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Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 ir 89 str. 
str., vyriausio skautų štabo nutarimais ir vyriausio skautininko 
tarpininkavimu, skautą Mykolą Manumaitį, už žygdarbį 
1934 m. vasario mėn. Nemune ties Kaunu gelbstint potvynio 
bei einančių ledų pagautą ir skęstantį žmogų, apdovanoju 
antro laipsnio Maltos Kryžiumi.

Kaunas, 1935 m. spalių mėn. 19 d.
A. SMETONA,

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Pulk. vyr. sktn. J. BARAUSKAS, 
Vyriausias Skautininkas.

VI. Kupris.
oHldsų giesmė.

šviesa ir teisybė lai šviečia mums kelią, 
Kai Dievas, Tėvynė ir Artimas šauks! — 
Vadų mes išpildysim šventąją valią, 
Ir kraštas didvyrių iš mūsų sulauks.
Rankas mes iškėlę į Dangišką Tėvą, 
šauniosios Skautybės tikslų vedami, 
Širdim išdabinsim pasaulį, kaip pievą 
Pavasarį rėdo saulutė kaitri
Ei, skautai! Į priekį! Štai šviečiasi plotai! 
štai šefas nurodo, kur eiti keliu!
Tėvynei ir Dievui darbai paaukoti 
Suaugs į vainiką gražiausių gėlių.

TURIME JAU TARYBOS PIRMIJĄ.
Lapkr. m. 24 d. Aušros merg. gimnazijoje įvyko pirmasis 

L. S. S. tarybos’ posėdis, aptaręs svarbių sąjungai reikalų.
Posėdžio pirmininku buvo išrinktas dr. D. Zaunius ir sek

retorium — vyr. sktn. A. Saulaitis.
Atidarydamas posėdį dr. J. Alekna pasakė kalbą. Vėliau 

vyriausias skautininkas pulk. J. Barauskas plačiai pranešė apie 
skautų veikimą 1930—1935 m. laikotarpyje. Svarstyta veikimo 
planas sekantiems 3 metams. Taip pat svarstyta 1936 m. 
sąmatos projektas ir k. reikalai.

Posėdžio pradžioje taryba' nutarė pasveikinti mūsų Šefą 
Respublikos Prezidentą Antaną Smetoną. Sveikinimo delega- 
cijon išrinkti: sktn. S. Venclauskienė, inž. K. Šakenis ir dr. J. 
Alekna. Delegacija dar posėdžio metu buvo p. Prezidento pri
imta. . -

Taryba išrinko kandidatą į tarybos pirmininkus, išrinko 
4 tarybos piranijos narius, perrinko vyriausią skautininką ir 
garbės gynėją.

P. Švietimo Ministerial pristačius, Respublikos Preziden
tas rinkimus XI.25 patvirtino.

Dabar sąjungos vadovybė yra tokia: tarybos pirmininkas ir 
šefo pavaduotojas — vyr. sktn. dr. J. Alekna, tarybos piranijos 
nariai — vyr. sktn. S. Čiurlionienė, dr. D. Zaunius, sktn. dr. 
A. Juška ir vyr. sktn. A. Saulaitis; vyriausias skautininkas — 
vyr. sktn. pulk. J. Šarauskas ir garbės gynėjas — vyr. sktn. 
pulk. M. Kalmantas.

Taryba savo nutarimus suformulavo į tam tikras rezo
liucijas, kurių yra apie 10.

JAU RENKAM PRENUMERATAS.
Jau pradėta didelė Skautą Aido ir Skautybės laikraščiams 

1936 m. prenumeratorių rinkimo talka.
Skautų Aidą turi užsisakyti visi skautai-ės, o vadai — 

dar ir Skautybę.
Už abu laikraščiu kartu skautai temoka 5,50 lit., o paski

rai Skautų Aidas skautams kaštuoja 3,50 lit. ir Skautybė 
— 3 lit.

Be to, kiekvienas 1936 m. prenumeruojąs Skautų Aidą 
gali žymiai papiginta kaina užsisakyti skautiškų leidinių, kurių 
sąrašas yra Skautų Aido ir Skautybės užsisakymo kvituose.

Kas surinko 10 Skautų Aido ar Skautybės 1936 m. pre
numeratorių, 11-ą gauna nemokamai.

Už išplatintas knygas platintojai gauna 10°/o!
Tai puiki proga visiems įsigyti skautiškus laikraščius, 

knygas ir vienetams uždirbti pinigų.
Knygos bus papigintos tik laikraščių prenumeratų plati

nimo laikotarpyje. Todėl tik dabar tėra tokia gera proga.
Spaudos administracija instrukcijų ir kvitų knygelių siun

tinėja vienetų vadams
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L. S. S. tarybos posėdis įvyko š. m. XI.24. Kaune. Čia matome nemaža tarybos narių ir to posėdžio svečių. I e i 1. sėdi: tary
bos nariai — sktn. dr. A. Juška, sktn. J. Augustaitytė-Vaičiūnienė, inž. K. Šakenis, dr. D. Zaunius, vyr. sktn. dr. J. Alekna, sktn. 
S. Venclauskienė, vyr. sktn. pulk. M. Kalmantas ir sktn. V. Arminaitė. II e i 1. stovi: sktn. jūr. 1. P. Labanauskas, tar. nar. 
vyr. sktn. K. Palčiauskas, t. n. prof. Ig. Končius, psktn. K. Majauskas, t. n. vyr. sktn. K. Ubeika, sktn. K. Laucius, sktn. V. 
Barmienė, t. n. vyr. skt. pulk. J. Šarauskas, sktn. A. Tribė, t. n. sktn. M. Avietinaitė, t. n. vyr. sktn. A. Saulaitis ir t. n. sktn. dr.

K. Avižonis.

0 kaip tau?
Vartydamas vieną gerą knygutę (ji 

yra skautų leidinys) atsitiktinai radau 
straipsnelį, kuris tvirtai patraukė mano 
dėmesį. Aš manau, kad ir Tu, brangus-i 
skaute, turėtum susidomėti juo, jei pa
sitaikytų jį rasti, kaip aš radau.

Bet kad jis būtų ir Tau be vargingo 
ieškojimo žinomas, aš čia va jį ištisai pa
duodu:

SUSPĖSIU, PAVYSIU.
Su rugpiūčiu baigiasi vasaros atosto

gos, su rugsėju prasideda mokslo metai.
Tarp tų atostogų ir mokslo metų 

aukštas slenkstis; jis nelengva peržengt.
Čia tai ir parodo mokiniai kiekvienas 

savo būdą: vienas žengia drąsiai, griež
tai, kitas tingiai, vos judėdamas, o ki
tas visai nesiskubina, nuo kitų toli atsi
lieka ir tik save ramina: „Suspėsiu, pa
vysiu” !

Taigi su tuo suspėjimu visaip išeina: 
vieni paskui suspėja, bet privargsta, kiti 
pasiilgina sau mokslo metus, gavę kokią 
pataisą vasarai, o kiti visus metus pra
laimi.

Su pralaimėjimu atostogų ar ir mokslo 
metų būtų pusė bėdos, kad tai žmogaus 
būdo negadintų. Kitas „suspėjėlis”, mo
kykloj įpratęs, paskui visą gyvenimą tik 
vargsta, tik vejasi, o vis tiek nuo kitų 
atsilieka.

Geriau kibt į darbą nuo pat mokslo 
metų pradžios.

'JiIovoa slawtaA
Kiek malonumo turi skautas bastyda- 

mosis po miškus. Jis skiria šiaurę ir pie
tus iš medžio samanų, ar rytus ir va
karus iš šešėlių. Jis gali signalizacijos pa
galba, ženklais susikalbėti su savo bro
liu skautu per upę. Jis pažįsta svarbiau
sius medžius, paukščius ir gyvulius, su 
kuriais jam tenka susidurti, matyti. Jis 
pažįsta nuodingas žoles, nuodingus šliu
žus. Jis randa kelią iš žvaigždžių, kaip 
indėnai ir pionieriai seniau rasdavo. Pa
miršęs degtukus, jis juokiasi ir sukuria 
ugnį trindamas medį į medį ar įskelta 
skeltuvu. Kokių gerų dalykų jis gali užsi
kūręs ugnį išsivirti lauke.

Skautas palaiko savo sveikatą, vengia 
alkoholio ir tabokos nuodų. Jis kalba 
susivaldydamas — niekų netauškia, nesi
giria. Kalbėdamas apie kitą, stengiasi at
siliepti apie jį gerai.

Skautas, būdamas skaistus savo min
tyse ir veiksmuose, gerai elgdamasis su

Dabar, kai Tu jį jau perskaitei, pasa
kyk man, kaip yra dabar trimestrui pa
sibaigus su Tavo tuo „suspėsiu, pavy
siu”... Gal Tau su gėda tenka trauktis iš 
skautų eilių, kuriose apsileidėliams vietos 
nėra! ar tikras esi skautas!

_______  t

SKAUTĖS, SKAUTAI, VADAI IR RĖMĖJAI žino savo pareigas ir todėl 1936 me- t 
tams visi užsisako skautiškus laikraščius: SKAUTŲ AIDAS ir SKAUTYBĖ.

kitais ir patarnaudamas kitiems, įsigyja 
daug draugų, o turėdamas daug draugų, 
tampa pats draugu kitiems. Skauto šūkis 
„Budėk” ir skardas yra visada pasiruo
šęs nelaimingais atsitikimais būti naudin
gu, padėti. Jis iš anksto yra apgalvojęs, 
kas reikia daryti, panikai, gaisrui ar 
audrai ištikus. Apalpusiam, skęstančiam 
ar šiaip sužeistam jis yra pasiruošęs pa
dėti pasinaudodamas savo žiniomis apie 
pirmą pagalbą.

Skautas yra tiesus, jo žodžiu galima 
pasitikėti. Jis visada stengiasi būti nau
dingu piliečiu, jis gelbėja savo Tėvynę, 
artimą, savo visuomenę.

Kai skautui liūdna, jis šypsosi, kai sun
ku — jis švilpauja. Skauto džiaugsmas 
ir poilsis — iškylos ir stovyklos. Ten jis 
randa malonumo žaisdamas ar plaukio
damas, — randa naujų draugų miške ir 
tarp kitų berniukų. Ir ten tarp miškų, 
gražios gamtos prieglobsty, po tyliomis 
Dievo žvaigždėmis, prie raudonai blės
tančio laužo jis svajoja apie savo didelį 
Rytojų.

Mielas jaunuoli, su skautų uniforma 
ar be jos, ar daug Tu padarai, kad tap
tum tikras skautas Į Iš Tavo darbų, bet 
ne iš uniformos >ar ženklų, galime spėti
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KLAUSYKIT, SKAUTAI,
ką jums savanoris-kūrėjas papasakos

Nemanykit, broliukai, kad vidury jūs 
atsisės koks senutis šimtametis baltagal
vis dėdė Baltrus ir lazda pasirėmęs pra
dės jums porinti, kaip jis 1863 m. per su
kilimą dalgiu braukė per kazokų spran
dus, raudonkepurį turką dešimt kilomet
rų be poilsio vijo, kiną už kasos tampė 
bei mažiuką japoną pasigavęs gerokai 
pliekė. O jūs, aplink apsėdę jį, tik klau
sysitės seilę varvindami ir linkėsite dė
dukui ilgiausiai metų. Ne, ne apie tai pa
sakosiu, ne baltą galvą krutindamas šalia 
jūs atsisėsiu.

Atsisės greta jūs naujosios Lietuvos 
atstovas, Rusijoj tarnavęs lietuvių tauti
niuose batalionuose, Vilniuj 1918 m. sto
jęs į Lietuvos kariuomenę savanoriu ir 
zuikine kareiviška kuprine save pasibal
nojęs beveik pėsčias apvaikščiojęs visą 
Lietuvą, kol trims mūsų nepriklausomy
bės priešams: bolševikams, vokiečiams- 
bermontininkams ir lenkams mūsų ka
riuomenė gerokai kulnis padilgino bepra
šant lauk iš Lietuvos. Ir papasakos jums 
apie atgijusią Lietuvą.

Jau 1917 m., kai tik Rusijoje kilo re
voliucija ir caro valdžią, kuri mus spau
dė ir spaudą mums buvo uždraudusi, nu
vertė, pavergtosios tautos pradėjo bruz
dėti ir laisvės siekti. Neatsiliko ir lietu
viai. Lietuvoj, kurią tuokart sukaustę 
laikė vokiečiai, negalėjo mūsų tautos gai
vintojai daug veikti. Tiesa, slaptai šį tą 
darė. Kai ką bandė ir viešai daryti. Buvo 
sušaukę Vilniuje lietuvių konferenciją, ku
ri tarė savo žodį ir Lietuvos ateities rei
kalais, išsirinko Lietuvos Tarybą, kuri 
1918 m. vasario 16 d., nepabūgusi vokie
čių, paskelbė Lietuvos nepriklausomybę 
ir kitų didelių darbų nuveikė.

Vilniuje Nepriklausomos Lietuvos at
statymo darbą ryžtingai ir pasiaukojęs 
dirbo kartu su kitais jūsų, skautai, gar
bingasis šefas Respublikos Prezidentas A. 
Smetona. Tr užsienius jis pasiekdavo, kur 
reikdavo tarti žodis, padaryti darbas ne
priklausomybės atgaivinimui.

Na, vienur kitur ir mūsų partizanai 
buvo bepradedą veikti kovodami prieš 

okupantus, bet visa tai buvo taip sunkiai 
dirbama, kad tiems darbams reikėjo ne
paprastos drąsos, didelio atkaklumo ir 
pasiaukojimo.

Rusijoj nuo 1917 m. šiek tiek galėjo 
lengviau veikti, bet ir tai teko mūsų tau
tos darbuotojams eiti kryžiaus ir erškė
čių keliais. Visokį darbą pastodavo čia 
amžinieji mūsų priešai lenkai, čia patys 
rusai, kurie dax nenorėjo iš savo nagų pa
leisti Lietuvių tautos, čia ir kai kurie mū
sų broliai lietuviai, apsvaigę revoliucijos 
dvasia, nebesugebėjo įžiūrėti savo tautos 
gerovės ir jos šviesesnės ateities, ir nesą
moningai kliudė dirbti savo šviesesniems 
ir patriot iškesniems broliams Lietuvos 
atstatymo darbą. Jie nemokėjo suprasti, 
kas yra ryžtumas, pasiaukojimas ir ko
kio yra galybė tautai susibūrus į vienin
gą darbą, nors toji tauta būtų ir mažutė. 
Jie netikėjo į tautos ateitį. Tačiau šių 
visų kliūčių trukdomi gerieji Lietuvos sū
nūs dirbo Lietuvos atstatymo darbą. 

Lietuvių bataliono Vitebske karininkai 1917 m.

Kviesdavo įvairius lietuvių susirinkimus 
tartis tautos reikalais; lietuviai kariai ru
sų kariuomenėje taip pa.t tokius susirin
kimus kviesdavo ir tardavosi lietuviškos 
kariuomenės steigimo reikalais, kuri susi
organizavusi Rusijoje galėtų ginkluota ir 
pasirengusi grįžti į Lietuvą ir čia padėti 
mūsų kariuomenei pagrindą.

Pirmiausia susidarė lietuviška karių 
grupė, iš kurios 1917 m. pabaigoj išaugo 
stiprus lietuvių batalionas Vitebske. Šiai 
grupei iš pradžių tolimame nuo tėvynės 
krašte teko perkęsti didžiausių audrų iš 
priešų pusės ir pernešti nemaža vargo, 
bado ir pavojų. Iš pradžių jokios para
mos iš niekur negavo. Basi ir alkani sė
dėjo ir ryžosi viską perkęsti, kad tik su
darytų lietuvių dalių pradžią Rusijoj. 
Kada gavo iš rusų vyriausybės griežtą 
įsakymą išsiskirstyti po rusiškas dalis ir 
grasė net ginkluota jėga lietuvius išblaš
kyti, šie alkani ir niekieno neremiami 
karžygiai ryžosi nepasiduoti ir gintis. 
Prieš grasinimus apsikasė apkasais ir juo
se išstatė savo nenugalimas lietuviškas 
krūtines. Tačiau svetimieji, pamatę jų 
atkaklumą ir pasiryžimą mirti ar laimėti, 
savo grasinimų nebeįvykdė ir leido jiems

266
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Pulk. J. Šarauskas 
prieš pat didįjį karą (1914.III.19).

Mūsų Vyriausias Skautininkas pulk. J. Ša
rauskas (viduryje) jau Lietuvos karininkas, 
kovų už Lietuvos laisvę metu. Iš kairės jo 
brolis kap. Bronius ir iš dešinės brolis 

Įeit. Vincas Šarauskai.

organizuotis. Šiame batalione tarnavo ir 
jo vėliavą su kai kuriais dokumentais 
slapta parvežė į Lietuvą jūsų vyriausias 
skautininkas pik. Šarauskas.

Netrukus pradėjo organizuotis lietu
vių batalionai bei eskadronai Smolenske, 
Uovne, Valke, Sibiriuj ir kitur. Pradėjo 
rūpintis ir kitokių kariuomenės dalių stei
gimo reikalu. Baudė net savo diviziją 
susiorganizuoti, tačiau įsigalėjusi bolševi
kų tvarka viską sugriovė ir jau susiorga
nizavusiems teko išsisklaidyti ir paskirai 
grįžti į Lietuvą — be ginklų ir be kito 
turto. Be to, ir vokiečiai neįsileido orga
nizuotai grįžti.

Tačiau jokios kliūtys lietuvio pasiry
žimų laimėti ir atstatyti savo nepriklau
somybę nenugalėjo. Nors ir paskirai grį
žę iš Rusijos lietuviai kariai, tačiau ren
kasi Vilniuje ir čia drauge su Lietuvos 
Taryba tariasi Lietuvos ateities reikalais. 
Sudaro kariuomenės steigimo planus ir 
kada jau pamatė, kad ir Vokietijoj braš
ka senieji sostai, ir ji karą pralaimi, grie
bėsi dirbti. Šaukia savanorius, kurie pra
deda plaukti į Vilnių, Alytų, Seinus ir ki
tas vietas. Iš Vilniaus lietuvių valdžiai ir 
pirmiesiems mūsų kariams pasitraukus į 
Kauną, čia prasideda da.r smarkesnis dar
bas. Jis prasideda ir kitose Lietuvos vie
tose. Užsidega visa Lietuva vienu noru, 
vienais siekimais ir vienu pasiryžimu at

Lietuviai puola vokiečius - bermontininkus ties Radviliškiu.

statyti savo nepriklausomybę. Iš pradžių 
Vilniuje ir kitur mokinęsis slapta rūsiuo
se bei kitose mažiau užeinamose vietose, 
kaip ginklas vartoti, netrukus išeina į 
viešumą. Ne tik jau drąsiai mokosi ko
vos meno, bet ir tokia pat drąsa- išeina, 
į kovas dėl Lietuvos nepriklausomybės. 
Vienur laimi, kitur pralaimi, bet nepasi
sekimai Lietuvos kario dvasios nepalau
žia, o pasisekimai jį da.r smarkiau už
dega.

Trūksta ginklų, bet tai niekis. Lietu
vos kareivis žino, kad ginklų yra pas 
priešą. Tik reikia pasiryžti iš jo atimti. 
Ir ryžtasi. Žiūrėk, po laimingų kautynių 
ir yra naujų ginklų. Koks klegesys, koks 
linksmas juokas, kai neturįs ginklo jį 
gauna, ir tai dar atimtą iš priešo. Alka
nas žygiuoja tėvynės laukais, bet nesi
skundžia. Jam veidenasi graži ateitis, ku
ri, atvadavus iš priešų tėvynę, žada ir 
sočiai duonos ir apsčiai kitokių gėrybių. 
Pirmasis mūsų karys buvo optimistas. 
Už tamsios nakties matė giedrą ir skaistų 
rytą. Vieną priešą išvijo iš tėvynės lauki} 
ir nugrūdo toli už Dauguvos, linksmą 
dainą traukdamas žygiuoja prieš kitą. 
Ir jį išgrūda už savo ribų, vėl daina sa
vo dvasią keldamas traukia prieš trečią. 
Trečiame fronte, mūsų Vilniaus fronte, 
susiduria jau ne tik su gobšiu priešu, bet 
ir klastingu, kuris ne tik ginklu, bet ir 

klasta stengiasi mus pavergti. Riteringas 
lietuvis karys, nuo amžių pratęs ir su 
priešu teisingai ir garbingai kalbėtis, čia 
daug nukenčia — netenka savo sentėvių 
garsingojo miesto, savo krašto sostinės 
Vilniaus. Tačiau ties Širvintais ir Gied
raičiais klastingajam priešui atkeršijo, ku
ris savo kailį išgelbsti tik kitų užtaria
mas.

