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O FI C I A L I N Ė DALIS

Biografijų rašymo konkursas
Skautų Aido 1 nr. pranešta, kad skelbiamas biografijų ra

šymo konkursas, kuriame gali dalyvauti visi Skautų Aido skai
tytojai.

KONKURSO SĄLYGOS TOKIOS:

1. Rašinyje turi būti aprašytas gyvenančio ar 
jau gyvenusio žmogaus visas gyvenimas arba kuris 
vienas jo epizodas.

2. Rašinys turi būti meniškas, dailiai, patrau
kiančiai ir taisyklinga kalba parašytas, istoriškai tei
singas ir įdomus.

3. Rašinys ir, jei būtų kokių iliustracijų, turi 
būti Skautų Aido redakcijai įteiktas, arba atiduotas 
paštan pasiųsti Sk, Aido red,, ne vėliau, kaip š. m. 
kovo m. 15 d.

4. Rašinys turi būti be autoriaus pavardės, bet 
tik su slapyvarde; autoriaus vardas, pavardė ir adre
sas turi būti užrašyta ant lapelio ir tas lapelis turi 
būti įdėtas į voką, šis, užlipintas, vokas turi būti at
siųstas kartu su rašiniu; ant voko turi būti užrašyta 
autoriaus slapyvarde ir rašinio pavadinimas.

5. Rašinio pabaigoje turi būti nurodyti šaltiniai, 
iš kur autorius ėmė medžiagos savo rašiniui.

6. Vienas autorius gali siųsti ir kelis rašinius.
7. Redakcijoje gauti rašiniai bus tam tikros ko

misijos peržiūrėti ir geriausieji penki rašiniai premi
juoti.

8. Skiriamos tokios penkios premijos:
I. Penkiasdešimt (50) litų grynais pinigais,

II. L. S. S. išleistų knygų už trisdešimt (30) litų,
m. Skautų Aido ir Skautybės 1937 m. prenumerata ir 

knyga Skautybė Berniukams,
IV. Skautų Aido 1937 m. pren. ir knyga Skiltininkų Va- 

dbvėlis,
V. Skautybės pren. 1937 m. ir knyga Skautybė Berniu

kams.
9. Konkursui patiekti rašiniai redakcijos nuo

žiūra gali būti spausdinami Skautų Aide.

Skautų Aido platinimo fronte
Skautiška spauda skautybės veikloje yra labai reikšminga. 

Ji gilina darbą, ji turtina veikimą, ji auklėja ir lavina narius, 
ji sukelia ir palaiko nuotaiką, ji vairuoja pasiryžimus ir suma
nymus.

Skautų Aidas yra visų skautų ir skaučių laikraštis. Są
jungai rūpi, kad visi skautų-čių organizacijos nariai skaitytų 
savo laikraštį, kad kuo didžiausias jų skaičius jį prenumeruotųsi.

Šiuo metu visoje Lietuvoje vyksta Skautų Aido ir Skau
tybės 1937 m. prenumeratų rinkimo talka. Įdomu, kaip sekasi, 
kas jau ligi šiol padaryta?

Žemiau dedamos spaudos administracijos patiektos žinutės 
rodo Skautų Aido prenumeratorių skaičių 1937 metams svar
biausiuose skautų centruose; ligi š. m. sausio m. 19 d. skautų 
spaudos administracija turėjo Sk. Aido prenumeratorių taip:

_________ Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d. '

— LIETUVOS SKAUTŲ IR SKAUČIŲ LAIKRAŠTIS — 
Redaktorius ANTANAS SAULAITIS 

Leidėjas LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA
*

* *
Redakcija rankraščius taiso savo nuožiūra, jų nesaugo ir 
už skelbimų turinį neatsako. Redakcija ir administracija: 
Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 4. Telefonas 2-65-34. 
Kaštuoja: visiems — 5,— lt. (metams), skautams — 4,— lt., 

pask. nr. 30 et.
Spausdina „VILNIAUS“ sp. Kaune, Nepriklausomybės a. 4a, 

telef. 2 07 26.

2 (173) nr. / Kaunas, 1937 m. sausio mėn. 31 d. / XV metai

Brangiajai Marijampolės skaučių tunto 
tūntininkei
Stanislavai Landsbergaitei
mirus, savo gilų liūdesį reiškia

vyr. sktn pulk. J. Šarauskas ir 
vyriausia brolijos vadija

Sesei Marijampolės tunto tūntininkei sktn.

Stanislavai Landsbergaitei
mirus, liūdi

Kauno skaučių Neries' tuntas

Balandžių skilties broliui

A. Ritiniui,
jo my’imai motutei mirus, nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Joniškio Simano Daukanto d-vės skautai

A. Tuntų miestai (kur yra tuntų centrai): I. Biržai (45), 
II. Telšiai (39), m. Alytus (38), toliau eina Rokiškis (36), Pa
nevėžys (35), Mažeikiai (32), Šiauliai (30), Lazdijai (29), Ma
rijampolė (24), Kėdainiai (20), Klaipėda (18), Raseiniai (12), 
Utena (12), Tauragė (10), Ukmergė (8), Vilkaviškis (8). Kaimas 
turėjo 229, bet K. yra 6 tuntai ir sąjungos centras.

B. Vietininkijų miestai (kur yra vietininkijų centrai): I. Pa
gėgiai ir Jurbarkas (po 37), II. Šakiai (25), toliau eina Žagarė 
(14), Švėkšna (9), Zarasai (9).

C. Kiti miestai: I. (ŠI.) Joniškis (43), II. Kelmė (32), III. 
Kybartai (31), toliau eina Palanga (13), Skuodas (13), Linkuva 
(11), Radviliškis (10) ir t. t.

Sausio m. pabaigoje šie skaičiai bus žymiai padidėję ir 
vietovių eilė gal gerokai pasikeitusi. Kituose numeriuose įdė
sime naujesnių žinių ir pabaigoje sulyginsime tuntų bei vietovių 
turimą visų narių skaičių su Skautų Aido prenumeratorių skai
čiumi.

Dar yra progos savo vietovę pakelti į geresnę vietą — 
kiekvienas naujas prenumeratorius paaukština vietovės garbę.

30

2



Buvai Klaipėdoj, vaikščiojai mo
lu, gėrėjaisi smėlėtu jūros pakraščiu.

Kas gero dabar ten, žiemą?
Miškas. Pradžioje seni beržai ir 

storos pušys sako mums, kad jau 
prieš kokį šimtą metų tie medžiai 
stebi praeinančius pro juos praei
vius. Štai, senas susimąstęs, palinkęs 
ant tako beržas. Neaišku jam, ko tie 
žmonės, miškan atėję, gaudo gryną 
orą, giliai alsuoja?

Keista, kad visi be išimties tai 
daro — ir vežimėliu vežamas kūdi
kis ir žilagalvis senis.

— Kas gi juos tenai vilioja?
Kadaise jaunas beržas ėmė stiep

tis vis aukštyn, aukštyn, kol galų 
gale, kas rūpi, sužinojo. Užaugęs ir 
iš kitų medžių išsiskyręs savo aukš
tumu, pamatė, kad žmonės eina kaž
kokio bokšto linkui.

Pamatė beržas, kad tas bokštas, 
nusileidus saulutei, skleidžia spindu
lius ir iki saulė vėl pateka, negęsta. 
Dar kelis metus paaugęs, pasistiepęs, 
pamatė beržas jūrą ir suprato, kas 
žmones ten vilioja — traukia. Nors 
augo jis prie kelio ir turėjo progos 
stebėti žmones, bet išvydęs jūrą ir 
gražiuosius saulėlydžius, gailėjosi, 
kad jis kiek atokiau nuo jos užaugo.

Nuliūdo beržas ir iš nusiminimo 
palinko kiek ant tako. Dabar dažnai 
praeinantiems pro jį žmonėms jis 
skundžias, kad metai jį visai že
myn jau lenkia. Jis bokšto spindu
lių jau nebemato. O kartais pasvi- 
rusiom savo šakom prabyla:

— Palauk, žmogau, sustok! Ko 
pajūry tau reikia? Pabūki su ma
nim, aš tau papasakosiu, kieno ran
ka aš pasodintas. Papasakosiu, ką 
atlėkę nuo jūros vėjai man kalbėjo... 
Pabūk!.. Iš manęs tu sužinosi, ko
kias kūrybines mintis žmonėms su
teikia jūra. Juk pro šalį savęs aš 
daug žmonių praleidau ir juos ste
bėjau.

Bet beržo kalbos neklausė žmo
nės, o skubėjo vis į pajūrį. Ir taip 
diena dienon pro seną beržą jūros 
linkui žingsniavo žmonės.

— Nukrypsime nuo kelio ir pro 
šį beržą eisime mišku, — tarė du 
praeiviai. — Dabar žiema, nenusi- 
dėsim, jei kokią samaną užminsim. 
Šia kryptimi greičiau pasieksim jū
rą. Be to, smagu stebėti gamtos gro
žį. Matyti apsamanotus kelmus ar 
šakelės brakštelėjimą po kojomis nu
girsti.

— Taip, pro šalį manęs pasukite 
kairėn. — Kuždėjo beržas. — Grįž
dami papasakosite, ar mano bičiulis 
— švyturys, vis po senovei skleidžia 
savo šviesų spindulį?

Mostagavo beržo šakos, jos kaž
ką kuždėjo. Su beržu išsiskyrę pa
juksime kairėn.

— Palauk! Kas ten?.. Juk mišką 
kerta. Ar jiems galvoj negera?.. Pa
siteiraukime, kokiais gi sumetimais 
kirvis čia šeimininkauja?

— Norėjau pasakyti: — Padėk 
Dieve, vyrai! Bet lūpos nenori tų 
žodžių tarti. Tas miškas kiekvieną 
čia patekusį žmogelį žavi, o jūs jį 
naikinat, kertat. Sakykite, kodėl gi 
jūs tai darot?

— Malkų reikia miesto majora
tui, — prabilo vienas iš vyrokų.

— Malkos čia savo keliu, kam jų 
nereikia?.. Juk saulės spinduliais 
neprikūrensi krosnies, — sušneko 
antras.

— Mes jį praretinsim, kad liku
sieji medžiai geriau augtų, — senis 
prisidėjo.

—- Be to, paliegėlius ir sausme
džius iškirsim, — žiūrėdamas į iš
rikiuotus piūklo dantis, tęsė antras.

— Jei kas turėtų pykti, tai ge
nys. Nes sausmedžius iškirtus, na
bagas, nebeturės kur pastuksenti, — 
pro šypseną pridūrė senis.

— Į jūsų darbą žvilgsnį metęs 
aš pykau, bet dabar išsiskirsime 
draugais. Likite sveiki. Mus pajūris 
vilioja.

Pakeliui pamatome „gamtos mu
ziejaus“ vaizdą — dvi stirnos pešio
ja žolę.

Kas tai?.. Kurio mūsų nepatiko 
joms išvaizda? Jos keliais žingsniais 
nuo mūsų nutolo. O vietoj simpatiš
kų snukučių parodė baltas savo 
uodegėles. Ir tai padariusios, vėl 
ėmėsi pešioti žolę.

Įsižiūrėjęs į šį vaizdą, džiaugies 
žmogus, kad pas mus yra tokių gam
tos kertelių, kur miško užaugintas 
gyvulėlis kartu su žmogumi po miš
ką braidžioja ir vienas antro nesi
baido. Tas nuostabus, po mėlynu 
dangum, „gamtos muziejaus“ vaiz
das palieka įspūdį.

Bet štai jau matyti ir mūsų my
limasis pajūris.

Melsvi toliai priešaky. Prie jų 
kiek priartėti galima tik molu. Žmo
gaus ranka sukrautas čia granitas 
kovoja su bangom.

Jei vasaros kaitriomis dienomis 
žmonės molui net įkyri, tai dabar 
atėjęs čia žmogus jojo mėgiamasis 

svečias. Sucementuotasis granitas, 
vėjai ir bangų trykštantis vanduo tik 
jam vienam tada ir kalba.

Bangos, nešdamos ledų skevel
dras, rodo savo galią.

— Žiūrėk, žmogau, juk až galin
ga, aš tavo molą griausiu.

— Pavargs banga, kai mes jai 
nepadėsim, — žmogaus ausin kuž
dėjo vėjai.

Niūrūs granitas kaip nebylys ty
lėjo. Iš jo tik išskaityt gali:

— Pagriaužt mane vai daugel 
metų reikia. Ir jei bangų man pa
darytą žaizdą žmogaus ranka vis gy
dys, kaip lig šiol,-tai amžius čia bu
dėsiu. Juk Lietuvos žemelės garbei 
mane padėjo čia. Ir šiuos vandens 
vartus iš Lietuvos į platųjį pasaulį 
garbingai turiu saugot.

Nuo šalčio susigūžęs, prisišliejęs 
prie granito, klausėsi žmogus, ką 
kalba jam gamta. Į molą sudužusios 
bangos vandens lašai jam pabučiavo 
skruostą.

Šalta...
Bet šie vandens lašai sušildė jį. 

Džiaugsmingai jis sušuko:
— Jūra!..
— Brangutė jūra! Iš kur man at

nešei tu tuos lašus?! Už juos norė
čiau apglėbti visą melsvą tolį ir tuo 
pačiu atsidėkoti. ...

Ten, ant molo, pas mylimąją jū
rą žmogus su savo mintimis ilgai 
stovėjo. Šniokštė baltos bangos. Jos 
buvo tokios pat kaip vasaros metu.

Danguje, kaip visuomet, nebuvo 
vienodumo. Debesys, įvairias formas 
kurdami, artėjo, tolo, dingo.

