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OFICIALINĖ DALIS
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO AKTAS Nr. 13.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 ir 
77 str. str. ir ypatingu Tarybos Pirmininko tarpininka
vimu, Seserijos Vadę gydytoją Ksaverą ŽILINSKIENĘ 
pakeliu į skautininkės laipsnį.

Kaunas, 1936 metų lapkričio mėn. 10 d.
A. SMETONA, 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Vyr. sktn. J. ALEKNA, 
Tarybos Pirmininkas.,

LIETUVOS SKAUTU SĄJUNGOS TARYBOS PIRMININKO 
/ ĮSAKYMAS

Nr. 21.

Kaunas, 1936 m. spalių m. 31 d.

§L
Vykdant numatytą Sąjungos reorganizaciją ir įsteigiant 

skautų Broliją ir skaučių Seseriją, Tarybos Pirmininko š. m. 
spalių m. 2 d. įsakymu 20 nr. paskelbus atskirų Brolijos ir Se
serijos tuntų bei vietininkijų sąrašus, mišrieji skautų ir skau
čių tuntai tapo išskirstyti ir, tiek daug sunkaus ir atsakomingo 
skautiško auklėjimo darbo padirbę, tų tuntų bei jų vietininkijų 
tuntininkai ir vietininkai savo pareigas apleidžia: 1. Alytaus 
tunto tuntininkas Mykolas Židanavičius, 2. Biržų tunto tunti- 
ninkas skautas vytis Juozas Vosylius, 3. Jurbarko tunto tunti
ninkas paskautininkis Edmundas Korzonas, 4. Kėdainių tunto 
tuntininkas Antanas Tylenis, 5. Mažeikių tunto tuntininkas skau
tininkas Juozas Rainys, 6. Panevėžio tunto tuntininkas vyres
nysis skautininkas Kęstutis Grigaitis, 7. Raseinių tunto tunti
ninkas skautininkas Viktoras Papečkis, 8. Rokiškio tunto tunti
ninkas vyresnysis skautininkas Vladas Rozmanas, 9. Seinų* tun
to tuntininkas skautas Viktoras Balkaitis, 10. Šiaulių tunto tun
tininkas vyresnysis skautininkas Kazimieras Ubeika, 11. Šiaulių 
tunto Žagarės vietininkijos vietininkas paskautininkis Jonas 
Kirlys, 12. Tauragės tunto tuntininkas Jurgis Jakubonis, 13. Tau
ragės tunto Pagėgių vietininkijos vietininkas paskautininkis 
Juozas Vainauskas, 14. Tauragės tunto Švėkšnos vietininkijos 
vietininkas paskautininkis Jonas Daniusevičius, 15. Telšių tunto 
tuntininkas paskautininkis Simonas Sidabras, 16. Trakų tunto 
tuntininkas skautininkas Bronius Kliorė, 17. Utenos tunto tun
tininkas skautininkas Eduardas Vojevodskis, 18. Vilkaviškio 

tunto tuntininkas paskautininkis pulkininkas leitenantas Vincas 
Matulionis, 19. Vilkaviškio tunto Šakių vietininkijos vietininkas 
paskautininkis Vincas Liulevičius, 20. Zarasų tunto tuntininkas 
Pranas Gipiškis.

§ 2. ’
Ligi naujai paskirti Brolijos tuntų tuntininkai bei vietinin

kijų vietininkai ir Seserijos tuntų tuntininkės bei vietininkijų 
vietininkės perims vienetus, turtą bei kitus dokumentus, pra
šau buvusių tuntų tuntininkus ir vietininkijų vietininkus savo 
pareigas dar eiti.

§ 3.
• Perduodant naujiems tuntininkams buv. tuntų turtą, rašti

nės knygas bei bylas, archyvus turi būti sudaryti perdavimo — 
priėmimo aktai, kurių — vienas tenka buv. tuntininkui, po vie
ną egzempliorių gauną naujieji tuntininkai-ės ir vienas egzem
pliorius siunčiamas Tarybos Pirmijai.

§ 4.
Už visų serijų liudijimus ir pratęsimo ženklus piniginę 

atskaitomybę su Tarybos Pirmija atlieka buv. tuntininkai ir 
vietininkai:

a) nesunaudotus liudijimų blankus ir pratęsimo ženklus pa
skirsto atitinkamai naujai įsteigtiems tuntams ir vietininkijoms 
ir apie tai praneša Tarybos Pirmijai;

b) už visus sunaudotus liudijimus ir pratęsimo ženklus pi
nigus prisiunčia Tarybos Pirmijai.

Vyr. sktn. J. ALEKNA,
Tarybos Pirmininkas.

Vyr. sktn. ANT. SAULAITIS,
Tarybos Sekretorius.

OFICIALINĖS ŽINIOS
PASKIRTI TUNTININKAI IR VIETININKAI.

Brolijos vadas š. m. XI.1. įsakymu (7 nr.) paskyrė naujai 
sudarytų skautų tuntų tuntininkų ir vietininkijų vietininkų pa
reigoms eiti: 1. Alytaus skautų tunto — g. mok. V. Maknicką, 
2. Biržų t. — g. dir. J. ‘Vosylių, 3. Jurbarko skautų vietininkijos 
(Raseinių tunt.) — psktn. Ed. Korzoną, 4. Kėdainių t. — g., dir. 
A. Tylenį, 5- Mažeikių t. — g. mok. vyr. sklt. H. Bucevičių, 6. 
Pagėgių vietininkijos (Tauragės tunt.) — sktn. J. Vainauską, 
7. Panevėžio t. — vyr. sktn. K. Grigaitį, 8. Raseinių t. — sktn. L. 
Radvilą, 9. Rokiškio t. — pr. mok. insp. Br. Gustaitį, 10. Seinų 
t. — g. mok. B. Jurkšą, 11. Sakių vietininkijos (Vilkaviškio tunt.) 
— psktn. V. Liulevičių, 12. Šiaulių t. — vyr. sktn. K. Ubeiką, 
13. Švėkšnos vietininkijos (Tauragės tunt.) — g. mok. sk. vyt. St. 
Rudį, 14. Tauragės t. — g. dir. J. Jakubonį, 15. Telšių t. — psktn. 
S. Sidabrą, 16. Trakų vietininkijos (Kauno Šančių sk. tunt.) — 
sktn. Br. Kliorę, 17. Utenos t. — g. dir. J. Aleksą, 18. VilkaViškio 
t. — sktn. pulk. 1. V. Matulionį, 19. Zarasų vietininkijos (Utenos 
tunt.) — Pr. Gipiškį, 20. Žagarės vietininkijos (Šiaulių tunt.) — 
psktn. J. Kirlį.

Seserijos Vadė š. m. X.22 įsakymu (10 nr.) paskyrė Pagėgių 
skaučių vietininkijos vietininke vyr. sk. A. Lichtenšteinaitę.

SKAUTU VADU KURSU INSTRUKCIJA. į
Brolijos vadas š. m. XI. 14 d. (rašt. 382 nr.) paskelbė JStil-jų 

skautų vadų kursų instrukciją ir ją išsiuntinėjo visiems tunti
ninkams ir vietininkams.
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SVEIKA, MUSŲ GARBINGOJI KARIUOMENE!
Lapkričio m. 23 d. yra mūsų kariuome

nės šventė.
1918 m. lapkričio m. 23 d. buvo išleis

tas pirmasis kariuomenės reikalu įsaky
mas.

Didelis žygis, kuriuo vyko visas Lie
tuvos kariuomenės kūrimas ir per 18 me
tų jos gyvenimas, yra vienas didžiausių 
įvykių Nepriklausomoj Lietuvoj.

Kariuomenė yra speciali organizuota 
valstybės apsaugos sistema. Specialiai or
ganizuojama, išmokslinama, lavinama ir 
auklėjama kariuomenė ginklo pagalba 
ruošiasi išlaikyti valstybės nepriklauso
mybę, jos teritorijos neliečiamybę ir kraš
to laisvę.

Kariuomenė valstybei yra lyg tvirtos 
mūro sienos dideliam gražiam rūmui, iš
laikančios jo grožį, saugojančios jo pasta
tų harmoniją ir dengiančios jo vidaus gy
venimą nuo išorinių pavojų.

Modeminės ginklavimosi sistemos ir 
opūs tarptautiniai reiškiniai, nuolat pa
saulyje dundą neramūs prieš taiką balsai 
verčia kiekvieną kraštą savo ginkluotoms 
pajėgoms skirti ypatingo dėmesio ir jo
mis kuo labiausiai rūpintis.

Mūsų tauta yra rami, mūsų valstybė 
nesikėsina nė į jokios kitos valstybės lais
vę ir netrokšta nieko svetima; ir mūsų 
kariuomenė neturi tikslo kam nors grėsti, 
ar ruoštis ką užpulti. Jos uždaviniai nėra 
militariniai, tariant, prieš ką nors nu
kreipti, norint ką nors svetima paveržti. 
Mūsų kariuomenė turi vieną visų garbin
giausių vertybių — saugoti ir esant pavo
jui ginti Lietuvos laisvę, nesigailint jokių 
aukų.

Todėl ji mums yra taip brangi, todėl 
apie kariuomenę kalbame su pagarba ir 
meile.

Mūsų kariškos pajėgos organizavimas 
nėra kažkoks dalykas, kuris galėtų gal 
būti naudingas tik kada ateityje ir kuris 
dabar tautos gyvenime neturėtų reikš
mės.

Lietuvos valstybės kūrimosi pradžioje 
dar jauna mūsų kariuomenė įvykdė ne
paprastų žygdarbių kovose už krašto lais
vę. Šiandien yra aišku, kad be kariškos 
jėgos Lietuva tikrai nebūtų galėjusi at
gauti nepriklausomybės.

Ir kas galėtų užtikrinti, kad vėl ne
ateis tokia valanda, kada mūsų tėvynės 
laisvę galės tik kariškos jėgos išsaugoti.

Tačiau būtinai reikia pripažinti, kad 

mūsų kariuomenė dabar, taikos metu, 
vykdo dideli tautos auklėjimo darbą. Ka
riuomenė yra didelė mokykla; ji yra di
delis jaunimui žygis į tvirtų nusiteikimų, 
į drąsių užsimojimų, į ryžtingų darbų en
tuziazmą.

Gyvenimas kariuomenėje jaunuoliui 
papildo jo ugdymusi, įgytą savo šeimoje, 
mokykloje ir jaunystės aplinkoje. Kariuo
menėje jaunuolis lyg užbaigia savo pilieti
nio įsisąmoninimo ir įsipareigojimo vyks
mą.

Kariuomenėje atliekama ne tik spe
cialūs kariniai lavinimosi uždaviniai, ne 
tik mokomasi vartoti ginklą, eiti karines 
tarnybas ir p., bet kartu plačiai ugdomas 
asmeninio drausminimosi, užsigrūdinimo, 
pilietinio švietimosi ir tėvynės meilės. Iš 
kariuomenės ir kaimo ir miesto vyrai 
grįžta žvalesni, gerai išsimankštinę, užsi
grūdinę, energingesni ir turį įgiję dar ki
tokių piliečiui svarbių savybių.

Mūsų kariai yra tos pačios mūsų vi
suomenės nariai; yra artima kariuomenės 
ir visuomenės bendravimo nuotaika. Vi
suomenė džiaugiasi savo krašto kariuome
nės pažanga, jos gera organizacija, gerais 
kariais.

Visuomenė dar nori kariuomenei ir 
medžiaginiai padėti. Yra įsteigtas ginklų 
fondas, į kurį palyginamai per trumpą lai
ką suplaukė visuomenės aukų daugiau 
kaip milijonas litų.

Kariuomenės ir visuomenės susiarti
nimo dienose, kurios ruošiamos kasmet 
pavasarį, visuomenė vėl turi konkrečių 
progų būti arčiau savo kariuomenės gy
venimo ir jį geriau pažinti bei suprasti ir 
todėl dar giliau suartėti.

Kariuomenės vadovybė dažnai įvai
riomis progomis, per spaudą, radio ir k. 
būdais palaiko širdingus santykius su vi
suomene.

Mūsų skautybės judėjimas yra kuo 
glaudžiausiai susijęs su mūsų kariuomene. 
Pirmiausia, paties pirmojo vieneto Vil
niuje steigėjas buvo karys, to pirmojo 
vieneto nariai, kai Lietuvai buvo ypatin
gai sunkūs laikai ir kai ją supo įvairūs 
priešai, išėjo su ginklu rankoje ginti kraš
to laisvės. Pirmasis ir kiti vyriausieji skau
tininkai ir daugelis svarbiausiųjų mūsų 
organizacijos vadų bei rėmėjų buvo kari
ninkai. Mokykla ir mokytojai skautybe 
susidomėjo žymiai vėliau už kariškius. Šie 
pirmieji suprato jos reikšmę ir mokėjo 

realiai įvertinti jos naudą mūsų kraštui.
Ne tik asmenų ryšiai skautų judėjimą 

sija su kariuomene: pats skautybės auk
lėjimo užsimojimas iš esmės yra artimas 
kariškojo auklėjimo pagrindams; nors vie
nas ir kitas eina savo vaga, turi savo spe
cifinius bruožus, turi ypatingai charakte
ringus uždavinius, tačiau iš esmės vienas 
kitą papildo ir dėl to skautybė atlieka žy
mų kariškojo parengimo veiksnį jaunimui, 
kuris dar nebuvo karių eilėse.

Skautų programos, užsiėmimų turinys 
ir veikimo metodas turi kariuomenei nau
dingų dalykų. Skautybė ne tik pamoko 
jaunuolius kariškam gyvenimui naudingų 
dalykų, ne tik duoda tam tikrų (pioneri- 
jos, signalizacijos, pirmosios pagalbos, sa
nitarijos, sekimo, žvalginėjimo, selinimo, 
stovyklavimo, topografijos ir t. t.) prak
tiškų žinių, bet ji, kas svarbiausia, pla
čiai visa savo auklėjimo konstrukcija ruo
šia jaunuolį būti tikru vyru ir įkvepia 
jam kilnių siekimų tolimesniame jo gy
venimo kelyje, kartu paruošdama ir už
degdama jį vykusiai atlikti savo pilieti
nes pareigas karinėje tarnyboje.

Skautybė nėra militarizmas, bet ir 
mūsų, kaip ir daugelio kitų kraštų, ka
riuomenė neturi militarinių agresingų sie
kimų. Ji taip pat varo didelį auklėjimo 
darbą ir siekia, jau realiai tuo rūpinda- 
mosi, išlaikyti taiką. Todėl skautybė ir 
yra taip artima kariuomenei.

Yra tekę daug kartų patirti, kad geri 
skautai yra geresni ir naudingesni kariai 
ir kad jų viršininkai kariuomenėje esą 
jais dažnai labiau patenkinti, kaip šiaip 
vyrais, neišėjusiais skautiško auklėjimo 
sistemos.

Kariuomenės vadas gen. št. pulk. S. 
Raštikis teikėsi kartą viešai pasakyti, kad 
kariai, buvę skautais, esą labai vertinami 
ir naudingesni kariuomenėje. Tie jo žo
džiai yra didelis paskatinimas skautams 
dar giliau imtis skautybės darbo ir dar 
uoliau stengtis savo gerą vardą palaikyti 
kariuomenėje.

Kariuomenės vadovybė yra leidusi 
skautams tam tikrom sąlygom naudotis 
kai kuriuo inventorium, maistu ir p. 
Be to, kariuomenės vadovybė leido ka
riams dekoruotis ir mūsų organizacijos 
ordinais ir ženkleliu.

Minėdami didžiąją kariuomenės šven
tę, džiaugsmingai sveikiname karius ir 
džiaugiamės didele kariuomenės pažanga.

B. J.
SKAUČIŲ IR SKAUTŲ SVEIKINIMAI PER RADIO KARIUOMENEI XI.23.

LIETUVOS SKAUČIŲ SESERIJA

Brangieji kariai!

Kas gali būti gražesnio ir kilnesnio už Tėvynės gynimo 
•pareigą!

Šiandieną Laisvoje Lietuvoje yra džiaugsmingai švenčiama 
mūsų tauriosios kariuomenės šventė. Ir mes, skautės, norime 
prisidėti prie bendro džiaugsmo ir drauge su kitais sveikinti mū
sų brolius karius, stovinčius Tėvynės sargyboje ir budinčius dėl 
mūsų šviesesnės ir gražesnės ateities.

Visos Lietuvos skautės, reikšdamos jums savo dėkingumą ir 
seserišką meilę, sveikiname jus, garbingieji kariai, ir linkime 
jums vieningumo ir ištvermės besaugojant taip sunkiai laimėtą 
Tėvynės laisvę.

Valio, tegyvuoja mūsų narsioji kariuomenė!

(Sveikino L. S. S. vyr. vad. narys psk. Em. Šavelinskaitė).

LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJA
Broliai kariai!
Šiandien visa mūsų tauta jaučiasi drąsi ir laiminga, nes turi 

tvirtą, gerai išmokytą, išauklėtą ir tėvynę mylinčią kariuomenę. 
Prieš 18 metų, kai mūsų skautų brolijos dabartinių narių di
džioji dauguma dar nebuvo atėję į šį pasauli, arba dar buvo kū
dikiai, pirmieji Lietuvos karžygiai jau kovėsi dėl Lietuvos lais
vės ir garbės, dėl lietuvių tautos ateities ir laimės. Jų darbo 
vaisiais šiandie mes naudojamės ir džiaugiamės, juos mes su 
pagarba minime ir mylime.

Visi mūsų brolijos nariai, augdami ir bręsdami, trokšta ir 
rengiasi tapti gerais kariais.

Džiaugdamiesi Lietuvos garbe, mūsų tautos atskirų žmonių 
laisve, šiandie mes nuoširdžiausiai sveikiname Lietuvos karius, 
mūsų laimės saugotojus, ir drąsiai sakome, kad, būdami skautų 
brolijos eilėse, budime ir rengiamės tapti gerais kariais.

(Sveikino L. S. B. v. v. vadetva v. sk. K. Palčiauskas).

3



SVEIK! BROLIAI LATVIJOS SKAUTAI, ŠVENČIĄ SAVO TAUTOS LAISVĖS ŠVENTĘ

SVEIKI BRALI LATVIJAS SKAUTI, SVINOT SAVUS TAUTAS BRIVIBAS SVETKUS

altuuDJ^io^laL

motų. '
Š. m. lapkričio mėn. 18 d. mūsų kaimy

nai broliai latviai šventė savo valstybės 
18-kos metų Nepriklausomybės sukakčių 
šventę.

Dar prieš 18-ką metų mūsų brolių 
gimtajam krašte virė smarkios kovos už 
tėvynės laisvę. Šimtai Latvijos narsiausių 
sūnų paguldė galvas už savo gimtąją že
mę Latviją. Jų narsumas, jų pasiaukoji
mas, nors ir ant griuvėsių, sukūrė da
bartinę mūsų brolių latvių nepriklauso
mą valstybę. Nesuskaitomos eilės baltų 
kryžių, išmėtytų po visą Latviją, liudija, 
kad tėvynės žemelė buvo ir bus visų 
brangiausias turtas. Broliams latviams ga
lime drąsiai pasakyti a. a. mūsų tautos 
rašytojo Tumo-Vaižganto žodžius: „Gar
bė žuvusiems už Tėvynę ir garbė Tėvy
nei, kad yra kam už ją žūti“.

Latvijos sūnus, susilaukęs savo nepri
klausomos valstybės, sušunka savo tautos 
poeto žodžiais: „Mes norim būt ponais 
mūsų gimtojoj žemėj; mes norime patys 
sau įstatus leist. Ta žemė yra mūsų, tie 
miestai — mūsų ir mes jų neduosime 
niekam“.

Dviejų milijonų tauta įsikūrė ant ka
ro šmėklos nualytos žemės. Ir mes mato
me, kad ten, kur riogsojo tik griuvėsių 
krūvos, dabar stovi didingi pastatai, auga 
nauja savyta kultūra. Ten, kur kadaise 
valdė bajoro botagas, kur buvo liejamos 
graudžios baudžiauninkų ašaros, dabar 
laisvai tuos laukus ir dirvonus aria lais
vas Latvijos sūnus — artojas. Dabar šis 
artojas tik savo liaudies dainose prisime
na buvusius baudžiavos laikus. Dažnai jo 
lūpose suskamba baudžiauninkų dainos 
žodžiai: „Krimto kietą pelų duoną upe
lyje mirkydami“; šios dainos lydimas jis 
nugali visas gyvenimo kelyje pasitaikan
čias kliūtis.

Prieš aštuoniolika metų, kada nuaidėjo 
pirmojo Latvijos kovos trimito garsai, po 
raudonai — baltai — raudona Latvijos 
vėliava stojo į gretas Latvijos sūnūs, ku
rie taip pat, kaip ir mūsų pirmieji Lie
tuvos karžygiai, buvo silpnai ginkluoti. 
Tačiau, vienu jie buvo tvirti, daug tvir
tesni už savo priešus; jų krūtinėse degė 
tikra tėvynės meilės ugnis ir jų tikslas ir 
troškimas buvo tik vienas — tėvynė Lat
vija.

Ir štai, jie laimėjo; sušvito aptemusi 
Latvijos nepriklausomybės saulė, kuri da
bar jau aštuoniolika metų, kaip globoja 
ir džiugina mūsų brolius latvius ir visa 
tai tik dėka karštos tėvynės meilės.

SKAUTAS LINKSMAS, 
SUSIVALDO ir NENUSTOJA 
VILTIES. Rašo Gilcraft.

Malonus nusiteikimas ir linksma 
nuotaika yra riteriškos ypatybės ir 
susivaldymo rezultatas. Pasitaiko 
žmonių deja, jų skaičius labai ne
didelis, — kuriems nesunku būti 
smagiais ir laimingais, kadangi jie 
iš prigimties mato viską šviesiom 
spalvom. Kiti — prie jų ir aš pats
priklausau — turi nuolat valdytis ir 
kovoti su nusiminimu, kuris laikas 
nuo laiko juos apima ir kaip juodas 
šydas uždengia viso pasaulio grožį 
ir gyvenimo džiaugsmą. Ir iš tikra: 
kartais labai — be galo — sunku 
šypsotis ir nenustoti vilties.

Ar jums teko kada nors lankyti 
luošų prieglaudą? Juk tikrai nepa
prasta, kokie invalidai linksmi! Aš 
pats turiu prisipažinti, kad jie mane 
sugėdino. Mačiau mergaites ir ber
niukus, gulinčius nepatogiausiose 
būklėse, kenčiančius didelius skaus
mus ir vis dėlto ne tiktai linksmus, 
o net dainuojančius gražias dainas, 
kad palengvintų savo draugams 
kančias. Gal, vienas kitas iš tų, kurie 
skaito mano žodžius, gyvena panašiu 
gyvenimu, ir aš jums dėkoju už 
gražų pavyzdį, kurį mums duodate.

Kiti pergyvena kitokias sunkias 
valandas, kurios, atrodo, niekuomet 
nesibaigs. Sutikite savo vargus vy
riškai, mėginkite nusišypsoti: gal, 
nėra jau taip sunku.

Baigiant, norėtųsi dar priminti dabar
tinio Latvijos Vidaus Reikalų Ministerio 
skautų vadams žodžius, kad latvių žemė 
nėra tiktai geografiškas paženklinimas, 
bet latvių žemė yra latvio pradžia ir pa
baiga, nuo jaunuolio iki žilo tėvo, ir lat
vių žemė pagaliau yra ta vieta, kuri pri
ima atgal tą, kuris jai ištikimai tarnavęs.

Al. Z.

Štai kas yra pasakyta knygoje 
Skautybė Berniukams, pusi. 232:

Jei esi įpratęs linksmai į viską 
žiūrėti, labai retai pasijusi rimtoje 
bėdoje, nes jei sunkumas, ar koks 
nesmagumas, ar pavojus atrodys la
bai didelis, prisiversi nusijuokti, — 
jei esi tikrai išmintingas, — nors aš 
žinau, kad iš pradžių tai nelengvai 
atsieina. Tačiau nusijuokęs — nors 
tai ir buvo sunku — pajusi, kad 
didesnioji sunkumų dalis išsisklaidė 
ir lengvai apsidirbi.

Kiekvienas berniukas gali įsigyti 
gerą nuotaiką, jeigu jis tikrai to 
trokšta. Gera nuotaika visur pade
da, o ypač sunkumuose ir pavojuje.. 
Be to, ji ne kartą padės tvirtai išsi
laikyti tokioje vietoje, kur kitą ber
niuką išvarytų arba iš kurios jis su
pykęs pasitrauktų.

Istorijoje dažnai pasakojama apie 
vyrus bei moteris, kurie drąsiai žiū
rėjo pavojui į akis ir nepasidavė nei 
baimei, nei nusiminimui. Šypsotis, 
net ir pralaimėjus žaidimą arba rim
tesnį dalyką, yra vienas iš tikriausių 
gero būdo įrodymų.

Vadinasi, VHI-asis įstatas sako,, 
kad skautas turi drąsos ir ištvermės. 
Jis nesislepia; jis nesistengia išsi
sukti ir atsiprašyti; jis nekaltina ki
tų, jeigu kažkas nepasiseka. Jis no
riai griebiasi kiekvieno darbo, kurį 
jam paveda. Visuose jo veiksmuose 
jaučiama tikra skautiška nuotaika.

Pagaliau, linksmumas ir drąsa ne
tiktai mums, bet ir kitiems naudingi: 
ne kartą linksmas žodis, malonus 
padrąsinimas, pasakyti mūsų drau
gams, padėjo jiems gerai nusiteikti 
ir nugalėti visokias kliūtis savyje ir 
aplinkoj.

Mėginkime užkrėsti kitus savo ge
ra nuotaika ir skleisti gyvenimo 
džiaugsmą, patys drąsiai stodami 
prieš visus sunkumus ir nepasise
kimus.
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Visas mūsų gyvenimas yra viena dide
lė. didelė paslaptis. Nuo lopšio iki karsto 
velka žmogus vargų ir bėdų naštą, am
žinai blaškosi ieškodamas tiesos, ieškoda
mas laimės, o randa pagaliau tik... mirtį. 
Mirtis tas taškas, kuriame sueina laikas 
su amžinybe, tačiau klaiki juoda uždanga 
skiria mus nuo paslaptingos amžinybės; 
kas peržengė gyvybės slenksti, nieks ne
kėlė kojos atgal; ir nieks negrįžo papasa
koti, kas laukia mūsų anapus grabo. Ir 
teisingai sakoma, kad žmogus amžinai ieš
ko vieno dalyko, kurio tačiau niekad ne
suranda ir niekados neieško antro, kuri 
visad suranda: pirmas dalykas yra laimė, 
o antras — mirtis.

Tokias mintis sukelia, kai geltonais la
pais nuklotu taku, rudens vėjo gedulingo 
maršo tonų lydimas, žingsniuoji kapais.

Dideli ir maži paminklai toli gražu neati
tinka tiems darbams, kuriuos atliko po 
jais palaidoti žmonės.

------•------
Kai vakaro prieblanda apgaubė miru

sių karaliją ir tyliame kapinyne vos be
galima buvo išskaityti užrašus, skelbian
čius, kas amžiams ilsėtis čia atėjo, susto
jau ties vienu paminklu, kuriame vyras 
savo jaunai žmonai parašė — „nutrūko 
mudviejų daina sutartinė, sugriuvo ir 
aukso sapnai“... Tyliai susimąsčiau. Min
tys skrido ir širdis sakė, kad laimė čia, 
žemėje, trunka trumpai. Kapai šią minutę 
man buvo mirties ir gyvenimo simbolis. 
Štai kryžiai, kryžiai... Čia mirties vieš
patija, bet kartu ir gyvenimo paveikslas: 
juk visas gyvenimas, tai klajonė tarp kry
žių ...

Mūsų sesei,
JŪRATEI SVYLAITEI, mirus jos brangiam tėveliui, reiškiame gilią užuojautą.

