprasta. Negaliu taip pat pasakyti, 
kaip ilgai visikas truko, nes laikas neturi 
reikšmės tam, kuris gyveno anapus laiko. 
Tai sunku suprasti, bet turiu visa tai pa
sakyti, nes tai teisybė.

Atsitiko — ir nežinau, kada tas atsiti
ko — kad brolio Imanuelio angelas jį at
lankė. Kiekvienas žmogus turi angelą sar
gą savo žemiškoje kelionėje.

— Broli Imanueli, — pasakė jis labai 
maloniai, — turi pasiruošti nutraukti si
dabrinį siūlą tarp savo molinio ir krista
linio indo ir keliauti į aną krantą.

— Tą mielai padarysiu, — pasakė bro
lis Imanuelis, — bet nenorėčiau palikti 
savo jaunesniosios sesutės. Ji priprato gy
venti savo žemišką gyvenimą su manimi, 
ir ji buvo tokia gera sesutė, kokių ne
daug tėra.

— Mes tą apgalvojome, — atsakė an
gelas, — Kai tave šauksime kelionėn, tau 
tereikės paimti savo mažąją sesutę į glėbį.

— Mes netrukus eisime per tiltą, mie
loji sesute, — pasakė brolis Imanuelis vo
veraitei. — Aš paimsiu tave į glėbį, ir tu 
visai nepastebėsi, ar kelias ilgas ar trum
pas. Aname pasaulyje pažinsime, kas tik
rai svarbu.

Paikajam tapusiam meistru jį atlan
kius, brolis Imanuelis tarė: — Sis pasku
tinis kartas, mielasis broli, kad susitinka
me šiame krante. Tau nebereikės manęs 
lankyti, bet, panorėjęs mane matyti, ga
lėsi prieš atsiguldamas apie mane pagal
voti, ir aš ateisiu pas tave sapne.

— Tai bus labai sunku, — pasakė pai
kasis tapęs meistru, — nes nesu tiek toli 
nuėjęs keliu, kuriuo abu keliaujame.

— Matai, niekas nėra nei toli nei arti, 
— atsakė brolis Imanuelis, — nes tikslas 
belaikis, kai viską gerai apsvarstai. Tu 
turėsi dar daug kurti, nors aš ir eisiu.

— Liūdnas bus laikas, kol ir aš galė
siu eiti, — pasakė paikasis tapęs meistru.

— Taip negalvok, — atsakė brolis 
Imanuelis, — kuris laikas yra maža, jei 
gerai pagalvoji. O gal jis ir nieko nereiš
kia. Telaimina Viešpats tavo kelią, mie
lasis broli, nes tai vyresniojo brolio kelias.

Ir brolis Imanuelis atsisveikino su pai
kuoju tapusiu meistru. Tai buvo vienos 
dienos ir vieno gyvenimo vakarą. Bet gy
venimo vakaras nėra daugiau kaip dienos 
vakaras, ir tiktai šiame krante teateina 
vakaras.

Ir kitą rytą, saulei patekėjus, brolio 
Imanuelio angelas vėl atsilankė.
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Kelias | dykom
(Pradžia 13—14 nr.).

— Tu turi dabar eiti į kitą krantą, — 
pasakė jis maloniai.

Tada brolis Imanuelis atsigulė ant 
guolio ir paėmė voveraitę į savo glėbį. 
Buvo labai keista: angelo veido bruožai 
pasikeitė, jie išblyško ir surimtėjo, jo 
sparnai pajuodavo ir jo drabužiai patam
sėjo, tartum mirties angelas būtų atėjęs 
jį pavaduoti. Tyliai atsipalaidavo sidabri
nis siūlas, jungiąs molinį ir kristalinį in
dą. Tada mirties angelo veido bruožai pa
sikeitė į Išganytojo bruožus kryžiuje, jo 
sparnai ėmė blizgėti kaip auksas ir dra
bužiai pasidarė balti ir permatomi kaip 
saulės apšviestas sniegas. Ir sidabrinis 
siūlas nutrūko. Tai įvyko apie Velykas, 
nors negaliu pasakyti, ar tai buvo Vely
kų sekmadienis. Bet brolio Imanuelio tro
boje buvo Velykų sekmadienis.

Paukščiai, gyveną trobos stoge, prane
šė miško žvėrims apie brolio Imanuelio 
mirtį, ir visi labai liūdėjo netekę vyres
niojo brolio. Jie buvo jaunesnieji broliai 
ir dar gyveno šiame krante. Bet tokiame 
liūdesyje yra ano kranto nujautimas, ir 
todėl jis reikalingas šiame pasaulyje, kol 
abu krantu kada nors susijungs.

Nesuskaitomos minios žvėrių rinkosi 
kalne, kuriame stovėjo brolio Imanuelio 
troba. Vienas po kito jie prieidavo prie 
durų slenksčio ir pažvelgdavo į vienuolį 
ir voveraitę, tyliai gulinčius po Išganyto
jo atvaizdu. Buvo visai ramu, ir ryto sau
lė piešė aukso ženklus sienose.