Molo švyturys stebėjo atėjusį čia 
žmogų. Jis nesupranta, kas žmogų 
čia vilioja, kur jam pačiam taip šal
ta ir nuolat pučia vėjai.

Banga, amžinasis jūros pulsas, 
nors plauna krantą, bet smėlio nebe- 
žarsto. Gintaro pakraščiais nebėr. 
Pakrantės stingsta.

— Šalta...
Melsvame toly vos įžiūrimas taš

kas — laivas ieško uosto. Norėtųsi 
žmogeliui sutikti laivą, pasveikint jį 
ir sužinoti jojo vardą. Bet šaltis ver
čia nuo molo pasitraukti.

Saulė tik ką nusileido. Didysis 
švyturys paskleidė pirmą spindulį. 
Prisiminę seną beržą, tais pačiais ta
kais namo keliausim. Pranešim ber
žui, ką matėm, ką girdėjom ir su
žinosim, ką šakos mums norėjo pa
sakyti.

Deja, truputį pavėlavom. Senas 
beržas nukirstas gulėjo šalia kelio. 
O kažką anksčiau kuždėjusios mums 
šakos, dabar atskirtos nuo kamieno, 
riogsojo sumestos krūvon.

Iškrito pirmas sniegas. Į pajūrį 
pro užsnigtąjį beržo kelmą ir šian
die eina žmonės — o beržo nėr...

1.15. ' Kazys.

fifSR mist.
'ėspublikir*
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Musų rankdarbiaiVisi pripažįsta, kad lietuvaičių rankdarbiuose, kaip raštuose, taip ir pačioj darbo technikoj, randama daug įvairumo.Kaip žinome iš surinktų senienų, lietuvės, ypač kaimietės, jau ir senovėje buvo didelės rankdarbių mėgėjos. Jų seklyčios buvo gražiai papuoštos beveik imtinai audiniais. Mūsų kaimo sesės, turėdamos begales laukų ir namų ruošos darbų, dar surado laiko ir sukūrė taip daug įvairių audinių raštų, kurie vaizduoja lietuvės dvasią. Juk į tuos rankšluosčius, staltieses ir kit. kartu su daina jos įpynė visą, ką juto gražiosios tėvynės laukuos. Bevartant kokį nors keturnytį ar šešiolik- nytį, mes pastebime jį ataustą tai ąžuolo lapais, tai iškaišytą grėbleliais arba eglutėmis. Žodžiu, randam visa, kas mums taip artima ir visai suprantama. Dar kiek geriau įsigilinę į mūsų senoviškų audinių raštus, tikrai galime pajusti, kad iš daugumos tų raštų dvelkia mūsų sesių gilus kūrybos supratimas ir didelis tam darbui pasišventimas. Kiek liūdniau, kad mūsų miestietės nieko charakteringesnio, sukurto senesniais laikais, mums nepaliko.Būtų labai gražus reiškinys, kad mes skautės, įvertindamos mūsų kaimo sesių darbštumą, tęstumėm toliau jų pradėtąjį kūrybos darbą. Jei mūsų bemokslė kaimietė sugebėjo savo audiniuose tiek daug įvairių raštų sukurti, tai mes, turėdamos atviras duris į visus mokslo labirintus, privalom būtinai ir rankdarbių srity neatsilikti!Gyvenam naujus, įvairių išradimų, laikus. Visa stengiamasi iš pamatų tobulinti,

Pagalvėlei siuvinėti raštas su stilizuotom tulpėm ir tautiškais raštais.

Staltiesėlei kampas.kad būtų praktiška ir gražu. Jei mes šiandien nebeaudžiame visų tų audinių, kuriuos ypač seniau mūsų sesės mėgo (dabar daugumoj tą atlieka fabrikai ir dirbtuvės), tai bent neturėtumėm pamiršti ir atmesti tų gražiųjų raštų, kurie per šimtmečius buvo sukurti tos pačios tėvynės dukrų.Mes, skautės, turim laikyt savo šventa pareiga visus senoviškų rankdarbių raštus atydžiai surinkti — išgelbėti juos, kad nesutrūnytų, nes gal dar daug jų įdomių ilsisi margose kraičių skryniose, niekieno nebeįvertinamų kaip „išėjusių iš mados“.Be to, tuos pačius raštus mes pritai- kinkim šių dienų dvasiai — juos sumo- derninkim. Juk kaip gražiai atrodo audinių raštų imitacija — pamėgdžiojimas išsiuvinėjant tinkliukuose arba drobėje, pav.: takeliams, pagalvėlėms, langų ir durų užuolaidoms, staltiesėlėms ir kit.Tik reikia mums dar geriau pasirausti po mūsų liaudies senienas (tiek audinius, tiek tapybą ir įvairius išdrožinėjimus me

dyje), tai dar daug surasime, kas šių dienų skonį patenkins ir privers mus aty- džiau susirūpinti pasigaminti savo rankdarbiams tokių raštų — piešinių, kurie būtų artimesni lietuvės dvasiai. Dabar gi labai dažnai perdaug aukštai įvertinami mums visai svetimi — nesuprantami raštai, kurie neturi jokios gilesnės prasmės.Šiame skyrelyje patiekiu keletą pavyzdžių, kurie, kaip matysite, sukomponuoti pasinaudojant audinių ir juostų raštais. Tuos ir panašius piešinius galima siuvinėti drobėje arba tinkleliuose (t. p., kaniavoj, javoj ir kit.). Norint atsispausdinti drobėje, piešinys reikia perkopijuoti į languotą popierių (langelių dydis nuo ‘/ž iki 1 cm). Siuvinėjimo būdas gali būti įvairus; bet gražiausias, jei imituosim kaišytinį audimą. Siuvinėjant tinkleliuose vartojamas vienos krypties adymo diksnys ir dviejų krypčių (paprasto adymo).Tikiu, kad mielosios sesės nepasitenkins pažvelgusios ar nusikopijavusios vieną kitą šių piešinėlių, bet stengsis daug gražesnių už šiuos sukurti. Tikrai, tik pabandykit — pasiseks puikiausiai! Tiesa, gal iš pradžių vienas kitas ir nevisai gražiai atrodys, bet atminkit — 99o/o kantrybės, o tik 1% gabumų ir pamatysit, kad. jūs sugebat tai, ko visai nesitikėjot.Vyresnė skautė P. G.

Daiktų ir indų valymas
(Namų ruoša).Būtų labai pravartu, kad kiekviena skautė susipažintų su namų ruoša. Bet ir šitą darbą, kaip ir kiekvieną kitą, reikia rūpestingai atlikti. Čia yra keletas patarimų, kas daryti.

Kambario šlavimas. Šluojant kambarį,, durys turi būti uždarytos, tuo tarpu langai turi būti atidari. Medines grindis reikia valyti su minkšta šluota. Dulkes, kur jos bebūtų, reikia sušluoti, surinkti ir pašalinti. Patiesalus (kilimus) reikia valyti šiurkščiu šepečiu arba šiurkščia šluota.
Dulkes valant reikia pradėti nuo vieno kambario šono ir sistemingai apeiti visą kambarį. Ypatingą dėmesį kreipti į kampus, langų rėmus ir sienų kraščiukus. Mažuosius daiktelius reikia paskiausia dulkinti; dulkes surinkti ir pro langą iš- purtinti, nes šiaip tos pačios dulkės vėl tuojau nusės ant daiktų.
Kaip plauti grindis? Medinėms grindims plauti reikalingas kietas šepetys, karštas vanduo ir Imi arba kokie kiti valymo milteliai. Plauti reikia ta kryptimi, kaip eina medis, kad nešerpetuotų „sluogs- niai“. Grindis išplovus, reikia jas gerai nusausinti. Visada svarbu, kad grindų spalva nepasikeistų. Linoleumą valyti reikia su šiltu vandeniu, šepečiu ir Imi, bet vartoti sodos jokiu būdu negalima.
Grindis reikia blizginti tepalu ir minkštu skuduru. Jeigu grindys yra gerai įteptos, jas reikia tol trinti, kol jos pradės spindėti.
Politūra valoma su tam tikru aliejumi ir nušluostoma minkštu skuduru. Baltą politūrą galima plauti muilo vandeniu.Surinko Ieva Kiūpelytė.
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Vienuoliktasis
Skautą Įstatas
Rašo Lordas Baden-Powellis

*
Kiek yra skautų įstatų? Dešimts. 

Teisingai: bet jeigu būtų vienuolik
tas, jis šitaip skambėtų:

Skautas nepaikas. Jis galvoja sa
varankiškai, mato abi puses ir laiko
si to, kas, kaip jis žino, yra teisinga.

Žmogus, kuris gyvena . laukuose 
arba miške, nėra paikas, nes jam 
tenka nuolat savim rūpintis, tuo 
tarpu tas, kuris gyvena mieste, kitų 
aprūpinamas, norėdamas įsipilti van
dens, jis pasuka kraną ir jam nerei
kia įsidėmėti, kur yra slėnys ir ja
me mažas upelis.

Šviesą mieste teikia gazas arba 
elektra, ir niekas negalvoja apie 
skiedras arba susuktą beržo žievę.

Stovyklautojas nesuklumpa ant 
palapinės virvių, jis kapodamas mal
kas vakarienei, neįkerta sau į kojos 
pirštus, jis neapverčia laivelio, lip
damas į jį. Jis nėra žioplas. Visa, 
ką jis daro, yra tvarkinga ir tikslu; 
jis naudojasi savo protu.

Taigi, mes ir sakome: Negarbė 
skautui nematyti daikto anksčiau 
už kitus. Taip parašyta mūsų knygoj 
SKAUTYBĖ BERNIUKAMS.

Skautas ir puodelis kavos.
Papasakosiu jums, kaip skautas 

parodė man savo sumanumą Kana
doje.

Traukinys, kuriuo aš važiavau, 
trumpai sustojo vienoje stotyje. Bu
vo naktis ir aš labai norėjau gerti 
Taigi, paprašiau skautą, kurį paste
bėjau platformoje, atnešti man puo
delį kavos. Žmonių buvo daug, ir 
jokio bufeto nesimatė.

Traukinys jau pradėjo judėti, 
kai skautas, kurį aš buvau prašęs 
man patarnauti, pribėgo prie mano 
vagono lango ir sušuko: „Viskas 
tvarkoje: jūsų kava paskutiniame 
vagone“.

Žinodamas, kad traukinys per
einamas, jis paliko puodelį paskuti
niame vagone ir pranešė man apie 
tai.

Jei neturi, 
i^"7F“™Btuojau 1937 metų pradžioje įsigyk

I garsiąją Lordo R, B AD EN - PO LLI O knygą

SKAUTYBĖ BERNIUKAMS
Ji bus tikras tavo vadovas gyvenime. Kaštuoja Lt. 1,75

Žioplys, jeigu ir būtų sugebėjęs 
parūpinti, ko norėjau, būtų bėgęs 
pas mane su puodeliu rankoje ir vi
są kavą išlaistęs.

Skautas patraukia stabdį ir gelbsti 
gyvybę.

Neseniai skautas išgelbėjo žmo
gui gyvybę, nes jis buvo skautas ir 
nežiopsojo.

Darbininkas važiavo traktorium, 
ir ratai pagavo jo rūbus; mirtis atro
dė neišvengiama, bet skautas užšo
ko ant mašinos, patraukė stabdį ir 
išgelbėjo nelaimingąjį.

Paprastas berniukas būtų manęs, 
kad priežastis, kodėl mašina juda, 
geriausiai žinoma jai pačiai ir tam, 
kuris ja važiuoja; jis nenusimanytų 
kodėl ir kaip ji veikia.

Skautas įdomaujasi tokiais daly
kais ir stengiasi įsigyti ko smulkes
nių žinių. Jis nenori būti žiopliu. 
Skautas taip pat greit orientuojasi ir 
padaro kas reikalinga. Vieną kartą 
sumanumas nuramino troškulį, antrą 
kartą — išgelbėjo žmogaus gyvybę, 
o tai yra kilniausias darbas, kurį 
mes galime atlikti.

Žmogus, kuris sumanus gyveni
mo smulkmenose, sugebės atlikti di
delius darbus.

Nesiduok paikinamas.

Jeigu užaugsite, jūsų skautiškas 
galvojimas bus labai naudingas.

Jauni žmonės dažnai apgaudinė
jami ir paikinami. Gal būt, jums 
teko girdėti apie „pasitikėjimo triu
ką“, kuriuo naudojasi seni, prityrę 
vagys, norėdami išbandyti, ar jų 
jaunieji kolegos jais pasitiki. Jie pa
prašo paskolinti pinigų kelioms mi
nutėms ir, žinoma, pabėga su jais. 

Kas mane stebina, kad vis dar atsi
randa taip daug žmonių, kurie duo
dasi apgaudinėjami.

Bet tie seni vagys — kaip daugy
bė kitų žmonių — žino, kad pasauly 
gyvena nemaža eilė paikų žmonių.

Kodėl bolševizmas prigijo įvai
riose šalyse? Kadangi gyventojai 
buvo paiki ir bailūs — šios dvi ypa
tybės paprastai labai artimai susi
jusios.

Žmogus ateina ir pasako prakal
bą arba išdalina proklamacijas, ku
riose kalbama apie žmogaus laisvę, 
įstatymų nereikalingumą, pinigus, 
turtus ir galimybę visai nedirbti ar
ba dirbti tiktai tuomet, jeigu pats 
žmogus to nori.

Bet nieko nėra pasakyta apie tai, 
kokiu būdu šie dalykai pasiekiami 
— kad reikia užmušti žmones, jeigu 
nori pasisavinti jų turtus ir pražu
dyti savo kraštą, jeigu nieko nebe
nori dirbti.

