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Iš musų gyvenimo.
Centre.

— Š. m. kovo mėn. 8 d. Vilniaus lie
tuvių skautų D. L. K- Gedimino drau
govė šventė penkerių veikimo metų su
kaktuves. Į šią šventę jie kvietė atvykti 
Nepriklausomos Lietuvos skautų atsto
vus. Vyriausias Skautininkas Lietuvos 
skautų vardu pasiuntė vilniečiams sveiki
nimo telegramą.

— Vyriausias skautų štabas š. m. kovo 
mėn. 12 d. posėdyje nutarė, kad skautų 
ir skaučių stovyklos turės būti organi
zuojamos visai skyrium.

— L. S. S. Šefo įsakymu Nr. 14 š. m. 
kovo mėn. 11 d. įsteigtas Telšių raj. 
tuntas, kuris organizuoti pavesta agr.
V. Tallat-Kelpšai, o Trakų skautų sritis 
perorganizuojama į Trakų raj. tuntą, — 
jį organizuoti pavesta p. J. Kasakaičiui.

— Tuo pačiu įsakymu paskirti nauji 
tuntininkai — Kėdainiuose p. Pr. Bara
nauskas ir Mariampolėje — vyr. įeit. J. 
Pūrelis.

— Po ilgo svarstymo vyriausias skautų 
štabas vis dėlto nutarė leisti specialų 
laikraštėlį vaikams—vilkiukams ir paukš
tytėms.

Kaip paminėjome šv. 
Kazimiero dieną.

Kaunas. Šv. Kazimiero dienos rytą 
visos dr-vės susirinko prie vyr. sk. štabo 
ir pakėlė skautų vėliavą. Iš čia nuvyko, 
su orkestru, į pamaldas moksleivių baž
nyčion. Po pietų buvo iškilminga su
eiga Rotušės salėje.

— Studentų skautų draugovė irgi mi
nėjo Patrono dieną. Apie šv. Kazimiero 
gyvenimą ir darbus kalbėjo stud. sktn.
VI. Kviklys, vėliau keli draugovės junijo- 
rai („fuksai“) buvo pakelti į senjorus.

— Klaipėda. Patrono dieną pažymėjo 
sueiga Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Kal
bėjo tuntininkas kap. sktn. Kukutis, vė
liau buvo scenos dalis. Sueigą aplankė 
nemaža svečių. Grybas.

— Utena. Šv. Kazimiero dieną pažy
mėjo iškilminga sueiga, į kurią pakvietė 
ir savo rėmėjus. Buvo oficialė dalis, pas
kiau vaidinimai ir deklamacijos. Gražiai 
suvaidino vilkiukai 2-jų veiksmų kome
diją „Baubas“. St. Bulota.

Panevėžys. Tą dieną panevėžiečiai 
skautai-ės gražiai pasveikino varduvių 
proga savo Ganytoją J. E. Vyskupą Ka
zimierą Paltaroką, kuriam tunto delega
cija įteikė gražų adresą ir gėlių. J. E. 
Vyskupas širdingai dėkojo ir delegacijos 
nariams padovanojo šv. Rašto knygas.

Vakare sueigoje turiningą paskaitą apie 
Šventąjį skaitė vyr. sktn. kap. Š. Žu- 
kaitis Kartu atliktos skiltininkų kursų 
pabaigtuvės. Tuos kursus baigė daugiau 
kaip 60 skautų-čių. Vėliau prie improvi
zuoto laužo dar padainuota, pasirodyta.

Šiauliai. Šv. Kazimiero ir savo tun- 
tininko vardinių dieną buvo iškilminga 
tunto sueiga. Tą dieną tuntininko padė
jėju pakviestas kap. P. Sargalis.

Radviliškis. Rytą tvarkingoj rikiuo
tėj visi skautai ir skautės atvyko į pa- 
maldis. Vakare ueigoje, prie dirbtino 
laužo keli skautai-ės davė įžodį, gražiai 

apie šv. Kazimierą kalbėjo mokyt. Ka
rosas. Sueigoje buvo skautų globėjo pa- 
vad. kap. Moras, mokyt, p. Rudienė irk. 
svečiai.

Jonas Januškevičius.
Alytus. Iš ryto visi nužygiavo į pa

maldas. Po pamaldų gražus vyresniųjų 
skautų būrelis davė skautų vyčių įžodį. 
Per iškilmingą tunto sueigą gimnazijoje 
naujiems vyčiams buvo įteikti ženkliukai 
ir tuntininkas p. K. Dineika širdingai 
juos pasveikino. Toje sueigoje davė įžodį 
ir >kautų-čių būrelis.

Sueigoje be skautų, dalyvavo gausus 
būrys rėmėjų ir svečių.

Šv. Kazimiero dieną, vyr. sk. štabo 
sk. vyčiųskyriausdeleguotas, Alytaus tun
tą aplankė psktn. V. Kizlaitis.

Sk. vyt. J. P.
Kėdainiai. Iškilmės prasidėjo pamal

domis. Po pamaldų gimnazijos salėje 
buvo sueiga, kurioje dalyvavo 119 skau
tų-čių. Saliutuojant didžiuoju saliutu 12 
skautų davė įžodį. Apie šv. Kazimiero 
reikšmę kalbėjo pasktn. A. Vaškevičius. 
Paskui scenoje gražiai pasirodė skautės, 
skautai, paukštytės ir vilkiukai. Atsilan
kiusiems svečiams sueiga patiko.

B. A. Gai-nas.
Šakiai. Šventės sueigoje dalyvavo 

abi—Vytauto Didž. ir Birutės draugovės. 
Apie „Didžiausiąją šv. Kazimiero dory
bę“ kalbėjo p. mokyt. Krasnickaitė. Pa
čių skautų vienas skaitė referatą „Šv. 
Kazimiero gyvenimas ir ko mes galime 
iš jo pasimokyti“. Paskiau perskaityti 
sveikinimai, padeklamuota eilėraščių ir 
pas ryžimų kupini visi išsiskirstė namo.

Zanavykas..
Atitaisymas. Pereitame „Sk. A.“ 

numeryje korespond. „Šakių skautai“ 
įsibrovė klaida. Išspausdinta „....už darbš
tumą pakelti į paskautininko laipsnį...“, 
o turi būti „....pakelti į paskiltininko 
laipsnį“...

Mažeikiai. į Mažeikius kovo 4 d. 
atvyko dvi jūrų skautų valtys iš Viekšnių 
ir iš centro — vyr. skautų štabo adj. 
sktn. Ant. Saulaitis. Rytą buvo pamaldos, 
vėliau susirinko Mažeikių dr-vių vado
vybė. Dr-kai padarė pranešimus apie 
savo veikimą. 13 vai. buvo jūrų skautų 
Vytauto Didž. laivo sueiga, o 15 vai. 
bendra visų Mažeikių skautų sueiga šv. 
Kazimiero šventei paminėti. Į šią sueigą 
atsilankė daug svečių, mokytojų.

Šaulys.
Skuodas. Šv. Kazimiero dienai pa

minėti iškilmingoje sueigoje 8 skautai-ės 
davė įžodį. Buvo suvaidinta „Jonukas 
snaudalis“ ir „Vytauto keliais“, padekla
muota ir k. Čia yra trys skautų-čių vie
netai: 1 Kęstučio dr-vė, kurios dr-kas yra 
skilt. P. Raudys, I Birutės dr-vė, kuriai 
vadovauja O. Bakšytė, ir atsk. miesto 
Lokių skiltis. Skautams daug padeda 
direktorius p. J. Eidenas, mokyt. Kompi- 
kevičiutė, mokyt. A. Frenkelis ir p. Skabas.

Gaidžio koja-pastaroja.

Pilviškiai. Šv. Kazimiero šventė pil- 
viškiečių skautų buvo švenčiama iškil
mingai. Rytą dalyvavo pamaldose, vėliau 
buvo bendra sueiga vidur, mokyklos sa
lėje. Sueigoj skaitė gražų rašinėlį, pri
taikintą dienos šventei, A. Avietynaitė. 
Gražiai padeklamavo J.- Vasiliauskaitė.

Vienas laimingųjų.
Paskilt. V. Avižonis iš Rokiškio 

surinkęs iki 1931 m. sausio 25 dienos 
23 metines „Sk. Aido“ prenumeratas, 
laimėjo mūsų konkursą ir gauna 
puikų ir tvirtą geros odos portfelį.

„Sk. /L“ adm.

Pašnekesį, „Sekime šv. Kazimiero dory
bėmis“, laikė dr-kas psktn. mokyt. Vyt. 
Krulickas. Pažaista keletas gavėnios žai
dimų. Sueiga baigta Tautos himnu.

Laimutė.

Telšiai.
Telšių algimantiečiai veikia. Nesenai 

dr-vėj įkurta nauja J V-ta Sakalų skiltis. 
Dr-vėje yra literatūros ir meno sekcija 
„Armtdos“ vardu. Greit projektuoja iš
leisti šapirografuotą literatūros laikraštu. 
ką. Daug padeda dr-vės globėjas psktn- 
K. Sideravičius.

Šiemet visa dr-Vė („in corpore“) pada
vė prašymą Šv. Vincento labdarių 
d-jai, kad priimtų nariu. Nori daugiau 
pasidarbuoti neturtingųjų labui. Zero.

Įžodis Radviliškyje.
Š. m. vasario 16 d. Radvilišky skautai-ės 

šventė antrąją iš eilės įžodžio šventę- 
Rytą visi dalyvavo pamaldose. Po pa
maldų buvo egzaminai. Vakare salėje 
eilėmis išrikiuoti skautai laukia atvyks
tant globėjo. Orkestras sutrenkia mar
šą ir salėn įeina kap. Moras, globėjo pa- 
vad. Komanda: Ramiai!, ir dr-kas rapor
tuoja. Garsus „Budėk!“ nuaidėjo salėje 
—orkestras griežia tautos himną. Elektra 
gesta o salės gale pasirodo skautiškas 
laužas ir vėliava, kur skautai-ės duoda 
įžodį. Kap- Moras ir mokyt. Karosas 
užrišo davusiems įžodį kaklaraiščius.

Po įžodžio kalbėjo pasktn. G. Venc- 
lauskaitė, mokyt. Karosas, pulk. Ivanaus
kas ir k. Na, o paskui teatras! Svečių 
pilnutėlė salė, nė pasisukti.

Iškilmėse dalyvavo sktn. A. Saulaitis 
ir tunto atstovai. Šiuo kartu įžodį davė 
apie 40 skautų-čių ir 39 vilkiukų—paukš
tyčių. Taip didėja mūsų eilės!

Jonas Vytis.

Kaunas.
II-ji D. L. K. Algirdo d-vė. Ką veikia 

elniai. Elnių skiltis, būdama, kad ir ne 
iš skaitlingiausių, imasi smarkiai dirbtu 
Beveik visi skautai yra išlaikę į 111-čią 
patyrimo laipsnį ir davę įžodį, todėl rim
tai rengiamasi į II-jį laipsnį, j kurį 
manoma per šv. Jurgį išlaikyti. [ suei
gas, kurios daromos kas antra savaitė, 
visi atsilanko, kas ir duoda progos su
tartinai veikti, siekti užsibrėžtų darbų 
vykdymo.

Skilčiai vadovauja skiltininkas R. Šeš
takauskas ir paskiltininkas Ant. Mileš- 
kevičius.

Kitos Algirdo draugovės skiltys: Taurų, 
Briedžių irgi rodo daug gyvumo savo 
veikime. Balys Genda.

Utena.
Uteniškiai skautai, nežiūrint žiemos 

šalčių, veikia nepaprastai. Skautų yra 
apie 100: apie 60 skautų ir apie 40 skau
čių. „Sk. Aido“ išplatinama kiekvieno 
numerio apie 100 egzempl. Prie 1-os 
Dr. Basanavičiaus dr-vės yra dvi vil
kiukų—paukš, gaujos: gimnazijos ir mies
to pradž. mokyklos — viso apie 80 vilk. 
— paukšt.

Redakcinė komisija — sktn. . Ant. Saulaitis, Nesunaudotų rankraščių redakcija nesaugo ir už skel-
Isktn. Vyt. Jurgutis, sktn. M. Martinaitis, pasktn. B. bimų turinį neatsako.

Mantvila, vyr. sklt. H. Rudzinskas. j Red. ir adm.: Kaunas, Nepriklausomybės a. 2, tel. 40-71.

Viršelį piešė dail. T. Kulakauskas.
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„Čyr... čyru!.. fiui... fiu!.. Padėkite mums“.

Inkilas arba dirbtinė
uoksą.

Žiemos pramogos ir visi malonumai beveik jau 
baigiasi. Nerimsta ir storas sniego sluogsnis, kuris 
šiemet taip stipriai suveržęs laiko mūsų žemę. Gi 
kaitrioji saulutė pailgino dienas ir kaskart mums tei

kia vis daugiau savo spin
dulių ir šilimos. Vadinas, 
čia pat pavasaris. O po to 
ir vasara... Tada vėl nauji 
malonumai, vėl šilta, laisva 
ir smagu!

Pavasario pradžioje 
mes turime padėti mūsų 
draugams — paukščiams. 
Jų dauguma šalto klimato 
neperneša, ir jie žiemai 
išskrenda j tolimus, šiltes
nius kraštus. Kaip tik jie 
sužino, kad pas mus jau 
Žiemys traukiasi į šiaurę 
ir jo vieton ateina Vasaris, 
mūsų sparnuočiai draugai 
tūkstančius kilometrų sku
ba iš šiltųjų kraštų į mus. 
Taigi neužilgo mes pama
tysim špoką (varnėną), pem
pę, gandrą ir kt. paukščius.

Jie grįžę skubiai ieško 
sau- „buto“, kur nori apsi
gyventi ir išperėti jaunų 
paukščiukų. Su tais „bu

tais“ paukščiai turi daug vargo — sunku rasti, maža 
„butų“ tėra. Taigi, pavyzdžiui, špokas įtūpęs medin 
ir švilpauja, kad koks jaunas berniukas padirbtų jam 
namelį. O kai, sakysim, koks Petrukas padirba ir 
įkelia špokui namelį į medį, tai tas laimingasis špo
kas visą vasarą yra Petrukui dėkingas ir jį linksmina. 
Taip ir su kitais paukščiais.

Be to, kai kurie paukščiai yra labai naudingi 
ūkininkams, daržininkams ir t. t. Jie išgaudo kenks
mingus vabzdžius. Užtat jais reikia rūpintis ir jiems 
padėti.

Kaip padėti?
Kai kada, ypač žiemą, jiems galima duoti ko 

nors lesti, paruošti nakvynes ir t. t. Bet svarbiausia 
vasarai parūpinti jiems gerus „butus".

Paukščiai mėgsta apsigyventi medžių drevėse 
(uoksose). Bet tų uoksų yra nedaug, o paukščių kur 
kas daugiau. Tada galima padaryti jiems inkilus.

Dėžutėse teperi špokai (varnėnai), kiti iš nau
dingųjų paukščių dėžutėse perėti bijo, todėl jiems 
reikia paruošti tokių inkilų (kaladžiukių), kurie būtų 
panašūs į uoksas, kuriose jie yra pripratę perėti.

Dėžutes (lentinius inkilus) galima padaryti iš 
lentų. Špokui įlysti ir išlysti skylutės platumas turi 
būti 4,6 cm., vidaus platumas maždaug 11,5—12,5 
cm., vidaus aukštis nuo apačios iki išlendamosios 
skylutės — 23 cm.

Kaladžiukės, panašios į tikras uoksas, da
romos taip. Atplaunama medžio kaladė su žieve. 
Perskeliama pusiau. Abiejų skilčių vidurys išskobia
mas — padaroma apvali tuštuma. Tos abi pusės vėl 
sukalamos. Iš vieno šono padaroma skylė paukščiams 
landžioti. Iš viršaus prie kaladžiukės nuolaidžiai pri
kalama lentelė—stogelis, apsaugąs, kad vidun neprilytų.
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SKAUTO PAREIGA DIEVUI.
Prieš tūkstantį metų vienos stab

meldžių giminės vadas taip kreipėsi 
į misionierių, skelbusį krikščionybės 
mokslą:

Aš manau, kad mūsų gyveni
mas panašus į paukščio skridimą per 
didelę menę, kurioj mes sėdėjom 
prie židinio ir Šildėmės. Paukštelis 
nežinia iš kur įlėkė, trumpai pabuvo 
šviesoj ir šilumoj ir vėl išskrido, o 
lauke buvo šalta ir siautė audra. Tą 
patį maniau ir apie žmogaus gyve
nimą: ateina į Šį pasaulį niekam ne
žinomai iš kur, čia trumpai gyvena 
ir vėl mirtis jį nuskina amžinai. O 
jūs sakote mums, jei atliksim savo 
pareigas, tai negrįšim atgal į tamsy
bes, bet šios žemės gyvenimui pasi
baigus, Kristus mums atidarys duris 
į gražią menę, į dangų, kur amžinai 
gyvensime ramybėje.

Šie paprasti žodžiai paaiškina prie
žastis, kodėl tiek stabmeldiškų tautų 
sugriovė savo dievų šventoves ir pri
ėmė krikščionybę. O Šis naujas tikė
jimas padėjo žmonėms apsišviesti ir 
pasiekti aukščiausi kultūros laipsnį.

Religija, arba tikėjimas, pareiškia
ma labai paprastai. Ji iŠ mūsų rei
kalauja:

1. tikėti Dievu,
2. teikti pagalbą artimui.
Viduramžių ricieriai buvo pamal

dūs. Visuomet stengdavosi dalyvauti 
pamaldose ir karštai meldėsi, ypatin
gai prieš mūšį. Per šventas mišias 
buvę bažnyčioj ricieriai, skaitant šv. 
Evangeliją, ne tik sustodavo ir žeg
nodavosi, kaip mes dabar darome, 
bet ir kardą ištraukdavo iki pusės iš 
makštų, —tuo pareikšdavo, kad pa

sirengę mirti už Dievo žodį, už sa
vo tikėjimą.

Mūsų tėvai Dievą gerbė ne tik 
bažnyčiose, bet stebėjo ir Dievo pa
darus — visą gamtą. Jie gerbė gam
tą, nes suprato, kad gerbia Dievo 
darbus. Taip elgiasi ir visi skautai. 
Jie myli girias, kalnus, laukus, noriai 
tiria ir pažįsta gyvulius, augalus; ste
bi gražias gėles ir jų žiedus. Ir nie
ko vertas yra tas, kuris netiki Dievu 
ir neklauso Jo tiesų. Kiekvienas skau
tas turi tikėti Dievu.

Daug yra pasauly tikybų. Bet vi
sos jos, nors įvairiais būdais, garbina 
vieną Dievą. Atrodo, kad tarnauja 
visi vienam karaliui, sudaro vieną 
kariuomenę, tačiau susiskirstę į rū
šis ir yra apsirengę įvairiais drabu
žiais. Sutikęs vaiką, kurį tėvai išmo
kė kito tikėjimo, negu tavasis, nebūk 
jam priešas, bet atmink, kad jis yra 
toje pat kariuomenėje ir tarnauja tam 
pačiam Dievui. Pildyk visuomet savo 
pareigas Dievui ir būk Jam dėkin
gas. Kada tik turėsi malonumą ar 
džiaugsmą, arba pavyks padaryti kam 
gera, visada atminki ir padėkoki Die

EXTBA--------
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vui, kaip dėkoja geras vaikas savo 
mamytei už jos rūpesčius. Taip pat 
yra gera laiminti artimą, linkėti jam 
viso gero.

Jei matai išeinantį traukinį ar iš
plaukiantį laivą — melsk Aukščiau- 
sįjį palaimos ke'eiviams. Būk visuo
met dėkingas žmonėms už padarytą 
tau gera, ir stenkis pats visiems da
ryti gera. Kol esi skrajojančiu paukš
teliu, kol gyveni šioj žemėj, stenkis 
daryti gera, kad tau mirus liktų at 
minimas. Vienas rašytojas sako:

— Dažnai man rodosi, kad saulei 
nusileidus pasaulis yra atskirtas didele 
uždanga nuo šviesaus dangaus, bet 
žvaigždės yra tos mažos skylelės 
pramuštos uždangoje tų, kurie pa
darė gerus darbus žemėj. Žvaigždės 
nelygios, vienos mažesnės, kitos di
desnės — taip kaip žmonių darbai. 
Bet kiekvienas geras darbas pramuša 
uždangą, kad matytų dangų.
£%Tad stenkimės ir mes pramušti 
tą tamsiąją uždangą, kol gyvenam 
žemėj.
^Privalu būti geram, bet daug ge
riau daryti gera.

Išvertė Pilviškių Vks.

Kaladžiukių vidaus erdvė (aukštumas ir platu
mas) ir skylių platumas turi būti:

Inkilai kabinami prie medžių į pietų — rytų pusę.

■
Kuriems 

paukščiams

Erdvės aukš
tumas centi
metrais nuo 
dugno ligi 

skylės 
krašto Er
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A1 Visoms zylėms, be 
didžiosios zylės . 15 7,5— 8,5 2,7

A. Didžiajai ir mėly
najai zylei, lipučiui, 
bukučiui, gružgal- 
viai ir kitiems . . 15 7,5- 8,5 3,2

B. Varnėnu i, ge
niui .................. 23 11,5—12,5 4,6

C. Žaliosioms mele
toms, kukučiams . 30 16- 18 6

D. Juodajai meletai, 
pelėdoms, žalvar- 

nėms..................27,5 16— 18 8,5-9

Labai svarbu, kad inkilai stipriai laikytųsi, todėl pa
tartina prie inkilo prikalti pagaliukai, o jau juos ge
rai pritvirtinti prie medžio. Neesant gyvų medžių, 
inkilai iškeliami ant kartiės. Bet tokius inkilus vėjas 
supa. O paukščiai judančių inkilų nemėgsta.

Inkilus reikia įkelti neperaukštai ir neperžemai— 
maždaug iki pusės medžio aukštumo. Taip pat inki
lus reikia taip pririšti, kad jie nebūtų atsilošę.

