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RENKAM SKAUTŲ AIDO 
PRENUMERATAS 
1936 METAMS.

J TAS LINKSMAS IR LAIMINGAS, 
KAS 1936 METAIS GAUS 

SKAUTŲ AIDĄ!

Redakcija ir administracija:
KAUNAS, Nepriklausomybės 

a. 4. Telef. 40-71. Lietuvos skautų Ir skaučių laikraštis
Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d. 

Redakcija rankraščių nesaugo ir už skelbimų turinį neatsako.
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA «,

Kaštuoja: visiems — 4,50 lt. 
(metams) skautams —3,50 lt. 

pask. nr. — 40 et.

Redaktorius
ANTANAS SAULAITIS

1 (160) nr. Kaunas, 1936 m. sausio mėn. XIV metai

1923 ¥ 1936. KLAIPEDA MUSU!
1923.1.15. Mažosios Lietuvos dalis, va

dinama Klaipėdos kraštu, vėl grįžo prie 
savo motinos Lietuvos. Tvirtu galingu pa- 
sirįžimu atskirti lietuviai grįžo ir čia kar
tu su kita lietuvių tautos dalimi pasirįžo 
kurti bendrą vieningą gyvenimą po skais
čiąja mūsų krašto vėliava.

Dar praeis gal kiek laiko, kol Klaipė

dos kraštas visai pritaps prie D. Lietuvos. 
Mūsų, visų skautų ir skaučių, pareiga — 
visa padaryti, kad ta gadynė greičiau atei
tų ir kad visa Lietuvos žemė būtų laisva 
ir lietuviška.

Kaip mes mylime audringą jūrą, kaip 
branginame mūsų uostą ir kaip džiaugs

mingai vaikščiojam gražiais Nerijos kal
nais ir kopomis.

Kasdien mes Klaipėdos krašte tampam 
savesni, kasdien žengiam pirmyn ir vis 
džiaugiamės to krašto laisve, kurią jis vėl 
atgavo grįžęs prie savo motinos.

Sausio m. 15 d. yra didvyriška diena, 
kurią mes su pagarba minime.
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PRADEDAME naujų metų dar
bą. Su nauja energija, su pa
pildytais pasiryžimais peržen- 
gėm dar vieną gyvenimo lai

ko slenkstį. Visi trokštame, kad 
šie metai būtų laimingi. Laimės 
trokštame sau, savo artimiesiems 
ir brangiajai Tėvynei.

Bet laimės kūrėju žmogus pats 
yra. Laimės versmė yra pačiuose 
mumyse. Taigi, nuo mūsų priklau
so ar laimingi bus šie metai.

Skautas-ė turi aiškią ideologiją 
ir savo veikimo kryptį. Mes nori
me, kad ideologijos ir praktiško 
jos įgyvendinimo ryšys vis didėtų; 
kad berniukas ar mergaitė, kurie 
nori gauti skautų vardą, kasdien 
taptų geresni ir savo šauniąsias jė
gas, kaip nurodo skautystė, skirtų 
bendrai krašto laimei.

Skautų Aidas, jūsų remiamas ir 
mylimas, šiemet stengsis būti dar 
naudingesnis jums didžiojoje lai
mės kelionėje ir tėvynės tarnybo
je, kurią skautai-ės stengiasi vyk-

Pirmoji 1936 metų 
valandėlė

Bokšte skambus varpas, kaip ir kiek
vieną naktį, mušė dvyliktą. Tik šiandien 
plintanti varpo banga kiekvienam kuždėjo 
į ausį: „Nauji Metai, Nauji Metai!“ ...

Žvaigždėtame danguje, kaip ir prieš

tūkstančius metų, mirgėjo auksinės žvaigž
dės.

Žmogus, beklausydamas paskutinį šios 
nakties varpo garsą, nejučiomis prisimin
davo, kad naują gyvenimo lapą verčia. 
O juk iš tikrųjų taip yra. Kiekvieno mūsų 
gyvenimo knyga susideda iš tų pragyven
tų šiame margame sviete metų — „lapų“. 
Pirmasis tos knygos „lapas“ pas visus be
maž vienodas. Jame, dar mums nenusivo
kiant, nežinant, įrašyta: Tada ir tada ten 
ir ten gimė žmogus. Jo vardas toks ir 
toks — ir baigta.

Tik vėliau, kada žmogus savo mintis, 
savo darbus gali registruoti, tik tada toji 
mūsų „knyga“ darosi skirtinga viena nuo 
antros.

Žmogus savo išvaizda labai panašus 
viens į kitą, bet jų gyvenimo „knygos“ 
skirtingos. Arba taip skirtingai įgauna 
tuos pačius gyvenimo reiškinius, kad kiek
vieno žmogaus pasaulis yra labai įdomus 
ir komplikuotas.

Juk ir Naujųjų Metų sutikimas kiek
vieno savaip bus įrašytas į jo gyvenimo 
„knygą“.

Jei pažiūrėsime, kas ką įrašė į pirmą

sias eilutes 1936 metų „lapą“, pamatysime 
begales įvairių vaizdų.

-----•-----
Štai žilas, jau septyniasdešimts metų 

susilaukęs, senis. Kas jis toks?.. Ir kaip 
jis sutiko Naujus Metus?.. Gal jis pats 
mums papasakos. Dabar gi mes matom jį 
nedidelėj salėj vienui vieną stovintį prieš 
netvarkingai sustatytas kėdes, stalus, ant 
kurių valgių likučiai ir kiti skanėsiai jo
valu virto. Vynu aplaistytos staltiesės, 
pargriuvusios taurės, papirosų nuorūkos 
su apelsinų žievėmis ir tuščios, nuo įvai
rių gėralų, bonkos patraukė senuko akį.

„Čia vakar baliaus būta“. Kuždėjo se
nis. „Čia N. Metus sutiko žmonės“. Atsi
duso senis. Atsidusęs susikosėjo, nes dar 
nespėjęs išsiskirstyti sigarų, papirosų, pra
kaito ir alkoholio tvaikas slėgė jo plau
čius.

Atsikosėjęs priėjo prie lango, atidarė jį 
ir žiūrėdamas į ūkanotą rytą pagalvojo: 
„Šiandien N. Metai. Man gi pirmoji darbo 
diena. Jau penki metai iš eilės, kaip po 
N. M. sutikimo man tenka iš šios salės 
stalus, kėdes nešioti. Viskas taip pat, kaip 
ir prieš penkis metus. Žiūrėk, iš vakaro
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Sveiki sulaukę naujųjų metų! 
Norėčiau pridurti: Lengvesnių ir 
geresnių!... Toks mat žmonių lai
mės ingeidis, kad, neradę praeityje, 
laukia jos iš ateities. O ir gyven
toji laimė rodosi jiems per maža: 
ateiti turinti didesnė. Tai sveika 
nuovoka laukti gerovės ir kratytis 
negerove.

— o —
Tautai, norinčiai išlikti laisvai (o 

kuri gi tauta nenori išlikti laisva?), 
reikia kaip karo metu susiklausyti 
ir glaudžioje vienybėje laikytis. 
Visi tautos nariai, visi jos luomai, 
turi būti darbštūs, ištvermingi, jų 
dvasia turi būti budri. Ūkininkas, 
darbinirikas, prekijas, pramoninin
kas ir valdininkas, — visi privalo 
būti kantrūs ir ištverti savo parei
goje. Tokia sutartinė visų luomų 
nuotaika padarys krizę lengvesnę 
ir jai veikiau ateis galas.

— o —

smokinguoti, frakuoti vyrai ir puošnios 
ponios kontroliuoja kiekvieną savo jude
sį, kiekvieną plauko sušukavimą pamato. 
Bet vos tik pirmas įspūdis praėjo, vos vie
ni kitus nuo galvos iki kojų apžiūri, tuoj 
lieka žmonės nebe tie. O po pirmos antros 
taurės plepa, šūkauja ir nebepastebi kaip 
pamažėli jie pasidaro tokie, kokie iš tik
rųjų gyvenime esti.

„Naujų Metų tradicija, galvojo senis, 
diktuoja juos sutikti su taure rankoj. Gal 
ir gražus tai paprotys, tik tradicijų da
botojai dažnai belaikydami taures taip nu- 
silesa, kad N. M. juos užtinka jau rū
kuose“.

Kiek daug turėtų sukelti naujų minčių 
N. M., kiek praeities vaizdų priminti. O 
čia, pasigėrėk, Motiejau, kiek darbo tau 
pridarė bešūkaudami tradicijų mėgėjai. 
Ar čia, tokioj aplinkumoj galėjo jie bent 
ką ir pagalvoti?.. „Naujieji Metai mane, 
Motiejų, sargą užklupo bestovint gembi

Todėl šviesiomis akimis, dvasią 
pakilę, pasiryžę toliau rimtai dirbti 
savo Tėvynei, sutiksime ir šiuos 
naujuosius metus. Kai vargas sie
kia mus spustelėti kiečiau, tai mo
kėkime iš jo suktis. Nesiduokime 
jam, inveikime jį! Jei dirbsime, 
kaip sakoma, išsijuosę, tai turėsi
me ir lobio daugiau. Nėr didesnio 
vaisto prieš krizę, kaip tvarkingas 
darbas, susiklausymas ir pasitikė
jimas savimi ir savo patyrimu, da
vusiu Lietuvai liūdnų ir linksmų 
dienų. Galutinė svyruojančios bui
ties sąskaita rodo didį mūsų tautos 
laimėjimą. Argi tai nėra tvirtas 
laidas mūsų vilčiai? Nėra jokio pa
grindo baidytis rytojum. Krizės rū
kų aptrauktoje padangėje drąsiai 
žygiuokime pro šių naujųjų metų 
angą. Mums valingai bedirbant, 
saulė inspins mūsų žemėn ir iš- 
sklaistys tą rūką. Nušvis Lietuva!

(Pasakyta — Parašyta).

nėj, besaugojant rūbus žmonių, kurie čia 
susirinko. Tuo laiku, kai bokšto laikro
dis mušė dvyliktą ir susirinkusieji triukš
mingai šaukė valio, aš priėmiau paltą kaž
kokio įkaušusio, pasivėlavusio ponaičio. 
Nusišėrusi jo palto apikaklė sakė, kad jis 
ne tik šiandien, bet kada tik turi pinigų, 
yra toks pat...“

„Muzikos garsai, kalbos, tostai, triukš
mas nesiskyrė nuo pernykščio sutikimo. 
Tą patį, jei gyvas būsiu, ir kitus metus 
matysiu...“

Senis atgrubusiais nagais, juodomis pa
nagėmis, ėmėsi rinkti nuo grindų butelius, 
šukes, popiergalius. Kol viską jis sutvar
kė, dar daug minčių jo galvoje prabėgo, 
tik mes jų nežinom. Reiktų to Motiejaus 
pačio pasiklausti.

" 'S...........

Bet štai N. Metai gamtoje, ir tos gam
tos stebėtojas žmogus. Ar senas jis, ar 
jaunas, mums gali nerūpėti.

Mes žinom tiktai tiek, kad jis vingiuo
tu vieškeliu keliauja. Tai keliauninkas, 
einąs per žmones, tai benamis, kurio na
mai — kiekvienas kiemas.

Žvaigždėtoji naktis. Danguje tiek daug 
žiburėlių. Visi jie nuo amžių žiba, mirgsi.

— Jų keliai?.. Jų amžius?.. Net nusi
šypsojo keleivis, pamanęs apie savo am
žių, savo kelią.

Toji mažytė žemės dulkė — žmogus 
eidamas keliu galvojo: „Senyn einu. Daug 
nužingsniuota, daug išgyventa. Sis senas 
vieškelis mane jau nekartą matė. Šie pa
svirę apšarmoję seni beržai stebėjo ir prieš 
mane čia einančius... Kur jie šiandien?... 
Gal pelenais jau išsiskirstę“.

Krūptelėjo keleivis, kad galvon pana
šios mintys skverbias. Jas išblaškyti, jis 
prakalbino prie kelio augančius beržus.

— Berže, svyruonėli, pražilai! Ar tu ži
nai, senasis, — beržekeleivis tęsė, — kad 
šiandien N. Metų naktis. Tavo metų nieks 
neskaito, nieks nežino ir metrikų tau ne
surašo. Berže, N. M. mane užklupo prie 
tavęs. Ar tu girdi varpų gaudimą?.. Ar 
tau jie bent ką nors pasako?.. Leisk man 
tau, berže, palinkėti, kad tu savo šakų 
pavėsiu dar ilgus metus keliauninkams 
pavėsį teiktum, kad žiemą pusnims siau
čiant jam kelią nužymėtum, kad tave se
natvėj audros nepalaužtų.

Susiūbavo beržo šakos. Jos lyg dėkojo 
jam už jo žodžius ir dar pridėjo: „Žmo
gau, nesisielok, kad sensti; nedejuok, kad 
metai jau praėjo. Vistiek jie jau negrįš. 
Žiūrėk ką veikti turi dabar. Drąsiau ko
voki su gyvenimu. Nebūk našta kitiems. 
Neužtenka tau eiti per žmones ir iš jų 
pagalbos laukti, tu būki pats naudingas 
jiems“.

Nelauktų minčių jam beržo šakos pa
kuždėjo. Jos jam įkvėpė norą gyventų 
veikti, dirbti.

Toli nakties tamsoje jis pamatė spink- 
santį žiburėlį. Tas žiburėlis lyg dangaus 
žvaigždutė mirgsėjo. Kas prie tos švie
selės budi?.. Kas ją per nakt kūrena?.. 
Keliausiu pažiūrėti, o gal ir prieglobstį 
tenai surasiu?

Palikęs beržą senu vieškeliu žmogus 
žingsniavo.

Priėjo jis tą žiburėlį, kuris iš tolo lyg 
žvaigždė danguje mirgsėjo. Dabar jisai 
pamatė iš kur toji šviesa net beržą siekė. 
Tai ūkininko troboje ties langu pakabinta 
žibalinė. Pamatė jis ir kas toje troboje 
dedasi. Ten motina pas vygią lopšinės dai
ną niūniavo savo dukraitei.

N. Metai pas vygią ją atrado. Ji savo 
vaikelio ateitį spėliojo. Kas ją laukia?.. Ar 
bus ji audėjėlė, kaimo vargdienėlė? Ar 
kuo kitu gyvenimas ją padarys?.. Atsa- , 
kymą tik vieną ji kartojo. Tebūnie kas 
tik nori, tik kad laiminga jaustųsi šiame 
sviete, kad tik su šypsena ir rūpestį ir 
džiaugsmą ji sutiktų.

Keleivis, prisiminęs prabėgusias min
tis ties beržu, užmiršo, kad jis čia tikė
josi pastogę rasti, kad jis tik rytą valgė. 
Motinos nemigo nakties jis nenorėjo sun
kinti. Ties langu pastovėjęs jis grįžo į 
tamsią naktį, į vieškelį, į rytojų, bet koks 
jis bus, tik tas rytojus pasakys ...

Kazys.
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Qilcraft seka jums apie
įstatus ir įžodį

daug namelių ir tiltų, kuriuos mes 
skautai statėme, sugriuvo, nes jie, bū
dami netinkamai pastatyti, negalėjo iš
laikyti savo svorio.

Tą patį galima pasakyti ir apie jus 
ir mane: mūsų skautybė, net ir mūsų 
gyvenimas gali sugriūti, jeigu mes iš 
pat pradžių nesistengėme jų tvirtai pa
statyti. 4

Kitą kartą aš mėginsiu jums 
išaiškinti įžodį ir įstatus. Bet prieš tai 
aš noriu, kad jūs suprastumėte, jog ši
tie dalykai svarbūs jums patiems, nes 
jūs patys statote savo skautybę ir sa
vo gyvenimą. Šitą darbą atlikti jums 
padeda jūsų tėvai, mokytojai, kunigai, 
draugai, jūsų broliai skautai, draugi
ninkai, skautininkai ir daugybė kitų 
žmonių. Bet jie nieko negali padaryti, 
jeigu jūs neturite gerų norų.

Redaktorius prašo mane parašyti 
kelis trumpus, tiesius pasikalbėjimus 
apie skautų įžodį ir įstatus. Šis užda
vinys tikrai labai sunkus, nes įžodis ir 
įstatai yra visos skautybės pagrindas, 
ir aš abejoju sugebėsiąs išaiškinti, ką 
jie mums turėtų reikšti.

Namų pamatai yra žemėje, mes jų 
nematome, bet vis dėlto visas namų 
tvirtumas pareina tiktai nuo jų. Jeigu 
kiekvienas iš jūsų nori pastatyti savo 
skautybę tokiu būdu, kad ji būtų stip
ri ir laikytųsi visą jo gyvenimą, jis tu
ri pirmiausia suprasti mūsų įžodį ir 
įstatus ir nutarti, kad jie bus tais pa
matais, kuriais jo skautybė pagrįsta.

Kaip namų pamatų nesimato, taip 
ir mes mažai kalbame apie savo įžodį 
ir įstatus. Yra skautų, kuriems jie net 
tokie brangūs, kad jie jų niekad pavir
šutiniškai nemini. Kiti, gal būt, pamir
šo juos ir stebisi, kodėl skautybė ne
bėra tokia įdomi. Rodos, vis dar gali
ma žaisti gerus senus žaidimus, vykti 
į stovyklas ir dalyvauti skilties bei 
draugovės sueigose, vis dar rengiami 
įvairūs konkursai ir teikiama žinių apie 
skautybę ir gyvenimą atvirame lauke: 
bet kažko trūksta.

Aš drįstų pasakyti: trūksta noro 
vykdyti skautų įžodį ir įstatus.

Visi, būdami krikščionys, žinote Di
džiojo Mokytojo, Jėzaus iš Nazareto, 
žodžius:

„Taigi, kiekvienas, kurs girdi šituos 
mano žodžius ir juos daro, bus pana
šus į išmintingą žmogų, pastačiusį sa
vo namus ant uolos. Lijo lietus, upės 
patvino, pūtė vėjai, bet jie nesugriuvo, 
nes buvo pastatyti ant uolos. Ir kiek
vienas, kurs girdi šituos žodžius, bet 
jų nedaro, bus panašus į paiką žmogų, 
kurs pastatė savo namus ant smilčių. 
Lijo lietus, upės patvino, pūtė vėjai ir 
puolė ant tų namų, ir jie sugriuvo, o 
jų griuvimas buvo didelis“.

Skaitydami šiuos žodžius, jūs turi
te nuspręsti, ar jūs savo skautybę sta

tysite ant įžodžio ir įstatų uolos arba 
nerūpestingumo bei savanaudiškumo 
smėlio. Jeigu nukeliautumėt į Palestiną, 
jūs pamatytumėt tuos pačius namus, ku
riuos Jėzus matė. Jūs pamatytumėt, kaip 
ii* Jis kad matė, kad jie tvirtai išsilai
kė ilgus metus, kadangi statyti ant 
uolos ir jų pamatai sveiki. Tame pačia
me kaime jūs,gal būt, pastebėtumėt krū
vą žemių ii' plytų: tai yra tokių namų 
griuvėsiai, kurie buvo pastatyti smėly
je ir turėjo silpnus pamatus. Mes ir 
savo krašte matome panašių dalykų:

Būdami linksmais ir laimingais 
skautais, nebijokite ir nesigėdinkite 
retkarčiais rimtai susimąstyti apie 
mums svarbiuosius dalykus: apie mei
lę Dievui, tėvynei ir artimui. Galvoki
te apie juos ir, kiek kas įstengia, vyk
dykite savo mintis, — nes tuo būdu jūs 
padidinsite savo džiaugsmą ir laimę ir 
dar turėsite visą atsargą, kurią galėsi
te dalintis su kitais.

Iš visos širdies linkiu jums, vyk
dantiems šiuos skautų idealus, geros 
kloties. Nors jie ir nauji, mums jie 
tokio pat amžiaus, kaip pats pasaulis.

5

5



BADEN -POWELLIS APIE VYRESNIĄSIAS SKAUTES.

Skautų vyčių sąskrydis
1936 m. vasario m. 23—25 d. d.

Esame amžium vyresnieji mūsų Sąjungos gretose. Skautų 
dvasinį turtą — Įstatų ir Papročių principus — esame giliai 
įsisąmoninę ir nešiojamės jį savo širdy, keliaudami painiausiais 
gyvenimo takais, žengdami pirmuosius savarankiškus žingsnius. 
Ir jaučiam, kad skautybė yra Tiesa. Ji skelbia naują, tobu
lesnį ir teisingesnį gyvenimą, kuria naują — geresnį — Žmogų. 
Todėl norime, kad toji tiesa valdytų ne vien neskaitlingus mū
sų būrelius, bet visą Lietuvos jaunimą, norime suskautinti jau
nąją Lietuvą. Nebūtinai ją visą suburti po savo gairėm: no
rim turėti įtakos, balso, kurį išgirstų kiekvienas, kad ir už 
mūsų organizacijos ribų esąs jaunuolis, dar jautrus tiesai, dar 
ieškąs, kas kilnu ir aukšta. Todėl ryžtamės mūsų — skautų 
vyčių — organizaciją išvesti į naują, aktyvesnę darbo fazę: pa
didinti skaičium, pagilinti tikru skautiškųjų principų įsisąmo
ninimu, pagyvinti sportu, iškylomis ir gražiuoju gyvenimu gam
toj, stovyklose.

Vienuoliktuosius darbo metus baigdama mūsų organizaci
ja jau turi gražaus patyrimo ir nusistovėjusių tradicijų. Tačiau 
ji vis tebėra maža. Ir todėl šiandien kiekvienas mūsų skautas 
vytis dar gali jaustis tikru gražaus mūsų darbo pionierium, mū
sų ateities kalviu. Todėl šiandien, naujųjų mūsų pasiryžimų 
dieną, kiekvienas skautas vytis turėtų būti gerai informuotas 
apie mūsų organizacijos artimoj ateity numatomus darbus ir 
smulkiai žinoti mūsų tikslus ir metodus. Tai, kaip tik, ir pa
skatino mūsų skautų vadovybę sušaukti didelį visos Lietuvos 
skautų vyčių sąskrydį, į kurį būtų kviečiami ne tik skautų vy
čių vadai, bet visi skautai vyčiai, kurie tik gali tuo metu iš 
savo darbo vietos išvykti, o taip pat visi vyresnieji mūsų skau
tai, skautų vadai ir skautininkai. Toks sąskrydis įvyks Kaune, 
1936 m. vasario mėn. 23—25 dienomis.

Sąskrydyje bus išgvildentos šios temos: 1) Skautų įstatai 
ir skautai vyčiai; 2j Tarnauti artimui; 3) Skautų vyčių veikimo 
sritys; 4) Skautų vyčių draugovės struktūra; 5) Skautų vyčių 
būrelio darbas skautų draugovėje; 6) Skautų vyčių amžiaus 
klasės. Pašnekesius ves prityrę skautininkai ir skautai vyčiai.

Numatoma ir sportiškoji dalis. Pirmą kartą skautų vyčių 
vienetai susitiks išbandydami savo jėgas sporte. Šį kartą kuk
liai pasitenkinam stalo teniso rungtynėmis, bet tikimės, kad 
tai bus pradžia didelio sportiškojo mūsų organizacijos judėji
mo. Stalo tenise išbandys jėgas ir , pavieniai sąskrydininkai 
individualiai.

Taip pat numatoma pravesti ir specifinio skautiškojo 
sporto rungtynes — lauko užsiėmimus, iškylą. Šioje įdomioje 
ir naudingoje srityje mūsų skautai vyčiai turėtų būti tikri meis
teriai. Rungtynių laimė išrinks meisterių meisterium.

Sąskrydyje bus duodamas skautų vyčių įžodis. Norintieji 
jį duoti, turi būti pirmojo patyrimo laipsnio skautai ir turi tu
rėti savo tuntininko raštišką leidimą duoti skautų vyčių įžodį. 
Egzaminai skautų vyčių vardui įgyti bus suorganizuoti pačiame 
sąskrydyje.

Sąskrydininkams bus paruoštos patalpos nakvynei ir pus
ryčiai bei vakarienės. Sąskrydininkų mokestis — 3 litai — 
įmokamas registruojantis. Nakvoti ne sąskrydžio patalpose 
sąskrydininkams nebus leidžiama. Tai daroma tam, kad sąskry
dininkai geriau susigyventų, kaip susigyvenama skautų stovyk
loj, kurią ir šis sąskrydis bent kiek imituos.

Norintieji sąskrydyje dalyvauti iki 1936 m. vasario m. 1 d. 
praneša per savo tuntininkus vyriausio skautų štabo skautų 
vyčių skyriui savo pavardę, vardą, amžių, užsiėmimą, patyr. ir 
vyresniškumo laipsnius ir kokiose rungtynėse, individualiai ar 
kokio skautų vyčio vieneto vardu dalyvaus. Atvykę į sąskrydį, 
1936 m. vasario m, 23 d. 8 vai. ryto registruojasi vyriausio 
skautų štabo patalpose (Nepriklausomybės aikštė 4).

Sąskrydyje bus gausiai atstovaujamas ir akademinis mūsų

Jau prieš karą mergaitės pradėjo ja.usti, kad gyvenime 
yra geresnių dalykų, kaip puoštis ir demonstruoti savo rūbus. 
Jos nujautė, kad žaisti tenisą ir skaityti noveles nėra vieni n - 
tėlės pramogos pasauly. Kelios mergaitės manė, kad eiti į 
šokius, stovinėti priepla.ukoj arba vaikštinėti gatvėmis teikia 
tikro džiaugsmo, bet kitos įsitikino, kad tai tiktai laiko gai
šinimas ir greit nusibosta. Daug mergaičių pajuto, kad jos 
sugeba atlikti visą eilę dalykų, kuriuos iki tol atlikdavo tiktai 
jų broliai; ta.igi, jos pradėjo mankštintis, dalyvauti įvairiuose 
žaidimuose, mėgino įsigyti specialybių ir užimti vietą, pramo
nėje. Tokiu būdu prieš jas staiga atsidarė įvairių įvairiausių 
galimybių padaryti savo gyvenimą tikrai naudingu ir nebe- 
klajoti be tikslo.