Dabar žmonės jau suprato, kad 
juos skaudžiai apgavo ir suklaidino, 
bet jau per vėlu: daug padaryta nu
sidėjimų. kurių atitaisyti nebegali
ma. Visi dalyvavo bendrame sąmi- 
šy, kadangi niekas neturėjo drąsos 
skirtis nuo kitų.

Skautas apsvarsto kiekvieną sa
vo žingsnį ir mato abi jo puses. Ra
dęs teisingą kelią, jis juo eina drą
siai, be jokio svyravimo.

Garbės teisme išklausomi abu, 
kaltintojas ir kaltinamasis. Tiktai 
išgirdus abiejų pranešimus, galima 
padaryti teisingą išvadą. Tos teisin
gos išvados yra laikomasi.

Matydamas arba girdėdamas ką 
nors, skautas nepasiduoda svetimai 
įtakai, bet stengiasi susipažinti su 
abiem dalyko pusėm ir tik tuomet 
taria savo žodį.

Kiekvienas dalykas turi dvi pu
ses — mūsų dalykas yra surasti tei
sybę.

Taigi, nepamirškite vienuolikto 
įsakymo: Skautas nepaikas. Jis gal
voja savarankiškai, mato abi puses ir 
laikosi to, kas, kaip jis žino, yra tei
singa.

Iš anglų kalbos
išvertė A. Saulaitienė.
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Viktoro Miliūno novelė

i.
Valandėlę draugininkas sėdi prie stalo. 

Jis paremia rankom galvą ir susimąsto. 
O mintys zvembia. Būkle šilta. Sienoje 
laikrodis muša keturias.

Gatvėje šmėšteli vėjo blaškomas, 
susikūprinęs siluetas. Vėjui papūtus, jis 
dengiasi rankomis veidą ir tada panašus į 
šmėklą, pavargusią šitam miesto pragare.

— Ateina, — sumurma draugininkas ir 
šoka prie durų. O durys girgžda ir čypia, 
lyg iš lizdo išmestas žvirblytis.

— Tu, Andriau?
— Aš! — Tas prieškambaryje purto 

rūbus ir trepsi kojomis. — Papaikęs va

LAPINŲ
SKI LT I N I N KAS

karėlis! Ko gero vidury gatvės būtų už
pustęs...

Kada jiedu sveikinasi, Andrius juo
kauja:

— Beveik visą mūsų buklą sniegu už
vertė. Na, papurtys dar taip pora valan
dėlių, — sveiks dingęs, reiks pro duris 
kastis...

— Kas ten?... Skersgatvio lempą nu
bloškė?

—Gal būt! Užtat tamsu, nors akin 
durk, buvo.

Paskui draugininkas sėdasi prie stalo 
ir, išsiėmęs iš stalčiaus, varto popierius. 
Andrius skaito knygą. Po valandėlęs 
draugininkas:

— Maniau, kad neateisi! Atėjau po 
pietų ir užsibuvau. O čia nei iš šio, nei 
iš to lauke pragaras prasivėrė.

— Fu! Pro langą į tokį orą žiūrėdamas 
jau gali sušalti! — tęsė Andrius. — Na, 
mano vyrams bent darbo bus, kol per to
kias pusnis atsikapstys. Penkiomis sueigą 
sutarėm! Reikia pasiruošti: kito mėnesio 
pradžioj lapinai kelia „balių“, drauginin
ke! — ir atsisukęs šypsosi.

— Jau šimtas, jei neklystu?
— Tuo tarpu 98. Dar dviejų trūksta! 

Bet juokas tik: dvi savaitės — dvi su
eigos!

— Ką rengiat? Vaidinimą?
— Gaulius komediją parašė. Na, taip 

sau. Iš mūsų draugovės gyvenimo.
Draugininkas tvarko popierius. And

rius ir vėl prie knygos sėdasi.
— O kaip su vaidinimu sekasi?
— Puikiai. Darėme pas mane keletą 

repeticijų, o užvakar ir mokyklos sceno
je. Pavyko, draugininke. Jei ir toliau taip 
seksis, na, mes, lapinai, arba aukštai šok
sim, arba...

— O tūpti nėra ko! Kas puikiai pra
deda, puikiai ir baigia!

— Tačiau ne visada, draugininke. Gy
venimas toks didelis ir toks įvairus; jis 
mėgsta kaitaliotis ir apstu netikėtumų.

Draugininkas sutinka:
— Teisybė, Andriau. Nuo noro arti 

nenoras, nuo gero blogas, nuo laimingos 
pradžios — skaudi pabaiga! — Ir šypsoda
masis. — Lapinai ne vieną kartą ir kal
ną nuvertė.

Andrius atsistoja ir ieškosi spintoje ki
tos knygos. Paskutiniai draugininko žo
džiai jį nuteikia labai rimtai ir, dar var
tydamas knygas, kalba:

— Gal todėl, kad visi iš vieno?! 
Nieko vienas be kito žinios, ir visi 
— be ano vieno! Na, per dvejus me
tus, per tas 98 sueigas, per iškylas 
mes susigyvenom. ’ Mes puikiai pa
žįstam vienas kitą.

Draugininkas sudeda popierius ir 
eina prie lango. Paskui jis grįžta ir, 

sustojęs šalia Andriaus, atsiremia į stalą. 
Kalba lyg pats sau:

— Būdamas skiltininkas, — sakė drau
gininkas, — aš tik apie tokią skiltį svajo
jau. Bet man nepasisekė... Kažkas sun
kaus yra išlaikyti ar sukurti paveikslingą 
skiltį... Vadas?... Susigyvenimas?... Ne, 
atrodo, kad to neužtenka!

Jį nutraukia Andrius:
— Man rodos... — bet susigalvojęs nu

tyla.
— Ką norėjai pasakyti?
— Man rodos, draugininke, kad pa

vyzdingai skilčiai svarbiausia — noras! 
Reikia, kad tie septyni berniukai mokėtų, 
kai reikia, gyventi vienu noru, reikia, kad 
vieno noras būtų ir kito noras! Mes visi 
greit prijunkstame prie to, kas pildo mū
sų norus! Skiltininkas žiūri, ar tas noras 
vertas darbo. Susigyvenimas, pasitikėji
mas — savaime atsiranda.

— Gal čia ir teisybė.
— Bent lapinai, taip galvodami, augo. 

Nežinau, draugininke, bet, rodos, vaisiai 
kalba apie medį ir apie žemę, kurioj me
dis auga.

— Na, taip! Aš sutinku.
Kiek laiko tyla. Draugininkas prieina 

prie lango, nusijuokia, kad aprimo vėjas, 
paskui pasižiūri į laikrodį.

— Penkiolika ligi pusės.
Kada Andrius prašo, kad jis liktųsi pa

sižiūrėti vaidinimo repeticijos, jis pasisa
ko, neturįs laiko, nuo penkių esąs užim
tas. Tik vėliau jis kažką atsimena ir:

— Andriau!
— Kas?
— Klausyk, tu galėtum už savo skau

tus galvą guldyt?
— Kaip tai?
— Na, pavyzdžiui, ar tu tikras, kad vi

si tavo skautai geri?...
Andrius menką minutėlę pagalvoja.
— Žinoma, draugininke! Per tiek lai

ko aš spėjau su jais susigyventi ir kiek
vieną skyrium pažinti.

— Bet neseniai tu pats sakei, kad gy
venimas pilnas netikėtumų!

Andrius pašoka. Jis nujaučia, kad jau 
ne viskas tvarkoj.

— Kas blogo atsitiko?
— Tur būt, nesusipratimas. Už tai ir 

noriu su tavim pasikalbėti!
----- o-----

— Sakai, Andriau, kad tavo skiltis, 
kaip viena?

— Taip, draugininke! Perdaug jau mes 
susigyvenę, kad galėčiau kuriuo nors ne
pasitikėti.

— Gerai, Andriau. Bet, pavyzdžiui, ar 
koks nors negalėtų susivilioti slapta pasi
imti iš kur nors knygų? Gal ir grąžinti 
tikėdamasis?...

Andrius krūptelia.
— Draugininke, bet tada... vagystė! — 

Patylėjęs. — Aš atsakau už savo skiltį: 
draugininke, nė vienas nebūtų taip pasi
elgęs!

Draugininkas sustoja prie lango. Pirš
tu gramdo smulkutes stikle ledo gėlytes. 
Paskui nė neatsisukęs:

— Trečiadienį mokyklos salėj, neapsi
rinku, darėte repeticiją?...

— Darėme! Gavome mokyklos vedėjo 
leidimą.

— Visa skiltis ten' buvo?
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— Taip! Visi vaidinome.
— Nepastebėjai, salėje esančios knygų 

spintos — ji buvo užrakinta, ar ne?
— Nepastebėjau!
Ir paskui Andrius sužino, kas atsitiko.
— Šiandien mokyklos vedėjas man 

pranešė, jog trejetas knygų dingę. Spinta 
buvo užmiršta užrakinti...

Andrius pašoka.
— Negali būt!
O draugininkas — iš visa ko matyti, 

kad jam nesmagu — linkteli galva.
— Deja, taip! Jie tvirtina, kad niekas 

daugiau salėje nebuvo.
Andrius, lyg priglušintas, sėdasi ir 

niurna:
— Ne! ne! ne! negali būti! Mes visi 

drauge atėjom, mes visi išėjom! Nė vienas 
spintos neklibino. Ne! ne! Čia jau apsiri
kimas!

Draugininkas prieina prie Andriaus, 
padeda ant jo peties ranką. Jiedu valan
dėlę vienas į kitą žiūri. Ir, rodos, su
pranta.

— Ne! ne! draugininke! Tai ne jų dar
bas! Draugininke, duodu žodį, kad tai ne 
jų darbas! Nė mažiausio reikalo jiems 
vogti, jei pas mane jie gauna visas kny
gas. Ten apsirikimas!

— Bet...
Andrius pertraukdamas:
— Draugininke, jokių bet... Aš užtik

rinu ir aš žinau, už ką aš užtikrinu!
— Bet vis dėlto tu pasiteirauk savo 

skaučiokų... Ir aš tikiu, Andriau, kad tai 
ne jūsų darbas. Ir, duok Dieve, kad tai 
teisybė būtų. Nes dažnai mūsų tikėjimas 
būna paviršutinis, ir mes tikime, į ką ne
reikėtų tikėti!

— Būk, draugininke, ramus, tai ne 
mano vyrų darbas...

Draugininkas jį pertraukia:
— Dar šiandien pranešiu mokyklos 

vedėjui, kad jie apsirikę. — Ir dirsteli į 
laikrodį. — Na, bet man laikas!

2.
Paskui Andrius grįžta ir sėdasi už sta

lo. Rimtai ir truputį apsiniaukęs. O lauke 
vėjas, lyg smuikas, rauda. Andrius pašo
ka ir jį užpuola nesmagios mintys.

— O gal?... Aš pats sakiau, kad gyve
nimas apstus įvairiausių netikėtumų!

Ir energingai vaikšto po buklą. Veidas 
papilkėja, ir ta jo rimtis net baugi.

— Ne! ne! Aš užtikrinau! Už jokius 
pinigus! Ten apsirikimas!

Už durų pasigirsta kalbos ir trankūs 
žingsniai. Andrius šoka prie lango.

— Tai jie!
Ir prieškambaryje vėl rėkauja ir šil

dosi biaurus vėjas.
3.
— Chi... chi... Matei, skiltininke, kada 

tokią dienelę! Gi, puiki, nėra ką sakyti, — 
juokavo Antanas Gaulius, skilties drama
turgas; jis dažniausia juokdavosi, bet 
mokėjo ir rimtas pabūti. — Vos kepurę 
atsinešiau!

O mažasis Jurgis įeina nenusivalęs nu
garos; ji snieguota. Andrius nusijuokia.

— Jurgi, kratykis. Tu baltas, kaip Ka
lėdų senelis!

Jurgis teisinasi:
— Švariai limpa!
Antanas ir vėl juokiasi:
— Chi... chi.., Mudu abu, Jurgi, kaip į 

Šiaurės ašigalį. Pamanyk, visus pralen- 
kėm!

Kaip tyčia! Nespėja jis baigti savo 
sakinio, susiverčia prieškambarin ir likusi 
skilties dalis. Dabar jie septyni. Ta kal- 
navertė Lapinų skiltis.

— Chi... chi... Kaziuk, sakyk, kartais 
nesikasei per kokią gatvę, kad tiek sniego 
atvilkai?

Ir visi drauge su Antanu juokiasi, juo
kiasi ir sniegavertis. Laikrodis išmuša 
penkias.

—• Vyrai, pradėsim darbą! — sako 
Andrius.

----- o-----

Praeina valanda. Ir paskui ją kita eina. 
Rami, be jokio jaudinimosi, tarytum ne 
ji to didelio gyvenimo dalelė. O vėjas lau
ke nurimsta. Pro debesį prasimuša skai
drus mėnuo ir nusidabrina miesto stogus. 
Stikliniam danguj šen ten išsišiepia 
mirksinti žvaigždė. Nuo apstaus sniego ir 
nuo skaidrios mėnesienos lauke šviesu. 
Kaip dieną,

— Chi... chi-... Lauke, kaip rojuj, švie
su! — pasižiūri pro langą Antanas ir at
sisukęs praneša lapinams.

— Nors pareit žmoniškiau bus! —.pri
duria Povilas.

— Užteks, vyrai, šiai dienai. Užporyt 
darysim skilties sueigą, o sekmadienį čia 
pat repeticiją. Palaukit, kada sueigą; ge
rai bus — penkiomis, kaip šiandien?

Kada tie sutinka ir rengiasi eiti, And
rius ima nesmagiai jaustis. Gal paklausti? 
Dėl visa ko. O gal kuris. Bet vėl: ne! ne! 
ne! Ten apsirikimas. Jis delsia, ir Anta
nas pastebi.

