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Amžinoji ugnis 

vyresniųjų 

skaučių simbolis

. ŽIŪRĖKIT Į DEGANTĮ LAUŽĄ, JIS TURI JUMS 
BŪTI JŪSŲ NIEKADOS NEGĘSTANČIO PASIRYŽIMO 
SIMBOLIS. -

S. C i u f l i o n i en ė. 1

(1931 m. vyresniųjų skaučių stovykloje).

•Amžinoji ugnis yra vyresniųjų skaučių 
simbolis.

Gerai žinome iš mūsų istorijos, kaip 
lietuviai proseneliai brangino ir gerbė 
tą vietą, kurioje degė amžinoji ugnis. Vi
sas" tautos gyvenimas lyg virte virė Ga
bijoje, prie amžinosios ugnies aukuro. Iš 
ten žmonės semdavo karžygiškos drąsos 
prifešams nugalėti, ten plaukdavo padė
kos, pagarbos ir meilės maldos. Ten am
žinai ruseno ugnis, meilės ir gyvybės 
simbolis, nuolat kurstoma, prižiūrima 
mergelių — vaidilučių.

:Dabar, kai gyvenimas visai pasikeitė, 
sąlygos naujos, kai amžinoji ugnis užge
so,; vis dėlto jos liepsna dar tebeblykčio- 
ja .ir šiandien, tik ne tankių ąžuolynų 
Gabijose, o skaučių širdyse. Ir ta liepsna 
turi augti, turi bujoti ir neužgesti. . . Juk, 
mes, sesės, turime nešti amžinosios ugnies 
liepsną, kurioje lyg gyventų visa, kas pa
saulyje kilnu ir gražu: meilė, pasiaukoji
mas, savęs auklėjimas ir t. t.

Duoti pasauliui džiaugsmą, laimę, nu
šluostyti vargšams ašaras, skinti neapy
kantos ir keršto daigus. Tebūnie ramybė 
ir meilė,- kur įžengia skautė! Tai sunkus 
ir kartu garbingas uždavinys, reikalaująs 
daug energijos ir patvarumo. Ir vis dėl
to, prisimindamos amžinosios ugnies — 
meilės kibirkštėlę, turime ryžtis sunkiam 
darbui. Bet ar tai nemalonu? Ar nejauti 
malonaus kutenimo širdyje, kai senutei 
padedi nešti sunkią pintinę, kai luošą 
senelį privedi prie suolelio pailsėti... Lai
mingam ir sveikam žmogui nereikia pa
galbos, o vargšas visada jos laukia, tad 
skubėkim! Ir nėra didesnio malonumo, 
kaip nuoširdus, širdimi alsuojantis pa
dėkos žodis iš vargšo lūpų.

O ypatingai šiais laikais, kiek mums 
reikia parodyti savo dvasinės jėgos? 
Kiek kantrumo, meilės ir pasišventimo! 
O juk pasaulis ir mūsų pačių gyvenimas 
to reikalauja! Tai mūsų pareiga, kasdie
ninė pareiga, kurios neturime apleisti.

Mūsų tėvynė Lietuva nuolat budi ir 
mums reikia budėti. Budėjimas tai ruoši
masis į kovą. Mes nekovosime ginklu, ne 
mūsų amatas, tegul vyrai naudojasi tuo 
įrankiu.*" Mums reikia dvasinės kovos ir 

pasiryžimo ją laimėti. Visas mūsų gyve
nimas yra kova dėl būvio, dėl ateities.

'Tad turime nuolat budėti, būti pasi
ruošusios pakelti didžiausią vargą, ne
laimę, turime būti drąsios ir atsparios. Sa
vo moterišku bailumu mes nieko nenu
veiksime. " Susivaldąs ir ramus žmogus 
daug daugiau naudos atneš, negu bailys 
ir karštuolis. Mokėkime baimę sukaustyti 
šalto proto grandimi.

Sesės, turime būti naujų, moderniškų 
laikų vaidilutėmis, nelikime nuo gyveni
mo, bet ir nesistenkime jį pralenkti, rei
kia žengti kartu su gyvenimu. O kas 
brangu mokėkime vertinti ir gerbti. Jei 
yra brangi mūsų Lietuva, tad saugokime 
jos kertinį akmenį — šeimos ugnelę, be 
kurios žūsta visa tauta, griūva pats pa
grindinis ramstis. Jis mums, kaip mote
rims, yra labai svarbus. Stipri bus tauta, 
jei atskiri vienetai — šeima bus išauklė
ta tikroje lietuviškoje dvasioje, vienin
gai, sveikai. Jaukaus šeimos židinio gal
va ir bus motina — moteris. Nuo jos 
pareis, kokią kartą išaugins tėvynei. Ar 
ji bus verta pavadinti Lietuvos motina? 
Branginkime tą savąją, lietuvišką ugne
lę! Jei jos negavome iš savo šeimos, sten
kimės ją pačios įsigyti, mokėkime su
prasti jos didelę reikšmę, tad auklėkime 
pirma pačios save, nusigalėkime, artėki- 
me vis labiau prie to, kas yra mūsų ir 
kas yra tikrai brangu. Kai mes pačios 
tai giliai suprasime ir pamilsime, nebus 
sunku tą jausmą skiepyti kitiems.

Vyresnioji skautė — gražus pavadini
mas, bet jo ir reikšmė platesnė, negu — 
skautė. Čia einame prie to, kad mes bū
sime pavyzdžiu jaunesniosioms, mes mo
kysime, auklėsime, tad iš mūsų daugiau 
ir reikalaujama. Mums teks dažniau su
sidurti su jaunesniais ar amžiumi, ar pa
reigomis, tad, sesės, būkime švelnesnės, 
draugiškesnės su jais. Rodykim jiems tik
rą skautišką veidą, moteriškumą, nesi- 
dangstykime svetimomis manieromis. Tu
rėkime savo nuomonę kiekvienam daly
kui. Paprastai yra sakoma, kad moteris 
mėgsta naudotis svetimomis mintimis, 
nuomonėmis. Mes neturime to sekti. Mes, 
skautės, turime pačios galvoti ir susida

ryti apie kiekvieną daiktą nuosayią nuo
monę. . i

Tai labai svarbu, nes tokiu būdu ge
riau pažinsime pačios save, ką mes sa
vyje turime, ir kaip mes mokame savą
ją galvoseną panaudoti. Skautės tikra, 
laisva nuomonė daug reiškia, nes yra 
natūrali, einanti ne tiek iš aplinkos, kiek 
iš tynos širdies. Būkime natūralios, to
kios, kokios esame, neveidmainingos, kaip 
ugnelė ant skautiško laužo.

Arba vėl, mielos sesės, kiek mes nu- 
kenčiame dėl savo nedrąsos. Čia bijai, 
čia nedrąsu, čia gėda... Ach, tikras gy
venimo slogutis! Ir kartais, kiek daug tas 
kainuoja, kiek būtum galėjusi naudos pa
daryti! O štai tau, atsistojo skersai kelią 
nedrąsa ir sudiev! Nors ir gražus buvo 
pasiryžimas, bet jėgų trūko . . . Mes bū
sime nedrąsios tol, kol tikrai nesuprasi
me ir nepajusime tikro savo tikslo, kol 
neįsigyvensime jame ir kūnu ir siela. Se
sės, paskelbkime kovą tai nelabąja! „ne
drąsai"! Tegul ji keliauja prie bailių, o 
mes, skautės, drąsios ir atviru žvilgsniu 
žiūrėsime į gyvenimą. v

Mūsų skautiškas gyvenimas tąip pui
kiai sutvarkytas, kad pavyzdžių i ir įvai
riausių patarimų galime imti iš visur, iš 
gamtos, iš gyvulių, paukščių. Gamta yra 
mūsų geriausias mokytojas ir patarėjas. 
O ugnelė, amžinoji ugnelė yra mūsų ne
gęstančios meilės simbolis, kuriame lyg 
pinasi visas mūsų margas, įvairus gyve
nimas. • |

Mūsų tradicijos yra surištos su ugni
mi. Štai, laužas yra gražiausias; meilės 
parodymas, kaip mes branginame visa 
tai, kas surišta su gamta. Prie degančio 
laužo mes atgyjame savyje, pajaučiame 
naujų jėgų; čia mes vieni su kitaiš arčiau 
susigyvename. Laužas, tai bendro sugy
venimo ir draugiškumo simbolis.

Mes, vyresniosios skautės, prie degan
čio laužo ir tekant saulutei pasižadame 
naujiems žmonijos meilės reikaląvimams 
ir tęsiame tolimesnį vyresniųjų Uždavinį. 
Mūsų kelias ateitin — auka ir ugnis!

Skautė O. Klimavičiūtė.
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Sdunga pagerbė įžymiuosius savo rėmėjus
' 1930 m. spalių m. mūsų valdžia išleido skautų judėjimui globoti 

įstatymą. Nuo tada visas skautiškas darbas susikoncentravo į Lietu
vos skautų sąjungą, kuriai š. m. spalių mėn. sukako 5 metai.

Skautų darbas yra išaugęs, skautybė turi plačią jaunuomenės 
auklėjimo dirvą, skautų judėjimas yra labai išsišakojęs ir turi gero 
pasisekimo. Jis turi daug rėmėjų ir širdingų bičiulių.

Lietuvos valdžia yra daug padėjusi skautybei. Nuo 1930 m. jos vi
sokia parama yra dar reikšmingesnė.

Sąjungos 5 metų sukakčių proga, vyriausiam skautų štabui pra
šant, mūsų Šefas Valstybės Prezidentas Antanas Smetona spalių 
m. 25 d. aukščiausiu skautų garbės ženklu — Gedimino Vilko ordinu 
— apdovanojo:

— Poną Ministerį Pirmininką Juozą Tūbelį. Jam esant Minis- 
teriu Pirmininku yra išleistas Lietuvos skautų sąjungos įstatymas. Jis, 
kaip mūsų Vyriausybės Galva, yra labai daug prisidėjęs, kad mūsų 
judėjimas augtų ir skautybė jaunuomenei būtų vis naudingesnė.

— Poną Švietimo Ministerį prof. Juozą Tonkūną. P. Švietimo 
Ministeris labai domisi skautybės darbu ir, kaip vyriausias sąjungos 
globėjas, turi progos skautybės judėjimui padėti. Prof. J. Tonkūnas 
realiai daug kartų parodė savo simpatijas skautams ir yra jų labai 
gerbiamas.

— Poną Kariuomenės Vadą gen. št. pulk. Stasį R a š t i k į. P. Ka
riuomenės Vadą, kaip didelį skautybės draugą, visi skautai pažįsta ir 
žino. Jis, lankydamas skautų stovyklas, yra pasakęs kelias labai reikš
mingas skautybei kalbas. Būdamas aukščiausioje Kariuomenės Vado 
vietoje, rūpindamasis vyriausiu krašto saugumo reikalu, randa progos 
pakelti skautybės darbo našumą.

Visiems Lietuvos skautams ir skautėms labai malonu, kad dabar 
šie įžymiausi mūsų valstybės vyrai bus ir formaliai tikri mūsų judėji
mo nariai ir tuo dar skautybei artimesni.

Prof. J. Tonkūnas, 
Švietimo Ministeris.

Lapkr. mėn. pradžioje sąjungos vadovybė, su Šefo pav. dr. Alekna 
ir vyriausiu skautininku pulk. J. Šarausku priešakyje, buvo atskirai 
P. Ministerio Pirmininko, P. Švietimo Ministerio ir P. Kariuomenės 
Vado priimta. Priėmimų metu mūsų vadovybė padėkojo jų kiekvienam 
už didelius nuopelnus ir širdingą prielankumą skautybei ir įteikė Ge
dimino Vilko ordino ženklus.

Naujieji mūsų Garbės Nariai padėkojo už tą skautų garbės ženklą, 
palinkėjo skautybei geriausio pasisekimo, jos sumanymuose ir darbuose.

Gen. št. pulk. St. Raštikis, 
Kariuomenės Vadas.

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO 
AKTAS

Nr. 22.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 ir 89 str. 

str., Vyriausio Skautų Štabo nutarimu ir vyriausio skautininko 
tarpininkavimu, Amerikos lietuvį lakūną leitenantą Feliksą 
Vaitkii, perskridusį Atlanto vandenyną ir tuo savo žygiu iš
garsinusį lietuvių tautos vardą, parodžiusį didelės drąsos bei 
pasiryžimo ir sukėlusį tvirtą mūsų jaunuomenės entuziazmą, 
apdovanoju Svastikos ordinu.

Kaunas. 1935 m. spalių mėn. 26 d.
A. S m et o na.

Respublikos Prezidentas.
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Pulk. vyr. sktn. J. Š ar aus k a s , 
Vyriausias skautininkas.
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Pakurtas ^OciiEfzuS facia Piefuoos skautams

X.26. Kaune skautai-ės pagerbė lak. F. Vaitkų dideliame susirinkime, kur dalyvavo pats F. Vaitkus su ponia, Šefo pav. dr. J. 
Alekna, vyr. sk. pulk. Šarauskas, pulk. A. Gustaitis, prof. Žemaitis, skautų vadovybė ir apie 1000 skautų. Pagerbimo programa 

buvo įvairi ir įdomi. Šefo pav. dr. Alekna F. Vaitkui įteikė svastikos ordiną. Tų iškilmių aprašymą skaityk 260 pslp.

Kauno skautų-čių dvi draugovės š. m*, lapkričio mėn. 7 d. 
18 vai. susirinko j geležinkelio stotį išlydėti išvažiuojančio į 
Ameriką mūsų Atlanto nugalėtojo lakūno Itn. Felikso Vaitkaus. 
Be skautų, žinoma, buvo didelė žmonių minia, kuri visą laiką 
stūmėsi artyn vagono, kuriame jau buvo įlipęs p. F. Vaitkus. 
Skautai, kaip ir visi kiti, su meile ir kažkokiuo ilgesiu sekė 
kiekvieną jo judesį, gaudė kiekvieną jo žodį. Pagaliau suju
dėjo traukinys, suskambėjo peronas griausmingais valio ir jis 
išvažiavo, palikdamas visiems viltį, kad dar sugrįš. Bet kas 
žino ...

Man teko didelė garbė važiuoti tuo pačiu traukiniu ir, 
išnaudojant tą progą, su juo pasikalbėti. Išvažiavus iš Kauno 
stoties, aš jam prisistačiau. Jis labai maloniai nusišypsojo ir, 
žinoma, su mano norais sutiko. Čia pat stovėjo jo ponia, tokia 
pat nuoširdi ir maloni. Bet, nežiūrint to, vis dėlto aš jau
dinausi.

— Lietuvos skautai, neseniai džiūgavę Tamstos didžiojo 
žygio pasisekimu, girdėję apie tą skridimą iš Tamstos paties 
lūpų, norėtų išgirsti nors per Skautų Aidą keletą žodžių 
Tamstai atsisveikinant.

— Nu, ką čia Jums pasakyti. Aš turėčiau Jums daug 
pasakyti, galėčiau kalbėti visą valandą...

— Gal būt, sutiksite ką nors trumpai parašyti. — Išsi
ėmiau popieriaus ir plunksnakotį, bet jis mane sulaikė.

— Gerai, pirma Jūs parašykite, o paskui aš,. pagalvosiu 
ir parašysiu, — su tokia pat šypsena kalbėjo Itn. F. Vaitkus.

— Pamatęs skautus čia, Kaune, ir Lietuvos skautus, ma
nau, kad tarp jų yra daug neužaugusių Lietuvos didvyrių, ku
rie padarys daug žygių, ir didesnių, negu mano.

Tuo tarpu atėjo konduktorius ir mūsų pasišnekėjimą nu
traukė kažkokiais kelionės reikalais, kuriems paaiškėjus, tu
rėjome persikelti iš vienos kupė į sekančią. P. Itn. F. Vaitkus 
paėmė nedidelius savo pakietukus, aš pasisiūliau patarnauti, bet 
Jis man pasakė:

— Skautai patys pasitarnauja. Aš esu skautas. — Ir taip 
mano gražūs norai nuėjo vėjais. Stovėdamas prieš tokį vyrą, 
tikrai jaučiaus nekaip. Matydamas turint reikalų dėl kelionės, 
pasitenkindamas tuo, ką gavau, atsiprašiau ir jų kupė norėjau 

visiškai apleisti. Bet mane užprašė po valandėlės vėl užeiti. 
Žinoma, džiaugiausi. Juk įdomu pasikalbėti.

Pilviškiuose, stoties perone, su fakelais atėjo vietos visuo
menė paskutinį kartą pagerbti didįjį vyrą. Ltn. F. Vaitkus 
jiems pasakė trumpą atsisveikinimo kalbą, žadėdamas po 2—3 
mėn. grįžti atgal į Lietuvą. Po to jis mane vėl pasikvietė į 
savo kupė.

— Tamsta minėjote, kad esate skautas. Leiskite pa
klausti, kaip seniai Tamsta skautas?

— Buvau dar visai jaunas, — tęsė pasikalbėjimą, ieško
damas prisiminimų. — Buvau maždaug 12 m. Tai buvo vie
name Čikagos priemiestyje, draugovės neatsimenu. — Jis už
siminė ir bendrai apie skautybę. Aš ta proga pasinaudoju:

— Kaip Tamstai atrodo, ar škautybė daug gero duoda 
jaunuoliui, ar jį kiek auklėja? — (žodžiuose maišausi...).

SKAUTŲ AIDUI

YRA DIDELĖ GARBĖ BŪTI SKAUTU. IR TAM, 
KAS VISUOMET ATMINS IR DIRBS, KAIP BUVO 
ĮRODYTA BŪNANT SKAUTU, JAM VISUOMET 
PASISEKS.

KUR YRA NORO, TEN YRA IR KELIAS.
BUDĖK!

250 ■■
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Čia dedame žinomos Amerikos lietuvių visuomenės vei
kėjos dr. J. Baltrušaitienės laišką Lietuvos skautams-ėms.

Dr. J. Baltrušaitienė, Amerikoje gimusi ir užaugusi, šią 
vasarą pirmą kartą atvyko į Lietuvą, savo tėvelių gimtinę. Ji 
dalyvavo viso pasaulio lietuvių kongrese ir buvo to kongreso 
prezidiumo narys.

Dr. J. Baltrušaitienė mūsų skautijai yra brangus ir mielas 
svečias. Nors ją turėti savo, skautų-čių tarpe, mums teko labai 
mažai, tik kelis kartus, tačiau su mumis riša daugelis bendrų 
dalykų. Žinome, kad Amerikoje, Baltimorės ir Pitsburgo mies
tuose, yra lietuvių skautų būriai, kurie gana gerai veikia, ir yra 
toje šalyje pirmieji lietuvių skautų būriai. Tai dr. J. Baltru
šaitienė tame darbe, steigiant ir organizuojant skautus, yra labai 
labai daug padariusi. Be to, du jos sūnūs, dr. A. Želvys Bal- 
timorėje ir inž. J. Baltrušaitis Pitsburge, yra vyriausi lietuvių 
skautų vadai ir svarbiausi veikėjai.

Lapkr. m. 10 d. dr. J. Baltrušaitienė iš Klaipėdos išvyksta 
į Ameriką. Mūsų vyriausias skautininkas pulk. J. Šarauskas. 
kuris labai rūpinasi lietuvių skautijos Amerikoje išplitimu, prašė 
mūsų brangią viešnią iš Amerikos, dabar išvykstant, nors kelis 
žodžius per Skautų Aidą pasakyti mūsų skautams-ėms.

Štai ir dedame dr. J. Baltrušaitienės atsisveikinimo žodi, 
o jai visi mūsų skautai-ės linki laimingos kelionės ir prašo ano 
krašto lietuvių jaunuomenei nuvežti broliškus šiltus mūsų svei
kinimų jausmus.

yifsisDeiluivaiif su 12i.efu.DO8 sliaufais

Gerbiamieji, jūs mane, iš svetur į tėvų žemę at
vykusią, priėmėte su širdingumu.

Dabar, apleisdama tėvų žemę ir grįždama į šiau
rės Ameriką, turiu išreikšti jum padėkos žodį ir pasa
kyti, kad ir jūs, skautų organizacija, daug prisidėjot 
prie to ramaus ir laimingo gyvenimo kūrimo man čia 
būvant.

Tikrai gaila iš Lietuvos išvažiuoti, ir dar gi jausti, 
kad gal niekuomet Čia nesugrįšiu .. Pamilau Lietuvą, 
jos žemę ir žmones.

Laiminga buvau atrasdama tas vietas, kuriose gy
veno mano tėveliai, protėviai; nestebėtina, kad ir jie 
negalėjo pamiršti kalbos nei senų Lietuvos tradicijų ir 
kad mus mokė dainų, pasakų ir darbų, susijusių su 
Lietuvos liaudimi.

Malonūs mano broliai ir sesės, išvažiuodama pa
liksiu jūsų globoje dalį savo sielos, širdies. Laikas nuo 
laiko atrasite ją glūdinčią netikėtose, kukliose vietose, 
ne aikštėse. Ji žadins jus išlaikyti mūsų žemės nepri
klausomybę su visu pilnu jos tyrumu. Ji žadins jus 
siekti kilnių, dorų idealų.

Sudie, sudie, sudie...
Dr. Johanna Baltrušaitienė

205 Seneca St.
Pittsburgh. Pa. U. S. S.

— Tai yra geriausias dalykas, ir gyvenimui skautuose ge
riausia pradžia. O pradžia yra svarbiausia. Išmoksta patys 
sau pasitarnauti, nepaklysti ir t. t. Yra daug žmonių, ku
riuos, pav., i mišką nuvesk ir mirtų, nors ten daug yra gyvulių, 
bet kad tie žmonės nėra išmokę gyventi, prisitaikinti.

Kiek teko vėliau patirti, Amerikos skautai labai mėgsta 
išeiti į neapgyventus laukus, miškus ir visa stebėti, fotogra
fuoti. Matyt, Itn. F. Vaitkus dabar tai prisiminęs ir pasakojo.

— Jums teko trumpai matyti Lietuvos skautus ir vieną 
kitą valandėlę praleisti jų tarpe. Koks maždaug skirtumas 
tarp Amerikos ir Lietuvos skautų?

— Aš mažai Lietuvos skautus pažinau, bet iš apsiėjimo 
ir visko atrodo panašūs.

Prie p. Itn. F. Vaitkaus sėdėjo jo žmona ir visą laiką ang
liškai kalbėjo su juos lydėjusiu buv. jo adjutantu p. Kalokša, 
bet kartu sekė ir mūsų pasikalbėjimą. Kada .aš atkreipiau di
desnį dėmesį į ją ir pastebėjęs jos skautišką nuotaiką, norėjau 
paklausti, ar ji irgi skautė, kai tuo tarpu p. Kalokša, nuspėjęs 
mano mintį, man pasakė:

— Ponia irgi skautė.
Tą patvirtino ir ji pati galvos linktelėjimu ir keliais ang

liškais žodžiais, kurių, gaila, negalėjau užsirašyti. Taip pa.t 
paaiškino ir p. Itn. F. Vaitkus. Pasirodo, ji ilgą laiką Wiscon- 
sin’e buvo draugininke.

— Tai skautiška šeima, — nusistebėjau.
— Skautiška šeima, — nusišypsojo abu.
Ant mano kelių pastebėjo gulintį paskutinį Skautų Aido 

numerį. Susidomėjo juo ir man padavus ėmė atydžiai var
tyti ir ponia ir Itn. F. Vaitkus. Jis atydžiai peržiūrėjo ir ofi
cialiąją dalį ir prisiminė, kad ir jis gavo skautų garbės ženklą 
— Svastiką. Peržiūrėję Sk. A., man grąžino, pažymėdamas, 
kad įdomu būtų jį gauti į Ameriką. Aš paprašiau jo adreso. 
Jis paėmė iš manęs popierį, parkerį, ir didelėmis raidėmis 
užrašė:

FELIX WAITKUS
4$9 RIDGE COURT 
KOHLER, WISCONSIN

U. S. A.

— O, gal būt, sutiksite dar ką nors Sk. Aidui parašyti,' 
nes jauni niekad mažu nepasitenkina.

— O, jie gali būti dideli. Juk visada, jei stengsies būti 
dideliu, jei stengsies, — pabrėžė, — tai 50% garantijos atsiekti. 
Jei dirbsi, tai padirbsi. Sakau, manau, kad išaugs iš skautų 
didelių žmonių.

— Jei Jūs dažniau mus aplankytumėt, tai gal ir išaugtų, 
pasektų Jūsų pavyzdžiu ...

— Jei tik bus noro, jei tik sieks, visada tai galės padaryti. 
— Be galo įtikinamai kalbėjo didysis žmogus. Jis po to pa
rašė keletą žodžių Sk. Aidui, pažymėdamas, kad rašo traukiny, 
datą ir kurią valandą ir minutę. Taip pat pasirašė ir ponia.