Lapkričio paskutiniosios dienos itin 
yra brangios ne tik mūsų kariuomenei, 
bet ir kiekvienam lietuviui. Lapkričio 
23 d. yra mūsų kariuomenės atgaivinimo 
prisiminimas, pasidžiaugimas. Bet į tą 
dieną sueina ir kiti mūsų džiaugsimu ir 
laimėjimai. Nuostabus supuolimas. Toji 
savaitė — mūsų triumfo momentas. 1918 
m. lapkričio 23 d. pasirodo pirmas įsa
kymas Lietuvos kariuomenei ir juo ofi
cialiai paskelbiama, kariuomenės įsikūri
mo pradžia; 1919 m. lapkričio 22 d. lie
tuviai sumuša vokiečius—bermontininkus 
ties Radviliškiu, paima, daug ginklų ir 
kitokio kariško turto ir galutinai palau
žia. jų galybę; 1920 m. lapkričio 19—21 
d. nugali lenkus ties širvintais ir Giedrai
čiais ir sulaiko jų veržimąsi į Lietuva.; 
gilumą ir tuo žygiu išgelbsti Lietuvos ne
priklausomybę nuo trečiojo priešo pasi
kėsinimų mus pavergti. Ir visi tie didieji 
mūsų laimėjimai vainikuojasi apie lapkri
čio 23 dieną. Todėl supraskime tos die
nos reikšmę lietuviškajame gyvenime. Dėl 
ko tą dieną plevėsuoja laisvos mūsų tri
spalvės, dėl ko tą dieną einame nusilenk
ti prie Nežinomojo Kareivio kapo ir kitų 
paminklų bei kapų, žuvusių dėl lietuviš
kos laisvės, kad būtų laisvos mūsų mo
kyklos, mūsų darbai nevaržomi svetimų
jų ir kad garsiai skambėti} lietuviška 
kalba savo gimtojoj žemėj.

Tiek mano savanoriškų žodžių tau, 
jaunuoli skaute! Tavo šūkis — budėki — 
ir mūsų tas pats buvo, tai jau 1918— 
1920 m. darbais įrodėme; tavo tikslas 
artimui ir tėvynei padėti; mes irgi tėvy
nės arimais eidami kryžių ir erškėčių ke
lią tik savo tėvynei ir artimiesiems gerą 
nešti ryžomės. Jūs prie savo skautiškų 
laužų stiprinate savo lietuviškąją dvasią, 
mes irgi kovos laukuose kūrendavome 
laužus ir prie jų pasakodamies savo lai
mėjimus, džiaugsmus, stiprindavome sa
vo kovas dvasią, kuri buvo reikalinga 
Lietuvos laisvei atkovoti. Jūsų jaunas 
klegesys skamba, laisvos tėvynės pamiškė
mis; mūsų taip pat po laimingų kovų ir 
pergalių skambėdavo. Todėl, pasidavę 
kairiąsias rankas, su lietuvišku juoku, 
švelniu klegesiu ir aukštai pakeltomis 
galvomis į žvaigždėtąjį dangų užtrauki
me sutartinę žengdami į šviesią lietuvišką 
ateitį, kad ir snaudaliai pesimistai pa
justų, jog Lietuva žengia į pergalę ir ne
dreba. prieš jokius pavojus, kurie tik 
baisūs bijantiems aukščiau pakelti savo 
galvas, tvirčiau pastatyti savo kojas ant 
gimtosios žemės arimų.

Vilniaus savanoris-kūrėjas.
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Sktn. K. Laucius.

Ką Lietuvos skautai yra padarę savo krašto propagan
dai užsieniuose per paskutiniuosius penkeris metus.

Paskutiniajame Skautų Aido numery 
suminėjau keletą progų, kurias tinkamai 
išnaudodami Lietuvos skautai gali labai 
daug prisidėti prie savo šalies populiari- 
zavimo svetimuosiuose kraštuose. Mano 
įsitikinimu, mūsų skautai tokias progas 
visuomet, kiek aplinkybės leidžia, tinka
mai ir išnaudoja ir dėl to šioje srityje sa
vo kraštui yra nemaža nusipelnę. Siam 
teigimui patvirtinti trumpai papasakosiu 
kas šioje srityje padaryta 1930.X. — 
1935.X. laikotarpy, t. y., nuo to laiko, kaip 
skautai persitvarkė į Lietuvos skautų 
sąjungą iki šiol.

Propaganda dovanėlių ir literatūros 
pagalba.

Kaip nurodžiau savo straipsny per
eitame Skautų Aido numery, puikių pro
gų sudominti savo kraštu svetimuosius 
sudaro pasiuntimas skautų organizacijoms 
sveikinimų ir dovanėlių švenčių proga. 
Kiek lėšos leido, Lietuvos skautų sąjun
ga šias progas išnaudodavo. Štai 1931 m. 
per Šv. Jurgį viso pasaulio skautų orga
nizacijoms buvo išsiuntinėta gražaus 
Žmuidzinavičiaus paveikslo „Skautų sto
vykla“ reprodukcija. Kitais metais (1932) 
tos pačios šventės proga buvo nusiųstas 
Šv. Jurgio liaudies raižinio atvaizdas, ku
ris susilaukė nemažo užsienio skautų su
sidomėjimo. Kai kurie užsienio skautų 
laikraščiai, pav., „Scout de France“, „Ami
ties“ įsidėjo šį atvaizdą (pirmasis ant vir
šelio, antrasis tekste). Šiais metais per 
Šv. Jurgį buvo nusiųsta drauge su svei
kinimais visoms skautų organizacijoms 
knyga „Lietuva Vasarą“, kurią šiam rei
kalui skautų sąjungai padovanojo ^Savi
valdybės“ žurnalo redakcija.

Kiekvienoj tarptautinėj ar tautinėj už
sienio skautų stovykloje, kurioje dalyva
vo mūsų skautai (o dalyvavo per mini
mą laikotarpį 9 stovyklose), būdavo iš
platinama informacinės literatūros apie 
Lietuvą svetimomis kalbomis. Literatū
ros paprastai buvo duodama įžymesniems 
užsienio skautų vadams ar svetimųjų 
kraštų visuomenės veikėjams, su kuriais 
tekdavo susipažinti dalyvaujant užsie
nių stovyklose, ir kurie parodydavo di
desnio susidomėjimo mūsų kraštu. Taip 
pat būdavo aprūpinami tokia literatūra 
užsienio skautų vadai, kurie atsilankyda
vo Lietuvoje. Ne vienas jų pasinaudoda
mas gautomis informacijomis paskiau gra
žiai parašydavo apie Lietuvą ir jos skau
tus savo šalies skautų spaudoje. 1933 me
tais buvo išleista iliustruota informacinė 
brošiūra anglų kalba „Lithuanian Scouts“ 
(Lietuvos skautai). Ši brošiūra, kuri jau 
baigiama platinti, tarp užsienio skautų 
turi didelio pasisekimo. Koks yra šis pa
sisekimas, rodo mūsų pasiuntinybės Esti
joje pranešimas, kad į pasiuntinybę kuo
ne kasdieną ateina moksleivių, prašyti 
minėtos brošiūros.

Taip pat turi propagandinės reikšmės 
keitimasis su užsienio skautų organizaci

jomis laikraščiais ir pasiuntimas tarp
tautinio pobūdžio skautiškoms organiza
cijoms ir kaimyninių valstybių skautų są
jungoms mūsų skautiškų leidinių. Įdo
mesnės mūsų išleistos knygos visuomet 
nusiunčiamos tarptautinio skautų biuro ir 
Gillwel kursų Anglijoje knygynams. Gill- 
wel kursų, kur ruošiami viso pasaulio 
skautams vadai, viršininkas apie kai ku
rias mūsų knygas, pav., knygą „Kaip sto
vyklauti“ yra labai gražiai atsiliepęs. 
Taip pat nusiunčiama knygų ir kaimy
nams (latviams, estams ir kt.). Skautų 
Aidas ir kiti mūsų laikraščiai siuntinėja
mi mainais daugumui užsienio skautų or
ganizacijų. Šią vasarą Švedijoje man te
ko pasikalbėti su kai kuriais užsienio 
skautų vadais apie mūsų laikraščius ir jie 
labai gyrė Skautų Aidą.

Visi tie čia suminėti faktai gal ir at
rodo smulkūs, tačiau mūsų krašto propa
gandai užsieniuose turi nemažos reikšmės, 
nes juk viskas susideda iš smulkmenų. 
Užsienio skautų spaudos informavimas 

apie Lietuvos skautus ir kraštą.
Atrodo, kad šioje srityje galėjo daug 

daugiau padaryti, tačiau vistik nevisai 
maža buvo padaryta. Užsienio skautų 
laikraščiuose nuolat tilpdavo žinelių apie 
Lietuvos skautus, ypač pabrėžiant tą pa
ramą, kurią teikia skautams vyriausybė, 
kariuomenės vadovybė, savivaldybės 
įstaigos. Daugelis užsienio skautų laikraš
čių rašydami apie tai vadindavo mus 
„laimingais broliais“. Ypač daug laikraš
čių rašė apie Lietuvos skautų sąjungos 
įstatymo išleidimą. Kai kuriuose laikraš
čiuose, kaip „Jamboree“, „Magyar Cser- 
kesz“, „Bud Pripraveny“, „Le Boy Scout 
de Belge“, „Lielas Nometnes Ugunskurs“, 
„Allzeit Bereit“, „Boys Life“ ir kituose 
buvo išspausdinti ilgoki informaciniai 
straipsniai apie mūsų skautus ir kraštą 
net nurodant, kad Vilnius yra Lietuvos 
sostinė, tik dabar lenkų okupuota ...

Dalyvavimas tarptautinėse skautų 
parodose.

Kartais užsieniuose yra surengiama 
skautiškos literatūros bei rankdarbių pa
rodų. Tokiose parodose dalyvaudavo ir 
mūsų skautai. 1933 m. Vengrijoje, tarp
tautinėje skautų stovykloje buvo paroda, 
kurioje mūsų skautai išstatė skautišką 
literatūrą, fotografijų, uniformas ir tauto
dailės. Pereitais metais mūsų skautės 
nusiuntė įvairių fotografijų ir rankdar
bių į tarptautinę skaučių parodą Belgijo
je. Šiemet dalyvauta tarptautinėje skau
tiškos literatūros parodoje Švedijoje, kuri 
buvo čia suorganizuota II pasaulinio skau
tų vyčių sambūvio proga. Dalyvavimas 
užsienio skautų parodose propagandos at
žvilgiu visuomet naudingas, nes skautų 
vadai susidomi eksponatais ir mūsų kraš
tu. Pav., šiemet Švedijoje skautų litera
tūros parodoje pasižiūrėję mūsų išleistas 
knygas kai kurie skautų vadai paskiau 

atėjo į mūsų stovyklą teiraudamiesi, ar 
negalėtų kai kurių knygų gauti.

Savo krašto propagavimas lankantis 
užsieniuose.

Mūsų skautų vadai oficialiai ir priva- 
tiškai yra nesykį atsilankę pas užsienių 
skautus. Kiekvieno tokio atsilankymo pro
ga būdavo užmezgami santykiai ir nau
jos pažintys su užsienių skautų vadais. 
Grįžus, su jais palaikomi santykiai, laikas 
nuo laiko pasiunčiama informacinių-pro- 
pagandinių leidinių. Taip, pavyzdžiui,
1931 m. vyriausias skautn. pulk. Šaraus- 
kas lankėsi Vengrijoje ir ten pabuvęs 
ilgesnį laiką užmezgė ryšius su vengrų 
skautais. Paskiau jo nusiųsti vengrų skau
tams mūsų liaudies rankdarbiai pateko į 
vengrų skautų muziejų. 1932 m. vyr. sktn. 
Valušis nuvežė į Londoną lordui Baden- 
Powelliui Gedimino ordiną, kuriuo jį ap
dovanojo mūsų Šefas. Pakeliui atlankė 
Belgijos ir Prancūzijos skautus. Tais pa
čiais metais Prancūzijoje lankė Gillwel 
kursus sktn. Mantvila, kuris ten užmez
gė pažinčių. Pereitais metais p. Kaman
tauskas, sktn. Dineika, vyr. sktn. Saulai- 
tis ir Palčiauskas, vykdami į Gillwel kur
sus Londone, pakeliui atlankė Švedijos 
skautus, kur buvo labai nuoširdžiai pri
imti, ir Prancūzijos skautų centrą. Be to, 
studijuodami užsieniuose visa eilė mūsų 
skautininkų, kaip Avižonis, Cečeta, Ce- 
četienė, Jurgutis, Čepas, Kviklys, Bar- 
mienė, Kesiūnaitė ir kiti palaikydavo san
tykius su užsienių skautais įvairiais bū
dais populiarizuodami tarp jų mūsų kraš
tą. Apie lankymąsi pas mūsų artimesnius 
kaimynus (estus, latvius) pakalbėsime 
atskirai.
Dalyvavimas užsienių skautų kursuose.

Užsieniuose yra nuolatinių kursų skau
tų vadams. Dalyvavimas tokiuose kursuo
se svarbus ne tik organizaciniu, bet ir 
propagandiniu atžvilgiu, nes viena, kur
suose yra progos sueiti į artimesnius san
tykius su įvairių pasaulio kraštų skautų 
vadais, o antra — tarptautiniai skautų ir 
skaučių biurai iš dalyvavimo tuose kur
suose sprendžia apie organizacijos pajėgu
mą. Kiek lėšos leido, mūsų skautininkai 
stengėsi tokiuose kursuose dalyvauti. Taip
1932 m. sktn. Mantvila lankė Prancūzijoje 
Gillwel kursus. 1934 m. vyr. sktn. Kesiū
naitė, sktn. Venclauskaitė ir pasktn. Ma- 
numaitytė dalyvavo tarptautiniuose skau
čių vadovių kursuose Adelbodene (Švei
carijoj). Pereitais metais Anglijoje Gill
wel kursus lankė p. Kamantauskas, vyr. 
sktn. Saulaitis, Palčiauskas ir sktn. Di
neika. Paskutinieji trys juos jau baigė. 
Šiemet tarptaut. vadovių kursuose daly
vavo pasktn. Žukaitė. Gillwel kursų 
Anglijoje salėse kabo mūsų tautinė vė
liava.
Atsilankančių iš užsienių skautų supažin
dinimas su mūsų organizacija ir šalimi.

Nors ir nedažnai, tačiau laikas nuo lai
ko Lietuvoje atsilanko užsienių skautų 
vadų. Juos visuomet būdavo stengiamąsi 
kiek galima daugiau supažindinti su savo 
kraštu, kas galima, parodant ir informaci
ne literatūra aprūpinant. Iš svarbesnių 
Lietuvoje atsilankiusių skautų vadų pa
minėtini šie: 1931 m. mūsų skaučių vado
vių stovyklą- Birštone atlankė tarptautinio 
skaučių biuro atstovė p. Warner. 1932 m. 
buvo atsilankęs Kaune Austrijos katali-
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LATVIŲ SKAUTŲ LAIKRAŠTIS APIE BENDRADARBIAVI
MĄ SU LIETUVOS SKAUTAIS.

Latvijos skautų laikraštyje Ugunskurs Nr, 8/117 rašoma: 
...,,Ir vėl šis tas nuveikta Baltijos valstybių skautų susi

artinimui. Vyr, skautininkas su užsienio dalies vedėju įteikė 
Kaune Lietuvos Skautų Sąjungai Latvijos ir Estijos skautų są
jungų nustatytą Baltijos valstybių bendradarbiavimo projektą. 
Lietuvos vyriausybė apdovanojo Latvijos vyr. skautininką Ge
dimino 4 laipsnio ordinu. Vyr. skautininkas aplankė vadų ren
gimo kursų stovyklą ir Kauno tunto stovyklą. Lietuvos skau
tai padovanojo jam skudučius, kuriais Lietuvos skautai taip 
gražiai skudučiavo mūsų didžiojoj stovykloj Asaruose.

Tuos skudučius perduos toliau kokiai mūsų draugovei.
Tikimasi, kad visų trijų Baltijos valstybių skautai įsteigs 

bendradarbiavimą, užmegzdami draugiškus santykius tarp drau
govių ir bendradarbiaudami vadų kursuose.“

Vertė L. Rudytė, 
(užsienio dalies bendradarbė).

UŽSIENIO DALIS ORGANIZUOJA MOKANČIUS SVETIMĄ
SIAS KALBAS SKAUTUS-ES.

Prie vyr. sk. štabo užsienio dalies yra organizuojamas iš 
mokančių svetimąsias kalbas skautų-čių tarpo bendradarbių 
būrelis. Šio būrelio tikslas — sekti gaunamus vyriausiame 
skautų štabe skautų laikraščius svetimomis kalbomis ir su
rinkti medžiagą mūsų skautams informuoti apie pasaulio skau
tų veikimą. Taip pat šio būrelio nariai padės užsienio daliai 

ir užsienio skautišką spaudą informuoti apie musų gyvenimą. 
Iki šiol bendradarbiauti yra sutikę šie skautai-ės:
1. Gusevaitė Irena, Švelnikaitė Birutė, Yčaitė Hypatija ir 

Grigaliūnas-Glovackis Gediminas (pranc. kalba); Cheifecaitė 
Fane, Zaunius Dovas ir Zalhondaitė Natalija (vok. kalb.); Tres- 
kanas Karolis, Merkys Gediminas, Mažonytė Marija ir Ružan- 
covaitė Viera (anglų k.); Rudytė Liucija (latvių k.) ir Valeška 
(estų k.).

Dar reikalinga mokančių prancūzų kalbą. Kas iš skautų 
ar skaučių tiek moka prancūzų kalbos, kad gali gerai suprasti 
ką skaito ir galėtų padėti užsienio daliai minėtame darbe, pra
šomi kreiptis į užs. dalies vedėjo padėjėją sktn. K. Laucių, te- 
lef. 717.

KAS NORI SUSIRAŠINĖTI SU ŠIAIS UŽSIENIO SKAUTAIS?

1) Vienas anglų draugininkas, 22 metų amžiaus, norėtų su
sirašinėti su angliškai mokančiu skautu vyčiu.

2) Čekoslovakas skautas vytis, 18 m. amžiaus, norėtų susi
rašinėti su lietuviu skautu tikslu pasikeisti foto nuotraukomis 
ir pašto ženklais. Moka angliškai, prancūziškai ir vokiškai.

3) Danų skautas, 15 metų amžiaus, mokąs švedų, vokiečių, 
anglų ir prancūzų kalbas, nori susirašinėti su lietuviu skautu, 
renkančiu pašto ženklus.

Kas norėtų su jais susirašinėti, prašomas skubiai pranešti užs. 
daliai savo adresą, amžių, pareigas organizacijoje ir su kuriuo 
jų norėti} susirašinėti.

kų skautų vyriausias skautininkas p. Rei- 
ninghaus. 1933 m. rugsėjo mėn. lankėsi 
Danijos IMCA skautų organizacijos ge
neralinis sekretorius ir užsienio dalies ve
dėjas p. Gunnar Ipsen, kuris grįžęs ke
lionę aprašė danų skautų laikrašty. Per
eitais metais dvi dieni išbuvo Lietuvoje 
tarptautinio skautų biuro direktorius p. 
Hubert Martin, kuris šiemet susitikus 
Švedijoje mums pakartotinai pareiškė, 
kad atsilankymas Lietuvoje jam paliko 
gražiausių prisiminimų. Netrukus po p. 
Martino apsilankymo, grįždami iš III lat
vių tautinės stovyklos, atvyko į Kauną 7 
čekoslovakų skautų vadai su dideliu Lie
tuvos skautų bičiuliu p. Hanuš Entner 
priešaky. Paskiau mes gavome iš jų laiš
kų, kuriuose jie nuoširdžiai dėkojo už 
priėmimą Kaune, kokio jie kitur niekur 
neturėję. Gal būt dėlto šiemet vyčių 
sambūvy čekoslovakų skautų vadovybė 
labai draugiškai su mumis elgėsi ir į mū
sų stovyklą net kelis syk atsilankė. Šie
met vykdamas į tarptautinę skautų vyčių 
konferenciją, buvo sustojęs Kiaune švei
carų skautų sąjungos organo redaktorius 
p. F. Scheurer. Grįžęs jis s-gos organe 
„Allzeit Bereit“ parašė gražų straipsnį apie 
Lietuvą ir skautų organizaciją, paliesda
mas Vilniaus ir Klaipėdos reikalus. Grįž
damas iš minėtos konferencijos į Kauną 
atvyko šveicarų skautų Zūricho tuntinin- 
kas p. Max Gysler, kuris išvažiuodamas 
pareiškė visais galimais būdais propaguo
siąs Šveicarijoj Lietuvą. Apskritai, kiek
vienas lankęsis Lietuvoje užsienio skautų 
vadas išvažiavo likęs mūsų skautų ir 
krašto draugu, nes būdavo stengiamasi

Vieno [žymaus anglo žodis jaunimui.

Siunčiu jums labų dienų ir linkiu, kad 
jūsų gyvenimas mokyklose būtų toks 
pat laimingas, kaip mano prieš 70 metų. 
Nepamirškite, kad jūs tik vieną kartą 
jauni; stenkitės ko geriausiai išnaudoti 
tą laiką, kuomet jūs dar linksmi ir lai
mingi ir mokotės gyventi.

Laikykite savo kūną švarų ir sveiką. 
Gal būt, jūs niekad nebūsite turtingi arba 
garsūs, bet jūs visi galite užaugti sveiki 
kūnu ir dvasia.