Marijampolės tunto. 
V-ji Gražinos dr-vė,

Marijampolės Sk-člų Tunto II Birutės dr-vė liūdi drauge su sese
BIRUTE VITKAUSKAITE, jos mylimam tėveliui mirus.
Vienas prancūzų rašytojas jaudinan

čiai aprašo, kaip jis vieną kartą, skausmo 
ir nerimasties kankinamas, nakties tam
sumoje išėjo iš namų aplankyti savo my
limosios kapo. Užmiršęs baimę, slinko jis 
pro kryžius ir ieškojo jos kapo, bet kai 
tamsoje negalėjo jo rasti, pavargęs atsisė
do ant vieno paminklo marmurinės len
tos. Miesto rotušės bokšte išmušė dvylik
tą. Staiga sujudėjo lenta, rašytojas atšo
ko ir prisiglaudė prie šalto kryžiaus ir 
drebėdamas iš baimės sekė, kas čia bus. 
Ir štai prasiveria kapas ir iš jo išeina nu
mirėlis. Jis pasilenkia ir savo kaulėtomis 
rankomis paima aštrų akmenėlį ir visu 
stropumu pradeda trinti užrašą nuo savo 
kapo, kur buvo parašyta, kad jis buvo są
žiningas žmogus, ištikimas vyras ir geras 
krikščionis. Vietoje to jis savo ranka įra
šė, kad čia ilsis didžiausias apgavikas, su
vedžiotojas ir bedievis. Nusigandęs rašy
tojas pažvelgė į šalį ir pamatė, kad visi 
karstai atviri ir veik visi numirėliai at
sikėlę ir tą patį daro. Tada pasileido jis 
bėgti ir siaubo pagautas sustojo, pamatęs, 
kad štai ir jo sužadėtinės kapas atviras, o 
ji ant balto marmuro paminklo juodom 
raidėm berašanti, kad ji, apgaudinėdama 
savo mylimąjį, peršalusi ir todėl mirusi. 
Per didelė rašytojui buvo ta žinia apie 
baisų gyvenimo melą ir jis apalpęs krito 
ant kažkieno kapo. Ir kai ryto aušra jį 
pažadino iš miego, jis pasijuto begulįs ant 
kapinyno, apsikabinęs akmeninį kryžių... 

------ ©------
Sunkios mintys mus apgaubia Vėlinių 

dieną. Sustabdai minutėlei žmogus save, 
skubantį bėgti vingiuotu gyvenimo keliu 
į nežinią, ir pagalvoji, kam gyveni ir kaip 
gyveni? Prabėgs jaunystė, prabėgs gyve
nimas, paliks tik tai, ką žmogus sugebės 
sukurti savo darbu.

Kažkur girdėjau gražų pasakojimą, 
kaip kartą pasauly gyvenęs žmogus, kuris 
turėjęs tris gerus draugus. Ir štai vieną 
kartą pakliuvo jis į teismą. Prašė savo 
draugų, kad šie nueitų ir jį pateisintų. 
Vienas jų visai ir iš namų nėjo, antras pa
lydėjęs jį grįžo nuo teismo durų, o tre
čias nuėjo ir savo draugą išteisino. Pir
masis draugas — tai turtai, antras — gi
minės (jos lydi tik iki karsto duobės), 
trečiasis gi tai žmogaus geri darbai, jo kū
ryba, kuri pateisina gyvenimą ir prieš 
Dievą ir prieš žmones!

H e n r. L u k a š e v i č i u s.
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/Erelio lizdas B. Bjornson.

Endregaardenu buvo vadinamas ma- 
žąs sodžius, kuris, iš visų pusių supamas 
uolinių sienų, glūdėjo vienas vienišas. 
Žemė, ant kurios jis buvo išsistatęs, buvo 
aukštumoj, bet derlinga, nes ją skrodė 
didelė, plati upė, kuri galvotrūkčiais ri
tosi iš kalnų žemyn. Si upė ritosi iš pla
čių, vandeningų vietų, esančių netoliese 
už kaimo.

- Kadaise į šiuos vandenis laiveliu at
plaukė kažkoks vyras, kuris pirmiau slė-

*nyje kirtęs medžius. Jo vardas buvo 
Andrius, ir šių dienų sodžiaus gyventojai 
esą jo ainiai. Kai. kurie kalbėjo, kad jis 
čia pabėgęs dėl kažkokios žmogžudystės, 
todėl jis ir į žmones taip niūriai žiūrėjęs. 
Kiti, priešingai, tvirtino, kad čia kaltos 
uolų sienos, kurios jau apie Sv. Joną 
slėnin tepraleisdavo saulės spindulių ne
daugiau, kaip penkias valandas.

. Kaime erelis buvo susikrovęs lizdą. 
Jis buvo susuktas aplinkinio kalnyno 
smailios uolos viršūnėje. Visi matė, kaip 
erelis peri vaikus, bet niekas jo lizdo ne
galėjo pasiekti. O erelis sukiojosi po kai
mą, retkarčiais puldavo ant ėriuko, tai 
ant jauno ožiuko, o kartą užpuolė net 
mažą vaiką ir jį nusinešė.

- Todėl niekas sodžiuje nebuvo tikras,
kol uolos viršūnėje turėjo lizdą erelis. 
Senieji pasakodavo, kad kadaise gyvenę 
du broliai, kurie jį galėję pasiekti. Bet 
dabar erelio lizdo pasiekti niekam ne
pavyksta. , -

Kai tik susitikdavo kaime du žmonės, 
visuomet kalbėdavosi apie erelio lizdą ir 
baimingai žiūrėdavo aukštyn. Buvo žino
ma, . kad kitais metais ereliui grįžus, vėl 
grįš nelaimės ir užpuls bėdos, pakalbėda
vo ir apie tai, kas paskutinis darys mėgi
nimą jį sunaikinti. Jauni vaikai nuo pat 
mažens mokėsi lipti Į medžius ir kalnus 
ir ėjo lenktynių, kuris pirmas pasieks 
lizdą ir galės tapti lygiu aniems dviems 
broliams.

Tuo laiku, kada įvyko šis pasakojimas, 
šauniausias kaime berniukas buvo Lei- 
fas. Jis nebuvo vienas iš Andriaus ainių, 
bet svetimas, turėjo susivėlusius plaukus 
ir mažas akis, visur krėtė juokus ir visų 
buvo mylimas. Jis jau savo jaunose die- 
hose kalbėjo, kad jis pasieksiąs kada nors 
ėrelio lizdą, bet senieji jam patarė pri
kąsti liežuvį.

Tuo sumanymu jis degte degė ir pirm, 
negu sulaukė pilnų jaunuolio metų, jis 
nutarė įkopti uolos viršūnėn.

Buvo šviesus, saulėtas vasaros pra
džios sekmadienio priešpietis. Jaunuolis 
buvo pasiruošęs. Gausi minia žmonių bu
vo susirinkusi prie uolų sienos. Senieji jį 
atkalbinėjo, jaunuoliai ragino. Bet jis te
galvojo apie laimėjimą, palaukė, kol ere
lis apleido lizdą, tada pašoko ir įsikorė 
į aukštą aukštą medį. Sis buvo išaugęs 
kiaurymėj, kuria jis ir pradėjo kopti 
aukštyn. Maži akmenukai raičiojosi po jo 
kojomis, žvyras ir žemė ritosi žemyn, ap
linkui viešpatavo tyla. Tik upė, kažkur 
žemai, keldama duslų, nepaprastą ūžesį, 
veržėsi žemyn. O akmens siena darėsi vis 
statesnė ir statesnė. Ilgai jis laikėsi paki

bęs ant vienos rankos, kojomis ieškojo 
atramai iškyšulio. Akimis apsižiūrėti ne
galėjo.

Daugelis moterų nusigręžė ir sakė, 
kad jis to niekad nebūtų drįsęs, jei jis 
turėtų gyvus tėvus. Bet jis tuo tarpu su
randa, už ko stipriai nusitverti. Neilgam. 
Ir vėl tai rankomis, tai kojomis ieško at
ramos, neranda, slysta, vėl susigriebia. 
Aplink stovinčiųjų girdimas net alsa
vimas.

Štai pakyla aukštai išaugus, jaunutė 
mergaitė, kuri vieniša sėdėjo ant akmens. 
Ji vaikiškomis svajonėmis norėtų su juo 
susižieduoti, nors jis nepriklausė kaime 
nė vienai šeimai. Ji ištiesė rankas į viršų 
ir sušuko: '

— Leif, Leifai, kam tai tu darai? — 
Visi žmonės atsigrįžo į ją. Tėvas stovėjo 
čia pat, bet ji nepažino jo.

— Leiskis žemyn, Leifai! — šaukė ji. 
— Aš tave myliu, o ten aukštai tu nieko 
nelaimėsi! — Buvo matyt, kaip jis susi
mąstė, vieną, antrą akimirką palaukė, 
bet vėl pradėjo kopti aukštyn. Jo rankos 
ir kojos vėl tvirtos ir ilgą laiką jis lipa 
sėkmingai. Bet greit pradeda ilstij nes 
dažnai ilsisi. Lyg pranašystės ženklan, 
pasirita mažas akmenukas ir visi, kurie 
ten stovėjo, sekė jį akimis, kol atsirito 
prie jų kojų. Kai kurie ilgiau negalėjo iš-

Karšti kolekcionieriai
Kiekvieno kolekcionieriaus — rinkėjo 

didžiausia laimė yra išsiskirti iš kitų ku
riuo nors nepaprastumu. Tas nepaprastu
mas gali pasireikšti arba surinktų daiktų 
kiekybe, arba atskirų egzempliorių retu
mu.

Didžiojo karo dslyvis Amerikos gene
rolas Pershing turėjo išrauti dantį. 
Vėliau jis išgirdo, kad dantistas šitą su- 
venirą pardavė kolekcioninkui. Generolas 
įsakė žūt būt atpirkti jo dantį, vis vien 
kokia kaina. Trumpu laiku generolo žmo
nės pristatė jam 317 autentiškų generolo 
Pershingo dantų, supirktų iš laimingų 
rinkikų.

Viena garsiausių pasaulyje pašto ženk
lų rinkėja anglė miss Philipps nieka
dos nesidomavo pašto ženklais. Kuriuo 
ten būdu ji gavo tam tikrą skaičių dau
giau ir mažiau vertingų pašto ženklų. Pa
mažu ji pasidarė karšta rinkėja, nežiū
rėjo savo turto, pamiršo apie vedybas. 
Ėmė susirašinėti, keistis, supirkinėti paš
to ženklus. Dėl tokių daiktų, kurie iš 
esmės jai visai nerūpėjo, ji įsikarščiavo, 
pasidarė rekordų siekėja. Šiandien ji yra 
viena garsiausių ir fanatiškiausių pašto 
ženklų rinkėjų pasaulyje. Bet ji pasiliko 
neištekėjus.

Senovės rašytojas Pitavalis rašo, 
kad dėl knygų pamėgimo mokytojas Ti
ni u s pasidaręs plėšiku. Ir šiandien šita 
aistra kartais rimtus ir garbingus žmones 
pastumia nusižengti įstatymams. Papras
tai knyga yra laikoma kolektyvine gėry

laikyti ir pasišalino. Tik mergaitė nejudė
dama stovėjo ant akmens, įsmeigė į jį akis 
ir grąžė rankas.

Leifas vėl mėgino stvertis ranka aukš
čiau, tada — ji gerai matė — atsileido ji, 

-jis greit stvėrėsi antrąja, bet ir ši pa
sprūdo: . ■ ,

— Leifai! — smako ji taip garsiai, kad 
jos, kartu su visų kitų, balsas nuskambė
jo uolų skardžiais. ■ , *

— Jis slysta! — šaukė jie, vyrai ir mo
terys, ir ištiesė į jį rankas.

Išties jis slydo, risdamas kartu su sa
vim smėlį, akmenis, žvyrą. Jis slydo, sly
do, be paliovos, vis greičiau. Žmonės, 
siaubo paimti, nusigręžė, o po valandėlės 
išgirdo ten, uolos sienos pašlaitėje, tratė
jimą, braškėjimą ir tuoj po to duslų kri
timą, lyg būtų trenkęs nusiritęs didžiulis 
žemių gabalas.

Kai jie atsipeikėjo, ir pasižiūrėjo, pa
matė ten gulintį jį, visą sužalotą ir vos 
galimą pažinti. Apalpus mergaitė gulėjo 
ant akmens ir tėvas ją nusinešė.

Jaunuoliai, kurie lab j ausiai Leifą ra
gino prie šio darbo, dabar nedrįso jo net 
paliesti ar kuo nors jam pagelbėti. Net 
pažiūrėti į jį nedrįso. Vienas iš vyresnių
jų susigriebęs tarė:

— Tai buvo kvaila. — Bet atsiminęs 
padėtį ir pažiūrėjęs aukštyn — bet ge
rai, kad kai kurie siekia aukštybių, ku
rios ne visiem žmonėm yra prieinamos.

Vertė Vyt. Didžbalis.

be. Labai didelis yra pavagiamų knygų 
skaičius iš knygų parduotuvių, iš viešųjų 
ir privačių knygynų. Ir nuostabu — kny
gų rinkėjai, paprastai, nemėgsta knygų 
skaityti. Jiems patinka ištisas valandas 

"žiūrėti į-sustatytų knygų lentynas ir skai
tyti knygų pavadinimus šaknelėse. Iš to 
jie gauną didesnio malonumo, kaip kiti 
iš knygų skaitymo.

Vienas vokietis, Jurgis Vėdaras iš 
Karaliaučiaus, renka atminčiai visokius 
daiktelius iš įžymių žmonių. Jis yra sker
sai ir išilgai apkeliavęs pasaulį, nuo 
Mussolinio iki Indijos macharadžų, 
nuo Amerikos gangsterių iki Trockio 
Konstantinopolyje. K vieno jis gauna no
sinaitę, iš antro — lazdą, parašą. Jis ren
ka suvenirus iš visų pasaulio įžymesnių 
žmonių, kurių tarpe ne visi yra tikri did
vyriai, bet ir visi tie žmonės, kurių var
das dėl kurios nors priežasties buvo pasi
daręs visuomenei žinomas.

Vienas senas austrų hercogas, gyvenąs 
viduramžių pilyje, užsigeidė surinkti di
džiulį pasivaikščiojimo lazdų rinkinį. Ir 
įdomu, kad jam tos lazdos yra kaip gy
vos, kiekvienai jis davė atskirą vardą. Ši
tam tikslui jis panaudojo visus klasinės 
senovės,' literatūros ir istorijos vardus.

Kitas rinkėjas renka visų amžių ir vi
sų tautų avalinę. Iš jų jis sprendžia ir 
apie jas avėjusių žmonių būdą. Jis ku
ria visą naują psichologinio tyrimo siste
mą, paremtą, žingsnio ir eisenos ypatybė
mis. Rinkinys sutvarkytas charakterolo-
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KAIP VYTIS GALI SĖKMINGIAUSIAI PADĖTI SKAUTYBEI.

Savaime suprantama, kad vytis, būdamas vyriausias skau- 
tybės narys, turi jai padėti. Tik kyla klausimas: kaip vytis gali 
tai sėkmingiausiai atlikti? Manau, savo duodamu atsakymu šį 
klausimą pilnai išspręsiąs.

Mano atsakymo svarbiausi punktai, kuriuos vėliau smul
kiau išnagrinėsiu, yra šie:

1. Vytis turi būti pavyzdžiu:
a) savo jaunesniems ir jauniausiems Sąjungos broliams, 

skautams ir jaun. skautams;
b) jis turi būti aukščiausio laipsnio pavyzdžiu viešumoje, 

visų žmonių atžvilgiu.
2. Jis, kaip vienas vyresnių ir brandesnių, turi darbu pri

sidėti mūsų Sąjungą kuriant.
3. Vyčiai turi duoti skautybei, o ypatingai skautų šakai, 

gerų ir pasiruošusių vadų.
Išvardinęs šiuos tris dalykus, noriu juos smulkiau paaiškinti.
1. Visiems žinoma, kad jauni berniukai labai greit paseka 

gerą pavyzdį. Ne tiktai gerą, bet ir blogą, ir šį paskutinį gal net 
dar greičiau. Ką ima mūsų jaunesnieji broliai pavyzdžiu? Visų 
pirma vyresniuosius draugus! O tai yra vadai ir vyčiai! Jeigu 
mes savo prievolių griežtai ir sąžiningai nevykdysime, nepildy
sime įstatų reikalavimų, tai kaip galės tą viską vykdyti mūsų 
jaunesnieji broliai? Ypatingai, kad tai liečia dalykus, kurie mums 
nėra taip pavojingi, kaip mūsų jaunesniesiems broliams. Pavyz
džiu paminėsiu rūkymą. Kada mes rūkome, nors to ir neturė
tume daryti, tai sudaro mums mažesnį pavojų, kaip berniukams. 
Berniukas to nepagalvoja ir čia nedaro jokio skirtumo. Jis gal 
ir pabando rūkyti. Mes galime skirtumą jam aiškinti šimtą sy
kių, bet jis vistiek netikės. Kokią žalą mes padarėme berniukui, 
rūkydami jo akivaizdoje, mes net negalime įvertinti. O tai yra 
tik nekaltas pavyzdys.

Dėl mūsų pavyzdžio artimiesiems, tai čia mes turime būti 
dar atsargesni, kaip su savo draugais. Ženkleliu arba uniforma 
išsiskirdami, mes kreipiame į save visų kritiškus žvilgsnius. Mūsų 
įstatai žinomi tik dalinai ir šis dalinas žinojimas atidaro žmonių 
vaizduotei visas ribas. Mažiausia, gal net nesąmoninga mūsų 
klaida, mūsų mielų artimųjų vaizduotėje sukuria neįtikimiau
sių įsivaizdavimų, kurie mūsų idėjai gali tapti pražūtingi.

Skautai vyčiai darbe.

Mažas pavyzdėlis: autobuse, senesniam asmeniui įėjus, jei
gu tuojau savo vietos neužleidi, ir pastebimas tavo ženklelis, 
apie tave bus pagalvota: tu esi netikša! Ir priedo bus padaryta 
neteisinga išvada: na, tie skautai, matyti, yra „riteriška ir man
dagi“ kompanija! Ne, mano berniukas neis į jų tarpą.

Ir taip dažnai yra nedidelė klaida, kuria jūs mūsų Sąjun
gai padarote žymios žalos. Juk galiausiai pareina nuo tėvų, ai- 
berniukas gali į mūsų eiles stoti ar ne.

2. Jeigu vytis turi kokį tikrai gerą sumanymą, galintį kuo 
nors Sąjungai būti naudingą ar ją sustiprinti, jis turi jį aptarti 
su savo draugais, pranešti savo vadui, ir taip padėti organizaciją 
kurti. Pasitaiko, kad vytis kartais turi gerų ir naudingų suma
nymų; jis turi stengtis jų turėti ir neturi dėl netikro drovumo 
jų slopinti, bet bendram labui plėsti!

Žinoma, tai yra tik vienas kelias Sąjungai padėti, bet jų 
yra begalės jai plėsti ir stiprinti. Reikia juos rasti.

3. Čia nėra daug ko sakyti. Savaime suprantama, kad mes 
ne tiktai turime būti vadovaujami, bet kad kaip tiktai mes esa
me pašaukti perduoti mūsų jauniems įpėdiniams savo patyrimą. 
Mes turime jiems parodyti, kaip reikia geriau veikti, kaip jie 
gali tapti laimingi, parodyti jiems kelią prie tikros laimės, prie 
gėrio ir grožio. Mes turime duoti skautybei gerų ir naudingų 
vadų. Savaime suprantama, kad ne kiekvienas yra pašauktas 
būti vadu ir ne kiekvienas juo gali būti; todėl vadu tebūna tik 
tas, kurs jaučiasi tai pajėgsiąs. Vadas turi būti tikras vyras, 
geras pavyzdys.

Jeigu mes, vyčiai, skautybei duosime gerų, naudingų ir 
darbščių vadų, tai mes jai duosime geriausią, ką galime!

Iš Skautybės 3 nr.

giškai, etnografiškai ir istoriškai, rinkiny
je yra ir sudėvėtų choleriko batų, ir san- 
dalių, kurių forma pažymi elastišką japo
no eiseną. Visų mūsų šimtmečio karų ka
reivių batai stovi rinkinyje išrikiuoti vie
nas prie antro ilgoje eilėje.

Vienas garsus cirko klounas-komikas 
pasirinko rinkti ypatingą rinkinį. Jis 
džiovina gėles iš įvairių įžymių mirusių 
žmonių kapų. Kiekviename rųieste, kurį 
jis aplankė per savo ilgesnę kaip 50 metų 
artisto karjerą, jis nueina į kapines ir 
ieško ten kapų tų žmonių, kurie gyven
dami kuo nors išsiskyrė iš kitų. Nuo 
kiekvieno tokio kapo jis nuskina gėlę arba 
lapą — nuo Ofenbacho, Napoleo
no, Vrangelio, Bismarko, C h o- 
peno, Moljero, Gothe‘s kapo ir 
daugelio kitų. Jo rinkinyje daugiau kaip 
500 eksponatų.

Užsieny yra daug organizacijų — klu
bų, kurių nariai — suaugę žmonės — ren

ka švino kareivėlius. Atsidėję renka jie 
buvusių karų tikras švino kareivių armi
jas, formas kareiviams atlieti jie pasiga
mina patys, dažniausiai pagal senus pieši
nius. Liejimo formos sunaikinamos, kad 
niekas kitas neturėtų tokių pat kareivių. 
Pradedant Trojos ir persų karais iki šių 
dienų karų jie gali atvaizduoti su tais 
kareiviais visus mūšius. Dažnai tokiems 
mūšiams vaidinti rinkėjui yra reikalingas 
partneris, kuris savo rinkinyje turėtų 
priešo kariuomenę.

Prieš karą buvo pagarsėjęs italas ama
tininkas Vincento Perugia, kuris iš 
Paryžiaus Leuvro muziejaus pavogė gar
sųjį Mona Lizos paveikslą, kad mažame 
italų miestelyje, skurdžioje palėpėje, pats 
vienas juo gėrėtųsi. Viena sumani gauja 
pasinaudojo šituo atsitikimu, pagamino 
dvylika to paveikslo imitacijų ir pardavė 
dvylika kartų, už pasakišką kainą, pa
veikslų rinkėjams „tikrąją“, „iš Luvro 

pavogtąją Mona Liza“. Dvylika žmonių 
tikėjo, kad turi „Mona Lizą“ tik sau. Nie
kam jie negalėjo parodyti nupirkto pa
veikslo, niekas neturėjo dargi numanyti 
apie tokį pirkinį, bet jausmas, kad yra 
savininkas to nuostabaus paveikslo, vie
nintelis pasaulyje toks laimingas žmogus, 
darė jiems bet kokią tam paveikslui įgyti 
kainą prieinamą. Ir net vėliau, kai tikroji 
Mena Liza jau buvo sugrąžinta į senąją 
vietą, nieko nebuvo girdėti apie dvyliką 
kopijų. Jų savininkai bijojo būti visų iš
juokti. Bet jų tarpe dar ir šiandien yra 
tokių, kurie yra tvirtai įsitikinę, kad į 
Paryžiaus muziejų sugrįžo netikras Leo
nardo da V i n č i kūrinys. Jie tvirti
na, kad kopijų nebegalima atskirti nuo 
originalo. Ir jie dar šiandien įsikalba sau 
esą laimingi savininkai tikrojo paveikslo. 
Ir tikrasis, fanatiškas kolekcionierius, su
prantama, tą tvirtai tiki.

V. J.
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A. Lichtenšteinaitė.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Svečiuose pas lordą
WWWYW¥¥¥WWW¥WW Baden - Powellj

Prasidėjo antra savaitė Foxlease — vy
resniųjų skaučių kursai. Iš visų pusių suvažiavo naujų žmonių, naujų veidų, tik Zisa ir aš jautėmės senos gyventojos, nes su visa tvarka buvome jau gerai susipažinusios. Nebestebino anglų papročiai ir viskas daug sklandžiau sekėsi; taigi, radome laiko vieną kitą knygą peržiūrėti ar net perskaityti, ko tikrai buvome išsiilgusios. Smagiausia buvo laisvą valandėlę praleisti tyliuose kambariuose, kur retai kas užklysdavo. Pro nedidelį langelį krito dienos šviesa — ne daug daugiau, kaip kad reikalinga knygai skaityti — ir matėsi mažas dangaus skliautelis. Buvo tylu; ir nusileisdavau į apačią pasisėmus naujos stiprybės ir nuotaikos.Dalyvavome aklųjų skaučių lauže ir gėrėjomės jų dainomis. Jos daug gražiau dainavo už kitas angles, kurias teko girdėti. Turėjome ir mes progos padainuoti lietuvišką dainelę — jau buvome keletą kartų dainavusios per įvairius laužus — ir susilaukti pagyrimo. Labai nustebome, kai pradėjo dalinti prizus už gerus sporto pasirodymus, — vadinasi, jos ir šiuo atžvilgiu savo laimingesnėms seserims nenusileisdavo. Girdėjau, kad Kimo žaidime aklosios ypatingai pasižymi, ir net ruošiasi įvairioms specialybėms bei patyrimo laipsniams. Tik ugnies jos pačios niekad neužkuria, nes tai per daug pavojinga.2. SKAUČIŲ KELIONĖ.Padovanojusi savo draugei — aklajai gintarinę širdelę — reikėjo matyti, kaip ji nudžiugo ir stengėsi įsidėmėti jos formą, — susimąsčiusi grįžau namo. Dar ilgai Zisa ir aš, nuėjusios miegoti, dalinomės įspūdžiais, gautais aklųjų skaučių tarpe.Sulaukusios gražesnės dienos, nutarėme iškylauti miške. Kur jūs, mūsų brangūs, kvepianti pušynai! Kur malonus pavėsis, iškylautojo poilsio vieta! Nieko panašaus nerandi Naujajame Miške, nors ir šiaip viename iš gražiausių visoje Anglijoje. Visur lapuočiai, augte apaugę vijokliais ir erškėčių krūmais, paparčių jūros ir nepereinamos balos. Jau neišsuksi iš praminto kelelio, neatsisėsi nenubaustas ant mielos žemės — kaip gyvatės įgeltas kuo greičiausiai pašoksi ir pradėsi rinkti įsismeigusius aštrius lapukus nuo sudrėkusios užpakalinės savo pusės. Bet anglės to nė bandyti nebando: jos apsiauna

aukštais, iki kelio kaliošais, paima ceratos, lietaus apsiaustą, neperšlampamą kepurę bei amžiną savo palydovą — skėtį ir eina savo senolių pramintais takais.

Sktn. Gr. Venclauskaitė ir vyr. sk. 
A Lichtenšteinaitė.Užėjusios kalniuką, gražiai pasikloja ceratą ir sėdasi — dabar jau be jokio pavojaus savo sveikatai.Ėjau, rūpestingai vengdama klanų ir balų, bet greitai nebereikėjo rūpintis: kojos visiškai sušlapo ir smagiai kiekviename žingsnyje čiauškėjo. Pradėjo lyti. Su

sitraukė mano vargšė širdis į mažą kamuoliuką ir, rodos, tik ji viena išliko sausa.Bet reikia pripažinti, kad ir ^Naujajam Miške buvo gražių, savotiškų vietų. Keista šviesa klajojo tarp apsamanojusių senų medžių, kurių kiekvienas lapelis judėjo švelniam vėjelyje. Išmokau labiau žiūrėti į dangų pro šių lapelių kilimą, kaip į savo šlapias kojas. Ar nevertėtų mums dažniau pakelti žvilgsnį nuo žemės ir nukreipti jį į tai, kas aukščiau mūsų?Labai graži buvo taip pat rododendronų alėja miške, nors jos žydėjimo laikas jau buvo praėjęs. Džiaugėmės ir puikiais lauro krūmais su blizgančiais dideliais lapais, panašiais į fikuso lapus. Šiltas, drėgnas klimatas labai geras visokiems šiltų kraštų medžiams ir krūmams augti. Jame, tur būt, ir glūdi paslaptis, kodėl neturime tokių puikių žalių aikštelių, kaip anglai savo krašte! Kaip visuomet, viskas turi dvi puses.BOURNEMONTH.Artinasi antros savaitės galas ir kilo klausimas, kur praleisti laisvas dienas prieš trečiuosius kursus. Nutarėm padaryti skautišką kelionę į pajūrio miestą Bournemonth, nesinaudodamos jokiomis susisiekimo priemonėmis, išskyrus savokojas. Savo nusistatymą išlaikėm ir nemažai tuo didžiavomės.

316

(Kairėje). Bendras Foxleaseo vaizdas iš oro.(Dešinėje). Kursų dalyvių poilsis iškyloje. Fot. G. Venclauskaitė.

Pirmą dieną nuėjom apie 20 su viršum anglų mylių. Kiekviename žingsny radom
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Puikus Foxleaseo dvaro rūmai.
Fot. G. Venclauskaitė.

kažką įdomaus — ar atsimeni, kelionės 
drauge, kaip ilsėjomės mažam sodely, ku
riame žydėjo daugybė aguonų ir didelių 
ramunių? Kaip Christchurch'o bažnyčioje 
tik todėl pamatėme poeto Shelley pamink
lą, kadangi berniukai choristai buvo ne
tyčia užrakinti joje? Ar atsimenate, kaip 
išvargusios ieškojome sau „bed and break
fast“ ir laimingos guldavome į plačią lo
vą? Kaip užėjome į kiną ir valgėme ledų, 
kaip ir visi aplink mus? Kaip išprašė 
mus iš bažnyčios, kadangi Jūs neturėjote 
skrybėlės, o nosine — kaip Jums siūlė — 
nenorėjote uždengti savo galvos? Smagu 
taip pat prisiminti iškylą į pajūrį, iš kur 
matėsi Brauksea Slaud — sala, kurioje 
lordas Baden-Powellis pirmą kartą sto
vyklavo su skautų būreliu, ir gražų pasi
vaikščiojimą miesto parke, greta čiurle
nančio upelio. Visa tai ilgai paliks atmin
ty ir juo toliau, juo tas atsiminimas ma
lonesnis.