Atsitinka, kad katės išnaikina jaunus paukštelius. 
Apsaugojimui nuo katės užpuolimo, prie medžio po 
inkilu pririšama dygių erškėčių pluoštą, ar spygliuotos 
vielos, kad katė negalėtų prie inkilo angos prieiti ir 
koja iškrapštyti paukščiukų.

Po paukščiams vargingos žiemos, paruoškime nors 
dabar jiems gerus inkilus!

Jaunimas, ypač skautai, gali šį pavasarį pasidar
buoti tų maloniųjų plunksnuočių draugų gerovei. Skau
tų vadovai, be abejo, ras skautams paskatinančių prie
monių, pav., konkursai..., šį sezoną padirbti ir įkelti 
gerų ir daug inkilų. Pirmoje eilėje apgyvendinkime 
paukščius savo soduose, prie namų medžiuose, viešų 
aikščių medžiuose, mokyklų soduose ir t. t.!

Velykų atostogos bus puiki proga inkilus dirbti, 
o šv. Jurgio šventė—juos įkelti! f^r.
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SUDUŽUS TAURĖ. Af. M-tė.

Išmušė laikrodis dvyliktą. Senos 
pirkutės palangėse slankiojo juodi 
šešėliai, o žaliųjų rūtų šakelėse 
verkė atskridęs vėjas.

— Užpūsk, Stasyt, žvakę ir eik 
miegoti. Užteks sėdėti prie manęs 
— tyliu balsu tarė ligonė Julija.

— Kas yra, Julyt? — paklausė 
pribėgus Stasė.

— Nieko. Sakau, kad tu eik 
miegoti.

— Aš miego dar nenoriu. Skai
tau gražią knygą. Gal ir tau( Julyt, 
paskaityt.

— Sakau, sesyt, nevargink savęs. 
Aš juk ne tokia jau silpna — galiu 
ir viena pabūti. Tau juk rytoj pa
mokos.

Praėjo vienas antras neramus 
pusvalandis. Stasė užgesinus žvakę 
visą laiką žiūrėjo į mėnulio ap
šviestą Julijos veidą. Staiga Julija 
išplėtė akis, suvaitojo, bet vėl 
greit nurimo. Stasė vėl uždegė 
žvakę. Julija paprašė vandens. Stasė 
greitai atidarė savo spintelę, paėmė 
auksuotais kraštais taurelę, kurią 
jai dovanojo tėvelis jos vardo die
ną, ir padavė sesutei atsigerti.

— Aš tur būt nesulauksiu aušros...
— Sulauksi, Julyt. Tave atgai

vins šalto vandens lašai. Tu pa
sveiksi. Mes dar abi gyvensim ir 
džiaugsimės.

Julija nutilo. Patyliai pabučiavo 
seserį į išbalusį skruostą, nubraukė 
nuo veido dvi dideles ašaras ir pa
mažu atrišo Stasės kaklaryšio maz
gelį.

— Man daug geriau. Eik, sesyt, 
pailsėti. Mane tikrai atgaivino tavo 
vanduo ir toji meilė, kuri mus su

artina. O iš kur tu gavai tą gražią 
taurelę?

— Tai paslaptis, Julyt.
— Juk mudvi paslapčių neturime.
— Tai tėvelio dovana mano var

do dieną. Ir žinai, Julyt, tu pirmoji 
iš jos atsigėrei. Aš šventai tikiu, 
kad rytoj tu būsi sveika.

— Džiaugčiaus ir tavo vaistus 
laikyčiau geriausiais.

— Tikrai taip bus.
Stasė vėl užpūtė žvakę ir ramiai 

atsisėdus sofoj sumerkė akis.
Švito dangus išmargintas saulė

tekių vainikais. Kėlėsi gamtos gy
vybė besiartinančios dienos darbui. 
Ties Julijos langu švaistėsi amži
nybių dvasios. Didžiais rasų karo
liais pasipuošusios verkė jos au
gintos rūtos, nes jų valdovė pasakė 
sudiev visų mylimai vargų ir džiaus- 
mų žemei.

Rytmetį įėjus motinapažadino Sta
sę, bet Julijos prikelti nebegalėjo...

Varpų aidas palydėjo motinos ir 
sesers beviltį skundą.

Tūkstančius kartų išmušė laikro
dis. Aprimo nelaimės aplankyta 
šeima. Jauki laimė vėl supo pir- 
kutę. Retkarčiais apsiašarodavo 
senutė motina, bet vėl nurimdavo. 
Stasė savo brangią taurę, su kuria 
paskutinį kartą patarnavo sesutei, 
labai brangino ir saugojo.

Vieną vakarą sėdėjo Stasė prie 
atviro lango ir įsmeigusi mėlynas 
akis žiūrėjo į tolimą pušyną. Virš 
pušyno juokėsi mėnulis.

— Greit grįš pasiilgtas pavasaris 
ir vėl žaliasis pušynas džiaugsis 
mūsų juoku — mąstė Stasė. Kaž
kas pasibeldė į duris.

— Prašau.
— Labas vakaras, Stasyt.
— Na, kaip tu čia atklydai?
— Atnešiau tau knygą. Meni 

aną kartą kaip buvai pas mane 
aš ją tada skaičiau ir tu tada no
rėjai pasiskaityti. Zinai, įdomi knyga, 
nors tau, kaip skautei, gal ji ir ne
pritiktų skaityti, bet nieko nekenks, 
pasiskaityk. Žinoma, nuo mamytės 
slėpk, nes ji už tą bartų.

— Kažin ar verta skaityti.
— Verta. Įdomu. Ši knyga daug 

vadinamų paslapčių išaiškins, daug 
geriau suprasi gyvenimo prasmę.

Dar truputį pabuvus draugė išėjo. 
Stasė pavartė knygą, apsidairė 
aplinkui, lyg ko bijodama, lyg slėp
damos nuo savo šešėlio. Padėjo 
knygą ir išėjo pasivaikščiot. Grįžo 
nusprendus perskaityti. Visą vakarą 
švietė žiburys Stasės kambarėlyje, 
o ji su didžiausiu atsidėjimu skaitė.

Dienos slinko. Stasė nuo to nelai
mingo vakaro atrodė lyg pamišus, 
Visą laiką vaikščiojo susimąsčius, 
liūdna. Vis kažką galvojo, sprendė. 
Ta permaina stebėjosi klasės drau
gės, skautės, o ypač jos senutė 
motina.

Savo vardinių išvakarėse Stasė 
užsidariusi mažame kambarėlyje 
ilgai kažką rašė. Baigus rašyti 
pradėjo verkti.

— Ko verki mano vaikuti? — 
įėjus paklausė motina. Seniau tu 
savo vardinių laukdavai ir tavo 
džiaugsmas nerasdavo ribų. Šian
dien, dukrele, tu turi prisipažinti 
man, kodėl tu taip pasikeitei?

— Negaliu, mamyt.
— Būtinai turi pasisakyt, kitaip 

teks ir man kartu su tavim aša
roti.

3

5



Ilgai Stasė žiūrėjo į slaptingas 
motinos akis, kurios švietė vilties ir 
meilės ugnimi. Nubraukė nuo veido 
ašaras ir tarė:

— Perskaičiau, motin, vieną kny
gą. Tos knygos mintys atvedė ma
ne į abejojimų kryžkelę ir aš štai 
jau kelinta savaitė negaliu rasti 
sau ramumo, negaliu džiaugtis tuo, 
kas seniau mane labiausia viliojo. 
Aš negaliu išspręsti daugybės klau
simų. Man atrodo, kad gyvent ar 
mirt, tai vienodas žmogaus siekimas.

— Aš jaučiau, dukrele, kad tu 
neturi ramumo, bet aš tikiu, kad 
jis tau turės sugrįžti, jei tu klau
sysi mano žodžių ir gyvensi taip, 
kaip moko tos knygos, kurios ku
pinos kilnumo, kupinos saulėtų 
minčių, kurios kelia žmogaus sielą 
aukščiau pilko gyvenimo, kurios 
ramina širdis dieviško džiaugsmo 
troškimu ir amžinai šviečia gražių, 
vilčių žiburiais, o ne tos, kurios 
žemės dulkėmis teršia jaunas sielas, 
aiškina'paslaptis, kurios neišaiškina
mos, nuodija žmonių dvasios kil
numą, marina džiaugsmą liūdesio 
aidais.

Su atvira širdimi išklausė Stasė 
motinos žodžių, o kai motinos 
lūpos palietė jos veidą, laimė vėl 
sugrįžo jos širdin.

Praslinko pirma rami naktis nuo 
ano vakaro. Rytą pasibeldė į jos 
duris būrys skaučių. Visų veidai 
žėrėjo džiaugsmu, visos karštomis 
lūpomis lietė Stasės skruostus, lin
kėjo laimės atskubančių dienų 
rytojui. Gėlėmis papuošė jos kam
barėlį.

Grįžus iš mokyklos, Stasė su
rinko iš dovanotų gėlių bukietų 
po vieną gėlelę ir sumerkė jas į 
brangią taurę.

Praslinko keletas dienų gėlės 
nuleido galvas ir pradėjo vysti. Nei 
brangi taurė, nei tyras šaltinio 
vanduo jų neišgelbėjo. Žiūrėjo 
Stasė į keistą reiškinį, traukė po 
vieną suvytusią gėlelę iš taurės ir 
mąstė apie gyvybės amžinąsias 
paslaptis. Vėl prieš jos akis stojosi 
tik ką užmirštos mintys, vėl jos 
ruošėsi ją kankinti.

— Stasyt, mano kūdiki, eikš čia ! 
— staiga pasigirdo motinos balsas.

Pašoko Stasė. Jos mintys liko 
sudrumstos. Ji taip greit puolė į 
motinos kambarį, kad nė pati ne
pamatė, kaip numetė brangią taurę 
ant žemės. Taurė, krisdama, su
skambėjo ir suskilo į dešimtis gaba
lėlių

Taurė sudužo, bet Stasės siela 
liko rami, nepaliesta šiurpulingų 
bangų. Blizgančios skeveldros ta
rytum, sakė, kad viskas dūžta, tik 
žmogaus siela dūžių neboja.

M 0 K Y KLOS DRAUGAS
Apysaka iš Kromvelio*) laikų.

Tas įvykis buvo tais laikais, kada 
Anglų karalius Karolis kovojo su 
parlamentu. Abi pusi ėmėsi ginklo, 
ir kova virte virė. Karaliaus pul
kai jau keletą kartų buvo sumušti. 
Jo šalininkai, suimti su ginklais 
rankose, stojo prieš teismus, Krom
velio įsteigtus visuose miestuose 
kovai su maištininkais.

Sir Patrikas buvo tokiu teisėju 
Njukestle. Kromvelis aukštai ver
tino jo ypatingus nuopelnus. Silpna 
sveikata neleido sir Patrikui kovoti 
ginklu; tad jis pasirinko politinio 
veikimo sritį. Trumpu laiku jis pa
garsėjo ne tik kaip Kromvelio ša
lininkas, bet ir kaip teisingiausias 
teisėjas visoje apylinkėje.

Kartą vakare, kai sir Patrikas 
vakarieniavo su šeimyna ir drau
gais, kareiviai atvedė sugautą vieną 
karaliaus Karolio šalininką. Jis buvo 
karininkas, kuris, karaliaus kariuo
menei pralaimėjus, mėgino patekti 
į uostą ir iš čia pabėgti laivu į 
Prancūziją. Sir Patrikas liepė at
rišti belaisviui rankas ir paruošti 
dar vieną stalą vakarienei.

— Šiandien aš švenčiu savo gi
mimo dieną, — tarė jis, — ir aš ne
noriu sudrumsti gražiai pradėtosios 
šventės. Paduokit vakarienę suim
tajam ir jo sargybai. Pirma aš at
liksiu svetingumo pareigą, o tik 
paskum teisėjo.

Kareiviai kartu su belaisviu at
sisėdo už stalo. Belaisvis ramiai 
pasidavė likimui ir pradėjo kartu 
su visais vakarieniauti.

Sir Patrikas vėl atsisėdo prie 
savo draugų ir tęsė toliau atvyku
sių kareivių nutrauktą pasakojimą.

— Aš jau sakiau, — kalbėjo jis, 
kad būdamas penkiolikos metų aš 
buvau silpnas jaunuolis ir daug tu
rėdavau iškentėti dėl pamotės blogo 
elgimosi su manim. Be to, man 
dar tekdavo kentėti ir dėl mokyk
los draugų. Vyriškumas yra įgim
tas tik tam kūdikiui, kuris jaučia 
savyje jėgų; manasis gi silpnumas 
padarė mane bailiu. Aš gyvenau 
visada bijodamas. Tačiau nieko 
pasauly aš tiek nebijodavau, kaip 
bambuko lazdos, kurią turėjo mo
kytojas. Ją prisiminus, aš pajusda
vau šiurpulingą baimę. Du kartu 
aš buvau ja baustas.

*) Oliveras Kromvelis (gimęs 1599 m., 
miręs 1658 m.) buvo Anglijos, Škotijos 
ir Airijos suvienytos respublikos, įsistei
gusios kovojant anglų parlamentui prieš 
Anglijos karalių Karolį I, protektorius 
(prezidentas). Kromveliui parlamentas vė
liau siūlė karaliaus karūną, tačiau jis nuo 
jos atsisakė, pasilikdamas protektorium 
iki gyvos galvos. V. Kas.

Tuo metu aš lankiau Vestmins- 
terio mokyklą. Mūsų klasė nuo 
gretimos klasės buvo atskirta tik 
paprasta užuolaida, kurią liesti buvo 
griežčiausiai užginta. Vieną vasa
ros dieną, kada mokytojas pasa
kojo mums apie Aristotelį, aš už
migau. Nuo girdimo balsų klegesio 
pabudau. Dar gerai neatsipeikė
jęs, vos nenukritau nuo suolo 
— aš nesąmoningai nusitvėriau už 
užuolaidos, prie kurios sėdėjau. Ne
laboji užuolaida nutrūko, ir mes 
turėjom progos pasižiūrėti į greti
mą klasę. Abudu mokytoju vienu 
laiku atsisuko ir pastebėjo nusikal
timą Galima buvo vienodai įtarti 
ir mane ir kitą berniuką, sėdėjusį 
anapus užuolaidos, Tačiau mano 
sumišimas išdavė mane. Mokytojas 
piktai liepė man prisiartinti prie 
jo ir gauti dvylika smūgių lazda. 
Aš atsistojau, dar neatsipeikėjęs 
nuo patirto išgąsčio, ir norėjau pra
šyti pasigailėti, bet baimė prirakino 
mano liežuvį. Mano kojos buvo, 
lyg pakirstos, šaltas prakaitas iš
pylė mano kaktą. Prisiartinęs prie 
mokytojo, prieš savo norą suklu
pau ant kelių. Baisioji lazda buvo 
pakelta, tada netikėtai pasigirdo 
balsas: „Nemuškite jo! Aš nutrau
kiau užuolaidą“...

Tą pasakė berniukas, sėdėjęs 
anapus užuolaidos. Jam liepė įeiti 
į mūsų klasę. Čia jis gavo dvy
lika smūgių lazda. Mano ' pirmoji 
mintis buvo nukreipti to berniuko 
neužtarnautą bausmę ir pačiam pa
siduoti kankinamam. Bet tą pada
ryti man pritrūko drąsos, o kada 
pirmas smūgis buvo suduotas, man 
buvo gėda prabilti.

Pasibaigus bausmei, nubaustasis 
berniukas praėjo pro mane, slėpda
mas iki kraujo sumuštas rankas. 
Eidamas jis iš pasalų man nusišyp
sojo ir tyliai ištarė žodžius, kurių 
aš visą gyvenimą neužmiršiu. „Ne- 
sikabinėk, vaike daugiau už užuo
laidos, nes lazda skaudžiai muša!“

Aš parpuoliau ant grindų ir pra
dėjau verkti. Tą dieną mane tuojau 
paleido namo.- Nuo tos dienos aš 
pradėjau kovoti su ta savo silpnybe 
ir dabar, pagaliau, galiu prisipažinti, 
visai nuo jos išsigelbėjau.

— Ar tu buvai kada vėliau su
tikęs savo narsųjį išgelbėtoją?—pa
klausė vienas svečias.

— Deja, ne, — atsakė sir Petri 
kas — jis buvo kitoje klasėje ir, 
be to, aš paskum greit išstojau iš 
Vestminsterio mokyklos.

— Bet Dievas yra liudininkas— 
tęsė jis, ir jo akyse pasirodė aša-
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VOLTEMADAS.
Rūpindamiesi kilų, (aime, mes casime saoąją. Plafonas.

ros, — kad aš dažnai norėdavau jį 
dar kartą pamatyti. Aš daug už
mokėčiau, jei galėčiau su juo susi
liesti taurėmis.

Tuo momentu kažkieno ranka 
priešais ištiesė savo stiklą. Nuste
bęs sir Patrikas mato, kad jo be
laisvis nori su juo sumušti stiklus.

— Sir Patrike, atminimui nutrauk
tos užuolaidos Vestminstery, —pa- 
pakilęs sakė savo tostą belaisvis.— 
Bet, matyt, tamsta blogai prisimeni: 
aš tada gavau ne dvylika, bet dvide
šimt keturius smūgius dėl to, kad 
galėjo nukentėti kitas...

— Atsimenu! Geriausiai atsime
nu!...—sušuko sir Patrikas. Bet—ar 
tai jūs ten buvote?

— Taip, tai jūs, — tęsė jis, ge
rai įsižiūrėjęs į belaisvį karininką. 
— Aš pažįstu jūsų veido bruožus, 
tai jūs..., bet kokioje uniformoje?!...

— Uniformoje jo didenybės ka
ralius, sir Patrike. Būdamas Skotų 
bajoras, aš išpildžiau savo pareigą: 
kartu su tėvu aš įstojau į karaliaus 
Karolio kariuomenę. Mano tėvo jau 
nebėra, ir aš negeidžiu sau kitokio 
galo. Viskas yra sutvarkyta. Aš no
riu tik vieno dalyko — išgelbėti 
karalių.

— O apie savo išsigelbėjimą jūs 
nepagalvojate? — paklausė sir Pe
trikas.

Belaisvis patraukė pečiais.
— Netenka galvoti apie savo 

kailį, jei yra svarbesnių dalykų,— 
atsakė jis tvirtu balsu. — Jei esi 
įsitikinęs kuo, tad nereikia sustoti 
pusiaukely, bet reikia tvirtai žengti 
iki galo. Aš veikiau įsitikinęs, ir 
esu pasiruošęs atsakyti už savo 
darbą.

— Ar jūs nepagalvojate, kad ga
lėtumėte kreiptis į mane ir laukti 

Kovo mėn. 4 d. Mažeikiuose. Iš kairės į dešinę sėdi: Lietuvos Banko skyr. dir. Tereseyičius, mo
kyt. Osteikaitė, mokyt. Laukytė, sktn. Ant. Saulaitis, didelis mažeikiečių skautų rėmėjas gimn. dir. p. 

Totorius, mokyt. Brazdžius, mokyt. Šlekys, mokyt. Bucevičius, mokyt. Narsutis.

mano padėkos? — paklausė sir Pat
rikas. — Kas būtų, jei aš galėčiau 
jus išgelbėti?

— Tada aš būčiau kaltas sulau
žęs Tamstos duotas savo pareigoms 
priesaikas, — skambėjo atsakas.— 
Aš nenorėčiau nusipirkti laisvę kito 
žmogaus sąžinės kaina.

Tuos žodžius taręs, suimtasis ka
rininkas vėl atsisėdo už stalo su 
sargyba tęsti nutrauktą vakarienę.

Sir Patrikas tapo tylus ir susi
mąstęs. Liepęs gerai elgtis su su
imtuoju, pats tą patį vakarą išvyko 
iš Njukestlio niekam nepasakęs, 
kur važiuoja. Grįžo jis tik po trijų 
dienų.

Ketvirtą dieną liepė pašaukti be
laisvį.

— Kada gi pagaliau aš būsiu tei
siamas? — paklausė šis. Juo grei
čiau viskas baigtųsi, juo geriau bū
tų. Man čia taip gera, kad aš, be
veik, jau nebenoriu mirti.

— Lorde Derbi!—graudžiu balsu 
kreipėsi sir Patrikas į belaisvį. — 
Prieš dvidešimt metų aš pamačiau 
tamstos kruvinus delnus ir išgirdau 
tyliai tamstos tartus žodžius: „Ne- 
sikabink daugiau už užuolaidos, nes 
lazda skaudžiai muša“. Aš atve
žiau protektoriaus pasirašytą pasi
gailėjimą ir dabar jau mano eilė 
pasakyti tamstai: „Nesiimk daugiau 
už ginklo prieš parlamentą, nes su 
Kromveliu sunku ginčytis."

Šiuos žodžius taręs, sir Patrikas 
apkabino lordą Derbi. Juodu vi
sada pasiliko geriausi bičiuliai, nors 
buvo skirtingos jų nuomonės politi
niuose klausimuose.

Išvertė psktn. V. Kastanauskas.

Ties Gerosios Vilties iškyšuliu, 
Afrikoje, stovėjo laivas, norįs plauk
ti į Bataviją, rytų Indijoj, nuleidęs 
inkarą. Jis laukė gero vėjo, kai 
staiga pakilo baisi audra. Ji, šėlda- 
ma dvi dienas ir dvi naktis, sulaužė 
laivo stiebus, sudraskė būręs, nu-, 
traukė inkaro virves ir visaip jį 
mėtė. Pagaliau laivas buvo užneštas 
ant seklumos, ir čia jį vilnys smar
kiai draskė. Tai pamatė pajūryje 
esančio kaimo gyventojai. Noriai jie 
padėtų nelaimingiesiems, esantiems 
laive, bet, deja, negalėjo, nes neturė
jo jokio plaukimui prietaiso.