Just} kūnas yra jums Dievo duotas. 
Persivalgydami, pasigerdami (juk tokii} 
dalykų jūsų tarpe nebūna!), nežiūrėdami 
švaros jūs įžeidžiate netiktai savo kūną, 
bet ir Dievo dovaną — kūną, sielą ir 
dvasią.

Norėčiau, kad patikėtumėte, kad kil
niausias dalykas pasaulyje yra meilė: ji 
nieka.d nepralaimi. Padėkite savo tėvams 
vargą vargti ir prižiūrėkite savo jaunes
niuosius broliukus bei sesutes. Mes daž
nai skaitome apie motinos meilę. Aš pra
šau jūsų mylėti savo motiną, kiek tik 
įstengiate, visa savo širdimi. Atsineškite 
puikią žaidimų aikštės nuotaiką į namus 

padaryti visa, kas galima, kad apie mūsų 
šalį kiekvienas išsivežtų kuogražiausius 
prisiminimus.

ir nepalikite savo šypsenos už durų.
Užaugę suprasite, kad visiems reika

lingi įstatymai ir tvarka. Mes negalime 
visuomet pasielgti kaip mums tinka, nes 
dažnai tuo įžeidžiame kitus. Jūs patys, 
tačiau, jausdamiesi įžeisti, gerai pagal
vokite, ‘ar nesate ir jūs kiek kalti.

Stenkitės palaikyti dvasios pusiausvy
rą. Jūs gyvenate nepaprastus laikus. Pla
tus pasaulis sumažėjo: mūsų balsas gali 
būti perduotas į visas šalis; mes galime 
plaukti po vandeniu ir skristi virš debe
sų; mes užrašom žmonių kalbas, kad 
ateinančios kartos žinotų, ką mes šiais 
laikais galvojame.

Bet viena baisi blogybė dar gyva: 
mes neįstengiame panaikinti karo. Aš no
rėčiau, kad jūs suprastumėte, kad Dievas 
mums davė gražų pasaulį ir protą, kad 
mes juo gėrėtumėmės. Karas, tačiau, yra 
žmonitĮ sugalvota blogybė. Aš tikiuosi, 
kad jūs pastatysite naują pasaulį, kuria
me nebus nei karo, nei smurto bei neapy
kantos, ir drauge su kitais žmonėmis da
linsitės ir džiaugsitės tomis puikiomis do
vanomis, kuriomis Dievas mus visus ap
dovanojo.

Dievas yra mūsų visi} tėvas, visvien. 
ar mūsų kūnas baltas, geltonas ar juo
das. George Lansbury.
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Erelio 
sūnus

Jaunas indėnas.
Tai atsitiko prieš kelioliką metų 

Teksas‘o valstybėje. Netoli Red-River‘o 
(Raudonosios upės) viena nuo kitos tri
jų angliškų mylių atstume gulėjo dvi far- 
mos, kurios savo gražia išvaizda ir pa
vyzdinga tvarka traukte traukė kaimy
nų ir keleivių akis. Jos priklausė broliams 
Upiniams, kurie prieš du metus atvyko 
su savo šeimomis iš Lietuvos ir čia apsi
gyveno.

Buvo audringas kovo mėnesio vaka
ras. Morta, Alfonso žmona, priėjo ne
kantri prie durų. Jau ėmė temti, o jos 
vyras vis dar negrįžo. Pastovėjusi valan
dėlę, ji nekantriai papurtė galvą ir įėjo 
susirūpinusiu veidu į vidų.

— Kur tas tėvas užtruko?!
Bet štai sulojo šunes ir pasigirdo 

griežtas, juos raminąs farmerio balsas. 
Dabar ir vaikų nebuvo galima sulaikyti: 
išskyrus jauniausiąjį, kurs dar nemokė
jo vaikščioti, jie skubėjo pasitikti tėvą. 
Bet nustebę vaikai tuoj nedrąsiai pasi
traukė, nes išsiilgusiai lauktasis grįžo ne 
vienas. Jis vedė už rankos rudą berniu
ką, kurs ėjo, kaip atrodė, nedrąsiai ir ne
noromis.

— Dėl Dievo, Alfai, ką tu ten atsive
di? — sutikus jį, paklausė nustebusi 
moteris.

— Argi to nematai, Morta? — links
mai šypsodamasis paklausė jis. Tarpusa- 

_yy vyras ir žmona kalbėjo lietuviškai, tik 
su negru Samu, jų bernu, arba su kaimy
nais jie kalbėjo angliškai. Šią kalbą jie 
dar silpnai buvo pramokę.

— Juk tai mažas indėnas?!
Alfonsas tik linkterėjo, nes pamačius 

berniuko veido spalvą ir keistus jo rū
bus, atsakymo nereikėjo. Draugiškai link
sėdamas, jis paėmė berniuką ant rankų 
ir ištiesė jį skausmingai šypsodamasis 
namų šeimininkei.

— Turėsi jam pavaduoti motiną, Mor- 
tut, — tarė jis sujaudintas, — nes jo 
motina guli negyva ten toli, prerijoje. Ir 
tėvo tas vargšas kūdikis neteko.

Į gailestingą Mortos širdį nieks veltui 
nesibeldė. Gailėdama ir užjausdama pa
ėmė ji mažąjį iš vyro rankų ir pritraukė 
prie savo krūtinės jo galvutę su juodais, 
išdraikytais plaukais bei laukinėmis, bai
mingai į ją įremtomis akutėmis ir glostė 
švelniai, meilikaujančiai jo tamsius 
skruostus.

— Vargšas vaikutis... jau našlaitis? 
Ir tavo motina guli negyva tenai preri
joje? Kur tu jį radai, Alfai?

— Jodamas namo, pasiekiau uolos 
nuolaužą, — pasakojo tėvas, — ir išgir
dau graudingą dejavimą. Apsidairęs, pa
mačiau jauną squaw*), gulinčią žemėje, 
o prie jos mažąjį berniuką, kurs mažo
mis, rudomis rankutėmis veltui stengėsi 
sulaikyti kraujo čiurkšlę, besiveržusią iš 
jo motinos krūtinės. Skubiai nulipau nuo 
arklio, kad padėčiau nelaimingiesiems. Iš

1) Moteris — indėniškai. 2) indėniškas 
kirvukas.

pirmo žvilgsnio supratau, kad čia pagel
bėti negalima: šūvio žaizda, kurią ji ga
vo, buvo mirtina. Kulka perskrodė jos 
plaučius, o be to, galvoje buvo sunki ta- 
mahauku’2) padaryta žaizda. Man neliko 
daugiau nieko, kaip nuplėštu marškinių 
gabalu kiek galima geriau aprišti jos 
žaizdas ir tada skubėti prie upės atnešti 
medžioklės butely vandens ir nutildyti 
vargšę kamavusį troškulį. Apie ligonės 
gabenimą negalima buvo nė galvoti. Su
sikalbėti su ja buvo labai sunku. Tik tiek 
tesupratau, kad ji su savo vyru buvo be
grįžtanti iš kelionės, kai juos staiga api
puolė būrys apatšų. Jos vyras buvo tuo
jau keliais šūviais nukautas, o ją, ma
nydami, kad mirė, jie paliko gulėti.

— Sakai, nelaimingąją negalima buvo 
išgelbėti?

— Ji mirė ant mano rankų. Jos vie
nintelis rūpestis, atrodė, vaikas. Kiek 
aprimo, kai išaiškinau, kad pats turiu na
mie žmoną ir vaikų ir mes berniuką pri
imsime globoti. Ryt rytą vyksiu ją pa
laidoti.

—0 kur jos vyras?
— Jį turiu palikti jo likimui, nes ne

turiu supratimo, kur galėčiau jį rasti.
— Taip, Alfai, palaidok vargšę mote

rį. Kad mes bent žinotumėm mažiuko 
vardą . . .

— Sunku, jei jis pats jo nežino. Iš jo 
mes visvien nieko nesužinotumėm, nes jis, 
kaip man rodos, vos keletą angliškų žo
džių temoka.

— Kiek jis gali turėti metų?
— Atrodo, daugiausia šešis.
— Tavo tiesa. Bet gal tau pavyks iš

aiškinti jo giminę? Jis tikriausiai turi 
artimųjų, kurie galėtų jį atsiimti ir auk
lėti.

— Aš manau, kad jis nieko neturi, 
nes kitokiu atveju motina taip juo nesi
rūpintų.Padarysiu visą, ką tik galėsiu, 
kad išaiškinčiau. Jei man tai nepavyktų, 
arba paaiškėtų, kad jis artimųjų neturi, 
mes vaiką pasiliksime. Aš mirusiai priža
dėjau pasirūpinti berniuku.

Morta veltui bandė ką nors iš berniu
ko išgauti. Jis užsispyręs tylėjo ir, siūlo
mas, nepalietė jokio valgio. Reikėjo pa
laukti, kol jis apmirš skausmą dėl motinos 
mirties ir šiek tiek apsipras.

Visi Alfonso bandymai sužinoti ką 
nors apie mirusiąją ar jos vaiką nuėjo 
niekais. Būdamas ištikimas savo pažadui, 
jis priėmė berniuką į savo šeimą. Morta 
pasidarė jam rūpestinga ir mylinti moti
na. Jis gi atrodė labai gerai suprantąs, 
kad baltieji jam nieko blogo nelinki. Pra
džioje visiškai nekalbėjęs ir buvęs visai 
tylus, jis dabar suprato ir vertino jam ski
riamą draugiškumą ir meilę. Jis buvo pa
klusnus ir darbštus, kartu daug ramesnis 
ir rimtesnis, negu kiti vaikai.

Ką tik išėjo įdomi knyga LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA 1930—1935 
M. Joje yra daug įvairių žinių apie organizaciją. Yra ir vienetų, vadų, skautinin
kų bei apdovanotojų sąrašai. Rasi knygoje savo pažįstamų, gal ir SAVO, PA
VARDES. Tą knygą už litą gausi visur, o užsisakydamas Sk. Aidą 1936 m., ją 
gausi už 80 centų.

— Bet kaip mes jį vadinsime? — pa
klausė vieną dieną Morta savo vyrą, — 
iš jo jokiu būdu negalima sužinoti jo var
dą, o kaip nors jį j ak reikia vadinti.

—1 Aš siūlau vadinti jį Jonu, kas 
reiškia — Dievo siųstasis, nes kaip tokį 
mes jį gavome ir, reikia tikėtis, išaugin
sime iš jo gerą krikščionį.

Morta sutiko. Taip pat ir Jonas grei
tai priprato prie savo vardo. Iki krikšty
nų praėjo daug laiko, nes artimiausia 
naujakuriams bažnyčia buvo nuo farmų 
kelių dienų kelio atstume. Vistik tėvai 
rūpinosi, kad jų vaikai neužaugtų be re
ligijos mokslo ir motina kasdien juos jo 
mokė.

Šeimoj pakaitom buvo kalbama lietu
viškai ir angliškai. Paskutinioji kalba bu
vo vartojama, kad vaikai geriau pramok
tų valstybinę kalbą. Ji sudarė šiek tiek 
sunkumų svetimajam, bet jo gabumai juos 
greit nugalėjo. Anglų kalbą, apie kurią 
jau anksčiau turėjo šiokį tokį supratimą, 
jis išmoko greičiau, negu lietuvių. Žodžiu, 
jis greitai išmoko suprasti kitus, nors pats 
nenorom vartojo svetimas kalbas savo 
mintims reikšti. Bendrai, tylėjimas atrodė 
esąs žymiausia jo būdo ypatybė. Jis kal
bėjo tik apie tai, kas būtina. Kartu jis 
buvo atydus farmos žmonių pasakojimų 
ir pamokymų klausytojas. Taip pat visai 
noriai žaizdavo su broliais ir seserimis. 
Vėliau, kiek paaugęs, jis pasirodė esąs 
labai vikrus ir sumanus, atlikdamas jam 
pavestą darbą. Jis visuomet dirbo noriai 
ir su drąsiu pasiryžimu.

Prabėgo penkeri metai. Šeima visai 
priprato žiūrėti į raudonąjį brolį, kaip į 
vieną savųjų. Jis gi atrodė su visais ge- 
'rai susigyvenęs. Prie motinos buvo net 
labiau, negu kiti vaikai prisirišęs. Upi
nis nei jo žmona net nesapnavo, kad jų 
santykiuose įvyktų permaina, bet... vistik 
jos įvyko.

Vieną dieną Alfonsas pasakė savo 
žmonai neramiai, kad per kelias paskuti
nes dienas netoli namų vis pastebėdavęs 
indėnų pėdsakus.

— Tu bijai užpuolimo? — pasiteira
vo susirūpinusi Morta.

— Nežinau... juk apie mus ramu. Apie 
tai kalbėsiu šiandien su savo broliu Mo
tiejum.

Brolis Motiejus su savo šeima, susi
dedančia iš žmonos ir penkių berniukų, 
savaime aišku, farmoje buvo malonūs ir 
laukiami svečiai. Tarp šių abiejų farmų 
buvo gyvas bendravimas. Motiejui leng
vai pavyko brolį nuraminti.

— Visoje apylinkėje, — kalbėjo jis, — 
viešpatauja taika ir ramybė. Tegalima 
kalbėti tik apie atsitiktiną indėnų pa
sirodymą.

Praėjo dar kelios dienos. Kartą vai
kai grįžo linksmai nusiteikę iš artimiau
sio miško, į kurį buvo kartu su Jonu nu
ėję malkų parnešti.

— Žiūrėk, tėve, žvilgterk, motin! — 
šaukė sūnus Pranas ir parodė mažą vo
veraitę, kuri buvo plona grandinėle pri
rišta prie malkų krepšio.

— Nagi, iš kur tu ją gavai?
— Mes miške, sutikome indėną, — at

sakė Pranelis. — Iš pradžių, kai jis ėmė 
artėti, mes nusigandome, bet jis draugiš
kai linkterėjo ir kalbėjosi su Jonu. Tada 
kiekvienam mūsų paspaudė ranką ir pa
dovanojo štai šią voveraitę.
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— Tur būt, giminaitis arba iš Jono 
genties, — pastebėjo Morta, kuri tuo 
įvykiu buvo nepatenkinta.

— Galimas daiktas, — tarė Alfas, — 
ar tai buvo iš tavo genties, Jonai? — 
kreipėsi jis į berniuką.

— Taip, ne-ume1), — atsakė šis ne
rūpestingai.

— Nedaug su juo kalbėti galėti. Kal
bėjo apie tėvą ir motiną.

Daugiau iš jo nieko negalima buvo 
sužinoti, bet tėvai ir tuo buvo patenkinti.

— Ką gi indėnas galėjo daugiau su 
juo kalbėti? Juk berniukas jau beveik 
pamiršo gimtąją kalbą, — kąlbėjo šei
mos galva.

Jis vistik liepė berniukui indėną, jei
gu šis dar kartą pasirodytų, atvesti į na
mus. Norėjo paklausinėti jį apie berniu
ko kilmę.

Vėl praėjo keletas dienų. Tas atsiti
kimas buvo beveik pamirštas. Vieną ry
tą Morta atėjo iš vaikų miegamojo ir su
šuko savo vyrui:

—- Alfai, Jonas pabėgo!
Alfas iš pradžių tuo nenorėjo tikėti. 

Berniukas buvo ieškomas, nes galėjo bū
ti kur išėjęs. O Morta tvirtino:

— Ne, jis pabėgo! Taip savarankiškai 
jis niekad nesielgė. Neatsiklausęs mūsų, 
jis niekad neapleisdavo farmos. Be to, aš 
dabar prisiminiau, kaip keistai jis vakar 
vakare elgėsi. Jis visą laiką buvo man 
labai meilus, bet vakar visai neatsitrau
kė nuo manęs. Jis net padėjo man ir 
Paulei išrinkti pupas, ko anksčiau niekad 
nedarydavo. Tikėk man, Alfai: berniu
kas pabėgo su vienu arba keliais savo 
genties vyrų. Jis apleido mus, gal ir sun
kia, neramia širdim.

— Na, jeigu taip, — sušuko tėvas 
piktai, tegu jis eina ten, kur jam geriau 
patinka! Tokiu atveju, jis nedėkingas iš
dykėlis! Man labai gaila to gerumo ir 
meilės, kurią mes jam parodėme.

Nežiūrint to, geraširdis farmeris, taip 
pat labai, kaip ir jo žmona, mylėjęs ma
žąjį raudonodį, nenuilstamai teiravosi 
apie dingusį. Bet visi rūpesčiai nuėjo nie
kais. Jono nesurado, nei savo noru jis 
negrįžo, ko slaptai tikėjosi Morta.

Abejotinos naujienos.
Nenuilstąs laikas palaidojo vienuoli- 

ką vasarų ir žiemų, skaitant nuo mažo
jo raudonodžio žuvimo. Broliai Upiniai dar 
vis gyveno laimingi ir patenkinti su vai
kais savo farmose, kurios dabar buvo daug 
didesnės, atrodė gražesnės ir geriau su
tvarkytos. Kiekviena jų buvo aptverta 
aukšta ir stipria rąstų užtvara. Abu bro
liai, bendrai susitarę, nusprendė apsi
tverti ta saugia užtvara, nes per pasku
tinius keletą mėnesių toje apylinkėje bu
vo atsitikimų, kurie parodė, kad jų sau
gumas nėra toks tikras, kaip per ilgus 
metus iki šiol. Tarp kelių apatšų gimi
nių prasidėjo abejotinas ir vertas dėme
sio bruzdėjimas. Susivieniję su nenaudė
liais baltaisiais, iš pašaukimo plėšikais ir 
arkliavagiais, indėnai ėmė puldinėti ir 
plėšti farmas, išniekindami ir žiauriai iš- 
žudydami nesuspėjančius pabėgti gy
ventojus.

Prasidėjus taip vadinamai indėnų va
sarai — vėlybam rudeniui, užėjo gražios 
ir šiltos dienos. Alfas kaip tik sėdėjo su 
savaisiais prie pietų stalo. Sulojo šunes 
ir įėjo Jonas, antrasis Motiejaus sūnus. 
Visi jį linksmai pasveikino. Jis atsisėdo 
tarp jų.

— Aš matau, — nekantriai tarė Al
fas, kurio galvoj ir barzdoj jau buvo daug 
žilų plaukų, — kad tu atvyksti su ypa
tingom žiniom. Tai man išdavė pirmasis 
tavo žvilgsnis įeinant. Tiesa? Juk spėjau?

Brolėnas gyvai linkterėjo.
— Tėvas siunčia mane, — atsakė jis,— 

ir prašo pasakyti tau, dėde, kad būtu
mėt labai atsargūs.

— Ar kas naujo atsitiko? — paklau
sė dėdė, kurio lygi kakta susiraukšlėjo

— Jūs dar nieko negirdėjote? Perei
tos savaitės penktadienį apatšai, susijun
gę su plėšikų gauja, apipuolė Vilkenso 
farmą, ten,“prie Velnio Liūno. Jie ją iš
plėšė ir sudegino. Pats Vilkensas liko 
sunkiai sužeistas, o vyriausias sūnus Jo
nas ir vienas negras užmušti.

— Vilkenso farmą? Bet juk ji šioje 
pusėje, kokių 15 mylių atstume nuo mū
siškės! — sušuko tėvas.

— Taip, — patvirtino Jonas, — bet 
tai dar ne viskas: pereitą naktį tas pats 
likimas ištiko senojo Roberts’o farmą 
prie Bearkreek. Nelabieji viską nusinešė 
ir sudegino trobesius. Iš visų gyventojų 
tik jauniausias berniukas — Jurgis išsi
gelbėjo, nes jam pavyko pasprukti į 
mišką. Juk Robertsas gyvena dar kelio
mis myliomis arčiau mūsų, negu Vil
kensas!

Liūdnos atsilankėlio žinios blogai nu
teikė šeimyną; labiausiai susirūpino mo
terys. Visus apėmė jaudinantis neramu
mas.

— Bet nėra pasakyta, kad banditai 
būtinai ir mus aplankys! — sušuko Pra
nas piktai.

— Bet nesuprantu, kodėl valdžia į 
visa tai pro pirštus žiūri!...— išreiškė sa
vo mintį Mykolas.

— Ką ji gali padaryti? — pastebėjo 
Jonas, patraukdamas pečiais. — Juk pa
skelbta, kad sudaromi būriai prieš plėši
kus, bet jūs žinote, kad šiame krašte tai 
sunku greit atlikti. Todėl mano tėvas 
mano, kad mes turime viens kitam padė
ti. Kitą sekmadienį viso krašto farmeriai 
nutarė susirinkti pas šios apylinkės per- 
dėtinį Mr. Ričards’ą. Tu, dėde, rodos pa
žįsti jį, tą mažą, storą vyrą, kurs turi 
prie Juodosios Daubos krautuvę.

— Labai gerai jį pažįstu. Į susirinkimą 
būtinai nuvyksiu. Jau pats laikas tai ban
dai parodyti dantis. Šiaip ar taip kalbant, 

iki sekmadienio dar 4 dienos. Nemanau, 
kad šie niekšai praleistų jas nieko ne
veikdami.