— Skiltininke, turi dar ką mums pa
sakyti?

Andrius numoja ranka.
— Šiandien kažką, et, niekis, — drau

gininkas man! Aišku, aišku, kad ten ap
siriko!

Ir tik kada visa skiltis jį apsupa, jis 
pasiryžta.

— Vyrai, atsimenate užvakar repetici
ją mokykloje. Mes išėjome, sargas užra
kino salę ir joj nieko nebuvo. Ir knygų 
spintoj pasigedo trijų knygų! Pasakė, kad 
tik mūsų darbas galėjo būti!

Nė vienas nieko. Nė vieno žvilgsnis 
nesusikryžiavo, nė vienas nepamanė, kad, 
štai, tu! O Jurgis už visus pasako:

— Skiltininke, man rodos, kad tai ne 
mūsų darbas!

Ir visi jam pritaria. Andrius linkteli 
galva ir sako:

— Aš taip ir maniau!

SKAUTE, JAU LAIKAS RUOŠTIS VASAROS STOVYKLOMS.

Pasiruošimą stovyklai kiekvienas draugovės skautas-ė pra
deda pats nuo savęs.

Ar įsigijai skautišką uniformą? Jei ne, tai skubėk, nes pa
vėlavęs gali ir nebegauti, ne tik medžiagos uniformai, bet ir 
ženklų.

Pertvarkytas Skautiškų reikmenių tiekimo skyrius turi už
davinį visus skautus-es aprengti uniformomis. Todėl yra išausta 
specialiai skautams-ėms bliūzei chaki medžiaga, kurios metras 
kaštuoja tik Lt. 1,75. Tuojau bus išausta mėlyna medžiaga 
skaučių sijonėliams ir skautų kelnaitėms.

Lapinai ima skirstytis. Tačiau ne tokie, 
kokie suėjo. Jie jaučia, kad jų skiltinin- 
kas kenčia dėl šito, jų manymu, nesusi
pratimo. O jei neatsiras kaltininko, ar 
neapkaltins jį. Kuo jis įrodys, kad nekal
tas esąs. Ir nors jie skirstosi, bet jie ge
riau liktų ir mėgintų skiltininkui patarti. 
Bet jis dar darbo būkle turi! Jis šiandien 
laiko neturi. Bet jie jaučia, kad ne tiek 
laiko stoka, kiek noras būti vienam, kiek 
noras vienam pagalvoti verčia jį pasi
likti vieną.

Kada visi išsiskirsto, Andrius užsigal
vojęs vaikšto būkle. Kai draugininkas pa
sakė, — jis tik nusijuokė: ne! ne jie! Bet 
tas abejojimas! Jei kas, tik džiaugsmas 
dėl skilties nukęsti. Paskui jie išgirsta: 
kažkas ateina. Sugirgžda įeinamosios du
rys.

Kas? — dingteli jam į galvą.
Duryse pasirodo Antanas.
— Skiltininke!
— Kas yra, Antanai? Ko grįžai?
— Skiltininke, nenoriu, kad tu nekal

tai nukęstum! Aš paėmiau tas tris kny
gas!

Ir jis nuleidžia galvą ir koja grindyse 
raižo didžiausius pusračius. Jis bijosi pa
kelti . akis. Andrius, išgirdęs, krūptelia. 
Kiek laiko nesąmoningai žiūri. Paskui, 
kaip kažko sunkaus užgultas, sugniuždy
tas, susikūprina. Jis žengia žingsnį ir su
stoja. Nori kažką klausti, bet pasako, ne 
ką nori.

— Gerai, aš pranešiu draugininkui. Tu 
grąžinsi knygas?

Antanas tyli.
— Gauliau, tu grąžinsi knygas?
— Ne! Jų aš neturiu!
— Gerai. Tu paduosi prašymą... Su

pranti?
— Gerai!
— Dabar tu eik.
Jis ištiesia ranką ir, kada tas ją su

griebia, Andrius prideda:
— Geriau tu būtum neprisipažinęs! 

Dabar mudu abu... — nebaigia.
Antanas, galvą nuleidęs, išeina. An

drius rengiasi.
Lauke naktis, o šviesu. Kaip dieną. 

Skaidri mėnesiena vaikšto snieguotais sto
gais.

4.
O tokia vėjuota ir pašėlusi buvo visa 

šita balto vasario savaitė. Ji trankėsi, 
kaip pamišusi, po kaimus, laukus, atsineš- 
dino į gatves, rėkavo, dūko...

Lapinų skiltis pergyveno kažką pana
šaus. Šoko ten, puolė čia, griuvo, kėlėsi... 
Deja! (Tęsinys 38 pusi.).
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Pėdsekys.-
Iš paskos šaudydami, mingos peršovė 

daugelyje vietų jo drabužius, bet jo pa
ties nesužeidė. Jis pasiekė vieną iš upės 
kyšančią mažą uolelę, pasidėjo ant jos 
savo šautuvą ir medžioklės krepšį, o pats 
pasislėpė už jos.

Priešai nustojo šaudę: jie trūsinėjo 
apie valtį, matyt, norėdami ją kovai pa
naudoti.

Tada Pėdsekys vakarų krante išgirdo 
savo vardą šaukiant.

— Ko norit, Jasperi? — paklausė jis.
— Jūsų bičiuliai yra arti ir joks min

ga nepereis per upę, neparagavęs kulkų. 
Geriau palikit savo šautuvą ant uolos ir 
eikite pas mus.

— Tikras medžiotojas nepalieka savo 
šautuvo. Aš matau toje gaujoje Aštriąją 
Strėlą ir norėčiau su juo atsiskaityti už 
niekšišką išdavimą. Bet kur dabar yra 
seržanto duktė?

— Dabar jai pavojaus nėra. Bet prie
šas, pamatęs mūsų silpnas jėgas, tuoj 
persikels.

— Ligi nakties jiems būtinai reikia su
trukdyti; tada, pasinaudodami tamsa, mes 
pamėginsime išeiti iš miško.

— Jei turėtumėt mūsų valtį, galėtumėt 
su sausu šautuvu pas mus atsikelti. Ka
pas nori pamėginti pirmiau su šaka, •— 
gal ją srovė pas jus atneš. Žiūrėkit, ji 
atplaukia, jūs galit ją lengvai pagauti.

Bandymui pasisekus, buvo paleista 
valtis; ją pagavęs, Pėdsekys su šautuvu 
ir medžioklės krepšiu šoko vidun ir, smar
kiai pasispyręs, tuojau priplaukė kitą 
krantą.

Tuo tarpu trys irokėzai, manydami, 
kad priešai pabėgo, sulipo į Pėdsekio 
valtį; du laikė paruošę ginklus, o trečias 
stovėjo stačias ir yrėsi.

Pėdsekys norėjo šauti, kai tik priešai 
išlips į krantą, bet staiga nuo rytų kran
to pokštelėjo šūvis. Esantis laivelio pry- 
šaky indėnas pašoko aukštyn ir krito su 
savo ginklu į vandenį.

Vienoj vietoj pasirodė kylantis iš 
krūmų mažas dūmų debesėlis.

— Tai Didžioji Gyvatė! — sušuko Pėd
sekys su džiaugsmu.

Tuo tarpu nevaldomą valtį pagriebė 
srovė, atmušė į uolą ir išmetė abudu 
indėnus į vandenį. Valtis užsikabino už 
uolos viduryje sraunumos, o indėnai, ne
tekę savo ginklų, sugrįžo į rytų krantą.

Tuo tarpu vienas jaunas irokėzas at
šliaužė į tą vietą, kur Cingachgukas buvo 
iššovęs. Jasperis ir Pėdsekys matė, kaip 
stovėjo pasiruošęs pulti savo auką, ne
matomą nuo vakarų kranto. Bet kol spė
jo savo sumanymą įvykdyti, pasiekė jį 
Pėdsekio kulka, ir jis sukniubo ant že
mės.

— Nieko geriau jis negalėjo gauti, — 
murmėjo Pėdsekys. — Argi aš galėjau 
leisti iš užpakalio nudėti savo bičiulį?

— Ar ten šuo ar briedis, kur mūsų 
linkui plaukia? — paklausė staiga Jaspe
ris, stebėdamas vieną upės vietą.

— Nei vienas, nei antras; tai indėnas, 
— atsakė Pėdsekys.

Kai plaukiantis daiktas perplaukė pu
sę upės, Pėdsekys jį pažino.

— Tai Didžioji Gyvatė, šakomis apsi
rišęs galvą. Žiūrėkit, ir medžioklės ragas 
ten pakabintas. Jis stumia prieš save 
medžio kamieną, ant kurio guli jo šau
tuvas.

Cingachgukas tuojau pasiekė širdingai 
jį pasitinkančius bičiulius. Paskui jis vėl 
šoko į upę, kad pasiimtų užkliuvusio už 
uolos indėno skalpą. Tai jam pavyko, 
nors daugybė priešų šoko į vandenį, kad 
sutrukdytų. Delevaras triumfuodamas grį
žo pas savo bičiulius.

3. NAUJOS KOVOS UPĖJE.

Kadangi Pėdsekys norėjo, Jasperis at
sivedė ir kapitoną pasitarti. Pėdsekys pa
tarė keliauti miškais, kai tik sutems, o 
Jasperis ir Kapas siūlė plaukti upe. Su 
Cingachguko pagalba Jasperis tikėjosi 
atgauti ir antrąją valtį.

Visai sutemus, abudu vyrai leidosi į 
kelionę, kad įvykdytų savo drąsų suma
nymą. Tuo tarpu atėjo Mabel, ir visi trys 
pasilikusieji sulipo į valtį, laukdami drą
saus draugų žygio pabaigos.

Delevaras ir Jasperis perplaukė per 
gylę ligi seklumos, kur jau galėjo bristi. 
Laikydamiesi vienas antram už rankų, 
juodu ilgai veltui vandenyje ieškojo. Bu
vo galima tik kokius tris žingsnius prieš 
save matyti, o krantų iš tolo visai nebu
vo galima atskirti.

Draugai jau norėjo grįžti atgal, kai 
prieš save vandeny pamatė žmogaus sta
tulą. Irokėzai taip pat buvo atvykę to pat 
— valties pasiimti.

— Hu! — sušuko indėnas, — valtį jau 
suradau; eikit paskui mane — padėsit 
nuimti ją nuo uolos.

— Einame, — atsiliepė Cingachgukas 
irokėzų kalba. — Vesk mus.

Po keletos sekundžių jie surado valtį; 
laukinis pastatė Jasperį prie vieno galo, 
Cingachguką ties viduriu ir taip nuėmė 
nuo uolos. Valtis vėl laisvai plūduriavo 
Vandeny.

Upėje galėjo būti ir daugiau irokėzų, 
dėlto reikėjo didžiausio atsargumo. Jei 
Cingachgukas irokėzą užmuštų, tai šio 
mirties riksmas galėtų lengvai juos iš
duoti. Staiga atvyko dar keturi irokėzai. 
Valtis pasisuko, ir jie tuoj atsidūrė gylėje, 
netoli rytų kranto. Bristi čia buvo jau ne
galima.

— Visi turi vykti į krantą ir pasiimti 
ginklus, — įsakė ką tik pasirodęs vadas.

Atsitiko taip, kad Jasperis ir radęs 
valtį irokėzas liko, o kiti nuplaukė į 
krantą. Cingachgukas taip giliai panėrė, 
kad plaukiantieji jo nepastebėjo; paskui 
jis vėl iškilo į paviršių.

Stiprios srovės nešamą valtį Jasperis 
ir delevaras stengėsi pakreipti į vakarus. 
Irokėzas, pastebėjęs, kad valtį kreipia ne 
srovė, priplaukė prie Gyvatės, griebė už 
gerklės, ir prasidėjo žiauri kova. Dabar 
visai jo valioje likusią valtį Jasperis 
greit nuyrė į vakarų krantą ir papasa

kojo draugams, kokioje būklėje liko de
levaras.

Bailiai laukdami, jie veltui stengėsi iš
girsti kokį nors garsą. Pagaliau Pėdsekys 
tarė:

— Imkit irklą, Jasperi, ir plaukit su 
savo valtimi paskui mane. Jei mes dar 
galime, tai turime Gyvatei padėti. Pasi
naudokime tamsa: jis yra brangus.

Staiga tylą pertraukė baisus riksmas 
nuo kito kranto. Tai buvo ne vieno žmo
gaus, bet didelio būrio riksmas.

— Ką reiškia šitas velniškas riksmas? 
— paklausė Jasperis.

— Tai yra nugalėtojų džiaugsmo riks
mas. Gyvas ar miręs Didžioji Gyvatė yra 
jų rankose.

Nors Jasperis, Kapas ir net Mabel no
rėjo pasilikti, kol sužinos bičiulio likimą, 
ir stengtis jam padėti, bet Pėdsekys ragi
no juos kuo greičiausiai vykti į priekį.

— Jei jums gyvybė brangi, stenkitės 
pasiekti garnizoną, o delevarą palikit jo 
likimui.

Gilioje nakties tyloje abi valtys greit 
plaukė į priekį. Maždaug po valandos 
Pėdsekys, pakeldamas ranką, įsakė ty
lėti.

— Aš girdėjau krante vyro žingsnius. 
Tai gali būt delevaras; jis žino, kur mū
sų reikia ieškoti. Aš vis dėlto norėčiau 
plaukti prie kranto.

— Leiskite man plaukti, — prašė Jas
peris.

— Tai eik, vaike, bet nebūk perdaug 
drąsus ir plauk tyliai.