Tarp jų buvo ir Voltemadas, se
nas, 70 metų, ūkininkas. Jis, nė 
žodžio nesakydamas, nubėgo į savo 
trobelę, užsisėdo ant savo arklio ir 
nujojo į jūrą, šaukdamas:

— Žmonės, negaiškit, gelbėkit 
anuos nelaiminguosius. Voltemadas 
įjojo į putojančią jūrą ir, kovodamas 
su didžiulėmis bangomis, priplaukė 
arti laivo ir šaukė į nelaiminguosius:

— Greitai šokite du iš laivo į 
jūra ir stverkitės už mano arklio 
uodegos! Dievas mums padės. Pas
kui aš vėl atplauksiu ir gelbėsiu 
kitus.

Skubiai šoko du žmonės iš laivo 
jūron, pasigriebė už arklio uodegos, 
ir visi laimingai pasiekė krantą.

Tuoj po to vėl metėsi narsusis 
senis į ūžiančią jūrą, vėl prisišaukė 
du nelaiminguosius iš laivo ir dar 
kartą laimingai atvyko į krantą.

Nieko nelaukdamas tuo pačiu 
būdu grįžo jis vis atgal, iki išgel
bėjo 14 žmonių gyvybę.

Tada jau net išgelbėtieji prašė, 
o giminės ir draugai su ašaromis 
meldė jį, kad jis daugiau savęs į 
pavojų nestatytų, bet Voltemado tai 
nesulaikė. Jis nieko negirdėjo ir 
nieko nematė, kaip tik tuos, kurie 
dar buvo pavojuje. Jis vėl išplaukė 

į laivą ir vėl, kaip 
anksčiau, prisišau
kė du. Bet nelaimė! 
Nežiūrėdamas Vol
temado draudimo 
nešokti jūron dau
giau kaip dviem, 
iš laivo šoko dar 
trečias žmogus, ku
ris krisdamas už
sikabino už jau nu
silpusio arklio ka
klo,nutraukė vargšą 
gyvulį į gelmes, pri
gėrė pats, prigirdė 
ir du savo draugus
ir..., o vargas jam,... 
tą šaunųjį Voltema- 
dą. Vertė V-kas.
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Kopenhagos rotušėj yra toks 
automatiškai nuolat judąs liftas1). 
Jis slenka nuolat iš aukšto į aukštą, 
ir norintieji juo pasinaudoti turi 
įlipti ar išlipti jam bejudant. Norint 
lengvai į jį įkopti ir patogiai pasi
kelti į norimąjį aukštą, reikia ne- 
žiopsoti ir gerai pataikyti įlipti.

Jei apsirinki, tai gresia pavojus 
nukristi žemyn arba 
užsigauti galvą į lifto 
durų viršų.

Mačiau, kaip viena 
apysenė moteris prisi
artino prie lifto ir 
kurį laiką . atsidėjusi 
žiūrėjo, kaip jis eina. 
Vieną liftą ji pralei
do. Kada prisiartino 
kitas, ji žengė žingsnį 
priekin, bet tuoj pra
dėjo svyruoti ir nesi
ryžo padaryti reika
lingo judesio, kad at
sidurtų lifte. Kada 
priėjo dar vienas lif
tas, ji prisiartino per 
anksti, o dar į kitą ji 
pavėlavo.

Gerą pusvalandį ji
nai apie tą liftą stipi
nėjo, mėgindama, bet 
nedrįsdama, iki paga
liau pamojo į tą jai 
nevykusį triūsą ir pa
sišalino. Lengvai ji 
pasirinko ramybę 
užuot rizikavusi, nors 
tuo ji galėjo pasiekti 
savo tikslą kur kas 
geriau.

Šis mažas nuotykis turi daugelį 
mūsų pamokyti.

Kai šis apsakymas pirmą kartą 
pasirodė spaudoj, manęs kritikai 
klausė, kodėl aš, būdamas skautas, 
nepadėjau tai moteriai. Prisidengiau 
atsakymu, kad, jei skautas padaro 
gerą darbą, jis neskelbia, kiek jis 
jame prisidėjo, net jei jo pastangos 
ir nebuvo vaisingos.

Atsarga reikalinga kiekvienam 
žingsny gyvenime, nes mažas žings-

1) Žmonėms kelti mašina, vartojama 
aukštuose namuose greta laiptų. 

nelis žmogaus karjeroj gali turėti 
labai didelių vaisių į bloga ar gera.

„Iš mažo grūdelio išauga didis 
ąžuolas." Jaunas žmogus linkęs pa
daryti dėl savo nepatyrimo, dėl 
„nervų“ stokos tai, ko vyresnysis 
nesiryžta. Jis puls ten, kur bijotų 
eiti ir vaiduokliai.

Ir vis dėlto kiekvieno jauno žmo

Kuris nesiryžta — pralaimi.
Piešė Rob. Baden-Powell’is.

gaus gyvenimo laivelis pakely turi 
sutikti tam tikrų iš anksto nemato
mų — povandeninių pavojų, ir ge
rai yra, jei tie, kurie jau panašiu 
keliu yra ėję, palydi jį savo pa
tarimais.

Kas bevelijo tokių įspėjimų ne
klausyti, tad geriausiu atveju jam 
tenka sugaišti pakely, jei nenukrypti 
į šalį ir nenueiti šunkeliais.

Apie povandeninius pavojus aš 
kai ką nurodžiau savo knygoje2), 
kurios atskiruose skyriuose kalbama

2) R. Baden Powell «Rovering to Success.» 

apie sportą, alkoholį, moteris, poli
tikavimą. Be ten pažymėtų, žinoma, 
dar yra labai daug gyvenime laivui 
gresiančių povandeninių pavojų, 
su kuriais susiduria kiekvienas žmo
gus, bet kurie gali būti įvairūs įvai
riose aplinkybėse. Todėl kiekvie
nam jaunam žmogui iš "anksto 
negali būti nurodyta, kaip jis turi 
kiekvienam žingsny pasielgti. Beja, 
kas gi galima patarti?

„Pirmiausia savo kailis“ — tai 
©balsis, kuris turi, žinoma, savo ir 
gerų ir naudingų pusių, įsidėmėtinų 
ir senam ir jaunam: kiekvienas turi 
saugoti savo kailį, kad bent jo 
autobusai nesuvažinėtų.

Vargšė būtų Anglija, jei britų 
charakteryje būtų paveldėtas bailu
mas! Tatai reikštų žuvimą, jei jos 
paaugančioji šios dienos karta nu
stotų didesnių žygių pamėgimo ir 
nuotykių ieškojimo, jei būtų rūpi
namasi tik apie ramų gyvenimą, o 
ne ieškoma įdomių darbų ir ne ri
zikuojama.

Pirmiausia, jaunimas nustotų gy
venimo paties skonio, o, be to, 
šalies reikalai labai greit nusmuk
tų • • ;

„Pirmiausia savo kailis; kiekvie
nas apie save tęsirūpinie!“ — tie 
žodžiai per greit visų pamėgiami, 
priimami kaip obalsis ir ypačiai 
turi pasisekimo tarp bailesniųjų ir 
nemokančiųjų pasiryžti. Geriau tad 
prisiminti Chaucer, kurs įkvėpdavo 
mūsų tėvų tėvus, kada skelbė daug 
galingesnį obalsį: „Kas niekuo ne
rizikuoja, nieko nelaimi“.

Bet gyvenimo planai negali būti 
per kietai nustatomi. Kada esi pa
siryžęs eiti tam tikrą kelią ir jau 
ruošiesi tai padaryti, kito draugiš
ka ranka gali nurodyti: „Ne, ne 
šituo keliu, o štai anuo geriau 
eiti!“

Toks bent mano patyrimas. Jei 
man tektų rašyti svarbiausių mano 
pergyvenimų istoriją, aš būčiau 
linkęs tą rašinį pavadinti „Mano 
gyvenimo netikėtumai“.

Beveik kiekvienas įvykis buvo 
nelauktas, nenumatytas ir įvyko 
ne taip, kaip anksčiau buvo ma
nyta.
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Skaučių vadovių kursai.
Nevisos mūsų sesučių turėjo 

laimės dalyvauti vadovių kursuo
se Kaune. Todėl norėčiau bent 
trumpai papasakoti, kaip gyveno 
ir ką veikė skautės pirmame savo 
suvažiavime — kursuose.

Vasario m. 15 d. jau nuo pat 
ryto traukė skaučių būreliai iš sto
ties į savo būstinę — „stovyklą“, 
gražiausiąją Kaune dr. V. Kudir
kos mokyklą.

2 vai. po piet suvažiavimo daly
vės turėjo užsiregistruoti šaulių są
jungos skaitykloje. Prie trijų regis
tracijos stalelių stovėjo ilgos skau
čių eilės. Koks džiaugsmas buvo 
kursų rengėjoms, kai jos pamatė, 
jog pirmasis suvažiavimas rado 
tiek daug pritarimo!

4 vai. šaulių sąjungos salėje bu
vo atidarymas. Atidarė sktn. p. S. 
Čiurlionienė, sveikindama atvyku
sius svečius — p. Švietimo Minis- 
terį, pradžios mokyklų departamen
to direktorių p. Vokietaitį ir šefo 
pavaduotoją dr. Alekną, taip pat ir 
suvažiavimo dalyves. Po to pasakė 
kalbą p. Švietimo Ministeris. Jis 
džiaugėsi matydamas tokį skaitlin
gą atvykusių skaičių, o ypač svei-

Pietų Afrikos valstybėj parenkant 
valdininkus buvo priimta per obal- 
sį šie žodžiai: „Būk pasiruošęs!"

Kam pasiruošęs?
Visokiems įvykiams—atsakymas. 

Ir iš tikrųjų, tai tiko parenkamiems 
žmonėms, nes iš Pietų Afrikos val
stybės tarnautojo buvo reikalauja
ma bet kuriuo laiku tai mankštinti 
laukinį arklį, auklėti vaiką, pasi
statyti sau pačiam namelį, vykdyti 
[statymą tarp čiabuvių gyventojų, 
teisti vietos ginčus, būti kareiviu, 
pirmos pagalbos teikėju ir t. t. Ir 
kiekvienas visą tą darė gerai, bet 
tai buvo lengva, jei buvo laikomasi 
principo: „Būk pasiruošęs, budėk!"

Taip pat yra ir gyvenime. Būti 
pasiruošusiam visa kam, reiškia 
turėti charakterio, sveikatos ir nu
simanyti. Šitai galima pasiekti tik 
per paties savęs tobulinimą, tad 
nuo kiekvieno žmogaus pareina 
patį save paruošti.

Matyk ir kas blogiausia, bet žiū
rėk tik į tai, kas geriausia!

Tas, kuris laikosi dėsnio, kad 
svarbiausia — savo kailis, turi būti 
likimo nubaustas, nes „Niekuo neri
zikuosi, nieko nelaimėsi".

Vertė V. Čečeta. 

kintinos mokytojos, kurios savo 
atsilankymu parodo, kad joms rū
pi kilnioji skautybės idėja. Juk jų 
idealas — išauklėti savo mokinius 
gerais žmonėmis ir naudingais sa
vo tautai piliečiais. Ar ne to pa
ties siekia skautystė? Tad mokyto
jai, sakė p. Ministeris, turėtų būti 
pirmieji skautystės draugai.

P. Švietimo Ministeriui padėkojo 
suvažiavimo dalyvės džiaugsmin
gais aplodismentais. Toliau sktn. p. 
S. Čiurlionienė tarė žodį skaučių 
vadovėms. Klausėm visos sužavė
tos, pasižadėdamos širdyje sekti 
nuoširdžius patarimus. „Karai, įvai
rios priespaudos sunkiai užgulė 
mus visus, sako p. Čiurlionienė, 
išugdė mumyse daug ydų. Rytdie
na, vasario 16-toji diena, brangios 
mums laisvės atgavimo diena, tad 
pasižadėkim skautės rytoj prie ple
vėsuojančios vėliavos, ir bažnyčio
je, nugalėti bent vieną didžiausią
ją savo ydą“. Ši mintis paveikė 
visas, ir atrodė, kad jau šią valan
dėlę daug kas pasižada kovoti.

Kalboms pasibaigus buvom pa
skirstytos į draugoves. Ir pirmąją 
suvažiavimo dieną užbaigėm teatre.

Antroji kursų diena. Ji ypatinga 
— tai vasario 16- diena! Rytą žy
giuojam visos prie vyriausiojo skau
tų štabo būklo pakelti pirmąjį kar
tą savo skautiškąją vėliavą. Iškilo 
vėliava. Kiek rankų, ištiestų į ją 
didžiuoju saliutu! Tylos minutė ir— 
ji pagerbta. Brangi Tu mūsų skau
tiškoji vėliava!

Po vėliavos pakėlimo einam į 
užsiėmimus. Sktn. E. Barščiauskai- 
tė pasakoja mums apie tai, kaip 
įsikūrė skautų org-ja, ir ką veikia 
viso pasaulio skautės. Toliau laikė 
paskaitą p. O. Krikščiūnienė: „At
sakingumo ir iniciatyvos jausmo la
vinimas“. Paskaitai pasibaigus nu
ėjom į bažnyčią padėkoti Dievui, 
kad palaimino Tėvynę, ji — laisva, 
ir kartu paprašyti Jo, kad grąžin
tų mums brangųjį Vilnių. Iš bažny
čios grįžusios papietavom, o pas
kui vėl į užsiėmimus, klausom 
sktn. Goberienės paskaitos „Vilkiu
kų ir paukštyčių organizavimas“, 
kartu buvo pademonstruota pavyz
dinga jų sueiga. Paskaitai pasibai
gus žygiuojam visos prie karo mu- 
zėjaus nuleisti tautos vėliavą. Patsai 
dangus pritarė tautos šventei—jis 
baltąsias snieguoles atsiuntė pa
puošt mūs tamsią žemę! Tylios, su
simąsčiusios krito jos ant pilkojo 
paminklo ir ant tamsiųjų šalia sto
vinčių eglių... karo muzėjaus so
das virto stebuklingąja žiemos pa
saka. Ilgai gėrėtis mums neleido; 

nuleista didžioji vėliava, didžiuoju 
saliutu pagerbiam ją ir viena iš 
mūsų draugių turėjo laimės atsi
klaupus prie karžygių paminklo pa
dėti gyvų gėlių nuo viso mūsų su
važiavimo, ir vėl prie užsiėmimo, 
klausyti p. Čiurlionienės pašneke
sio. Vėl mes sužavėtos klausom, 
vakarą praleidžiam teatre.

Trečioji suvažiavimo diena — 
paskutinioji. Vėl nustatyta tvarka 
einam į užsiėmimus. Sknt. D. Ke- 
siūnaitė pasakojo apie vyresnes 
skautes, sktn. A. Šenbergienė — 
„kaip parinkti vadovę ir kokia ji 
turi būti", sktn. Goberienė dar apie 
vilkiukus — paukštytes, jų egza
minus ir įžodį. Ateina pietų lai
kas ir mes išsiskirstom, o po pie
tų vėl paskaitos. Sktn. V. Čeče- 
tienė papasakojo apie skaučių or
ganizavimą ir vadovavimą, sktn. 
E. Barščiauskaitė^ — apie „Gyve
nimą gamtoje". Susidomėjusios 
klausom, prisimenam savo įspū
džius iš to gyvenimo gamtoje ir 
gailimės, kad dabar matom ne ža
liuojantį mišką, o tik pilkąsias au
ditorijos sienas.

Užsiėmimai pasibaigė. Vakare 
einam visos, o kartu ir visas Kauno 
tuntas, į Rotušę — laužą pasilinks
minti. Praeidami pro p. Prezidento 
rūmusv didžiuoju saliutu pagerbiam 
savo Šefą.

Rotušės salės viduryje dirbtinis 
laužas, prie jo sėdi p. Čiurlionienė 
ir pasakoja mums apie skautiškus 
pasilinksminimus; kokie jie yra ir 
kokie turėtų būti—gamta juk arti
miausias skautui draugas. Tad iš 
gamtos turim mes semtis vaizdelių 
savo pasilinksminimams. O kiek 
grožio ir paslapčių slepiasi joje! Tik 
paieškokim — ir atrasim daug, ko 
anksčiau nematėm. Tas pašnekesys 
buvo gražiai iliustruojamas Kauno 
Birutės draugovės skaučių. Matėm 
„Varlikių šokį“ „Saulės smūgį" ir 
„Bailės pašiepimą“.

Aplink ratu susėdusios klausom, 
žiūrim į negyvąjį laužą ir staiga 
taip ilgu pasidaro sieloje... Prisime
na vasaros stovykla miške. Taip 
noris išgirsti tylią medžių kalbą, 
noris pamatyti spindinčias danguje 
žvaigždutes, o laužo liepsnojančio 
ilgu!

Pasilinksminimą baigiam šokiais. 
Jau ir po kursų?! Kaip laukėm, 
nekantravom jų — trys dienos ir 
jau visa praeityje! Liūdna išsiskirti, 
nes suspėjome jau pamilti viena 
kitą. Tačiau kam liūdėti? Juk vasa
rą mus laukia stovykla! Ten laiko 
daug turėsim, pasisakysim, ko dabar 
gal nesuspėjome. Gėrėsimės žvaigž
dėtu dangumi, klausysim miško 
paslapties ir... bursimės prie laužo!

L.
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1 / / . / E.Thompson Seton

stmaži laukinukai^
VII.

Ramusis vakaras.
Buvo ramus birželio vakaras, antrosios dienos 

„paukščiagystės" metas. Atrodė, kad giesmininkų yra 
nesuskaitoma daugybė. Beveik kiekviename medyje, 
kiekvienoje šakoje tupėjo paukštukas, kuris, rodės, ims 
ir plyš iš džiaugsmo ir vis kažkaip išvengdavo tos 
nelaimės.

Vaikams einant keliu pagal sodo tvorą, atplasnojo 
vanagas, nutildydamas giedojimą tam tikrame plote. 
Daugelis giesmininkų pasislėpė, bet vienas pievinis 
vieversys, kuris švilpavo ant stulpo aikštėje, dabar 
veltui ieškojo kur pri
siglausti plačiajame 
lauke. 0 vanagas buvo 
jau čia pat. Vieversys 
šovė į šalį ir leidos, 
kiek įkabindamas, į 
sodą, o sakalas paskui, 
greit prisivijo ir kita
me akimirksnyje būtų 
sustvėręs išsigandusį 
giesmininką, bet iš 
obelių išpuolė mažas 
juodai baltas paukš
tukas. Balsiai ir šiurkš
čiai sučirškęs—savo 
karo šūkį, kurį keletą 
kartų pakartojo, pa
šiaušęs savo pilkas gal
vutės plunksneles taip, 
kad pasirodė kraujo 
ir liepsnos spalvos pa- 
skiauterė — jo karo 
spalvos—jis leidos tie
siai prie didžiulio gro
buonies.

— Kliker — a—kli- 
ker,—spygtelėjo jis ir 
kibo į didžiulį, dešimt 
kartų didesnį vanagą. 

—Kliker—a—kliker! 
—spygtelėjo, vėl kaip 
karys, šaukiąs savo 
karo šūkį, juodai balta akstimi krito žemyn ir patai
kė lygiai tarp pečių vanagui kaip tik tuo metu, ku
riuo vieversėlis, netekęs vilties, krito ant plikos žemės 
ir paslėpė savo galvutę nuo prisiartinančio mirties 
smūgio.

„Kliker—a—kliker“ pasigirdo dar kartą, ir vana
gas apsisuko, ūmios baimės apimtas. „Kliker—a—kli
ker" vėl pasigirdo, ir nenugąsdinamas mažas karžy
gys vėl puolė vanagą tarp sparnų, snapeliu basnoda- 
mas ir draskydamas.

„Kliker—a—kliker“ dar kartą pasigirdo karo šū
kis. Vanagas, kiek įkabindamas, nėšinos šalin, bet 
paukštukas didesnę laiko dalį ant jo jojo. Kelios ru
dos plunksnos nuplevėsavo, tolumoje vanagas suma
žėjo į žvirblį, o paukštukas — į musę ant jo kūbrio. 
Pagaliau vanagas nėrė į tankumyną, o paukštukas su
grįžo namo, vieną ar du kartu džiūgaujamai sušukęs 
savo karo šūkį, greičiausiai tam, kad pataitė žinotų, 

Kliker—a—kliker,—spygtelėjo jis ir kibo į didžiulį, 
dešimt kartų didesnį vanagą.

jog jis sugrįžta, nes ji užskrido ant aukštos obelies 
šakos, kad galėtų pasveikinti sugrįžtantį didvyrį. Jis 
sugrįžo, kartas nuo karto sukliker—a — klikeriuoda- 
mas—paskui, kada buvo arti jos, pakilo žaibo grei
tumu penkiasdešimt pėdų į orą ir puolė žemyn, 
spiegdamas savo karo šūkį be paliovos, šaudydamas 
zigzagais ir nuostabiausiai vartydamasis ir sukinėda
masis — tai šen, tai ten, šonais, žemyn, duodamas 
mirštamiausius smūgius į dešinę ir į kairę įsivaizduo
tam priešui, paskui vėl pakilo, tą patį vėl padarė du 
ar tris kartus, lyg parodyti, kaip jis buvo nepailsęs 
ir kaip geriau būtų sugebėjęs viską padaryti, jei būtų 
reikėję. Paskui, paskutinį kartą puolęs ir paleidęs 

visą srovę savo šūkių, jis puolė į 
krūmus priimti sveikinimų tos, kuriai 
visa tai buvo paskirta ir kuri buvo 
vienintelis žiūrovas, kurio nuomonė 
jam rūpėjo.

— Na, ar tai ne puiku, — tarė 
Samas su regimu nuoširdumu ir ma
lonumu. Jo balsas pažadino Yaną ir 
sugrąžino į šį pasaulį. Jis buvo visas 
paskendęs tyliame gėrėjimesi nenu
gąsdinamu mažu paukščiuku.

Prieš juos keliu pabėgėjo vakari
nis žvirblis, kuris kiekvieną kartą, 
kaip jie prisivijo, nuplasnojo kelis 
žingsnius ir parodė skrisdamas baltas 
pauodegio plunksnas.