Aš padėkojau ir, kadangi turėjau išlipti, atsisveikinau. Jis 
dėkojo skautams už parodymą nuotaikos, kurią jis matė atsi
lankęs mūsų sueigose.

Per tą trumpą valandėlę laiko teko pamatyti, justi, to di
džiojo vyro dvasią ir supratau, kad tik tokie valingi žmonės 
tegali padaryti tokius žygius, kokį padarė lakūnas Itn. Fe
liksas Vaitkus.

Mums, skautams, jis yra pavyzdys, pavyzdys tikrojo 
skauto.

Kiek mus moko, kad ir šie maži pavyzdžiai iš jo gyveni
mo Kaune. Jis beveik visur pats pasitarnauja, daugely kartų, 
įvairiuose atsitikimuose, pridurdamas: „Aš esu skautas”. Arba 
vėl: išvažiavimo dieną, po pietų viešbutyje, rengėsi kažkur dar 
važiuoti. Jo šoferis norėjo būtinai jam patarnauti — padėti 
apsivilkti. Ltn. F. Vaitkus sutiko, bet po to jis lygiai taip 
pat pasitarnavo ir šoferiui — palaikė jo paltą ir, kada tas ne
norėjo sutikti, ltn. F. Vaitkus pasakė: „Taip turi būti, nes 
Tamsta už mane vyresnis”.

Taip baigėsi mano garbingoji misija, palikusi daug daug ir 
brangaus ir didelio mano širdyje. Šie įrašyti žodžiai popierių 
teprimins antrąjį ryžtingąjį lietuvio žygį ir jo laimėtoją did
vyrį, Atlanto baltąjį sakalą — lakūną ltn. Feliksą Vaitkų. Visur 
ir visada prisiminkime jo plieninius žodžius: Aš esu skautas.

Psktn. St. J a m eik is .
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Sktn. K. Laucius.

Ką skautai gali padaryti savo 
krašto propagandai užsieniuose

Manau, neperdėsiu pasakęs, kad skau
tai yra vienintelė mūsų jaunimo organi
zacija, kuri daugiausia turi progų popu- 
liarizuoti savo šalies vardą svetimuosiuo
se kraštuose. Tokių progų sudaro palai
kymas santykių su didžiule pasaulio 
skautų šeima, kurios narių yra visuose 
pasaulio kraštuose pilna to žodžio pras
me. Šiandien visame pasaulyje registruo
tų tarptautiniuose skautų ir skaučių biu
ruose yra per 4 milijonus skautų-čių, su
darančių keliasdešimt sąjungų. Tarptau
tiniams skautų-čių biurams, kurių cen
trai Londone, priklauso ir Lietuvos skau
tų sąjunga.

Jau vienas priklausymo šiai didžiulei 
tarptautinei organizacijai faktas ir vien 
tik oficialių santykių palaikymas su įvai
riomis tarptautinio pobūdžio ir tautinė
mis skautų organizacijomis yra savo ša
lies vardo propagavimas. Be tarptautinių 
skautų-čių biurų, dar yra tarptautinio 
pobūdžio skautų organizacijų, pav., skau
tų alpinistų klubas Šveicarijoje, tarptau
tinio bendravimo židinys Nicoje ir skau
čių židinys Adelbodene Šveicarijoje. Lie
tuvos skautų sąjunga priklauso visoms 
šioms organizacijoms. Pirmosios dvi orga
nizacijos turi skautams turistams užeigos 
namus — viešbučius. Skaučių namuose 
Adelbodene vyksta periodiniai skaučių 
kursai ir įvairūs suvažiavimai. Minėtų 
organizacijų patalpų salėse yra lietuviš
kų rankdarbių ir kabo mūsų tautinė vė
liava, kuri ten atsilankantiems įvairių 
kraštų jaunuoliams primena mūsų kraštą. 
Tiesa, tai jau ne taip didelis dalykas, bet 
negalėtų pasakyti, kad mūsų krašto pro
pagandai nėra naudingas.

Toliau, pagal skautiškas tradicijas, Ka
lėdų švenčių, Naujų Metų, pasaulio skau
tų patrono Šv. Jurgio ir kitų skautiškų 
švenčių proga viso pasaulio skautų orga
nizacijos viena kitą sveikina. Sveikinimo

Pigūs skautiški ženklai.
1. Lelijėlė..........................Lt. 0,80
2. Rūtelė (balta)................Lt. 0,50
3. Rūtelė (žalia emal ) . . . Lt. 1,30
4. Jauo. skautę (suvaržtuku) Lt. 0,70
5. Jaun. skautę (vadams) . . Lt. 1,—
6. Žvaigždutė (metinė) . . Lt. 0,15
7. Žvaigždutė (penkm ). . . Lt. 0,40
8. Įvairios virvutės po . . . Lt. 0,75

Kreipkitės ar rašykit

Sk. Reikm. Tiekimo Skyriui
Nepriklausomybės a. 4, telef. 40-71. 

pasiuntimas tolimiausių kraštų skautams 
primena, kad yra tokia šalis, vadinama 
Lietuva, ir tai ne vieną paskatina žemė
lapyje tą kraštą susirasti ir apie jį šį tą 
daugiau sužinoti. Be to, tokių švenčių 
proga galima pasiųsti kitų šalių skautų 
organizacijoms dovanėlių — propagan
dinių savo krašto vaizdų, informacinės li
teratūros, liaudies meno išdirbinių ir kt., 
ką mūsų sąjunga nesykį yra dariusi. Do
vanėlių pasiuntimas visuomet paskatina 
kitų šalių skautus daugiau susidomėti jas 
atsiuntusio krašto skautais.

Dar didesnės naudos savo krašto pro
pagavimo atžvilgiu atneša palaikymas ar
timesnių santykių su kaimyninių arba ir 
kiek tolimesnių, bet mums simpatizuo
jančių kraštų, skautų organizacijomis. 
Glaudesnius santykius užmegsti yra daug 
progų. Pav., nepriklausomybės šventės 
arba kokių nors organizacijos sukakčių 
proga pasveikinami kaimyninio krašto 
skautai. Tai beveik visuomet paskatina 
kitų kraštų skautus labiau susidomėti mū
sų organizacija ir šalimi ir painformuoti 
apie Lietuvą per spaudą skautus, o kar
tais ir visuomenę. Norėdami atsilyginti 
tuo pačiu mūsų organizacijai, turi susi
pažinti su mūsų šalies istorija ir sekti 
mūsų tautos ir organizacijos gyvenimą. 
Nuo oficialių santykių tokiu būdu pa
lengva pereinama prie kaskart draugiš
kesnių, užsienių skautai vis labiau susi
domi mūsų šalimi, paprašo informacinės 
literatūros, nuotraukų laikraščiams pa
iliustruoti ir kt. Suprantama, kad visa tai 
mūsų krašto propagandai turi reikšmės. 
Iki šiol tokius santykius su kaimyninių ir 
mums draugiškesnių tautų skautais pa
laiko tik kai kurie vienetai ir sąjungos 
vyriausias štabas. Ateityje reikia eiti prie 
to, kad tai darytų kuo didžiausias skai
čius atskirų mūsų sąjungos vienetų (tun
tų, draugovių), nes tuo keliu einant ga
lima susilaukti dar geresnių rezultatų.

Nemažos svarbos savo ’krašto propa
gandai turi ir dalyvavimas tarptautinėse 
skautų vadų konferencijose, kurios įvyks
ta kas dveji metai vis kitoje šalyje. Čia 
dalyvaujant konferencijos programoje su 
referatais ar diskusijose yra gerų progų 
sudominti kitų tautų skautų atstovus sa
vo organizacija ir tuo patimi savo kraštu. 
Šią mintį pailiustruosiu vienu pavyzdžiu. 
Štai 1931 m. tarptautinėje skautų vadų 
konferencijoje mūsų atstovas skaitė pra
nešimą apie tai, kad Lietuvoje skautus 
globoti ėmėsi valstybė. Šis pranešimas iš
šaukė didelio susidomėjimo ir konferen
cija priėmė rezoliuciją daryti žygių Tau
tų Sąjungoje, kad panašūs įstatymai bū-

MŪSŲ PIRMOJI MINTIS YRA MŪSŲ TĖVYNĖ. PIRMASIS IR KIEKVIE
NAS SVARBESNIS DARBAS — JAI.

tų išleisti ir kitose šalyse. Po to tarptau
tinis skautų biuras kreipėsi į mūsų są
jungą, prašydamas pasiteirauti, ar mūsų 
vyriausybė negalėtų šį klausimą iškelti 
Tautų Sąjungoje. Aišku, kad šis įvykis 
nepaliko be teigiamų pasekmių mūsų 
krašto propagandai. Tolygių progų popu- 
liarizuoti savo šalies vardą tarptautinėse 
skautų konferencijose pasitaiko visuomet. 
Be to, dalyvavimas drauge su kitų tautų 
atstovais konferencijos posėdžiuose, pri-
ėmimuose ar iškylose primena mūsų 
kraštą net ir tiems skautų vadams, su ku
riais ir neužmezgiama glaudesnių santy
kių.

Labai gera priemonė savo kraštui už
sieniuose populiarizuoti yra informavimas 
užsienio skautų spaudos apie savo veiki
mą. Tarptautiniai skautų-čių biurai lei
džia du laikraščius („Jamboree“ ir „The 
Council Fire“), kurie skaitomi visame pa
saulyje ir iš jų žineles persispausdina dau
gumas skautų laikraščių. Šie laikraščiai 
mielai įdeda žinelių apie įvairių šalių 
skautų veikimą. Taip pat mielai įdeda ži
nelių ir informacinių straipsnių įvairių 
šalių skautų laikraščiai. Daugelis jų pa
tys kreipiasi į mus, prašydami informa
cinių straipsnių ir fotografijų. Tinkamai 
sutvarkius užsienio skautų spaudos in
formavimą, galima atnešti savo kraštui 
daug naudos.

Taip pat labai svarbus dalykas savo 
krašto propagandai yra palaikymas asme
niškų santykių su užsienių skautais. Be
veik visų šalių skautų organizacijos re
mia savitarpį skautų susirašinėjimą. Į tai 
mes turėtumėm atkreipti labai daug dė
mesio. Susirašinėjant su kitų kraštų skau
tais ir nusiunčiant jiems dovanėlių bei 
informacinės literatūros, galima juos su
dominti ir supažindinti su savo kraštu. 
Apie tai aš rašiau š. m. „Skautų Aido“ 
Nr. 4 ir 7 (žiūrėk mano straipsnį „Kaip 
susirašinėti su svetimųjų kraštų jauni
mu“). Taigi, susirašinėjant su nepažįsta
mais skautais galima daug naudos atnešti 
savo kraštui. Dar naudingiau yra palai
kyti nuolatinį kontaktą su pažįstamais už
sieniečiais, su kuriais tenka susipažinti 
dalyvaujant tarptautinėse ar tautinėse ki
tų kraštų stovyklose, konferencijose ar 
šiaip lankantis svetimuosiuose kraštuose.

Tačiau, kaip parodė gyvenimas, pui
kiausią progą propaguoti savo kraštą su
daro dalyvavimas tarptautinėse ar tau
tinėse kitų šalių skautų organizacijų sto
vyklose. Į tarptautines skautų stovyklas, 
kurios paskutiniuoju laiku įvyksta kas 
dveji metai vis kitame krašte, atvyksta 
skautų beveik iš visų pasaulio kraštų. 
Gražiu savo stovyklos įsirengimu, vyku
siais pasirodymais prie bendrųjų stovyk
los laužų, suruošimu stovykloje mūsų 
liaudies meno ir skautiško veikimo paro
dėlės, tautiškų šokių, rūbų demonstravi
mu ir kitomis tolygiomis priemonėmis 
galima sudominti savo šalimi kitų kraštų 
skautus ir tos šalies, kurioje įvyksta sto
vykla, visuomenę. Be to, čia yra progos 
susipažinti su viso pasaulio skautų vadais 
ir užmegsti su jais ryšius, kas irgi labai 
svarbu, nes daugumas jų savo krašto vi-
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MASAS UN BRALUS LATVIJAS SKAUTUS SVINAM SAVAS TAUTAS 
ASTOUPADSMITOS BRIVIBAS UN NEATKARIBAS SVĖTKUS, AR 
SKAUTIŠKŲ SIRSNIBU SVEICINA LIETUVAS SKAUTI UN GAIDAS.

&

SESES IR BROLIUS LATVIJOS SKAUTUS ŠVENČIANČIUS SAVO TAUTOS 
AŠTUONIOLIKTĄSIAS LAISVĖS IR NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTIS, 
SKAUTIŠKU NUOŠIRDUMU SVEIKINA LIETUVOS SKAUTAI IR SKAUTĖS.

J TARPTAUTINĮ SKAUTŲ KOMITETĄ 
sekantiems dviem metams perrinkti visi dabartinio komiteto 
nariai, būtent: majoras W. de Bonstetten, lordas Hampton, p. 
Walter W. Head, grafas G. Hutara, majoras Ebbe Lieberath, 
grafas Henri Marty, p. H. Moller-Gasmann, dr. T. Strumilo ir 
grafas Paul Teleki. Rinkimai įvyko š. m. liepos mėn. 7 d. Stok
holme VIII tarptautinėj skautų vadų konferencijoj.

Tarptautinio skautų biuro direktoriumi ir toliau palieka p. 
Hubert Martin.

OLANDIJOS SKAUTAMS 25 M.
Šiemet sukako 25 metai, kai Olandijoje yra įsikūrusi skau

tų organizacija. Sukaktims paminėti gegužės mėn. 11 d. Hagoje 
įvyko Olandijos skautų vadų konferencija, kurioj svarbią su
kaktuvinę kalbą pasakė Olandijos skautų šefas admirolas J. J. 
Rambonnet.

PARODYKIME SKAUTIŠKĄ BROLIŠKUMĄ!
Danijoje Roskildc tunto skautai šiomis dienpmis ruošia 

skautišką parodą. Norėdami pailiustruoti parodoje skautų ju
dėjimo visuotinumą, prašo atsiųsti jiems sveikinimų atvirutė
mis, laiškais ar kokiu kitu tolygiu būdu.

Užsienio dalis ragina visus skautus-es gyvai atsiliepti į šį 
kvietimą. Patartina nusiųsti drauge su sveikinimais ir kokių 
nors dovanėlių, kurios galėtų būti išstatytos parodoje ir jos 
lankytojams primintų mūsų šalį. Kas siųs pasveikinimą atvi
rutėje, pageidautina, kad siųstų atvirutę (fotografiją) iš skautų 
gyvenimo arba vaizduojančią mūsų šalį.

Ką rašyti ir ką siųsti, reikėtų pasitarti su savo tuntininku. 
Sveikinimus ar dovanėles siųsti neatidėliojant šiuo adresu: 

Scoutmaster Ivan Jorgensen 
Ringstedgade 64, Roskilde.

Denmark.

KAS NORI ĮSIGYTI H VYČIŲ SAMBŪVIO ŠVEDIJOJE 
ALBUMĄ?

Švedijos skautų taryba II pasauliniam skautų vyčių sam
būviui paminėti leidžia albumą. Albumas bus maždaug 20x28 
cm dydžio, nemažesnis, kaip 64 lapų ir jame bus išspausdinta 
apie 250 nuotraukų. Viršelis bus spalvotas, popierius geriausios 
rūšies. Nuotraukos yra surinktos iš įvairių tautų skautų, daly
vavusių šiame sambūvy, specialaus stovyklos fotografo, spaudos 
fotografų, kino filmų ir kitur, todėl manoma, kad jis bus labai 
įdomus.

Šis albumas pasirodys gruodžio mėnesio pradžioje. Žada
ma spausdinti tik tiek, kiek bus prenumeratorių. Todėl, kas jį 
nori įsigyti, turi iš anksto užsisakyti. Pinigus galima pasiųsti 
užsisakant arba albumą galima prašyti atsiųsti apdėtu mokesčiu. 
Pastaruoju atveju prie mokesčio bus dar priskaitytos pašto iš
laidos. Albumo kaina — 5 švedų kronos (apie 7 lt. 70 et.). Už
sisakyti galima iki lapkričio mėn. 20 d. šiuo adresu:

Scoutcentrum,
Drottninggatan 90.

Stockholm, Sweden.
Sktn. K. Laucius.

užsienio dalies vedėjo padėjėjas.

VISO PASAULIO SKAUTŲ JAMBOREE ĮVYKS 1937 M. 
OLANDIJOJE.

Tarptautinė skautų vadų konferencija, įvykusi š. m. rugp. 
m. 5—7 d. d. Stockholme, nutarė penktąją viso pasaulio skautų 
jamboree ruošti 1937 m. Olandijoje.

Tokios jamboree jau buvo: 1920 m. Anglijoje, 1924 m. Da
nijoje, 1929 m. Anglijoje ir 1933 m. Vengrijoje. Paskutinėse tri
jose jamboree dalyvavo ir Lietuvos skautų atstovai.

suomenėje užima gana žymias ir atsako- 
mingas vietas. Turint informacinės lite
ratūros, tarptautinėse stovyklose visuo
met yra progos įžymesniems asmenims, 
kurie parodo didesnio susidomėjimo mū
sų kraštu, jos įteikti. Praktika parodė, 
kad kiekviena tarptautinė stovykla davė 
mūsų kraštui ir Lietuvos skautų organi
zacijai nuoširdžių draugų.

Dalyvavimas kitų kraštų skautų tau
tinėse stovyklose savo krašto propagan
dos atžvilgiu taip pat nemažiau naudin
gas, kaip ir tarptautiniuose skautų sam
būviuose. Tiesa, čia nesuvažiuoja tiek 
daug užsieniečių skautų, kaip į tarptau
tines stovyklas, tačiau čia daugiau yra 
progos užimponuoti to krašto žmonėms, 
kur stovykla vyksta. Mat, čia atvyksta 

mažiau užsieniečių skautų ir dėl to sto
vyklos lankytojai daugiau dėmesio at
kreipia į kiekvienos stovykloje dalyvau
jančios tautos skautus.

Mūsų skautų vadai turėtų rūpintis, 
kad tarptautinėse ar tautinėse kitų šalių 
skautų stovyklose galėtų dalyvauti kiek 
galima didesnis skaičius gabiausių mūsų 
skautų. Dėl to reikėtų skatinti skautus 
paskirai ir organizuotai taupyti šiam rei
kalui pinigus, kad galėtų paremti netur
tinguosius, kurie neturi savo lėšų tokiose 
stovyklose dalyvauti, o jų dalyvavimas 
mūsų organizacijai būtų naudingas.

Lygiai labai svarbu, kad užsienių skau
tai lankytųsi mūsų krašte. Dabar kasmet 
atsilanko į Lietuvą po keletą skautų va
dų. Ir retas kuris jų išvyksta nelikęs mū

sų krašto draugu. Daugelis jų, grįžę į 
savo šalį, spaudoje labai gražiai parašo 
apie mūsų šalį ir skautus ir paskiau visą 
laiką palaiko ryšius su mūsų sąjungos va
dovybe. Paskatinimu užsienio skautų at
silankyti į Lietuvą, tinkamu jų priėmimu 
ir su savo šalimi supažindinimu reikia 
rimtai susirūpinti. Čia ne tiek gali pada
ryti vyriausias štabas, kiek atskiri skau
tai ir vienetai (tuntai).

Čia nurodžiau keletą svarbesnių sri
čių, kuriose skautai, tinkamai veikdami, 
gali atnešti daug naudos savo krašto pro
pagandai užsieniuose. Be tų progų, kurios 
čia buvo suminėtos, yra- dar daug kitų. 
Kitame „Skautų Aido“ numeryje pakal
bėsime, ką mūsų skautai yra padarę šioje 
srityje per paskutiniuosius penkeris metus.
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KUOLIUKAS
— Skautai, skautai atvažiavo, — da

lindavosi nauja žinia vasarotojų vaikai.
— Rimukai, einam pasižiūrėti, gal mū

siškiai, — pasiūlė vienas berniukų.
Pasirodė, kad atvyko stovyklauti mer

gaičių draugovė.
— Labas, mergaitės, — mandagiai pa

sisveikino berniukai. — Kas girdėti mies
te?

— Lietus lijo. O kaip jums pavyko čia 
vasaroti?

— Gerai. Matote, kaip nudegėm nuo 
saulės. Kasdien ėjome maudytis.

— Jūs stovyklaujate?
— Dar ne. Mes čia su tėveliais vasa- 

rojame. Mes manėm, kad mūsiškiai atva
žiavo, nes ir jie ruošiasi šioj vasarvietėj 
stovyklauti, norėjome prisijungti.

— Tiesa, prisijungti tai tikrai negalė
site, bet ir mes neblogi vasarotojai. Ne
užmiršom jums dovanų atsivežti.

— Kokių? — susidomėjo berniukai.
— Lietų. Cha... cha... cha...
Tą dieną niaukėsi.
— Ne tik lietų, bet dar ir su ciklonu. 

Žiūrėkit, kas daros keliu.
Visi pasižiūrėjo i tą pusę, kur rodė 

vienas berniukas. Tikrai, keliu ritosi 
smėlio stulpas, kuris visu smarkumu ar
tinosi miško linkui, ten, kur kalbėjosi 
skautės su berniukais.

— Stebuklas, toks ciklonas, nors šian
die visai vėjo nėra, — pastebėjo iš skau
čių.

— Iš tikrųjų, — nustebo ir kiti. — 
Gal kas nors sviedinį į mus paleido.

Staiga sviedinys džiaugsmingai sulojo.
— Šuniukas! Mūsų Kuoliukas! —Su

riko dvi mergaitės.
Tuo metu atbėgo rudos spalvos ne

mažas šuniukas, kuris, pribėgęs prie mer-

Stovykloje būdavo gražu, jauku ir 
linksma. 

gaičių, pradėjo aplink jas suktis, iš 
džiaugsmo vizginti, šokinėti, mėgindamas 
palaižyti jų veidelius. Paskui, truputį 
aprimęs, apėjo kitas mergaites, uostinėda
mas jų kojas.

— Kuoliukas, mielas Kuoliukas, gali 
susipažinti su mūsų draugėmis. Jos to
kios pat, kaip ir mes, bus tau geros, — 
glostydama jį kalbino viena skautė.

— Iš kur tu su Aldona pažįstate šitą 
šunį? Iš kur jis atsirado? Kieno jis bus? 
— Klausinėjo kitos, apstojusios šuniuką.

— Jis sargas - savanoris, pravadintas 
Kuoliuku. Pereitą vasarą, kai mes čia 
stovyklavome, jis visas naktis mus sau
gojo, — paaiškino Aldona. — Nespėjome 
mes tada atvažiuoti, kai išgirdom nepa
prastą šuniuko riksmą. Viena mūsų nubė
go pasižiūrėti, kas įvyko. Greit išgirdom 
jos balsą:

— Mergaitės! Bėkit greičiau čionai su 
lazdomis!

Atbėgusios pamatėm, kad trys šunys 
užpuolė šitą Kuoliuką. Nelaimingas šu
niukas rėkė iš visos gerklės, gindamasis 
sukasi į visas puses, negalėdamas pa
sprukti iš savo kankinių.

Keletas mūsų drąsesnių puolė šunis 
dalinti ir išgelbėjo Kuoliuką. Bet vargšas 
šuniukas negalėjo paeiti, nes, pasirodė, 
vieno kojytė sukruvinta ir jis negalėjo ja 
atsistoti.

— Greičiau kvieskit sanitares.
Tuoj atvyko sanitarės, atnešė binto, 

vatos ir vandenilio peroksydo, su kuo 
apmazgojo jam sužeistą koją ir aprišo. 
Jis tyliai leido jam tai padaryti, net, ma
tyti dėkingumo jausmų pagautas, laižė 
sanitarėms rankas. Kaip perrišimas buvo 
baigtas, šuniukas mėgino atsistoti, bet 
nepajėgė ir vėl atsigulė.

Tada mes surinkome šakas, pasidarėm 
neštuvus ir nunešėm jį į stovyklą. Ten 
jis išgulėjo visą naktį, vakare mes jį pa
maitinome. Iš ryto sanitarės jam iš naujo 
stipriai perrišė koją.

— Eik, Kuoliukas, namo; gana tau 
viešėti. Tavo šeimininkai nerimaus, ieš
kos tavęs, — patardavom mes jam.

Kuoliukas būk suprato mūsų kalbą. 
Susigėdo, nuleido uodegą ir nuėjo keliu, 
nuolat atsigręždamas.

Mielas Kuoliukas! Mes jo visą dieną 
negalėjom užmiršti, vis kalbose jį prisi- 
mindavom.