Ką moterys padarė karo metu.
Atėjo karas. Jis davė mergaitėms daugybę progų pa

sireikšti ir jos tomis progomis pasinaudojo. Netrukus pasi
rodė, ką jos sugeba nuveikti: šimtai ligoninių turėjo būti 
įrengta ir tą uždavinį sesutės ir jų asistentės puikiausiai atli
ko. Ambulatorijos su anglų personalu greitu laiku veikė ne
tiktai Prancūzijoje ir Belgijoje, bet ir tolimoj Rusijoje bei 
Serbijoje. Visuose miestuose įsisteigė darbo centrai, kuriuose 
moterys parūpindavo ir išsiuntinėdavo reikmenų ne tiktai 
ligoninis, bet ir esantiems karo lauke vyrams. Komitetai rinko 
lėšas ir organizavo pagalbą pabėgėliams ir nuo karo nuken- 
t ėjusiems.

Moterys užėmė vietas fabrikuose ir liejyklose, kur iki 
šiol tiktai vyrai dirbdavo; jos aptarnaudavo geležinkelius, 
tramvajus, autobusus ir sunkvežimius, dirbdavo laukuose, ban
kuose bei kontorose. Tūkstančiai anglų moterų sutiko va
žiuoti į Prancūziją, kad palengvintų vyrams darbą, kuriuo jie 
virš normos buvo apkrauti. Tai buvo puikus pavyzdys, ką 
moterys sugeba padaryti, nes tuo davė vyrams galimybę at
tikti savo pareigas fronte. Moterys įvykdė duotus joms už
davinius ir, reikia pripažinti, įsigijo didžiausių nuopelnų. Taigi, 
kiekviena moteris turi rimto pagrindo didžiuotis savimi ir savo 
nuveiktais darbais karo metu. Ir nors karas, dėkui Dievui, 
baigtas ir mes esame tvirtai nusistatę prieš kitą karą, jos ir 
taikos metu gali parodyti savo pasiryžimą ir būti kraštui nau
dingos.

Buvo, tačiau, vienas trūkumas, kurio negalima nepaste
bėti: didelė dalis moterų buvo nepasiruošusios reikalaujamam 
darbui. Bet, laimė, jos buvo pakankamai gabios ir greit mo
kėsi. Jų darbas būtų buvęs daug lengvesnis, jeigu jos turėtų 
galimybę pasiruošti dar j>rieš karą. Kai moterys užsirašė 
vykti i Prancūziją, reikėjo jas kurį laiką sulaikyti, nes pasiro
dė, kad joms trūksta žinių, ypač disciplinos ir sveikatos at
žvilgiu.

Štai, šiuos dalykus jos seniai galėjo pramokti, nes tekios 
žinios naudingos ne tiktai karo, bet ir taikos metu. Tas pats 
įvyko su moterimis, kurios pasisiūlė dirbti laukus, atlikti sta.- 
lių darbą, valdyti automobilius ir t. t.: jos visos turėjo išeiti 
specialias mokyklas ir apmokinimo kursus ir tiktai tuomet val
džia galėjo pasinaudoti jų patarnavimais.

Šį apmokinimą mes kaip tik ir stengiamės duoti mūsų 
skautėms; štai ir yra svarbiausias skaučių judėjimo uždavinys.

Išvertė vyr. skautė 0. Lichtenšteinaitė.

vienetas — V. D. U. studentų skautų korporacija „Vytis". Lau
kiama atstovų iš kiekvieno skautų tunto ir iš kiekvieno skautų 
vyčių būrelio. Taigi, tikimasi nemažo būrio ir gražios, jaunos 
nuotaikos.

Sukruskime! Sktn. A. Jurgutis,
E. skautų vyčių skyriaus vado p.
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Lordas Baden-Po wellis.

Nuo mažo klevelio iki stipraus ąžuolo!
„Nuo mažo klevelio iki stipraus 

ąžuolo“ yra senas priežodis.
Jeigu jums teko girdėti apie skautų 

kūrimosi istoriją, tai žinote, kad pra
džioje įsisteigė mažas skautų vienetas, 
susidedantis iš 25 vaikų, Brownsea sa
loje, Pool mieste, Anglijoje. Tai buvo 
prieš 27 metus.

Prieš penketą metų aplankė mane 
Pool miesto burmistras. Jis įteikė man 
sidabrinę dėžutę, kaip dovaną, primin
ti pirmojo skautų būrelio Įsikūrimą ir 
skautystės plitimą.

Dėžutės viršuje buvo pavaizduotas 
medis, kurio šakos gaubė žemės ru
tulį, o ant jos priešakinio šono — ma
žas klevelis, augantis nedidelėje sa
loje.

Tai parodo, kad iš „mažo klevelio“, 
mažo skautų vieneto, įsisteigusio 
Brownsea saloje, išaugo didi skautų 
brolija, — „didelis medis“, kuris savo 

šakas praplėtė visame pasaulyje. Tai 
matote, kokia idėja.

Jūs, kurie skaitote šį straipsnelį, 
esate dabar jauni — lygūs „mažam 
kleveliui“. Praslinkus keliems metams, 
užaugsite ir tapsite, gal būt, žymiais 
žmonėmis, tada prilygsite dideliam 
medžiui.

Ponas Tomas Liptonas pradėjo savo 
gyvenimą paprastu pasiuntiniu vieno
je kolonialių prekių krautuvėje. Jis 
buvo pasiryžęs uždirbti pinigų ir pa
dėti savo motinai. Vaikas turėjo sun
kiai dirbti, bet savo pareigas atlikda
vo pavyzdingai ir vėliau uždirbdavo 
ne tik pragyvenimui, jis tapo turtin
gas žmogus ir galėjo net kitiems pa
dėti.

Taip jis iš „mažo klevelio“ išaugo į 
„didelį medį“.

Gal būt, girdėjote ir apie Dick Whit- 
tington'ą, kuris buvo visai neturtin-

Lordas Badcn-Powellis, 
skautų judėjimo įkūrėjas.

gas vaikas, vėliau tapęs Londono mies
to burmistru.

Jums visiems gerai žinoma didžioji 
valstybė Europoje — Rusija. Jos vy
riausias valdovas yra Stalinas. Šis vy
ras valdo apie vieną šeštadalį pasau
lio žmonijos. Jo gyvenimo pradžia taip 
pat prilygsta „mažam kleveliui“, ir yra 
nė kiek negeresnė už jūsų.

Jo tėvas buvo paprastas kurpius 
Tifliso mieste, o jis — gatvės vaikas. 
Per savo darbą ir pasiryžimą gyveni
me ką nors geresnio pasiekti, jis iš
kilo ir tapo „dideliu medžiu“ — ga
lingu pasaulyje valdovu.

Iš anglų k. vertė Karolis Treikanas, 
(užsienio dalies bendradarbis).

'p.ajivdo (įLumš.
Susisupę vilnys beria tau gintarus. 
Tolumoje supas saulė ant bangu — 

Vėjai debesėlius kažin kur nuvaro 

Ir prabėga dienos Baltijos krantu. 
Grįždavo plovėjai dobilus nukirtę. 
Suokdavo lakštutės tylinčiam šile — 

Vasara prabėgo, liko tiktai mintys; 

Liko dar krūtinėj vasara žalia ...
Aš paklaust norėjau žydinčios jaunystės. 
Neramiosios jūros, vasaros dienu;
Ko taip lapai krinta, ko gėlelės vysta. 

Ko taip kartais esti ilgu, neramu ... 

Juk žinau, kad laimė buvo pagiriuose. 
Kad sugrįš ji vėliai su baltais žiedais. — 

0, tėvyne, giriom ir laukais linguosi; 

Tavo žalias veidas niekad nesikeis! 
Susisupę vilnys beria tau gintarus, 
Tolumoje supas saulė ant bangų, 
Vėjai debesėlius kažin kur nuvaro — 

Greit prabėga dienos Baltijos krantu.
Pranas K ozui i s.

iAGzho lakiai
Šalie, prie Nemuno šlovinga, 
mes, skautai, sveikinam šiandien. 
Kai iš dangaus gėlėmis sninga, 
ir Tau ir mums, džiugu visiem. 
Ir tokią skaisčią ir malonią, 
melsvais upeliais tarp šilų.
Tavo žalsvus, smaragdo klonius, 
O, Tave, Lietuva, myliu.
Kai žiemos pasakos išrašo 
baltuosius rūmus miškuose, 
iškviečia skautus, eiti prašo, 
ir džiaugtis laimės glėbiuose.
Jau 18 juk kartų
Laisvės Varpas nuskambėjo. 
Mes vis liūdim be Aušros Vartų, 
mes neturim Atpirkėjo.
Mums meilesnis Lietuvos dangus.
Tavo gryčios pakelėse.
Kadugynai ir alksniai brangūs 
ir veidai darbe išblėsę.
Prispaudęs Vytį prie krūtinės, 
žaibuojančiam akim svaidau. 
Gražia jaunatve aš užgimęs, 
aukoju jėgas skauto Tau ...

B r. Or ū n a s.
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Ūžesys ir prieblanda pilka klasėj, o 
lauke minkštai sninga didžiulėm snaigėm, 
snaigėm lengvutėm ir baltom, kaip pū
kas. Seniai jau nebesigirdėt įkiraus ratų 
tratėjimo — snaigės storai dengia žemę 
ir gimdo įstabią žiemos tylą. Ir išties, 
net mokytojo, aiškinančio kažkokią pai
nią formulę, balsas lyg duslėja, lyg tirps
ta ir nyksta toj baltoj tyloj.

0 Jurgiui gera. Jam taip tingu ir ge
ra, kad imtų, rodos, ir užsnūstų čia pat, 
jei tik to mokytojo nebūtų. Ir Jurgis įsi
žiūri pro langą į snaiges, o mintys, pasi- 
jutusios laisvos, skrajoja toli, toli už mo
kyklos sienų. Jos aplanko seną, prie miš
ko prisigūžusią, sodybą, glosto motutės 
žilstančią galvą ir tėvo pūslėtas rankas, 
sukioja po snieguotus laukus ir vėl grįžta 
mokyklon.

— Na, jau neužilgo, — ramina jis sa
ve, — dar tik dvi pamokos liko!

O tada jie keturiese, su Jonu, Paulium 
ir Stepu, tuoj į traukinį ir dundės ten, 
pas tėvus ...

Jo minčių giją nutraukia ausį veriąs, 
bet mokiniams malonus, skambutis. Pa
linkėjęs linksmų švenčių, mokytojas iš
eina, o klasė jau ūžia!

Pertraukos metu „keturi muškietinin
kai“, kaip klasė juos vadino, prie rūbinės 
linksmai šnekučiavosi, pranašavo busi
muosius nuotykius ir malonumus. Nevel
tui juos klasė keturiais muškietininkais 
vadino — kartu jie po kerdžiaus Jurkūno 
priežiūra kaimo bandą valdė ar kartais 
kokį nekaltą juoką iškrėsdavo, kartu, pa
galiau, ir mokslo jungą ant savo silpnų 
petelių uždėjo. Ir mokykloj jie nepasime
tė — drąsiai kopė klasę po klasės aukš
tyn ir vienos skilties buvo skautai.

— Tai, vyručiai, rytoj pusiau keturių 
prie stoties. Tik nesivėluot! — Kaip jau 
skiltininkas, Jurgis mėgo drausmę.

— Gerai! — sukliko trys balsai ir 
skambutis jau kvietė paskutinei pamokai.

Vėl pilka prieblanda, vėl ūžesys, tik 
jau dabar ne toks vienodas, ne toks ty
lus — klasė jautė dvi savaites laisvas. 
Galų gale mokytoją patį pagavo ta sau
lėta nuotaika ir metęs nebaigtą aiškinti 
pamoką, jis pasinėrė jaunuolių gaivinan
čiam ūžesy. Ir linksma buvo klasėj, links
ma ir gera. . .

Neužilgo šaligatviai patvino krykštau
jančių mokinių būriais, kurie skubėjo na
mo, net mintimis neatsisveikindami su se
nais gimnazijos rūmais, kurie jų tą skam
bų juoką ir juos pačius taip labai mylėjo...

Sekančią dieną, tuoj po pietų, su kny
gų ryšulėliu Jurgis išdūmė gatvėn. Laiko 
dar buvo tiek ir tiek, bet koks tai keis
tas nerimas neleido jam ilgiau pasilikti 
kambary. Pei- ankšta jam buvo tenai.

Mieste—prieškalėdinė nuotaika. Žmo
nės pirko, skubėjo ir vėl pirko, raudonai 
šalčio/ nudažytais veidais, žibančiomis 
akimis. Kiekvienas jų rengė kitam kokią 
mažą dovanėlę, mažą trupiniuką džiaugs
mo, o tie trupiniukai, tos mažos kibirkš
tėlės neveidmainingo noro kitiems gerą 
daryti, kūrė nežemiško džiaugsmo ir šiltą 
kūčių vakaro simfoniją.

O Jurgis neskuba — susilipdys sau 
sniego gniūžtę, paleis į kokią apšarmo
jusią liepą ir stebi, kaip smulkios šarmo 
adatėlės, visomis vaivorykštės spalvomis 
balzganoj žiemos saulėj žėrėdamos, kren
ta į nešvarų šaligatvio sniegą, ar koks 
apsnūdęs žvirblis iš medžio ant gretimos 
trobos purptelia. Ir vėl eina Jurgis sau 
toliau.

Stoty jau rado Paulių,
— Žiūrėk, tu net už mane anksčiau 

atskubėjai?!
— Žinai, neiškenčiau namie, — prisi

pažino Paulius. — O Stepas su Jonu gal 
dar visai ir negalvoja apie stotį.

Bet tuo laiku pūstelėjo šalto oro sro
vė ir pro duris įsirito abu visai apie stotį 
negalvojantieji. Jie buvo gan juokingi pa
žiūrėti, kai Jonas tarė:

— O aš maniau, kad mes per anksti 
atsiskubinom!...

Visi susėdo ant suolo, ryšulėlius tarp 
kojų pasidėję.

— Žinot, vyručiai, man ta stoties salė 
ir mūsų ryšuliukai kažkodėl taip labai 
stovyklą primena. Atsimenat, kaip mes 
traukinio pusantros valandos laukėm ir, 
galų gale, dar ne į tą vagoną įsilipom. 
Paskui persėst reikėjo ...

— O ar atmenat tą žavią dainą, ku
rią kaimiečiai anapus Nemuno tyliais va
karais dainavo? Kaip sau norit, o aš ma
nau, kad gražesnių dainų už mūsiškes vi
sam pasauly nerasi. Tiek grožio jose, tiek 
ilgesio ir jausmo nesuprasto ten... — Jur
gis atsiduso ir užsižiūrėjo pro langą.

Tyla įsiviešpatavo jaunųjų keleivių 
tarpe. Pas kiekvieną jų atgimė prabė
gusios vasaros vaizdai — sodrūs miškai 
su baltais palapinių miestais, kaitrios 
dienos bei naktys sidabrinės, perpintos 
dainų vainikais ir gaivališku jaunystės 
džiaugsmu. Liūdesio, rodos, ten nieks ir 
nepažinojo.

Paulius tyliai pradėjo niūniuoti.
— Žiūrėkit, tą dainą mūsų Paulius jau 

moka! — nustebo Jonas.
— Aš ją gerai prisiklausiau, sargyboj 

vieną vakarą stovėdamas. Klausykit:
Kai saulutė tekės, 
Ir lakštutė čiulbės, 
Tada mes jaunieji broleliai 
Balnosim juodbėrius žirgus .. .

Kaip švelnus vėjo pūstelėjimas, tyliai 
prisijungė prie Pauliaus balso dar trys ir 
viena gražiausiu dainų suplazdo šaltoje 
stoties salėje. Tyliai dainavo skautai ir 
laikas jiems paukščio sparnais skrido į 
nebūtį. . .

Tik pradėjusių rinktis keleivių balsai 
pažadino juos iš žavaus sapno, o atpuš- 
kėjęs traukinys ir visai juos prikėlė. Ke
leivių nedaug tebuvo ir mūsų keturiukė 
rado sau viename vagone tuščią skyrių, 
kuriame gan jaukiai pasitalpino.

— Va, mes jau ir traukiny! — Jonas 
sudribo prie lango ir skaniai nusižiovavo.

— Ir miegalius gi tas mūsų Jonas. Dar 
keturiu nėra, o jis jau miego užsinorėjo!

—1 Na, brolau, dienelės dabar tokios 
trumpos, kad nespėsi dar gerai ir apsi
žiūrėti, kai jau migti laikas!

Keli balsai tingiai nusikvatojo ir nu
tilo. Po skyriaus kampus slankiojo pilkai 
minkštos sutemos, migdė judesius ir tin
ginį gimdė krūtinėje. Bet štai lauke su
skambo įspėjantis balsas, traukinys suste
nėjo, pasijudino ir nusirito žvilgančiais 
bėgiais. Užsidegė šviesos, traukinį tune
lis prarijo, palaikė, pro kitą galą vėl iš
spjovė, ir skautams staiga pasiro
dė, kad tie snieguoti laukai, kurie 
dabar abipus geležinkelio skubėjo pro 

Š. m. vasario mėn. 8 d. Aušros tunto skautai su savo rė
mėjais rengia vakarą-koncertą linksma ir gražia programa: 
skautai, sk. vyčio K. JURAŠŪNO padedami, suvaidins, Neries 
tunto skautės atliks lietuviškuosius šokius ir maloniai sutikęs 
dalyvaus operos artistas p. MAŽEIKA.

Be kita, bus ir loterija, kuriai KARVELIO ir RINKEVI
ČIAUS prekybos namai jau yra padovanoję vertingą anglų fir
mos foto aparatą.

Kviečia visus!

šalį, vienu šuoliu juos prie jų tė
viškės priartino. Tolimas, ūkanose siaus
tas, rodėsi jiems dabar miestas, svetimas 
savo triukšmu ir amžinu skubėjimu. Taip 
gera buvo sėdėti jaukiame, šiltai pakur
tus bei žiburėlius spinksinčius sekti. Stai- 
tame vagone ir akimi baltus sniego plo- 
ga Jurgiui pasirodė, kad tai ne laukai 
balti skuba pro šalį, o debesys iš aukš
tybių nusileidę, bet, kaip keista, juose 
vis dar žvaigždutės spindėjo. Paskui vis
kas lyg miglose paskendo, traukinio ratų 
duslus dundesys vis tilo, tilo... Jurgis už
snūdo.

Jį pažadino smarkokas smūgis pašo- 
nėn ir, pratrynęs akis, Jurgis išvydo prieš 
save išsitempusį Joną.

— Broli skiltininke, turiu garbės pra
nešti, kad traukinys stabdosi prie mūsų 
stoties.

— Juokus šalin! Ar tikrai mes jau at
važiavom?

—1 Kaip mane gyvą matai. Jei ne Pau
lius su Stepu, tai, ir anksčiau būčiau pa
žadinęs.

Susigraibę ryšuliukus, keturi muškie
tininkai nusigrūdo į vagono duris. Vis lė
čiau slinko telegrafo stulpai baltame 
sniego fone, vis rečiau dundėjo ratai. Pa
galiau traukinys truktelėjo, sušnypštė ir... 
sustojo. Skautai išsirito į tamsoką peroną, 
vienos vienintelės žibalinės lempos šykš
čiai apšviestą. Budėtojas, mieguistu 
žvilgsniu juos apdovanojęs, pranyko sto
ties namuke, garsiai užtrenkdamas duris. 
Silpnutis trenksmo aidas, vos nuo tam
sios miško sienos atšokti spėjęs, tuoj pa
skendo šaltoj tyloj.

— Tai kuriuo keliu namo drošim, — 
pradėjo Stepas, — vieškeliu, ar per miš
ką, o paskui laukais?

— Mišku ir laukais, savaime aišku.
— Ne, vyručiai. Man rodos, geriau bū

tų vieškeliu eiti. Dar paklysim ko gero!
— Eik tu, Jurgi. Kam mes tada skau

tai, kad paklystume. 0 kelias beveik . 
trečdaliu sutrumpės, — nesutiko Jonas.

— Tiesą Jonas sako, — įsikišo Pau
lius, — paklyst, tai nepaklysim, o kelią 
gerokai sutrumpinsim. Prašau — vieške
liu iki kaimo devyni kilometrai, o mišku 
tik du ir laukais paskui keturi kilomet
rai. Viso — šeši. Tai geriau drožiam miš
ku. •

Jurgis susimąstė. Mėnulio kraščiukas, 
jiems atvažiavus virš apšarmojusių eglių 
vos pasirodęs, vis plėtėsi ir dabar jo 
apskritas veidas jau kybojo virš miško ir 
laukus sidabru dažė. Galų gale Jurgis, 
nors ir nenoromis, sutiko eiti mišku. Ry
šuliukus ant pečių užsimetę, jie žąsele 
nuklampnojo per gilų sniegą ir pasinėrė 
miško tamson ties jiems gerai žinomu 
šuntakiu. Miške jau daug lengviau buvo 
eiti, nes čia, užuovėjoj, sniegas baltu pa
talu vienodai gulė ant žemės ir ant žalių 
eglių. Gan šviesu buvo miške — šalti mė
nulio spinduliai veržėsi pro apsnigtas ša
kas ir žaidė, sniege savo sidabrine šviesa 
daugybę mažų deimančiukų degdami. 
Jaunuoliai tylėjo; tik įėjus į biržę, kur 
šuntakis platesnis, Paulius sušuko:

— Tikras saulės takas... — bet tuoj, 
lyg ko išsigandęs, nutilo. Vien spinduliai 
žaidė ir tingiai girgždėjo sniegas po kojo
mis...

8
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Veterlis.

Ilgaausio
mirtis

Nyku. Šalta. Žiema. Išalkę paukščiai 
sunkiai plasnoja virš baltų laukų ir ieško 
maisto. Varnos, kaip senos moterėlės, 
tupi ant tvorų ir medžių. Aštrus vėjas 
pučia joms į veidą, bet jos laukia. Ko? Jos 
pačios nežino. Stirnos traukia iš miško į 
laukus ir vėl atgal iš laukų į mišką: jos 
badauja. Atsigula, nuvargo.

■Bet lapei gera, nes jos stalas turtingai 
apkrautas. Jai dabar lengviau selinti prie 
kurapkos arba fazano ir baidyti pailsu
sias stirnas. 0 zuikių medžioklei prasidė
jus, maisto jau niekuomet nestinga.

Juokdamiesi medžiotojai traukia į 
mišką. Jų nuotaika puiki, ir tikrai: oras 
geras, sniegas kietas, vėjo nėra, o žvėrių 
daugybės! Pamedžios, o . paskui jų laukia 
alus, vynas, kortos...

Pamiškėj balsai nutyla, medžiotojai 
užima savo vietas, rankose šautuvai, akys 
miške. Dvidešimts žmonių ruošia mirtį.

Pasigirsta signalas, kyla triukšmas, jis 
didėja, artinasi. Prieš varovus šiurpi bai
dyklė žengia per mišką. Ji nematoma, bet 
lapė jos išsigąsta, zuikio širdis sudreba ir 
stirnas nukrečia šiurpulys. Baimė apėmė 
visus.

Paukščiai neramiai lekia nuo vieno 
medžio ant kito ir skleidžia pasibaisėji
mą. Mažesni bailiais balseliais dejuoja, 
didesni klykia: „Pavojus! Gelbėkitės!“

Atsargiais žingsniais lapė slenka' per 

Pamiškėje balsai nutyla, medžiotojai užima savo vietas.

tankumyną; ilgais kaklais stirnos renkasi 
skynime. Jų ausys kažko klausosi ir di
delėse, gražiose .akyse atsispindi kančia.

Įprastais takeliais bėga ilgaausis; jis 
atrodo visai ramus, bet viduj viskas trūk
čioja ir dreba. Staiga jis sustoja, sučiau- 
di, suspiegia ir ima beprotiškai bėgti, be
galinės baimės plakamas. Jis bėga, kur? 
Nesvarbu, tik šalin nuo įtartino šlamėji
mo. Atgal į varovų rankas? Ne, į šoną, į 
atvirą lauką.

Suzvimbtai pirmieji šūviai ir kaip 
griaustinis nuaidi zuikio ausyse. Žiauri 
ranka suspaudžia jo širdį, tuo metu kai 
jis dideliais šuoliais šoka per sniegą, kad 
išgelbėtų savo vargšę gyvybę. Jau laukas 
pasiektas, bet du šautuvu suloja už bė
gančio nugaros. Tarpas tarp medžiotojo 
ir zuikio per didelis, kad jį galėtų už
mušti, bet žmogui pirštai niežėjo ir aistra 
apėmė jo širdį. Žudikas nusivylęs seka 
zuikį akimis, bet jis nemato, kad žvėrelis 
sužeistas.

Du šratai pataikė į ilgaausį: vienas 
sutriuškino dešinę koją, antras giliai įlin
do į kulšį. Bet sužeistasis bėga, bėga, lyg 
vėjo nešamas.

Krūmuose zuikis pasislepia, susitrau
kia, nes jam koją neapsakomai skauda. 
Retkarčiais jis pakreipia galvą, pastato 
akis, pajudina šoną ir jo akys, kuriose 
verkia visa pasaulio kančia, bailiai žiūri 
pro krūmų šakeles. Kiekvienas šūvis miš
ke, kaip peiliu durte duria jo kūną, ku
riame siela blaškosi, lyg vanago puolamas 
paukštelis.

Sakalas skrenda aplink krūmą, kuris 
dengia ilgaausį. Jo aštrios akys pastebėjo 
grobį, bet jis nedrįsta pulti savo aukos: 
ji dar per daug gyva. Bet jo godus klyki
mas/ kankina zuikį; mat: bejėgiškumo 
jausmas dar baisesnis už skausmus. Zui
kis išsitempia ir apsimeta stiprus ir svei
kas, bet plėšiko neapgausi: jis mato mir
ties baimę sužeisto žvėries akyse ir lau
kia ramiai ir kantriai.