Ir žvėrys buvo ramūs, vienas kito ne
trukdė. Tiktai du dideliu lokiu, priėję 
prie trobos durų, balsiai sudejavo ir aša
ros bėgo per jų veidus. Tai buvo lokė ir 
jos sūnus. Lokės sūnus nebebuvo mažas, 
kaio kadaise, bet stiprus ir galingas ir 
aukštesnis už savo motiną. Letenoje jis 
laikė medinį sviedinį, nors jis ir nebebu
vo mažas, tik jis juo nebežaidė.

Prie Vilniaus krašto.

Negaliu pasakyti, kokių žvėrių susi
rinko prieš brolio Imanuelio trobą, be to, 
jų buvo labai daug. Tai ir nesvarbu, svar
bu tiktai, kad jie jautėsi sujungti vienuo
lio akivaizdoje. Kai žmogus miršta, ne 
visuomet taip būna.

—< Iškasime savo vyresniajam broliui 
kapą, — pasakė lokys ir atsargiai padėjo 
medinį rutulį ant žolės, kaip dedamas 
šventas daiktas.

Tada lokė ir jos sūnus iškasė broliui 
Imanueliui ir voveraitei kapą troboje, 
švelniai paguldė juos drauge, užpylė že
mėmis ir papuošė gėlėmis.

Dar valandėlę stovėjo žvėrys prie vy
resniojo brolio kapo, paskui liūdnai nusi
gręžė ir norėjo eiti į mišką, kiekvienas į 
savo namus, nes juos apėmė didelis liūde
sys. Bet atsigrįžę jie pamatė brolį Ima- 
nuelį su voveraite glėbyje stovintį savo 
tarpe.

— Aš jūsų nepalikau, mielieji broliai, 
— pasakė brolis Imanuelis. — Aš tiktai 
palikau savo molinį indą, ir jūs matote 
mano kristalinį indą. Tai didelė paslap
tis, apimanti mirtį ir gyvenimą. Turiu da
bar ruošti kitiems kelius aname krante, 
bet kasdien pažadu jus lankyti, ir niekas 
nebus vienišas.

Žvėrys suprato bendrumą, apimantį 
Dievo kūrinius, ir jie buvo dėkingi galė
ję tai suprasti. Jie taip pat suprato, kad 
niėkas, būdamas geros valios, nepalieka 
vienas. Menkiausias padaras turi palydo
vą savo kuklioje kelionėje. Nurimę ir pa
guosti žvėrys išsiskirstė į savo namus.

Brolio Imanuelio troba apaugo erškėt
rožėmis ir uždengė ją žiedų skraiste. Ji 
paliko išpirkto žemės sklypelio šventovė. 
Bet šventasis Pranciškus Asyžietis paly
dėjo vieną brolį — žmogų ir vieną gyvu
lėlį — brolį per tiltą į aną krantą.

Negaliu pasakyti, kada visa tai įvyko, 
apie ką čia pasakojau. Gal būt, tai buvo 
prieš šimtą metų, gal būt, tiktai vakar. 
Gal būt, tai įvyks šiandien arba ryt, arba 
po kelių šimtmečių, kurių mūsų akys ne
bematys. Nes jau daug laiko praėjo po to, 
kaip žemė buvo laisva nuo kraujo ir kal
tės, ir klaidų, ir daug laiko praeis, kol ji 
vėd atpirks savo kaltes.
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Keistas
Kiekvienas skautas turi laikyti sau 

šventa pareiga sekti skautišką lite- 
rutūrą tiek perijodinę, tiek neperijo- 
dinę. Broliukai man priminsite, kad 
aš savo dogmoje praleidau vieną labai 
svarbų faktą, tai — ne tik sekti skau
tišką literatūrą, bet ją remti, ir visomis 
išgalėmis platinti. Labai ačiū už ma
lonią ir teisingą pastabą! Ši pastaba 
ir verčia mane pasakyti keletą žodžių.

Matote, broliukai, jūsų užmetimą iš 
anksto nujaučiau. Lengva jisai nujaus
ti, nes gyvenime jis plačiai yra išbu
jojęs! Platinti skautišką literatūrą yra 
viena iš svarbiausių antraeilių skau
tiškų pareigų, o sekti ją tai jau ne
laipsniuojamai didelė pareiga. Sekti, 
domėtis skautiška literatūra, tai reiš- 
ka, tobulėti skautiškume, dideliais 
žingsniais artintis prie užbrėžtų skau
tuos idealų. Bet mes nesame labai 
pratę atidžiai skaityti „Sk. Aido“, 
„Skautybės“ dėl to, kad už savo orga
no skaitymą dar nėra niekam ii- nie
kada skirtos premijos!... O ką jau sa
kyti apie kitus neperi j odinius skau
tiškus leidinius! Daugumas iš mūsų 

rūpestis!
(karti tiesa!) ne tik nėra su jais susi
pažinę, bet vargu ii’ antraštes pamena! 
Ar skautai mažai domisi savo literatū
ra, nesuprasdami jos vertės, ar tai da
ro sąmoningai, tai čia kitas reikalas.