Alfas norėjo atsikelti. Brolėno žinia 
sugadino jam norą valgyti. Tuo pat lai
ku ore suskambėjo garsus „alio!”, pasi
girdo šunų lojimas. Kažkas kalbėjo su 
negru. Greitai atsivėrė durys ir ant 
slenksčio pasirodė gana jaunas vyras, iš 
rūbų labiau panašus į pirklį, negu į ūki
ninką ar medžiotoją.

— Good day2) visiems, — linksmai 
prašneko ateivis.

Visi smalsiai sužiuro. Ateivis, atrodė, 
esąs simpatiškas ir malonus, bet kažko
dėl nedarė gero įspūdžio. Jis turėjo įžū
lias, neramiai slankiojančias akis ir kum
pą erelio nosį. Jam labai netiko platus, 
labai suteptas raištis, užrištas per kaktą 
ir dešinį skruostą.

Bet panašiais atsitikimais prerijų vai
šingumas neleido daug teirautis ir klau
sinėti. Svetimasis atvyko kaip svečias, 
taigi, jis turėjo būti maloniai priimtas. 
Alfas jį pasveikino ir pasiūlė vietą prie 
stalo. Į ateivio klausimą, ar jam bus leis
ta čia pernakvoti, buvo teigiamai at
sakyta.

— Jūs nesate iš šios apylinkės, bi
čiuli?

— Berods ne, mister3), — atsakė sve
timasis su nuslėpta šypsena, kuri nepati
ko sąžiningam žemaičiui, — vadinuosi 
Phog, mister, ir esu kailių pirklys. Noriu 
apžiūrėti, ar galima bus čia varyti biznį.

— Jūs savo ryšulius palikote ore?
— No4). Prie savęs turiu tik vieną 

ryšulėlį. Likusius daiktus palikau Cla- 
rendon'e. Dabar noriu šioje apylinkėje 
apsižiūrėti, o tik tada grįšiu ir atsiimsiu 
kailius.

— Tai vadinama „atsargi prekyba“.
—> Esu visada atsargus, ypač šiuo at

veju dėl tam tikrų priežasčių. Apie šias 
apylinkes man papasakota daug negero. 
Girdėjau, kad čia labai nesaugu—indėnai 
karo kely. Piratų bandos! Turiu labai 
maža noro dirbti tiems ponams ir leisti 
atimti mano teisingai pelnytą turtą, o 
dėkingumo ženklan gauti kirvio smūgį į 
pakaušį.

Tuo kalba nukrypo į opiausius die
nos klausimus. Visi šeimos nariai, ne
išskiriant nė Joną, dalyvavo pasikalbėji
me. Ateivio elgesys ir jo kalba nepatiko 
farmeriui. Po kurio laiko Jonas pasakė 
turįs keliauti.

— Būk toks geras, dėde, ir parodyk 
man arklį, apie kurį kalbėjai, — tarė jis 
keldamas.

Alfas nustebęs žvilgterėjo, nes nė vie
no žodžio nebuvo kalbėta apie betkokį 
arklį. Greitas brolėno žvilgsnis perspėjo 
jį apie slaptą šių žodžių reikšmę.

— Visai teisingai, brangus Jonai, — 
tarė jis greit pakilęs ir išėjo į tvartus.

— Ką tu man nori pasakyti? — pa
klausė jis, nuėjus toliau nuo namų.

— Dėdė, — tarė rimtai sūnėnas, — 
tas mister Phog man visai nepatinka.

— Ir man ne.
— Saugokitės. Man teko girdėti, kad 

kai kuriais atvejais plėšikai siunčia vie
ną šnipą pirmą, kuris, prisidengęs kokiu 
nekaltu rūbeliu, išklausinėja numatytos 
apiplėšti farmos gyventojus ir sužino 
brangenybių slėpynes.

Likęs nakčiai, toks šnipas slaptai ati
daro namų duris ir užtvaras.

— Tai būtų biauru, Jonai. Kas man 
daryti? Bet tu gali ir klysti. Pagal vieti-

1) Tėve — indėniškai.
2) Laba diena — angliškai.
*) Pone. 4) Ne. .
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nius papročius būtų negirdėta, jeigu aš 
neparodyčiau jam įprasto vaišingumo.

— To tu negali daryti, dėde. Žinoma, 
savo įtarimais pats nesu visai tikras. No
riu jus tik perspėti, dėde, kad būtumėt 
atsargūs. Juk plėšikai gali pas vieną iš 
mūsų atsilankyti. Be to, mes priklausome 
prie turtingiausių farmerių skaičiaus, o 
žmonės mus laiko turtingesniais, negu iš 
tikrųjų esame. Stebėk tą žmogų. Jeigu 
mano įtarimas kuo nors pasitvirtintų, tuo
jau duok mums žinią, o mes atvyksime į 
pagalbą. Tam niekšui nė žodžio apie tai.

— Žinoma, ne, — sutiko Alfas ir pa
lydėjo atsisveikinusį brolėną iki užtvaros.

Jonas bakstelėjo pirštu į vieną stiprių, 
ąžuolinių užtvaros rąstų?

— Jeigu vartus gerai uždarysite, — 
jie ne taip greit įsilauš.

— Tuo atveju, jeigu jie perliptų už
tvarą, mes per šaunamas angas galime 
aprėpti visą užtvertą plotą, — pastebėjo 
Alfas. — Na, tikėkimės, kad šio bandy
mo nereiks daryti.

IŠDAVIMAS.
Alfas, kurio nepasitikėjimas brolėno 

buvo dar sustiprintas, per likusias iki va
karui valandas rūpestingai ir atsargiai se
kė savo svetį. Šis nepadarė nieko tokio, 
kas sustiprintu jo nepasitikėjimą. . Jeigu 
mister Phog tikrai buvo apgavikas, tai 
jis buvo labai gudrus ir nuostabiai tikrai 
vaizdavo kailių pirklį. Jis kuo maloniau
siai kalbėjo su farmerių, su namų šeimi
ninke ar su vaikais, buvo mandagus ir pa
stabus Paulei, pasakojo iš savo gyvenimo 
įvairius įdomius nuotykius, smulkiai tei
ravosi kailių, galvijų, arklių ir grūdų kai
nų. Farmeris jau buvo linkęs manyti, kad 
įtardamas, darąs apsilankėliui skriaudą. 
Bet tuo laiku jo dėmesį atkreipė keletas 
suktų klausimų.

— Tas jaunas žmogus, kuris čia buvo, 
berods, jūsų giminaitis? — pasiteiravo 
tariamasis mister Phog, — ar jis čia ne
toliese gyvena?

Morta norėjo atsakyti, bet Alfas ją 
pertraukė:

—• Mes esame kaimynai, bet tik čio
nykščių supratimu. Mano brolio farma yra 
kelių mylių atstume nuo manosios.

— Gaila man jūsų, — tarė mister 
Phog, — kitokiu atveju jūs galėtumėt, 
esant reikalui, vienas kitam padėti. 0 
gal jūs turite artimesnių kaimynų?

— Deja, ne,
— Tai gal esate pasirengę kitu būdu 

apsisaugoti? Jūsų atskirai gulinčiai far- 
mai tai būtinai reikalinga. Atvirai pasa
kius, aš nekaip jausčiaus jūsų vietoj. Esu 
kiek bailaus būdo ir nepripratęs prie miš
kų ir prerijos, kaip kad jūs.

— Man nuostabu, kad pirklys gali 
būti bailus. Juk jis ištisas dienas klajo
ja vienas laukinės gamtos prieglobsty. 
Mums užtenka mūsų gerų šautuvų, o jei 
kas mus užkabintų, jam tektų įsitikinti, 
kad mes mokam juos vartoti.

— Juo geriau jums. Ar jūs turite dar 
daugiau vyrų, be tų, kuriuos mačiau val
gant?

— Ar maža 4 suaugusių vyrų?
Mister Phog patraukė pečiais.
— Hm... nežinau... — tuo jis baigė šį 

pašnekesį.

Likusį iki vakarienės laiką jis pralei
do tylėdamas. Po vakarienės paprašė, 
kad jam parodytų jo miegamąją vietą.

Alfas tylėdamas palydėjo svečią į ne
toli gyvenamo namo stovintį pastatą, ku
riame buvo maža kamaraitė su vieninte
liu langu į gyvenamą namą. Paprastai jo
je gyveno Samas. Farmeris pirkliui nak
vynei tyčia išrinko tą vietą, nes iš kam
bario, kuriame jis su sūnumis miegojo, 
galėjo aiškiai sekti kamarėlės langą ir 
duris. Aprūpinęs svečią,' jis grįžo ir pra
nešė saviesiems apie Jono įtarimą ir sa
vo stebėjimo pasekmes. Jo žodžiai sukė
lė didelį nerimą.

— Tėve, — tarė Mykolas, — kai aš 
po pietų įėjau, mūsų svečias buvo kamba
ryje vienas. Aš jį radau apžiūrinėjantį 
mūsų ginklus. Bet juk tai nieko blogo, to
dėl neatkreipiau dėmesio. Dabar man tai 
atrodo įtartina. 0 gal jis buvo paėmęs 
ginklus į rankas? Geriau bus patikrinus 
juos.

Jaunasis vyras paėmė šautuvą ir ap
žiūrėjo užtaisą.

— Viešpatie! — sušuko jis, — tas 
niekšas išėmė kulkas! Antrame šautuve 
irgi tas pats! Tai velniškas gudrumas, bet 
jis apsiriko .,.

— Ar nevertėtų su juo tuoj pasikal
bėti?

— O kam? Jis išsimeluos ir tuo nie
ko nelaimėsime. Be to, pastebės, kad mes 
suuodėm, kas jis per paukštis ir kokius 
turi planus. Ne! Ne! Šį klausimą turime 
kitu būdu spręsti. — Šamai, — įsakė 
gudrioji šeimos galva bernui, —- išeik ir 
patikrink užtvarą. Tu, Mykolai, peržiū
rėk šautuvus. Užtaisyk juos ir padėk pa
raką bei kulkas prieinamoje vietoje, kad 
reikalui esant būtų po ranka. Pranas at
sistos prie mūsų kambarėlio lango ir stro
piai stebės kamaraitės duris ir langą. Pa
statas turi tik tą vieną išėjimą ir jeigu 
tas niekšas norės mus išduoti, turės pro 
jį išeiti, o tada Pranas jį pastebės,

— Aš manau, jis tol nepradės veikti, 
kol viskas aprims ir atrodys, kad mes 
sumigome, — įterpė Pranas.

— Tikriausiai, bet vistik bus geriau, 
jei mes jo neišleisime iš akių.

— Ar nebūtų patartina kuo greičiau
siai duoti žinią dėdei Motiejui? — pasiūlė 
Morta, — jei jie sužinos, kad mums atėjo 
pagalba, gal būt, atsisakys savo suma
nymo? Būtų baisu, jei įvyktų kraujo pra
liejimas.

—1 Tikrai baisu, — pritarė susimąstęs 
farmeris, — bet nejaugi duosimės plėši
kams žudomi? Su pranešimu dėdei pa
lauksime valandėlę.

— Kam gi laukti, brangus Alfai?
— Nes tas niekšas seks mus. Be to, 

dar per tamsu. Už valandos patekės mė
nulis, tada lengviau galima bus rasti taką 
per mišką.

— Bet ką siusime? — vėl susirūpino 
šeimininkė.

— Taip, ką siusime? — paklausė susi
mąstęs Alfas. — Tas klausimas jau seniai 
kvaršina man galvą.

Pranas, Mykolas, Samas ir Vytautas 
pasisiūlė eiti.

—- Aš neabejoju, kad kiekvienas iš 
jūsų pasiryžęs, — linkterėdamas tarė tė
vas. — bet mūsų tik 4 vyrai...

— Penki, tėve, — užsigavusio tonu 
atsiliepė penkiolikos metų Juozukas.

— Mes negalime be kurio nors iš mū
sų apsieiti. Nežinia, kas gali atsitikti.

— Tai leiskit man eiti, — sušuko Mor
ta, o Paulė, tuo pat laiku pridėjo:

— Aš atliksiu šį žygį!
— Jokiu būdu! — griežtai pasiprieši

no farmeris. — Ši kelionė ne be pavo
jaus. 0 gal nelaboji banda jau apstatė 
mus sargybomis?! Be to, pasiuntinys turi 
gerai žinoti miško taką. Jūs paklystumėt 
arba įkliūtumėt į dagiuosius greenbriars 
krūmus.

— Tai siųski mane, tėve, — tikru pa
siryžimu ir drąsa žibančiom akutėm vėl 
pasisiūlė Juozukas, — aš gerai žinau ke
lią. slinkti moku tyliai, kaip įgudęs me
džiotojas ir būsiu labai atsargus. (B. d.).

EKONOMINĖ 
KARIŲ 
BENDROVĖ
Kaunas, Laisvės alėją 23 Nr.

VISKAS SKAU
TAMS IR PIGIAU
SIOMIS KAINOMIS.

Karo invalidams šelp
ti komiteto įmonės.
Kaunas, Duonelaičio g. 37a, tel.600

Įvairūs ženklai, antspaudos, štampai, 
monogramos, uniforminės sagos. Pato
giausiomis sąlygomis uniforminį bei 
civilinį drabužį pasisiūdinsite įmonė
se, — darbas geras, nebrangus.
Didelis medžiagos pasirinkimas 
krautuvėje, Laisvės ai. 18, tel. 616.
Įvairūs ženklai, kepurės, vėliavos, dir
žai, spalvotos medžiagos priedams, 
galionas, sutažas, antpečiai ir kt. .

Br. TILMANS ir K?
AKCINĖ BENDROVĖ KAUNE
Fabrikas visokios rūšies sraigtų su srie
giais medžiui ir metalui. Varžtų, verže- 
klių, ripkelių* kniedžių, vielos ir vinių.
Aliuminiai ir emaliuoti indai.
Plūgų noragai ir plūgų patyčios.
Einamosios sąskaitos :
Lietuvos Banke nr. 53. Lietuvos Ko
mercijos Banke nr. 131.
Telegramų adresas:

TILMANS KAUNAS. Telef. Nr. 84.
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SKAUTO

' P. Lazaravičus-Lazius.

MIŠKO KAKALIUS.
OPERĖTĖ.

1. 
Prologas.

(Jaunas, skautiškai apsirėdęs, skautas 
šauniai deklamuoja).

Jau pavasaris miškuose
Kelia puotas ir juokauja,
Saulė šilko vystykluose
Beria spindulius su sauja.

Ei, gana, gana namuose, 
Skaute! Renkis į kelionę — 
Miškai čiauškia, žaisim juose, 
Paukščių dainas pavilioję.

Skautų dainos, skautų juokas 
Plauks miškais, žavės padangę, 
Degs laužai ir dūmai tuoksis 
Su tamsa, puotą surengę...

(Orūnas).
2.

Veiksmo vieta: plati, žolėta miško 
aikštė. V e i k ė j a i:1 nuo dešimties iki la
bai daug, žiūrint vietos erdvumo, skautų, 
miško karalius su dvylika dukterų, kiš
kis, voveraitė, avinėlis, kalbantys me
džiai, gėlės, žiogas su žiogelių orkestru, 
senė skruzdė su vaikais — darbininkais 
ir kt.

Girdėti artėjantis trimito garsas: Triū, 
triū, triū... (Paskui, nutilus trimitui, pasi
girsta pirma tylus, toliau vis aiškėjantis 
skautų dainavimas: 
SKAUTAI: Vai eisim į žaliąją girią,

Ir paukščių klausysim dainas!
Ir pinsim vainiką mes gražų
Iš medžių lapelių žalių,
Iš medžių lapelių žalių,
Ir jųjų mažųjų šakų!
(Toliau tęsia trimitas).

TRIMITAS: Triū, triū...
SKAUTAI? Ir jųjų mažųjų šakų, 
TRIMITAS: Triū, triū ...
SKAUTAI: Čia rasim gėlelių gražių, 
TRIMITAS: Triū, triū... _ 
SKAUTAI: Ir kiškio kopūstų rukščių, 
TRIMITAS: Triū, triū...
SKAUTAI: Čia visa paukštelių daugybė, 

Ir jųjų balselių grožybė. 
(Džiaugsmingai žvalgosi).
(Skautai išeina j aikštę ir stoja pusra

čiu. Viduje vadas ir trimitininkas. Gyvai 
pasikeisdami).
VADAS: Ei draugai,
VISI? Ir giružė jau čionai!
VADAS: Čia tokia aikštė plati, 
VISI: Ir gėlėta ir graži!
VADAS: Čia ir saulė puikiai šviečia, 
VISI: Mūs šešėliai nepaliečia!
VADAS: Čia girdėti paukščių dainos, 
VISI: Kiek čia džiaugsmo, kiek palai

mos! (Taip kartoja keletą kar
tų).

VADAS: Ei, nurimkit,
Ir už darbo visi imkit!
Reik pririnkti daug gėlelių
Ir prilaužti daug šakelių.
Reik nupint vainiką ilgą, 
O dienos jau neperilga!
Triū, triū ...
Eik tu, Algi (ranka nurodo), laužt šakų 
Balto beržo svyruonėlio, 
Dėl vainiko vainikėlio!
Triū, triū ...
Eik tu, Jonai, laužt šakų, 
Nuo drebulės drebulėlės.

Bus gražesnis vainikėlis! 
Triū, triū ...
Eik tu, Alfai, laužt šakų 
Nuo karaliaus ąžuolėlio, 
Dėl vainiko, vainikėlio. 
Triū, triū ... (kitiems) 
Jūs skubėkit rinkt gėlių, 
Kurios žydi, kurios gražios, 
Kurios didelės ar mažos. (Prieidamas 
prie beržo).
Aš nulaušiu pirmą šaką, 
O kiti lai mane seka. (Laužia).

BERŽAS: Ai, ai,
Ką jus darote, vaikai!
Ai, aiii...
Ką jūs darote, jūs vaikai! 
Kuo jus nuskriaudė beržai, 
Kad sumanėt mus kankinti 
Ir šakas nuo mūsų skinti? 
Juk ir mums skaudėti ima, 
Kai šakas nuo mūsų skina, 
Kai lapus nuo mūsų brauko, 
Arba tošę — odą laupo!... 

SKAUTAI: (Labai išsigąsta).
Beržas baras!
Svieto galas! 
Beržas baras!

• Kas čia daros? ...
BERŽAS: (Aštriai ir didingai). 

Pamiršo žmonės gadynę seną, 
Kada taip gerbė beržo balaną, 
Kada gamino kambariui šviesą, 
Iš beržo ilgo, iš beržo tiesio. 
Dabar tik šluotą iš manęs daro, 
Iššluoti grjčiai, šluoti kamarai. 
Arba vaikėzai miškan atėję, 
Šakeles mano visas genėja! 
Skauda man širdį, 
Niekas negirdi... (Pratęsdamas).

Ai, ai, ai... 
Verkime beržai... 
Verkim, ūžkim, beržai, gauskim, 
Liūdną, liūdną dainą auskim ... 
ŪŪŪŪ... Ūūū... (Po valandėlės į vaikus). 
Ko jūs stovit?
Ką galvojat?
Ar dar manot mane skausti, 
Iš manęs vainiką austi? 
Ir kankinti mano kūną, 
Ką jūs manot, jūs dykūnai? ... 

VADAS: (Lenkdamasis).
Berže ponas!
Būk malonus, 
Mes neliesime šakų, 
Kad nekelti tau skausmų. 
Pasakyki tu mums taip:

■* Ką tuomet daryti reik, 
Jei mama mus siųstų šluotų 
Ir į rankas peilį duotų? 
Ką tuomet daryt?

VISI BERNIUKAI:
Ką tuomet daryt, 
Meldžiam, meldžiam pasakyt?

BERŽAS: Ei, vaikai, gudruoliai jūs, 
Tuomet prašom eit pas mus! 
Apatines šakas pjaukit, 
Tik viršūnės nepalaužkit. 
Bet tada, kada nereikia, 
Nepalieskit beržo sveiko, 
Nes ir jis gyventi nori, 
Džiaugtis saule, daigaus toliu!

VADAS: (Nusilenkia beržui ir eina prie 
eglės).
Štai čionai eglelė, 
Nusilaužkim jos šakelę. 
Ir įdėkim į vainiką, 
Kad negrįžtume namo dyki! (Laužia).

EGLĖ: (Verksmingai).

Ai.. ai,
Ką jūs darote, vaikai!
Jūs nuskriaudžiat eglę seną, 
Šimtus metų ką gyvena, 
Ji žaliuoja ruduo, žiemą, 
Puošia laukus, puošia pievas! 
O čionai vaikų būrelis 
Jos šakas nulaužti gali! (Liūdnai, iš 
reto).
Aš eglė sena, skarota, 
Nusiminus, ašarota, 
Verkiu, kai jie mane skaudžia, 
Ir manąsias šakas laužia ... (Po trum
pos pauzos į vaikus).
Ką jums blogo padariau, 
Dyglio rankon nevariau!...

SKAUTĖS: (Labai nustebusios, patyliai).
Šiandien miškas stebuklingas, 
Medžių kalbos tos graudingos ...

VADAS? Triū, triū, 
Nelieskime eglių!

