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OFICIALINĖ DALIS
SKAUTŲ RĖMĖJŲ REGULIAMINAS.

(Šį reguliaminą Tarybos Pirmininkas paskelbė 1936 m. bir
želio m. 5 d.).

1 §•
Skautų rėmėjų organizacija yra Skautų Sąjungos pagelbinė 

organizacija, kuri tvarkosi Lietuvos Skautų Sąjungos Įstatymo ir 
Lietuvos Skautų Sąjungos Statuto pagrindais. Organizacija pri
klauso, Skautų Sąjungos Statuto ir šio reguliamino nurodyta 
tvarka, Skautų Sąjungos organų.

2 §.
Skautų rėmėjų tikslas padėti skautų organizacijai ir atski

riems joms vienetams, kuriant savo veikimo plote skautiškam 
darbui palankias morales apystovas ir darant skautavimui palan
kias materiales ir kitas išorines darbo sąlygas.

3 §.
Siekdami savo tikslo skautų rėmėjai buria skautų idėjai pri

jaučiančius asmenis, organizuoja paskaitas, susirinkimus, skau
tų pasirodymus ir iškilmes, pramogas ir ekskursijas, aprūpina 
skautus reikalingais jų darbui pabūklais; santykiauja su valstybės 
ir savivaldybės įstaigomis ir visuomenės organizacijomis remdami 
skautų reikalus.

Savo darbe skautų rėmėjai vadovaujasi Tarybos Pirmijos 
nurodymais.

4 §.
Skautų rėmėjais gali būti visi prijaučiantieji skautų idėjai 

Lietuvos piliečiai, kuriems Lietuvos įstatymai nėra aprėžę teisės 
dalyvauti draugijose.

5 §
Skautų rėmėjai organizuojasi rėmėjų būreliais. Skautų rė

mėjų būreliai gali būti prie atskirų Skautų Sąjungos vienetų: 
draugovių ir tuntų.

Rėmėjų būrelis gali remti ir keletą vienetų.
Steigiant būrelį, turi būti nustatyta, kuriam arba kuriem 

skautų vienetams remti jis steigiamas.

6 §.
Skautų rėmėjų būreliai derina savo darbą per savo pirminin

kų išrinktą rajono rėmėjų vadą.

7 §•
Rajono rėmėjų vadas renkamas vieneriems metams.
Rėmėjų būrelių pirmininkus posėdin rajono rėmėjų vado 

rinkti sušaukia ir posėdyje pirmininkauja rajono vadas.

8 §.
Rajono rėmėjų vadas atstovauja skautų rėmėjų būrelius 

jų santykiuose su Skautų Sąjungos centro organais.

9 §•
Skautų rėmėjų būreliai, per rajono vadiją, registruojami 

Tarybos Pirmijoje; taip pat Pirmijoje registruojami rajonų rė
mėjų vadai.

10 §.
Rėmėjų būreliui steigti rajono vadas arba jo įgalioti asmens 

šaukia steigiamąjį susirinkimą.
Steigiamojo susirinkimo rašoma protokolas; protokolas pa

sirašomas visų dalyvaujančių susirinkime steigėjų; protokolas 
siunčiamas, per rajono vadiją, Skautų Tarybos Pirmijai re
gistruoti.

U §•
Rėmėjų būrelis laikomas įsteigtu nuo jo registravimo Tary

bos Pirmijoje dienos.
12 §.

Rėmėjų būrelyje turi būti ne mažiau, kaip penki nariai.

(Tęsinys 62 pslp.).
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SPECIALYBIŲ PROGRAMOS.
(Perspausdinama iš 1930 m. Lietuvos Skautų Brolijos statuto).

L SKAUTŲ.
1. Artistas. Turi sugebėti pats užpildyti bent 15 minu

čių programą: muzika — įvairiais instrumentais, dainomis, mo
nologais, anekdotais, solo, šokiais ir kit. Turi pagrindinį supra
timą apie vaidybą, scenos įrengimą ir grimavimą.

2. Astronomas. Privalo turėti bendrų žinių apie žvaigž
des ir jų judesius. Nurodyti danguje 5 svarbiausius žvaigždynus. 
Surasti šiaurę kitų (ne Šiaurės) žvaigždžių pagalba. Žinoti 
nakties metu laiką iš žvaigždžių ir mėnulio. Turėti bendrų ži
nių apie žemės, mėnulio ir saulės padėtį (pozicijas), apie jų ju
desius ir saulės bei mėnulio užtemimus, apie meteorus, kome
tas, saulės dėmes ir planetas.

3. Audėjas. Privalo turėti pagrindinių žinių apie tekstilio 
pramonės žaliavos pavadinimus ir pagamintų fabrikatų ypaty
bes. Suprasti ir mokėti paaiškinti įvairius būdus, kuriais ža
liava apdirbama. Turėti praktiškų žinių bent iš vienos tekstilio 
pramonės šakos. Mokėti apmesti ir austi audeklą. Žinoti Lie
tuvoje namie audžiamųjų audinių rūšis.

4. Aviatorius. Turi pagaminti lėktuvo ar dirižablio mo
delį ir padaryti jo detalius planus. Turėti pagrindinių žinių iš 
lėktuvų ir dirižablių skraidymo, konstrukcijos ir mechanizmo 
teorijų.

5. Batsiuvis. Turi pasiūti bent porą batų, siūtais ar kal
tais padais, pataisyti avalinę ir turėti supratimą apie įvairias 
batsiuvių vartojamas medžiagas.

6. Bitininkas. Privalo turėti teoretinių ir praktinių žinių 
apie bitininkystę.

H. SKAUČIŲ.
1. Astronome. Turi supratimą apie žvaigždžių santvarką 

ir judėjimą, parodo ir įvardina 6 svarbiausius žvaigždynus. Mo
ka surasti šiaurę: a) šiaurinės žvaigždės pagalba, b) šiaurinę 
debesims uždengus, c) kitų žvaigždžių pagalba. Moka naktį iš 
žvaigždžių atspėti valandą. Turi bendrą supratimą apie žemės, 
saulės ir mėnulio savitarpio padėtį ir judėjimus. Turi supratimą 
apie jūros potvynius ir atoslūgius, apie saulės užtemimus, me
teorus, kometas, saulės dėmes ir planetas.

2. Auklė. Moka auklėti vaikus nuo dviejų ligi septynerių 
metų. Turi elementarinių žinių iš vaikų higienos (švara, gry
no oro, judėjimų ir valgio reikšmė). Moka gaminti sveikiausius 
vaikams valgius (pav., įvairias košes, kakao ir t. t.). Moka sekti 
vaikams įdomias ir pamokinančias pasakas. Vadovauja dainoms, 
moka melodijas ir žodžius 10-ties vaikiškų dainelių. Moka 10 
žaidimų ir ratelių kambaryje ir lauke. Pamoko mergaites siūti 
ir dirbti įvairius rankų darbelius, taip, pav., siuvinėti, lipdyti 
iš molio, iš popierio, skudurų ir t. t. Pastaba: laikydama šios 
specialybės egzaminus savo žinias parodo praktikoje, žaisdama 
su vaikais 2 vai.

III. JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ-ČIŲ.
(Programos yra atspausdintos knygoje Skautybė Mažiems 

vaikams Lietuvoje). (B. d.).
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Labai šalta šiandieną. Aleksys, nors ir 
užsistatė apykaklę, bet vėjas eina kiaurai 
per kaklą. ’ Atrodo, net švilpauja po žan
dais. Ir tik už tat, kad per maža apy
kaklė. Kaip gaila, kad siuvėjui liepė to
kią pasiūti.

— Ach, nejuokais blogai...
Va, va, jau ir už ausų griebia. Viena 

ausis taip gražiai šąla, šąla, taip aštriai, 
aštriai žnyba.

Jei ne tos iškilmės prie Vytauto Di
džiojo Muziejaus, nė už ką kojos už slenk
sčio neiškeltų. Reikia nueiti, ką darysi. 
Eina kiti. Daug sueina. Paklausys pra
kalbų, žmonių pamatys, permes akimis 
iliuminacijas, gal dar muzika pagros... O 
ko daugiau Aleksiui norėti.

Leidžiasi Žaliakalnio laiptais žemyn. 
Slidu, tai atidžiai nurioglina.

O ausys šąla rimtai. Gimnazistiška 
kepurė neapima jų. Bet uždės rankomis 
ir pakentės taip. Ištraukia iš kišenių ran
kas ir uždeda ausis. Gerai, tuoj nebe taip. 
Bet dabar, ilgėliau pabuvus, rankos šąla. 
Ir daryk dabar, ką nori — jei rankos ki
šenėje, tai ausys šąla, o jas uždedi ran
komis, tada šios ima šalti.

Toli į Muziejaus pusę šviesos matyti. 
Iliuminacijos jau dega. Rodos, kad ir ne
aiškūs muzikos garsai sudunksi.

Laisvės Varpas, Amerikos lietuvių padovanotas, Vytauto Didž. muziejaus bokšte.

------ r UŽ —----

tėvynę
Aleksys nutarė bėgčia.
— Viens, du ... — ruošiasi mintyse.
Tiktai čia kažkas iš užpakalio:
— Aleksy!
Grįžt Aleksys — štai ir Felio besama. 

Felis — tai geriausias jo draugas gimna
zijoje, o, be to, viename suole sėdi ir į tą 
pačią draugovę abu įsirašę.

— Labas, Feli!
— Ar tu jau moklini?
— Moklintum ir tu, kad tau būtų taip 

šalta ...
— Na, na, Aleksy... Tai pasakė. Juk 

neblogai apsirėdęs. Kodėl man nešalta.
Aleksys pagalvojo. A, tikrai, kai ne

begalvoji apie šaltį, nebe taip ir šalta.
— Na, eikim, Feli. Paklausysime mu

zikos, pažiūrėsime iliuminacijų ...
— Gerai' Aš kaip tiktai irgi...
— O paskui greit ir namo. Nenorėjau 

šiandieną eiti.

— Ką tu šneki? Ar tu gali šitaip sa
kyti? Juk nesergi... Tas pat, kaip baž
nyčion.

Aleksys pasižiūri į Felį įspokdinęs akis, 
lyg pirmą kartą tai girdėtų.

— Taip, taip, Aleksy! Juk tai tavo pa
reiga, kaip lietuvio.

— Žinau ...
Dabar Aleksys žino, kad jau nelengva 

nuo Felio pasprukti. Bet jis Felį myli ir 
gerbia. Felis pavyzdingas skautas, o kiek 
jis visko moka ir taip gražiai papasakoja.

— Aleksy, kas būtų, jei tėvynė tave 
pašauktų?..