Aš pats pažįstu keletą skautų, kurie 
perskaityti vedamąjį straipsnį šiame 
ar kitame laikraštyje laiko stačiai ne
protingu dalyku. O, sako jie, tai ne 
mano galvai suprasti! Tokia jų logi
ka yra teisinga, nes jie visada ja be
sivadovaudami, nebeatskiria teisingo 
galvojimo nuo niekur nepagrįstų klie
dėjimų. Aišku, jei visą matematiką 
paremti vien daugybos lentele, tai ana
lizinę geometriją būtų lygiai sunku su
prasti, kaip ir vedamąjį laikraščio 
straipsnį. Priprasti laikraštyje skaity
ti tik tai, kas sensacingai skamba, kas 
stambiu šriftu atspausta, tai parašyti 
sau gyvą atestaciją, jog esi labai skys
to išsilavinimo žmogus. Šį skaitymo 
„metodą“ priminiau sąmoningai, laiky
damasis pagrindinės temos, nes toly
gus, kaip čia paminėta, skaitymas la
bai mažai prašoka visišką neskaitymą.

Mes, skautai, irgi pratę, sakysime, 

kad ir savo organe, perskaityti tik kro
niką, išspręsti vieną kitą premijuotą 
uždavinį ir laikraštį ramia širdimi pa
dėti į šalį. O jei neišsirašiau „Skautų 
Aido“, tai ir nereikia! Ištisus metus nei 
vieno jo numerio nematęs apsieisiu!... 
Taip galvodami ir elgdamiesi, darome 
sau didelę skriaudą, nes praleidžiame 
labai daug gražių minčių, pamokinimų, 
kurių visada pilnas mūsų organas! 
Trumpai sakant, mes vengiame kelio, 
kuris mus veda į tobulėjimą.

Jei tu esi tikras skautas-ė, tai turi 
atidžiai iki mažiausių smulkmenų sek
ti skautišką literatūrą, turi kruopščiai, 
kritiškai apgalvodamas, perskaityti 
kiekvieną skautišką leidinį. Nereikia 
būti turtuoliu, kad galėtum apsirūpinti 
skautiška literatūra, reikia tik turėti 
tai literatūrai skaityti tikrą norą ir tu 
rasi daug neišvardinamų priemonių jai 
gauti.

Apsiskaitęs žmogus yra geras savo 
srities žinovas ir gali sėkmingai pasi
darbuoti asmeninei ir visuomeninei 
gerovei. Štai kodėl, ne tik spaudos 
platinimu susirūpinkime, bet ir jos tin
kamu skaitymu.

Balys Gendvilas

INDIJA
(Tęsinys iš 385 psl.).

buvo matęs tokio turto. Išsidraikę jie gu
lėjo ant jos pečių ir siekė beveik grindis. 
Ir atrodė, kad visi vandens atspindžiai 
rinkosi jos plaukuosiu, kad paskui sklistų 
nuo jos plačiai po žaliuosius krantus, po 
mėlynąjį dangų ir po baltuosius vasaros 
debesis.

Oką draugiškai ji pasveikino, ir jis at
sisėdo prie jos ant susuktų virvių ir, iš
sprogdinęs akis, žiūrėjo į ją.

— Rytoj mes turime iškeliauti, — pa
sakė ponia Indija.

Pirmą kaitą Okui dingtelėjo, kad šita 
pasakiška savaitė negali trukti visą amžių.

Okas jautė, kaip jam gerkle kilo aša
ros, tačiau jis didvyriškai susivaldė.

Ponia Indija! Ponia Indija!
Jeigu jis būtų buvęs mažas šunytis, 

kuri ji galėtų nupirkti ir su savimi pa
imti! Arba tamiukas...

Jis būtų dėl jos į ugnį šokęs ir būtų 
valęs jos batus ir viską daręs, ko tik ji
nai būtų prašiusi.

Ponia Indija! Ponia Indija!
Jį apėmė nuostabus ilgesys, noras su 

ja palikti.
. — Apie ką tu galvoji? — paklausė po

nia Indija.
Okas vis dar kovojo su ašaromis.
Staiga jam pasirodė, kad jis gali pa

tapti tokiu tamiuku...
— Ar galiu ponią Indiją sušukuoti? — 

jis paklausė.
Ji nustebusi žvilgterėjo į jį, tačiau pa

stebėjusi, kad jis jau buvo beverkiąs, nu
ėjo ji į kajutę ir atnešė šukas, kurios bu
vo labai gražios, drambliakaulio.

— Jos ir iš Indijos, — ji pasakė.
Ji nesėdo į savo senąją vietą, o ant 

grindų, kad jam būtų patogiau šukuoti.

Ir dabar berniukas, atsiklaupęs, su aša
romis akyse, šukavo jos auksinius plau
kus.

O ore žaidė kregždės.