Iš Bournemontho grįžome kitu keliu ir 
vėl padarėme 24 anglų mylias per vieną 
dieną. Skautininkės Foxlease nenorėjo ti
kėti savo ausim, nes toks mūsų žygis atro
dė joms labai nepaprastas, ypač svetimam 
krašte. Drąsu taip pat ir užeiti į viešbu
tį — reikia turėti giminių ar pažįstamų 
antrašus ir pas juos sustoti. Neįprasta, 
nors ir savarankiškai panelei gyventi vie
nai, be artimųjų globos. Tik paskutiniais 
laikais atsirado drąsuolių, kurios pasiprie
šino šiai tradicijai. Kitos gyvena bendra
bučiuose.

Trečioj savaitėj Foxlease ypatingai 
atmintini du įvykiai: laivo Queen Mary 
lankymas ir popietis pas visų gerbiamą 
skautų vadą, lordą Baden-Potoellį.

Skaitai laikrašty: „Anglai pastatė mil
žinišką keleivių laivą, kurio tonažas 80.773 
ir greitis didesnis už 30 mazgų per va
landą. Laive telpa 3000 keleivių, 1.200 tar
nautojų, įrengti restoranai, kinematogra
fai, koncertų salės, sporto aikštės, van
dens baseinas ir panašiai — skaitai ir nie

ko neįsivaizduoji. Ir tikrai, sunku apra
šyti kaip tokiame laive atrodo. Per 2 su 
viršum valandas tiktai vieną jo dalį pasi
sekė skubiai apžiūrėti. Labai gražų įspū
dį padarė darnios spalvos, kurias parinko 
minkštiems baldams, kilimams ir užuolai
doms. Kiekviena salė atrodė savotiška, 
nepanaši į kitas. Visos sienos buvo iš bran
gaus, įvairių spalvų medžio, suleisto be 
vienos vinies. Koncerto salėje radome di
delę sceną, papuoštą palmėmis ir gražius 
paveikslus sienose, kitur buvo paslėpti 
altoriai (katalikų, protestantų, žydų) ir 
spintos su brangiais krašto dirbiniais. Vir
tuvė panašėjo į didžiulę kulinarijos mi
nisteriją, kur kiekvienas valgis gamina
mas atskirame departamente — sousas 
atskirai, daržovės atskirai, kiauliena at
skirai ir t. t. Indai vartojami ko bran
giausi — dalį jų (nežinau, ar visi sidabri
niai) matėme plaunant ir negailestingai 
metant į dėžes. Labai patiko ligoninė, vai
kų darželis ir puošnios krautuvės, kuriose 
galima būtų apsirengti nuo galvos iki ko
jų. Platūs laiptai, erdvios patalpos, puikūs 
paveikslai, statulos ir gėlės žavėjo kiek
vieną lankytoją ir vertė jį įsivaizduoti, 
kad jis ne laive, o savotiškame mieste.

SVEČIUOSE PAS LORDĄ BADEN- 
POWELLI.

Viso pasaulio skaučių Šefė savo namuose.
Fot. G. Venclauskaitė.

Jeigu manęs paklaustų, kas man lordo 
Baden-Powellio namuose padarė giliausią 
įspūdį, tur būt, atsakyčiau: nei puikus so
das su žydinčiomis rožėmis ir senais me
džiais, nei namai pilni įdomių kelionių 
suvenirų ir viso pasaulio skautų dova
nų, nei, pagaliau, širdingas priėmimas 
— visa tai gražu prisiminti ir puošia die
nas, praleistas Anglijoje, bet neužmiršta
mi yra patys skautų vadai, lordas B.-B. 
ir lady B.-P. Namai ir visa aplinka suda
ro tiktai foną, iš kurio ryškiai skiriasi 
kilniosios šeimininkų asmenybės.

Jau antrą dieną Paxhillę lankė skautų 
būriai, jau antrą dieną autobusas po au-

(Kairėje). Didysis 
anglų laivas Queen 

Mery.
(Dešinėje). Tai taip 
atrodo Škotijos kal
nuotas kraštas ir jo 

keliai. 

tobuso sustojo ties vijokliais apaugusiais 
namais. Visur pilna svečių, ir kambariuo
se ir didelėj palapinėj sode, kur paruošti 
stalai, bet lady B.-P. visiems maloni, ji 
išbėga pasveikinti naujai atvykusius, 
skautiškai paspaudžia jiems kairę ir ma
loniai kviečia į vidų. Lichtenšteinaitė jau 
seniai glamžo lietuvišką juostą savo ran
kose, tik nežino, ar padovanoti ją, ar pa
žiūrėti, ką kiti daro. Bet pasitaiko gera 
proga: šeimininkė įsiveda į savo miega
mąjį, ir ten atsiranda drąsos: juosta per
eina į lady B.-P. nuosavybę. Iš kambario 
eina durys į balkoną. Balkone siaura kukli 
lova, staliukas ir kėdė.

— Ten miega skautų vadas, žiemą ir 
vasarą. „Tai jo miegamasis“, — pasako 
lady B.-P.

Žiūriu ir negaliu suprasti: viskas pa
prasta, taip kieta. Verčia susimąstyti.

Palapinėj vaišina ledais. Ateina p-lė 
B.-P. ir pati šeim. kalbasi su kiekviena, 
klausia kaip patinka Anglijoje, maloniai 
prisimena ponią Čiurlionienę ir gailisi, 
kad ji, nors gal ir laikinai, pasitraukė iš 
darbo, prisimena taip pat ponią Žilinskie
nę, su kuria susitiko konferencijoj ir pra
šo perduoti jai linkėjimų. Kalba apie Pa
langą ... Visur, kur važiuojanti, visuomet 
pasakojanti apie puikią dieną Lietuvos 
pajūry.

Už valandos einam į namus. Ten tiek 
įdomių daiktų, kad nežinai iš kokio galo 
pradėti žiūrėti. Nori viską atsiminti, o gal
va neišneša. Ten įvairių tautų rūbai ir 
ginklai, ten kiekvieno krašto savotiški 
dirbiniai, ten turtingi albumai iš viso pa
saulio ir garbės ženklai: tikras muziejus.

Ateina pats skautų vadas. Ir jis visus 
pasveikina, linksmai kalbasi ir klausinėja. 
Jo veidas liesas, bet energingas, akys vis
ką mato.

Jam atėjus daiktai kambary įgyja pras
mės.

Salėje rodoma filmą iš paskutinės va
dų kelionės po Afriką. Nueiname pažiūrė
ti ir pats lordas B.-P., o paskui jo duktė 
aiškina. Ir ta salė pilna visokių dovanų 
ir medžioklių trofėjų.

Kada ateiname į palapinę, visi jau ge
ria arbatą. Vietos nedaug, bet laimė le
mia stovėti netoli lordo B.-P. Netrukus
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Jis pats siūlo pyragaičių ir pradeda kal
bėti. Jis klausia, kaip patinka Foxlease'as, 
gailisi, kad oras nekoks, prisimena puikią 
dieną Palangoj ir net liepia savo dukterei 
paieškoti Palangos filmos. Jis klausia, ką 
mes Anglijoje matėm ir dar norėtume 
matyti ir sakosi gerai pažįstąs Wight'o sa
lą, kurioje beplaukydamas laiveliu su sa
vo broliu, vieną kartą tik tik nepaskendęs. 
Jis ramiai klausosi entuziastiško salos ap
rašymo (ir jis vasarą pripažįstąs tiktai 
ramias vietas, toli nuo žmonių) ir apgai
lestavimo, kad Lietuvoje kol kas tiktai ti
kimasi turėti savo skautų-čių namų. Lor
das B.-P. prisimena kelionę Afrikoje ir 
sakosi naktimis negalėjęs miegoti, nes tu
rėjęs sekti žvėris, kurie ateidavę gerti ne
toli tos vietos, kur buvo pastatyta pala
pinė. Jis parodo lordą Somers, savo, kaip 
Anglijos skautų vado pavaduotoją, ir už 
valandėlės, maloniai atsisveikinęs ir per
davęs mane skautininkių globai, nueina 
su juo pakalbėti.

Nebeilgai paliekama. Vienas po kito 
svečių būriai atsisveikina ir išvažiuoja. 
Foxlease‘iečiai beveik paskutiniai. Dar 
fotografuojasi ir taip pat iškeliauja namo.

Graži diena praėjo. Bet joje buvo kaž
kas, ko niekas negali atimti: buvo malo
nus rankos paspaudimas, širdingi žodžiai, 
buvo švelnus žvilgsnis ir širdį gaivinanti 
šypsena.

L. B.-P. aplankymu mūsų buvimas 
Foxl. lyg pasiekė savo kulminacijos tašką. 
Paskutinios kelios dienos praėjo ramiai, 
kaip ir pats išvykimas iš kursų. Paliku
sios skaučių ženkliuką, skalpą ir kelias 
knygas — atsisveikinome su Princess Ma
ry Namais, kuriuose viešėjome bemaž 3 
savaites.

LONDONAS.

Londone šešt. 12 vai. darbas visur su
stoja. Krautuvės, ir tos uždaromos. Ke
liautojams nelabai kas lieka daryti, jeigu 
tik nueiti vakare į kiną ar teatrą. Sekma
dienį net ir teatro nėra. Laimė, neseniai 
leido sekmadienį lankyti Britų Muziejų. 
Taigi, ten galima įdomiai praleisti laisvą 
popietį.

Taigi, šeštadienį sėdėjome teatre, kur 
rodė linksmą veikalėlį. Sumokėjome 6 ši
lingus, atsidūrėme 12 eilėj, minkštose kė
dėse. Apsiaustus paėmėm su savim, 
kaip ir daugumas kitų, į salę. Aplink 
mus sėdėjo įvairi publika, labai elegan
tiška ir labai kukli ir atrodė, kad vieni 
kitų nesivaržo. Visą laiką žmonės rūkė, 
vaišinosi^ saldumynais, vaisiais ir ledais. 

Niuriam Anglijos klimate gali išaugti ir tokios puikios gėlės.

Vaidinimas pasirodė labai vykęs. Balsai, 
judesiai, kostiumai ir dekoracijos žavėjo 
kultūringumu ir geru skoniu. Grįžome na
mo visiškai patenkintos likimu, kuris lei
do ir tą anglų gyvenimo pusę pamatyti.

Sekmadienį, kiek leido sąlygos, žiūrė
jome miestą. Nėra abejonės, kad Londo
nas — aš jį jau kartą buvau mačiusi prieš 
8 metus — nepaprastas miestas. Kiekvie
nas kvartalas turi savo veidą; savo gy
venimą, savo garsias vietas. Nežinau, kiek 
laiko reikėtų jam pašvęsti, kol galėtum 
pasigirti nors kiek jį pažįstąs. Westmin- 
terio ir Šv. Povilo bažnyčia, Parlam. Rūm. 
ir Karalių Rūmai, muziejai — galerijos, 
visame pasaulyje žinomi, parkai ir miesto 
centre — visa tai tiktai mažytė dalelė vi
so to, ką galima rasti Anglijos sostinėje. 
Bet ir čia įsitikinsi, kad juo daugiau švie
sos, juo šešėlis tamsesnis: turtas ir grožis 
miesto centre ir vakarų daly dar labiau 
pabrėžia begalinį skurdą ir vargą pieti
nėj daly ir kitose priemiesčiuose.

LONDONO LIETUVAITE.

Klaidžiojant po krautuves susitikome 
su Londono lietuvaite. Nedrąsiai paklau
sė ar mes tikrai kalbamės lietuviškai, 
mergaitė mus džiaugsmingai pasveikino ir 
tuoj pasisiūlė kuo galinti padėti. Nuėjome 
į restoraną ir prie bekono ir kiaušinio ge
rokai įsikalbėjome.

Vilmartytė gimė Anglijoje, bet iš moti
nos daug girdėjo apie Lietuvą ir išmoko 
kalbėti jos gimtąja kalba. Reikėjo girdėti 
kokiu širdingumu ji gyrė visą, kas lietu
viška! Motina neverdanti angliškų valgių, 
bet tikrus skanius barščius, be to, ir šiaip 
laikantis savo papročių. Ji sakanti, kad 
Lietuva šalis, kurioje saulė amžinai švie
čianti žaliose pievose, nusėtose daugybe 
gėlių!

Paklausta ar daug Londone lietuvių, 
Virmartytė didžiuodamosi atsakė, kad lie
tuvių kolonija ne tiktai turinti savo klu
bą, bet ir bažnyčią, ko lenkai labai pa- 
vydį. Pažadėjom sekmadienį nuvažiuoti į 
bažnyčią. Ir mums grįžus ryšiai su šia lie
tuvaite nenutrūko, kiek įstengdama siun
čiu mūsų draugei tolimam krašte knygų 
ir žurnalų iš tėvynės.

EDINBURGAS.
Dar bestudijuodama Svajodavau pama

tyti Škotiją ir jos sostinę Edinburgą. Kal
tas buvo profesorius škotas, entuzijastiš- 
kai pasakojęs apie savo gimtąją šalį. Tai
gi labai nudžiugau, kai mano bendrakelei
vė ne tiktai nesipriešino, bet mielai suti

ko pakreipti kelio
nės rodyklę Edin
burgo linkui. 12 va
landų sėdėti auto
buse yra, gal būt, 
baisi mintis, bet ne 
Anglijoje: vietos to
kios patogios, kad 
nė kiek nepavargsti 
ir net naktį gali 
padoriai nusnūsti— 
jeigu esi pakanka
mai jauna ir turi 
gerą sąžinę. Juk 
sakoma, kad gera 
sąžinė esanti minkš
čiausias priegalvis. 
Tą priegalvį mes 

abidvi turėjome važiuojant ir grįžtant, 
taigi kelionė neprailgo. Daug teko matyti 
įdomaus, ypač anglių kasyklų srity, bet 
jau ir taip mano pasakojimas nusitęsė į 
neleistiną puslapių skaičių. Papasakosiu 
verčiau apie pačią Škotiją ir jos širdį — 
Edinburgą.

Į Edinburgą atvykome vakare. Mus 
pasitikti atėjo Škotijos skaučių vadė p-lė 
Paterson, kuri vėliau savo atostogų meti 
lankėsi Lietuvoje. Pensione prisiglaudėm 
nakčiai ir tik kitą rytą išėjome miesto 
žiūrėti

Milžino žingsniais mūsų vadovė-skau- 
tė žengė pirmyn, tuo tarpu viena iš mūsų 
stengėsi laikytis šalia jos, o antra bėgo 
paskui. Keista, kaip toks menkniekis gali 
paveikti žmogaus nuotaiką: labai įdomus 
ir gražus žuvusiems paminklas pilies kal
ne, stilingas Scotto paminklas, škotų mu
ziejus ir kitos istoriškos vietos turėjo iš
kankintą ir iškraipytą išvaizdą, kaip ir 
mūsų pačių veidai. Viskas greit prabėgo 
pro mūsų akis ir liko tiktai ilgesys tas 
vietas dar kartą atlankyti ir ramiai jomis 
pasidžiaugti.

Popiet padarėme didžiulę iškylą auto
mobiliu į Valterio Scotto gyvenamąsias 
vietas. Už tas puikias valandas dėkojame 
p-lei Mackay, įvairių mergaičių klubų 
steigėjai. Karo metu ėjusi šoferio parei
gas Prancūzijoje, p-lė Mackay buvo daug 
mačiusi ir mokėjo kelias kalbas. Ji ir da
bar energingai vairavo savo automobilį, 
kuris klausyte klausė jos prityrusios ran
kos. Važiavome greitu tempu per neįdo
mias vietas, sulėtintu per tas, kur yra kas 
pasakoti. Tokiu būdu padarėme 100 su 
viršum anglų mylių kelionę ir pamatėme, 
ko niekad, tur būt, nepamiršime.

Aš tikiu, kad žmogaus mintys gyve
na ilgiau už jį patį. Jos sudaro tai, kas 
mus verčia vieną kambarį vadinti jau
kiu, o kitą nepakenčiamu. Reikia tiktai 
turėti šiek tiek jautrumo ir domėtis — 
tuomet nejučiom persiimi vietos dvasia, 
moki ją suprasti ir atjausti, nors paties 
šeimininko nematai.

Abbotsforde, toje vietoje, kur Sir Wal
ter Scott gyveno ir kūrė savo veikalus, 
pasijutau nukelta daug metų atgal. Už
miršau save. Visais savo jausmais gėriau 
senovės dvasią, kuria kvėpavo kiekvienas 
kambarys, kiekvienas kampelis. Čia jis 
sėdėjo prie ugnies, čia rašė, kūrė, čia kal
bėdavosi su savo draugais. Kokia stipri 
turėjo būti jo asmenybė, kad kiekvienas 
daiktas kalba apie jį!

Įsėdau į automobilį visiškai apsvaigu
si, bet tuo dar nesibaigė.

Atlankiusios Scotto draugo namus, ku
rte iš tikro buvo viena iš tvirtovių prieš 
anglų užpuolimus ir slėpė daug brangių 
senienų, pasistiprinusios skania kava su 
naminiais pyragaičiais, nuvažiavome Mel
rose Abbey linkui.

Jau temo. Pilkajame danguje žaidė 
paskutiniai saulės spinduliai. Tada paki
lo prieš mus pasakiškų rūmų griuvėsiai, 
į kuriuos koja drovėjosi žengti. Granito 
sienos turėjo ružavą, o vietomis žalsvą 
atspindį, ir rožės pavidalo langai liudijo, 
kad žmogaus valia ir už akmenį stipresnė.

Už vienuolyno senos kapinės, dideli 
paminklai su vos išskaitomais užrašais. 
„Čia ilsisi kūnas...“ šventa vieta.
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(Dešinėje).
Sir Walter Scottas,

(Kairėje).
Sir W. Scottui pa
minklas Edinburge.

(Apačioje).
Kūmai, kuriuose 
gyveno Sir W. 

Scottas.

Po gero pusvalandžio esame Drybury 
vienuolyno sode. Ten, geriausiai išsilai
kiusio j griuvėsių daly, Sir Walter Scotto 
ir škotų kariuomenės vado, žuvusio di
džiajame kare, kapai. Ramioj vietoj, kur 
tiktai turisto žingsnis suskamba ant senų 
akmenų, guli du žmonės, kurie savo tė
vynę labai mylėjo. Vienas šalia antro — 
poetas ir karys. Aguonos, kokios žydi 
Prancūzijos laukuose, puošia vado kapą; 
kažkas ir ant gretimo kapo jų padėjo. 
Mirtis juodu sulygino kaip brolius.

Važiuojame namo, pilnos gražių įspū
džių. Drauge praleistos valandos stipriai 
riša mus su malonia vadove. Dalinamės 
mintimis ir dainuojame savo šalies dai
nas, kurios visuomet greitai randa kelią 
į širdį.

Dieną baigiame jaukia vakariene vie
name iš geriausių restoranų.

Antra diena Škotijoje pašvęsta kalnų 
ežerams. Autokaras mus veža vis aukš
čiau ir aukščiau, per vienišus šilus ir krū
mus, kuriuose ganosi ramios avių bandos. 
Pusantros valandos plaukiame garlaiviu ir 
popiečiui įpusėjus grįžtame namo. Pake
liui matome garsųjį Lomondo ežerą, ku
ris ne kartą aprašomas Skotto veika
luose. Jį pamatyti jau seniai troškau.

Trečią dieną iki 17 vai. pravaikščiojam 
mieste. Reikia ir sau ir kitiems parvežti 
škotiškų suvenirų ir šiaip pažiūrėti, ką 
jie gero turi. Gatvėse krenta į akis rau
doni žmonių plaukai ir sužinojome, kad 
škotų tikroji plaukų spalva visuomet tu
rėtų būti tokia. Taip pat pastebime ne 
mažai negrų ir kitų tamsiaodžių, kuriems 
leista apsigyventi viename Edinburgo 
priemiestyje. Jie dažniausiai agentai ir 
studentai. Linksmai nuteikia kareivių 
keisti rūbai: raudonos kojinės, balti get
rai ir spalvoti sijonėliai. Lyg būtų lietu
vaitės marginiais apsivilkę!

Nusiperkam šį tą, išlydime p-lę Pater
son kelionėn į Lietuvą ir beveik pačios 
pavėluojame į autokarą. Paskutinę minu
tę atbėga p-lė Mackay ir dovanoja mums 
dėžutę saldainių su aguonom. Tat išva
žiuojame linksmos ir dėkingos.

Sėdime su sąmojinga amerikiete ir 
įkyria gelbėjimo armijos nare. Kiek prie
šingumo: du pasauliu ir dvi pasaulėžiū
ros! Gera tema studijai apie žmonių bū
dus parašyti! Amerikietės pastangomis 
Zisa ir aš atsisėdame greta ir snausdamos 
praleidžiame naktį.

Londone lyja. Namai pilki, kaip ir mū
sų nuotaika. Niekur nesiseka, nei pasiun
tinybėj, nei pensione — yra tik išeitis

Škotijos vyresnysis trimičius, apsirengęs 
tautiniais rūbais ir turįs tautinės škotų 

muzikos instrumentus.

įkišti galvą į priegalvį, kaip strausas sa
vo į smėlį, ir išmiegoti.

Atostogų dienos baigiasi, baigiasi ir pi
niginiai ištekliai. Vis dažniau namai vi
lioja širdį ir daraisi nekantri. Dar kelios 
dienos miestui apžiūrėti ir namo. Be to, 
artinasi banko šventė ir 3 dienas viskas 
bus uždaryta.

Išvažiuojame tyliai, nes nemiegotos 
naktys ir kelionėse ilgos valandos prade
da turėti savo įtakos. Kaip smagu ir to
kiais momentais būti ne vienai, bet tu
rėti kelionės draugę.

BRIUSELIS.
Briusely šį kartą sustojame parai. Nu

einame į gražų viešbutį ir po skanios va
karienės „nors kartą“ išsimiegame. Dieną 
lyja, tačiau pasiseka pamatyti miesto cen
trą ir garsiuosius teismo rūmus. Intriguo
ja prancūzų kalba, kurią supranti, bet ne
gali kalbėti. Vis maišosi tie angliški žo
džiai, ir išeina kažkas visai nesuprantama.

KELIONE REINU.
Jeigu kas lankėsi Vokietijoje, visuomet 

girdėdavo Reino kraštą ir Miuncheną. Ne 
kartą teko matyti įvairių atvirukų iš tų 
sričių ir girdėti apie linksmą žmonių ten 
nusiteikimą. Taigi, nusprendėme padaryti 
kelionę Reinu, ir, nors nematysime gar
saus Miuncheno, nuplaukti bent iki nema
žiau žinomo Riudesheimo.

Diena pasitaikė graži ir plaukti buvo 
malonu. Iki Koblenco krantai buvo lygūs, 
bet paskui ėjo kalnas po kalno, vynuogy
nas po vynuogyno. Zisa, mėgstanti pilis, 
ir tų galėjo kiek norėdama prisižiūrėti: 
sunku net atminti jų visų vardus. Pra
plaukėme pro Lorelejos ir Drachenfelso 
olas, pamatėme Niederwaldo paminklą iš 
kitos pusės ir sustojome Riudesheime. Už 
pusantros markės išsinuomojome švarų 
kambarį ir ištraukėme „nuotykių ieškoti“. 
Kaip labai dažnai, ir šį kartą mažmožis 
mus gerai nuteikė: apsižiūrėjusios pama
tėme, kad turime dvigubai tiek pinigų, 
kiek išsivaizdavome. Tuoj linksmumas 
pašoko 50 procentų, — ir šaip nebuvome 
liūdnos, — ir valgydamos gerą vakarienę 
ir klausydamos muzikos smagiai pralei
dome vakarą.

Kitą rytą plaukėme atgal, bet Bacha- 
rache išlipome valandėlei. Jau kelis kar
tus mūsų adatos buvo labai reikalingos, 
dabar ir jodas atliko savo pareigą: pasko
linau jį vienai poniai, kuri, sužinojusi, 
kad mes iš Lietuvos, nemažai nustebo to
kiu mandagumu. Vis užmirštama, kad ir 
kitur esama šiokių tokių žmonių.

Iš Kblno į Berlyną grįžome naktį, bet 
beveik nemiegojau ir vos laikiausi ant 
kojų. Zisa turėjo vargo su manim, nes no
rėjau atsigulti, vis vien kur, kad tik gal
vos tiek neskaudėtų. Jau traukiny girdė
jome, kad nė vieno kambario Berlyne ne
rasi, kadangi tiek daug svečių suvažiavo 
į olimpijadą. Vis dėlto nuėjome pas savo 
buvusią šeimininkę ir išsimiegojom... vo
nios kambary. Būdama maža, kartą nusi
nešiau lovą į kūtelę, kurioje kadaise bu
vo paršiukas, bet vonios kambary dar ne
buvau miegojusi. Bet galiu užtikrinti, kad 
viskas pareina nuo paties žmogaus: ir ten 
galima pasilsėti.

Už paskutines 8 markes nupirkome 
vietas miegamajame vagone į Pagėgius ir 
truputį vaisių. Viltis greit parvažiuoti į 

(Tęsinys 338 psl.).
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URUGVAJUJE ORGANIZUOJASI LIETUVIAI SKAUTAI.

Iš lietuvių pradžios mokyklos Montvideo mieste (Urugva
juje) vedėjo p. Kairaičio gautas laiškas, kad jis, norėdamas ko
voti su lietuvių jaunimo nutautinimu, organizuoja lietuvius 
skautus. Brolijos vyriausios vadijos užsienių skyrius dabar tuo 
reikalu su juo susirašinėja. Gavę smulkesnių žinių, tuoj painfor
muosime skaitytojus apie mūsų brolių gyvenimą Urugvajuje.

RUOŠKIMĖS Į OLANDIJĄ.

Tarptautinė skautų stovykla Olandijoje ateinančiais metais 
įvyks nuo liepos mėn. 31 d. iki rugpiūčio mėn. 13 d. Vogelsange, 
netoli nuo Amsterdamo. Stovyklą globos Olandijos karalienė. 
Stovykloje pažadėjo dalyvauti ir pasaulio skautų šefas lordas 
Baden-Powellis, kuris ateinančiais metais švenčia 80 metų jubi
liejų. Dėl to viso pasaulio skautai raginami šioje stovykloje ypač 
skaitlingai dalyvauti. Olandų skautai jau dabar uoliai ruošiasi 
šiai stovyklai. Į Austrijos S v. Jurgio skautų sąjungos stovyklą, 
kuri įvyko š. m. liepos mėnesį netoli Vienos, Olandijos skautai 
buvo atsiuntę vienetą specialiai propaguoti ateinančių metų tarp
tautinę skautų stovyklą.

Mūsų brolijos vyriausios vadijos užsienių skyrius jau ren
ka žinias, kiek kaštuos dalyvavimas minėtoje stovykloje, ir kai 
tik reikiamas žinias gaus, tuoj bus paskelbtos kelionės sąlygos 
ir pradėti paruošiamieji darbai. Kas domisi šia stovykla, pats 
laikas pradėti taupyti pinigus šiam reikalui. Būtų labai gera, jei 
tie, kurie mano vykti į Olandiją, nieko nelaukdami apie tai pa
rašytų užsienių skyriui, nes dar iki šių metų pabaigos reikės su
teikti tarptautiniam skautų biurui žinių, kiek maždaug skautų 
iš Lietuvos dalyvaus šioje stovykloje.

AMERIKOS SKAUTAI MUS KVIE
ČIA Į SAVO JUBILIEJINĘ STO

VYKLĄ.
Pereitais metais Vašingtone turėjo 

įvykti Jungtinių Amerikos Valstybių 
skautų jubiliejinė stovykla 25 metų 
sukaktims nuo organizacijos įsikūri
mo paminėti. Tačiau dėl atsiradusios 
epidemijos stovykla buvo atidėta. Šio
mis dienomis brolijos vyriausios vadi
jos užsienių skyrius iš Jungtinių Ame
rikos Valstybių skautų sąjungos gavo 
pranešimą, kad ši jubiliejinė stovykla 
vyks ateinančiais metais nuo birželio 
mėn. 30 iki liepos mėn. 9 d., tai yra to
kiu laiku, kad nekliudytų norintiems 
dalyvauti šioje ir pasaulinėje skautų 
stovykloje Olandijoje.

Amerikos skautų or
ganizacijos vyriausias 

sktn. J. E. West.

Amerikiečiai tikisi, kad jų stovykloje dalyvaus apie 30.000 
skautų iš Am. Jungt. Valstybių. Tarp jų būsią ir indėnų skautų. 
Stovyklą globos Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentas p. 
Ruzveltas, kuris yra tos šalies skautų garbės šefas. Amerikos 
skautai kviečia mus šioje stovykloje dalyvauti. Mums dalyvauti 
šioje stovykloje būtų labai svarbu, nes būtų progos sueiti į san
tykius su Amerikos lietuviais skautais, kurių ten esama, ir gal 
galėtų šį tą padaryti, kad daugiau Amerikos lietuvių jaunim j 

burtųsi į skautų eiles, kas padėtų sėkmingiau kovoti su jo nU-- 
tautimu. Tik kažin ar pavyks dėl lėšų trūkumo į Ameriką nu
vykti. Jei kas galėtų vykti savo lėšomis, būtų labai gera, kad
nedelsdamas parašytų užsienių skyriui.