— Eičiau ...
— Lengva pasakyti, bet kažin kaip 

įvykdytumei. Bet tikiu, geras esi. Tai 
žinai, juk, kaip mūsų šalis kentėjo ir kaip 
įvairiausių svetimtaučių batų buvo min
doma Lietuva. O tu manai, kad tuomet 
lietuvių nebuvo? Buvo, ir lietuviai ken
tėjo priespaudas taip, kad vargu jų kan
čias įsivaizduoti. Aš manau, ir rimtai esu 
įsitikinęs, kad lietuvis, būdamas tokiose 
geografinėse sąlygose, ir pavergtas tokių 
milžinų užpuolikų, yra vienas iš drąsiau
sių žmonių žemėje.

Abu jau pasiekė Duonelaičio gatvę. 
Aleksys eina ramus, kad viską, aliai žodį 
išgirstų. Žmonių aplinkui irgi nemaža 
matyt ir visi skuba.

— Apie ką aš tau sakiau... Aha. 
Tiktai giliau pagalvok. Visų nuskriausti 
ir išnaudoti tautiečiai vis dėlto įvykdė, ką 
pasiryžo ir pastatė savarankišką Lietuvą 
ant kojų.

Felis jau įsileidžia į vaizduotę. Tai jo 
taip pat vienas iš charakteringų požymių. 
Bet vaizduotė, paremta istorinio realumo 
pagrindais.

— Viską atėmė iš lietuvio, kas tik ką 
įstengė prie jo prislinkt ir ką tik lietuvis 
beturėjo. Auga jaunas lietuvis šeimoje. 
Mato visas nuoskaudas ir visas savo tėvų 
kančias. O jis teturi tiktai laisvą dvasią, 
laisvą protą ir meile plakančią širdį. Dau
giau — nieko realesnio. Tik tiek galima 
pasakyti — auga tikras baudžiavos ver
gas ir krašto užgrobikų pavaldinys. Bet 
ir visose lietuviškose šeimose nežymiai 
brendo, augo tokie tylūs, niekieno net ne-

(Pabaiga 61 pslp.).

JEI ŠAUKS.

Balsams, kaip mūšio Saragosos, 
tėvynės šauksmui paaukosiu —

Viską.
Ir mokslo aidus, žemės lobį, 
priimk tėvyne, sau pastogėn —

Viską.
Jei reiks drąsiai kardu kovosiu, 
save ir kraują paaukosiu —

Viską.
Ir tėviškės nepagailėsiu,
jei Tau tik reiks, kilniai kentėsiu •—

Viską.
Tik Tau, tėvyne, skautai budi, 
džiaugsme, aukoja, ar nuliūdę —

Viską.

Br. Orūnas.
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A. A. ST. LANDSBERGAITĖ
MARIJAMPOLĖS SKAUČIŲ TUNTAS LIŪDI.

Ji, mūsų miela tuntininkė, a. a. pasktn. 
Stanislava Landsbergaitė, iškeliavo 
1937 m. sausio mėn. 21 dienos į 22-rą šal
tą naktį (2 v.), kada sniegulės, prilipu
sios prie lango stiklo, žėrėjo ir • mainėsi, 
vaizduodamos ir savo ir žmogaus du gy
venimu, laukdamos, sunkios ligos išvar
gintos, sesės paskutinio atsikvėpimo. A. 
a. Stanislava pasimirė ne senatve, ne: ji 
pasimirė širdies liga — dideliu troškimu 
dirbti savo jaunosios tėvynės Lietuvos ir 
jos augančios kartos naudai.

A. a. Stanislava Landsbergaitė gimė 
1884 m. B o b r i n c e, Chersono gub., ka
da jos tėvas Gabrielius Landsbergis - 
Žemkalnis jau buvo prikeltas Kudirkos 
„Varpo“, kaip pats Kudirka — „Aušros“. 
Ilgėdamasis tėvynės, metęs tenai gerą tar
nybą, su žmona ir maža dukrele tais pa
čiais metais grįžo į Lietuvą.

Lietuvoje G. Landsbergis - Ž. gavo 
Karpio dvarų prižiūrėtojo vietą. Tokiu 
būdu ir Stanislava iki 10-ties metų amž. 
augo ir mokėsi Lietuvoje, čia gyvendama 
kaime, čia Joniškėlio miestely, kvėpavo 
Lietuvos kaimo oru, susigyvendama su jos 
žemės dvasia, žmonėmis, jų vargais ir 
džiaugsmais. 1894 m. išvyksta su šeima į 
Maskvą. (Landsbergiui, neištikimam rusų 
valdžiai, buvo tuomet pasiūlyta arba išsi
kelti iš Lietuvos, arba būsiąs ištremtas). 
Maskvoje įstojo į gimnaziją ir ją baigė 
1902 m., apdovanota aukso medaliu. Bū
dama 8 klasėj, pati viena išsiverčia pri- 
v„tiškomis pamokomis, nes tėvas keletą 
savaičių sėdi Liepojaus kalėjime, o paskui 

Pirmąjį Lietuvos Skaučių Seserijos tunt, 
A. A. pasktn. ST. LANDSBERGA1TĖS 

kapą supilant
Tu pasakei: tegu, aš rasiu kitą kelią, 
Ir šyptelėjus nuėjai iš laiko į erdves. ..
O kas dabar per nemunais vingiuotą lauką,
O kas dabar mus jaunas ves?!

Kas Įrašys nakčia į tylųjį mėnulį
Prie laužo gęstančio mūsų kvėpavimus ramius 
O kas dabar mūs plasdančios jaunatvės 
Niuansus savo širdyje pajus?

Štai stovim mes, nulenkę galvas, 
Dar vis nebetikim — ir kas tikėt galėj! 
O tu tylėdama mums daug byloji... 
Taip, kaip nulaužtas gluosnis pakelėj.

Koksai puošnus ir didelis mums palikimas 
Suspausta vėliava jau šąlančiam delne.
Ir šnibžda lūpos — Dievui, artimui, tėvynei.. . 
Vadove, vade! Tu nenumirei! Juk ne?

Mes brisim daugel vasarų žieduotų, 
šermukšniais kruvinais mums rudens atsiskleis. 
Ir suskambės balti sidabro varpeliukai, 
Bet... Vadė sueigon daugiau neateis!

Sesutės! žiū... Pabiro baltas smėlis.
Nulenki galvą ir klausyk, ką sako paslaptis. 
Jei pilnaviduris išsiaižė žiedas, 
Jo nesunaikins jokia mirtis.

ištremiamas į Smolenską už tai, kad buvo 
susektas, jcg turi ryšių su dr. Vaineikių 
Palangoje, kuris skleidžia lietuviškus raš
tus. 1C04—5 m. mes randame Stanislavą 
bedirbančią p. Zūbovo pradžios mokyklo
je Dabikinėje. Čia ji teišbuvo vos vie
nerius metus, nes buvo r avesta rusų val

džios priežiūrai už tai, kad skaitė ir aiš
kino žmonėms prie bažnyčios atsišaukimą 
ir apskritai solidarizavo tų metų Lietuvos 
sukilimui. Todėl jai tenka iš Lietuvos pa
sprukti. Dabar vyksta į Rygą, kur dirba 
lietuvių „Žvaigždės“ draugijos mokykloje. 
Be to, įsteigia suaugusiems (daugiausia 
lietuviams fabrikų darbininkams) vakari
nius kursus, kuriuose pati ir dėsto. O 

Volodkytės mergai
čių pensijone dėsto 
lietuvių kalbą. Pir
mai progai pasitai
kius, vėl grįžta Lie
tuvon į p. Zūbovo 
dvarą ir čia dirba 
iki Didžiojo Karo 
ne tik mokykloje, 
bet moko, lavina, ir 
šiaip mergaites, kel
dama tautinę sąmo
nę, susipratimą.

1914 m., ištikus 
Didžiajam Karui, ji 
baigia Šiauliuose 
gailestingųjų seserų 
kursus, ir jau ran
dame ją gailestin
gąja seserimi tame 
pat dvare, paskiau 
Šiauliuose. Evakuo
jantis Šiauliams, iš
vyksta į Minską, 
kur buvo Žemiečių 
Sąjungos įgaliotiniu 
p. Venslauskas ir 
šiaip daug susispie
tusių lietuvių trem
tinių. Iš Minsko pa
kliūva į Ratuns- 
ką ir dirba Lie
tuvių Tremtinių

Komiteto maitinimo punkte. Čia, o 
taip pat būdama ir Minske, ne kartą žie
momis, apsiavusi aukštais vyriškais ba
tais, landydavo po įvairias lūšnas, ieško
dama lietuvių tremtinių, juos šelpdama, 
rūpindamasi ir spiesdama į būrį aplink 
komitetą, kad jie neištirptų svetimtaučių 
jūroje, neparsiduotų, alkani būdami, sve
timiems už duonos kąsnį. Šį darbą ji 
dirba iki Didžiojo Karo pabaigos. Po ka
ro ji Vilniuje Vytauto Didžiojo gimnazi
jos mokytoja. Čia mato ir giliai išgyve
na lenkų okupaciją, mato, kaip netikėtai 
lenkai užpuola Vilnių, kaip kraustosi Lie
tuvos vyriausybė, kaip palieka Vilnių pa
skutinės Lietuvos kariuomenės dalys ir, 
pagaliau, kaip ant tilto sukniumba pasku
tinis Lietuvos kareivis, nukirstas niekšo 
lenko kulkos. Bet pati pasilieka Vilniuje, 
manydama galėsianti būti tenai lietuviams 
naudinga. Tačiau, būdama lietuviams 
naudinga, buvo nenaudinga ir net žalinga 
lenkams; todėl parvyksta Kaunan, ir tuo
jau buvo paskirta gimnazijos moky
toja Į Rokiškį. 1926 m. Stanislava Mari
jampolėje Rygiškių Jono gimnazijos mo
kytoja. Atskyrus mergaičių gimnaziją 
nuo berniukų, nukeliama į mergaičių gim
naziją. 1936 m. rugpiūčio mėn., ištarna
vusią 28 metus, atleidžia į pensiją. Kokia 
buvo a. a. Stanislava Landsbergaitė mo
kytoja, čia nėra reikalo rašyti, tą gali pa
sakyti jos buvusieji mokiniai-kinės, kole
gos ir t. t. Marijampolėje būdama, be 
savo tiesioginių pareigų, dirbo Lietuvos 
Vaiko dr-joje, Vilniaus Vadavimo Sąjun
goje (revizijos komisijoje), Neturtingiems 
moksleiviams šelpti dr. (paskutiniais me
tais valdyboje).