8.
Išplaukimo diena buvo atėjusi, ir lai

vas jau buvo krantinę palikęs.
Anksti ryte Okas buvo laive pasakyti 

sudiev ir jis turėjo su savimi straigę.
— Ar ponia Indija nenorėtų jos pa

imti? — buvo jis paklausęs.
Ir ponia Indija ją paėmė, nes ji neno

rėjo Oko liūdinti.
O paskui ji jo užantį pripylė laivo sau

sainių, kad jis atrodė, kaip mažas ilga
skvernis. ’

Tačiau dabar stovint ant kranto ir ma
tant besitolinantį laivą, vis mažėjantį ir 
mažėjantį, o paskui dingstantį iš jo akių 
už Dynaesbergo, jam pasirodė, kad jis 
teks vienišas, lyg visame pasaulyje tik jis 
vienas tebūtų.

Jis ilgėjosi ir norėjo kaip nors išsi
verkti. Tačiau žinojo, kad jo liūdesio ne- 
suprasiąs joks žmogus, net nė jo mama, 
nes jis irgi jos dažnai nesupranta.

Jis paliko krantinę ir lėtu žingsniu pa
suko į namų kiemą. Ir buvo linksmas, kad 
niekas jo nepašaukė.

Nežinodamas kodėl, nuėjo prie tvarto, 
atidarė duris ir įėjo.

Jame prie ėdžių stovėjo ilga eilė ark
lių. Bet nė vienas jų neturėjo ką Okui 
pasakyti ir Okui jų kaip nebūta.

Buvo tik vienas, kuris jį galėjo su
prasti, ir tasis buvo senasis Mortas.

Aišku, Mortas jau turėjo užtenkamai 
lllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIN

Tikras skautiškumo kelias — lordo Baden-Powellio knygos
SKAUTYBĖ BERNIUKAMS ir SKAUTYBĖ MERGAITĖMS.

Įsigykite tuojau!

pagrindo ant Oko supykti, tačiau kaip...
Okas įėjo pertvaron.
Ir senasis Mortas palenkė savo didelę 

galvą prie jo taip, kad jis savo rankomis 
galėjo apkabinti jo kaklą. Ir čia Okas taip 
beviltiškai ir atvirai raudojo, kaip begali 
raudoti vaikas, apverkdamas prarastą 
laimę.

Ir Mortas, kuris jį ir amžiumi ir protu 
pranešė, žiūrėjo į jį visu rimtumu, o pas
kui paprunkštė jam į ausį.

Nuo šitos dienos Oko žaidimas tesi- 
suko apie Indiją ir josios savininkę.

Laiveliai, su kuriais jis anksčiau mie
lai ganyklų balose žaisdavo, dabar jo jau 
nepatenkino. Už tat jis dabar statė iš len
tos didelį laivą, kuris vadinsis Indija.

Ir su juo jis buriuos į tolimus tolimus 
uostus.

Ir kai jau baigėsi vasara, ir jis sugrįžo 
į miestą, jo sapnai vis dar sukosi apie In
diją ir jos savininkę. Jis priešais save ma
tė, kaip laivas keliauja plačiomis jūromis 
ir paskui plaukia gėlėtų krantų upe.

Tačiau vieną dieną, vėlyvą rudenį, 
laikraštyje buvo parašyta, kad Indija su 
visais žmonėmis nuskendo.

Ponia Indija! Ponia Indija!'
Okas sėdėjo prie stalo, bet neverkė. Jo 

akys degė ir jose nebuvo ašarų... Ii’ temo 
aplinkui jį...

Vėjas tėškė rudeninį lietų į langų rė
mus; ir šniokštė, lyg plūstant bangai.

Indija buvo paskendusi.
Indija buvo paskendusi su žmonėmis 

ir viskuo. Indija, svajonių laivas...
Vertė Viktoras Miliūnas.
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Brolijos atstovas psktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

Pašnekesys I
Baigusi valgyti pietus, Marytė žvilg

terėjo pro langą. Sodo medžiai dar ža
liavo. Tik kur-ne-kur pageltęs vienas ki
tas lapas margino tą žalumą. Pro lapus 
šmėstelėjo raudonas ruoželis. Marytė su
prato kas tai gali būti. Ji tuoj išbėgo į 
sodelį. Už tvoros stovėjo Antanėlis skau
tuko uniformoje.

— Eikš į sodelį, Antanėli! — pašaukė 
Marytė.

Antanėlis, kaip vilkiukas, stryktelėjo 
per tvorą. Abu juodu susėdo ant suo
liuko. Marytė pradėjo:

— Skautukas, laikąs egzaminus į III-jį 
patyrimo laipsnį:

a) moka Lietuvos himną,
b) žino vasario 16 d. šventę ir jos 

reikšmę,
c) žino Lietuvos sostines,
d) moka pagerbti vėliavas.
Antanėli, ar tu moki Lietuvos himną?
— Nelabai stipriai, — atsakė šis.
— Tai iki rytojaus gerai pakartok. 