Vakare vėl atsirado mūsų tarpe Kuo
liukas. Mes ir nepastebėjom iš kur ir ka
da jis atbėgo. Šuniukas dar šlubavo, bet 
buvo žymiai linksmesnis. Jis tiesiai įbė- 
go į sanitarių palapinę, bet ten jų nera
dęs, metėsi jų ieškoti tarp mergaičių. Pa
galiau, suradęs vieną iš jų, apsidžiaugęs

Iš laimingų stovyklos dienų...

prisiartino prie jos, pažiūrėjo jai į akis, 
paskui nuleido žvilgsnį Į savo sergančią 
koją. Pakartojęs šitą judesį porą kartų, 
Kuoliukas pradėjo laižyti sužalotą koją, 
tartum tuo duodamas suprasti, jog jo ko
ja dar netvarkoje. Ir iš tikrųjų, atrišus 
bintą iš žaizdos sunkėsi kraujas. Žaizda 
pasirodė labai gili. Todėl sanitarės dar 
kartą ją išmazgojo ir iš naujo perrišė koją.

Po to tą vakarą Kuoliukas negrįžo na
mo, bet pasiliko su mumis nakvoti, at
sigulęs prie sanitarių palapinės.

Iš ryto, kada mes atsikėlėm, Kuoliu
kas pavizgeno mums uodega ir nubėgo 
tuo keliu, kur buvo nuėjęs ir vakar.

— Kuoliukas, Kuoliukas, palauk, kur 
skubi, nors papusryčiauk su mumis, — 
šaukėm mes jam, bet jis nieko neatsakė 
ir nubėgo.

Dvi dienas iš eilės jo nebuvo, mes 
pradėjom jį užmiršti, tik staiga prieš va
karienę jis vėl pasirodė. Atbėgo visai 
linksmas, nešlubuodamas. Šią naktį jis 
vėl praleido su mumis.

Nuo to laiko jis pradėjo eiti mūsų 
naktinio sargybinio pareigas. Vakare 
ateidavo, iš ryto išbėgdavo. Mes labai su
sigyvenome su juo. Jis priprato su mu
mis vakarieniauti ii’ pusryčiauti...

Kartą, kada mes ruošiamės vakarie
niauti, atbėgo Kuoliukas išsigandęs, ne
ramus, ir pastatęs aukštyn savo ausytes 
sustojo prie įėjimo į stovyklą, lyg pasi
ruošęs pulti priešą. Mes norėjome išeiti 
už stovyklos ribų pasižiūrėti kas atsiti
ko, bet jis mus griebė už suknelės ir ne
leido išeiti.

Staiga pasigirdo šūvis. Kuoliukas pra
dėjo loti ir šoko į tą pusę, iš kur pasi
girdo šūvis. Mes sekėm paskui jį. Greit 
mes pastebėjom, jog netoli mūsų stovyk
los guli nušautas šuo. Prie jo stovėjo vy
ras su šautuvu.
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9 Pasiklaus! — sužinosi ?
Uniformos nešiojimas.

* Jei aktyviai skautų darbe nedaly
vauji ar gali nešioti skautų uniformą?

— Jei priklausai draugovei arba esi 
tuntininko žinioje ir turi skauto liudijimą 
(vadinas, esi laikomas skautu — brolijos 
nariu) uniformą dėvėti gali.

Skautiškos knygos.
* Kur galima gauti nusipirkti skautiš

kų knygų?
J, Petr.

Visų skautiškų knygų gali gauti 
skautiškų reikmenių tiekimo skyriuje 
(Kaunas, Nepriklausomybės a. 4) ir di
desniuose knygynuose.

A. S. 
Ugunskuro adresas.

* Koks yra Latvijos skautų laikraščio 
Uguinskurs adresas?

— Ugunskurs.
Riga. Skolas iela Nr. 1.

Latvija.
Liudijimų paaiškinimai.

* Ar skauto liudijimui paaiškinimų 
nėra?

Jr. Strimaitis.
— L. S. S, liudijimų reikalai tvarko

mi pagal Vyriausio Skautininko š. m. 
rugsėjo 9 d. įsakymą 22 nr. Tas įsakymas 
yra įdėtas Skautų Aide š. m. rugs. m. 
15 d. 13 nr. 215—216 pslp.

A. S.

— Atsargiai, mergaitės, — tarė vyras, 
— nesiartinkite prie nušauto šunies, jis 
pasiutęs...

Kitą kartą Kuoliukas sutrukdė mums 
laiku pavakarieniauti. Atbėgęs, jis suki
nėjosi aplink mus, tampė už suknelės, 
tartum mus kvietė su savim eiti.

Mes supratom, kad kažin ka nepapras
ta atsitiko, bet šį kartą nepavojinga.

Mes dėl viso ko paėmėm lazdas, vaisti
nėlę ir pasileidom į kelionę, šuniuko ve
damos.

Neužilgo Kuoliukas sustojo prie duo
bės, iš kurios buvo girdėti vaitojimas. 
Sustojęs Kuoliukas pradėjo loti, mus 
kviesdamas.

Mes prisiartinom ir pamatėm sulaužytą 
motociklą ir greta jo gulintį žmogų. Tuoj 
mes pasiskyrėm. Vienos nubėgo į vasar
vietę daktaro ieškoti, kitos užsiėmė grei
tąja pagalba. Kada vyriškis atgavo sąmonę, 
mes sužinojome, kad jam sugedo mašina, 
jis trenkėsi į medį ir nukrito į duobę ...

Neužilgo po šio įvykio mūsų stovyk
lavimo laikas pasibaigė. Mes ruošiamės 
kelionei, sudėjom savo palapines ir daik-

Ir rudenį nėra bloga laukuose lavintis.

Anglijos skautų laikraštis.
* Koks yra didžiausias Anglijos skau

tų laikraštis? Vit.
— Didžiausias Anglijos skautų laik

raštis yra The Scout. Išeina kas savaitė. 
Jo adresas:

The Scout
17—18 Henrietta Street, 

London, W. C. 2.
Anglija.

Ženklelių nešiojimas.
* Ar gali skautai nešioti įvairiais 

ženkleliais nusagstytus diržus?
— Nėra uždrausta savo diržą apsags

tyti įvairiais blizgučiais. Tačiau ant dir
žo negalima segti tokių ženklų, kurie yra 
organizacijos pagarbos ženklais (pav., 
skautų ženkliukai, ordinai ir p.).

Kartais tarptautinių sambūvių metu 
tūli skautai mėgsta mainais įsigyti sve
timų kraštų skautų ženklelių ir tuo metu 
savo surinktu^ ženklelius dėvėti viešai. 
Bet tai nėra girtina. 0 kai kada stačiai 
uždraudžiama.

Pas mus svetimų kraštų skautiškus 
ženklus galima dėvėti prie uniformos su 
mūsų ženklais ir jei. tie svetimi ženklai 
yra oficialiai (organizacijos vadovybės) 
suteikti. Skauto skautui duoti ar kokiu 
kitu būdu įsigyti (nusipirkti, išsimainy
ti) ženkleliai negali būti nešiojami.

tus, bet Kuoliuko tą dieną nebuvo ma
tyti. Tiesa, laikas buvo tik ką po pietų, 
dar toli ligi vakaro.

Mums buvo liūdna su Kuoliuku skir
tis. Dar norėjosi jį nors kartą pamatyti, 
atsisveikinti. Todėl dirbome be dainų ir 
juokų.

Staiga, pamatėm, kad keliu ritasi ka
muolys, sukeldamas dulkių debesis, visai 
taip, kaip jūs šiandie matėte. Atbėgo mū
sų Kuoliukas anksčiau, kaip buvo pripra
tęs. Matyt, jo širdis nujautė, kad atėjo 
valanda skirtis.

Mes pradėjome jį glostyti, kalbinti:
— Sudiev, mūsų drauge, mūsų sar

gas, mes išvažiuojam.
Jis visas apėjo, laižė rankas, šokinėjo 

bučiuoti veidus, tarytum suprato mūsų 
kalbą ir norėjo su kiekviena atsisveikinti...

Iki tilto jis mus palydėjo.
— Eik namo, brangusis, kitaip nerasi sa

vo šeimininkų, kuriems tu turi tarnauti 
ir pas kuriuos maistą gauni, — kalbi- 
nom jį.

Kuoliukas sustojo, liūdnai į mus žiū
rėjo, bet toliau nebėgo, tik sukaukė, lyg 
tuo norėdamas pasakyti:

„Sudiev, mano bičiuliai“.
— Na, taip mes su juo ir atsisveiki

nom, — baigė savo pasakojimą Aldona.
— Štai koks tu gudruolis, malonus, 

geras šuniukas, — apsidžiaugė klausyto
jos ir visos pradėjo Kuoliuką glostyti.

Kuoliukas tartum suprato pagyrimus, 
linksmai pradėjo šokinėti ir vizginti, 
spiegti, būk norėdamas pasakyti:

„Tiesa, tiesa, aš visų jūsų draugas. 
Jūsų draugės man buvo geros, tai ir jūs 
būsite man geros, nes tuos pačius rū
bus dėvite, o už gerą ir aš moku atsi
dėkoti“. N. B-nė.

Assolant.
KOKLIS.*)

Jaunas dailininkas, grįždamas vieną 
lietingą vakarą namo, pastebėjo, kad jį 
seka kažkoks šuo. Jis mėgino jį nuvyti, 
tačiau užsispyręs gyvulys nesiliovė juo 
sekęs. „Einam, pasakė jis jam, tai, gal 
būt, bus draugas, kurį man siunčia Dan
gus”. Savo atelje jis suteikė jam prieglau
dą, o pats nuėjo miegoti. Pirmą, ką jis 
nubudęs pastebėjo, buvo šuo, kurs sėdė
jo rimtai ant kėdės, atsukęs galvą į nau
jojo savo pono lovą, tartum ieškodamas 
jo žvilgsnio. Nežiūrint šitos draugiškos ir 
pagarbingos pozos, jaunuolis negalėjo su
silaikyti nuo pasibjaurėjimo.

Iš tikrųjų, prieš jį buvo bjauriausias 
pudelis, koks tik galima įsivaizduoti: lie
sas, šlykštus, pusiau , nusišėrusia oda, ir 
be to, dar vienaakis. Dailininkas atsisu
ko durų link, norėdamas nusikratyti to
kiu svečiu, bet gyvulio akis buvo taip 
maldaujanti ir liūdna, kad jis pasijuto 
esąs sujaudintas. „Gerai! Pasilik”, pasa
kė jis jam, „aš tave laikysiu: tu vadin- 
sies Kokliu!”

Tokiu būdu, šuo ir dailininkas kartu 
gyveno du metus: vienas, atsimokėdamas 
už savo prieglaudą nepaprastu prisiriši
mu, antras, sutikdamas, kad jį mylėtų. 
Pagaliau Koklis susirgo tokia, liga, kuri 
nėra pagydoma, t. y., senatve. Dailininkas 
nenorėjo matyti jo agonijos, kuri galėjo 
būti ilga: jis nutarė jį paskandinti. Su
laukęs tamsaus vakaro, jis jį nusivedė 
ant tilto, kur prieš dvejus metus jį buvo 
sutikęs. Ten, žiauriai pagriebęs nuo dru
gio drebantį šunį, sviedė jį upėn ... 
Koklis neišdavė jokio deja.vimo, išsky
rus duslų triukšmą, kurį sukėlė jo kūnas, 
krisdamas vandenin, nieko daugiau ne
sigirdėjo. Jaunuolis, truputį susigėdęs dėl 
padaryto darbo, pasilenkė, kad pamaty
tų šunį. Tuo metu nuo jo galvos nukrito 
kepurė, kuri vėjo bematant buvo pa
čiupta.

Jis grįžo namo smarkiai nusiminęs ... 
mat, buvo netekęs savo geros kepurės ... 
Po to, viena valanda vėliau, kai jis jau 
buvo atsigulęs, staiga išgirdo kažką už 
durų braižantis. Jis nuėjo pasižiūrėti. 
Tai buvo Koklis. Jis sėdėjo ant slenksčio, 
laikydamas dantyse skrybėlę.

Vanduo varvėjo nuo jo plaukų, o jo 
galva buvo sukruvinta; kiekvienas, jį pa
matęs, be abejo, būtų išsigandęs. Jaunuo
lis paėmė skrybėlę ir pabučiavo vargšą 
Koklių. Koklis, žvilgterėjęs paskutinį kar
tą Į savo poną, suriko ir mirė.

Iš prancūzų kalbos vertė 
1-7. Lukoševičius.

*) Koklis — Vienakis. Šiuo vardu bu
vo vadinamas vienas Romos karys, nete
kęs vienos akies, vieno karo metu, kada. 
Porsena, Etrurijos karalius mėgino Tark- 
vinijams (Jie buvo iš Romos išvyti) grą
žinti Romos sostą. Koklis, būdamas vie
nas prieš visą kariuomenę, apgynė Tibe
rio tiltą.
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FftJXULVANDENX^
Prof. Steponas Kolupaila.

PER MHOS DŽIUNGLES IB KfiNlONDS
4. Iš Stirnių ež. į Aisetą.

Stirnių ežeras labai šakotas, turi dau
gybę salų; jo krantai ir salos — neaukšti. 
Plaukėm šlapi ir be nuotaikos: negalė
jom dėl lietaus fotografuoti. Sustojom 
anksčiau nakvynei. Pataikėm į sentikių 
bažnytkaimį — Kulinius. Nakvojom pas 
šventiką — tvarto aukšte.

Oras, mūsų džiaugsmui, pasitaisė. Pa
darėm neblogų nuotraukų iš bažnytėlės 
bokšto. Plaukėm pro „archipelagą", kas 
kart perkeldami baidares per jungiančius 
salas pylimus.

Įdomiausias mūsų bandymas buvo pra
simušti iš Stirnių ež. į Aisetos ež. galą; 
šis tarpas tėra 3,5 km ir čia yra net 4 
ežerai — Mažasis ir Didysis Galvelkai, 
Samavas ir Strikis. Į pirmąjį radom upe
liuką, bet toliau teko vilkti baidares, 
kaip seniau vikingai vilkdavo savo laivus 
per „pervalkas“. Labai gražus Samavo 
ež.; jo pušynai — puiki vieta stovykloms. 
Užtat Strikis — gyvatinų apsuptas. Pas
kutinis, sunkiausias tarpas, ir jau Aisetos 
krante!

Aiseta daugiau panaši į upę, kaip į 
ežerą; platumas beveik toks, kaip Nemu
no. Ežeras vingiuoja sena ledynų upės 
vaga. Krantai aukšti, miškais apaugę. 
Skersai ežerą įtaisyta keletas keltų. Su
tikom ir valčių, didelių kaip drednautai, 
palyginus su mūsų lengvomis baidarėmis. 
Bet ir mūsų laiveliai negalėjo pasivyti 
ančiukų, kurie nardė ir lakstė aplinkui. 
Aisetos ežeras bus ateity labai mėgiamas 
baidarininkų: 16 km nesuvaržyto kelio, 
ir dar keletas šalutinių ežerų. Pasiekti 
Aisetą lengva siauruoju geležinkeliu 
(Saldutiškio st.).

Vėjas stūmė mus į rytus; kai kurios 
baidarės pasipuošė improvizuotomis bu
rėmis. Lankėm aukštus krantus, gėrėjo
mės reginiais ir „amžinom" juos foto-ka- 
meromis.

Kelionę baigėm prie Saldutiškio lent
pjūvių prieplaukos. Pakrovę visas bai
dares į vagonetę, nuvežėm jas į lentpiū-

256

S unkus 
kelias 
baidarėms. 
Šventosios 
akmenynai.

ves nakvynei. Patys radom prieglaudą 
pas Labanoro miškų urėdą ir jo pava
duotoją.

Iš Saldutiškio dalis mūsų ekspedicijos 
atsiskyrė ir geležinkeliu nuvyko į Anykš
čius — plaukti į Kauną Šventąją. Kiti 
manė plaukti į Asalnų ežero grupę pro 
Kirdeikius. Bet buvo nusistatyta plaukti 
Šventąją nuo jos pradžios. Išardę baida
res, trimis vežimais išvažiavom į Salaką 
(40 km) pro akmenimis nusėtas Taurag
nų apylinkes. Važiavome pro šalį didelės 
ežerų grandinės: Ilgys, Alksnis, Šiekšte- 
lis, Legajai; svajojom kitą kartą plaukti 
tais ežerais į Duseto ež.

5. Šventosios džiunglėse.
Į Salaką atvažiavom vakare. Linksmai 

nusiteikęs studentas pažino prof. Pakštą 
ir įtarė, ar nebus čia ir Kolupailos, jei 
vežamos baidarės; nuraminau jį, kad to
kio mūsų tarpe nėra . . . Mus nuoširdžiai 
priglaudė Salako klebonija.

Kelionę per Luodžio ežerą pradėjome 
puikią vasaros dieną. Lengvai skrido mū
sų baidarės dideliu ežero plotu, tarp salų 
ir pusiasalių, šiauriniame ežero šone ra
dom aukštą krantą, labai panašų į Naru
čio ež. apylinkes. Įplaukėm į Dūkštos 
upelį, Šventosios aukštupį, bet dėl van
dens stokos Žagarinės malūno nepasie

Šventosios 
džiunglėse. 
Tarp 
Luodykščio 
ir Asavo 
ežerų. 

kėm, nuėjom pėsti pažiūrėti „žalčių ka
ralijos“.

Šventoji teka iš Luodžio ežero pro 
tankų nendryną. Palydėję mus salakiškiai 
rodė kelią per tas džiungles. Šventoji čia 
teka labai žemuose krantuose, ir tie plū
duriuoja, supasi, kai išlipi. Tikrosios 
džiunglės prasidėjo, kai per Luodykščio 
ež. įplaukėm į visai užaugusią Šventosios 
vagą. Jos linkmę žymėjo augąs iš abiejų 
šonų aukštas miškas, kitaip sunku būtų 
orientuotis. Vaga sekli, bet srovės nema
tyti; visa upė prigrūsta perkalu, lieptų li
kučių, tvorų, kuolų, tirštai užaugusi nen
drių, krūmų; skersai guli nuvirtę me
džiai. Keletą kartų paklydom upės įlan
kose, įstrigdavom į švendres taip, kad 
negalėjom pasijudinti. Laimei, visur buvo 
negilu, ištraukdavom baidares ir vėl mė- 
ginom irtis ir stumtis. Mums dar pasisekė 
ideališka diena: karštą dieną ar po lietu
mi plaukti būtų kur kas sunkiau. Geros 
nuotaikos nenustojome, nors viena mote
riškė, pamačiusi mus nuo tilto, pavadino 
„nelaimingais kankiniais". O kiek tokių 
džiunglių matėm toliau, ypač Jūžinto 
ežere! Šventosios švendrynai — rykštė 
baidarininkams; juose galima visai pasi
likti, be vilties ištrūkti.

Kitas Šventosios pavojus — kelmai ir 
medžių šakos, kurie klastingai guli dugno
smėly, nematomi paviršiuje. Juos nesun
ku būtų išvalyti. Seklumų labai daug, 
bent 100; smėlio seklumos mums buvo 
nepavojingos, bet žvyro keteros gerokai 
apdraskė baidarių dugną.

6. Šventosios ,.. Velniava. Vokiečio 
žodis.

Svarbiausia Šventosios įdomybė, tai 
jos rėvos, slenksčiai. Jų daug, kai ku
rios turi vardus: Lašinka, Matelis, Abro- 
miškių rėva. Baisiausia rėva yra aukš
čiau Antalieptės, vad. Čertovka (rusiškai 
tas reiškia Velniava!). Nuo Ąžuolynės 
malūno, 5 km ruože, vanduo krinta apie 
20 m per ištisus akmenynus. Vienas 
krioklys seka paskui kitą, jų tarpe sūku
riai ir akmenų krūvos. Plaukti visai ne
galima, tiek siaura ir kreiva vaga tarp 
akmenų. Be to, daug guli medžių, kur 
baidarei gresia didžiausias pavojus. Be
lieka brįsti vandeniu ir laikyti baidarę, 
o vietomis vilkti krantu aplink užtvaras. 
Mes bridom... 5 valandas, kol visai
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Atlanto nugalėtojas F. Vaitkus skautų tarpe. Čia jis dekoruojamas Svastikos 
ordenu.

PASAKA APIE VASARĄ IR 
RUDENĮ.

Taip vėtros šiaurios ūžia, 
tuščiam sode vaitoja, 
Rudens pageltę lapai 
purvuos gyvybę kloja. 
Siūbuoja aukštos eglės 
ir beržas ilgakasis, 
drebulės virpą lieknos... 
Išeik, Šiaury piktasis! — 
Dejuoja girioj krūmai, 
ir lapai štai purvyne; 
medyje verkia sausas 
lapelis paskutinis...

Pirkioj jauku, taip gera, 
laukuos nors staugia vėjai 
Senutė prie ugnelės 
vis seka pasakėlę. 
Ji seka, kaip Gerulė 
ilgai turėjo šąli, 

kurioje žmonės — broliai 
darbuojasi, kiek gali. 
Visus mylėjo brolius. 
Ji gero jiems norėjo — 
ji puošė jųjų kraštą, 
dabino, kaip mokėjo: 
Kilimais dengė pievas, 
lauke javus auksavo, 
šakas nuogąsias medžių 
ji klostė rūbais savo. 
Lankas ji puošė, gojus, 
žalius dirvono šonus. 
Pasėjo skaisčiavarsių 
gėlelių milijonus. 
Mylėjo žmonės jąją: 
šalis vis kėlė puotą. 
Lydėjo giesmininkai 
Gerulę vainikuotą...
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Ilgai senutė sakė 
Gerulės pasakėlę — 
prie šono prisiglaudęs 
jos klausė Antanėlis. 
Vis klausės Antanėlis, 
vis sekė jam senutė; 
bet sapnas nugalėjo — 
užsidengė akutės... 
Ir matė geraširdę, 
tą mylimą Gerulę, 
kuri vis puošė šalį

ir broliams laimę kūrė...

Už lango šėlo vėtros, 
tuščiam sode vaitojo. 
Rudens pageltę lapai 
purvuos gyvybę klojo. . . 
Dejavo girioj medžiai, 
ir lapai štai purvyne, 
ir blaškomas Šiaurinio 
lapelis paskutinis. ..

Paulius Žiburėlis

Gal nenorite tikėti, kad geriausia pailsėti samanėlių fotely, 
Kaip vyriausias skautininkas ilsisi vadų būry.

IR MAŽAS VAIKUTIS GALI 
DIDVYRIU TAPTI.

Kasdieną darydami, kad ir ma
žus, gerus darbelius, savo sielose 
jūs kraunate didelius lobius. Pil
dami po žiupsnelį tų gėrybių, su
pilsite didelį kalną gėrio, kurio 
blogis neperlips ir neprasikas. Ir 
taip savo sielas apšarvavę, nuga
lėsite didžiausią priešą — savę. O 
kas moka save nugalėti, tas ir ma
žas būdamas vertas didvyrio var

do. Kas moka save nugalėti, tas 
moka ir savęs išsižadėti kilniems 
tikslams — tėvynės labui.

VI. Š.
— Paskutinėje mūsų iškyloje, 

kai buvome Basanavičiaus pušyne, 
pažadėjau jums, progai pasitai
kius, papasakoti ką nors apie tai, 
kaip maži vaikučiai moka didvy
riais tapti — tarė N‘. draugovės
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draugininkas. — Ir štai dabar, ka
da artinasi lapkričio mėn. 23 die
na, tai bus tinkamiausias laikas 
apie tai pasakoti. ,

Bet pirmiau, nei aš pradėsiu 
jums pasakoti, atsakykite man į 
klausimą: kodėl aš turiu omeny 
lapkričio mėn. 23 dieną? Kuo ta 
diena mums ypatinga?

Daugumas skautų žinojo. Jie 
pakėlė rankas.

— Na, tai pasakys Antanėlis. 
Šiandie jis ypatingai linksmas.

— Aš atsakysiu, broli draugi
ninke, bet pažadėk man leisti pa
siaiškinti, kodėl aš juokiuos — 
prašė Antanėlis.

— Gerai. Kai baigsiu pašnekesį, 
galėsi.

— Lapkričio 23 diena yra mums 
svarbi diena, nes tai mūsų narsio
sios kariuomenės įsikūrimo diena. 
Tą dieną iškilmingai minėdama 
švenčia visa mūsų kariuomenė.

— Puikiai — pagyrė drauginin
kas. — Taigi ir aš tą dieną prisi

minęs, papasakosiu apie didvyriš
ką vieno berniuko mirtį, kuris sa
vo gyvybę paaukojo už tėvynę.

Tai buvo jau senai. Daug metų 
prieš tai tarp Anglijos ir Prancū
zijos ėjo karas.

Po vieno smarkaus mūšio pran
cūzų kariuomenė turėjo atsitrauk
ti į naujas pozicijas. Bet anglai 
labai persekiojo ir nedavė prancū
zams įsitvirtinti naujose vietose.

Persikėlę per vieną didelę upę, 
prancūzai nutarė susprogdinti til
tą ir tuo sutrukdyti priešams per
sikelti per upę.

Prancūzams dabar buvo reika
lingas kiekvienas karys, nes nau
jose vietose reikėjo apsikasti.

Apylinkės buvo tuščios, nes visi 
gyventojai buvo pasitraukę.