Nužymėję bendrais bruožais jos gyve
nimo taką, kuris buvo iš prigimties skau
tiškas, visai sutampąs su skautybės idea
lais ir siekiais, atskleiskime ir grynai skau
tiškojo darbo nors mažą plotelį. Pasktn. 
Stanislava buvo skautė ir vadovė iš 
esmės. Su skautėmis pradėjo dirbti prieš 
ketvertą metų. Pajutusi savo sieloje skau
tybės idealų atspindį, sutiko būti tunto 
globėja, o 1934 m. rugsėjo mėn. 17 dieną 
sutiko būti paskiriama „Mildos“ dr. drau
gininke. Jos draugovė Šefo konkurse iš 
Marijampolės tunto laimėjo pirmąją vie
tą. 1935 m. balandžio mėn. 23 d. už di
delius nuopelnus skautijai apdovanota 
svastikos ordenu. Tais pačiais metais spa
lių mėn. paskirta tuntininkės pavaduo
toja. 1936 m. kovo 27 d. perėmė Marijam
polės skaučių tuntą, o balandžio m. 23 d. 
pakelta į paskautininkės laipsnį. Tuntui 
pasktn. Stanislava vadovavo neilgai — ne
visus vienerius metus, bet darbo žymės 
ir palikimas liko didelis. Iš savo planų — 
projektų spėjo įvykdyti tik keletą: įstei
gė Vilniaus atskirą skiltį, kurios vyriau
sias tikslas ir buvo nagrinėti, tirti ir kelti 
aikštėn Vilniaus klausimą. Tai skilčiai ji 
pati ir vadovavo; atnaujino ir stiprino 
korespondencinius ryšius su užsienio, 
ypatingai su Vilniaus moksleivėmis. Įstei
gė nemoksleivių valdininkių mergaičių 
skiltį. ‘ ' (Galas 49 pslp.).
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Vyresniųjų skaučių ratelyje
MŪSŲ SAVARANKIŠKUMAS IR MŪSŲ IDEALAI.

Nėra abejonės, kad moteris daugel atžvilgių lanks
tesnė už vyrą. Reikia tiktai pasidairyti po pasaulį ir 
iškils nesuskaitoma eilė faktų, kurie įrodys šią moterų 
ypatybę esant labai stiprią ir galingą. Prisimenu, pa
vyzdžiui, karo metus, kada tūkstančiai šeimų turėdavo 
verstis vien tiktai moters iniciatyva. Jos lankstumas ir 
meilė surasdavo uždarbio tokiose srityse, kuriose dar 
niekuomet nebuvo dirbusi. Vyras žymiai daugiau pareina 
nuo darbo, kurį yra įpratęs dirbti; jam sunkiau pakeisti 
jį ir dirbti kas papuolė, kad tik kaip nors išsiverstų. 
Tiesa, sakoma, kad vyrai labiau įsigilina į savo darbą, 
kaip moterys, bet, gal būt, ir tai yra asmens klausimas, 
kurį galima būtų tiek pat paremti kiek iškritikuoti.

Nesu šalininkė tų moterų, kurios nori susilyginti su 
vyrais. Kodėl pačioms paniekinti savo moteriškąsias ypa
tybes, lyg jos būtų blogesnės už vyrų? Mes norime būti 
savarankiškos, tas tiesa, bet ne ta prasme, kuria sava
rankiškumas paprastai suprantamas. Mes didžiuojamės 
savo lanksčiu protu, bet tuo pačiu ir matome jo ydas.

Turėti savo pinigų, gyventi atskirai nuo tėvų namų 
dar nereiškia būti savarankišku žmogum. Į tą sąvoką 
įeina dar daug daugiau. Būti savarankiška reiškia taip 
pat būti laisva viduje ir nepareiti per daug nuo kitų 
žmonių, jų užgaidų ir nuomonių. Kiek nereikalingų 
ašarų, kiek kančių ir griaužimosi būtų išvengta, jeigu 
kiek mažiau vertintume žmones, o daugiau tarnautume 
kilniems idealams!

Mergaitė, išėjusi į žmones ir gyvenimą, dažnai juos 
išsivaizduoja ko gražiausiomis spalvomis ir sunkiai per
gyvena kiekvieną apsivylimą. Jai tiesiog neįmanoma su
derinti realybes su svajonėmis ir, kadangi ji neturi tvir
tų vidujinių nusistatymų, pradeda klaidžioti arba net 
krypti iš kelio. Jos jautrumas, švelnumas ir lankstumas 
atsistoja prieš ją ir nuveda ją klaidinga linkme. Ji gal
voja: „Jeigu tie žmonės galėjo taip pasielgti, tai nėra 
teisybės pasaulyje; jeigu Dievas galėjo leisti tokiems 
dalykams įvykti, nebėra kuo tikėti“. Pergyvendama di

džiausią sielos krizę, ji vėl ieško raminimo kituose žmo
nėse ir, dažnai, vėl nusivilia. Tuo tarpu nėra ko nu
siminti.

Yra gyvenimas, gražus ir žiaurus, yra žmonės, geri 
ir blogi, bet aukščiau už visus stovi idealai, kurių nei 
laikas nei žmonės negali pakeisti. Yra teisingumas, yra 
ištikimybė, yra išsižadėjimo idealas ir jie amžinai liks 
gyvi, nors žmonės juos ir kojomis mindžios. Yra teisybių, 
pagal kurias gyvendamas žmogus, susilaukia teisingą 
įkainavimą. Žinant tai, smagu gyventi, nes žmonės pa
kenkti nebepajėgia.

‘ Skautybė paruošė mums visą eilę gražių principų, 
kurie remiasi amžinom teisybėm. Ji stengiasi išlyginti 
mūsų gyvenimo kelią ir stato tiltą tarp mūsų ir mūsų 
idealų. Mums, vyresniosioms skautėms, nebereikia klai
džioti ir ieškoti kelio, mums nebereikia apsivilti, nes 
teisingai suprantame savo gyvenimo uždąvinį.

Tarnaujame kitiems, bet nesame jų vergai; esame 
laisvos viduje, ne likimo sviediniai, kuriuos gyvenimas 
ir žmonės mėto kaip tinkami. Esame lanksčios ten, kur 
matome savo pareigą padėti ir gelbėti, bet visiškai tvir* 
tos, kai norima griauti mūsų idealai.

Vyr. skautė A. M.

A. A. STANISL. LANDSBERGAITĖ.
(Pabaiga iš 48 pslp.).

Tačiau gal ne taip svarbu nuveikti 
konkretūs darbai, kaip paties asmens bu
vimas, jo įtaka ir spinduliavimas. Turė
dama taikų, ramų būdą, visuomet buvo 
miela ir maloni su vyresnėsėmis sesėmis, 
gera ir švelni su mažosiomis. Ji mokėjo 
paliepti mažai skaučiukei, susitarti su 
paaugusia ir neprimesti savo nuomonės 
vyresnėms. Mokė ir žodžiu, o kas svar
biausia, pavyzdžiu sąžiningumo, mokė 
dirbti, neatsižvelgiant į to darbo praktiš
ką naudą. Kiekvieną įvertino, kiekvienoje 
ieškojo brangenybių — perlų. Radusi 
džiaugdavosi, neradusi arba radusi pri
šiukšlintą sielą viena pati nurydavo kar
čią piliulę.

Mokė mylėti savo kraštą, laisvąją jūrą 
ir gyvą nešiojosi Vilniaus žaizdą. Vienas 
iš didžiausių jos palikimų, tai tunto vė
liava suspausta jau šąlančiame delne, su
dėtos į tą darbą visos pajėgos, širdis ir 
ištikimybė siekiamiems idealams. Mylėjo 
sesės savo gerą tuntininkę. Supranta, ko 
neteko ją palydėjusios.

Jos karstas skendėjo vainikuose — gė
lėse žaliųjų vėliavų fone. Garbės sargybą 
ėjo skautės, broliai skautai ir skautinin- 
kės. Iš Kauno buvo atvykusi Seserijos 
Vadė sktn. gyd. K. Žilinskienė, Vadei ve 
sktn. Rudienė, sktn. S. Čiurlionienė, sktn. 
Šarauskas, sktn. Barmienė, sktn. Barnis- 

kaitė, sktn. Kesiūnaitė ir k. Karstą nešė 
gimnazijų mokytojai, o vedė jį ir į baž
nyčią ir į kapus gyvenimo kelio emble
ma kryžius, vėliavos, apie 15 vainikų, mi
rusios ordenai, gimnazijų kapelionai ir 
špaleriais skautės ir skautai. Palydėjo gi
minės, artimieji . organizuota mergaičių 
gimnazija ir Marijampolės visuomenė. 
Prie kapo kalbas pasakė: Seserijos Vadė 
sktn. K. Žilinskienė, sktn. J. Augustaity- 

tė-Vaičiūnienė, gimnazijos direktorius p. 
Treigys, skautų tuntininkas p. L. Klemas 
ir p. Bulota.

Ir išdygo Sūduvos krašte naujas rytų 
aukštaitės kapas, tai pirmas kapas Lietu
vos skaučių seserijos tuntininkės. Po tu
riningo savo gyvenimo ir didelio darby
mečio mielai būtų norėjusi atsigulti savo 
numylėtame Vilniuje, šalia savo tėvo 
Žemkalnio, bet ir Sūduvos krašto derlin
ga žemė ir oras išaugins iš jos palaikų 

ir išlapios puikų pilnavidurį žiedą, kuriuo 
gėrėsis daugybė jos mokinių, o ypatingai 
likęs dabar našlaitis skaučių tuntas.

A. a. Stanislavos Landsbergaitės vardo 
Fondas.

A. a. St. Landsbergaitės draugių bū
relis, susirinkęs pasitarti, kaip pagerbti 
ją ir įamžinti jos vardą, nutarė įsteigti 
jos vardo fondą, pritraukiant tas organi
zacijas, kuriose ji ilgai ir nuoširdžiai dir
bo, būtent: skaučių org-ją ir Motinos ir 
Vaiko dr-ją. To fondo tikslas — įsteigti 
skaityklą jaunimui Marijampolėj. Susi
rinkusių buvo sudaryta komisija, į kurią 
įeina vyr. sktn. S. Čiurlionienė, p. Put- 
vinskienė ir p. M. Nemeikšaitė.
Kadangi dabar yra steigiamas šis fondas, 
tai vyr. seserijos vadija prašo visas tunti- 
ninkes, vietininkes ir kitas skautes pa
gerbti mūsų brangiąją sesę prisidedant 
aukomis (pinigais ar knygomis) prie mi
nėtos skaityklos steigimo.