Nemokėti savo tėvynės himną, tai didelė 
gėda ne tik skautui, bet ir kiekvienam 
lietuviui. O tu esi ir skautas ir lietuvis. 
Juk šią giesmę parašė dr. V. Kudirka, 
kuris taip karštai Lietuvą mylėjo, kad jos 
labui visą savo gyvenimą paskyrė. Lie
tuvos himne juk sudėta gražiausi žodžiai. 
V. Kudirka himno žodžiais kviečia vie- 
nybėn, o stiprybės savo darbams ir sie
kiams semti pataria iš praeities. Todėl 
neužtenka himno žodžius tik išmokti, 
reikia ir jų reikšmė suprasti. Kaip tu, 
Antanėli, paaiškinsi tokį sakinį: „Iš pra
eities tavo sūnūs te stiprybę semia”?

JAUNYSTĖ
Gimsta ilgesys veriantis krūtinę
O jaunystė džiaugias skambančia daina. 
Nors trumpa jaunystė, bet viltis auksinė, 
Darbuose jaunystė jėgų kupina!

Simas Luote.

— O, tą tai aš žinau, — atsakė Anta
nėlis.

— Gerai, pasakyk!
— Skaičiau knygą, kad tuomet, kada 

Lietuvą valdė Vytautas Didysis, ji buvo 
galinga ir didelė valstybė. Lietuviai nar
siai kovojo ir jei teko kuriam žūti, tai 
žuvo kaip karžygiai, garbingai. Tai mes 
dabar savo žygiams ir turime semtis 
stiprybės iš praeities.

— Teisybė. Gerai, Antanėli. O dabar 
pagalvok ir pasakyk, ar dabarties lietu
viai pasekė tų praeities didvyrių pavyz
džiu? — paklausė Marytė.

— Aš manau, kad pasekė. Juk vasa
rio 16 d. šventė tai pasako. Ta šventė 
tai yra, tarsi, vainikas, kuriuo tapo ap
vainikuotas darbas Lietuvos savanorių, 
kurie, semdamiesi sau stiprybės iš pra
eities, Lietuvai iškovojo laisvę.

— Puiku, Antanėli, puiku! Tu taip 
gerai moki paaiškinti, kad, jei visus sky
relius taip žinosi, lengviausiai išlaikysi. 
O tos mūsų tėvynei iškovotos laisvės 
reikšmę visi patiriame ir tam džiaugsmui 
pareikšti, kasmet švenčiame vasario 16 d.

Dabar pasakyk, kodėl sakoma, kad 
skautukas žino savo sostines, o ne sosti
nę. Ar tai Lietuva turi ne vieną sostinę? 
— paklausė Marytė.

Čia Antanėlis net nuo suoliuko pašoko.
— Matai, Lietuva, kaip ir kitos vals

tybės, turi vieną sostinę, Vilnių, bet ją 
laiko okupavęs klastingas priešas. Todėl 
laikinai sostinė yra Kauno miestas. Iš 
čia ir yra toks pasakymas sostinės: tik
roji Vilnius ir laikinoji Kaunas, — atsa
kė Antanėlis.

TĖVYNĖ
Graži, tėvyne mano, 
tu žėrinti dienom! 
laisvužė čia gyvena 
nuskaidrinta dainom!

Čia šypsos lino žiedas 
lyg dangaus žydrynė, 
vakarais nukrinta 
rasa sidabrinė.

Graži, tėvyne mano, 
graži man visados: 
tavy vargelis lengvas 
ir širdis be raudos.

Simas Luote.

— Dar pirmo skyrelio programoje yra 
pasakyta, kad skautukas moka pagerbti 
vėliavas. Čia reikia žinoti du dalyku.

— Kokius?
— Kokias vėliavas skautukas turi pa

gerbti ir antra — kaip jos pagerbti.
— O čia tai nežinau.
— Tuoj paaiškinsiu. Skautukas privalo 

pagerbti visas bažnytines vėliavas, ka
riuomenės pulkų vėliavas, skautų ir kitų 
garbingų organizacijų vėliavas.

— Tai kam?
— Mat, pagerbdami vėliavą, pagerbsi

me tą organizaciją, tuos žmones, kurie 
apie tą vėliavą yra susispietę.

— O kaip pagerbti?
— Kai skautukas ne uniformuotas, 

pagerbia taip, kaip ir visi kiti žmonės, 
vadinas, vėliavai praeinant, nuima ke
purę, o kai uniformuotas — pagerbia 
skautiškai. Tačiau jei tu būsi uniformoje 
ir su kepure, tai bažnytines vėliavas pa
gerbdamas, turėsi kepurę taip pat nu
siimti.

— Dėkui. Dabar aš visą pirmąjį sky
relį tikrai jau mokėsiu paaiškinti.