ČEKŲ SKAUTIJAI 25 METAI.
Šių metų Sekminių laiku sukako 25 metai, kai įsikūrė če

kų skautai. Kūrimo metai 1911, vienas pirmųjų kūrėjų prof. 
Svojnky, prof. Charvat ir k. Idėja greit susirado pasekėjų, jau
nų skautų eilės sparčiai augo. Ir dabar jau čekai gali didžiuotis 
savo skautų organizacijos kiekybe ir kokybe.

Sukaktims minėti provincijos suruošė sąskrydžius. Prahoje, 
gražioje Voltaros saloje, vyko vidurinės Čekijos skautų, skau
čių, vilkiukų ir paukštyčių sąskrydis. Šventės protektorium bu
vo pats Prahos burmistras, dr. Baxa.

Šventės graži nuotaika prasidėjo jau šeštadienio (V.30 d.) 
vakare. 8 vai. vakaro skautai su fakelais atvyko iš stovyklauja
mos vietos, padėjo vainiką žuvusiems kariams ir gražiai praėjo 
pro savo vyresniuosius brolius.

Sekmadienis. Jau rytą 9 vai. stovykloje neramu, šen bei 
ten skautukai su dujų kaukėmis; šiurpulinga sirena duoda 
ženklą, kad artinasi „priešo“ lėktuvas; — ir tikrai danguje pa
sirodo plieninis paukštis, „apmėto“ stovyklą dujų „bombomis“ 
ir dingsta horizonte. O stovykloje „baisus“ sujudimas! Įsivaiz
duokit išardytą skruzdėlyną! Kas neša sužeistuosius, kas šaukia 
pagalbos, o kitas kaukės neužsideda, treti su šluotom šluoja. 
„Ligoninės“ pilnos, sanitarai su neštuvais šen bei ten sukiojasi, 
ieško sužeistų. Na, ir už valandos, ligoninės ištuštėja, skautukai 
ir vėl be kaukių, dalinasi įspūdžiais, krykštauja.

Pietų pertrauka, kariškos virtuvės apsuptos neramių bumų 
ir tuščių pilvų, po tiek pergyventų įspūdžių, tiek išeikvotos 
energijos.

Po pietų 3 vai. seka skautų žaidimai. Gražūs atskirų drau
govių pasirodymas, palapinių statymas, įvairūs konkursai. Kitos 
draugovės kultivuoja grynąjį sakalų sportą, gimnastiką, labai 
įdomiai parodo, kaip turi būti vykdoma rytmetinė mankšta sto
vykloje. Labai gražiai pasirodė ukrainiečių skautai; pašoko savo 
tautinius šokius, gražiais tautiniais drabužiais apsirėdę. Foto
grafai „pleškino“ iš visų pusių. Publika negailėjo katučių. Ben
drai, čekai mėgsta sakalų sportą, kuris yra beveik jų tautinis 
sportas. Seni, jauni susirenka kelis kartus per savaitę į „Soko- 

lasnę“ (gimnastikos salę) ir ten lavina savo kūną, nes juk svei
kame kūne, sveika dvasia.

Po pasirodymų seka apžiūrėjimas stovyklų, palapinių, mu
ziejėlių; vandens skautai rodo savo sugebėjimus vandenyje. 
Svečių daug.

Daug svečių apstoję ukrainiečių emigrantų skautų palapi
nes. Ten jie turi gražių tautodailės darbų, lenkų kalėjimuose 
uždarytų skautų rankdarbių, daug gražios savo didelės nepri
pažintos tautos relikvijų. Tai jaukus kampelis, iš kurio išėję 
žmonės lyg ir pagalvoja apie apdainuotą, derlingą Ukrainą, apie 
jos žmones, betriūsiančius savo tėvynei užsieniuose. Ukrainiečiai 
skautai prašė manęs perduoti linkėjimus mūsų broliams, — jų 
vadai domėjosi Lietuva, keletas jų kilę iš Vilniaus, taip, jog ir 
mūsų pažeistą tautos širdį giliai atjaučia. Gauna jie čia ir Lietu
vos „Skautų Aidą“ — už ką dėkingi. Prahoje yra lietuvių-ukrai
niečių studentų d-ja. Daug ukrainiečių labai gerai žino apie 
Lietuvą, jos istoriją. Pageidauja artimų ryšių su Lietuvos bro
liais skautais. O juk turėdami bendras nelaimes, mes viens kitą 
gal dėl to ir geriau suprantam.

Temstant prasideda laužas. Įvairi laužo programa, gimnas
tika, vaidinimai, mažų paukštyčių pasirodymai, publikos pa
mėgtos ukrainiečių dainos. Trimitas. Skautai apleidžia lauža
vietę, kiekvieno veide rimtas susikaupimas, kiekvienas nešasi 
laužo kibirkštėlę, giliai paslėpęs savo širdelėje, — nuvargusieji 
sakalėliai randa prieglobstį palapinėje.

Tyla. Svečiai nenoromis apleidžia stovyklą, pažadėdami 
ateiti ryt.

Ir kaip nustebo sveteliai, kai rytą pūtė šaltas šiaurys, ru
dens lietus barškino į langus. Skautai dainavo palapinėse, žaidė, 
tačiau svečių nebuvo, o lietus taip lyg užkerėtas lijo iki pat 
vakaro. • ' ! '' Į' *1

Vakarop jau ir palapinių miestas pradėjo tuštėti. Iš toliau 
suvažiavusieji rengėsi kelionėn, atsis veikmėj o, keitėsi adresais. 
Varnos sušlapusios vaikštinėjo po stovyklos rajoną, sugulėta 
žolė po lietaus stiebėsi į viršų. Išvykę skautai vežėsi daug įspū
džių savo namiškiams draugams. A. K.
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OFICIALINĖ DALIS
(Tęsinys iš 310 pusi.).

LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VADO ĮSAKYMAS Nr. 6.
Kaunas, 1936 metų rugsėjo mėn. 28 d.

Taisyklės santykiams su užsienių skautais palaikyti ir lankytis 
užsieniuose.

§ L
Brolijos santykius su užsienių skautų organizacijomis pa

laiko ir visą susirašinėjimą tuo reikalu atlieka brolijos vyriau
sios vadi jos užsienių skyrius.

§ 2.
Paskiri skautai ar skautų vienetai (skiltys, draugovės, tun

tai ir kt.) negali netarpiškai susirašinėti su užsienių skautų or
ganizacijomis, svetimųjų valstybių pasiuntinybėmis Lietuvoje ir 
mūsų pasiuntinybėmis užsieniuose. Tokį susirašinėjimą atlieka 
per užsienių skyrių. ’ § 3.

Paskiri skautai gali susirašinėti su atskirais užsienių skau
tais, bet pradėję susirašinėjimą turi tuojau atsiųsti užsienių sky
riui pranešimą, nurodydami su kuo susirašinėja.

Skautų vienetai gali susirašinėti su užsienių skautų viene
tais, bet pradėdami susirašinėjimą turi atsiųsti užsienių skyriaus 
vedėjui rašysimo rašto projektą susipažinti ir gauti jo pritarimą.

Skautai ir jų vienetai kas 6 mėn. turi atsiųsti užsienių sky
riui pranešimą apie susirašinėjimo eigą ir pranešti apie nusto- 
jimą susirašinėti. § 4.

Skautų vienetai gali susirašinėti tik su tarptautiniame skau
tų biure registruotomis skautų organizacijomis.

§ 5.
Kviesti užsienių skautus ar jų vienetus į Lietuvą atsilan

kyti arba stovyklauti galima tik su užsienio skyriaus vedėjo 
sutikimu. § 6.

Brolijos nariai, norį rašyti užsienio skautų ar neskautų 
spaudoje apie Lietuvos skautų susitvarkymą, veikimą, darbo 
metodus ir kt., turi atsiųsti užsienių skyriaus vedėjui rankraš
čius peržiūrėti, nurodydami adresą to laikraščio, kuriame nori 
spausdinti. Skelbti rašinį užsienių spaudoje gali tik gavę užsie
niu skyriaus vedėjo raštišką leidimą.

§ 7.
Nė vienas skautų brolijos narys ar skautų vienetas negali 

išvykti į užsienius skautiškoje uniformoje be užsienio skyriaus 
vedėjo leidimo ir jo išduoto tarptautinio skauto liudijimo.

§ 8.
Neuniformoje vykstą į užsienius skautai ar skautininkai, 

jei jie ten nori tam tikrais atvejais užsienių skautams prisista
tyti kaip skautai, turi gauti iš užsienio skyriaus vedėjo tarptau
tinį liudijimą. Neturėdami šio liudijimo, neturi teisės vadintis 
skautais. § 9.

§ 7 ir 8 suminėti asmens ir skautų vienetai, norėdami gauti 
leidimą išvykti į užsienį ar tarptautinį liudijimą, kreipiasi raštu 
į savo tuntininką, nurodydami, kur vyks, ką veiks ir kada grįš. 
Tuntininkas prašymą persiunčia užsienių skyriui, tarpininkau
damas arba pareikšdamas nuomonę, kad prašymas nepatenkin- 
tinas ir nurodo priežastis kodėl.

§ 10.
Tie skautai ar skautininkai, kurie priklauso studentų skau

tų korporacijai „Vytis“ arba dirba kuriame nors brolijos vy
riausios vadijos skyriuje, § 7 ir 8 nurodytu reikalu kreipiasi į 
korporacijos vadą ar skyriaus vedėją, kurie elgiasi taip pat, kaip 
ir tuntininkai (§9). § 11.

Paskiriems skautams išduodamas kiekvienam atskiras 
tarpt, liudijimas, o vykstant grupei — jos vadui kolektyvinis, 
nurodant kiek skautų vyksta.

Liudijimo galiojimo terminas įrašomas užsienių skyriaus 
vedėjo nuožiūra, bet neilgesnis, kaip 1 metams.

§ 12.
Vykstą į užsienius uniformoje turi būti apsirengę pilna 

nustatyta uniforma, kuri turi būti švari ir tvarkinga. Prieš iš
vykstant uniformą patikrina užsienio skyriaus vedėjas, tuntinin
kas ar jų įgalioti asmens. Su netvarkinga ir netinkama uniforma 
vykti neleidžiama. § 13.

Išvykusieji į užsienį skautai ar skautininkai, kurie turi 
tarptautinį skautų liudijimą, turi elgtis taip, kad nepadarytų 
gėdos savo organizacijai ir kraštui. Susidurdami su užsienių 
skautais ar jų vadais negali tartis kuriais nors organizaciją lie
čiančiais klausimais, daryti kokių nors pasiūlymų ar prisiimti 
ne asmeninio pobūdžio pasižadėjimų.

Reikalui esant, užsienio skyriaus vedėjas duoda žodžiu ar 
raštu nurodymų kaip elgtis užsieniuose ir ką padaryti, kurie 
turi būti griežtai vykdomi.

§ 14.
Grįžę iš užsienio paskiri skautai ir vienetų vadai, kurie ten 

buvo nuvykę trumpam laikui, nevėliau, kaip per 1 mėn. nuo 
grįžimo, atsiunčia užsienio skyriui per tuntininką raštu smulkų 
pranešimą apie savo dalyvavimą užsienyje, nurodydami ką ten 
ryšium su skautais veikė, ką patyrė ir t. t. Sekti, kad tie pra
nešimai būtų atsiųsti, pavedama tuntininkams.

Tie skautai, kurie išvyksta į užsienį ilgesniam laikui, pav., 
mokytis, kas 6 mėn. atsiunčia netarpiškai užs. skyriui praneši
mą apie savo skautiška veikslą.

§ 15.
Šios taisyklės veikia nuo 1936 m. rugsėjo mėn. 30 d.

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

Vyr. sktn. K. Palčiauskas, 
Vadeiva.

SKELBIAME FOTO KONKURSO REZULTATUS.

AKTAS.

Kaunas, 1936 metų lapkričio mėn. 5 d. Skautų Aido 1936 
metų foto konkursui tema „Skautiškasis gyvenimas“ įvertinti 
jury komisija, susidedanti iš Skautų Aido redaktoriaus vyr. sktn. 
A. Saulaičio, Lietuvos foto mėgėjų draugijos pirmininko prof. St. 
Kolupailos, jos vice pirmininko majoro Milaševičiaus ir Lietu
vos skautų brolijos vyriausios vadijos užsienių skyriaus vedėjo 
sktn. K. Lauciaus, šiandieną peržiūrėjo atsiųstas konkursui nuo
traukas ir rado:

1) Konkursui nuotraukų atsiuntė 10 autorių, iš viso 57 nuo
traukas.

2) Autorių slapyvardėmis „Ilgis“ ir „Šventoji“ nuotraukos 
visiškai neatitinka konkurso temą, o autorius slapyvarde „Aldo- 
nis“, kurio nuotraukų dalis konkurso temą atitiko, neišpildė nu
statytų sąlygų — nepažymėjo antroje nuotraukos pusėje reika
lautų davinių (konkurso sąlygų punktas).

Antrame punkte išvardintų autorių nuotraukas komisija 
nutarė nesvarstyti. Peržiūrėjusi svarstytinas nuotraukas, komi
sija konstatavo, kad tarp jų nėra tokių, už kurias galėtų pa
skirti pirmąsias premijas ir dėl to nutarė skirti tolimesnes pre
mijas.

Apsvarsčiusi už kokias nuotraukas skirti premijas, jury 
komisija nutarė konkursan priimtas nuotraukas įvertinti šiaip:

IV premiją skirti autoriui slapyvarde „Arno“ (Arnoldas 
Grušnys iš Alytaus) už nuotrauką „Stovyklos virtuvėje“.

VI premiją — autoriui slapyvarde „Jėzuitas“ (Jurgis An
tanaitis iš Kauno*)) už nuotrauką „Kelionė“.

VII premiją — autoriui slapyvarde „Gerardas“ (Gerardas 
Juškėnas iš Alytaus) už nuotrauką „Keliam vėliavą“.

VIII premiją — autoriui slapyvarde „Gegužis“ (Gediminas 
Orentas iš Kauno) už nūotrauką „Taip gali skautai“.

IX premiją — autoriui slapyvarde „Kaunietis“ (Viktoras 
Kutorga iš Kauno) už nuotrauką „Nemuno seklumoje“.

X premiją — autoriui slapyvarde „Lapinas“ (Mikalojus Mi- 
niatas iš Raseinių) už nuotrauką „Iškylaujant ir tokios kliūtys 
nebaisios“.

Be to, jury komisija nutarė pareikšti viešą pagyrimą trims 
autoriams, kurių nuotraukos neatitiko konkurso sąlygoms, bū
tent: studentui psktn. Vytautui Didžbaliui iš Kauno, stud. Vy
tautui Aleksandravičiui iš Kauno ir J. Bindokui iš Palangos, nes 
visų trijų, o ypač pirmųjų dviejų, nuotraukos labai geros. Ko
misija apgailestavo, kad jų nuotraukos neatitiko konkurso rei
kalavimams ir dėl to negalėjo būti premijuojamos.

Skautų Aido redaktorius paprašė Lietuvos foto mėgėjų 
dr-jos atstovą ir skautų brolijos vyriausios vadijos užsienių sky
riaus vedėją šiam konkursui skirtąsias premijas palikti ateinan
čių metų Skautų Aido foto konkursui. Minėtieji asmens sutiko 
tai padaryti.

Pasirašė:
A. Saulaitis, S. Kolupaila, O. Milaševičius ir K. Laucius.

*) Ši nuotrauka iš tikrųjų yra a. a. skauto vyčio Stasio 
Niemčinavičiaus. Skaityk straipsnį „Pirmas mėginimas nevisai 
pavyko“.
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Mikroskopo išradėjas
Prieš 250 metų vienas žmogus, vardu 

van Leenwenhoek, pirmas pamatė naują 
pasaulį, tūkstančius įvairiausių būtybių 
— piktųjų mirties talkininkų ir naudin
gų, tarnaujančių žmogui, būtinų kai ku
rioms pramonės sritims — tai buvo pa
saulis, kurio atradimas daugiau žmonijai 
suteikė naudos, negu minėtas olandas 
būtų suradęs naują kontinentą arba ar
chipelagą.

Mūsų laikais mokslininkai sudaro gar
bingą visuomenės elementą; kiekvienam 
dideliam mieste rasime jų laboratorijas; 
žinios apie mokslininkų išradimus deda
mos pirmuose dienraščių puslapiuose. Da
bar kiekvienas gabus universiteto klau
sytojas gali sistematiškai pasiruošti gam
tininko veiklai ir tikėtis savo specialybės 
katedroj užimti atitinkamą vietą. Kas ki
ta buvo prieš 2V2 šimtmečio, kai jaunas 
Leenwenhoekas užbaigė mokyklą, ir 
trokšdamas mokslo žinių, turėjo išsirinkti 
sau specialybę.

Leenwenhoekas gimė 1632 metais ma
žame Delft miestely tarp mėlynų vėjo 
malūnų, žemųjų namelių ir aukštų anų 
laikų Olandijos kanalų. Jis kilo iš garbin
gos krepšiadirbių ir aludarių šeimynos. 
Dar vaikas būdamas Leenwenhoekas ne
teko tėvo; šešiolikos metų jis tapo moki
niu vienoj Amsterdamo krautuvėj. Krau
tuvė buvo jo universitetas. Įsivaizduokite 
mokslininką, kuris savo mokslo ateičiai 
ruošiasi parduodamas lietsargius, kuris 
per šešerius metus drebėdamas klausėsi 
skambučio savininko kontoroj ir laviravo 
tarp plačiapėdžių olandžių.

21 metų Leenwenhoekas apleido savo 
šefą, sugrįžo į Delftą, vedė ir atidarė 
krautuvę.

Apie tolesnį — 20 metų — jo gyveni
mą mažai žinoma. Jis vedė dar kartą ir 
turėjo daug vaikų, kurių daugelis anksti 
mirė. Yra davinių, kad jis būvo paskirtas 
durininku Delfto miesto valdyboj. Ir nie
ko tikra nežinoma, kuomet jį apėmė 
stiklų šlifavimo geidulys. Jis nugirdo, kad 
paėmus gryną stiklą ir rūpestingai nu
šlifavus lęšį, galima daiktus per šitokį 
lęšį pamatyti daug didesnius, negu plika 
akimi. Nors labai mažai žinome apie jo 
gyvenimą tarp 20 ir 40 metų, tačiau ga
lima tvirtinti, kad pasaulis laikė jį ne 
mokslininku, bet dideliu ignorantu. Jisai 
mokėjo tiktai vienintelę olandų kalbą, tą 
paniekintą dialektą, kuriuo kalbėjo žve
jai, krautuvininkai ir kanalų kasėjai. 
Mokslo pasaulis kalbėjo lotyniškai, bet 
Leenwenhoekas nesuprato nė vieno žo
džio: biblija gimtoj olandų kalboj buvo 
visa jo biblioteka. Ir, kaip nuostabu! 
Mokslo stoka atnešė jam laimę, nes ap
saugotas nuo anų laikų moksliškų nesą
monių, jis pasitikėjo tik savo akimis, sa
vo darbu, savo paskyrimu.

Žiūrėti pro lęšį ir visa matyti padi
dintą — tas be galo įdomu — galvojo

Venantas Markūnas
Antoni van Leenwenhoek

Leenwenhoekas. Bet pirkti lęšių jis ne
norėjo. Pirkti lęšiai! Kas tai per prekė? 
Geriau lęšius pasidaryti pačiam. Keistas 
krautuvininkas nužygiavo pas akinių 
meisterį ir išmoko reikalingiausių prie
monių lęšių šlifavimui. Noromis sekė 
alchemikus ir vaistininkus, kuomet jie 
gaudavo iš rūdžių metalus, ir labai do
mėjosi auksakalių amatu. Jis buvo rū
pestingas ligi smulkmenų, jam nepakako 
šlifuoti lęšius, kaip geriausi Olandijos 
lęšių šlifuotojai; jo lęšiai turėjo būti dar 
geresni ir jis triūsė apie juos dar ilgas 
valandas. Rūpestingai įtvirtindavo jis sa
vo lęšius į vario, sidabro ar aukso stačia- 
kampainius, pats gamino lydymo krosny 
metalus ir įdėmiai sekė garus ir kvapus. 
Šiandien mokslininkas atskaito septynius 
šimtus litų gražiam blizgančiam mikro
skopui, pasuka porą Sriubelių, žvilgteri 
per lęšius ir daro savo stebėjimus — gal 
ir nenusimanydamas, kaip pagamintas tas 
instrumentas. Kas kita Leenwenhoekui.

Tos pačios gatvės amatininkai laikė 
Leenwenhoeką nepaprastu kvailiu, bet 
tas jo nenubaidė, lygiai ir aplinkybė, kad 
jis nudegdavo pirštus, o jo oda buvo pūs
lėta. Visai vienas triūsė jis tyliomis nak
timis apie lęšius ir lydymo tiglius. Šei
ma? Draugai? Jis apie tai negalvojo. 
Šnibždantis protingiems kaimynams ieš
kojo kvailas krautuvininkas būdų visai 
smulkių lęšių gamybai. Ir jis pagamino 
3 mm diametre, simetriškus ligi plauko 
storumo, ir taip lygiai nušlifuotus, kad 
smulkiausius daiktelius jis galėjo matyti 
su stebinančiu tikslumu ir padidinimu. 
Jis liko nemokytas kaimo krautuvininkas, 
bet — vienintelis visoj Olandijoj žmogus, 
kuris galėjo pagaminti šitokius lęšius. O 
kaimynai? Dieve mano, galvojo jis, jiems 
reikia atleisti, jie nieko geresnio neišma
no. Tokiu būdu „kvailas“ žmogus buvo 
patenkintas ir susitaikė su visu pasauliu, 
nes galėjo per lošius žiūrėti įvairius daik- 
nes galėjo per lęšius žiūrėti įvairius daik- 
rankos žvyneliai. Pas mėsininką jis nu
pirko ar paprašė jaučio akies, kad išnag
rinėjus jaučio akies lęšį. Jis galėjo išti
sas valandas stebėti avies ar kiškio plau
ką ir žavėtis, kaip plonas plaukas po jo 
stiklais pavirsdavo storu stiebu. Rūpes
tingai suskaidė jis musės galvą, patal
pino jos smegenis ant plonos savo mikro
skopo adatos, žiūrėjo ir stebėjosi. Jis iš
nagrinėjo skersinius piūvius dvylikos įvai
rių rūšių medžių ir įžvelgė į augalo sėk
los vidų. Sužavėtas nagrinėjo jis uodus ir 
utėles; kaip uodo geluonis, kaip utėlės 
koja tiksliai sudaryti! Jis tyrinėjo — be 
atodairos, takto ir pasibiaurėjimo.

II.
Nieką pasauly nebuvo taip sunku įti

kinti, kaip Leenwenhoeka. Bitės geluonį 
ir vabalo koją jis tyrė vėl ir vėl iš naujo. 
Ištisus mėnesius jis laikydavo objektą ant 
savo keisto mikroskopo adatos smailaga- 

lio, gamino tuo tarpu šimtus naujų mik
roskopų kitokių daiktų nagrinėjimui, ir 
grįždavo vėl į pirmuosius objektus, kad 
nustatytų savo ankstyvesnių tyrinėjimų 
klaidas. Apie matytą jis neparašydavo nei 
vieno žodžio, kol po nesuskaitomų tikri
nimų nustatydavo tikrenybę. Ir net tuo
met Leenwenhoekas nebuvo tikras. Jis 
sakė:

„Žmonės, kurie pirmą kartą žiūri per 
padidinamą stiklą, sako, šiandien jie ma
to tą, o rytoj jie mato kitą; net prityręs 
tyrinėtojas gali apsirikti. Kiek laiko aš su
naudojau panašiems stebėjimams, ne kiek
vienas tam patikėtų, bet tą aš dariau su 
džiaugsmu ir man visai nerūpėjo žmonės, 
kurie klausė: kam tiek daug vargo, kas 
iš to gero? Aš rašau ne tokiems žmonėms, 
bet išimtinai filosofiškai mąstantiems“.

Dvidešimts metų dirbo jis taip, be vi
suomenės. Bet antroje septyniolikto am
žiaus pusėje atbudo mokslo dvasia 
Prancūzijoj, Anglijoj, Italijoj. Atsirado to
kių, kurie nenorėjo aklai tikėti Aristo
telio autoritetu, o ketino ištirti patys: 
„Mes tikėsime tik savo akim, tik ekspe
rimento daviniais“, — buvo jų pagrindi
nis dėsnis. Kuo gi užsiėmė tie „netikin
tieji“? Pav., anais laikais mokslininkai 
gerai žinojo, kad sudeginus nosiaragio 
vienintelį ragą ir padarius iš pelenų ratą, 
iš to rato niekuomet neišeis voras. Tačiau 
naujos mokslo krypties šalininkai konsta
tavo eksperimentu: buvo padarytas iš ri- 
nocero rago pelenų ratas, viduj pasodin
tas voras, bet voras tuojau iš rato pabėgo.

Vaikų darbas? Bet tame eksperimente 
su voru dalyvavo Robert Boyle, moksliš
kos chemijos įkūrėjas, ir Isaakas Newto- 
nas. Karlui II užėmus sostą, įsisteigė 
Royal Society (Karališkoji Draugija). Ši
ta garsi draugija buvo pirmoji, kurią 
Leenwenhoekas drįso prakalbinti. Delfte 
buvo vienas žmogus, kuriam Leenwen
hoekas neatrodė juokingas. Regnier de 
Graaf, Royal Society narys ir korespon
dentas. Jam pirmam Leenwenhoekas lei
do pasižiūrėti per vieninteles Europoj ste
buklingas akis, per savo lęšius. De Graaf 
susigėdijo dėl savo garbės ir skubiai pa
rašė Royal Society apie Leenwenhoeko 
išradimą.

Ir Leenwenhoekas atsakė su naivišku 
žmogaus iš liaudies pasitikėjimu, tokio 
žmogaus, kuris nesupranta, su kokiais 
mokslininkais ir filosofais jis kalba. Tai 
buvo ilgas laiškas su nukrypimais į visus 
galimus po saule dalykus, parašytas iš
tęsta prasčiokų kalba: „Pranešimas apie 
kaikuriuos tyrinėjimus, padarytus Mr. 
Leenwenhoeko su pagalba jo paties iš
rasto mikroskopo, apie purvą ant odos, 
ant mėsos ir t. t., apie bitės geluonį ir t. t.

Royal Society buvo nustebinta fami
liariu rašytojo tonu, ne vienas išauklėtas 
ir mokytas ponas linksmai nusiteikė. Bet 
pagaliau nusistebėjimas dėl stebuklingų 
dalykų, kuriuos pamatė Leenwenhoekas 
per savo naujus lęšius, persvėrė, Draugi
jos sekretorius surašė olandui padėkos
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raštą ir išreiškė viltį ir ateityje gausiąs 
panašių pranešimų. Ir per 50 metų tokių 
pranešimų buvo per šimtą. Tai iškalbingi 
laiškai, pilni pipiruotų žodžių neišmanan
čių kaimynų, šarlatanų ir prietarų adre
su. O tarp kitko švelnūs pranešimai apie 
vertingus išradimus. Bet tarp tų plepalų 
apšviesti Royal Society nariai rado ne
mirtinguosius olandų durininko ir krau
tuvininko išradimus, apie kuriuos suži
noti buvo didelė garbė lordams ir Gent- 
lemenams. Stebuklas iš stebuklų!

Bet atėjo atmintina diena, kuomet 
Leenwenhoekas žvilgterėjo per savo stik
lus į vandens lašą, Į paprastą lietaus la
šą, kurių milijonai krenta iš dangaus. Kas 
galėjo būti vandeny — tik vanduo? Jo 
duktė Marija žiūrėjo į jį linguodama gal
vą, ji turėjo 19 metų ir įdėmiai sekė „pus
kvailį“ tėvą! Vieną dieną ji pamatė, kaip 
tėvas paėmė mažus stiklo vamzdelius, 
įkaitino ugnyje ligi raudonumo ir ištem
pė į ploną plaukelį. Mylinti duktė — ji 
nenorėjo peikti tėvo! — bet kam, dėl Die
vo, jam buvo reikalingi tie ploni stiklo 
vamzdeliai?