Aukas siųsti vyr. seserijos vadijai 
(Kaunas, Nepriklausomybės a. 4) neati
dėliojant, nes skaityklą norima atidaryti 
š. m. gegužės mėn. 8 — Stanislavos vardi
nių dieną.

5



XXX REDAKCIJOS PASTOGĖJE
TAUTINE STOVYKLA 1938 M.

Mūsų valstybės, jau Nepriklauso
mos Lietuvos, ir mūšy, krašto skau- 
tybės 20 metų sukaktims paminėti 
nutarta 1938 vasarą suruošti didžiu
lę tautinę stovyklą. Ši stovykla bus 
pats didžiausias mūsą skautiškame 
gyvenime įvykis; ji stovės aukščiau 
visų ligi šiol skautų organizacijoje 
buvusių įvykių. Ir pirmosios stovyk
los, ir 1928 metų I tautinė stovykla 
ir 1933 metų didysis sąskrydis Pa
langoje liks, palyginamai, nežymūs 
įvykiai prieš ateinančią 1938 m. tau
tinę stovyklą.

Ši stovykla bus didysis mūsų or
ganizacijos, visos mūsų skautijos 
triumfas, didis žygis, nepaprasta skau 
tų gyvenimo akcija ir skautiškų jė
gų demonstracija; bus dar ryškiau 
parodyta skautybės auklėjamoji 
reikšmė.

Smulkūs tos stovyklos ir jai pa
sirengimo planai bus paskelbti. Ati
tinkama sąjungos vadovybė tuos 
klausimus labai nuodugniai svarsto 
ir galutinai priėmusi duos progos vi
siems jau organizuotai imtis tautinei 
stovyklai ruošimąsi darbo.

Tautinė stovykla bus tikra pro
ga išbandyti visų draugovių ir pas
kirų skautų-čių skautiškumą, pažan
gumą ir patyrimą.

Skautų Aidas nuolat dės medžia
gos tautinės stovyklos reikalui.

DIDIEJI PAVYZDŽIAI
Visi žmonės turi kūną, sielą, be

veik vienodą išvaizdą ir daugelį ki
tokių panašių dalykų, kurie, rodos, 
vienų nuo kitų tik mažmožiais tesi
skiria. Bet koks didelis skirtumas 
yra gyvenime tarp tų, rodos, visai 
vienodų žmonių, kokie skirtingi jų 
darbai, koks margas jų gyvenimas ir 
kokia nevienoda jų vertybė. Vieni 
savo gyvenimu šviečia aplink, savo 
skaisčia siela švelnina žmonijos šiur
pą. Kiti didžiais darbais iškelia sa
vo kraštą, savo veikimu sukuria tau
tų ir žmonijos istoriją. Dar kitų kū

rybos galybė juos nuneša į žmonijos 
dvasinio gyvenimo viršūnes. Kiti 
vėl atsiduria kur kitur, neprikopę 
žmogaus garbei tinkamo aukščio.

Mes dar jauni ir dar tebestovime 
savo gyvenimo pradžioje, mūsų dar
bai taip pat nežymūs ir menki. Bet 
pats nesustojus laikas padarys, kad 
ir mūsų karta turės pareigų, turės 
progų, turės atsakingumo už savo ir 
kitų gyvenimą.

Būdami savo gyvenimo žiede, 
dar tik stebime kitų žygius ir pama
žu lavinamės taisyklingai eiti gyve
nimo keliu.

O kaip naudinga ir kaip įdomu 
pažinti kitų žmonių gyvenimą! Kaip 
naudinga matyti tuos, kurie jau at
liko ar atlieka savo didžiąją žmogui 
Dievo uždėtą pareigą. Yra daugybė 
būdų mokytis iš kitų, stebėti kitų 
gyvenimą ir užsidegti jų pavyzdžio 
šviesa.

Norėdama mus paskatinti labiau 
pažinti kitus žmones, ypatingai tuos, 
kurie yra gyvenime ryškiau stebėti, 
redakcija net paskelbė biografinių 
rašinių konkursą (Žiūr. 62 puslp.) Šis 
konkursas turi mus paskatinti žmo
nių pažinimo sritimi labiau domėtis 
ir savo pažinimą perduoti kitiems 
mūsų kartos jaunuoliams.

SAVO KELIU PIRMYN.
Pradžioje metų kiekvienas orga

nizacijos vienetas vykdo savo nau- 
jausį planą. Žiūrėk, savo veikimą pa
gal naujus planus tvarko tuntai, 
draugovės, skiltys, būreliai ir k.

O kokį naują planą susidarė mū
sų mielas skaitytojas? Ar jo gyveni
mas nuo naujų metų pradžios ne
jaučia kitokio pulso, ar jo sumany
mai, pasiryžimai ir jėgos nėra padi
dėjusios ir ar, praeitų metų prityri
mo pamokytas, jis nesutvirtino savo 
siekimų?

Skautui papildyti savo gyvenimo 
turinį yra lengviau, kaip bet kuriam 
kitam jaunuoliui. Juk visa skautybė 
ir visas skautų organizacijos varo
mas darbas yra primygtinai taiko

mas ta kryptimi, kad ko labiausiai 
padėtų skautui. Ir veltui būtų vis
kas, jei jaunuolis, įsinėręs į skautiš
ką rūbą, nekoptų skautiško tobulėji
mo žygyje aukštyn. ..

Kiekvienas galime padidinti savo 
pareigas kitiems, galime sumažinti 
reikalavimus savo pačių naudai; ga
lime įsigyti vis naujų praktinių ži
nių, vis daugiau išlaikyti specialy
bių egzaminu, įsigyti visus patyrimo 
laipsnius, tinkamai iškylauti ir sto
vyklauti ir kasdien tobulėti ir gerė
ti! Tai juk plačiausia dirva kiekvie
nam. Tik turime kastis savo keliu 
vis pirmyn!

SPAUDOS TALKOJE.
Jau kuris laikas aktingai spau- 

džiamės varyti skautų spaudos, ypa
tingai SKAUTŲ AIDO ir SKAUTY
BĖS platinimo talką. Laimei, visų ry
šys yra geras ir to visų bendro darbo 
vaisiai yra taip pat geri — dar tik 
sausis pasibaigė, o Sk. Aidas jau turi 
tiek prenumeratorių 1937 metams, 
kiek jų iš viso 1936 m. teturėjo, o" 
jau visai pr. metų talkai pasibaigus, 
ligi kovo m. 15 d. (tada talka baig
sis) mūsų laikraščių prenumeratorių 
skaičius turėtų ir galėtų dar žymiai 
paaugti. Jei visi vienetai surinktų 
bent tiek prenumeratorių, kiek jie 
yra gavę prenumeratai rinkti kvitu- 
kų, šiemet Sk. Aidas galėtų eiti vi
sada storas ir lengvai galėtume jį 
1938 metais turėti jau savaitinį!

Ir kiekviena prenumerata yra 
svarbi. Iš tų paskirų krūvoje susida
ro tūkstančiai, kurie jau yra tvirtas 
medžiaginis ir dvasinis pagrindas 
Skautų Aidui leisti ir tobulinti.

Žemiau yra įdėtas sp. administra
cijos pranešimas, kiek jau atsiųsta 
prenumeratos užsakymų iš įvairių 
vietovių. Vietovių vardai ir prenu
meratorių skaičius skaitytojams pa
aiškina, kad surinkti daugiau prenu
meratorių nėra vienintelė priežastis 
lėšos, o yra kita ryškesnė priežastis 
— skautiška dvasia: kur yra jos, yra 
visa ko! RED.

SPAUDOS PLATINIMO FRONTE.
Pr. Sk. Aido nr. (30 pslp.) buvo paskelbta vietovės, kurios 

Sk. Aido 1937 metams užsisakė bent po 10 egzempliorių. Ten 
surašėm, kas tada stovėjo I-oje, II-oje ir IH-oje vietoje. Aną 
kartą buvo paskelbta administracijoje gauti užsakymai ligi 1.19.

Dabar skelbiame naujus davinius — čia užsakymai admi
nistracijoje gauti ligi II.4.

Sk. Aido 1937 metams jau užsakė:
Kaunas 491 egz.
Tuntų miestai: I. Šiauliai (176), II. Kėdainiai (88), 

III. Klaipėda (83), toliau eina — Tauragė (66), Biržai (63), Tel
šiai (62), Vilkaviškis (60), Alytus (58), Ukmergė (51), Rokiš
kis (45), Mažeikiai (39), Raseiniai (35), Lazdijai (29) ir Utena 
(28). Kaip prisimename, pr. kartą (1.19) pirmose vietose buvo: 
I. Biržai (45), II. Ukmergė (39) ir m. Alytus (38).

Vietininkijų miestai: I. Pagėgiai (51>,' II. Jur

barkas (41), III. Šakiai (40), toliau — Žagarė (26), Švėkšna (23) 
ir Zarasai (16). Pr. kartą pirmoje vietoje buvo Pagėgiai (37) 
ir Jurbarkas (37).

Kitos vietovės: I. Pasvalys (88), II. ŠI. Joniškis (53), 
III. Kybartai (41), Kelmė (33), Plungė (29), Anykščiai (28), 
Linkuva (22), K. Naumiestis (22), Panemunėlis (20), Salos (20), 
Skuodas (19), Radviliškis (18), Šiluva (16), Palanga (15), 
Šilutė (14), Kretinga (13), S. Kalvarija (13), Krakės (12) 
ir Kupiškis (11). Pr. kartą pirmose vietose buvo: ŠI. Joniškis 
(43), Kelmė (32) ir Kybartai (31).

Yra daugybė vietovių, kur prenumeratorių turi po 10 ir 
mažiau. Gal būt, jų vardai kitą kartą jau bus paminėti, nes 
tuo tarpu minime tas vietoves, kuriose pren. yra daugiau 10-ies.

Kitame Sk. Aido nr., kuris išeis 11.25, įdėsime naujų davinių.
Spaudos administracija.

:::::: 50
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Trumpa lordo
R. Baden - Powellio 
biografija

(Kai kurios jo gyvenimo datos).

1857 m. vasario mėn. 22 d. Londone gimė 
Robertas Baden Powellis.

1870 m. įstojo į Londono Charterhouse vi
durinę mokyklą.

1876 m. įstojo Į kariuomenę. Perkeltas į 
Indiją, į XIII gusarų pulką.

1880 m. su pulku nuvyko į Afganistaną.
1884 m. su pulku nuvyko į pietų Afriką. 

Didžioji žvėrių medžioklė rytų 
Afrikoje.