SKAUTĖS: Ji dejuoja, 
Aimanuoja...

VADAS: Triū, triū,
Rasim drebulės šakų! (Eina prie dre
bulės ir laužia šakas).

DREBULĖ: (Balsu verkia).
Ūūūū ..,
Skauda širdį nuo vaikų ...
Ūūūūū ...

SKAUTAI: O...
Drebulėle, ko?
Ko tu verki, 
Ko vaitoji? 
Ko vaitoji? 
O, mieloji?

DREBULĖ: O, vaikučiai, 
Nebelieskit man šakučių! 
Ot, taip visą mane skauda, 
Kai šakas kas mano laužo! 
Vai ką blogą padariau, 
Ar ką nuskriaudžiau, bariau?! 
Aš silpniausias medis miško, 
Bijau visko, net ir kiškio, 
Mano dreba tuoj lapeliai 
Ir labai skaudu širdelei...

SKAUTAI: Vai, sesele, 
Drebulėle, 
Nebeverki!
Nebeverki, drebulėle!

VADAS: Nebelaušim šakų tau, 
Tik neverk, neverk daugiau! 
Lik laiminga, liki sveika, 
Ir perspėk kiekvieną vaiką, 
Kurs tave nuskriaust norėtų, 
Ar šakas žalias genėtų! 
(Vaikai lenkiasi drebulei ir eina prie 
ąžuolo).

VADAS: Triū, triū,
Lipk į ąžuolą, Baltruk!
Laužk šakas, kurios lapuotos, 
Tarsi storos, gražios šluotos!

ĄŽUOLAS: (Piktai).
Vai nedrįsk, vaike, lipti, 
Ir į mano šakas kibti...

SKAUTAI: Medžiai baras, 
Svieto galas ...

ĄŽUOLAS: (Kietai)., 
Griežtai aš jums įsakau: 
Bėkit, bėkit ką skubiau! 
Vai šakų nelieskit medžių, 
Nei silpnų gėlių stiebelių ... 
Aha, štai 
Jau čionai jisai!

MIŠKO KARALIUS: (Žaliai apsirėdęs di
dingas senis. Eidamas remiasi žaliuo
jančiu medeliu. Jį supa 12 karalaičių 
— jo dukrelių. Jos vilki žaliomis ilgo
mis suknelėmis. Vaikai slepiasi po 
egle).
Aš iš savo rūmo aukšto, 
Kuomet srėbiau putrą šaukštu, 
Skundą išgirdau medelių, 
Savo mylimų vaikelių! (Į medžius 
sukdamasis, meiliai).

(Tęsinys IV virš, pusi.)
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SKAUTŲ ĮSTATAI — ATBULAI 
PAŽIŪRĖTI.

I. Kai tu pasakoji atsitikimus — ga
li drąsiai meluoti ir perdėti. Pasakojimas 
bus įdomesnis, bet niekas nelaikys tavęs 
garbingu ir tiesiu žmogumi.

II. Dažnai yra linksma pasijuokti iš 
kitų žmonių papročių ir įsitikinimų. Kar
tais su pavydu žiūri į kitas tautas, ir sa
vo tėvynę statai į paskutinę vietą. — 
Argi manai; kad taip elgdamasis esi išti
kimas Dievui ir Tėvynei?

III. Kai tu būni egoistas, rūpiniesi 
savo patogumu ir nauda, tu darai „gerą 
darbelį” tik sau pačiam, nors aplinkiniai 
žmonės žino, kad tu esi skautas. Bet jie 
žino, kad tu nesi tikras skautas, nes 
tikras skautas visada ieško progos ki- 
t i e m s padėti.

IV. Stenkis visur iškelti save aukš
čiau už draugus, užimti geresnę vietą ir 
panašiai. Bet tuo tu įrodysi, kad nesi 
draugiškas.

V. Tu privalai nesveikinti pirmas ki
tų, ypač vadų ir skaučių, kad įrodytum, 
jog nesi nei mandagus nei riteriškas.

VI. Miške tikrai garsiai dainuok ir 
kelk didelį liarmą, kad žvėrys suskubtų

Kolektyviniai gerieji skautų darbeliai
Paskutiniame Skautų Aido numeryje, 

kalbėdami apie geruosius skautų darbe
lius, kolektyvinį gerą darbą taip apibrė
žėme: kolektyvinis yra toks geras darbas, 
kurį įvykdo ne vienas asmuo, bet kolekty
vas — skiltis, draugovė, tuntas, laisvos 
grupės arba net visa sąjunga. Tokie ko
lektyviniai geri darbai yra didesni, kaip 
individualiniai, organizuojami platesniu 
mastu ir turi ryškesnį visuomeninį po
būdį. Iš apibrėžimo jau aišku, kad juos 

Visi, visa draugovė ligi vieno, subėgom 
gesinti gaisro, padaryti kolektyvinio gero 

darbelio.

Prasmingas geras

darbelis artimui.

nuo tavęs pabėgti. Retai sutinkamus au
galus rauk su šaknimis kad jie pasidary
tų dar retesni. Tuo tu visai aiškiai paro
dysi, kad įstato „būk gamtos draugas” 
tu iki šiol dar nesi supratęs.

VII. Tu turi neklausyti vadų įsaky
mų ir skautų įstatų, jeigu nori, kad ta
ve negarbingai išprašytų iš brolijos. Įsi
dėmėk: skautas yra paklusnus.

VIII. Jei dėl kurios nors priežasties 
tu esi susierzinęs, tai pareikšk savo blogą 
nuotaiką tikrai triukšmingai ir smarkiai, 
kad visi pažintų tavo būdą ir žinotų, kad 
tu negali būti linksmas ir patenkintas.

IX. Jeigu turi pinigų, tai išleisk juos 
lengva širdimi. Juk tu manai, kad kol 
pats nieko neuždirbi, tol taupumo įsta
tas tau nėra privalomas.

X. Jei tu blogai galvoji apie savo 
artimą, jei tau patinka negražios kalbos, 
ir norėtum įsikąst į dantis papirosą, kad 
būtum „vyras”, jei vaikščioji nešvarus ir 
apsileidęs — tada kiekvienas žino, kad 
tu esi liurbis ir nesi blaivus ir skaistus 
mintyse, kalboje ir darbuose.

gali organizuoti įvairių skautiškų vienetų 
vadai. Aš manau, kad vienetų vadai ne 
tik gali, bet ir privalo tokius platesnio 
masto geruosius darbus suorganizuoti. 
Juk labai dažnai skautas vienas pats var
žosi kurį nors gerą darbą padaryti, jam 
stinga valios prisiversti, jį sulaiko įvai
rios, jo manymu, labai sunkios aplinkybės, 
o tuo tarpu bendrai dirbant, kiekvienas 
skautas lengviau užsikrečia gerojo darbo 
nuotaika ir beveik be kliūčių išgyvena

Dievas rūpinasi visais, bet pirmiausia 

Jis pasirūpina tais, kurie rūpinasi kitų 

gerove.

visuomeninį artimo meilės jausmą. Dary
dami geruosius darbelius, skautai pasie
kia dviejų dalykų: 1. auklėjasi, dorinasi 
patys ir 2. suteikia pasitenkinimo ar net 
laimės kitiems. Tiedu dalykai jungiasi 
vienas su antru ir yra net neatskiriami. 
Gražiausiai šiuo atveju yra išsireiškęs 
mūsų mylimasis žilagalvis jaunuolis a. a. 
Tumas - Vaižgantas: „Ieškojau laimės ki
tiems, bet pats ją atradau“. Taigi, ir skau
tams tik šiuo keliu reikia eiti.

Kolektyviniems geriems darbams da
ryti yra be galo daug progų, tik reikia 
apie save gerai apsižvalgyti, pav., skiltis 
ar draugovė renka iš savo namiškių ir 
pažįstamų senus batus ir pataisiusi dova
noja vargšams, padeda išvalyti mokyklos 
sodą, tam tikromis dienomis organizuotai 
lanko senelių ar vaikučių prieglaudą ir 
surengia jiems pramogą, aptveria kurio 
nors skauto sodą tvora, supiausto ir su
skaldo neturtingos našlės malkas, daly
vauja gelbėjimo darbuose gaisrui esant, 
neturtingai šeimai padeda persikraustyti 
į kitą butą, lanko sergantį draugą ir vi
suomet jam ką nors malonaus padaro, su
tvarko ir papuošia karių, kokio visuome
nės veikėjo, rašytojo ar draugo kapus, 
sulopo neturtingos šeimos lūšnos stogą, 
surengia varguomenės vaikams Kalėdų 
eglutę, įrengia dideles lesyklas paukšte
liams, įkelia inkilus, parengia įvairių do
vanėlių okupuotojo krašto jaunuomenei, 
stovyklaudami padeda ūkininkui kokius

Kai kuriuos tokius kolektyvinius gerus 
darbus galima numatyti iš anksto, o kai 
kurių numatyti negalima. Iš numatomųjų 
grupės skautiškas vienetas turėtų bent 
vieną pasirinkti ir per metus planingai jį 
atlikti. Nenumatomus, bet gyvenime pa
sitaikančius, nereiktų leisti pro šalį, bet 
skautiškai budint pastebėti ir taip pat 
atlikti.

Nuo kolektyvinių gerų darbų reikia 
skirti vadinamąsias gerųjų darbų dienas 
ar savaites. Gerųjų darbų dienomis ar 
savaitėmis ir paskiri skautai stengiasi pa
daryti kiek galima daugiau individualinių 
gerų darbų, ir skautiški vienetai — ko
lektyvinių gerų darbų. Tokios gerųjų 
darbų dienos ar savaitės turi ir propagan
dos tikslų. Jas rengiant ypač reikia sau
gotis, kad propagandinis ar pasirodymo 
momentai nenustelbtų esminių tikslų. To 
lengvai galima išvengti, ir dėl to tokių 
dienų ar savaičių organizavimo nereiktų 
atsisakyti. Kiek žinoma, yra kilusi mintis 
surengti visos sąjungos gerųjų darbelių 
dieną. Jos laukdami turėtume gerai pa
sirengti, o sulaukę tikrai skautišku sąži
ningumu atlikti mūsų pareigą.

Vyr. sktn. K. Palčiauskas.
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Šio ženklo kilmė
Skautų-čių organizacija yra žymi ne savo didumu, ne savo narių skaičiumi, 

bet savo gera veikla ir tikrais skautais. Todėl kiekvienas turim būti geras skautas.

(Paimta iš Narbuto užrašų).

Kai kryžiuočiai, pasinaudoję suirute, 
kuri karaliui Mindaugui žuvus įsigalėjo 
Lietuvoje, kelis kartus sunaikino šventą
sias romuvas prie Nevėžio ir Dubysos, 
kunigaikštis Šventaragis sumanęs pasta
tyti didžiulę dievaičio Perkūno garbei 
žinyčią Neries ir Vilnios santakoj.

Būdami stabmeldžiai, senovės lietu
viai buvę prietaringi, tikėję burtais ir 
nieko nepradėdavę, nepasitarę su burti
ninkais, burtininkėmis, kerėtojais ir dievų 
valios skelbėjais, kurių .tuomet Lietuvoje 
daugybės būta. Vieni jų burdavę iš van
dens putų, kiti iš dūmų, druskos, vaško, 
paukščių skridimo, vėjo linkmės ir iš ki
tų gamtos reiškinių.

Tai ir kunigaikštis Šventaragis, 96 me
tų senelis, pamaldus ir tikįs, pradėdamas 
statyti Perkūno šventyklą, sumanęs pa
sitarti su žyne.

Kunigaikštis žinojęs žynę Burinimę, 
gyvenusią tuomet Žemaičiuose, Nemuno 
žemupy. Pasiuntęs pas ją kunigaikštis 
Šventaragis 6 rimtus senius su gausiomis 
ir brangiomis dovanomis, norėdamas pa
tirti, kokia bus statomos šventyklos 
ateitis.

Sumani burtininkė, padariusi keletą 
burtų, pranašavusi, kad šventykla tol tę- 
sesianti, kol lietuviai busią stabmeldžiais. 
Burtininkė įsakius padaryti ir nuvežti 
kunigaikščiui Šventaragiui 122 plytas, su 
išrašytais jose įvairiais ženklais, kurie tu
rėję reikšti gerus ir blogus metus. Pasku
tinėj plytoj buvęs išraižytas kryžiaus 
ženklas su dviem skersiniais. Tai buvęs 
spėjimas, kad kai ateisianti to ženklo 
eilė, krikščionys išnaikinsią stabmeldys
tę ir pačią šventyklą sugriausią. Kuni
gaikštis tas plytas liepęs įmūryti pietų 
pusėje.

Burtininkės pranašavimai išsipildę, 
nes už 12 metų Jogaila, tapęs len
kų karaliumi, pats buvo pakrikšty
tas ir įsakė pakrikštyti visus lietu
vius, sugriovė šventyklą, o ant jos pa
matų pastatė katedros bažnyčią. Kryžius 
su dviem skersiniais nuo to laiko pra
dėta vartoti Vyties raitelio skyde, ir tat 
reiškę, kad krikščionys nuveikė stabmel
džius.

Šis ženklas Lietuvos skautų lelijoj ir 
skaučių rūtelėj reiškia tėvynės meilę ir 
paties savęs pergalę.

Pergalės Sesuo.

Šiandie mes visi turime eiti iš vien ir 
visais būdais rūpintis, kad mūsų krašto 
jaunimas tikrai galėtų džiaugtis po skau- 
tybės vėliava.

Tai savo pareigos vykdymu, skaute, 
parodyk pavyzdi!

Šifras
Žaidimuose ir įvairiose rungtyse daž

nai praktikuojama vartoti įvairius sutar
tinius šriftus bei šifrus. Juk kiekvienas 
raštingas žmogus lengvai perskaito kito 
rašytą raštą ir viską sužino. Bet jei ra
šantysis kaip nors pakombinuos savo 
raštą sudėstyti kiek kitaip, negu yra pa
prastai rašoma, tai skaitytojui teks galvą 
pasukti, kol išskaitys parašytą.

Mes žaidimuos ir miklinamės. Karo ir 
panašiose tarnybose yra vartojami įvai
rūs sutartiniai šriftai, ženklai ar tam tik
ras, pakeista raidžių prasme rašybos 
ženklų vartojimas.

Šį kartą čia patiekiu du šifru ,,slap
tiems" raštams rašyti.

1. Raides pakeičiame skaičiais.
Paimame ir visą alfabetą surašom į 

tokį kvadratą, padalintą į 25 langelius, 
dabar turintį 25 kvadratėlius.
I lentelė. (vienetai)

1 2 3 4 5
a b c d e

f g h i j

k 1 m n o

P q r s t

u v x y z

(dešimtys)
Tos tabelės raides galime skaičiais 

taip išreikšti, kad, pav., a = 11, b — 12, 
e = 15, f = 21, o = 35, u = 51, z = 55 
ir t. t.

As.
II lentelė.

a | b c | d Į e | f g h 1 i 1 i 1 k 11 m n | o p q r s | t u Į v | x Į y z
b Į c d | e Į f | g h|i 1 i k| 1 Įm n| o| p ql r s|t|u|v|x|y|z a

KAIP ĮRENGTI TELEFONO RYŠĮ.

Prisimena kažkur matyta vienos skulp
tūros reprodukcija. Sustingusio graiko 
bėgiko poza. Dėl nežmoniško jėgų įtem
pimo išsipūtę kraujo pritvinkusios gyslos, 
skaudžioj konvulsijoj stingstą raumenys. 
Veidas reiškia kančią. Bet aukštai iškeltoj 
rankoj — laurų šakelė. Toji stovylą vaiz
duoja graikų pasiuntinį, pasiųstą po gar
siojo Maratono mūšio su persais pranešti 
į Atėnus džiugią pergalės žinią. Stovyla 
vaizduoja šį pasiuntinį, bėgte nubėgusį 
daugiau, kaip dvidešimtį kilometrų.

Tą graiką mūsų laikų žodžiu galim pa
vadinti ryšininku. Toks tai buvo ryšių 
palaikymo būdas giliojoj senovėj. Reikia 
pasakyti, labai sunkus būdas. Mūsų laikais 
šitokie perbėgimai beliko vien sportu, o 
ryšiai palaikomi greitesnėmis, tikresnė
mis ir lengvesnėmis priemonėmis. Tiesa, 
ir dabar su pranešimu dažnai siunčiamas 
žmogus. Jis neša tą pranešimą pėsčias ar 
raitas. Tačiau tai nebe vienintelė ryšio 
priemonė, kaip tas buvo senovėje. Statu
tas ją šiandie priskiria prie padedamųjų 
ryšio priemonių. Žmogų pavadavo jo pro
to kūdis — technika.

Viena iš pagrindinių ryšio priemonių

Žodis skautas tokiu šifru būtų taip ra
šomas: 44, 31, 11, 51, 45, 11, 44.

Pabandykite tuo šifru parašyti: skau
tė yra kukli.

0 dabar pabandykite perskaityti kas 
čia parašyta: 52, 24, 44, 24„ 51, 55, 44, 
24, 44, 11, 31, 35, 33„ 44, 31, 11, 51, 45, 
51„ 11, 24, 14, 11„ 31, 24, 45, 24, 15, 
33, 44„ 33, 15, 45, 11, 33, 44.

2. Rašome pakeitę ženklų prasmę.
Dar galima vartoti tokį šifrą, kur žo

džiai rašomi raidėmis, bet pakeičiama 
raidžių prasmė. (Žiūrėk žemiau II lentelę).

Pirmiausia (1) surašome visas alfabe
to ženklus (nuo a ligi z). Paskui (2) apa
čioj alfabeto, tokia pat eile rašome jau 
pradėję ne nuo pirmos raidės, bet, pav., 
nuo antros (nuo b).

Tai išeina, kad tikroji a šifre bus b, 
b = c, j=k, r = s ir t. t.

Sakysime tuo šifru norime parašyti 
žodį budėk. Tai vietoje tų tikrųjų raidžių, 
atitinkamai išstatysime raides iš žemuti
nės grafos. Tada rašyme: cvefl; žodį 
skautybė mūsų šifru rašyme :i tlbvuzcf.

Babandykite šifru parašyti Lietuvos 
skautų sąjunga.

Dabar pabandykite perskaityti (iššif
ruoti) sekantį sakinį: kbv, uvsjv, lozhb, 
tlbvuzcf, cfsojvlbnt.

Panašių šifrų galite patys susigalvoti 
ir savo skilties ar draugovės reikalams 
naudoti.

Dar keletą šifrų oavyzdžių, kada nors 
įdėsime ir Skautų Aide.

yra telefonas. Čia pasimokysim įrengti 
telefono ryšį.

Telefono ryšiui įrengti, reikia turėti: 
1) bent du lauko aparatu, kurių patogioj 
nešioti dėžutėj sutalpintos baterijos, Rum- 
kurfo špūlė, kalbamoji ir klausomoji tru- 
belė ir kit.; 2) izoliuotos vielos ir 3) 2 ge
ležies kamuoliuku įžeminimui.

Galima vesti vienos ar dviejų vielų 
liniją. Jei vedama dviejų vielų linija, rei
kia įjungti vieną ir kitą vielą į aparatų 
gnibtus, o jei vienos — sujungti vieną pir
mo aparto gnibtą su tokiuo pat (+ ar —) 
kito aparto gnibtu, o iš kito vieno ir 
antro aparato gnibto išvesti trumpą vielą 
ir ją įžeminti.

Statant telefoną kiek ilgesniam laikui, 
reikia vedamas vielas pritvirtinti kiek 
aukščiau nuo žemės (statyti kuolus, pa
naudoti medžius); statant trumpam, ga
lima vielas stačiai ant žemės numesti.

Papasakojau. Jei tik gausit aparatų 
įsirenkit patogų ir greitą telefono ryšį 
savo stovykloj. Tėvynei pašaukus, mes 
turime mokėti ne tik signalizuoti vėlia
vėlėmis ir žibintuvais, bet ir apie tele
foną šį tą nusimanyti.

Sktn. ats. j. Įeit. Jurgutis.
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MUSU ŠEIMOS NRUJIEN
S

7£

L. S. S. 5 METŲ SUKAKČIŲ 
PROGA

jau išleista veikimo apžvalgos ir 
sudėties žinių knygelė Lietuvos 
skautų sąjunga 1930—1935 m. 
Turi 94 pusi. Parduodama po 1 
lt. (Sk. Aido 1936 m. prenum. 
gauna po 80 et.). Joje yra daug 
įdomios medžiagos: ideologiniai 
paaiškinimai, organizacijos sche
ma, sąrašai: vadovybės, apdova
notų ordinais, skautininkų, vie
netų ir k. Yra įdomių statisti
nių davinių.

DOVANA VYR. SKAUTININ
KUI.

XI.16. esamieji ir buvusieji 
vyr. sk. štabo nariai L. S. S. 5 
metų sukakčių proga susiruošė 
vyr. sk. štabe arbatėlę. Ta pro
ga mūsų Vyriausiam Skautinin
kui pulk. J. Šarauskui įteikta 
originali dovanėlė — albumas su 
fotografijomis, ir tik su tomis 
fotografijomis, kuriose yra jis 
pats.