Plačiai pravėręs akis, išsiblaškęs Leen
wenhoekas sulaužė vamzdelius į mažus 
gabaliukus ir išėjo į sodą prie molinio 
puodo, kuriame jis rinko lietaus vandenį, 
kad išmatuotų kritulių kiekį. Jis pasilen
kė prie puodo ir grįžo atgal į savo labo
ratoriją. Ten jis užmovė vamzdelius ant 
mikroskopo adatos. Ką sugalvojo geras, 
apykvailis tėvas? Žiūri per lęšius, kažką 
murma į savo barzdą... Staiga ji nugirdo 
sujaudintą šauksmą: „Eikit čia! Valio! Ši
tame lietaus laše — maži gyviai... Jie 
plaukia... jie žaidžia! Jie tūkstantį kar
tų mažesni, negu sutvėrimai, kuriuos mes 
galime matyti plika akimi. Žiūrėk čia! 
Matai, ką aš išradau!“

Tai buvo didžiausios garbės diena. 
Aleksandras Didysis atvykęs į Indiją at
rado milžiniškus dramblius, kurių nema
tė joks graikas, bet dramblys Indijoj bu
vo tiek paprastas, kaip graikui arklys. 
Koks buvo puikus Balboa, kuomet jis pir
mas iš visų europiečių pamatė Ramųjį 
Vandenyną! Tačiau Centralinės Ameri
kos indiečiams tas vandenynas buvo tiek 
pat pažįstamas, kaip Balboa — Vidurže
mio jūra. Kas kita Leenwenhoekas!

Tai buvo mažiausių gyvūnų pasaulis, 
gyvių, kurie nuo neatmenamų laikų gy
veno, kovojo, dauginosi, žuvo — ir joks 
žmogus apie tą nieko nežinojo. Jis pama
tė ištisas nematomųjų kartas, kurios ga
lėjo sunaikinti ištisas žmonių tautas, žmo
nių, kurių kiekvienas milijonus ir milijo
nus kartų didesnis už savo nematomus 
priešus. Joks ugnimi spiaudąs slibinas, jo
kia hydra su šimtu galvų nebuvo tokie 
baisūs, kaip tie tylūs žudikai, kurie nesi
gaili nei vaiko lopšy, nei didžiausio val
dovo. Ir dėka „apykvailiam“ durininkui, 
visose pasaulio šalyse nebeliko nė vieno 
žmogaus, kuris panorėjęs negalėtų pama
tyti to stebuklingojo pasaulio.

Antanas Leenwenhoekas buvo pirmas 
mikrobų medžiotojas.

Mirė tas didysis žmogus 1723 metais, 
91 metų amžiaus. Gulėdamas mirties pa
tale, jis nusiuntė pašaukti savo draugą 
Hoogvlietą. Jis nebegalėjo pakelti rankos. 
Jo paprastai blizgančios akys susidrumstė,

Gyvulių motinos meilė
Apie gyvulių prisirišimą ir ištikimybę 

galima būtų prirašyti storas knygas. Be 
abejo, kiekvienas iš jūsų žinotų naują pa
vyzdį iš savo gyvenimo.

Ne mažiau įdomi yra gyvulių motinos 
meilė, kurią ir jūs tikriausiai ne kartą 
pastebėjote. Ar nematėte, kaip teliukas 
glaudžiasi prie savo motinos arba links
mai aplink ją šokinėja? Ar negirdėjote, 
kaip liūdnai karvė baubia, kai jos vaikelį 
išveda?

Smagu matyti ėriukus pievoje ir moti
ną — avį, kuri juos nuolat laižo ir glosto. 
Kai mažutis paklysta, ji balsiai bliauna ir 
tik tuomet nusiramina, kai vėl pamato jį 
šalia savęs. Ir ožka myli savo ožkiukus 
ir moka juos savo ragais ginti. Jeigu jai 
atima mažyčius, ji mielai peni kitus, pav., 
kumeliukus ir net mažus vaikus, prie ku
rių ji labai prisiriša. Kitais atvejais užsi
spyręs gyvulys ne tiktai ramiai peni, bet 
ir pats priprastą valandą atbėga.

Pasakoja tokį įvykį: kartą kaime ožka 
žindė vaiką. Kai atostogos pasibaigė, vai
ko tėvai turėjo grįžti į miestą ir parda
vė ožką kaimiečiui. Pakeliui vaikas išalko 
ir pradėjo verkti, kad net motina nežinojo 
ką daryti. Tada ji išgirdo balsų mekeni
mą ir pamatė ožką, bėgančią paskui veži
mą. Toks gyvulio prisirišimas visus labai 
sujaudino ir tėvai ožką atpirko, pasižadė
dami rūpintis ja kol galės.

Katės ir šunes irgi labai myli savo 
mažyčius. Kaip rūpestingai katė slepia 
savo lizdą nuo žmonių akių ir išneša ka
čiukus burnoje, jeigu žmonės juos su
randa. Labai žiauriu būdu mažyčiai at
imami, nes mažai kas juos sutinka augin
ti. Juk kačių visuomet per daug!

Kartą moteris įmetė tris kačiukus į 
vandenį, nors nelaiminga motina gailiai 
kniaukdama ją sekė. Moteris nuėjo na
mo, o katė, nugalėdama savo įgimtą van
dens baimę, puolė į upę ir vieną po kito 
savo mažyčius išnešė.

Šuo labai ištikimas žmogaus draugas. 
Jis verčiau miršta badu, nei pasitraukia 

mirtis slėgė sušalusį kūną. Bet jis šnibž
dėjo:

„Hoogvliete, mielas drauge, būk toks 
geras, nusiųsk abu laišku išversti į loty
nų kalbą... Nusiųsk juos į Londoną, Į 
Royal Society“.

Toks buvo Leenwenhoeko testamentas, 
ir Hoogvlietas prirašė šiuos žodžius: Aš 
siunčiu jums, mokyti ponai, šią paskutinę 
mano mirusio draugo dovaną, tikėdama
sis, kad Jūs noromis priimsite jo pasku
tinius žodžius.

Taip mirė pirmasis mikroskopo išra
dėjas ir mikrobų medžiotojas. 

nuo mylimo pono lavono arba kapo. Nie
ko nuostabaus, kad jis ir savo mažyčius 
labai myli ir globoja. Niekas nedrįsta pri
siartinti prie kalės guolio, nes baimė, kad 
gali mažyčius atimti, sukelia jai nepa
prastą pyktį.

Ūkininkas turėjo geros veislės kalę, 
kurią imdavo su savim keliaudamas. Kar
tą ji atsivedė mažus 16 km. nuo namų. 
Ūkininkas norėjo ją ir 4 mažyčius parsi
vežti į namus, bet prieš tai turėjo atlikti 
įvairių reikalų. Grįžęs po kelių valandų, 
jis kalės neberado ir manė, kad žmonės jį 
apvogė. Piktas ir nusivylęs jis išvažiavo 
namo. Ką jis pamatė priemenėj? Dulki
na ir išvargusi kalė šildė savo mažyčius 
po savimi! Ištikima motina keturius kar
tus atliko 16 km. kelią, vadinasi, iš viso 
132 km. ir, be to, turėjo perplaukti plačią 
upę. 64 km. ji nešė savo mažyčius, vieną 
po kito, burnoje. Deja, nors ūkininkas ir 
jo žmona ja labai rūpinosi, ji mirė šalia 
savo vaikų, kurie užaugo stiprūs ir gra
žūs.

Vištos motinos meilė visiems gerai ži
noma. Juk ir žmonės dažnai sako: „Ji 
žiūri savo vaikus, kaip višta viščiukus“. 
Ir iš tikro: kas galėtų savo vaikais dau
giau rūpintis, kaip višta savo viščiukais 
kad rūpinasi? Visas jos gyvenimas pa
švęstas jiems: ji ieško jiems maisto, ve
džiojasi ir moko juos, niekuomet neišlei
džia jų iš savo akių ir drąsiai puola kiek
vieną, kuris drįsta prie jų prisiartinti. Ne 
viena katė turėjo progos įsitikinti, kad 
vištos snapas kietas ir jos sparnai tvirti.

Žąsis daug stipresnė už vištą ir todėl 
ji dar geriau moka ginti savo mažyčius. 
Vargas tam, kuris bando paimti vieną iš 
jų i rankas! Piktai šnybšdama ir plasno
dama savo sparnais, ji be galo smarkiai 
puola ir persekioja savo priešą, kol tasai 
visiškai pasitraukia. Aš pati niekuomet 
nenorėčiau užsitraukti žąsies rūstybės.

Bet žąsis ne tiktai pikta: ji irgi moka 
gražiai mylėti. Štai ką pasakoja Dr. 
Franklinas: „Ūkininko virtuvėje perėjo 
sena žąsis. Praėjo 2 savaitės ir žąsis stai
giai susirgo. Jausdama, kad jai nebeilgai 
teks gyventi, ji išbėgo į kiemą ir, matyt, 
paprašė jaunesnę žąsį užimti jos vietą 
lizde. Jauna žąsis, kuri iki šiol niekuomet 
nebuvo buvusi virtuvėje, dabar nuėjo ten 
ligonės lydima. Atėjusi tuoj atsitūpė ant 
kiaušinių, o senoji žąsis netrukus nugai
šo“.

Ar reikia dar ką nors pridėti? Juk šie 
pavyzdžiai, — o panašių atsirastų šimtai, 
— aiškiai parodo, kokia stipri motinos 
meilė gyvulių ir paukščių tarpe. Šį kartą 
kalbėjome tiktai apie naminius gyvulius 
ir paukščius, gal kitą kartą pasiseks pa

kalbėti apie laukinius. A. L.
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Vakaras praėjo linksma, skau
tiška nuotaika. Skautės gavo 
nemaža ir pelno.

Draugovė pasiryžusi šiais 
mokslo metais daug nuveikti,

UTENA.

Uteniškiai, ilgai Skautų Aide 
nesirodę, pagaliau panoro apie 
savo skautiškąjį veikimą pasi
pasakoti ir kitiems broliams ir 
sesėms.

Pastaruoju metu Utenos v. 
gimnazijoje veikia šie skautų- 
čių vienetai: skautų I dr. J. Ba
sanavičiaus draugovė, vadovau
jama energingo draugininko, 
sklt. A. Pelakausko (VIII kl.), 
skaučių Mildos dr-vė, kuriai nuo 
šių mokslo metų pradžios vado
vauja nauja draugininke — gim
nazijos mokytoja p. K. Steikū- 
nienė, ir skautų—vyčių dr. V. 
Kudirkos būrelis.

XI.15. įvyko reikšminga dr. J. 
Basanavičiaus dr-vės sueiga. 
Šioje sueigoje senasis dr-kas, 
sklt. A. Pelakauskas, patekęs iš- 
leidžiamojon g-jos klasėn ir to
dėl atsisakęs nuo savo pareigų, 
keletu žodžių atsisveikino, kaip 
dr-kas, su savo dr-ve. Šios dr- 
vės vadovavimą perėmė skit. St. 
Vaškelis (VII kl.), kuris irgi ke
liais žodžiais papasakojo apie 
busimojo veikimo gaires, užda
vinius ir kt. Toliau dr. J. Basa
navičiaus dr-vės 15 metų nuo jos 
įsikūrimo sukakties proga dr-vės 
adjutantas, v. sklt. J. Dačinskas 
(VII kl.), paskaitė šios dr-vės 15 
metų veikimo apžvalgą. Po to, 
sudainavus keletą skambių skau
tiškų dainelių, sueiga buvo 
baigta. J. Repečka.

DĖMESIO, PANEMUNIS EINA!

Mes einam į antrus savo drau
govės gyvenimo metus. Praeitą 
rudenį šiuo laiku pamatėm pir
muosius Skautų Aido numerius 
ir pirmąsias sueigas. Dabar, nors 
mūsų dar ir nedaug tėra, bet jau 
turime dvyliką davusiųjų įžodį, 
penkias uniformas, pasiūtas mū
sų tėvelių ir penkias — rėmėjų, 
penkiolika Skautų Aido prenu
meratorių, draugovės dėžę, nau
ją gražią draugovės gairę ir, kas 
svarbiausia, rėmėjų draugiją. 
Pirmieji, kurie parėmė mūsų 
reikalus lėšomis, buvo apylinkės 
ūkininkai R. Bulovas ir VI. Mi
ronas. Gi ponia O. Šležienė ir 
panelė M. Zakrytė — mūsų rė
mėjos, padėjo mums ne tik lėšo
mis, bet ir darbu. Mūsų drau
govės įsteigėjas ir pirmasis drau
gininkas sk. v. Taliunevičius dėl 
tarnybos pasitraukė iš draugi
ninko pareigų ir dabar gauname 
naują draugininkę O. Černienę.

S.

BIRŽŲ NAUJIENOS.

— Į Biržus buvo užėjęs kaž
koks paslaptingas miegas. Visi, 
išskyrus mergaites, kurį laiką 
miegojom. Dabar bundam. Pir
mieji pabudo jūrininkai su vai- 
devutiečiais.

— Pernai jūrininkų buvo ati
darytas kooperatyvas. Bet šie
met susilikvidavo. Gimnazijos 
vadovybė įsakiusi likviduotis.

— Ne tarnybos metu skau
tams dėvėti uniformą draudžia
ma. Šulas.

KRAKĖSE DARBAS EINA.

D. L. K. Kęstučio dr-vė nete
ko vadų ir darbas buvo sustojęs. 
Dr-kas vyr. sklt. J. Ringaitis iš
sikėlė kitur gyventi, dr-vės adj. 
vyr. sklt. A. Urba išvyko į A. 
Fredos sod. ir darž. mokyklą ir 
kurį laiką dr-vė ilsėjos, bet da
bar vėl ėmėsi energingo darbo. 
Dr-vei vadovauja vyr. sklt. mok. 
V. Sadauskaitė ir mok. Bogutie- 
nė, kurios ėmėsi iniciatyvos dr- 
vę kelti iš miego ir jau matosi 
gražūs darbo vaisiai. Dr-vėj su
tvarkyta skilčių sistema ir yra 4 
skiltys. Dr-vės sueigos šaukia
mos kiekvieną mėnesį ir yra 
įdomiai pravedamos. Be to, 
skautams daug padeda mokyklos 
ved. mok. p. J. Jankauskas, ku
ris aktyviai dalyvauja dr-vės 
darbe. Jaunesniųjų skautų-čių 
dr-vė, vadovaujama vyr. sklt. 
mok. V. Sadauskaitės, irgi pui
kiai veikia. Senas lapinas.

SUNKIOS DIENOS LAILŪNIE- 
CIAMS.

Ten, kur ties Levens krantais 
sueina Rokiškio,' Panevėžio ir 
Biržų apskrities sienos, mes tu
rime savo Lailūnų dr-vę, kurią 
sudaro, teisingiau — sudarė, du 
būreliai Lebedžių ir du — Ra- 
džiūnėlių mokykloje. Beveik visi 
turime savo laikraštį Skautų 
Aidą, nors pirmaisiais metais, 
įsisteigus dr-vei, nedrįsome savo 
lėšomis užsisakyti ir teskaitėme 
tik tuos Sk. Aido nr., kuriuos 
mums padovanodavo dr-vės 
įsteigėjas ir pirmas mūsų drau
gininkas sk. v. Taliunevičius. Ir 
viskas dabar būtų gerai, tik vėl 
bėda: mūsų draugininke, Lebe
džių mokytoja, Steponaitytė, dėl 
nesveikatos laikinai pasitraukė 
nuo pareigų, o Radžiūnėliuose 
užsidarė mokykla ir vieni atli
kę turim išsiskirstyti po kitas 
kaimynines mokyklas. M.

PANEMUNĖLIS.

— Panemunėlio VI skaučių 
draugovė XI.15. suruošė vakarą. 
Vaidinta trijų veiksmų veikalas 
Ponia Barbė. Vakaras pavyko 
kuo puikiausiai, publikos buvo 
daug. Gautasis pelnas skiriamas 
draugovės vėliavai įsigyti. Drau
govės sueigos daromos dažnai, 
yra gyvos, nuoširdžios, linksmos.

— Kun. J. Katelės draugovė 
pradėjo daryti draugovės suei
gas. Pirmoji įvyko XI.15. Su
eiga praėjo gyvai. Buvo pasi
kalbėta iš vasaros stovyklos gy
venimo įspūdžių. Pašnekesį lai
kė draugininkas skilt. Jonas Ta- 
mošiunas. Draugovės uždarymas 
buvo baigtas tautos himnu.

Satekšnos sūnus.

KUPIŠKIS.

Nesnaudžia ir Kupiškio Gra
žinos draugovė, vadovaujama 
mok. vyr. skilt. J. Januškevi
čiūtės.

Po vasaros atostogų dr-vė 
spėjo tinkamai susitvarkyti. 
Skiltyse sparčiai dirbama. Iš 
skiltininkių ir paskiltininkių su
daryta atskira (lavinimosi) skil
tis.

XI. 14 įvyko, progimnazijos sa
lėje, šeimyninis vakaras. Vaka
ras surengtas pačių skaučių jė
gomis. Vakaro programa įdomi, 
gyva ir skautiška. Scenos vaiz
deliai Julės vardinės ir Laimės 
paslaptis sukurti mokyt, p. Jur- 
gelaitės. Vaizdeliai savo turiniu 
ir dvasia atitinka skautišką idė
ją- 

Skautas 
išradėjas.

pav., sutvarkyti dr-vės buklą, 
surengti sanitarinius kursus, Še
fo vardinių proga sukurti lau
žą, surengti stovyklą ir kt. Lin
kiu joms šiuos pasiryžimus įgy
vendinti.

Psktn. V. Lukošaitė.
— IX.13. skautų ugniagesių 

Šv. Florijono dr-vės 15 skautų 
lankėsi Kaune Pabaltijos ugnia
gesių suvažiavime ir IX.15, ta 
pati Šv. Florijono draugovė 
šventė 1-rių metų sukaktį. Drau
govei nuo įsikūrimo iki šiol va
dovauja vyr. skiltn. Juoz, Svit- 
kauskas.

KLAIPĖDOS AIDAI.

Klaipėdos moksleivių tarpe 
skautybė yra jau labai paplitu
si. Vytauto D. gimnazijoj veikia 
dvi draugovės: mergaičių Jūra
tės ir berniukų D. L. K. Kęstu-
čio. Ji Klaipėdos tunte yra pir
miausia, prieš 11 metų įsikūru
si. Pirmasis jos draugininkas 
buvo psktn. M. Gelžinis (dabar 
Santaros vadas), antrasis — 
psktn. E. Petraška, trečiasis — 
psktn. A. Grudzinskas ir dabar
tinis psktn. J. Gepneris. Drau
govė sparčiai auga ir didėja. 
Dabar septyniose (1. Gaidžių, 2. 
Šernų, 3. Vanagų, 4. Žvirblių, 5, 
Elnių, 6. Lapinų ir 7. Erelių) 
skiltyse yra 65 skautai, ir nu
matoma iš dr-vės padaryti dvi.

Išvykus draugininkui atosto
gų, jo pareigas perėmė dr-vės 
adj. skilt. J. Spertalis, o adju
tanto — dr-vės skilt. S, Liuži
nas. Bet darbas nesustojo.

Buvo surengta vienos paros 
iškyla į Lankupius; iškyla pui
kiai pasisekė.

Buvo dar patikrinti sportiniai 
rezultatai. Atsirado net tokiii 
„čempionų“, kurie būtų nepa
darę gėdos buvusioj olimpiadoj. 
Vanagų skiltis paskelbė dr-vės 
skiltims žaidimų konkursą, ku
ris greit įvyks. Laimėjusiai skil
čiai bus įteikta dovana — ver
tinga skautiška knyga.

Sugrįžus dr-kui, norime įsigyti 
daugiau patyrimo laipsnių ir 
specialybių, ir dabar ruošiamės.

S. Liū-nas.

Mano tikėjimo dalim yra visada rasti teigiamą gy
venimo pusę. (Alcott),
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skautas naudingas ir padeda artimui
Seselės, broliukai! Noriu štai jums pa

pasakoti du atsitikimu, kurių aš, nors ir 
seniau matęs, neužmiršau. Mat, jie man 
padarė gilaus įspūdžio.

Buvo graži vasaros diena. Saulutė sa
vo karšta akimi žiūrėjo iš aukštybių ir 
šypsodamosi, kaip linksmos skautukės ir 
skautukai, glėbiais žarstė savo spindulius 
žaliuojančiai žemei. Visa, kas buvo gyva, 
slėpėsi nuo didelio karščio, ieškodami pa
vėsio. Aš sėdėjau pamiškėje po medžiu. 
Nuo miško pusės dvelkė vėsuma, o netoli 
esančio skruzdėlyno kvapas kuteno mano 
nosį. O jūs gi žinote, kad aš esu didelis 
padauža, todėl ir šiuo kartu pamaniau: 
vai tu karštoji saulute, jei galėčiau tave 
pasiekti, tikrai tau šposą iškrėsčiau — pa
ėmęs šalto vandens ąsotį kad pilčiau ant 
tavo plikės, tai liautumeis mus taip kepi
nus. Bet štai, lyg mano mintį supratęs, 
tamsus debesėlis, iš kažkur atklydęs, už- 
čiuožė virš saulutės, o aš įbedžiau akis į 
žemę, tartum bijodamas, kad saulutė visai 
neužsimerktų. Mano mintys atsidūrė pas 
skruzdėlyną. Pakėlęs galvą pažiūrėjau į 
spyglių krūmą, supiltą po viena egle ir 
pagalvojau, kad viena skruzdėlaitė ir vi
są savo amžių nebūtų to padariusi, bet 
kai daug skruzdėlių susibūrė talkon ir, 
vienos kitų padedamos, po spyglį, po ša
pelį sunešė didžiulį skruzdėlyną. Toks 
mano galvojimas greitai pasitvirtino. Įsi
žiūrėjęs į žemę, aš pamačiau, kaip viena 
skruzdėlaitė miško takeliu vilko didelį 
šapą. Bet štai šapas užkliuvo ir skruzdė
laitė betempdama apvirto. Tuo tarpu, pro 
šalį bėgo kelios kitos skruzdėlaitės. Pa- 
mačiusios, kas jų draugę ištiko, jos nenu
bėgo tolyn, bet, prikėlusios apvirtusią 
skruzdėlaitę, kibo visos į šapą ir nuvilko 
į skruzdėlyną.

Dabar kitas atsitikimas. Ir tuokart 
švietė skaisti saulutė. Tik jos spinduliai 
nebuvo tokie karšti, o žemė buvo pasi
puošusi baltu spindinčio sniego apklotu. 
Nuo stogų varvėjo vandens lašeliai, o gat
vės, keliai ir takeliai buvo labai slidūs. 
Buvo atodrėkis. Gatve ėjo susikūprinusi 
senelė. Ji nešėsi ryšulėlį 

buvo prisirinkusi netoli miesto esančiame 
miškelyje. Eidama gatve, senelė paslydo 
irk pargriuvo, o žagarų ryšulėlis nusirito 
į kitą gatvės pusę. Tuo tarpu pro šalį bė
go 3 berniukai. Visi jie ėmė juoktis, sa
kydami: „Ot, senė pargriuvo!“, bet nė 
vienas jų nepadėjo senutei atsikelti. O 
padėti jai panešti žagarus jie ir nemanė.

Pagalvokime dabar iš ko mes turėtu
me imti pavyzdį, iš skruzdėlaičių ar iš tų 
trijų berniukų? Žinoma, iš skruzdėlaičių, 
kurios radusios nelaimės ištiktą savo 
draugę nebėgo tolyn, bet grįžo atgal, pa
dėdamos pakelti naštą.

Tad, seselės—broliukai, mokykimės iš 
skruzdėlaičių ir stenkimės visur ir visuo
met padėti artimui. Tik pagalvokime, kiek 
daug vargo pakelia ir kiek prakaito iš
lieja milijonai darbininkų, gamindami 
mums gyvenimui reikalingus ir naudin
gus daiktus. Pasakykite, ar jūs nors kar
tą esate pamąstę, kiek žmonių turi dar
buotis vien tik dėl to, kad rytą jums pus
ryčiai ant stalo stovėtų? Štai jūs nekartą 
rytą gėrėte kavą. O ar nors vienas pa
mąstėte, kaip turėtumėte būti dėkingi 
tiems darbininkams, kurie karštame Bra
zilijos krašte tą kavą rinko, paskui per 
jūras vežė, malė ir jums pardavė? Gi kas 
pagamino šiltas ir gardžias bandutes ir 
riestainius, kuriuos su kava valgėte? Jūs 
nepagalvojote, kad kepyklų darbininkai 
per naktį, kai jūs šiltose lovose miegojo
te, jas kepė tam, kad atsikėlę gardžius 
pusryčius turėtumėte. O kur dar cukrus, 
sviestas, pienas? Kiek ten darbo ir žmo
nių sveikatos įdėta? Ir vis kad jums būtų 
gera. O jei aš dar imčiau pasakoti, kaip 
atsirado tie indai, kuriuose jums pusry
čiai patiekti, tie baldai, kuriais pusryčius 
valgydami naudojatės, tai pamatytumėt,

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAZ
Skautai turi paprotį KASDIENĄ PA

DARYTI BENT VIENĄ GERĄJĮ DAR
BELĮ.

Ar tas paprotys Tau žinomas? 

žagarų, kurių/yyyyyyyyyyyyyyyyyyy

kad šimtai darbininkų iš viso pasaulio 
kraštų dirbo tam, kad jūs pusryčius tu
rėtumėt. Arba štai kiekvienas jūs turite 
švilpuką. O kad tie švilpukai mokėtų į 
jus prakalbėti ir kad jūs išgirstumėte, ką 
jie girdėję ir kad pamatytumėt, ką jie 
yra matę, kai tūkstančiai sulinkusių dar
bininkų, kurie duonos kąsniui užsidirbti 
kalnuose geležies rudį kasė, didžiulėse 
krosnyse ją lydė, paskui skardą gamino, 
o iš jos švilpukus. Tuomet jūs tik gal su
prastumėt, kad tie darbininkai yra jums 
artimi, ir kad jiems turite dėkingi būti. 
Bet tik gerai pamąstę suprasite tai, o su
pratę neniekinsite kad ir suodžiais ap
rūkusių fabriko darbininkų, nesielgsite 
žiauriai ir su savo tarnaitėmis, nes jie visi 
yra jūsų geradariai ir savo darbą jūsų ge
rui aukoja. Jiems turite būti malonūs ir 
kuo galėdami padėti; džiaugtis jų džiaugs
mu ir liūdėti dėl jų nelaimės.

Seselės—broliukai, ar jūs matėte pievų 
straiges? Kai straigė nori patirti, kas ap
linkui dedasi, ji pirma iškiša savo čiup- 
tukus, kurie panašūs į du rageliu. Tais 
čiuptukais straigė moka visa patirti. O, 
kaip gera būtų, kad žmonės tokius čiup- 
tukus turėtų, kuriais galėtų artimo jaus
mus pažinti...

Kartą traukinėlyje mačiau, kaip du 
berniukai ėmė juoktis, kai į traukinėlį 
įlipo verkianti moteriškė. Aš pamaniau, 
kaip būtų gera, jei tie berniukai, kaip 
straigė, turėtų čiuptukus ir jais pirma 
patirtų, ko moteris verkia. Dabar jie ne
mokėjo atjausti artimo nelaimės ir kada 
moteris verkė — jie juokėsi. Keli tūks
tančiai metų atgal tolimame Afrikos kraš
te, Egipte buvo išleistas ir ant pirami
džių — didžiulių akmens paminklų — iš
kaltas toks įsakymas: „Neprivalai juoktis, 
kam nors verkiant, nei verkti, kam nors 
juokiantis“. Taigi ruoškimės įsigyti tų 
ypatumų, kad galėtume džiaugtis, kada 
artimas juokiasi ir liūdėti, kai jis verkia. 
Pakėlę dangun rankas, pasižadėkime vi
sad būti naudingais ir padėti artimui.

Būsime naudingais ir padėsime arti
mui!

327

18



ūsų pačių dacoetlai
Pabandyk nupiešti čia matomus dalykus.
Jei nupieši ant tamsaus popieriaus, tai iškarpyk ir savo iškarpas su- 

lipdyk ant šviesesnio popieriaus — turėsi tokius pat paveikslus, kokie yra 
šiame puslapyje nupaišyti.

Laputę, šuniuką ir žirafą iškirpk iš popierio. Iškirpk taip, kad jie pa
statyti stovėtų. Jei primiršai kaip tą padaryti, tai pažiūrėk praeitam 
Skautų Aido nr. (299 puslp.).
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Iš mokinių dienoraščių Vilkiukas

Su rogutėm nuo kalno
Lapkričio mėn. pabaigoje šiemet jau 

stiprokai pašalo, o pradžioje gruodžio ge
rokai ir pasnigo. Grioviuose ir daubose 
sniego buvo net „iki ausų“.

Vieną šeštadienį paskutinę pamoką 
mokytojas pasakė tokią linksmą naujieną, 
kad dar ir dabar prisimenu, kaip ją iš
girdusi pašokau iš suolo, o suolo durelės 
su trenksmu užsidarydamos buvo liudi
ninkės mano džiaugsmo. Bet aš pati vos 
dėl to nenukentėjau, likdama po pamokų. 
Tačiau mokytojas, matyt, suprato mane 
tai padarius be blogos valios. Nors aš, 
anot Inokytojo, buvusi gera mokinė, bet 
dar geresnė padauža. Man tai nevisai bu
vo suprantama, kaip galėjo manyje su
tilpti ir gera mokinė ir padauža. Bet jei 
mokytojas taip sakė, tur būt, taip buvo.

