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/ MUS S VELKINA :
Šefo Pavaduotojas:

Širdingai sveikinu visus mūsiį -sąjungos narius, skautus ir 
skautes, jų vadus, skautininkus; rėmėjus ir mūsų organizacijos 
bičiulius, sulaukusius naujų — 1937 —'mętų ir linkiu jiems daug 
laimės. r. . \ \

Skautams ir skautėms linkiu vis labiau tobulėti, įsigyti 
aukštesnių patyrimo laipsnių , Ir daugiau\specialybių, visada 
uoliai vykdyti įstatus ir smagiai-.atlįkti geruosius darbelius.

Vadams, skautininkarris .ir rėmėjams linkiu tokios pat iš
tvermės, kokios jie turėjo ligi .šiol, dirbti naudingą kraštui 
auklėjimo darbą, rūpinantis skautais, .'skautėmis ir jų vienetais.

Visiems linkiu gero pasisekimo ruošiantis 1938 metų tauti
nei stovyklai. '

Budėk! Vyr. sktn. J. ALEKNA.

Sąjungos Garbės Gynėjas:
Džiaugsminga širdimi sveikinu brangiuosius brolius skautus 

ir seses skautes, įžengusius į 1937 metus.
Linkiu, kad Jūsų troškimai įvyktų ir kad* Jūs, gerai at

likdami savo pareigas ir nuolat tobulėdami, kuo gražiausiai 
tarnautumėt Tėvynei. \-

Vyr. šktn. pulk. M. KALMANTAS.

Pradedant 1937 metų naują darbo barą, mūsų broliams ir 
sesėms skautams linkiu ne apie didžius darbus ir nepaprastus 
žygius kankintis svajonėmis, bet stengtis savo kasdieninį pilką
jį gyvenimą nuolat puošti paprastomis, kiekvienam supranta
momis, žmoniškomis vertybėmis. į

f ;

Aš neabejoju, kad ištikus reikalui daug rastųsi skautų eilė
se didvyrių, kurie dėMJje^o, Tėvynės ir artimo savo gyvybę pa
aukotų. Žinau, kad daug iŠ Jūsų dieną naktį „sparnuotomis min
timis kraštan svieto lekia” ieškodami idealų savo šventai aukai.. 
Tačiau, nemaža Jūsų tarpe yra ir tokių, kurie kasdieniniu 
šiurkštumu, dideliu išsiblaškymu, neatidumu užgaunate visus 
savo artimuosius: — mylimus tėvelius, brolius, seseris ir drau
gus. Visi jie dažnai kenčia sunkiai dėl Jūsų elgesio — dūsau-
!-
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ja, lieja tylias ašaras. Pasakykite, mano mieli, kad jau rytoj 
•šito gana!... ■ J-

Pabandykite sau -patys, taip kaip jūs išmanote, atvaizduoti 
l’’ paveikslėlį: gero mokinio-nės, gero sūnaus, dukters, gero drau- 

gb-ės, gero patrioto-ės mūsų tėvynės, gero krikščionio-ės, pa
galiau tikro gero berniuko ir geros mergytės. Tegu šie paveiks
lėliai būtų netobuli, bet jie jums savi ir artimi. Pabandykite da
bar į įsivaizduojamą paveikslėlį įdėti savo turinį. Na, argi tai 

v (Tęsinys 28pslp.).
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Redakcijos pastog.ėį.e

Be Skautų Aido 
neapsieisime.

aidi — LAI-

Laimingų Naujų Metų!
Kai metus baigiančio laiko rodyklė 

ateina prie savo 12, visur
MINGŲ NAUJŲ METŲ! Jų linkime ir mes
savo skaitytojams, skautams, skautėms ir 
visiems mūsų judėjimo dalyviams.

Linkime, kad visi būtų laimingi sau, 
laimingi saviesiems, laimingi mūsų kraš
tui; kad vilties pilnose širdyse nuolat bū
tų džiaugsmas, kad gyvenimas būtų švie
sus ir kad idealai amžinai spindėtų visų 
darbuose. Laimingai skautauti.

Laimingų 1937 metų!

1.15.
Sausio m. 15 d. yra Klaipėdos vėl prie 

Lietuvos prisijungimo šventė. Mažosios 
Lietuvos dalis, Klaipėdos kraštu vadina
ma, 1923 m. sausio m. 15 d. vėl įsiliejo į 
vieną valstybinį laisvę atgavusios 
džiosios Lietuvos kūną. Tas kraštas 
600 metų buvo atskirtas ir gyveno 

kiose sąlygose, kaip 
Didžioji Lietuva,

abu neturėjo savo 
laisvės, o buvo 

pasmerkti su
naikinti. Ta

čiau Lietu
va, tuo

Numačiau, kad

sun-

organizacija la
ir skautai-ės la- 
leisti savo laik- 
toks pasiūlymas

Nors skaitytojai apie tą

Di- 
apie 
kito- 
kad 
bet

i 
metų įsi- 

Klaipėdos

tarpu 
ne visa, at
sikėlė ir su
sikūrė savo ne
priklausomą gy 
venimą, 
po kelių 
liejo ir

1935 m. turėjome piniginių 
kūmų ir Skautų Aido leidimas buvo 
našta. Nors nuo 1929 m., kaip aš esu 
Sk. Aido redaktorium, jo tiražas vis 
augo, tačiau leisti du kartu per mė
nesį 1935 m. pasidarė sunku. O su- 
smugdyti ir suretinti laikraštį labai ne
norėjom. Sąjungos vadovybei iškėliau 
drąsų pasiūlymą — vienus metus Sk. Ai
do visai neleisti! Tada 
biau pajus ko netekusi, 
biau rems vėl pradėtą 
raštį.
negali praeiti.
sužino tik beveik už pusantrų metų, bet 
jie jau prieš keliolika mėnesių „pasitai
sė“: Skautų Aido prenumeratorių skai
čius 1936 metais labai išaugo.

Skaitytojai pageidavo ir sąjungos va
dovybė nutarė, kad Sk. Aidas 1937 metais 
išeitų dažniau. Redakcija pasiryžo laik
raštį skaitytojams mokslo metų laikotar
piu duoti per mėnesį du kartu.

Laikraščiui leisti reikia pinigų: vieno 
Sk. Aido nr. tik spausdinimas kaštuoja 
apie 1.100—1.300 litų, klišių gaminimas 
apie 200—300 litų (klišės 1 kv. cm. paga
minimas 
žiniškos 
tokios t 
piešinių 
išlaidos, 
kia pajamų: 
parduodamus numerius ir už skelbimus. 
Todėl leidėjai rūpinasi, kad būtų daugiau 
prenumeratorių, todėl dedami skelbi
mai ir p.

Skautas turėti savo organizacijos laik
raštį įpareigojamas ne tik dėl prenume
ratos mokesčio (nors ir tai yra svarbu), 
bet dėl daugybės įvairių kitų priežasčių,

• kaštuoja apie 15 et.)! Tai mil- 
išlaidos. Dar prisideda šiokios 

ekspedicijos, administracijos ir 
bei kai kurių tekstų gaminimo 
O toms išlaidoms padengti rei- 

už prenumeratas, paskirai

kurios 
stato 
į skauto ide
alo veiklą ar
ba jį nušluoja 
Stengiamasi, kad 
dotų skautybės
yra skautybės veiklos dalis, 
sijasi su visais mūsų judėjimo užsimo
jimais.

ii 
arba

šalin.
skautai

parama.
tikrai pasinau- 

Skautų Aidas 
Jis gyvai

1937 m. Sk. Aidas nori būti dar nau
dingesnis ir tobulesnis. Gali Tu jį pa
remti, o ar paremsi — pamatysime arti
miausiu laiku, kai užsibaigs jo prenume
ratorių rinkimo taika ...

Skautų kalendorius
1937 metams.

Neseniai išėjo kišeninis skautų kalen
dorius, sktn. P. Karaliaus redaguotas, 
1937 metams.

Parduodamas po 50 centų.
REDAKTORIUS

kraštas.
Daugelis įvairių priežasčių dar stovi 

tarp tų kraštų ir jų dvasinis susiliejimas 
dar nėra pasiekęs aukščiausio laipsnio. 
Kiekvienais metais,' kiekvieną progą vis 
tenka kartoti paskatinimo žodžius, kurie 
keltų susiartinimo vyksmą. Laimei, me
tai iš metų vis neša didesnių vilčių. 
Abiejų kraštų gyventojai vis labiau vie
ni kitus supranta, pažįsta ir vis artėja.

Klaipėdos kraštas turi ilgą pajūrio 
juostą, o pati Klaipėda apjuosia žymų 
jūros uostą, kuris Lietuvai taip reikalin
gas. Kiekvienai valstybei labai svarbu 
turėti išėjimą į jūrą, turėti „langą į pa
saulį“. Lietuvai tas langas į pasaulį yra 
Klaipėdos uostas, kurį Lietuva vis tvar
ko, didina ir turtina. Jūra tautai teikia 
energijos, ugdo drąsą ir apskritai labai 
teigiamai veikia tautos nuotaiką, kurios 
reikia tautos gyvybei išlaikyti.

Skautai savo darbais parodo, kaip jie 
myli jūrą, brangina jūros uostą ir rūpi
nasi. Klaipėdos krašto reikalais. Linkime
pasisekimo dar daugiau padaryti.

Ir Jurgis VI, naujasis Anglijos karalius, būdamas Yorko kuni
gaikščiu, buvo įžymus skautybės veikėjas. Kaip žinome, Ang
lijos karalius Edvardas VIII, buvęs populiarusis Valijos princas, 
atsisakė sosto ir Anglijos karalium tapo jo brolis Yorko kuni
gaikštis. Čia matome naująjį Anglijos karalių sėdintį su lordu 
R. Baden-Powelliu vienoje skautų šventėje. Dabartinis karalius, 
būdamas kunigaikščiu, buvo Yorko skautų organizacijos pre

zidentu, o dabar yra visos Anglijos skautų patronas.
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Jeigu sėdėtume prie laužo, kur sma
giausia tartis ir pasakoti, paprašyčiau vie
ną kitą skautą ar skiltininką atsistoti ir 
atsakyti į klausimą: „Kas yra skautybė?“ 
Susimąstykite ir jūs valandėlę ir paban
dykite rasti gerą paaiškinimą. Aš visiškai 
įsitikinęs, kad atsakymai būtų labai įvai
rūs, ir pasitaikytų net tokių skautų, kurie 
nežinotų ką atsakyti.

Labai keista, tiesa? Mes visi skautai, 
bet nė vienam nėra lengva pasakyti, ką 
skautybė iš tikrųjų reiškia.

Dalykas toks, kad skautybė labai pla
tus dalykas ir apima taip daug, kad sun
ku surasti tinkamų žodžių jai apibrėžti.

Yra skautų, kurie sučiumpa vieną ku
rią skautybės dalį ir galvoja, kad tai vis
kas. Jų skautybė atsigula ant šono, kaip 
prakiuręs laivas: ji pakeista vien tik ran
kų darbais, ar dainomis, ar atletika.

Kad būtume tikri skautai, turime per
siimti visa skautybės idėja, o ne jos da
limi.

Visų pirma, skautybė nėra
1. pasipuošti uniforma,
2. paraduoti kas savaitę, kad ruoštu- 

mėmės laipsniams ir specialybėms,
3. atostogauti palapinėse.
Galėčiau parašyti visą sąrašą to, ko 

negalima vadinti skautybė. Taigi, nėra 
prasmės dar ilgai kalbėti apie ne - skau- 
tybę: pasakysiu, verčiau, kaip aš supran
tu skautybę, nors ir nesitikiu visiškai iš
semti jos sąvokos ir laimėti kiekvieno 
skauto sutikimą.

Skautybė yra gyvenimo būdas. Skau
tas, tikra žodžio prasme, yra berniukas 
arba vyras, kuris mėgsta elgtis kaip kil
nus riteris (taisykles nustato skautų įžo
dis ir įstatai) ir gyventi po atviru dan
gum.

Yra žmonių, kuriems lengva vykdyti 
ką jie pažadėjo. Jų aplinkybės ir gabu
mai palankūs šiam reikalui. Kiti eina lė
čiau ir dažnai suklumpa, bet jeigu jie 
stengiasi kiek galėdami atsiekti savo tiks
lą, jie tikri skautai.

Gyvenimas po atviru dangum. Aš pir
moje vietoje nagrinėju šį klausimą, ka
dangi mes jį labai dažnai pamirštame. Jis 
nėra svarbesnis už antrąją mano paaiški
nimo dalį, bet ir nemenkesnis.

Berniukas, mėgstąs gyventi lauke, 
naudosis kiekviena pasitaikančia proga 
išsprukti iš keturių sienų. Jis stovyklaus, 
tirinės, vaikščios pėsčias, seks pėdsakus 
ir nei blogas oras nei blogos sąlygos jo ne
atbaidys. Jis išmoks pasitikėti ir rūpin

tis savimi. Jis pažins paukščius, medžius, 
debesis ir žvaigždes. Štai gyvenimas gam
toje — skauto gyvenimas:

Klubai, klasės geri, bet laukai geresni 
už juos.

Sunku, sakote, pasiekti idealą, gyve
nant mieste.

Ir aš tai žinau! Bet yra dar blogesnių 
vietų už jūsų, tikėkit manim. Vieni ar 
dviese, skiltimis ar draugovėmis mes tu
rime pasprukti nuo autobusų ir dūmų, 
nuo kinematografų ir akmenų, nors ir 
kažin kaip sunkiai atsieitų! Mes turime 
atsidurti po Dievo mėlynu dangumi, turi
me kvėpuoti grynu oru ir sveika žeme — 
turime pažinti gamtą, kad taptume tikri 
skautai ir vyrai.

Riteriškas gyvenimas. Gyventi rite
riškai yra persiimti skautybės idėja — 
gyventi garbingai, skaisčiai, drausmingai 
ir linksmai, tarnauti Dievui ir artimui. 
Tokia skautybės dvasia, tokia gyvenimo 
gamtoje dvasia.

Sunku laikytis visa to šiais laikais?
Jūs teisūs. Jeigu ieškosite malonaus, 

lengvo kelio, seksite minia ir, gal, turėsi
te pasisekimo. Todėl gera atsiminti, kad 
žodis „skautas“ pažymi žmogų, kuris ne
bijo keliauti vienas.

Riterio kelias dažnai status ir nelygus, 
bet skautas, žinąs savo tikslą, eis juo ne
sidairydamas. Ar šiaip ar taip, tik mankš- 
tindamiesi įgyjame stiprių muskulų! Juo 
aršesnė kova, juo didesnis nugalėtojas.

Pakeliui į skautybę auga reta gėlė, ne
žinoma tiems, kurie nemoka kopti į kal
nus — ją skautas randa, kuomet mažiau
siai tikisi. Ši graži gėlė vadinama laimė.

Gero pasisekimo, broliai!
A. L.

SiMtikuAun&A skodjiių Soįjsi
įcicLų. Q. įįajcLe.^. - 'pautM

Neseniai viso pasaulio skautų ir skaučių šefų lordo ir lady Baden-Po- 
Welliu jaunesnioji duktė, Betty, ištekėjo už p. G. Ch. R. Clay. Ta proga se
serijos vadė sktn. K. Žilinskienė pasiuntė pasveikinimą lady O. B. P. Viso pasaulio 
skaučių šefė sktn. K. Žilinskienei atsiuntė padėkos laišką. Žemiau dedame abiejų 
laiškų vertimus lietuvių kalba.

Brangioji Skaučių Šefe,

Išgirdusios apie Tamstos dukters Betty 

St. Clair Baden-Powell ir pono Gervase 

Charles Robert Clay sutuoktuves, įvyku

sias šiomis dienomis, Lietuvos skautės 

širdingai sveikina gerbiamuosius Tėvus ir 

skautybės steigėjus, taip pat ir jaunave

džius ir linki daug laimės šeimos židiniui 
kurti.

Malonėk, Brangioji Skaučių Vade, pri

imti mano ko geriausius linkėjimus.

K. ŽILINSKIENĖ,

Skaučių Seserijos Vadė.

Brangioji Dr. Žilinskiene,

Aš noriu širdingai padėkoti Tamstai ir 

Tamstos skautėms už žavingą laišką ir 

malonius linkėjimus mano dukters Betty 

sutuoktuvių proga.

Ji yra labai laiminga ir su savo vyru 

išplaukė į Afriką.

Tamstos laišką pasiunčiau jai, nes ži

nau, kad ji juo labai nusidžiaugs.

Siųsdama širdingiausių linkėjimų 

Tamstos skautėms,

Lieku Tamstos

OLAVE BADEN-POWELL.

Skautų Šefas lordas Baden-Powellis neša savo 
dukters veliumą; jis lydi šią savo jaunesniąją 
dukterį Betty į savo kaimo bažnyčią sutuoktu
vėms. Ji ištekėjo už p. Gervase Charles Robert 
Clay. P. Betty yra buvusi Lietuvoje, 1933 m.
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Sumaniai
kautininkas Kazys šypsodamasis su

lankstė ploniausio popierio lakštelį tris 
kartus ir, atplėšęs apie 6 cm. platumo ir 
10 cm. ilgumo juostelę, mažomis tvarkin
gomis raidėmis parašė linkėjimus savo 
draugui skautininkui Juozui.

Skautas Povilas priėmė laiškelį, ko 
rūpestingiausiai jį sulankstė, ir, atsegęs 
savo bliūzės kišenę, išėmė juodą amžiną 
plunksną su aukso sagtuku. Skautininkas 
susidomėjęs sekė berniuką. Tada Povi
las nuėmė plunksnos užmautuką ir pra
dėjo kišti į jį gautąjį pranešimą.

— Ar begalėsi uždėti užmautuką? — 
paklausė skautininkas. — Juk tavo 
plunksna suluš.

— Ne, broli skautininke, — atsakė 
Povilas. — Aš išmatavau tarpelį tarp 
plunksnos ir užmautuko galo ir radau, 
kad yra apie pusę cm. tuščios vietos. 
Pažiūrėkite pats!*

Berniukas stipriai uždėjo užmautuką 
ir vėl jį nuėmė: pasirodė, kad plunksna 
nė kiek nenukentėjo.

Jono Basanavičiaus draugovė, kuriai 
Povilas priklausė, stovyklavo Palangos 
pušyne. Ji pranešė Klaipėdos skautų 
dr-vei, kad kitą dieną į miestą bus nu
neštas laiškas. Laiško nešėjai būsią ne
persirengę ir atliksią savo uždavinį iki 
10 vai. vakaro.

Basanavitiečiai, žinoma, mielai sutiko 
dalyvauti žaidime; jų tarpe buvo miklių 
vyrukų, gerokai išsilavinusių skautiška
me darbe, kurie ir šį kartą tikėjosi 
laimėti.

Apie 7 vai. ryto Povilas ir jo draugas 
Stasys išvyko kelionėn. Be sktn. Kazio 
ir Povilo niekas nežinojo, kur laiškas pa
slėptas; net Stasys neturėjo nė menkiau
sio supratimo.

Iš pradžių draugai ėjo pajūriu, nes ži
nojo, kad priešai nebus taip toli atėję; 
bet už kelių kilometrų pasidarė atsarges
ni ir vengė atvirų vietų. Priėję Karkli
ninkų kaimą, jie slėpėsi už medžių ir ti- 
rinėjo apylinkę. Paskui išėjo į takelį ir 
pagaliau 10 vai. prisiartino prie vieške
lio. Ten, po pušaičių priedanga, berniukai 
nutarė papusryčiauti.

Staiga Stasys pakėlė galvą ir pažvel
gė į dešinę.

— Greit, — jis sušnibždėjo, — ten 
matau kelis skautus einant lauku.

Nesakęs nė žodžio Povilas pakėlė po
pierių, į kurį buvo įvynioti pusryčiai, ir 
drauge su Stasiu nuslinko miškelio lin
kui. Suradę mažą daubą, skautai atsigu
lė ir sekė priešus akimis.

Stasys kažką piktai sumurmėjo.
— Kas yra? — paklausė Povilas.
— Numečiau duonos plutą, — atsakė 

draugas. — Pagalvojau, kad koks gyvu
liukas suės ar paukštis sules. Ar tas 
mus išduos?

— Žinoma, jie ras tavo plutą, pama
tys, kad ji švieži ir —

— Radau kažką — sušuko vienas iš 
basanavitiečių, ir tuoj visi draugai jį 
apsupo.

Povilas ir Stasys įtempė akis ir ausis. 
Jįe pamatė, kad skautas pakėlė kažką

padaryta
nuo žemės — aišku, tai turėjo būti Sta
sio pluta, — bet Povilas taip pat paste
bėjo, kad vieno skauto kišenėje kyšo juo
da amžina plunksna su žibančiu sagtuku.

— Švieži duona — buvo sviesto, — 
pastebėjo gudrus priešas, — kažkas ne
seniai valgė šioje vietoje. Negalėjo praeit 
daugiau kaip 5 minutės nuo to, nes sau
lėje duona būtų išdžiūvusi. Jis pradėjo 
tirinėti žemę.

— Štai, trupinių ir —
Nutilęs skautas artinosi prie daubos, 

kurioje gulėjo pasiuntiniai priglaudę au
sis prie žemės. Tuo tarpu juos dar užsto
jo pušaitės; gal, bėgti?

— Jūs pagauti! — sušuko kažkieno 
griausmingas balsas ir bematant priešai 
apsupo belaisvius. Tie atsikėlė ir pasi
davė.

Džiūgaudami ir juokdamiesi basanavi
tiečiai pradėjo kratyti: jie nuėmė ber
niukų veltukes ir išvertė jas kelis kar
tus; nieko neradę, nutraukė jiems batus 
ir peržiūrėjo kišenes.

— Jie nekvaili, — sumurmėjo Povilas.
— maniau įkišti laišką tarp bato pamu
šalo. Gerai, kad to nepadariau.

— Jie nuodugniai ieško, — pridūrė 
Stasys, stebėdamas, kaip skautai kraustė 
jo kuprinę.

— Ar jūs man leistumėte padaryti 
kelis užrašus? — paklausė Povilas stai
giai. — Jūs taip ilgai ieškotę, kad mums 
jau nuobodu laukti.

— Prašom, prašom, — sutiko priešas, 
ir Povilas išėmė savo plunksną. Nuėmęs 
užmautuką, padarė pasipiktinusią miną.

— Paskolink man savo kotelį, — jis 
paprašė berniuko, kurio kišenėje buvo 
pastebėjęs amžinąją plunksną. Nebeturiu 
rašalo, tiesiog pikta darosi.

— Prašau, imkite mano, — atsakė 
skautas mandagiai ir perdavė savo 
plunksną belaisviui. Tas paėmė ją į tą 
pačią ranką, kurioje laikė savo kotelį. 
Pažvelgęs į abu koteliu, Povilas įsitikino, 
kad jie buvo visiškai vienodi. ,

— Parodyk man savo plunksną, — pa
reikalavo skautas staigiai.

— Po šimts... — sumurmėjo Povilas, 
bet nepastebimai pakeitė kotelius ir 
skautas apžiūrėjo savo užmautuką.

— Mes nerandame jūsų pranešimo, — 
prisipažino jis pagaliau, traukdamas pe
čiais. — Jo niekur nėra.

Povilas uždėjo užmautuką ant kotelio.
— Gal paleisite mus?
— Kol rasime pranešimą, laikysime 

jus belaisviais, — atkirto skautas.
Povilas pasitempė ir ištiesė ranką.
— Dėkui už kotelį, neberašysiu. Vis- 

tiek nieko gero neišeina, — jis pasakė.
Praėjo penkiolika minučių, praėjo ir 

pusvalandis, bet laiškas neatsirado.
— Ar jūs iš tikro nešate pranešimą?

— paklausė skautai.
— Kas sakė, kad mes jį nešame? — 

atsakė Povilas. — Bet paleiskite mus da
bar. Vakare 10 vai. pasimatysime.

Skautai nusiminė nieko nepešę, bet 
turėjo leisti savo belaisviams tęsti kelionę.

— Mums pasisekė, — pastebėjo Sta

sys. — Bet, įdomu, kur tavo laiškas yra?
— Jis buvo mano plunksnos užnąautu- 

ke, — nusijuokė Povilas, — bet dabar 
anas skautas nešioja jį savo kišenėje.

— Kas iš to? — sušuko Stasys. — Kaip 
tau pasiseks atsiimti jį?

— Pats dar nežinau, — prisipažino 
Povilas. — Buvau smarkiai išsigandęs ir 
nežinojau kitos išeities. Jeigu jis norės 
rašyti, jis be abejo pastebės, kad kotely
je nėra rašalo ir atspės viską.

— O ką mes dabar veiksime? — pa
klausė Stasys. — Juk negalime grįžti. 
Reikia ištverti iki 10 vai. vakaro.

— Tuo tarpu eisime toliau. Pasiekę 
miestą, lauksime sutartos valandos. Gal, 
laimė mums nusišypsos, — atsakė 
Povilas.

Taip jie ir padarė: plentu nužygiavę į 
miestą, jie dairėsi gatvėse ir pagaliau 
priėjo skautininko Juozo namus. Jie ma
tė Klaipėdos skautus įeinant ir išeinant, 
jų tarpe ir tą berniuką, kuris turėjo Po
vilo plunksną.

— Aš norėčiau, kad 10 vai. ateitumei 
pas sktn. Juozą, — kreipėsi į jį Povilas. 
— Ar pasižadi?

— Vadinasi, vis dėlto turi laišką su 
savim, — atsakė skautas, — ir esi mano 
belaisvis.

— Kaip įkyru, — atsiduso Povilas ir 
nuėjo su savo draugu paskui suėmusį jį 
berniuką.