Persikėlus prancūzų kariuome
nei per upę, po tiltu buvo pakasta 
minos, o nuo jų tolokai nuvesta 
padegamoji virvelė. Prie jos turė
jo pasilikti kareivis ir, rizikuoda
mas savo gyvybę, anglams prisi-

Vai koks niūrus rudenėlis, temdo dangų debesėlis...
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artinus, padegti ją, kad išsprog
dintų tiltą.

Perėjus tiltą paskutiniam ka
riuomenės būriui, iš krūmų išbėgo 
kokių 12 metų berniukas. Karinin
kas, pamatęs berniuką, liepė jam 
bėgti pas tėvelius, nes čia buvo 
pavojinga sukinėtis.

— Aš neturiu tėvelių. Jie žuvo 
už tėvynę. Esu našlaitis ir noriu 
tėvynei taip pat patarnauti — ta
rė berniukas.

Karininkui pagailo vaiko — naš
laičio, bet jis susiįdomavo juo.

— Kai užaugsi, patarnausi tė
vynei. O dabar bėk iš čia greičiau, 
nes tuoj gali priešas ateiti, — pa
sakė karininkas.

— Priešas man nebaisus — at
sakė berniukas ir, užuot bėgęs, ži
bančiom akutėm žiūrėdamas, ėmė 
prašyti karininką, kad jis paimtų 
prie padegamosios virvelės palik
tąjį kareivį, o jam leistų jo vietoj 
pasilikti.

Pradžioje karininkas ir girdėti 
nenorėjo, bet kai berniukas ėmė 
labai prašyti ir, nors raginamas, 
visai nemanė trauktis, jis sutiko.

Pasilikęs prie padegamosios vir
velės, berniukas visa pergalvojo, 
kaip jis padegs ir suprogdins tiltą, 
kaip išsigąs jo tėvynės priešai ir 
nusimins negalėdami persikelti per 
upę.

Kai priešų vis dar nesimatė, ber
niukas sudėjo rankas ir ėmė 
melstis:

„Geriausias Dieve, duok man jė
gų, suteik kantrybės, priduok drą
sos, kad aš galėčiau man pavestą 
ir patikėtą pareigą tinkamai at
likti. Aš taip myliu savo tėvynę, 
Dievuli! Neleisk Tu jos trempti 
priešų kojoms. Padėk, o Dieve,

Rudis ir šuniukas — tai jau du. 
Aš ir skautukas — tai jau keturi.
Nagi pasakyk, ar tu tam tiki?

mūsų garbingai ir narsiąjai ka
riuomenei išvyti priešą iš mūsų 
tėvynės žemių. Amen.“

Pasimeldęs berniukas buvo dar 
drąsesnis. Dabar jis nieko ne
bijojo.

Tuo tarpu artinosi priešo ka
riuomenė.

Štai jau jis mato saulėje žiban
čius jų ginklus ir šalmus. Mato, 
kad jie drąsiai artinasi prie tilto, 
nejausdami pavojaus. Berniukas 
skaičiuoja:

— Dar 10 minučių ir priešo ka
riuomenė bus prie tilto. Man kari
ninkas įsakė virvelę padegti tuo
met, kai priešas bus už 3-jų mi
nučių kelio nuo tilto, ten, kur tie 
reti krūmeliai auga. Stiprink ma
ne, Dieve!

Taip pasakęs, berniukas dar 
kartą pažvelgė į tą pusę, kur nu
žygiavo jo tėvynės gynėjai — ka
riai.

Toli ant kalnelio kažkas subliz
gėjo. Tai suspindėjo stiklai žiūro
no, pro kurį prancūzų karininkas 
stebėjo berniuką, nevisai juo pa-
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Laužas nedega, bet rūksta, 
O mūs skautams pūslės trūksta

bepučiant Į ugnį.

sitikėdamas dabar. Jis matė ir 
antroje upės pusėje besiartinan
čius prie tilto priešus. Paskui dar 
kartą nukreipė žiūroną i tą vietą, 
kur turėjo būti berniukas.

Staiga šiapus tilto prie krūmu 
ant žemės žybtelėjo ugnelė ir kaip 
koks kirminas slinko žeme tilto 
link.

Karininkas pro žiūroną stebėda
mas skaičiavo.

— Dar 4 minutės... dar 3 minu
tės... Tiltas tuoj bus susprogdin
tas.

Bet kas tai! Šliaužianti liepsne
lė staiga užgeso. Karininkui ir žiū
ronas iškrito iš rankų. Kas bus? 
Kokia nors nenumatyta kliūtis su
trukdė liepsnai pasiekti po tiltu 
pakastą sprogstamąją medžiagą. 
Priešas prisiartins ir tiltas nebus 
susprogdintas. Kas bus?!

Bėgti prie tilto jau buvo vėlu, 
nes nuo jo tiltas toli, o priešas 
arti.

Bet greitai susivaldęs, griebė 
nuo žemės išpuolusį žiūroną ir me
tė žvilgsnį į tą vietą, kur pirma 
žybtelėjo liepsnelė.

Staiga jis pamatė, kad iš krū
mų iššoko lyg koks pilkas taškas 
ir kaip šovinys bėgo į tą vietą, kur 
užgeso padegamoji virvelė.

O čia priešas jau visai netoli. 
Jau girdėti jų arklių kanopų ir ve
žimų ratų dundėjimas.

Karininkas netiki savo akimis. 
Nejaugi ten bėgtų berniukas, no
rėdamas užgesusioje vietoje nau
jai virvelę padegti? Argi jis pro
to visai neturėtų?.. Juk tik trum
pas virvelės galas beliko ir dabar 
padegęs jis neišvengs mirties: ne
spės pasitraukti, kai tiltas išlėks 
į padanges ir jis žus.

Karininkas norėjo šaukti, kad 
nebėgtų, bet suprato, kad veltui, 
nes tiek toli vistiek jo neišgirs.

0 berniukas bėgo vienos minties 
vedamas: patarnauti tėvynei sun
kioje valandoje, nežiūrint, kad ir 
gyvybę reiktų paaukoti.

Tik štai užgesusioje vietoje vėl 
žybtelėjo ugnelė. Nepraėjo nė mi
nutės laiko ir tiltas išlėkė į pa
danges.

Priešo kariuomenė išsigandus ir 
prancūzų apšaudoma, metėsi at
gal.

Popierėlį sulankstyk, iš jo pilį iškarpyk, 
ant šviesesnio užklijuok ir kam nors pa- 
— nes gražus darbelis. [dovanok
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Kada mūšis aprimo, prancūzų 
kariuomenės žvalgai pranešė kari
ninkui, kad netoli susprogdinto til
to radę kažin kokio berniuko la
voną. Karininkas su būriu karei
vių nuvykęs nurodyton vieton, 
tikrai rado lavoną to paties ber
niuko. Jam tilto atlauža buvo per
skėlusi galvą. Jo lūpose betgi žai
dė dangiška šypsena.

Kai karininkas papasakojo ka
reiviams, koks tai buvo berniukas, 
visi nusiėmė kepures, o karinin
kas, nusikabinęs nuo savo krūti
nės kryžių už narsumą, prisegė 
berniukui.

Taip pagerbę mažąjį didvyrį, 
tuoj ten pat ir palaidojo. Ant 
po pastatė kryžių su užrašu:

ka-

„Čia guli 12 m. amžiaus pran
cūzų didvyris.“

— Taip mažas berniukas tapo 
didvyriu, — baigė pašnekesį drau
gininkas.

Skautukai tylėjo. Rodos nenorė
jo tam mažam didvyriui ir dabar 
amžinosios ramybės drumsti.

— O dabar gali pasiteisinti, ko 
juokeis, — pasakė draugininkas 
Antanėliui.

— Kaip aš nesijuoksiu. Na, tik 
pažiūrėkite į tą trobelę, kuri prieš 
mūsų langą stūkso. Ji tokia su
krypusi, durys prasivėpusios, vi
sai, kai Panemunės Mauša.

Visą laiką buvusią tylą dabar 
suardė triukšmingas skautų juo
kas. Š....S.

Sitaip jaun. skautukas įsivaizduoja „Naikink visa pikta pasaulyje“.

PASKUTINIS

Toks mažytis lapas;
Lapelis auksinis, 
Rudens nukamuotas.
Krinta paskutinis.

Šalnos, piktas vėjas 
Jį keistai nudažė. 
Gelsvame jo veide 
Liūdesį įrašė.

LAPELIS.

Krisdamas jis šnera.
Skundžiasi gal tyliai;
Vasarėlės sapnas
Jį karčiai apvylė.

Ruduo neatjaučia
Tos kančios mažutės,
Jis negailestingas
Lapui be saulutės. Sesuo Vaiva.
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Henrich John.
JO DŽEKIS

Mažasis Tonis šiandien buvo 
ypatingai linksmas, nes jau bai
gėsi pamokos. Tiesa, jis noromis 
eidavo į mokyklą: kūnu ir siela at
siduodavo pamokoms, bet kai pa
leisdavo namo, būdavo dar links
mesnis. Džiaugėsi būsimais gar
džiais pietumis, džiaugėsi savo ge
ruoju Džekiu, kuris kasdien jį prie 
kiemo vartų pasitikdavo. Džekis 
buvo žiurkių gaudytojas. Jį nu
pirko prieš metus, kai namuose 
žiurkių knibždėte knibždėjo. Iš 
pradžių Tonis nenorėjo draugauti 
su Džekiu; atrodė jam perdaug 
negražus. Tačiau greit jis suprato, 
kad po šiuo negražiu kailiu kilni 
širdis plaka. Dabar Tonis ir Dže
kis pasidarė neperskiriami drau
gai.

Kai Tonis grįždavo iš mokyklos, 
tai Džekis laukdavo jo prie vartų, 
kad draugišku šokinėjimu jį pa
sveikintų. Nenuostabu, kad šian
dien Tonis labai nustebo, kai Dže
kio prie vartų nesutiko.

Susirūpinęs išieškojo visą namą, 
bet Džekio niekur nebuvo. Labai 
nusiminęs papasakojo motinai sa
vo rūpestį.

„Visai paprastas dalykas, kad 
tu šunies nerandi“, sakė ji, „mes jį 
šiandieną durpininkui Matesui par
davėme“. Tonis iš karto negalėjo 
suprasti, kas buvo įvykę. Paskui 
pradėjo nepaprastai verkti: „Dže
kis... parduotas... Džekis parduo
tas“.

„Ko gi taip kauki“, barėsi moti
na, „žiurkes ir peles išnaikino ir 
nebereikalingas“.

Tonis buvo lyg perblokštas. Ne
galėjo n^. *r9. k9snių .Paryti P.ie7.

Ten, kur dangų remdami bokštai boloja, skautai stebi, kaip jų broliai gairėmis jiems kalba, pasakoja...
tų, nors čia buvo jo mėgiamiau
sias valgis. Vis tik galvojo: „Dže- 
kis... Džekis... Džekis... parduotas 
Matesui“.

Matesas buvo, piktas, žiaurus 
durpininkas. „Pas jį Džekiui bus 
sunku“, galvojo Tonis, „greit iš jo 
vieni kaulai ir oda beliks“.

Šios mintys spaudė Toniui aša
ras iš akių. Tėvai nekreipė į tai dė
mesio. „Tai tik pirma diena; rytoj 
apie šunį nė negalvos“.

Jie nežinojo, kad ir gyvulį gali
ma mylėti, neturėjo tokių jausmų. 
Parduodami Džekį nenorėjo pikta 
Toniui, bet jie nesuprato, kaip šir
dingai draugavo Tonis su Džekiu.

Prirengęs pamokas, Tonis nėjo, 
kaip visada, į sodą su draugais pa
žaisti. Šį sykį jis pasuko į šilą prie 
Mateso ūkio. Jis gerai žinojo, kad 
Matesas yra žiaurus žmogus, ta
čiau ėjo ten, kur jo Džekis buvo.

Kai jis prie trobelės prisiartino, 
pamatė Džekį ant slenksčio begu

lintį. Durpininko niekur nesimatė.
Tyliai pašaukė jis savo Džekį. 

Kaip žaibas šoko šuo prie Tonio 
draugiškai vizgindamas uodega.

Šeimininkas tuo laiku už trobos 
skaldė malkas ir dabar grįžo dide
liu šikšniniu diržu nešinas. Nutvė
rė Džekį ir pradėjo pliekt diržu, 
sakydamas:

„Palauk, niekše, aš tave išmo
kysiu, kaip reikia tarnauti savo 
ponui“.

Kiekvienas smūgis pervėrė To
niui širdį.

„Džekis... Džekis... mano Dže
kis“, kūkčiojo persigandęs Tonis.

„Ką?“ juokėsi senis, „tavo Dže
kis? Visai tikusi porelė. Tačiau jis 
mano. Už du taleriu įsigijau“.

Tonis visą naktį negalėjo už
migti. „Už du taleriu jį įsigijau“, 
neišėjo jam iš galvos. Kad turėtų 
du taleriu. Bet iš kur juos paimsi, 
žinoma, nevogsi.

Kitą dieną Tonis negalėjo pamo

Tu

kų klausyti— 
vis tie du ta
leriai. Paga
liau jis pasi
pasakojo sa
vo draugui 
Asmannui.
Šis ką pata
rė, bet tai 
buvo sunkiai 
įvykdoma.
„Nueik prie 
stoties“, sa
kė draugas, 
„ir lauk ke
leivių.
jiems padė
si lagaminus 
nešioti, kol 
du taleriu už
sidirbsi“.

Taip, patarimas buvo geras, tik 
ne Toniui. Tonis buvo per silpnas, 
ir be to, ką miestelio gyventojai 
pasakytų, kad pašto viršininko 
sūnus keleivių lagaminus nešioja.

Taip, tai buvo sunku, bet Tonis 
pasiryžo.

Kai visai sutemo, nuėjo prie sto
ties ir nešiojo keleivių lagaminus. 
Tėvai manė, kad jis yra pas savo 
draugus.

Toniui net raumenys ėmė vir
pėti nuo sunkių naštų, bet jis ne
dejavo, nes tai darė dėl Džekio, 
dėl savo mylimojo, ištikimojo žai
dimų draugo.

Pagaliau turėjo du taleriu.
Dabar Tonis suprato, kad Dže

kio dalykas tuo dar neišspręstas. 
Ką gi tėvai pasakytų, jei jis su 
Džekiu pasirodytų namie. Gautų 
gerai diržų ir jo draugą vėl par
duotų.

„Svarbiausias dalykas, kad aš 
Džekį nupirksiu“, pasakė jis ga

8 (208) 9 (209)
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y gale ir pasileido Mateso link. 
5abar jis norėjo septynių mylių 
>atus turėti. Jau ir ten.

„Aš noriu jūsų šunį pirkti“, 
sakė jis durpininkui, kuris tuoj 
šlubuodamas atėjo.

„Džekis jau seniai negyvas“, 
atsakyta.

Tonis lyg galvos neteko. Einant 
namo, ausyse vien tik: „Džekis 
jau seniai negyvas“ ūžė. Tėvas ir 
motina žiūrėjo į sugrįžusį Tonį 

kažin kaip ypatingai. Tonis to ne
pastebėjo. Nepajuto net, kad kaž
kas minkštas jam ant kelių atsi
gulė. Pagaliau žvilgterėjo žemyn. 
Ten gulėjo Džekis ir žiūrėjo į jį 
savo ištikimomis akimis.

Tėvai sužinojo, ką Tonis darė, 
kad Džekį vėl atgautų. Jie tik ta
da suprato abiejų nepaprastų 
meilę ir padarė Toniui didžiausią 
džiaugsmą jo gyvenime.

Vertė P. Lideikis.

ŽIBURĖLIS.
(Iš atsiminimų).

Dieną buvo šarmoti miškai ir baltas 
kelias, o vakare jie apsigaubė sutemų 
skraiste. Užėjusi naktis visą ką uždengė 
juodais kailiniais. Kariški vežimai tai dar
dėjo kietais kelio šmotais, tai cypė per 
užpustytą kelią. Šaltis lindo visur ir šiur
pu graibė kūną. Žygiavome seniai, buvo
me nuvargę, o sustojimo vietos dar nesi
matė. Darėsi ilgu ir liūdna. Už kiekvie
no kelio pasisukimo, arba išvažiavus iš 
miško, arba užvažiavus ant kalno labai 
norėjosi pamatyti artimus žiburėlius, bet 
jų vis dar nesimatė. Kažin kokiu tarpu 
žygiavome, kad nebuvo arti žmonių gy
venamosios vietos. Pagaliau, iš tolimos 
tamsos, pro artimus juodus medžius švis- 
telėjo žiburėlis ir malonia viltimi užpil
dė dvasią. Nebetaip atrodė pavargusios 
kojos ir lengviau buvo galima pakęsti 
šaltį. Trobos arti.

Netrukus kieme alsavo rūkais arkliai 
o mes suėjome į trobą, kurioje linksmai 
traškėjo krosnyje ugnis. Tik dabar pa
stebėjau, kokios gražios spalvos yra ugnis 
nes, kai jos nereikia, jos gražumo nepa
stebi. Išnyko palengva sustingimas nuo 
šalčio, atšilo sąnariai ir visa kelionė ėmė 
grimsti į praeitį. Kai valgėme šiltą vaka
rienę, jau atrodė, kad mes niekur ir ne
buvome žygiavę ir greitai sveikas poilsis 
užmerkė mums akis. Žiburėlis atnešė 
mums jaukumo ir džiaugsmo.

Ir dabar, nebūdamas kareiviu, bet žy
giuodamas gyvenimo keliu, dažnai pasi
ilgstu malonaus žiburėlio ir greitai pa
mirštu sunkią kelionę, kai jį pasiekiu ir 
jis dovanoja šilumą ir jaukumą.

Arėjas Vitkauskas.

10 (210J
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S. T. James.

NUOSTABUS NUOTYKIS PIGMĖJU 
KRAŠTE.

PABĖGIMAS PER VELNIO
Karondą pigmėjai patalpino ant nuo

latinio dramblių tako. Abi berniuko ran
kos buvo stipriai surištos kartu ir pririš
tos prie laibo ir aukšto augančio medžio 
viršūnės, kuri buvo palenkta prie žemės. 
Panašiai ir kojos buvo pririštos prie ki
to medžio viršūnės. Abu medžiai buvo 

UPĘ. (Tęsinys iš 13 Nr.).

lankais palenkti žemyn, o kad jų viršū
nės, su pririštomis Karondo rankomis ir 
kojomis, neatsitiestų, dviejų virvių pagal
ba. buvo palaikomos prie žemės. Šios 
virvės, maždaug 25 centimetrus nuo že
mės, buvo sujungtos su kita virve, išties
ta skersai dramblių tako. Jei dramblys

Dramblys koja prispaudė virvę,
• kuri nutrūko, paliuosuodama berniuko kojas.
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paliestų šią virvę, tai ją nutraukdamas 
paleistų kitas virves. Medžių viršūnės 
tuomet su didele jėga išsitiestų aukštyn, 
raukdamos berniuko kojas į vieną ir 
ankas į kitą priešingą pusę. Tokiu būdu 
i žiauriai perplėštų. Ir vien tik apie 
Iramblio atėjimą pagalvojus, Karondai 
larėsi baisu.

Pigmėjų nesimatė. Jie nuėjo ieškoti 
Iramblių ir juos varyti į reikalingą taką.

Maždaug vieno kilometro atstume bu
vo patalpintas nelaimingasis Karter. Pig- 
nėjai jį įmetė į didelę gilią duobę, skirtą 
plėšriems žvėrims medžioti. Duobė iš 
viršaus buvo šakomis ir lapais pridengta. 
3ėgąs žvėris nepastebėjęs duobės įkren
ta į ją ir iš čia neturi kaip iššokti. To
kioje duobėje keliautojui buvo skirta 
mirti bado mirtimi, arba nuo savo nelai
mės draugo, duobėn įkritusio plėšraus 
žvėries, dantų.

Miške užviešpatavo tyla, bet Karon
dai ji buvo baisi, nes jis žinojo, kad tai 
reiškia, jog džiunglių valdovas dramblys 
yra kur nors netoli. Ir iš tikrųjų po kiek 
laiko jis išgirdo ypatingą, lyg kokių 
smūgių balsą. Berniukas suprato, kad tie 
garsai buvo einančio dramblio ausų smū
giai į šonus. Greitai galėjo jau girdėti ir 
bėgančio milžino žingsnius. Berniuką iš 
baimės išmušė šaltas prakaitas. Jo ran
kos jau seniai buvo pavargusias. Veltui 
stengėsi išsigelbėti. Pakabintoje padėtyje 
Karonda matė nedaug, tik kokius 7—8 
kvadratinius metrus, bet jis įtemptai žiū
rėjo į šio nedidelio ploto žalumynus.

Iš pradžių pasirodė milžino šešėlis, pa
sigirdo ir lyg kokio pigmėjo išgąsčio 
šauksmas. Dramblys artinasi prie Karon- 
dos. Gyvulys nematė ištiestos virvės, bet 
užuodė žmogų ir todėl buvo įsiutęs. Jis 
sustojo svyruodamas eiti tiesiog ar pa
sukti. Baimės apimtas nutarė bėgti tie
siog. Šiuo momentu Karonda sugalvojo 
dar vieną išsigelbėjimo būdą. Visu savo 
kūnu svyruodamas, berniukas stengėsi,

kad virvė būtų prie pat žemės ir, ka.d ■ ■ 
dramblys ją užmintų, bet nenutrauktų;: 
jos, koja užkabindamas. ■;

Viskas įvyko sekundės bėgyje. Dram-• ’ 
blys užmynė ant virvės, ją pertraukė ir: 
įspaudė į žemę. Dešinysis medis pasiliuo-? 
savo ir smarkia jėga išsitiesė, bet dram-:: 
blys koja prispaudė virvę, kuri mitru-:: 
ko, paliuosuodama berniuko kojas. Tuo; 
tarpu kairioji virvė liko visai nepaliesta': 
ir, kada dramblys pakėlė koją, kairysis, 
medis išsitiesęs pakėlė su savim ant savo ■ 
viršūnės už rankų pakabintą berniuką, jį: 
tik kiek sukrėsdamas. Apdaužytas, su-; 
žeistas, bejėgis Karonda liko pakabintas 
kokių 12 pėdų aukštyje nuo žemės. 
Dramblys nubėgo toliau. Berniukas dar 
matė, kaip jis nukėlė nuo vieno medžio ♦ 
ten tupėjusį pigmėją ir trenkė į žemę jį | 
užmušdamas.

Atsipeikėjęs Karonda pastebėjo, kad jis? 
kabo visai netoli nuo medžio kamieno.: 
Kiek palingavęs, berniukas galėjo kojo-;; 
mis apkabinti medį. Pasiekęs medį jis? 
pasikėlė ir, pasiekęs dantimis savo su-:: 
rištų rankų virves, pradėjo jas griaužti.;; 
Po kelių minučių, jis jau buvo laisvas ir? 
dingo krūmuose. ::

Berniukas stengėsi pasprukti, panaudo-? 
damas tam visą reikalingą atsargumą. Jis:: 
labai tyliai slinko tarp krūmų nuolat su-:; 
stodamas ir klausydamas, ar nesigirdi 
kas nors įtartino. Kartais jis su pasiten-? 
kinimu apžiūrėdavo save ir džiaugėsi, jog? 
yra tuo tarpu dar gyvas ir gan sveikas.:: 
Kelias iš pavojingo.miško išeiti buvo ilgas; 
ir sunkus, bet berniukas davė sau žodį,: 
kad kitą syk jį pigmėjai taip lengvai ne-: 
pagaus. Staiga jis prisiminė Karterį. Pir
mas berniuko noras buvo primityvas ir? 
laukinis — neieškoti Karterio, o gelbėtis t 
pačiam, bet paskui Karonda prisiminė, | 
kad tas žmogus yra tos pat odos ir to: 
paties kraujo, kaip ir jis pats. Todėl nu-j 
tarė jam padėti. |

(Bus daugiau). t
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JAUNIESIEMS SKAUTAMS.
1.

Na, sveiki skautai, skaidytės!
Pradedu ir aš rašyti, 
0 kas paragino, tuojau 
Pasakysiu nuodugniau.
Vieną kartą jau po piet 
Išėjau pavaikštinėt.
Gal, sakau, sutiksiu Blyną, 
Tad nueisime į kiną, 
Pažiūrėsim, kas ten eina.
Bet tik štai čia per nelaimę 
Sutinku aš seną vilką,
— Na, sveiks drūtas, kaip patinka 
Šiandien oras. Ką dabar
Tu į laikraštį rašai?
— Na, prapuolęs — pamaniau:
— Ausys dažos raudoniau.
Kaip dabar man pameluot, 
Bet liežuvis anei kliopt.
— Ach tu senas jauti, liurbi!
A r vien grikiu kruopas siurbi? 
Ar sarmatos neturi?
Juk rašyt ir tu gali.
Turi galvą, kaip apuoko, 
Parašyk nors kokio juoko, 
Tad skaitysime visi, 
Ir žinos, kaip gyveni.
0 dabar lyg lokys žiemą 
Miegi amžiną tu miegą.