JAU ĮTEIKIAMI ŠEFO KON
KURSŲ KASPINAI.

XI.17. vyr. sk-kas Kaune įtei
kė K. Birutės draugovei I laip
snio ir Perkūnės dr-vei II laip
snio Šefo jubiliejaus kaspinus. 
Kaspinai labai gražūs. Dabar, 
progai esant, bus įteikinėjami 
kaspinai visoms draugovėms (o 
jų yra net 49), kurios Šefo kon
kursuose pasižymėjo.

Tų draugovių šventė (K. Bi
rutės dr-vė minėjo savo 15 m. 
sukaktis) buvo labai graži. Ypa
tingai nuoširdžiai šventėje pasi
reiškė skaučių tėvai.

SVEIKINOM LATVIUS.
Latvijos Nepriklausomybės 

šventės proga sveikinome Lat
vijos skautų organizaciją. Ypa
tingai nuoširdžius padėkos laiš
kus dr. J. Aleknai ir pulk. J. 
Šarauskui atsiuntė Latvijos 
skautų šefas gen. K. Gopperis.

PAAUKŠTINTI KARININKAI 
SKAUTAI. .

Į generolo Įeit, laipsnį pakel
tas III p. div. vadas M. Rėklaitis, 
Ukmergėje buvęs didelis skautų 
rėmėjas.

Į pulkininko laipsnį pakeltas 
mūsų garbės gynėjas vyr. sktn. 
pulk. lt. M. Kalmantas; į pulk. 
Įeit. — Marijampolės t. tuntinin- 
kas maj. E. Reichertas ir buv. 
Kauno t. tuntininkas maj. A. 
Mačiuika; į majoro — vyr. sktn. 
kap. S. Žukaitis ir sktn. kap. 
A. Jonaitis; į kap. — sktn. 1. E. 
Petrauskas; į Įeit. — j. 1. V. Di-

SKAUTIŠKOS SPAUDOS PLATINIMAS 1936 M.
I. Laikraščių kaina: 1. SKAUTŲ AIDO met. pren. visiems 

— 4 lt. 50 et., bet skautams-ėms tik — 3 lt. 50 et. 2. SKAUTYBĖS 
pren. metams — 3 lt. Kas 1936 m. prenumeruojasi SKAUTŲ 
AIDĄ, tas už SKAUTYBĘ temokės 2 lt.

II. Prenumeratos rinkimo laikas: ligi 1936 m. vasario mėn. 
15 d. Ligi tos dienos turi būti prenumeratos rinkėjų galutinai 
su spaudos administracija atsiskaityta.

III. Prenumeratai rinkti kvitų knygutės. Kiekvieno vie
neto vadovybei duodama prenumeratai rinkti kvitų knygutės, 
turinčios po 5 numeruotus kvitus. Išduodamas knygutes admi
nistracija įrašo vieneto vado sąskaiton ir jis už jas yra atsa
kingas. Prenumeratos kvitas susideda iš trijų dalių: 1) kvitas, 
2) užsakymas ir 3) šaknelė. Kvitas yra išduodamas prenumera
toriui. Užsakymas yra siunčiamas kuo greičiausiai sk. spaudos 
administracijai, kad būtų siuntinėjama užprenumeruoti spau
diniai, ir šaknelė — administracijai grąžinama išplatinus visą 
knygutę arba galutinai su administracija atsiskaitant. Visur turi 
būti aiškiai ir tiksliai užrašoma ir pasirašoma. Šie kvitai yra 
nauji. Anksčiau išleisti kvitai 1936 metų prenumeratai rinkti 
nebetinka. Jei atsiųstų kvitų pritrūktų, tuojau prašoma parei
kalauti iš administracijos daugiau.

IV. Platinimo premijos: surinkus 10 SKAUTŲ AIDO ar 
SKAUTYBĖS prenumeratų, vienuolikta siunčiama nemokamai.

V. Už prenumeratų rinkimą, kaip ir kitą skautišką vei
kimą, atsako vieneto vadas. Praktiškai gi, prenumeratos rinkimą 
jis gali pavesti savo vieneto nariams ir gali būti paskirti spe
cialūs prenumeratos rinkėjai, kurie per vieneto vadą veda visą 
atsiskaitymą su administracija.

VI. Užsisakant laikraščius, kartu galima papiginta kaina
užsisakyti ir šių skautiškų knygų: Kaštavo: Dabar:

1. SKAUTYBĖ BERNIUKAMS .........   2,50 lt. — 1,75 lt.
2. SKAUTYBĖ MAŽIEMS VAIKAMS

LIETUVOJE .......................................... 1,50 „ — 1,30 „
3. SKAUTŲ SKILTIS .............................. 1,50 „ — 1,— „
4. SKAUTŲ VADAS .............................. 3,50 „ — 2,80 „
5. KAIP STOVYKLAUTI ...................... 5,— „ — 3,80 „
6. KELIAS Į LAIMĘ .............................. 2,50 „ — 1,50 „
7. BUDĖK 1932 m............................................1,50 „--------,30 „
8. L. S. S. ĮST. ir STATUTAS ..............—,50 „--------- ,30 „
9. L. S. SĄJUNGA 1930—1935 m.............1,— „--------- ,80 „

10. PAŠLIŪŽOS .......................................... 2,50 „ — 2,— „
11. KALENDORIUS 1936 m...............—,40 „-------- ,35 „
VII. Nuo išplatintų knygų pinigų sumos platintojams yra 

duodama 10% nuolaidos. Nuošimčiai skaitomi tik nuo pilnų litų 
sumos.

VIII. Prenumeratoriai gaus gražų, spalvotą skautiško tu
rinio paveikslą — nemokamą SKAUTŲ AIDO priedą.

IX. Spaudos platintojai už pinigų persiuntimą apmoka iš 
savo lėšų.

Grūdelis prie grūdelio, štai ir pūrelis.
Tad visi skautiškos spaudos platinimo Talkon!

minskis, psk. j. 1. V. Delininkai- 
tis; į ats. Įeit. — vyr. sktn. K. 
Grigaitis ir kt.

Yra dar nemaža pakelta kitų 
karininkų, kurie yra dideli skau- 
tybės draugai, ar kurie patys 
yra buvę skautai.

Svastikos ordino kavalierius 
gyd. V. Kauza apdovanotas 3 
laips. Vyčio Kryžiumi.

ŠV. KALĖDŲ GERIEJI DAR
BELIAI.

Kasmet mūsų skautai-ės Ka
lėdų švenčių proga padaro ne
maža gerų darbelių labdarybės 

srityje. Ir šiemet daug tokių ge
rų darbelių bus. Jau daugelis 
draugovių tiems darbams ruo
šiasi.

MINĖJOME KARIUOMENĖS 
ŠVENTĘ.

Skautai-ės gražiai paminėjo 
kariuomenės šventę. Daugelyje 
vietų ir savo santaupas skautai- 
ės paaukojo Ginklų Fondui.
IR KAUNO PILIES SKAUTAI 
PAMINĖJO LATVIJOS NEPRI

KLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ.
XI.18. Kauno pilies tunto 

skautai susirinko į Aušros bem. 

gimn. salę, kur įvyko iškilmin
ga tunto sueiga. Sueiga pradėta 
Tautos himnu.

Psktn. Zauka vaizdžiai papa
sakojo apie Latvijos nepriklau
somybės atgavimą. O II sk. vy
čių, III Maironio ir IV Dariaus- 
Girėno draugovių skautai pa
dainavo keletą latviškų daine
lių.

Tuoj atvyko ir naujasis tun
tininkas sktn. Karolis Dineika, 
kuris tunto adjutanto buvo su
tiktas raportu. Perimdamas tun
tą, sktn. K. Dineika prabilo į 
skautus šiais žodžiais. — Gy
vendamas dzūkų sostinėje (Aly
tuje), apie jūsų šaunų tuntą 
daug girdėjau. Dabar likimas 
lėmė būti jūsų tuntininku. 
Džiaugiuos ir esu susirūpinęs. 
Džiaugiuos, kad turite daug pa
tyrusių skautų ir rūpinuos, kad 
tunto vėliava aukštai iškiltų. 
Kauno pilies tunto vardas yra 
susijęs su garsia Lietuvos pra
eitimi. Mūsų tuntas, pabrėžia 
sktn. Dineika, turi pasižymėti, 
iškylauti, būti budrūs ne tik 
dvasia, bet ir kūnu. Kiekvienas 
skautas teatsimena, kokių vyrų 
yra reikalinga Lietuva. Viskas 
turi tarnauti Lietuvai, kuriai 
reikia daug didelių vyrų. Geras 
skautas yra savaime geras mo
kinys. Menkas mokinys negali 
būti geras skautas. Džiaugsmas 
bus didelis, kada jūs, išėję iš 
mokyklos, galėsit gerai patar
nauti tėvynei. Gyvenkime kiek
vienu momentu skautiškai. 
Amerikoje yra organizacija, ku
ri skautizmo pradais auklėja 
darbininkus ir per kelis metus 
pasiekusi gražių vaisių. Savo
tiškumas yra tame, kad nariai 
neturi ženklų, bet jie taip sten
giasi veikti, kad iš veiksmų ga
lima juos pažinti esant tos or
ganizacijos nariais. Mieli skau
tai! Pasiryžkime būti gerais 
skautais ir mūsų pilis nepabūgs 
jokių priešų. Suglaustomis eilė
mis ženkime skautybės keliu!

Toliau perskaityta buv. tun- 
tininko sktn. Kviklio laiškas iš 
Austrijos, kuriame perduodama 
daug gražių linkėjimų pilies 
tuntui.

Tuoj į radiofoną išvyksta II 
sk. vyčių, III Maironio ir IV Da
riaus-Girėno draugovių skau
tai, kur atliko meninę dalį 
(skautų sueigoje).

Dar sekė atskirų draugovių 
pasirodymai bei dainos.

Sueiga baigta skautų himnu. 
Skautai išsiskirstė kupini įspū
džių ir pasiryžimo dirbti, kovo
ti ir laimėti! K. Čerkeliūnas,
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OFICIALINĖ DALIS
Lietuvos Skautų Sąjunga. VYRIAUSIAS ŠTABAS. Nr. 5410.

Kaunas, 1935 m. lapkričio m. 28 d.
VISIEMS TUNTININKAMS IR VIENETŲ VADAMS.
Artinantis naujiems metams, tenka susirūpinti periodinės 

spaudos platinimu. Šiais metais ypač kreipiama dėmesys, kad 
skautai-ės ne tik kad skaitytų SKAUTŲ AIDĄ, bet kad ir būtų 
jo prenumeratoriais.

Kiekvienam-ai skautui-ei yra dedama kaip ir moralinė pa
reiga 1936 metams prenumeruotis SKAUTŲ AIDĄ, o visiems 
skautų-čių vadams-ėms dar ir vadų laikraštį — SKAUTYBĖ.

Labai didelės reikšmės kiekvienai organizacijai turi jos 
spausdintas organas — laikraštis. Laikraščiui leisti reikia lėšų. 
Nuo geros laikraščio piniginės būklės labai daug pareina ne tik 
kad laikraščio, bet ir visos mūsų skautijos judėjimas. Tie pi
niginiai reikalai tebus gerai sutvarkyti, jei bus kuo daugiausiai 
prenumeratorių. Kiekvienas vadas, pats prenumeruodamas skau
tiškuosius laikraščius ir paskatindamas kitus prenumeruotis, pa
darys daug gera mūsų skautijai.

Kiekvienas Jūsų skautas turėtų prenumeruotis: SKAUTŲ 
AIDĄ, ir, be to, bent po vieną prenumeratorių surasti iš jaunimo 
ir skautų rėmėjų tarpo. Aktingai paremkite juos, prisidėkite 
savo autoritetu.

Iš savo pusės štabas, norėdamas turėti ne tik daug prenu
meratorių, bet ir savo idėjomis suinteresuoti visuomenę, o pa
tiems skautams-ėms duoti daugiau skautiškų žinių, nuo nepe
riodinės skautiškos literatūros daro dideles nuolaidas, kad mūsų 
laikraščių prenumeratoriai galėtų pigiai jos įsigyti.

Skautiškos spaudos platinimo ir mūsų laikraščiams pre
numeratorių rinkimo reikalu yra atskiros instrukcijos bei for
muliarai.

Gerai žinome, kad laikai yra finansiniai sunkūs, bet taip 
pat turime nepalyginamai daug pavyzdžių, kurie rodo, ką gali 
tikras skautiškas pasiryžimas. Šiandien yra tokia padėtis, kad 
mūsų spaudinių platinimas turi būti dar labiau pagyvintas. Ir jis 
toks bus, jeigu Jūs, Vadai, to norėsite. O norėti yra Jūsų pareiga.

Vyr. sktn. pulk. J. SARA U SK A S, 
Vyriausias Skautininkas.
Vyr. sktn. ANT. SAULAITIS,

Adjutantas.

L. S. S. LIUDIJIMAI.
Pamestas stud. sk. korp. Vytis junjoro Alekso 

Vainoriaus L. S. S. liudijimas I ser. Nr. 796, išduo
tas Telšių tunto tuntininko.

Radus grąžinti vyriausiam skautų štabui.

PADĖKA.
Šančių tunto IV L. K. Šarūno dr-vės skautų vardu reiškiu 

skautišką padėką II vidur, mok. direktoriui p. J. Eidukui už 
leidimą pasinaudoti mokyklos sale, rengiant dr-vės vakarą, p. 
Tumienei už padėtas pastangas, besirūpinant orkestru, p. Z. 
Heiningienei, p, K. Želvienei, p. M. Bankauskienei ir p. Glo- 
vackienei už paramą ir sutvarkymą bufeto.

Pask. Jonas Gružauskas,
Draugininkas.

PAŽIŪRĖK. KĄ SKAUTŲ AIDAS PADARĖ PER 5 METUS!
(Iš knygos L. S. S. 1930—1935 m.).

Metais Išėjo 
Nr. Nr.

Sudaro 
puslapių

Atspausdin
ta egzempl.

1930 (nuo X m.) 4 76 30.000

1931 20 362 141.000

1932 21 400 134.500

1933 12 296 60.050

1934 23 446 126.500

1935 (ligi XI m.) 16 264 84.800

Iš viso 96 1844 576.850

SKAUTŲ AIDO NEGAUNA.
Šiems Sk. Aido prenumeratoriams negali būti įteiktas 

Sk. Aidas, nes pagal turimus adresus, paštas laikraštį grąžina 
administracijai: 5502 — V. Gudui, 3156 — J. Vaitkauskui, 2917 
— S. Pieslėkaitei, 641 — B. Kliobai, 649 — A. Gunga, 5337 — 
M. Pupkinas, 4981 — Brieduliui, 227 — L. Pešlaičiui, 2239 — 
A. Mikšytei, 2142 — J. Balčiūnaitei, 5727 — E. Jackevičiui, 
5212 — V. Chainauskui, 481 — Arcebuševui, 5021 — E. Kvi- 
lytei, 5767 — I. Vaščaičiui, 4701 — J. Stašaičiui, 5645 — D. 
Stankūnui, 4530 — J. Armaliui. Keičiant adresą, praneškite 
prenumeratos kvito numerį. Toks numeris yra žymimas ant 
kiekvieno siunčiamo Skautų Aido adreso kairėje pusėje.

Administracija.

KAUNO ŠANČIŲ TUNTAS.
XI.17. įvyko š. m. m. pirmoji 

sueiga. Kalbėjo tuntininkas Ei- 
dukas, primindamas skautų ge
ležinį įstatą. Tuntininko pavad. 
sktn. Metelicinas priminė dienos 
reikšmę. Tyliai, tyliai vakar su
ėjo 25 m. nuo mirties mūsų did
vyrio, Lietuvos himno autoriaus 
dr. V. Kudirkos. Daug, daug pa
minklų jam pastatyta už Jo nu
veiktus darbus... Bet didžiausią 
paminklą Jis pats savo „Var
pu“ pasistatė.. Kurio niekas ne- 
išdildys. Nei laiko, nei erdvės 
skirtumai, nei... Jis bus iki bus 
gyva lietuvių tauta... Iki mūsų 
tauta gyvybe kvėpuos...

Sktn. Metelicinas supažindino 
su Latvijos Nepriklausomybės 
atgavimu, broliškos tautos did
vyriais, kariais, skautų gyveni
mu. Dėl vaizdumo ekrane pa
rodė paveikslus.

Nepamiršo mus atlankyti ir 
mūsų mylimas Vyriausias Skau
tininkas pulk. J. Sarauskas. Pa
sižiūrėjęs keletą paveikslų iš 
Latvijos skautų gyvenimo, pa
pasakojo tai, ką Jis matęs ir 
pergyvenęs su Latvijos skautais 
šešiose tarptautinėse skautų sto
vyklose.

Sktn. VI. Šimkaus padedami,

sugiedojome Lietuvos ir Latvi
jos himnus.

Grįžę į namus, pasakojome na
miškiams apie brolius latvius, 
švenčiančius savo Nepriklauso
mybės šventę.

Skilt. Jon. Tvarijonavičius.

PIRMIAUSIA PASIRŪPINK 
BŪTI GERAS IR DORAS ŽMO
GUS, O ŽINOMAS PASIDA
RYSI IR PRIEŠ SAVO NORĄ.

— S —

JŪRŲ SKAUTAI LAIVE.
Šiomis dienomis pradėjo plau

kiojimus jūroje pirmasis mūsų 
kariškas-mokomasis laivas „Pre
zidentas Smetona“. Jo įgulą su
daro vien tikrosios tarnybos ka
riai. Pažymėtina, kad laivo ka
rininkų tarpe yra mūsų du seni 
jūrų skautai — sktn. Labanaus
kas ir psktn. Vyt. Kuizinas.

KLAIPĖDOS PED. INSTITUTE 
SKAUTAI-ĖS.

Ten steigiasi gražus skautų- 
čių būrelis. Daugelis jo narių 
yra vyresniųjų laipsnių skautai- 
ės ir turi nemaža prityrimo 
skautiškame darbe.

Linkime pasisekimo.

Dantų priežiūrai nereikia šykštėti centų ! Geriau imti „CHLORODONT“!
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Dzin... Dzin... Iš kažkeno kišenės ant 

cemantinio šaligatvio nukrito penki centai. 
Pariedėję, prisiglaudė prie telefono stul
po šaligatvio krašte. Nors šaligatviu ėjo 
daug žmonių, bet pinigas ilgai liko nepa
stebėtas.

Keisti tie žmonės, nejau jis jiems taip 
ir nereikalingas? Visiškai sumindžios jį 
kojom. Išdidūs vaikščioja čia žmonės. 
Tegu gulėtų ten ant tako, kur vai
kučiai į mokyklą eina; bematant būtų 
švelniame vaiko delne.

— Žiūrėk, brolau, bene pinigas! — 
Artėdamas prie telefono stulpo, prašneko 
jaunikaitis.

— Koks čia tau pinigas? — Pamatęs 
tarė antras, — tik penki centai. Eime, te- 
pakelia jį ubagas.

— Ne, brolau, tas pinigas turi tiek pat 
reikšmės, kiek tavo sidabriniai litai (jei 
jų turi), o kartais ir daugiau.

— Tu moki perdėti, man penki centai 
menkas pinigas: jis skirtas ubagams.

— Aš nors ne ubagas, bet jį pakelsiu.
Du geri bičiuliai šiltame kambary da

lines mintimis. Bet mintys jų kažkaip nu
trūko. Vienas pieštuku vedžiojo popieriu
je jam nesuprantamus zigzagus — gadino 
popierį, o antras piniginę rankoje laiky
damas, žvangino joje esančiom monetom. 
Jų tarpe buvo rastieji penki centai.

— Žinai, — galų gale prabilo piniginę 
laikąs bičiulis. — Tų monetų žvanganti 
kalba man priminė kelis vaizdus. Tas 
menkas metalo gabalėlis tiek daug keliau
ja ir visokių nuotykių jis prisižiūri. Na, 
štai, kad ir tas mažytis pinigėlis penki 
centai, kurių pakelti nenorėjai. Kas žino, 
gal daug kartų jis lankė mano piniginę, 
gal daug kartų ir tu jau jį vartei. Ir štai 
iš to pinigo kelionių keli vaizdai — tik pa
klausyk: „Draugai, geri draugai, sutarė 
nueiti į kavinę kavos puodelį išgurkšnoti. 
Pakeliui pasisako, kad viso jie turi tik 
keturis litus. Bičiulių viso buvo trys. Na, 
sako, pakaks mums kelių litų, vienai ki
tai valandai maloniai pasėdėti. Užeina jie 
kavinėn. Jauku, šviesos netrūksta, ant 
kiekvieno stalelio kelios chrizantemos 
žiūri į atėjusius svečius — malonu. Di
desniam jaukumui sudaryti, jie nuo kai
myninio stalelio, kuris buvo be svečių — 
paima gėles. Nespėjo vienas antram žodį 
tarti, kaip prisistatydino juodu švarku pi
lietis su rankšluostėliu rankoje. Matyt, 
jis pastebėjo gerą draugų nuotaiką ir pa
manė, kad ši kompanija už kaip reikiant.