— Tai pilkpaukštis, — pastebėjo 
Samas. •

— Ne, tai joks pilkpaukštis; tai 
vakarinis žvirblis, — sušuko Yanas 
nustebęs, nes žinojo, kad jo tiesa.

— Na, aš nežinau,—tarė Samas 
pasiduodamas.

— Juk tu sakei, kad pažįsti 
kiekvieną paukštį, kuris skraido, ir 
visa apie jį, — nustebo jo draugas, 
nes jis dar ryškiai atsiminė pirmą pa
žinties dieną.

Samas sušniokštė: „Aš nepažinau 
tavęs tada. Aš tau tyčia gyriaus, 
kad tu pamanytum, jog aš nepa
prastas vaikas, ir tu tikrai pamanei 

— bent kuri laiką.
Raudongalvis genys, nešinas geltonu drugeliu, 

užskrido ant tvoros stulpo priešais juos ir ėmė į juos 
žvalgytis, prisiartinus. Nusileidžiančios saulės spindu
liai ant jo plunksnų, alyvaspalvis stulpas ir geltonas 
drugelis sudarė gašų gašlausią spalvų derinį ir suvir
pino Yaną džiaugsmu. Pievinis vieversys toliau ant 
stulpo, mėlynėlė ant kito, ir vakarinis paukštis ant 
akmens, visi prisidėjo jo akį ir ausį žavėti, kol Sa
mas sušuko:

— Ak, ar tai ne puiku! — o Yanas buvo tarsi 
kažkokio liūdno džiaugsmo nebyliu paverstas.

Paukščiai nekenčia vėjo, ir ta diena buvo viena 
iš tų paukščių dienų, kurios ateina tik su visiška tyka.

Jie praėjo pro daržinę su keliais šimtais porų 
skraidančių ir čirškiančių kregždžių, kelio krantelyje 
buvo didelė kolonija blezdingų, prie upelio buvo upi-
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nių paukščių, o raiste raistinių — visi jie nesuskaito
momis daugybėmis skraidė, čiauškėjo, žaidė..

Yanas buvo pagautas gamtininko džiaugsmo, ma
tydamas tiek daug gyvų padarų. Samas taip pat jautė 
tą džiaugsmą; jis nutilo, ir berniukai pusmylį i mies
telį nuėjo, netardami žodžio. Miestelyje jie atsiėmė 
batus. Samas juos pasikabino ant kaklo ir berniukai 
leidos namo. Saulė jau buvo nusileidusi, bet paukš
čiai dar knibždėjo, ir vakaras juos dar vis žavėjo. 
Prie upelio giesmininkas žvirblis, o aukštai vinkšnose 
raudongurklis dar vis liejo savo skambią giesmę prie
blandoje.

— Kad galėčiau čia visados būti, — tarė Yanas, 
bet jis truputį krūptelėjo, prisiminęs, kaip jis neno
romis čia vyko.

Tarp jų įsiviešpatavo tyla, pamažu traukiant 
temstančiu keliu namo. Abudu vaikai buvo giliai su
simąstę.

Staiga viršuj jų galvų medyje suaidėjo garsus, gąs
dinamas, bet ir švelnus „ohoo—o—hoo—o—hoooooo“, 
kaip milžiniško karvelio suburkavimas. Jie stabtelė
jo ir Samas kuštelėjo: „Pelėda; didžioji pelėda". 
Yanui širdis apsalo iš malonumo. Visą savo gyveni
mą jis buvo skaitęs apie pelėdas ir net buvo matęs 
jų gyvų narvuose, bet dabar pirmą kartą išgirdo gar
sųjį tikros gyvos laukinės pelėdos šaukimą, ir tai bu
vo malonus patyrimas.

Dabar jau buvo visiškai sutemę, bet dar daugy
bė balsų skelbės. Miške giedojo naktinis paukštis, 
šimtai varlių kurkė, keistas skambus, juokiąsis šauks
mas ant raisto kūdros abiem jiem davė galvosūkio, 
paskui iš tankaus tankumyno juodos tamsumos pa
sklido giesmininko žvirblio maloni saulėta giesmė 
taip pat traškiai ir linksmai, kaip dienos metu.

Jie klausės atsidėję, laukdami pakartojant sere
nados, kai skardus, bet negarsus „wa-wa-wa-wa-wa- 
-wa-wa-wa“ pasiekė jų ausis iš tankios medžių 
giraitės.

— Ar girdi? — sušuko Samas.
Garsas vėl pasigirdo, virpamas unkštimas, matyti 

daug arčiau. Jis buvo gana skardus, visai nepaukš- 
tiškas, ir Samas kuštelėjo:

— Tai rakūnas — tai rakūno unkštimas. Galė
sime kada nors ateiti čia, kada bus sezonas, ir su
rengti rakūnų medžioklę.

— Ak, Šamai, tai būtų puiku! — tarė Yanas.
— Kaip aš norėčiau dabar tai padaryti! Aš dar 
kaip gyvas nesu matęs rakūnų medžioklės ir šiaip 
jokios medžioklės. Nejaugi turime laukti iki sezono?

— Taip, tada lengviau rasti jų. Pasakai savo 
rakūnams: „Aš su savo šunimis susitiksiu su jumis 
šiandien vakare“, ir jie tikrai ateis į pasimatymą.

— Bet juk jų ir dabar yra, nes mes tik ką gir
dėjome juos unkščiant, o dabar štai dar vienas unkščia.

Ilgas silpnas „lil-lil-lil-lil-lil-li-loo" dabar ataidė
jo pro medžius. Garsas buvo panašus į ankstesnįjį, 
tik buvo kur kas švelnesnis ir malonesnis.

— Čia kaip tik ir apsigauni, — atsakė Samas,
— ir čia ne vienas medžiotojas apsigauna. Paskutinį 
kartą saukė pelėda. Juk garsas buvo švelnesnis 
ir panašesnis į švilpimą kaip rakūno unkštimas.

Šaukimą jie keliolika kartų girdėjo iš medžių. 
Tai buvo malonus darnas garsas, ir Yanas atsiminė, 
koks gižus buvo raki 
o vis dėlto daug 
dviejų garsų atskirti.

Jiems prisiartinus prie medžio, iš kurio pelėda 
saukė tam tikrais protarpiais, pro jų galvas pralėkė 
pilkas gumulas, paslėpdamas saują žvaigždžių akimirks
niui, pralėkdamas, bet nesukeldamas jokio'^triukšmo. 

uno unkštimas, palyginus su juo, 
medžiotojų niekad neišmoksta tų

„Štai ji nuskrido", kuštelėjo Samas. „Tai spiegiančioji 
pelėda. Tik ne kažin koks buvo jos spiegimas, a?“ 
Neilgai trukus po to Yanas užtiko poeto Lowellio 
eiles, kuriose pasakyta, kad „spiegiančiosios pelėdos 
giesmė yra maloniausias garsas gamtoje", ir suprato, 
kaip nepritaikytas yra vardas.

— Aš noriu eiti rakūnų medžioti, — traukė 
Yanas toliau, ir tame sakinyje buvo girdėti kiek jo 
gilaus prigimto atkaklumo, kuris paprastai nebuvo 
žymus jo mandagioje kalboje.

— Gerai, — atsakė Samas, nes jis jau pradėjo 
pažinti, ką ta gaida Yano balse reiškia. — Tikrai 
eisime medžioti, jei jau taip pradedi kalbėti, kadangi 
medžioklę, žinoma, galima surengti. Matai, aš žinau 
daugiau apie žvėris, kaip apie paukščius, — traukė 
jis toliau. — Aš greičiau būsiu dantų gydytojas, 
kaip medžiotojas, bet vis dėlto labai norėčiau pabūti 
medžiotoju kurį laiką, ir aš priverčiau tėtę prižadėti, 
kad jis pasiims mane kada nors į medžioklę. Gal 
mes galėsime nušauti stirną, jei nueisime dešimt my
lių į Ilgąjį Raistą. Aš tik norėčiau, kad tėtė ir senis 
Calebas nebūtų susipešę, nes Calebas pažįsta girią 
kaip savo penkis pirštus, o jo senas kurtas yra dau
giau rakūnų į medžius sulaipinęs, kaip^galėtum su
skaityti.

— Na, jei tai vienintelis rakūninis šuo, kurį ga
lima gauti čia, aš jį gausiu. Pamatysi, — atsakė 
Yanas.

— Aš tikiu, kad gausi,—atsakė Samas balsu, ku
riame skambėjo ir pasigėrėjimo ir juoko.

Išvertė Vikt. Kamantauskas.
B. d.

Kaip malonu vasarą keliauti baidarka Lietuvos upėmis! 
Baidarkoje vežiesi visus reikalingus daiktus, niekas 
neberūpi ir tik plauki, kur neša srovė. Ši nuotrauka 

r padaryta šią vasarą, kai iš Anykščių stovyklos du skau
stai baidarka aplankė Kauno skautų stovyklą, kuri 

^buvo prie Ukmergės Dukstyncs miške.
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Jurų skautai S. ir J. Baubliai.

Kaip pačiam padaryti dvivietę baidarką.
Žemiau aprašytoji baidarka—dvivietė, 4,5 m. ilgio, 75 cm. 

I očio, 25 cm. aukščio, išlaiko 200 klg. svorio.

Bendros pastabos darant baidarką.
Baidarką dirbti geriau dviese. Darbui reikia parinkti tin

kamą vietą, gerai įsiskaityti ir suprasti baidarkos konstrukciją 
ir turėti apie 80 litų ir maždaug dvi savaites laisvo laiko. 
Dirbti reikia atsargiai, apgalvotai, nes dažnai mažas neapsi
žiūrėjimas yra didelio nepasisekimo priežastimi.

Baidarkos dalių paaiškinimas, medžiaga ir įrankiai.
Baidarka sudaryta iš medinių griaučių, aptrauktų nepra- 

leidžiančiu vandens apvalkalu arba paprasta linine drobe, nu- 
dažyta aliejiniais dažais. Griaučiai susideda iš šių dalių:

Špantai — baidarkos šonkauliai (skersiniai). Šioje 
baidarkoje yra jų trys. Jiems reikalinga 1,5 cm. storio uosinė 
lenta, kurios plotas nemažiau 2000 cm.2 (1 m. ilgio, 20 cm. 
pločio). Špantų išmieros ir forma parodyta I braiž.

Števniai — baidarkos priešakis ir užpakalis. Reika
linga uosinė lenta 80 cm. ilgio, 20X1,5 cm. Forma ir išmie
ros 1 braiž.

Grotelės — dvi reikos, jungiančios števnius ir špantus, 
sudaro baidarkos dugną. Dvi pušinės lentos 5 m. ilgio, išobliuo- 
tos iki 3X1,5 cm. (Br. 1 ir 2—A). Skersinėms lentelėms rei

kalinga pušinė lenta 1,60 m. 14X1 cm. Iš jos padarome 8 
lenteles po 40 cm. ilgio, 6X1 cm. (Br. 2—B).

Išilginės šoninės reikos (lystės) — 6 (kiekvie
nam šone po 3) 5 m. ilgio, 1,5X2 cm. lystės, jungiančios 
števnius ir špantus. Vienas šonas apvalus. (Br. 1 ir 2—A). 
Jas išplauname iš pušinės, be šakų, lentos, arba perkame jau 
išplautas, ir kiek reikia nuobliuojame.

Falšbortas — sudaro baidarkos angą. Jis susideda iš 
vidurinio ir išorinio falšborto. Prie vidurinio falšborto tvirti
namas apvalkalas. (Br. 1). Reikalinga pušinė 2,5 m. ilgio, 
6X2,5 cm. lenta, kurią išilgai perpiaunam pusiau ir suploninam 
iki 2,5X2 cm. Išoriniam falšbortui reikalingos dvi uosinės 
lentos 2,5 m. ilgio, viename gale 7 cm. pločio; kitame 5 cm. 
ir 1 cm storio (Br. 2—A, Br. 1). Išorinis falšbortas apsaugo 
sėdinčius baidarkoje nuo bangų taškymo.

Kilis — reika baidarkos apačioje, einanti nuo števnio 
iki števnio (Br. 1. Br. 2—A). Reikalinga pušinė lenta 4,30 m. 
ilgio 2X3 cm. Kilis apsaugo baidarkos apvalkalą nuo trini- 
mosi į upės dugną užvažiavus ant seklumos.

Geležiniai kampeliai reikalingi špantų dalių su
jungimams. Viršutinių špantų kampų sujungimams reikia 12 
kampelių stačių, 1,5 cm. pi. ir 1 mm. storio. (Br. 1). Jie yra 
vartojami langų rėmų sujungimams. Žemutiniams kampams 
taip pat 12, bet bukų (Br. 1). Juos užsakome pas kalvį.

Šiame ^brėžinyje parodyta števnio ir trijų špantų (baidarkos šonkaulių) forma ir išmieros. Pirmiausia reikia iš popierio pada
ryti pagal tuos brėžinius tikro didumo iškarpas ir nubraižius lentoje, išpjauti. Norintiems „Sk. Aido“ adm- gali atsiųsti šitą 
brėžinį natūralaus didume, toks brėžinys kainuos 4 litus. Butų įdomu, kad tie, kurie pasiryš baidarką pasidaryti, parašytų 

redakcijai laiškelį.
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Baidarka yra lengva valtelė, kurios mediniai griaučiai aptempti nepraleidžiančia vandens drobe. Kaip malome, vietos joje yra 
dviem žmonėm, kurie sėdi ant dugno, veidu į tą pusę, kurion plaukia. Iriasi irklu, turinčiu lopetėles abiejuose galuose. Brėžinyje 
parodyta viršuj — baidarka ir jos griaučiai iš viršaus, apačioj — griaučiai iš šono. Vidury duoti detalių brėžiniai, jų pa

aiškinimas tekste.

Baidarkos dalių sujungimams naudojami geležiniai sraigtai 
(šrubeliai). Reikalinga jų maždaug:

4 cm. ilgio
3 cm. „
2.5 cm. „
2 cm. „
1.5 cm. „

št.
št.
št.
št.
Št.

— 6
— 31
— 54
— 40
—100

Be to, 2 varžtai su varžeklėmis 5 cm. ilgio,r0,5 cm. storio 
ir drobei prikalti mažų viniukų plačiom galvutėm apie 200 gr.

Reikalingiausieji įrankiai-, pjūklai, oblis, leistuvas, plaktu
kas, atsuktuvai, replės, grąžtai, rašpilis, pielyčios medžiui ir 
geležiai, yla, 2 teptukai ir medinis kampainis.

Dalių ir griaučių darymas.
Špantai — arčiau prišakio pažymėtas Nr. 1, vidurinis 

Nr. 2 ir užpakalinis Nr. 3 (Br. 2—A. Br. 2—B.). Špantų forma 
ir išmieros parodytos br. 1. Kiekvienas špantas susideda iš 
4 dalių. Iš storesnio popierio pagal brėžinį padarę kiekvieno 
španto dalių šablonus, nupaišom juos ant jiems skirtos lentos 
taip, kad medžio sluogsniai eitų išilgai španto dalių. Ypač 
tiksliai reikia perpaišyti ir išpjauti dalių galus (sujungimo 
kampus). Atskiras, jau išpjautas dalis jungiame geležiniais 
kampeliais. Kiekvienam kampui sujungti reikia dviejų gele
žinių kampelių ir 8 sraigtų 1,5 cm. ilgio. Kampelio skylutes 
reikia praplatinti, kad gražiai įlįstų sraigto galvutė. Kaip reikia 
dėti kampelius, kad sraigtai nesusikirstų — įsižiūrėkite į br. 1. 
Kiekvienam sraigtui reikia išgręžti medyje atitinkamą skylutę. 
Jei sraigtas sunkiai įsisuka, atsukite jį ir praplatinkit skylutę, 
nes dažnai pasitaiko, kad sraigtai nusisuka (nulūžta).

Števniai — abu yra vienodos formos (br. 1.) Kaip ir 
špantų dalis, nubrėžiame jo formą (pažymėję ir rutuliukus) 
ant lentos taip, kad medžio sluogsniai eitų kaip pažymėta 
brėžinyje.’

Grotelės ir jų sujungimas su števniais ir špantais' 
apra-Nuo grotelių priklauso visas baidarkos tikslumas, todėl 

šytą darymo būdą prisilaikykit.
Padarytas grotelių reikas sudedame plokšmėm ir 

suveržtam jas laikinai dviem sraigtais. Ilgį sumažiname 
m. Pažymime skersine linija jų vidurį, tai bus španto 
vieta. Nuo vidurio į galus atstume 1.05 m. brėžiame tokias pat 
linijas, šp. Nr. 1 ir Nr. 2 vietos. Reikų galuose, po 15 cm. nuo 
jų galų, išgręžiame per abi reikas skyles 0,5 cm- skersmens. 
Tuo pačiu grąžtu išgręžiame skyles šfevniuose, pažymėtas 
raide a. Praskėčiame reikų galus ir įspraudžiame jų tarpan 
števnius taip, kad visos trys skylės sutaptų. Prakišame varžtus 
ir stipriai suveržiame varžekliu. Varžto galvelė ir varžeklis per
pus turi būti įleistas į reikas. Varžto išsikišusią dalį nupiaunam. 
Dabar a’le’džiame laikinus sraigtus ir atsargiai oblių ar peiliu 
nusmailiname reikų galus. Dar nuo reikų galų 6 cm. atstume 
įsukame po 3 cm. ilgio sraigtą. (Br. 8 Br. 2—A). Tarp grotelių 
įspraudžiame špantą Nr. 2, pastatome jį į skersine linija pa
žymėtą vietą ir tvirtiname 3 cm. sraigtais iš kiekvieno šono 
po vieną (Br. 1). Tą patį darome su špantais Nr. 1 ir Nr. 2. 
(Br. 1). Dar 32 cm. atstum. nuo grot, reikų galų įsukam 4 cm- 
sraigtą, sutraukti grot. į vidų.

vidury 
iki 4,2 
Nr. 2

Špantų Nr. 1 irNr. 3 pritvirtinimas prie števnių.
Patikrinę šp. Nr. 1 statmenumą su grotelėmis, tarp jo vir

šutinės dalies vidurio ir števnio išpjovos įspraudžiame atitin
kamo ilgio, 2,5X1,5 cm. storio vadinamą viršutinę vidurinę reiką 
(Br. 1 ir br. 2—A). Prie števnio tvirtiname sraigtus 4 cm. ilgio, 
o prie španto dviem sraigtais po 3 cm. ilgio. Taip pat prijun- 
giame^šp. Nr. 3 prie užpakalinio števnio.

Špantu sujungimas su viduriniu falšbortu. Vidurinio falš
borto reikų vidurius laikinai pritvirtiname 4 cm: ilgio sraigtais 
prie šp. Nr. 2 viršutinės dalies, 11 cm. atstume nuo kraštų 
(Br. 1). Patikrinę šp- Nr. 2 statmenumą su grotelėmis, laikinai 
pritvirtiname falšborto reikas prie šp. Nr. 3 10 cm. atstume 
nuo kraštų 4 cm. sraigtais. Tarp vid. falšborto galų, 15 cm. nuo 
šp. Nr. 3 įspraudžiame atitinkamo ilgio lentelę 2,5X2 cm. Ją 
pritvirtiname prie reikų galų 4 vinim (po du kiekv ename gale). 
Falšborto reikų galus prie šp. Nr. 1 suvedame kampu ir 5—6 
cm. atstume už šp. Nr. 1 juos sule'džiame suverždami tarp 
savęs 3 cm. ilgio sraigtu.

Išilginių šoninių reikų sujungimas su špantais ir štev
niais. Nuo gero šoninių reikų pritvirtinimo pr.klauso visas bai
darkos stiprumas ir graži jos forma. Ypač rūpestingai turime 
jas pritvirtinti (prileisti) prie števnių.

Iki šiol padarytus griaučius apverčiame grotelėmis aukš
tyn, padedame ant lygios vietos (grindų ar ilgo stalo). Pirmiau
sia tvirtiname žemutinę porą (arčiau grotelių) prie šp. Nr. 2 
sraigtais 2,5 cm. ilgio. Dabar tvirtiname prie števnių. Reikų 
galus prilenkiam prie števnių ir tarp šp. Nr. 1 (Nr. 3) ir štev
nio surišam tarp savęs virve. Virve sutraukiame reikas į vidų, 
kol gaunasi gražus prišakio ar užpakalio išlinkimas. Virvė pa
silieka iki galutinai ba gsime reikų tviitinimą. Prilenkdami rei
kas turime žiūrėti, kad jos nenušoktų (nenuslystų) nuo savo 
vietų špantuose Nr. 1 ir Nr. 3. Reikų galus reikia nusmailinti, 
t. y. prile sti prie števnių šonų. Tai padaryti patogiausia labai 
aštriu peiliu, kurio vienu piovimu nusmailinamas ir nuplauna
mas nereikalingas reikos galas. Pritvirtiname kiekvieną reiką 
prie števnio dviem sraigtais 2,5 cm. ilgio. Dabar tvirtiname 
reikas prie špantų Nr. 1 ir Nr. 3-Neatleidę virvės, įspraudžiame 
ša*ia jos atitinkamo ilgio lentelę 2X2 cm., prie kurios galų, 
kaip ir prie špantų pritvirtiname reikas dviem sraigtais po 3 
cm. ilgio (Br. 2—B.). Jei gauname nesimetrinį reikų didumą, 
reikia storesnę (kuri mažiau išlinkus) atsargiai suploninti. To
kiu pat būdu tvirtiname kitas reikų poras. Tik viršutinę porą 
ne tarp savęs tvirt name lentele, bet prie vidur, viršut. reikos. 
Viršutinei porai reikų įlenkimo į vidurį nedarome, tik suma- 
žinam išlenkimą į lauką.