1888 m. karo žygis į zulų žemę.
1895 m. karo žygis prieš Ašantį, vakarų

Afrikoje.
1896 m. karo žygis prieš matabelus, pietų

Afrikoje.
1897 m. perkeltas į V dragūnų pulką, In

dijoje.
1899 m. būrų karas pietų Afrikoje. Ma-

fekingo gynimas.
1900 m. pakeltas į generalmajorus.
1907 m. suorganizavo bandomąją vaikų

(skautų) stovyklą Brownsee saloj 
(pietiniame Anglijos iškyšulyje).

1908 m. parašė knygą Skautybė Berniu
kams.

1909 m. gavo bajorystę. Įvyko pirmas
skautų sąskrydis Londone (11.000 
dalyvių).

1912 m. apsivedė su OI. St. Claine Soames.
1913 m. gimė sūnus Petras.
1915 m. gimė duktė Heather.
1916 m. įsteigė vilkiukų (jaunesn. skau

tų) broliją.
1917 m. gimė duktė Betty.
1918 m. pirko dvarą, vardu Pax Hill (Tai

kos Kalva), Bentley, Hants (čia 
gyvena iki šiai dienai).

1920 m. pirmoji tarptautinė Jamboree Lon
done. B. P. išrenkamas viso pa
saulio skautų šefu.

1922 m. įsteigė skautus vyčius.
1923 m. išrinktas Oxfordo universiteto gar

bės daktaru.
1924 m. antroji tarptautinė skautų jambo

ree Danijoje.
1929 m. pakeltas į lordus. Trečioji tarpt. 

Jamboree Londone.
1932 m. H.22 Lietuvos Valstybės Prezi

dentas apdovanojo D. L. K. Gedi
mino I laipsnio ordinu.

1933 m. ketvirtoji tarptautinė Jamboree
Vengrijoje. Aplankė Baltijos skau
tus ir Lietuvos skautų sąskrydį 
Palangoje. Apdovanotas mūsų 
Gedimino Vilko ordinu.

1937 m. vasario mėn. 22 d. — 80-toji gi
mimo diena.

cCohcLo- 3L (LolsIuls

Jo 80 metų sukakčių proga.

Mano brangieji Broliai Skautai, man 
sukako 80 metų. Kaip tai jums atrodo?

Bet negaliu pasakyti, kad jaučiuosi 
daug senesnis už vieną kitą iš jūsų.

Berniuko amžiuje buvau šioks toks 
jūros skautas. Visa, ką tuo metu išmokau, 
padėjo man tolimesniam mano gyvenime.

Tapau kareiviu ir atlikau karo skauty- 
bę — tai buvo nepaprastas laikas.

Kariuomenėje išmokau tarnauti — t. 
y. atlikti savo pareigą neklausdamas ko
dėl ir žiūrėti pavojui, o, gal, ir mirčiai 
Į akis, jei pareigos to reikalauja.

Daug keliavau ir mano akys atsivėrė 
kitiems kraštams, kitoms tautoms ir jų 
papročiams.

Žaidžiau žaidimus ir jaučiausi sveikas; 
tirinėdamas pergyvenau daug įdomių 
nuotykių.

Taip, aš džiaugiausi gyvenimu, nors 
neturėjau jokių pinigų be tų, kuriuos 
pats užsidirbdavau.

Patyriau daug malonumų, bet po kiek 
laiko supratau, kad yra skirtumas tarp 
malonumo ir laimės.

Jums malonu linksminti^, eiti į kiną, 
spardyti futbolą arba valgyti skanius pie
tus.

Visa tai malonu, bet malonus jausmas 
baigiasi, kuomet baigėte žaisti arba val
gyti savo pietus.

Laimė yra kitoks dalykas: tai džiaugs
mas, kuris visuomet palieka su jumis ir 
kuris paprastai kyla ne nuo pasilinksmi
nimų, bet nuo gerų darbų, kuriais pade
date kitiems žmonėms.

Aštuoniasdešimt metų j ums, tur būt, 
atrodo labai ilgas laikotarpis, bet negaliu 
atsiminti, kuomet nebūčiau turėjęs dar
bo ir, kol turi darbo, savaime esi gerai 

nusiteikęs. Jeigu jums atrodytų, kad nė
ra kas dirbti, visuomet prisiminkite tuos, 
kurie reikalingi pagalbos — senus, li
guistus arba neturtingus žmones, kurie 
mielai priimtų pagalbos ranką.

Nors būtum pats neturtingas ir men
kas, bet yra žmonių, kuriems dar sunkiau 
gyventi, kuriuos senatvė, liga arba kitas 
sunkumas spaudžia.

Jeigu nueini, pralinksmini juos ir pa
dedi kiek Įstengdamas, keistas dalykas 
Įvyksta: sužinai, kad teikdamas laimės 
kitiems, pats daraisi laimingesnis.

Norėčiau, kad gyventumėte taip pat 
ilgai ir smagiai, kaip aš kad gyvenau. 
Galite tai pasiekti, jeigu išsilaikote svei
ki ir padedate kitiems. Pasakysiu jums 
paslaptį, kaip aš tai darau:

Visuomet stengiausi vykdyti skautų 
įžodį ir įstatus visuose savo veiksmuose. 
Jeigu pasielgsite pagal mano patarimą, 
turėsite pasisekimo gyvenime ir būsite 
labai laimingi, nors ir gyventumėte iki aš- 
tuonių dešimtų savo amžiaus metų.

O dabar prašau drauge su manimi pa
kartoti skautų Įžodį — ne kaip papūgos, 
bet galvodami apie kiekvieno žodžio pras
mę.

Pagerbkite didžiuoju saliutu ir šnibž
dėkite su manimi:

Aš pasižadu visomis jėgomis stengtis 
tarnauti

Dievui ir tėvynei,
padėti artimui ir
vykdyti skautų įstatus.
Dėkui. Linkiu jums ilgo ir laimingo 

gyvenimo ir daugybę smagių stovyklų.

Iš anglų kalbos
išvertė A. Saulaitienė.

Taip atrodė pirmoji skautų stovykla, ku
rią skautybės kūrėjas lordas R. Baden- 
Powellis suorganizavo 1907 m. Brownsee 

saloje.
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Džiugas draugovės narys.

Nežinau, ar džiaugtis, ar liūdėti: aš, 
Džiugas, Briedžių draugovės mėgiamas 
šuo, turiu supažindinti jus su savo sūnu
mi, kuris, tikiuosi, nepadarys man gėdos 
ateityje, bet kuriam turiu užleisti savo 
vietą dr-vėje ir skautų širdyse.

Bet leiskite man papasakoti visą, kaip 
įvyko.

Iš šešių mano įpėdinių tiktai vienas 
buvo visiškai panašus į mane. Pamatęs jį, 
draugininkas Petras sušuko:

— Jis gyvas tavo paveikslas, Džiuge. 
Visai toks pat, kaip atrodei mažas būda
mas. Norėčiau jį pasilaikyti.

Tai buvo nelengva girdėti. Nuo tos 
dienos, kada pradėjau tarnauti ponui Pet
rui, joks kitas šuo nesidžiaugė jo meile 
ir dėmesiu. Mes buvome neperskiriami 
draugai, kaip tinka ponui ir jo šuniui. 
Galima beveik sakyti, kad drauge užau
gome. Nebuvo nei judesio, nei žvilgsnio, 
kurio nebūčiau supratęs, bet ir ponas 
Petras mane gerai pažinojo.

Norėjau paslėpti savo pavydo jausmus, 
bet mano ponas juos nujausdamas pasa
kė:

— Nebūk liūdnas, mano bičiuli, — pa
sakė jis savo meiliu balsu, — niekuomet 
nemylėsiu kito šuns tiek, kiek tave my
lėjau, nors jis ir būtų tavo sūnus. Tau 
nėra lygaus draugo.

Aš pradėjau vizginti uodega ir pri
spaudžiau snukį prie pono kelių. Jis pa
dėjo šuniuką ant žemės ir paglostė mane.

— Visiems ateina laikas, kada reikia 
užleisti savo vietą kitiems, — kalbėjo jis 
toliau, — reikia paruošti sau įpėdinį. Aš 
nebesu skiltininkas; turėjau perduoti sa
vo pareigas kitam, jaunesniam ir tapau 
draugininkas.. Tas pats ir su tavim, mie
las Džiuge. Pasenai truputį, darbas sun
kiau sekasi. Nesi kaltas, kad akys nebe 
taip gerai mato ir klausa pablogėjo. Bet 
taip yra. Neužilgo mielai gulėsi ant 
minkšto kilimo ir šildysi savo kaulus prieš 
ugnį. Nereikia gėdytis senatvės, nes tavo 
jaunystė buvo labai graži. Daug padirbai 
ir daug draugų įsigijai.

Jis vis dar glostė mano galvą. Aš su
pratau, kad jam sunku pasakyti man tei
sybę, bet nebuvo kitos išeities. Paskuti
niu laiku ne kartą buvau nerangus, tą 

pats jaučiau. Vis dar turėjau gero noro 
ir pasiryžimo, bet senatvė mane paženk
lino.

Skautai, kurie iki šiol sveikino mane 
„labas, mielas bičiuli“, dabar sakė „labas, 
vargšeli, kaip jautiesi?“ ir, iš tikro, aš 
pasenau. Ant mano kadaise juodo snukio 
atsirado daug žilų plaukų.

Nenorėčiau, kad kas nors manęs gai
lėtųsi. Nors pasitraukiu iš aktyvios skau
tų tarnybos, vis dėlto nenutraukiu ryšių 
su visais savo buvusiais draugais, bet se
ku jų žygius iš tolo, linkėdamas geriau
sio pasisekimo.

Jeigu šitas pranešimas bus paskutinis 
ir aš atsisveikinsiu su jumis, neatsisaky
kite sutikti mano įpėdinį su tiek pat drau
giškumo, kiek rodėte man. Mes turime 
vieni kitus gerai suprasti, ir todėl papa
sakosiu jums šiek tiek daugiau apie savo 
sūnų.

Džiugo sūnus.

Po to, kaip pirmą kartą pamačiau jį, 
praėjo kelios savaitės. Mes, šunys, turime 
kitokį šeimos gyvenimą, kaip laukiniai 
žvėrys. Tėvas mažai rūpinasi savo mažy
čiais, bet motina auklėja juos tol, kol jos 
penas jai leidžia. Tuomet šuniukai atski
riami nuo savo motinos, parduodami arba 
dovanojami kitiems žmonėms. Astuonias 
savaites po savo gimimo dienos mano įpė
dinis atsirado skautininko Petro namuose.

Tos dienos niekuomet nepamiršiu. Bu
vau be galo pavydus. Negalėjau žiūrėti, 
kaip jie džiaugėsi mažu vilnų kamuoliu
ku. Nesmagu matyti, kaip dėdės ir te
tulės giria jūsų mažesnįjį broliuką. Gal, 
nejaučiate didelio pavydo, bet atrodo ne
teisinga kelti tokį triukšmą dėl mažo su
tvėrimo, kuris vis vien nieko nesupranta.