Miške suskamba linksmas rago garsas. 
Medžiotojai skuba į puotą. Medžioklė 
baigta.

Zuikis alkanas, bet jis belaisvis, nes 
sakalas vis dar tebetupi sargyboje. Rau
doni kraujo lašai — žiauraus likimo liu
dininkai — spindi baltam sniege. Su
žeisti, pasislėpę žvėrys tyliai šaukiasi pa
galbos!

Ilgaausis vis dar tebeguli krūmuose, 
bet šlykštaus sargo nebėra: girininkas jį 
išbaidė, bet į savo slėptuvę pušyje jis nu
sinešė prisiminimą apie grobį. Ryt zuikis 
bus nebegyvas. Ryt jis prisiles sočiai.

Tylu,
Nakties priedangoj stirnos išeina iš 

miško. Sunkiai vilkdamas savo sužeistą 
koją ilgaausis šlubuoja iš krūmų, nes nak
tį, kai lapė slankioja po mišką, ten ne
saugu. Reikia nueiti į lygų lauką; gal, pa
siseks suieškoti sušalusių kopūstų.

Štai kažkas suplasnojo, tyliai, sunkiai, 
klastingai. Aštuoni aštrūs durklai nori 
zuikį nudurti. Tai pelėda! Raudonos jos 
akys žėri godumu, mirtim. Ilgaausis iš
kreipia savo veidą ir sumoja sužeistąja 
koja, lyg norėdamas priešui suduoti. Pe
lėda išnyksta tamsoj: čia dar per daug 
pasipriešinimo.

Štai kopūstų laukas, visai arti, bet 
zuikis sustingsta vietoje. Ilgai jis sėdi ant 
nuvargusių kojų ir klausosi. Kas daryti? 
Jis alkanas, bet sužeistas. Pirmyn! Stok! 
Pirmyn! Atgal! Šalin! Bėgti! Kažkas ju
da lauke. Šuo vejasi, bet zuikutis dar stip
rus, dar pabėga. Bet dabar jis visiškai 
išvargintas. Prikankintas ir baimės pri
slėgtas jis įlenda į tarpežį. Čia vėjas jo 
nepasieks ir jis vis dėlto pamatys prisi
artinančius priešus. Gal, jam vėliau pa
siseks susirasti maisto, bet dabar jis ne
begali pajudėti; jis nori ilsėtis, tiktai ilsė
tis ir nieko negalvoti.

Dvare puotauja medžiotojai. Tas, ku
ris daugiausia nušovė, vadinamas kara
liumi ir už jo sveikatą geriama. Jis jau
čiasi pagerbtas ir pasako prakalbą, ku
rioj išreiškia savo pasigėrėjimą miško 
žvėrimis. Jis taip pat sušunka valio už 
kiškius, kurie medžiotojams suteikė tiek 
daug malonumo.

Ateina diena. „Kar, kar!" kranksi var
nos ir nukrenta kaip juodi skarmalai ant 
žemės. Įsispraudęs į tarpežį guli zuikis ir 
nejuda. Ar jis nebegyvas? Gal, apsime
ta? Ar jam pasiseks apgauti varnas?

Jos nemato sužeistos kojos, bet iš iš
kankinto gyvulio akių jos išskaito, kad 
kažkas netvarkoj.

Viena varna prislenka arčiau ir žiūri 
skersom į gulintį. Ji pakelia savo snapą,

iO
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ylus rugpiūčio va
karas jau slėpės už 
miško. Aukšti pušų 
kamienai dangstė

savo gintarines akis sunkiais nukarusiais į 
saulę skėčiais. Skaruotos eglės snaudė. 
Šen ir ten nusviręs berželis supė jau mie- 

nė gar- 
po ša- 

i sa.ulė-

tai di-

gui susigūžusią paukštelę. Aplink : 
so. Tik lapelis po lapelio, šakutė 
'kūtės puošėsi pakalnė iškilmingu 
lydžio rūbu.

Miškas laukė kažko. Suprato 
dingi jo gyventojai, suprato ir, atsitikti
nai atklydęs čia, skaučių būrelis, kurs štai 
ten prieš angą samanotos užuovėjos ilsė
josi.

Sesytės nebandė kalbėtis. Patenkintos 
skraidė jų akutės nuo krūmelio ant me
delio, nuo aukšto uoloto skardžio ant

lyg norėdama viena pradėti kovą. Jos go
dūs žvilgsniai apžiūri vilnų kamuoliuką, 
ir ji prieina dar arčiau. Jos akys įsmeig
tos į zuikio akis. Ko ji bijo? Gal, jis dar 
ginsis ir reikės sprukti. Tuo tarpu kitos 
varnos apsupa savo auką ratu, dvi ar 
trys pakyla ir perskrenda per ją. Jų na
gai kaip mėšlungio sutraukti, o jų kranksė
jimas Siaurus.

Varnos džiūgaudamos puola savo grobį.

auksinių Nemuno ripulių ir džiaugėsi, 
džiaugėsi.

Jos žinojo, kad tai ne pasaka, bet ir 
nė viena nesijautė esanti toje pat žemėj, 
kurioj vakar buvo. Visų mintys buvo to
li, toli.

— Mergytės, ar jūs žinot, kas lydi 
mūsų saulę dabar už to miško? — atsi
liepė viena iš sesių, ilgai žiūrėjusi į auksi
nį skritulį.

— Na, kas? — sušuko visos.
— Klausykit, aš jums papasakosiu, 

ką pati esu sužinojusi. Kaip žinot, esu la.- 
bai smalsi ir viską noriu žinoti. Atostogų 
metu kaime mėgdavau, atsisėdusi ant 
aukšto pirkelės slenksčio, gėrėtas raudonu 
saulėlydžiu. Kartą man taip besėdint, pro 
šalį prakiūtino žilas, susikūprinęs senelis. 
Pažiūrėjau į jį, patiko senutėlis ir... štai

Zuikis seka priešų judesius, bet tuo 
pačiu metu jaučia ir savo bejėgiškumą. 
Štai, skaudus smūgis į šoną! Vadė pradė
jo pulti. Šlykščiai kranksėdamos kitos 
varnos pakyla ir kaip juodas debesys 
puola savo auką.

Tada zuikis pašoksta ir ima bėgti. 
Piktai rėkdamos varnos išsisklaido, bet 
tuoj vėl nežinoma jėga suspiečia jas į bū
rį. Greit jos paveja bėgantį, nes jis tik 
ant trijų kojų gali gelbėti savo gyvybę.

Tyliai varnos nusileidžia antrą kartą: 
jos nenori sukelti kitų paukščių pavydo. 
Tiksliais smūgiais jos taiko į zuikio gal
vą, jo akis...

Cik! Gerai pataikyta! Tiesiai į akį. 
Zuikis suspiegia ir virsta kūliais. Vienos 
lauko pusės jis nebemato. Štai ir antroji 
paskęsta tamsoj. Gailiai dejuodamas jis 
blaškosi po lauką, kol jo galva atsimuša į 
medį ir jis apsvaigsta... Dėkui Dievui, jis 
nebejaučia, kaip jo gyvybė piktų priešų 
sudraskoma.

Varnos džiūgaudamos puola savo gro
bį. Iš miško atskrenda sakalas. Medžiuo
se renkasi zylės, kad galėtų puotai pasi
baigus pasisotinti.

Po mišką slankioja girininkas ir ieško 
sužeistų arba sustingusių zuikių. Varnos 
per vėlai jį pastebi: pasigirsta šūviai ir 
dvi nebepakyla. Tada girininkas įsikiša 
zuikį į kuprinę ir nueina miško link.

Užpakaly triukšmauja alkanų varnų 
būrys.

„Vagpalaikiai!“ šaukia žmogus.
„Žudike!" keikia varnos.

man dingtelėjo mintis, ar nežino jis ką 
nors apie saulę. Toks senas. Prisivijau, 
pasveikinau. Malonaus tai būta senelio.

— Gerai, dukryte, žinau. Kur nežino
si tiek vieko pragyvenęs. Vat, matai, jūs 
tai nežinot. Dabar mokslas ką kitą rodo. 
Ale seniau dar, kai lietuviai saulę ir mė
nesį garbino, tai kitaip buvo manyta.

Mat, šita saulytė turėjo savo labai 
gerą globėją — Perkūnę. Ji ja ir rūpin
davosi per visą dienelę.

Vakare, kada saulytė, apsiteršusi že
mės dulkėmis, grįžta pavargusi iš dienos 
kelionės namo, Perkūne, meiliai ją apka
binusi, lydi prie didžiųjų marių, panardo, 
išmaudo skaidriam vandenėly, o rytą vėl 
skaistutę išleidžia. Ir taip būna kasdie
ną. Jei ne toji dievaitė, tai kažin, vaikeli, 
kaip čia atrodytų pasaulis iki šių laikų. 
Mylėjo žmonės Perkūnę: aukas jai auko
davo, melsdavosi. Sako, kad ji galėdavusi 
Perkūno išprašyt, kad atitolintų a.udrą, 
ledus nuo mūsų laukelių. (Žinios imtos iš 
rusų istorininko Briancevo davinių, 1889 
m.). Mat, kokios jėgos turėta. Dabar jau 
kitaip aiškina. Dievas žino, katrų čia tei
sybė.

Senelis užsikosėjo, aš jam padėko
jau, palydėjau dar galiuką ir grįžau tebe
galvodama apie garbingą mūsų Perkūnę.

— Tikrai, kokia gera ji buvo. Visai 
gražus vardas mūsų draugovės; ir tinka 
mums. O ar daugiau tu nekalbėjai su šiuo 
seneliu?

— Kalbėjau. Ir tiek daug įdomių da
lykų jis man pripasakojo, kad nė atsi
klausyti negalėjau.

— O mums papasakosi?
— Būtinai! Viską, viską atkartosiu. 

Tik kitą kartą. Dabar paklausykim. Se
nelis pasakojo, kad seniau ir medžiai kal
bėdavosi.

Būrelis nutilo. Rodos, pati Perkūne 
būtų atėmusi čia žadą.

Viršūnėmis vėjelis perbėgo, lizdely pa
sitaisė paukštelė ir vėl viskas nuščiuvo, 
apkurto.

Nukritusi ant žarijų šakelė dax kartą 
apšvietė snaudžiančius pastatus, ir jauki 
tamsa visiškai apsiautė mišką.

Šarkutė.

H
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Skautų buktai JtftS’lŽS
Kiekvienas berniukas ir mergaitė nori 

tapti tikru-a skautu-e. Juk žavi gražus 
skauto tipas, kokį matome iš skauto įsta
tų, papročių bei aprašymų. Dar labiau 
mus žavi ir patraukia tie gyvi jaunuoliai, 
kurie čia pat mūsų aplinkoje gyvena kil
nųjį riterystės gyvenimą, žaidžia didelį 
gražų žaidimą ir savo paveizdu šviečia vi
sai aplinkai. Tai skautai! Ir mes tokiais 
norime būti. Ir mes norime savo aplin
kumai šviesti gražų paveizdą; gyvą, tikrą 
ir darbais įrodomą paveizdą.

Tapti tikru, labai pavyzdingu skautu 
yra ilgas kelias, bet tik toks skautas ir 
tėra pripažįstamas.

Čia mes pakalbėsime apie vieną veiks
nį, kuris sėkmingai padeda iš „molio mo- 
tiejų“ lipdyti gerus skautus. Ir kiekvie
nas berniukas, įsitraukęs į tą aplinką, 
drąsiau pajėgia užsikrėsti skautavimu. O 
savo tarpe širdingiau susiriša ir broliškai 
kits kitam tiesia ranką kiekvieną valandą.

Taigi, skautėj imui yra labai naudingi 
tokie skautų būklai (ar klubai) arba 
irštvos. Apie jas čia ir pakalbėsime.

Skautų irštva yra toks kampelis, tokia 
vieta, kurion spiečiasi skiltis arba visa 
draugovė. Tai yra „privatus“ kampas su
eigoms, užsiėmimams, darbeliams, pasi
tarimams. Ten gi ir randasi tas stebuklin
gasis, kaip pasakoje, tinklelis, kurį užsi- 
mesdama skiltis ar draugovė tampa kiek 

Iš paprastų kampų štai kokius galime, 
pagal savo skonį, padaryti jau skilties 

kampus visoje draugovės irštvoje.

Iš lazdų sudėjimo 
lengvai galima 

spręsti apie visos 
skilties ir paskirai 
kiekvieno jos skau

to tvarkingumą.

kitokia. Tame kampelyje yra savo, skir
tingas, nuoširdus ir skautiškas gyvenimas.

Tiesa, tame kampelyje ne visada būva 
judanti žmonės, bet ten visada lieka jų 
sielos dalis — jų veikimo atspindys.

Kur būklui vietos ieškoti? Paprasčiau
sia kur nors mokyklos rūmuose, skauto ar 
rėmėjo namuose ar p. rasti kampą, iš ku
rio darbštūs skautai pasidarytų jaukų ir 
įdomų būklą. Ir reikia ieškoti, jei galima, 
ne jau įrengto kambario, bet kokios pa
stogės, užkampio ar rūsio. Ir iš jo pada
ryti žavingą skautišką patalpą.

Viską atlikti savo rankomis! Tai būtina 
geros skautiškos nuotaikos taisyklė. Tai 
už visa svarbiau. Patys, viską padarom 
patys. O kiek tada grožio ir kaip įdomu.

Ko būkle pristatyti? Kokie čia turi bū
ti baldai, daiktai ir k. Tas klausimas pri
klauso nuo būklo didumo, nuo skilties ar 
draugovės darbštumo, nuo skautiško pri
tyrimo ir p. Jei gedima, būtiniausius bal
dus (tik tokie ten ir teturi būti) pasiga
mina patys. Kas-ne-kas juk lieka iš sto
vyklos (iš kelmo kėdė, koks nors stalas...), 
šį tą, jau nebevartojamą ir „nudėvėtą“, 
galima atsigabenti iš kurio skauto namų 
ir atnaujinti. Baldai paprasti, originalūs ir 
įvairūs.

Ant sienų ir lubų savo kūrybos! Ra
binam savo piešinius, dedam įvairius pa
rašus, segam visokias statistikas... Gražio-

Skiltis ar 
draugovė savo kny
goms bei popieriams 

sudėti pasidirba 
spintą.

je vietoje pakabinam vytį, mūsų Prezi
dento ir kit. brangių asmenų paveikslus. 
Visur pagal savo skonį ir savo rankomis 
dekoruojanti.

Skiltis turi savo kampą, kurį ji gali 
šiek tiek savaip sutvarkyti.

Ką būkle dirbam — trumpai tariant, 
viską, kas padeda ugdyti mūsų skautišką 
asmenybę, kas mus patraukia į naudingą 
veikimą ir kas mus savo tarpe artina.

Laikomės griežtos tvarkos. Taisykles 
išdirba dr-vės vadija ir jos visiems yra 
šventos.

Berniukai ir mergaitės atskirai. Gali 
atsitikti, kad viename būkle įsikurs skau
tų ir skaučių kampeliai. Bet jie savo už
siėmimus ir apskritai būkle susiėjimus 
daro ne kartu, bet atskirai.

Padarykite projektą savo būklui; pa
kalbėkite su tėveliais bei rėmėjais. Pa
bandykite jūs įtaisyti savo skilties, savo 
draugovės būklą!

Žemiau seka keliolika iliustracijų, ku
rios papildys jūsų vaizduotę apie skau
tiškus buklus. Tai tik pradžia. Šiokios to
kios nuotrupos. O koks didelis dalykas 
dar glūdi jūsų pačių galvose ir rankose. 
Kai jas į darbą įkinkysite, tai net patys 
stebėsitės, ką padarėte.

Būklas reikalingas žiemą ir vasarą. 
Todėl reikalo neverta atidėti, o reikia 
tuoj į darbą kibti.

Kai savo būklą įrengsite, jį oficialiai 
atidarykite. Surenkite savo darbelių bei 
būklo įtaisymų parodėlę. Ir būtinai pa
kvieskite savo tėvelius ir tuos žmones, 
kurie būklo įsitaisymą rėmė.

Baltas Juodvarnis.

Žiemą, arba kada šalta, savo būklą galima 
ir apšildyti.'
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Vienas, laikąs egzaminus į II p. 1., skautas padirbo tokį virtuvių mo
delių rinkinį.

Tai jau savo irštvoje.

Kitas, jau stovyklavęs, mums įtaisė stovyklos modelį.
Tokio tilto modelis padaryti yra ne visai 

lengva. Tai sudėtingas darbas.

Kabančio (beždžioni- 
nio) tilto modelį juk 
kiekvienas gali pada
ryti. Pabandykit ir jūs.

Mūsų būklai yra mūsų tradicijų ir lietu
viškumo rodytojai.

Jei dar negalime savo būklui pasistatyti 
visos trobelės, tai laikinai pasidarykime 

nors jos modelį.

Būklas turi vaiz
džiai rodyti mūsų 
darbą ir išmanymą. 
Jis turi būti jau
kus, gražus ir sa

vas.
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S. P. B. Mais.

Smagu mokėti rašyti.
AUTOBIOGRAFIJOS.

Skirtumas tarp laiškų ir autobiografi
jų labai nežymus; vienintelis sunkumas 
yra ilgas pavadinimas. Graf graikiškas žo
dis ir reiškia, rašyti. Geografija yra rašy
mas apie žemėlapius, biografija — rašy
mas apie žmogų; autobiografija yra to 
žmogaus aprašymas, kurį turėtumėte ge
riausiai pažinti, būtent — jūsų pačių.

Jums, gal būt, įkyrėjo rašyti apie sa
ve, nieko nebenorite nei kalbėti nei gir
dėti. Taip ir turėtų būti, jeigu būtumė
te nuobodūs arba kvaili. Bet jūs nesate 
tokie ir todėl verta rašyti jūsų autobio
grafijos.

Dienoraštis skirtas tiktai jums pa
tiems; laiškuose kalbatės su kitais, bet 
tai irgi beveik jūsų pačių reikalas. Auto
biografijos, tačiau, rašomos visam pasau
liui. Jūs pirmą kartą pasirodote viešumoj, 
ir todėl kiekvienas jūsų žingsnis turi būti 
apsvarstytas ir kiekvienas žodis apgalvo
tas. Turite visai aiškiai žinoti ką žadate 
pasakyti.

PASIRINKIMO MENAS.

Rašydami autobiografiją, negalite pa
sakoti visa, kas jums ateina į galvą. Rei
kia medžiagą rūpestingai sutvarkyti ir 
pasirinkti. Jeigu užrašysite visą, ką per
gyvenote ir matėte iš mažų dienų, nie
kad neparašysite savo biografijos ir nie
kas nenorės jūsų darbo skaityti.

Prieš pradėdami savo autobiografiją, 
veskite užrašus, sukonstruktuokite planą, 
pagal kurį turės vykti statyba. Kamba
rys turi eiti po kambario, vienas skyrius 
po kito. Pažvelgę į dienoraštį, rasite daug 
įdomios medžiagos, . kurią šiaip būtumė
te pamiršę. Ji tokia pat naudinga kaip 
sena fotografija arba šieno kvapas, kuris 
primena jums malonias atostogas, pra
leistas namie.

Sutvarkę užrašus ir parašę planą, ga
lite pradėti. Svarbu atsiminti, kad pra
džia turi būti gera.. Nepasitenkinkite bet 
kuo...

Gera pradžia.

G. B o r r o w a s, kuris daug keliavo 
su čigonais, rašo savo autobiografijoje: 
1803 m. liepos 5 d. gražiame Derehamo 
miestelyje aš pirmą kartą pamačiau die
nos šviesą.

gražiame Derehamo miestelyje aš išvy
dau šį pasaulį.

Aš nesu patenkintas nei pirmuoju, nei 
antruoju bandymu ir būčiau džiaugęsis, 
jeigu Borrowas būtų pradėjęs trečią kartą. 
Kodėl jis vartojo tokį posakį: „aš pama
čiau dienos šviesą, išvydau šį pasaulį? 
Jis galėjo visai paprastai pasakyti: aš 
gimiau ir smulkiau nurodyti laiką ir vietą.

Wells pradeda savo autobiografiją 
šitokiu būdu: Mano smegenys užgimė 
vargingame name Bromley miestelyje. 
Gatvė buvo siaura ir namas blogai pa
statytas. Iš gatvės pusės buvo krautuvė, 
kurioje pardavinėjo puodus, stiklinius in
dus. kroketo įrankius ir tinklus. Virtu
vėje stovėjo mažutė plyta, varinis bliū- 
das praustis, spinta valgomiems daiktams, 
alaus statinė, dėžė anglims ir kibiras.

Ši pradžia geresnė, bet mano smege
nys užgimė yra baisu! Atrodo, lyg kitos 
kūno dalys būtų gimusios vėliau arba 
anksčiau. Jis galėjo irgi pasakyti: mano 
pilvas užgimė, bet geriau būtų pasakęs: 
gimiau vargingame name. Pradėti iš ap
linkumos labai išmintinga. Nemanykite, 
kad tiktai garsūs arba seni žmonės gali 
parašyti geras autobiografijas.

GYVENIMAS VISUOMET ĮDOMUS.

Štai kaip rašo žmogus, kuris buvo nei 
garsus, nei senas:

„A«š buvau nepaprastai įkyrus, ne
rangus berniukas.

Vieną dieną aš įsilipau į obelę ir me
čiau obuolius broliui, stovinčiam apačioj. 
Staiga tęvas mus užklupo. Kiekvienas 
menkniekis jį pykino. Į sakydamas eiti su 
juo, jis mus nusivedė į miestą ir visus ke
turis kilometrus nepratarė nė vieno žo
džio. Užmiesty pamatėm niūrius namus 
su aukšta tvora-. Tėvelis paskambino prie 
įėjimo ir, perėję per ilgą prieškambarį, 
mes atsidūrėme mažam kabinete. Už de
šimties minučių įėjo neaukštas vyras su 
aukštai pakelta galva ir dideliais akiniais. 
Žemai nusilenkdamas tėveliui, jis paprašė 
jį atsisėsti.

„Pone”, tarė mano tėvas, „ar apsi- 
imsite suvaldyti šiuos valkatas? Aš nebe
galiu susikalbėti su jais. Šis bernas (ro
dydamas į mane) pabaigs savo amžių 

ant kartuvių, jeigu neišvarysite iš jo vi
sus velnius”.

Pasakęs šiuos žodžius, tėvelis atsisto
jo, nusilenkė ir, nė nepažvelgęs į mus, 
išėjo .

Nebekalbėkime apie pradžią. Užten
ka. Jūs pasakote savo klausytojams be 
jokių aplinkinių kelių kas esate, kur gi
mėte, kas jūsų tėvai ir, jeigu žinote, koks 
jūsų būdas.

Greit ratas ima plėstis. Jūs vykstate 
į naujas vietas: aprašykite jas. Susipažįs
tate su kitais žmonėmis: aprašykite ir 
tuos. Aprašydami savo brolius, seseris, 
draugus ir mokytojus, aprašysite patys 
save. Nemėginkite atvaizduoti save blo
gesniais ar geresniais, nes tada knyga, bus 
neteisinga. Jūsų tikslas nėra įgyti žmo
nių meilės arba neapykantos, bet pasiro
dyti jiems tokiais, kokiais esate.

Jūsų tikslas taip pa.t nėra parašyti jau
dinančią apysaką, pilną žemės drebėjimų 
ir laivų žuvimų; jūs turite įrodyti, kad 
jūsų gyvenimas yra įdomus, nors jūs ir 
nesate nei piratai, nei kaubojai. Sugal
vojus gerą pradžią, jūsų plunksna ims 
pati rašyti. Plunksna gali būti ste
buklinga, jeigu nesualikysite jos visai 
valandai po kiekvieno taško. Tuo neno
riu pasakyti, kad jūs turite ypatingai 
skubėti. Bet jūs nebegalite rašyti lovoje, 
apsivilkę rytšvarkiu, kaip kad daryda
vote su laiškais. Turite atsisėsti prie savo 
rašomojo stalo, nes kuriate svarbų vei
kalą.

Jeigu jums nevyksta, bandykite para
šyti 'kitų žmonių ir net daiktų biografijas. 
Išsivaizduokite, kad jūs garsūs lakūnai ir 
aprašykite jų gyvenimą.

Pasvajokite truputį ir išsivaizduokite 
daug. Ragana praeina pro jus ir užburia 
jus į lietaus lašą, į kuosą, į Kinijos impe
ratorių, Londono burmistrą, Kalėdų se
nelį arba oro bangą.

ĮSIGILINKITE Į KITŲ GYVENIMĄ.
Rašykite pirmam asmeny. Įsigilinkite 

į gyvulių ir žmonių gyvenimą ir aprašy
kite jį taip tiksliai, kaip savo kad apra
šytumėte. Mes sakome, kad sienos turi 
ausis: leiskite joms jausti ir matyti. Para
šykite geležinkelio stoties arba bažnyčios 
bokšto autobiografijas.

Būkite paprasti. Rašykite aš gimiau, 
jeigu nieko geresnio negalite sugalvoti, 
bet, susimildami, nepradėkite savo gyve
nimo istorijos šitokiais žodžiais aš išvy
dau šį pasaulį pirmą kartą...

Matyt, jis buvo nepatenkintas šia 
pradžia, nes jis ją išbraukė ir pradėjo iš 
naujo: Vieną liepos vakarą, 1803 metais. „Chlorodont“Kas vartoja

dantų priežiūrai, tas žino kodėl: tuo 
apsaugodama brangi dantų emalė.
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taip kpliavo
DIDŽIOSIOS GEOGRAFINĖS 

KELIONĖS.