Jasperis dingo tamsoje; Pėdsekys yrėsi 
toliau. Praėjo dešimt pilnų baimės minu
čių; jokio balso nebuvo girdėti. Paskui 
išgirdo lengvą šakų braškėjimą, ir iš pri
spausto balso Pėdsekys spėjo, kad ten 
delevaras.

Tuoj pasirodė ir greit artėjanti antroji 
valtis. Pagaliau laukiantieji pažino joje 
esančius Cingachguką ir Jasperį.

— Cingachgukai, broli, — tarė Pėdse
kys drebančiu balsu, — mano širdis pra
linksmėjo. Juk mes taip dažnai susitinka
me kovoje, netoli mirties. Aš bijojau, kad 
mūsų bičiulystei nebūtų galas.

— Hu! Mingos yra bobos. Trys jų 
skalpai kabo prie mano diržo.
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visus stovyklos darbus.

ikram skautui 
stovykla yra pa
prastas gyveni
mo dalykas. 
Skautas moka 

Jis menkomis 
priemonėmis moka savo stovyklą pada
ryti praktišką ir patogią.

Jis žino kelis laužo kūrenimo būdus, 
supranta, kada kokį pavartoti, nes pats 
juos yra ištyręs.

Jis yra geras kulinaras: nepasitenkina 
paprastais valgiais, kuriuos kiekvienas 
naujokas moka paruošti: mėsos kepsniu 
ant jiešmo ir paties kepta duona. Jis savo 
ugnyje išsivirs tokių valgių, kurie patiks 
kiekvienam smaguriui.

Jis geras keliauninkas, todėl gerai ži
no pirmąją pagalbą, moka stebėti ir 
orientuotis, pažįsta topografijos ženklus, 
pionierių darbus ir t. t.

Skautas atmintinai moka stovyklos ir 
stovyklautojo higieną, nes jų vertę su
pranta geriau už kitus.

Iš kitų Gyvatės pasakojimų Pėdsekiui 
bičiuliai sužinojo, kaip mochikanas išsi 
gelbėjo. Jis užmušė savo priešą pas valtį 
ir, pasinaudodamas tamsa, perėjo per vi
durį priešų, kurie buvo atvykę suimti 
Kapą ir jo seserėčią. Tuskarora tikrai bu
vo išdavikas.

Žiemos darbai ir 
stovyklų technika

Bet tas įdomus stovyklininko menas 
įgyjamas nuodugniai ruošiantis.

Žiemos darbai tau, skaute, duoda pro
gos pasiruošti. Keli nurodymai tau bus 
ne pro šalį.

1. Išstudijuok stovyklos reikmenes 
naudingumo, svorio ir patogumo atžvil
giais. Pats jas gamink. Bandyk atrasti ką 
nors paprasta, bet gera. Reikmenių svorį 
sumažink kiek tik galima. Nesibaidyk 
svarstyklių. Kai kurie skautai laiko savo 
garbės dalyku, kad visas stovyklos reik
menes patys pasigamina.

2. Paimk knygą SKAUTYBE BER- 
NlUkams ir ją atydžiai perskaityk (B. P. 
vienoj vietoj sako: „Tada išprašykit, pa- 
siskolinkit arba kaip nors gaukit vieną 
Skautybė Berniukams egzempliorių). Pa
daryk sąrašą daiktų, kuriuos pats galėtum 
pasidaryti; padaryk juos. Neužtenka vien 
žinoti, kaip daromi daiktai: reikia pačiam 
juos pasidaryti.

3. Surašyk tokius valgius, kuriuos gu' 
lėtum paruošti be indą arba jau daugiau
sia — vartodamas paprastą kelionės inde
lį. Iškylose mėgink juos paruošti. Stenkis 
gaminti kuo gardžiau. Mat, tada, kai pats 
ruošia valgius, skautas turi smagurio 
skilvį.

4. Mokykis gerai ir tvarkingai ke
liauti. Geras pasiruošimas bus topografi-

GALIMA TAMSTAI 

UŽSAKYTI

SKAUTŲ AIDĄ 

1937 METAMS? JIS 

KAŠTUOJA VISIEMS 

— 5 LT., SKAUTAMS

— 4 LT.

niai pratimai. Pradžiai savo apylinkėj da
ryk mažas iškylėles ir padaryk topografi
nes nuotraukas. Tokie pratimai išmokys 
stebėti.

5. Įsisąmonink stovyklos higieną. 
Stenkis ją įkūnyti kasdieniam gyvenime. 
Kas rytą daryk mankštą. Valandą per 
savaitę paskirk kūno higienos pamo
koms: išmok rūbų, palapinės, miego hi
gieną ir t. t.

6. Eik kiek galėdamas dažniau į orą, 
nežiūrėdamas sniego, vėjo, šalčio. Statyk 
ugniakurus, surask gerai degančius me
džius; drėgmėje uždek ugnį ir išsivirk 
valgio.

Malonus jausmas apsvaigins kiekvieną 
keliautoją. Bandyk, ir jausi, kad gali pa
sipriešinti oro dūkimams.

Broli skaute, įgyvendink tuos nurody
mus ateinančią vasarą! Kai susitiksim 
miške, saulės ir vėjo nuvadinti, kartu gė- 
rėsimės stovyklos grožybėmis ir malonu
mais. Tik gerai pasiruošę suprasim tikrąjį 
stovyklos džiaugsmą! A. R.

— Mes turime tuojau vykti, — paaiški
no Pėdsekys. — Fortas yra netoli, ir 
tamsoje bus galima perplaukti upę, kur, 
gal būt, tyko priešai.

Tuoj visi pasiruošė; Mabel perėjo į 
Jasperio valtį, nes jis geriausiai žinojo 
šią upę, o Gyvatė nuėjo į Pėdsekio ir 
Kapo laivelį. Srovės nešamos, abi valtys 
greit nuplaukė tolyn. Prisimindama Jas
perio perspėjimą, Mabel stipriai laikėsi 
įsikibusi į laivelio kraštą, kuris tuoj at
sidūrė viduryje verdančios sraunumos. 
Kartais rodėsi jau visai bevirstą; bet ge
ras irkluotojas visada laimingai išplauk
davo. Pagaliau sraunuma liko užpakaly, ir 
Mabel buvo išgelbėta.

Atsigręžę jie pamatė antrą valtį ap
virtusią, vandens nešamą. Jasperis tuojau 
rado vandenyje plūduriuojantį Kapą ir 
paėmė į savo valtį. Plaukdami ir brisda
mi, kiti du pasiekė krantą ir pėsti nu
ėjo į fortą. Jasperis tuo atplaukė po forto 
pilimais. Sušukus, buvo atidaryti vartai, 
ir nudžiugęs tėvas tik dabar galėjo apka
binti savo laimingai atvykusią dukterį. 
Tuoj atvyko ir pėstieji, (B. d.).

37 >>>
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LAPINŲ SKILTININKAS. 
(Tęsinys iš 35 pusi.).

Jie gavo naują skiltininką. Dabar, ka
da čia 100 sueigų, kada toki įvairūs ir 
gražūs ateities planai. Ne tik skiltininko 
jie neteko; neteko ir skilties „linksmo
sios dvasios“, Antano Gauliaus, drama
turgo... Visi žinojo, kas atsitiko, ir jie pa
slapties kitiems neišdavė. Jie patys per
gyveno ją.

5.
— Na, matai, Andriau, ir žinau, kas 

atsitiko!
Andriaus tėvas prieina, suduoda jam 

per petį ir šypsosi.
— Kalbėjausi su draugininku. Jis la

bai gailisi, kad tu atsisakei. Tavo skau
tai, kaip priglušinti! .

Andrius žiūri pro langą. Paskui jis 
staiga atsisuka į tėvą ir klausia:

— O ką aš turėjau daryti? Aš kalbė
jau apie susigyvenimą, gyriausi puikiai 
visą skiltį pažįstąs, galiu atsakyti ir atsa
kiau, užtikrinau... ir tai buvo kitaip. Na, 
ką, ar tada aš neprilipau liepto galą?

Tėvas kiek laiko tyli. Paskui jis atsi
mena ir sako:

— Klausyk, Andriau, man pats drau
gininkas sakė, kad vis dėlto tau reikėjo 
skiltininku pasilikti. Nors tas dvi savai
tes, išbaigti 100 sueigų. Dabar jiems vis
kas niekingai suyra!.. Ko tu nenori su
sitikti su savo buvusios skilties skautais? 
Kam taip jų privengti?

O Andrius vis žiūri pro langą.
Kada jis nori kalbėti, kitame kamba

ryje suspiegia telefonas, ir tėvas išeina.
Andrius vienas. Jis žiūri pro langą ir 

susimąsto; atkakliai susimąsto... „Iš tiesų, 
kam Gaulius ėmė tas knygas? Juk jis 
pats turi šiokią tokią bibliotekėlę, ir tos 
trys pasakų knygiūkštės... Kam jų jam 
prireikė? Nei skaityt jam jų, nei pasi
dėti: knygos su mokyklos antspaudomis. 
Tad kam? kam jis ėmė jas? Trys kny
gutės, kurias, gal, dar mokyklą eidamas, 
perskaitė. Taigi, nei skaityti, nei biblio- 
tekon savo... Tada kam? Aha! O kodėl 
jis pasisakė, negalėsiąs grąžinti? Kodėl 
už jas jis pinigais užmokėjo? Vadinasi, 
jis tų knygų jau nebeturi? Kam nors ati
davė! Bet kas ims vogtas knygas? Dar
gi su antspaudomis, kada aiškiai matyti! 
Tada, kur jis jas padėjo? Pavogė ir įme
tė kur nors eketėn? Juokai! Jau taip — 
tik nebuvo. Bet tada, kur knygos? Arba 
vėl... Kodėl jis nežinojo, kai drauginin
kas paklausė, kokios ten knygos? kaip jos 
vadinasi? Jis tik sumykė, kad už jas su
mokėsiąs. Taigi, jis, kaip aklas, priėjo 
prie spintos, įkišo jon gal drebančią ran
ką, čiupo tris knygas ir lauk! Ir paskui, 
skilčiai einant iš mokyklos, jis sugebėjo 
nuduoti tokį linksmą, nerūpestingą. Ne! 
Jei tai jo darbas buvo, jis turėjo tylėti, 

50 litų moksleiviams
Žiūrėk 30 puslapyje
biografijų rašymo konkurso sąlygas

bailiomis akimis sekti draugus, drebėti 
pamanius: gal kuris jį jau įtaria. Tik 
daug kartų vogęs, gauna tą dvasinį su
stingimą, moralės atšipimą, kuris net ir po 
didžiausios vagystės ar žmogžudystės nu
sikaltėliui įbruka šypseną, nekaltą ir ne
rūpestingą, pagyvina jį net ligi nenorma
laus linksmumo! Nejaugi Gaulius jau se
niai vaginėja?

Gatvėje skardžiai aidi rogučių varpe
liai. Jie sutrikdo Andriaus galvojimą. 
Užteks. Jis sėdasi už stalo ir dėsto pa
mokų knygas.

6.
Kada draugininkas gauna per mokyk

los sargą vedėjo laišką ir pinigus už anas 
tris knygas, iš pradžių nieko nesupranta. 
Kas per juokai? Jis plėšia jį ir skaito. 
Vedėjas atsiprašo, kad juos įtarė, grąžina 
pinigus ir rašo, kad knygas buvo pasiėmęs 
mokinukas, ir dabar jas jo tėvai grąžinę. 
Jis negalįs suprasti, kodėl jie prisiėmę sau 
kaltę ir taip kantriai tyli.

Draugininkas padėjo laišką. Pasižiū
rėjo į tuos kelis litus ant stalo. Ir jam 
pasidarė sunku ir linksma. Kažkoks keis
tas jausmų mišinys, kada džiaugsmas ap
stus nustebimo, kada veidas šypsosi, o 
rankos dreba...

Jis eina gatve ir galvoja:
— Kodėl Gaulius sau kaltę pasiėmė? 

Kodėl?
Tik sniegas gailiai girgžda ir kažkuo 

skundžiasi. Draugininkas neįstengia sau 
atsakyti...

Gaulių jis randa čiuožykloje. Draugi
ninkas pasivadina: pasikalbėti su juo turįs. 
Paskui juodu dviese eina gatvėmis. Tyli 
draugininkas, tyli ir Gaulius. Po valan
dėlės Gaulius klausia:

— Kur einame?

Lapinai savo būkle.

— Pas Andrių!
Atsakymas trumpas, bet ir kietas. Gau

lius krūptelia. Keistas jausmas užlieja jo 
krūtinę, kada stovi prieš skiltininko duris.

Kiek laiko nustebęs Andrius žiūri į 
draugininką ir Gaulių. Vėl kas?

— Andriau, tau teks grįžti į lapinus.
Ir Andrius ir Gaulius susmeigia savo 

žvilgsnius į draugininką. Gaulius sudre
ba ir gyvose, džiaugsmingose draugininko 
akių ugnelėse pastebi, kad jis viską žino. 
Jo veidus užpila deginantis raudonumas.

Andrius nieko neatsako. Jis numoja 
ranka ir prašo sėsti.

— Tu užtikrinai, kad tai buvo ne tavo 
skilties darbas!..

Andrius jį nutraukia:
— Daviau, ir tas žodis susilaužė.
Jis pasižiūri į Gaulių ir jam pasidaro 

labai nesmagu.
— Bet tau Gaulius pasakys, ar tavo 

apsirikta!
Dabar ir draugininkas ir Andrius žiūri 

į Gaulių. Tas pakelia galvą ir sako:
— Aš nieko nežinau, ką draugininkas 

nori, kad pasakyčiau... Andriui tiek pa
sakysiu, — ne aš knygas paėmiau. Ma
nau, kad paaiškėjo, kas kaltas. Pasiėmiau 
sau kaltę, nes. tą vakarą pamačiau, kad 
skiltininkas, jei neatsiras kaltininko, la
biau kentės, negu atsiradus. Nežinau, gal 
apsirikau! Antra, nenorėjau, kad visa 
skiltis nukęstų, kada gali už būrį paken
tėti vienas.