Griaučių dažymas.
Į baidarkos dažymą reikia atkreipti ypatingą dėmesį, nes 

dažymas apsaugo medį nuo puvimo, geležį nuo rūdijimo, drobę 
nuo praleidimo vandens, ir teikia baidarkai gražią išvaizdą. 
Neaptraukti drobe griaučiai dažomi du kartus. Pirmą kartą 
medinės dalys dažomos skys'ais aliejiniais geltonais'.dažais, 
be sikatyvo, o geležinės dalys (kampeliai, sraigtų galvutės) alie
jiniais suriko daža s irgi be sikatyvo. Suriko dažai yra sunkūs 
raudonos spalvos milteliai. Viską dažome kuo ploniausiu 
sluogsniu. Po 2—3 dienų, kai jau dažai gerai išdžiūvę, dažome

II
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Piramidės.
Piramidė devyniems skautams 

(galima daryti su muzika taktas 4/4, tempas lėtas).

Pastatyti piramidę:
I. 1 ir 2. Pirmas, trečias, šeštas: kairėn.
Antras, penktas, aštuntas: žingsnį atgal.
Ketvirtas, septintas, devintas: dešinėn.
3 ir 4. Pirmas ir devintas: atsiklaupia ant pirštų galų, 

rankas pirmyn.
Antras, penktas, ir aštuntas: rankas aukštyn.
Trečias ir septintas: atsiklaupia ant abiejų kelių, pasilenkia 

ir rankomis atsiremia į grindis (žiūr. pieš).

Ketvirtas ir šeštas: rankas į šalis.
II. 1 ir 2. Pi rmas ir devintas: atsigula, atsirėmę ant ran

kų, kojos ištiestos atgal.
Trečias ir septintas: išsilaikymas
Ketvirtas ir šeštas: pasilenkia pirmyn, delnais atsiremia į nu

garas trečiojo ir septintojo.
3 ir 4. Antras ir aštuntas: atsistoja, antras kaire, aštuntas 

dešine koja ant nugaros trečiojo ir septintojo (žiūr. pieš.), kitas 
kojas ištiesia į šalis; antras: pakelia kairę rankų į viršų delnu į 
publikų, dešinę ištiesia žemyn; aštuntas: pakelia dešinę rankų į 
viršų, kairę ištiesia žemyn.

III. Penktas: atsistoja ant nugarų ketvirto ir šešto, pakelia 
rankas aukštyn delnais į publikų.

IV. Išsilaikymas.
Išardyti piramidę.
V. 1 ir 2. Pirmas ir devintas: atsistoja ant pirštų galų, 

rankas į priekį.
Antras, penktas ir aštuntas: nušoka į užpakalį į išeities 

pozicijų, rankas aukštyn.
Trečias ir septintas: išsilaikymas.
Ketvirtas ir šeštas: išsitiesia, rankas į šalis.
3 ir 4. Pirmas, devintas, trečias, septintas: atsistoja 

išeities pozicijų.
Antras, penktas ir aštuntas: žingsnį į priekį.
VI. Visi: nuleidžia rankas, pasisuka į išeities pozicijų vei

dais į publikų.
VII. Išsilaikymas.

antrą kartą tamsesniais ir tirštesniais dažais su tsikatyvu. 
(1000 gr. pokosto — 100 gr. sikatyvo), bet irgi steng is dažyti 
kuo ploniausiai.

Kol džiūsta griaučiai galima daryti kitas reikalingas dalis 
ir paruošti drobę.

Kilis. Kadangi kilis galutinai pritvirtinamas prie bai- 
darkos aptraukus ją drobe, tai jį reikia iš anksto pritaikinti 
prie griaučių. Reikia išgręžti skyles sraigtams kilyje ir špantų 
žemutinių dalių viduryse. (Br. 1).

Drobė. Naminė drobė, kuri, aliejiniais dažais nudažyta, 
darosi nepraleidžianti vandens. Drobė turi būti tanki, vidutinio 
storio ir lygi. Reikia dviejų gabalų po 5,5 m. ilgio, plotis 
dažniausiai būna 73 cm. Tuos gabalus susiuvame šonais; 
siūlė 1,5 cm. pločio. Šlapią, bet gerai nugręžtą drobę užde
dame ant kilio taip, kad siūlė eitų išilgai jo. Drobę laikinai 
prikalame prie kilio viniukais taip, kad vėliau juos ga'ima 
būtų lengvai ištraukti nepagadinus drobės. Išdžiūvusius nuo 
dažų griaučius apverčiame aukštyn grotelėm, uždedame ant 
jų drobę su kiliu, kurį laikinai pritvirtiname p ie špantų ir 
števnių. Griaučius apgaubiant drobe ir aoverčiam kiliu 
žemyn. Stipriu siūlu (šniūru) sutrauktam drobės kraštus vir
šum griaučių. Drobės tvirtin mą pradedam nuo vidurio, t. y. 
nuo šp. Nr. 2. ir tvirtindami drobę prie falšborto, einam 
pr e užpakalinio števnio Laikinai pritvirtintą falšbortą atlei
džiame prie šp. Nr. 2 ir tarp jo ir španto prakišam drobę, 
kurią stipriai įtempę, galutinai pritvirtinam falšbortą prie 
šp. Nr. 2. Drobe aplenkiant falšbortą ir prikalame ją (gerai 
įtempę) viniukais prie vidurinio falšborto lauko pusės (Br. 1). 
Kartais neužtenka drobės pločio prie šp. Nr. 1., tai trūkumą 
priduriam gabalais, nupjautais nuo drobės kampų galuose. 
Taip pat tvirtiname drobę prie šp. Nr. 3. Toliau prikalame 
ją prie vidurinės viršutinės reikos (Br. 4). Neužbaigę tvirtinimą 
prie užpakalinio števnio pereinam vėl prie vidurio ir einam 
prie priešakinio števnio. Nebaigtam ir su priešakiniu števniu. 
Nuimame laikinai prikabintą kilį ir įtempę drobę išilgai siūlės, 
prie števnių, toje vietoje, kur prasideda užsilenkimas į viršų, 
prikalame siūlę. 3—4 cm. iki siūlės prikalimo vietos apkar
pome siūlę žirklėmis, bet visai jos nenupiaunam (gaunasi 
liežuvėlis. Br. 7). Tada vieną drobės pusę, gerai įtempę ap
gaubiam števnį ir prikalam viniukais prie šono; nereikalingą 
dalį nupiaunam. Kitą drobės pusę tvirtiname kaip parodyta 
Br. 3.

Siūlę (liežiuvėlį) prilenkiam prie stevnta prišakio ir pri
kalame. Prie prišakinio števnio drobė tvirtinama taip pat. 
Susidariusios ant drobės raukšlės, kuomet ji išdžiūsta ir nu
dažius ją — dingsta, jei buvo nedidelės.

Drobės dažymas.
Paprasčiausias būdas drobę padaryti nepraleidžiančią 

vandens, yra nudažyti ją keįis kartus plonais sluogsniais alie
jiniais dažais. Yra kitas būdas: karštas mišinys 1000 gr. po
kosto, 200 gr. sikativo, 100 gr. parafino ar stearino ir kokios
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nors spalvos dažų miltelių. Dažoma minkštu teptuku 2—3 kar
tus. Kiekvieną kartą nudažius, reikia duoti dažams gerai 
išdžiūti, nes storas sluogsnis neišdžiūvusių dažų vandenyje 
nusilupa.

Galutinis baidarkos užbaigimas.
Išorinio fašiborto lentas, platesniu galu į priešakį, prideda

me prie vidurinio falšborto lauko pusės, pridengdami drobės 
tvirtinimą (Br. 1). Kiekvieną išorinio falšborto lentą pritvirti
name 4 sraigtais 2,5 cm. ilgio. Gražiai suleidžiame platesnius 
galus, sutvirtindami tarp savęs 2 sraigtais po 2,5 cm. ilgio. 
Vidurinio falšborto užpakalį irgi uždengiame uosine atitinka
mo ilgio 5X1 cm. lentele. Ją pritvirtiname dviem sraigtais po 
2 cm. ilgio.

Išdžiūvus drobės dažams, galutinai pritvirtiname jau nuda
žytą ir išdžiūvusį kilį. Jo galus nusmailiname taip, kad su 
števniais sudarytų gražų užlenkimą.

Iš vidaus prikalame drobės siūlę prie kilio. Ir be to, tarp 
priešakinio števnio ir šp. Nr. 1, tarp šp. Nr. 1 ir Nr. 2, tarp 
šp. Nr. 2 ir Nr. 3 ir tarp šp. Nr. 3 ir užpakalinio števnio išil
gai siūlės ant kilio uždedame atitinkamo ilgio šiems tarpams 
lentelės 2X0,7 cm , kurias pritvirtiname kas 15 cm. sraigtais 
1,5 cm. ilgio. Ten, kur sraigtą įsukti nepatogu, pritvirtinti ga
lima viniukais.

Prie grotelių prikalame skersines lenteles 6 cm. atstume 
vieną nuo kitos. Lenteles kalti patartina taip pat jau nudažy
tas (Br. 2 — B).

Drobės prikalimą prie vidurinių viršutinių reikų uždengia
me atitinkamo ilgio (nuo števnio galų iki falšborto) nudažytam 
lentelėm 2X0,7 cm. Pritvirtiname jas kas 25 cm. 2 cm. ilgio 
sraigtais, geriau variniais ar misinginiais (Br. 4).

Baidarkos priešakį ir užpakalį (števnius) aplenkiame vari
nės skardos juostele 70 cm. ilgio, 1,5 cm. pločio. Juostelėj 
padarom dvi eiles skylučių viniukams. Kalti pradedame ant 
lentelės, kuri dengia viršutinę vidurinę reiką, 5 cm. atstume 
nuo galo, paskui .užlenkiame ir prikalame iki galo (Br. 3).

Atlošos nugara ir sėdinės.
Atlošos nugara ir sėdinės niekuo nesiskiria. Iš pušinių 

lentų 6 cm. pločio ir 1,5 cm. storio darome 4 kvadratus 
30X30 cm. Prie rėmų prikalame paduškėles, padarytas iš jūrų 
žolės ar kitokios minkštos medžiagos ir apdengtas cerata 
(Br. 6).

Irklai.
Irklams reikia dviejų 2,5 m. ilgio, apvalių, 3 cm. skers

mens lazdų. Abiejuose lazdos galuose darome mažą nusmai- 
linimą prie kurio sraigtais pritvirtinamos lopetėlės. Lopetėlės 
geriau apvalainos 40 cm. ilgio, 20X1 cm (Br. 5). Apie 50 cm. 
nuo galų prikalame odos žiedą, kad vanduo, keliant irklą, ne
tekėtų į rankas.

Bet gerą irklą pačiam padaryti yra labai sunku, nes jis 
turi būti lengvas, stiprus, patogus laikyti ir t. t. Irklą pataria
me užsisakyti pas gerą stalių.
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FELJETONAS UŪNĖS JANUŠYTĖS, VARMATŪPOS J. MARTINAI ČJ C>

(Iš Jonuko nepasisekimų).
sau. Einu arčiau. Ogi girdžiu—mū
sų ponaičio Jono balsas. Aš į vidų! 
Įeinu, ir ką aš ten matau? — sėdi 
ponaitis kūtėj, paršiukais apsikro
vęs ir kažką pasakoja jiems. O 
Jergutėliau! Aš taip išsigandau, taip 
išsigandau... Kas su ponaičiu?... Ar 
tik nesusirgo jis kartais?...

Ir staiga motinai viskas paaiškėjo. 
Ji atsiminė, jog kažkuomet, labai

T Mūsų Jonukas toks ypatingas vai
kas: jis viską, ką jam pasako ar 
liepia, supranta žodis žodin. Pavyz
džiui, kad ir su skautų įstatais: jeigu 
pasakyta, kad skautas yra gamtos 
ir gyvulių draugas, tai Jonukas tą 
taip ir supranta. Jam atrodo, jog 
kiekvienas gyvuliukas, net toks, kaip 
paršiukas ar tarakonas, yra jo as
meniški draugai. Jis mano, jog jei 
„skautas yra gamtos ir gyvulių drau
gas“. — tai jis turi būtinai drau
gauti ir bučiuotis su visais gyvuliais.

Keistas tas Jonas! Jis kartais 
tiek išgąsdina ir tiek rūpesčių pa
daro savo tėvams, vykdydamas 
skautų įstatus, kad nors imk ir 
brauk jį lauk iš skautų!

Kokį čia vakarą, rodos, prieš po
rą dienų, tuoj po pietų Jonukas sa
ko tėvams:

— Dabar — sako jis, — aš už
eisiu pas savo draugus.

— Gerai,—sutinka tėvai. — Koks 
reikalas! Eik, vaike.

Jonukas išėjo. Praeina valanda, 
praeina dvi. Jonuko nėra. Ėmė 
temti, o jo vis nematyti. Tėvai su
sirūpino.

Po pusvalandžio atėjo gydytojas ...

senai, jų vieną giminaitį buvo nu
vežę į beprotnamį. Tiesa, tenai pa
aiškėjo, jog tas giminaitis buvo gir
tas, bet iš proto nei kiek neišėjęs. 
Ir todėl sekančią dieną, jam išsi- 
pagiriavuS, jį paleido namo.

Bet tai nieko nereiškia. Faktas 
lieka 
buvo

— Kol

— Tyliau, — pridėjo Jonukas pirštą prie lupų, — 
vaikai ką tik užmigo...

faktu, jog vienas iš giminių 
beprotnamy.

Vargšė motina, tą atsimi
nusi, visiškai susmuko kėdėj.

— įrištai, reiškia, po pen
kiasdešimties metų tai atsi
liepė Jonukui... Tas vaikas, 
matyt, paveldėjo šitą nelai
mę...—dejavo motina.

Paėmę žiburius, nes jau 
buvo, galima sakyti, vaka
ras, nuėjo visi žiūrėti Jono.

Prieina jie prie kūtės ir 
mato vaizdą: sėdi vidury ant 
šiaudų Jonukas, o aplink jį 
guli įvairiose pozose visa 
paršiukų šeimyna. Pati gi 
šeimynos motina, draugiškai 
snukį ant Jonuko kelių pa

dėjusi. klauso jo pasakojimų.
— Jonai! — pašaukė tėvas.
— Tš! — pridėjo Jonukas pirštą 

prie lūpų.—Nekliudykit! Nežadinkit 
vaikų, jie ką tik užmigo. Aš jiems 
padainavau lopšinę ir jie užmigo.

— Bet ką tu čia darai?.— pa
klausė tėvas.

— Aš atėjau savo draugus ap
lankyti, — atsakė Jonukas. — Aš 
dabar pasakoju savo draugei kiau
lei mano nuotykius...

— Dieve, Dieve!... — sudejavo
motina. — Kas gi su tuo vaiku?... ppaoga-s,

— Ar nebus tik vaikas kur po 
autobusu ar dviračiu pakliuvęs?! — 
dejuoja tėvai.

Aišku, tėviška širdis ima neri
mauti, kai vaikas net vakarienės 
negrįžta...

Jau namiškiai norėjo pradėti bė
ginėti po pažįstamus ir ieškoti Jo
no, kai tarnaitė pranešė baisų da
lyką.

— Einu aš, — pasakoja ji, — į 
kūtę ir nešu kiaulėms maisto. Ir 
vot girdžiu jau iš tolo, kad ten kaž
kas kalbasi. Vagis! — pamaniau aš

— Jonai,—vėl pradėjo tėvas, — 
gal eitum į namą? Juk čia trošku...

— Tuojau, tuojau, — sujudo Jo
nas. — Aš tik baigsiu jai pasakot 
mano paskutinį nuotykį... Ir tuoj, 
baigęs, ateisiu į namus...

— Ar tau galvą neskauda? — su 
baime paklausė motina.

— Ne. O ką?
— Bet galva karšta... Reiškia ji 

tuoj skaudės... — nuliūdo tėvas, iš
tyręs Jonuko kaktą.

Prie kūtės durų sargyboje liko 
tarnaitė, kad Jonukas kur nepa
bėgtų. O tėvas išbėgo į miestą 
kviesti gydytojo.

Po pusvalandžio atėjo gydytojas 
ir ėmė klausinėti nustebusį Jonuką.

— Kaip tavo vardas?
— Jonas.
— Kiek bus du ir 

du?
— Keturi,
— Kas yra tavo 

tėvai?
— Jėzus Marija! — 

nusigąsta Jonas, — tur 
būt šiam gydytojui 
trūksta kokio balkio!... 

kas dar vaikas atrodo
beveik normalus, —tylom pranešė 
gydytojas tėvams.

— 0 ką tu, vaike, veikei ten 
pas kiaules?

— Nieko... Aš nuėjau jas aplan
kyti... Jos juk mano draugės...

— Tavo draugės?! Žmogau, kaip 
gi kiaulė gali būti tavo draugas?!

Tada Jonukas iškilmingai tarė:
— Skautas yra gamtos ir gyvu

lių draugas.
— Ach, ot kas! — nudžiugo gy

dytojas, išsprendęs pagaliau mįslę.
Jis nuramino tėvus, sakydamas, 

jog kol kas, bent, Jonuko dar ne
reikia vežti Kalvarijon. Jog tegu 
jam leidžia vykdyti skautų įstatus.

0 Jonukui kalė kokį pusvalandį 
į galvą, kad niekad nereikia visko 
žodis žodin suprasti, ir jei pasa
kyta, kad skautas yra gyvulių drau
gas, tai dar nereiškia, kad Jonu
kas turi būtinai su kiaulėmis bu
čiuotis.

— 0 gal ir tiesa, kad aš ne taip 
viską suprantu, kaip reikia ir todėl 
man taip nesiseka,—mąstė vargšas.
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Vilkiukų - paukštyčių specialybės.
(Tęsinys).

A.

VI. Gyvulių globėja. 1. Žino naminių gyvulių maisto da
vinį ir supranta apie kasdieninę jų priežiūrą. 2. Papasakoja, 
kaip kuris gyvulys praleidžia dieną, t. y. kaip miega, kaip ieško 
maisto, kaip žaidžia ir ką labiausia mėgsta. 3. Moka žaisti su 
savo pačios užaugintu gyvuliu, jį maitina ir prižiūri, kad visada 
butų švarus. 4. Žino kur arčiausia gyvulių gydytojas. 5. Nupie
šia gyvulį ir jo pėdas.

VII. Augalų,draugė. 1. Turi savo išaugintą augalą vazone 
arba lauke. 2. Žino, kaip žydi ir veisiasi. 3. Žino jo reika
lavimus ir moka surasti geriausią būdą jo išugdymui (palieji- 
mas, persodinimas ir t. t.). 4. Saugoja augalėlį nuo kenkėjų ir
5. Nupaišo ir aprašo savo augalėlį.

VIII. Gailestingoji seselė. 1. Moka patarnauti sergančiam: 
paduot vaistus, vandens, atnešt vandens rankoms nusiplauti, 
tyliai, kad durys negirgždėtų ir tiksliai išpildo visus ligonio pra
šymus. 2. Moka patept jodu, žino, kaip palengvint ligoniui gal
vos skausmus ir kaip pasielgt, kad sumušta vieta neištintų. 3. 
Apžiūri sužeistą pirščiuką. 4. Moka suvyniot bintą ir bintuoti.

IX. Pėdsekė. 1. Moka patarnauti skautiškais ženklais ir 
jais žaisti lizdelyje. 2. Pažįsta pėdas žmogaus, arklio, šuns ir 
vištos. 3. Moka atskirti ar pėdos yra padarytos lėtai ėjusio 
ar bėgusio. 4. Greitai suranda paslėptą mažą daikčiuką.

X. Geroji laumė. 1. Per visą mėnesį kiekvieną dieną ji 
stengiasi būti gerąja laume: seka augalų augimą, gėlių žydėjimą, 
paukščių sugrįžimą ir t. t. 2. Moka keletą pasakų apie laumes, 
vieną iš jų papasakoja komisijai. 3. Sugalvoja ir pati pasisiūva 
geros laumės drabužėlius.

XI. Miško dvasia. 1. Turi savo namą ant medžio miške. 
Žino apylinkę 200 metrų radiusu nuo savo „namo“ ir moka 
po ją pavedžiot keleivį. 2. Pažįsta keletą miško gyventojų, 
stengiasi suprast jų papročius, atskirt balsus ir seka iš jų vieną 
balsą. 3. Pastato naują jnkilą arba padaro lizdą kuriam nors iš 
paukščių ar žvėrių. 4. Žino keletą lapuotų ir spygliuotų medžių, 
augančių Lietuvos giriose. 5. Pažįsta žemuoges, avietes, bruk
nes, mėlynes, žino kaip žydi ir koki jų vaisiai. 6. Žino keletą 
rūšių valgomų grybų. Žino koks yra musmiris. 7. Žino keletą 
miško gėlių: konvalijas, varpelius ir t. t. 8. Parodo pačios ran
komis nuskintą papartį ir papasakoja pasaką apie paparčio žiedą. 
Papasakoja kaip išrodo miškas įvairiais metų laikais.

XII. Snieguolė. 1. Pastato žiemos karalienės rūmus. 2. 
Nulipdo iš sniego „bobą“ ir moka žaisti sniego gniūžtėmis. 3. 
Važinėja rogutėmis ir moka jas valdyti. 4. Atskiria sniege pė
das žmogaus einančio, bėgančio ir šokančio. 5. Globoja žiemos 
metu paukščius. 6. Aprašo žiemą ir aprašymą iliustruoja. 7. 
Moka pasirėdyti snieguole.

XIII. Robinzonas. 1. Moka parinkti pernakvojimui vietą 
miške, ją sutvarkyti ir papuošti. 2. ištiria apylinkę 200 metrų 
radiusu, kur yra išėjimas, kur įdomesni medžiai, samanos. 3. 
Pasidaro sau šiuos įrankius: švilpuką, ginklą ir lemputę. J. Už
dega laužą ir moka pagamint sau vieną patiekalą iš pasiimtų 
produktų. 5. Moka duot signalus.