— Rytoj ateik, išsiaiškinsime antrąjį 
skyrelį. Toks programos ruošimas Anta
nėliui patiko, ir jis pasižadėjo ryt vėl 
nueiti pas Marytę. O Marytė taip pat 
džiaugėsi, galinti pusbroliui padėti ir tuo 
būti naudinga. 5-s.
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Kaip tvenkinio vanduo
Antanėlis, yra Marytės pusbro

lis. Juodu abu vienmečiai. Abu 
lanko mokyklą ir abu vienu metu 
yra įstoję skautų organizacijom 
Iš šalies žiūrint, rodės, kad abu 
vienodai turėjo daryti ir pažangą 
moksle. Tačiau taip nebuvo. An
tanėlis ne visuomet tinkamai pa
ruošdavo pamokas. Nedarė jis pa
žangos ir skautiškame patyrime, 
kol jį nesugėdino Marytė. O buvo 
taip: kartą Marytė susitiko gat
vėje lakstantį Antanėlį. Ji pasi
gyrė, išlaikiusi į III-jį patyrimo 
laipsnį. Antanėlis nieko jai neat
sakė. Marytė tuomet paklausė:

— O tu, Antanėli, ar jau išlai
kei į III-jį patyrimo laipsnį?

— Dar ne, — greit atsakė jis.
— Tai tu kaip tvenkinio van

duo, — pasakė Marytė ir jau no
rėjo eiti, bet Antanėlis ją sulaikė. 
Jam įstrigo į galvą Marytės pasa
kymas „kaip tvenkinio vanduo“.

— Kodėl tu, Maryt, sakai, kad 
aš kaip tvenkinio vanduo ? — klau
sia jis Marytę.

— Tu nesupranti, kodėl taip pa
vadinau tave ?

— Ne.
— Duok žodį, kad nepyksi, tai 

paaiškinsiu.
— Duodu. Nepyksiu,
— Gerai. Ar ėjai kada pro Vai

čiaus tvenkinį? — paklausė Ma
rytė.

— O je! Ir ne kartą, — atsakė 
Antanėlis.

— Tai turėjai pastebėtu kad jo 
vanduo aptrauktas žaliu mauru, 
neskaidrus ir dar dvokia. O taip 
yra todėl, kad tvenkinio vanduo 
stovi vietoje, niekur neteka ir se
no susistovėjusio vandens nepa
keičia šviežiu. Tokio vandens ne
mėgsta ir negeria ne tik žmonės, 
bet ir gyvuliai. Tad ir tu, Anta
nėli, nebūsi mėgiamas skautų, jei 
nedarysi pažangos skautiškame 
patyrime.

— Tai kas man daryti, kad ne
būčiau „kaip tvenkinio vanduo“?

— Kuo greičiau pasiruošti ir iš
laikyti į III-jį patyrimo laipsnį. 
Vėliau į II, paskui į I. Be to, skau
tas privalo stengtis kuo daugiau 
specialybių įsigyti, o tu dar neįsi
gijęs nė vienos.

Antanėliui gėda. Marytė tiesą 
kalbėjo. Jis greitai prieina prie 
Marytės ir sako:

— Maryt, nenoriu būti „kaip 
tvenkinio vanduo“, bet kaip „te- 

. kančios upės vanduo“. Tik tu man 
padėk pasiruošti.

— Puiku, Antanėli! Aš nese-

Ko skautukas gali 
išmokti virtuvėje

Skautukas: — Noriu valgyti.
Virtuvė: — Ar tu virtuvėn tik valgyti 

ateini?
Sk.: — O kas man daugiau čia veikti? 

Juk virtuvė tai ne mokykla.
Virt.: — Sakai ne mokykla? Bet ar 

pagalvojai taip sakydamas? Virtuvė yra 
mokykla ir dar kokia.

Sk.: — Jei būtų mokykla, tai būtų suo
lai. O čia jų nėra. Tai kur atsisėsti?

Virt.: — Virtuvė yra darbo mokykla, 
todėl sėdėti čia nėra kada.

Sk.: — Bet kad čia nėra nei knygų, nei 
rašymui priemonių, nei mokytojos.

Virt.: — Yra viskas, yra. Tik tu ne
moki jų pažinti. Todėl štai ko tu virtuvėn 
atėjęs pirmiausia turi išmokti: pažinti vir
tuvę.

Sk.: — Aš pradedu netekti kantrybės! 
Sakyk, kur tos knygos, kur mokslo pHe- 
monės?

Virt.: — Antras dalykas, kurio turi iš
mokti virtuvėje, tai kantrybė. Virtuvė, 
sakiau, yra darbo mokykla, o darbas be 
kantrybės — ne darbas.

Sk.: — Na jau gerai, gerai, tik greičiau 
sakyk, ko ir iš ko aš čia turėčiau mo
kytis?

Virt.: — Daržovės, pienas ir mėsa tai

niai tik išlaikiau egzaminus į III-jį 
patyrimo laipsnį, tai dar gerai pri
simenu visus draugininkės pašne
kesius. Aš tau kasdien papasako
siu apie vieną programos skyrelį. 
O kadangi III-jo patyrimo laipsnio 
programą sudaro 10 skyrelių, tai 
per dešimt dienų ir bus baigta.