Dr-vės buste juos dar kartą iškratė, 
bet veltui: laiško niekur nebuvo ir basa
navitiečiai laužė sau galvas, kur berniu
kai galėjo jį paslėpti.

Apie 9 vai. jie pasibeldė į sk-ko Juo
zo duris, ir tarnaitė jiems atidarė. Salio- 
nėlyje jau sėdėjo skautas su amžinąja 
plunksna.

— Dar turime laiko iki 10 vai., — pa- ‘ 
sakė jis atsistojęs. — Mieliausiai jus tre
čią kartą kratyčiau, nes laiškas turi kur 
nors būti.

Jis išėmė savo kotelį ir užrašų knygu
tę, bet pasirodė, kad kotelyje nebuvo 
rašalo.

(Tęsinys 25 pslp.).
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Štai, kas man skautybėje nepatinka
Yra berniukas mano klasėje, vardu 

Juozas, su kuriuo labai gerai sutinku. 
Geriausiai man patinka jo atvirumas, ku
ris neužgauna, bet verčia pagalvoti.

Užvakar Juozas klausė manęs:
— Ar eisi šiandien į kiną? Neblogas 

paveikslas su Harry Piel. Du eina už 
vieną bilietą.

— Negaliu, — atsakiau, — turiu skil
ties sueigą.

— Nu ir vėl tavo skautai! — sušuko 
Juozas. — Ar jie tau dar neįkyrėjo?

Į tai nieko neatsakiau, nes mokytojas 
jau pastebėjo mus kalbant ir padarė pa
stabą, bet po pamokų pradėjau galvoti 
apie Juozo žodžius ir turėjau prisipa
žinti, kad jis beveik ir neklysta. Kartais 
man iš tikro nebeįdomu eiti į savo su
eigas. Užtenka „mokslo“ klasėje; kasdien 
vis kažko nauja reikalauja ir turi nuolat 
budėti, kad nepakliūtumei į rimtą bėdą. 
Atsėdėjęs savo valandas — aš nekalbu 
apie mūsų lietuvių kalbos ir matematikos 
pamokas, jos visuomet yra įdomios ir lai
kas neprailgsta — nueini į sueigą, skilties 
ar draugovės, ir vėl reikia mokytis. Ne
pakanka mazgų ir signalizacijos, reikia 
dar mokytis topografijos ir daugybės ki
tų dalykų, apie kuriuos, išėjęs į mišką, 
vistiek nieko nenumanai, nes kambary ir 
popieriuje viskas visai kitaip atrodė. 
Man daug geriau tinka gyvi žaidimai ir

Skilties kampelis
Veda Pilkoji Pelėda.

Žmogus, kuris pasakytų, kad skautybė 
tobula, būtų paikas. Jeigu skautybė būtų 
tobula, jai nebūtų reikalo augti ir plėstis, 
ir to pasėka būtų visiškas sustingimas. 
Ne! Yra daugybė dalykų, kurie gali ir turi 
tobulėti.

Kasmet tuntininkai ir draugininkai su
važiuoja ir tariasi skautybės reikalais. Be 
to yra skautų štabas, kuris taip pat susi
rūpinęs skautų reikalais ir stengiasi iš
spręsti iškylančius iš kasdieninio darbo 
klausimus.

Visa tai labai puiku, bet būtų dar ge
riau, jeigu patys skautai pasisakytų sa
vo vargus, ir mes galėtume jiems patarti 
arba duoti nurodymų, kaip geriausia pa
sielgti vienu ar kitu atveju.

Redakcija kiekvieną kartą, kiek sąly
gos leis, stengsis padėti kiekvienam.

Vienas skaitytojas yra patiekęs klausi
mą — kaip sukelti gerą skilties nuotaiką? 
Į šį klausimą atsakymą rasite kitą kartą 
skilties kampelyje.

O dabar dedamas vieno skaitytojo 
„kaltinimas“ skautybei — Štai, kas man 
skautybėje nepatinka.

naujai įstoję visai nepajėgia dalyvauti. 
Jeigu visa skiltis dalyvauja konkurse, re
zultatas taip pat nėra teisingas, nes ne 
visos skiltys yra vienodai prityrusios. 
Prieš porą dienų pralaimėjome, kadangi 
Adolfas — jis kandidatas — nemokėjo su
rišti pagalbos kilpos. Jis nekaltas, kad 
mes pralaimėjome, nes jam dar nereikia 
jos mokėti.

Nežinau, kaip ruoštis specialybėms. 
Klausiau draugininko, iš kur man imti 
medžiagos, bet jis man nieko gera ne
atsakė.

— Reikia ieškoti; kažkokiame kalendo
riuje buvo šiek tiek medžiagos, bet to ne
pakaks. Peržiūrėk „Skautų Aidus“. Ten 
taip pat būna šis tas.

Padėkojau ir pasakiau: — Klausau, 
broli draugininke, — bet nieko gero ne
radau. Nežinau, kaip reikės padaryti.

Pirmoji pagalba man retai įdomi, ka
dangi aš visuomet išrenkamas ligoniu. 
Tada visa skiltis mane tampo, ir aš, su
eigai pasibaigus, tikrai jaučiuosi ne
sveikas.

Dar vienas dalykas — aš esu mūsų 
skilties paskiltininkis *•— man labai pikta, 
kai skiltininkas pasako: — Dabar tu vesk 
sueigą, aš turiu šį tą užsirašyti, — nu
eina ir atsistoja prie lango. Tuo tarpu aš 
galiu laužyti sau galvą, nes kai reikalin

ga, visi žaidimai išgaruoja iš galvos, ir 
skiltis žiūri į tave kaip į asilą. Šiaip mū
sų sk-kas nieko sau berniukas, visi jo 
mielai klauso, bet toks įsakymas atrodo 
neteisingas. Nutariau įsitaisyti žaidimų 
knygutę ir ją visuomet nešioti su savim, 
kad nebetektų raudonuoti prieš draugus.

Yra skautų mūsų draugovėje, kurie 
man labai nepatinka. Jie nuolat skriau
džia mažesniuosius ir šiaip nėra pavyz
dingi. Dr-kas apie tai nieko nežino, nes 
prieš jį jie visuomet maloniausi, ir kitiems 
nepatogu juos įskųsti. Bet man atrodo, 
kad tokie berniukai neturėtų vadintis 
skautais.

Mari nepatinka patikrinimas, nes tie 
patys skautai visuomet gauna taškų. Mū
sų skilty Petras turi geriausią uniformą 
— jo tėveliai pasiturį žmonės ir jis pats 
tvarkingas — ir draugininkas jį visuomet 
pagiria. Kiti jau nustojo vilties prilygti 
Petrui, jų tarpe ir aš. Ar negalima būtų 
šį reikalą kaip nors sutvarkyti?

Man patinka būti skautu ir aš vi
suomet stengiuosi surasti progos atlikti 
savo gerą darbelį. Bet kartais nieko ne
sugalvoju — atnešu mamytei malkų, bet 
tai darydavau dar prieš stodamas į skau
tus — ir darosi nesmagu. Mūsų dr-vė nu
nešė vienai neturtingai šeimai dovanų 
Kalėdoms, bet aš pats nieko nepadariau.

Mūsų klasėje yra berniukų, kurie pa
šiepia skautus. Man nesmagu tai girdėti, 
bet dr-kas sako, kad nereikia kreipti dė
mesio. Tą aš darau, ir dabar jau kiek 
geriau.

Daugiau nieko nebežinau, kas man ne
patinka. Laukiu vasaros, kada galėsime 
stovyklauti, nes tai smagiausias laikas. 
Niekur nėra taip linksma, kaip stovyk
loje. Net ir pirmoji pagalba ir topografija 
ten lengviau eina į galvą.

Kartais mieliau nueičiau į kiną, kaip į 
sueigą, bet nemalonu. Vieną kartą pasi
likau namie, bet buvau neramus ir gailė
jausi nenuėjęs. Paskui draugai sakė, su
eiga buvusi labai linksma, tik manęs jie 
pasigedę. Keista. Aš niekuomet niekuo 
nepasižymėdavau. Bet smagu būti skautu.

(Jon. Trmp.).

bėgimai. Niekuomet nepamiršiu, kaip te
ko sekti priešą ir saugotis, kad tavęs ne
pastebėtų. Tai buvo įdomus žaidimas, 
kurio niekas mokykloje nežaidžia.

Man nepatinka mazgų ir pėdsakų se
kimo konkursai. Jeigu kiekvienas skau
tas turi atskirai atlikti savo uždavinį,

♦ ♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦»♦♦♦♦  ♦ ♦ ♦ »♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦

Skautų Aidas 1937 m. su visais.
Už 4 litus visus metus turėsi gerą draugą! Tuojau užsisakyk 

S k. Aidą, nes vėliau užsisakęs pirmųjų num. gali nebegauti.
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Ar moki kloti lovą ?
Girdžiu nekantrų atsakymą:
— Žinoma, moku!
Taip, kiekviena moka kloti lovą, nes 

tai atrodo labai lengva, bet, nuostabu, 
skaičius tų žmonių, kurie sugeba tvarkin
gai ir rūpestingai atlikti šį darbą, yra 
labai nedidelis. Pagalvojus, kad apie pusę 
savo amžiaus praleidžiame lovoje, beveik 
ir verta išmokti ją kloti.

Skirtumas tarp gerai paklotos lovos ir 
to, ką žmonės padaro po to, kai mėtė pa
klodes ir antklodes šen ir ten, yra mil
žiniškas. Gerai paklotai lovai reikia skirti 
nemaža laiko ir žmogui, miegančiam joje, 
turi būti nelengva ją sujaukti. Taip pat 
neramiai miegąs žmogus neturi pabusti 
vidurnakty, kadangi jam šalta ir visos 
antklodės guli ant grindų iš abiejų lovos 
pusių.

Visų pirma, atsinešk kėdę ir uždėk 
ant jos paklodes vieną po kitos. Nemesk 
jų į krūvą ant grindų, kad susiteptų ir 
sukeltų dulkių. Mes išsivaizduojame, kad 
turi užkloti švarias antklodes ■— taigi, 
sudėk vartotas ir paruošk jas skalbti. Po 
to apsuk matracą arba čiužinį, vieną die
ną ant kairės pusės, antrą ant dešinės, 
trečią — galvūgalį į apačią, ketvirtą — 
kojūgalį į viršų, kad lygiai nusidėvėtų.

Dabar užklok apatinę antklodę arba 
pūkinę (skautė neturėtų miegoti per daug 
minkštoj lovoj) ir žiūrėk, kad nebūtų 
raukšlių. Jeigu antklodė per trumpa, pa- 
kišk ją bent po kojomis. Antras galas turi 
būti po priegalviu, nes kitu atveju ji sa
vo kraščiuku spaudžia miegančiojo nu
garą.

Pabaigusi šį darbą, paimk švarias ant
klodes ir pažiūrėk, kuriam gale platesnė 
siūlė, nes tas galas klojamas galvūgalyje. 
Kartais tiktai viena antklodė turi plates
nę siūlę; ’ tuomet '’’šku, kad ji viršutinė.

Klok apatinę antklodę ant dešiniosios 
pusės ir išlygink visas raukšles. Užlenk 
pirm galvūgalį, paskui kojūgalį ir abi 
puses. Kampai turi būti tvarkingi ir ly
gūs, ir pati antklodė įtempta, kaip būg
nas, kad nesusiraukšlėtų ir nerinktų tru
pinių, jeigu tektų ligoniui valgyti lovoje. 
Bet nors ir visi būtų sveiki namuose ir 
pati miegotumei toje lovoje, antklodė turi 
būti rūpestingai apkamšyta, kad miegant 
nesusiveltų.

Ar laikai 
triušiukų ?

Jeigu laikai triušiukų, atmink, kad 
jiems visų pirma reikalinga švara. Žmo
nėms nesveika gyventi apleistuose bu
tuose, taip pat ir triušiukai suserga, kai 
jų būdelės blogai prižiūrimos. Valyk kiek
vieną būdelę du, o jeigu įstengi, tris kar
tus per savaitę ir pašalink seną, sugedusį 
maistą. Nepalik jo nei vidury, nei prie 
būdelės, nes blogas oras tavo gyvuliukams 
labai kenkia.

Triušiai reikalingi gryno oro ir švie
sos, taigi, būdelė tamsiam sodo ar kūtės 
kampely nėra tinkama jiems gyventi vie
ta. Atsuk būdelę į pietus ar pietų vaka
rus ir, geriausia, atremk ją į sieną, kad 
būtų apsaugota nuo vėjo.

Užsegamą priegalvio pusę atsuk nuo 
durų, kad įėjus į kambarį, lova atrodytų 
tvarkinga.

Viršutinę paklodę užklok blogąja puse 
į viršų, užkimšk kojūgaly ir paskui iš šo
nų. Antklodės — jeigu jų keletas — už
dedamos po vieną, kad gulėtų lygiai, be 
raukšlių. Kampai aplenkiami kaip voko 
kampai. Tai nėra jau taip lengva ir rei
kia šiek tiek praktikuotis, bet išsimoka 
vargti, kadangi pačiai smagu gerai atlikti 
savo darbą.

Atlenk antklodes ir viršutinę paklodę 
apie 30 cm. Jeigu turi atlikti kvotimus, 
apeik aplink lovą ir pažiūrėk, ar niekur 
nieko nėra išlindę. Po to užklok kapą ir 
pasirūpink, kad iš visų pusių kabėtų vie
nodai. Pūkinė dedama po arba ant kapos; 
tai, dažniausiai, pareina nuo to, ar ji 
nauja ar nusidėvėjusi.

O dabar, gero skautiško pasisekimo! 
Tegul mamytė, susilaukusi svečių, visuo
met paprašo tavęs pakloti lovą, kadangi 
ji žino, kad lovoje, kurią kloja skautė, vi
suomet smagu miegoti. Sesutė Marytė

Išklok grindis storu piūvenų sluoksniu; 
žiemą įdėk dar šiaudų arba šieno. Sienas 
geriausiai tinka ir nėra per daug brangus.

Tu mėgsti valgyti nustatytu laiku, tie
sa? Tavo triušiukas trokšta to paties, to
dėl nepamiršk jo pašerti tinkamu laiku.

Triušiai mėgsta burokus, morkas, mil
tus ir avižas, kurie jiems paduodami sau
si, be vandens, ir kopūstus, Saločius, do
bilus, žolę ir p., kuriuose tiek skystimo, 
kiek triušiukui reikalinga. Šaltu laiku 
duok jiems šiltos žirnių, bulvių ar miltų 
košės.

Niekuomet neduok savo triušiams šla
pios žolės ar lapų, nes tai jiems nesveika. 
Šaltas ar sušalęs maistas taip pat kenks
mingas.

Geriausia šerti triušiukus 2 kartu per 
dieną, rytą duoti sausų avižų arba kvie
čių ir šviežių lapų arba žolės; vakare be
veik tą patį, paįvairinus programą žirnių 
arba bulvių koše, kuri vasarą duodama 
šalta, o žiemą šilta (ne karšta!).

Kai sunku gauti šviežaus maisto, ne
pamiršk padėti švarų (!) induką su van
deniu. Triušiai taip pat mėgsta pieną, nuo 
ko labiau blizga jų kailiukas. Karštomis 
vasaros dienomis gali pagirdyti savo triu
šius vieną kartą per dieną drungnu van
deniu.

Jeigu rūpestingai prižiūrėsi savo gy
vuliukus, jie nesusirgs. Jie bematant pri
pras prie tavęs ir galėsi leisti jiems pa
lakstyti sode. Bet prieš tai — jie ir tu tu
rite būti geri draugai!

E. S.
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Vyresniųjų skaučių ratelyje
Stauty.6ė te mokyta

Šį kartą kalbėsimės su vyresniosiomis skautėmis, kurios 
dirba vadovės darbą arba yra mokytojos.

Kalbėdami apie skautybę, mes, tur būt, visi sutinkame, kad 
ji turi papildyti mokyklos darbą. Jeigu mokykla specializuoja 
mergaites viena kryptim, mūsų uždavinys ir tikslas yra surasti 
kitą, visai skirtingą darbo sritį, kuri nieko bendro neturi su 
mokykla.

Vyr. skautės, būdamos draugininkės ir skautininkės, daž
nai visai pamiršta, kad jų skautės lanko mokyklą. Būdamos 
uolios darbininkės, jos užima per daug laiko savo sueigomis ir 
ruošimais egzaminams. Juk ir mokykloje mergaitės šio to iš
moksta ir popiet turi ruoštis pamokoms! Taigi, geriausia skautė 
turėtų būti geriausia mokinė — štai, koks turėtų būti mūsų 
idealas.

Kartais tenka šiuo klausimu tartis su mokyklos vadovybe 
ir mokytojais ir juo širdingesni mūsų santykiai su jais yra, juo 
geriau. Reikia dirbti sutartinai, nes vieni ir kiti stengiasi pa
ruošti mergaites gyvenimui, jas visaip lavinti ir auklėti. Mo
kykla atlieka savo uždavinį, skautybė savo, viena antrą papil- 
dydamos. Aš žinau, kad toks darbas tikrai tuomet įmanomas, 
jeigu yra gero noro. Vienas būdas, kuriuo širdingai patariu 
naudotis, yra priskirti visiškai bešalią mokytoją — ji nebūti
nai turi būti skautė — vadijai vieneto darbo gairėms aptarti ir 
nustatyti. Tuo būdu skaučių vadovybė aiškiai žinos, kas mo
kykloje leistina ar pageidaujama ir niekuomet neįvyks nema
lonių nesusipratimų. Pati mokykla taip pat įvertins mūsų pa
stangas bendradarbiauti su ja ir reikš mums daugiau simpatijos.

Daugumai iš mūsų teko spręsti mokytojos ir skaučių va
dės problema. Mokytojos, būdamos pačioje mokykloje, nepa
prastai geros vadės; jos pažįsta mergaites, moka jas tvarkyti — 
bent dauguma jų — ir prie jų prieiti. Bet yra viena pagunda — 
būtent, būti mokytoja, o ne mergaičių drauge, tokia pat, kaip 
jos. Yra mokytojų, kurios geba būti mokytojos prieš pietus, o 
skaučių vadės po pietų ir elgtis taip, kad skautės visiškai pa
miršta, jog jų vadė yra ta pati jų mokytoja, kurios pamokoje 
reikia ramiai sėdėti ir klausyti. Tiesa, ir mokytoja yra jų drau
gė, bet jau visai kitokia, kaip skaučių vadė.

Todėl labai svarbu išsiaiškinti vyr. skautėms mokytojoms, 
ko skautybė iš jų laukia: būti mergaičių draugėmis, viena iš 
jų pačių, ir nesinaudoti savo mokytojų autoritetu, kuomet dir
bama draugovėje.

Kita pagunda, žinoma, yra, kad mokytoja jaučia, kad ji 
viską žino, o mergaitės galvoja: „Štai, dabar turime ją, kurios 
nieko negalima pamokyti“. Sunku žmogui, kuris viską žino ir 
yra papratęs mokyti, leisti kitiems, mažiau žinantiems žmonėms 
vadovauti. Tai viena iš mūsų didelių problemų — mokytoja — 
skiltininkė, pavyzdžiui, linkusi pati viską daryti, nuolat taisyti, 
visuomet ruošti programą ir visuomet vadovauti, kadangi vai
kai žiūri į ją kaip į savo vadę. Toks elgesys nesutinka su 
skautybės supratimu, tai nėra vadovauti. Vadovauti yra leisti 
mergaitėms pasireikšti, duoti joms progos veikti ir spręsti; gal 
būt, geriausia rasti pašalinį asmenį, kuris padėtų egzaminuoti, 
kad nebūtumei visuomet vienintelis žmogus, kuris žino.

Pradėdamos kalbėti apie dr-ves mokyklose, susiduriame su 
nauja problema: kokios politikos laikosi mokykla? Turime val
džios, privačiai išlaikomų, įvairiausio tipo mokyklų, bet visos 
jos turi ypatingą politiką. Jeigu skaučių dr-vė kiekvienu at
žvilgiu surišta su mokykla, įeina į jos programą, kaipo lavi
nimo priemonė, skautybė negali tinkamai plėstis. Nenoriu sa
kyti, kad visur taip įvyksta, bet vaizduoju pavojų, kokį pati 
pastebėjau: mergaitės auklėjamos pagal suaugusiojo žmogaus, 
vadovaujančio mokyklai, filosofiją, o ne pagal mergaičių gyve
nimo reikalavimus. Tai, mano nuomone, vienas iš svarbiausių 
klausimų: ar skautybė, vis labiau ir labiau susirišdama su mo
kykla, sugebės auklėti gyvenimiškai, sužadindama kūrybines 
jėgas, ar mokykla, perėmusi skautybę į savo auklėjimo progra

mą, susiaurins ir nukreips ją nusistovėjusių principų vagon? 
Ši problema ne kartą vertė mane susimąstyti ir pasvarstyti vi
sus argumentus prieš ir už dalykų būklę.

Judėjimas prasideda nustatytais pagrindais, bet kai jis pa
tenka tarp žmonių, įvyksta kažkas keista: gyvenimas nuolat kei
čiasi ir drauge su juo ima keistis judėjimo pagrindai. Mintis, 
užgimusi ir susiformavusi kūrėjo galvoje, perduota kitiems arba 
prašoksta jo svajones arba apvilia jas. Jeigu dalykas turi pa
laikyti kontaktą su gyvenimu, reikia leisti jam eiti iš vien su juo.

Mes turime mergaičių — skaučių organizaciją, iš kurios 
mergaitės išeidamos turi, arba turėtų turėti, kilnių idealų ir 
tokią pasaulėžvalgą, kuri padeda joms tolimesniame gyvenime. 
Mes ruošiame ateities moteris! Niekas negali paneigti, kad toks 
judėjimas egzistuoja ir auga. Ar skautiškas darbas, kurį atlie
kame mokyklose, padės mums sukurti judėjimą tokį, kokį jį 
būtų padaręs pats gyvenimas? O, gal, mokykla mums trukdo? 
Štai, dar viena svarbi problema, kurią turime apsvarstyti, nes 
vaikai bus tokie, kokiais suaugę juos išaugins. Didelė atsa
komybės dalis tenka mums, vyr. skautėms, dirbančioms skau
čių vadžių darbą, ir mes turime iš anksto apsispręsti, ar siek
sime savo idealo, dirbdamos drauge su mergaitėmis ir rinkda- 
mosios darbo rūšį, gal būt, daugiau pagal mergaičių skonį.

Ne visi žmonės žino, kad skautybė yra šių dienų auklė
jimo sistema. Kas dalyvavo didelėse tarptautinėse konferenci
jose, įsitikino, kad mūsų principai visame pasaulyje vis labiau 
įsigali. Vaikai turi veikti, judėti. Aš dažnai sakau mergai
tėms: — Kai aš buvau maža, mokytojas sakydavo: „Išmokysiu 
Joną lotynų kalbos“, pabrėždamas paskutinius du žodžius, šian
dien, tačiau, mokytojas sako: „Išmokysiu Joną lotynų kalbos“, 
pabrėždamas žodį „Joną“. Šis pasikeitimas įvyko ne be mūsų 
nuopelnų.

Skautybės įkūrėjas yra genijus, ir vienas iš tų, kurie pa
kreipė auklėjimą nauja vaga. Pabrėžimas visų trijų vaiko pu
sių — dvasinės, protinės ir fiziškos — ir jų lavinimas yra šių 
dienų modemiškas auklėjimas. Mūsų judėjime tai įvyksta per 
skiltis, kurios duoda vyresniajai progos kuo arčiausiai pažinti 
kiekvieną mergaitę, ir per ruošimąsi specialybėms, kurios pa
stūmi vaikus savo mėgiamajame darbe.

Mes nesame vienintelės pasaulyje, kurios dirba pagal šias 
linijas: mokykla vis labiau persisunkia mūsų metodais ir verčia 
mus ieškoti naujų lavinimo būdų. Ištiesusios savo antenas pla
čiame gyvenime, galime pasimokyti iš kitų prityrimo ir susi
rasti dar nėkieno nepaliestų dirvonų.

Mūsų ateities programa pareis nuo to, ką mes galėsime 
duoti ir gauti. Nuolatinis susirūpinimas neatsilikti nuo paties 
gyvenimo ir jo reikalavimų, padės mums augti ir nagrinėti savo 
metodus. Prieisime niekuomet nesenstantį klausimą: kokia yra 
skautė?

Pastebėdamos, kad mokykla lavina vieną kurią mergaičių 
ypatybę labiau už kitas, tuoj pasišokime užpildyti spragą, kad 
išaugtų harmoninga asmenybė. Man atrodo, kad šiais laikais 
daugiausiai kreipiama dėmesio į fiziškąjį ir protinį lavinimą, 
taigi, turime gražiausios progos dėti visas pastangas, kad būdas 
būtų taip pat tinkamai išauklėtas ir sustiprintas. Ateities mo
teris bus tokia, kokia mes ją padarysime!

Mums svarbu turėti žmonių, kurie nusimano apie skau
tybę; mums svarbu aiškinti kitiems — mokykloms ir įvairioms 
organizacijoms — ką skautybė iš tikro reiškia. Todėl turime į 
ją įsigilinti ir surasti jos tikrą esmę. Bet visvien kur esame 
ir ką dirbame,laikykime savo idealą tinkamoj aukštumoj.