2.
Na, palaukite, sakau, 
Man pabusti laikas jau.
Jei jau sako senas vilkas, 
Rimtas, broli, čia dalykas.
Reik ir man, sakau, makaulę 
Išmainyti jau į naują.

Smegenis reik pavartyt, 
Tai ne juokas, nemanyk; 
Tai ne barščiai žali srėbti, 
Reik ir darbo čia įdėti. 
Ale, ką jau čia sakyti, 
Reik ir man jau pabandyti. 
Jei visi šį tą parašo 
Jei visi šį tą parašo, 
Argi ant pečių molinė, 
Ne galva, o vien puodynė? 
Na, palaukit, snaust užteks, 
Rašyti pradedu ir aš. 
Gana už pečiaus tik sėdėti 
Ir kitų darbais gėrėtis. 
„Kas nedirba, mielas vaike, 
Tam ir duonos duot nereikia”.

3.
Tad nuo kito numeriuko 
Naują šoksim mes šuoliuką, 
Darbą tęsime toliau, 
Daugiau snaust jau nemanau. 
Jeigu senas vilkas sako, 
Reikia stot į darbo taką. 
Seno vilko kas neklauso, 
Tasai valgo duoną sausą. 
Tad dabar jau ir mane 
Jūs priimkite drauge. 
Tinginiui į kailį duosim 
Ir kitiems nepasiduosim. 
0 dabar mes čia kasdien 
Dirbsime visi išvien.
Tuo kartu sakau sudie, 
Turui darbo dar namie, 
Tad, užteks, kiek parašiau, 
Kitą kartą bus daugiau.

B. M
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visą savaitę stipriai salo. Kai taip esti, 
tai vilkai sunkiai randa sau maisto ir dėl 
to puola bet ką be atodairos. Taigi rei
kėjo būti atsargiems.

— Eisiva! — tarė Vytukas.
Jonukas užsimetė ant pečių kastuvą 

ir kirvį ir, nieko nekalbėdamas, nuėjo 
paskui brolį.

Nuėjo greitu žingsniu, nes vilkų stau
gimas vis stiprėjo ir artėjo. Bet vos išėjo 
į aikštę, Vytukas sustojo kaip įbestas ir, 
nieko nepasakęs, parodė pirštu į kadugių 
krūmus; tenai pro sutemas mirgėjo ko
kios melsvai žalios ugnelės.

— Tai vilkai, — tarė pašnabždomis.
Sustoję abudu ėmė žiūrėti į švieseles, 

kurias neprityrusi akis būtų galėjusi pa
laikyti per žvaigždeles, šviečiančias pro 
šakas. Iš pradžių tų ugnelių buvo vos ke
lios, tik paskui vis daugėjo ir daugėjo ir 
pagaliau vilkai taip sustūgo, kad ber
niukams kraujas ėmė stingti. Taip išsi
gando, kad, nieko nepaisydami, pasileido 
bėgti. Vilkai paliovė staugę, užtai krūmai 
užpakalyje ėmė traškėti ir sniegu ėmė at
sargiai, bet vikriai šmėkščioti šešėliai.

— Vejasi mudu! — pasakė Vytukas 
stabtelėjęs.

Vilkai buvo ne daugiau, kaip už pen- i 
kių dešimtų žingsnių nuo berniukų, susto
jusių po senu gluosniu ir galvojusių, ar 
toliau bėgti, ar čia kur pasislėpti.

— Šauk! — pasiūlė Jonukas.
Vytukas nutiesė šautuvą į arčiausiai 

stovėjusį vilką ir iššovė. Žvėris pasvyra- : 
vęs sugriuvo į sniegą. Tačiau kiti ir ne
manė bėgti, net arčiau prislinko prie kri- ; 
tusio draugo, pradėjo apuostinėti jį, lyg : 
žiūrėdami, ar jau laikas jį sudraskyti. Bet : 
pašautasis vilkas, pamatęs draugų atsta- ; 
tytus dantis, atsistojo ir nusvyravo į : 
krūmus. Tuo tarpu Vytukas skubėjo vėl 
užtaisyti šautuvą.

— Blogai! — pašnabždėjo jis. — Vii- : 
kai šūvio neišsigando, tik dar arčiau 
slenka.. Bus labai išalkę. ■;

— Aš neisiu toliau, — atsiliepė Jo
nukas, visai sustingęs iš baimės. — Lip-į 
kiva į gluosnį, tenai nepasieks.

— Gerai, lipk pirmas, — atsakė Vy-f 
tukas, — ir man padėsi. J

— Palaikyk kirvį.
— Negaliu, mesk į žemę! — atšakoj 

Vytukas, baigdamas taisyti šautuvą.
(Bus daugiau).
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JONO PEMPĖS NUOTYKIAI. J. Martinaičio karikatūros ir žodžiai.

1. Kas gi čia dabar per vienas 
Prie tos radio antenos?
Čia tur būt koks draugas Pempės
Stovi auseles ištempęs.
Taip. Tai Algirdas Balsys 
Pempės radio klausys.

2. Bara Algirdas anteną, 
Kad nesiunčia jam naujienų. 
Nuliūdimas širdį spaudžia, 
Kai tie radijušai snaudžia. 
Algirdukas verkt pradės, 
Jei ilgiau taip negirdės.

3. Kai pamatė aparatą, 
Algirdas viską suprato, 
O mūs Pempė jam už dyką 
Tuoj išaiškino dalyką, 
Kaip reik radio klausyt, 
Aparatą užtaisyt.

4. Šitie vyrai mūsų šaunūs 
Klauso, ką jiems gieda Kaunas: 
Skautų sueigą jie girdi — 
Veikia ji stačiai į širdį. 
Iki sočiai ir Balsys 
Jau dabar prisiklausys.

„Skautų Aido“ redaktorius Ant. Saulaitis. Skyrių mažiesiems veda VI. Šimkus. 
„Skautų Aido“ adresas: Kaunas, Nepriklausomybės a. 4. Tel. 40-71. „Sk. Aidas“ 

metams kaštuoja 4 lt. Vaikų skyrius — 1,50 lt.
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Didysis „Jūros Slibinas ir kitos pabaisos
Didysis jūros slibinas, ilgai ieškota 

baisenybė, kuri lig šiol pasakose buvo 
minima, yra jau atrasta! Iš laikraščių, 
prispausdintų smulkiom juodom raidėm, 
pasiruošę fotografai ir reporteriai ke
liauja prie ežero Skylė Ness (Škotijoj). 
Su nepaprastu kantrumu jie dieną ir nak
tį laukia iškylant ir pasirodant iš ežero 
gelmių šios baisenybės. Savaitėmis lau
kia pasiųstieji Vandens institutų žinovai, 
lazdomis apsiginklavę keliaujantieji tin
giniai ir daugybė kitų smalsuolių su ilge
siu laukia pasirodant slibino. Jau daug 
kas jį yra matęs! Tačiau šie, mačiusieji, 
negali tikrai pasakyti, kaip tas baisas 
atrodo, kadangi, nežiūrint visų pastangų, 
nepavyko jo nufotografuoti. Tačiau ką 
d-ryti? Gyvulys leidžia save visuomet 
tik tada matyti, kada „kitų“, t. y., mūsų 
ten nėra.

Argi yra tikrai kas nors tenai? Kas 
gali patvirtinti, kad tokių gyvulių nėra? 
Ežeras visuomet yra šiek tiek didesnis 
už kišenių ir todėl daugybė sutvėrimų 
ir baisenybių ten gali laisvai slėptis.

Tai yra ne pirmas kartas ilgoj žmoni
jos istorijoj, kad koks nors „didžiulis 
siaubingas gyvulys" tikinčius žmones už 
kvailius laiko, jiems baimės privarydamas.

Išvažiavo, pavyzdžiui, prieš kelis 
šimtmečius (kada garo laivai dar tik sal
dus sapnas buvo) mažas laivapalaikis ke
lių šimtų tonų į plačiąją jūrą. Praėjus ke
lioms dienoms pasiekia tas laivas mažą 
salą, kur jūrininkai linksmi išmeta inka
rą, kad vėl turi po kojų kietą žemę. Jie 
sukuria ugnį ir galvoja skanios sriubelės 
išsivirti ir gardžiai užvalgyti. Tačiau, o 
siaube, atrodo, jog ugnis šią salą lyg ir 
pakuteno. Staiga sujunda jūra aplinkui 
salą ir pasirodo, jog pastaroji yra milži
niška pabaisa, kurios galva didumo, kaip 
laivas. Baisiausiai išgązdinti skuba jūrei
viai į savo laivą ir stabo ištikti bėga nuo 
šios vietos, nieko nekalbėdami, tik įsmei
gę akis į vandenį. „Iš tikrųjų — tai buvo 

jūros pabaisa, kuri miegojo ant vandens. 
Mes palaikėm tai už salą, ir išmetėm 
inkarą. Ką jūs pasakysit?" Taip kalbėjo 
grįžę jūrininkai į gimtinę savo tikintiems 
klausytojams.

Nuo senesnių laikų vaidenasi slibinai 
ir kitos baisenybės žmonių pasakose ir 
legendose. Šie gyviai slepiasi tamsiose 
olose, spiaudo ugnimi, nuodais ir yra be 
galo baisūs pažiūrėti. Jie mėgsta pakeliui 
einančius žmones užpulti ir suėsti ir kar
tais esti didvyrių užmušami. Tada ta ša
lis gali laisviau atsikvėpti, išsivadavus 
nuo slibino, o užmušėjas, kaip didelis 
karžygis, esti tinkamai išaukštinamas.

Viena yra tikra, kad šis slibino vaiz
das, apie kurį žmonės sudeda savo pa
sakojimus, turi šiek tiek panašumo su 
baisenybėmis, kurios prieš milijonus me
tų mūsų žemėj viešpatavo.

Baisenybėmis mokslas pavadino šiuos 
priešistorinius gyvulius todėl, kadangi jie 
iš tikrųjų buvo milžiniški ir baisiai atro
dė. Mėsos kalnus jie traukė su savim, 
kaip, pav., milžiniškas Atlantozauras, ar
ba biaurus, gyvatės ilgumo kaklo Plesio- 
zauras, arba trigubos odos drakonai tu
rėjo ant nosies tris odos sluoksnius ir 
stiprų skydą aplink kaklą. Koki baisūs 
mūšiai turėdavo įvykti tarp šių baise
nybių? Reikia manyti, kad paskutiniais 
šių baidyklių laikais jau žmogus, tur būt, 
irgi gyveno žemėje? Turbūt, šie pasakų 
drakonai ir paskutinieji žmonių atsimini
mai bus kaip tiktai kilę iš baimės nuo 
anų baisenybių. Tur būt! Mūsų žinios pa
lieka mus nežinioje.

Ilgainiui tie milžinai išnyko. Tiktai 
vargingi likučiai liudija šiandien jų buvi
mą, bet žymiai jau pasikeitę savo forma 
ir mažai primeną savo protėvių baisumą.

Iš pažymėtinų šių senovės palikuonių 
reikia laikyti Naujosios Zelandijos driež- 
lus. Tačiau jie vos 75 cm. ilgio būna, jų 
dienos taip pat suskaitytos. Šie gyvu
liukai jau nesiderina prie naujųjų laikų, 

turi išvaizdą praėjusios mados, kaip, 
pav,, drabužiai mūsų prosenelės.

Dabar grįšime prie jūros slibinų. Ar 
yra iš tikrųjų toki sutvėrimai? Taip, jūros 
gyvatės gyvena tikrai ir tą vardą jos ne
šioja mokslui ištyrus ir leidus. Jos apsi
gyveno pietų kraštų jūrose ir tik labai 
retai duoda save pamatyti sausumoje. 
Tačiau šie jūros „slibinai" yra maži — 
labai daug, jeigu būna 1 metro ilgio. Tik
rasis jūros slibinas buvo sutvėrimas be
galiniai didelis ir baisios išvaizdos, bet 
užtat jis vadinosi... Megophias: galimas 
daiktas, kad toks gyvis dar kur nors bus 
rastas ir jo vardas mums taps aiškesnis.

Jūs netikit, kad tokių gyvulių dar 
galima bus kur nors atrasti, mažiausiai 
milžinišką sutvėrimą? Prašau: tai bus 
maždaug prieš 23 metus, kada mokslas 
dar juokėsi iš tų dalykų, pietų jūroj, vie
noje mažoje saloje atsirado gyvulys, ku
ris turėjo 4 metrus ilgio ir iki šiol yra 
žinomas. Taigi — 1912 m. buvo šis atpa
sakotas sutvėrimas surastas ir tuojau ap
krikštytas. Kadangi jis buvo rastas ant 
salos Komodo prie Javos, tai gavo var
dą Komodo-Warau (šiai mokslo grupei 
priklausė). Ir tiktai nuo 1923 m. pradėjus 
tęsti tolimesnius Komodo-Warau tyrinė
jimus, buvo prieita nuostabių dalykų: šis 
gyvulys, kurs vos 4 m. ilgio gali būti, to
kias nežmoniškas ir baisias žiaunas turi, 
jog ištisa elnio kulšis jam yra menkas 
kąsnis.

Taigi turime viso ko: tai jau nėra vi
sai mažas sutvėrimas, kurs per paskuti
nius dešimts metų buvo ištirtas. Todėl 
nėra negalima, jog neištirti vandens ty
rai jau nieko daugiau neslepia!

Gal būt, išplauks vieną dieną į van
dens paviršių didžiulis jūros slibinas ir 
pilnam savo grožyje prisistatys:

— Mano ponai! Čia esu aš, Megophias, 
didysis jūros slibinas.

sutemo, ir pasiekėm Antalieptę jau nak
tį. Dar iš mūsų pasityčiojo Ąžuolynės ma
lūnininkas — vokietis. Paprašėm pa
leisti daugiau vandens, ir jis sutiko; kai 
atplaukėm į Antalieptę, sužinojom, kad 
jau kelias valandas nebėra vandens Šven
tojoje. Na, ir „kultūra“...

Nukamavo mus „Čertovka", vis dėlto 
ji buvo nepaprastai įdomi. Plaukti baisu 
ir rizikinga, užtat galima jaustis, kaip 
Alpių upėse. Pas mus tokių vietų nedaug!

Per kitas rėvas, kurių taip bijo sieli
ninkai, plaukėm žaisdami, nors keletą 
kartų pasipainiojo akmenys; baidarės iš
laikė!

7. Baidarėmis išilgai Šventosios.
Šventoji baidarių kelionei — labai pa

togi. Ištisi ruožai neturi jokių kliūčių. 
Upė švari, šviesiu smėlio dugnu, dailiais 
krantais. Vanduo teka smagiai, tik su
skubk vairuoti. Žemiau Antalieptės ke
lionė ypač smagi. Nuo Sartų ež, iki Paš
čio ež. tekėjimo visai nejaučiama.

Šventosios krantai — vietomis labai 
gražūs. Žemiau Mickūnų tilto (tarp Už
palių ir Anykščių) radom nuostabiai gra
žų vingį su aukštu šlaitu, kurio viena 
dauba panaši į Kolorado upės (Š. Ameri
koje) kanjonus: statūs sluoksniuoto smė
lio šlaitai atrodė mums visai „egzotiški“

Gražiai buvome sutikti Antalieptėje 
Ušpaliuose, Anykščiuose, Kovarske.

Šventosios 
„kanjonas". 
Šlaitai ties 
Mičionimis.

Anykščiuose mūsų bičiulis p. Vienuolis- 
Žukauskas parodė Baranausko muziejėlį, 
miestą, Vorutos pilį, brangaus smėlio ka
syklas, Karalienės Liūną. Iš Anykščių 
išlydėjo mus 5 vietinės baidarės...

Kai baigėm visą Šventąją ir lengvai 
atsidusę pasiekėm Nerį, atsitiko nelauk
tas siurprizas. įvyko didelis sprogimas; 
manėm, kad sprogo mina. Kalti buvo 

obuolių sunkos buteliai, kuriais mus ap
dovanojo Anykščiuose vyno dirbtuvių sa
vininkas p. Karazija; jie nesulaukė Kau
no. Paskutinis butelis iššovė, kai iš Jo
navos autobusu keliavom namo, sukrovę 
savo baidares; dėl to tik neįvyko auto
buso nelaimė. Tai buvo mūsų... pergalės 
saliutai!
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MUSU ŠEIMOS MRUJIEN

KĄ SKAITYSIME 
1936 METAIS?

Artinamės į metų galą. Už 
poros mėnesių šiųmetiniai pre
numeratoriai (kurių, ačiū Die
vui, šiemet yra labai gausus bū
rys) laikraščių nebegaus, jei jų 
nesuskubs užsisakyti 1936 me
tams.

Sąjungos vadovybė labai rū
pinasi, kad skautiška spauda 
būtų visiems prieinama, pir
miausia, kad ją galėtų turėti 
kiekvienas skautas ir skautė.

Todėl, atsižvelgiant į ekono
minę krizę ir būtinus skautybės 
darbo reikalus, kitais metais 
skautiškos spaudos reikalą są
jungos vadovybė nutarė taip 
tvarkyti.

Bus leidžiami du laikraščiai.

I. SKAUTŲ AIDAS.
Jis ir 1936 m. bus visų laik

raštis. Jis bus žymiai visais at
žvilgiais pertvarkytas. Redakci
ja yra sudariusi jo pertvarky
mo ir patobulinimo programą.

Šiemet norėta Skautų Aidą 
leisti tik vieną kartą per mėne
sį, bet paaiškėjo, kad galima 
šiais metais išleisti ne 12, bet 
daugiau numerių. Kitąmet nu
sistatyta Skautų Aidą, žymiai 
didesnį ir pertvarkytą, leisti kas 
mėnesį.

Jame bus skyrius mažiesiems, 
bet pertvarkytas ir kita forma 

leidžiamas jau pačiame Skautų 
Aide.

SKAUTŲ AIDO metinė pre
numerata kaštuos: visiems 4,50 
lt., bet skautai-ės jį gaus už 
3,50 LT. Paskirais numeriais 
Sk. Aidas bus parduodamas po 
40 centų.

Prenumeratoriai gaus gražų 
spalvotą skautiško turinio pa
veikslą, nemokamą Skautų 
Aido priedą.

Prenumeruotis Skautų Aidą 
1936 m. visiems skautams, skau
tėms, vadams ir rėmėjams yra 
garbės ir pareigos daly
kas! To reikalauja mūsų judė
jimo pasisekimas, to reikalauja 
mūsų sąjungos stiprybė!

II. VADŲ LAIKRAŠTIS.
Gyvenimas parodė, kad leisti 

du panašius laikraščius vadams 
yra nevisai tikslu. Ir patys skai
tytojai dažnai keldavo klausi
mą, ar negalima vietoje Vadovės 
ir Skautų Vado leisti vieną v i- 
s i e m s vadams laikraštį. Ir ta 
proga iškildavo įvairių motyvų. 
Labai svarbus motyvas yra pi
niginis. Abu laikraščiai nesuge
ba tiek prenumeratos mokesčio 
surinkti, kad iš to lengvai išsi
verstų.

Tai atsižvelgiant į visus reika
lus, sąjungos vadovybė nutarė 
visiems skautų ir skaučių va
dams leisti vieną laikraštį, ku
ris būtų Vadovės ir Skautų Va

do papėdininkas.
Tas laikraštis vadinsis SKAU- 

TYBĖ.
1936 m. išeis 5 numeriai, po 

maždaug 40 puslapių kiekvie
nas, iš viso sudarys knygą iš 
200 puslapių.

SKAUTYBĖ metams kaštuos 
3 litai; paskiras numeris bus 
parduodamas po 75 centus. Kas 
1936 m. užsisakys Skautų Aidą, 
tas už Skautybę temokės 2 litu.

Prenumeratą tiems laikraš
čiams visi skautai-ės ir vienetai 
gali pradėti rinkti. Tuoj bus iš
siųsta reikalingi aplinkraščiai ir 
naujos pinigams už prenumera
tą priimti kvitų knygelės.

Užsisakant laikraščius, kartu 
— net papiginta kaina — bus 
galima užsisakyti skautiškų kny
gų, kurių sąrašas su papiginto
mis kainomis bus paskelbtas.

Surinkęs 10 Skautų Aido ar 
Skautybės prenumeratorių, 11-ą 
gauna nemokamai.

Visi į gražų ir mūsų pareigos 
darbą!

TUNTAI RŪPINASI SKILTI- 
NINKŲ LAVINIMU.

Vadovaudamiesi vadų rengi
mo dalies aplinkraščiu, tuntai 
rengia skiltininkų kursus. Dide
lė dalis tuntų kursų programas 
jau prisiuntė vadų rengimo da
liai ir darbą sparčiai varo į 
priekį.

Kur geri skiltininkai, ten geri 
ir skautai.

SKAUTAI VYČIAI į SĄSKRY
DĮ!

Šių metų Kalėdų atostogų 
metu Kaune šaukiamas visos 
Lietuvos skautų vyčių sąskry
dis. Sąskrydy dalyvauti gali 
kiekvienas skautas vytis ir 
kiekvienas nejaunesnis, kaip 17 
metų amžiaus skautas, jūrų 
skautas ar skautų vadas. Są
skrydžio tikslas — painstruk- 
tuoti skautus vyčius ir vyres
niojo amžiaus skautus apie 
skautų vyčių metodus, painfor
muoti apie ateinančią vasarą 
numatomą skautų vyčių darbą 
ir duoti prjogps įvairių vietų sk. 
vyčiams išmėginti savo jėgas 
žiemos sporte, stalo tenise ir 
skautiškuose lauko pratimuose. 
Laimėję sk. vyčių vienetai gaus 
dovanų.

Kitas SK. AIDO nr. išeis
lapkr. m. 25 d.

DRAUGININKŲ SĄSKRYDYS 
PANEVĖŽYJE.

XI.1—3 d. d. Panevėžyje įvy
ko š. m. I draugininkų-ių sąskry- 
dys. I Panevėžį suskrido iš Ro
kiškio, Panevėžio, Utenos, Šiau
lių, Zarasų ir iš kitų vietovių 
apie 90 vadų. Jaunesniųjų skau
tų vadų sąskrydį vedė sktn. 
Arminaitė, dr-kų — v. sktn. 
Palčiauskas ir d-kių — sktn. G. 
Venclauskaitė. Sąskrydininkai 
sudarė 3 draugoves, kurios bu
vo suskirstytos skiltimis.

XI.1. 11 vai. įvyko sąskrydžio 
atidarymas. Į jį atvyko gimn. 
dir. Elisonas, Panevėžio apskr. 
viršininkas p. Staškevičius, tun- 
tininkas sktn. Daukas, vyr. sktn. 
Grigaitis ir k. Sąskrydį atidarė 
vyriausias skautininkas pulk. 
J. Šarauskas.

Darbai paskirti tėvynės stip
rybei. Sugiedotas Tautos Him
nas. Pritaikintu šūkiu pasvei
kintas ir Sąjungos Šefas, mūsų 
visų Vadas. Vyriausias skauti
ninkas perdavė Šefo pavaduo
tojo linkėjimus sąskrydžiui.

Po oficialiosios dalies prasi
dėjo darbas, pašnekesiai, suei

gos ir t. t. V. sktn. Palčiauskas 
plačiai kalbėjo apie vadų ren
gimą ir lavinimą. V. sktn. Gri
gaitis turėjo pašnekesį apie 
individualinį draugininko lavi
nimąsi. Po pietų pertraukos su
eigoje v. sktn. Saulaitis kalbė
jo apie draugovės veikimo pla
ną, skautų ir skiltininkų lavini
mą. Paskui dar buvo jo pašne
kesys apie pėdsėką. Psktn. Zau- 
ka pravedė žaidimų, dainų ir 
šūkių. Be to, v. sktn. Saulaičiui 
vadovaujant, buvo svarstomi 
dr-vių raštinės bei knygų tvar
kymo reikalai.

Vakare gimnazijos salėje bu
vo laužas.

Prie laužo vyriausias skauti
ninkas užrišo naujai pakeltiems 
paskautininkiams (kurie tuo pa
čiu laiku davė ir skautininko 
įžodį) kaklaraiščius ir su sąskry- 
dininkais atsisveikino.

Rytojaus dieną buvo v. sktn. 
Palčiausko pašnekesys apie 
draugovės sueigas ir kitas apie 
Įstatus.* V. sktn. Saulaitis na
grinėjo skiltininkų lavinimo su

eigas ir iškylas; taip pat kalbė
ta apie morzą, dėstymo ir var
tojimo būdus. V. sktn. Palčiaus
kas kalbėjo apie draugovės iš
kylas. Psktn. Zauka pravedė 
mazgų rišimą ir jų būdus, pa
įvairindamas tai žaidimais ir 
pasakomis pritaikintais mazgų 
rišimui.