XIV. Visadirbė. 1. Moka iškirpti ir suklijuoti iš tektū- 
ros dėžutę ar namuką 2. Parodo 3 savo padarytus žaislus. 3. 
Moka suklijuoti sumuštą lėkštelę ir puodžiuką. 4. Moka įkalti ir 
ištraukti mažas vinutes. 5. Padaro mažą naudingą daikčiuką: 
liktoriuką, rėmelius, kryželį. Moka surišt šluotą.

XV. Dailininkė. Gražiai nupaišo ir nuspalvoja paveiks
lėlį iš pasakaitės. 2. Padaro vieną piaustinį. 3. Stropiai nupaišo 
savo lizdelio inventorių. 4. Vinjetėmis papuošia pulkelio dienyną.

XVI. Žaidėja. 1. Parodo savo sugalvotą žaidimą. 2. Moka 
tvarkingai pravesti penketą įvairių žaidimų iržino jų prasmę. 3. 
Moka savo rankomis padaryti 3—6 papuošimus eglaitei.

XVII. Kralikų globėja. 1. Parodo savo užaugintą kraliką-
2. Laiko tvarkoje kralikų bustą. 3. Žino jiems tinkamą ir 
kenksmingą maistą. 4. Moka juos pernešti į kitą vietą.

XV111. Laukinių gyvulių draugė. L Observuoja žvėrių 
gyvenimą, žino papročius ir gyvenimo ypatybes. 2. Esant rei
kalui gali suteikti pagalbą. 3. Parodo dienyną, vestą per 1 mė- 
nesj su savo pastabomis. 4. Nupaišo kurį nors žvėrį ir jo pėdą. 
5. Žino jų priešus jų pačių tarpe.

XIX. Mažoji balerina. 1. Gerai šoka lizdelio šokį, pa
mėgdžiodama savo siluetą. 2. Gerai šoka 2 tautišku šokiu: suk
tinį ir klumpakojį. 3. Žino 2 plastiškus šokius ir moka prisi
taikyti prie ritmo. 4. Pašoka savo sukomponuotą fantastišką 
šokį.

XX. Šokėja. 1. Moka 5 gimnastikos pavyzdžius. 2. Per
šoka virvutę, pakeltą 90,cent, nuo žemės. 3. Įlipa j medį ir 
perlipa per tvorą. 4. Žaidžia 10 žaidimų su bėginėjimais'ir 5 
su dainomis. ' -

XXI. Mažoji skalbėja. 1 . Moka išskalbti ir iš>prosyti savo 
kasdieninius rūbelius, nosines ir kojines. 2. Žino reikšmę krak
molo ir lozurkos.

XXII. Mažoji virėja. 1. Užkuria ugnį nesugadindama 
daugiau kaip 2 degtuku. 2. Moka užvirt vandenį, pieną, košę, 
kiaušinius ir kukulius. 3. Paruošia stalan ridikėlius ir agurkus. 
4. Pagamina 2 asmenims pietus iš 2-jų patiekalų.

Vilkiukų specialybės.
I. Stebėtojas—gyvulių draugas. 1. Žino 5 naminių gy

vulių arba paukščių gyvenimą. 2. Žino kuo jie maitinasi, kaip 
praleidžia dieną ir kokios reikalingi priežiūros. 3. Užaugina sau 
gyvulėlį ar paukštį, moka su juo žaisti, jį peni ir prižiūri, kad 
butų švarus. 4. Žino arčiausią gyvulių gydytoją. 5. Žino 10 au
galų: 5 medžius, ir 5 grybus, sugeba juos skirti iš lapų ir šakų.
6. Žino, kurie žalingi ir kurie geri grybai. 7. Moka žaisti Kimo 
žaidimą ir skiniuką (slapstytis).

II. Signalizuotojas. 1. Privalo žinoti Morzės ar Semaforo 
abėcėlę: teisingai priimti ir siųsti paprastus žodžius. 2. Žino su
tartinius ženklus ir švilpesius ir durnų, ugnies ir švilpuko sig
nalizaciją. 3. Neužmiršta įsakymų ir po 5 minučių juos pa
kartoja.

III. Kolekcionierius. L Pristato komisijai surinktą kolek
ciją augalų, pašto ženklų, pinigų, atviručių ir t. t. 2. Rinkinys 
turi but gražiai sutvarkytas ir po kiekvienu pavyzdžiu švariai 
ir tiksliai padėti paaiškinimai.

Vietoj to vilkiukas gali'pristatyti rinkinį įvairiausių iškarpų 
lygiai taip rūpestingai ir švariai sutvarkytą.

IV. Stalius. 1. Parodo savo rankomis padarytą su lobziku 
ar kitu įrankiu naudingą daiktą: lentynėlę, skrynelę ar kitką.
2. Moka juos nušlifuoti ir nudažyti. 3. Drožinėja peiliu ir moka 
pasidaryt švilpuką.

V. Dailininkui reikia žinoti visa tą, ką ir paukštytėms.
VI. Visadarbis. L Iškerpa ir suklijuoja iš tektūros dėžutę 

arba namuką. 2. Pats padaro 3 žaislelius. 3. Padaro 1 naudingą 
daiktelį: kašutę, rėmelius ir t. t. 4. Moka sutaisyti sugedusius 
įrankius: įkalt grėbliui vinį, įdėt durims klemką, šluotai kotą 
ir t. t. Suriša beržinę šluotą.

VII. Robinzonas. (Reikalavimai tie patys, kaip ir paukš
tytėms).

VIII. Kurmiukas. 1. Kartu su kitais vilkiukais pastato iš 
žemės miestą arba kaimą ir pats padaro mažiausiai 1 namelį 
su darželiu ir kiemu. 2. Stato užtvaras, pilis, tvirtoves ir t. t.
3. Iš molio' ar plastelino nulipdo savo gyvenamą namą. 4. Iškasa 
sąšlavoms duobutę. 5. Papasakoja, kam vartojamas molis ir 
smėlis. 6. Žino, kas gaunama Lietuvoje iš žemės.

IX. Sanitaras. L Privalo mokėti padaryt paprastą perri
šimą, sustabdyt kraujo plūdimą iš žaizdos ir nosies. 2. Apsau
goti žaizdą nuo užkrėtimo ir 3. Ištraukti iš rankos rakštį 
(pašiną).

X. Tvarkdarys. 1. Visuomet tvarkoj laiko savo daiktus, o 
ypač knygas- 2. Moka pakrauti ir užkurti krosnį nesugadinda
mas daugiau kaip 2 degtukus. 3. Kloja lovą, valo savo batus, 
įrankius ir rubus. 4. Iššluoja kambarį ir sudeda daiktus į savo 
vietas.

XI. Kelrodys. (Reikalav. tie patys, kaip ir paukštytėms).
XII. Sportininkas. 1. Perbėga per 1 minutę 200 metrų. 

2. Iššoka į aukštį 75 centimetrus ir į tolį nušoka 170 cnt. 3- 
Moka 4 gimnastikos pratimus ir kelis svarbiausius atskirų kūno 
dalių (kojų, rankų, kaklo ir t. t.) lavinimo būdus. 4. Moka įlipt 
į stulpą ir persiverst per galvą.

XIII. Plaukėjas. 1. Perplaukti 10 metrų pavandeniui. 2. 1 
minutę išsilaikyti ant vandens aukštieninkas. 3. Mokėti panerti 
ir įlipt į laivelį iš vandens. 4. Plaukdamas nusimauti pirštinę.

XIV. Žaidėjas. 1. Moka žaisti 20 įvairių žaidimų; jų tarpe 
5 su dainomis, 5 su sviediniu ir 5 poromis. 2. Moka išaiškinti 
vaikams nežinomą žaidimą ir jį pravesti. 3. Moka parinkti, 
kokie žaidimai tinka žaisti lauke, kokie kambary. 4. Sugalvoja 
1 žaidimą.

Tai štai ir visos vilkiukų—paukštyčių specialybės. 
Čia noriu dar priminti, kad kiekviena specialybė turi 
sau pritaikintą ženklą, kurį įsigyja ir nešioja vilkiu
kas—paukštytė išlaikę tos specialybės egzaminus. 
Ženklų braižinius patieksim kitame „Sk. Aido“ nr.

Juo blogesnė padėtis, juo drąsiau pirmyn 1
Fridrichas Didysis.
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Sktn. P. Jurgelevičius.

SKAOT© AKYS.*)
— Lietuvos vaikinas, kuris mokės pastebėti tikrenybę, 
kuris bus nepriklausąs, drąsus, vyriškas, ištvermingas, 
skaistus papročiuose ir darbe — toks jaunikaitis pradės 
gyventi naujųjų amžių riterių gyvenimą. Z V.
— Reikia turėti akis ir žiūrėti; ne tik žiūrėti, bet ir matyti; 
ne tik matyti, bet ir atminti. X. Vacavelli.

Jei kada nors jums teks vaikščioti su geru skau
tu arba būti su juo „žvalgyboje“, jūs pastebėsite vie
ną ypatingą daiktą.

Jo akys nuolat yra judrios, žvilgčioja į dešinę ir 
4 kairę pusę, viršun ir žemyn, yra įbedamos į toli
mesnius ir į artimesnius daiktus. Nekartą galima 
matyti vaikiną, kurs žengia nerūpestingu žingsniu, nu
leista galva, kuri tuo tarpu nieko negalvoja, o jei ir 
galvoja — tai tik apie kokius smaguriavimus, nepa
prastas geroves; jeigu ir norėtų ir tai ne iš karto mokės 
greitai pastebėti ką nors, nesugebės smulkiai aprašyti 
pasitaikiusį praeivį arba ir savo kojų atmatuotąjį ke
lią. Yra tai „geltonasnapis", „ baltarankis,,, kurs niekuomet 
nesimokino akylumo bei pastabumo.

Skautui gi pastabumas yra įrankis, kuriuo priva
lo nuolat naudotis savo skautiškuose tiksluose.

Nuo gero pastabumo išdirbimo gali priklausyti 
skauto gyvybė, nes, jeigu nemokėtų gerai daboti at
matuotojo kelio, pasiuntus jį ištirti nežinomą apylinkę, 
grįždamas galėtų paklysti, kaip paprastai paklysta 
„geltonasnapiai“, ir patekti į negeistinas rankas, ku
rių nepastebėjo.

Kiškio akys ir elnio nosis.
Kiškis, tur būt žinote, turi taip labai žvairias 

akis, jog jam nereikia beveik visai atsigręžti atgal, kad 
pamatytų, kas jo užpakalyje dedasi. Tos jo akys, 
žvelgiančios į visas puses, yra jo ginklas prieš me
džiotoją, kadangi duoda progos iš anksto pastebėti pa
vojų ir pasisergėti jo.

„Skautas turi akis pakaušyje“ — sako Amerikos 
skautų patarlė. Skauto — tik ne geltonasnapio — 
akių panašumas šioje prasmėje į kiškio akis yra tik
ras, todėl skautas, būdamas sargyboje,, ne tiktai prie
šais save ir į šalis žiūri, bet gi ir dažnai dairosi ap
link ir niekam neduoda progos užpakalyje sekti arba 
sėlinti (prieiti).

Skauto akylumo įrankiu nėra vien akys, bet gi 
lygiai klausa ir uoslė. Labai dažnai tenka iš netyčių 
prieiti it net suimti į nelaisvę priešininko žvalgus, ku
rie pasiduoda pagundai balsiai užsilaikyti, ypačiai kal
boms. Tačiau ir neretai gerai galima suvokti arti 
esant priešininką, ypač didesnes kariuomenės dalis— 
uosle. Bet gi tam tikslui reikalinga turėti skauto 
uoslę. Ir todėl skautas negali rūkyti, kadangi rūkymas 
be galo labai kenkia uoslės jautrumui, o taip pat labai 
silpnina akis.

Ar žinote, jog elnio nosis visuomet yra drėgna? 
Toji drėgna nosis yra elniui panašus ginklas, kaip 
kiškiui labai žvairios akys. Iš drėgnos nosies elnias 
greit nujaučia, iš kurios pusės vėjas pučia, ir į tą pu- 
‘sę krypsta, nes žino, jog vėjas atneš jam vilko, šunies 
ar žmogaus kvapą. Jeigu elnias eitų su vėju, tai priešin
gai, uosle jį suuostų pirmiau vilkas, arba medžiotojas.

Skautas, iš tikrųjų, neturi drėgnos nosies, bet gi 
susipranta sekančiu būdu: pašlapina didįjį pirštą ir iš
stato jį vėjui; staigiai pajus vieną piršto pusę esant

*) Šis straipsnis paimtas iš sktn. P. Jurgelevičiaus 
dar nespaudintų raštų, kurių rankraščių dalį P. Jurgelevičius 
išvažiuodamas Amerikon, pavedė „Skautų Aido“ redakcijai. 
Red. dažnai spaudins „Sk. Aide“ jo tų raštų. Red. 

šaltesnę ir iš to sprendžia,’ kad iš tos' būtent pusės 
pučia vėjas. Yra tai kuogeriausis (jautriausis) būdas 
ištirti, kad ir mažiausiojo, vos nujaučiamo vėjo kryptį.

Skauto akylumo taisyklė.
Skauto regula yra, kad niekas neišveng

tų jo dėmesio. Skautui yra didžiausia gėda, 
jei einantysis su juo kartu neskautas pastebės ką nors 
pirmiau, kaip jis. Čia taip pat lygiai liečiama mažieji 
daiktai, kaip ir didelieji, tolimieji bei arčiausieji, aukštai 
ant dangaus ir čia pat po kojomis, o taip pat ir užpaka
lyje esantieji. Akylumas yra tai daikto pastebėjimas, 
po to jo atminimas ir pagaliau suvokimas, ką liudija 
tasai daiktas.

Pažymiai. Neviską skautas užlaiko savo atmin
tyje, bet atmena tiktai pažymius. Pažymiais vadi
name tuos daiktus, kurie yra svarbiausi ir gali vėliau 
turėti jam tam tikrą reikšmę.

Pažymiais laukuose yra: išsiskiriamieji apylinkės 
punktai, toki, kaip bažnyčių bokštai, trobesiai, kalna
gūbriai, miškai, medžiai, kryžiai ant kelių, visi 
aplenktieji keliai . ..

Pažymiai nežinamojoje vietoje yrk: ypatingi 
trobesiai, ypatingos krautuvių bei sandėlių iškabos, 
paminklai, plotmės, sodai, daržai, gatvių vardai, 
svarbiausios gatvės, tramvajų keliai...

Pažymiais žvalgyboje yra panašiai vėjo kryptis, 
saulės padėjimas ant dangaus, o nakčia — žvaigždės.

Pažymiais pėdsakų sekime yra: pėdsakai, 
žmogaus kojų arba žvėrių letenų atspaudai, prislėgtoji 
žolė, palaužtosios šakelės, paliktieji laužai, valgių 
atmatos . . .

Kodėl skautas negali paklysti?
Pastebėjęs pažymius laukuose, tai yra išskiriančius 

apylinkės punktus ir atminęs juos, skautas negali 
paklysti.

Geltonasnapis, pasiųstas į mišką, nekartą pameta 
savo kelią ir, negirdėdamas savo draugų atsiliepimo 
į jo šūkavimus, ima nerimauti, bėgti prieš save arba 
pasuka į kokią nors pusę ir galutinai tokiu būdu 
pasimeta.

Jeigu jis būtų skautas, tai žinotų, kad negalėdamas 
pasiekti savo tikslo, jis gali pasinaudoti tikriausia 
priemone grįžti atgal tuo pačiu keliu, kuriuo atėjo; 
jis žinotų, kad kelią suras ir sugebės grįžti namo 
arba į sto\yklą; tai yra tikra, nes tam tikslui tėmijo 
pakelyje tuos pažymius, kuriuos dabar privalo prisi
minti ir jais vadovautis.

Iš nežinomojo miško paprastai veda vienas tik kelias, 
būtent grįžtamasis kelias, bet kadangi miške nėra 
matomų, iš tolo išskiriamų apylinkės punktų — kaip, 
pav., lauke kalvos, tolimi miškai, keliai, bažnyčių 
bokštai, kryžiai, kaimai — tai pažymiais miške bus 
spragos, upeliai, sausos medžių šakos, o kebliausiuo
se padėjimuose paties skauto padaryti ženklai, būtent: 
ženklai padaryti lazda ant žemės, arba kreida ant 
kelmų, palaužtos šakelės ir t. t.

Panašius ženklus gali taip pat daryti skautas ne 
tik sau naudoti, bet taip pat ir nurodydamas sekančiam 
paskui jį einančiam.

Atsitikus didžiam keblumui, kuomet jau visai ne
galima surasti kelio atgal, belieka tik vienas būdas: 
eiti tiesiog viena kuria kryptimi, tuomet išeisi į kokią 
nors versmę bei upę, ant kurios kur nors pagaliau 
užtiksi žmonių sodybas, kurie tau nurodys tikrą kelią.

Nežinomoje apylinkėje pažymiai pasako skautui, 
kokis yra jo kelias atgal į- stotį. Tačiau apleisdamas 
stotį, skautas pirmiausia pastebi, į kurią pusę keliauja, 
o po to kokiomis gatvėmis eina ir t. t.
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Kanados raitasis policininkas.

Kanados šiaurinė dalis, beveik 
žmonių neapgyvendinta, yra vilkų, 
lokių, šalčio ir bado karalystė. In
dėnai, eskimosai, kurie ten gyvena, 
mažomis grupėmis toli vieni nuo 
kitų, ir neskaitlingi baltieji, turi 
blogą ir sunkų gyvenimą.

Apie pusantro šimto raitųjų po
licininkų sudaro šių didelių šaltų 
dykumų administraciją. Jie atsto
vauja teisingumą, prižiūri įstatymų 
vykdymą šiame milijonų kvadrati
nių kilometrų be kelių plote, kur 
kiekvieno mažiausio tardymo pra- 
vedimas reikalauja daugelio savai
čių sunkios kelionės šunų traukia
momis rogėmis, kur žmogžudžio

...eskimosai ir lokiai yra šio krašto gyventojai...

TOLIMOS SIAURĖS VAIZDAI.
persekiojimas nuveda policininką 
kartais prie pat poliaus ir užima 
daugiau metų laiko.

Šio krašto policininkai yra tie
siog didvyriai. Jie nėra tik polici
ja. Čia jie yra valdžia, įstatymas, 
civilizacija. Jie eina teisėjo, mo
kytojo, notaro, gydytojo, kunigo ir, 
esant reikalui, daug kitų pareigų. 
Galima tik gėrėtis, kaip jie šias pa
reigas atlieka. Skaitytojus supa
žindinti su šiaurės Kanados po
licijos veikimu ir apskritai su to 
krašto gyvenimu, žemiau duodam 
bešališkų ištraukų iš oficialinių ra
portų, protokolų ir policijos vestų 
dienoraščių.

Policijos seržantas Ruderson 
raportuoja apie baisią influencijos 
epidemiją Mackenzie apylinkė
se (1928 m. rugp. mėn.): ..Kapra
las Belcher, kuris kaip tik at

Pakinkyti šunes — paprasta Šiaurės Kanados susisiekimo priemonė.

sikėlė po ligos, tučtuojau nuvyko 
į Maepherson'o fortą, iš kurio pra
šė pagalbos. Ten jis rado visus 
gyventojus sergančius ir badaujan
čius. Jis bažnyčią pavertė ligoni
ne, į kurią perkėlė 25 sunkiausiai 
sergančių indėnų. Vienas vietinių 
baltųjų M. Nyman apsiėmė ga
minti valgį iš atvežtų produktų. 
Daug pacientų buvo tiek silpni, 

kad patys negalėjo valgyti — jiems 
reikėjo duoti sriubos iš šaukšto — 
ir jie buvo tiek išalkę, kad norėjo 
praryti ir šaukštą..."

Pats kaporalas B e 1 c h e r rašo: 
„M. Nyman irgi susirgo. Aš vie
nas prižiūriu ligonis ir verdu valgį. 
Taip aš aptarnauju apie 200 indėnų. 
Aš jiems išverdu mėsos, žuvų ir 
t. p. Aš tikiu, kad ne tiek vaistai; 
kiek valgis nugalėjo epidemiją".

Per tarnybines keliones polici
ninkams nuobodžiauti netenka, at
virkščiai:... „Tuo tarpu kaip mes 
buvom sustoję vakare paruošti ar
batos, baltas lokys pasirodė iš 
tamsumos maždaug 200 metrų at
stume nuo mūsų. Mūsų šunes (šunes, 
kurie vežė policininkus) pasileido 
jį persekioti. Jie buvo, tačiau, 
perdaug išalkę ir nesilaikė savo 
paprastos taktikos būti iš tolo ir 

loti, kol ateis medžiotojas—jie ata
kavo lokį, tačiau tuoj atšoko atgal. 
Keli buvo sužeisti, vienas užmuštas. 
Lokys buvo nušautas ir atiduotas 
šunims.

Kanados policininkai yra ir moks
lininkų pagelbininkai. Seržantas 
J o y rašo:..... mano policijos punkto
personalas surinko 30 nežinomų 
augalų ir apie 50 entomologiškų 
specimentų“. Jis aprašo irgi archeo
logines iškasenas senuose eskimosų 
gyvenimuose. ,,Pirmas mums davė 
107 įrankius ir kitų daiktų iš kaulo. 
Šie daiktai buvo sunumeruoti ir 
buvo tiksliai užrašyta: kaip gi
liai žemėje, kokioje tvarkoje ir 
vietoje daiktai buvo rasti. Kitose 
radome 527 daiktus ir daug žmo
gaus kaukuolių. Šios paskutinės 
irgi buvo sunumeruotos... ,.Viskas 
buvo nusiųsta į O 11 a w o s mu- 
zėjų ...“

Labai dažnai policijos tarnauto
jams prisieina būti gydytojais ir 
ligonių slaugytojais. Štai užrašas-
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Vilkiukams ir paukšty
tėms uždaviniai.

Užd. Nr. 19.
Atsiuntė vilkiukas V. K r ū m i n i s iš 

Biržų.
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Atitinkamai perstatų raides gausit:
įstrižai 1) jėga, kuri mašinas varo ir 

2); vandens paukštis. Stačiai išeina 3) 
Latvijos pinigas ir 4) vežimo dalis, guls
čiai 5) baisi liga ir 6) kas būna, jei dvi 
valstybės nesusiiaiko.