Ir Lietuvoje nemaža yra tokių žmonių, 
kurie ieškodami laimės, geresnio gyveni
mo, apkeliavo daug svetimų kraštų, bu
vo ir užjūry, nugalėjo ir Atlantą, bet pa
sitaiko dar ir tokių, kurie savo parapi
jos ribų nebuvo peržengę, nebuvo aplan
kę net mūsų laikinosios sostinės. Niekas 
nežino, kur jo laimė yra paslėpta, kur 
ir kada ji mums nusišypsos. Vieni ją ran
da savo kaime, kiti nežinomuose, toli
muose kraštuose. Didelių kelionių mėgė
jų ir dabar netrūksta, o seniau, kai mū
sų žemė buvo mažiau teištirta, nežinomi 
slėpiningi kraštai viliojo didesnį žmonių 
skaičių. Kai kuriems iš tų keliautojų pa
sisekė rasti turtų ir patogių vietų gyven
ti ne tik sau, bet ir tūkstančių tūkstan
čiams kitų žmonių.

Prie tokių didžiųjų ir laimingųjų ke
lionių reikia pirmiausia priskirti Kristu
po Kolumbo kelionę, kurios tikslas bu
vo — rasti jūros kelią į turtingą Indiją, 
bet atrado Kolumbas ne Indiją, o visai 
naują pasaulį — Ameriką, į kurią iš 
Europos persikėlė gyventi daug tūkstan
čių žmonių, jų skaičiuje ir lietuvių. Gar
sioji Kolumbo kelionė sudarė naują erą, 
naują laikotarpį žmonijos istorijoj. Juk 
1492 m. — data, nuo kurios pasibaigia 
viduramžiai ir prasideda naujoji istorija.

Bet Kolumbas ar kitas koks keliau
tojas gal dar negreitai būtų radę naująjį 
pasaulį, jei jiems gairių nebūtų parodę 
Kolumbo pirmtakūnai, su kurių didžiais 
darbais mums irgi pravartu būtų susi
pažinti.

MORKUS POLAS IR JO KELIONĖS

Jau žiloje senovėje finikiečiai buvo 
apiplaukę aplink visą Afriką, atradę 
daug nežinomų salų ir žemių, tačiau vi
duriniais amžiais didieji senovės geogra
finiai radiniai buvo pamiršti. Tik XIII 
amž. europiečiai pradeda labiau domėtis 
tolimomis jūrų kelionėmis. Viduržemio jū
ros pakrančių gyventojai vėl užmezga 
gyvus prekybinius santykius su Azijos 
artimiausiais kraštais. Ypač pasižymi sa
vo gabumais prekyboje du turtingi Ita
lijos miestai: Genuja ir Venecija. 
Tų miestų pirkliai nesitenkina jau vieti
ne prekyba, jie stengiasi susisiekti su la
bai turtingais tolimųjų Azijos rytų kraš
tais. Iš ten jie gabenasi aukso, brangių 
akmenų, įvairių skanėstų, vaisių, pipirų, 
medvilnės ir t. t.

Pirmieji išdrįso į tuos kraštus nuke
liauti Venecijos pirkliai broliai Polai —• 
Mykolas ir Matas. Iš Venecijos juodu per
sikėlė į Konstantinopolį, o iš ten 
į Krymą pas savo vyresnįjį brolį 
Andrių. Ten kiek pagyvenę išvyko į ry
tus, į totorių žemę, kur išgyveno visus 
metus, pramoko totorių kalbos, o paskui 
persikėlė į B u c h a r ą, kur gyveno tre
jus metus. Iš ten pasikėlė keliauti į 
Mongoliją ir po ilgos kelionės pasie
kė didžiojo chano Kublajaus stovyklas. 
Kublajus buvo ketvirtas žiauraus Čin- 
gio chano sūnus; jis valdė didelius žemės 
plotus, buvo ir kiniečių valdovas. Kubla
jus buvo patenkintas, kad į jo stovyklą 
atvyko svetimtaučiai iš tolimųjų vakarų, 
dar labiau apsidžiaugė, sužinojęs, kad jie

Morkus Polas, 
įžymusis XIII amž. keliautojas.

moka kalbėti totoriškai. Chanas Kublajus 
smalsiai klausėsi jų pasakojimų apie Eu
ropos kraštų gyventojus, jų gyvenimą ir 
papročius. Jis nusprendė net nusiųsti su 
broliais Polais savo pasiuntinis į R o m ą 
pas popiežių. Polai gavo auksinę len
tą, kuri iš dalies atstodavo tais laikais 
pasą, bet dar teikdavo keliautojams įvai
rių lengvatų: visoje totorių valstybėje 
jie turėjo teisę reikalauti sau maisto, 
arklių, palydovų. O totorių valstybė ta
da buvo labai didelė — nuo Kinų ir 
Juodųjų jūrų.

•Su ta lenta Polai per trejus metus 
laimingai nukeliavo iki gimtojo krašto. 
Ten pagyvenę kiek laiko, pasilsėję, jie 
nuvyko į Romą ir buvo priimti popie
žiaus (Grigo X) ir, gavę iš jo laišką cha
nui, iškeliavo atgal į Mongoliją. Šį kartą 
Mykolas Polas pasiėmė su savim ir savo 
jaunutį (17 metų) sūnų Morkų, kuris, ne
žiūrint į silpną sveikatą, labai norėjo ke
liauti su tėvu ir dėde. Popiežius įsakė 
kartu su jais vykti ir dviem vienuoliam, 
kurie norėjo supažindinti totorius su 
krikščionių tikyba. Tačiau vienuoliam 
kelionė pasirodė per sunki ir pavojinga 
ir, vos pasiekę Armėnijos sienų, jie 
pasuko atgal.

Visus 3 Polus taip viliojo nepažįsta
mi kraštai, kad jie visai nesistengė kuo- 
greičiausiai, trumpiausiu keliu pasiekti 
Mongoliją. Kartais, sužinoję, kad pasu
kus į šalį, jie ras kokį įžymesnį miestą 
arba šiaipjau įdomią vietą, jie, nesigailė
dami nei savo laiko, nei savo jėgų, suk
davo į tą šalį. Taip, pav., norėdami pa
matyti didžiulį miestą Karakarumą, 
jie keliavo 40 dienų per išdžiūvusią dy
kumą.

Nelengva jiems buvo keliauti, lipti per 
aukštus kalnus, keltis per upes ir ežerus, 
kovoti su žvėrimis miškuose. Jaunutis 
Morkus daug kartų buvo pavojingai sir
gęs, bet šiek tiek atsipeikėjęs, pasveikęs, 
vėl prašė eiti toliau. Pagaliau, po įvairių 
nuotykių, jiems pavyko pasiekti P e k i- 
n ą. Morkus Polas labai patiko didžia
jam chanui Kublajui. Gabus, sumanus 
vaikinas labai greit išmoko ne tik toto
rių, bet ir kitų, Kublajaus valstybėje gy
venančių tautų, kalbą. Todėl chanas daž
nai jį siuntinėdavo į įvairius kraštus, pa- 
vesdamasl sutvarkyti tą ar kitą reikalą. 
O jam to tik ir tereikėjo. Jam rūpėjo pa
matyti kuodaugiausia nepažįstamų kraš
tų. Chanas už gerą tarnybą suteikdavo

Mus Folas
įvairių dovanų, pakėlė į admirolo (laivy
no vado) laipsnį ir paskyrė jį 27 miestų 
valdytoju.

Morkus Polas buvo aplankęs ir Ti
betą. Ten jį nustebino žvėrių gausu- 
masr „Sunku būtų nuo jų apsisaugoti, — 
pasakojo jis savo knygoje, — jei ne visur 
ten augąs bambukas. Žmonės, naktį be
keliaudami, uždega tą bambuką. Bedeg
damas jis labai traška, ir tas traškėjimas 
taip įbaugina žvėris, kad jie mauna kiek 
įkabindami kuo toliausiai". M. Polo kny
gose aprašytos ir Japonijos salos, 
nors iš aprašymų negalima sužinot, ar jis 
ten buvo buvęs.

Visi Polai ištikimai tarnavo Kublajui 
17 metų. Pagaliau pasiilgo gimtojo krašto 
ir panoro jį aplankyti. Morkaus tėvas ir 
dėdė jau buvo seni žmonės, nenorėjo 
mirti svetimame krašte. Deja, chanas jo
kiu būdu nenorėjo jų išleisti. Bet vienas 
įvykis padėjo jiems išsprukti: galingas 
persų chanas kaip tik tuo laiku pasipiršo 
Kublajaus dukteriai. Chanas sutiko ją 
išleisti, bet sausumos keliais vykti į 
Persiją buvo pavojinga. Persų pasiunti
niai, sužinoję, kad Morkus Polas yra pri
tyręs jūrininkas, pradėjo prašyti chaną, 
kad leistų jam nuvežti dukterį su kraičiu 
ir palydovais jūros keliais. Kublajus su
tiko. Buvo prirengti 14 keturiastiebių lai
vų, sukrauta į juos daug maisto ir suso
dinta į kai kuriuos net po 250 žmonių 
įgulos. Visi trys Polai buvo paskirti lai
vyno vadais. Laivai plaukė P/2 m. Mor
kui Polui vėl nerūpėjo kuogreičiausiai 
pasiekti kelionės tikslą. Jis apsidžiaugė, 
gavęs progos pamatyti dar nematytus 
kraštus.

Laivai išplaukė iš pietų Kinijos 
uosto ir plaukė į pietus. Jie buvo aplan
kę Mažosios Javos salą, C e i 1 o- 
n ą, paskui pasuko prie Indijos kraš
tų. Ten jie buvo kiek ilgiau sustoję ir 
keliautojai susipažino su indusų gyveni
mu ir papročiais. Priplaukęs gana arti 
prie Persijos, Morkus Polas susigun
dė pamatyti dar naujų žemių ir pasuko 
kokius 500 mylių į šalį, į Arabijos pu
sę. Iš ten pasileido į pietus, prie Afri
kos krantų, priplaukė prie Madagas
karo salos. Toj saloj ypatingai nuste
bino jį didžiulis paukštis „avedra", kurio 
kiaušinių ir dabar dar randama saloj, bet 
patys paukščiai jau seniai išnykę.

Iš Madagaskaro jis nuvyko į Abisi
niją ir paskui pasuko į Persijos pusę. 
Bet Persijoj chanaitė jau neberado savo 
jaunikio: jis buvo jau miręs. Perdavęs ją 
mirusio chano sūnui, Morkus su tėvu ir 
dėde iškeliavo į Veneciją, kurią laimin
gai pasiekė. Polai nebuvo namie 24 me
tus, todėl nenuostabu, kad Venecijoj jų 
niekas, net ir giminės, nepažino. Giminės 
nenorėjo jų net įsileisti, bet buvo pri
versti nusileisti.

Po kelių dienų Polai iškėlė pokylį, į 
kurį sukvietė įžymiausius Venecijos pi
liečius. Svečiai buvo nustebinti, kai šei
mininkai, apsirengę brangiais aksominiais 
rūbais, valandėlę pasitraukė nuo svečių 
į kitą kamberį, ten persirėdė, o aksomi
nius rūbus padovanojo tarnams. Paskui 
jie dar kelis kartus pakeitė savo brangius 
rūbus ir pagaliau atnešė panešiotus, ap
driskusius drabužius, su kuriais buvo ke- 

(Tęsinys 29 pslp.).
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IŠĖJO PASKUTINIS VADOVĖS NR.

Vadovė ir Skautų Vadas nuo 1936 m. pradžios nebeis. Jų 
vietoje bus leidžiamas vienas visų vadų laikraštis SKAUTYBĖ.

Vadovės steigėja ir buv. redaktorė. 
Vyr. sktn. E. Barščiauskaitė,

PANEVĖŽIEČIAI SKAUTAI 
PAMINĖJO DOBILĄ...

Panevėžio tunto skautai XII.
1. suruošė a. a. Lindės-Dobilo 
mirties vienerių metų minėji
mą. Minėjimas pradėtas pamal
domis katedroje, kur skautai 
dalyvavo organizuotai. Po to 
pavieniui kartu su „Lindės Do
bilo meno kuopos“ nariais buvo 
aplankytas buv. brangaus Glo
bėjo kapas.

Kita minėjimo dalis vyko 
gimnazijoj, jį pradėjo tuntinin- 
kas sktn. P. Daukas. Tunto ad
jutantas paskaitė Dobilo biogra
fiją. Valt. D. Urba skaitė refe
ratą Skautų ideologija pagal Lin- 
dę-Dobilą. Mergaičių gimnazi
jos liter, mokytoja p. Bylaitė 
kalbėjo apie Lindę-Dobilą — 
žmogų ir kūrėją. Minėjimas bu
vo baigtas giliu susikaupimu.

P. J-nas.

PALANGIŠKIAI TEBEKRUTA.

— Pirmąją Kalėdų dieną visi 
Palangos skautai suruošė eglu
tę neturtingų) šeimų priešmo
kyklinio amžiaus vaikams.

— XH.26—30 Palangoje įvyko 
šachmatų turnyras. Turnyro da
lyvių didžiąją pusę sudarė skau
tai.

—1 1,6 miesto skautų Dariaus 
ir Girėno dr-vė surengė viešą 
vakarą.

J. Str.

Pr. m. pabaigoje iš
ėjo paskutinis Skautų 
Vado numeris, , o da
bar neseniai išėjo pas
kutinis Vadovės nr.

Skautų Vadas ėjo 
mo 1932 metų, o Va

dovė nuo 1929 metų. 
Pirmojo redaktorium 
buvo vyr. sktn. K. 
Palčiauskas, o antrojo 
— vyr. sktn. E. Barš
čiauskaitė.

Skautybė nori burti 
j vieną didelę talką 
visus vadus ir ji lau
kia, kad kiekvienas-a 
joje bendradarbiaus ir 
ją rems.

Jai rašyti vyr. sk. 
štabo adresu.

VEIKLUS SKAUTŲ VYČIŲ 
BŪRELIS.

Kauno Pilies tunto I sk. v. 
dr-vės Prano Eimučio būrelis 
rugsėjo m. pabaigoje suruošė di
delį skautišką vakarą Vėlinių 
dieną būrelis gražiai papuošė ir 
apšvietė savo patrono, kareivio 
Prano Eimučio, kapą.

Per vieną paskutiniųjų sueigų, 
visiems nutarus, suaukota ginklų 
fondui 20 litų.

Ypatingai gerai lankomos be
veik kas savaitę įvykstančios 
sueigos. r

KYBARTAI.

Sesutės ir broliukai!
Darbas eina pilniausiu tempu. 

1935.XII.20 įvyko paskutinė 
Gražinos dr-vės sueiga. Buvo 
padaryta rinkliava ir surinkta 
pinigų Ginklų Fondui.

Gražinos dr-vėj dabar yra 55 
skautės, kurioms vadovauja vy
resnė skiltn. mok. Zaleskytė. 
Jos adjutante yra A. Kilikaus- 
kaitė. Draugovė sudaryta iš 5 
skilčių.

Gerai dirba ir Kybartų sky
riaus skautams remti draugija.

Jūsų sesė Kleofa Adomaitytė.

PADĖKA.
Ponių komitetui, dideliu atsi

dėjimu prisidėjusiam suruošti 
š. m. sausio 5 d. Kybartų skau
tams remti tradicinį vakarą, 
nuoširdžiai dėkojam.

Ypatingą padėką reiškiam p. 
Šimokonienei, p. Dumčienei ir p. 
Frolovienei.

Skautams remti d-jos 
Kybartų skyrius.

TĖVYNEI, TĖVELIAMS IR 
SAU.

Kauno skautų-čių linkėjimai 
Naujiems 1936 Metams.

Kauno r. vadija 1935. XII. 31. 
Aušros merg. gimnazijoje suruo
šė skautams-ėms N. M. sutiki
mą, į kurį susirinko apie 300 
skautų-čių. Į šį sutikimą atsi
lankė Šefo Pav. dr. J. Alekna, 
vyr. sk-kas pulk. J. Šarauskas, 
Kaimo r. vadas P. Budrevičius, 
kai kurie Kauno tuntininkai, ke
letas skautų tėvelių bei rėmėjų. 
Programai paįvairinti, šokių bei 
žaidimų, pertraukų metu, visi 
dalyviai buvo suskirstyti grupė
mis (po 8), kurios turėjo per 10 
min. paruošti 2 min. programos. 
Svarbiausia programos dalis bu
vo užpildymas skautiškos N. M. 
ankietos — linkėjimai Tėvynei, 
tėveliams ir sau. Visi skautai-ės 
sustojo ratu, gavo lapukus ir per 
5 min. buvo linkėjimai surašyti. 
Tokių linkėjimų gauta apie 200. 
Daugiausiai jų padavė Neries 
skaučių ir Pilies skautų tuntai. 
Gražiausi linkėjimai yra šie ke
turi:

1. „Tėvynei — galvą, 
Tėveliams — širdį,
Sau — palaimos iš Aukš

čiausiojo įvykdyt norus. 
(Kauno Šančių tunto, IV L. K. 
Šarūno dr-vės)“.

2. Linkiu tėvynei eiti tuo pa
čiu tautiškuoju taku, kuriuo ėjo 
iki šiol; noriu, kad dabar at
gimtų tie garsūs Vytautai, Kęs
tučiai..., kad Ji būtų tokia garsi, 
kaip buvo prieš 500 metų, kada 
garsūs valdovai viešpatavo.

Tėveliams linkiu didžios svei
katos, laimės ir didelio džiaugs
mo iš savo dukrelių ir t. t., kad 
jie pajustų, ką gali padaryti 
skautė.

Sau linkiu daug ko. Svar
biausia, tai likti ištikima Tėvy
nės dukra. (Kauno Centro tun
to, VIII D. Mildos dr-vės, 16 
met.).

3. Tėvynei Lietuvai linkiu at
gauti okupuotą kraštą, sustip
rinti lietuviškumą Klaipėdos 
krašte, pakelti tautos kultūrą ir 
sustiprėti moraliai, kaip mūsų 
senovės garbingųjų vadų laikais. 
Taip pat likt skautiškai ligi kau
lo smegenų.

Mylimiems tėveliams linkiu 
amžiumi pralenkti savo tėvelius 
ir laimingai gyventi.

Sau — visiškai išsižadėjus 
egoizmo, dirbti artimui ir Tėvy-

Kęstučio dr-vės broliams 
skautams VIKTORUI IR BE
NEDIKTUI TRUMPIAMS, 
jų tėveliui mirus, reiškiame 
gilios užuojautos.

Radviliškio Kęstučio dr-vė.

Mielam broliukui
Severinui Stabinskui, 

mirus jo tėveliui, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Kražių Šarūno dr-vės 
skautai ir skautės.

nei, kad ji sustiprėtų ir Gedimi
no bokšte trispalvė vėliava su
plevėsuotų. (Kauno Pilies tunto, v 
II sk. vyčių dr-vės).

4. Tėvynei: Lai nelabieji prie
šai neskriaudžia Tavęs. Tu palik 
stipri ir nenugalima. Auginki 
gerus tėvynės sūnus (dukras), 
kurie būtų Tavo gražiausi žie
dai ir keltų garbę.

Tėveliams: Būkit laimingi 
Lietuvos sūnų (dukterų) gim
dytojai. Auginkite juos, kad jie 
taptų karžygiais ir joks priešų 
vylius jų nenugalėtų. Stiprinkit 
jų dvasią nelaimėse ir skaus
muose.

Sau: Per šį metą Tu, skaute, 
gali pražysti kaip pavasario gė
lė ir savo malonų kvapą pa
skleisti į visas šalis, kad visi ta
vim gėrėtųsi. Skleisk šviesą pa
sauliui, būk nuliūdusių paguo
da, vargdienių džiaugsmas. 
(Kauno Neries tunto, I Birutės 
dr-vės, 16 metų).

Apskritai, visos paduotos an
kietos yra gana įvairios ir įdo
mios.

Pasilinksminę, apie 23 vai., 
pačių N. Metų sutikti visi ri
kiuotėje, su dainomis nuvyko į 
Karo Muziejų.

oCcetuiza
Valio Lietuva, 
brangus krašte, 
tav’ skautai myli — 
laimės trokšta. 
Aukurai dega 
skauto širdyje, 
tėvynės meile 
sielos atgyja. 
Ir budi skautai 
tėvynės fronte, 
žieduotas jėgas 
aukot pa.pranta. 
Su pirmu šuoliu 
ugnies vilyčiom, 
mes nugalėsim, 
priešą išvysim.
Išausim gražų 
aukso rytojų, 
iš žalių rūtų 
ir puikių rožių. 
Valio Lietuva, 
mūsų širdyse, 
mes vis budėsimą,' 
Budėk! Sakysim.

Br. Orimas.

16



Ką mūsų skautai yra padarę savo krašto propagandai 
užsieniuose per paskutiniuosius penkeris metus 

(Pradžia Skautų Aido Nr. 17).

Propaganda per tarptautines ir tautines 
skautų-čių stovyklas.

Kaip jau esu minėjęs Skautų Aido Nr. 
16, tarptautinės ir tautinės kitų kraštų 
skautų stovyklos sudaro ypač daug pro
gų populiarizuoti savo kraštą tarp sve
timųjų. Per paskutiniuosius penkeris me
tus mūsų skautai-ės dalyvavo 10 tauti
nių ir tarptautinių skautų-čių stovyklų 
įvairiose šalyse: Estijoj, Čekoslovakijoj, 
Latvijoj, Suomijoj, Šveicarijoj, Švedijoj ir 
Vengrijoj. Skaitlingiausiai dalyvavo Esti
joj, Latvijoj, Švedijoj ir Vengrijoj. Pasta
rosiose stovyklose savo pasirodymais 
prie laužo, liaudies meno dirbinių paro
dėlėmis, skudučių muzika ir stovyklų įsi- 
rengimu mūsų skautai padarė labai gero 
įspūdžio tiek užsienių skautams, tiek tų 
kraštų, kur įvykdavo stovyklos, visuome
nei. Apie mūsų skautų pasirodymus ir 
stovyklų įsirengimą plačiai rašydavo 
laikraščiai. Ypač daug rašė vengrų ir estų 
laikraščiai. Estijos tautinėje stovykloje 
dėl vieno papuošimo, kuris vaizdavo Ge 
dimino pilį, iškilo konfliktas su ten daly
vavusiais lenkų skautais, kurie reikalavo, 
kad estai priverstų mūsiškius šią pilį pa
naikinti. Apie šį konfliktą plačiai rašė 
spauda, kas nemaža prisidėjo prie mūsų 
krašto ir Vilniaus klausimo išpopuliarė
jimo. Kiekvienai tarptautinei ar tautinei 
stovyklai pasibaigus visada gaudavome 
laiškų, kuriuose stovykla atlankę skau
tai ir neskautai girdavo mūsų stovyklos 
įrengimą. Mūsų stovyklų įrengimą gyrė 
net pats Baden-Powellis, kuris savo am
žiuje tiek jau daug įvairiausių stovyklų yra 
matęs. Kiek mūsų skautai savo dalyva
vimu užsienių stovyklose prisideda prie 
mūsų šalies vardo išpopuliarėjimo, paro
do, kad ir šis menkas, bet sykiu ir reikš
mingas įvykis. Šiemet Švedijoje pasibai
gus tarptautinei skautų vyčių stovyklai 
ir skautų vadų konferencijai mūsų dele
gatai, dalyvavę šioje konferencijoje, nu
vyko į vieną laivų kontorą nusipirkti 
bilietų į Taliną. Kai bilietus pardavęs 
tarnautojas sužinojo, kad kalbasi su lie
tuviais, pareiškė: „Ak, lietuviai. Jūsų 
stovykla buvo gražiausiai įrengta!" Ir to
kių žmonių, kurie iš-stovyklos įsirengimo 
įsidėmėjo lietuvius, visur liko nemaža

Didysis Palangos sąskrydis.
1933 metų vasarą Baltijos valstybes 

lankė lordas Baden-Powellis su savo šei
ma ir 650 anglų skautų-čių vadų. Jiems 
sutikti Palangoje buvo suorganizuotas mū
sų skautų sąskrydis, kuriame dalyvavo 
arti trijų tūkstančių skautų-čių. Šio 
sąskrydžio proga buvo išleista propagan
dinė, gausiai iliustruota brošiūra anglų 
kalba apie Lietuvą ir jos skautus ir bu
vo apdalinti svečiai. Po sąskrydžio išėjo 
specialus Skautų Aido numeris su lietu
višku ir anglišku tekstu ir buvo išsiunti
nėtas visiems ekskursijos dalyviams.

Anglai mūsų sąskrydžiu tiek buvo su
žavėti, kad mūsų skautų paradui pasi
baigus jie tuoj susiorganizavo ir iškilmin
gai pradefiliavo pro tribūną, kurioje bu
vo mūsų Šefas Jo Eksc. Respublikos Pre
zidentas su lordu Baden-Powelliu, jo 
žmona ir kitais skautų vadais. Toks anglų 

paradas nebuvo numatytas ir kituose 
Baltijos kraštuose, kuriuos jie tuomet ap
lankė, neparadavo. Šis paradas buvo ypa
tingo palankumo ir dėkingumo Lietuvos 
skautams ženklas.

Kelionei pasibaigus anglai išleido apie 
ją knygą. Šioje knygoje Lietuvos skyrius 
yra plačiausiai ir gausiausiai iliustruotas. 
Be to, plačiai buvo rašyta apie Lietuvą 
ir jos skautus anglų skautų-čių laikraš
čiuose ir neskautų spaudoje. Vyriausio 
skautų štabo archyvuose guli didžiulė 
byla, kurioje yra keli šimtai laiškų, gau
tų iš minėtos ekskursijos dalyvių anglų. 
Šiuose laiškuose jie visi rašo, kad atsi
lankymas Palangoje paliko gražiausius 
prisiminimus iš visos kelionės. Kiekvie
nais metais Kalėdų, Naujų Metų ir Šv. 
Jurgio švenčių proga vyriausias štabas 
vis dar gauna iš minėtos ekskursijos da
lyvių sveikinimų, linkėjimų ar dovanėlių. 
Visa tai rodo, kokios didelės propagandi
nės reikšmės turėjo minėtas sąskrydis.