— Dėkui tau, Maryt! — pasakė 
Antanėlis ir atsisveikinęs Marytę, 
patenkintas, šokinėdamas nubėgo.

— Ryt ateik pas mane į sodelį! 
— šūktelėjo dar Marytė Antanė
liui ir taip pat nuėjo. VI. Š.

y^uduo
Pamiškėj štai linksta, lūžta sausos smilgos.
Paskutinį kvapą skleidžia pievų gėlės.
Slenka nūn dienelės ūkanotos, pilkos. ..
Skrenda jau ir paukščiai, lyg klajūnės vėlės. . .

Ir linksmasis žiogas numetė smuikelį —
Taip jau bailiai dairos žiauriųjų šalnų,
O skautukas Jonis rodo gervėms kelią:
— Skriskite laimingai per jūres, kalnus. . .

Ūkininko žagrė aižo jau rugienas.
Kažkodėl taip liūdna ant širdies, skaudu. . .
Nubyra ir sėklos paskutinės pienės — 
Su ja ir vasarėlė nužydi kartu.

Darganos ir lietūs juodą žemę mirko.
Geltonuoja žolės pakąstos šalnų.
Sugrįžtu sušąląs pakrypusion pirkion:
— Vai tu, vasarėle, ar greit grįši tu?

St. Kunigėlis - Girdutis.

virtuvės knygos, o puodai, dubens, kati-' 
lai — mokslo priemonės.

Sk.: — Ka-ka-ka! Tai kas tuomet mo
kytoja?

Virt.: — Mokytoja tai virėja.
Sk.: — Tai man mokytoja, tai man 

mokslo priemonės!
Virt.: — Nesistebėk ir nesijuok. Ge

riau pasakyk, ar moki išvirti daržovių 
sriubą?

Sk.: — Daržovių sriubą?.. Tai... tai... 
kad aš...

Virt.: — Ar žinai, ką pirmiau pradėti 
virti, daržoves ar mėsą? Ar žinai kurias 
daržoves pirmiau dėti ir kurias vėliau?' 
Matai, nežinai. Tad kaip tu pagaminsi pie
tus, kai teks stovyklauti?

Sk.: — Aš... aš...
Virt.: — Nešiteisink, nes to nemoki. 

Bet virtuvėje gali išmokti. O čia geriau
siai pamokys virėja. Jei nėra virėjos, pa
siklausk mamos, ir ji tave išmokys valgį 
gaminti. O gaminti valgį turi mokėti 
kiekvienas skautas. Todėl atėjęs virtuvėn: 
1) pažink virtuvę ir žinok, kad gardūs . 
valgiai, kurie čia pagaminami, reikalauja 
mokėjimo, kantrybės ir darbo, 2) išmok 
kantrus būti ir 3) nebijok darbo.

Sk.: — Ar tai jau viskas?
Virt.: — Ne, ne viskas. Virtuvėje iš

mok ir indus valyti, nes ne visi indai vie
nodai valomi. O skautukas ir to turi mo
kėti. Bet ir tai dar bus ne viskas. Tačiau 
kai pažinsi virtuvę, tuomet pats gal su
prasi, ko čia gali išmokti. Vilkiukas.
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VIETOVĖS ŽVALGYMAS.
Žaidėjų skaičius: 1—3 skiltys. Amžius: 

nuo 12 metų. Žaidimo vieta: užmiestyje. 
Žaidimas lavina: pastabumą, slaptumą, 
greitą orientavimąsi, moko pažinti vieto
vę, kaimą, krašto gyventojus.

Ateikime į kaimą. Niekam neįtariant, 
kokiu tikslu čia apsilankėm, išžvalgykime 
jį, pažymėdami: kokie ir kur veda keliai, 
kiek ir kokie trobesiai, ar yra sodų, me
džių, ar arti yra miškų, upių, kiek pasto
gėse žmonių gali apsinakvoti, kiek arklių, 
vežimų galima pastatyti, kur ir kiek yra 
šulinių, geriamo vandens, maisto, pašaro.

Pradžioje tas atlikti bus gana sunku, 
bet vėliau, keletą kartų pasipraktikavus, 
yra visai lengvai įvykdomas uždavinys.

Variantai: 1) žaidimo uždaviniai gali
ma duoti skiltims ir paskiriems skautams, 
kiekvienam po vieną trumpą apibrėžtą 
uždavinį; 2) vyresniojo amžiaus skautams 
prie uždavinio padaryti vietovės eskizą iš 
atminties; 3) žinias suteikti nustatytu lai
ku ir nustatytoje vietoje.

TILTO ŽVALGYMAS.
Žaidėjų skaičius: įvairus. Amžius: nuo 

10 metų. Žaidimo vieta: užmiesty. Žaidi
mas lavina: greitą orientaciją, moko pa
žinti kelius, tiltus, juos įvertinti. Reikme
nys: popieriaus lapas, trintukas ir pieš
tukas.