Užd. vert. 3 tašk.
Užd. Nr. 20.

A’siuntė J. Vilčinskas iš Vilka
viškio.

Šarada.
Paukštis nieko sau esu
Kiaušinius gerus dedu

Padėka.
Vyriausiam Skautininkui, Karo Muzė: 

jaus administracijai, „Aušros“ berniukų 
gimnazijos direktoriui, mok. J. Mašiotui, 
skaučių-tų vienetams, suteikusiems para
mos ir sveikinusiems mus 2-jų metų su
kaktuvėse nuoširdžiai dėkoju.

I-os Kauno Sk. Vyčių 
Dr-vės Vadas

Centro raidę apmainysi 
Tai gyvatę pamatysi.

Per pirmąjį vilkiukų >r paukštyčių už
davinių sprendimų konkursą buvo i63 
sprendėjai. Čia paskelbtos pivardės tų, 
kurie su inko ne ražiau 10 taškų.

A. Kaziūnas 34 tašk., A. Gilvydis 3 i t , 
G. Budrevičiūtė 32 t., A. Bdtram ejūna 
29 t, V. Daniliauskas 28,5 t. K. Budre- 
vičius 28 t., K. Vienožinskas 26,5 t, V. 
Krūminis 26 t., M. Hakaitė 25,5 t., J. 
Skinkys 24 t., B. Jurgutytė, E. Vaitkevi
čius 22 tR. Bakevičiūtė, A. Smilgytė 
21 t., A. Šere ka 19,5 t, B. Marcinkevi
čius, S. Zairys 19 t., R. Gadeikytė, T. 
Gailius, R. Rutkausk s. R. Vienožinskas 
18 t, Z Medakša tė, V. Puzinauskas, V. 
Jūras 17 t., V. Pučinskas, A. Šilaikis. A. 
Tamulis 16 t., A. Žitkiūtė 15 t, A. Pu- 
šinskas 14 t, A. Jjrigoni* 13,5 r., G. Pet
rauskas 13 r., Č. Čeburys, G. Vaitkevi
čius, V. Juzinas, J. Juknevičius, A. Kri- 
žauskas, J. Marcijon s A. Ma-kūnas, L. 
Pečura, S.^Sutkiitytė, S. Urbuiytė,S Va- 
lekis, E. Žairytė. V. Žukausk s 12 t , J. 
Dakt ris, N. jacun kis, S. Kišimas, A. 
Rudminas 11 t, V. Augevičius, L Gaižu
tis, J. Jurkevičius, M. Osinskaitė, M. Svol- 
kėnas, V. Vijeikis, Vaitiekavičiūtė 10 t.

Sportiški dzinguliukai.
Karikatūra ir žodžiai /. Martinaičio.

Jonas skautas pirmo sorto, 
Jis kas rytą daro sportą.

Dzingul, dzingul, dzinguliukai, 
Dzinguliukai dzin-dzin-dzin!

Atsakymai.
Visiems Su šiais uždaviniais (nuo 

19 užd.) prasideda antras užd. spread, 
konkursas. Kas kokias dova’ as laimėjo 
bus paskelbta kitam numery.

Dar gaunami pavėluoti sprend:mai, 
kurie ir trukdo sudaryti gal tiną laimė
tojų sąrašą

Atsakymus siųsti iki balandžio 5 d.

Ir be abejo mūs Jonas 
Bus už metų čempijonas.

Dzingul...

Jis ir Jautelius ir svorius
Lengvai valdo kaip štukorius.

Dzingul ...
Tokios drąsios Jono štukos, 
kad Marytei galva sukas.

Dzingul...

inspektoriaus 
W i 1 e o x, ku
ris vizitavo 

* eskimosų kai
mą B a f f i n'o 
žemėje:... Čia 
aš radau apie 
20 „iglons“ 
(trobelės iš 
sniego), labai 
blogos: sienos 
tirpdavo per 
dieną ir užšal
davo naktį, 
tuo būdu grin
dys buvo pa
dengtos pu
siau skysto 
ledo sluoks
niu. Trūko fo- 
kos alyvos, 
kuri degdama 
šviestų ir „iglon“ viduje buvo 
visai tamsu. 3 moterys gulėjo turė
damos daugiau 39° temperatūros, 
jų kūnai buvo žaizdoti. Visų pir
ma aš joms paruošiau karštos arba
tos ir daviau valgyti (rodos, ge
riausias vaistas eskimosams).

Įvykis Chesterfield—Inlet 
policijos punkte: ... „ponia Clay, 
išvykusio patruliuoti seržanto žmo
na, vaikščiojo punkto kieme.

Eskimas savo kajake.

Staiga policininkas, kuris ėjo per 
kiemą, pastebėjo, kad šunes mu
šasi „apie kokį tai daiktą“. Jis 
nuvarė šunis ir pamatė, kad tas 
„daiktas“ buvo ponia Clay, kurią 
draskė šunes. Eskimosų šunes 
yra lygiai žiaurūs, kaip ir 
vilkai. Greičiausia, kad ponia 
Clay, kuri dar nesenai buvo teat- 
vykusi į punktą, nebuvo atsargi ir 
paglostė kokį šunį, kuris, norėda

mas pareikšti jai ir savo simpatiją 
— įkando pirštą. Kraujo lašas 
staiga suerzino visos gaujos apetitą. 
Ponios Clay žaizdos buvo taip 
sunkios, kad buvo nutarta jai am
putuoti vieną koją. Tai ir padarė 
punkto žmonės (seržantas ir poli
cininkas) su vienu katalikų misio
nierium, kuris atsitiktinai buvo 
punkte. Nežiūrint pavykusios ope
racijos, už dviejų dienų nelaimin
goji mirė.

Darosi tiesiog baisu, kai pagal
voji apie kančias to, kurį gydo 
žmogus, nors turįs geriausį norą 
padėti, tačiau neturįs įrankių bei 
tvarstomosios medžiagos. Pažy
mėsim gan dažną atsitikimą: 2 „tra
periai“ amputavo savo draugo ko
ją. Aišku, jie turėjo tik pačius 
primityviškiausius įrankius — me
džioklinius peilius, mažą piūklą ir 
seno šautuvo dalis, kurių vieną 
antrą jC įkaitindavo ir kuriomis pri
degindavo mėsą. Dveji seni marš
kiniai buvo visa tvarstomoji me
džiaga. Kadangi nebuvo chloro
formo, tai „gydytojai“ davė išgerti 
sužeistajam gerą „šnapso“ porciją. 
Stebėtina, kad taip padaryta ope
racija pilnai pasisekė ir sužeistasis 
dabar yra ja labai patenkintas.

B. M.
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Mt. Ilgesys.

, Paveikslas.
Iš „Negrįžtančių dienų“.

Šniokšdama slenkančių metų ban
ga nusineš atminimų jūron tą pir
mąjį paveikslą, kurį šiandien pra
dėjom kurti. Kai kuriems mū-ų 
būrio išpešios vėjas plunksnas iš 
jaunystės sparnų kuriais pasiryžom 
siekti kaitriosios saulės Šiurpioji 
banga išskirstys mus ir mūsų skau
tiškoji šešių sielų šeima nebesi
džiaugs vieno židinio šviesa

Tai nežinomos ateities paslapčių 
spėliojimai. Palikime juos dulkė
tuose kryžkeliuose, o mes imkime 
į rankas darbo teptukus ir kiekvie
nas ieškokime gyvenime tokių dažų, 
kurie tiktų mūsų sumanytam pa
veikslui

Šią pradžią paįvairinsiu sena 
pasaka.

Nežinomos šalies valdovas ieško
jo dailininko, kuris sugebėtų baįtoje 
drobėje nupiešti tikrąją saulę. Šim
tai garsių dailininkų nesutiko, nes 
jiems valdovo noras atrodė neįvyk
domas: argi gali dailininkas nu
piešti saulę, kuri prilygtų tikrajai 
saulei, kurią sukūrė Visatos Kūrėjas. 
Ilgai ieškojo valdovas dailininko, 
bet surasti nepavyko. Vieną kartą 
sėdėjo valdovas žėrinčiam aukso 
soste ir liūdnumo slegiamas žiūi ėjo 
į skaisčiąją saulę.

— Šviesiausias valdove, tave nori 
pamatyti nepažįstamas žmogus, sa
kosi, esąs dailininkas, — nužemintu 
balsu prabilo tarnas.

— Tegul įeina — ištarė valdovas.
Įėjo jaunas šypsančiu veidu vy

ras ir atsistojęs prieš sostą tarė:
— Girdėjau, kad tu, šviesiausias 

valdove, ieškai žmogaus kuris nu
pieštų tau tikrąją saulę. Jei leisi, 
aš tai sutinku padaryti

— Imkis darbo. Atlyginsiu tau 
savo turtų dalimi! — nudžiugęs ne
tikėtu pasiūlymu, sušuko valdovas.

GU.Jmig,ąs šilas.
Išbalęs šilas be kvapo miega, 
Sustingo medžiai ošę, šlamėję; 
Jiems minkštą guolį baltučio sniego 
Prinešė žiaurūs šiauriniai vėjai. •

Išskrido paukščiai, šilą paliko, 
Nutilo giesmės skambios, linksmutės 
Šile taip liūdna, klaiku ir dyka, 
Vilkai tik staugia tartum pasiutę.

Sapnuoja šilas vasarą šiltą, 
Puošniuosius rūbus, sidabro rasą, 
Auksinę saulę — močią pamiltą, 
Lengvą vėjelį — pietų pegasą.

Sapnuoja šilas skautų būrelį, 
Žavingas dainas, laužą, švilpuką... 
Nori pabusti... stengias — negali... 
Jame šiaurinis dūksta, kaip dūko.

Bet jaučia šilas, Kad grįš dienelės 
Rudens baltųjų šalnų iš'vytos, 
O jį vėl džiugins saulėtos dainos 
Jaunystei laimės žiedais kaišytos!

Psklt. V. Kapris.

Dailininkas dirbo ištisus metus. 
Ir baltoje drobėje nutepė didžiausią 
saulę. Baigęs darbą, parodė val
dovui.

— Gerai, mielasis, saulę nupiešei, 
bet ji nėra tikroji saulė, kurią bu
vai apsiėmęs padaryti — rūsčiai pra
bilo valdovas.

—Valdove, padažyk mano teptukus 
tikrosios saulės dažuose, tada aš 
tau nupiešiu ją drobėje... — šypso
damas atsakė dailininkas.

O va'dovas tik palingavo baltą 
galvą ir liūdnai pažvelgė dailininkui 
į akis.

— Jei tu, valdove, negali pada
žyti mano teptuku tikrosios saulės 
dažuose, tai kodėl tu reikalauji, 
kad aš nupieščiau tau n'krąją saulę.

Suprato valdovas savo klaidą ir 
daugiau nereikalavo nepasiekiamų 
dalykų.

Gal mes nenusiminsim, kaip nu
siminė valdovas, kad dailininkas 
negalėjo nupiešti tikrosios saulės. 
Juk ir mes nesukursim tikrai tobu
lo paveikslo, bet reikia imtis darbo 
ir kurti tokį, kokių dažų rasime ir 
kokius galėsime pritaikinti mūsų 
harmonijai.

mėgėjas. Jis dirba, studijuoja ir t. t. Taip 
skautas galėtų puikiausiai laiką sunaudoti. 
Dirbant nereikia daryti pertraukų, kurios 
yra nereikalingos ir nieko gera neduoda, 
o tik žalingos ir darbą trukdančios.

Patartina skautams skaityti tik naudin- 
fgas, pamokamo turinio knygas. Kiekvie

nas skautas turi būtinai vesti savo dieno-
KJiuuMi'-u raštį. Kaip jį vesti buvo jau rašyta „Skau-

tokį paveikslą, kurį baigs nežinia ~ tų Aide.“ Tas yra naudinga ne tik savo 
kuri jaunųjų karta. Tas paveikslas

Atliekamo laiko sunaudojimas.
Iš daugelio, taip pat ir iš pačių skautų 

tenka girdėti nusiskundžiant „neturiu lai
ko“ arba „nuobodžiauju, neturiu ką veikti.“ 
Atrodo, kad jie yra arba tinginiai arba 
daug dirbą. Tas pasitaiko labai dažnai.

Kiekvienas žmogus daug gali nuveikti 
savo ir kitų naudai. Taip, jis tą gali pa
daryti, bet tik tuomet, kai jis atliekamą 
laiką sunaudos sąmoningai. Tik pažiūrė
kim ir pamatysime, kiek laiko praleidžia
me niekais. Bet jeigu kiekvieną valandą 
ir minutę tinkamai sunaudosime, tai 
matysim, kad tų minučių ir valandų suma 
sudarys didelį laiko vienetą.

Sakysim, kad žmogui kasdien atlieka 
30 min. laiko. T.i yra mažas skaičius, 
bet jeigu jis tas minutes kasdien sunau
dos darbui, tai per 6 mėnesius jis nuveiks 
labai daug. Bet, drąsiai galima sakyti, 
kad kiekvienam žmogui kasdien atlieka 
daugiau laiko, kaip 30 minučių. Tai kiek 
tada atliktų per 6 mėnesius? Vienas, 
visiems gerai žinomas, žmogus, atėjęs 
pietų, turėdavo laukti savo žmonos atei
nant. Jis tas kelias minutes sunaudodavo 
rašymui arba skaitymui. Taigi ir minutė 
yra brangus laikas.

Yra žmonių, kurie, atlikę savo darbą, 
sėdi ir tinginiauja, skųsdamiesi nuobo
džiaują. Tai yra labai visų peiktinas 
paprotys. Juk didžiausia žmogaus yda 
yra kaip tik tinginystė. Jos turi kiekvie
nas kaip galėdamas vengti. Jaunystėje 
tas neišnaudotas laikas yra blogas ženklas. 
Jaunas žmogus gali daugiausia nuveikti 
ir net turi daug nuveikti, nes vėliau, ateity- 
Tbus jau ne laikas.
Nenuobodžiauti tai yra skautų paprotys. 

Bet dar ne visi mūsų skautai sugeba šio 
papročio laikytis. Kartais nežinoma, ar 
skautai nesugeba laiko sunaudoti ar ne
nori. Skautas yra visokių „prašmatnybių“ 

bus amžinai piešiamas, amžinai tai
somas, gražinamas, tobulinamas. 
Visi, kurie iš karto norės sukurti 
tikrai tobulą paveikslą, bus pana
šūs į pasakoj minėtą valdovą.

Visi, paslėpę karštose krūtinėse 
didžių vilčių liepsnelę, kupini sva
jonių apie būsimus laimėjimus ir 
nepasisekimus, skubėjom sutemų 
pridengtomis gatvėmis kiekvienas į 
savo gūžtą.

Tai buvo Panevėžy 1025 m. ko
vo mėn. 15 d ūkanotą sekmadienio 
vakarą. Jau šešetas metų praslin
ko nuo tos dienos, bet toji šeima, 
žymiai padidėjusi, tebedirba, tebe- 
tepa pradėtąjį paveikslą, o mes pir
mieji, pabėgę iš jų eilių, džiaugia
mės ir bendraujame, nes tos min
tys, kurios mus jungia, buvo ir bus 
amžinos. ,

malonumui, bet taip pat ir stiliaus lavini
mui. Skautas šios srities specialistas. 
Skautas yra menininkas. Jis lipdo, droži
nėja, kuria ir t. t. Taip gali laiką su
naudoti. Daug yra tokių, kurie patys be 
kitų pagalbos studijuoja kokį nors moks
lą arba kurią nors svetimą, pav. anglų, 
esperanto kalbą Tas yra gražus dalykas, 
tinkamas skauto laiko sunaudojimas. Toks 
darbas, aišku, reikalauja nemaža valios. 
Ir apskritai, kiekvienas darbas reikalauja 
valios. Be jos darbas neįmanomas.

Skautas, kaip gamtos ir gyvulių drau
gas, atliekamą laiką gali sunaudotiaugalų, 
akmenų arba vabzdžių rinkimui. Bet visų 
gražiausias ir kiekvienam privalomas 
darbas yra savojo krašto pažinimas, ty
rimas. Jį galima tirti mokantis savo kraš
to geografijos, istorijos, darant į įvairias 
vietas ekskursijas, iškilas ir t. t. Ekskursi
jos patogiau daryti vasaros metu, bet 
gana įdomu ir žiemą. Dar yra visa eilė 
kitų darbų, kuriuos skautas tinkamai 
pažinęs ir supratęs, gauna specialybes irt.t.

Bet šiaip ar taip skautas jau negali tų 
visų dalykų stvertis, juos studijuoti, nes 
pirmoj eilėj yra dar ir kitų pareigų. Jei
gu turi savo pareigą atlikti, tai būtinai 
reikia ją išpildyti ir tik paskui, atliekamo 
laiko turint, galima oašalinių dalykų imtis. 
Net geležinis skautų įstatas sako, kad 
skautas turigerai mokytis. Tai yra, 
kad skautas savo kasdieninę pareigą — 
pamokas turi gerai paruošti ir tik tada 
ką kitą dirbti. Pareiga yra mūsų kasdie
ninis dvasinis maistas.

Iš to matyti, kad atliekamas laikas gali 
būti taip tinkamai sunaudotas, kad nė 
viena minutė nebus veltui praleista, ir 
padarytas darbas, kad ir menkas, duos 
savo vaisių. „Brangink laiką!“—Sako Ado- 
masMickevičius,—„Kiekviena sekundė yra 
siūlas tavo gyvenimo audekle.“

Psklt. Ed. Treigys.
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Žaidimai.
Numušk kamštį!

Žaidėjai sustoja į vieną eilę, prieš 
juos už 10 metr. pastatytas butelis su 
kamščiu (kamštis turi būti laisvai uždė
tas, o ne užkimštas). Iš eilės kiekvienas 
žaidėjas bėga ir, nesustodamas prie bu
telio, turi su sprigių (spregčiu) jį numušti 
taip, kad butelis neaprvirstų.

Žaidžia viena skiltis. Er. Neim.

Telegrama.
Skiltininkas ar draugininkas perskaito 

skautams kokį nors aiškų sakinį. Pavyzdž.: 
„dvidešimties skautų draugovė, jos drau
gininkas ir draugovės adjutantas atvyksta 
rytoj vakare. Jie prašo, kad jiems būtų 
paruošta nakvynė ir duotas maistas“. Kiek
vienas skautų privalo parašyti telegramą, 
kuri aiškiai ir suprantamai duotų viršmi- 
nėtą mintį ir turėtų kuo mažiausiai žodžių, 
Laimi tas skautas, kuris tą geriausiai 
padaro.

Restorano patarnautojas.
Skiltis ateina į „restoraną“ (stalas) J r 

šaukia „patarnautoją“ (vienas skautų). 
Kiekvienas atėjusių į „restoraną“ skautų 
užsako tam tikrą vienodą skaičių (3 ar 4) 
valgių ar gėrimų.

Patarnautojas, išklausęs užsakymų, eina 
į „virtuvę“ (kaimyninis kambarys) ir te
nai užrašo paišeliu ant lėkščių (po
pieriaus gabaliukai) tai, ką užsakė klijen- 
tai. Paskui jis grįžta pas klijentus ir pa
stato prieš kiekvieną tai, ką jis buvo už
sakęs. Už kiekvieną klaidą patarnautojui 
duodamas minusas. Vėliau patarnautojais 
būva iš eilės ir kiti skilties skautai. Šis 
žaidimas, kaip ir „kimas“, lavina atmintį.

Kimo žaidimo atmaina.
Žaidėjų skaičius: skiltis ar daugiau. 
Žaidimo vieta: mokyklos klasė.
Kiekvienas žaidėjų turi popieriaus la

pelį ir paišelį. Žaidimo vadovas, iš anksto 
nustatyta tvarka, rašo ant klasės lentos eilę 
žodžių ir skaičių. Į parašytus žodžius 
skautams duodama įsižiūrėti 2—4 sekun
des, paskui viskas nutrinama. Skautai 
turi pasistengii užsirašyti ant lapelių vi
sus lentoje buvusius žodžius ir skaičius 
ir nesupainioti jų tvarkos. Laimi tas, kas 
užrašo teisingai daugiausia.

Lazdos traukimas.
(Vienas prieš vieną).

Priešininkai atsisėda ant grindų vienas 
priešais kitą, susirėmę pėdomis. Jie pa
siima už lazdos galų. Davus ženklą, 
kiekvienas traukia lazdą į save, stengda
masis pakelti savo priešininką.

Aklas rate.
„(Žaisti vilkiukams — paukštytėms).
Žaidėjai atsisėda ratu. Kiekvienam į 

rankas duodamas koks nors daiktas. 
Vienas žaidėjas yra rato viduryje _užriš
tomis akimis. Jis paliečia ką nors iš 
žaidėjų, esančių rate, tas jam duoda lai
komą rankoje daiktą. Aklasis turi ap
čiupinėjęs daiktą, jį pažinti ir šį tą apie 
jį papasakoti.

Kar-kar! Kar-kar! Po dešimt!
Jei kasdieną taip dėsiu—nepanešit!
Kar-kar! Kar-kar! Velykos
Jau šiemet tikrai bus nepilkos!

Jei nori turėti margutį tu gražų, 
į verdantį vandenį įpilk tuojaus dažo! 
(Ir juodalksnio žievė gerai čia tarnauja, 
Ir lukštai cibulio ir vantlapių sauja— 
Taip dažant margučiai išeina geltoni 

Vatuotą medelį į vašką padažęs.
Per baltą kiaušinį vesk liniją gražią, 
Vesk dailų račiuką, piešk brūkšnį, dėk tašką, 
Ir taip padarysi tu raštą iš vaško!
Paskui tą kiaušinį įleisk tuoj į puodą, 
Tegul jam tas puodas ten garo užduoda! 
Išviręs margutį padėk jį į rėtį 
Ir pats pamatysi, gražu bus žiūrėti! 
Galiu aš parodyt dar dažymą kitą — 
Neblogą peiliuką ar adatą storą, 
Vaizduotės, kantrybės ir truputį noro! 
Tai čia jau raštus atsargiai reiks raižyti, 
Štai jums pavyzdžiai — geriau bus matyti!