Skautų įnašas Pabaltės tautų susiartinimo 
darban.

Reikia pasakyti, kad šis įnašas nema
žas. Su Latvijos ir Estijos skautais jau 
nuo senai palaikomi labai draugiški san
tykiai, ypač su latviais. Jau nuo 1931 m. 
prasidėjo gyvas lankymasis latvių skau
tų vadų pas mus, o mūsiškių pas latviu'. 
Latvių skautų organizacijos vyriausias 
skautininkas ir užsienio dalies vedėjas 
nuo 1930 metų atsilankė pas mūsų skau
tų vadovybę tris syk, o švenčiant mūsų 
skautų įsikūrimo 15 metų jubiliejų į iš
kilmes buvo atvykęs ir Latvijos skautų 
šefas generolas K. Goppers. Mūsų skau
tų ir skaučių vadovybė taip pat nesykj 
lankėsi Latvijoje ir buvo skautų nuošir
džiai priimti. Ir ne vien vadai, bet ir 
abiejų šalių skautai palaiko glaudžius ry
šius. Zemgalės tunto skautai atsilankė 
Kaune su oficialiu vizitu, o Kauno skau
tai lankėsi Mintaujoje ir Rygoje. Zarasų 
skautai nuolat pasikeičia vizitais su 
Daugpilio skautais. Taip pat palaiko 
draugiškus santykius su Latvijos skautais 
Biržų tunto ir kitų Latvijos pasienio vie
tų skautai. Šiemeti penki latvių skautų 
vadai apie 10 dienų keliavo per įvairias 
Lietuvos vietas.

Pereitais metais dalyvaujant Latvijos 
skautų tautinėje stovykloje buvo įteikta 
latviams mūsų organizacijos vėliava, o 
šį pavasarį savo vėliavą Latvijos skau
tėms padovanojo mūsų skautės. Ypač 
draugiški santykiai užsimezgė tarp mūsų 
ir latvių skaučių. Jos pažengė tiek toli, 
kad pernai Lietuvoje, o šiemet Latvijoje 
įvyko bendros mūsų ir latvių skaučių va
dovių stovyklos.

1932 metais, kai Estijos tautinėje sto
vykloje iškilo konfliktas su lenkais dėl 
Gedimino bokšto ir lenkai norėjo paro
dyti, kad lietuviai esą nesugyvenanu, 
drumsčią rimtį ir ardą gerus skautų san
tykius, latviai skautai, kurie greta mū
siškių stovyklavo, pasiūlė išardyti mūsų 
ir jų stovyklas skiriančią sieną, tuo paro
dydami, kad su lietuviais santykiai yra 
kuopuikiausi, kas mums buvo didelė mo
ralinė parama.

Visą eilę mūsų skautų vadų latviai 
yra apdovanoję savo organizacijos garbės 
ženklais, o dr-as Alekna ir pulk. Šaraus- 
kas už nuopelnus Lietuvos ir Latvijos 
jaunimo susiartinimui yra apdovanoti 
Latvijos respublikos Trijų Žvaigždžių 
ordenu. Mūsų Respublikos Prezidentas 
yra apdovanojęs Gedimino ordenu Latvi
jos skautų šefą gener. K. Goppers ir vy
riausiąjį skautininką J. Dombrovskį, o 
mūsų sąjungos ordenais apdovanota ke
liolika latvių skautų vadų, didelių mūsų 
bičiulių.

Su Estijos skautų vadovybe mūsų san
tykiai taip pat labai nuoširdūs. Minėto 
konflikto su lenkais metu, kuris jiems, 
kaipo šeimininkams, buvo labai nemalo
nus ir lenkai darė į juos tiek didelį spau
dimą, kad priverstų mūsų skautus sunai
kinti Gedimino bokšto vaizdą, jog net 
norėjo išvažiuoti iš stovyklos, estų skau
tų vadovybė mūsų atžvilgiu pasirodė la
bai objektyvi. Ir visur, kur tik pasitaiko 
su estais skautais susidurti (pav., pernai 
latvių tautinėje stovykloje, šiemet Šve
dijoje) visuomet santykiai yra labai drau
giški. Latvių skautų iniciatyva norima su
daryti Estijos, Latvijos ir Lietuvos skau
tų bendradarbiavimo sutartį, kad galėtų 
dar sėkmingiau dirbti trijų kaimyninių 
tautų susiartinimo darbą.

Užsienio lietuvių jaunimo rėmimas.
Kai kur užsieniuose (pav., Latvijoje, 

J. A. V,, Brazilijoje ir kitur) yra lietuvių 
skautų. Mūsų skautai visumet stengda
vosi ir stengiasi kiek galėdami savo bro
lius, gyvenančius užsieniuose, paremti 
materialiai ir moraliai. Jiems nusiunčia
ma skautiškų knygų lietuvių kalba, siun
tinėjami mūsų skautiški laikraščiai.

Baigiamosios pastabos.
Galėtų nurodyti ir daugiau faktų, ro

dančių, kiek Lietuvos skautai prisideda 
prie savo krašto populiarinimo svetimo
siose šalyse, tačiau, atrodo, ir šių pa
kaks, kad galėtų įsitikinti, jog skautų šio
je srityje vistik šis tas padaroma... Iš 
žmonių, kurie pakankamai skautų nepa
žįsta, nesykį tenka išgirsti priekaištų, kad 
mūsų skautai esą nepakankamai lietuviš
ki, nes dėvi panašią į visų kraštų skau
tų organizacijų uniformą, priklauso tarp
tautinei pasaulio skautų organizacijai ir 
kt. Taip galvojantiems norisi priminti 
švietimo ministerijos kultūros departa
mento direktoriaus d-ro Juškos šiuos žo
džius:

„Yra prikaišiojama, kad skautizmas 
yra nelietuviška organizacija. Ne. Nors ji 
ir yra kitur, kitam krašte gimusi, bet ji 
yra visiškai lietuviška. Ne tas geras lie
tuvis, kuris kasdien kartoja didžiųjų lie
tuvių vardus ar sakosi mylįs tėvynę, bet 
tas, kuris savo dvasios gelmėse yra su
augęs su savo kraštu, su savo tauta. Ir 
šventasis raštas mums sako: ne tas įeis į 
dangaus karalystę, kuris sakys Viešpatie, 
Viešpatie, bet tas, kuris pildys Dievo va
lią. Taip išeina ir čia.

Skautai, beiškylaudami po gražesnes 
krašto vietas, besusieidami su broliais ir 
sesėmis, pamilsta kraštą ir jo žmones ir 
įgyja noro jam dirbti, susigyvena su juo. 
Tuo būdu jie bręsta gyvais patriotais".

Teisingiau pasakyti, kaip tai padarė 
dr. Juška, vargu begalėtų. Prie šių žodžių 
norėtųsi tik tiek pridurti: temyli visi tiek 
savo kraštą ir tepadirbėja jo naudai, kiek 
„nelietuviškieji“ skautai, nereikės skųstis, 
kad lietuviai per maži patriotai.

Sktn. K. Laucius.
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Fotografuoti gali kiekvienas
NAUJĄ METODĄ PASIRENKANT.
Ar skyrelyje Fotografuoti gali kiek

vienas spausdinamieji straipsniai daugu
mui skautų foto mėgėjų nėra perrimti? — 
toks klausimas man labai dažnai kildavo 
ir vis labiau skverbdavosi į galvą min
tis, kad šį skyrelį reikėtų pamėginti „su
populiarinti". Žinoma, būtų labai įdomu 
žinoti skautų foto mėgėjų nuomonę šiuo 
klausimu. Dėl to aš atydžiai peržiūrė
jau redakcijai atsiųstus atsakymus į jos 
anketą dėl laikraščio redagavimo.

Perskaičiau apie 220 atsakymų į mi
nėtąją anketą. Į klausimą, ar patinka 
skyrius fotografuoti gali kiekvienas tei
giamai atsakė 151, t. y. apie 680/q visų 
atsakiusiųjų. Neigiamai pasisakė 69 arba 
31°/o- Iš teigiamai atsakiusių trečdalis 
(53) pasisakė, kad šis skyrius jiems labai 
patinka, o neigiamai atsakiusių atsirado 
5, kuriems jis labai nepatiko.

Tokie tai yra skaičiai. Suprantama, jie 
nieko nepasako, kaip šis skyrelis turi bū
ti tvarkomas, nes nei teigiamai nei nei
giamai atsakiusieji nepaaiškino, kodėl 
jiems šis skyrius patiko ar nepatiko. 
Tiesa, atsirado 7 žmonės, kurie paaiški
no, kodėl jiems foto mėgėjų skyrelis ne
patinka. Iš jų paaiškinimų yra rimto pa
grindo tvirtinti, jog nemaža skaitytojų 
pareiškė, kad šis skyrelis jiems nepatin
ka tik dėl to, kad jie iš viso nesidomi 
fotografija. Pav., vienas parašė: „Visai 
neskaitau Fotografuoti gali kiekvienas 
skyriaus“, o į klausimą, ar šis skyrius pa
tinka atsakė „ne" ir šį žodį pabraukė net 
du syk. Ir suprask dabar, kur čia rei
kalas: skyriaus visai neskaito ir sako, kad 
jis labai nepatinka...

Aš manau, kad šio skyrelio skaityto
jams būtų labai įdomu žinoti, kodėl kai- 
kuriems mūsų broliukams ir sesutėms la
bai nepatinka mūsų skyrelis. Be to, dėl 
jų pastabų yra reikalo paaiškinti visiems 
porą esminių dalykų.

Taigi, du asmens pareiškė, kad mūsų 
skyrelyje nieko įdomaus nesą. „Tik tušti 
žodžiai..." vienas jų pareiškė. Žinoma, jei 
šiuodu mūsų kolegos apie fotografavimą 
tiek daug nusivokia, kad tai, kas minė
tame skyrelyje buvo rašoma, jiems atro
do tik tušti žodžiai, aš su jais ginčytis 
neįstengčiau.

Keturi iš minėtų 7 Skautų Aido skai
tytojų pareiškė, kad šis skyrius jiems ne
patinka ir jį reikėtų išmesti dėl to, kad 
šiuo reikalu yra literatūros — speciali 
knyga. Vienas jų pareiškė: „Kas domisi 
fotografija ir nori išmokti fotografuoti, 
tam pilnai pakanka Lauciaus vadovėlio". 
Čia jau tenka truputį sustoti ir paaiškin
ti vieną principinį klausimą.

Aš gerai žinau, kas parašyta Lauciaus 
knygoje ir kas rašoma minimajame sky
relyje Skautų Aide ir galiu drąsiai tvir
tinti, kad minėtoji knyga negali atstoti 
mūsų skyrelio ir atvirkščiai — skyrelis 
knygos. Šio skyrelio tikslas nėra mokyti 
fotografuoti nemokančius, bet padėti jau 
mokantiems auklėti savo meniškąjį sko
nį ir pagilinti techniškąsias žinias, nuro
dant jiems naujas darbo sritis, metodus, 
kurie fotografavimą palengvina ir atpigi
na ir paaiškinant neaiškumus bei klaidas. 
'Kiek mums pasiseks šį tikslą pasiekti, tai 
jau kitas klausimas, kurį rišant tačiau 
reikėtų nepamiršti ir šios aplinkybės, kad 
šiam reikalui teturime vos vieną Skautų 
Aido puslapį.

Trys pasiūlė mūsų skyrelį išmesti lauk 
dėl to, kad jis tiems, kurie nefotografuo
ja, neįdomus, o fotografuojančių yra 
maža. Vienas net patetiškai sušunka: 
„10 kartų lauki! (minimąjį skyrelį. K. L.). 
Foto aparatą toli gražu turi ne kiekvie
nas, o retas".

Kad skyrius Fotografuoti gali kiekvie
nas neįdomus tiems, kurie nefotografuoja, 
tai visiems aišku, tačiau, kad fotografuo
jančių maža tėra, sunku būtų sutikti. Iš 
atsakymų į minėtąją anketą tenka spręs
ti, kad foto aparatą turi toli gražu nere
tas skautas, jei iš 220 atsakymų į anke
tą 151 pasisakė, kad jiems kalbamasis 
skyrius patinka. Reikia manyti, kad šie 
tikrai fotografuoja, nes kitaip jie šiuo 
skyriumi nesidomėtų. Toliau. 69 atsakė, 
kad minimasis skyrius nepatinka. Aišku, 
dalis jų yra tie, kurie nefotografuoja, ir 
dalis fotografuojančių, kuriems skyrelis 
nepatinka dėl to, kad blogai vedamas. 
Taigi, iš minėtų davinių atrodo, kad su
sidomėjimas fotografija yra nemažas.

Bet čia primintinas kitas dalykas. At
sakydami į kitus anketos klausimus dau
gelis skaitytojų džiaugėsi, kad Skautų 
Aidas spausdina daug nuotraukų iš skau
tų gyvenimo ir savo krašto vaizdų. Ir 
daug kas prašė redakcijos skatinti skau
tus, kad labiau domėtųsi fotografavimu 
ir stengtųsi aprūpinti savo laikraštį tin
kamomis nuotraukomis. Redakcija tinka
mų nuotraukų trūkumą labai jaučia ir dėl 
to įvedė skyrelį Fotografuoti gali kiekvie
nas, norėdama nors šiek tiek padėti skau
tams foto mėgėjams įprasti geriau foto
grafuoti. Visą laiką buvo stengiamasi 
duoti tuo reikalu atatinkamų nurodymų. 
To pat bus siekiama ir šiais metais, tik 
kiek kitokiu metodu. Norėdami, kad mū
sų patarimai atneštų dar daugiau naudos, 
šiemet įvedame net nuotraukų kritikos 
skyrelį, kuriame nurodysime mums at
siųstų tuo tikslu nuotraukų teigiamas ir 
neigiamas puses.

Taigi tie, kurie nefotografuoja ir dėl 
to mūsų skyreliu nesidomi, neturėtų gai
lėtis mums puslapėlio, kurį užimame jati 
vien dėl to, jog norime, kad Skautų Aidas 
būtų gražiai iliustruotas.

Nors iš minėtos anketos davinių ir 
atrodo, kad daugumas skautų foto mėgė
jų savo skyriumi iki šiol buvo patenkin
ti, mes ryžtamės šiemet jį kitaip tvarkyti. 
Būtent, vietoje ilgesnių, išsamių straips
nių fotografavimo klausimais, duosime 
įvairių palaidų patarimų—nurodymų bei 
informacijų foto mėgėjams rūpimais daly
kais. Aš būčiau labai dėkingas, jei šio 
skyrelio skaitytojai parašytų man savo 
pastabų bei pageidavimų dėl tvarkymo 
(kas nenori, gali laiške nepasirašyti). Taip 
pat labai pageidautina, kad su visais ne
aiškumais, kurie iškyla foto mėgėjui, 
kreiptųsi į mus. Kas kreipsis su klausimu, 
nepaliks be atsakymo.

MES KRITIKUOSIME JŪSŲ NUOTRAU
KAS,

žinoma, jei jūs to panorėsite. Kas iš 
Skautų Aido skaitytojų norėtų, kad 
mes kritiškai įvertintumėm jų nuotraukas 
iš skautų gyvenimo, teatsiunčia mums. 
Mes pasistengsime įvertinti jas kompozi
cijos ir technišku atžvilgiais, nurodyda
mi trūkumus ir gerąsias puses. Charakte- 
ringesnes spausdinsime skyriuje „Foto
grafuoti gali kiekvienas“, o dėl kitų at
sakysime laiškais.

Kas nori, kad jo nuotraukos būtų įver
tintos, turi kiekvienos nuotraukos antro
je pusėje pažymėti šiuos davinius: 1) mo
tyvo pavadinimą, 2) foto aparato ir ob
jektyvo pavadinimą, 3) negatyvinės me
džiagos pavadinimą ir jautrumą, 4) 
diafragmos didumą ir 5) apšvietimo laiką. 
Be to, reikia pridėti atsakymui pašto 
ženklą už 30 centų. Nuotraukas siųsti re
dakcijai, pažymint ant voko: Skyriui „Fo
tografuoti gali kiekvienas".

NUOTRAUKŲ KOMPOZICIJA PAVYZ
DŽIUOSE.

Žodis „kompozicija“ moksleiviui ne- 
naujiena, nes dažnai girdi ir muzikos ir 
piešimo mokytoją jį minint. Mums, foto 
mėgėjams, šį sykį rūpi ne ta kompozicijos 
sąvoka, kurią aiškina muzikos mokytojas, 
bet toji, apie kurią kalba piešimo moky
tojas. Aš manau, kad daugumas atsime
nate, ką yra pasakojęs piešimo mokyto
jas apie paveikslo kompoziciją ir jos 
reikšmę. Fotografijoj nuotraukos kompo
zicija turi tos pačios svarbos, kaip ir ta
pyboj ar paišyboj. Kad tai būtų kiekvie
nam aišku, dedame keletą braižinelių, 
paimtų iš vieno užsienių foto žurnalo, ku-' 
rie pasako daug daugiau, kaip žodžiai.

Blogai. Gerai.

Ibrėž. ’2 brėž.
Kiekvienas pradedantis ir, apskritai, 

jaunas foto mėgėjas, ypač dažnai fotogra
fuoja žmones. Ir, tur būt, daugumas ne
atkreipia dėmesio į foną, — kad jis bū
tų „ramus“. Dėl to paskiau nuotraukoje 
iš žmogaus galvos „auga“ gėlės, paveiks
lai, medžių šakos ar kitokie daiktai. Kaip 
atrodo tokios nuotraukos, pasako 1 brėž. 
Ir šiam trūkumui pašalinti dažnai nerei
kia paveikslus nuo sienų nuiminėti ar gė
les kur kitur nukraustyti. Pakanka tik 
kitaip pasodinti fotografuojamąjį asmenį 
ir nuotrauka atrodo visai kitokia (2 brėž.). 
Be to, palyginę 1 ir 2 brėžinėlius galime 
įsitikinti, kad visumet įdomiau atrodo 
nuotrauka, kur žmogus nufotografuotas 
ne tiesiog iš priešakio, bet truputį iš šo
no.

Blogai. Gerai.

3 brėž. 4 brėž.

Kokios svarbos praktikoje turi dėsnis, 
kad fotografuojamasis asmuo turi turėti 
prieš save erdvės, puikiai matyti iš 3 ir 
4 brėž., kur atvaizduotas laikraštį skai
tąs ponas. Argi galime lygiai vertinti 
kompozicijos atžvilgiu tą brėžinėlį, kur 
laikraščio skaitytojas „išsikiša" lauk, su 
antruoju? (Tęsinys 29 pusi.).
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SU NAUJAIS METAIS.

Puk puk puk kažin kas beldžia 
Vaciaus kambario duris. 
Ne, mūs Vacius ne snaudalis — 
jas tuojau atidarys.

Šiąnakt budi skautas Vacius, 
juk miegoti nevalia-------
nori laukt Naujųjų Metų 
su jų laime ir dalia!

Verias durys tylutėliai, 
stebi akys — kas čia bus — 
Ėgi strikt šitai skautukas 
ir linksmutis ir vikrus:

— A!.. Budėk! Kas budi — laimę, 
meilę, džiaugsmą pamatys. 
Tu turėsi, ko negauna 
tinginėlis ir bailys. —

Cha, cha, cha!.. juk čia skautukas — 
Nauji Metai, kaip matai.
— Kad ateis man metai gražūs, 
Tau dėkingas už tai!

Paulius Žiburėlis.

Taip įdomiai mums įvairių daly
kų papasakoja sesė draugininke.

Ei, jaunieji, šian į naują dirvos barą. Juk jau senai—tik per
nai — buvome susitikę. Dabar vėl su plačiais sypsuliais pradėję 
naujuosius metus, ženkime į darbą, kad juos užbaigdami galė
tumėm ne tik šypsotis, bet su džiaugsmu kvatotis. Šian visi ma
žuliukai, ruoškime dirvą naujai sėklai, kurią savo sielose turim 
pasėti. Kirskime erškėčius, raukime usnis, kad visur būtų puru, 
visur gryna. Tik apsileidę ir nerangūs darbo vengia. Jie mums ne 
pavyzdys. Pavyzdžių darbštumo surasime gamtos padarėliuose. 
Juk ir skaistusis pavasaris ne taip jau toli. Gėda bus snaudaliams, 
kai susitiks parskridusi ir apie senąjį savo namelį betriūsiantį 
paukštuką;'gėda bus susidūrus ir su atbudusia skruzdėlyte, kuri 
daugiau dirba, nei pajėgti gali. Nė vienas tegul nemano, galėsiąs 
kur nors pasislėpti! O ne! Kad ir kažin kaip stengsitės, ne
pavyks, nes „Jono Pempės’ akys visur mato ir jo lūpos ne
tyli. Kaip pernai, taip ir šiemet neišsisuksite iš jo. O tiesos 
žodžių, jis nesigaili. Nepaslankiems nė rykščių nepagailės. Bet 
prielankiausias mūsų bičiulis yra „SKAUTŲ AIDAS”. Il
siais metais savo skiltyse jis skyrė mums vietos. Tik jo pa
dedami galėsime išvengti „Jono Pempės” rykščių. Todėl, at
sidėkodami savo geradariui — „SKAUTŲ AIDUI”, skaity
kime jį. „SKAUTŲ AIDAS” tebūnie ne užklystančiu pa
keleiviu, bet nuolatiniu svečiu, artima gimine. Tad į darbą vi
si, kad užbaigę naują barą ir atsisukę pažiūrėti, galėtumėm 
pasakyti: „Visą šį darbą tau, brangi tėvyne, aukoju!” Dirb
kime su džiaugsmu, nes darbas gyvenimą saldina. Būkime, 
kaip atgimstantis švelnutis pavasaris. Elkimės taip, kad visų 
šviesios akys ir jaunos širdys į mus kryptų. Kur liūdesys no
rėtų viešpatauti, ten neškime suraminimą, džiaugsmą, kur 
skriauda — neškime paguodos, užtarkime, kur tamsumas — 
neškime šviesos, kur neapykanta — neškime meilės, kur surum- 
bėjimas ir tinginystė — išjudinkime ir visur, ir visuomet, ir 
visiems būkime darbštumo pavyzdžiu. Bet darbą mokslas 
lengvina. Todėl mokykimės ir mokykimės, kad būtumėm pa
vyzdingi, darbštūs.

S

(Marijampolės jaun. sk. būrelis).
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.Girioje paklydo
Rolfas, penkioliktus metus baigda

mas, paliko našlaitis. Jį priglaudė indėnas 
Kuanebas, gyvenęs giriose, Amerikos žie
miuose. Juodu vertėsi medžiokle.

Kartą Rolfas pastebėjo, kad kita
pus ežero, prie kurio Kuanebas turėjo sa
vo palapinę, laksto daug karvelių. Jis 
tuojau pasiėmė lanką ir strėlių ir valtele 
nuplaukė per ežerą tų paukščių pašau
dyti.

Medžiojant lengva pastebėti, kad 
jiaukščiai ir žvėrys gerai nuvokia, kaip 
toli šautuvas ar lankas neša, ir pasisten
gia nulėkti ar pabėgti anksčiau, nekaip 
medžiotojas prisitaiko gerai šauti. Rol
fas dvi valandas taikėsi arčiau prieiti prie 
karvelių, laksčiusių ore ir tupėjusių ant 
žemės, mėgino laidyti Į juos strėlas, bet 
tuščiomis.

Pagaliau pavyko jam pašauti vieną 
karvelį. Karvelis nusirito į žemę, bet kai 
Rolfas norėjo jį pagriebt, pakilo ir nulė
kė kelioliką žingsnių toliau. Taip gaudė 
vaikinas tą karvelį paskui gerą pusvalan
dį. Kai karvelis apsilpo, jaunam medžio
tojui pagaliau pavyko jį pribaigt.

Ištroškęs karvelį begaudydamas, Rol
fas ėmė dairytis vandens atsigerti. Pa
vaikščiojęs kiek laiko, priėjo šaltinį. Pasi
dėjęs lanką ir strėlas Į šalį, pasilenkė at
sigert.

Kai atsistojo, pamatė briedienę su ge
rai atsiganiusiu metų amžiaus briedžiu
ku. Juodu nesiskubino bėgt, dėlto, kad 
stovėjo toliau, nekaip Rolfo laukas nešė.

Vaikinas paėmęs į rankas lanką ir 
strėlas, norėjo prieiti prie žvėrelių arčiau. 
Mėgino šiaip, mėgino taip, bet briedžiai 
arčiau neprisileido ir pagaliau visai pra
nyko.

Tada susikūrė ugnelę, išsikepė nušau
tąjį paukštį, pasistiprino ir nuėjo toliau 
karvelių medžioti.

Pagaliau, nors buvo ūkanota, suvokė, 
kad diena eina vakarop, tai pasuko namo.

Vieta, į kurią buvo patekęs, jam buvo 
visai nepažįstama. Saulės nebuvo matyti. 
Vis dėlto jam atrodė, kad žino, kurioj 
pusėj valtelę palikęs, tai tenlink ir nuėjo.

Bet kaip vaikinas paskui nustebo, kai, 
ėjęs dvi valandas, ežero nebuvo dar pri
ėjęs.

Ėmė žengt greičiau. Dar dvi valandas 
ėjo, o ežero kaip nematyt, taip nematyt.

Rolfas pamanė, kad bus perdaug į 
žiemius nuėjęs, tai pasuko kita kryptim. 
Bet praėjo valanda, o ežero vis nebuvo 
matyt.

Pagaliau jaunas medžiotojas suprato, 
kad paklydęs. Įlipo į medį pasidairyt. 
Dešinėje pamatė kalvą.

Išlipęs pasuko į tą kalvą. Pakeliui pri
ėjo šaltinį, labai panašų į tą, kur prieš 
keletą valandų buvo vandenį gėręs. Ir 
dabar nuėjo atsigert.