Pirmiausiai mokytojas paklausė, kas 
turi rogutes. Daugiau kaip pusė mokinių 
pakėlė rankas.

— Aš turiu net dvejas, — pasakiau.
— Užteks tau ir vienų galvai nutrūk

ti, — atsakė mokytojas.
Jis žinojo, kad rogutės ir dideli pus

nynai, tai didžiausias mano džiaugsmas.
— Rytoj po pietų susirinkite mokyk

lon su rogutėmis. Susirinkite, kurie nori
te rogutėmis nuo kalno pasilaidyti ir plau
čius pravėdinti, — baigė mokytojas.

Gerai, kad tai sužinojom tik paskutinei 
pamokai pasibaigus, o tai nebūtumėm ga
lėję ir nusėdėti. 

* *
*

Sekmadienis. Lauke tik kokie 2—3 
laipsniai šalčio. Dangus, lyg pro retą rė
tį, sijoja pūkuotas snaiges. Mėgstu tokį 
orą. Tokiu metu niekuomet kambary ne
sėdžiu. Ir nešalta, ir gražu, ir malonu. O 
šiandie ir retežiu pririšę nenulaikytų 
kambaryje. Tik vargas, kad yra ir už re
težį stipresnių saitų — tai tėvelių valia. 
Jie moka ir nepririšę nulaikyti. Užtektų 
jų vieno „ne“ ir sudie mylimi pusnynai. 
Bet aš moku prie tėvelių prieiti. O, ir dar 
kaip.

Mamytė ir tėvelis mane dažnai lape 
vadina. Jei taip, tai aš ir turiu mokėti, 
kaip iš jų išprašyti, ko noriu. Bet kai 
reikalas eina apie mokyklą ir mokytoją, 
tėveliai mano niekuomet nesipriešina. Tė
velis sako, kad mokytojas — tai antras 
mano tėvas: aš privalau jį gerbti, jo klau
syti. Taip, rodos, ir darau.

♦ ♦
*

Šiandie jau pusryčius valgydama pasa
kiau, kad po pietų noriu su rogutėmis 
vykti į mokyklą, iš kur su mokytoju vyk
sime nuo kalno čiuožti ir prašiau mamą 
anksčiau pietus paruošti. Nei tėvelis, nei 
mamytė nieko nesakė. Vadinas, pritaria. 
Puiku. Bet tas laikas taip išlengva slenka. 
Rodos, imtum ir pastūmėtum, kad galė
tum.

Pagaliau pietūs. Greit valgau ir jau 
brendu pusnimis. Pakeliui paimu Rožytę 
ir Danutę. Mokytojas dar tik pietų ruo
šiasi, o mes jau ir mokykloje.

— Oo, kaip jūs anksti. O gal mamytės 
jus nubaudė ir už bausmę išvijo pietų ne
davusios, — juokavo mokytojas, pamatęs 
mus prie mokyklos atėjusias. — Eikite į 
klasę pasišildyti, kol susirinks daugiau.

Nepraėjo nė pusvalandžio ir mokinių 
prigūžėjo pilna mokykla. Ir visi buvo 
„važiuoti“ — nė vieno pėsčio. O koks 
rogučių įvairumas!... Nevienas, eidamas 
pro šalį, galėjo pamanyti, rogučių paro
dą ruošiant.

Tuo tarpu ir mokytojas papietavo.
Kad nekliūdytumėm vieni kitiems, su

sitvarkėme virtinėn: mergaitės pirma, 
berniukai paskui. Tokia eisena patraukė
me per kaimą, ant Puidoko kalniuko. O 
žmonės, pamatę tokią eiseną, smelkėsi į 
langus arba bėgo laukan pažiūrėti. Mes 
dar išdidžiau žengėme traukdami rogutes, 
nes matėme, kad mumis stebisi.

Štai ir kalniukas — mūsų žygio tiks
las. Nuo jo leisdamasis, smagiai užleki 
ant kito kalniuko, o nuo šio — ant tre
čio ir pagaliau nučiuoži toli į pelkę.

Kaip virtinėj žygiavome, taip ir nuo 
kalno ėmėm vienas paskui kitą leistis.

UŽUOMARŠA. J. Martinaičio karikatūros ir žodžiai.
Skautų Stabe nusiskundžia, kad gaunamos perlaidos, kuriose 

nepažymėta, kuriam reikalui pinigai siunčiami, kartais tokios 
perlaidos būna net be siuntėjo adreso.

1. Skautui Vėdarui smagu — 
Jis jau turi pinigų.
Džiaugias eidamas į paštą 
Jis be galo ir be krašto.
Pinigai eis Skautų Štabui.
Na, tai laukit — viso labo!

3. Gavo pinigus Štabe.
Kur juos dėt — nė a nė be!
Vėdaras nerašo nieko.
Kaip gi pasakyt jam dėkų?
Kaip gi parašyt jam laišką, 
Turint adresą neaiškų?

RYTMETINĖ IR VAKARINĖ JAUNES
NIŲJŲ SKAUTŲ MALDA:

Gerasis Dieve, ačiū Tau, kad leidi man
gyventi, džiaugtis ir žaisti Tavo gražia
jam pasaulyje. Padėk man, kad vis labiau 
Tave mylėčiau ir būčiau geresnis(ė), kaip 
ligi šiol buvau. Saugok ir globok, o Die
ve, mano tėvelius, mūsų brangią Tėvynę 
ir visus žmones. Amen.
/yyWWWWWWWWY
Baisiai smagu!... Ausyse švilpia vėjas, o 
plaukų pluoštai, neįstengdami kartu su 
manim lėkti, bet ir nenorėdami atsilik
ti, tik plevėsavo įsitempę ir šimtais įvai
riausių balsų švilpė. O Justukas, paskiau
siai važiuodamas, norėjo pagudrauti. Jis 
aukštieninkas atsigulė ant rogučių, kojas 
iškėlė viršun, o prisiminęs knygoje skai
tytus žodžius: „Jonai, kūmai, ar rūkst dū
mai“, ėmė dainuoti ir pasileido nuo kal
niuko. Bet čia įvyko nelaukta: rogutės, 
pataikiusios į duobutę šokterėjo, o Jus
tukas, nustojęs pusiausvyros, žnektelėjo į 
sniegą ir nesulaikomai kūliu ėmė ristis 
nuo kalno. Jo rogutės, netekusios vairuo
tojo, šokinėdamos nušvilpė pakalnėn. Pats 
Justukas, kol pasiekė pakalnę, gerokai pa
glostė savo šonelius. Ir mokytojas nespėjo 
jį nutverti. Bet daugiau, tur būt, nenorės 
tokius akrobatiškus numerius rodyti.Rūta

2. Štai jis atkarpą užpildė.
Džiaugsmas skruostus jam sušildė.
Štabas jam atsiųs ko reikia.
Viso gero! Likit sveiki!
Pasirašė jis dailiai:
Simas Vėdaras. Šiauliai.

4. Laišką Vėdaras rašys,
Štabą aiškintis prašys:
Kur pradingo jo trys litai?
Kodėl jam nesiunčia kvito?
Ak, iš Vėdaro šio laiško
Bus ir Štabui viskas aišku!• ••••••••••••••••••••••••••e*
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(Tęsinys iš 10 nr.).

ALPUKAS PAS ŠIAURIEČIUS.
— Slinkime toliau.
— O gal geriau sugrįžus atgal. Jie te

nai negali būt.
Keturi medžiotojai atsargiai slinko 

pelkių kimsynais, labai atydžiai kažko 
ieškodami. Geriau sakant, tai buvo trys 
medžiotojai ir šiųjų paimtas vienas šiau
rietis, vadovas, geriausiai žinąs visas 
Šiaurės pelkes ir paukščių lizdus.

Vienas, jau turėdamas rankoj kaip tik 
šauti užtaisytą šautuvą, vis savo ginčijo:

— Aš sakau, kad čia nieko nebus.
— Pamatysim. Juk aš aiškiausiai dar 

ir jums parodžiau. Skrido gervė ir ne- 
peraukštai. Gervė kaip gervė. Nieko nė 
negalvojau. Tik kyšt kažkieno antra gal
va užu jos. Iš sykio ir savo akim neti
kėjau...

— Gal apsirikai? —• pastebėjo kitas.
— Visiškai ne. Žiūriu tik — vaiko 

besama! Pažiūrėsim, kas ten yra.
Vėl palengva ir atydžiai dairydamie

si ėjo pirmyn.
— Žinot, ponai, čia jų nerasime, — 

staiga pastebėjo vadovas.
— Aš tikriausiai mačiau, kad čia pa

sislėpė, — vis ginčijo tasai, kuris matė.
— O, ponai, gervė labai gudrus paukš-

tis! Ji puikiausiai moka pasislėpt ir nie
kas jos neberas, išskyrus ją pačią ir...

— Sakyk!
— Ir... mane, ponai! Bet jei jūs tik 

panorėsit, aš nuvesiu į slapčiausią tokią 
vietą, kur pavojuose paukščiai visuomet 
pasislepia.

— Vesk! Dvigubai atlyginimo gausi.
♦ ♦ ♦

Iš tikrųjų, vieta tikrai slapta. Krū
mokšniai. Aplink ir vėl krūmokšniai. Gi 
žolė kimsynų ligi kelių pasistiepusi.

Visi keturi, medžiotojai ir jų vadovas, 
slinko ir jau labai dairėsi.

— Prižadu. Sakiau, dvigubai atlygini
mo gausi, jei tą vaiką surasi, — drąsino 
vadovą anas medžiotojas.

Šit, beveik iš pat pryšaky ėjusio kojų 
paspruko pora ančių.

— Šauk! — du atsilikę prišoko prie 
pirmojo.

— Galiu lažybų eit, kad tada buvo 
gėrvė, o ne antis. Tą gervę aš dabar ir 
kažin kur pažinčiau. Taip gerai įsidėmė
jau.

Medžiotojai slinko tolyn.
Kiek toliau pasigirdę gervių šauksmai 

vėl nutilo. Dabar medžiotojai įlindo į 
krūmokšnius.

Vėl beveik iš pat ėjusių kojų paspru
ko dar viena antis. O vienas pastebėjo 
kiek toliau lyg gervė pasislėpė.

— Ei, Konto! —• pašaukė vienas 
tą, juos vedusį, vadovą.

— Tur būt, atsiliko.
— Užu krūmų ten...
— Konto! Ei... Čionai.

Tylu.
— Neatsiliepia?..
— Negirdi.
Šaukiantysis pridėjo prie lūpų rankas:
— Ei, Konto, ateik!
Vėl tylu.
— Nieko negirdėjot?
— Tyli, kaip žemė,
— Išeik už krūmų pakviest.
Tik atbėga po minutės ieškotojas.
— Konto nebėr...
— Ką?..
— Tušti laukai tik.
— Ar pabėgo?
— Nieko nematyt...
— Nelabasis... — sukeikė medžioto

jas, tvirtai suspaudęs rankose šautuvą.
—. Matomai pagrobė vaiką suradęs, — 

po kiek laiko pridūrė, — bet prisiekiu: 
už tokią apgavystę pirmam susitikime at
mins nelabasis mano ranką.

♦♦ ♦
Tuo tarpu buvęs medžiotojų vadovas 

Konto galvotrūkčiais sugrįžo į savo na
mus. Šiandien jo namuose nepaprasta 
šventė, nors ir šiaip pas jį švenčių ne
stinga. Jo vyresniajam sūnui Ami šian
dieną sueina lygiai dvylika vasarų.

Kiškis ir 
beždžionė 

(Negrų pasaka).

— Ei, tu, drąsuoli! — pasakė Bež
džionė Kiškiui. — Vis tu dairais, vis 
žvalgais į visas šalis! Valandėlės nepa
sėdi ramiai!

— Verčiau pasižiūrėk į save, — atšo
vė Kiškis. — Mat, kaip mėgsti kasytis, 
vis kasais ir kasais!

Ir nusprendė abudu: kiaurą dieną, 
nuo saulėtekio iki saulėlydžio, tupėti gre
ta nesijudindami. Kiškis pasižadėjo nesi- 
žvalgyti į šalis, nesidairyt. Beždžionė pa
sižadėjo iškęst nepasikasius.

Atėjo paskirta diena. Vos saulutė 
prašvito, draugai jau susėdo prie vienas 
kito. Kiškis įsmeigė akis į žemę. Bež
džionė sėdi ramiai, rankas ant krūtinės 
sudėjus; nė pirštų nekrutina.

Taip ir tupėjo iki vidurdienio. Pri
trūko Beždžionei kantrybės, ji ir sako:

Visi sako, kad Ami nepaprastas žmo
gus užaugsiąs. Prieš dvylika vasarų, 
krikštijant, ir pagal paprotį tėvui skai
tant visus protėvių vardus, vaikas pasi
rinkęs garsaus ir labai išmintingo jau mi
rusio senelio vardą Ami*).

Ami dabar sėdėjo prie gausiai ap
krauto stalo ir vidury daugelio svečių.

*) Pas šiaurės gyventojus eskimus, ta
pius ir kitus yra paprotys vaikus krikš
tyti giminės protėvių vardais. Laukiama 
iki vaikas pradeda rėkt. Tada vyriausias 
šeimynos asmuo sako ar skaito visus pro
tėvių vardus, arba išskaitęs vėl kartoja 
iki tol, kolei ties kokiu vardu vaikas nu
stoja rėkt. Tada sako, kad vaikui šis var
das patikęs ir tuo pačiu taiku protėvio 
dvasia, kurio vardą jis priėmė, įein&nti 
per uždaras duris ir apsigyvenanti tame, 
kuriam jo vardas patiko.

(B. d.).

— Kai buvau kare, kulkos sužeidė 
mane štai čia ir čia, ir dar šičia, ir dar 
štai čia!

Pati pirštu rodo, į kurią vietą patai
kė kulkos, ir vis krapšt, krapšt, pasika
so, lyg netyčia.

Kiškis — tas kentėjo, taikėsi, bet ne
galėjo savo akių suvaldyti. Štai jis ir 
sako:

— Kai aš buvau kare, iš visų pusių 
buvo užpuolę mane priešai. O aš iš bai
mės nežinojau nė kur pasidėti, šen bėgu, 
ten bėgu, ir į kairę, ir į dešinę!

Ir kur tik rodė Kiškis, vis į tą pusę 
akis kraipė.

Taip ir ištupėjo Kiškis su Beždžione 
iki saulėlydžio, ir abudu ištaikė juk savo 
žodį: Kiškis nė karto neapsidairė, o Bež
džionė nė karto nepasikasė.

Išvertė T. Š.
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lijos^U^šriLufės oacdInes
— Ką darysime popiet? — paklausė Vi

li j amas savo draugų.
Rytas vis dėlto praėjo ne blogai.
Jie meškeriojo prūde sulenktom špilku- 

tėm, pritaisytom prie ilgų virvių ir ilgų 
lazdų; jie ištraukė daugybę žolių ir seną 
konservų dėžutę, o Jonas net gyrėsi paga
vęs tikrą žuvį, tik ji paskutinę minutę pa
sprukusi?

— Ji buvo didelė, graži žuvis, — pasa
kė jis, sekdamas suaugusiųjų pavyzdžiu.

— Be abejo, — pajuokė jį Vilijamas. 
— Tokia didelė, kad niekas jos nematė. 
Jeigu jau taip buvo, kodėl mūsų nepašau
kei: būtume pažiūrėję.

— Aš nenorėjau jos išbaidyti, — pasa
kė Jonas ir, pamėgdžiodamas draugo bal
są, pridūrė: — Keista, kad tu to nežino
jai. Keista, kad nežinojai, jog tavo šauks
mas ir klykimas visas žuvis išbaido. Da
bar nesistebiu, kad tik seną skardinę su
žvejojai, kuri nieko negirdi. Man atrodo, 
kad visoms žuvims apylinkei nuo tavo 
šauksmo galvą skaudėjo. Ta, kurią aš pa
gavau, atrodė tikra ligonis.

Vilijamas nustebo, bet greit atsigavo.
— Ji tikriausiai buvo keista ir net la

bai keista, — pasakė jis. — Žinoma, jeigu 
ją bendrai pagavai.

— Ar tu nori pasakyti, kad aš jos ne
pagavau? — įsižeidė Jonas, įtartinai su
kandęs dantis.

— Aš tik sakiau, kad niekas tavo žu
vies nematė ir turėtumei pasiskolinti aki
nius, kad galėtumei atskirti žuvį nuo kitų 
daiktų.

Mikas ir Henrikas ramiai stebėjo ko
vojančius, bet neužilgo Jonas įriedėjo į 
prūdą ir Vilijamas jį išgelbėjo. Taigi, vis
kas greit pasibaigė.

Tada Henrikui pasirodė, kad zuikis 
perbėgo per kelią, ir visi draugai, jų tar
pe ir Vilijamo šuniukas, nubėgo miško 
link.

— Čiupk jį! Čiupk jį! — ragino ber
niukai, ir Murza, balsiai lodamas, puolė 
šungrybių šeimą, susibadė snukį kadu
giuos ir nutarė tuo pasitenkinti.

Neradę nė pėdsako, jie paliko zuikį ra
mybėje ir įsikorė į medžius, kur Henri
kas suplėšė kelnes. Nulipę jie šliaužiojo 
vienas paskui kitą ant pilvų, stengdamiesi 
nesukelti jokio garso ir nuolat ragindami 
vienas kitą neužminti ant sausų šakelių. 
Tą darė tol, kol įpykęs girininkas išvarė 
iš miško ir gailestingas ūkininkas sutiko 
priimti į savo vežimą. Dievas, matyt, 
dovanojo jam gerą širdį, kuri nesipiktino 
berniukų išvaizda.

Vilijamas, pasigėręs džiaugsmu, beveik 
nuvertė vežimą į griovį, o Mikas, norėda
mas išbandyti, kiek galima atsilošti, nu
krito į dulkėtą kelią, bet įsitikinęs, kad 
visi kaulai tvarkoj, vėl užėmė savo vietą.

Atvykę į kaimą, berniukai žodingai 
padėkojo ir nuėjo į svirną, kur darydavo 
savo sueigas.

Jie suruošė šaudymo rungtynes lan
kais, bet, išdaužę kaimyno langą, greitai 
paslėpė šaudymo įrankius svirne ir su
traukė savo jėgas kitame kaimo gale. Čia 
matė kalvį kaustant arklį, ir Mikui buvo

<-Ui(ijamo nuotykiai

leista palaikyti kūjį. Ši garbė davė jam 
progos pasigirti ir berniukams atsisėsti 
ant jo (tikra žodžio prasme), kol beveik 
išvarė dvasią iš kūno.

Taigi, rytas praėjo neblogai. Sunku ti
kėtis tokio pat popiečio, bet berniukai 
buvo optimistai.

— Ką darysime popiet? — paklausė 
Vilijamas dar kartą.

Nuliūdimas piešėsi Miko veide.
— Turiu palikti namie, — pasakė jis 

niūriai.
— Kodėl? — paklausė draugai.
— Kažkokia tetulė rengiasi mus atlan

kyti. Ji atvažiuos tiktai apie penktą va
landą, bet jie nori, kad būčiau švarus.

Visi pasipiktino nežmonišku žiaurumu 
Miko namuose.

— Tai panašu į suaugusius! Tik jie 
gali taip pasielgti, — sumurmėjo Vilija
mas.

— Kokia ta tavo tetulė? — pasiteiravo 
Henrikas susidomėjęs. — Ar ji duoda tau 
padorių arbatpinigių?

Berniukai visuomet dalindavosi „rank
pinigius“, ir todėl tas klausimas visiems 
rūpėjo. „

— Aš jos niekuomet nemačiau, — atsa
kė Mikas. — Neturiu supratimo, kokia ji 
galėtų būti.

— Aš jau išsivaizduoju, — pasakė Jo
nas šaltai, — tikra ragana!

— Nesvarbu, jeigu tik duotų arbatpini
gių, — įterpė Henrikas.

— Jums nesvarbu, — pasakė Mikas 
karčiai, — jūs neturite visą popietį sėdėti 
namie ir nesijudinti. Jūs neturite būti 
švarūs.

— Gal būt, ji nieko sau, — ramino Vi
lijamas neįtikinančiai.

— Taigi, nieko sau! — pasakė Mikas 
dar karčiau, — jums lengva kalbėti. Jums 
nesvarbu. Ji galėtų būti nieko sau! Žino
ma! Jūs ir tuomet taip kalbėtumėte, jeigu 
ji jus lankytų.

Ne juokais supykęs, Mikas būdavo ne
blogas kalbėtojas ...

Popietis įdomiai prasidėjo. Vilijamas, 
Jonas ir Henrikas pratinosi užmesti Mur
zai laso ant galvos, ir šuo labai džiaugėsi. 
Laso niekuomet jo nepagaudavo, užtat jis 
sučiupdavo jį savo dantimis ir bandydavo 
sudraskyti. Netyčia numetę vazoną ant 
inspektų, berniukai labai tyliai išslinko iš 
sodo ribų ir linksminosi ūkininko Meškio 
laukuose, važiuodami nuo šieno kupetos 
ir beveik sulygindami ją su žeme. Ret
karčiais jie atsimindavo savo draugą ne
laimėje, švariai apsirengusį ir laukiantį 
tetulės nuobodžiam kambaryje.

— Vargšas mūsų Mikas, — atsiduso 
Henrikas sunkiai.

— Gal ji jau atvyko, — pridūrė Jonas.
— Tikėkimės, kad ji turtinga, — sušu

ko Vilijamas linksmai.
— Eikime pažiūrėti, kaip ji atrodo, — 

pasiūlė Henrikas. — Gal pasiseks.
Ši mintis visiems patiko, ir berniukai 

tuoj nužygiavo Miko namų linkui.

Jau smarkiai temo, ir niekas nematė 
jų šliaužiant prie saliono langų. Namų 
šešėlyje, išsistiepę, jie pažvelgė pro ap
šviestą stiklą.

Ten, gražiam fotely, sėdėjo Mikas; jis 
vilkėjo gražiausiu kostiumu ir spindėjo 
nepaprastu džiaugsmu, nors savo draugų 
prie lango dar nepastebėjo ...

Prieš Miką sėdėjo tetulė — berniukai 
net išsižiojo iš nustebimo — jauna ir ne
paprastai daili panelė.

-----o----
Kitą rytą Mikas visai netikėtai susi

laukė populiarumo.
— Alio, Mikai!
— Labas rytas, Mikai!
— Kaip sekasi tetulei, Mikai?
Mikui atrodė, kad jį nori pajuokti, bet 

draugų veidai buvo visai malonūs.
— Dėkui, — atsakė jis trumpai, — ji 

daug pakenčiamesnė kaip aš kad tikė
jausi.

— Daug pakenčiamesnė, kaip tu kad 
tikėjaisi! — pasipiktino Vilijamas, — tu 
jos nevertas, štai, ką aš tau pasakysiu. 
Tokia tetulė ne tau, tu ...

— Tu jos visai nepažįsti, — pasakė Mi
kas nustebęs ir supykęs.

— Ar taip? — nusijuokė Vilijamas. — 
O gal aš ją ir pažįstu. O gal aš viską ži
nau apie ją. Ji graži ir gera ir — gera ir 
graži...

— Štai kaip! — sušuko Mikas. — Kas 
tau leido kalbėti panašius dalykus apie 
tetulę Rozaliją? Ji mano tetulė, o ne tavo.

— Aš rungsiuos už ją, — pasakė Vili
jamas.

— Gerai, — atsakė Mikas ir nusivilko 
švarką ...

Vilijamas laimėjo.
— Dabar ji mano tetulė, — pabrėžė jis 

ramiai, vilkdamasis švarką ir jausdamas, 
kad jo dešinioji akis kas minutę la- 
sis, kad jo dešinioji akis kas minutę la
biau tinsta, nuo ko širdis plakė švelniai 
ir išdidžiai.

— Gali vadinti ją savo tetule, bet vis- 
tiek ji palieka mano tėvelio sesuo, — pa
sakė Mikas.

— Bet aš už ją kovojau, — užsispyrė 
laimėtojas.

— Teisybė, — sutiko Mikas, — bet jei
gu tu nori, kad ji būtų tavo tėvelio se
suo, jis turėtų grumtis su mano tėveliu, ir 
net tada nežinau ...

— Tebūna ji mūsų visų tetulė, — pa
siūlė Jonas taikingai.

— Kitą savaitę jos vardinės, — pa
informavo Mikas. — Mes švęsime jas sa
vo namuose.

— Suruoškime jai vaidinimą! — sušu
ko Vilijamas, puikios minties įkvėptas.

— Tą tikrai galime, — pritarė berniu
kai.

«

— O gal padarysime iškylą? — pa
siūlė Henrikas linksmai.

— Ne, — atsakė Vilijamas, — padoriai 
iškylai tinka tiktai ūkininko Meškio miš
kas, o aš abejoju, ar ji galės taip greitai 
bėgti.

— Geriau vaidinkime, — pasakė Jonas.
— Nepamiršk, kad ji mano tetulė, —
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pasakė Mikas, bet sutikęs Vilijamo žvigs- 
nį skubiai pridūrė: — Vilijamo tetulė, no
rėjau sakyti. Jo tetulė ir mano tėvo sesuo.

— Ką vaidinsime? — paklausė Henri
kas.

— Bet ką. Vaidinti nesunku. Reikia ką 
nors sugalvoti arba paimti iš knygos.

— Vadinasi, mokytis, — atsiduso Mi
kas, — tas pats, kaip ruoštis pamokoms. 
Negeriau už istoriją ar geografiją.

— Nėra jokio reikalo mokytis, — pa
sakė Jonas. — Mes bevaidindami sugal
vosime kas reikalinga.

— Tu žinai, kas tokiais atvejais išeina, 
— pertraukė jį Mikas griežtai, — mes ne 
kartą jau taip vaidinome. Žmogus nežinai 
ką sakyti arba kitas pasako tai, ką norė
jai sakyti ir pradedi ginčytis ir peštis. 
Peštynės tikrai netiktų mano tetulės var
dinėms. Vilijamo tetulės vardinėms, aš 
norėjau sakyti, ir mano tėvo seseriai.

— Vaidinkime be žodžių, — pasiūlė Jo
nas. — Judėkime rankomis ir kojomis ir...

Jis nutilo. Visi sužiuro į Vilijamą. Šla
kuotam, artimam veide atsispindėjo įkvė
pimas. Pagaliau jis tarė:

— Aš žinau: rodysime vaško stovylas.
— Puiku! — sušuko berniukai vienu 

balsu.
— Ką pasirinksime? — klausė Henri

kas? — Ar žmones iš istorijos?
— Jeigu žinai pakankamai, gali vai

dinti, — pašiepė jį Vilijamas. — Mes tau 
netrukdysim.

— Bet galėtume surasti kokį žmogų, 
kurį pakorė arba nužudė. Tai būtų įdomu.

— Gerai, ar žinai tokį žmogų?
— Rodos, — Henrikas VIII.

— Neteisybė: jis buvo karalius su 7 
žmonom.

— Tu visiškai klysti: tas su 7 žmonom 
buvo ištremtas į tolimą salą.

— Ko ginčyjatės? Mes vistiek negali
me atvaizduoti Henriko ir jo 7 žmonų.

— Kodėl? Vienas iš mūsų turėtų užsi
dėti lentelę su užrašu „7 žmonos“ ant krū
tinės.

— To niekas nedarys. Geriau atvaiz
duokime žmogžudystę.

— Tegul Henrikas VIII nužudo savo 
žmonas.

— Užteks kalbėti apie Henriką VIII. 
Nebegaliu klausytis. Kas, pagaliau, buvo 
nužudytas istorijoje?

— Karolis kažkuris.
— Karolis I. Mes praėjome jį pereitą 

savaitę. Jie nukirto jam galvą ir jis pa
sakė, mielai greičiau miręs, kad žmonėms 
nebūtų reikėję laukti.

— Karti daug lengviau, — kalbėjo Vili
jamas susimąstęs, — nereikia nė galvos 
nukirsti. Dusliai ir graudžiai atsidusę, ga
lėtume užmerkti akis, ir viskas būtų baig
ta... Taip, mes pakarsime Miką. Suieško
sime neilgą virvę; be to, mano sesutė, ro
dos, kažkur turėjo karūną, paimsime ją ir 
brolio rytšvarkį. O gal ir lietaus ap
siausto pakaks. Jonas bus policininkas ir 
laikys virvę savo rankose. Reikės išmok
ti, kaip vaško stovylos juda. Dar turime 
laiko, nieko tokio. — Taigi, vienas nume
ris sugalvotas. Istorijos nebereikia. Gal 
ji jos visai nemėgsta. Ji neatrodė, kad 
mėgtų ją. Ji buvo be galo graži.