Baigdama savo mintis apie skautybę ir mokyklą, noriu 
dar kartą pabrėžti, kad neįmanoma dirbti nesusiklausant su mo
kyklomis ir jų vadovybe. Nenusižengdami savo principams, tu
rime įtikinti, kad esame pasiryžusios tarnauti mergaičių gerovei 

'visu, ką turime.
Vyr. skautė P. P.
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Skautų vyrių etika.
Vyčių skautybės tikslas ir metodas šitaip apibūdinami:
— Vyčiai yra atviro oro ir tarnavimo brolija. Jie viešųjų 

kelių iškylautojai ir miškų stovyklautojai, sugebą patys verstis, 
bet ir padėti kitiems.

— Naudodamiesi savo primityviais instinktais stovyklose 
ir šiaip skautiškuose darbuose, jie lavina sveikatą, inteligenciją 
ir sugebėjimą gelbėti kitiems ir tuo būdu gali tapti geresniais 
žmonėmis ir piliečiais.

— Kalbu apie gyvenimą atvirame ore, kadangi jis ne tiktai 
stiprina sveikatą ir teikia džiaugsmo, bet veda vyčius į tolimes
nį tikslą — būtent, paruošia juos vyrų amžiui. Jeigu gyventu
mėme naujai atidengtoje šalyje arba necivilizuotame krašte, šie 
dalykai, žinoma, turėtų dar daugiau tiesioginės vertės.

Ar šiaip ar taip, praktikuodamasis verstis kaip išmanyda
mas, vytis mokosi pasitikėti savimi primityviose sąlygose ir to
kiu būdu pajėgia sėkmingai atlikti savo gyvenimo uždavinį, 
visvien kokioj srity jis dirbtų; gėrėdamasis ir įvertindamas 
gamtos stebuklus ir grožį, jis taip pat išmoksta geriau patarnauti 
kitiems.

(lordas R. Baden-Powellis)

lėliams ūt suaugusiems skautams
MANO ATLYGINIMAS.

Daug kartų pažįstami ir draugai klausė manęs:
— Jūs domitės skautais, jūs nuolat dirbate skautybei, jūs 

aukojate bent tris vakarus savaitėje ir didesnę jūsų atostogų 
dalį — pasakykite, kas jums už tai atlygina?

Mano atsakymas štai koks:
— Nuo pat mažens aš mėgau gamtą ir gyvenimą po atviru 

dangum; aš visuomet mielai medžiojau, žvejojau, stovyklavau, 
plaukiau laiveliu, fotografavau ir iškylavau. Kelios valandos 
gryname ore visuomet suteikdavo man naujų jėgų savo kasdie
ninėms pareigoms atlikti.

Būdamas berniuku, neturėjau progos įstoti į skautų eiles.
Vėliau aplinkybės taip susidėjo, kad man teko globoti 

skautų draugovę ir nuo to laiko dvigubai džiaugiuosi savo laisvu 
laiku ir gamta. Be to, jaučiu, kad nors nedideliu savo darbu 
padedu jaunuoliams ir tuo dirbu tėvynei naudingą darbą; tikiu, 
kad skautybės darbas mūsų kraštui yra nepaprastai svarbus ir 
labai naudingas.

Mano draugai buvo karšti, jauni vyrukai, kurie tiek pat 
norėjo išmokti ir ištirti, kaip ir aš savo jaunystėje. Kad neat- 
silikčiau nuo jų, turėjau nuolat ruoštis, judėti, kombinuoti ir 
planuoti. Vis naujų problemų teko išrišti, bet vis dėlto sekėsi 
neblogai. Nors mano takas ir nebuvo rožėmis klotas, bet nie
kuomet nesigailėjau pradėjęs skauto darbą, nes draugiški ryšiai 
tarp manęs ir mano skautų iki šios dienos nenutrūko.

Susitikęs su savo buvusiais skautais ir priminęs jiems „se
nus laikus“, visuomet pergyvenu smagią valandą. Beveik visi 
jie išsisklaidė, jie visi palaiko ryšius su manim, rašo man laiš
kus ir ateina atlankyti mane įstaigoje ar namuose.

Draugovė, kurioj aš dirbau, dar gyvuoja, bet jau kitas žmo
gus jai vadovauja. Aš esu tuntininko padėjėjas ir tikiuosi ga
lėsiąs dar daug dirbti skautybei.

Turėdamas visa tai galvoje, aš esu įsitikinęs, kad man pa
kankamai atlyginta.

Teisybė, niekas man nemokėjo už mano darbą, bet aš tu
rėjau ir dar tebeturiu daug skaistaus džiaugsmo valandų ir šir
dingos, malonios draugystės. Be abejo, ne aš vienas taip gal
voju ir tą pergyvenau — tas pats atsitinka ir kitiems vyrams, 
kurie pašvenčia skautų judėjimui dalį savo laiko ir jėgų.

Šie „sunkieji laikai“ yra ir „gerieji laikai“, nes žmonės su
prato, kad pinigai nėra viskas šiame pasaulyje. Yra daug pa
stovesnių turtų, įgyjamų skautišku draugiškumu.

Štai, kaip atsakau savo klausinėtojams.
Senas skautas.

Skautai vyčiai pagerbia savo mirusį vadą jo paskutinėje žemės 
kelionėje. (II Kauno sk. vyč. dr-vė).

Reikia nemaža prityrimo, kad išaiškintume, kur stovime ir 
kur keliaujame. Vyčių skautybė vis dar drumsčiama visos eilės 
skirtingų tikslų, o kai kur jiems duodama tiek daug taisyklių, 
kad, išmokę savarankiškai plaukti laiveliu, jie nebemato nei 
plaukimo ženklų nei olų.

Yra — taip girdėjau pasakojant — daug vyčių, kurie nesu
tinka su viršuje minėtais vado žodžiais ir ginčija, kad suaugu
siam reikia laikytis įžodyje išreikštų pažadų. Pataisyti reikalą 
gali tiktai jie patys: kas netiki vado išreikštais principais, turi 
eiti kitur ir rasti draugiją, kurios principams jis nieko negali 
prikišti. *

Niekam nėra leista stoti į futbolo komandą ir paskui skųs
tis, kad nežaidžiamas krepšiasvydis, nors ir tas žaidimas, be 
abejo, įdomus. Panašiai įvyksta ir mūsų organizacijoje: jeigu 
kuriam sąžinė neleidžia pasižadėti tarnauti Dievui ir Tėvynei 
arba jeigu kuris nėra linkęs stovyklauti ir iškylauti, jis neturi 
teisės skųstis, kadangi visa Skautų Organizacija be išimties duo
da tą pažadą ir tiki, kad stovyklos ir iškylos padeda pasiekti 
skautybės tikslą.

Savo noru įstojęs, vytis savo noru gali išstoti.
Vyriškumas yra ko skautybė siekia šiuo metu. Todėl tie, 

kurie vadovauja, turi suprasti, kad paruošti vyro amžiui yra 
jų betarpis siekimas. Jie turi lavinti savo būdą ir įsigyti prity
rimo. Jie turi atsiminti savo jaunystės vargus, sugaištą laiką, 
kvailas klaidas ir, gal, šį tą blogesnio, būti laimėję gyvenime 
arba tebekovoją už laimėjimą ir mielai pasiryžti savo pavyz
džiu, prityrimu, draugiškumu ir sveiku vadovavimu padėti vy
čiams užbaigti savo skautišką lavinimą. Skautiškas prityrimas 
yra, be abejonės, būtinas, bet svarbus taip pat gyvenimiškas pri
tyrimas. Geriausia, žinoma, jeigu abu jungiasi viename žmogu
je ir sukuria idealų vado tipą.

Meš, stengdamiesi vadovauti, turime būti įsitikinę, kad 
kiekvienas žmogus reikalingas padrąsinimo užimamoj savo vie
toj gyvenime, kad galėtų padėti kitiems ir nebūti sunkenybe 
aplinkinėms žmonėms arba valdžiai. Turime taip pat nepamirš
ti, kad skautybė apima visą gyvenimą, o negyvuoja atsiskyrusi 
nuo jo. Mūsų globai pavesti jaunuoliai turi išmokti sugyventi 
ne tiktai savųjų tarpe, bet ir su kitais žmonėmis.

Mūsų tikslas pastatyti kiekvieną asmenį ant kojų, kad jis, 
tinkamai pasiruošęs, galėtų padėti kitiems. Svarbus paruošia
masis darbas, tikėtis greitų rezultatų būtų paiku: Vaisiai turėtų 
tuomet iškilti, kai vytis jau atliko didesnį savo gyvenimo kelią 
savarankiškame gyvenime.

Ruošiamasis darbas turi būti tikras, ne pasakiškas. Mes 
pralaimėsime, stengdamiesi ignoruoti sunkiuosius gyvenimo 
faktus ir užtušuoti arba pagražinti neišvengiamus sunkumus, su 
kuriais mūsų vytis — kaip ir kiekvienas jaunas vyras — susi
duria kovodamas už pragyvenimą. Skautybė gali padėti išspręs
ti šiuos sunkumus, bet negalima tikėtis laimėsiant be sun
kių kovų.

Įvertinkime šiuos sunkumus ir pavojus, užjauskime savo 
kovojantiems draugams ir galvokime, kad, būdami jų vietose, 
kažin ar elgtumėmes taip gražiai. Turėkime kiek Kristaus kant
rybės — kalbu visai rimtai — nes tik tuomet atliksime mums 
pavestą darbą. S.
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MUSU ŠEIMOS NBUJIEN

■M UŽUOJAUTOS MUS
Mūsų klasės draugui

GRUŠNIUI ARNOLDUI ir JO TĖVELIAMS, 
mirus jų mylimai sesutei ir dukrelei, reiškiame gilią 
užuojautą.

Alytaus v. gimnazijos VHI klasė.

Pagėgių skaučių vietininkijos skautėms Ž. ir H. Liuthar- 
taitėms dėl mylimos mamytės ir skautei E. Sklaraitei dėl my
limo tėvelio mirties reiškia gilią užuojautą

Gražinos dr-vė ir vietininkė.

D. L. K. Vytauto dr-vės adjutantui A. MAKSVYČIUI ir 
jo broliui j. sk. M. MAKSVYČIUI dėl jų mylimos motinos mir
ties reiškiame gilią užuojautą.

Draugininkas ir dr-vės vadijos nariai.

— Užsiprenumeruok Skautų 
Aidą 1937 metams.

— Dalyvauk biografijų rašy
mo konkurse.

Gilaus liūdesio valandą troliams MYKOLUI ir ANTANUI 
MAKSVYČIAMS, jų brangiai motutei mirus, reiškiame nuošir
džią skautišką užuojautą

Tauragės Jūros skautų ALGIMANTO laivo 
NARŲ valties skautai.

LINKĖJIMAI 1937 M.
Praėjo daug metų, 
Daug metų triukšmingų 
Iškentė daug metų — 
Lietuva skausmingų.
Pasijutom laisvi
Mes ir mūs pajūrys 
Valdo broliai savi — 
Laisvai skleidžiam bures.
Kas buvo, kas yra — 
Visi gerai žinom. 
Bet kas bus ateity — 
Tik spėti mėginam.
Nevienom spėlionėm, 
Broliukai, gyvenkim, 
Bet gražią, garbingą, 
Ateitį sau kalkim!
Pasiimkim vairus, 
Suspauskime drūčiai 
Ir didinkim gretas — 
Skautai, vyručiai!

AUŠROS M. GIMN. RĖMĖJAI 
DIRBA.

Pr. m. gr. m. 17 d. įvyko mi
nėtos Aušros mergaičių gimn. 
rėmėjų metinis susirinkimas. 
Buvo susipažinta su naujuoju 
rėmėjų reguliaminu ir pagal jo 
nuostatus persitvarkyta. Pri
ėmus praeitų metų apyskaitą, 
buvo padėkota buvusiai veikliai 
pereitų metų valdybai su ener
ginga mok. Gr. Michnevičiene 
priešaky.

Neries tunto tuntininkė P. 
Spudienė tunt? vardu dėkojo 
rėmėjams, o ypačiai p. p. Čer
nienei, Gudauskienei, Dubienei, 
Banaičiui ir visai valdybai už 
didelį moralinį ir materialinį pa
rėmimą rengiant pr. metų tun
to stovyklą. Širdingai buvo pa
dėkota gimnaz. direktoriui p. 
K. Jokantui už patarimus ir tė
višką globą, parodytą gimnazi
jos skautėms.

Po tuntininkės pranešimo — 
seserijos ateities darbo gairės — 
buvo išrinkta nauja valdyba, į 
kurią įėjo p. p. Michnevičiene, 
Gudauskienė ir Pranckūnienė.

Pranešus valdybai apie rė
mėjų įkurtus skautėms sveti
mųjų kalbų kursus, susirinki
mas, iškėlęs daug gražių suma
nymų, ryšy su 1938 m. stovyk
la, išsiskirstė, pageidaudamas 
dažniau rinktis susipažinti su 
skautiškąja auklėjimo sistema 
ir jos metodais.

MOKĄ SVETIMĄSIAS KALBAS ATSILIEPKIT!
Lietuvos skautų brolijos vyriausios vadijos už

sienių skyriui reikalingi bendradarbiai-ės, moką-an- 
čios šias svetimąsias kalbas: bulgarų, čekų, danų, 
flamandų, prancūzų, ispanų, jugoslavų, olandų, rumu
nų, suomių, švedų, ukrainiečių ir vengrų.

Tie skautai ar skautės, kurie-ios šias kalbas tiek 
moka, kad supranta ką skaito, prašomi nedelsdami 
pranešti užsienių skyriui savo adresą.

VILEIŠIEČIŲ NAUJIEJI METAI.

Kauno II-oji skautų vyčių 
inž. P. Vileišio draugovė 1936. 
XII.31 — 1937 m. I 3 d. buvo iš
vykusi į Rygą, kur susipažino 
su mūsų kaimyninės valstybės 
sostinės gyvenimu. Rygoje ap
lankėme didžiųjų latvių tautos 
vyrų paminklus, įvairius mu
ziejus, teatrą ir kitas žymesnią
sias vietas. Vileišiečių suruoš
toje ekskursijoje dalyvavo ir 

keli kitų draugovių skautai — 
skautės.

Visi kelione esame labai pa
tenkinti, o ypač džiaugiamės, 
turėję progos Naujuosius — 
1937 Metus sutikti bendroje šei- 
melėje su Latvijos lietuvių 
skautų draugovėmis. Tas nau
jų metų sutikimas paliko mu
myse neišdildomų prisiminimų! 
Kelios bendroje* šeimelėje pra- 

Te Lietuvos skautai 
Visur bus pirmieji, 
Pasidžiaugs tėvynė, 
Broliai pavergtieji.
Kasdien Vilniaus maldą 
Visi mes kalbėkim, 
Mūsų tautos vadą 
Gerbkim ir mylėkim!

M. Petruškevičienė

slinkusios valandėlės surišo mus 
visus neperskiriamos draugystės 
ryšiais!

Savo padėką reiškiame ir už
sienio dalies vedėjui sktn. Lau
ciui už suteikimą mums įvairių 
palengvinimų kelionėje, o taip 
pat ekskursijos vadovui, mūsų 
„Aliukui“ (A. Zaukai) už va
dovavimą kelionėje.

Iv.
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■ Klaipėdos „Kęstučio“ dr-vės globėją buv. draugininką 
psktn. Antaną Grudzinską ir Eleną Giniotaitę, sukūrusius šeimos 
židinį, nuoširdžiai sveikiname ir linkime skaidraus ir gražaus 
gyvenimo. Klaipėdos kęstutiečiai.

KAUNO AUŠROS TUNTAS.
— XIL29 — 1.3 Aušros bern. 

gimnazijoje įvyko 5 dienų skil
tininkų kursai, kuriems vadova
vo psktn. P. Neniškis. Kurši
ninkai, kurių buvo 30, suruošė 
9 valandų iškylą, kuri praėjo 
labai gyvai ir linksma nuotaika. 
Skiltininkai gavo daug žinių, už 
ką yra labai dėkingi gerbia
miems kursų instruktoriams: 
v. sktn. Saulaičiui, sktn. Mašio
tui, sktn. Čepui, psktn. Maura- 
giui, psktn. Zaukai, sk. v. Jū- 
rašūnui' ir kit.

— Gr. m. 31 d. Aušros skau
tų tuntas suruošė Naujųjų Metų 
sutikimą, kuriame dalyvavo 
daug moksleivijos. Naujųjų Me
tų sutikimu visi patenkinti; 
gauta nemaža ir pelno.

Sklt. Nevinskas.

KAZLŲ RŪDA.
Jau beveik metai, kaip Kaz

lų Rūdoj veikia Kauno Aušros 
tunto, XI Šarūno draugovė. Ji, 
nors nedidelė skautukų skai
čium (jų yra 27), tačiau veikia 
gan gyvai. Draugovę sudaro 4 
skiltys, iš kurių viena jaunes
niųjų skautų. Draugovei vado
vauja draugininkas K. Senkus.

1.3 d. savo būkle 4 broliukai 
davė įžodį. Iškilmėse dalyvavo 
ir brolis tuntininkas, kuris po 
įžodžio tarė žodį apie įžodį ir jo 
reikšmę bei įstatus.

Vakare įvyko šarūniečių sa
vybės vakaras. Vakaro progra
ma buvo plati ir įdomi, kurią 
sustatė brolis J. Motiejūnas. 
Suvaidinta net 5 scenos vaizde
liai ir sugriežtą 5 dainelės sku
dučiais, kas vietinei visuomenei 
ir patiems skautams labai pa
tiko. Skiltininko Grėnerto ve
damas orkestras visiems taip pat 
labai patiko, nes sugebėjo su- 
griežti visus šokius. Vakaras 
davė pelno, kurį draugovė nu
mato produktingai sunaudoti.

Patas.

KLAIPĖDOS AIDAI.
D. L. K. Kęstučio dr-vės 

skautai remia ginklų fondą ir 
V. V. S. Paskutiniuoju laiku 
buvo paaukota per 20 lt Ginklų 
Fondui. Taip pat norima įsi
gyti Didįjį Vilniaus pasą.

Mes visi labai džiaugiamės 
padarę savo Tėvynei gerą dar
belį.

Sausio 15 d. norima padaryti 
didelė visos gimnazijos skautų- 
čių sueiga. Mes norim parody
ti, kiek mums brangus Klaipė
dos kraštas su savo pajūriu.

P. Liū-nas.

BIRŽŲ TUNTUI GREIT BUS 
6 METAI.

1.24 d. bus švenčiama Biržų 
rajono tunto šešerių metų su
kaktuvės.

P. Rozmano pastangomis 
1931.1.25 įkurtas Biržuose tun
tas, Dabar Biržų tunte vado
vauja jau trečias tuntininkas: 
pirmas — sktn. Rozmanas (da
bar Rokiškio tuntininkas); ant
ras — pulk. Michalauskas; tre
čias — sk. vyt. J. Vosylius (Bir
žų P. L. R. P. A. Smetonos v. 
v. gimnazijos direktorius).

Šios šventės proga bus ofi
cialiai perskirti skautų ir skau
čių tuntai. Skautų tunto tunti- 
ninku pasiliks sk. vyt. J. Vosy
lius; adjutantas — vyr. sklt. Ig. 
Pranckūnas. Skaučių tunto tun- 
tininkė — paskaut. M. Bemštei- 
naitė, adjutante — skautė E. 
Kubilinskaitė.

Šventės metu bus baigiami 
ir skiltininkų kursai ir išdalinti 
pažymėjimai.

Į šventę yra pakviestas atsi
lankyti ir brolijos vadas vyr. 
sktn. pulk. J: Šarauskas.

Psklt. K. T-as.

IŠ ŠIAULIŲ JŪROS SKAUTŲ 
GYVENIMO.

Lapkr. m. nežinomi piktada
riai išlaužė jūros skautų viene
to laivui šoną. Nuostolių pada
ryta per 200 lt., bet jūros skau
tų K. K. Vaidoto laivas nenusi
mena ir jo vadija nutarė vietoj 
sulaužyto laivo įsigyti du būri
nius laivus.

Neseniai prie to paties laivo 
įsisteigė mergaičių valtis. Val
čiai (skilčiai) vadovauja skiltn. 
Irena Staškevičiutė.

VALIO JAUNYSTĖ!
Štai ir vėl ilgai negirdėti pra

bilo Grinkiškio skautai. Kaž-ko- 
kics dvasios įkvėpti ir grinkiš- 
kėnai pradėjo labiau gyvuoti. 
1936 mt. rudenį įsisteigė mergai
čių Birutės draugovė. 1936.XII.27 
abiejų draugovių kartu buvo su
ruoštas skautiškas vakaras. Bu
vo suvaidinta skautiška 3 v. 
pjesė Būties sonata. Pasiseki
mas didžiausias ir gauta gryno 
pelno 63 litai. Publikos prisi
rinko gražios, blaivios ir tikrai 
skautiškos. Publika labai su
jaudinta gražiai suvaidinto vai
dinimo, atkreipė didesnį dėmesį 
į skautus.

Taigi, valio jaunystė...! Džiu
gu mums, skautams, kad į mus 
kreipiamas dėmesys.

Grinkiškio skautas Vacys.

JURBARKAS.
Sako, kad jurbarkiečiai, bū

dami dauguma žemaitukai, labai 
daug galvoja, svarsto, o mažai 
dirba. Ne. Visai ne! Netiesa. 
Tai įrodo jie savo darbais.

Tuo tarpu, kai kiti linksmai 
ar nelinksmai leido Visų Šven
tųjų atostogas (nors neilgos jos 
ir buvo), gimn. skautai-ės bent 
dalį jų naudingai ir gražiai su
naudojo. Vėlinių dieną, vado
vaujami globėjo, gimn. mok. p. 
E. Kanclyviaus, skautai-ės ap
tvarkė ir gražiai papuošė savo 
mirusių draugų — moksleivių ir 
šiaip apleistus kapus Jurbarko 
parapijos kapinėse. Liūdna ir 
niūri amžinojo poilsio vieta atė
jus skautams lyg nušvito, radosi 
jaukesnė, mielesnė. Vakare, su

KAUNO NERIES . SKAUČIŲ 
TUNTO — I L. K. BIRUTĖS 

DR-VĖ.

Atsisveikino su aštuntokėm. 
Egzaminams besiartinant, nuo 
aktyvaus darbo pasitraukia vi
sos skautės. Draugovei didelis 
nuostolis, nes šiais metais aš
tuntose klasėse yra 14 birutie- 
čių. Su jomis atsisveikinom per 
dr-vės 16 metų sukaktuvių mi
nėjimą. Minėjimas buvo tik sa
vo tarpe, dalyvaujant tuntinin- 
kei p. Spudienei ir kitų dr-vių 
draugininkėms bei adjutantėms. 
Po oficialiosios dalies fotografa
vomės ir paskiau — arbatėlė, 
kurią paruošė „bičių“ ir „lapių“ 
skiltys.

Buvo pasirodymai. Prajuo
kino mus „skruzdžių“ ir „pem
pių“ vaidinimai. Atsisveikini
mui su aštuntokėm, „voverės“ 
joms įteikė po talismaną egza
minams — du riestainiu, per
rištu kaspinu (sudarė 8). Lin
kėjo, kad egzaminai pasisektų ir 
kitais metais vėl grįžtų į dr-vę 
dirbti.

Visa šventė praėjo gan jau

Verčiau vienas geras skautas, 
negu visa skiltis nevykusių.

temus skautai vėl organizuotai 
atvyko į kapines ir užsidegę at
sineštas žvakeles, uždėję ant 
kryžiaus vainiką, po trumpos, 
nuoširdžios sktn. J. Vainausko 
kalbos, sugiedojo tylią, liūdną, 
melodingą maldą už mirusius, 
„Amžinąjį atilsį“... Po to, jų 
žvakelės nušvietė jų pačių pa
puoštus kapus. Tai graži, kilni 
ir įprasminta jurbarkiečių skau
tų tradicija.

XI.7 d. prasidėjo (II) skilti
ninkų kursai. Sueigos bus kas 
1—2 savaitės, šeštadieniais po 
2,5 vai. Po 20—25 darbo valan
dų turėsim visai gerų, paruoštų 
skilties darbui skiltininkų. Kur
sų vedėju yra tuntininkas, sktn. 
E. Korzonas ir adjutantu vyr. 
sklt. Pr. Lukoševičius.

L-ka.

kia ir linksma nuotaika. Atsi
sveikindamos pasirašėm sutartį, 
kad susirinksim 1940 metais 
dr-vės 20-ties metų sukaktį 
minėti.

Dar viena žinutė. Daugelis 
birutiečių susirašinėja su kitų 
valstybių skautėmis, k. a., Pran
cūzijos, Anglijos, Amerikos, 
Švedijos, Latvijos, Šveicarijos, 
Graikijos. Draugovė susiraši
nėja (jau 3 metai) su viena 
Lyono skaučių draugove. Daž
nai pasikeičiam skautiška spau
da ir buvom nusiuntusios lietu
viškų dainų knygutę. Neseniai, 
t. y., 36.XI.27 d. nusiuntėm joms 
lietuvių skaučių uniformą, ku
rią buvo užsidėjusi skautė — 
prancūzė. Jos turėjo didelę 
šventę, kurioje rodė kitų tautų 
skaučių uniformas, dainas ir šo
kius. Tame pasirodyme dalyva
vo ir mūsų uniformoj skautė. 
Dainavo lietuvišką liaudies dai
nelę. Rašė, kad ši šventė pui
kiai pasisekusi, ir dėkojo už pa
tiektą medžiagą. Kvietė atva
žiuoti į 1937 m. tarptautinę pa
rodą. Važiuosim!