Arti šaltinio pastebėjo briedžių ir 
žmogaus pėdas. Apžiūrėjo žmogaus pėdas. 
Taip, be abejo, tai buvo jo paties pėdos, 
tik keista, kad dabar jos buvo pietų pusė
je nuo šaltinio, o ne žiemių, kaip turėjo 
būt.

Tuojau pažiūrėjo į dangų, ar nepama
tys kur saulės; bet niekur nė spindulėlio 
nebuvo matyt. Tada nusiskubino prie kal
vos, ar iš tenai ką nepamatys. Po pusva
landžio, nieko nelaimėję, nusileido žemyn 
ir priėjo tą patį šaltinį tik iš žiemių pusės.

Čia visai nusiminė. Suprato, kad pa.- 
klydo ir sukinėjasi ratu vis aplink tą pa
čią vietą.

Tada šoko apžiūrinėt medžius. Me
džiai paprastai iš žiemių pusės labiau ker
pėms apaugę. Bet tenai medžiai buvo į 
visas puses išklypę, tai iš kerpių sunku 
buvo ką suvokt.

Rolfą vis labiau nerimas ėmė. Jis bu
vo drąsus vaikas, bet bijojo, ar nenuėjęs 
per toli, kad galėtų ką prisišaukt. Žemė 
aplinkui buvo sausų lapų nuklota, tai ir 
savo pėdų negalėjo matyt-, kai antrą kar
tą tuo pačiu keliu ėjo.

Musų pačių
Pasidarykim lėktuvėlį.

Ir iš paprasto, kiek storesnio, popie
riaus (pav., iš sąsiuvinio viršelio) galima 
pasidaryti lėktuvėlį, vadinamą planeriu.

Daromas jis taip. Popieriaus lakštas su
lenkiamas pusiau. Pieštuku nupieškim

Bet prisiminė senio indėno patarimą: 
„Neišsigąsk, kai paklysi. Paklydusiam pa
vojingas ne badas ir ne šaltis; jį gal pra
žudyt tik baimė”.

Todėl, ką ėjęs nežinia kur, Rolfas at
sisėdo ir ėmė galvot: „Visą dieną ėjau 
pietų rytų link nuo tos vietos, kur valtį 
palikau...”

Bet staiga nutilo, atsiminęs, kad per 
visą dieną nė kanto saulės nematęs. „Tai
gi ar teisybė, kad pietų rytų link ėjo?”

Čia bet kas kitas būtų tikrai išsigan
dęs, bet Rolfas tarė sau: „Gal ir apsi
rikau, bet neturiu išsigąst. Rytoj gal dan
gus išsigiedrins”.

Taip jam besėdint, begalvojant, šalia 
medyje sumurmėjo voverė. Ji strykčiojo 
šakoms vis artyn ir artyn, pyktaudama, 
kad kas neprašytas į jos padangę įsibrovė.

Medžiotojas įtempė lanką ir paleido 
strėlą. Strėla nukrito atgal drauge su vo
vere.

Tada prisirinko žagarų ir susikūrė ug
nelę. Ant tos ugnies išsikepė voverę ir 
pavakarieniavo. Paskui pasiklojo pušies 
šakų ir, susirietęs ant jų, užmigo.

Kitą rytą Rolfą prižadino nusileidęs į 
medžius karvelių būrys. Jis tuojau grie
bė lanką ir vieną visai nušovė, kitą tik
tai pašovė.

darbeliai
lėktuvėlio kontūrą, tokį, koks parodytas 
šiame brėžinyje (I).

Paskui iškirpkim tuos kontūrus žirklė
mis taip, kad išeitų šiame brėžinyje ma
toma balta figūra. Brėžiny matome kelis 
skaičius: tai centimetrais pažymėti įvai
rių lėktuvo dalių ilgiai ar pločiai. Ten, 
kur matome skaitmenį 15, bus lėktuvėlio 
priešakinė dalis.

Dabar iškirptą popieriaus lakštelį iš- 
lenkim, o jo vidurį (sparnus) sulenkim 
ten, kur matome brūkšniuotą liniją (punk
tyrą). Uodegą reikia įkirpti ten, kur ma
tome liniją, ir priešakinę pusę (stabiliza
torių) irgi reikia nulenkti. Kaip tatai da
roma, parodyta II piešiny.

Dabar belieka paimti degtuką, įskelti 
peiliu jo vieną galą ir įstatyti jį į lėktu
vėlio priešakį. Gausime tokį lėktuvėlį, ko
kį matome III piešiny.

Išmokim jį laidyti. Pasižiūrėkim į IV 
paveikslą, pamatysime, kaip jis paimamas 
į ranką. Taip paėmus, pastumkim jį į

priekį: lėktuvėlis lėks ir gražiai nusileis 
žemėn. Tik, darydami planerį, žiūrėkit, 
kad popierius nebūtų suglamžytas.

T. Š.
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Pašautąjį ėmė gaudyt. Begaudydamas 
suklupo, parpuolė ir koją grįžtelėjo.

Pribaigęs tą karvelį, vos pajėgė mi
kli bikštuot atgal prie ugnies.

Bet nepasidavė baimei, išsikepė vieną 
karvelį ir pavalgė.

Jam bevalgant išsigiedrijusiame dangu
je pasirodė saulė. Ji užšvito toj pusėj, 
kurią vakar vakarų puse buvo palaikęs.

Koja ėmė tint. Buvo aišku, kad kelias 
dienas negalės paeit. Buvo bepradedąs 
nusimint, bet prisiminė Kuanebo žodžius: 
„Kai tau atrodys, kad kas bloga, darosi, 
tai nepasiduok nusiminimui ir pamatysi, 
kaip atsitiks kas, nuo ko viskas vėl pa
gerės ! ”

Bet kaip jo padėtis gal pagerėt, kad 
tikriausiai dabar numirs iš bado ir šal
čio, iki Kuanebas jį suras... Ar negalima 
kaip nors pranešt jam, kur jo ieškot?

Pamėgino kelis kartus garsiai šūktelt, 
bet į jo šauksmą niekas neatsiliepė.

Tik atsiminė, kad Kuanebas jam pasa
kojo, kaip būdamas dar mažas kartą bu
vęs paklydęs. Tuojau dviejose vietose 
sukūręs ūgnį, kad gerai kiltų dūmai. In
dėnuose du dūmų stulpai greta reiškia: 
„Paklydau. Gelbėkit!”

Tuojau smarkiau įkūrė ugnį ir užver
tė ant jos žalių ir papuvusių lapų. Paskui 

už kokio šimto žingsnių sukūrė kitą to
kią ugnį. Pakilo aukščiau medžių du stul
pai baltų dūmų.

Patyręs, kaip sunku vaikščioti su 
skaudančia koja, ėmė dairytis ramsčių. 
Bet rado ant žemės tiktai tiesų pagalį. 
Medžiuose pastebėjo kelias šakas, iš kurių 
būtų galėjęs pasidaryt tikrus ramsčius su 
dvišakumu po pažąstim, bet prie jų ne
galėjo prilipt.

Tik jo ausis pagavo kokį silpną baisą, 
ėjusį iš žiemių pusės. Jam širdis suvirpėjo.

Paskui jau garsiau kas šūktelėjo: „Ei, 
oho, oho!”

Rolfui peilis iš rankų iškrito. Jis at
sidėjęs ėmė klausyt. Vėl išgirdo tuos pat : 
„Ei, oho, oho!”

Vaikinas neabejojo, kad pagelba eina. 
Tuojau kiek pajėgdamas šūktelėjo: „Ei, 
oho, oho!”

Po keliolikos minučių išgirdo ir šunį 
lojant. Netrukus šuo iššoko iš tankynės; 
paskui jį išėjo ir Kuanebas.

— Gerai padarei, vaikinuk, — tarė jis 
atkišęs Rolfui ranką ir linktelėjęs galva 
į laužų pusę. — Tuojau supratau, kad 
reikalingas esi pagelbos.

— Taip, nelaimė mane ištiko, — at
sakė vaikinas, rodydamas aptinusią koją.

— Labai nerimavau vakar, tavęs ne
sulaukdamas — juk neturėjai nei ką val
gyt, nei kuo užsiklot. Naktį nemiegojau, 
o prašvitus ėmiau lipinėt į medžius, au
gusius aukštesnėse vietose. Iš pradžių 
dairiausi i>o pietų rytų šoną, kur buvai 
valtele nuplaukęs — nieko nemačiau; 
ėmiau dairytis aplinkui — pamačiau du 
dūmų stulpu žiemių rytuos, tai supratau, 
kad tu tenai būsi.

— Nori pasakyt, kad esu žiemių ry
tų pusėj nuo mudviejų stovyklos?

— Taip, už keturių mylių nuo jos. 
Netuojau atėjau, kad valtelės ieškojau ir 
jąja atplaukiau.

— Kaip, valtele atplaukei” — nuste
bo Rolfas.

— Taip, esi tik pusmylis nuo upės, — 
atsakė indėnas.

Tuojau senis, turėjęs su savim kirvį, 
padarė Rolfui porą gerų ramsčių, ir juodu 
nuėjo.

Po pusvalandžio buvo valtelėje, o po 
valandos jau sėdėjo namie.

Paskui Rolfas dažnai kartodavo: 
„Tokiais atsitikimais reikia tik nenustot 
drąsos ir kantrybės”.

Iš Tompsono - Šėtono raštų 
atpasakojo Pr. Mašiotas.

Pasikalbėjimas
DĖDĖ PETRAS:

Vos tik rudenėlis
Šaltas atvažiavo, 
Mūsų Antanėlis 
Tuoj apsišarvavo:
Čiupo jis plaktuką, 
Keletą vinučių, 
Pradėjo kalt staliuką — 
Žiemai dėl paukštyčių.
(Jonukas pamatęs 
Juokdamasis tarė:)

JONUKAS:
Pernai už staliuką 
Mane mama barė.

ANTANUKAS:
Tave bart reikėjo, 
Tur būt, už ką kitą, 
Bet ne už darbeli, 
Gerai padarytą.
Žinai, kad paukšteliai 
Žiemą badą kenčia — 
Šalti jų nameliai 
Drebėti juos verčia.
Stalo trupinėlis, 
Ar koksai grūdelis — 
Mažyčiui paukšteliui 
Jau geras kąsnelis.

JONUKAS:
Na, na, pažiūrėsim!
Kiek mes tų paukštelių 
Gražiųjų turėsim.
Kaip tiktai pabersi, 
Tuoj žvirbliai vagiliai 
Tavo trupinėlius 
Išrinks pirmutiniai.

apie paukštelius.
Dėl vienos zylelės, 
Arba dagiliuko — 
Man neapsimoka 
Daryti staliuko. 
(Antanukas greitai 
Į jį pažiūrėjo 
Ir jau visai rimtai 
Sakyti pradėjo:)

ANTANUKAS:
Kas tau yra, Jonuk? 
Tavęs nepažįstu — 
Taip geras berniukas 
Kalbėti neišdrįstų!
Kad tiį pilkuonėlių 
Žvirbliukų nebūtų, 
Tai nuo kirminėlių 
Sodai, daržai žūtų. 
Saulutei sušildžius 
Mūs brangią žemelę — 
Žvirbliai pirmutiniai 
Ima sukt gūžtelę.
Jie dėl savo vaikų, 
Tų geltonsnapiukų, — 
Išrenka tūkstančius 
Vikšrų., kirminukų.
0 dėl dagiliukų 
Ir gražių zylelių, — 
Jau be naudingumo 
Jie moka dainelių.

DĖDĖ PETRAS:
Jonuk, dar nevėlu, 
Tiktai paskubėkim 
Ir vargšams paukšteliams 
Kasdieną padėkim!

Pafrontės Šaulė.

JONO PEMPĖS NUOTYKIAI.
J. Martinaičio karikatūros ir žodžiai.

1. Aiškiai matos, Pempės rogės 
Lėkt nuo kalno bus patogios, 
Nežiūrės jis, kad ir šalta 
Ir skraidys per sniegą baltą. 
Nėr sėdėt ko užpečky — 
Na, tai likite sveiki!

2. Skrenda Pempė mūs nuo 
kalno, 

Stebina Lauryną Balną, 
Man atrodo, kad Laurynas 
Neperdaug vikrus vaikinas — 
Bijo jis sportuot pradėt, 
Mėgsta užpečky lindėt.

3. Oi, jau baigia alpti Balnas — 
Toks status ir aukštas kalnas. 
Žvilga linksmos Pempės

akys — 
Lekia jis tartum patrakęs. 
Kas čia jį besupaisys! 
švilpia vėjas pro ausis.

4. Še, paimkite jūs Balną — 
Lekia vienas jis nuo kalno, 
Jis jau nieko nebebijo, 
Rausta veidas kaip žarija. 
O ir Pempei mūs smagu — 
Auga eilės jo draugų!
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MĖLYNI PAVASARIAI / Paulius Samanis

(Alpuko keliautojo nuotykiai)

Gražus yra mūsų kraštas Lietuva. 
Upės ir ežerai puošia girias, o girios ir 
gojai puošia laukuose mūsų sodybas. Su 
upokšnių malūnėliais sodybų vaikai su
tinka pavasarius ir grįžtančių paukščių 
botagai*) perjuosia anksti pražydusius so
dus, paskutine daina piemenys palydi va
saras į platų rudenio vieškelį, o išrankio
ję paskutinius obuolius ir kriaušes, vėl 
nesulaikomomis rogutėmis ir džiaugsmu 
nusileidžia pašlaite pirmuoju sniegu.

Bet yra ir kitų gražių kraštų, apie 
kuriuos jūs, skaitytojai, knygose skaito
te, nugirstate mokykloje pasakojant, ar 
girdite iš žmonių, kurie buvo keliavę.

Laukaičių Alpukas irgi turėjo nesu
valdomą norą keliauti. Jis buvo skautas. 
Lankė trečiąjį mokyklos skyrių, bet apie 
keliones buvo girdėjęs ir tėvelį pasako
jant, kuriam karo metu teko beveik pusę 
pasaulio apkeliauti.

Pagaliau Alpuko noras išsipildė.
Vieną pavasarį jis labai toli buvo nu

keliavęs nuo savo tėvelių sodybos, bet 
visai paprastučiu būdu, kuriuo gal ir 
jums neretai tenka pakeliauti.

Todėl, ir atleiskite Alpukui, kad tarp 
daugelio tikrų nuotykių, vienas kitas nuo
tykis bus ir labai nuostabus, bet apie ku
rį kartais ir jūs pasvajojate.
ŠILTAS PAVASARIS 
LAUKAIČIŲ KIEME.

Tas atsitiko devintą Alpuko pavasarį.
Laukaičių sodybos kieme buvo pats 

sąjūdis.
Ties klojimu, patvinusiam griovelyje, 

nardė antys, žąsys, baltos kaip sniegas, 
braidžiojo pievos valkoje, gi pačiame kie
mo vidury, kažko bardamasis, Šilkauode- 
gis taip sušukdavo, kad bailesnės vištos 
neatsigręždamos sprukdavo tolyn, iki 
smarkuolis anas kiek aprimdavo. Būrelis 
avių atydžiai rankiojo ankstyvą pavasario 
žolę.

O sargas Rudis tinginio apimtas žio
vavo.

Smarkiai ir ilgai išsižiodavo. Iš dvide
šimties tvorom laipiojusių žvirblių, vienas, 
atsiminęs savo baisų, prieš metus buvusį 
nuotykį, pasakė, kad iš Rudžio būtų daug 
sunkiau išsprukti, negu iš malūno Mur- 
meikos katino, pikčiausio ir gudriausio 
visoje apylinkėje.

Tuo metu Laukaičių Alpukas kiusnojo 
ant didelio įskilusio akmens ir prieš sau
lę laikė ištiestas kojas.

Alpukui dabar viskas atrodė įdomu. 
Labai nuostabu. Dar niekuomet taip ne
atrodė.

Tenai saulėje nuolatos kūrenasi paka
binta ugnis ir, niekeno nekurstoma, žie
mą toli nubėga, su pavasariu vėl artesnė 
ir šilta darosi. Ir tikrai keista. Keista ir 
kad antys taip drąsios lipa į vandenį, at
rodantį gilų, be dugno. ■

Vėjas baigia laižyti giliausiai užvėjose 
pasislėpusį sniegą ir ledus.

Staiga, kada viskas aukštai buvo tylu,

*) Atskrendą ir išskrendu paukščiai iš
sirikiuoja erdvėj įvairiausiom linijom, 
kaip botagais.

garsus klyksmas suskardeno pavasario orą.
Alpukas pakėlė galvą.
Ten aukštai mėlynėje — ten niekas ne

pasieks — palengva slinko į Žiemius tri
kampiu susirangęs botagas.

Lalėdamos skrido gervės.
Sugrįždamos iš Pietų, garsiai ir nuo

širdžiai sveikino į šiuos kraštus parvyku- 
sį pavasarį.

Alpukas toli jas palydėjo akimis.
Gervės iš tikro lalėjo aukštai. Labai 

aukštas miestelio bažnyčios bokštas, o 
norint pamatyti jo viršūnėje kryžių, ge
rai reikia galvą atmest, toli gražu nepri
lygs pakilusių gervių aukštumui.

Matyt, ta ugninė saulė nuo jų nebe ka
žin kiek toli.

Pagaliau gervės nyko, dilo ir išdilo iš 
akių. Alpukas dar ilgai dairėssi, žiūrėjo 
akis prisidengęs ranka, bet tebuvo tokia 
pat mėlynė, kaip ir visur. Gervių jau ne
bebuvo.

Nuo miško pelkyno pusės su migla ar
tinosi vakaras.

Saulutė, besiritusi skliautu žemyn, vi- 
sai nukrito už ano didžiojo miško, už 
kurio ji visus pavasarius nukrenta. Kie
mas ėmė tuštėt ir oras pasidarė vėsesnis.

O Alpukas vis dar tebesėdėjo ant įski
lusio akmens ties prieangiu. Jo miųtis 
apie gerves ir sparnus nutraukė tarpdury 
pasirodžiusi motutė:

— Alpuk! Sušalai, — pasakė ji.
Alpukas be žodžio nusirito nuo akmens 

ir dingo tarpdury.

ALPUKAS SAPNUOJA
NUOSTABŲ SAPNĄ.

Juodasparnė naktis apsiautė sodybas.
Alpukas jau gult Tik akys jokiu būdu 

nelimpa. Jos negali užmiršti dienos. Tei
sybė turi būt, ką tėvelis dar pasakoja. 
Paukščiai, kurie pavasariui grįžtant nesu
stoja Lietuvoje, į Šiaurę nuskrenda. O ten 
irgi nuostabios šalys esančios.

Prieš šimtą metų kažkur gyvenęs žmo
gus ir mokėjęs su paukščiais ir gyvuliais 
susikalbėti. Išeina, kad paukščiai tarp sa
vęs susikalba.

Jei taip jie galėtų ir kitiems pasakyt. 
Būtų gerai, kad gervės ką nors Alpukui 
papasakotų... Ne!.. Geriausia bus, tegu nie
ko nesako, bet kai pats Alpukas didelis 
užaugs, tada pats kaip nors ten atsidur
siąs.

Miegas, visus nugalėjęs, Alpuką irgi 
užsupo. Paliko lengva kaip be savęs.

Vos tiktai Alpukas sumerkė akis, atsi

rado plačiausiam lauke. Aukštos, aukštos 
pievų smilgos ir viksvos svyruoja, kaip 
medžiai audroj. O viršuj — mėlynas pa
vasariškas dangus.

Nė pėdsako žmogaus.
—■■ Ū-ū! — šūktelėjo Alpukas.
Bet balso kaip ir nėr. Balsas, rodos, 

tik užkliūdavo gerklėj, o toliau nė krust.
Alpukui paliko nejauku.
Ėmė baukščiai dairydamasis eit. Tanki, 

susivijusi žolė pynėsi tarp jo nuvargusių 
kojų. Buvo sunku ir trošku. Padykusi 
saulė juokdamosi bėrė spindulius pluoš
tais.

Virpa ir kuždasi viksvų viršūnės pa- 
svirdamos viena į kitą. Bet štai ėmė vir
pėt ilga juosta. Aišku, kad kas slenka žo
lėmis.

Štai jau visai čia pat. Alpukas užsi
glaudė už didelio žolių kero. Kad būtų 
naktis, tai, kaip sako senelė, pievose nykš
tukai vaikus gaudo, gi laumės papieviais 
pagautus ilgais rūkų vystyklais vystan
čios.

O paskui?...
Geriau nebesakysiu... Nors tas labai 

retai atsitinka, bet, sakė, kadaise vienas 
vaikas taip ir dingęs... Paskum suradę 
Kimspelkių dumblyne nebegyvą įklim
pusį.

Kas žino, kaip dieną daro?.. Greičiau
siai, kad bijo.

Štai jau ir alsavimas girdėt.
Sunkus, lyg senio šimto metų. Alpu

kas savo kvapą sulaikė. Žiūri, kas čia pa
sirodys...

Tik kyšt — ogi didžiausias vabalas! 
Pirma ūsai, o paskui visas.

Alpukas pamanė, kad slibinas. Lygiai 
tokį jis aną kartą vienoj draugo knygoje 
nupaišytą matė.

Norėjo Alpukas nepastebimai pa
sprukti toliau. Nesuskubęs ištraukt įsipy- 
nusios žolėn kojos, vos neparvirto. Greit 
pašoko, nes tikrai manė, kad kas čiups 
už kojų.

Alpuk! —
Dabar žiūri Alpukas ir savom akim 

nebetiki. Tai ne vabalas ir ne baidyklė 
kuri, o pažįstama Dievo karvytė. Bet to
kia didelė!.. Žinoma, ir baimės dėl to iš 
karto galėjo būt.

Čia dar lyg kas nusijuokė. Tarytum, 
anoji saulė aukštai.

Vėliau nusiramino. Paskui ir labai gra
žiai su Dievo karvyte išsiskyrė, kada ši
toji priminė, kaip ją skęstančią patsai 
Alpukas iš kūdros šiaudeliu išgriebė. 
Nuostabu tas, kuriuo būdu maža Dievo 
karvytė beveik sulig Alpuku užaugo.

Alpukas rengėsi bėgt toliau.
Dabar kiekviena Alpuko pajudinta 

viksva sulinguodavo ir sušnibždėdavo:
— Bailys...
— Bijo Alpukas...
— Bijai...
Alpukas šuoliais pasileido bėgt. Žiūri 

— čia pat ir ilgosios viksvos pasibaigė.
— Alpuk!
Čia ir vėl pašaukė jį vardu. Visai ne

toli.
Alpukas greit atsigręžė dešinėn. Nie

ko nesimatė. Tik pelkės meldus lengvai 
šiureno vėjas, o mėlynos mažytės vandens 
bangelės ritmingai supėsi...

Pamanė, gal taip pasigirdo.
(Bus daugiau).
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TYRAS ORAS, SNIEGO 
PUSNYS IR LYGUS LE
DAS — TAI TIKRIAUSI 
TAVO DRAUGAI ŽIEMĄ

Ar jau mokFčiuožti?
(Tęsinys iš pr. m. Sk. A. 18 nr.).

VII. Gyvatė (gyvatlankis).

Gyvatė yra keturių rūšių:
1. gyvatė pirmyn — išorėn — Į vidų,
2. gyvatė pirmyn — į vidų — išorėn,
3. gyvatė atgal — išorėn — į vidų,
4. gyvatė atgal — į vidų — išorėn. 
Gyvatė yra tuo ypatinga, kad ji čiuo-

žiama ne ant vieno kurio nors pačiūžos 
krašto, bet pakaitomis pereinant tai ant 
vieno, tai ant kito krašto. Perėjimas nuo 
vieno krašto ant kito įvykdomas laisvo
sios kojos staigiu išmetimu priekin ir stai
giu atitraukimu atgal į užpakalį.

Pradėkime dešine koja lanku dešinėn 
išorėn.

Laisvoji koja laikoma užpakalyje sto
vimosios ligi padaroma pusė lanko, tada 
laisvąją koja (kairę) staigiai mesti pir
myn — pusiau kairėn ir pasukti liemenį 
ir viršutinę kūno dalį į kairę (vidun); tuo 
būdu pereinama į naują lanką — pirmyn 
į vidų. Iš šitų dviejų lankų ir susideda 
gyvatė.

Visos keturios gyvatės rūšys yra pa
našiai atliekamos. Lengvesnės yra pirmo
sios dvi ir greičiau galima jos išmokti, 
sunkios yra gyvatės čiuožiant atgal. Ben
drai gyvatė yra viena iš svarbiausių fi
gūrų.

VIII. Trejetukas. (3 br.).

Trejetukas gali būti čiuožiamas pen 
kiais būdais:

1. Dp iš Ta iv — Kp iš Ta iv.
2. Dp iš Ta iv — Ka iv Tp iš.
3. Kp iš Ta iv — Da iv Tp iv.
4. Dp iv Ta iš — Ka iš Tp iv.
5. Kp iv Ta iš — Da iš Tp iv.
Trejetukas yra tokia figūra, kurią da

rant ne tik pačiūžos kraštai, bet ir kūno 
frontas dalyvauja. Svarbiausias ir dau
giausia vartojamas yra pirmasis trejetu
kas. Pradedama pusė lanko pirmyn — iš
orėn. Baigiant puslankį, permesti kūno 
svorį ant priekinės pačiūžos dalies ir da
roma pusė apsisukimo dešinėn taip, kad 
kūnas lieka tokioje padėtyje, kaip čiuo
žiant lanką atgal — į vidų ant išvidinio 
pačiūžos krašto. Svarbiausia čia išlaikyti 
lygsvarą padarius posūkį ir esant ant ant
ros trejetuko dalies. Kad lengviau treje
tukas pavyktų, įsidėmėtina: darydamas 
apsisukimą nekreipk žvilgsnio Į figūros 
centrą, bet nuolat žiūrėk per tą petį, kurį 
atitinka laisvoji koja; jei darai trejetuką 
ant dešinės kojos, tai pasisukdamas žiū
rėk per kairį petį, jei pradedi kaire koja, 
tai žiūrėk per dešinį petį.