Draugininkas prideda:
— Šiandien pranešė man, kad knygos 

atsirado.
Andrius neturi ką sakyti.
O draugininkas stojasi ir atsisveikina:
— Sudiev. Manau, kad judu turėsite 

dabar pasikalbėti. Kitą savaitę jūsų skil
tis švenčia šimto sueigų jubiliejų, skilti- 
ninke ir paskiltininke. Vakare, jei bus 
laiko, užeikite pas mane, pasikalbėsime!

Durys sugirgžda. Draugininkas išėjo. 
Jiedu kiek laiko vienas į kitą žiūri, paskui 
susijuokia...

Lauke viduržemio saulė. Sniege riog
so baisiausi namų šešėliai.
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— Vaje! Vaje! — 
suploja rankomis Sniegulė.

— Aukštai niekas man nesakė, 
kad labai gražu čia žemėj!

Uch!.. Kaip baugu, 
bet ir gera, gera žemėn skristi!.. 
Pamylėsiu žemėj viską.
O atgal? Jei norėsiu — ir negrįšiu.

Taip vėjeliui ji pasakė 
ir arčiau, arčiau vis lekia.
— Aš dainelių padainuosiu, 

kurią, niekas negirdėjo, 
kurią niekas nedainuoja — 

jų — vėjelis išmokino, 
jis jų daug, labai daug moka!' 
Aš visiems dainuoti noriu! — 
Tyliai leidžiasi Sniegulė 
iš aukštai į žemės pusę. 
Leistis viena ji bijotų, 
užtat ją Vėjelis neša, 
tasai pat, kur jai dainuoja — — 
Iš aukštai kitaip atrodo — 
net didžiausi medžiai, rodos, 
kad maži mažiukai stovi.
Kada Vėjelis tave taip supa, 
dainuok maloniai, dainuok, Sniegule!

— Girdžiu, kaip šaukia mane į tolį 
ir kviečia leistis žemyn į žemę,

Žemėj Hadai nuortadu

*

kur mano takas jau pasisuko-------
Einu, lekiu aš! Rankas ištiesus 

visus pasveikint. Visus mylėsiu!
Sudie, sudie jums, debesiukai!.. —

♦ 
* *

Prie miško tylu. Ir ramu. 
Tylu taip pat visoje girioj, — 
pasviro medžiai, ir visų 
čia tamsios šakos jų pasviro. 
Tik skundžiasi dar kartais jos — 
ir kaip Ruduo daryt išdrįso, 
kad nuplėšė nuo jų lapus 
ir jais išbarstė žemę visą. 
Tada krūmokšniai ima verkt — 
gražu tuomet, kai buvo žalia — 
ir jiems, mat, ta pati dalia 
ir liūdna jiems tuoj pasidaro... 
Palipę eglės ant kalvų, 
tada rankas visas ištiesia 
ir dairosi, kur tas Šiaurys, 
kur tas pad y kęs pasislėpsiąs.

Dar medžiai laukia kažko vis 
ir kartais jie ramiai pastovi, 
krūmokšniai tik nekantresni, 
jie bijo vis ir verkti nori. 

♦ * *
Lengvutis vėjas, o liūdi, liūlia 
dar vis į žemę Sniegulę supa 
tyliai tylučiai, kaip ta dainelė, 
kurią kartoja maža Sniegulė:

— Žvaigždutės mano ir melsvas toli, 
su jum aš skirtis niekad nenoriu 
ir aš plasdensiu, kaip jūs plasdenat. 
Pas jus vėl grįšiu, po valandėlės, — 
truputį ant žemės pavaikštinėsiu, 
kad gera, gera, gražu ant žemės! — 

Pagaliau Sniegulę mažą 
nešęs, supęs lyliu tylia 
ją gražiai, gražiai nuleido 
va, aikštelėje prie girios.
Išsilygino suknelę, 
benešant kur susraukšlėjo, 
padėkojo už kelionę 
ir sudie pasakė Vėjui. 
7os Vėjelis ją priprašė, 
kad ir jis su ja galėtų 
po laukus, čia po dirvonus 
ir miške pavaikštinėti.

P a ui i u s Žiburėlis.

39
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CLLLSIS

(Negrų pasaka).

nugalėjo
Vai, koks sąmyšis prasidėjo! Pelės ne

žinojo, kur dėtis, nes gyvuliai buvo ap
stoję jas ratu, o Brolis Dramblys nusi
gando baisiai! Išplėtė akis, ir jos tapo 
tokios didelės, kaip lėkštės, į kurias sriu
bą pila! Jis ir šokinėjo, ir žviegė, ir triū- 
bijo; pelės šokinėjo prie jo kojų, o Brolis 
Triušis, prišokęs prie jo kojų, vis smogia 
su savo kumščiu — tik tum-bum! Ir dar 
tyčiojasi:

— Kodėl tu nesipeši, peškis, būk

Argi aš tau apie tai dar nepasakojau? 
Na tai sėskis greičiau, drauguži, ir klau
syk.

Brolis Dramblys visuomet darydavo 
taip, kaip norėdavo, nes jis juk toks di
delis, kaip namas. Jis viską mindžiojo, 
visus skriausdavo ir elgdavosi kaip tinka
mas, kol nesusitiko su Broliu Triušiu.

Brolis Triušis jį sutvarkė. Ir dar kaip! 
O vis dėlto, kad Brolis Triušis, nors ir 
mažo ūgio, bet gudresnis už visus!

Štai kaip tai atsitiko. Sykį Brolis 
Dramblys buvo labai išalkęs ir sugraužė 
Brolio Triušio visą sodybos tvorą. Ir žir
nius visus sumindžiojo — nieko jam ne
paliko. Viską, ko nesuėdė, sumynė į že
mę. Brolis Triušis kai pamatė — na ir su
pyko! Ir rėkė, ir šaukė, ir pačiais užgau- 
lingiausiais žodžiais barė Brolį Dramblį. 
Visi susibėgo, visi tai girdėjo. Brolis 
Dramblys irgi labai supyko ir pasakė 
Broliui Triušiui:

— Na tai ką gi, susipeškime, jei tu ir 
peštis toks smarkus, kaip bartis!

— Štai ką sugalvojai, dar ir peštis no
ri! — pasipriešino Brolis Triušis.

Tada Brolis Dramblys nusijuokė ir pa
sakė:

— Tu, Broli Triuši, nenori peštis, nes 
nusigandai.

— Netiesa, — atšovė Brolis Triušis, — 
aš nieko nebijau ir tavęs nebijau. Kai 
pokštelėsiu tau, kaip tik aš moku, tai ir 
nusirisi strimagalviais. Tada negalėsiu 
tavęs nė sulaikyti, nes esu labai lengvas.

Brolis Dramblys vėl nusijuokė ir pa
sakė:

— Niekis, gali pokštelėt, aš čia su
stosiu ir stovėsiu ramiai. Tu pokštelėk 
man du kartus, o paskui aš tau.

Brolis Triušis sutiko.
— Gerai, — pasakė jis, — rytoj mes 

susipešime.
Ir nužygiavo namo nelinksmas.
Na, žinoma, Brolis Triušis turėjo būti 

nuliūdęs, nes žinojo — ne kaip jam seksis, 
jei reikės vienam stoti su Broliu Dramb
liu į dvikovą. Savo Sesutei Triušytei jis 
nieko nepasakė apie tai, kas bus rytoj. 
Atsitūpęs prie židinio, vis galvojo, lauk
damas vakarienės, kaip čia išsigelbėjus. 
Tik staiga Sesutė Triušytė sušuko ir už
šoko ant stalo.

— Kas tau, Sesute Triušytė? — pa
klausė Brolis Triušis.

Ji atsakė:
— Užmušk tą pelę, ji vos neužšoko 

man ant kojos!
Brolis Triušis ėmė juoktis, o Sesutė 

Triušytė svaidyti į pelę kočėlais ir spir- 
gintuvėmis!

— Ko tu juokies, Broli Triuši?
— Sugalvojau! Vai, kaip puikiai su

galvojau! Drambliai juk bijo pelių, kaip 
ugnies! Suriesiu rytoj Brolį Dramblį į 
ožio ragą! Tai bus juoko!

Ilgai dar juokėsi Brolis Triušis, o 
paskui papasakojo Sesutei Triušytei, ką 
buvo sugalvojęs.

Naktį juodu paspendė kampe spąstus, 
o rytą turėjo daug pelių. Brolis Triušis 
prisidėjo jų pilnas kišenes ir nudūlino į 
tą vietą, kur buvo susitaręs susitikti su 
Broliu Drambliu.

Visi jau buvo ten susirinkę. Brolis 
Dramblys irgi buvo ir atrodė jis — vai 
koks stiprus ir baisus! Kai atėjo laikas 
Triušiui kautis su Drambliu, visi žvėrys 
apstojo juos ratu. Brolis Triušis tada pa
sakė garsiai, taip, kad kiekvienas girdėtų 
jo žodžius:

— Tu palauk manęs, Sesute Lapute, 
valandėlę. Štai tik apsidirbsiu su tuo 
žvėrpalaikiu, ir eisime drauge žuvies 
gaudyti.

Sesutė Laputė nusijuokė, bet nieko ne
pasakė. Brolis Dramblys susirūpino ir jau 
nenorėjo ramiai stovėti. Bet senoji Tei
sėja Pelėda irgi buvo čia; ji pasakė, kad 
savo žodžio reikia laikytis. Jei jau Dram
blys pasižadėjo stovėti ramiai ir perleido 
du pirmuosius smūgius Broliui Triušiui, 
tai taip ir turi būti. O jei Brolis Dramblys 
nusigando ir nori atsisakyti nuo sutarties, 
tai turės surinkti Broliui Triušiui pilną 
statinę riešutų.

Brolis Triušis pasakė:
— Tu nebijok, Broli Drambly, aš tau 

kailio nepramušiu, tik lengvai smogsiu du 
kartus į straublį, o paskui daryk, kaip 
nori.

Brolis Dramblys tada atsistojo ramiai, 
prisimerkė ir ištiesė pirmyn savo straublį. 
O Brolis Triušis priėjo arčiau ir smogė 
vieną kartą. Jis smogė jam su dešine ran
ka, o su kaire ištraukė iš kišenės pelę.

— Pirmas smūgis, — pasakė jis ir me
tė pelę Broliui Drambliui po kojų.

— Antras smūgis, — pridūrė jis, nu
metęs kitą pelę ir pats pasitraukęs atgal. 

vyras!
Bet Brolis Dramblys nė žiūrėt į jį ne

norėjo, — jis stengėsi iškelt aukštyn vi
sas keturias kojas ir net straublį. Vai, 
kad būtum galėjęs jį tada pamatyt! Jis ir 
rėkė, ir blaškėsi, ir mušės. O Brolis Triu
šis prisitaikęs vis metė jam po vieną kitą 
pelę!

Brolis Dramblys visai iš galvos išsi
kraustė persigandęs. Jis stojos piestu, kė
lė ir pryšakines ir užpakalines kojas, ver
tės, ir ant galvos stojos, ir sukinėjosi, ir 
raitėsi kaip vilkelis. Paskui pasileido 
bėgti, tiesiai į storą medį. Ir išvertė jį. 
Paskui suriko ir grįžo prie Brolio Triušio.

Bet tas išėmė iš kišenių dvi peles ir 
drąsiai eina priešais! Brolis Dramblys tik 
ausimis pakrutino, didžiulėmis, kaip ap
klotai, ir vėl pasileido bėgti.

Vajetulėliau! Kaip juokėsi visa visuo
menė! Sesutė Laputė prisiekė — kaip gy
va, nebuvo mačiusi tokio cirko. Be to, ji 
buvo susiginčijusi su Tetule Vovere ir iš
lošė visą gorčių riešutų. Sesutė Laputė 
pasidalijo savo laimikiu su Broliu Triu
šiu. Ir tai dar ne viskas: ji pasižadėjo, 
kai eis drauge su Triušiu meškeriot, pati 
bent porą kartų prisikasti sliekų!