Birutietė — Ri.
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Skautų judėjimasgLatvijoj
Skautybė Latvijoj išaugo ne sostinėje, 

bet kaime — provincijoje. Jos steigėjai 
nebuvo žymūs valstybės veikėjai, arba 
auklėtojai, bet pats jaunimas. Tai liudija, 
kad skautybė Latvijoj išaugo savaime. 
Gražią ir sveiką, pritaikintą jaunimui, 
idėją jie patys nujautė. Skautybė juos 
taip paveikė, kad berniukai savarankiš
kai, tuo laiku kai siautė karo neramumai, 
įsteigė pirmas skiltis.

Pirmosios trys skiltys latvių tėvynėje 
buvo: Alūksnėj, Cėsis ir T alsi. Šios skil
tys dirbo atskirai, nežinodamos apie kitų 
skilčių buvimą.

P. Baltpurvinš, Latvijos skautų organiza
cijos Vyriausias Skautininkas.

Laikui bėgant, skautybė pradėjo plės
tis. Po to, kai sužinojo, kad jaunimas be 
galo interesuojasi šiuo judėjimu, iš pra-

- — ----
Cesy draugovės vadai buvo apkaltinti šni
pinėjimu, todėl buvo suimti ir pasodinti 
į kalėjimą. Latvių skautai iš visos širdies 
padėjo latvių armijai tuo, kad jie ar tie
siog stodavo į kariuomenės eiles, ar 
svarbias žinias pranešdavo, arba vesdavo 
kariuomenės būrius tiktai skautams ži
nomais šunkeliais, per miškus ir pelkes.

Po nepriklausomybės karo galima bu
vo tinkamai pradėti skautus suorgani
zuoti.

Pirmieji skautų vadai įsteigė taip va
dinamas „Latvijos skautų sąjungas“, o 
vėliau „Skautų inciatyvos grupę“ ir išlei
do visą eilę instrukcijų dėl draugovių 
veikimo. Taipgi pasirūpino uniformom, 
statutais, vėliavom, pasižymėjimais, ter
minologija ir organizacijos veikimo pro
jektais.

1920 m. rugs. 17 d. vidaus reik, mi- 
nisteris painformavo visą Latviją apie 
skautų draugovių veikimą ir 1921 m. bal. 
m. 16 d. visas skautų organizacijos vei
kimo planas buvo patvirtintas. Dabar 
skautų judėjimas pradėjo smarkiai plėstis 
ir įsisteigė daug naujų draugovių. Visas 
veikimas taip sustiprino organizaciją, kad 
ji po 2 metų galėjo švęsti savo 5-kerių 
metų skautiško judėjimo sukaktį.

Ta proga buvo įkurta viena didelė sto
vykla prie Kišo ežero, kurioj dalyvavo 
1.800 skautų.

1923 m. valstybės prezidentas J. Cakste 
sutiko būti skautų organizacijos garbės 
prezidentu; taip pat ir visi sekantieji 
valstybės prezidentai buvo L.S.C.O. garbės 
prezidentais. L.S.C.O. prezidentas nuo 
įsikūrimo dienos yra generolas Karlis 
Goppers. Vyriausiais skautininkais buvo: 
Voits, Sobolevskis, Dzirkalis, Baltpurvinš, 
Dombrowskis, dabar vėl yra Baltpurvinš.

Kada 1928 metais prie Bulli pajūrio bu
vo suruošta stovykla, tada jau buvo 136 
skautų vienetai su 4.500 nariais.

Skautai pasižymi visose iškilmėse, me
delių sodinimo šventėse, pagalbos tiekime 
ir k.

Svarbią rolę skautų veikime vaidina

Gen. K. Gopperis, 
Latvijos skautų Prezidentas.

skautų literatūra. Pradžioj neturėjo jo
kios literatūros, kuri galėtų skautų vado
vams suteikti žinių. Pirmoji knyga buvo 
Skautai Latvijoj. Ji buvo išleista 1922 m. 
Po to buvo išleisti kiti raštai, k. t.: Baden- 
Powellio: Skautų Vadas, Skautybė ber
niukams, Vilkiukai, Sėkmingas vyčiavi- 
mas, Ko skautai reikalauja, Skautų žai
dimai ir kit. Jie taip pat išleido mėnesinį 
laikraštėlį Ugunskurs. Tas laikraštis jau 
veikia 11 metų ir turi didelį pasisekimą. 
Skautų vadovams buvo išleista speciali 
raštų serija. Ateityje tie raštai pavirto 
mėnesiniu laikraščiu.

1936 m. latvių skautai šventė savo 
17-kos metų jubiliejų. Per tą laiką jie 
buvo įkūrę 3 didžiąsias stovyklas. 
Tose stovyklose jie parodė savo patriotiš
kumą, liaudies dainas, šokius ir savo tė
vynės grožį. Paskutiniais 2 metais skautų 
organizacija padarė didelę pažangą.

Dabar ten yra 197 skautų vienetų, 600 
vadovų, 1.300 skiltininkų, 4.700 skautų, 
2.000 jaun. skautų, kitų 1.080 narių. Iš viso 
9.680 žmonių. F. Cheiįecaitė.

džių Cėsis po to ir kitose vietose atėjo 
jiems į pagalbą žymūs visuomenės veikė
jai ir pedagogai. Ypatingai Cesio mieste 
augo skautų skaičius ir K. Dzirkalio pa
galba 1918.IX.2 susidarė pirmoji didesnė 
draugovė. Juos perėmė gimnazijos direk
torius L. Ausėjs, o vadovavimą perėmė 
prof. Maldonis. Latvijos Centralinė Skau
tų organizacija (LSCO) į šitą datą žiūri 
kaipo į skautybės pradžią, nors atskiri 
būriai savo veikimą pradėjo jau ir prieš 
metus Alūksnėj ir Talsi.

1918 m. gruodžio m. įsisteigė Rygoj ir 
Jelgavoj pirma draugovė. 1919 m. — tai 
buvo bolševikų viešpatavimo laikai, — 
draugovės buvo priverstos slaptai veikti. Rygos lietuvaitės skautės savo stovykloje.

12
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MŪSŲ RADIO
Gera mums dabar sėdėti savo mokyklose ir mokytis, mels

tis bažnyčioje, niekas niekur neverčia kalbėti svetima kalba ar 
tikėti svetimiems dievams. Ar visumet taip buvo? Ar mūsų tė
veliai naudojosi tokiomis pat teisėmis, kaip ir mes? Oi ne, daug 
vargo ir kančių turėjo iškęsti mūsų tėveliai, seneliai kol pasiekė 
ramios ir poilsio valandėlės. Kam mes skolingi už tas laisvės ir 
laimės dienas? — Mūsų kariams, kurie savo gyvybe, savo krauju 
atpirko Lietuvos Nepriklausomybę. Nieks neišraus — neišdildys 
iš mūsų širdžių atminties, kuria kaina įgijom visas gėrybes mūsų 
tautai. Atjausdami ir mylėdami savo karius, kurie neša didžiau
sią atsakomybę už visos tautos ramybę, Linkuvos III jaun. skau- 
tų-čių dr-vė. kariuomenės šventės proga suruošė siuntinėlį, iš 
kiekvieno skautuko atskirai sudėtų dovanėlių, ir nusiuntė į 8-tą 
pėst. K. K. Vaidoto pulką kareiviams su pasveikinimu, kad ži
notų, jog ir mes, maži skautukai, mylime savo karius ir džiau
giamės kartu su jais jų didele ir iškilminga švente,

Kariams pasiuntė tokio turinio laišką;

GARBINGI NEPRIKLAUSOMOS TĖVYNĖS GYNĖJAI!
Kariuomenės šventės proga sveikiname Jus, linkėdami iš

tvermės, pasiryžimo ir drąsos mūsą brangiosios Tėvynės sar
gyboje!

Mes — skautai mylime savo Tėvynę už viską labiau ir už
augę stosime į karią eiles — pavaduosime Jus.

Bet ir dabar nedorajam priešui išdrįsus pasirodyti mūsą 
tėvu žemėje, galite pilnai pasitikėti mumis, kaipo žvalgais, nes 
ir mes nepagailėsime savo mažos gyvybės, kartu su Jumis, pa
aukoti ant tėvynės aukuro.

Atminkite, kad ir mes su Jumis trokštame šią šventę švęs
ti mūsą sostinėje Vilniuj!

Savo meilės ir prisirišimo [rodymui siunčiame Jūsą šventės 
proga mažą dovanėlią, kurias labai prašome nuo mūsą priimti.

Tegyvuoja Lietuvos Kariuomenė!
(Visų draugovės jaun. skautų ir skaučių parašai).

Po kariuomenės šventės 8 p. pulko karių, kuriems buvo 
siųstas pasveikinimas, vardu to pulko vadas atsiuntė draugo
vei tokį laišką:
JAUNIEJI SKAUTAI,

Jūsą sveikinimas kariuomenės šventės proga tikrai mus nu
džiugino. Kadangi visi kareiviai atskirai negali Jums laiško pa
rašyti, nutariau aš ją vardu tai padaryti. O Jūsą dovanėlėmis 
tai ne tik aš vienas nudžiūgau, bet ir didelis būrys kareivią. 
Matot, kaip tik tuo laiku baigė mokomąją kuopą 100 su viršum 
jaunąją karią. Mokomąją kuopą baigę gauna grandinio laipsnį, 
o vėliau pakeliami į puskarininkius, į viršilas; kursą užbaigu
siems, paprastai, suruošiami iškilmingi pietūs; šį kartą jie buvo 
paįvairinti Jūsą atsiąstais skanėstais. Ta proga buvo paskaity
tas J,ūsą laiškas ir Jūsą gražieji vardai ir pavardės. Kariai už 
Jus sušuko Valio.

Iš Jūsą laiško aš pasibraukiau vieną vietą: „Mes skautai 
mylime savo Tėvynę už viską labiau ir užaugę stosime į karią 
eiles — pavaduosime Jus“. Tikrai taip ir bus. Mes būsim seni, 
atsargoje, o iš Jūsą eilią išeis karininkai, puskarininkiai, eili
niai, kurie visi vieno tikslo sieksite — kad mūsą Tėvynei Lie
tuvai būtą geriau, kad ją priešas neužimtą, kad kiti vaikai ga
lėtą lietuviškai mokykloje mokytis, lietuviškas knygas skaityti, 
lietuviškai melstis. Jūs tada su ginklu rankoje saugosit Tėvynę, 
josios mokyklas.

Aš skautus pažįstu. Jie geri mokiniai, pavyzdingi tėvams 
vaikai, mandagūs ir draugiški tarpusavėje, greiti ir sumanūs 
laukuose, stovykloje. Moka išsigelbėti iš nelaimės patys, kitam 
padėti. Pratinasi žvalgybos pareigą. Tokią vyrą ir tokią mergai
čių reikia mūsą Tėvynei. Iš ją bus geri kariai, tvarkingi ūkinin
kai, šeimininkės.

O dabar pasitikėkit savo mokytojams, kurie Jums teisin
gai pataria, savo skautą vadams, kurią pėdomis eiti norite. Jie 
tikru keliu Jus veda. Perduokit padėką savo mokytojams už Jūsą 
gerą auklėjimą ir savo tėveliams, kurie niekad nepaliauja jumis 
rūpinęsi.

Aš Jums linkiu šviesios eglutės Kalėdoms, dosnaus senelio.
Jums dėkingas už laišką ir dovanėles, pasilieku Jūs belau

kiąs savajin pulkan. Pulkininkas BUTKEVICIUS.
8 pėst. K. K. Vaidoto pulko vadas.
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Civilis ir lokys
(Indėnų pasakų)

0 vėi-vei-chem-bajo*) giliu giliu 
sniegu užpustė indėnų kaimą, 
žmonės negalėjo rasti titnago 
įsižiebti sau ugnies. Jie užsidarė 
namuose ir vos ten nesušalo. Pasi
taikė taip, kad tuo laiku lėkė pro 
kaimą Čivylis su ruda krūtine. Jis 
taip sušalo, jog nukrito į aikštę, 
kuri buvo kaimo vidury.

Atėjo į aikštę Lokys.
— Greitai, — tarė jis, — visi 

žmonės sušals, ir aš būsiu šių vie
tų šeimininkas.

— Ne, — atsakė čivylis, — nes 
aš juos išgelbėsiu.

Taip pasakė paukštis ir nulėkė į 
pietus. Čia rado jis kitą indėnų 
kaimą; jo aikštėje degė didelis 
laužas. Čivylis pačiupo degančią 
šakelę ir nulėkė atgal. Jis savo 
sparnais pridengė ugnelę nuo vėjo. 
O kai atlėkė į sušalusį kaimą, iška
sė kojalėmis sniege duobutę ir 
padėjo degančią šakelę. Paskui iš
lėkė parsinešti dar šakelių sukurti 
laužui, šakos greitai išsidegė, ir 
Čivylis išlėkė kitų parsinešti. Kol 
jis lėkė, atėjo Lokys ir papūtė į 
ugnį. Ir ugnis užgeso, tiktai dvi 
— trys žiežirbos vos ruseno, ma
žutės mažutės žiežirbėlės.

Sugrįžo čivylis su šakelėmis ir 
ėmė mosuoti sparnais, kad žiežir
bos išsidegtų.

— Dek, ugnele, dek, gelbėk 
žmones! — vis kartojo čivylis.

Ugnelė išsidegė, ir čivylis išlė
kė naujų šakelių parsinešti. Tik 
jis išlėkė, atėjo Lokys. Papūtė į 
ugnį sykį, papūtė kitą. Ugnelė vi
sai užgeso; ilgai ilgai teko Čivy- 
liui mosuoti sparneliais, kad išsi
degtų šakelės. Bet šakelės išside
gė, ir čivylis vėl išlėkė dar šake
lių į laužą parsinešti.

O Lokys atėjo ir papūtė į ugnį, 
vieną sykį, ir antrą ir trečią. Ir 
užputę ugnį, viena tik mažytė ma
žytė kibirkštėlė teliko.

— Dabar jau būsiu šių vietų 
šeimininkas, — tarė Lokys.

Bet čia atlėkė Čivylis. Jis mosa
vo ir mosavo sparnais, sustojęs 
ties mažyte kibirkštėle, bet ji ne

galėjo išsidegti. čivylis vis kar
tojo:

— Dek, dek, gelbėk žmones!
Ir visą laiką, kol čivylis pūtė, 

kibirkštėlė degino jam krūtinę. 
Bet jis vos mosavo ir mosavo, kol 
ugnis užsidegė. Sutraškėjo šakos, 
suliepsnojo ugnis. Neužpūs dabar 
jos Lokys.

Indėnai pamatė rausvą šviesą 
savo languose. Pasižiūrėjo ir pas
tebėjo ugnį, kurią kurstė savo 
sparnais mažas paukštelis. Išbėgo 
žmonės, kiekvienas nusinešė į sa
vo namus degančią šakelę ir sukū
rė didelę, karštą ugnį. O viena se
na moteris pasiėmė Čivylį pas sa
ve, patupdė prie ugnies, kad jis. 
pasišildytų. Jo krūtinė buvo visai 
raudoną, nes ugnis ją nudegino.

štai kodėl nuo to laiko visų či-
vylių krūtinėse mes ir matome Jaunesnieji skautai, mokosi: ir į medžius 
raudoną dėmelę. Išvertė T. š. kopti:

JONAS PEMPĖ.

1. Jeigu imsim skautą Žigą — 
Mėgsta Žigas gerą knygą, 
Jis su knyga gula, kelia — 
Bus žmogus iš šio vaikelio! 
Jeigu knygą taip mylės, 
Kai užaugs, nesigailės.

J. Martinaičio karikatūros ir žodžiai.

2. Žigas iš mokyklos grįžęs 
Tik skaityti pasiryžęs — 
Jis skubiai į lovą drimba 
Ir į knygą godžiai kimba. 
Beskaitydamas tenai 
Ir užmiega jis dažnai.

3. Mūsų Žigas nusigando:
Kas čia? Tartum akys genda( 
Jos lyg truputį paraudo 
Ir raidžių nebesugaudo!
Žiūri šiaip ir taip jisai — 
Temsta akys jo visai.

4. Žiūri Pempė į mūs Žigą, 
Jo akių jis tiria ligą.
A! Gulėdamas jis skaitė, 
Užtat akys jo įkaitę.
Kai sėdėdamas skaitys, 
Visos ligos išlakstys!
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ūsų pačių dacGeliat
PAPRASČIAUSIAS MIKROSKOPAS. ryti iš daugybės sudėtingų linzų, t. y., išTik nemanykit, kad toks mikroskopas bus niekam tikęs, kadangi jis paprasčiausias; o ne, tai bus puikus, geras mikroskopas. Mes tuoj pamatysime, kaip įdomu ir paprasta jį padaryti.Paimsime medinę špulelę nuo siūlų (jums ją duos mamytė), nupiausime vieną platųjį špulelės galą, vidurį reik juodai nudažyti (1 br.), likusį platųjį galą reik užlypyti juodu popierių, to popierio viduje adata padaryti skylutę, kuri turi būti labai lygi ir kraštai dailiai užbaigti, nes kitaip stebimas daiktas atrodys labai

visos linzų sistemos. Gerą linzą sudaro apskritas vandens lašas, kadangi vanduo gerai laužo šviesos spindulius. Pats pirmutinis mikroskopas kaip tik ir buvo padarytas tuo būdu. Mes savo mikroskopą padarysime taip pat vandens lašo ar glicerino pagalba.Paimsime lakštą juodo popierio ir lakšto viduje - centre rūpestingai pradur- sime stora adata skylutę. Nudailinus skylutės kraštus, mes ta pačia adta įlašinsime vandens lašiuką į skylutę. Lašas turi laikytis taip, kaip nurodyta 2 br. skylutę reik dar kiek nudailinti, ir vėliau įlašinus ar vandens ar glicerinoJeigu dabar mes paimsime mūsų lakštą su vandens lašeliu ir atsigręžę į langą žiūrėsime per skylutę, pavyzdžiui, į ploną stiebelį, mes jį pamatysime žymiai padidėjusį.Taip pat lygiai mes galime padaryti skylutę skardos lakšte, tik būtinai skylutės šonai turi būti dailūs, o kad taip padarytumėm, turime mūsų skardos lakštą suspausti tarp kitų dviejų skardos lakš-

lašelį, tokiu būdu vėl gavome primityvų mikroskopą.Viename skardos lakšte galime padaryti visą eilę skylučių įvairaus didumo - diametro, tokiu būdu galėsime turėti įvairiausius padidinimus. Juo mažesnis bus lašelis, juo daugiau jis didins stebimą daiktą. Glicerino lašelis, vietoj vandens lašo, daugiau didina mūsų mikroskopo pajėgumą.tų. 3 br. Įstatom adatą į kamštį visai tiesiai ir plaktuko lengvai padarys smūgių pagalba adata skardoj skylutę, gautą Manau, šiam kartui pakaks šių nesudėtingų mikroskopų, tik būtinai visi, alei vienas, pamėginkime nadaryti. E. Ch.

Tiesą pasakius, mūsų mikroskopas lyg ir baigtas, taigi išmėginsime jį. „Paėmę keletą vatos siūlų padėsime ant permatomo stiklo taip, kad vatos siūlelių galai tampriai prigultų prie stiklo, todėl mes iš lengva suvilginsime ar vatą ar stiklą. Jeigu dabar stiklelį su vatos siūleliais priartinsime prie špulelės ir žiūrėsime pro skylutę, tai vatos siūleliai mums atrodys kaip pusėtinai didelės virvelės. Kad gerai matytųsi, reik vieną akį visai prispausti prie skylutės, o kitą užmerkti; taip pat yra reikalinga artinti ar tolinti nuo špulelės stiklelį su stebimu daiktu tol, kol bus visai ryškiai matyti. Dažniausiai gaunami geri stebėjimo rezultatai, kada stiklelis su stebimu daiktu būna nutolęs nuo špulelės apie 2 centimetrų.Bet tai mes padarėme netikrą mikroskopą, padidinimą, kurį mes gavome tokiu būdu, yra tik išsivaizduojamas, čia mes truputį save apgavome; tokiu mikroskopu tik susiaurinome stebėjimo laiką. Bet nereik nusiminti, tuoj padarysime sudėtingesnį mikroskopą, kuris tikrai didins mūsų stebimus daiktus.Kiekvienas tikras mikroskopas turi būti sudarytas iš padidinimų stiklų — lupų. Lupa tai yra abipusiai iškilas stiklas, ir juo didesnis bus jo iškilimas, juo didesnis bus padidinimas.Sudėtingi mikroskopai, kurie didina stebimą daiktą iki 1000 kartų, yra pada-
SKAUTŲ AIDĄ 1937 metams, imdami su visais vieneto nariais drauge, jaun. skautai-ės gauna tik už 2 lit. 50 centų.
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Snaigių sloDųfcfoje
Vilkiukas.

Snaigės ruošiasi stovyklauti.
— Tai smagiai prisijuokiau, tai pri

sijuokiau! — kalbėjo, į rūmus žengda
mas, Šiaurys, jį sutikusioms dukterims 
snaigėms.

— Iš ko tu, tėveli, taip prisijuokei? 
— nedrąsiai paklausė vyriausioji snai
gė Aušrelė.

— Na iš visų tų menkų gamtos pa
darų. Mažas mano pūstelėjimas vi
sus juos ožio ragan varo. Už tai aš ir 
juokiuos, kada pamatau, kaip jie ko
jas raito ir šokinėja be muzikos. Jei 
toji nelemtoji plačiaveidė Saulė man 
kartais nesutrukdytų, o aš juos dar 
smarkiau pašokdinčiau — atsakė pro 
nukarusius šarma ūsus Šiaurys.

Taip kalbėdamas, būrio dukterų — 
snaigių lydimas, Šiaurys įžengė gulbės 
pūko baltumo sniego rūman ir pasikė
lęs kristaliniais ledo laiptais, įėjo di- 
džiulėn menėn, kurion be jo, dukterų 
ir seno tarno senelio Šalčio niekas čia 
kojos neįkeldavo. Todėl ir dabar 
Šiaurio laukė ir jam grįžus menės du
ris atidarė ir pirmasai menės viduje jį 
sutiko senelis Šaltis.

Senelis Šaltis seniai ir ištikimai tar
navo Šiauriui. Šiaurys jį mėgo; mėgo 
net patarimų jo klausti. Ir nė vienos 
didesnės kelionės be senelio Šalčio 
Šiaurys nedarydavo. Visur su savimi 
ėmė, visur senelis Šaltis Šiaurį lydėjo.

Mėgo jį ir Šiaurio dukros — snai
gės, nes senelis Šaltis daug daug gra
žių pasakų mokėjo ir kiekvienu atspė
jamu laiku joms pasakodavo. O ir se
nelis Šaltis mėgo snaiges. Patiko jam 
jų šokiai ir žaidimai, mėgo jų išdyka
vimus ir nepykdavo, jei kartais be- 
siausdamos žodžiu ar veiksmu jį už
gaudavo. Sakydavo, kad mažas — ne
protingas ir jam reikia atleisti. O snai
gės, tą jo gerumą žinodamos, kartais 
tyčiomis švelniai paerzindavo Šaltį. 
Mylėdamos, jos vadindavo jį ne Šalčiu, 
bet Šaltyčiu.

— Šaltyti, kodėl tavo plaukai taip 
garbiniuoti? — šaukdavo jam snaigės.

— Kad jūs galėtumėte geriau įsi
kibti, — atsakydavo joms Šaltis.

— O kodėl jie tokie balti? — vėl 
klausia.

— Kad manęs Saulė bijotų, o jūs 
galėtumėte nuo juodvarnio mane at
skirti.

— Kodėl, Šaltyti, tavo ūsai tokie 
dideli? — patenkintos jo atsakymais, 
klausdavo toliau.

— Kad nosį parėmę prilaikytų, o 
lūpai neduotų prie dantų prišalti.

Šiaurio menė, Šalčio tvarkoma, bu
vo labai graži. Visi, kuriuos tik Šiau
rys į ją įsileisdavo, užmiršdavo save, 
užmiršdavo kitus, net savo gimines; tie 
užmiršdavo visus žemės skausmus ir 
vargus ir prašydavo Šiaurio, kad tik 
leistų pas jį ilgiau pasilikti, kad galėtų 
dar kuomet menėn pažvelgti. O žiūrėti 
buvo kas: kristaliniai ledo laiptai, kris
talinio ledo veidrodžių sienos ir lubos, 
nuo kurių žemyn tyso miškas ledo žva
kių, kurių šviesa skleidė visas vaivo
rykštės varsas, kiekvieno akį vėrė. 
Menės gale stovėjo Šiaurio sostas, ku
rio atramos taip pat kristalinio ledo 
buvo, o sėdynė gulbės pūko baltumo 
sniegu klota.

Greta Šiaurio sosto, kiek mažesnis, 
stovėjo jo vyriausios dukters snaigės 
Aušrelės sostas, o aplinkui, menės pa
kraščiuose, visoms kitoms snaigėms. Ir 
dabar, Šiauriui atsisėdus sostan, snai
gės taip pat užėmė savo vietas ir lau
kė, ką jis joms pasakys, kokių naujie
nėlių papasakos.

— Na, mano dukrytės, — prabilo 
Šiaurys. — Šiandien buvau išėjęs pa
sivaikščioti. Netoli keliavau. Tik vi- 
dutiniąją žemės juostą apėjau. Labai 
niūrūs vaizdai: laukai pliki, medžiai 
pliki, o mano brolis Vakarys praplėšė 
debesų maišus ir, matyt, nori prigir
dyti žemę. Užtat kitas mano brolis 
Pietys siunčia jums daug daug balio
nėlių. Reikės tik čia seneliui Šalčiui 
padirbėti, ir jūs turėsite kuo žaisti ir 
kuo žemę puošti. Todėl klausykite 
mano įsakymo. Ei, seneli Šalti, per
skaityk mano įsakymą.