1. Lankas,

2. gyvatė,

3. trejetukas,

4. kilpa.

IX. Kilpa. (4 br.).

Tai paskutinė ir sunkiausia pagrindi
nių figūrų.

Ciuožiama keturiais būdais:
1. Kilpa pirmyn — išorėn.
2. Kilpa pirmyn — į vidų.
3. Kilpa atgal — išorėn.
4. Kilpa atgal — į vidų.
Kilpa turi būti pailga, neperplati ir be 

kampo. Pradėti truputį sulenkta koja lan
ką išorėn; baigiant pirmąjį puslankį, pa
traukti dešinį petį atgal, ištiesti visą kūną 
ir sukti tuo pat laiku kairę koją apie de
šinę ligi bus padaryta pusė apsisukimo, 
po to pereinama į antrąjį puslankį.

Darant kilpą į vidų, pradedama ilgu 
lanku, taip pat sulenkta koja; po pirmo
jo puslankio išsitiesiama, kairys petys pa
traukiamas atgal, kūnas palenkiamas pir
myn ir kairioji koja sukama užpakalin 
apie dešinę ligi bus padalyta pusė suki
nio aplink.

ūžinw
Šiame kampelyje atsakinėjama į įvai

rius skaitytojų paklausimus. Norint gauti 
čia atsakymą, klausimą reikia siųsti Sk. 
Aido redakcijos vardu. Gautą klausimą re
dakcija perduoda kompetentingiems asme
nims ir, gavusi jų atsakymą, jį čia spaus
dina. Red.

Žalios skautų kelnaitės.

? Ar gali skautai vasarą nešioti trum
pas žalias kelnaites? L. Sk. Br. statute 
(1930 m.) pasakyta, kad gali. (G. J.).

— Gali. Juk tuo tarpu visi uniformą 
liečia to statuto priedų nuostatai tebevei
kia. Bet dabar yra ruošiamas naujas uni
formos reguliaminas, jame bus aptarti visi 
klausimai, kurie senajam statute buvo ne
aiškūs.

Vyr. skaučių uniforma.

? Ar vyresnė skautė, neskautininkė, 
gali nešioti skautininkės uniformos „fren-

Ši jauna, 11 mt., japoniuke ruošiasi pasau
linei sporto climpijadai. Ir tikisi būti gera 

čiuožėja.

čą“? (Gegutė iš Sudargo).
— Ne. (V. B.).

Specialybių ženklai.

? Kur galima gauti specialybių žen
klų? (Varna).

— Tuo tarpu niekur. Bet sk. r. tiek, 
skyrius rūpinasi pagamindinti daugiau tų 
ženklų ir pigia kaina tiekti.

Skautų Aidas.

? Kaip dažnai Sk. Aidas eis 1936 m. (J. 
iš Šiaulių).

— 1936 m. Skautų Aidas išeis vieną 
kartą mėnesyje. Ir, pradedant vasario nr., 
eis mėnesio pirmoje pusėje. Jei prenume
ratorių skaičius vis augs, tai 1937 m. jis 
eis dažniau, gal ir kas savaitę!
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SVEČIUOSE PAS LIETUVOS SKAUTUS.

Lietuvos skautų sąjunga, žinoma, ne tokia sena, kaip kitų 
vakarų Europos šalių skautų organizacijos. Juk Lietuva, kaipo 
savarankiška valstybė, yra atgavusi nepriklausomybę po di
džiojo karo, kaip ir daugelis kraštų, kurie pirmiau buvo Rusijos 
imperijos užnugario kraštais.

Lietuvių tautai savarankiškumo atgavimas buvo sunkus. 
Paglemžus vieną didelę, jai priklausančią, sritį, ji neteko savo 
kultūros centro. Dar šiandien ji liūdi netekusi Vilniaus ir jo 
vis dar neatsižada. Turi sunkumų ir su Klaipėdos kraštu, ku
riuos jauna valstybė sunkiai tegali likviduoti ir kurie reika
lauja kiekvieno piliečio aktyvaus dalyvavimo, jei tauta nori iš
laikyti savo nepriklausomybę ir reikalingus pagrindus tolimes
niam išsirutulojimui.

Lietuva nėra turtingas kraštas ir dėl to carų Rusijai buvo, 
palyginti, lengva laikyti ją priespaudoje. Ne vienas narsus kovo
tojas baigė savo dienas Sibire, kiti suspėjo laiku į užsienį pa
sprukti ir tenai už savo tėvynę kovoti. Nepaisant viso to, lietu
vių tautai pasisekė išlaikyti savitą kultūrą. Ji savo kalbą, tikė
jimą, aukštai stovintį tautos meną ir liaudies dainas išlaikė per 
visą verguvės laiką ir dabar rengiasi ant šių kultūrinių turtų 
ir atgautos laisvės kurti ir stiprinti savarankų gyvenimą. Visa 
tai reikia turėti galvoje, norint suprasti ir tinkamai įvertinti lie
tuviškąjį skautų judėjimą. Lietuvos skautų brolijai tenka labai 
svarbus uždavinys tautinio persiauklėjimo atžvilgiu. Ji randa 
stiprios simpatijos visuomenėje. Skautų brolijos vado reikšmė 
yra plačiai pripažįstama ir labai vertinama. Tai, aišku, daug pa
deda jos darbe. Ji turi didelį autoritetą ir jai reiškiama pa
garba visuomenėje. Jos atsakomingumo jausmas ir uolumas dar
be tuo yra stiprinami. Skautai ne tiktai yra pasiryžę dalyvauti 
kuriamajame tautos darbe, bet čia iš tikrųjų daug dirba. Vadų 
tinkamas paruošimas ir ugdymas yra pats svarbiausias šių dienų 
skautų brolijos uždavinys. Vadų kursų stovyklos, esančios ne
toli Kauno, aplankymas mane įtikino, jog Lietuvos skautų bro
lija tuo atžvilgiu verta didelio dėmesio. Jau pats stovyklos tech
niškas įrengimas stebinte stebino. Visos stovyklos įruošimai, 
k. t.: palapinės, pagražinimai, virtuvė, didesnieji pionierių dar
bai viliojo ateivio žvilgsnį. Bet svarbiausia, mano manymu, yra 
tai, kad stovyklos gyvenimas labai glaudžiai susijęs su tautos 
įpročiais ir menu. Kaikas mūsų akimis žiūrint atrodo svetima ir 
nesuprantama. Bet lietuvis kitaip galvoja, o tai juk ir yra svar
biausia. Kaip tik tai, ko mes trokštame per didelius vargus pa
siekti, būtent: didesnio tautiškumo ir tautinės vienybės, galime 
tenai kiekviename žingsnyje sutikti. Čia nereikia užmiršti, kad 
mes, žiūrint mūsų tautos sudėties, esame keblesnėje padėtyje, — 
keblumus turime nugalėti.

Kaip man teko sužinoti, šioje vadovų stovykloje dalyvavo 
didelis skaičius mokytojų iš įvairių Lietuvos apylinkių. Sis fak
tas turi didelės svarbos, nes šie asmens išplatins skautų idėją 
savo apylinkėje ir tarp mokinių. Čia prisimenu didelį skaičių 
bedarbių mokytojų mūsų krašte. Gal jau ne vienam atėjo min
tis savo, kaipo auklėtojo, išsilavinimą papildyti šia sritimi. Pas 
mus dabar plačiuose sluoksniuose trūksta supratimo, kaip svar
bus yra tokios rūšies veikimas mokytojui. Ne vieno mokytojo 
sugyvenimas su savo mokiniais būtų daug sklandesnis, jeigu 
jis būtų tokioje stovykloje dalyvavęs ir apskritai dirbtų skau- 
tybei. Čia, mano manymu, yra uždavinys, į kurį ir šveicarų 
skautų brolija turėtų atkreipti didesnio dėmesio.

Jau vien skaičius rodo didelį Lietuvos skautų brolijos pa
sisekimą. Kliūtys yra ne menkos. Lietuva, didesne dalimi, yra 
ūkio kraštas, kuris dar retokai apgyventas ir kuriame nedaug 
tėra didesnių miestų. Nežiūrint viso to, Lietuvos (tik) skautų 
skaičius siekia per 8.000. Vien skaičius mums gal nedaug ir 
tepasako, bet aš esu įsitikinęs, kad tie 8.000 tikrai žino, kas esą.

Dar vieno negaliu užmiršti, — kad aš Kaune Lietuvos 
skautų vadų buvau ypatingai maloniai ir draugiškai priimtas 
ir kad naudojaus tokiu jų vaišingumu, apie kurį niekad negal

vojau, ir kurio nesitikėjau patirti. Žinau, jog didelė dalis sim
patijos, kuri man tenai buvo parodyta, skiriama mūsų tėvynei, 
mūsų kraštui ir tautai, apie kurią Lietuvoje yra atsiliepiama 
su pagarba ir meile. Tai suteikia džiaugsmo, net žinant, jog ne 
viskas yra taip gerbtina ir mylėtina. Ir lyg nejučiomis kyla no
ras daryti viską iš savo pusės, kad tik šis kraštas, kuriam tokiu 
dideliu mastu yra reiškiama pagarba ir meilė, būtų viso to’ 
vertas.

Iš vokiečių kalbos vertė skautas D. Zaunius 
(užsienio dalies bendradarbis).

Redakcijos prierašas:
Pereitą vasarą Kaune lankėsi įžymus šveicarų skautų vei

kėjas, jų vyr. štabo narys ir laikraščio „Allzeit Bereit“ redakto
rius, p. Fritz Scheurer. Grįžęs į savo šalį, jis parašė šį straipsnį, 
kurį išvertę patiekiame savo skaitytojams. Straipsnis buvo mūsų 
krašto ir skautų gyvenimo vaizdeliais iliustruotas.

MILŽINIŠKAS ŽAIDIMAS.
50.000 žaidėjų! Žaidžiama 550.000 km2 plote! Tas nepaprastas 

žaidimas vadinasi „Armak“. Pereitą vasarą nepaprastai juo su
sižavėjo visi Prancūzijos skautai. Ir ne vien skautai — ir šiaip 
visuomenė juo susidomėjo.

Žaidimas toks: įsivaizduojama, kad kažkokiai (žinoma, tik 
vaizduotėj egzistuojančiai) galingai šnipinėjimo organizacijai vad. 
„Armak“ siunčiamas slaptas pranešimas. Tuo tikslu 10 šnipų, 
kurių fotografijos buvo atspausdintos laikraščiuose, pradžioj bir
želio mėn.. turėjo vykti iš 10 įvairių Prancūzijos pafrontės vie
tų, ir keliauti Paryžiaus linkui. Iš anksto buvo pranešta, kokią 
valandą jie turi būti kokiame mieste. Visi Prancūzijos skautai 
(dalyvavo 1.000 draugovių) susiskirstė į 31 grupę. Jų tikslas — 
sulaikyti šnipus ir sužinoti iš jų pranešimo turinį. Kiekvienas 
skautas, įsitikinęs, kad sutiko vieną „šnipų“, turėjo teisę pa
klausti jo vieną klausimą. Jei teisingai atspėta, „šnipas“ turėjo 
pasiduoti ir, kad jį paleistų, turėjo pasakyti vieną pranešimo 
žodį. Civilis, sutikęs „šnipą“, turėjo teisę skautams pranešti. 
Grupė, surinkusi daugiausia žodžių, buvo skaitoma laimėjusi.

Suprantama, visi Prancūzijos skautai be galo domėjosi ir 
susižavėjo šiuo žaidimu. Su didžiausiu įsikarščiavimu jis buvo 
žaidžiamas pr. m. birželio mėnesį.

MANCHESTERIO MIESTE 5.000 SKAUTŲ SURUOŠĖ 
SPEKTAKLĮ.

Didžiosios Britanijos skautų sąjungos konferencijos proga, 
Manchesterio skautai suruošė spektaklį: Fiziškas lavinimasis įvai
riais amžiais. Žiūrovus žaidimų ir šokių demonstravimas nu
nešė paeiliui į senovės Graikiją, į Kiniją, į Indiją, į senovės Di
džiąją Britanij ir į dabartinę Angliją.

Spektaklis pasibaigė paties Lordo Baden-Powellio pra
kalba.

GERAS DARBELIS.
Lucerno miesto skautai į savo stovyklą priėmė 19 iš užsie

nio atvykusių šveicarų vaikų. Kadangi šie vaikai turėjo savo 
tėvynėje viešėti 6 savaites, pasibaigus stovyklai, skautai juos 
dar pasikvietė pabūti jų šeimose.

ŠVEICARIJOS SKAUTAI TURI SAVO NUOSAVĄ „CHALET“.
Jis buvo įgytas tik skautams gerokai pasidarbavus ir skau

tų rėmėjams parodžius duosnumo.
Tas „chalet“ (namukas) randasi prie Morgins, kalnuose, 

1.400 mtr. aukštumoje. Čia visi Šveicarijos skautai, kurie tik 
mėgsta sportą, galės praleisti atostogas. Žiemos metu galės už
siimti įvairiais žiemos žaidimais.

LORDAS BADEN-POWELLIS,
po savo kelionės aplink pasaulį pasakė: „Didžiausio įspū

džio man padarė Ketvirtadienio salos jūrų skautai (Ramiajame 
vandenyne). Jie yra puikaus kūno sudėjimo“. Jis dar priduria, 
kad kai kurie Kanados skautai atrodė neprasčiau, kaip anksčiau 

H. Yčaitė
(užsienio dalies bendradarbė).
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Seniausias žinias apie laivų statybą 
turime iš asiriečių, babiloniečių ir egip- 
tėnų. Senovėje tų tautų kultūra buvo 
gana aukšta, bet jos nelabai pasižymėjo 
jūrininkystėje. Jų laivai buvo pritaikyti 
daugiau upių ir jūros pakraščio kelio
nėms, ir todėl buvo labai paprastos kon
strukcijos. Jie buvo pinami iš medžio ša
kų ir aptempiami oda arba aptaisomi pu
šinėmis lentomis. Manoma, kad egiptėnai 
apie 2100 m. pr. Kr. naudojos ilgais irkli
niais plokščiadugniais laivais.

Finikiečiai ir graikai, tai dvi tautos, 
kurios senovės jūrininkystėje padarė di
delę pažangą.

Kolumbo Santa Maria buvo taip pat 
karavelos tipo laivas.

Senovėj laivai buvo tik irkliniai. Kad 
padidintų laivų greitį finikiečiai ir grai
kai laivuose padidino irklų skaičių, juos 
sutaisydami į kelias eiles, vieną virš ki
tos (dažniausiai buvo vartojami laivai su 
trimis eilėmis (,,trierai’‘). Graikų laivais su
talpindavo net iki penkių šimtų žmonių.

Finikiečiai ir graikai atkreipė dėmesį 
į kariškų laivų statybą. Pačioje statyboje 
jie niekuo nesiskyrė nuo prekybinių lai
vų, tik buvo aprūpinti karo medžiaga.

Specialius karo laivus pirmieji pra
dėjo statyti romėnai. Romėnai, be karo 
ir prekybos laivų (galerų), statydavo dar 
ir laivus, skirtus pramogos bei kelionių 
reikalams.

Senovės laivai visi buvo irkliniai. Bu
rės (iš drobės ar iš odos, o Egipte iš pa-

Taip vasarą mūsų jūros skautai dirba 
praktišką savo specialybės darbą. 

piruso) buvo uždedamos tik tada, kai bū
davo palankus vėjas ir kad šiek tiek pa
lengvintų irkluotojams. Vairo nebūdavo. 
Jį atstodavo užpakalinės laivo dalies 
irklai. Senovės laivai buvo visai be de
nio. Vėliau jis atsiranda priešakinėje ir 
užpakalinėje laivo daly, o pagaliau ir ant 
viso laivo.

Po Romos žlugimo jūrininkystė at
gimsta VIII šimtm. pas normanus. Vikin
gai, normanų jūros plėšikai, savo buri
niais laivais buvo nusikrapštę net ligi 
šiaurinės Amerikos, penkis šimtus metų 
prieš Kolumbą.

Apie X šimtm. pietinėje Europoje at
sirado naujas laivo tipas: galera, irklinis 
laivas, turįs du ar tris stiebus su burė
mis. XIII amž. jau sutinkamos didelės ga
leros, iki 40 mtr. ilgio. Kariškos galeros 
būdavo apginkluotos armotomis, pastaty
tomis laivo pirmgaly.

Galeros ir apskritai visokie irkliniai 
laivai pradeda išnykti iš jūrų. Jų vietą 
užima buriniai laivai.

Jau prie galo irklinės epochos, pa
laipsniui išsivystė burinių laivų statyba: 
pradėta ilginti stiebus, gaminti juos iš ke
lių dalių, liemuo įgauna aštresnes formas, 
pats laivas daromas aukštesnis. Pagaliau 
įtaisomas pastovus vairas. Tokie laivai 
pradedama vadinti karavelomis. Kolum
bo laivai: Nina ir Santa Maria taip pat 
buvo karavelos.

Tarp XVI ir XVII šimtm. sutinkame 
laivus su sudedamomis burėmis ir žemes-

Kariškas Zigmanto Vazos laivas Vilkas.

Mūsų jūros skautai Klaipėdoje, įlipę į 
aukštą laivo stiebą.

niais bortais. Toks kariškas laivas su že
mais bortais ir buvo Zigmanto III Vazos 
Vilkas.

XVII šimtm. gale atsiranda laivai pri
taikyti tolimoms jūrų kelionėms. Tai bu
vo dideli laivai, susidedu iš šimto ir šim
to dvidešimt dalių. Jų liemens konstruk
cija žymiai pasikeičia ir burių valdymo 
būdas gerokai pasitobulino. Tuo la.iku 
pradedama statyti įvairaus dydžio kariš
ki laivai, pritaikyti įvairiems tikslams. 
Pav., jūros plėšikų karų laikais buvo sta
tomi lengvus, greiti ir vikrūs laivai. Jie 
buvo skirti sekimui prekybinių laivų. Tai 
buvo fregatų prototipai.

Tolimesnis jūrininkystės- išsivystymas 
pasireiškia daugiausiai tose tautose, ku
rios vedė jūrų prekybą. Tai pas ispanus 
ir olandus.

Vėl ateis vasarėlė, 
vėl džiūgausime Lie
tuvos ežerėliuose.

4 n
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DĖL NAUJO „MŪSŲ VANDENS KE
LIŲ” LEIDIMO.

Skautų Aido 1933 m. išleistas vadovas 
baidarininkams Mūsų vandens keliai tu
rėjo nemažą pasisekimą ir jau baigiamas 
išparduoti. Numatoma iki kitų metų pa
vasario paruošti naują, pilnesnį ir tobu
lesnį, leidimą. Kaip kiekvienas darbas, 
pirmas mano mėginimas turėjo daug ne
tikslumų ir spragų. Per 1933—35 m. bai
darių kelionės labai išsiplėtė, baidarės pa
sirodė ten, kur jų anksčiau niekas nema
tė, kelionių mėgėjai ištyrė ko ne visas mū
sų upes. Jų patyrimą norėčiau panaudoti 
naujam leidiniui. Todėl nuolankiai pra
šau visus savo bičiulius, baidarininkus ir 
vandens kelionių mėgėjus prisiųsti man 
ligi vasario m. 20 d. savo patarimus, patai
sas ir pastabas, t. y. vykusias fotografi
jas. Labai pageidaujamos žinios apie Du
bysą, Jūrą, Miniją, Ventą, Šešupę, Mū
šą ir Nemunėlį, apie didesniuosius eže
rus. Būsiu labai dėkingas už patarimus 
dėl formos, iliustracijų, žemėlapių, sche
mų ir kitų mažmožių.

Prof. S. Kolupaila, 
knygos „Mūsų vandens keliai” autorius.

SKAUTYBĖ-
naujas vadų ir vadovių laikraštis.

Nuo 1936 metų pradžios pradedamas 
leisti naujas Lietuvos skautų sąjungos va
dų ir vadovių bendras laikraštis S k a u t y- 
b ė, vietoje iki šiol ėjusių dviejų skautų 
vadų ir vadovių laikraščių Skautų Vado 
ir Vadovės. Tuo žygiu norima išvengti pa
ralelinių straipsnių, ekonomiškiau išnau
doti lėšas ir geriau specializuoti atskirų 
šakų medžiagą vieno laikraščio skyriuose. 
Naujojo laikraščio išeis penki numeriai 
per metus, iš viso per 200 puslapių. Palie
kamas senųjų laikraščių formatas, deda
mi viršeliai. Prenumerata metams 3 lt., 
kas 1936 metams prenumeruojasi Skautų 
Aidą, tas už Skautybę temoka 2 lt. Paski
ri numeriai po 75 et.

Skautybę turėtų prenumeruoti ir skai
tyti visi skautų vadai ir visos skaučių va
dovės, nes ji gvildens skautybės esmės 
ir ideologijos, auklėjimo teorijos ir prak
tikos, Lietuvos skautų sąjungos ir jos ša
kų organizacijos, darbo ir kitokius klausi
mus. Skautybėje galės rasti reikalingos 
medžiagos skautų rėmėjai, tėvai ir glo
bėjai. Dėl to skautų vadai ir vadovės tu
rėtų pasirūpinti, kad Skautybę prenume
ruotų ir skaitytų visi jo artimieji ir pa
žįstamieji skautų ir skaučių bičiuliai ir 
bičiulės.

Iš antros pusės imant, skautų vadai ir 
skaučių vadovės turėtų būti aktingais 
Skautybės bendradarbiais. Juk dirbant 
įvairių minčių ir klausimų iškyla. Nema
rinkime jų savyje, bet tuoj dalinkimės su 
kitais vadais ir vadovėmis Skautybės pus

lapiuose. Skautybėje turi atsispindėti Lie
tuvos skautų sąjungos vado ir vadovės 
ideologinis ir organizacinis subrendimas, 
skautiškoji išmintis ir siela, tvirtas būdas 
ir kūrybiškumas.

Tvirtai pasiryžę, ženkime priekin!
Pirmas numeris išeis jau sausio mėn.

Ką gali vieno žmogaus 
kantrybė ?

Prieš 25 metus, dar būdamas Seinų 
gimnazijos II klasės mokinys, paskautinin- 
kis Jonas Kirlys, brangindamas lietuviš
kąjį raštą, ėmė rinkti lietuviškus spaudi
nius. Jau tuo metu pats gaudavo ir skai
tydavo 5 įvairaus turinio laikraščius. Da
bar jau jo rinkinyje yra atskirais vardais 
per 2.000 laikraščių ir per 2.500 knygų 
knygelių. Kadangi daugelio laikraščių yra 
išėję po keletą atmainų arba kai kurių 
surinkti pilni komplektai, tai bendras 
egzempliorių skaičius siekia keliasdešimt 
tūkstančių. Visas šis brangus turtas da
bar yra gražiai išdėstytas š. m. birželio 
mėn. 23 d. įkurto spaudos muziejaus len
tynose, Žagarės miestelyje. Vietos ir apy
linkių visuomenė, moksleivių ekskursijos 
ir pavieni keliautojai tą muziejų nuolatos 
lanko. Pasižiūrėti tikrai yra ko. Ypatin
gai naudinga išklausyti jo kūrėjo ir tvar
kytojo vaizdingų paaiškinimų. Visas rin
kinys suskirstytas į septynis pagrindinius 
skyrius: 1. Prūsų kraštas, 2. Vilnius, 3. 
Lietuviai svetur, 4. Mokyklinė jaunuome
nė, 5. Pedagogikos kabinetas, 6. Kaunas ir 
provincija ir 7. Lietuvių literatūra ne lie
tuvių kalba.

Čia matomos mūsų spaudos įžymeny- 
bės: „Aušros“ 1 nr., „Nusidavimai apie 
Evangelijos praplatinimą tarp žydų ir pa- 
gonų“ — mokytojo Kelkio pradėtas leisti 
1832 m. ir ėjęs iki Didžiojo karo, „Lietu
vos Bitininkas“, vėliau virtęs „Šviesa“ — 
tai pirmasis mūsų žemės ūkio ekonomikos 
laikraštis, „Gazieta Lietuviška“ — pirmas 
Suvienytų Šiaurės Amerikos Valstybių 
lietuviškas laikraštis, pasirodęs 1879 m. 
New Yorke, „Lietuvių laikraštis“ — pir
masis legališkai pradėtas leisti 1904 m. 
Petrapily A. Smilgos su išimamu priedu 
„Lietuvių laikraščių lapelis ir d. k. Pa
žymėtini ir Didžiojo karo metu Tolimuo
siuose Rytuose leisti „Tolimųjų Rytų Ži
nios“ Vladivostoke ir „Sibiro Lietuvių Ži
nios“ Tomske.

Atskirai išdėstyti visi J. E. Valstybės 
Prezidento Antano Smetonos redaguoti 
raštai, gausingi karių, šaulių ir skautų 
spaudos skyreliai. Kokie skautiški spau
diniai surinkti, paduosime sąrašą atskirai. 
Čia tik norėtume paraginti mūsų skaity
tojus pažvelgti į tą sąrašą ir trūkstamus 
leidinius, kuriuos kas tik turi, siųsti spau
dos muziejui (Psktn. J. Kirlys, Žagarė). 
Nesvarbu, ar jie bus spausdinti spaustu
vėse, rotatorių, šapirografu ar tik ranka 
rašyti — vistiek siųsti. Vienoje vietoje su
rinkti skautiški spaudiniai yra ir ateityje 
bus vertinga ir įdomi istorinė medžiaga.

Muziejus tvarkomas ir plečiamas. Da
bar jau jo kūrėjas prenumeruoja ir gau
na apie 50 įvairiausių laikraščių. Prof. Ig. 
Končius, praeitais metais draugininkų są
skrydyje skaitydamas pašnekesį apie se

nienų rinkimą, pamatęs auditorijoje sė
dintį psktn. J. Kirlį, sušuko: „štai, žiū
rėkit, jūsų tarpe sėdi turtingiausias Lie
tuvos žmogus. Jis turi didžiausią lietuviš
kų spaudinių rinkinį!“

Skaute, argi nenorėtumei ir tu būti 
turtingas? Kantrybė ir nuolatinis darbas 
— tikriausias turtas.