— Koks tuomet bus antras numeris?
— Darykime kažką juokinga. Aš mo

ku pamėgdžioti seno Botto eiseną, — ir 
Vilijamas čia pat parodė savo meną. *— 
Tai turėtų ją palinksminti.

— Ką be to darysime? — paklausė Jo
nas. — Tuo tarpu ne per daugiausia tu
rime.

— Negalima sudaryti ilgos programos 
vienu akimirksniu, — sudraudė Vilijamas 
savo draugą. — Reikia ir truputį pagal
voti.

Visi susikaupė. Pagaliau Mikas pasiūlė:
— Vaidinkime Patą ir Patašoną, už

puolančius karietą. Aš turiu keletą revol
verių ir kepurių.

— O aš pasiskolinčiau tačką, — pridė
jo Jonas įsikarščiavęs.

— Henrikas "bus Patas, Jonas — Pata- 
šonas, Mikas trauks karietą, kurioje sė
dėsiu aš. Kalbėti niekam nereikės: viską 
pats padarysiu, — nusprendė Vilijamas.

— Reikėtų dar kažką sugalvoti, — pa
sakė Jonas.

— Tuo tarpu pakaks, — pasakė Vilija
mas. — Besiruošiant paaiškės.

Repeticijos ėjo kasdien senajam svirne.
----- o-----

Poniai Brown gyvenimas staiga atrodė 
nepaprastai taikingas, bet pati būdama 
labai užimta, ji neturėjo laiko domėtis sa
vo sūnaus reikalais.

Ponia Brown įstojo „Naujosios Eros“ 
dr-jon. Ši dr-ja pasiryžo šviesti kaimą ir 
kviesti kalbėtojus iš sostinės, kurie nagri
nėtų tokias temas, apie kurias žmonės nei 
prieš, nei po paskaitų nieko nežinojo. 
Kaimas neturėjo atsilikti nuo moderniškų 
laikų gyvenimo, taigi, šio mėnesio tema 
buvo egiptologija.

Dr-jos sekretorei susirgus, p-lė Rozali

ja Vyšniūtė (Miko tetulė) ir ponia 6rown 
sutiko organizuoti susirinkimą.

----- o-----
Laisvu laiku tarp Karolio I korimo ir 

karietos užpuolimo, Vilijamas ir jo drau
gai sekė kiekvieną p-lės Rozalijos žings
nį. Jie persekiojo ją sužavėtais žvilgsniais 
ir laukinių gėlių buketais, ir — sunku pa
tikėti — p-lė Rozalija ne tik nesipiktino, 
bet nuoširdžiai džiaugėsi. Ji priimdavo jų 
vystančius pluoštus žodinga padėka ir vi
sai atidžiai ir susidomėjusi klausėsi jų 
nuotykių. Maža to: vieną dieną p-lė Roza
lija atėjo į svirną žiurkių gaudyti ir ga
lutinai užkariavo berniukų širdis.

Jie papasakojo jai, kad jos vardinių 
proga svirne įvyksiąs vaidinimas, į kurį 
ji galinti atsivesti visus savo draugus be 
mokesčio už įėjimą.

— Mes nesakysime, kas bus, — kalbėjo 
Vilijamas, — bet ateikite pusę penkių ir 
pamatysite.

— Kaip puiku! — džiaugėsi p-lė Roza
lija. — Nežinau, kaip reikės tos dienos 
sulaukti. Aš jau dabar įsitikinusi, kad bus 
be galo įdomu.

— Mes irgi tikimės, kad bus linksma,
— pasakė Vilijamas kukliai.

Per repeticijas berniukai sugalvojo dar 
du numeriu; vienas vaizdavo Kolumbą 
atrandantį Ameriką, o antras Joną ir ban
ginį. Vilijamas buvo Kolumbas, Henrikas, 
Jonas ir Mikas, atsigulę ant žemės vienas 
prie kito, vaizdavo Ameriką.

Vilijamas judėdavo, kaip vaško stovy- 
la: kampuotais judesiais jis pakeldavo 
ranką prie akių, lyg ieškodamas kažką 
tolumoj, paskui ant žemės prie kojų, kol 
užmindavo ant savo draugų ir atsisėsdavcr 
ant jų susispaudusių kūnų. Šia scena visi 
gėrėjosi ir laikė geriausia iš visų.

Vilijamas ne tiktai mokėjo vaidinti, bet 
ir kostiumuotis: Kolumbo rolėje jis vil
kėdavo savo skautų uniforma ir tėvo juo
dą skrybėlę, kad viskas iškilmingiau atro
dytų. Jono rolėje jis turėjo lietaus ap
siaustą (jūroje šlapia) ir sesutės seną nak
ties kepuraitę (reikia pabrėžti senovę).

Henrikas, Mikas ir Jonas buvo bangi
nis. Jono praryjimas buvo vertas vaidin
ti didesnėj scenoj, tiek jame buvo dra
mos, judesio bei idealizmo. Atsigulęs ant 
nelaimingojo Jono, banginis imdavo šiur
piai urzgėti, bet Jonas pagaliau išlysdavo 
sveikas ir linksmas, su savo lietaus ap
siaustu ir nakties kepuraite, palikdamas 
bankinį vis dar tebesiraitantį skausmuo
se...

— Mūsų vaidinimas bus labai puikus,
— gyrėsi Vilijamas p-lei Rozalijai po ilgos, 
sėkmingos repeticijos.

— Bet žinai ką, — pasakė p-lė Rozali
ja, — šiandien sužinojau, kad tą pačią 
dieną įvyksta „Naujosios Eros“ paskaita. 
Reikės man kaip nors išsisukti.

— Būtinai ateikite pas mus, — prašė 
Vilijamas, — jūs neturite supratimo, kaip 
mes įdomiai vaidiname. Amžinai gailėtu- 
mėtes praleidusi progą mus pamatyti. Be 
to, juk viskas buvo ruošiama tiktai jums, 
o ne kam kitam.

— Nebijok nieko, — ramino p-lė Roza
lija linksmai, — aš tikrai ateisiu.

----- o-----
Ponia Brown ir p-lė Vyšniūtė padarė 

visa, kas reikėjo: sukvietė žmones ir pa
ruošė kalbėtojui skanius pietus, tiktai ne-
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galėjo nutarti, kuri salė labiau tiko tokiems užsimojimams, kaimo skaitykla arba parapijos salė. Bet šį klausimą išspręsti pagaliau sutiko p-lė Rozalija.— Nežinau, kur profesorius skaitys savo paskaitą, — dejavo ponia Brown pusryčiaudama, — kažin kodėl p-lė Vyš- niūtė dar nieko nepraneša.Vilijamas buvo per daug užimtas savo mintimis, kad klausytųsi svetimos kalbos. Išėjęs į sodą ir smarkiai mosikuodamas rankomis ore, jis nuolat kartojo prakalbos žodžius, kuriais ketino kreiptis į publiką vaidinimo metu: „Ir dabar, gerbiamosios ir gerbiamieji, leiskite supažindinti Tamstas su Karoliu I; jį tuoj pakars šis senoviškais rūbais apsirengęs policininkas. Žiūrėkite, kaip jis jam uždeda virvę ant kaklo . .Šioj vietoj jį pertraukė aukštas, išblyškęs jaunuolis, atėjęs pro sodelio vartus:— Ar tu ponios Brown mažasis sūnelis?— Taip, — atsakė Vilijamas nenoriai.— P-lė Vyšniūtė sako parapijos salė, — pasakė jaunas vyras ir skubiai išėjo.Vilijamas nubėgo į svirną, kur jo draugai jau laukė vaidinimo pradžios.— Pamanykite, — sušuko Vilijamas uždusęs, — ji pakvietė daug svečių. Ką tik man pranešė, kad vaidintume parapijos salėje. Kaip jums patinka?— Puiku! — nutarė berniukai vienu balsu.Išmušo 4 vai. 30 min. Parapijos salė buvo prikimšta nuliūdusių kaimiečių, kuriuos energingos „Naujosios Eros“ narės sumedžiojo. Deja, kaimas mažiau norėjo šviestis, kaip dr-ja šviesti! Kalbėtojas ir daktaras vis dar rimtai nagrinėjo šių dienų jaunuomenės moralę ir parapijos knygynėlį.— Tiesiog baisu, — kalbėjo gydytojas giliai atsidusęs, — moderniškas vaikas visai neturi jautrumo; jam taip pat visiškai svetimas nusižeminimo ir pagarbos jausmas. Mūsų kaime yra berniukas, berniukas vardu Vilijamas, — jis pasipurtė, lyg būtų prisiminęs kažką labai baisaus.— Dovanokite, — pertraukė profesorius, — jau beveik pusė penkių. Ar nereikėtų ...— Žmonės niekuomet nesusirenka punktualiai, — pasakė daktaras, — palaukime dar valandėlę, — ir jis vėl pradėjo kalbėti šiurpia tema, kurią vadino Vilijamas Brown. -----o-----Berniukai atvyko į parapijos namus ir per užpakalines duris įlipo į sceną.— Pažiūrėkite, — sušnibždėjo Mikas susijaudinęs, — visa salė pilna. Ji labai daug svečių pakvietė.•— Aš jos nematau, — pasakė Vilijamas.— Kas gali ką atskirti tokioj minioj.— Taigi, pradėkim. Publika labai nemėgsta laukti, — įsakė Vilijamas.Berniukai buvo pasiruošę savo rolėms. Vilijamas turėjo tėvo skrybėlę ir skautų uniformą. Policininkas Jonas vilkėjo ryt- švarkiu, iš kurio kišenės kabėjo virvė. Mikas, laukdamas savo ekzekucijos, pasipuošė aukso karūna i/ tėvo marškiniais, ir Henrikas — plėšikas spoksojo per savo darbo maskę, kuria labai didžiavosi.Vilijamas pažiūrėjo į stabo ištiktą publiką.

— Ponai ir ponios, — jis pradėjo, — jos vardinių proga mes jums parodysim keletą vaško stovylų, ir aš už visas kalbėsiu. Pirma stovyla esu aš. Nesu tinkamai apsirengęs, bet įsivaizduokite mane ilgais rūbais, kadangi turėjau išrinkti šią uniformą Kolumbo rolei ir neturiu laiko persirengti. Ponai ir ponios, šis vaidinimas nepamainomas. Jūs niekuomet nieko panašaus nebepamatysite. Mes šią minutę pradėsime. Pažiūrėkite, kaip aš vaikštau.Ir Vilijamas perėjo per sceną visiems gerai žinomais žingsniais ir laikysena.Burtai buvo nutraukti. Salėje pasigirdo pasipiktinę ir sužavėti balsai, bet paskutiniųjų buvo daugiau kaip pirmųjų. Antroj eilėj sėdėjo ponia Brown ir žiūrėjo pasibaisėjimo išplėstom akim į savo sūnų.Būrelis kaimo jaunuomenės, ne savo noru atėjęs į egiptologijos paskaitą ir atsisėdęs salės gale, pradėjo ploti. Tada Vilijamas išdidžiai nusilenkė.— Ponai ir ponios, —kalbėjo jis toliau, — gerbiamieji ir gerbiamosios, kita vaško stovyla yra .. .— Kad tave..., — sušnibždėjo Mikas, pažiūrėjęs per atdaras duris. — Ateina gydytojas su kažkokiu vyru... jie eina tiesiai pas mus... kad tik nesugadintų mums viską.— Jie to nepadarys, — pasakė Vilijamas tvirtai, — mes čia vaidiname ir ...Gydytojas ir svetimas ponas tikrai ėjo tiesiai į sceną. Vilijamas, ant greitųjų susigriebęs, nutarė išnaudoti nepalankią būklę.— Gerbiamieji ir gerbiamosios, ponai ir ponios, — pasakė jis jau visai nurimęs,— kita mūsų vaško stovyla yra ponas Katinas. Pažiūrėkite į poną Katiną, lipantį į sceną.Salėje pradėjo balsiai kalbėti ir juoktis. Gydytojas, lyg Vilijamo įsakytas, pasirodė scenoje ir kažką pasakė, ko niekas negalėjo girdėti.Ponia Brown negalėjo pajudėti. Ji tiktai sekė Vilijamą bejėgiu, sustingusiu žvilgsniu. Balsiau už visą triukšmą salėje skambėjo jos sūnaus aiškus balsas.— Trečioji vaško stovyla, gerbiamieji. Ponas Katinas kalba. Jis kalba su manim, gyvai ir natūraliai.Jaunuomenė salės gale džiaugsmingai plojo. Vilijamas nusilenkė. Gydytojas ne- besusivaldė ir sudavė dešinės rankos kumščiu į kairiosios delną. Vilijamas pakartojo šį judesį.— 'Ketvirtas veiksmas, ponai ir ponios,— šaukė jis, — ponas Katinas daro štai ką.Ponas Katinas pagriebė Vilijamą už apikaklės.

Ponas Katinas pagriebė Vilijamą už apikaklės.
— Penktasis veiksmas, — šaukė berniukas dusliai, — ponas Katinas ir aš kovojame.Publika mirė iš juoko. Jaunuoliai užpakaly plojo ir trypė. Gydytojas skubiai pasitraukė.— Dabar, — pasakė Vilijamas, šiek tiek sukratytas, — dabar pamatysite karalių Karolį atrandantį Ameriką. Atvirkščiai: Ameriką, atrandančią karalių Karolį. Ką aš kalbu. Ponai ir ponios . . .Šioj vietoj gydytojas ir profesorius jam vėl sutrukdė. Nebemėgindamas rasti išeities iš nemalonios būklės, Vilijamas rimtai supyko.— Mes visi džiaugtumėmės, — pasakė jis, — jeigu nebetrukdytumėte. Mes švenčiame savo tetulės vardines, ir visi atėjo žiūrėti mūsų vaidinimo. Tačiau, jūs viską gadinate. Jeigu norite geriau matyti, atsisėskite į pirmąsias eiles, bet nelipkite į sceną.Gydytojas nežinojo ką atsakyti. Profesorius spoksojo į Vilijamo keistus rūbus ir pagaliau pasakė:— Aš atėjau čionai...— Jūs atėjote į vardinių šventę, — pertraukė jį berniukas griežtai, — jeigu jus kvietė ir jeigu jūsų nekvietė, mes visi maloniai džiaugtumėmės, jeigu jūs maloniai eitumėte namo ir netrukdytumėte. Ponai ir ponios, maloniai žiūrėkite . ..Ponia Brown nebepakėlė nervų įtempimo ir pradėjo isteriškai verkti. Naujosios Eros dr-jos komitetas pabudo iš užbūrimo ir užplūdo sceną, aiškindamas, gestikuliuodamas ir bardamasis.(Tęsinys 338 pslp.).
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Hjalia - (ai Jėga!
KAIP IŠUGDYTI TVIRTĄ VALIĄ?

Žmonėms pajėgų netrūks
ta: jiems trūksta valios.

V i k t. Hugo.
1. Faktai rodo, kad šiandie nekreipiama

dėmesio i valios ugdymą.
Ne paslaptis, kad -šiandie netrūksta 

žmonių be nusistatymo, žmonių be ištver
mės ir kantrybės darbe, žmonių be va
lios ir kilnių troškimų... Tam tikra pras
me serga visuomenė; ji serga būdo, valios 
stokos epidemija. Žmonių nuotaika kei
čiasi, pasiryžimas mažta; žmonės svyruo
ja. Ir jaunimas čia nėra geresnėje padė
tyje.

Kiekvienas jaunuolis pamatys savyje 
daug spragų. Taisytinų spragų. Žiūrėk. 
Tas jaunas, o jau be valios! Anas irgi jau
nas, o dvasia jau nutempta žemyn kūno! 
Trečias jaunas, o žvilgsnis, elgesys, eise
na, kalba, gestai, visa išorė ir vidus dvel
kia sukempėjusia senatve! Jaunas, o jau 
silpnybių vergas. Jaunas, o jau turi atsi
žadėt vyriškumo, nežinančio kliūčių gra
žiam tikslui siekti.

2. Kokia priežastis, kad valia nėra atspa
ri blogybėms.

Per maža rūpinamasi gyvenimo pras
mės supratimu. Per maža svarbos gyveni
mui priduodama. Gyvenama lyg „taip 
sau“. Gyvenimo tikslas — veržimasis am- 
žinon laimėn. Amžina laimė pasiekiama 
tik atliekant savo pareigas Dievui, tėvy
nei, artimui ir sau pačiam. O be valios ir 
būdo kaip tai įgyvendinsi? Būsi pasau
lietis — nelaimingas. Įstosi vienuolynan — 
nelaimingas. Pasirinksi vieną profesiją — 
negerai. Pasirinksi antrą — irgi negerai. 
Negerai todėl, kad tame žmoguje nėra jė
gos, kuri kliūtis įstengtų pergalėti. Nėra 
būdo!

O vienok čia mūsų turtas. Čia laimės 
ir sėkmingumo pagrindas!

3. Kaip iš tos keblios būklės išeiti?
Gana dejavimų! Blogas pats nepasi

taisys. Blogas mumyse, tat mes ir šalinki
me jį. Iš savęs! Kiekvienas tepradeda nuo 
savęs.

Jei Kūrėjas davė mums didį troškimą 
būt gerais, tvirtabūdžiais, charakterio 
žmonėmis, tai kartu dovanojo Jis mums 
ir jėgų tai pasiekti. Jei iš mūsų reikalau
jama atlikti savo pašaukimo, religijos, 
luomo... pareigas, tai turime turėti ir jė
gos, mums duotos, tam atlikti. Toji jėga 
— valia. Jei ji mumyse silpna, turim 
išugdyti. Tą padaro valios lavinimas, arba 
valios auklyba. Vadinas, reikia auklėtis. 
Tą reikalą pabrėžia amerikietis pedagogas 
šiaip: Daugelis žmonių labai maža rūpi
nasi išlavinti stiprią valią; jie prileidžia, 
kad ji auga ir stiprėja be pratimų. Sunku 
tikėti, kad jūsų ranka sustiprėtų, įgautų

Lietuvoje, 
Vokietijoje, 
Danijoje, 
Italijoje, 
Jugoslavijoje,

Vakarų Europos 
laikas (VĖL):

(Grynvičio laikas)
Anglijoje, 
Belgijoje, 
Prancūzijoje, 
Ispanijoje, 
Portugalijoje,
Alžire.

Amsterdamo laikas 
(AL): .

Olandijoje.

Rytų Europos lai
kas (REL):

Latvijoje, 
Estijoje, 
Suomijoje, 
Bulgarijoje, 
Rumunijoje, 
Graikijoje, 
Eigipte, 
Turkijoje, 
Palestinoje.

jėgos nelavinama; sunku tapti atletu ne
išėjus nuodugniai atletikos mokslo; nega
lima laukti, kad atmintis tobulėtų nela
vinama. Tūlas eikvoja daug energijos 
muzikaliniams, matematiniams gabumams, 
ar kitiems talentams išlavinti, bet, leiskit 
paklausti, ar daugelis jūsų skiria kiek 
pastangų savo valios jėgoms išplėtoti?... 
Jūs, žinoma, nė manyte nemanote, kad 
galios galėtų be pratimų tobulėti. . Nėra 
tekios dvasinės galios, kuri neauklėjama 
galėtų sustiprėti.

Viena sėkmingiausių valios bei būdo 
ugdymo priemonių yra autosugestija, pa
prasčiau tariant, savitaiga, arba įsikalbė
jimas. Autosugestijos pavyzdžių netrūks
ta. Kas skaito Orison Svett-Mardeno, žy
maus Amerikos pedagogo, knygas, tas 
randa pavyzdžių užtenkamai.

Ir gyvenimas duoda jų nemaža.
Nori būti valios žmogumi — imkis au

tosugestijos; nori pavergti kitus savo va
lia — imkis autosugestijos; nori pasiekti 
kokią dorybę — imkis autosugestijos; no
ri, kad tau sektųs pareigas atlikti — imkis 
autosugestijos; ko tik nori — imkis auto
sugestijos. Laimėsi, nes nieks taip nepa
kelia žmogaus jėgų, kaip nuolatinis sau 
tvirtinimas „aš noriu, aš galiu, aš pada
rysiu“. Todėl kasdien nusistatykit auklėti 
valią; nusistatykite savo valios jėga val
dyti save ir kitus“ (Le mot. Sedž.).

Musų laiko palyginimas su kitą vai* 
stybių laiku.

Centralinės Europos laikas (CEL):
Švedijoje, 
Norvegijoje, 
Austrijoje, 
Lenkijoje, 
Moroke,

Šveicarijoje, 
Čekoslovakijoje, 
Vengrijoje, 
Tunise.

Vakarų Europos
Vasaros laikas 

(VVEL):
(IV.20—X.3)

Anglijoje, 
Prancūzijoje, 
Belgijoje.

Amsterdamo Va
saros laikas (AVL): 

(V.15—X.3)

Olandijoje.

Maskvos laikas 
(ML):

S. S. S. Rusijoje.

Toks valios lavinimo būdas atliekamas 
šiaip: Paimk balto popierio lapelius, ir įra
šyk į kiekvieną lapelį po vieną pratimą, 
kitaip sakant, įrašyk lapelin tai, kuo nori 
save sugestiniųoti. Tokių lapelių prirašo
ma tiek, kiek patinka. Aiškumo dėliai 
paduodame lapelių pavyzdžius (pagal Dr. 
Le mot. Sedž.):

1 nr. — Mano valia tvirta; niekas ne
gali pasipriešinti mano valios įtakai.

2 nr. — Aš nenustosiu nuotaikos; ne
būsiu be nuotaikos.

3 nr. — Man turi sektis visuose mano 
gyvenimo sumanymuose; neturiu patirti 
nepasisekhnų.

4 nr. — Nėra kliūčių tvirtai valiai; o 
aš turiu tvirtą valią.

5 nr. — Aš nesidrovėsiu; nesidrovėsiu 
kalbėdamas su žmonėmis; būsiu ramus 
Įvairiose gyvenimo aplinkybėse.

6 nr. — Aš visada viešpatauju savo 
jausmams; turiu besąlygišką savitvardą, 
nes mano valia tvirta.

7 nr. — Aš darau įtakos žmonėms; jie 
turi mane justi; paveiksiu taip, kad jie 
mane justų...

Štai septyni pavyzdžiai. Žinoma, min
tis galima pasirinkti pagal norą. Norįs 
save sugestiniuoti ima vieną lapelį (pav., 
5 nr.), perskaito jame parašytus žodžius 
ir kartoja juos balsu keliolika kartų. Rei
kia, kad lapelio žodžiai stovėtų mintyje
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*■ UŽKREČIAMOSIOS LIGOS.

Ypač svarbu užlaikyti higienos reika
lavimai užkrečiamoms ligoms siaučiant.

Žinom, kad pagrindinė užkrečiamųjų 
ligų priežastis yra įvairūs mikroorganiz
mai — daugumoj bakterijos, kurie pate
kę į mūsų kūną labai greit dauginasi ir 
nuodija, organizmą.

Tokių ligų galima priskaityti labai 
daug, tik dabar žmogus vis daugiau įgy
ja apsigynimo priemonių. Iš jų dažniau 
pasikartojančios: džiova, škarletina, šilti
nė, raupai ir k.

Užsikrėsti galima nuo sergančiųjų, nuo 
jų vartotų daiktų ar net jų prikvėpuotu 
ir prikosėtu oru.

Dažniausiai užsikrečia, kas nesilaiko 
pagrindinių higienos reikalavimų.

Užkrečiamoms ligoms siaučiant, jų ant- 
kričių randasi visur: žemėj, ore ir vande
ny, todėl ir pavojų jomis užsikrėsti yra 
labai daug. Vieni iš didžiausių užkrečia
mųjų ligų platintojų yra įvairūs vabz
džiai, kaip: uodai, musės, blusos ir k. Jie 
ligų antkričius gali pernešti nuo ligonių 
sveikiesiems.

Norint apsisaugoti užkrečiamųjų ligų, 
reikia laikytis higienos reikalavimų, ypač 
reikia daboti švaros!

Epidemijai (užkreč. ligai) siaučiant, 
nevalgyti žalių ar nenuvalytų vaisių, ne

kuo dažniausiai, todėl kiekvieną progą la
pelio sakinys kartojamas.

Padarius pratimus su pirmu lapeliu, 
kitą dieną imama antras, trečią — trečias 
ir t. t. Naudinga, pirmą seriją (nuo 1—7) 
pabaigus, surinkti visus lapelius į krūvą 
ir peržiūrėti juos visus iš eilės per vieną 
dieną. Paskui pradedama vėl kaip pirmą 
kartą — kiekvieną dieną po vieną. Taip 
daroma kokias dvi, tris savaites (2—3 kar
tus kartojama). Po dviejų—trijų savaičių 
galima pasidaryti kitus lapelius, kurie su

gert nevirto vandens ir, apskritai, reikia 
labiau žiūrėt maisto švarumo.

Savaime aišku, kad epidemijos metu ir 
patys turime vengti tokių vietų, kur ga
lėtume liga užsikrėsti. Kaikurios užkre
čiamos ligos pasireiškia tam tikrais laiko
tarpiais, kitos (pav., džiova) gi niekuomet 
neišnyksta iš žmonių tarpo. Todėl ir jų 
bacilų visuomet randasi visokiose vietose. 
Taigi ir apsisaugojimo priemonės niekad 
negalima pamiršti.

Bet gyvenimas toks įvairus ir painus, 
kad niekuomet negalima įsprausti i kokių 
nors iš anksto nustatytų taisyklių rėmus. 
Todėl ir žinodami įvairias taisykles ar hi
gienos dėsnius, juos taikykim gyvenimui 
tik vadovaudamiesi savo

sveiku protu.
Nelaimėje nereikia karščiuotis ir be

viltiškai dejuot, bet šaltai pagalvot — o 
išeitį visuomet rasim.

Taip pat neprotinga įkąlbėt sau ar ki
tam kokias bėdas ar ligas. Atbulai! Mes 
patys turim savimi ir savo sveikata pasi
tikėt, taip pat ir kituose tą pasitikėjimą 
sužadint. Jeigu visuomet tik klausysim, ar 
kur neskauda, tai ir ligų niekuomet neat- 
sikratysim, o jeigu daugiau pasitikėsim 
savo sveikata, tai ir bekambančią ligą nu- 
sikratysim. Aišku, ir čia nenueikim iki 
kraštutinumų, bet viską darykim apgal
votai ir protingai! Mok. Br. Pajiedaitė.

Ypatingai tenka atkreipti dėmesys Į 
tai, kad autosugestija geriausių vaisių ne
ša prieš pat miegą. Todėl labai gerai pa
darys tas, kuris prieš užmigdamas balsu 
pakartos lapelyje įrašytą sakinį kokį 20 
(dvidešimt) kartų. Lapelio mintys tebūna 
paskutiniosios prieš užmiegant.

Tai svarbu, mat, miegant be jokio var
go dirbs protas šioje kryptyje sugestijos 
keliu.

Aš pažįstu žmonių, — sako S v e 11 - 
Mardenas, — kurie susilaukė nuosta

bių vaisių savo auklėjime ir savo palinki
mų pakeitime dėl to, kad jie pasiduodavo 
vakarais prieš guldami tikslioms ir nau
dingoms sugestijoms ir išlaikydavo jas iki 
sąmonės nustojimo.

Išmokime prieš užmigdami uždaryti 
vartus nereikalingoms mintims, o susi
lauksim stebėtinų vaisių.

Liko šis tas paminėti dėl paties meto
do ir lapelių, būtent:

1 — Lapelio žodžiai tariami balsiai, 
taip, lyg su kitu žmogumi būtų kalbama. 
Gal pasirodys tai nevisai protinga, bet už 
tai naudinga.

2 — Reikia aiškiai ir tvirtai tarti tai, 
ko norima.

3 — Nevartojama abejojančių posakių, 
bet tvirtinančiai teigiama. Ne „gal aš ne
sidrovėsiu“, bet „aš nesidrovėsiu“.

4 — Reikia tvirtai tikėti tuo, kas tei- 
teigiama, kitaip niekas neišeis.

5 — Posakiai turi būti dorovingi, ge- 
ran skatiną, kitaip būtų savųjų galių 
piktnaudojimas.

4. Ryžkis — laimėsi.

Štai ginklas! Mokėkim juo naudotis — 
laimėsim.

Savaime aišku, kad atsiras neigiančių 
šį metodą. Vienas tokių sako: Skaityda
mas Or. Svett-Mardeną, Le mot Sedžą ir 
t. p., juokiaus iš jų. Tik kai gyvenimas 
pareikalavo iš manęs parodyti ypatingai 
tvirtos valios, griebiaus autosugestijos, 
kaip kovos būklo ir išsigelbėjau. Dėkin
gas esu tai valandai, kuri supažindino ma
ne su šiuo metodu... Dieyas paslėpė ma
nyje galią, aš turiu ja pasinaudoti. Ir pa
sinaudojau, įsitikinęs, kad jei aš dirbsiu 
ir Dievas man padės...

Jei vilioja mus valia, jei norime nuga
lėti pasitaikančias sunkenybes, jei norime 
išlaikyti lygsvarą tarp sielos ir kūno, tai 
ir naudokimės priemonėmis, kuriomis tai 
pasiekiama.