Senelis Šaltis paėmė didelę, didelę 
plonutyčių kristalinio ledo lapų knygą, 
ant savo didelės raudonos nosies (o 
senelis Šaltis buvo labai gražus sene
liukas) užsidėjo taip pat kristalinio le
do didelius akinius, pūstelėjo į rodo
mąjį pirštą, nes seilioti bijojo, kad lie
žuvis neprišaltų, ir ėmė skaityti:

Šiaurės Ašigalis, 1937 m. sausio m. 5 d. 
Įsakymas.

„§ 1. Visoms snaigėms įsakau ruoštis sto
vy klon.

§ 2. Stovyklai pradžią skiriu nuo to lai
ko, kai tik žemei liks viena dvylik
toji dalis kelio apie saulę.

§ 3. Stovyklai vietą numatau vidutinėje 
žemės juostoje.

§ 4. Minėtos stovyklos viršininke skiriu 

snaigę Aušrelę; adjutante skiriu 
snaigę Raselę.

§ 5. Pionerijos instruktoriumi skiriu se
nelį Šaltį; sporto instruktoriumi 
būsiu aš pats.

Pasirašė: Šiaurys“.

Perskaitęs įsakymą, senelis Šaltis 
nubraukė savo aprasojusią kaktą, nes 
netoli sėdėjo snaigė Rasa. Visos snai
gės džiaugėsi būsima stovykla, o kai 
Šiaurys pakilo iš savo sosto, sustojo ir 
visos snaigės. Dabar jos būriavosi po 
kelias, tauškėjo; kitos bėgiojo menėje 
vienos kitas gaudydamos.

Šiaurys, nulipęs nuo sosto pakopų, 
perėjo menę ir, atidaręs savo darbo 
kambarį, įėjo, paskui save palikęs ne
uždarytas duris. Ir tuoj iš jo darbo 
kambario pasklido įvairios muzikos 
garsai: tai Šiaurys, dukroms — snai
gėms palinksminti, grojo savo muzikos 
instrumentu. Toje muzikoje galėjai 
girdėti ir lakštingalos švilpimą, kai ji, 
saulei tekant, į vandenį palinkusiame 
žilvyčio krūme, purtindama deimantu 
tvyškančias rasas, savo dainele žadina 
miegalius, kviesdama gamtos grožiu 
džiaugtis, ir vilkus staugiant, kaip jie 
staugia, kada senelis Šaltis sumano pa
glostyti jų žvilgančius kailius, ir miško 
ošimą, kaip jis ošia, kada Šiaurys iš
eina pasivaikščioti, ir upelio čiurleni
mo garsus, kai jo vanduo gurgėdamas 
ir lašelyčiais taškydamasis, kaip sidab
ro varpeliais skambindamas, bėga, ka
da snaigės, baigusios savo stovyklą, 
grįžta. Tokios muzikos garsai dabar 
sklido menėje, o snaigių akutės vai
vorykštės spalvų lempų šviesoje ne
paprastu džiaugsmu švitėjo.

— Seselės! — pasigirdo vyriausios 
snaigės Aušrelės skambąs balsas. — 
Seselės, pažaiskim, pašokim, kol dar 
turim laiko. Greitai turėsim vykti sto
vyklom Tokia jau valia mūsų tėvo 
Šiaurio. O iš stovyklos gal ne visoms 
teks vėl čia grįžti. Juk žinote, kokia 
yra vilinga toji plačiaveidė Saulė. Ji 
moka meiliai šypsotis, o jos pasiunti
niai Spinduliai moka visur įlysti. Ir 
nelaimė tai seselei, kurią jie užtinka 
bemiegančią: tuoj ją užburia — pada
ro lengvutę, pakelia į orą ir siunčia 
Saulei. Ypatingai man rūpi seselė Ra
selė. Todėl pasilinksminkim visos 
kartu, pašokim, seselės!

Visos snaigės šoko, sukos, tai ra
telius sudariusios, tai eilėmis viena 
paskui kitą bėgdamos, tai po kelias 
susikibusios aukštyn pašokdamos ir 
vėl žemyn puldamos. O Šiaurys tik 
grojo, tik grojo.

(B. d.).
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— Ar neini šiandien į sueigą? — pa
klausė ponia Mažeivienė savo sūnaus, 
skaitančio laikraštį valgomajame kam
bary. — Jau laikas būtų ruoštis.

Juozas pakėlė akis ir pažvelgė į mo
tiną. Tas pats meilus, geras veidas, kaip 
visuomet; kaip jai pasakyti, kad jis iš- 
sibraukė iš skautų? Kaip paaiškinti, kad 
viskas baigta ir ji niekuomet nebekalbė
tų apie šiuos dalykus?

Jis atsikėlė, sudėjo laikraštį ir su
murmėjo:

— Eisiu rengtis, mamytė; visai užsi
miršau skaitydamas naujienas.

Ponia Mažeivienė perbraukė per sū
naus plaukus.

— Skubėk, sūneli, — ji pasakė su to
kia malonia šypsena, kad Juozui keistai 
suspaudė širdį.

— Gal, man tik taip atrodo, — pa
galvojo berniukas pats sau, — bet ma
mytė nujaučia, kad kažkas netvarkoj. Ir 
reikėjo man pasikarščiuoti!

Apsirengęs uniforma, veltuke ant gal
vos ir lazda rankoje, Juozas pažvelgė į 
veidrodį.

— Esi apgavikas, — jis pasakė savo 
atvaizdui, — nes neturi teisės dėvėti 
skautų uniformos. Ir ką dabar darysi? Ar 
nueisi į sueigą, lyg nieko nebūtų atsiti
kę, ir leisi kitiems pasijuokti iš savęs?

Jis stengėsi padaryti juokingą miną, 
bet nepralinksmėjo.

— Ne, tai neįmanoma. Negaliu susi
tikti su savo draugais. Jie man padarytų 
pastabą, ir aš vėl susipykčiau. Kur ding
ti? Vaikščioti mieste, kol laikas praeis? 
Irgi nuobodu. Eiti į kiną per anksti.

Jis apsisuko, šį kartą už vis labiau
siai pykdamas ant paties savęs ir savo 
nesusivaldymo.

Kam reikėjo pavydėti Jurui? Juk visi 
žinojo, kad jis bus geresnis skiltininkas. 
Bet abu buvo tiek pat metų išbuvę skau
tais ir išlaikę egzaminus į I-jį laipsnį. 
Abu buvo paskiltininkiai, ir vis dėlto 
draugininkas pasirinko Jurą. Jis pakėlė 
jį, kadangi jo tėvai turtingi — taip bent 
Juozas galvojo pereitoj sueigoj. Bet da
bar jau daug kas pasikeitė jo galvojime.

Jis išliejo savo pyktį ir dr-kas viską 
girdėjo. Kuomet vietos perkamos pinigais 
jis nebenorįs būti skautu! Tegul žinosi bę 
jo, o jis tikrai nežūsiąs. Ir, trenkęs du

rimis, Juozas išėjo iš savo draugų tarpo, 
neleidęs kitiems nė išsižioti. Visą kelią 
į namus bėgo kaip vejamas, kol pagaliau 
užsirakino kambary ir krito ant lovos.

— Gal, man nueiti pas draugininką ir 
atsiprašyti, — pagalvojo berniukas, bet 
apsivilimo banga užliejo jo širdį: ar yra 
prasmės grįžti? Juk niekam nerūpi; nie
kas nebuvo atėjęs jo šaukti, o gal, jie ir 
džiaugiasi, kad jo nėra.

— Ne, nelysiu jiems į akis.
Dar kartą priėjęs prie veidrodžio, jis 

pažvelgė į savo veidą. Jis atrodė nelai
mingas, išblyškęs. Sunku atsiminti, kad 
jis būtų kada nors praleidęs šeštadienio 
iškylą; nieko nebuvo malonesnio, kaip 
dalyvauti lauko žaidime.

Motinos balsas, suskambėjęs gretima
jame kambary, priminė jam, kad jau lai
kas eiti. Šiaip ji galėtų jį įtarti.

„Reikės nuslinkti kur nors ir apsvars
tyti reikalus“, pagalvojo Juozas, išeida
mas iš kambario.

— Ar rinksitės miškely? — paklausė 
motina.

Berniukas linktelėjo galva.
— Vėlai grįši, tiesa, apie pusę 

septynių?
Berniukas dar kartą linktelėjo galva, 

bet, pagalvojęs, kad toks atsakymas mo
tinai galėsiąs atrodyti keistas, paskubėjo 
pridurti:

— Taip, apie tą laiką grįšiu.
Ponia Mažeivienė nusišypsojo.
— Gali atsivesti skiltininką ir keletą 

kitų arbatai. Būsite išalkę.
Juozas pajuto, kaip kraujas muša jam 

į galvą. Vos vos nepradėjo šaukti, kad 
skiltininkas nepakenčiamas ir jis jo nie
kuomet nekvies, bet laiku susivaldė ir 
padėkojęs išėjo.

Ponia Mažeivienė priėjo prie lango ir 
sekė savo sūnų akimis.

— Tikiuosi, kad jis nusiramins, — ji 
sakė pati sau, — jis toks nelaimingas. 
Gyvas tėvas: greitas, išdidus, bet vis dėl
to puikus žmogus. Aš nemanau, kad jis 
galės gyventi be savo draugų.

Ponia Mažeivienė pažinojo savo sūnų. 
Pavaikščiojęs valandėlę, jis sustojo ir su
simąstė. Kas daryti? Žinoma, jokiu būdu 
nesiartinti prie miškelio, vengti visų tų 
vietų, kur galėtų susitikti su buvusiais 
draugais.

— Pavaikštinėsiu valandėlę ir grįšiu 
pas motiną. Jai viską papasakosiu ir ji 
mane supras. Gaila, kad nepasakiau 
anksčiau.

Jis ėjo toliau, giliai susimąstęs, ir ne
paisydamas kelio. Pagaliau jis sustojo ir 
ėmė žvalgytis. Štai, miškelis visai ne
toli, jame girdėti nuoširdus juokas. Tik 
nesusidurti su jais! Jie neturi žinoti, kad 
jis slankioja ten, kur jie žaidžia.

Kaip kvaila iš jo pusės susipykti. Bū
tų susivaldęs ir viskas būtų buvę tvarkoj. 
Pagaliau, ir skiltininkas nėra viskas. Yra 
skilty dar ir kitų draugų, kurių bičiulys
tė jam brangi. Ne kiekvienas gali būti 
vadu. Nėra ko pykti.

Juokas buvo užkrečiamas, jis vilio
te viliojo vienišą berniuką. Draugai jo 
neišsižadėjo, jis pats kaltas, kad taip 
išėjo. Taigi...

Už penkių minučių Juozas buvo miš
kelyje ir žiūrėjo pro medžius. Skautų ne
besimatė, juokas nutilo. Buvo labai tylu. 
„Jie greičiausiai pasitraukė į daubą, kur 
kurs laužą“, pagalvojo Juozas ir už va
landėlės pridūrė: „Skautas turi viską ma
tyti, bet būti nematomas; nušliaušiu prie 
daubos ir pažiūrėsiu, ką jie daro. Gal ma
mytė klaus, kaip sueiga praėjo“.

Juozas mokėjo greitai slinkti, nesukel
damas jokio garso. Nei šakelė nesubraš
kėjo, nei lapas nesušlamėjo kaip jis jau 
atsidūrė prie pat daubos krašto. Dauboj 
stovėjo nedidelė grupė berniukų. — Juo
zo skiltis — jų tarpe naujasis skiltinin
kas, laikąs rankoje lazdą su gairele.

Vėl pasidarė be galo kartu. Ne, geriau 
nematyti jų. Geriau nieko apie juos ne
žinoti! Bet jis nepajudėjo. Kaip užburtos 
jo akys sekė kiekvieną draugų judesį. 
Praėjo valandėlė ir skautai su savo skil- 
tininku priešaky nuėjo miestelio linkui. 
Nebuvo prasmės eiti paskui juos, o gal...

Tada įvyko kažkas nepaprasta.
Iš už krūmų, apie du metru nuo tos 

vietos, kurioje slėpėsi berniukas, pakilo 
nešvarus, nesiskutęs valkata, laikydamas 
kažką blizgančio rankoje.

— Vos pasprukau, — išgirdo Juozas 
šiurkštų balsą, — atrodė, kad berniukai 
mane užuos.

Juozas įsitempė.
„Ne be reikalo slepiasi“, pagalvojo 

jis, „jeigu tik pamatyčiau, • kas jo 
rankoje“.

Lyg norėdamas atsakyti į berniuko 
klausimą, vyras atsigrįžo į jo pusę. Bliz
gąs daiktas buvo taurė, graži didelė tau
rė. Vadinasi, čia turima reikalo su vagim. 
Kur jis galėjo įsilaužti?

Valkata, greitu žvilgsniu permetęs vis
ką aplinkui ir, matyt, jausdamasis visai 
saugus, ėmė greitais žingsniais eiti mišku. 
Slinkdamas nuo krūmo prie krūmo, nuo 

(Tęsinys 25 pslp.).
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1. IŠTIKIMAS VADOVAS.Buvo 1759 metų vasara. Viduryje neįžengiamų Amerikos miškų keturi žmonės — du vyrai ir dvi moters' — mėgino užlipti ant krūvos milžiniškų medžių, kuriuos kartą stiprus viesulas buvo išrovęs ir vienus ant kitų suvertęs. Medžiai gulėjo aukštumėlėje, ir todėl vieta teikė platų reginį. Vienas iš tų milžinų buvo iškėlęs savo žemėmis aplipusį kelmą į viršų, ir mūsų keturi keleiviai galėjo ant jo patogiai stovėti ir aplinkui žvalgytis.Du iš to būrelio, vyras ir moteris, buvo čiabuviai ir priklausė žinomai tuska- rorų giminei; jų bendrakeleiviai buvo vienas vyras, matyt, daug laiko jūrose praleidęs, ir jauna mergaitė. Ji buvo vidutinio ūgio, meilios išvaizdos, rodančios inteligenciją ir išauklėjimą.Savo gražiomis, mėlynomis akimis ji su džiaugsmu žiūrėjo į puikų ir didingą reginį. Kiek ilgiau ji žiūrėjo į plačią lapų jūrą, kuri, keisdama savo žalumą, plėtėsi neužmatoma į vakarus. Tarp nesuskaitomų vinkšnų, klevų, ąžuolų, liepų ir truputį už juos žemesnių beržų ir lazdynų — per visus kyšojo šen ir ten pušys, kaip koki paminklai, pastatyti šioje žemumoje.— Dėde, — tarė mergytė, — tai atrodo lyg okeanas, kurį tu taip myli.— Tai tik tavo vaizduotė ir nežinojimas, Magnetą, — taip vadino dėdė mergaitę dėl jos trauklaus būdo. — Tiktai vaikas gali šią lapų saują lyginti su tikru vandenynu. Visi šitie lapai Neptūnui prie krūtinės būtų tik kvepiantis krūmelis.— O ne, dėde, tu klysti. Mylia už mylios daugiau nieko nematyt, kaip tik lapai. Ką daugiau gali duoti okeanas?— Ką daugiau? Kur mėlyni vandens, kur banguojančios, kovojančios bangos, banginiai, okeano uraganai?! Kur tas begalinis judėjimas šiame miško gabalėlyje?!— Oho! O kur tavo okeane medžių viršūnės, šventa tyla, kvepią lapai? Kad audrų čia netrūksta, rodo ir šitie medžiai; o šis lapų stogas iš tikrųjų slepia daugybę žvėrių.— Taip, apie tai mums jau pasakojo, bet mes nematėme nieko tokio, kas galėtų prilygti tikram banginiui.— Žiūrėk, ten durnai, dėde. Ar jie iš kokio riamo kyla?— Taip, tai durnai. Paklauskime lus- karoros.

P« l i J. E. Cooperedsekys-----
Jis atsargiai pajudino už peties indė- — Tuoj pamatysim, — tarė Kapas. — ną, kilnios ir karingos išvaizdos vyrą,'ir Vienas yra baltaveidis ir išrodo puikus ir parodė keletą anglų mylių atstu vietą, kilnus vyrukas, antras, be abejo, raudon- kur kilo lengvas dūmų debesėlis. Laukinis odis, bet trečias yra pusiau brigas, pusiau metė greitą žvilgsnį į tą vietą ir šūk- .^-burinis laivas.telėjo. v — Baltaveidis, — pakartojo Aštrioji— Na, Aštrioji Strėla? — paklausė ka- tStrėla. . , ,pitonas Kapas, — tai, tur būt, oneidai ar- — Jis teisybę sako, dėde, — tarė Ma- ba tuskaroros. Ar nenueitume į jų vig- bei. — Bet ar ten bičiuliai ar priešai? varnus nakties praleisti? Ten, gal būt, ir prancūzai!— Tai ne vigvamas — per tanku me- — Na, vienas sušukimas mums tai tuoj džių. Tai baltaveidžių ugnis. parodys. Pasislėpk už. medžio, Mabel, o— Bet iš kur jūs galit tai žinoti? Kaip aš tuoj sužinosiu, ar ten bičiuliai ar galima pažinti iš dūmų? priešai.— Šlapios malkos. .. labai šlapios — daug dūmų; daug vandens — juodi dūmai.— Na taip, aš matau ir daug dūmų, ir kad jie juodi.— Per daug vandens. Tuskarora gudrus, jis susiranda sausų malkų ugniai užkurti. Baltaveidžiai turi daug knygų, bet nemoka ugnies užkurti. Daug knygų — maža žinių.— Su tuo sutinku, — atsakė Kapas, būdamas ne koks mokslo bičiulis. — Kiek tolio yra iki tam gabalėliui vandens, kurį jūs „Didžiąja Jūra“ vadinate?— Ontario yra kaip dangus, — atsakė indėnas, nustebęs. — Dar viena diena, ir didysis keliautojas jį pasieks.— Na taip; jeigu jis toks didelis, tai turėtų būti matomas.— Žiūrėk, — tarė Aštrioji Strėla, ištiesdamas ranką. — Ten Ontario.Kapas pažvelgė į tą pusę ir pamatė pro tankius lapus tuščią vietą akiratyje.— Taip aš maniau, kai savo sūriuosius vandenis palikau; visas Ontario galėtų lengvai mano kišenėje tilpti! O dabar ten, tur būt, bus pakankamai vietos ir mūsų laiveliui apsisukti. Bet kadangi baltųjų yra netoli mūs, manau, eisime jų pasveikinti.Jie nulipo nuo medžių krūvos žemyn. Indėnas patarė jiems grįžti prie valties, o jis eisiąs apsižvalgyti.— Ne, tuskarora; aš manau, kad bus geriausiai, jei mes liksime drauge.Aštrioji Strėla sutiko, ir Junithau, jo žmona, viena nuėjo prie laivelio, nes seserėčia norėjo likti pas dėdę.Mabel Dunham ir abudu vyrai ėjo į tą vietą, kur buvo matyt kylą dūmai. Aštrioji Strėla abudu perspėjo, kad eitų kuo tyliausiai. Iš pradžių visi ramiai ėjo šalia vienas kito, paskui indėnas pasidarė dar atsargesnis. Jis šokinėjo nuo kamieno prie kamieno, ieškodamas priedangos, ir ėjo vis tyliau.— Ar mato Sūrusis Vanduo, — sušuko pagaliau jis kapitonui, — baltaveidžių ugnis.— Dievaž, jis teisybę sako; ten baltaveidžiai ramiai puotauja.— O aš matau tik vieną baltąjį ir du indėnus, — sušnibždėjo Mabel.— Du baltaveidžiai ir vienas raudonas vyras, — paaiškino indėnas.

Kad smarkiau sušuktų, Kapas pakėlė rankas prie burnos, bet indėnas dar laiku jam sutrukdė.— Raudonasis yra mochikanas, baltaveidžiai — anglai.— Tai puiku, — tarė Mabel. — Mes jiems bičiuliais prisistatysime.— Leisk moterį pirma eiti, — tarė Aštrioji Strėla.— Ką! — sušuko Kapas, — aš turiu mažąją Magnetą pirma siųsti, o mudu, du dideli nedorėliai, turi va pasilikti! Kad aš tai padaryčiau...— Tai yra išmintingiausia, dėde. Aš nieko nebijau. Joks krikščionis nešaus į besiartinančią moterį; mano buvimas laiduoja taiką.Aštrioji Strėla su atviru pasitenkinimu pritarė Mabel drąsai.—: Na, jei tu taip manai, Mabel... Bet, mažių mažiausia, pasiimk nors pistoletą.— Ne, aš geriau pasitikiu savo silpnumu ir jaunyste.Aštriajai Strėlai atidavus visus naudingiausius nurodymus, Mabel viena nuėjo į tuos žmones.Niekas jos nepastebėjo, kol apie šimtą žingsnių nuo ugnies užmynė sausą šakelę; lengvas sutreškėjimas pakėlė mo- chikaną ir jo abejojančius draugus ant kojų, ir jie griebėsi ginklų.Pamatęs mergaitę, mochikanas atsisėdo ir valgė toliau. Bet baltasis išėjo prieš Mabel ir ji tuoj pastebėjo, kad turi reikalą su savo spalvos žmogumi, su vidutinio amžiaus vyru, pusiau indėniškai, pusiau europietiškai apsirengusiu. Jo veidas rodė tokį atvirumą, ir teisingumą, kad Mabel buvo įsitikinusi galinti būti be jokio atsargumo.Ji ramiai stovėjo ir laukė prisiartinančio.— Nebijokite, mergaite. Jūs šiuose laukiniuose kraštuose sutinkate krikščionis. Aš esu toli aplink pažįstamas ir, gal būt, jūs esate girdėję mano vardą. Prancūzai ir raudonodžiai, ligi anapus didžiojo ežero, mane vadina „Sakalo Akimi“, o kareiviams ir medžiotojams aš esu žinomas Pėdsekio vardu, nes aš niekad nepametu pėdų galo, jei tik pradžią randu.Vyras kalbėjo visai nenorėdamas save aukštinti, ir jo žodžiai Mabel padarė didelį įspūdį.— Tai jūs esat Pėdsekys, — sušuko ji, suplodama rankomis. — Pėdsekys?
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— Taip mane vadina, nors aš randu 
pėdas ir ten, kur jų visai nematyti.

— Tai jūs esate tas bičiulis, kurį mums 
tėvas norėjo priešais pasiųsti?

— Jeigu jūs esate seržanto Dunhamo 
duktė, tai nieko tikresnio negali būt.

— Taip, aš esu Mabel Dunham, o ten, 
užpakaly, yra mano dėdė Kapas ir tuska- 
rora Aštrioji Strėla, mūsų vadovas. Mes 
nesitikėjome taip greit jus sutikti.

— Aš norėjau, kad jūs turėtumėt ge
resnį vadovą. Aš nesu tuskarorų bičiulis, 
iš Aštrioji Strėla yra garbėtroška vadas. 
Ir Junithau su juo?

— Taip, jo žmona yra su juo. Tai yra 
gera ir meili žmona.

— Ir ištikima, ko negalima apie Aštrią
ją Strėlą pasakyti. Bet dabar mes priva
lome priimti keleivius, jei juos mums li
kimas siunčia; yra dar blogesnių vadovų, 
kaip šis tuskarora, nors ir jis daug min- 
gų kraujo savo gyslose turi. Labai gera, 
kad mes susitikome. Aš prižadėjau ser
žantui jo kūdikį į fortą atvesti, nors dėl 
to turėčiau mirti. Mes tikėjomės jus su
tikti ties kriokliu, kur esame palikę savo 
valtis.

— Štai ateina ir dėdė su tuskarora, ■— 
nutraukė jo kalbą Mabel.

Užteko keleto žodžių, ir visi nuėjo į 
stovyklą.

2. IROKEZAI.

Mochikanas valgė toliau; antras balta
sis atsistojo, nusiėmė kepurę ir pasveikino 
Mabel Dunham. Jis buvo jaunas, sveikas 
ir vyriškas; jo drabužiai rodė jį buvus 
jūrose.

— Čia yra tie bičiuliai, kuriuos jūsų 
tėvelis yra išsiuntęs jūs pasitikti, — tarė 
juokdamasis Pėdsekys. Šis yra didysis de- 
levaras; jis turi indėnišką vardą, bet mes 
paprastai jį vadiname angliškai — „Di
džiąja Gyvate“. Taip vadiname ne dėl to, 
kad jis būtų išdavikas, bet kad išmintin
gas ir gudrus vadas.

Tuo tarpu indėnai tyrinėjo vienas 
antrą; paskui tuskarora išėjo į priekį ir 
bičiuliškai antrąjį užkalbino.

— Į pasisveikinimą dviejų indėnų miš
kuose aš žiūriu taip mielai, kaip jūs, po
nas Kapai, į susitikimą dviejų laivų toli
mame okeane. Bet jei kalbame apie van
denį, tai man atrodo, kad mūsų jaunas 
bičiulis taip pat apie tai šį tą supranta, 
nes jis savo dienas yra praleidęs ant 
Ontario.

— Aš džiaugiuosi jus pažindamas, ■— 
pasakė Kapas, nuoširdžiai kratydamas 
Jasperio ranką.

Visi susėdo ir su dideliu apetitu valgė 
kepsnį, kurį Pėdsekys buvo paruošęs. 
Jasperis rūpestingai tarnavo jaunai mer
gaitei.

— Medžiotojo gyvenimas irgi turi su
teikti kai kurių malonumų, — vėl pradė
jo kalbą Kapas: — nors jis nėra toks įvai
rus, kaip jūrininkų. Mūsų yra vandeny
nai, o jūsų visa sausuma.