V. sk. K. Palčiauskas.

NAUJI SAKALO LEIDINIAI.
— 1. Petras Cvirka, ŽEMĖ MAITIN

TOJA. Romanas iš savanorių ir naujaku
rių gyvenimo. Sakalo leidinys. 284 pusi. 
3,50 lt.

— 2. Simanas Daukantas, LIETUVIŲ 
BŪDAS. Redagavo ir žodynėlį pridėjo J. 
Talmantas. Su S. Daukanto portretu. Sa
kalo leidinys. 376 pusi. 5 lt.

— 3. Jonas Kossu - Aleksandravičius, 
DIEVAI IR SMŪTKELIAI. Literatūriniai 
visuomeniniai labai aktualūs straipsniai 
įvairiomis temomis. Sakalo leidinys. 288 
pusi. 3,50 lt.

+ 4. Balys Sruoga, AITVARAS TEI
SĖJAS. Labai linksma, eiliuota trijų veik
smų pjesė moterim ir vyram, augalotiem 
ir pipiram. Su gražiomis dail. Ušinskio 
iliustr. Sakalo leidinys. 132 pusi. 2,50 lt.

+ 5. J. Marcinkevičius, MES ATEI
NAM. I t. Didelis ir vertingas epochinis 
romanas. Pirmoje daly aprašoma 1905 me
tų revoliucija, Didysis Vilniaus Seimas ir 
prieškariniai laikai. Sakalo leidinys. 368 
pusi. 3,50 lt.

— 6. Teofilis Tilvytis, KELIONĖ AP
LINK STALĄ. Jumoristinis romanas. Ne
įveikiamo optimisto Valerijono Spiritąvi- 
čiaus ir jo palydovų triukai tarp keturių 
sienų keliaujant į gyvenimo prieblandą. 
Sakalo leidinys. 240 pusi. 3 lt.

DAUG ŽINIŲ IR DŽIAUGSMO 
TURĖSI, jei įsigysi šią knygą:

Ki/5.. .JI

SKAUT/BE 
BERNIUKAMS

PARDUODAMA PO 2,50 lit.
Reikalaukite visuose knygynuo

se ir Skautų Aido administracijoje.
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Šiame skyrelyje gali nemokamai skelb
tis kiekvienas Sk. Aido skaitytojas.

Skelbimai gali būti Įvairaus turinio. 
Tik nebus nemokamai dedami nuolatinės 
prekybos ar pramonės Įmonių skelbimai.

Skelbimėliai turi būti trumpi ir aiškūs.
Kviečiame visus ir visas skaitytojus-as 

šiuo patarnavimu pasinaudoti.

PIRKSIU SKAUTŲ AIDĄ.

Mano brangiam ir pilnam visų metų 
Skautų Aido komplektui trūksta vieno 
numerio, kurį 1927 m. stovykloje geri bi
čiuliai „nuskolino“. Tas nelaimingas nu
meris yra: 1923 m. 8 NR.

Jei kas padarytų tą malonę ir sutiktų 
šį trūkstamą nr. man perleisti, galėčiau 
už tą ir atsilyginti (ligi 5 lit).

Siūlyti Skautų Aido redakcijos adresu.
Baltas Juodvarnis.

MOKĄ SVETIMĄSIAS KALBAS 
ATSILIEPKIT!

Vyriausio skautų štabo užsienio daliai 
reikalingi bendradarbiai, moką šias sveti
mąsias kalbas: bulgarų, čekų, danų, fla
mandų, ispanų, jugoslavų, olandų, rumu
nų, suomių, švedų, ukrainiečių, vengrų.

Moką šias kalbas skautai ir skautės, 
gyveną Kaune ir provincijoje, maloniai 
prašomi kuo artimiausiu laiku pranešti 
užsienio daliai savo adresą.

JAU VĖLU!
Į užsienio dalį vis dar kreipiasi skautų 

prašydami pranešti adresus to dano ir 
čekoslovako skauto, kurie nori susiraši
nėti su mūsų skautais (žiūr. pereitų metų 
Sk. Aido Nr. 17).

Norinčius susirašinėti prašėme skubiai 
pranešti užsienio daliai savo adresą. Ku
rie tai padarė, jų adresus pasiuntėme mi
nėtiems skautams. Pavėlavusiems patar
pininkauti nebegalime, nes tie asmens 
vargu panorėtų susirašinėti išsyk su ke
liais skautais.

Primename, kad dar neatsirado norin
čio susirašinėti su anglų skautu, apie kurį 
paskelbta „Skautų Aido“ Nr. 00 pereitųjų 
metų. Mokančius angliškai ir norinčius su 
juo susirašinėti prašytumėm skubiai atsi
liepti.

Sktn. K. Laucius.

PRANEŠIMAS.
Norintieji spausdinti pirmuosius savo 

plunksnos bandymus, prisiųskite vieną 
trumpą dalykėlį, tikslų savo adresą ir 30 
et. pašto ženklą (atsakymui) žurnalo „Pir
moji Tribūna“ redakcijai; Panevėžys, 
Laisvės a. Nr, 1; platesni paaiškinimai bus 
atsakymuose.

FOTOGRAFUOTI GALI KIEKVIENAS.

(Tęsinys iš 20 pusi.).

KIEK APŠVIESTI NUOTRAUKAS 
VASARIO MĖNESĮ?

Aišku, į šį klausimą negalima duoti 
tikslaus atsakymo, nes nuotraukos ap
švietimo laikas priklauso nuo daugelio 
įvairių priežasčių. Kad tai būtų aiškiau, 
patartina pasiskaityti knygoje Fotografuo

Motyvas Diafragma Apšvietimo 
laikas Filtras

Žiemos gamtos vaizdai su artuma . . . 8 ar 9 l/50 sek. Nr. 1

Plačios gatvės .......... n n —

Grupės ar paskiri asmens ore .... 1l25 sek. —

Gamtos vaizdai be artumos................. n */50 „ Nr. 1

„JAMBOREE“ ir „THE COUNCIL FIRE“ 
. PRENUMERATORIAMS

primename, kad iki vasario mėn. 15 d. 
reikia atsiųsti vyriausio štabo užsienio da
liai prenumeratos pinigus už 1936 metus. 
Kaina ta pati: „Jamboree“ 4 lt., o „The 
Council Fire“ 2 lt. 50 et. metams. Kas dar 
nėra šio laikraščio prenumeravęsis, taip 
pat gali užsiprenumeruoti per užsienio 
dalį, atsiųsdamas pinigus ir nurodydamas 
adresą, kuriuo laikraštis turi būti siunti
nėjamas. Užsienio dalis.

SKAUTAI FILATELISTAI, norintieji 
susirašinėti su kitų valstybių filatelistais, 
rašykite man, įdėdami atsakymui nevar
totų pašto ženklų už 50 et. Aš aprūpinsiu 
jus jums pageidaujamos valstybės adre
sais.

Leono Sapiegos g. 6, bt. 2.
Kaune.

Giedraitis.

PADĖKA.

Nuoširdžiai dėkoju Vabalninko skau
tėms ir skautams už tą brolišką meilę, ku
rią Jūs parodėte man Jus apleidžiant.

Jaun. skautėms, Ponams Daubarams 
ir skautams-ėms širdingai dėkoju už taip 
brangias dovanas.

Ponams Cinkoms nuoširdų dėkui tariu 
už suruoštą šaunią išleistuvių arbatėlę. 
Taip pat nuoširdžiai dėkoju bendrųjų iš
leistuvių iniciatoriams ir visiems daly
viams.

Taip maloniai išleistas Jūsų niekad ne
užmiršiu!

Jūsų Psktn. A. Viliūnas. 

ti gali kiekvienas skyrių ape nuotraukų 
apšvietimą (90—98 psl.).

Čia mes paduodame lenteles, kuriose 
nurodyta, kiek reikia apšviesti nuotrau
kas daugiausia fotografuojamų motyvų va
sario mėnesį 10 — 14 vai. laikotarpy 
esant silpnai saulės šviešai ir naudojant 
17/io°—18/io°. Din jautrumo negatyvinę me
džiagą.

Jei nėra saulės, reikia apšviesti du 
syk ilgiau, kaip čia nurodyta. Supran
tama, kad nurodyti daviniai yra tik apy
tikriai.

MARKAUS POLO KELIONĖS.

(Tęsinys iš 15 pusi.).

lionėje, ir pradėjo juos ardyti: iš jų ėmė 
byrėti ant stalo rubinai, sapfirai, deiman
tai ir kiti brangieji akmenys! Tada visi 
patikėjo, kad jų pasakojimai buvo tikri. 
Morkus dažnai mėgdavo pasakoti savo 
pažįstamiems apie mongolų chano milijo
nus pinigų ir milijonus jo valdinių, todėl 
Venecijos gyventojai ir praminė jį „Ponu 
Milijonu".

Morkus Polas ir Venecijoj neblogai 
gyveno, savo tautiečių buvo gerbiamas ir 
net išrinktas miesto tarybos nariu. Tačiau 
laimė ir pasisekimai ne visą laiką jį ly
dėjo. Tiek nelaimių buvo išvengęs savo 
kelionėse, o namie nuo jų apsisaugoti ne
galėjo. Tarp Venecijos ir Genujos 
miestų kilo karas. Venecijiečiai buvo nu
galėti, Morkus Polas sunkiai sužeistas, 
paimtas į nelaisvę ir pasodintas į kalėji
mą. Ten, turėdamas daug atspėjamo lai
ko, jis ir sumanė parašyti knygą apie sa
vo keliones. Savo atsiminimus diktavo 
sėdėjusiam kartu su juo draugui Rustici- 
janui. Knyga buvo parašyta prancūziškai, 
paskui išversta į lotynų ir kitas kalbas. 
Ji turėjo didelį pasisekimą, paskatino 
daug keliautojų aplankyti knygoje apra
šytus nuostabius, turtingus kraštus. Bet 
sunku buvo tais laikais keliauti sausu
mos keliaisa keliai buvo prasti ir pavo
jingi: užpuldavo keliautojus žmogžudžių 
gaujos, apiplėšdavo, kartais ir užmušda
vo. Keliautojams parūpo surasti trumpes
nį jūros kelią. Tų kelių beieškodami, jie 
atrado ne tik kelią į Indiją, bet ir į 
visai naują pasaulį — Ameriką.

Tačiau apie tai jau kitą kartą.
T. Šur-nas.

Vis šioks toks geras darbas.
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SKAUTIŠKI ĮVAIRUMAI.

NAUJI METAI KINIJOJE

Nėra daugiau nė mažiausio olandiško kai
mo, kuriame nebūtų skautų skilties. 1931 
m. buvo 84 draugovės, dabar yra 241.

— Mažojoj Lichtenšteino kunigaikšti
joj 11.000 gyventojų yra 88 skautai. Jei 
būtų tas pat santykis, Lietuvos skautijoj 
turėtų būti apie 11.000 skautų-čių, o yra 
per 15.000.

— Liege (Belgija) Federalinis miesto 
susirinkimas nutarė išleisti 62 draugovės 
skautui paminėti pašto ženklą. Sis skau
tas išrado būdą, kaip esant dideliam vė
jui uždegti laužą, iškepti nepramušus 
kiaušinio kiaušinienę ir mažiau kaip per 
40 min. išvirti arbatą.

— Olandijos vyskupams vadovaujant, 
olandų katalikų skautai sparčiai auga. 
Štai skaičiai:

Sutikome N. M. Žinome savo krašto 
papročius, labiausia pasireiškiančius su • 
tinkant N. M. Bet pažiūrėkime į tą šalį, 
kur N. M. yra beveik vienintelė šventė... 
Taigi keliamės į Aziją, į tolimąją Kiniją.

Kiniečio gyvenimas yra kupinas rū
pesčių ir sunkių darbų. Sekmadienis ne
švenčiamas ir poilsio dienų labai maža, 
taigi, visi laukia Naujųjų Metų, kurie pa
prastam žmogui yra beveik vienintelė 
šventė per metus ir švenčiami ištisas dvi 
savaites.

Kiniečių Naujieji Metai nėra sausio 1 
d., pagal mūsų laiko apskaičiavimą, bet 
sausio gale arba vasario pradžioj, nes 
kiniečių kalendorių nustato mėnulis.

Neturtingiausias kaimietis stengiasi 
sutaupyti pinigų, nes per Naujuosius Me
tus jis nori užvalgyti kažko geresnio kaip 
paprastai. Jeigu neužtenka pinigų mėsai 
nusipirkti, jis išsidera kiaulės kojelių arba 
dvi dideles kiaulės ausis. Mėsą, arba au
sis, jis sukapoja, prideda daržovių, apibe
ria viską miltais ir virina. Šis valgis vadi
namas pinšu ir žinomas visoj Kinijoj.

Pirmosios (Naujųjų) Metų dienos ki
niečiai laukia su dideliu įtempimu. Pa
skutiniai valandai besibaigiant, pasigirsta 
baisus rakietų traškėjimas: neturtingiau
sia šeima iššauna 2 ar 3 rakietas, nes rei
kia kenksmingas dvasias išbaidyti, o ge
rąsias džiaugsmingai sutikti. Namuose, 
tačiau, prieš šeimos altorių dega žvakės 
ir smilksta smilkalai.

Anksti rytą pradedama melstis ir au
koti dievams. Visi šeimos nariai atsiklau
pia ir tris kartus nusilenkia iki pat žemės. 
Rakietai sprogstant, tėvas aukoja indą su 
pinšu prieš dievo atvaizdą. Po šios cere
monijos visi nueina į kitą kambarį, kur 
kaba lenta su visų mirusiųjų šeimos na
rių vardais, ir vėl tris kartus nusilenkia 
iki pat grindų. Šeimos apeigoms pasibai
gus, vaikai linki tėvams laimingų Naujųjų 
Metų, tris kartus puldami ant žemės ir 
paliesdami ją savo kakta. Tuo būdu jie 
atsiprašo tėvų už savo kaltes ir dėkoja 
už suteiktas gerybes.

Pavalgęs mėgiamo pinšo, jaunimas su 
popieriniais fakelais rankose linksmai ir 
triukšmingai atlanko kaimynus ir linki 
laimės kitais metais. Daug senų ginčų ir 
nesutikimų išlyginama nusilenkus ir palin
kėjus laimingų Naujųjų Metų.

Antrą ar trečią dieną su dovanomis ap
lankomi giminės aplinkinėse sodybose. 
Miestuose įvyksta įvairių pasilinksmini
mų: pardavinėjami saldainiai ir margai 
išpiešti žaislai, cirkai ir liaudies teatrai 
vilioja žmones į savo palapines, o kai
muose žaidžiami senoviški žaidimai.

15 iškilmių dieną švenčiami Mažieji 
Naujieji Metai arba liktamų šventė su 
žibintų eisenomis.

Lempoms užgesus ir muzikai nutilus, 
žmonės išsiskirsto ir kitą dieną, vėl pa
skendę kasdieniniuose rūpesčiuose, lau
kia būsimos Naujųjų Metų šventės.

O. L.

Ged. Grigaliūnas-Glovackis.

Metai Jaun. 
skaut.

Skaut. Skaut.
vyčiai.

1931 329 1229 66
1932 570 1598 111
1933 1232 2578 286
1934 1989 3154 403
1935 2650 3684 556

KELIONĖ APLINK ŽEMĘ PER 372 D.

Pirmoji kelionė aplink žemę, kurią va
dovavo Magelanas, užtruko nepaprastai 
ilgai — daugiau kaip trejus metus. Dabar 
tokios kelionės kur kas trumpesnės, ypač 
jei jos atliekamos lėktuvais. Pav., garsus 
Viley Post aplėkė visą mūsų planetą per 
5l/2 d., o dabar jau svajojama tokią kelio
nę atlikti per 31/2 d. Ją planuoja ameri
kiečių lakūnai Bennett Griffin ir Jimmy 
Mattemas. Jie dirbasi visai naujo tipo 
lėktuvą; jame būsiąs ir „automatiškas 
pilotas“, kurį turėjo ir Postas. Naujasis 
lėktuvas galėsiąs skristi vidutiniškai po 
400 klm. kas valandą.

KARTAIS IR KIŠKIS GALI NUGALĖTI 
ERELĮ.

Neseniai toks įvykis buvęs Pietų Ru
sijoj. Medžiotojai pabaidę kiškį. Jį pama
tęs erelis ir užpuolęs žvėrelį. Bet tas ap
sivertęs ant nugaros ir savo kojomis taip 
spyręs ereliui į krūtinę, kad jis nukritęs 
ir nebegalėjęs atsikelti. Kiškis nuo jo pa
bėgęs. Medžiotojai, priėję mūšio vietą, 
pamatę jau nebegyvą erelį, su praplėšta 
krūtine ir pilvu. Tokie atsitikimai, sako, 
neretai pasitaiką: ir kiškis, priešo užklup
tas, ginasi kiek įmanydamas, stengiasi 
išsivaduoti, ištrūkti iš mirties nagų.

ŠVILPUKO VIRVELIŲ NEŠIOJIMAS.
Pas mus labai mišrus švilpuko virve

lių nešiojimo būdas. Nešioja kaip kas iš
mano ir kaip patinka.

Ypač žymus mišrurnas matomas pas 
skiltininkus ir adjutantus. Dauguma skil- 
tininkų nešioja virvutes per kaklą, bet 
tokia pat dauguma nešioja kitokiais bū
dais. Vieni nešioja per petį, kaip adju
tantai, kiti iš vieno kišeniaus nuveda į 
kitą, perrišdami kaklaryšį, treti pasiri
ša apie kaklą ir visaip iškryžiuoja per 
krūtinę ir kišenius.

Adjutantai tai visi nešioja per petį, 
bet kokiais įvairiausiais būdais! Apvy
nioja keletą kartų per petį, apsupa apie 
kaklą ir nuvedžioja į abu kišenių. Atro
do lyg voratinklis apraizgytas. Kitas vėl 
visaip suraizgo, kad nebegalima suprasti, 
ar per ilgą virvutę nusipirko, ar išmintimi 
pasirodyti nori. Teko matyti net tokį 
„gudrų“ adjutantą, kuris trumpinimo bū
du suraizgė virvutę ir pasikabino per pe

\ I
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tį. Iš pradžių negalima buvo suprasti ar 
tai draugovės adjutanto pareigų virvutė, 
ar jis nešiojasi ant peties sutrumpintą 
pionierišką virvę. Paklaustas tas adjutan
tas atsakė, jog tokiam „akselbantui“ pa
sidaryti suvartojęs net 7 metrus virvu
tės.

Toks prašmatnus virvučių nešiojimo 
būdas parodo tik tuščiadvasiškumą. Kam 
visaip raizgytis, jei galima gražiai, bet 
kukliai susitvarkyti.

Skiltininkai tegul nešioja virvutę tik 
per kaklą, švilpuką įkišę į kairįjį kišenių, 
o adjutantai nuo kaklo tegul perveda per 
dešinį petį dvigubą virvutę ir galus su 
pririštu prie jų švilpuku tesukiša į dešinį 
kišenių. Bus ir kuklu, ir tvarkinga, ir 
gražu. O paskiltininkai ir eiliniai teturė
tų nešioti tik per kaklą, kaip ir skiltinin
kai.

Reikia atsiminti, jog mūsų uniforma 
turi būti praktiška ir kukli, bet ne akį 
verianti. Pasklt. J. Strakšys.

SVARBU ŽINOTI
Visiems skautų spaudos platintojams ir prenumeratoriams.
Pigu ir naudinga! Visiems Skautų Aido metinė prenu

merata 4 lt. 50 et. Skautėms-skautams tik 3 lt. 50 et. Pusmeti-
-nių prenumeratų nėra.

Užsisakant' Skautų Aidą labai pigia kaina galima užsi
sakyti ir skautiškos literatūros. Skautiškos spaudos vajus nu
matytas iki vasario mėn. 15 d. Laiko nedaug, verta paskubėti, 
norint gauti 1936 metais visų skaitomą žurnalą „Skautų Aidą“.
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UŽDAVINYS 1.

Vieną vasarą man besant Jurbarke 
atvyko dr. Vydūnas. Pradėjome kalbėti 
apie jo knygą „Sveikata, jaunatvė, gro
žis“., (Ar skaitei? Jeigu ne, tai tuoj ją 
perskaityk!) Pagaliau įsišnekėjome apie 
maistą. Rašytojas Vydūnas griežtai atsto
vavo vegetarus (tuos, kurie nevalgo mė

sos), o kitas ponas mėsėdžius. Paveiks
lėly matome, kaip dr. Vydūnas gina savo 
nuomonę. Šalia jo matome ir pradž. m. 
inspektorių p. Giedraitį, žinomą vaikų 
literatūros rašytoją, idėjinį vegetarą. 
Mėsėdžio fotografijoje nėra, nes jį dau
gelis skautų gali atstovauti. Taigi kokias 
mintis kuris pareiškė apie maistą? Ar 
kada giliau esi pagalvojęs apie maisto 
reikšmę, kaip ir ką valgyti, kad būtum 
sveikas, jaunas ir gražus? Dabar gauni, 
mielas skaute, tą progą. Skelbiu konkur
sinį uždavinį: kokius argumentus (įrody
mus) galima pasakyti už vegetarizmą, 
kokius už mėsą, ir kieno pusėje tiesa. 

•Uždavinio sprendimą (neilgą, 2 sąsiuvi
nio pusi.) reikia siųsti Skautų Aidui ligi 
spalių m. 12 d. Už tris pirmus geriausius 
sprendimus Juozas Rimkūnas paskirs do
vanas.

UŽDAVINYS 2.

Šachmatų valdovės ėjimu paskaitykit 
vieną patarlę, tilpusią š. m. viename ,,Sk. 
Aide“.

UŽDAVINYS 3.
V. Šatinsko iš Kauno.

^^-y ^^y ^^-y A, ^yy J^y A., Ayy -A., ^^y -A,
B, E, Ė, G, Y, L, M, M, M, N, P, R, R,
R, S, S, S, S, S, S, S, Š, Š, T, U, U, V.

Šias raides taip sutvarkykit paeiliui, 
kad skaitant iš kairės į dešinę išeitų šie 
žodžiai: 1) gražus miško augalas, 2) bur
tininkas, 3) azijietis, 4) pašiepimas, 5) šo
kis, 6) žmogaus ypatybė, 7) medis, 8) rai
dė; o iš dešinės į kairę: 1) Lietuvos upė, 
2) nebaigtas atsisveikinimas, 3) planeta, 
4) tiršta masė, 5) paros dalis, 6) radio 
aparatų markė, 7) tautiškas moters var
das, 8) muzikos terminas, 9) pastatas.

UŽDAVINYS 4.
G. R. iš Kybartų.

BUDĖK 
BĖM

= LDĖ
— LLD

ĖK
TUD

= B K K
BK K

Vietoj raidžių įstatykit skaičius ir 
gaukit dalybos veiksmą.

UŽDAVINYS 5.
O. Akabo iš Kauno.

Šaradė.
Augalui raidę keisi — 
Parazitą tuomet geisi.

UŽDAVINYS 6.
O. Akabo iš Kauno.

Šaradė.
Turtui dvi raides mainysi — 
Gyvulį miške matysi.

UŽDAVINYS 7.
Sakalo iš Kauno.

Šaradė.
Azijos gyventojui dvi raides įdėsi — 
Puikų vaisių tuomet regėsi.

UŽDAVINYS 8.
Kiek sveria krintantis kūnas?

UŽDAVINYS 9.
Daug kas iš mūsų matė, gal ir pats 

darė, popierinį aitvarą, kuris, pririštas 
prie virvutės ir tempiamas, kyla aukštyn. 
Bet ar jūs pagalvojot, kodėl jis kyla, jei 
ne, tai į šį klausimą kitame ,,Sk. A." nr. 
rasit atsakymą.

UŽDAVINYS 10.
O. Akabo iš Kauno.

Šaradė.
Žvėriui dvi raides mainysi, 
Vyro vardą paskaitysi.

SUTAISYK TINKLĄ.
Turi progos „padaryti“ gerą darbelį. 

Reikalas toks.
Žvejys vakare įmerkė tam tikrą meš- 

kerinį tinklą — viena virvutė, o prie jos 
prikabinėta kabliukų.

Naktį ant vieno kabliuko užsikabino 
jaunas ryklys. Įkliuvęs rykliukas su savo 
žiaunomis sutraukė meškerę.

Dabar tu, su pieštuku, šiame piešinyje 
sudurstyk sutrūkinėjusį tinklą. Nuo vieno 
kuoliuko ligi kito turi eiti tik viena vir
vutė, ir prie jos yra prikabintos kitos vir
vutės su kabliukais, į kuriuos įsikibo žu
vys. Negalima sutrūkusios virvutės jungti 
kryžmais ir negalima palikti neprijungtų 
virvutės galų.

Na, pabandyk!

AR SURADAI MIŠKINĮ?
Pr. Sk. Aido nr. virš. IV pusi, buvo 

įdėtas piešinukas — uždavinys surasti 
miškinį.

Jei ten jo neradai, tai štai jis —

Sudurstyk sutrūkusią meškerę.
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Musų gyvenimas vaizduose

Ėp, vyručiai! Kas vikriau?

Sesutės vyr. skautės, mums padėdamos 
stovykloje, turi iki valiai ruošos.

Su rėmėju nepražūsi.

Kai žaidžiam, tai visokių vainikų pri- 
darom.

Bet jau nuo tokios nuotaikos, apsaugok.
Dieve.

Tai buvo vasarą, tai buvo seniai seniai... Bet vėl juk

Dabar jau jokie pavojai nebaisūs.

jau mokame.

Ūkio vedėjų rūpesčiai nemažėja ir žiemą...

ateis vasara ir vėl mums stovyklose bus miela ir gera.

„VILNIAUS" sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Telef. 776
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