Po pietų pertraukos psktn. 
Zauka vedė parodomąją dr-vės 
sueigą. Čia buvo pritaikinti 
pašnekesiai ir žaidimai. Pasi
baigus sueigai visi sąskrydinin- 
kai rikiuotėje nuėjo į kapines 
pasimelsti ir aplankyti a. a. 
kun. Dobilo-Lindės kapą.

Prie kapo gražų žodį pasakė 
sktn. A. Jurgutis. Paskui kalbė
jo v. sktn. Palčiauskas, pabrėž
damas, kad jaunieji skautai yra 
gyvoji grandis, jungianti miru
sias ir būsimas kartas. Mirusių
jų darbai gyviesiems tenka tęs
ti ir sudaryti geresnį pagrindą 
ateities kartoms. Po to sugiedo
ta Marijos giesmė ir išsiskirsty
ta aplankyti kapinių.

Sekmadienį buvo draugovių 
iškyla, kuriai vadovavo sktn. 

Jurgutis. Kiekviena skiltis vis 
kitomis gatvėmis turėjo nueiti 
į Katedrą išklausyti pamaldų. 
Pakeliui turėjo dar tam tikrus 
uždavinius atlikti. Iš Katedros 
vėl įvairiomis gatvėmis skiltys 
turėjo vykti į Skaistakalnį, kur 
ieškojo paslėptų laiškų. Vado- 
vaudomos laiškuose duotais nu
rodymais, turėjo rasti „aukso“ 
obuolius ir jais pasistiprinti. O 
juose buvo įdėti Morzo parašyti 
laiškai, kuriuose buvo nurodyta, 
kas toliau veikti.

Su tais „aukso“ obuoliais bu
vo įdomus nuotykis. Aš tuos 
obuolius, nieko blogo nemany
damas, pakabinau ant medžio ir 
dviejų obuolių nėra. Tik radau 
laiškelį: „Ačiū už obuolius. La
bai gardūs. Nežinomieji skau
tai". Gaila, kad „nežinomi skau
tai" pirmi susigundė „aukso“ 
obuoliais ir, jais pasistiprinę, 
sutrukdė bendrąjį žaidimą.

Iš čia skiltys turėjo eiti ženk
lais, juos naikinti ir grįžti į 
gimnaziją. Po to, buvo išnagri
nėti iškyloje pastebėti trūku
mai ir padarytos išvados.
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Atlanto nugalėtojas mūsų svečias

Šiauliai. Spalių 13 d. Šiaulių 
amatų mokyklos d-ro J. Basa
navičiaus draugovė merg. gimn, 
minėjo metines savo sukaktu
ves.

Šios nedidelės ir kuklios su
kaktuves pavirto didžiulėmis 
iškilmėmis, aplankius mus Įeit. 
F. Vaitkui su žmona.

F. Vaitkų atlydėjo daug žy
mių šiauliečių: III divizijos va
das pulk. Rėklaitis su ponia, 
Šiaulių apskr. virš. p. Kalendra 
su ponia, 8 p. p. vadas pulk. 
Butkevičius su ponia, Šiaulių m. 
burmistras p. Valančius su po
nia, mūsų tuntininkas vyr. skau- 
tin. K. Ubeika ir daug kitų sve
čių, viso apie 20 asmenų.

Nors ir netikėtai aplankė mus 
Atlanto nugalėtojas, bet skau
tų ir skaučių buvo pilna salė.

Iškilmės pradėtos Tautos 
Himnu. Visų skautų vardu Gar
bingąjį Svetį sveikino tuntinin
kas, primindamas, kad skautai 
jautriausiai iš viso jaunimo se
kė jo žygį. Prabilo į skautus ir 
Įeit. F. Vaitkus. Jis pasakė:

— Man labai malonu, skau
tai, būti čia, jūsų tarpe, nes ir 
aš, kai buvau jaunesnis, buvau

SKAUTE, parodyk savo skautiškumą: UŽSIPRENUME
RUOK SKAUTŲ AIDĄ 1936 METAMS ir surask bent vie
ną, dar neskanią, naują jam prenumeratorių.

13 vai. 30 min. į gimnaziją 
atvyko jaunesniųjų skautų vadų 
sąskrydžio dalyviai ir įvyko 
sąskrydžio uždarymas. Jaunes
niųjų skautų vadų sąskrydžio 
darbai beveik visą laiką ėjo 
skyrium. Ten vadovavo sktn. 
V. Arminaitė, o instruktoriais 
buvo vyr. sk. Saulaitis, br. Ne- 
sevas ir kt. Čia, kaip ir kitose 
draugovėse, nuotaika buvo ža
vinga.

Apskritai, sąskrydis labai pa
sisekė. Daug davė drauginin
kams teoretinių ir praktikinių 
žinių.

Uždarymo metu padėkota vi
siems geradėjams, padėjusiems 
šiuos sąskrydžius suorganizuoti' 
gimn. dir. J. Elisonui, Panevė
žio miesto burmistrui, miesto 
ligoninės vadovybei, Panevėžio 
skautų tuntininkui sktn. P. Dau- 
kui, skaučių skyriaus vedėjai 
sktn. Giršaitei ir k. Sąskrydžių 
vadams atsisveikinus su savo 
sąskrydininkais, sugiedotas Tau
tos Himnas ir išsiskirstyta na
mo.

Skltn. V. Avižonis. 

skautas; nors ir dabar nesu pa
senęs skautu būti. Bet kai jūs 
sulauksite mano metų, tokius 
žygius ir jūs padarysite.

Skautai iškėlė didžiules ova
cijas.

Basanavitiečių vardu kalbėjo 
draugininkas paskautin. j. Įeit. 
Gaižutis, dėkodamas už tai 
draugovei padarytą garbę At
lanto Nugalėtojui.

Buvo ir vaidinimėlis. Po vai
dinimo F. Vaitkų ir ponią Vait
kuvienę skautai su didžiausio
mis ovacijomis nešte nunešė į 
kambarį, kur buvo arbatėlė. 
Arbatėlės metu skautai padai
navo skautiškų ir liaudies dai
nelių.

Išlydėjome garbingą svetį iš
sirikiavę špaleriais ligi pat gat
vės.

Lituanicos II Vairuotojau! Ba
sanavičiaus draugovė savo isto
rijos lapuose tą valandą per 
amžius minės, kaipo laimingiau
sią.

Mus džiugina, kad būdamas 
skautu padarei mūsų draugovei 
didelę garbę pirmuosius Lietu
voj iš skautų mus aplankyda
mas. Skltn. Pranas 2.

KYBARTŲ SKAUTAM 12 ME
TŲ.

Spalių m. 13 d. sukako 12 
metų Kybartų skautams. Su
kakties proga iš Kauno atvyko 
vyr. sktn. Šarauskas su sktn. 
Palčiausku.

Ši sukaktis buvo gana iškil
mingai paminėta. Iš ryto daly
vavom pamaldose, paskui sto
tyje pasitikom atvykstančius 
svečius. Nusifotografavom. Po 
pietų sktn. Palčiauskas surengė 
pašnekesį, kuriame dalyvavo vi
si, pradedant paskiltininkiu ir 
baigiant dr-ku, skautai-ės. Vė
liau gimnazijos salėje įvyko iš
kilminga sueiga. Į sueigą atsi
lankė ir nemaža visuomenės. 
Atvykęs vyr. sktn. Šarauskas 
pasveikino vietininkiją. Vieti
ninkas savo kalboj nušvietė vi
są skautų kūrimosi stadiją. Pa
žymėjo, kad skautų vietovėj 
yra 251 ir skautų rėmėjų 22.

Po turiningos vyr. sktn. kal
bos, šventės proga sveikino p. 
Nagilionis — sk. remti dr-jos 
vardu, p. direktorius — savo

SKAUTŲ, SKAUČIŲ RADIO SEKCIJA.

Sesių, brolių skautų dainininkų, literatų, muzikų, meni
ninkų arba besirengiančių tokiais būti žiniai.

Prie Vyriausio Skautų Štabo steigiama Radio Sekcija įvai
riems radio uždaviniams atlikti. T. y. tinkamai paruošti per 
radio vaizdus, pasakas, koncertus, dialogus, ištraukas iš mūsų 
klasikų ir t. t.

Prašoma norinčių dalyvauti šios sekcijos darbuose atsiųsti 
Vyr. Skautų Štabo Radio Sekcijai pareiškimus, kuriuose būtų 
pažymėta:

1. Vardas, pavardė.
2. Adresas ir telef. nr.
3. Kokia meno šaka artimesnė?
4. Jei skambina, tai kokiu instrumentu?
5. Kokiomis dienomis ir kokiomis valandomis savo laisvą 

laiką galėtų praleisti Radio Sekcijos darbuose.
Pareiškimus prašoma paduoti iki š. m. lapkričio 20 dienos.
Pastaba: Pageidautini sesės broliai studentai ir vy

resniųjų klasių jaunimas.
K. Jurašūnas,
Laužų Instruktorius.

vardu ir p. Klimas — šaulių 
kuopos vardu .

Visi skautiška raketa pasvei
kinom savo Šefą Valstybės Pre
zidentą.

Po posėdžio scenoj buvo imi
tuotas laužas, prie kurio atski
ros dr-vės gana vykusiai pasi
rodė. Toliau pradžios mokykloj 
buvo arbatėlė, kuria ir buvo 
baigta mūsų šventė. K, Pečkys.

KALBA PAMARIS.
Klaipėda II. XI.3. šventėm L. 

S. S. 17-kos metų sukaktį. Įvy
ko iškilminga dr-vės sueiga. Ta 
proga atsisveikinom su mūsų 
brangiu adjutantu sklt. P. Jo
neliu, kuris išvyko karinės prie
volės atlikti. Sklt. Verd.

ŽVILGSNIS Į SKUODĄ.
— Du išvykimai. IX. mėn. iš 

Skuodo išvyko į Joniškį skau
čių Birutės dr-vės draugininke 
mokyt. Julija Ramanauskaitė, 
per dvejetą metų sėkmingai va
dovavusi draugovei. Už padėtą 
triūsą jai skautai labai dėkingi. 
Tą patį mėnesį išvyko į Kovars- 
ką didelis skautų draugas mo
kyt. p. Kl. Karklys. Dėkingi 
skautai-tės niekada neužmirš 
tos nuoširdžios paramos, kurią 
nuolat gaudavo iš p. Karklio.

— Gavome du naujus drau
gios. Vienas iš jų — buv. Sedos 
vid. mok. dir. ir Basanavičiaus 
dr-vės dr-kas sk. v. P. Sūdžius. 
Kitas nuoširdus skautų priete- 
lius, naujai atvykęs į Skuodo 
gimnaziją — tai paišybos mok. 
p. Eug. Moisiejevas. Jis irgi ža
da daug padėti, o skautai, aiš
ku, tokios pagalbos laukia!

— Permainos vadovybėje. Bi- 
rutietės, buvusiai dr-kei išvy
kus, gavo naują draugininkę 
skilt. Adelę Vaitkutę.

— Kęstutiečių dr-kas vyr. 
skltn. Ign. Šilgalis pasitraukė 
atostogų sveikatai pataisyti. 
Draugininko pareigas sutiko 
perimti sk. v. P. Sūdžius. Adjut. 
vra psklt. Ged. Būda.

Šešėlio brolis.

GINKLŲ FONDUI!

X.12 d. gelmės vidur, mokyk
los IV-tos klasės mokiniai — 
skautai surengė šeimyninį visų 
klasių vakarėlį. Programoje bu
vo vaidinimas, meniški šokiai, 
dainos ir kt. Po meniškosios da
lies buvo bendras pasilinksmi
nimas, per kurį pagal „tradici
jas' klasė, kuri rengia vakarė
lį, turi pavaišinti savo svečius 
saldumynais. Bet šį kartą to 
nebuvo. Pelnas, kuris buvo gau
tas, paaukotas tėvynės gvnimo 
reikalams: ginklų fondui.

Ketvirtokas.

I KAR. JUOZAPAVIČIAUS 
DRAUGOVĖ.

Marijampolė. Draugovė, pra
sidėjus mokslo metams, ener
gingai dirba: ruošia skilčių su
eigas, draugovės sueigas ir p. 
Vadovauja psktn. Įeit. Nedzins
kas. ’ Budėk!

IŠ UKMERGĖS GYVENIMO.
Pirmoji tunto sueiga. IX.29 d. 

II gimnazijos rūmuose įvyko 
tunto sueiga. Sueigą pradėjome 
giedodami tautos himną. Mums 
giedant, pritarė muzikantai 
auklėtiniai savo orkestru. Pir
moji dalis buvo Įsakymų skai
tymas. Antroji dalis buvo skil
čių ir draugovių pasirodymas. 
Gražiai pasirodė gegučių skiltis. 
Muzikantai auklėtiniai vietoje 
per pusę valandos sukūrė gan 
įdomų dalykėlį. Taip pat neatsi- 
likome ir kiti. Vėliau buvo skau
tiški žaidimai ir šokiai.

Vadų pasikeitimai. Vytauto 
dr. dr-kas skltn. V. Maciūnas 
atleistas, jo vieton paskirtas sk. 
v. mck. Vitkauskas, o dr-vės 
adjutantu — skltn. V. Maciūnas. 
Živilės dr. dr-ke paskirta vyr. 
sk. mok. Gudavičiūtė-Staniu- 
laitienė.

Jūr. sk. V. Aukštuolis.
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Kauno skautai pagerbė Vaitkų
DR. ALEKNA ĮTEIKĖ SVASTIKOS ORDINĄ. ŽYGĮ ĮVERTINO PULK. GUS

TAITIS IR PROF. ŽEMAITIS. KALBĖJO PATS F. VAITKUS. DIDELĖS SKAU- 

TŲ-ČIŲ OVACIJOS, ŠIRDINGOS DOVANOS...

X.26. skautai-ės rinkosi į ateitininkų 
rūmus pagerbti Atlanto nugalėtoją Itn. 
F. Vaitkų. Didelė salė buvo sausakimšai 
skautų-čių prisigrūdus.

Kai aplėkė džiuginanti žinia: Vaitkus 
atvyksta — visų akys nukrypo į durų pu
sę, iš kur pasirodo skautų Šefo pavaduo
tojo dr. J. Aleknos, karo aviacijos virši
ninko av. pulk. inž. A. Gustaičio, Lietu
vos aero klubo pirm. prof. Z. Žemaičio, 
vyriausio skautininko pulk. J. Ša raus k o 
ir k. lydimas Vaitkus su žmona. Svečiai 
užėmė vietas garbės prezidiume. Pirmas 
maždaug taip pasveikino dr. Alekna: Mes 
laimingi, turėdami savo tarpe Atlanto nu
galėtoją. Vaitkus padėjo ne tik savo ener
giją, darbštumą, bet ir drąsą, tėvynės 
meilę. Mes džiaugiamės, sveikindami nu
galėtoją ir tikimės, kad jo pavyzdys duos 
ir mums pasiekti didžių žygių savo tėvy
nei. Tegyvuoja mūsų Atlanto nugalėto
jas! Valio!

Dr. Alekna pasveikina Vaitkų ir žmo
ną skautiškai, nes pats Vaitkus, kaip pra
nešė pulk. Šarauskas, yra buvęs skautu, 
dirbęs jų tarpe. Skautuose pakyla entu
ziazmas: jie šaukia valio.

Toliau žodį taria vyr. skautininkas pik. 
Šarauskas. Vaitkus perskrido Atlantą, jis 
Vykdė Dariaus ir Girėno testamentą ir, 
minėdami mūsų tarpe didvyrį, nuskriski- 
mė mūsų mintimis pas brolius amerikie
čius Darių ir Girėną... Tylos minute pa- 
gerbėm tuos didvyrius.

Vyr. sktn. Saulaitis perskaitė sąjungos 
Šefo aktą, kuriuo Itn. F. Vaitkus apdova
nojamas skautų svastikos ordinu. Didelės 
ovacijos ir šūkiai.

Po ovacijų pulk. Gustaitis kalba apie 
Vaitkaus skridimo reikšmę aviacijos 
mokslui; kalbos santrauką skaitytojams 
patiekiame:

— Mes visi gėrimės Vaitkaus žygiu. 
Žodis drąsa dar nieko nepasako: drąsa 
gali būti beprotiška ir didvyriška. Be
protybė būtų skristi per Atlantą su kokiu 
sportiniu, tam tikslui tinkamai nepareng
tu, lėktuvu. O čia Vaitkus parėdė tikrą 
didvyrišką dvasią, tokią, kokia ji gali bū
ti. Skrendant per Atlantą galima vado
vautis žvaigždėmis ir radio. Tačiau žvaigž
dės dažnai yra nematomos: debesys jas 
paslepia. Naudojimas radio yra tikresnis 
dalykas. Esu tikras, sako pik. Gustaitis, 
kad jumyse kyla pasiryžimas būti lakū
nais, pagelbėti aviacijai. Tas pasiryžimas 
yra geras, kiekvienas vaikas trokšta dide
lių žygių. Aš, kaip Lietuvos aviacijos vir
šininkas, tariu nuoširdžią padėką Vaitkui.

Ovacijos pabaigia pik. Gustaičio pra
nešimą.

Prof. Žemaitis nušviečia Vaitkaus skri
dimo reikšmę Lietuvai. Visi žinome isto
riją apie romėnų kareivi, kuris nesutikęs 
priešams išduoti savo kariuomenės, savo 

tautos paslapties ir tai patvirtindamas, 
kad niekaip iš jo nebus galima tų paslap
čių išgauti, įkiša ranką į ugnį ir laiko, kol 
rankos jau nebegalima pažinti. Jau praėjo 
daug šimtmečių, bet tas faktas nėra pa
mirštas, jis yra vis kartojamas. Kodėl tai? 
Tas kareivis parodė didelę valios stipry
bę, todėl ir dabar tas faktas yra minimas. 
Kristupas Kolumbas siekė savo tikslo per 
visą gyvenimą ir jis pasiekė, bet pasiekė 
dar daugiau: jis ieškojo Indijos, bet at
rado Ameriką, kas padarė didelės reikš
mės visai žmonijai, kultūrai, technikai. 
Dabar turim žmogų, kuris sukūrė dabar 
tokį didelį įvykį, kurs tokiomis sąlygo
mis perskrido Atlanto vandenyną. Mes 
įsitikinę, kad šis skridimas turės ir atei
čiai, ne tik dabarčiai, didelės reikšmės. 
Parodys pasauliui, kad mūsų nedidelė 
tauta turi didelių pasiryžėlių, kurie su
geba didelius darbus atlikti. Tai turi di
delės reikšmės mūsų tautai. Lietuvos 
Aero Klubo vardu sveikinu p. F. Vaitkų 
ir ponią, kuri jį tvirtino pasiryžime per 
Okeaną ir sveikinu jus, kad jūs savo tar
pe turite tokį pasiryžėlį. Turėkit jį savo 
pavyzdžiu, kaip siekti didelių darbų. Va
lio!

Pulk. Šarauskas kreipiasi į Vaitkų: 
Tamsta esi brangus mūsų skautams, ku
rie ryžtasi būti gerais Tėvynės sūnumis ir 
prašo priimti skautų ženkliuką — lelijėlę, 
padarytą iš lietuviško aukso — gintaro.

Pulkininkas prisega gintaro ženklelį.
Prasideda originalūs sveikinimai. Pir

miausia pagerbia lakūną mažieji: jaunieji 
skautai ir skautės, pasakydami įvairių šū
kių ir įteikdami gėlių puokštę. Vaitkus 
priima gėles saliutuodamas. Toliau trys 
skautės įteikia tautišką lėlę, kurią Vait
kus įteikia savo žmonai. Du skautai — 
paveikslą. Studentės skautės paskudu- 
čiucja ir paskui įteikia gėlių puokštę bei 
skudučių komplektą. Vaitkus labai domė
josi skudučių muzika ir pačiais skudu
čiais. Skautai — šios dienos sveikinimų 
knygą. Studentų sk. korp! „Vytis“ atsto
vai linki daug skraidyti, laimės naujuose 
žygiuose ir įteikia tautiško darbo pele
ninę (klumpę su juodu katinu).

Pik. Šarauskas kviečia Vaitkų pasi
likti valandėlę prie skautiško laužo. Skau
tai pradeda šūkį apie Vaitkaus transat
lantinį skridimą. Pasirodo scenoj jaunes
nieji skautai. Jie vykusiai suvaidina Vait
kaus sutikimą aerodrome, atstovų sveiki
nimus ir k. Dar jaun. skautė, Dariaus 
dukrelė, pasako eilėraštį, ir Vaitkus pra
deda kalbėti. Skautai nutyla ir gaudo 
kiekvieną jo žodį.

Vaitkus pirmiausia dėkoja už širdingą 
priėmimą, dovanas ir ordiną, kurių, sako 
lakūnas, neužmiršiu ir jos visados bus su 
manimi. Man nepaprasta garbė priimti 
tekius dalykus. Apie mano skridimą daug 

kas girdėjote. Skridimas truko 22 valan
das, o prisirengti teko visus metus. Rei
kėjo mėginti dalis, gauti tinkamą prope
lerį ir t. t. Lėktuvas turėjo didelį įkrovL 
mą, su benzinu buvo dar dvigubai sun
kesnis, — reikėjo išskaičiuoti pakilimą. 
Daug truko, kol gavau visus leidimus, 
kad galėčiau tiesiai į Kauną skristi. At- 
skridau į Naujorką. Ten didesnis aero
dromas ir buvo atlikta paskutiniai ban
dymai su kompasu, su benzino suvarto
jimu. Kai viskas buvo parengta dėl skri
dimo, reikėjo laukti gero oro. Amerikos 
oro biuras sakė, kad šiais metais yra blo
giausia skristi. Laukiau gero oro, kad ne
reiktų nusileisti kitur, bet Lietuvoje. Per 
okeaną buvo aklas skridimas. Per miglą, 
audrą yra negalima tiesiai skristi, — mėto 
lėktuvą. Tada lėktuvas krypsta ir lakū
nas negali žinoti, ar į kairę, ar į dešinę. 
Bet kas turi gerus instrumentus, gali 
skristi ir tokiomis sąlygomis. Skrisdamas 
per vandenyną labai pavargsti, gali už
miršti patikrinti instrumentus. 2 mėn. 
laukiau, kada pagerės oras, bet oras per 
skridimą buvo labai blogas ir garlaiviai 
sunkiai plaukė. Oras nepagerėjo ir man 
teko visą laiką aklai skristi. Vidury At
lanto lėktuvas apledėjo ir todėl svoris pa
didėjo, reikėjo nusileisti labai žemai ir 
ledą nutirpdyti. Norėjau nors truputį 
saulę pamatyti, bet negalėjau. Sužinojau, 
kad mano motoras pradėjo daugiau ben
zino vartoti. Bijojau, kad man neužteks 
benzino pasiekti Kauną. Sužinojau, kad 
Anglijoj ir Vokietijoj oras blogas ir neno
rėjau rizikuoti, bet maniau prisipilti ben
zino Airijoj. Gerai nusileisti tačiau ne
pavyko. Daug pievų mačiau, bet visur 
buvo galvijai. Pagaliau suradau pievelę, 
kur ir nusileidau. Paskui dvi dienas ne
galėjau atsisėsti, po ilgo sėdėjimo lėktu
ve, — pasakojo šypsodamos Vaitkus. — 
Dėkui už gražias dovanas, už ordiną ir ti
kiuos, kad jei yra noras, galima daug pa
daryti.

Ovacijos po Vaitkaus kalbos, šimtai 
skautų šaukia valio Atlanto nugalėtojui.

Dar prideda žodį pik. Šarauskas: Daug 
kas kitaip vaizdavosi skridimą per Atlan
tą. Dabar gavote tikrą vaizdą. Sunku tai 
atpasakoti, reikia pačiam pergyventi. Da
bar suprasit, koks didelis darbas buvo at
liktas.

Seka šūkis: ačiū! ir Ilgiausių Metų.
Iškilmės baigiasi. Vaitkus atsistoja ir 

saliutuodamas sako: budėkit! Šimtai bal
sų vieningai atsako: vis budžiu! Maršas.

Vyresnieji skautai Vaitkų su žmona 
pasodinę į kėdes, skautams keliant dide
les ovacijas, išneša į automobilį.

Ši diena ilgai pasiliks visų dalyvavu
sių atmintyje.

K. Čerkeliūnas,
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Gerieji skautų darbeliai
3 diena — antradienis.

Sugavau vėjo nešamą ponios skrybėlę.
Paskolinau draugui gerą knygą.
Išskleidžiau moteriškei lietsargį, kurios 

abi rankos buvo užimtos pirkiniais.
Sutvarkiau tautinę vėliavą.

16 diena — pirmadienis.
Iškinkiau ir pašėriau arklį, nuvaliau 

ratus.
Parengiau motinai malkų.
Sutaisiau sulūžusį krėslą ir suįrusią 

šluotą.

17 diena — antradienis.
Patepiau durų zovieskus, kurie labai 

girgždėjo.