— Oi ne! Ir mes savo žygiuose sutin
kame vandenų ir turime mokėti valdyti 
irklus ir tinklą.

— Taip, jūs turite dalį to, bet tuose 
dalykuose nesate taip išsilavinę. Aš la
biausiai dėl to ir atvykau, kad pažinčiau 
jūsų gėluosius vandenis, bet aš beveik 
galiu manyti, kad čia iš tikrųjų yra jū

ra — tik gėlo vandens.
— Dievas, leidęs sūraus vandens jū

ras, galėjo leisti ir gėlo vandens ežerus,
— įterpė Pėdsekys.

— Na taip, bet aš negaliu tikėti, kol 
pats paragausiu.

,— Bet jau metas keliauti. Kad išsi
lenktume mingų, mes turime būti gudrūs 
ir klastingi.

— Ar tie niekšai taip arti prie anglų 
tvirtovių ateina? — sušuko nusigandęs 
Kapas.

— Taip; dėl to Cingachgukas ir aš ėjo
me abiem upės krantais, kad juos laiku 
galėtume pastebėti. Jasperis plaukė lai
veliu upe aukštyn.

— Bet kodėl seržantas man leido šias 
šimtą penkiasdešimt mylių keliauti per 
tokias dykumas! Jei ne Mabel, aš tuoj 
grįžčiau atgal, palikdamas Ontario, ne
žiūrėdamas, ar jo gėlas ar sūrus vanduo.

— Tai jums ne geriau sektųsi. Kelias 
atgal yra ilgesnis ir pavojingesnis. Bet 
pasitikėkite mumis: mes pervesime jus 
sveikus per visus pavojus, neprarandant 
skalpų.

Kad ir ne visai patenkintas, Kapas tu
rėjo taikintis prie aplinkybių ir likti šioje 
būklėje.

— Aš nenoriu netekti vilties. Ar dar 
toli mes esame nuo forto?

— Penkiolika mylių, bet upe mes tuo
jau nuplauksime, jei tik laukiniai ne
užpuls.

— O miškai bus iš pryšakio ir iš už
pakalio?

— Ką? — paklausė Pėdsekys.
— Ar ne per miškus mes keliausime?
— Ne, jūs turėsit valtim labai greit 

plaukti Osvego linkui.
— O kas ten saugos mus nuo mingų 

šūvių?
— Ponas Dievas, — atsakė Pėdsekys,

— kuris dar ir didesnėse nelaimėse pa
deda. Bet dabar yra kaip tik patogiausias 
laikas mums leistis į kelionę.

Už keletos minučių visi buvo pasiruo
šę iškeliauti. Pėdsekys įmetė dar keletą 
žalių šakų į ugnį.

— Jūs turit stengtis paslėpti savo pėd
sakus. Čia mums padės dūmai: jie atvi
lios mingus čia, iš kur mes būsime iš
ėję. Nieko nekenks, jeigu, mūsų pėdos 
vandenyje bus platesnės: ten jie jas tik
rai pames. Jie pamanys, kad mes nuke
liavome prieš vandenį.

Pėdsekys ėjo Mabel pėdomis, kad už- 
trintų jos pėdsakus. Plaukdami pro 
krioklį, Jasperis ir Pėdsekys susitarė pa
mokyti senąjį jūrų lokį. Mabel ir indėnai 
turėjo tą krioklį apeiti.

Upės, tekančios iš pietų į Ontario, yra 
dažniausiai siauros bei gilios ir teka pa
lengva. Osvego yra išimtis. Ji susidaro iš 
dviejų iš ežerų ištekančių upių — Onei- 
dos ir Onondagos. Iš pradžių ji teka per 
lygumas, bet paskui krinta nuo penkio
likos pėdų aukščio terasos į žemumą ir į 
Ontario įteka visai tykiai.

Visi, išskyrus pėdsekį, sulipo į Kapo ir 
jo draugų atneštą valtį. Pėdsekys, likęs 
ant kranto, pastūmė valtį ir pats įšoko.

Indėniško medžio žievės valtis buvo 
pakankamai didelė, kad juos visus galėtų 
išlaikyti, ir drauge buvo taip lengva, kad 
vienas žmogus galėjo ją pakelti. Kitiems 
viduje susėdus, Jasperis ir Pėdsekys sto

vėjo laikydami irklus. Tuoj jie išgirdo 
duslų šniokštimą, kuris, matyt, senam jū
rininkui patiko. Bet kai sužinojo, kad tai 
yra upės, kuri krinta nuo uolų, šniokšti
mas, ir jis pasidarė neramus. Dar labiau 
susijaudino, kai Pėdsekys jam paaiškino, 
kad reikės tą krioklį praplaukti.

— Lengviau krioklį praplaukti, negu 
iš valties išlipus, ją su visais daiktais apie 
krioklį apnešti, — paaiškino Pėdsekys. — 
Indėnus ir moteris išsodinsime ant kran
to; mes trys, prie vandens pripratę vyrai, 
krioklį lengvai praplauksime. Mūsų drau
gas, Sūrusis Vanduo, be abejo, mums pa
dės. Jei neapsižiūrėsime — gali būt riestai.

Tik nenoromis sutiko Kapas. Krioklio 
prąplaukimo mintis jam rodėsi baisi.

— Bet mano seserėčia tuomet bus ne
apsaugota. Mingos gali pasinaudoti proga 
ir užpulti, — dar jis mėgino atsikalbinėti.

— Čia jie nedrįsta pasirodyt — vieta 
per daug atvira, — buvo jam atsakyta.

Valtis priplaukė krantą, kur keturi ke
leiviai išlipo. Pėdsekys parodė Mabel 
aukštumėlę, nuo kurios ji galėtų matyti 
krioklį; paskui laivelis vėl nuplaukė.

Pamačiusi šėlstantį krioklio vandenį, 
Mabel siaubo paimta sušuko, bet stovėjo 
nejudėdama ir atsidėjusi žiūrėjo. Junithau 
buvo šalia jos.

Kol valtis pasiekė srovę, Pėdsekys ir 
Jasperis irklavo; pirmasis padėjo tik 
draugui, kuris irklavo stovėdamas ir 
ieškojo patogios vietos praplaukti.

•— Labiau į vakarus, — tarė Pėdsekys.
— ten, kur matote putas.

Gėlasis Vanduo — taip Jasperis buvo 
vadinamas — tylėdamas vairavo srovės 
viduriu. Kapas mielai būtų atsisakęs vi
sokios garbės, kad tik šiuo momentu būtų 
galėjęs būti sausumoje. Vis garsiau ūžė 
vanduo, rodydamas besiartinantį krioklį.

— Žmogau, lenk vairą žemyn ir apsuk!
— sušuko Kapas, kai tik laivelis pasiekė 
krioklio kraštą.

— Taip, taip, žemyn eina gana pui
kiai, — juokėsi Pėdsekys, kai srovė su 
neapsakomu greitumu nešė valtį.

Su didžiausia baime Kapas laukė su
dužimo, bet valtis šovė pakriaušių žemyn, 
ir Jasperis tiksliais savo irklo smūgiais 
išvedė jį į ramiai tekantį vandenį žemiau 
krioklio.

Pėdsekys atsistojo, paėmė skardinę ir 
pradėjo lieti iš valties vandenį.

— Keturiolika pilnų kaušų! Tai iš tik
rųjų truputį per daug; juk mes esame 
dešimts žmonių praplaukę.

— Taip yra dėl to, kad ponas Kapas 
labai smarkiai pasviro, ir aš nesuspėjau 
valties vėl normaliai pastatyti.

Giliai atsidusęs Kapas atsigręžė ir pa
matė su viršum dvylikos pėdų krioklį, 
kurį jie buvo ką tik praplaukę. Jis ga
lėjo tik nusistebėti didele plaukėjų drąsa 
ir sumanumu, bet negalėjo pripažinti, kad 
kelionės pietų vandenimis būtų labai ma
lonios.

— Jūs ne visai blogai mokate valtim 
plaukioti, ponas Jasperi, bet aš pažįstu 
keletą laivų vairininkų, kurie tai galėtų 
ir geriau padaryti, jei būtų susipažinę su 
vieta.

— Taip tarp uolų išplaukti reikia jė
gos ir sugebėjimo. Be Jasperio čia nėra 
nė vieno, kuris Osvego krioklį, pasitikė
damas, galėtų praplaukti; ir aš to padaryt
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negaliu, jei tik kartais Dievas padeda. 
Vos keletas pėdų į vieną ar kitą pusę 
gali visus pražudyti.

Tuo tarpu keliaujantieji krantu pa
siekė vietą, kur buvo Jasperio paslėpta 
valtis, ir plaukusieji valtimi su jais su
sitiko. Kapas, Jasperis ir Mabel plaukė 
viena valtimi, o Pėdsekys, Aštrioji Strėla 
ir Junithau kita. Cingachgukas keliavo 
krantu ir sekė priešus.

Nuplaukę keletą mylių, jie pamatė 
tamsią Cingachguko statulą, kuris, pasi
slėpęs po krūmu, jų laukė.

— Plauk tiesiai pas jį, Jasperi; gali 
būt pavojus, nes kitaip jis mus nesu
laikytų.

— Mingos yra miškuose, — tarė dele- 
varas, laikydamas iškėlęs iš balto mar
muro iškaltą pypkės galvutę; jos viduje 
buvo išpiaustytas katalikų kryžius.

— Taip, mingos netoli, — tarė Pėdse
kys. — Tik indėnai, turį su Kanados mi- 
sijonoriais kokių nors reikalų, gali tokius 
ženklus pypkėje iškalti.

— Taip, netoli, nes tabakas dar dega.
— Kur pėdsakai?
Cingachgukas ir Pėdsekys rūpestingai 

apžiūrėjo pėdas; tada baltaveidis sugrįžo 
atgal, o mochikanas vėl dingo miške.

— Mingos suka apie mus, — tarė Pėd
sekys. — Jie praėjo pro garnizoną, ir nie
kas negali pereiti per miško aikštę, ne
susipažinęs su jų kulkomis.

— Ar negali ateiti mums į pagalbą 
įgula? — paklausė Kapas.

— Ne; jie čia turi tik keletą lengvų 
armotų, kurios miškuose maža tereiškia. 
Mums nieko daugiau nelieka, kaip tik 
pasislėpti ir laukti. Pakrantės krūmai gali 
mus gerai pridengti. Ten, pas aną didįjį 
kaštoną, Jasperi, uždekite kelis lauželius. 
Gal būt, juos ten dūmai privilios, o mes 
tuo tarpu pasiieškosim geros vietos val
tims paslėpti.

— Gerai, tuoj padarysiu ir grįšiu.
— Taip, bet šį kartą paimk visai žalias 

malkas ir prireikus apliek vandeniu.
Kol Jasperis buvo tuo darbu užimtas, 

Pėdsekys su kitais žmonėmis nuplaukė 
toliau. Pagaliau jie priplaukė mažą įlan
ką. Krantai buvo apžėlę labai tankiais 
krūmais, teikiančiais puikią priedangą.

Pėdsekys pasišaukė tuskarorą; juodu 
pripiovė daug medžių šakų ir taip suki
šo į žemę, kad žmonės galėjo slėptis, kaip 
po skėčiu.

— Tai geriausia landynė, — tarė Pėd
sekys. — Štai ateina Jasperis; mes tuoj 
pamatysime savo slėpynės naudingumą.

Jasperis išieškojo bei ištyrinėjo visą 
krantą ir stovėjo prie puikiojo skėčio, vi
sai nematydamas pasislėpusiųjų. Jau jis 
norėjo eiti toliau, bet Pėdsekys jį tyliai 
šūktelėjo vidun.

— Visas pulkas kareivių gali praeiti, 
mūsų nerasdamas, — juokėsi Pėdsekys. — 
Ir krantu einą mingos apsigaus.

— Ar ne geriau padarytume, jei kuo- 
greičiausiai plauktume toliau? — paklau
sė Kapas.

— Už jokius pinigus neisiu su seržan
to dukterimi toliau, kol gausiu iš Cin
gachguko žinių. Be to, per miškus, keliau
ti, ir dar slapstantis, mergaitės jėgos yra 
per silpnos.

— Jei tik dėl to, tai keliaukim; aš esu
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jauna ir stipri, ir nenoriu būti jums sun
kenybė.

Bet Pėdsekys ir Jasperis laikėsi savo 
nuomonės; Mabel už jų pasiaukojimą pa
dėkojo širdingu rankų paspaudimu.

Praslinko kiek laiko vieniems su ki
tais besikalbant. Dėdė įsigeidė savo 
įprastos pypkės, bet rūkyti negalėjo, nes 
dūmai galėjo juos išduoti.

Sušlamėjo tylūs žingsniai ir pasirodė 
ateinąs Cingachgukas. Jis ėjo kiek gali
ma arčiau prie upės užsisukimo, todėl 
galėjo žvalgytis niekeno nematomas.

— Gyvatė mato niekšus, — šnibždėjo 
Pėdsekys; — dūmai juos apgavo.

Visi tylėdami stebėjo Gyvatės judesius, 
kuris vis ėjo vandeniu, kad nepaliktų jo
kio pėdsako, ir, viską tirdamas, žiūrinėjo. 
Delevaras užtiko slėpynę tik tada, kai, 
apsisukdamas, netyčiomis praskyrė šakas.

— Prakeikti mingos, — sušuko jam 
Pėdsekys priešais.

— Irokėzai, — atsakė Gyvatė.
Trumpai pasikalbėję delevarų kalba, 

abudu aptarė būklę. Savo priešų pėdomis 
irokėzai buvo nuo forto ligi čia atsekę. 
Dūmų privilioti atsigręžė, ir Cingachgukas 
turėjo slėptis; bet jie visai laimingai pra
ėjo pro šalį, jo nepastebėję.

Apžiūrėję ugnį, irokėzai tuojau supra
to apgaulę ir išsisklaidė į visas puses. 
Viena dalis, sakė Gyvatė, atsekė Jasperio 
pėdomis ligi vandens, ir jų tuoj galima 
laukti pasirodant.

Šią žinią išgirdę, kai kurie patarė kuo 
greičiausiai bėgti. Jasperis buvo taip su
sijaudinęs, kad į Pėdsekio reikalavimą 
paklausyti protingo pastebėjo, jog protas 
neturįs padėti bailumui.

Pėdsekys stovėjo ramus, tik stipriai 
spaudė rankomis šautuvo vamzdį.

— Aš jau žiūrėjau mingoms į akis, kai 
jūs dar maži buvote, ir puikiai žinau, 
kad indėnas pirmiau stengsis savo priešą 
gudrumu, negu kvailu drąsumu nugalėti.

— Dovanoki man, Pėdseky, — tarė 
Jasperis, spausdamas įžeistojo ranką. Sis 
taip pat atsakė rankos paspaudimu.

— Aš taip greit neįsižeidžiu, — atsakė.
Mabel jį pajudino šakele ir parodė 

krūmą, kur Pėdsekys pastebėjo keletą 
priešų.

— Ginklus į rankas; kuo didžiausios 
tylos.

Jasperis nuvedė Mabel į pridengtą vie
tą prie valties ir, pasiruošęs ginti, spaus
damas ginklą, atsistojo šalia. Junithau pa
slėpė galvą savo drabužiuose; visi kiti 
stovėjo su paruošatis šauti ginklais ran
kose.

Vandeny pasirodė trys laukiniai visa
me karo apdare. Jie, atrodė, ginčijose dėl 
krypties, kuria ėjo.

Pėdsekys pasišaukė draugus ir kiek
vienam nurodė po vieną priešą; pats pa
siliko rezerve — galėjo juk ir ketvirtas 
priešas pasirodyt. Kai tik už jų krante 
pakils triukšmas, Jasperis turi su Mabel 
bėgti į valtį ir kuo greičiausiai plaukti į 
garnizoną.

Minėtiems trims priešams krantu tebe
einant, tomis pačiomis pėdomis jau ėjo 
kitas būrys. Pro krūmus jie vieni antrus 
matė ir pradėjo kalbėtis.

— Jų pėdsakai dingo. Baltieji nuplaukė 
valtim.

— Tai negalimas daiktas; toliau, pa
vandeniui, mūsų karių šautuvai budi.

— Tad stropiai apžiūrėkit! — sušuko 
kitiems upėje esantis vadas, ir vėl visi 
pradėjo ieškoti.

Esantieji upėje jau buvo praėję pro 
šalį puikaus krūmyno, bet paskutinis at
sargiai stabtelėjo, lyg ką nelaukto pa
stebėjęs.

Tai buvo jaunas karys, pirmą kartą 
einąs karo taku; jis neprivalėjo sukelti 
nereikalingo triukšmo. Kai kurie lapai 
jam pasirodė įtariamai nusvirę. Jis arti
nosi palengva ir atsargiai; jo draugai ga
lėjo būti jau apie penkiasdešimt žingsnių 
nuėję, kai jis priėjo krintančius į akis 
krūmus. Nors lapų pakitėjimas buvo ma
žai įtartinas, vis dėlto jaunasis karys pra
skyrė krūmus ir pamatė, kaip statulas, 
stovinčius priešus. Nespėjus dar jam su 
tyliu „hu“ pasišalinti, nukrito delevaro 
kirvukas ant jo neapsaugoto kaušo. Bai
siai rankomis mojuodamas, jis krito aukš
tininkas į upę ir, Cingachgukui nesuspėjus 
sulaikyti, bangos jį nunešė.

Keleiviai tuojau nuėjo prie valties. 
Mabel atsisėdo ant dugno, kad užklydusi 
mingos kulka kąrtais jai nepataikytų. 
Cingachgukas pasiliko ant kranto priešų 
sekti. Pėdsekys nuleido valtį ir norėjo su 
Aštriąja Strėla ir Junithau plaukti, bet 
atsigręžęs pamatė, kad abu indėnai buvo 
dingę. Juos sekti buvo neįmanoma.

Pavandeniui suskambėjo skausmingas 
riksmas; matyt, draugai rado jaunojo 
mingos lavoną.

Šautuvų tratėjimas privertė Pėdsekį 
atsigręžti pavandeniui, ir jis pamatė, 
kaip Jasperis ir Kapas su visomis jėgo
mis yrėsi per srovę, o priešai šaudė į 
juos. Kad Mabel nuo pavojaus apsaugotų, 
Pėdsekys pakreipė savo valtį, pasidary
damas taikiniu priešams, godžiai tyko- 
jantiems jo skalpo.

— Arčiau prie alksnių krūmo, Jasperi! 
Saugokit seržanto dukterį, o mingas pa
likit man ir Gyvatei.

Smarkiai irkluodamas, Jasperis greit 
plaukė į priekį; tuo tarpu visi priešai tai
kė tik į Pėdsekį.

Šiam į vidurį upės nuplaukus, Jaspe
rio valtis buvo jau beveik pasiekus nuro
dytą vietą. Jie išlipo ant kranto ir tą 
akimirksnį buvo pasislėpę tankiuose kran
to krūmuose. Tuo tarpu prieš Pėdsekį at
sikreipė ir tas būrys, kuris jų tykojo to
liau paupy; dar apie dešimt vyrų sušo
ko į vandenį pas draugus.

Tik dažnas mainymas savo padėties, 
visaip sukinėjant valtį, saugojo Pėdsekį 
nuo žudančios kulkos. Kartais valtis stai
ga šaudavo į priekį, kartais tiesiai plau
kė, kartais visaip sukinėjosi, kraipėsi. 
Toliau vanduo tekėjo labai srauniai, vi
saip daužydamasis į uolas ir krisdamas 
nuo mažų terasų žemyn, ir valtis tikrai 
būtų buvusi nunešta į priešus, nes vai
ruotojo jėgos neužteko jai pakreipti į va
karų krantą. Rytų krante laukė priešai.

Tada Pėdsekys pasiryžo kitokiam ban
dymui. Jis nuplaukė į seklią upės vietą, 
pagriebė medžioklės krepšį ir šautuvą, 
šoko į vandenį ir brido nuo uolos prie 
uolos, o nevaldoma valtis plaukė srovės 
nešama ir pagaliau, keletą žingsnių nuo 
tos vietos, kur buvo priešai, užsikabino 
už uolos ir sustojo. (B. d.).
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oJTlusų šeimos naujienos
(Tęsinys iš 11 pslp.).

STUDENČIŲ SKAUČIŲ RU
DENS ŠVENTE.

1936.XI.29 studentės skautės 
šventė savo rudens šventę. Šven
tė praėjo su pakelta nuotaika ir 
nauju pasiryžimu į ateities dar
bą. Jau pati šventės forma vei
kė kažkaip palankiai ir pritrau
kiančiai, nes nesimatė Korpora
cijų vėliavų nei svečių. Tai buvo 
uždara, iškilminga sueiga, savam 
būrely, kuriame be studenčių 
skaučių veidelių, šypsojosi ma
loni sesė S. Čiurlionienė ir prof. 
Ig. Končius.

Po reikšmingos pirmininkės 
kalbos, naujų kandidačių būrelis 
pasižadėjo vykdyti stud, skaučių 
įstatus ir laikytis statuto. Toliau 
sekė dar iškilmingesnis aktas — 
tai buvusių kandidačių pakėli
mas į tikrąsias nares. Tai nepa
prastai valandėlei vadovavo sesė 
Čiurlionienė — jos maloni skau
tiška ranka daug įvedė kandida
čių į tikrą akademinį skautišką 
gyvenimą, kurio nenutrūksta
mas siūlas vis ilgėja...

Viena studentė skautė buvo 
pakelta į filisteres, taip pat ke
lioms sesėms, pasižymėjusioms 
draugovėje darbštumu ir skau
tišku aktingumu, buvo suteikti 
vyresniškumo laipsniai.

Labai pasitikinčiais ir daug 
žadančiais žodžiais sesė Čiurlio
nienė pasveikino naujai pakeltą
sias ir palinkėjo laimės seno
sioms studenčių skaučių darbi
ninkėms. Ji džiaugėsi, kad jau
nosios veikėjos neužmiršta ben
drauti su senesniais asmenimis 
kad savo jėgomis ir darbu žavi, 
traukia į savo būrelį, kuriame 
nejučiomis atsigaunama ir atsi
jauninama.

Prof. Končius keliais labai 
širdingais žodžiais palinkėjo 
gražaus pasisekimo ateityje.

Iškilmingą dalį sekė smagi, 
tikrai skautiškos šypsenos va- 

' landėlė, kurią užpildė atskiros 
skiltys ir kandidačių dainelės.

Šventės iškilmingumas už
baigtas pusvalandžiu radiofone, 
kur stud, skaučių būrelis savo 
sąmojum ir skautiška daina pa
linksmino radio klausytojus.

O. Klimavičiūtė.

Tik truputį PADIRBĖK ir Skautų Aidas VELTUI.
Skautas-ė išplatinęs iki 1937 m. kovo mėn. 15 d. 9-nias 

Skautų Aido prenumeratas, dešimtąją gauna veltui.
Gera proga darbštesniesiems skautams-ėms ir visiems ne už 

pinigus, bet savo darbu įsigyti 1937 metams malonų dvisavai
tinį jaunimo žurnalą.

Suinteresuoti kreipiasi į vietos vadus arba Spaudos Admi
nistracijom Kaunas, Nepriklausomybės a. 4, telef. 26534.

Šeduva.
XII.13 d. V D.L.K. Kęstučio 

draugovėje buvo nepaprastas 
įvykis. Mus aplankė Panevėžio 
tunto tuntininkas vyr. sktn. K. 
Grigaitis, jo adjutantas sklt. 
Vyt. Baltrušaitis ir tuntininkė 
psktn. Juozaitienė. 32 skautai-ės 
kandidatai-tės išlaikė egzaminus 
į III patyrimo laipsnį ir iškilmin
gai davė skauto-tės įžodį. Be to, 
du broliai ir viena sesė įgijo II 
laipsnio patyrimą.

Tunto adjutantas laikė pašne
kesį: Ko reikalaujama iš skauto 
ir koks skautas turi būti. Pašne
kesys buvo labai gražus, rūpes
tingai paruoštas, ir mus visus la
bai sudomino ir davė daug nau
dos.

Po įžodžio adjutantas perskai
tė tuntininkės įsakymą, kuriuo 
nuo Kęstučio draugovės atskiria
mos sesės ir Šeduvoje steigiama 
atskira progimnazijos skaučių 
draugovė, o naujos draugovės 
draugininke paskiriama tos pa
čios progimnazijos mokytoja E. 
Kuzavinienė.

Į sueigą ir įžodį atvyko taip 
pat progimnazijos direktorius p. 
O. Butkienė, pradžios mokyklos 
mokytojos vyresnės skautės kan
didatės M. Matiukaitė, M. Kunc- 
kaitė ir A: Katelytė.

Nuoširdžiai atsisveikinaami ir 
išlydėdami, sesės ir broliai še- 
duviai savo svečiams panevėžiš- 
kiams, tuntų vadovams, sušuko 
po tris kartus: Dėkui. Laukiam. 
Valio! Lapinas.

RADVILIŠKIO VYTAUTO 
DIDZ. DRAUGOVE.

— Draugovei vadovauja skltn. 
J. Alksnys. Draugovė vadinama 
miesto, ir ją sudaro 42 skautai 
(ės). Sueigos yra daromos kas 
antrą savaitę. Sueigas praveda 
d-kas gana įdomiai, paįvairinda
mas savo maloniais ir pamoki
nančiais pašnekesiais bei žaidi
mais.

— Skautai(ės) rengiasi į paty
rimo laipsnius,. o, be to, ne 
moksleiviai skautai mokinami 
istorijos, geografijos, lietuvių k. 
ir t. t.