Skautams duodamas trumpas uždavi
nys: „Išžvalgyti X tiltą“. Skautai, turėda
mi tokį uždavinį, pirmiausia bendrais 
bruožais padaro X tilto apylinkės eskizą: 
tiltas, kelias, upė, aukštumos, charakterin
gi netoli esantieji pastatai. Tada nubrai
žomas tilto profilis ir pačiame brėžinyje 
surašoma: ilgis, plotis, polių skaičius, jų 
storis, tarpai tarp polių, balkių storis, 
vandens aukštis nuo tilto apačios, atra
mos. Šalia brėžinio surašoma legenda: ko
kie prie tilto prieina keliai, vietovė, slė
niai, brastos, krantai, apytikris upės plo
tis, upės dugnas. Lieptas keliems ar pa
vieniai eiti.

Pastaba: legenda — trumpais sakiniais 
trumpas aprašymas kokio nors daikto.

V. skltn. Ant Umbr.

ir
ATRASK IR SĖSK.

Kokį nors daiktą: peilį, piniginę 
pan. parodyti skilčiai. Po to visi, išsky
rus skiltininką, išeina iš kambario. Skil- 
tininkas paslepia daiktą, bet taip, kad bū
tų galima matyti iš tam tikros vietos, pvz., 
ant paveikslo rėmų, ant kokios dėžutės, 
kad kraštelis būtų išsikišęs, arba kad ir 
ant stalo, tarp kitų daiktų.

Tada gali įeiti likusieji ir ieškoti. Ma
tysite, kaip ieškos įsikarščiuodami, o ne

Kas ten bėgo per girelę
V. Kuprio-Kuprevičiaus muzika.Vytės Nemunėlio žodžiai.

Aun-Au Aaaw-Au,- g*y™ <3V *v€ "

2. 3. Šimtas vijosi diktantą, 
Šimtas pamoką gamtos, 
Trečias šimtas „du plius vienas' 
Nesudėjus prie lentos.

Kas ten bėgo per dienyną — 
Dundu dundu lapatai? 
Pas Matuką tinginiuką 
Dvejetukų trys šimtai.

o»pc
• SKAUTŲ AIDO BENDRADARBIAI.

Sk. A. 17 nr., be redakcijos narių ir 
skyrių vedėjų, bendradarbiavo: vyr. sktn. 
V. Čepas, komp. V. Kuprys-Kuprevičius, 
sktn. V. Kizlaitis, psktn. St. Volungė, 
psktn. 0. Saulaiteinė, std. sk. V. Stasiš
kis, std. sk. Vikt. Miliūnas, std. sk. E. 
Chodeckaitė, std. sk. G. Juškėnas, std. 
sk. A. Grušnys, skit. A. Janušauskaitė,
J. Miežlaiškis, pskltn. D. Narutavičiūtė,
K. Bytautas, vyr. skltn. A. Umbrasas, 
K. Juknevičius, L. Murkaitė, Pranckū-

tuoj ras. Stebėsitės, kaip sunkiai eisis. 
Pirmasis radęs sėda ir tyli. Jei jis norės 
pajuokauti, tai pamatęs daiktą dar ke
lias sekundes baladosis po kambarį, vei
do išraiška neparodęs, kad jau rado, 
žvilgsniais bei juoku neišduodamas slė
pynės kitiems. Beteškančiuosius apims vis 
didėjantis azartas kuo greičiau rasti, juo 
daugiau skautų bus susėdę. Iš tikro, pra
eis nemaža laiko, kol paskutinis ras slė
pynę. Už neakylumą jis turės sumokėti 
fantą. K. B. 

nas, S. Luote, psklt. V. Armonas, vyr. 
sktn. J. Petraškevičius, Balkevičius ir 
kiti.

Rašinių ar rašinių ištraukų buvo įdėta:
J. E. Resp. Prezidento A. Smetonos. 

geri. J. Černiaus, gen. Raštikio, Belą 
Totho, prof. St. Šalkauskio, lordo R. 
Baden-Powellio, prof. I. Tamošaičio, sktn. 
dr. A. Juškos, v. sk. pik. J. Šarausko, dr. 
A. Maceinos, M. Kyberio, Gilcrajto, F. 
Haydn Dimnocko ir kitų.
• Sės. A. Kalvaitytei. Dėkoju už lauktą 
rašinėlį ir fotografiją.
• Br. J. Šalkauskui. Savo koresponden
cijas visada atsiunti tvarkingai. Labai 
malonu tą parašyti čia.
• Br. S. Pranckūnui. Įdomios jūsų ke
lionės korespondenciją dedame; fotogra
fijų tuo tarpu negalėsime įdėti.
• Br. St. Kunigėliui. Eilėraščius, dėkui, 
gavome. Kai ką jau tuoj spausdiname.
• Br. <S. Mačiukui. Brolio rašinį „jūrų 
skautai plaukioja po Baltiją” gavome, 
kai kitas ta pačia tema rašinys buvo jau 
spaustuvėje surinktas, todėl pirmiausia 
dedame aną.
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