O čia paskutinis jau dažymas seka, Tu rašomą plunksną į laką padažęs 
Čionai tik spalvoto turėti reik lako, Galėsi nupiešti fantaziją gražią,

Ak, diedukas, vaikeli, aš senas, 
Man margučių aiškus yra menas- 
Iš senovės aš margyt juos moku 
Man gražiausių raštų nestoka!

Ir turi puikiausią velykinį skonį!). 
Toliau: sušildyk sau vaško bliūduką, 
Pasmailink medelį ar kokį degtuką, 
Uždėk vatos ant nusmailinto galo, 
Imk žalią kiaušinį ir sėskis už stalo.

Stovykloje.
— Vladai, ar tu jau užmigai?
— O kas?
— Ar negali atsistoti vietoje ma

nęs sargybon?
— Kad aš jau užmigau.

į darbą, vaikuti, klausyk manęs seno, 
Lai papročiai gražūs ilgai dar gyvena, 
Pripiešk sau gražiausių Velykų margučių, 
Pripiešk įvairiausių žvaigždelių, saulučių, 
Paukštelių, gėlių, lapelių, žvėrių 
Ir daug dar kitokių daiktų įvairių.
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H galva.
Užd. Nr. 48.

Atsiuntė B. Chaleckas iš Alytaus.
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Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas.

Užd. Nr. 44.
Atsiuntė K Remišauskas iš Vilkaviškio.

Šachmatų karaliaus ėjimu perskaityti 
vieną strofą eilių, tilpusių „S. A.“ 4 nr. 
Nurodyti karaliaus kelią.

Užd. vert. 6 tašk.

Užd. Nr. 45.
Atsiuntė J. Grajauskas iš Vilkaviškio. 

Sugalvokit žodžius:
1) Lietuvos miestas, 2) gėrimas, 3) 

kas gėdos nedaro, 4) tėvų vaikai, 5) 
įvardis, ir skaitydami atvirkščiai gaukit: 
1) paukštis, 2) gėrimas, 3) uoga, 4) tėvų 
vaikai, 5) kaip vaikus ramina.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. Nr. 46.
Atsiuntė K Miliūnas iš Vilkaviškio.

Šarada.
Daiktas esu aš gražus, » 
Plonas, ilgas ir smailus. 
Su „T“ pamokoje reikalingas, 
Su „Sv“ stovykloj pasitaiko 
Su „B“ nesantaika kelių 
Tarp savęs pykstančių žmonių.

Užd. vert 2 tašk.

Užd. Nr. 47.
Atsiuntė V. Fledžinskis iš Šiaulių.
Paėmę vežimo dalį ir pridėję raidę 

„d“ gausim laiko matą. Jeigu raidę „d“ 
pakeisim kita — gausim Europos miestą. 
Pakeitus Europos miesto pirmą raidę, 
gausim namo dalį.

Užd. vert. 2 tašk.

Šachmatų žirgo ėjimu perskaityti koks 
turi būti skautas.

Užd. vertin. 5 tašk.

Paaiškinimas.
Kai kurie prašė paaiškinti šachmatų 

žirgo ėjimą. Čia paaiškinsiu šachmatų 
žirgo ir karaliaus ėjimus.

Šachmatų žirgas gali iš savo langelio 
peršokti į vieną iš aštuonių negretimų 
kitos spalvos langelių (žiūr. brž.).

Šachmatų karalius gali eiti iš savo 
langelio į vieną š gretimų aštuonių lan
gelių į visas puses stačiai ir įstrižai. 
(Ziur. brž.).

Uždavinių sprendimai.
Užd. Nr. 33.

1) Vinča, 2) aikštė, 3) guba, 4) asla, 
4 ar 5) akys, 5) aras, 6) kėdė, 7) svetys, 
7) sėkla, 8) mušis, 9) iet s, 10) Cvirka, 
11) kuras, 11) karys, 12) Europa, 13) vo
ras, 14) metai. Didž. apskritime gaunam: 
Krėvė —Mickevičius.

Užd. Nr. 34.
Trakai, kaitra.

Užd. Nr. 39.
įeiti į „Suk galvą“ skyr. redakciją rei

kia įėjus pro vartus eiti prie dešinės sie
nos į viršų ir pasukti į trečią skersgatvį.

Užd. Nr. 40.
Marija, arija.

Dovanos.
Šiam sezonui už uždavinių spren

dimus paskirtos šios dovanos:
Foto aparatas, kuprinės,skau

tiški peiliukai, kirviukai,,,Skau
tų Aido“ komplektai ir daug 
įvairių knygų.

Uždavinius sprend/ia visi: skau
tai ir neskautai.

Užd. Nr. 35.
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Užd. Nr. 37.
Pulk. J. Šarauskas 
Vyriausias skautininkas

Užd. Nr. 38.
|61|52 91 86

51|54|59 64| 89 96 81 80
55|60|71|62 53Į66 73 92 83 94 87 80
50 69Į58Į65 7263 84 95 76 79 82 89

56 49|80 67l 74 9- 88 77
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47 26|31 66 Jj23| 6 3 20
27 32 43|34 25 38 7 2 |21 12 5 18
46 41 30|37 44 35 24 15 4 19 10 1?

28 45 42 39 8 11 14 ,7I
1 KO 16 9

Perskaitę gaunam: Aš pasižadu ii 
pasiryžtu padovanoti tėvynei tJ, kas su
stiprintų jos nepriklausomybę, ugdytų 
jos kultūrą ir laimę.
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Užd. Nr. 36.
834192 432

1931

Užd. Nr. 41.
1) Baimė, 2) ubagė, 3) duobė, 4) Ane

lė, 5) puolė, 6) eketė, 7) špūlė, 8) Teklė, 
9) auklė, 10) silkė. Iš pirmų raidžių išei
na Budapeštas.

Užd. Nr. 42.
1) Skautas, 2) kelmas, 3) ; Itas, 4) 

ūmas, 5) tas, 6) as, 7) s.

Užd. Nr. 43.
Piešinėly yra pasislėpusi kiaulė. Jos 

galva yra kairioje pusėje krūmuose, nu
garą sudaro dalis tvoros ir kubilo viršu
tinė briauna.

Už sprendimus gavo.
18 taškų* V. Samochvalovas, K. Kriš

čiūnas, J. Grajauskas, P. Stankevičius, 
T. Savickas, B. Avižonytė (K.), J. Kačiu- 
lis, J. Paknys, J. Daniliauskas, J. Vil
činskas, V. Remišauskas, J. Fridmanaitė, 
A. Mažeika, V. Miliūnas, E. Treigys, A* 
Gustaitis, A. Sužinskas, J. Mamaitis, K. 
Chmieliauskaitė, E. Preisaitė, O. Hakas, 
H. Chaleckas, A. Milaknis, M. Knyvaitė, 
N. Tarasenka, F. Grinius, E. Neimanas, 
S. Straševičius, J. Obukevičius, K. Krau- 
jalis, S. Pilipavičius, J. Karosas, K. Kiau- 
nis, P. Maselskis, A. Skirius, V. Kemeža, 
A. Reinikeris, V. Vaškelis, V. Stankūnas, 
V. Naudžius, J. Palukaitis. K. Bradūnas, 
V. Ambrosevičius, A. Tamulis, K. Grigai
tis, J. Klimavičius, B. Chaleckas, E. Au- 
gustaitis, A. Labtius, A. Mensonas, P. No- 
reikevičius, S. Kairys, K. Buišas, T. Krū
minis, L. Dobkevičius, A. Voldemaras, 
V. Žemaitis, J. Noreika, G. Gailius, V. 
Katarskis, H. Valavičius, J. Juškevič us, 
J. Tvarijonavičius, V. Širmenis, G. Vai- 
tiekavičius, A. Šimkus, H. Sviderskas, A. 
Grušnys.

12 task.: Z. Puzinauskas, V. Šešta
kauskas, S. Kleinas, R. Rutkauskas J. 
Taukelis, J. Taukelis, A Kačianauskas, A. 
Kačanauskas, G. Juškėnas, P* Jučys, P. 
Jucys, A. Grušnys, J. Palukaitis, A. Pie- 
šinas, E. Praninskas, M. Čeilitkas, K. La
pinskas, K. Lapinskas, E. Augustaitis, A. 
Labutis, V. Lalys, V. Lalys, V. Grybinas, 
A. Igdalskis. M. Pšemieneckaitė, L. Mus
teikis, M. Frankas, L. Dobkevičius, V. 
Stulgaitis, J. Mažrimas, H. Ribačauskas, 
A. Vagelis, A. Bernotavičius, A. Matuko- 
nis, R. Cibulskas, A. Valiukas, A. Parei- 
gis, J. Pakalniškis, J. Spertalis, P. Baro
nas, H. Čerkesas, V. Tamulevičius, A. 
Žiaušys, V. Kuchalskis, J. Spertalis, M. 
Pšemieneckaitė, J. Obukevičius, J. Ni- 
vinskaitė, K. Kraujalis, H. Žilėnas, P. 
Jankauskas, E. Brazauskaitė, J. Sakalaus
kas, M. Koretka, V. Fledžinskis, S. Abra- 
sonis, V. Tamulevičius, B. Avižonytė (K.), 
J. Sodaitis, J. Sodaitis, E. Gimelis, V. 
Marcinkus, V. Tarbūnaitis, S. Pšemenec- 
kas, P. Stirbys, E. Radvilavičius, M. Ur- 
butis, M. Urbutis, P. Urbutytė, P. Kušli- 
kis, D. Stankaitytė,v K. Chmieliauskaitė, 
V. Vansevičius, V. Žyžio, Z. Poznekaitė, 
P. Martinaitytė, B. Zaštautas, Z. Kože- 
niauskaitė, B. Burba, G. Burbaitė, G. 
Burbaitė, B. Burba, S. Butkaitytė, S. But- 
kaitytė.

Atsakymai.
S. P š e m e n ec k i u i: pakeisk šara

dos galą. Pas—parod. iv.??
Visiems. Sprendimus siųsti iki ba

landžio mėn. 5 d.

Iš musų gyvenimo.
(Žiūr. 2 pusi, viršelio).

Alytus.
Veikia skiltininkų kursai. Kursai pra

sidėjo pradžioje vasario mėn. Dėstoma 
ideologija, pirmoji pagalba, mandagumas, 
astronomija, sportas, skiltininko pasiruo
šimas bei vadovavimas skilčiai ir šaudy
mas. Kursų lektoriai yra kun. P. Kirve- 
laitis, dr. puik. Puodžiūnas, dr-kė p, Ste
ponaitienė, gimnazijos dir. p. St. Vaitke- 
vič'iis, tuntininkas Kar. Dineika, psktn. 
A. Škėrys ir kap. Petruškevičius. Kursai 
iau įpusėjo. Klausytojai, kurių yra per 
40, drausmingi ir stropiai lankosi. Kur
sai prieš Velykas baigsis ir bus egzami
nai. Klausytojai suskirstyti į 4 skiltis. 
Kursams vadovauja tuntininkas ir pava
duotojai t. adj. ir dr-kas B. Kančys.

Tuntas dabar veikia gana energingai. 
Planai vienas po kito realizuojasi, pav. 
savišalpos kasa, skiltininkų kursai, Gar
bės Teismas ir t. t. Tuntas kyla ne tik 
kiekybe, bet ir kokybe. Tunto štabo po
sėdžiai daroma kas sekmadienį. Juose 
svarstoma aktualūs klausimai, o tunto 
sueigos šaukiama k?s antrą savaitę. Per 
sueigas be pašnekesių, referatų ir pasi- 
skaitų būva skilčių teatras, per kurį pasi
rodo kiekviena skiltis. [ sueigas atsilanko 
visumet svečių. T. adj. A- Š.

Kas nori pasaulio 
pamatyti?

Mes, keli klaipėdiškiai, pirm kelių 
metų buvome padavę savo adresus į 
žurnalą „The Open Road for Boys“.

Tenai buvo skelbiami adresai visų 
kraštų ir tautų jaunuolių, norinčių kores- 
ponduotis.

Dabar mes kasdieną gaunam šimtus 
laiškų.

Rašo įvairių kraštų jaunuoliai, įvai
riausių užsiėmimų ir amžiaus.

Net nespėjame jiems atsakinėti.
Kadangi tokie susirašinėjimai labai įdo

mūs ir naudingi, tai į šį darbą mes no
rime įtraukti ir kitus mūsų skautus.

Norintieji koresponduotis tesikreipia 
į Kęstučio dr-vę Klaipėdoj (Vytauto 
Didžiojo gimnazija). Mes jiems duosim 
adresų, laiškų ir net informacijų.

Susirašinėjamą anglų kalba.
Vyr, skl. Edv. Petraška.

Knygų lentynėlė.
P. Rūtelionienė. Klaikuma. Iš Di

džiojo Karo laikų ir tremtinių gyvenimo ro
manas. II tomas. »Vairo« b-vės leidinys. 
Kaunas 1931 m. 324 pusi. Kaina 3,50 lit.

R. Blaumanis. Indranai. 5 veiksmų 
drama. Iš latviško vertė A. Domantas — 
Sakalauskas. »Vairo« b-vės leidinys. Kau
nas 1931 m. 96 pusi. Kaina 2 lit.

Bimbalas. Satyros šapirografuotas laik- 
roštėlis 1931 m. vasario m. 2 Nr. Leidžia 
II-ji Vytauto Didšiojo dr-vė Panevėžy. Red. 
pskiįt. VZ. Kapris.

Židinys Nr. 2. Literatūros, mokslo, vi
suomenės ir akademiškojo gyvenimo mėne
sinis žurnalas. 1931 m. vasasio mėn. Re
daktorius-leidėjas Dr. K Mykolaitis. Šio 
Nr. kaina 4 lit.

Ūkininko s’ iifymai Nr. 3(12). Algi
mantas. I-ji daba. Netekęs vaidovas ir lais
vės. V. Pietario istorinė apysaka St. Zo- 
barsko sutrumpinta. Redagavo Liudas Gi
ra. »Pažangos« b-vės leidinys. Kaunas, 
1931 m. Kaina 30 cent.

Panevėžys.
Jūrų skautų vadovybė su tunto štabo 

atstovais nesenai norėjo nukryžiuot savo 
skautus, švelniau tariant, egzaminavo juos 
į 1 ir III pat. laipsnį. Keturi idėjos drau
gai nusik rto, bet užtai likusių desėtkas 
pralindo. Lapsardokas.

— Panevėžio skautų vyčių Simano 
Daukanto vardo būrelis kovo mėn. 15 d. 
švenčia savo šeštas metines.

Kęstučio dr-vė, kaipo dekoruota or- 
denu, visai rimta ir verta „pavogos“. Dirba 
rimtai ir apgalvotai bei nuosekliai- Apie 
š'ą darbščią dr-vę nieko blatno negalima 
pasakyt, taigi užteks tiek.

Mamos vaikas.
Vytauto dr-vė dar kūdikystės amžiuje. 

Dar tik prieš keletą mėnesių buvo su
rašyti jai gimimo metrikai, tačiau veiki
mas eina ne sulig metrikų. Dr-vė per 
tokį trumpą laiką atsistojo visai ant tvirtų 
kojų (kas paprastai su vaikais neatsitinka) 
ir, išmokusi viešai kalbėti, net smarkiu 
žingsniu bėga pirmyn. Dr-vė leidžia net 
komedijantų organą „Bimba as“.

Vis dėlto drąsiai galima sutikti su pačių 
smarkių vytautiečių išsireiškimu—vytau- 
tiečiai turi mažą praeitį, bet didelę ateitį!

Egzempliorius.
Pilviškiai. Čia vejkia dvi draugovės. 

L. D. K. Vytauto ir Živilės. Vadovauja 
pskt. mokyt. Vyt. Krulickis. Nuoširdžiai 
skautus remia mokyklos direktorius p. 
J. Švoba. Yra keturios skiltys: Lapinų, 
Stumbrų Gegučių ir Lakštučių. Joms 
vadovauja K. Kupčinskas, J. Sendžikas,
J. Vasiliauskaitė ir A. Avietynaitė. Skai
čius nuolat didėja. Manoma atgaivinti 
laikraštėlį „Pašnekesys“. „Skaitų Aidas“ 
noriai skaitomas ir uoliai platinamas.

Jaunutis.
Viekšniai. Š. m. čia įsteigtas D. L.

K. Kęstučio laivas, kuriam vadovauja 
Bružas, ir dvi miesto atsk. valtys—vienos 
valttes vadas Kazlovas ir antros Stonys.

Akmenė. Š. m. čia įkurta jūrų skau
tų valtis, kurioje yra per 10 jūrų skautų. 
Valčiai vadovauja Butenis. Jonas L

Redakcijos atsakymai.
J. Gydrykštis. Vertimas netinka. Jei 

verčiate, tai pasirinkit jaunuomenei pritaikin
tus dalykus.

Lapinas Algimantas. Tamstos feljeto
nas visai nefeljetoniškas. Pasinaudot negalime.

Pskilt. L. r\. Silpnas.
Kazys Sabalis. Skaitysime.
Rūtelei. Be slapyvardės, vis dėl to, ir 

pavardę pasirašyti reikėtų. Be to, redakcijai 
raštai rašomi vienoje lapo pusėje.

Psk. E. Zit-tė. «Vadovės» red. atsiųsta- 
straipsnis — "Skautiškos ideologijos pritais 
kymas praktiniam gyvenime» — «Sk. Aidui» 
netinka.

Kėdainietis. "Rinkime tinkamus vadus» 
dar silpnas. Tamsta bandyk daugiau rašinėti.

V-kas. Ačiū. Kaiką sunaudosime. Ver
timai įdomūs, geri. "Vėjo šposai žiemą» 
skaitysime vėliau-

Psklt. E. Treigys. Dėkui. Rašyk.
Vyr. valt. !/. Gedgaudas. Vėlai gavo

me. Sunaudosime kita karta. C. C

Sekantis padidintas „Skautų 
Aido“ nr. išeis š. m. balandžio 
m. 15 d.

Medžiagą siųsti iki bal. 5 d.

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjungą. Ats. Redaktorius Ant. Saulaitis.
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Atskiro nr. kaina 30 et

„VILNIAUS“ sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 2. Telef. 776. Karo cenzūros leista.

Skaute!
Ar turi ženklelį?
Jei neturi — įsigyk.
Kaina 1 litas.
Gaunama vyr. skautų štabe.

1931 m. balandžio 10 d.
prasidės Raudonojo Kryžiaus

5-os klasės lošimas,
kuriame išlošiami stambiausieji laimėjimai:

2 po 60.000, 2 po 20.000,
2 po 10.000 litų ir t. t.

„Sk. Aidas“ metams kaštuoja tik 
6 lit., pusmečiui—3 lit. 50 et. Prad. 
mok. mokiniams per jų mokytojus 
— metinė prenumerata 4 lit.

Kas iki 1931 m. balandžio mėn. , 
23 d. užsiprenumeruos metams 
„Skautų Aidą“ — galės loterijos bū
du išlošti:

1. „Sk. Aido“ redakcijos lėšo
mis atvykti į Kauną, apžiūrėti vi
sas jo įžymybes ir 
paskraidyti orlaiviu

2. Didelę gražią rašalinę
3. Už 100 litų įvairių knygų 

arba šią sumą grynais pini
gais.
Rinkite prenumeratą— 
didžiausios dovanos.

A. Konkurse surinkę daugiausia 
„Sk. Aido“ prenumeratų ir iki 
1931 m. kovo mėn. 20 d. at
siuntę pinigus gauna:

1-as patefonų su plokš
telėmis

su priedais
B. Konkurse gali dalyvauti ir Nebijok, kad laimėjęs prenumeratoriams skirtą skridimą orlai-

, i„. • v i u, sugedus motorui gali ištikti nelaimė—vis vien išsigelbėsi pa-kolektyvai. 1 as kolektyva>, kuris rašiutul Greit siųsk administracijai 6 litus,
surinks daugiausia pren , bet ne 
mažiau kaip 100 pr, ir iki 1931 m. balan
džio m. 23 d atsiųs pinigus, gaus di
delę palapinę.

C. Visų kitų „Sk. A.“ prenumeratos 
rinkėjų, kurie surinks ne mažiau kaip po
5 pren. ir iki 1931 m. balandžiomėn. 23 d.

Skaučių skyriaus ūkio 
dalyje gaunami šie

Dengiamos spalvos medžiaga skautiškom bliū- 
zėm 1 mtr. 2,75. Tamsiai mėlyna vilnonė medžiaga 
sijonėliam 1 mtr. 16,50. Kaklaraištė skautėm 
80X80 2,80. Kaklaraištė vyresnių skaučių ar paukšty
čių 1,40. Kepurė (panama) 6,—. Švilpuko vir
velė, bet kurios spalvos —,75. Skilties juostelės 
(skalpai) 1,25. Trikampė žvaigždutė be ratelio—,15. 
Trikampė žvaigždutė su rateliu —,30. Skaučių 
ženklelis »rūtelė« 2,— . Skiltininkės kampas —,10. 
Laiškinis popieris su voku —,10. Sirena 2,—.

Užsakymai išpildomi tik iš anksto gavus pinigus. 
Pašto išlaidos priskaitomos.

Užsakymus ir pinigus siųsti skaučių skyriaus 
ūkio dalies vedėjos skaut. Monumaitytės adresu 
Nepriklausomybės aikštė Nr. 2, Vyr. skautų štabas.

prisius pinigus, fotografijos (jei jie jas įteiks) 
bus įdėtos į specialinį „Sk. Aido“ skyrių, 
skiriamą „Sk. A.“ platintojams pagerbti.

„Skautų Aido“ redakcija ir administracija

Kaunas, ftepriklausomyb. a. 2.
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