Tat ryžkimės. Tepasinaudoja kiekvie
nas mūsų patarimais, ir, jei buvo silpnas 
— sutvirtės, jei buvo tvirtas — dar tvir
tesniu taps.

P. Domininkaitis.
naudojami taip, kaip pirmosios serijos la
peliai. Tuos baigus, galima vėl kitus imti.

Ir savo žiemos būkle skautai gali turėti šiek tiek sto
vyklinio smagumo ir taip pat gerai išeiti patyrimo laips

nių programas.

Skautė teikia pirmąją pagalbą.

Kario klišė.
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Rūpinkimės palapinėmis
(Pagal Dan Beard).

Manęs dažnai klausia, kokias palapi
nes aš vartoju iškylose ar stovykloje. 
,,Wyandotų (indėnų tautelė) weanoghs- 
ha‘‘, kurią mes vadiname „wigwam“ 
(Šiaurės Amerikos indėnų palapinė) arba 
„tepee“, buvo statoma sudedant dvi kar
tis, taip, kad sudarytų piramidę, ir už
dengiant viršų (iš lauko pusės) medžio 
žieve. „Tepee" nėra patobulinta jokių 
mūsų išradimų. (1 pav.). Tai yra vienin
telė gerai vėdinama palapinė, kurioje 
galima kurti ugnį, miegoti, kur taip pat 
galima virti ir valgyti. „Tepee" pastaty
mas reikalauja daug darbo. Taigi, mes 
išgalvojome „Dan Beard'o“ (2 ir 3 pav.), 
„pup" ir „wall" palapines. Kiekviena jų 
turi savo patogumus. „Pup“ palapinė yra, 
be abejonės, patogiausia iškyloms, nes 
iškylaujant reikia viską sukrauti ant sa
vo nugaros.

„Wall" palapinė yra daugiau panaši 
į namelį, nes turi nuožulnų stogą ir šo
nines sienas. Todėl yra daugiau vietos 
stalams, kėdėms ir kitiems panašiems 
dalykams. Ji yra senų Alaskos tyrinėto
jų ir visų kariškių mėgiamiausia palapinė. 
Bet ji yra kiek sunkoka berniukams pa
kuoti ir nešioti.

Belmore Browne, lipdamas į McKin
ley kalno viršūnę, vartojo „Explorer's" 
(tyrinėtojo) palapinę. Šiai palapinei ne
reikalingos kartys. Ji gali būti pastatyta 
sniege ir pritvirtinta prijungiant prie al- 
pininių įrankių. Bet „Dan Beard" pala
pinė taip sudaryta, kad dvi atdaros pa
lapinės gali būti pastatytos greta viena 
kitos. Ji yra paprastesnė ir daugiau tal
pina, negu senoviška „wall" palapinė. 
(2 ir 3 pav.).

Pietuose niekas nedrįsta miegoti ant 
žemės, jei tiktai galima to išvengti, nes 
žemėje gyvena visoki vabzdžiai, kirmi
nai, skorpijonai ir maži vorai. Ten pala
pinės turi turėti medžiagines grindis, pri
taisytas prie pačios palapinės. Bet ir 
šiaip yra gera, kad palapinė turi nors 
medžiagines grindis.

Statant palapinę, reikia vadovautis 
protu. Nestatykite jos duobėj, nes smar
kus lietus iš duobės gali padaryti sriau
nią upę. Nestatykite palapinės įdubime, 
nes lietus iš įdubimo padarys ežerą ar 
prūdą. Jei galima, palapinę reikia sta
tyti ant nuolaidžios žemės, nuo kurios 
lietaus vanduo nubėgtų. Nekūrenkite 
ugnies taip arti prie palapinės, kad ga
lėtų užsidegti. Nepasitikėkite ugnimi. Pa
lapinė apsaugota nuo drėgmės parafinu 
greitai užsidega.

Yra ir tokių prityrusių stovyklautojų, kurie sugeba taip pasitobulinti savo palapines.
Aš patarčiau vartoti palapines, nuo 

drėgmės apsaugotas kitu būdu. Būdamas 
vaikas niekuomet nestovyklavau palapi
nėse. Vienintelės palapinės, kurias žino
jome, buvo kareiviškos ir jų niekur nebu
vo galima gauti. Mes miegojome ant že
mės, susivynioję savo antklodėse, arba 
ant minkštų čiužinių. Tie čiužiniai yra 
šitaip padaromi: reikia prisipiauti šakų 
ir iškloti jas ant žemės. Tas šakas už
dengiant storu sluoksniu žolių arba ža
lių lapų ir ant jų ištiestam guminį patie
salą, gumine puse žemyn, kad nepraeitų 
drėgmė. Bet mes darėme šiuos čiužinius 
tiktai pasistatę pastogę iš karčių ir me
džių šakų.

Aš esu turėjęs palapinę iš šilko, var
tojamo balionams. Ji buvo labai graži ir 
lengvutė, bet atrodė, lyg būtumėm gyve
nę stikliniame name. Niekas negalėjo ry
tą ilgai miegoti (nors aš to daryti ir ne
norėjau). Saulės spinduliai prikeldavo 
mus. Bet dar blogiau buvo, kai mes pa- 
sislėpdavom palapinėj lyjant arba per
kūnijai griaudžiant. Atrodė, kad kiekvie
nas žaibas įeina į palapinės vidų. Tačiau, 
visa atsveria palapinės lengvumas ir 
grožis. Bet palapinės, kurios jums pa
tiks, yra mažesniosios (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 ir 14 pav.).

Žinoma, „tepee" yra tinkama grupei 
žmonių ir gera daugiau nuolatinei sto
vyklai, bet jei neturite auto arba maši
nos, kuriame galėsite ją vežioti, ji yra 
per sunki perkeldinėti. ’11 pav. yra pada
romas pastatant stulpą ant pakeltos 
platformos.

Dar vienas dalykas, kurio reikia žiū
rėti, yra tas, kad palapinė būtų lengvai 
ir greitai pastatoma. Visai nereikalinga 
vartoti palapines, kurioms reikia per
daug darbo.

„Wall" palapinė nėra taip sunku pa

statyti, kaip žmonės sako. Vienoj garsioj 
kariškoj akademijoj aš mokiau savo 
skautus, kaip vienas berniukas gali pa
statyti „wall" palapinę be kitų pagalbos. 
Kavalerija ir pėstininkai vieną vakarą 
mėginimui buvo prie vienos palapinės 
pastatę po šešis vyrus, bet mano skau
tas visai vienas juos pralenkė kiekvieną 
kartą. Tai matote, kaip daug reiškia ži
nojimas!

Berniukai taip pat pastatė vieną pa
lapinę didelėj šokių salėje. Žinoma, mes 
negalėjome įkalti kuoliukų į vaškuotas 
grindis, tai skautai visi paėmė po vieną 
virvę ir ant jos atsisėdo. Toks jų išmislas 
turėjo didelį pasisekimą.

Senų laikų žemės matuotojai miškuo
se neturėjo jokių miegojimo priemonių, 
bet kai ateidavo laikas gulti, jie visi nu
eidavo toliau kiek nuo ugnies ir kiekvie
nas paimdavo savo antklodę, sulenkdavo 
ją ir ant vienos jos pusės atsiguldavo, o 
kita jos puse užsiklodavo. Bet žiemą, 
kai sniegas apklodavo žemę ir būdavo 
šalta, kad būtų šilčiau, jie miegodavo su
siglaudę. Kiekvienas vyras turėdavo su 
savimi šautuvą, tomahauką ir medžiokli
nį peilį; po galva vietoj pagalvės buvo 
jų šovinių krepšelis. Šitaip miegodavo 
per visas žiemos naktis, nenusivilkdami 
drabužių. Ar jie buvo nelaimingi? Nie
kas taip negalėjo manyti matydamas 
juos, kai jie susirinkdavo naktį prie lau
žo; tikrai būtų buvę sunku rasti links
mesnę ar gyvesnę grupę.

Aš buvau 70 metų amžiaus, kai pas
kutinį kartą stovyklavau dykumose, toli 
nuo kolonijų. Kai aš vieną rytą nubu
dau, radau šešis colius šlapio sniego 
ant mano miegamojo maišo. Ar tai ne 
baisu? Tik pagalvokite apie tą seną 
vargšą poną, be lovos, be namų, be kros
nies. Jam turėjo būti labai šalta!

Ne, berniukai, jam nebuvo šalta. Jis 
visai nebuvo nelaimingas. Jis buvo pa
sirinkęs savo stovyklai vietą, apsaugotą 
tirštai apaugusiomis jaunomis eglėmis. 
Visa šita jums dabar pasakoju, nes kal
bame apie palapines. Palapinė, kuria 
naudojausi buvo atvira palapinė (10 
pav.), todėl sniegas pateko ant mano pa
talinės. Jei vietoj seno žmogaus būtų 
buvęs kvailas šešiolikos metų jaunikai
tis, užaugintas miesto prabangoje — koks 
— jis būtų nusiminęs! Šlapias sniegas jį
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gaubtų ir kristų už kaklo kiekvieną kar
tą, jam palietus medžio šaką. Bet ar aš 
buvau nusiminęs? Ne, tai buvo vienos 

linksmiausios mano gyvenimo valandos. 
Oras buvo skaidrus ir grynas, užkanda, 
kokią turėjau, labai skani, o žemė buvo 
gera lova.

Fotografuoti gali kiekvienas
PIRMAS MĖGINIMAS NE VISAI 

PAVYKO.

Skautų Aido foto konkursas Skautiš
kasis gyvenimas jau pasibaigė. Kokie jo 
rezultatai,- matome iš 321 psl. išspausdinto 
konkurso jury komisijos akto ir dviejų 
premijuotų nuotraukų, kurias čia spaus
diname jums įvertinti. Sekančiuose Skau
tų Aido numeriuose įdėsime kitas premi
juotas nuotraukas.

Ar šis konkursas pavyko? Negalėtų 
pasakyti nei taip, nei ne. Išėjo kažkaip 
„per vidurį“. Mano nuomone, su kuria, 
manau, ir Tamstos sutiksite, konkurso re
zultatai turėjo būti geresni bent ta pras
me, kad jame turėjo daug daugiau daly
vauti. 10 foto mėgėjų, kurių trys atsiuntė 
nuotraukas ne į temą, kaip sau norit, to
kiam konkursui per mažas dalyvių skai
čius. Tiesa, konkurso premijos nebuvo 
tokios, kurios būtų galėjusios daug foto 
mėgėjų ypatingai masinti dalyvauti, ta
čiau reikia sykiu pripažinti, kad vistik 
jos buvo tokios, dėl kurių išsimokėjo da
lyvauti ir jau „žinomiems“ foto mėgė-

Stovyklaudami, atsiminkite, pastatyti 
palapines taip, kad ir lyjant sausai mie- 
gotumėt. Nestatykite jų netoli stovinčių 

sausų rąstų, kurie vėjui papūtus gali pa
lapinę užgriūti. Audros metu saugiausia 
vieta yra viduryje mažų medelių ir
krūmų, O. B. S, 

jams. Pagaliau, juk konkursuose daly
vaujama, kaip jau anksčiau esu rašęs 
(žiūr. mano straipsnį „Neleisk progai pa
sprukti“, Skautų Aido Nr. 9), ne vien 
dėl premijų. Taigi, dalyvių skaičiaus mes 
laukėme daug didesnio.

Klausimas, kodėl daug skautų foto 
mėgėjų šiame konkurse nedalyvavo? Pa
sakyti, aišku, sunku. Galima tik spėlioti. 
Priežasčių buvo įvairių, bet svarbiausios 
ar nebus tik šios dvi. Pirmiausiai, dauge
liui vistik trūko pasitikėjimo savimi. Ma
nė, kad jų nuotraukos konkursui esan
čios per prastos. Taip manyti man duo
da pagrindo pasikalbėjimai su daugeliu 
mano pažįstamų skautų foto mėgėjų, ku
rie konkurse nedalyvavo. Pasiteiravus 
kodėl nedalyvavo, atsakydavo nedalyvavę 
dėl to, jog neturėję konkursui tinkamų 
nuotraukų. Esą, konkurse dalyvauti dar 
„nepriaugę“. Kad tokie foto mėgėjai ap
siriko, aiškinti netenka. Tuo jie patys įsi
tikins pažiūrėję į Skautų Aide spausdina
mas premijuotas nuotraukas.

Antroji negausaus dalyvavimo konkur
se priežastis, ar nebus tik ilgas jo laikas? 
Konkursui ilgas laikas buvo paskirtas dėl 
to, kad galėtų visi jame dalyvauti. Vieni 
padarytų nuotraukų pavasarį, kiti vasa
rą, treti rudenį. Vienu atžvilgiu tas gera, 
o kitu, turint galvoje mūsų sąlygas, gal 
ir ne. Mat, daugelis neturėjo kantrybės 
laukti ligi konkurso pabaigos. Padaryda
vo nuotraukų ir atsiųsdavo Skautų Aidui 
arba kitiems laikraščiams. Po to, kai nuo
traukos būdavo išspausdintos, aišku, ne
begalėjo jų siųsti konkursui. Dėl to 
Skautų Aido redakcija mano ateinančiais 
metais ruošti ta pačia tema keletą foto 
konkursų (maždaug kas du, trys mėne
siai), žinoma, skirdama mažesnes, kaip 
šiam, premijas. Kaip jūs žiūrite į tokį su
manymą? Būtumėm dėkingi, jei para
šytumėt.

Nuotraukų kokybės atžvilgiu iš šio 
konkurso mes daug ko nelaukėme. Buvo 
aišku, kad skautai, turėdami nepergeriau
sius foto aparatus, maža patyrimo, ir, 
svarbiausia, negalėdami dėl lėšų trūku
mo daug fotografuoti, ypatingai gerų nuo
traukų vargu galės atsiųsti. Pereitais 
metais Švedijos skautai buvo suruošę 
tarptautini foto konkursą, kuriame daly
vauti kvietė visų kraštų skautus. Paskiau 
aš mačiau atspausdintas tame konkurse 
premijuotas nuotraukas. Man jos dides
nio įspūdžio nepadarė. Nemaža ten pre
mijuotų nuotraukų buvo nė kiek nege
resnės, kaip Skautų Aide spausdinamos 
eilinės nuotraukos. Jei tokie rezultatai 
yra tarptautinių skautų foto konkursų, 
aišku, negalima daug geresnių laukti iš 
mūsų konkursų. Tačiau nuotraukų koky
bės atžvilgiu šio konkurso rezultatai vis
tik turėjo būti geresni. Dabar komisija 
nerado tarp atsiųstųjų tokių nuotraukų, 
už kurias galėtų skirti pirmąsias premi
jas. Jei būtų daugiau foto mėgėjų šiame 
konkurse dalyvavę, neabejoju, pirmųjų 
premijų vertų nuotraukų būtų buvę pa
kankamai. Skautų Aidui atsiunčia nepa
lyginamai geresnių nuotraukų, kaip kad 
buvo atsiųsta konkursui.

Žinoma, nuotraukų kokybei daug pa
kenkė nevykęs jų techniškas pagamini
mas. Daugelis nuotraukų buvo gana įdo
mios turinio atžvilgiu, bet nevykusiai pa
gamintos ir dėl to negalėjo jų teisingai 
įvertinti. Štai, sakysime, čia spausdina-

VIRTUVĖJE. A. Grušnys, Alytus.
Šių dviejų nuotraukų kritiką prašome atsiųsti redakcijai ligi š.

KELIONĖJE. A. a. S. Niemčinavičius.
m. gruodžio mėn. 15 d. Geriausį įvertinimą paskelbsime kitame nr.
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moj nuotraukoj „Kelionėje“ dangus atro
dė baltas, kaip drobė, nes kopijuojant bu
vo per mažai apšviestas. Teko gauti ne
gatyvą ir pagaminti kitą kopiją. Žinoma, 
dėl techniško nuotraukų apdirbimo skau
tai foto mėgėjai nėra kalti, nes daugumas 
ne patys jas gamino, tačiau turėtų gilinti 
savo techniškąsias žinias, kad žinotų ko 
reikia reikalauti iš foto prekybininko, ku
ris gamina kopijas ar padidinimus. Tokių 
žinių galima įgyti skaitant foto literatūrą 
ir atsiunčiant Skautų Aido redakcijai nuo
traukų kritikai, ką iki šiol vistik maža 
kas tedarydavo.

Ir paskutinė pastaba — pasirodo, kad 
kai kurie neskaitė konkurso sąlygų, nes 
atsiuntė nuotraukas nieko bendra su 
skautiškuoju gyvenimu neturinčias, pav., 
gamtos ir architektūros vaizdus. Gaila, 
nes iš atsiųstųjų nuotraukų matyti, kad 
šie žmonės yra gabūs foto mėgėjai. Tikė
simės, kad jie šią savo klaidą atitaisys 
dalyvaudami kituose konkursuose. Šia 
proga norėtųsi priminti visiems, kad kon
kursą laimėti galima tik tada, kada griež
tai laikomasi jo sąlygų, nes paprastai tie 
darbai, kurie neatitinka nustatytoms są
lygoms, nesvarstomi, nors jie ir būtų iš 
visų geriausi. Taip yra visur, o tuo labiau 
turi būti skautiškuose konkursuose, nes 
skautas turi būti tvarkingesnis už kitus.

Tai bendro pobūdžio pastabos. Dabar 
viena pastaba, skirta vienam broliui An
tanaičiui, bet ją prašytumėm įsidėmėti vi
sus. J. Antanaitis atsiuntė konkursui 4 
nuotraukas, kurių viena („Kelionėje“) 
buvo premijuota. Kai paprašėm jį at
siųsti negatyvą padaryti geresnei kopijai 
klišei pagaminti, tuomet jis parašė, kad 
iš atsiųstųjų konkursui nuotraukų tik 
viena tėra jo, o kitos trys — tarp jų ir ši 
premijuotoji — yra šią vasarą tragiškai 
žuvusio jūroje skauto vyčio Niemčinavi- 
čiaus. Taip daryti negalima. Mums ne
rūpi, iš kur gavo Antanaitis velionies 
nuotraukas ir ar turėjo jo giminių leidi
mą jas siųsti į konkursą. Tai jo reikalas. 
Mes manome, kad jas konkursui siuntė 
norėdamas pagerbti žuvusį draugą ir 
blogos valios neturėjo, nes sužinojęs, kad 
viena nuotrauka premijuota pranešė, jog 
ji yra ne jo, o velionies Niemčinavičiaus. 
Tačiau siųsdamas svetimas nuotraukas 
savo vardu pasielgė neleistinai. Gerai, 
kad prieš skelbdami konkurso rezultatus 
mes paprašėme pas Antanaitį negatyvą ir 
taip sužinojome, jog nuotrauka ne jo. Jei 
nebūtų reikėję negatyvo, būtumėm pa
skelbę ją Antanaičio vardu. Žinoma, 
paskui jis mums būtų tai pranešęs, bet 
nemalonumų būtų buvę pakankamai ir 
jam ir mums. Juk nuotraukoje atvaiz
duoti asmens žino, kad ji padaryta ne 
Antanaičio, bet Niemčinavičiaus. Paskel
bus ją pirmojo vardu būtų turėję pa
grindo manyti (iki tai būtų buvę atitai
syta), kad Antanaitis pasisavino svetimą 
kūrinį, ko jis nenorėjo daryti. Be to, to
kiais atvejais kyla nesusipratimų dėl pre
mijos — kam ji turi būti išmokėta. Iš 
viso į konkursus negalima siųsti ne savo 
nuotraukų, o jei kas dėl tam tikrų prie
žasčių turi teiŠės ir pareigos nusiųsti ki
to nuotraukas, turi ir nurodyti, kas yra 
jų autorius. Kitaip gali turėti didelių ne
malonumų pats ir sudaryti jų kitiems.

KLAUSIAMI ATSAKOME.
Klaus. Kur galima gauti filminį foto 

aparatą 6x9 cm. formato nuotraukoms, 
nebrangesnį, kaip 30 lt. Noriu gauti išsi
mokėtinai per neilgą laiką. J. B. (Zarasai).

Ats. Jei Zarasuose nėra foto krautu
vės, galėtumei foto aparatą gauti Kaune 
ar kituose didesniuose Lietuvos miestuo
se. Tik kažin ar pasiseks gauti Tamstai 
6x9 cm. formato aparatą už 30 lt. Už 
40—50 litų galėtumei gauti neblogą filmi
nį aparatą. Dar sunkiau bus gauti išsimo
kėtinai. Norėdamas gauti išsimokėtinai 
turėtumei patiekti patikimų asmenų ar 
įstaigų garantiją. Patartumėm parašyti 
tuo reikalu „Spaudos Fondui“ arba Kar
velio prekybos namams Kaune.

Nebūkime miškų 
pabaisos!

Gražus yra šv. Kalėdų paprotys džiaug
tis Kristaus gimimo švente, ruošti eglai
tes neturtingiesiems, ką nors dovanoti ir 
t. t. Bet koks baisus darbas lydi šį gražų 
paprotį, pažiūrėkime, kiek prieš Kalėdas 
nukertama jaunų gražių eglaičių, suve- 
žama į miestus ir už kelių dienų jos iš
metamos į patvorį.

Kalėdų džiaugsmą galime turėti ne
naikindami mūsų gražiųjų miškų, ne- 
kirsdami jaunų sveikiausių eglaičių.

Kiekvienas, kas nori turėti Kalėdų 
eglaitę, gali ją pats pasidaryti, tą dirbti
nę eglaitę papuošdamas eglių šakelėmis, 
žalumynais ir k.

Nekirsk eglutės ir nepirk brangių lempu
čių Kalėdoms, bet pats pasigamink. Brė- 
žinėliai parodo kaip pats gali pasigaminti 

Kalėdoms eglutę ir žvakidžių.

ocooococaooooccooocxxscoooooooooooooooooooooooooooooo

BUS IŠLEISTA LORDO BADEN-PO- 
WELLIO KNYGA SKAUTĖMS.

Vyriausia seserijos vadija nori išleisti 
skautėms lordo Baden-Powellio knygą 
Girl Guiding lietuvių kalba.

Seserijos vadės gyd. Žilinskienės pa
kviesta šią knygą iš anglų kalbos į lietu
vių k. verčia vyr. sk. A. Lichtenšteinaitė. 
ooooooooooooooooooocooooooooooooooocooooooccooooocoo

SVEČIUOSE PAS BADEN POWELLI. 
(Tęsinys iš 319 pslp.).

namus palaikė mūsų silpstančią dvasią. 
Olimpijadoje tiktai vienas dalykas rūpė
jo: kad nepamesčiau Zisos žmonių minio
je. Šiaip užmerkus akis atrodė, kad auto
mobiliai važiuoja per galvą, ir kažkokie 
žmonės nori mirtinai užkalbėti, užrėkti. 
Tik vakare zoologijos sode košmaras nu
stojo spaudęs galvą ir krūtinę, ir pasau
lis susitvarkė.

12 vai. nakties sėdome į greitąjį ir tuoj 
pasinėrėme į miegą. Miegodamos užbai
gėme savo 6 savaičių kelionę, kuri dabar, 
po kelių mėnesių, atrodo, kaip ilgas sap
nas. Bet geriausia sapno dalis buvo, kad 
pabudome namie.

PANELES ROZALIJOS VYSNIŪTES 
VARDINES.

(Tęsinys iš 333 pslp.)
— Bet ji mums liepė ateiti čionai, — 

protestavo Vilijamas, — kadangi šiandien 
jos vardinės. Visi šie žmonės yra jos drau
gai. Kodėl jūs mums nuolat trukdote?

Pagaliau pasisekė jį įtikinti, kad pane
lės Vyšniūtės visai nėra salėje ir, ma
tyt, įvyko nesusipratimas.

— Gerbiamieji ir gerbiamosios, — krei
pėsi Vilijamas į susirinkusius, ir jo veide 
reiškėsi nusivylimas, — jūs matėte tiktai 
pradžią mūsų vaidinimo, kurį tęsime tuč 
tuojau sename svirne lauko gale. — Jam 
staigiai atėjo gera mintis. — Antroji da
lis yra daug geresnė ir visi galėsite ją 
matyti, sumokėję tiktai penkis centus už 
įėjimą.

Pasakęs tai, Vilijamas iškilmingai iš
vedė savo draugus iš salės ir nuėjo į svir
ną, kuriame panelė Vyšniūtė jau seniai 
kantriai laukė vaidinimo pradžios.

Susirinkimas atsiduso ir nusiramino. 
Ponia Brown, matydama, kad baisusis 
sapnas praėjo, nusišluostė ašaras. Naujo
sios Eros dr-jos komitetas užėmė savo 
vietas ir gydytojas, išblyškęs ir nuvargęs, 
atsilošė kėdėje. Profesorius perbraukė 
ranka per savo kaktą ir plaukus, atsigėrė 
šalto vandens ir pradėjo:

— Ponai ir ponios, seniausiose knygose 
Aigiptas vadinamas Mizraimu. Šis žodis 
yra, greičiausiai, daugiskaitos lytis, iš ku
rios galima spręsti, kad aukštesnės ir že
mesnės Aigipto sritys buvo atskirai val
domos. Aigipte kultivuojami kviečiai, mie
žiai, dura, kukurūzas, pupos, žirniai, do
bilai, ryžiai, cukrus ir t. t. Filologas D. 
I. Teiloris įrodinėja, kad egiptiečių abė
cėlė, nors ir nepilna, bet viena iš seniau
sių visame pasaulyje. Jau vienuoliktosios 
ir dvyliktosios dinastijos metu jeroglifai 
buvo rašymo sistema, perduota žmonėms 
iš senų senovės...

Salėje buvo nelabai šviesu, bet ponui 
profesoriui kažkodėl atrodė, kad jo klau
sytojų eilės nuolat retėjo.

Taip ir buvo. Tamsios figūros tyliai 
slinko iš šalies ir procesija traukė į seną 
svirną ...

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦-»-♦-» ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
♦ ♦

o Remk skautišką spaudą — „

o 1937 m. prenumeruokis o

o SKAUTŲ AIDĄ ir SKAUTYBĘ. o
o O
♦ ♦
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VISKAS DAROMA, KAD BŪTUMĖM 
VIS skautiSkesni.

Be tiesioginio skautavimo skiltyse, 
draugovėse ir tuntuose, sąjungos vadovy
bė dar rūpinasi, kad kiekvienas mūsų 
judėjimo narys — skautas, skautė, vadas, 
rėmėjas, bičiulis irk. — turėtų netarpiš- 
kų priemonių įsigilinti į skautybės turinį 
ir juo pasinaudoti savo siekimams įkū
nyti.

Tam tikslui leidžiami laikraščiai ir 
knygos.

Iš keliasdešimt skautiško turinio knygų 
pati naudingiausia knyga kiekvienam yra 
Skautybė Berniukams. Ją parašė skauty
bės kūrėjas lordas R. Baden-Powellis ir į 
lietuvių kalbą išvertė Vikt. Kamantaus
kas.

Kad šią naudingą knygą galėtų įsigyti 
kiekvienas, sąjungos vadovybė šios kny
gos kainą sumažino ligi Lt. 1,75.

Knyga yra gausiai iliustruota ir turi 
328 pslp.

Skautų Aidas 1937 m.
SKAUTŲ AIDAS yra mūsų vadovas, 

jis yra tikriausias draugas kiekvienam 
skautų organizacijos nariui.

Jis mums rodo skautybės kelią, jis 
mums padeda kurti skautišką gyvenimą, 
jis sužadina mums norą tobulėti ir 
ugdytis.

SK. AIDAS rodo mūsų darbus, mūsų 
sumanymus ir visą organizacijos gyve
nimą.

SKAUTŲ AIDAS leidžiamas iš tų pini
gų, kuriuos surenka už prenumeratas. Ir 

Šią knygą gausite už (Lt. 1,75

SKAUTYBĖS
BERNIUKAMS

juo daugiau tų pinigų turėtų, tuo jis būtų 
geresnis ir didesnis. Todėl svarbu, kad jis 
turėtų vis daugiau prenumeratorių 1937 m.

1937 m. SK. AIDAS visiems kaštuos
5 lit., skautams-ėms 4 lt.

SKAUTYBĖ kaštuos 3 lit., bet Sk. Aido 
prenumeratoriai ją gaus už 2 lit.

Dar gruodžio mėn. užsisakyk sau ir 
savo artimiesiems SKAUTŲ AIDĄ ir 
SKAUTYBĘ 1937 METAMS.

Vėliau užsisakę gali pirmųjų numerių 
nebegauti.
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Mūsų 
gyvenimas 
vaizduose

KAINA 40 CT.

Rudeninėje skilties sueigoje.

Kai dar buvo puikiosios dienos stovykloje. Skautai vyčiai savo būkle vis suranda būdų būti naudingi 
skautų organizacijai.

Kauno Aušros tunto stovykloje. Bepiga, kai pasidarai tokį dideli virvių tiltą.
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