Išvertė T. S.
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Pradedam III p. laipsnio programąPr. Skautų Aido numeryje šioje vietoje šį tą kalbėjomės apie III p. laipsnį.Svarstėm nuo ko pradėti, kad taptum III p. 1. skautu; ir radom, kad:1) turi nusižiūrėti skiltį, į kurią galėsi įstoti kandidatu,2) gauti knygą Skautybė Berniukams,3) pabandyti išsiaiškinti, kas yra skautybė.Sakysime, Tu skiltį jau turi. Ir knygą 
Skautybė Berniukams jau turi. Be abejo, ir antrasis klausimas bus šiek tiek paaiškėjus, jei kiek žiūrėjai aną knygą arba skaitei pr. Skautų Aido nr. (4 pslp.) rašinėlį Kas yra skautybė? Bent tą klausimą tiek būsi supratęs ir išsiaiškinęs, kiek tuo tarpu tas yra svarbu. Jau siūlo galą turi savo rankoje. Pradėsime vynioti visą kamuolį. Tada rasime visą įdomią skautybės problemą ir visą šviesų skauto gyvenimo kelią.Praeitą kartą šiame skyrelyje buvo įdėta ir III patyrimo laipsnio programa, kuri nurodo, kas reikia mažiausia padaryti, kad galėtum tapti skautu, tariant, duoti skauto įžodį ir gyventi skauto gy
venimą.Pagrindas, ant kurio statysi savo skau- tavimo rūmus, yra skauto įžodis, įstatai, papročiai ir p.Jei sugebėsi juos gerai suprasti ir galėsi pagal jų nurodymus gyventi, būsi atsistojęs ant gero kelio ir galėsi ramiau tikėtis sau laimingos ateities ir naudingo gyvenimo, kuriame pritaikysi savo gabumus, išaugsi sveikas, išmintingas, doras ir tikras vyras, galėsi tinkamai mylėti Dievą, dirbti tėvynės laimei ir tarnauti kitų žmonių gerovei. Skautybė Tau padės siekti ir laimėti; ji padėjo daugeliui žymių vyrų, kurie būdami jauni, buvo skautai, ir dabar dirba atsakingą viešą darbą, turėdami kitų pasitikėjimą ir paramą.Pradėsime svarstyti pirmąjį trečiojo patyrimo laipsnio programos reikalavimą. Jis yra toks: žinoti ir mokėti paaiškinti 
skautų įstatus, obalsį, įžodį, papročius ir 
šūkį. Mes tuos dalykus aiškinsimės tokia eile; obalsis, šūkis, įžodis, įstatai, pa
pročiai

OBALSIS.Skautų obalsis yra tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. Šis obalsis yra lyg gyvoji vėliava ir kiekvienam skautui paskirai jo gyvenime ir visai mūsų sąjungai organizuotam jos veikime. Ką apima tarnyba Dievui, Tėvynei ir Artimui, smulkiai paaiškės svarstant skauto įstatus.

SŪKIS.Skauto šūkis yra Budėk! Jis reiškia, kad skautas budi ir yra visada pasiruošęs vykdyti savo įstatus ir atlikti savo pa

reigas. Budėk yra gražus žodis, kuris gero berniuko vykdomas tampa gražiu gyvenimu. Savo šūkį, kaip ir kai kuriuos savo įstatus, skautai yra paėmę iš senovės ritierių. Apie juos, be abejo, Tu esi skaitęs. Jie buvo anų laikų skautai. O šiais laikais skautai stengiasi atgaivinti gyvenime riterystę, kad ji taptų visų gerų vyrų pasididžiavimas ir kad ji tobulintų mūsų laikų gyvenimą.
»

ĮŽODIS.Kai išbusi bent 2 mėnesius kandidatu, kai išlaikysi egzaminus į III p. laipsnį, būsi daręs gerų darbelių ir gyvenęs skautišką gyvenimą, draugininkui leidus galėsi duoti tokį įžodį, kurį yra davę visi skautai. Įžodis skamba taip:
Brangindamas savo garbę aš pasižadu 

visomis jėgomis stengtis
tarnauti Dievui ir tėvynei, 
padėti artimui ir 
vykdyti skautų įstatus.Įžodžio tekstas yra aiškus. Jis yra garbingas, jauno vyro gal būt pirmasis, iškilmingas pasižadėjimas gyventi taip, kaip reikalauja skauto įžodis ir įstatai.Smulkesnių įžodžio paaiškinimų gali rasti minėtoje R. Baden-Powellio knygoje 

Skautybė Berniukams, kurią gal jau įsigijai, ir praeitų metų Skautų Aido 1 nr. (straipsnis — Gilcraft seka jums apie įsta
tus ir įžodį) 5 pslp., 2 nr. (str. — Gilcraft 
seka jums apie įžodį) 39 pslp. ir 3 nr. (str. 
— Gilcraft kalba apie pareigą Dievui ir 
aiškina kaip padėti artimui) 68 pslp.; 
Skautų Aido pernai gal negavai, tai pasiskolink pr. metų komplektą (jame bus ir daugiau reikalingų straipsnių) ir būtinai bent čia nurodomas vietas perskaityk.Kai duosi įžodį, nuo tos minutės tapsi didžiulės skautų sąjungos narys (ji turi narių apie 15.000, o visame pasaulyje skautų yra apie 4 milijonus).

ĮSTATAI.Skautų įstatų yra dešimt. Štai jie:
1. Skautas tiesus ir laikosi savo žodžio.
2. Skautas ištikimas Dievui ir tėvynei.
3. Skautas naudingas ir padeda arti

miesiems.
4. Skautas draugas savo artimui ir 

brolis kitam skautui.
5. Skautas mandagus ir riteriškas.
6. Skautas gamtos draugas.
7. Skautas paklusnus savo tėvams ir 

vyresnybei.
8. Skautas linksmas, susivaldo ir nenu

stoja vilties.
9. Skautas taupus.

10. Skautas blaivus ir skaistus savo 
mintyse, žodžiuose ir veiksmuose.

Be šių 10 įstatų yra dar vienas, jau nerašytas, labiau panašus į vyriausią papročių taisyklę, jis yra toks:
Skautas sąžiningai atlieka visas savo 

pareigas.Įstatus reikia išmokti mintinai ir mokėti juos paaiškinti. Trumpai jie yra paaiškinti knygoje Skautybė Berniukams, o platesnių paaiškinimų yra praeitų metų 
Skautų Aide. Apie visus įstatus kartu — Sk. A. 1 nr. (5 psl.) ir 4 nr. (102 psl.). Apie1- ąjį įstatą žiūr. Sk. A. 5 nr. (138 psl.), apie2- ąjį — 6 nr. (168 pslp.), 3 — 7 nr. (198 p.), 4 — 8 nr. (220 p.), 5 ir 6 — 9 nr. (248 p.), 7 — 10 nr. (279), 8 — 11 nr. (312 p.), 9 ir 10 — 12 nr. (344 p.). Tie patys įstatai yra ir seniau Sk. Aide bent kelius kartus aiškinti. Pavartęs senesnius Sk. Aido komplektus, jei juos kur gausi, galėsi pasiskaityti platesnių paaiškinimų ir turėsi daugiau gerų minčių, kaip tapti geru skautu.Įstatus papildo, paaiškina, lyg nušviečia entuziazmo šviesa, lyg nurodo ryškiausius jų bruožus, tam tikros skautiškų papročių svarbios taisyklės, — įsakymai. Jų turime taip pat 10.

ĮSAKYMAI.

1. Nelauk iš kitų nieko, bet visa duok 
pats ką gali.

2. Gyvenk tėvynei ir žmonijai ir būk 
gamtos ir gyvulių draugas.

3. Būk riteris, neturtingųjų ir silpnųjų 
gynėjas ir tiesaus kelio sekėjas.

4. Stiprink savo kūną ir sielą ir šviesk 
protą.

5. Tebūnie tavo valia kaip templė tam
priai įtempta.

6. Sek skautų Patroną Sv. Jurgį: nai
kink pikta pasauly, o pirmiausia pa
čiame savy.

7. Tebūnie tavo pirmoji mintis apie 
kitus, o tik antroji apie save.

8. Auk į viršų, kaip galingas ąžuolas, 
bet nesilenk žemyn, kaip verkšlenąs 
gluosnis.

9. Būk rytoj geresnis, negu šiandien 
esi ir negu vakar buvai.

10. Turėk Diei'ą širdy ir atmink savo 
šūkį Budėk.Matei, kaip reikia suprasti skauto įstatus, gal jau paskaitei jų paaiškinimus, dabar pabandyk pats savo mintyse tų įsakymų kiekvieną’ paaiškinti. Gal kada skiltyje galėsi apie kurį vieną parašyti referatą arba šiaip žodžiu jį ten išaiškinti. Tuo tarpu apie juos galvok, kelk savo nuotaiką ir priimk kaip pagalbą ryškiau vykdyti skauto įstatus.
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i/Kas su cLodna.
PAMIŠKĖJ.

Petro Babicko žodžiai. Viktoro Kuprevičiaus muzika.

Suskambėjo linksmos dainos 
Pamiškėj, pamiškėj. . . 
Žalia pieva skautai eina 
Taip šauniai, taip šauniai.

Jie dainuoja skambią dainą, 
Jie dainuoja skambią dainą, 
Jie dainuoja skambią dainą, 
Tai linksma, tai linksma, 
Tai linksma mums čionai!

2.

Saulė šypsos, skamba žemė 
Pamiškėj, pamiškėj...
Mūsų skautams platus kelias 
Pamiškėj, pamiškėj.

Mes dainuojam skambią dainą, 
(ir t. t.)

IR. JAUNESNIEJI SKAUTAI-ĖS 
DŽIAUGIASI,

sužinoję, kad jiems Sąjungos Vadovybė 
1937 m. Skautų Aido prenumeratą suma
žino iki Lt. 2,5.

Šia lengvata naudojasi tik jaunesnieji 
skautai-ės, Sk. Aidą užsisakydami bendrai 
per savo vienetų vadus.

DRAUGININKŲ IR MOKANČIŲ SVETI
MĄSIAS KALBAS SKAUTŲ DĖMESIUI. 
Kas nori susirašinėti su anglų skautų 

draugininku?
Vienas anglų draugininkas, 18 metų 

amžiaus, norėtų susirašinėti -įvairiais

RAULAS KNIKIS IŠNAUDOJAMAS.

Mes gyvenimą sukursim
Iš dainų, iš dainų. . .
Kai dainuoju — tik tada aš 
Gyvenu, gyvenu.

Mes dainuojam skambią dainą, 
(ir t. t.)

4.

Tegu skamba mūsų žemėj 
Tik daina, tik daina.
Tegu lydi skauto darbą
Šypsena, šypsena.

Mes dainuojam skambią dainą,
(ir t. t.)

skautavimo klausimais ir pasikeisti foto 
nuotraukomis iš skautų gyvenimo su maž
daug tokio pat amžiaus Lietuvos skautų 
vadovu. Pašto ženklų keitimusi nesidomi. 
Moka tik anglų kalbą.

Kas norėtų su šiuo anglų skautų drau
gininku susirašinėti, skubiai tepraneša 
savo adresą brolijos vyriausios vadijos 
užsienio skyriui.

Taip pat ir su skautu.

Vienas skautas (amžius nežinomas) no
ri susirašinėti su lietuviu skautu anglų 
kalba, bet galėtų susirašinėti ir prancūzų 
arba vokiečių kalba. Kas norėtų su juo 
susirašinėti, prašomas skubiai pranešti

SUK
AR SURADAI BATĄ?

SKAUTŲ AIDO 1 nr. 26 pslp. buvo įdė
tas piešinukas ir buvo siū

lyta surasti paslėptą batą; ar radai?

O taip jį galėjai rasti.

IŠLEISTOS NAUJOS ŽYGIO DAINOS.

Šiomis dienomis mūsų knygų rinkoje 

pasirodė „Spaudos Fondo“ išleistos Vik
toro Kuprevičiaus 6 ŽYGIO DAINOS. Tai 

yra laisvai sukomponuotos dainos, dau

giausiai pritaikytos skambiems Petro Ba
bicko žodžiams. Šiame dainų rinkinėly 

yra dvi linksmos, komiškos dainelės — 

„Lokys“ ir „Putpelė“, kurios labai gerai 

tinka linksmai žygiuojantiems skautams 

dainuoti. Be to, dar yra įdėta ir jau ge

rai skautams žinoma daina „Drąsiai, bro

leliai“.

Šių dainų rinkinio kaina — X litas.

Knyga gaunama ir L. S. S. skautiškų 

reikmenių tiekimo skyriuje.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA *
Prenumeruokis
Skautų Aidą 1937 m.

užsienių skyriui savo adresą, nurodant 
kuria kalba nori susirašinėti. Taip pat 
reikia suteikti žinių apie savo asmenį: 
amžius, kurioj klasėj, kaip seniai skautas, 
kokias pareigas eina draugovėje.

(Jo nuotykiai be žodžių).
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SKILTIES KAMPELISVeda Pilkoji Pelėda.ma patiems pagaminti — arba padedama neturtingam berniukui, skautui arba ne- skautui. Labai įdomu pakviesti neturtingą draugą dalyvauti skilties arba dr-vės stovykloje.
Skilties sueigos, turi įvykti reguliariai, 

nustatytu laiku. Tiktai labai rimta prie-
Kaip sukelti gerą nuotaiką skiltyjeKad visi skilties skautai būtų gerai nusiteikę, skiltininkas turi ko greičiausiai surasti dalyką, kuriuo visi domisi. Jeigu ne visi skautai turi vienodą palinkimą, skiltininkas turi sugalvoti kai ką nauja, kas patrauktų visus. Žinoma, pirmoje vietoje tai bus skautybė, kiek galima, po 

atviru dangum.Svarbu, kad naujai įstojęs skautas 
jaustųsi tikras savo skilties narys, o ne kažkoks priedas, kurį kiti stumdo ir retkarčiais pašiepia.Norint pakelti skilties nuotaiką, reikia 
duoti jai nors ir mažą kampelį, kuris jai priklausytų ir už kurio tvarką visi vienodai jaustųsi atsakingi. Smagu matyti, kad esi vieną kitą daiktelį padirbęs ir juo padabinęs savo skilties kampą. Taip pat įdomu sekti, kiek kiekvienas pažengęs
ŽAIimMAlI

SUKURIAM APYSAKĄ.Dr-vė susiskirsto skiltimis. Dr-kas turi 8 paveikslus, kuriuos parodo pirmą — pirmiesiems, antrą — antriesiems, trečią — tretiesiems, ir t. t. skilčių numeriams. Pažiūrėjusios skiltys susiburia, pasisako ką matė ir sugalvoja įdomią apysaką, įdedamos visa, ką matė. Apysakos bus visiškai skirtingos ir sukels daug juoko.Galima taip pat duoti 10 — 15 žodžių ir liepti skiltims sudaryti apysaką, į kurią žodžiai paeiliui (ar nepaeiliui) būtų įpinti.
RANKAS AUKŠTYN!

darbuose, kas žymima kortelėse, kurios iškabinamos būkle viešai ir kuriose surašomi išeiti programos dalykai.
Ruošiantis egzaminams, geriausia 

dirbti poromis: ko vienas nežino, antras papildo ir, pagaliau, rezultatas patenkinamas. Iškylos, stovyklos, virimas — visi šie dalykai jungia skilties skautus, nes duoda jiems visiems darbo.
Per laužus visa skiltis turėtų daly

vauti pasirodymuose, o ne atskiri jos skautai. Gabiausias vaidina svarbiausią rolę, kiti jam padeda ir taip pat jaučiasi naudingi.
Visa skiltis gali ruoštis parodai arba dirbti loterijai. Padaryti daiktai išstatomi skilties kampe ir rodomi dr-vės sueigoje. Iš pinigų, gautų už parduotus daiktus, įsigyjamas skilties turtas — kurio negali- 

sustoja. Kai visi nuėjo, užrištom akim skautas pradeda eiti po kambarį ir ieškoti savo draugų. Pagavęs vieną, bando atspėti, kas jis. Atspėjęs užriša savo draugui akis ir žaidimas pradedamas iš pradžių.
KUR, KOKS, KODĖL?Vienas skautas išeina, likusieji pasirenka žodį su 2 arba 3 prasmėm. Kiekvienas pasirenka iš tų prasmių (pav., žiedas — ant piršto, žiedas — gėlė, ir p.) ir kalba apie daiktą tiktai ta prasme. Išėjęs skautas grįžta ir pradeda klausinėti: „Kur mėgsti tą daiktą?“ paskui „Kokį jį mėgsti?“, ir pagaliau „Kodėl jį mėgsti?“ Iš gautųjų atsakymų skautas turi atspėti, kokį žodį jo draugai pasirinko. 