Prisipažinsiu, kad pakabinau nosį. 
Jaučiausi nereikalingas, nuskriaustas ir 
iššliaužiau į kiemą, kad galėčiau pasi
skųsti pats sau. Niekas nesirūpino ma
nim. Niekas net nepastebėjo, kad išėjau.

Langas buvo atdaras ir girdėjau kiek
vieną žodį. Štai, ponia Rimkienė, mano 
draugininko motina, kuri iki šiol mane 
visokiausiais būdais lepino, pasakojo su
sirinkusiems apie mano sūnaus grožį. To
mas Juozaitis, pono Petro geriausias drau
gas, pranašavo, kad jis bus puikus skau
tas ir visi kiti reiškė jam didelį pasitikė

jimą. Bet, skaudžiausia, net mano ponas 
nesigailėjo gražių žodžių, lyg manęs jau 
visai nebebūtų.

Džiugo sumanymas pabėgti.

Pavydas, baisus pavydas apėmė mano 
širdį ir aptemdė blaivų galvojimą. Kam 
dar delsti? Viskas aišku: reikia pabėgti 
ir niekuomet nebegrįžti; geriau palikti be 
namų, kaip pakelti pažeminimą.

Bet varteliai buvo uždaryti ir reikėjo 
laukti, kol juos kas atidarys. Išsitiesiau 
prieš virtuvės duris ir tykojau palankaus 
momento.

Tuo tarpu balsai viduje nutilo, bet man 
ir šiaip nebebūtų rūpėję išgirsti, ką ten 
kalbėjo: visos mintys įtemptai sukosi ap
link sumanymą pabėgti. Jeigu nepavyk
tų padaryti tai prieš vakarienę, liktų dar 
viena galimybė: iki šiol mano ponas vi-* 
suomet prieš guldamas eidavo su manim 
pasivaikščioti. Neturėdamas daug laiko, 
jis leisdavo man bent „pabėgioti aplink 
namus“, kaip jis sakydavo. Ta proga ga
lėčiau pasinaudoti ir viskas būtų baigta.

Šį vakarą, tačiau, mano ponas mane 
pamiršo.

Sutemo ir lankytojai nuėjo namo, bet 
niekas manęs nešaukė, niekas nešvilpė. 
Jaučiausi visų nuskriaustas ir norėjau 
mirti.

Pagaliau, — nežinau kiek laiko aš taip 
gulėjau susirietęs į nelaimingą kamuoliu
ką — mano ponas išėjo pas mane, laiky
damas šuniuką savo rankose.

— Štai, tavo tėvas, — pasakė jis jam 
ir galva parodė į mane, — jis visą popietį 
buvo pasislėpęs, tas senas pikčiurna. Pa
manyk — pavydi tiek amžiaus sulaukęs, 
ir kam dar, jeigu ne tau, savo sūnui!

— Nekalbėk taip, — pasakė ponia, kuri 
taip pat išėjo į kiemą, — Džiugas nėra 
senas pikčiurna. Mes patys kalti, kad juo 
nesirūpinome.

Petras maloniai nusijuokė.
— Teisybę sakai, Mamyte, kaip visuo

met. Mes žaidėme mažyčiu ir pamiršome 
savo ištikimąjį.

Jis įėjo į virtuvę ir padėjo mano sūnų 
į šiaudais išklotą dėžę. Tada pašaukė ma
ne ir tarė:

— Nesiimk viso to į širdį, mielas Džiu
gai. Juk žinai, kokios mes apie tave nuo-
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monės. Džiaukis, kad tavo įpėdinis taip 
širdingai priimamas. Pralinksmėk, drauge.

Prispaudžiau snukį prie pono kelių, 
kad nematytų gėdos mano akyse. Koks 
kvailys aš buvau! Geras skautas nebūtų 
nusiminęs ir slėpęsis* nuo kitų. Ne, jis 
būtų viską ramiai pakėlęs.

— Pasiilgai palakstyti, tiesa? — pa
klausė ponas, glostydamas mano ausis. — 
Nėra jau taip vėlu, bėkim, — ir atsisu
kęs į savo motiną pridūrė: — Neilgai už
truksime, Mamyte. Tuoj grįšime atgal.

Atsirado proga pabėgti. Nieko nega
lėjo būti lengvesnio, kaip pasislėpti krū
muose arba išnykti mažoje gatvelėje ir iš 
ten išbėgti iš miestelio. O paskui tegul 
manęs ieško! Ryto metą būčiau toli, toli 
nuo namų.

Petras linksmai sušvilpė ir pradėjo 
bėgti. Aš sekiau paskui kaip paprastai. 
Grynas oras maloniai veržėsi į mano plau
čius ir jaučiausi atsigavęs. Mėnulis iš
plaukė iš už debesų ir žvaigždės smagiai 
mirksėjo. Aplinkybės palankios pabėgti.

Sumanymas nepavyko.

Su kiekvienu žingsniu mano pasiryži
mas silpnėjo. Aš buvau nedėkingas bai
lys! Štai, kas aš buvau. Ar taip elgia
masi po ilgų malonių metų savo ponų na
muose? Ar taip jiems atsidėkojama?

Pabėgti būtų žema, niekšiška. Kaip 
būčiau gyvenęs kituose, ne savo ponų na
muose? Mano mintys grįžo į Petro ir 
mano jaunystę: kiek smagių buvo dienų!

Ir ką pagalvos apie mane visi draugo
vės skautai? Negražu persiskirti su ge
riausiais draugais pasaulyje dėl tokios 
menkos priežasties, tokio mažo šuniuko, 
kuris, be to, mano sūnus.

Pagaliau, reikia atsiminti ir mano ma
žytį: koks šuo jis užaugs, jeigu niekas jo 
nemokys? Ar geras tėvas vengia savo 
pareigų vaikams? Galėčiau pamokyti jį 
begales — to, ko nė vienas žmogus, nors 
jis ir labai stengtųsi, nesugebėtų jam pa
rodyti. Aš turėčiau padėti Petrui užau
ginti jį geru šunimi, štai, koks mano už
davinys.

Dar ilgai prieš tai, kaip baigėme savo 
pasivaikščiojimą, atsisakiau nuo minties

KAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
DANTYS KAIP PERLAI.

Rytų šalyje, turgavietės griovy gulėjo 
padvėsęs šuo ir visi juo biaurėjosi.

— Kaip šlykštu! — pasakė vienas ir 
atsisuko.

— Biauru! Kaip jis dvokia! — pasakė 
antras ir užspaudė savo nosį.

— Pažiūrėkite į jo išsikišusius šon
kaulius, — pastebėjo trečias.

— Neužtektų odos net vienai porai ba
tų raiščių, — pridūrė ketvirtas.

— Be abejo, — jis turėjo padvėsti, — 
pasakė penktas.

Tada pasigirdo švelnus balsas:
— Jo dantys baltesni už perlus.
Ir žmonės pasitraukė šnibždėdami:
— Tai turi būti Jėzus, nes niekas kitas 

nepasakytų gero žodžio apie tokį šunį.
Nizami. 

pabėgti. Nutariau ištesėti, nors ir būtų 
sunkiausia. Taip daro skautas.

Žymiai palengvėjusia širdimi grįžau 
namo. Iki šiol miegodavau būdoje, bet 
oras labai pablogėjo ir ponas leido man 
miegoti virtuvėje. Anksčiau niekuomet 
neatsišaldydavau, bet dabar ...

Įėjome pro užpakalines duris. Virtu
vėje mano sūnus gailiai cypė ir, pamatęs 
mus, išriedėjo iš savo dėžės.

— Gulk į lovą, — nusijuokė mano po
nas. — Nuobodu ir baisu vienam, tiesa? 
Bet štai tavo tėvas, jis tave paguos.

Kaip keista, kad mane vadina tėvu. 
Reikės priprasti prie to.

Žinojau, ką mažytis jautė: jis ilgėjosi 
savo motinos. Iki šios dienos jis gyveno 
jos globoje ir vakarui atėjus glausdavosi 
prie jos, kol praeidavo tamsios nakties 
valandos, kurių vaikai ir šuniukai vieno
dai bijo.

Padėjęs mažytį atgal į jo dėžę, ponas 
Petras užrakino duris ir palinkėjęs mums 
labos nakties, išsuko šviesą. Už valan
dėlės jo žingsnis suaidėjo kambariuose ir 
paskui viskas nutilo.

Keisti pergyvenimai.
Reikėjo miegoti, bet miegas nėjo. Iš

sitiesiau ant grindų šalia dėžės ir svajo
jau. Mėnulis švietė pro langą ir piešė 
klaikius raštus ant virtuvės sienų. Mus, 
šunis, mėnulio šviesa nepaprastai veikia: 
širdyje pradeda kažkas nerimauti ir norisi 
eiti medžioti. Tur būt, tai instinktas, už
silikęs iš tų laikų, kada dar gyvenome 
laukinį gyvenimą. Ar pastebėjote, kad 
šuo sukasi ir sukasi aplink patį save prieš 
guldamas? Tas paprotys taip pat labai 
senas ir jo reikšmė beveik užmiršta. Gy
vendami laukuose, šunes visuomet turė
davo sutrypti žolę, kad pasidarytų gerą 
guolį nakčiai.

Dovanokite, jeigu kartais nukrypstu 
nuo savo temos, bet, gal, jums įdomu su
žinoti šį tą iš mūsų gyvenimo.

Apie pusvalandį po to, kaip mano po
nas nuėjo gulti — mažytis visą laiką gai
liai cypė ir drebėjo — pasigirdo aštrus 
šuns balsas lauke. Spėju, kad ten lojo 
mūsų kaimyno namų sargas, senas vilkas.

Tada tolumoje atsakė kitas šuo ir taip 
eis nuo būdos prie būdos. Visuomet taip 
būdavo, kai mėnulis švietė.

Mažytis dar gailiau sucypė. Kokiam 
neaiškiam ir tamsiam pasaulyje jam teko 
atsidurti. Jis išsigando, atsikėlė ir minkš
tai iškrito iš dėžės. Už valandėlės jau 
pajutau jo šiltą snukutį ties mano galva.

Apsisukau ant antro šono ir leidau jam 
susiriesti prie mano krūtinės. Jis tuoj 
nustojo cypęs, ir aš jį raminau, kad nėra 
ko bijoti ir kad geras šuo niekuomet ne
kelia triukšmo, kai visi namuose miega.