Skautų ideologija ypatingai ryškiai pa
brėžia tarnybą artimui: „Dievui, tėvynei 
ir artimui“, „Skautas naudingas ir pade
da artimiesiems“, „Skautas draugas savo 
artimui ir brolis kitam skautui“, „Skautas 
mandagus ir riteriškas“, „Gyvenk tėvynei 
ir artimui ir būk gamtos ir gyvulių drau
gas“, „Būk riteris, neturtingųjų ir silp
nųjų gynėjas ir tiesaus kelio sekėjas“, 
„Tebūnie tavo pirmoji mintis apie kitus, 
o tik antroji apie save“ ir t. t. Šios obal- 
sio, įstatų ir j sakymų formulės tiesiogi
niai arba bent labai aiškiai užakcentuoja 
skautų nusistatymą tarnauti savo pažįs
tamam ir nepažįstamam artimui. O per
žvelgę mūsų patyrimo laipsnių progra
mas, jose rasime galybę dalykų ir prie
monių, kurių mokomės, kad tik sėkmin
giau atliktume savo pareigą artimui. Tą 
pareigą skautai atlieka darydami geruo
sius darbus. Net III p. 1. programos 14 sk. 
iš kandidato reikalauja, kad jis turi „ne 
mažiau dviejų mėnesių vesti dienynėlį 
apie geruosius darbelius, higieną, santy
kius su tėvais ir artimaisiais“... ir t. t.... 
Apie šį gerų darbų dienoraštėlį mūsų jau
niesiems skautams (ne pro šalį ir senes- 
niesiems!) čia noriu pareikšti keletą min
čių.

Žiūrint į patį gerų darbų vykdytoją, 
gerus darbus galime suskirstyti į: 1. indi
vidualinius ir 2. kolektyvinius.

1. Individualinis geras darbas yra 
toks, kurį įvykdo vienas asmuo, be kitų 
pagalbos. Tokius individualinius gerus 
darbus kaip tik dažniausia skautui ir ten
ka atlikti. Šie darbai turi didelės auklė
jamosios reikšmės, nes čia vienas asmuo 
turi pastebėti kad ir labai nežymias pro
gas ir drąsiai jas išnaudoti. Padarytus ge
rus darbelius pravartu trumpai atžymėti 
tik tam reikalui skirtame dienoraštėlyje. 
Prabėgus ilgesniam laikui, pavartęs die- 
noraštėlio lapelius, skautas pastebės, ko
kią įvairybę gerų darbelių jis jau yra pa
daręs. Dienoraštėliui geriausia gali tikti 
kišeninio formato kietais viršeliais sąsiu
vinėlis. Dienoraštėlio pirmuosius pusla
pius galima papuošti skautiškomis emble-
momis ir įrašyti pritaikytų skautiškos 
ideologijos minčių. Toliau mėnesiais ir 
dienomis trumpai atžymėti atliktus darbe
lius. Labai pageidaujama ką ne ką ir pie
šinėliais pailiustruoti. Pavyzdžiui patie
kiu kelių dienų gerų darbų dienoraštėlio 
ištraukas:

Rugsėjo mėnuo.
1 diena — sekmadienis. 

Pakėliau pavirtus} vaikutį.
Panešiau seno žmogaus nešinį.

2 diena — pirmadienis. 
Padėjau motinai sumogliuoti skalbinius. 
Pagirdžiau ištroškusį arklį.
Nuvaliau savo buto langų stiklus.

Tepu, kad negirgždėtų. Sukalsiu, bus ant ko sė
dėti.

Gatvėje surišau vienrankio žmogaus 
atsirišusį bato šniurką.

Pagalandau peilius ir kirvį.
Ir t. t....

2. Kolektyvinis geras darbas tai toks, 
kurį įvykdo ne vienas asmuo, bet kolek
tyvas — skiltis, draugovė, tuntas, laisvos 
grupės ir net visa sąjunga. Šie darbai di

Aš suprantu, kada tu nori 
ir kada tu gali gerti.

Tebūnie mano buto lan
guose krištoliniai stikle

liai.

desni ir reikalingi geros organizacijos. Ir 
šiuos gerus darbus reiktų atžymėti skil
ties dienoraštėlyje, d-vės ar tunto kro
nikos knygose. Pasižvalgę ir šiems dar
bams rasime daugybę progų. Bet tą klau
simą smulkiau pagvildensime kitą kartą.

Vyr. Sktn. K. Palčiauskas.

Čia paties skauto 
piešinėlis, padary
tas skautų parodė
lei, kuriame vaiz
duojamas skauto 
geras darbelis savo 

mamytei.
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Skautų buklo apiplėšimas
3. Dalykai eina painyn.

Trečiadienį Vytas nuėjo pas savo 
draugą Joną iš lokių skilties. Visą laiką 
jis galvojo tik apie įsilaužimą. Vytas bu
vo jau toks — jei jam tekdavo koks užda
vinys, tai jis sukdavo galvą tol, kol tą 
uždavinį išspręsdavo. Bet kaip čia vis
kas įvyko? Įsibriovėlis ieškojo kokio tai 
dokumento, jį rado ir sudegino. Jis nesi
vadovavo vien žingeidumu, nes perskaitęs 
tą dokumentą, nepadėjo jo atgal, kad 
nieks jo žygio nepastebėtų, o sunaikino. 
Reiškia, jame buvo parašyta kas tai to
kio, kas įsibriovėliui buvo nenaudinga. 
Kas? Nežiūrint intensyvaus galvojimo, 
atsakymo Vytas negalėjo rasti.

Jonas jau laukė Vyte.
— Ar žinai naujieną iš konkurso, — 

sušuko tuoj Jonas, — žirgai dabar laimės 
konkursą! Iki sekmadienio jie turėjo dau
giausiai taškų, sekmadienio išdavos žuvo, 
ir todėl mes, lokiai, dabar liekam antroj 
vietoj.

— Bet I-os draugovės draugininkas 
dar sekmadienio vakare pranešė, kad lo
kiai žirgus pravijo. Kiek aš prisimenu, 
Andrius iš žirgų gavo kelis minusus, to
dėl jūs juos ir pralenkėt.

— Taip ir buvo. Sekmadienio vakare 
draugininkas padėjo išdavas į draugo
vės dėžę. Bet dėžė buvo atlaužta, išdavos 
sudegintos, niekas dabar negali įrodyti, 
kaip vyko konkursas sekmadienį, ir todėl 
lieka pirmykštė padėtis: žirgai laimėjo.

Vytas susidomėjo:
—- Kaip tu sakai? Išdavos sudegintos? 

Nejaugi?...
— Savaime aišku! Šiandien sutikau 

adjutantą. Jis man pats tai pasakė. Iš 
mūsų daiktų nieko netrūksta, tik išdavos 
dingo.

— Tai kodėl I-os draugovės draugi
ninkas nerašo naujų išdavų?

— Tu juk žinai, kad pirmadienio naktį 
jis išvyko į Dotnuvą studijuoti... Dumiau- 
sia, kad žirgai mus dabar išjuoks.

Jonas kalbėjo, bet Vytas jau nebesi
klausė — skubiai atsisveikinęs, jis išėjo. 
Tai išdavos buvo tas dokumentas, kurį 
įsibriovėlis sunaikino. Lemiamas prane
šimas buvo išvogtas... ir žirgai turėjo da
bar laimėti. Įsilaužimas pasirodė naudin
gu žirgų skilčiai. Čia buvo to veiksmo 
priežastis, kurios Vytas ieškojo. Čia buvo 
paslapties raktas... Ar galima buvo tikė
tis iš skauto tokio pasielgimo? Bet kito
kio atsakymo nebuvo — vienas žirgų įsi
laužė ir išdavas sudegino.

— Jonas visai nejaučia, — mąstė Vy
tas, — kas lokiams išplėšė laimėjimą. Bet 
aš išaiškinsiu tą dalyką ir laimėjimas 
turės būti užskaitytas lokiams! —

Vytas užsuko pas adjutantą.
— Kuris žirgų galėjo tai padaryti? — 

mąstė jis, lipdamas laiptais. — Juodi 
plaukai, vidutinio ūgio, lieknas, sportiš
ka kepurė. Tai nebuvo Algis, nei Stepas, 
nei Vladas, nei... Stok! Tai buvo Andrius. 

Ir tikrai, vakar jo nebuvo būkle... Kas 
galėjo iš jo to tikėtis!

Tada jis tyliai nusijuokė, prisiminęs, 
kaip Algis sekė žmogaus su dviračiu pė
das... Jis jokiu būdu negalėjo būti įsi
briovėlis.

Adjutantas net pašoko, išgirdęs Vyto 
išvadas.

— Kuris kitas galėjo tai padaryti? — 
baigė Vytas savo pranešimą. — Tiktai 
žirgai galėjo turėti naudos iš to įsilaužimo, 
o visos mano rastos žymės nurodo, kad 
Andrius iš žirgų skilties tą darbą įvykdė. 
Jis sudegino konkurso sekmadienio išda
vas, kurios atėmė žirgams beveik tikrą jų 
laimėjimą. Bet kaip įrodyti, kad Andrius 
buvo tas įsibriovėlis? Per įsilaužimą jis 
parodė didelį apgalvotumą ir todėl, man 
rodos, jis apsisaugojo nuo bet kurio įta
rimo. Labai svarbu, kaip jis laikysis lai
ke tardymo. Gal būt, jis bus visai ramus 
ir tvirtins, kad visa tai yra nesusiprati
mas. Jis patieks mums, pavyzdžiui, „ne
abejotinus“ įrodymus, kad pirmadienio 
vakare jis buvo visai kur kitur.

Tuo laiku, kai adjutantas rašė Andriui, 
kad šis sekančią dieną užeitų pas jį, vie
nas skautas atnešė nuo Algio laiškutį. 
Jame buvo parašyta:

Sekančią dieną, kai Andrius buvo pas 
adjutantą, į jo butą užėjo Vytas. Andriaus 
sesuo pažinojo Vytą ir leido jam palaukti 
Andrių jo kambary. Tatai Vytas panau
dojo „kratai“. Jis rado tamsiai pilką 
švarką, kuris pryšaky buvo įplėštas, ir 
lietsargį, kurio galas buvo žemėtas. Švar
ko kišenėje Vytas rado šokolado liekanas. 
Iš Andriaus sesers jis iškvotė, kad 
Andrius pirmadienio vakare išėjęs ir tik 
apie 20 valandą grįžęs. Motina klausiusi, 
kur jis tiek ilgai buvęs, bet jis nieko tikro 
nepasakęs ir tik išsisukinėjęs.

Tuo laiku adjutantas tardė Andrių. 
Kai jis išgirdo, kuo jis įtariamas — išsi
gando. Ar rimtai manoma, kad jis tokį 
negarbingą darbą atlikęs?

— Tu žinai, kad žirgai konkurso ne
laimėjo? — paklausė adjutantas.

— Taip kiti sakė. Bet iki sekmadienio 
mes turėjom daugiausiai taškų.

— Ar prisipažįsti atlaužęs dėžę ir iš
davas sudeginęs?

— Ne! Ką tu sau manai?
— Juk jūsų skiltis buvo užinteresuo- 

Klaida — tai viena mokesčio dalis už žinojimą, bet kita mokesčio dalis — 
tai darbas.

Tiesos reikia ieškoti su ranka ant širdies.
Šventajam Rašte nėra pavyzdžio, kad angelas pasirodytų žmogui, ne- 

užsiėmusiam kokiu nors darbu.

ta, kad sekmadienis nebūtų vertinamas. 
Tu buvai kaltas, kad žirgai nelaimėjo pir
mos vietos. Todėl, norėdamas išpirkti 
skilčiai padarytą skriaudą, tu sudeginai 
sekmadienio išdavas. O gal tu man nu
rodys! kokį kitą asmenį, kuris buvo su
interesuotas išdavų sunaikinimu?

— Aš negaliu nurodyti...
— Ar tu žinojai, kad konkurso išdavos 

randasi dėžėje?
— Taip. Mes visi matėm, kaip brolis 

draugininkas jas ten įdėjo.
— Papasakok man smulkiai, ką veikei 

pirmadienio vakare.
Pirmą sykį laike tardymo Andrius su

simąstė. Jis nuleido akis.
— Pirmadienio vakare? — paklausė, 

lyg laiką vilkindamas.
— Jau turiu jį, — manė adjutantas.

— Taip, — jis patvirtino, — pirmadienio 
vakare!'

— Pirmadienio vakare... aš tikrai ne
prisimenu.

— Kaip tai — neprisimenu? Jei aš tave 
klausčiau apie kokią dieną prieš porą 
mėnesių, tai galėtumei užsimiršimu pa- 
siteisint. Bet aš juk klausiu apie pasku
tinį pirmadienį... o dabar turim tik ket
virtadienį!

— Pirmadienio vakare aš buvau išėjės.
— Kur?
— Į svečius.
— Pas ką?
— Negaliu sakyti.
— Tu, — griežtai tarė adjutantas, — 

aš turiu tave perspėti, kad tavo padėtis 
bloga. Tu gali savo nusižengimą tik at
virumu truputį sušvelninti. Tu turi pasi
pasakoti.

— Kas mane liečia — taip. Bet jokiu 
būdu kitų paslaptis!

Adjutantas susimąstė. Vytas pranaša
vo išsisukinėjimus, bet iki šiol Andrius 
dar jais nesinaudojo. Priešingai, jo žo
džiai buvo labai neatsargūs. Ką jis gal
vojo? Gal visa tai buvo vylius, kuris tik 
paskui paaiškės. — Nesiskubinkim, — ma
nė jis, — dar aš jo neturiu.

— Kelintą valandą tu išėjai pirmadie
nį iš namų?

— Apie 18 valandą.
— Uniformuotas ar civiliškais rūbais?
— Civiliškais.
— Ar turėjai lietsargį?
— Taip. — Andrius atrodė nuste

bintas.
— Kur tu ėjai?
— Negaliu sakyti.
— Turėjai ką nors kišenėj?
— Ne... taip! Šokoladą.
— Kaip buvai apsirengęs?
— Ilgos kelnės, pilkas švarkas, spor

tiška kepurė.
— Ar neturi jokio žmogaus, kurs ga-
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lėtų Įrodyti, kad tave tuo laiku kur ma
tė? Ar su niekuo nesikalbėjai?

— Ne.
— Kada grižai namo?
— Apie 20 valandą.
— Na, tai tavo popieriai nekokie, bro

lyti. Aš turiu tau pranešti, kad tarp 19 
ir 20 valandos buvo atlaužta mūsų dėžė. 
Įsibriovėlis buvo tavo ūgio, taip apsi
rengęs, kaip tu ir turėjo lietsargį bei ki
šenėje šokoladą.

Andrius aiktelėjo, kaip smūgio ištik
tas, susigriebė sau už galvos ir susmuko 
kėdėje. Bet jis tylėjo. Adjutantas ste
bėjosi. Dar jokio išsisukinėjimo? Gal jis 
visai nemanė, kad įtarimas kris ant jo?!

— Ar prisipažįsti, kad įsilaužei? Me
lavimas tau visvien nepadės.

— Tiesa, — vos girdimai, bet tvirtai 
atsakė Andrius, — visos aplinkybės kal
ba prieš mane. Bet aš tas nebuvau.

— Ne, čia galima iš proto išsikraustyt.
— Aš nebuvau.
Adjutantas Andrių atleido. Šeštadienį 

jis turėjo eiti pas draugininką. Greit po 
to atėjo pas adjutantą Vytas. Jis buvo 
tikras, kad po viso to, kas buvo žinoma 
apie įsibriovėlį, prisipažinimo išgavimas 
iš Andriaus turėjo būti žaidimu.

— Ką jis sakė? — šaukė Vytas, bū
damas dar ant slenksčio.

—• Nieko! — sumurmėjo adjutantas, 
kuris po ilgo ir nesėkmingo tardymo jo
kiu būdu negalėjo būti 8. įstatymo pa
veikslu.

—• Aš noriu žinoti, kaip jis išsisukinė
jo, kad dabar tikrai įrodyt jo kaltę.

—• Jis neišsisukinėjo.
—' Kaip?! Tiesa, jis ir negalėjo išsisu

kinėti. Jis tuoj prisipažino?
—• Jis visai neprisipažino. Jis sutinka, 

kad įrodymai kalba prieš jį, bet kaltu jis 
neprisipažino.

— Neprisipažino? Ir be jokių išsisuki
nėjimų... Čia kas tai netvarkoj. Mes, 
turbūt, apsirikom. Andrius nėra įsibrio
vėlis... Jis negali juo būti... ir mes turim 
iš naujo ieškoti.

Adjutantas su tuo nesutiko ir pranešė 
draugininkui, kad, jo nuomone, Andrius 
esąs kaltas.

4. Vytas laimi.
Vytas buvo blogam ūpe. Dabar jis bu

vo tiek pat tvirtai įsitikinęs Andriaus ne
kaltumų, kiek pirmiau jo kalte. Įsibrio

vėlis turėjo turėti gerus išsisukinėjimus. 
Jeigu jis elgėsi taip atsargiai, kad net 
kiemą ant pirštų galų perbėgo, kad tik ne
palikti pėdsakų, tai ar toks žmogus nepa
galvotų apie gerą alibi?

— Mūsų įsibriovėlis, — mąstė Vytas, 
— turi alibi dėl pirmadienio vakaro. Jei
gu visos aplinkybės kalba prieš įtaria
mąjį, tai jis yra nusidėjėlis. Bet jei tik 
kokia aplinkybė nesutampa, tai jis ne
kaltas. Šiame atsitikime taip ir yra — vi
sos aplinkybės kalba prieš Andrių, tik... 
jokio išsisukinėjimo dėl pirmadienio. To
dėl jis ir nėra įsibriovėlis. Aš esu kaltas, 
kad jį įtaria. Aš turiu todėl dar prieš 
šeštadienį, kada jis bus pašauktas pas 
draugininką, rasti tikrąjį kaltininką!

Vytas galvojo įtemptai. Nejau jis bus 
suklydęs, darydamas būkle savo išvadas? 
Jokiu būdu. Nors nuo įtempto galvojimo 
net galvą ėmė skaudėti, bet Vytas grįžo 
vis prie tų pačių išvadų. Įsilaužimas ga
lėjo būti tik žirgams naudingas, o visos 
žymės rodė, kad tik Andrius iš žirgų ga
lėjo tai padaryti. Bet jis nebuvo įsibrio
vėlis... O gal dar kas kitas turėjo kokią 
naudą iš įsilaužimo?

Visą penktadienio popietį Vytas pra
leido apieškodamas būklo apylinkę. Keli 
briedžiai jam padėjo. Tą patį vakarą ad- 
jutanjas gavo du pranešimus. Iš Algio:

Kitas buvo iš Vyto: „Esu įsibriovėliui 
ant pėdų. Du asmenys jį matė“.

Beveik tuo pačiu laiku atvyko pas 
adjutantą draugininkas, kuris papasako
jo, kad pas jį buvo atėjusi sena moteriš
kė iš Žaliakalnio padėkoti už tai, kad 
vienas skautas dažnai padeda jai dirbti 
darže.

— Andrius jai padeda, — pasakė 
draugininkas, — tik jis neturėtų taip vė
lai visą tai atlikti. Šį pirmadienį jis dir
bo net iki 20 valandos. Reiškia, Andrius 
nekaltas, nes dvejose vietose iš karto jis 
negalėjo būti. Be to, moteriškei buvo ne
malonu, kad jis bedirbdamas susiplėšė 
sau švarką.

Adjutantas tuoj nusiuntė porą skautų 
į Žaliakalnį. Kaimynų parodymai patvir
tino tai, kad Andrius padėdavo moteriš
kei ir laike įsilaužimo dirbo darže. Prie 
vienos vinies tvoroj jie rado ir kelis siū
lus. Adjutantas tuoj nuėjo pas Andrių ir 
pranešė, kad jo nekaltumas jau įrodytas. 
Dabar Andrius papasakojo, kad jis sau 
pats pasižadėjęs apie savo gerą darbą ne
pasakoti ir todėl laike tardymo tylėjęs.

Šeštadienį, tuoj po pietų, atvyko pas 
adjutantą Algis. Jis atsivedė su savim 
ilgai ieškotą „vyrą“ su kuprine ir dvi
račiu. Tai buvo kokių 15-os metų berniu
kas. Ar jis buvo įsibriovėlis? Berniukas 
šauniai pasisveikino ir prisistatė, kaip 
I-os draugovės „Kurmių“ skiltininkas.

— Dėkui, kad atvykai, — padėkojo 
jam adjutantas, — gal žinai ką apie mūsų 
įsilaužimą?

— Tiktai tiek, kiek Algis man papa
sakojo. Bet aš buvau dar pirmadienį kar
tu su mūsų draugininku. Mes turėjom 

prie jūsų būklo susitikti. Aš pavėlavau 
ir todėl nuėjau pas jį į butą.

— Ir?
— Ir jis man įteikė sekmadienio išda

vų nuorašą.
— Ką? Nuorašą tų nelaimingų išdavų? 

Tikrai?
Adjutantas skubiai skaitė lapelį:

Pranešimas
apie paskutinės konkurso dienos išdavas

Žir Brie Lo
gai džiai kiai

Sekmadienį iš ryto buvo 45 38 40
Gavo taškų iki pietų 4 7 11
Gavo taškų po pietų 12 7 8

Iš viso 61 52 59
I-os d-vės draugininkas: ....................

(Parašas).
— Reiškia, žirgai laimėjo, — sušuko 

adjutantas. — Sekmadienį per pietus jie 
buvo nuo lekiu tašku atsilikę, bet po pie
tų jie lokius vėl pravijo!

— V-a-l-i-o-! — suriko Algis ir pra
dėjo kvatoti. Adjutantas mąstė apie brie
džius, kurie veltui tikėjosi laimėjimo.

Tuo laiku Vytas nesnaudė. Jeigu lai
mėti šį sykį briedžiams ir nepasisekė, nes, 
kaip jau sakyta, keli tos skilties skautai 
sirgo, tai Vytas norėjo nors įrodyti savo 
skilties pranašumą pėdsekystėje! Vytas ir 
jo skautai niekuomet nenuleisdavo rankų!

Apie įsibriovėlį Vytas dar sužinojo, 
kad jis pirmadienį buvo gimnazijos lite
ratūrinės kuopos susirinkime, bet jį ap
leido apie 19 valandą. Jo paltas liko rū
binėj, bet lietsargį jis pasiėmė, nes buvo 
labai apsiniaukę. Jis mūvėjo ilgom kel
nėm, tamsiai pilku švarku ir sportiška 
kepure. Iš namų sargo Vytas gavo peiliu
ką, kuris buvo rastas antradienio rytą 
prie tvoros, ties ta vieta, per kurią įsi
briovėlis lipo.

Kai Vytas jau tiek žinojo, jis prie 
būklo sutiko Algį, kurs jam tuoj prane
šė apie tikrąsias konkurso išdavas. Vytas 
pasveikino jį su laimėjimu.

— Dabar aišku, kad joks žirgas išda
vų nesudegino, — kombinavo tyliai Vy
tas, — nes, jei vienas jų ir įsilaužė į dė
žę, tai pamatęs, kad ir be išdavų panaiki
nimo žirgai laimės, popieriaus nedegintų! 
Dalykas šitoks: iki sekmadienio veda 
žirgai, sekmadienį prieš pietus juos pra
lenkia lokiai ir tai visi sužino, bet po pie
tų žirgai atgauna vadovaujančią vietą. 
Lokiai tai žino ir...

Vytas sustojo. Atrodė, kad prieš jį 
būtų atsivėrusi bedugnė. Jeigu taip, tai 
lokiams buvo svarbu, kad išdavos dingtų! 
Jo smegenys dirbo įtemptai: juodi plau
kai, vidutinio ūgio, lieknas, sportiška ke
purė... jeigu įsibriovėlis buvo vienas lo
kių, tai tik Jonas galėjo juo būti. Ir tre
čiadienį jis Vytui pasakojo, kad lokių 
skiltis dėl išdavų žuvimo bus nuskriaus
ta! Tuo jis norėjo nukreipti nuo savo 
skilties įtarimą.

— Aš ateisiu vėliau! — sušuko Vytas 
Algiui ir dingo.

Prieš prasidedant sueigai, adjutantas 
pradėjo Joną kvosti. Bet šis visus užme
timus nuneigė.

— Kaip aš galėjau įsilaužti, jei pirma
dienio vakare buvau literatūriniam susi
rinkime. Jūs galit persitikrint.

(Tęsinys IV virš. pslp.).
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TURIM NAUJĄ TUNTININKĄ!
Marijampolė. Spalių m. 6 d. 