žastis gali sutrukdyti skiltininkui ateiti. Atėjęs jis tariasi su visais savo skautais ir svarsto kiekvieno, nors ir jauniausio skauto pasiūlymą.
Svarbu, kad skilties skautai ir šiaip 

būtų geri draugai, lankytų vienas kitą namuose ir sveikintų per vardines, Kalėdas, Naujuosius Metus ir p. Ryšys turi 
visuomet būti gyvas ir palaikomas.Skiltininkas pasikviečia savo skilties skautus atskirai ir eina pasivaikščioti su savo svečiu arba — jei gali — vaišina jį. Tuo būdu jis artimiau pažįsta savo skautus. Jeigu įmanoma, skiltininkas daro sueigas skautų namuose. Jis veda skilties dienoraštį — arba žiūri, kad dienoraštis būtų gražiai rašomas, stengiasi gauti fotografijų arba pats fotografuoti.Kiekvienas skilties skautas žodžiu ar raštu (ant gražiai išpiešto pergamento arba skilties dienoraščio pirmajame puslapyje) pasižada būti ištikimas savo skilčiai. Skiltininkas visur ir visuomet palai
ko savo skilties reikalus. Jis ypatingai remia silpnesniuosius ir duoda jiems progos pasireikšti. Jis nepakenčia pašaipos savo skautų tarpe.

Skiltininkas stengiasi susipažinti su vi
sais savo skautų tėvais, nes jų pasitikėjimas jam reikalingas ir brangus. Tėvai turi žinoti kada ir kur įvyksta skilties sueiga.Skiltininkas neišsivaizduoja esąs kažkas daugiau už savo skautus. Jis lygina save tiktai su kitų skilčių skiltininkais ir mokosi iš jų klaidų ir pasisekimų. Jausdamas, kad neatlieka savo pareigų kaip reikiant — dažnai trūksta laiko — ir skiltis nuo to nukenčia, jis pasitraukia ir užleidžia vietą kitam, pats pasilikdamas savo skilties skautu.

Pilkoji Pelėda.Skautai susėda už stalo, vieni prieš kitus. Jeigu galima, stalas uždengiamas minkšta antklode. Vienoje stalo pusėje dalinamas (po stalu) pinigas, tuo tarpu antra pusė įtemptai seka veidus ir pagaliau sušunka: „Rankas aukštyn“. Tada visi užkelia savo rankas ant stalo, ir priešai pradeda spėti: „Čia nėra, pakelk; čia irgi nėra, atimk ranką“, ir t. t., kol pasiseka (arba nepasiseka) atspėti. Laimėję gauna vieną degtuką ir pasilaiko (arba gauna pinigą), kol pralaimi. Lošiama iki 5 — 10 kartų.
KIEK ŽINGSNIŲ?Vienam skautui užrišamos akys ir jis pasodinamas kėdėje, kambario viduryje. Likusieji vienas po kito prieina prie savo draugo, padeda vieną pirštą ant jo galvos ir klausia: „Kiek žingsnių?“ Sėdįs atsako atėjusį jam į galvą žingsnių skaičių, o paklausęs nueina tiek žingsnių ir ramiai Skilties iškyla gražiose musų krašto vietose.
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KAINA 30 CT.

<0 i’.MŪSU SEIHDS NAUJIEM

OFICIALINĖ SKAUTŲ AIDO 
DALIS.

Tarybos Pirmi j ai pritariant, 
pasiryžta centro (tarybos pirmi- 
joa ir brolijos ir seserijos vadi- 
fc) oficialius pranešimus tik iš
imtinais atvejais siuntinėti vie
netams aplinkraščiais, o šiaip, 
kiek bus galima, spausdinti 
Skautų Aide. Taigi Sk. Aido 
oficialinis skyrius bus reikalin
gas kiekvienam vienetui. Viene
tai turėtų Sk. Aidų užsiprenu
meruoti ir rinkti jo komplektus.

SKAUTŲ AIDAS ANKSČIAU.
Nuo vasario m. Skautų Aidas 

bus leidžiamas ne 15 ir paskuti
nę mėnesio dienų, bet 10 ir 25; 
tokiu būdu Sk. Aidas išeis vis 
anksčiau. Rankraščius ir ilius
tracijas, kad jie galėtų būti žiū
rimi išleidžiamo nr. proga, rei
kia redakcijai patiekti bent sa

Šiaulių jūrų skautai gavo vėliavą. Vidurinėje eilėje sėdi seserijos vadė, brolijos va
das ir vyriausioji Šiaulių rajono skautų-čių vadovybė.

RADIO BIRŽAI
Šventėm 6-rių metų sukaktį.

1937.1.24. sukako 6 m. nuo 
Biržų tunto įsikūrimo. Ta proga 
surengta šventė. 1.23. 5 vai. vak. 
buvo skautams išpažintis. 1.24. 
9 vai. skautai-ės dalyvavo pa
maldose; 15,30 v. tuntai sutiko 
brolijos vadą — vyr. sktn. pulk.
J. Šarauską. Paskui buvęs tun- 
tininkas sk. vyt. J. Vosylius da
rė pereitų metų skautiškos veik
los pranešimą. Pradžioje pra
nešimo buvo prisiminti tunte 
mirusieji skautai: sk. vyt. Pr. 
Lukoševičius (svastikos ordino 
kavalierius), skautė Obakevičie- 
nė (Vabalninko dviejų jaun. 
skautų-čių draugovių draugi
ninke ir organizatorė), skautas
K. Kutra (III D. L. K. Kęstučio 

vaitė prieš 10 ar 25. Skautų Ai
do nr., išeinąs 10 d., bus stores
nis, o išeinąs 25 d. bus plone- 
lesnis.

Kitame Sk. Aido nr. bus įdė
tas specialus Baden-Powellk>, 
sukankančio 80 metų, straipsnis 
skautams; taip pat bus įdomių 
rašinių 11.16 proga ir k.
SĄJUNGA STATYSIS NAMUS.

Sąjunga savo žinioje turi 
Kaune (Perkūno ai.) žemės 
sklypą, maždaug 2.000 kv. m. di
dumo. Sąjungos vadovybė nu
mato šiame sklype statyti skau
tų -čių namus. Tam reikalui ruo
šiami namo ir specialaus fondo 
projektai.

BIOGRAFIJŲ KONKURSAS.
Skautų Aidas paskelbė bio

grafijų rašymo konkursą; kon
kurso sąlygos yra įdėtos šio nu
merio 30 pusi. Šiame konkurse 
ypatingai galėtų dalyvauti moks

draugovės skautas), ir sugrotas 
gedulo maršas.

Šios šventės proga Biržuose 
įkurtas rajonas, kurio vadu — 
sk. vyt J. Vosylius. Rajone du 
tuntai: skautų ir skaučių. Skau
tų tunto tuntininkas — skautn. 
P. Andrejauskas, skaučių tunto 
tuntininkė — psk. M. Berštei- 
naitė. Skautų tuntas turi: 3 sk. 
vyčių dr-ves, 8 skautų dr-ves 
ir 3 jaun. skautų dr-ves. Skau
čių tunt.: 2 vyr. skaučių dr-ves, 
5 skaučių dr-ves ir 12 jaun. 
skaučių dr-vių.

Tunto 6 metų sukakties pro
ga pakelta skautų į vyresnišku
mo laipsnius, daugelis įsigijo 
patyrimo laipsnių ir specialybių. 
Be to, buvo baigti skiltininkų 
kursai.

leiviai, nes jie turi labai gerų 
progų mokytis įvairių žmonių 
gyvenimo; dabar galėtų savo ži
nias, papildę atskiromis studi
jomis, paskelbti plačiau. Įdomu, 
iš kurios vietos iškils žymiausi 
biografai.

Greit bus paskelbtas ir foto
grafams konkursas.

IŠĖJO SKAUTYBĖ.
Paskutinis (5) pr. m. Skais

tybės numeris jau išėjo. Yra 
įdomių ir aktualių vadams 
straipsnių.

Skautybę už 2 litu 1937 m. 
gali gauti kiekvienas Skautų 
Aido prenumeratorius.

PLATINTOJAI. VIKRIAU!
Spaudos administracija ragi- 

na Skautų Aido prenumeratų 
rinkėjus užsakymus administra
cijai siųsti tuojau, kaip platta,- 
tojai išrašo juos.

Rajoną sveikino pats brolijos 
vadas vyr. sktn. pulk. J. Šaraua- 
kas, linkėdamas ir toliau siekti 
užsibrėžto tikslo; be to, sveikino 
p. Raščios ir dr. Gelažius.

Po oficialiosios dalies buvo 
skautiškos išdaigos. Pirmiausia 
pasirodė skautai muzikai, vad. 
mok. psktn. K. Linkevičius. 
Gražiai pasirodė II jaun. skaučių 
draugovė, suvaidindama scenos 
vaizdelį, tos pat draugovės ad- 
jutantės parašytą ir scenai pri
taikytą, ir skautų vyčių būrelis, 
inscenizuodamas „Tekėjo saule
lė pro debesėlį“. Tikrai meniš
kai ir skautiškai pašokta bale
tas: „Pirmoji skautės sargyba“, 
kurį sugalvojo, inscenizavo ir 
šokti išmokino skautė mok. E.
Šlekienė. K. Ty-as.

SUTIKOM 1937 M.
Radviliškio L. K. Vytauto Di

džiojo dr-vė su atskira Živilės 
skiltimi sutinkant Naujuosius 
Metus suruošė tradicinę skau
tišką arbatėlę.

Buvo linksma ir jauku. Atė
jusių Naujųjų 1937 m. proga 
dr-kas, skltn. J. Alksnys, pasa
kė pritaikytą kalbą.

Į arbatėlę atsilankė ir svečių.
V-tis.

KRAKĖSE DIRBAM. .
L17. bendromis jėgomis buvo 

suruoštas vakaras, kurio pro
grama buvo tikrai įdomi: gra
žiai suvaidinta pjesė „Smagurė", 
ypatingai gražiai jaun. skautės 
pašoko baletą ir tautiškus šo
kius. Svečių buvo pilna salė. 
Po to įvyko jauki arbatėlė, ku
rioje dalyvavo skautai-tės, buvu
sieji vadai ir gražus būrelis sve
čių; čia buvo pasakyta širdingų 
kalbų. S. lapinas.

TELŠIŲ ŽIVILĖ.
I Živilės dr-vė, už uolų Vil

niaus vadavimo darbą platinant 
Vilniaus pasus ir ženklus įvai
riomis progomis, 1936. V.ll. yra 
įrašyta Vilniaus Geležinio Fon
do Aukso Knygon ir gavo Vil
niaus kovotojo pažymėjimą (423 

■nr.). Be to, dr-vė X.9. įsigijo 
Didįjį Vilniaus Pasą.

ŠVĖKŠNOJ GYVENIMAS 
VERDA.

Švėkšniškiai gimnazijos skau
tai Skautų Aide mažai tesirodė, 
todėl kaimynai, gal būt, mano, 
kad mes miegame. Ne, mes dir
bame. Turime dvi draugoves: 
M. Pečkauskaitės merg. dr„ ku
riai vadovauja mokyt Sirutytė, 
ir D. L. K Gedimino bem. dr„ 
jai vadovauja sk. vytis J. Minei- 
kis. Daugiausia narių turi M. 
Pečkauskaitės dr-vė, o D. L. K. 
Gedimino dr-vėj yra „truputį“ 
mažiau. Tačiau ir vyrai sukru
to. Pirmiau buvo dvi skiltys, o 
dabar J. Mineikio pastangomis 
suorganizuota ir trečioji skiltis. 
Darome sueigas, linksmus „su
buvimus“, kuriuose sveiko skau
tiško jumoro ir nuotaikos ne
trūksta. Bendrai skautiškasis 
veikimas Švėkšnoje smarkiai 
plečiasi; į skautų eiles stoja vis 
daugiau ir daugiau moksleivių. 
Veikti mums daug padeda 
Švėkšnos vietininkijos vadas 
mok. St Rudys.

Viadukas.
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