— Palaukit, mes jus pašauksim, — vie
nas prasižiojo. — Klausau, — ir jo nebėr.

Na, žinote, kiek piniginėje pinigų yra, 
tai būkite atsargūs ir tikslią sąmatą „iš
dirbkite“. — Alio! Atneškite kavos tris 
puodelius.

Orkestras grojo. Kas šoko, kas klau
sėsi, o kas gurkšnojo kavą.

Orkestras grojo visiems lygiai: ir tiems, 
kas turi tik kelis litus, ir tiems, kurių pi
niginių išvaizda sugadinta šimtinių. Bet

jei kas stebėjo tą trio su dviguba chri
zantemų puokšte ant staliuko, tai, tur būt, 
nei nepagalvojo, kad jų kišenėj tik keli litai.

Muzikos ir žmonių klegesio fone bičiu
liai jautėsi geriausiai. Laikas bėgo. Kava 
puodeliuose „išdžiūvo“. Eiti namo? Nu
traukti taip malonų pašnekesį' — nesino
rėjo. Užsisėdėjo mūs bičiuliai ir apskai
čiavę paprašė dar ir arbatos stiklą. O kai 
ir šis skystimėlis buvo išgurkšnotas, or
kestras grojo maršą. Vadinasi, jų darbo 
laikas baigtas, o svečiai sutvarkę savo są
skaitas gali drožti namo. Taip ir buvo. Or
kestrantai rūpestingai dėliojo savo instru
mentus. Užsisėdėję svečiai prisiminė pi
nigines. Bičiuliai pasigedo sąskaitos.

„Gal būt, įklimpcm?.. Ar užteks mums 
mūsų „kapitalo?“

— Užteks, aš tiksliausiai apskaičiau. 
Zinai, o jei tas juodaskvernis prirašys dar 
už gėles, kurias ant savo stalo pasistatėm, 
arba į sąskaitą įtrauks ir chrizantemą, ku
rią aš besidalindamas mintimis nugny
bau, tai tuomet mums riesta.

Vienas, du, ir sąskaita gulėjo jau ant 
stalo. Ten buvo parašyta 4 litai 10 centų. 
Laimei su visais „pridėčkais“ — t. y., 
su %.

Tvarkoj!.. Traukdamas piniginę pra
džiugo vienas iš bičiulių — tiek tai su
siras. Bet šaltas prakaitas išpylė jį, kai 
piniginėje pasirodė tik keturi litai penki 
centai. Štai tau finalas. Daugiau nebėr — 
tuščia. O pilietis laiko atkišęs ranką — 
rodo trūksta penkių centų.

— Taip, trūksta, bet daugiau smulkių 
nebėr.

— Dėkui, — ir padavėjas nuo staliu
ko pasitraukė.

Atrodo viskas čia tvarkoj, bet kaip tu 
manai?.. Ar tas momentas nesugadino 
jiems malonios nuotaikos? Ar jie dėl to 
neraudo?.. Ar pasakyme „Daugiau smul
kių nebėr“ — nėra melo? Juk stambių ir 
būti nebuvo. Žinoma, galėjo pasakyti: 
smulkių nebėr, o stambių nebuvo“. Tada, 
teisybė, viskas tvarkoje. Bet čia buvo pa
sakyta lyg pinigų jiems dar marios. Ir 
štai prašau, dėl penkių centų — melas, 
paskui sąžinės priekaištai, kad sumelavo 
— aiškiai sumelavo.

„Jei neturi pinigų — teneina!“
„Atspėjau, kad tu taip pasakysi. Bet 

atmink, kad ir be pinigų kartais gema 
norai būti žmonėse. Ar tu pažįsti Leoną?

— Kokį!?.. Bugalterį?...
— Taigi, taigi — bugalterį.

— Pažįstu.
— Jis turi istoriją taip pat, berods, dėl 

penkių centų. Bet čia jau buvo kiek 

REMDAMAS SKAUTŲ SPAUDĄ—REMI SKAUTŲ JUDĖJIMĄ.
Atėjo laikas, kada visi skautai-ės, vadai, rėmėjai bei bičiuliai 

gali parodyti, kaip jie brangina skautybę ir ja rūpinasi.
Dabar platinamos skautų laikraščių Skautų Aidas ir Skautybė 

prenumeratos 1936 m. ir skautų knygos. Kas įsigyja prenumeratą 
bei knygų, tas savo santaupomis paremia skautybę!

liūdniau. O žinai, tai įvykis, kuriuo 
gali nepatikėti, kaip aš tau netikiu, kad 
penki centai menkas pinigas.

Buvo tai jau kiek anksčiau prieš pen
kerius - šešerius metus.

Gražiausia liepos mėnesio saulutė šil
dė orą. Visi, kas gyvas, veržėsi gamton. 
Bet ne visi turėjo teisę braidžioti javų 
laukais, sėdėti paupy ar miške pušų kva
pais kvėpuoti.

Na, Leonai, pusryčiaudamas sakau aš 
savo draugui, šiandien šeštadienis, kaip 
tik pabaigsi darbą, į garlaivį ir drožiam 
į Zapyškį. Ten kaime nakvosime ant šie
ne, saulutei tekant braidžiosim po mišką, 
o popietį — (tai bus sekmadienis) pralei- 
sim Kačerginėj, kur ruošiamos net kelios 
gegužinės. Mes susistatėm planą, kaip 
mums tą gražią liepos dieną išnaudoti. 
Delnus trindamas Leonas kartojo, kas reik 
pasiimti su savim, kam kokių lauktuvių 
nugabenti. Bet daugiausia, man rodos, 
jam rūpėjo, kaip jį sutiks ten vasarojanti 
jo sužadėtinė Marytė.

Geriausia nuotaika jis išskubėjo į tar
nybą, o ten tikriausiai darbo dienos ga
lo ' laukė.

Aš atostogavau. Man buvo laiko viską 
paruošt kelionėn. Į lagaminą supirktuosius 
daiktus rūpestingai sudėliojęs, nuėjau į 
Kauno prieplauką. Mat, Leonui išėjus iš 
tarnybos mes sutarėm čia susitikti.

Štai ir jis. Kaip tik laiku, netrukus 
garlaivis išplauks. Einame į priešakinę jo
jo dalį. Iš ten geriau stebėt krantai, ir to
lumos vaizdus akiraty mainyti.

— Žinai, brangusis, — atšovė Leonas — 
aš nevažiuosiu...

— Kas tau?.. Ar padūkai?... Aš viską 
supirkau... Prigaminau tiek buterbrodų... 
Sakyk, kas atsitiko?

Pakaušį kasė Leonas. Galvojo, važiuot 
ar nevažiuot? O priežasties tuo tarpu ir 
nesakė. Matyt, nenorėjo, kad aš tuo rei
kalu jį įkalbinėčiau. Tarp kitko patiko 
man jo būdas. Jis visuomet savarankiškai 
išspręsdavo painiausius klausimus. Žiū
riu į jį ir laukiu, ką jis man pasakys. Ati
trūkęs nuo pakaušio ranką, Leonas pra
bilo — nevažiuosiu — sako — negaliu, 
pareigos neleidžia.

— Na, kas gi tave taip apkrovė darbu?
— O gi pusmetinę apyskaitą turėjau 

baigti. Sakiau užbaigsiu šiandie nuo pat 
ryto. Ir reikia man tokios nelaimės — 
nesueina. Matyt, kur nors įvėliau klaidą. 
Nenoriu, kad man kas pasakytų, kad aš 
neatidus. Važiuok — jis sako — vienas, 
o aš einu į įstaigą ir jei pavyks susekti 
klaidą, tai paskutiniuoju garlaiviu aš at
važiuosiu.

Sujudo garlaivis. Sušuko Leonas — 
„įduok labų dienų Marytei“. Prieš vėją

278 ■■

16



Baterija žygy gauna uždavinį.

nepapūsi, taip ir išsiskyrėm — aš Į gam
tą, jis prie rašomojo stalo.

Taip, laukia. Prisimink biednuomenės ren
kamus pinigus ir pamatysi, kad juo dau-

Ir ką tu pasakysi? Vakare jis neat
važiavo. Ir nors sekmadienis buvo nepa
prastai gražus ir jo Marytė bėgiojo į pa
nemunę kiekvieno garlaivio sutikti, ir 
kiekviename keleivyje ji norėjo įžiūrėti 
savo Leonėlį, o jo vistik nebuvo — neat
važiavo.

Paaiškėjo tik vėliau, kad tuo laiku, 
kai jo Marytė vaikščiojo ties Zapyškiu 
Nemuno krantu, jos Leonėlis, apsikrovęs 
bylomis, sąskaitomis ir sąrašais, su savo 
„gizeliu“ ieškojo klaidos — skirtumo pen
kių centų. Jis už tą mažą, anot tavęs, to 
pinigėlio reikšmę, gražiausios liepos mė
nesio dienos neteko. Ji jam prabėgo prie 
rašomojo stalo. Iš čia aš darau išvadą, kad 
ir penki centai pinigas ir reikšmės turi. 
Jei su penkiais centais mokėsi skaitytis, 
tai ir šimtines tvarkingai sunaudosi.

Nepamanyk, kad aš šykštuolis — ne. 
Tik čia pabrėžti noriu, kad penki centai 
svarbūs, o ypač tiems, kurie jų laukia. 

giau jų surenka, juo geresnė našlaičių ar 
senelių būklė.

Bet štai dar mažas epizodas iš netur
tingosios šeimos. Matau, tau įkyrėjau — 
raukais, bet išklausyk, visai trumpai.

Neturtingoji, bet maloni penkiukė, t. 
y., tėvas, motina ir trejetas vaikučių. Sun
ku paaiškinti, kodėl jie buvo neturtingi. 
Tik pasakysiu tiek, kad tėvas rūpestingai 
uždirbtą litą parnešdavo namo. Motina 
dar rūpestingiau juos išleisdavo. Bet jų 
vaikučiai Į mokyklą vistik lopytom alkū
nėm ir netepta sviestu duona buvo išlei
džiami.

Na, aišku, jiems trūko pinigų. Bet 
motina savo vaikučiams, lankiusiems mo
kyklą, pažadėjo už kiekvieną penkiukę 
mokėti po penkis centus. Vaikai nors ge
rai mokėsi, bet penkiukė jų sąsiuvinė
liuose buvo retas svečias. Motinos paža
das, žinoma, mažai čia ką galėjo jiems 
padėti, bet pasakysiu, kad parnešti iš mo- 

Karių stalas poligone. Argi nepanašu į 
skautų gyvenimą vasarą.

kyklos penkiukę ir už ją gauti penkis 
centus buvo malonu, nes jiems jie yra 
reikšmingi. Įsivaizduok štai tokią sceną.

Vieną gražią dieną vaikai vos nepa- 
mesdami klumpiukių, džiūgaudami, namo 
parbėgo. Jie apkabino motinos kaklą, ją 
išbučiavo ir sąsiuvinėlius atskleidę paro
dė užtarnautas penkiukes.

Suspaudė skausmas motinai širdį. Na
bagė už paskutiniuosius šiandien pirko 
duoną ir pažadėtų penkių centų vaikams 
nebeturėjo.

Praslinko kelios dienos. Prie stulpo, 
kur buvo nukritę penki centai, stovėjo 
paliegėlis senelis. Iš praeinančių gatve 
žmonių vienas atsiliko. Jis norėjo seneliui 
duoti kelis centus, bet susigriebė, kad pi
niginė jo tuščia. Tai buvo tas, kuris anks
čiau jų nepakėlė. Kazys.

Krizio laikais 
30.000 lt., 10.000 lt., 
pagaliau ir 5.000 lt. 
dideli pinigai.

Viso 17.000 dovanų, 
jų tarpe ir aukščiau minėtos 
sumos, skiriama „Jauno
sios Lietuvos“ rėmėjams.

Naudokitės proga — stoki te į narius rėmėjus.

Skautu Rėmėju Pirmininkei 
P. KURAITIENEI

ir vaikučiams, dėl mylimo vyro 
ir tėvelio mirties reiškiame 
skautišką užuojautą.

S. Kalvarijos Skautės, Skautai 
ir Skautų Rėmėjai.

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

PARDUODA:
baltą smulkų cukrų, savo gamybos, aukščiausios rūšies, cukrų Šmoteliais, piautą, 1 kg. pūkeliuose, 

aukščiausios rūšies melasą, vartojamą mielėms bei spiritui gaminti, o taip pat gyvuliams šerti, C. runkelių 
išspaudos, Šviežias ar rūgusias, vartojamas gyvuliams šerti, kalkių purvą, vartojamą laukams tręšti.
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Šis tas iš Etiopijos

Tik vienas Afrikos kraštas, tik viena 
aukštuma, nuo jūros lygio iki 2 000 m. 
pakilusi, tėra dar ir šiais laikais nepri
klausoma. Aukštuma toji, stačiais, kaip 
mūras, šlaitais, kraštas, kuris lyg gamtinė 
tvirtovė atrodo, yra Etiopija vadina
mas. Ji — lygiai 20 kartų didesnė už 
Lietuvą. Karingos tautos, kurios joje gy
vena, karštai myli bendrą tėvynę ir mo
ka saugoti savo nepriklausomybę. Bet ne- 
visuomet lengva buvo ją saugoti, nes juos 
iš visų pusių supa anglai, prancūzai bei 
italai.

Etiopija yra vienintelė valstybė, kurio
je dar karalius absoliutiškai valdo, tautos 
atstovybės nevaržomas. Karalius (etiopiš- 
kai: Negus ar Negus Negesti — karalių 
karalius) Ilaile Selassi, kurs nuo 
1930 metų valdo kraštą, turi 43 metus ir 
gerai pažįsta Europą. Jo klauso dauge
lis kunigaikščių bei giminių vadų, ku
riuos, dėl blogo susisiekimo, gan sunku 
yra suvaldyti. Bet seni papročiai ten la
bai gerbiami, o karalius moka juos savo 
tikslams panaudoti. Taip, pavyzdžiui, jis 
tikrumoj tik T a f a r i giminės rasas tėra, 
bet vedęs žmoną giminės, kuri, pasak 
etiopų, kilusi iš Saliamono ir karalie
nės Sabos, įsigijo etiopuose didelės pa
garbos. Jo vainikavimo šventėje dalyva
vo beveik visų Afrikos tautų atstovai.

Reguliarėj etiopų kariuomenėj yra 
100 000 vyrų, bet ji gali kiekvienu laiku 
keturgubai padidėti. Geriausi raiteliai yra 
Gaila giminės vyrai, drąsiausi kariai — 
danakiliečiai.

Etiopija yra viena turtingiausių pasau
ly šalių. Vieninteliu geležinkeliu ji pri
stato į prancūzų uostą Džibuti, nes pri
ėjimo prie jūros ji neturi, kavą, gumą, 
kailius, dramblių kaulą bei auksą. Di
deli geležies, akmens anglies, aukso, o 
ypatingai platinos, klodai dar guli po 
žeme.

Patekęs į Etiopiją, žmogus jauties, kaip 
visu šimtmečiu atgal atmestas. Kariai, be 
šautuvo, dar skydą ir kalaviją nešioja; 
kas nesumoka savo skolų, tą grandine 
prie skolintojo pritvirtina ir laiko, iki sko
la nebus pamokėta. Prieš vedybas kiek
vienas etiopas turi savo savarankiškumą 
įrodyti, esą, nors vieno priešo nužudymu. 
Pinigus ten atstoja sidabro lazdelės bei 
austrų Marijos-Terezijos taleriai. Pikta
dariai ten paišomi tik iš profilio, o gerų
jų žmonių paveikslai daromi iš pryšakio. 
Žmonės dėvi virš labai siaurų kelnių bal
tą, namie austą, apsiaustą.

Etiopija — krikščioniškas kraštas. Pats 
evangelistas Morkus, anot etiopiečių, 
skleidęs čia krikščionybę ir ji prigijusi 
daug anksčiau, nei Europoj. Bet nuo to 
laiko, savaime aišku, grynasis krikščionių 
mokslas čia išsigimė ir šiandien, nors 
oficialiai krikščionimis vadinami, etiopai 
tėra tikybos, kurioje krikščioniškos tiesos 
su muzulmoniškomis, pagoniškomis bei 
žydiškomis maišomos, išpažintojai. Beveik 
kiekvienas ketvirtas etiopas yra dvasiš
kis. Etiopiškieji metai prasideda rugsėjo 

SKAUTE, pertvarkytą SKAUTŲ AIDĄ NUO NAUJŲ METŲ GAUSI, jei 
tuoj jį užsiprenumeruosi tik už 3,50 lt. 1936 metams.

Užsisakydamas Skautų Aidą 1936 m., kaip jo prenumeratorius, gali LABAI 
PAPIGINTA kaina įsigyti GERŲ SKAUTIŠKŲ KNYGŲ.

Pats platink ir įsigyk skautiškos spaudos ir kitus ragink tą patį daryti.

Centralinė Lietuvos Pieno Perdirbimo Bendrovių Sąjunga

P I E N O C E
BŪSTINĖ :

Kaune, Laisvės ai. 29a Nr. 
Tel. Pienocentro centralinė 
ŠALDYTUVAI KAUNE

ORGANIZUOJA ir įrengia kooperatines
punktus. SUPERKA per pienines ir kooperatyvus aukščiausiomis kainomis kiau
šinius. APRŪPINA per pienines pieno statytojus visomis pienininkystės reikme
nimis pigiausiomis kainomis ir lengviausiomis išsimokėjimo sąlygomis. EKS
PORTUOJA sviestą, kiaušinius, sūrius, kazeiną ir kitus pieno produktus.

MES TURIME VIS STIPRĖTI, TAI NEBUS BAISŪS JOKIE PRIEŠAI
Stiprūs būdami apginsime savo sodybas ir patys save. LIETUVOS AERO 
KLUBAS TVIRTINA LIETUVĄ SAVO PADANGĖSE. Būkime L.A.K, na
riais rėmėjais. Bus dar du L.A.K. nariams rėmėjams premijų skirstymai. 
13.069 premijose ir 12 spec, dovanų 268.500 lt. sumoje. JŪSŲ LAUKIA 

DIDŽIAUSI LAIMĖJIMAI.

LAK nariu—rėmėju įsirašoma: 1. Lietuvos Aero Klube Kaune, Maironio g. 
14 nr., telef. 30-03 ir jo skyriuje Klaipėdoje, 2. Visose pašto įstaigose 
ir agentūrose, 3. Pas Valstybės Loterijos kolektorius, 4. „Spaudos" 
kioskuose, 5. Bankuose, 6, Pas asmenis, kuriems LAK pavedęs na
rių—rėmėjų telkimą.

Antras premijų skirstymas bus gruodžio mėn, 5 ir 6 d, d.

mėnesį ir yra 7-iais metais nuo mūsiš
kio laiko skaičiavimo atsilikę.

Etiopija yra Tautų Sąjungos narys ir 
Ženevoje glūdi viena jų vilčių neprarasti 
savo nepriklausomybės. Europiečiai, ku
rie ją iš visų pusių supa, visuomet mes
davo akį į šią puikią ir turtingą šalį. Vie
na, norėdami padidinti savo turtus, o 
antra, sienų išlyginimas bei jų saugumo 
patikrinimas vertė sekti juos kiekvieną 
svarbesnį Etiopijos vidaus įvykį. Ir todėl 
nei prancūzai, nei anglai, nei italai nega
lėtų pakęsti, kad kas jų į Etiopiją įžy
giuotų. Dabar Prancūzija, su hitleriškąja 
Vokietija pašonėj, turi turėti ramų už
nugarį ir todėl ji nekliudo Italijos žygiams 
Etiopijoj. Taigi, konkurentų liko tik dve
jetas — Italija ir Anglija. Paskutinioji turi 
turėti įtakos ar net visai pavergti Etiopiją, 
nes Mėlynojo Nylo, kuris Britų Sudaną 
sausros metu drėkina, versmė randasi 
kaip tik Etiopijoj. Sudane Anglija turi sa
vo medvilnės plantacijas ir jei kas Nylo 
versmę užtvenktų arba jo kryptį pakeistų, 
turėtų Anglija didelių nuostolių.

Italija, norėdama sujungti dvi koloni
jas (Eritrėją ir Somali Žemę), irgi 
stengiasi praplėsti Etiopijoj savo įtaką. 
Nuo 1933 metų prasideda įvairūs nesusi
pratimai prie italų — etiopų sienos. Mat, 
etiopai nenori europiečių ir jų kultūros. 
Jie didžiuojasi savo praeitimi ir jei jie 
mano, kad jų nepriklausomybė pavojuje 
— gina ją.

Etiopijoje yra skautų, ir gerai veikian
čių; ten skautus nuoširdžiai remia pats 
Negus, kuris yra europietiškos kultūros 
žmogus ir rūpinasi kultūrinti savo šalį.

J. Vaitiekaitis.

NT RAS
SKYRIUS:

Šiauliai, Stoties g. 3, 
Telefonas 510 Nr.

IR KLAIPĖDOJE 
pienines ir grietinės nugriebimo
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Smagu mokėti rašyti.
LAIŠKAI.