Retkarčiais kaimynų šunų lojimas 
pertraukdavo nakties tylą, ir kiekvieną 
kartą mano sūnus pakeldavo savo gau
ruotą galvutę ir visas drebėdavo.

Paskutiniais mėnesiais mane dažnai 
apimdavo nuvargęs tingumas. Nors nie
ko ypatinga nebuvau veikęs per visą die
ną, jaučiausi pailsęs ir netrukus užmigau.

Kai pabudau, saulės šviesa jau veržė
si pro virtuvės langą. Šilti spinduliai, 
manau, mane greičiausiai buvo prikėlę, 
nes namuose dar viešpatavo tyla.

Nesuvaldomas sūnus.
Staiga prisiminiau šuniuką. Jo nebu

vo virtuvėje. Žinodamas, kokių šposų šu
niukai iškrečia, pakilau ieškoti savo sū
naus. Tiesą pasakius, ieškoti nė neteko, 
nes mano nosis aiškiai rodė, kur reikia 
eiti. Jis išėjo iš virtuvės tiesiai į ponų sa- 
lionėlį.

Kokioje būklėje aš jį radau! Jis buvo 
visas apkibęs plunksnomis, kurias išpešė 
iš gražios pagalvėlės. Ką pasakys ponia, 
atsikėlusi ir atėjusi į kambarį?! Ant grin
dų gulėjo suplėšyti skudurai ir visur bu
vo plunksnų, plunksnų...

Suurzgiau piktai. Šuniukas, kiek su
siraukęs, pakreipė galvą į šoną ir liežu
vio galu mėgino nulaižyti plunksną nuo 
savo nosies. Vaizdas buvo toks juokingas, 
kad turėjau nusišypsoti. Bet tuoj vėl su- 
rimtėjau ir išbariau jį už padarytą nuo
stolį. Jam tas nepatiko ir jis pradėjo 
trauktis, gal, bijodamas, kad jo nečiup
čiau savo dantimis. Juk to niekuomet ne
padaryčiau.

Bardamasis vaikiau savo sūnų aplink 
stalą, bet staiga jam atėjo į galvą, nubėgti 
laiptais aukštyn. Nelaimė, mūsų ponas 
išgirdo triukšmą ir išėjo pažiūrėti, kas 
įvyko. Dar didesnė nelaimė: mėgindamas 
prasilenkti su šuniuku, ponas Petras pa
slydo ir nukrito laiptą po laipto žemyn.

Draugininkas susižeidė.
Valandėlę jis gulėjo visai ramiai ir 

nejudėjo; po to jis bandė atsisėsti, bet 
dejuodamas vėl išsitiesė.

Ponia, rankšluosčiu šluostydamasi 
rankas, išbėgo iš savo kambario ir išsi
gandusi sušuko:

— Dėl Dievo meilės, kas atsitiko? Ar 
susižeidei, vaikeli?

Ji atsiklaupė šalia savo sūnaus ir pa
kėlė jį šiek tiek. Vargšas Petras, matyti, 
gerokai užsigavo, nes mačiau jį kietai su
spaudžiant lūpas.

— Tuoj praeis, Mamyte, — jis pasakė. 
— Paslydau, norėdamas praleisti šuniuką. 
Atrodė, kad Džiugas jį vaikė. Man koją 
skauda ir sprando negaliu pasukti.

— Galėjai užsimušti, — sumurmėjo 
ponia. Ji pažiūrėjo į mane ir griežtu to
nu pridūrė:

— Be reikalo bėgai paskui savo sūnų, 
Džiugai. Namai nėra žaidimo aikštė. Eik 
sau į virtuvę.

O, jeigu šuns galėtų kalbėti! Pasaky
čiau poniai visą teisybę ir nereikėtų eiti 
į virtuvę.

Po kiek laiko ponia atnešė šuniuką į 
virtuvę ir, padėjusi jį į dėžę, pasakė:

— Aš einu pas gydytoją, Džiugai. At
rodo, kad Petras rimtai užsigavo.

Ji visuomet kalbėdavo su manimi, ir 
ne kartą mano draugystė ją pralinksmin
davo. Bet šią dieną suteikiau jai skaus
mo.

Kai ponia išėjo, tuoj nubėgau į pono 
Petro miegamąjį. Jis gulėjo lovoje. Ne
žinodamas kaip pasielgti, padėjau galvą 
ant jo antklodės.

Petras atsisuko.
— Be reikalo tave kaltinau, mielas 

drauge, — pasakė jis. — Buvau nerangus, 
daugiau nieko. Nors neatrodo, kad galė
siu nueiti į sueigą. Gydytojas tikriausiai 

(Pabaiga 75 pslp.).
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DAR APIE SKAUTŲ VYČIŲ TIKSLUS. .

Apie skautų vyčių tikslus, skautų vyčių uždavinius, auklė
jimosi metodus ir panašiomis temomis buvo jau daug rašyta šio 
laikraščio skiltyse. Nemažai kalbėta apie tą ir 1935 m. pabaigoje 
Kaune įvykusiame skautų vyčių sąskrydyje.

Kiek rečiau, kaip teko patirti, skautų vyčių tikslai nagri
nėjami, aiškinami, papildomi skautų vyčių draugovėse bei atski
ruose vyčių būreliuose. O vyčiams tai turėtų būti labai varbu, 
aktualu. Kiekvienas sk. vytis ir kandidatas turėtų labai gerai ži
noti, koks yra vyčiavimo tikslas, kuo jis tikisi vyčiaudamas 
tapti, kokia yra to viso nauda.

Į skautus vyčius stoja ne tik skautai, skautavę nuo ma
žens, kurie dėl savo amžiaus skautų eiles apleidžia, bet ir šiaip 
jaunuoliai, prisižiūrėję skautiško gyvenimo, jo džiaugsmų, jo 
malonumų, norį, prisilaikydami skautų įstatų, gyventi skautų 
vyčių nuotaika ir siekti su jais bendrų tikslų.

Tiek vieni, tiek kiti, keliems broliams vyčiams pasiūlius 
ar pritarus, priimami į draugovę kandidatais. Kandidatai skau
tai tuoj susigyvena su draugove ir tampa aktyviais jos nariais, 
gerais skautais vyčiais; tik retesniais atsitikimais būna kitaip. 
Gi ne skautai, kaip tenka girdėti, ne visada draugovėje prigyja 
ir iš viso sunkiau įeina į skautiško gyvenimo vežas. Neretai 
kandidatas pradžioje pavyzdingai lanko sueigas, regis, labai do
misi skautų gyvenimu, skaito atitinkamą literatūrą, ir draugo
vė iš jo daug tikisi. Tik, žiūrėk, keletai mėnesių praslinkus, 
tas pats skautas vytis kandidatas pradeda neateidinėti į suei
gas, mažiau ar visai nesidomėti draugovės gyvenimu, jos veik
la, kol pagaliau ją užmiršta ir visai iš jos pasitraukia. Draugovės 
vadija ir kiti dr-vės skautai vyčiai galvoję įvairiai spėliodami, 
kodėl jis pasitraukė, bet ne visada atspėję kame glūdi pasitrau
kimo priežastis. O tų priežasčių tam gali būti daug. Aš ma
nau, jog labai dažnai pasitraukia skautas vytis kandidatas to
dėl, kad įstodamas į draugovę jis nebuvo pakankamai susipa
žinęs arba net visai nežinojęs skautų vyčių tikslų, siekių. Jei 
taip — atrodytų, kad mūsų tikslai yra blogi. Tačiau tikrumoje 
jis ne tikslų pabūgo, bet greičiausiai to kelio, kuriuo tikslai 
siekiami, nes jaunuoliams, kurie skautiško gyvenimo, jo nau
dos nesupras, eiti tuo keliu yra sunku.

Kad išvengus tokių bandymų, gal būtų gera ir naudinga 
skautui vyčiui kandidatui, dar oficialiai jo į vienetą nepriėmus, 
bent trumpai paaiškinti sk. vyč. tikslai, uždaviniai ir metodai. 
Ta pačia proga ir senieji skautai vyčiai bei skautai vyčiai kan
didatai įgytų daugiau naudingų žinių, ir prisimintų kas jiems 
jau buvo žinoma, bet gal pamiršta.

Čia, broliai vyčiai, gal reikėtų mums patiems dar geriau 
pažinti savo tikslus, siekius, daugiau sukrusti, daugiau propa- 
guotis ir savo žodžiais, veiksmais bei pavyzdžiais įrodyti, kaip 
mes (vyčiai) pagal savo įstatus gyvename, ko siekiame.

Mūsų tikslai yra kilnūs, gražūs. Mūsų įstatai gerbtini. To
dėl, galiu pasakyti, kad skautas vytis, sąžiningai siekdamas sa
vo tikslų ir sąžiningai vykdydamas savo įstatus, tikrai taps links
mas, sveikas ir naudingas pilietis!

Mes puikiai žinome, kaip malonu, džiugu kalbėtis bei turėti 
kokių reikalų su žmogumi, kuris yra linksmas, visada gerai nu
siteikęs. Mums taipgi yra žinoma, kaip bloga yra sirgti, kaip 
sergąs žmogus jaučiasi nelaimingu ir kiek rūpesčių, kiek var
go jis sudaro savo artimiesiems. Mes neabejojame, kaip gera 
būtų gyventi valstybėje, kur visi piliečiai būtų lojalūs, naudingi

oJTlil^inkapuii
Kodėl tyli šiandien tu, amžius apraudojęs, 
0, karžygių ir protėvių kape didingas? 
Gal išsiilgai praeities, kovų galingų,. 
0 gal liūdi, kad kardą pametė artojas?

Saulėtekiui tu skundiesi rasom pravirkęs, 
0 saulei leidžiantis tu vienišas meldiesi... 
0 gal liūdi, kad kuorų griuvėsius pelėsiai, 
Ir naujas Dievas jau globia artojo pirkią?

Kovas tu apraudojęs, priglaudei galiūnus ... 
Neliūsk, kad mes kardus išmainėme į dalgę: 
Mes naujo rytmečio aušras plačiai išžvalgę, 
Per .ilgus amžius liksime vėl tavo sūnūs.

J. Strakšys.

savo vyriausybei, savo tautai, juk ten nebūtų nei vagysčių 
nei plėšikavimų, nei bendrai nusikaltimų įstatymams.

Visa tai žinant, ar nereikėtų mums, broliai, dar geriau 
pažinti savo tikslus, dar geriau vykdyti savo įstatus ir pasi
ryžti rytoj būti dar geresniais, negu šiandie esame. Šie trys da
lykai, tai mūsų skautiško gyvenimo gairės ir pagal juos tikrai 
tapsime linksmi, sveiki, naudingi piliečiai. O tapę tokie, tikrai 
susikursime gražų ateities gyvenimą!