Marijampolės skautai susirinko 
iškilmingai tunto sueigai, ku
rioje jau dalyvavo naujas tun- 
tininkas majoras Reichertas. Į 
sueigą atsilankė ir buvęs tunti- 
ninkas dr. Kaunas, skautams 
remti dr-jos pirm., mergaičių 
gimnaz. dir. Treigys ir berniu
kų gimnaz. dir. Daniliauskas. 
Skautai gražiai atsisveikino su 
senuoju tuntininku ir prašė jo 
nenutraukti su jais ryšių ir to
liau. Po buv. tuntininko, naujo
jo tuntininko ir skautams remti 
dr-jos pirmin. žodžių buvo 
skautų pasirodymai, dainelės ir 
kt. Su nauju tuntininku skau
tai pasiryžę dirbti taip pat 
energingai, kaip ir su senuoju!

— Spalių 9 d. visas tuntas 
organizuotai dalyvavo vėliavos 
pakėlimo ir nuleidimo iškilmė
se.

— P. gimnazijos direktorius 
ir šiemet skautams davė patal
pą būklui. Būklo komendantu 
paskirtas vyr. skltn. mok. Siru
tis. Skautai sueigas būkle jau 
daro, o kai bus įsigytas inven
torius, kai bus čia įtaisyta skai
tykla ir t. t.

Ucha.

IR ŽAGARĖ KALBA...
Būkime geri skiltininkai. Dar 

visos draugovės kiek pertvar
kytos. Žagarėj iki šiol darbas 
dar gana sunkus, jį daugiausia 
turi dirbti draugininkai, nes kai 
kurie skiltininkai yra gana 
silpni. Tikimės, jog vietos skau
tų vadovybė tuo pasirūpins ir 
artimiausioj ateity suruoš atitin
kamus kursus skiltininkams, ku
riuose jie išmoks tinkamai va
dovauti ir tuo palengvins darbą.

P. Knablis.

DIDELĖ SKAUTŲ ŠVENTĖ 
SKAPIŠKYJE.

X.27. 8 vai. ryto skautai su 
atvykusiais svečiais atidaryda
mi šventę iškėlė tautinę vėlia
vą į stiebą.

Seniai laukė nekantraudami 
šios didingos šventės ne tik 
skautai, jų vadai, bet ir visi 
skapiškėnai. Mat, Skapiškio 
skautų dr-vės ir jų bičiuliai sta
tė Kristui Karaliui kryžių Ska
piškio miestelyje.

Kryžių pašventino skapiškė- 
nų mylimas kun. klebonas N. 
Kasperiūnas. Šventinant kryžių 
skautai giedojo giesmę Marija, 
Marija.’., mažyčio skautuko 
priesaika.

Kryžiaus šventinimo iškilmė
se dalyvavo tunto ir kaimyninių 
dr-vių atstovai-ės.

Po pašventinimo pradžios mo
kyklos salėje įvyko skautų įžo
dis ir pakėlimai į vyresniškumo 
laipsnius. Buvo ir pasirodymų. 
Įdomiausias buvo, kaip gera 
mergytė išdykusius vaikučius 
atvedė į Kristaus kelią; „metai" 
(atvaizduoti mėnesiais) ir bale
tai, vyr. skaut. mok. A. Dubic- 
kaitės paruošti. Po programinių 
dalykėlių skautų svečiai, bičiu
liai ir tėveliai dalyvavo skau
tiškoje arbatėlėje.

Kryžių padarė sk. vyt. Kazys 
Jogela.

— Skapiškio sk. remti dr-jos 
pirm. dr. D. Jankevičius išvyko 
apsigyventi į Šiaulių m. Skautai 
liūdi netekę bičiulio ir lieka 
jam dėkingi.

— VIII-tos D. L. K. Gedimi
no dr-vės dr-ko pavad. pskltn. 
K. Jankauskas ir dr-vės adju
tantas pskltn. J. Spaičys išvyko 
karinės prievolės atlikti. Gedi- 
miniečiai linki jums nepamiršti 
skautybės ir kuo geriausios klo
ties tarnyboje. Plikis P.

ŠIAULIŲ SKAUTAI UGNIA- 
♦ GESIAI DIRBA.

Rugsėjo 22 d. įsikūrė skautų 
ugniagesių grupė. Jai vadovau
ja vyr. skilt. Svitkauskas. IX.29 
įvyko ekskursija į miesto sava
norių ugniagesių buveinę. Ten 
nuėję radome ugniagesių 
inspektorių p. Daniną ir kap. 
Petraškevičių. P. Daninas pasa
kė trumputę kalbą apie skautų 
ir savanorių ugniagesių bendra
darbiavimą. Po to, kap. Petraš
kevičius skaitė įdomią paskaitą 
iš ugniagesybos. Po paskaitos 
skautai susipažino su ugniagesių 
įrankiais ir bendrai nusifotogra
favo.

VILKAVIŠKIEČIAI DARBUO
JASI.

Mokslo metų pradžioje mus 
paliko dr-kas mok. VI. Šalčiū- 
nas, išvažiavo Kaunan. Dr-ko 
pareigas eis mok. St. Lakickas. 
Jau įvyko 3 dr-vės sueigos. Pa
daugėjus skautų skaičiui, įsteig
ta 5 Arų skiltis, kurios skilti- 
ninku paskirtas V. Žemaitis.

Skiltininkams ir paskiltinin- 
kiams lavinti įsteigti kursai.

Alg. Barkauskas.

RASEINIAI.
Rič, rač, ruč ir mes čia!
Nuo IX. 10. trys Raseinių dr- 

vės pradėjo savo skautiškąjį 
veikimą. Birutės dr-vės draugi
ninke paskirta vyr. sk. mok. T. 
Butrimaitė, pavaduotoja — 
pskltn. B. Ancevičifitė. Vytauto 
dr-vės dr-ko pareigas pradėjo 
eiti pskltn. VI, Lukoševičius, 
adjutanto — skltn. V. Ralys. 
Algimanto dr-vės dr-ku paskir
tas skltn. Jarmolavičius, adju
tantu — skltn. V. Elsbergas.

Mes minėjome sukaktuves! 
Raseinių tuntas spalių m. šventė 
dviejų metų įsikūrimo šventę, o 
Vytauto Didžiojo dr-vė — še- 

’ šių.
Skiltininkų kursai Raseiniuo

se. IX.22 Raseinių pr. mok. bu
vo skiltininkų kursų atidary
mas. Atidaryme dalyvavo sktn. 
L, Radvilas, sktn. Papečkys, 
sktn. S. Slavėnas, tunto adju
tantas VI. Sirvydas ir draugi
ninkai.

Sktn. V. Papečkys pasakė žo
dį, ragindamas skiltininkus būti 
gerais ir aktyviais vadais. Po 
to sktn. L. Radvilas laikė turi
ningą pašnekesį apie pasaulio ir 
Lietuvos skautus. Kursai daro
mi kiekvieną sekmadienį, tuoj 
po mokinių mišių. Kuršininkų 
apie 40. Instruktoriais paskirti 
skautininkai ir draugininkai. 
Kursų nuotaika kuo geriausia. 
Dirbkim, broliai raseiniečiai! 
Dieve, padėk mums!

VI. L-s.

SESĖS SKAUTĖS IR BROLIAI SKAUTAI — JAU PATS
LAIKAS RINKTI SKAUTŲ AIDĄ 1936 METAMS PRENU
MERATAS.

Vėl mane lydi į mokyklą.
Fot. Mironas.

akc. „LIETUVOS CUKRUS" B-VĖ 
Kaunas, Vytauto pr. 33, telei. 22-62, 25-05 ir 35-54 
(Cukraus fabrikai: Marijampolėje ir Pavenčiuose)

PARDUODA^
baltei smulkų cukrų, savo gamybos, aukščiausios rūšies, cukrų Šmoteliais, pjautą, 1 kg. pokeliuose, 

aukščiausios rūšies melasą, vartojamą mielėm* bei spiritui gaminti, o taip pat gyvuliams šerti, C. runkelių 
išspaudas, šviežias ar rūgusias, vartojamas gyvuliams šerti, kalkių pUfVą, vartojamą laukams tręšti.
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Smagu mokėti rašyti.
DIENORAŠČIAI.

Alio, skautukai, ar jūs turite peilį? 
Ar jis jums teikia, džiaugsmo? Ar smagu 
jis vartoti?

Nesmagu įsipiauti Į pirštą, nesmagu 
atšipintu peiliu drožti pieštuką, bet- labai 
smagu išsipiaustyti mažą laiveli arba net 
didelį kreiserį. Ir juo daugiau daiktų jūs 
mokate išdrožti, juo daugiau džiaugsmo 
jūsų peilis jums teikia.

Tas pats yra su plunksna. Neįdomu 
nurašinėti kitų žmonių pasakymus, bet 
labai įdomu ko įvairiausiai parašyti sa
vo mintis. Jūs galite' sukurti eilėraščių ir 
pasidalinti su kitais tuo džiaugsmu, kurį 
patyrėte matydami1 laimės jubstą ar gra
žią gėlę. Jūs galite parašyti apysaką ir 
aprašyti berniukus ir mergaites, atliekan
čius nuostabius žygius. Jūs. galite pagaliau 
duoti savo mintims daugybę kitokių for
mų, bet, žinokite, nė visos jos yra 
lengvos.

Nesunku pasakyti: Parašyk, ką turi 
pasakyti ir sustok. Plunksnos yra pana- 

■ šios į arklius: jos pabėga ir nesiduoda 
’ lengvai pagaunamos. Jeigu jūsų plunksna 
. jus nuneš, jums nesiseks rašyti: paimkite 

peilį ir drožkįte medį nesustodami — po 
valandėlės vien šipuliai beliks. Taigi, tu
rite nuolat pratintis valdyti arklį, peilį ar 
plunksną; tik pratindamiesi jūs padary
site juos paklusniais savo tarnais.

Aš norėčiau, kad jūs paimtumėte ke
lis laikraščius if > palygintumėte praneši
mus apie vakardienos įvykius. Jūs nu
stebsite, kokie jie įvairūs. Kiekvienas re
porteris stengiasi savotiškai aprašyti įvy
kį, kiekvienas savotiškai mato ir įvertina 
jį. Nėra dviejų žmonių, kurie vienodai 
matytų arba vienodai rašytų. Nėra dvie
jų žmonių, kurie rašytų vienodus laiškus 
arba vienodai išreikštų savo mintis.

. . Trys sąlygos.
Rašydami jūs turite visų pirma rasti 

temą, kuria verta, būtų rašyti ir išsiaiš
kinti, kokia 'yra įdomiausia ir charakte
ringiausia jos pusė. Antra, jūs turite pa
galvoti, kas skaitys jūsų darbą. Jūsų se
nelė norės išgirsti vieną, o jūsų mažasis 
broliukas visai ką kitą. Atsiminkite, kaip 
jūs stengiatės pabėgti nuo žmonių, kurie 
nuolat kalba apie savo ligas ir kentėji
mus, apie blogą orą ir nevykusius pietus. 
Jię kalba apie šiuos dalykus, kadangi jų 
akiratis siauras ir juos mažai kas domina. 
Argi jie nepanašūs i žmones, kurie, 

snausdami autobuse ar traukiny, nepa
žvelgia pro langą ir nepamato prabė
gančių gražių bei įdomių vaizdų? Bet 
kaip sužinoti, ar žmonės, kartais, ne
vengia mūsų draugystės dėl tos pačios 
priežasties? Juk niekas savęs aiškiai ne
mato ir negirdi. Taigi, prieš stengdamasis 
sudominti kitus, susidomėk pats tuo da
lyku, apie kurį rengiesi kalbėti. Rašyk 
dienyną (dienoraštį).

Laiškai sau pačiam.
Dienynas yra laiškas, kurį jūs kasdien 

sau rašote. Laiško ilgumas ne visuomet 
bus vienodas. Pirmadienis yra nuobodi 
diena, šeštadienis yra pilnas įvairiausių 
įvykių ir pergyvenimų, bet vis dėlto 
kiekviena diena turi savo įdomumą. Pa
rašęs laišką sau, nerodyk jo kitiems: nėra 
reikalo juo didžiuotis. Tas laiškas yra 
tiktai veidrodis, ne meilikautojas, ir tu 
dažnai išsigąsi pamatęs save tokį, koks 
tikrai esi.

Jeigu neturi ką rašyti, aišku, kad ta
vo galva tuščia ir laikas ją pripildyti ži
niomis.' Jeigu buvai piktas, nejautrus ar 
paikus, atvirai a.pie tai pasisakyk. Pa
matysi, kad tos ypatybės, juodu ant bal
to aprašytos, ’tave dviguba jėga atstums 
ir sukels dvigubą pasipiktinimą tavo 
širdyje. Aš esu tikras, kad dr. Rutty, pa.- 
rašęs savo dienyne ,,valgiau kaip kiaulė 
šiandien”, suprato savo ydą ir pasitaisė. 
Parašytas žodis stiprina ir palaiko mūsų 
atmintį.

Karalienės Dienynas.
Dienynas yra laikraštis, atvaizduojąs 

jūsų pasaulį. Jame aprašomi jūsų mū
šiai, jūsų darbai, jausmai ir pergyveni
mai, kritikuojami ir įvertinami žmonės 
ir piešiami kasdieniniai įvykiai. Dieny
nas turi būti kasdien rašomas, niekam 
nerodomas ir visiškai atviras.

Paklausykite, ką rašo Anglijąs kara
lienė Viktorija, būdama trylikos metų 
amžiaus. Ji vedė dienyną kasdien per iš
tisus 70 metų ir prirašė daugiau kaip 100 
knygų. Važiuodama arkliais iš Londono į 
Šiaurės Angliją ji šitaip rašo:

„Trečiadieni, rugp. mėn. 1 d.
8 vai. Ą0 min. — mes kątik pakeitėme 

arklius Barnet’e.
9 vai. 35 min. — mes kątik pakeitėme 
' arklius St. Albans’e.

10 vai. Jį5 min. — mes kątik pakeitėme 
arklius Dunstabl’e.

11 vai. Ą8 min. — mes kątik pakeitėme 
arklius Brick Hili'e” ir t. t.
Jūs, gal būt, pagalvosite, kad šis die

nynas labai nuobodus, bet karalienės 
tikslumas mums aiškiai parodo, kokiu 
greitumu važiavo karališkos karietos ir 
kokį kelią jos pasirinkdavo daugiau 
kai]> prieš šimtą metų. Reikia manyti, 
kad keliai tais laikais buvo nekokie ir jai 
tik sustojus pasisekdavo parašyti kelis 
žodžius. Gal, ji neseniai buvo gavusi sa
vo laikrodį arba dienyną.

Nuobodaus žmogaus dienynas. Štai 
dienynas, nuobodaus žmogaus parašytas: 
..Pirmadienį.

8 vai. Apsirengiau.
9 vai. Nusimazgojau rankas.
10.11,12 vai. Skaičiau laikraštį.
2 vai. Sėdausi pietauti. Per daug sly

vą. trūko gar st vyčių.
3— 4 u ai. Miegojau.
4— 6 vai. Ėjau pasivaikščioti. Vėjuo

ta. Pietų, pietų-rytų vėjai.
6—10 vai. Buvau klube.
10 vai. Ėjau miegoti”. .
Jūs matote, koks šis dienynas nuo

bodus. Tikėkimės, ka.d pats jo autorius 
tai laiku pastebėjo ir pradėjo rašyti įdo
mesnius savo gyveninio aprašymus. Die
nynas turi atvaizduoti visą mūsų gyve
nimą ir būdą, ne tiktai šventadienio rū
bus ir nuotaiką. Samuel Pepys, geriau
sias dienynų rašytojas Anglijoje, atvirai 
pasisako:

„Pykau ant žmonos, kuri visur mėto 
savo daiktus, paspyriau jos rankdarbių 
krepšelį, kurį atvežiau iš Olandijos, ir 
sulaužiau jį. Paskui gailėjausi negerai 
padaręs”.

Reikia manyti, kad ateity tokių daly
kų nebepasitaikydavo.

Sunki matematika.
štai kitas straipsnelis iš šešerių ar 

septynerių metų mergaitės, Marjorie 
Fleming, dienyno:

„Aš prisipažįstu buvusi greičiau pa
naši į jauną velniuką, kaip į žmogų. Kai 
Izabelė atėjo mokyti manęs tikybos, 
daugybos ir visų kitų dalykų, aš ėmiau 
trypti kojomis ir numečiau savo naują 
skrybėlę, kurią Izabelė man buvo pada
riusi, ant grindų. Aš pykau ir šėlau, bet 
ji manęs nemušė ir tiktai pasakė: „Mar
jorie, eik į kitą kambarį ir apgalvok, 
kaip negerai tu darai šitaip elgdamosi 
ir duodama pykčiui save valdyti”. Aš

(Tęsinys TV virš. pslp.).

Av'i A. ■■•.vxT'X. iv'?-' ’*£ ’ tr: \ ■ ■ t . ..
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SKAUTŲ BŪKLO APIPLĖŠIMAS. 
(Tęsinys iš 263 pslp.).

Bet kada adjutantas jam nupasakojo 
visas įsibriovėlio žymes ir grįžęs Vytas 
parodė peiliuką bei pasakė, kad jis bu
vęs pas Jono motiną, kuri peiliuką savo 
sūnaus nuosavybe pripažinusi, Jonas pri
sipažino. Jis norėjęs lokiams priešpasku
tinius taškus, tuo pačiu ir laimėjimą, už
tikrinti. Jis slaptai apleidęs susirinkimą, 
perlipęs iš kaimyninio kiemo per tvorą, 
atlaužęs draugovės dėžę, ieškojęs, radęs 
ir sudeginęs išdavas. Grįždamas jis pa
siėmęs porą daiktų, kad nuslėpti tikrąjį 
įsilaužimo tikslą.

Viskas buvo išaiškinta.
Bet nevisai: atvykęs draugininkas pa

gyrė Vytą, bet paskui ir Joną, abu už jų 
sumanumą! Pasirodė, kad Jonas įsilauži
mą padarė draugininko įpareigotas, o pats 
įsilaužimas buvo paskutinė konkurso da
lis, bandymas pėdsekystėje ir sumanume. 
Konkurso išdavos dar sykį pasikeitė. Vy
tas gavo savo skilčiai už sekliškus gabu
mus 10 taškų ir tuo būdu briedžiai lai
mėjo konkursą, surinkdami 62 taškus. 
Žirgai ir lokiai gavo paguodos dovanas, 
pirmieji už Andriaus gerą darbą ir neuž
tarnautą įtarimą, paskutinieji už gerą Jo
no „įsibriovimą“.

Be to, nuo pat pradžios buvo jau gali
ma spręsti, kad su tuo „įsibriovimu“ .ne 
viskas tvarkoj. Nes tikrai įsilaužti neis 
joks skautas!

G. Vaitiekaitis.

Smagu mokėti rašyti.
(Tęsinys iš III virš. pslp.). 

dabar atvirai prisipažinsiu, kokia baisi 
ir nelemta kankynė daugyba yra. Blo
giausias dalykas yra 8x8 ir 7x7. Joks 
žmogus to negali pernešti".

Supykę atsisėskite ir pasipasakokite 
dienynui savo vargus. Tokiu būdu jūs 
nieko neįžeisite, išskyrus save pačius ir, 
nusiraminę, pamatysite, koks jūsų elge
sys juokingas.

Plunksna turi būti tiksli. Dienynas 
turi aprašyti jus pačius; pažymėkite sa
vo ūgį ir svorį ir pasipasakokite savo 
jausmus. Bet aš noriu, kad jūs parašy
tumėte ir apie tautų nuotaikas ir sieki
mus. Įvykiai Japonijoj ir Abisinijoje turi 
irgi užimti vietą jūsų dienyne.

Aprašykite gėlių pamainas, paukščių 
gyvenimą, įvairiausių vaisių nokimą ir 
oro kaprizus. Sekite vorą tinkle ir rašy
kite jo dienyną; aprašykite ančių būrį, 
pašvęskite savo šuniui vieną popietį. Pa
rašykite savo tėvo, motinos ar mokytojo 
dienyną ir pažiūrėkite, ar jiems gyveni
mas daugiau džiaugsmų teikia, kaip 
jums.

Pradėk dienyną šį vakarą prieš eida
mas gulti. Paimk užrašų knygelę ir pasi
žymėk didelius ir mažus įvykius; pa
įvairink savo dienyną piešiniais. Jie pa
darys tavo dienyną linksmesnį, ypač jei
gu pieši taip pat blogai, kaip ir aš.

Išvertė O. Lichtenšteinaitė.

g va n y imi a o
Varlių rungtynės.

Žmonės labai mėgsta pasižiūrėti į 
įvairias rungtynes, lenktynes, kovas. Ispa
nijoj didžiulės žmonių minios susirenka 
pasižiūrėti į žmonių kovas su buliais. Ki
tur jie su pasigėrėjimu žiūri į gaidžių 
dvikovą: labai jav£ įHpmūs peštukai tie 
gaidžiai — pešasi valandas! Įvai
riausių rungtynių X ; d <<^isi mėgėjai yra 
amerikiečiai. Jie še., e* buvo surengę net 
varlių rungtynes, vieno miesto didelėje 
aikštėje, kurią iš visų pusių buvo apsto
ję tūkstančiai žioplių, šokinėjo 300 var
lių! Viena varlė nušoko apie 13 pėdų; 
ji ir buvo pripažinta rungtynių laimė
toja.

Ir žmonės panašiai rungiasi.

Vaikai kartais eina lažybų — kas iš jų 
toliau nušoks? Yra ir suaugusių žmonių, 
kurie labai mėgsta tokį sportą. Iki šiol 
geriausiu šokiku į tolį buvo laikomas ja
ponas Namba: jam vieną kartą pasisekė 
nušokti 8 metrus. Bet neseniai jį nustel
bė negras, studentas Ouenas, nušokęs 
8,13 metrų.

VIKNYGŲ i 
^LENTYnĖLĖ .-j

Gyd. B. Zacharinas. KARO LAUKO 
CHIRURGIJOS ĮVADAS. (Lietuvos ka
riui, Lietuvos šauliui, Lietuvos gydyto
jui). J. Karvelio ir J. Rinkevičiaus leidi
nys. Kaunas. 1935.190 pslp.

Labai geras ir naudingas vadovėlis 
skautų instruktoriams bei vadams. Be to, 
naudingas skautams, ruošiantis įsigyti 
sanitaro, slaugytojo ir pan. specialybes.

P. Vaičiūnas. SULAUŽYTA PRIE
SAIKA. 4 veiksmų pjesė. Sakalas. 1935. 
Kaina 3 lit.

Dim. pulk. A. Uspenskis. DIDŽIAJA
ME KARE. Lietuva — Rytų Prūsija 1914 
—1915 m. Karininko atsiminimai. Su 
Didž. karo vaizdais ir kovų schemomis. 
1935. Kaina 3,50 lit.

J. Retkiff. RUSŲ IMPERIJOS GA
LAS. Romanas iš rusų revoliucijos. Sa
kalas. 1935. Kaina 2 lit.

Artimiausiu laiku bus išleista:
Skautų kalendorius 1936 metams.
L. S. S. 5 metų veikimo apžvalga.

SkaM Mažiems Vaikams IMvole
Naujas gražus Skautų Aido leidinys 
mokytojams, tėvams, auklėtojams ir 
jaunesniųjų skautų-čių vadams. 
Knyga gausiai iliustruota • Parduodama po 1,50 lt* 
Reikalaukite knygynuose.

GARSŪS LAIMĖJIMAI TEVAINI- 
KUOJA MŪSŲ CIVILINĘ 

AVIACIJĄ.
Nes jos laimėjimai — mūsų laimėji

mai. Didžiuokimės galėdami būti tų lai
mėjimų dalininkais. Stokime visi i Lietu
vos Aero Klubą nariais rėmėjais.

KIEKVIENAS LIETUVOS AERO F 
KLUBO NARIO RĖMĖJO CENTAS 
STIPRINA LIETUVĄ SAVO PADAN
GĖSE.

L. A. K. NARIAMS-RĖMĖJAMS 
PASKIRTA 17398 PREMIJOS IR 20 
SPECIALIŲ DOVANŲ 315 Ji)00 LIT. 
SUMAI; premijos ir dovanos skirstomos 
nariams-rėmėjams burtų keliu trimis at
vejais.

PIRMAS SKIRSTYMAS ĮVYKS 
KAUNE lapkričio mėn. 7 ir 8 d. d.

Įsirašoma L. A. K. nariais-rėmėjais: 
1. Lietuvos Aero Klube Kaune, Mairo
nio g. 14, tel. .30 03 ir jo skyriuje Klai
pėdoje. 2. Visose pašto įstaigose ir agen
tūrose; 3. Pas Valstybės Loterijos ko
lektorius; 4. „Spaudos” kioskuose; 5. 
Bankuose; 6. Pas asmenis, kuriems L. 
A. K. pavedęs narių-rėmėjų telkimą.

Sėkmingai galėsi gyventi, jei įsigysi 
šią labai naudingą knygą:

BADEN
----  — -- ---------------- POVILUS

BERNIUKAMS
Parduodama po 2,50 lit. Reika
laukite visuose knygynuose ir 
Skautų Aido administracijoje

„VILNIAUS” tp. Kaune, NepriklauatmvbiG aūkM j. TeL T76.
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