Alio, kas girdėti apie jūsų dienoraš
čius? Kaip sekasi? Visai nesiseka? Ne
sistebiu. Dr. Johnsonas apie 40 kartų pra
dėjo rašyti dienoraštį ir turėjo atsisakyti 
nuo to sumanymo, nes nieko gero neišėjo. 
Ir jis tikriausiai nebuvo toks užimtas, 
kaip daugelis jūsų kad yra. Dr. Johnso
nas, betgi, ragina visus, kurie sugeba, ra
šyti, sakydamas: „Mes turėtume užrašyti 
visa, ką atmename, kol įspūdis dar gyvas 
mumyse. Iš anksto negalima žinoti, kas 
bus svarbu ateity, ir už savaitės įspūdis 
jau nebebus toks stiprus“.

Taigi, gaila, kad mes pergyvename 
daugybę gražių, įdomių momentų, bet 
viskas taip greit vyksta, kad mes nesu- 
spėjame jų užfiksuoti, turime daug įvai
rių darbų atlikti — rengtis, valgyti, bėgti 
į mokyklą, ruošti pamokas, žaisti — ir 
nebelieka laiko kasdien užrašyti visus 
įvykius.

Pirmą kartą pakilęs orlaiviu pergyve
nau nepaprastai malonius jausmus; bet 
aš tingėjau tą patį vakarą užrašyti savo 
įspūdžius ir dabar gailiuosi.

Kodėl rašyti laiškus?
Gal būt, jūs galvojate: „Koks įdomu

mas rašyti knygą, kurios niekas nemato 
ir neskaito! Daug maloniau pasakyti ki
tiems ką matai ir galvoji." Aš jus supran
tu. Jūs, pavyzdžiui, pamatote pasibai
džiusi arklį gatvėj ir parėję džiaugiatės 
galį papasakoti kažką, ko kiti nematė. 
Tai natūralu. Bet jeigu negyvenate na
mie, vistiek norite pasidalinti įspūdžiais 
su savaisiais. Taigi, jūs ir rašote laišką.

Daugybė žmonių nenoriai imasi rašyti 
laišką, nes jie mano, kad jis išeis nuobo
dus. Nebijokite: kol pasakojate apie tai, 
kas jums patiems tikrai įdomu, niekam 
neįkyrėsite. Koks skirtumas tarp dieno
raščio ir laiško? Dienoraštį rašote patys 
sau, o laišką kitam žmogui.

Chesterfield'o patarimas.
„Tavo laiškai“, rašo lordas Chester- 

fieldas savo sūnui, „yra be galo lako
niški: jie nepatenkina nei mano reikala
vimų nei tikros laiškų prasmės. Laiškų 
prasmė, tačiau, yra palaikyti artimus san- > 
tykius tarp draugų. Rašydamas man ne
sivaržyk: aprašyk dienos nuotykius, ką 
matei, ką galvojai ir išsivaizduok sėdįs 
su manim jaukiam kambary prie malo
naus židinio. Aš noriu tave matyti laiš
kuose.“

Mes turime sutikti su lordo patarimu: 
galima rašyti apie bet ką, bet visur turi 
būti jaučiama rašiusiojo asmenybė.

Lambo slogos.
Jūs turite slogas: kodėl jums neapra

šyti jų? Bet neužkrėskite savo draugo; 
rašykite, kaip Lambas kad rašė:

„Ar turėjai savo gyvenime baisias slo
gas? Toks yra mano liūdnas likimas per 
visas paskutines savaites. Mano pirštai 
sunkiai velkasi po šitą popierių, ir man 

atrodo, kad yra 23 mylės iš čia iki lapo 
galo.

Aš nieko neturiu papasakoti: aš abe
jingas savo aplinkumai. Aš labiau išty- 
žęs už blyną. Aš uždustu. Aš neatskiriu 
jautienos nuo avienos; man niekas nėra 
įdomu. Jeigu pasakytų, kad ryt pasau
lio galas, atsakyčiau: „Nejaugi?“ Man ne
užtenka valios rašyti taškus ant raidžių 
„i“, tuo labiau šukuoti savo antakius. Ne 
aš, bet mano ranka rašo iš pripratimo, 
kaip viščiukas kad šokinėja, nors jam 
galva ir nukirsta. O, jeigu man imtų dan
tį gelti, kirminas įlįstų į ausį arba musė 
įskristų į akį! Viską kantriai iškentėčiau, 
nes šita apatija yra baisesnė.“

Šis laiškas nėra nei lakoniškas, nei 
trumpas. Jis gerai nusiteikęs, gaivus ir 
gana ilgas. Jis įdomus. Jame aprašomi 
mūsų jausmai, kai sergame slogom, bet 
jie aprašomi tokiu būdu, apie kurį mes 
dar niekad negalvojome. Matote, neuž
tenka pasakyti: „Aš peršalau ir labai blo
gai jaučiuosi“. Jeigu jūs jau imatės rašyti 
apie savo slogas, būtinai turite sugalvoti 
įdomų būdą. Gerai rašyti yra menas.

Menininkas pasirenka temą.
Jūs norite būti menininkais, tiesa? 

Lengva taškytis dažais į visas puses, bet 
tai nėra menas. Tikras menininkas rū
pestingai pasirenka dažus ir stengiasi ko 
gražiausiai sukombinuoti savo paveikslą. 
Taigi, ir mes, rašydami laišką, turime su
galvoti gražių, tikslių posakių, kurie mū-- 
sų draugui būtų malonūs ir įdomūs skai
tyti.

Karalienė Elžbieta rašo vyskupui dak
tarui Coxui, kuris supykino ją:

„Išdidus pralote, jūs žinote, kuo bu
vote prieš tai, kaip aš padariau jus tuo, 
kuo esate. Jeigu nepatenkinsite mano 
reikalavimų, duodu žodį, nustosite mano 
malonės. Elžbieta.“

Man atrodo, kad karalienė Elžbieta 
mokėjo pasirinkti žodžius, nors laiškas ir 
labai trumpas.

Neapykantos laiškai.
Sir Philips Sidney rašo savo tėvo sek

retoriui, kuris mėgo skaityti laiškus, ad
resuotus kitiems:

„Pone, mano tėvui rašytų laiškų tu
rinys yra žinomas kitiems. Kaltinti galiu 
tiktai jus. Jeigu mano įtarimas teisingas, 
jūs pasielgėte kaip niekšas, ką aš, progai 
pasitaikius, pasistengsiu įrodyti. Tiek apie 
praeitį.

Jeigu tas pat įvyks ateity — skaity
site laiškus be tėvo įsakymo ar mano lei
dimo — prisiekiu, kad klius. Prašau tikė
ti, kad kalbu visai rimtai. Tuo tarpu, vi
so labo ..

Dažnai trumpas laiškas padaro giles
nį įspūdį kaip ilgas. Agentas, sauvališ- 
kai pratęsęs savo atostogas, rašo: „Bran
gioji firma, ar aš dar tau priklausau?"

Kada sustoti.
Parašykite, ką norie pasakyti, ir su

stokite. Jeigu jums pasakys, kad preky
bos laišką reikia šitaip rašyti:

„Remdamasis jūsų maloniu raštu, ku
ris pasiekė mane pereito mėnesio 13 dn., 
turiu garbės pranešti...“ netikėkite. Nie
kas taip neberašo 1935 mt. Šiais laikais, 
siūlant ir užsakant prekių, rašoma trum
pai ir mandagiai. Ilgi sakiniai įrodo, kad 
nežinote, ko norite.

Išsivaizduokime, kad jūs ieškote tar
nybos. Reikia manyti, kad 100 kitų žmo
nių irgi pretenduoja į tą vietą. Kaip gali
te tikėtis, kad pasirinks būtinai jus? Jūs 
turite turėti kažką ko kiti neturi. Visi, 
tur būt, turės panašius liudijimus, bet ne 
visų asmenybės vienodos, ir, štai, jūs ir 
turite perduoti savo „aš", savo televizi
jos fotografiją popieriuje.

Aprašykite save pačius.
Bandykite atvaizduoti savo „aš“ laiš

kuose. Rašykite žmonėms, kurie skaito 
jūsų laiškus, negrąžina skolintų daiktų, 
mėto savo daiktus po kambarį arba nėra 
punktualūs — jūs nusikratysite pykčiu ir 
blogu ūpu, kas daug geriau, kaip galvoti 
apie kerštą savo širdy. Nuotaikai pasitai
sius, galite šiuos laiškus sudraskyti ir 
įmesti į krosnį. Tokiu būdu nieko ne- 
įžeisite ir net auklėsite patys save.

Laiškai rytšvarky.
Tik būdami tikri, kad niekas jūsų 

nemato ir negirdi, jūs galite parašyti tik
rai gerų laiškų. Laiškuose nevaidinama 
prieš publiką. Jūs nesakote viešos pra
kalbos. Jūs nesate gražiai apsirengę, bet 
greičiausia — nusirengę. Geriausi laiškai 
rašomi lovoje. Gal būt, pamanysite, kad 
tai tinginių darbas: taip nėra. Draugas 
turi tokią pat teisę reikalauti, kad jūs 
jam pašvęstumėte laiko ir dėmesio, kaip 
visa minia žmonių. Skirtumas tik toks, 
kad su draugu galite daug artimiau kal
bėtis, galite pereiti nuo vienos temos prie 
kitos, kaip pasikalbėjimuose kad daroma.

Lordas Chesterfieldas sako: „Laiškas 
yra pasikalbėjimas, bet tai turi būti ge
ras pasikalbėjimas“. Jeigu nieko nebetu
rite pasakyti, tylėkite. Bet net ir tais 
atvejais, kada jums atrodys, kad nieko 
gero nežinote, nustebsite: paėmę plunks
ną į rankas, pradėsite rašyti. Gal būt, 
pradžia bus nevykusi, bet kas jums gali 
uždrausti suplėšyti pirmą lapą ir pradėti 
iš naujo? To jums niekad nereikės da
ryti, jeigu rašysite apie tai, kas jums 
įdomu. (Tęsinys IV virš, puslpj.

Centus taupyk, nario bilietą įsigyk.

GALI LAIMĖTI

20.000 lt, 5.0 0 0 lt.
ar mažesnę dovaną. VII serijos 
III dovanų skirstymas įvyks š 
m. gruodžio 6, 7 ir 21 dieną. —

Draugija Užsienio 
Lietuviams Remti.
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Kaina 30 centip

ĮVAIRUMAI

Knyga
Dabartiniame gyvenime mes turime 

knygas, laikraščius, plakatus, žodžiu, 
spaudą apie platų ir kasdieninį gyveni
mą. Sunku įsivaizduoti, kaip žmonija ga
lėjo apseiti tūkstančius metų be spaudos.

KELIAS PRIE KNYGOS.
Žmonija turėjo pereiti sunkų ir ilgą 

kelią, kol knyga ėmė jai tarnauti. Pirmas 
ir sunkiausias žingsnis to kelio, tai pa
žinimas rašto. Reikėjo ne vienos kartos 
darbo, kol žmonija išmoko rašyti.

Žmonija čia suprantame ne visus žmo
nes, nes seniau mokėsi rašto tik nedide
lis žmonių skaičius: dvasiškiai, mokslinin
kai ir kai kurie monarchai.

Senovės Egipto valdininkai skaičiuo
davo su įrėžtų į medžio gabalą brūkšne
lių pagalba.

Seniausios egiptėnų rašto žymės ran
damos iš kelioliktų metų prieš Kr. Ry
tuose jau VII šimtm. pr. Kr. Asirijos-Ba- 
bilonijos sostinėje buvo didelė biblioteka, 
įsteigta karaliaus Assur-banipalo. Ta bi
blioteka susidėjo iš plokštelių, kurios bu
vo prirašytos dantiraščiu. Egiptėnai gi 
rašė ant papiruso, t. y. ant tokios 
medžiagos, pagamintos iš augalo ir sulip
dytos į kelių metrų ilgio lapus; tie lapai 
buvo viniojami ant dviejų volelių, pana
šių į mūsų „pagalius", naudojamus skai
tyklose, kavinėse ir kit.

Skaitantysis laikydavo tuos „pagalius" 
už galo abiem rankom ir kiek reikia 
rankraštį išviniodavo. Jau senovėje pra
dėta vartoti pargamentas, taip pa
vadintas nuo Mažosios Azijos1 miesto 
Pargamon, kuris buvo garsus to parga- 
mento išdirbiniais. Tai buvo gyvulių oda, 
daugiausia avių, tam tikru būdu išdirbta 
ir išlyginta.

Pagaliau atsirado p o p i e r i s, išras
tas Kinų ir Europoje pasklidęs tik XII 
šimtm. po Kristaus. Be anksčiau aprašy
tų medžiagų, raštui buvo naudojamos ir 
kitos įvairios medžiagos: plytelės, pa
dengtos vašku, medžiagos, rašyta buvo 
ant pastatų sienų, kalta akmenyse, me
tale ir kit.

Rankraščiai — pagaminti ant parga- 
mento, popieriaus, t. y, ant medžiagų, 
kurias galima lengvai sulenkti, susiūti — 
sudarė dabartinių mūsų knygų pradžią.

KNYGININKAS IR PERRAŠINĖTOJAS 
GRAIKIJOJ IR ROMOJ.

Senovės Graikijoje ir Romoje lygia
grečiai buvo vartojami papirusas ir per
gamentas. Autorius pirmiausia škicuoda- 

vo savo kūrinius ant vaškinių plokštelių, 
o vėliau perrašinėdavo švariai ant parga- 
mento, o to kūrinio leidėjas kopijuodavo 
ant papiruso. Klasikinėje senovėje leidė
jais buvo žmonės, turintieji didesnį skai
čių vergų, mokančių rašyti. Tie vergai 
kaip tik ir perrašinėdavo tekstus, skir
tus išleidimui. Diktuodavo vergams teks
tus pats leidėjas arba paskirtas jojo ver
gas. Jeigu leidėjas turėjo šimtą vergų, tai 
diktuodamas jiems galėjo paruošti šimtą 
egzempliorių tos pačios knygos.

Prekyboje rankraščiai buvo įvairios 
rūšies prekė. Pirmiausia originalas paties 
autoriaus parašytas — autografas 
arba jo priežiūroje rašytas, pav., diktuo
tas savam vergui ir vėliau jo paties pa
taisytas, ir, galiausiai, nuorašai, kurie ga
lėjo būti daugiau ar mažiau teisingi, o 
taip pat geriau ar blogiau nurašyti.

RANKRAŠTIS VIDURAMŽĮ.
Viduramžį katalikų bažnyčia buvo vie

nintelis naujosios kultūros židinys Euro
poje. Mokslininkai ir kito protinio darbo 
žmonės daugiausia buvo dvasiškiai. Tuo 
laiku jų rankose taip pat buvo ir jau
nosios kartos auklėjimas bei mokymas. 
XII šimtm. atsiradusiuose Bolonijoj ir Pa
ryžiuje universitetuose teologija buvo pa
grindiniu mokslu. Universiteto praktika 
reikalavo vadovėlių, kuriais buvo rank
raščiai. Pagrindiniai viduramžių autorių 
veikalai buvo perrašinėjami nesuskaito
mą kiekį kartų, arba visi ištisai, ar tik jų 
fragmentai.

Rankraščių apyvarta universitetų 
tikslams turėjo savo nustatytas firmas. 
Akademijos draugijai priklausė universi
teto knygininkas, lotyniškai vadinamas 
stationarius. Anglų kalboje dar ir dabar
tiniais laikais žodis „stationer" reiškia 
rašomosios medžagos pirklį.

Pietų ir vakarų Europoje buvo taip 
pat knygynų ir ne universitetuose, t. y., 
perrašinėjimo įstaigos ir prekyba rank
raščiais, panašiai, kaip klasikinėje seno
vėje. Bet daugiausia rankraščių perraši
nėjimai buvo daromi vienuolynuose. Vie
nuolyno regulos vienuoliams uždėdavo 
pareigą raštus perrašinėti. Vienuoliai taip 
pat rašė, kaip tvirtina šv. Jonas Kanty 
— savo ir artimo naudai, kad neliūdėt, 
netinginiaut, ir Dievo garbei.

SMAGU MOKĖTI RAŠYTI
(Tęsinys iš III virš. pslp.).

Kas jums įdomu?
Grįžome ten, kur pradėjome: kas 

jums įdomu? Žmonių veidai? Aprašykite 
ir nupieškite juos laiške. Piešiniai — kaip 
žemėlapiai — padeda skaitytojui rasti ke
lią. Ir kalbant apie kelią, — ar niekuo
met neinate pasivaikščioti? Aš negalvo
ju apie kelią iš namų į mokyklą ir atgal, 
bet apie tikrą, įdomų pasivaikščiojimą 
nežinomomis gatvėmis, neištirtais keliais, 
kur galite susidurti su įvairiais nuoty
kiais. Pasisukę nuo įprasto kelio rasite 
medžiagos 20 laiškų.

Ką darote šeštadieniais? Ar neinate 
meškerioti, nelankote muziejų ir nemato
te futbolo rungtynių? Štai, įdomi me
džiaga. Gal, neturite kam rašyti: kores
ponduokite su draugais bei draugėmis ki
tose mokyklose savo krašte arba užsie
nyje. Aprašykite savo gimtąjį kraštą, jo 
žmones ir papročius; aprašykite save, sa
vo šeimą, savo darbus ir žaidimus — 
aprašykite bet ką, kas jums įdomu. Ne
sivaržykite rašyti žodelį „ąš": tai yra jū
sų pačių „aš", kurį noriu matyti.

Rašyti yra lengviau, kaip kalbėti, nes

SKAUTU TITRAS
Kas jus .-skįmuužia, kas jus laužo,
Kad girdėję" jūsų raudą?
Gal vaikai, šitie baikštuoliai, (kiečiau)
Kurie slepias tuoj pasuolėj,
Kai pamato tėvo diržą,
Arba šluotos storą viržę!
Ką dabar po egle lindi
Ir kalbas tas mūsų girdi! (Į vaikus 
tvirtai).
Ei, plėšikai, jūs išlyskit,
Žalio miško skriaudėjai,
Ir po medžiais neblyskit,
Eikit čia, bus jums riestai!...
(Visi vaikai slepias gilyn, o vadas iš

eina į priekį. Miško Karalius žiūri susi- , 
domėjęs).
VADAS: (Dailiai nusilenkęs)..

Sveikas, karaliau, žaliosios girios, 
Ir karalaitės, gražios ir tyrios!
Kam tos čia kalbos tokios baisingos, 
Valdove miško, didis, galingas?

MIŠKO KARALIUS:
Ak, tai tu su grupe savo,
Tiek miške daug pritriukšmavo,
Šakas laužė, lapus braukė;
O mane iš dvaro šaukė
Žolės silpnos, gėlės tyrios
Ir visa gyvybė girios.
(Iš dešinės išslenka šaunus apysenis 

žiogas — tėvas ir diriguoja. Paskui jį eina 
pulkas žiogelių su įvairiais muzikos 
instrumentais. Labai linksmai nusiteikę 
skambina ir dainuoja. Gaida kaip: Jūs, 
vaikeliai, netingėkit, paskui dėdę šoki
nėki!).

Ko čia bartis, ko bijoti,
Jei labai smagu giedoti!
Jei skaisti saulutė šviečia,
Gėlės savo galvas riečia!
Jei virš medžių melsvas dangus, 
Kirminėlis žemėj gardus, 
Jei vėjelis švelnus dvelkia, 
Ir galvos skausmas nesmelkia!

(B. d.).

nėra to nesmagumo, kuris verčia mus ne
ramiai judėti ir kalbėti niekus, kurių 
mums paskui tenka gėdytis.

Musė tarė drambliui...
Jūs galite rašyti kitu vardu:
— policininko laišką, kuris atkeltas į 

naują vietą ir pasakoja savo įspūdžius;
— paprasto darbininko laišką garve

žio konduktoriui, kuris siūlo pasikeisti 
tarnybomis; — musmirės laišką baravy
kui; — šuns laišką katei; — musės laišką 
drambliui...

Rašydami tokius laiškus, jūs išmoksi
te jausti, ką kiti jaučia ir gyvensite ne 
vienu, bet 20 gyvenimais. Pasisakykite 
apie savo mėgiamus ir neapkenčiamus 
dalykus. Jūs bijote pereiti per lauką, ku
riame jautis ganosi, nenorite gerti vais
tų arba negalite pažvelgti į vorą — apra
šykite visa tai ir pamatysite, kad išeis 
neblogai. Jūs smerkiate piktliežuvavimą, 
melą, panieką, meilikavimą žmonių aky
se — aprašykite ir tai. Gal būt, jūs pri
sidėsite prie to, kad šitos biaurios ypa
tybės pagaliau išmirs.

Mėginkite aprašyti malonius vaizdus, 
garsus ir kvapus, kad ne tik jūs, bet ir 
jūsų draugas pajustų, kad jūs gyvi, ir 
džiaugtųsi tuo.

Laiškų tikslas.
Tikras laiškų tikslas yra teikti džiaugs

mo kitiems ir laimės sau pačiam.
Parašykite laišką dar šįvakar.

Išvertė Lichtenšteinaitė.

.VILNIAUS" sp. Kaune, Nepriklausomybės a. 4. Tele. 776.
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