Žirgas.

Mažeikių jaun. sk. vaidino „Girių Karalių“.

ALYTUS.
Vizitatoriai iš Kauno. XI.22 

Alytuje lankėsi Seserijos ir Bro
lijos vadijų nariai sktn. Barniš- 
kaitė ir sktn. Jurgutis. Sktn. 
Jurgutis dalyvavo skautų tunto 
vadijos posėdyje, kur dr-kai re
feravo apie savo vienetų veiki
mą. Abu svečiai dalyvavo abiejų 
tuntų pirmose po persiskyrimo 
sueigose ir skaučių suruoštoje 
arbatėlėje. Be to dar sktn. Jur
gutis skaitė platų pranešimą 
skautams apie II tautinę stovyk
lą 1938 m.

Pažangumo konkursas. Skau
tų tuntininkas mok. Vyt. Mak- 
nickas paskelbė draugovių pa
žangumo konkursą mokslo pa
žangumui ir skautiškumo dva
siai pakelti. Tasai konkursas 
tęsis per visą II-jį trimestrą iki 
1937 m. kovo 4 d. — skautų Pa
trono Šv. Kazimiero šventės. 
Dabar visiems rūpi — kaip čia 
surinkus kuo daugiau Skautų 
Aido prenumeratų, kaip čia iš
laikius į aukštesnį pat. laipsnį ir 
t. t., o svarbiausia — visi stvė
rėsi mokslo. Juk gėda gauti 
menką pažymį, reik pasistengti 
ir surinkti savo dr-vei taškų. 
Konkurse dalyvauja 7 skautų 
dr-vės: 4 gimnazijos, 1 žemės 
ūkio mokyklos ir 2 pradžios mo
kyklų.'

PAKLAUSYKIT, MIELI BRO
LIAI, kas Sakiuose dejos 

LIGI SlOLIAI.
— Mat konkursą mes turėjom, 

tai ir pasakot ne ką galėjom, bet 
kokį konkursą? Be sąlygų, o jei 
ir su sąlygomis, tai skiltis jų ne
žinojo. Žinojo tik: reikia I-os 
skilties vardą laimėti. Konkur
sėlis baigės XII.1. Laimėjo lapi
nai. Konkursas paliko pėdsakų 
būkle, skilčių kampeliuose. Bai
giantis konkursui pas lapinus 
tikrai buvo gražiausia, bet dabar 
lapinai tik žvilgterėkite į genius, 
kiek ten meno, lapinai, nesnaus- 
kit.

— XII.8 (mažą) džiaugsmelį 
atnešė skauteliams, nes buvo at
vykęs iš vyriausios vadijos sktn. 
A. Gabrėnas pažiūrėti mūsų gy ■ 
venimo. Apžiūrėjęs būklą sktn.

BIRŽUOSE LIŪDNA.
A. a. K. Kutra. XI.17 mirė, 

sirgęs plaučių uždegimu, Kostas 
Kutra. A. a. Kostas Kutra gimė 
1920.III.26 Mykeliškių km., Bir
žų apskrit. Mokėsi Dirvonakių 
pradžios mokykloje, kurią baigė 
labai gerai. Tėveliai buvo ne
turtingi, bet jam pačiam labai 
norint ir mokytojai patariant, 
sutinka jį leisti mokytis gimna
zijoje. Kiek pasirengęs, įstoja jis 
į Biržų gimnazijos Ilia kl. Be
simokydamas, Kostas įsirašo į 
skautų organizaciją, III L. D. K. 
Kęstučio dr-vę. Kostas pasižy
mėjo savo darbštumu ir gražiu 
elgesiu. Jis buvo ne tik geras 
mokinys, bet ir doras, pavyzdin
gas skautas. Lapkričio 21 d. bu
vo palaidotas Mykeliškių kapi
nėse. Nors oras buvo blogas ir 
kelias tolimas, apie 7 klm., bet į 
laidotuves atsilankė gana gau
sus būrelis mokslo draugų ir 
draugių ir keletas mokytojų 
Kosto kapas buvo papuoštas 
gražiais vainikais. Atsisveikini
mo žodį tarė: klasės auklėtojas 
mok. Povilionis, L.D.K. Kęstučio 
draugovės vardu draugininkas 
mok. J. Kutra ir kiti mokslo 
draugai ir draugės.

K. K.

mums tarė keletą žodelių apie 
laiko taupumą ir skatino ruoštis 
1938 m tautinei stovyklai. Po 
sktn. pašnekesio dr-kas pravedė 
draugovės sueigą. Ir čia pašne
kesys vėl apie taupumą, bet šia 
išvada „Dėl centą prie cento“. 
Ši diena tikrai išmokė taupyti 
viską. Neilgai brolis skautininkas 
pas mus viešėjo, tik iki 15 vai.

— Skautų draugai yra miško 
paukšteliai, o jie taip dabar bu
vo atsitolinę. Skautai juos vėl 
prisiviliojo, suteikdami jiems ne
mažo malonumo, įsteigta lesykla. 
Ir jei nutykini prie to eglynėlio, 
tai ten kaip pavasarį, tik džiau
gias linksmai, čirška įvairiais 
balseliais, net smagu. Lesyklai 
tvarkyti paskirtas K. Kaspera
vičius.

'Skautukas Vytukas.

'<<<>><<<: 21

21



Kaip tapti III pat.
’’ NUO KO PRADĖTI?Susidomėjai skautybe. Sveikinam. Tai naujas kelias Tavo gyvenime, kelias (jei Tu mokėsi juo eiti, o tai nėra jau taip sunku!), kuris Tau atveria šviesios minties, saulėto džiaugsmo, geros nuotaikos, naudingo užsiėmimo ir, iš viso, kūnui ir dvasiai sveiką gyvenimą!Pirmas žingsnis — [stoti į kokį vienetą, į skiltį. Čia pagalbos gali suteikti koks Tavo draugas, jau skautas, suvesdamas su savo (jei nori įstoti į jo skiltį) arba kitos skilties skiltininku ar kokiais jos skautais. Jų skiltis, žinoma, yra simpatiška ir Tu galėtum joje gerai jaustis. Tik (tai visiems žinoma) be skilties tikrai skau- tauti niekas negali.Skiltininkas Tau patars ką turi daryti, kad galėtum tapti jų skilties nariu. Jei skiltis Tave nutars priimti, apie tą Tau praneš skiltininkas, ir gal Tu jau būsi pakviestas į jų skilties sueigą ar užsiėmimą. O gal, prieš kviesdami Tave į savo skilties veikimą, patars ką-ne-ką Tau vienam padaryti, arba pirma pasiruošti į III patyrimo laipsnį ar p.Jei eisi į skilties sueigą (o eiti turi, jei esi jau pakviestas), turi būti tvarkingas ir švariai apsirengęs (kol įžodžio neesi davęs — nesi skautas ir negali nešioti skautų ženklelio ir skauto uniformos), tad būsi apsirengęs mokinio uniforma arba paprastais rūbais; tas, kad Tu iš kitų savo išore skirsies, gal kiek varžys, bet, iš kitos pusės, Tave skatins greičiau tapti skautu.Jau iš pat pradžių gal nuvoksi savo būsimos skilties dvasią. Ji turi būti skautiška, tariant, tokia, kokia turi būti, jei tos skilties berniukai yra tikri skautai ir jei jų skiltis padeda jiems tokiais būti. Skiltis turi savo tradicijų, savo ceremoni- jalų ir kai kurių paslapčių, kurias Tu turi tikrai gerbti.Geros skilties skautai turi žaisti, dainuoti, rankdarbius dirbti, skaityti skautų spaudą, rašyti dienoraščius, vaidinti, ruoštis patyrimo laipsnių egzaminams, įsigyti specialybių, daryti geruosius darbelius ir t. t. — vienu žodžiu, s k auta u t i.

DU KLAUSIMU SUKA GALVĄ.Taigi, ir Tu pradėsi skautauti.Pirmiausia Tau svarbu pažinti kas yra 
skautybe? Tas klausimas daugeliui berniukų ir mergaičių suka galvą, jis suks ir Tau.Antras dalykas, kuris Tave spaus, bus kaip tapti skautu?Šiuos du klausimu turi išspręsti. Čia Tau į pagalbą ateis viena gera knyga — ji ne tik Tau padės, bet ji jau padėjo milijonams berniukų visame pasaulyje rasti 

laipsnio skaututeisingą gyvenimo . kelią — ji turi trumpą vardą SKAUTYBĖ BERNIUKAMS. Šią puikią knygą prieš maždaug 29 metus parašė skautybės įkūrėjas lordas Rober
tas Baden-Powellis, dabar viso pasaulio skautų šefas. Knyga yra 328 puslapių ir turi apie 100 iliustracijų. Ta knyga yra Tau raktas į skautiškąjį gyvenimą; be jos tikrai negalėsi tapti tikru skautu. Pirmiau ji buvo parduodama po 2 lit. 50 cnt., dabar skautų vadovybė ją dar nupigino, kad galėtų visi, kas domisi skautybe, ją lengvai įsigyti ir ji parduodama tik po 1 lit. 75 cnt. Pirkti gali skautišką reik
menių tiekimo skyriuje arba knygynuose. Jei tuo tarpu negali jos nusipirkti, pasiskolink paskaityti. Taigi, Skautybę Ber
niukams jau turi.Dabar skaityk ją. Pavartai, matai apie ką joje rašoma. Kiek daug įvairių klausimų! Skaitai, randi daug naudingų patarimų. Keletą pasirinkęs pradedi vykdyti. Pabandyk! Matysi malonaus darbo vaisius.Tuo tarpu turi Skautybę Berniukams ir esi pakėlęs koją žengti į žavingą skauto gyvenimą.Bet skautu vis vien tetapsi, kai išlaikysi egzaminus į tretįjį skauto patyrimo laipsnį.KO REIKALAUJAMA, KAD BŪTUM III P. L. SKAUTU?Pirmiausia, kandidatu turi išbūti bent 
du mėnesius ir, draugininkui leidus, galėsi laikyti egzaminus.

III pat. laipsnio programa yra tokia.1. Žinoti ir mokėti paaiškinti skautų- čių įstatus, obalsį, įžodį, papročius ir šūkį.2. Žinoti pasaulio ir Lietuvos skautų istoriją, pasaulio ir Lietuvos skautų-čių judėjimą.3. Žinoti Lietuvos skautų sąjungos šefą, tarybos pirmininką, brolijos vadą, seserijos vadę, rajono vadą.
PADARYK KĄ 
NAUDINGA SAVO 
BUKLUI!Čia matai įvairių kėdžių pavyzdžių. Ar negali iš jų ką parinkti ir padirbti savb skilties ar draugovės buk- lui, arba, pagaliau, nors savo kambariui.

4. Mokėti skautų ir Lietuvos himnus.5. Žinoti saliutą, garbės ženklus ir uniformą.6. Mokėti nupiešti ženklelį ir savo skilties siluetą ir juos paaiškinti.7. Turėti pagrindinių žinių iš Lietuvos istorijos ir .geografijos.8. Žinoti tautos ir skautų šventes, tautos ir valstybės vėliavas ir herbą (vytį).9. Žinoti elementarinę asmens higieną, kaip: kvėpavimo, odos, dantų, akių, kambario ir kit.10. Žinoti savo tuntininko, draugovės būklo, artimiausio gydytojo, vaistinės, policijos, gaisrininkų ir kitus reikalingiausius adresus.11. Žinoti skautų sutartinius švilpesius ir kelionės ženklus.12. Mokėti pradžios rikiuotę, 20 skautiškų bei sportiškų žaidimų ir bent 5 daineles.13. Mokėti rišti gerąjį, piemenų ir žvejų mazgus, markę, slankiojančių, mirties, patobulintą mirties, palapinės, sutrumpinimo, kalinio ir policijos kilpas.14. Ne mažiau dviejų mėnesių vesti dienynėlį apie geruosius darbelius, higieną, santykius su tėvais ir artimaisiais, gimnastiką, mandagumą ir tvarkingumą.15. (Skautei). Mokėti rankų darbelių. Lopyti rūbus ir adyti.16. (Skautei). Mokėti išvirti 2-jų patiekalų pietus.Tai tokia Tavo programa. Kaip ruoštis ir kur rasti medžiagos, pakalbėsime kitą kartą.
Baltasis Juodvarnis.
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-Fotografuoti gali kiekvienas

Kiek apsviesti nuotraukas sausio mėnesį?Jei naudojama 18/io° Din. (28° Sch.) kas reikia apšviesti tiek, • kiek nurodyta jautrumo negatyvinė medžiaga, tai 10-14 šiose lentelėse.vai. laikotarpy, šviečiant saulei, nuotrau-
Motyvas Diafrag. Apšv. laik. Diafrag. Apšv. laik. FiltrasJūra, debesys, sniegynai, ledai ....5,6 ar 6,3 Gamtos vaizdai be artumos ........... „Gamtos vaizdai su artuma ................ „Šviesūs statiniai (namai, paminklai), plačios gatvės .......................................... .Paskiri asmens ar grupės ore ....3,5 ar 4,5 Portretinės nuotraukos ore ................ „Portretinės nuotraukos šviesiame kambary, netoli lango .............. „Jei nėra saulės, apšviesti du syk ilgiau arba paimti sekančią didesnę diafragmą, pav. vietoj f : 8 — f : 6,3. Taip pat du syk ilgiau, kaip lentelėse nurodyta, reikia apšviesti fotografuojant tarp 9-10 ir 14-15 vai. Nuo 8 iki 9 ir nuo 15 iki 16 vai. reikia apšviesti maždaug tris syk il-

Kas klausia — nelieka be atsakymo
Klaus. Nr. 1. Turiu aparatą „Retina“ (Kodak) f : 3,5 objektyvu ir „Compur“ užraktu. Iš pridedamo filmos gabaliuko matyti, kad pakenčiamai išėjo tik 1 nuotrauka (prie šachmat.). Ją traukiau kambary, šviesią dieną, apšviet. — 1 sek. Kraštinė nuotrauka lauke, apšviet. V25 sek. (dangus debesuotas), diafragma 5,6 Kitos, nors darytos lauke ar kambary tokiomis pat sąlygomis, visai neišėjo. Iš visos filmos (apie 1 metr.) išėjo vos 5 ir tai apsiblaususios nuotraukos. Ar negalėtumėt paaiškinti, kas čia galėtų būti? Objektyvas, rodos, neblogas. Jei būtų koks nors aparato defektas, tai negalėtų išeiti ir tos 5 nuotraukos. Gal filmą pasenusi? Bet vėl, jei pasenusi — visos neišeitų. Maloniai prašau, jei galima, neatsisakyti paaiškinti. V. Sestakauskas.
Ats. Tamsta labai išmintingai padarei, kad sykiu atsiuntei ir negatyvą. Daug kas nori, kad mes paaiškintumėm klaidas, nematę negatyvo ar pozityvo, vien iš jų aprašymo. Tai padaryti, jų nemačius, dažnai labai sunku, o kartais net neįmanoma.Kodėl Tamstai nuotraukos „neišėjo“, tikrai pasakyti būtų sunku. Būtų lengviau, jei būtumei atsiuntęs ir tuos „apsiblaususius“ negatyvus. Iš tų negatyvų, kuriuos mums atsiuntei, matyti, kad neišėjusios nuotraukos buvo per mažai apšviestos. Kad užraktas turėtų kokį defektą, neatrodo. Reikia manyti, kad netikęs buvo ir ryškintojas, kuriame filmą buvo išryškinta. Turint galvoje, kad kitos nuotraukos išėjo „apsiblaususios“, tenka spėti, kad ryškintojas galėjo būti gerokai išnaudotas, senas ir žemos temperatūros.Be to, pastebėjome, kad tie negatyvai, kuriuos mums atsiuntei, yra smarkiai subraižyti. Kaltininkų gali būti daug: 1) galėjo būti netvarkoje kasetė ir subraižyti atgal filmą į ją susukant, 2) tas, kas fil

V150 sek 8 ar 9 V75 sek Šviesus (Nr. 1)1/so sek >> V25 sek ,,1/ž5 sek 1/io sek nVso sek ,9 V25 sek
1/so sek 5,6 ar 6,3 V25 sek —1/25 sek n 1/io sek Šviesus (Nr. 1)1 sek „ 2 sek —giau, kaip lentelėse nurodyta. Pažymime, kad nurodytieji daviniai yra tik apytikriai. Apšvietimo laikas priklauso nuo tiek daug įvairių faktorių, kad jų jokiose lentelėse negalima numatyti. Abejotinais atvejais visumet geriau apšviesti daugiau, kaip mažiau.

mą ryškino ir 3) Tamsta pats neatsargiai laikydamas išryškintą filmą.Šia proga norime priminti visiems, kad negatyvus reikia laikyti labai rūpestingai: neliesti pirštais (imti tik už briaunų) ir nesubraižyti. Ypač reikia saugoti mažo formato negatyvus, nes jei jie subraižomi, nebegalima padaryti žmoniškų padidinimų. k. Laucius.

Kalendorius, vertas foto mėgėjo 
dėmesio.

Vilniaus spaustuvė, kurioje spausdinamas ir Skautii Aidas, jau antri metai išleidžia sieninį mėnesinį kalendorių. Šis kalendorius yra 24x34 cm. formato. Kiekvieno lapo vieną pusę (viršutiniąją) užima paveiksią, o antrą (jtemutiniąją) — kalendariumas. Atspausdintas ne vienodos, o kelių spalvų dažais, t. y. vieni lapai atspausdinti žalsva, kiti melsva, treti ruda spalva ir t. t.Iliustracijas sudaro mūsų foto mėgėjų nuotraukos ir dvi dailininkų paveikslų reprodukcijos. Nors ir ne visos nuotraukos, kurios ten atspausdintos, yra tokios, kokios galėtų būti, tačiau, apskritai, nuotraukos gana geros. Gaila tik, kad ne po visomis nuotraukomis yra parašai, ką jos vaizduoja, ir nevisur nurodyti jų autoriai. Be to, be reikalo įdėtos dvi reklaminio pobūdžio nuotraukos, vaizduojančios 
Vilniaus spaustuvės įrengimą. Jos kenkia kalendoriaus meniškumui. Matyti, įdėtos reklaminiais sumetimais, bet nebuvo reikalingos, nes graži atspausdinimo technika, kuria pasižymi šis kalendorius, yra daug geresnė spaustuvei reklama, kaip tos nuotraukos, parodančios mašinas ir darbininkus.Siųsk skautiško gyvenimo nuotraukų, 
Skautų Aidui iliustruoti.

KĄ GALI PASAKYTI APIE 
PREMIJUOTĄSIAS NUOTRAUKAS?Šiame numery spausdiname kritikai dar dvi Skautų Aido 1936 rn. foto konkurse „Skautiškasis gyvenimas“ premijuotas nuotraukas: „Keliam vėliavą“ (VII prem.) ir „Taip gali skautai“ (VIII prem.).

G. Juškėnas. Keliam vėliavą.Visus skautus-es foto mėgėjus-as prašome parašyti mums ligi š. m. vasario mėn. 10 d. savo nuomonę apie šias nuotraukas. Nurodykit jų trūkumus ir gerąsias puses. Rašykit neperdaug ilgai — maždaug apie 150—200 žodžių. Geriausią atsakymą išspausdinsime kitame numery. Kviečiame visus dalyvauti šių nuotraukų vertinime, nes stengdamiesi pastebėti jų trūkumus ir geruosius savumus tuo pačiu lavinamies, giliname savo žinias.

G. Orentas. Taip gali skautai.

MŪSŲ PAAIŠKINIMAI.— Pereitą syk rašėme, kad šiame numery išspausdinsime straipsnį apie fotografavimą žiemos metu. Kadangi dar žiemos (teisingiau pasakius — sniego) nėra ir atsirado aktualesnių reikalų, minėtąjį straipsnį atidėjome kitam kartui.
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Izogipsės
(II pat. laipsnio skautams)

Sudarant kurios vietos planą, žemės 
paviršius projektuojamas ant plokštumos 
— popieriaus. Tas paviršius nėra lygus, 
bet ant popieriaus tiesioginiu būdu nely
gumų atvaizduoti negalima. Tam tikslui 
dažniausiai vartojami trys būdai: štricha- 
vimo, dažymo ir izogipsių — orizontalių. 
Pirmieji du vaizdingesni — trečiasis, nors 
ne toks vaizdus, bet tikslesnis ir lengviau 
išbraižomas.

Čia mes kalbėsime tik apie trečiąjį — 
izogipsių būdą. Įsivaizduokite ežerą. Ta 
linija, kur vanduo susisiekia su krantu, 
yra horizontali. Sakysime, kad vandens 
paviršius nuslūgo per 1, 2 ar daugiau 
metrų. Gausime antrą kranto liniją, kuri 
vertikalėj plokštumoj nuo pirmosios nu
tolus per tiek metrų, per kiek metrų nu
slūgo vanduo. Tuo tarpu horizontalėj 
plokštumoj atstumas tarp tų dviejų kran
to linijų nebus vienodas. Ten, kur kran
tas lėkštesnis, atstumas bus didesnis, kur 
statesnis — linijos gulės arčiau viena ki- 
t^s. Vandeniui slūgstant dar žemiau gau- 

Charakterlngo reljefo, vad. balnakalnio, 
piūvis.

tume naują kranto liniją. Aišku, kad visi 
kranto linijos taškai guli toj pačioj hori
zontalėj plokštumoj, nes vanduo visados 
užima horizontalę padėtį. Nebūtinai tai 
turi būti kranto linija. Kiekviena vieta 
turi vienodo aukščio taškų, kurie sudaro 
kreivas linijas. Tokios linijos ir vadinamos 
izogipsėmis. Suprojektuotos plane jos va
dinamos tuo pačiu vardu. Taigi, izogipsė 
yra linija, einanti žemės paviršium ir jun
gianti kurio nors šlaito visus vienodo 
aukščio taškus. Taškų aukštis skaitomas 
nuo nulinės plckštumos. Nuline plokštu
ma galima priimti bet kurią plokštumą. 
Tai priklauso nuo susitarimo. Svarbu tik,
kad toji plokštuma būtų žemesnė už visas 
kitas, kad visi žemės nelygumai būtų virš 
jos (su pliusu). Praktikoj tokia plokštu
ma skaito jūros paviršių.

Izogipsės plane priimta braižyti rudu 
tušu (deginta sienna). Kad lengviau būtų 
orientuotis, prie izogipsių užrašoma skai
čius, kuris rodo jų pakilimą nuo nulinės 
plckštumos. Izogipsės vedamos vienodais 
atstumais vertikalinėj plokštumoj (kas 1, 
5, 10 metrų, ar kitaip). Jei yra kelios izo
gipsės ant vieno šlaito, tai prie izogipsių 
pažymi brūkšneliu, į kurią pusę šlaito 
palinkimas eina (3 brėž.). Paprastai kas 
penkta izogipsė išryškinama — išvedama 
storiau.

Turint planą su izogipsėmis galima 
spręsti įvairius uždavinius. Kelis tipin- 
giausius čia panagrinėsime.

Geometriniai kūnai, atvaizduoti izogipsėmis.

2 brėž., pasinaudojant izogipsėmis, yra 
sudarytas žemės paviršiaus piūvis. Paren
kama plokštuma lygiagretė nulinei (A'B'). 
Ji turi būti žemesnė už žemiausią brai
žomo reljefo tašką (brėžiny žemiausioji 
izogipsė 40 m virš jūros paviršiaus). Aš 
išbraižiau profilį apačioj plano. Šiuo atve
ju linijos AB susikirtimus su izogipsėmis 
galima tiesiog nuprojektuoti ant plokštu
mos A'B' (brėžiny nuprojektuota punk- 

Užliejamo ploto suradimas.

tirinėmis linijomis). Radus taško padėtį 
ant plokštumos, reik atidėti viršun pa
rinktam mastely skirtumą, kuris gauna
mas atėmus iš taško aukščio plokštumos 
aukštį. Pavyzd., tašką C nuprojektavus 
ant plokštumos A'B' gaunamas taškas 
C'. Atidėję minėtą skirtumą (42—40=2 
m) viršun, gaunam galutinai tašką C". 
Paprastai planas su izogipsėmis būna vie
name lape, o profilį braižyt tenka kita
me. Tada tiesiog nuprojektuoti negalima.

Šiuo atveju tarpai tarp izogipsių ant 
plckštumos atidedami skriestuvu. Iš gau

SLAPTAS LAIŠKAS.

Kiekvienas skautas turi mokėti kaip 
nors pranešti slaptas žinias, parodyti ke
lią, ištikus pavojui perspėti ir t. t., tam 
reikalui turi slaptų ženklų.

Taip, bet kaip parašysi laišką, kad pa
šalinis jo neperskaitytų, slaptų žinių ne
sužinotų? Parašysi morzės abėcėle — 
skautas perskaitys; rašysi semaforo abė
cėle — skautas irgi perskaitys; rašysi šiaip 
kokiais slaptais ženklais, tai ir tau pačiam 
bus sunku rašyti ir tavo draugui bus ne
lengva suprasti; tuo būdu gali kilti ne
aiškumų.

Tai reiškia, nėra išeities!
Galima puikiausiai parašyti laišką lo

tyniškom raidėm, kuri niekas be tam tik
ro ir atitinkamo „prietaiso“ nė žodžio ne- 
perskaitys.

tų taškų iškeliami statmenys plokštumai. 
Ant jų atidedami skirtumai: tarp taškų 
ir plokštumos aukščių. Gautieji taškai su
jungiami linijomis. Tuo būdu gaunamas 
žemės paviršiaus piūvis. Skautai gali jį 
panaudoti taškų tarpusavio matomumui 
nustatyti. Atidėjus norimuose taškuose 
žmogaus aukštį nuo žemės paviršiaus, 
gautieji taškai sujungiami linija. Jei ta li
nija už žemės paviršiaus nekliūva, kad 
iš vieno taško kitas matomas. Žinoma, ga
li būti ir kitų kliūčių matomumui, kurias 
iš plano irgi galima numatyti. Profily ga
lima taip pat išbrėžti mišką, namus, krū
mus. Miškas vidutiniai būna 20—30 m 
aukščio, namai apie 15 m, o krūmai 5—7 
m. Atsargai matomumo liniją reikia pra
vesti porą metrų virš visų kliūčių.

3-me brėžiny parodyta, kaip surasti 
kokį plotą užlies upelio vanduo, kurioj 
nors vietoj jį patvenkus. Ties užtvanka 
AB upelio krantai pakilę apie 20 m virš 
jūros. Vandenį reikia pakelti iki 22 m. 
Lengva suprasti, kad vanduo išsilies iki 
22 m izogipsės. Iš plano nesunku nusta
tyti apytikriai išsiliejimo ribas ir vietoje. 
Iš tikro vanduo išsilies plačiau, nes pa
tvenktas vanduo nestovi horizontaliai. 
Surasti tikrąjį užliejamą plotą, reikia 
atlikti daug sudėtingų skaičiavimų, kurių 
nagrinėjimas reikalauja specialaus pasi
ruošimo.

Galima dar daug nurodyti įdomių izo
gipsių pritaikymo pavyzdžių, bet trūksta 
vietos. Projektuojant kelius, upes, kana
lus, planuojant miestus vis reikalingi pla
nai su izogipsėmis.

Kult.-geod. K. Macevičius.

Taigi dabar padarysime tokį „prie
taisą“.

1 br. 2 br. 3 br. 4 br.
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STOK, VAGIE!
(Tęsinys iš 17 pslp.).

medžio prie medžio, Juozas stengėsi ne
atsilikti ir neišleisti vagies iš akių.

„Jis neblogai juda“, stebėjosi berniu
kas, „nesigirdi nė mažiausio braškėjimo 
po jo kojomis. Turiu jį užklupti, kol dar 
neišėjome iš. miško“.

Kartą — ar kelis kartus — vagis at
sisuko, ir berniukui atrodė, kad jį pa
matė, bet nieko neįvyko.

Bėgdamas per kirtimą, Juozas aplen
kė savo priešą ir užėjo jam už akių. Už 
minutės jis susidūrė su juo akis į akį. 
Mechaniškai jo rankos išsitiesė ir jis 
pakišo savo lazdą vagiui po kojomis. 
Tuo pačiu akimirksniu jis pajuto smūgį 
ir krito aukštelnikas ant žemės. Jis atsi
kėlė ir pats nejusdamas ką darąs, sušu
ko savo skilties šūkį. Kažkur, toli suai
dėjo atsakymas.

Vagis bėgo takeliu ir vis labiau arti
nosi prie atviro lauko. Juozas bėgo pas
kui, tvirtai pasiryžęs nepasiduoti. Laimė 
nusišypsojo drąsiam skautui ir vagis, už
kliuvęs už medžio šaknies, sunkiai su
kniubo veidu Berniukas jau ištiesė ranką, 
norėdamas įsikibti į jo švarką, bet nepa
vyko: vyras pakilo kaip stirna ir iš nau
jo pasileido bėgti.

Už kelių šimtų metrų vagis sulėtino 
savo žingsnius ir atrodė, kad jam suskau
do kairę koją, kuria buvo užkliuvęs už 
šaknų. Juozas pajuto naujos jėgos ir ne
trukus atsidūrė kelis žingsnius už savo 
priešo. Įtempęs savo muskulus iki skaus
mo, jis prišoko prie jo ir smogė jam į 
veidą.

Tada, visai staigiai, lyg iš dangaus iš
kritę, apsupo jį septynį skautai.

■— Žaidimas baigtas, — sumurmėjo 
valkata, keldamasis nuo žemės. — Įva
rei man prakaitą.

—Draugininke, — sušvebeldžiavo 
Juozas.

— Taip, tai aš, — atsakė draugininkas. 
— Bet pasakyk man, kaip tau atėjo į gal
vą dalyvauti žaidime. — Aš — mes visi 
manėme — kad tu išstojai iš savo skilties. 
Nežinau, ar galėsiu tavo skilčiai duoti 
tašką.. Juk neturėtum nešioti uniformos.

Juozas paraudo.
— Man gaila, kad įsimaišiau, — pasa

kė jis prislėgtu balsu, — bet aš maniau,

Paimkim kokią nors apvalią lazdą,'ku
rios ilgis bus, sakysim, 30 cm, o skersmuo 
2 cm (1 brėž.) (skersm. galima susitarus 
nustatyti). Gražiai ją nuvalę, įpiausim 2 
cm ilgio įpiovas abiejuose galuose (įpio- 
vos turi būti kuo siauriausios). (2 brėž.). 
Dabar išpiovę gana ilgą 2 cm pločio po
pieriaus juostą, ir įspaudę ją įpiovoj, ap- 
viniosim lazdą juosta taip, kad juostos 
kraštai lygiai vienas su kitu susieitų (3 
brėž.), o galą reikia įkišti į antrąją įpio- 
vą. „Prietaisas“ jau baigtas, tik reikia iš
ilgai lazdos parašyti laišką (4 brėž.).

Nuėmus juostą nuo lazdos laiško vi
siškai nebus galima perskaityti. Tik to
kia pat lazda, su tuo pačiu skersmeniu 
galės kitas skautas perskaityti. Vietoj laz
delės galima vartoti skautišką lazdą.

S. Liū-nas. 

kad Jūs tikras vagis. Jeigu būčiau žino
jęs, kad Jūs persirengęs, nebūčiau 
vijęsis.

Draugininkas nustebo.
— Ar tu iš tiesų nežinojai, kad bėgi 

paskui mane? Jeigu norėjai pagauti va
gį, elgeisi labai drąsiai.

Skiltininkas ir kiti skautai tylėjo. 
Kiekvienas klausė savęs, kuo tai galėtų 
baigtis.

— Norėčiau pakalbėti su Juozu, — pa
stebėjo draugininkas. — Eikite pirmyn. 
Mes jus pavysime.

— Drąsa keistas dalykas, — pasakė jis 
rimtai, — pereitą antradienį padarei klai
dą ir gailėjaisi. Visą laiką laukiau tavęs 
ateinant, bet veltui. Išdidumas nugalėjo 
drąsą. Tavo motina tuoj pastebėjo, kad kaž 
kas negerai ir tikėjosi, kad jai pasisakysi. 
Žinau, kad nenorėjai jos įžeisti ir tylė
jai. Aš kalbėjau su ja, susitikęs mieste. 
Tiesą pasakius, ji manęs klausė, kas atsi
tiko. Juk jai rūpi, kad tu būtum geras 
skautas.

SUMANIAI PADARYTA.
(Tęsinys iš 5 pslp.).

Povilas staiga nusilenkė, lyg norėdamas 
surišti savo bato raiščius.

— Keista, — sušuko skautas, — nebė
ra rašalo. Reikės tarnaitės paprašyti: 
gal, ji turi.

Jis išėjo ir Povilas žaibo greitumu pa
keitė užmautuką. Neužilgo skautas grįžo.

— Man atėjo į galvą, kad mes, gal būt, 
apsimainėme plunksnomis, — pastebėjo 
jis ir ėmėsi apžiūrinėti plunksnakotį, kurį 
buvo palikęs ant stalo. Užmautukas buvo 
tuščias. Tada jis prisiurbė plunksną ra
šalo ir pradėjo rašyti.

— Tai nėra mano kotelis, - - jis pa
sakė, parašęs vos kelis žodžius. — Aš sa
vo plunksną pažįstu.

— Gal, iš tikro apsimainėse, dovanok, 
— pasakė Povilas, atiduodamas savo 
kotelį.

Tuo laiku Stasys jau nebežinojo, kur 
laiškas pagaliau atsidūrė.

Kelias minutes prieš 10 vai. atėjo 
sk-kas Juozas. Jis vos suskubo pasveikin
ti berniukus, kai Povilas pribėgo prie ba- 
sanavitiečio ir ištraukė amžinąją plunks
ną iš jo kišenėlės.

KAIP VARTOTI KALINIO MAZGĄ?

— Bet aš nebesu skautas, — įterpe 
Juozas nusiminęs. — Pats nesuprantu, 
kodėl šiandien atėjau į miškelį...

— Nežinai, Juozai... Ar nėra taip, 
kad kartą tapęs skautu, negali nebūti 
juo? Aš dar nepareikalavau atiduoti man 
ženkliuką — ir nepareikalausiu, jeigu 
pažadėsi valdytis ateity. Paskyriau Jurą 
skiltininku, kadangi laikiau jį geresniu už 
tave. Štai, ir viskas.

— Dovanokite, skautininke, — pasakė 
Juozas nuoširdžiai, — aš noriu vėl būti 
jūsų skautu.

— Tuomet viskas gerai, — atsakė 
draugininkas, — o dabar eikime išgerti 
arbatos. Aš žinau, kad tavo motina lau
kia visos gaujos. Ar kviesti kitus ta
vo draugus?

Juozas linksmai nusišypsojo.
— Niekuomet nepamiršiu šios dienos, 

— jis pasakė, tvirtai spausdamas draugi
ninko kairę. — Iki pasimatymo prie 
arbatos stiklo.

Kregždė.

— Štai, jums laiškas iš skautininko 
Kazio, — pasakė jis, išimdamas popierė
lį iš užmautuko.

Laikrodis išmušė 10 vai.
— Nieko nebesuprantu! — sušuko nu

stebęs skautas.
Skautininkas Juozas draugiškai nusi

šypsojo.
— Dėkui už linkėjimus, — jis pasakė, 

kreipdamasis į linksmus laimėtojus. — 
Sumaniai atlikote savo uždavinį, reikia 
pagirti. O tu, Jonai, šį kartą pražiopsojai 
ir turėsi prisipažinti, kad pats atgabenai 
man priešo žinią. Sumani Varna.
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KELI KIMO ŽAIDIMAI.
Kimo žaidimas? Taip, žinau. Jis toks 

pasenęs, kaip rudens lapas ir jeigu pama
tytum jo žilus ūsus! — Tau parodo 24 
daiktus iš kandžių suėsto maišo ir turi 
atsiminti 18. Ir skiltininkas jau taip daž
nai rodė tuos pačius daiktus, kad žinai jų 
pavadinimus atmintinai. Nė žiūrėti nebe
reikia. Galėtum pašaukti juos vardais ir 
jie atsakytų! Štai centas, cukraus gaba
lėlis, štai susitraukęs kaštanas, kreidos 
truputėlis — viskas žinoma sapne. Viskas 
įkyrėjo.

Sutinku, bet kodėl nepakeisti Kimo 
žaidimo? Kodėl nepadaryti iš jo naujų 
dalykų? Štai, kaip:

Aklųjų Kimas.
Visi sėdi ratu tamsiam kambary. Jeigu 

nėra tamsos ir saulė šviečia, užsiriškite 
akis kaklaraiščiais. Tuomet skiltininkas 
paduoda apie tuziną daiktų — to tikrai 
pakanka — vieną po kito ir skautai, at- 
rišę akis, bando užrašyti, kokie daiktai 
kokia tvarka perėjo per jų rankas.

Pamėginkite. Dalykas nėra toks len
gvas, kaip iš pradžių atrodo.

Vienas iš mano skiltininkų neseniai 
bandė žaisti šį žaidimą, bet penklitis žu
vo pakely ir jis vis dar žiūri į mane su 
nepasitikėjimu.

Scenarijus.
Skiltininkai ir paskiltininkiai suvaidina 

raščio. Kiekvienas berniukas studijuoja 
paveikslus — kiekvieną paveikslą po mi
nutę — ir tada skiltininkas pradeda klau
sinėti. Laimi, kas teisingiausiai atsako.

Štai, dar vienas pasiūlymas. Skiltinin
kas parodo piešinį (geriausia tokį, kurį 
pats piešė, nes bus iš ko pasijuokti!). 
Kiekvienas žiūri į jį apie 3 minutes ir 
per 5 minutes turi nupiešti, ką jis matė. 
Vienur ar kitur būtinai suklysite, bet ne
svarbu: vistiek niekas nieko nepažins.

Mano būrelis neseniai išbandė šį žai
dimą. Mikas nepaprastai pasistengė!

— Bet kuriems galams tu įdėjai tuos 
žirafus? — mes visi paklausime.

— Kokius žirafus? — nusijuokė mūsų 
draugas. — Tai ąžuolai, ar nematote?

JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ ŽAIDIMAI. 
NEKLAUŽADA.

Skautai sustoja ratu, veidais į vidų; 
tarp jų paliekami 3-jų pėdų tarpai. Kiek
vienas žaidimo dalyvis ištiesia rankas į 
šoną ir laiko, drauge su savo kaimynu, 
skarelę arba kaklaraištį. Vadas sušunka: 
„Paleisk!“, „Laikyk!“, „Stipriai laikyk!“, 
„Laisvai!“, ir t. t., ir skautai daro prie
šingus judesius: išmeta skarelę, išgirdę 
„Stipriai laikyk!“ ir pakelia ją, vadui su
šukus „Paleisk!“, „Palik ant grindų!“ ir 
pan.

Žaidimas žaidžiamas tol, kol koks nors 
vienas skautas 3 kartus yra suklydęs.

BALTOJI KOBRA.
Skautai sustoja ratu; vienas iš jų pa

lieka laisvas ir atvaizduoja kobrą. Bėgda
mas aplink savo draugų ratą, jis suduoda 
vienam iš jų per petį ir bėga, vilkdamas 
virvę, kobros uodegą, paskui save. Pa
liestas skautas vejasi bėgantį draugą ir 
mėgina sučiupti virvę rankomis. Jeigu jis 
„kobros“ nesugauna ir ji spėja nubėgti į 
šio skauto tuščią vietą, ji turi teisę dar 
kartą bėgti ir paliesti kitą skautą.

ŠAUDYMO RUNGTYNĖS.
Skautai sustoja 2 eilėm, eilės suglaus

tos. Paskutiniai skautai ridina sviedinį pro 
savo draugų kojas. Kai sviedinys pasiekia 
pirmąjį eilėj stovintį skautą, šis sviedinį 
pagauna ir meta į kibirą. Kibiras stovi 
IV2—2 mtr. atstume, ir kiekvienas turi 
teisę bandyti 3—4—5—6 kartus (pareina 
nuo berniukų amžiaus). Įmetęs svie
dinį, skautas nubėga į savo eilės galą, ir 
žaidimas eina toliau, kol viena eilė laimi.

EIKŠ SU MANIM.
Skautai, išskyrus vieną, sustoja ankštu 

ratu, veidais į lauko pusę. Jie pakelia ran
ką peties aukštumu, ir laisvasis, bėgda
mas aplink ratą, pagauna vieną už ran
kos šaukdamas: „Eikš su manim!“. Tokiu 
būdu abu, pirmas ir antras skautas, bė
ga aplinkui. Tada antrasis pagauna tre
čią, trečiasis ketvirtą, ir t. t.

Kai 6 ar 8 bėga, pirmasis sušunka: 
„Namo!“, ir visi stengiasi užimti tuščią 
vietą rate. Skautas, palikęs be vietos, ta
da bėga aplinkui, ir žaidimas prasideda iš 
naujo. Parinko A. Saulaitienė.

sceną — pav. kelionę į stovyklą ar nelai
mingą atsitikimą — ir kiekvienos skilties 
skautai turi atvaizduoti tą, ką jie matė, 
padaryti tuos pačius judesius ir kalbėti 
tuos pačius žodžius.

Geriausia atskirti vieną skiltį nuo ki
tos ir žiūrėti į kiekvieną sceną atskirai, 
nes kitu atveju paskutinėj! pamatys savo 
draugų klaidas ir būtinai laimės.

Tą patį žaidimą galima dar ir šitaip 
pakeisti: draugininkas (ar skiltininkai, 
kiekvienas atskirai) padaro mažą modelį, 
skautai į jį pažiūri apie 2 minutes ir at
vaizduoja.

Painus Kimas.

Kiekviena skiltis turi 3 daiktus, ku
riuos lengva atminti, pav., geležinkelio 
bilietą, degtukų dėžutę ir knygą.

Skiltis turi savo vietą prie šių 3 daik
tų ir studijuoja juos apie 1—2 minutes. 
Tada skiltys pasimaino vietomis ir žiūri į 
kitus 3 daiktus.

Bet to nepakanka. Kiekvienai skilčiai 
leista siųsti vieną atstovą į kitą skiltį, ku
ris krečia visokiausių juokų, stengdama
sis sutrukdyti jiems susikoncentruoti. Tu
rėsite išrinkti neblogą atstovą, nes kitu 
atveju vienas skautas su juo apsidirbs, o 
kiti kals kiek įstengdami.

Apžiūrėjus visas daiktų grupes, drau
gininkas klausia kiekvieną skiltį iš eilės, 
ką ji atsimena apie matytus daiktus. Skil
tis, kuri ilgiausiai ištveria, laimi.

Paveikslų reprodukcijos.
Skiltininkas parodo kelias fotografijas 

— „Kaunas iš Vytauto kalno“ ar, „Vytau
to kalnas iš Kauno“ — kažką tokio, ką 
randate parodose. Jeigu jums tas netinka, 
galite iškirpti ką nors iš žurnalo ar laik-

SURASK BATĄ!
Dešinėje matai piešinį — žmogus sėdi 

lovoje. Šiame piešinyje yra paslėptas (nu
pieštas) batas; surask jį! Per kiek laiko, 
pradėjęs stebėti piešinį, suradai?

KIENO KOKIOS REIKMENĖS?
Apačioje piešinyje matai skautus, pa

žymėtus raidėmis A, B, C, D ir E; taip 
pat matai lazdas — a, b, c, ir d, kuprines 
— I, II, III, IV ir V ir skrybėles — 1, 2, 
3, 4 ir 5. Surink, kurie daiktai kuriam 
skautui priklauso. Savo projektą parodyk 
kitam skautui, kuris -taip pat skirstė tas 
reikmenes ir tikrinkit, kas ir kodėl nege
rai parinkta.
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Musų gyvenimas vaizduose

Gerasis sesutės skautės darbelis žiemą. O tu, ar jau lęsini šąlančius paukš
telius, ar dar vis tebevėpsai?

Žinomas dailininkas Antanas Žmuidzinavičius ne
seniai minėjo savo gyvenimo ir dailininko kūrybos 
jubiliejus. P. Žmuidzinavičius yra didelis skautų 
bičiulis, pats buvo Kaimo tunto tuntininku, ir la
bai mėgsta gamtą, keliones, stovyklavimą. Čia dvie
jose nuotraukose jį matome su jūrų skautais.

Ar surasi kelią pas žmogų, kuris neturi Skautų 
Aido prenumeratos 1937 metams?

Skautų Aidas 1937 metams kaštuoja 5 lit, (skau
tams tik 4 lit.).

Kas užsisako Skautų Aidą, tas remia skautybės 
judėjimą ir stiprina skautų organizaciją.

Nė vieno be Sk. Aido!

Biografijų konkursas!
Skautų Aido redakcija 

skelbia biografijų rašymo 
konkursą, kuriame gali da
lyvauti visi Sk. Aido skai
tytojai.

Konkursui skiriamoje bio
grafijoje turi būti aprašytas 
bet kurio, gyvo ar jau mi
rusio žmogaus gyvenimas 
arba kuris vienas jo epizo
das. Rašinys turi būti meniš
kas, dailiai, patraukiančiai ir 
taisyklinga kalba parašytas, 
istoriškai teisingas ir įdomus.

Konkurso pabaiga š. m. 
kovo m. 15 d. Iš konkursui 
patiektų rašinių speciali ko
misija išrinks 5 geriausius 
rašinius ir juos premijuos. 
Be to, konkursui patiekti ra
šiniai galės būti įdėti Sk. 
Aide.

Smulkios konkurso sąly
gos bus įdėtos Sk. Aido 
2 nr.

P. Vilkus.

ŠIE SKAUTAI PER
NAI LAIMĖJO KON
KURSĄ — „pas mus Įdo
mu“. Jie yra šia tema ge-

V. Zaulevičius.

riaušių 5 rašinių autoriai.
Pirmųjų trijų — P. 

Vilkaus, V. Zaulevičiaus 
ir J. Strakšio — rašiniai 
buvo įdėti Sk. Aide per
nai. Kas laimės biografi
jų konkursą?

J. Strakšys.

K. Dragūnas.

(Dešinėje): A. Žutautas.
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Kaina 30 et.

OFICIALINĖ DALIS (tęsinys iš 2 psl.).
negražu?... Šie paveikslėliai jūsų kovose su piktu tegul bus ge
raisiais laimės talismanais, kuriais galėtumėte prisidengti pa
gundos valandoje.

Tu, skaute, esi geras, kai pajėgi, kiek T?
pasiaukoti kuriai nors kilniai idėjai, tačiau, Ty
resnis, jei kartu su vakarine Tavo malda V. '• .

didžia,.
P T °e' 
o . Jtiuei.u- <

mei šį bei tą iš gerųjų darbelių, ką Tu buvai nintatęs pradė-
damas Dievo dieną.

Man taip labai norisi tikėti, kad mūsų skautų eilėse yra 
daug daug labai gerų berniukų ir mergyčių. Gal ne todėl jie 
geri, kad jie yra skautai — jie iš viso yra geri, nes jiems malo
nu būti geriems, nes jie jaučia saldumą gero darbo vaisiaus. 
Tuos visus geruosius aš nuoširdžiai kviečiu 1937 m. būti visų 
vienetų skautų vadais, kad mūsų silpnesnieji sekdami juos, būtų 
drąsesni kovoje dėl gėrio, .grožio ir tiesos.

Tai tiek tuo tarpu linkiu 1937 metams. BUDŽIU!
Vyr. Skautininkas K. UBEIKA.

PADĖKOS.

Kauno centro tunto skaučių skyrius nuoširdžiai dėkoja 
p. dir. Rukšai, skautn. Barmienei, skautn. Saulaičiui, paskautn. 
Navikienei, paskautn. Žmuidzinavičiūtei, paskautn. Zaukai ir ki
tiems, padėjusioms suruošti skiltininkių kursus ir savo turinin
gomis paskaitomis prisidėjusiems prie skiltininkių tinkamo pa
ruošimo ir tuo pačiu prie sėkmingesnio darbo skautybės dirvoje.

S. Gudauskienė.
Visiems prisidėjusiems ir dalyvavusiems Kauno Šančių tun

to L. K. Šarūno dr-vės draugininko psktn. J. Gružausko išleis
tuvėse reiškiame skautišką padėką.

STUDENTĖMS SKAUTĖMS.

Tvarkydamos studenčių skaučių dr-vės 
archyvą, radome šių sesių pavardes: Onos 
Gabrilavičiūtės, Sofijos Jacevičiūtės, Ele
nos Brakauskaitės, Marijos Kriaučiūnai- 
tės, Julijos Jakubauskaitės, Magdelenos 
Gudaitytės, Genovaitės Stanevičiūtės, An
driulytės, Aleknaitės, Sedaravičiūtės, Ša- 
jokaitės, todėl prašome ligi 1937 m. sausio 
30 d. pranešti, ar norite palaikyti santy
kius su draugove ir nurodyti savo dabar
tinį adresą.

Nepranešus iki nustatyto laiko, laiky
sime sesę atsisakiusią studenčių skaučių 
dr-vės narės vardo.i 'T ’

Rašyti šiuo adresu: Štud. Skaučių 
Dr-vei, Kaunas. V. D. Un-tas.

Stud. sk. dr-vės valdyba.

NORI SUSIRASINETI.
Estijos skautas vytis nori rusų arba vo

kiečių kalbomis susirašinėti su Lietuvos 
skautu vyčiu filatelistu.

Rašyti: Grigori Aarma, TALLINN. 
Liivalaia 90-10. Estija.

PERKA — PARDUODA.

— Parduodu Barono Lietuvių-Rusų 
žodyną ir Vairo 1914 m. 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 
nr. nr. Rašyti, nurodant siūlomą kainą ir 
pridedant atsakymui pašto ženklą už 30 et.

— Taip pat pirksiu mažai vartotą 
smuiką. Pasiūlant įdėti atsakymui pašto 
ženklą.

Kl. Valiulis, Šilainių vienk., 
Krakių pašt., Kėdainių apskr.

KĘSTUTIEČIAI, ATSILIEPKITE!

Buvę nuo 1924 mt. gegužės mėn. Šiau
lių miesto skautų III-čios D. L. K. Kęs
tučio dr-vės draugininkai, adjutantai, 
skiltininkai, dalių vedėjai, ėję dr-vėje 
bet kokias pareigas ir visi buvę dr-vės 
skautai prašomi parašyti iš d-vės įsikū
rimo, veikimo, atsiminimus, prisiųsti dr- 
vės bei skilčių fotografijas, laikraštėlius, 
dainų rinkinėlius ir kitą Kęstučio dr-vės 
istorijai naudingą medžiagą.

Viską prašome siųsti: Šiauliai, Pakluo
nių g. 117b, vyr. skilta. Vine. Jūrui (Kęs
tučio d-vės draugininkas).

Visiems prisiuntusiems istorinę me
džiagą. būsim dėkingi.

Vyr. skilta. V. Jūras.

RAULAS KNIKIS MEŠKERIOJA (jo nuotykiai be žodžių).
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