Kas yra linksmas ir sveikas žmogus? Tai lengva atsakyti. 
Kokį gi asmenį reikėtų laikyti naudingu piliečiu? Anglijos 
Gilwell Parko kursų vadovas, J. S. Wilson‘as, į šį klausimą at
sako taip: „naudingas, geras pilietis yra asmuo, kuris supranta 
ir vykdo savo ^pareigą Dievui, savo pareigą artimui ir pareigą 
sau pačiam“. Apie pareigą Dievui ir artimui nekalbėsiu, nes tai 
Įeina Į skautų obalsį ir jau buvo plačiai aiškinta. Pareiga sau 
pačiam yra labai svarbi žmogaus pareiga; nes norint sąžiningai 
daryti, reikia būti pačiam sąžiningam, o nesant tokiam, negali
ma tarnauti nei artimui, nei Dievui. Pareiga sau pačiam, tariant 
su p. Wilson, turi būti visada nukreipta į savo sielą, mintis ir 
kūną, nes siela nurodo mintims kaip galvoti, manyti, o mintys 
nurodo ką galvoti.

Taigi pareiga sau pačiam bus:
1. lavinti sielą sistematingu galvojimu,
2. lavinti mintis žiniomis ir
3. lavinti kūną praktiškai skautaujant gryname ore (miške).
Svarbiausia, tai trečioji pareiga, nes ji yra tas daigas, ,iš- 

ugdąs, išauginąs žmoguje pirmąją ir antrąją pareigą. O asmuo, 
tinkamai išugdęs šias tris pareigas, sako p. Wilsonas, susilauks 
gerų vaisių žmonėse ir didelę Dievo padėką.

Sk. vyt. K. Tr.

Skautai vyčiai ir žiemą, nebodami šalčių, stovyklauja.

fivrirt* dalyvaukite Biografijų konkurse. Konkursas baigsis III. 15.
DfOUQl y^dCllj Sąlygos yra paskelbtos Skautų Aido 62 pusi.
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25 METAI UKRAINIEČIŲ SKAUTIJAL
Pr. metais sukako ukrainiečių skautijai 25 metai. 

Šimtmečio ketvirtis didelio darbo, didelio pasiryžimo 
jaunuomenei, už didelę idėją. Tai yra džiaugsmingas 
jubiliejus, galįs didžiuotis savo nuveiktais darbais.

Greit po to, kai išsiplėtė didžioji idėja, sukurta Ba- 
den-Powellio ir pasklido po platųjį pasaulį, — atbalsiai 
pateko ir į ukrainiečius Haliče, kur 1911 m. laikraščiai 
kvietė ukrainiečių jaunimą į skautų eiles. Ši idėja rado 
entuziastingą jaunimo pritarimą, kurio nei kliūtys, nei 
pavergtos tautos persekiojimai, nei materialiniai sunku
mai negalėjo užgesyti.

Pirmieji pionieriai buvo P. Franko (garsiojo ukrai
niečių poeto sūnus), J. Cmola ir Dr. Tysovskyj (pastara
sis už savo triūsą ir sugebėjimą ir yra laikomas svar
biuoju ukrainiečių skautijos kūrėju).

Gražius vaisius rodė jau prieškarinis ukrainiečių 
skautų judėjimas, — plačiai sklido derlingais Ukrainos 
laukais skautiški šūkiai: Dievui, Tėvynei, artimui. Di
dysis karas tačiau pertraukė kilnų ir entuziazmo sukur
tą darbą.

Po karo ir vėl pradėtas nutrauktasis darbas, vėl 
skamba skautiška daina po miestus, sodžius, randanti 
pritarimo ne tik vidurinių, bet ir aukštųjų mokyklų mo
kinių tarpe. Kuriasi vilkiukai, skautai, skautės, vyčiai 
ir vyresnieji skautai, jiems padeda rėmėjų draugijos.

Ukrainiečiams skautams darbas vyko greit. Kas
metinės stovyklos, kursai, iškylos, ekskursijos gyvino 
darbo tempą. Buvo kuriamos skautiškos krautuvės, kny
gynai, muziejai, archyvai, vadų kursai. Leido keletą 
laikraščių, palaikė ryšius su užsienio skautų organizaci
jomis. Be grynai skautiškų darbų, ukrainiečių skautai 
dalyvavo ir savo tautos švietimo ir kultūrinimo darbe. 
Lankė sodžius su vaidinimais, parodėlėmis, referatais 
apie priešalkoholinę akciją, taupumą, švarą, sveikatą.

Tarptautinėje skautų sąjungoje Londone įsiregis
truoti, kaip savaranki organizacija, negalėjo, nes neturi 
savo valstybės.

1930 m. Haliče ukrainiečių skautų judėjimas buvo 
uždarytas — deja, tos pačios slaviškos tautos, — lenkų 
pastangomis. Tačiau nežlugo graži idėja, bet ir toliau gy
vena ukrainiečių skautuose, deja, viešumon gali pasiro
dyti tik toli nuo savo tėvynės — emigracijoje.

Draugingoji čekų tauta sutiko savo brolius slavus 
atvirom širdim, nebuvo tai vien tik broliška meilė, bet 
kartu ir slaviška meilė, kurią čia rado ukrainiečių skau
tai. Ypatingai pažymėtini geri santykiai su Prahos skau
tais (Švaz Junaku Skautu v Praze).

Padedant broliams skautams čekams, kūrėsi prie 
ukrainiečių gimnazijos Revnice skautų draugovės. Daly
vavo 1931 m. Prahoje slavų skautų stovykloje. 1932 m. 
Jičine dalyvavo 20 m. Riegrovy draugovės iškilmėse. 
Didelį pasisekimą turėjo ukrainiečiai skautai Jugosla
vijos skautų Jamborre Zahrebe 1932 m. Be to, minėjo 
daug sukakčių, dalyvavo stovyklose, suvažiavimuose. Pa
deda neturtingam ukrainiečių jaunimui, imdamas juos į 
savo stovyklas — juos nuoširdžiai materialiai sušelpia 
rėmėjų ir draugų ratelis Prahoje.

Organizacijos 25 metų minėjimas įvyko iškilmingu 
posėdžiu pr. m. lapkričio m. 29 d. Prahoje.

M. Gottliebora.

VASARIO M. 22 D.
Vasario m. 22 d. yra skautybės įkūrėjo lordo R. Baden- 

Powellio ir viso pasaulio skaučių šefės lady O. Baden-Powell 
gimimo diena. Ta pati diena yra ir viso pasaulio skaučių šven
tė — Mąstymo Diena, ji skiriama gilinti skaučių judėjimą, kad 
viso pasaulio tautos artėtų ir kad Dievo taika greičiau įsivieš
patautų žmonių širdyse.

Liuksemburgo skaučių sveikinimai Lietuvos skautėms vasario 
22 d. proga.

Mūsų draugėms lietuvaitėms.
1937 m. vasario mėn. 22 d.

Sesės skautės,
Liuksemburgietės skautės sveikina jus savo šūkiu: Soli

darumas! Susikibkime rankomis ir sudarykime aplink vi
są pasaulį vieną geros valios, susipratimo ir meilės grandinę.

(pas.) Knaff 
Vyriausioji Skaučių Vadė.

Škotijos skaučių tautinė stovykla.
Liepos m. 10—19 d. d. Škotijos skautės ruošia tautinę sto

vyklą, į kurią kviečia visų kraštų skautes. Iš Lietuvos yra kvie
čiamos 4 atstovės. Po stovyklos manoma surengti ekskursiją į 
Edinburgh‘ą ir Glasgow‘ą. Stovyklavimas kaštuos apie 30 litų.

Norvegijos skaučių tautinė stovykla.
Liepos m. 8—16 d. d. Norvegijos skautės ruošia tautinę 

stovyklą pietinėje savo krašto dalyje, šalia Mandel miestelio ir 
labai gražaus jūros kranto, kur stovyklaujančioms bus įrengtos 
maudyklės.

Stovyklautojos bus suskirstytos grupėmis, kurių kiekviena 
turės savo atskirą virtuvę. Be asmeniškų stovyklinių daiktų, 
kiekviena turi dar atsivežti palapines ir virtuvės reikmenes. 
Stovyklos mokestis — 15 norvegiškų kronų. Į šią stovyklą iš Lie
tuvos yra kviečiama 10 skaučių.

Šveicarijos skaučių stovykla.
1936 m. liepos mėn. turėjusi įvykti Šveicarijos skaučių sto

vykla atidėta š. m. rugp. m. 3—11 d. d. Į šią stovyklą šveica- 
rietės kviečia po dvi atstoves iš kiekvieno krašto. Stovyklavi
mas ij? ekskursija kaštuos apie 25 šveic. frankus. Už kitas numa
tomas ekskursijas reikės mokėti atskirai. Palapinės svetimtau
tėms bus duodamos. Stovyklos programoje, be bendrų pašne
kesių, žaidimų, laužų ir k., dar numatomi specialių dalykų kur
sai, apima pionieriją, pirmąją pagalbą, draugininkių ir skilti- 
ninkių lavinimą.

1937 m. tarptautinė paroda Paryžiuje.
Šiais metais Prancūzijoje yra organizuojama tarptautinė pa

roda; prasidės ji pradžioje vasario. Tą proga Prancūzijos skau
tės ruošia nuoširdžiai priimti kitų kraštų skautes, kurios ke
tina tuo laiku atvykti į Prancūziją, ir numato kai kurių gali
mumų lengvatų atžvilgiu. Norinčios galės ir dalyvauti stovyk
lose, kurių daug bus tuo laiku įvairiose Prancūzijos krašto 
vietose.

SKAUTŲ ESPERANTININKŲ KRONIKA.
Olandijos katalikų skautų žurnalas „Goudland“ nuolat ski

ria savo žurnale vietos Esperanto skyriui, kurį veda p. J. M. B. 
Elias iš Haarlemo, skautų esperantininkų s-gos bendradarbis.

Olandijos miesto Roterdamo skautai organizuoja propagan
dą, kad Esperanto kalba būtų naudojamasi artimiausioje jam
boree. Jie prašo visus skautus esperantininkus, nors jie į jam
boree ir neatsilankys, siųsti pritariamus laiškus adresu: s-ino 
M. P. van Duikeren, skolt-fratino, Stationsweg 20 B. Rotterdam. 
Olandija.
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4. Šaudymo rungtynės.
Kai Mabel apie astuonias dienas buvo 

pabuvusi forte, seržantas vieną rytą buvo 
pašauktas pas Osvego forto komendantą, 
majorą Luudy, ir sužinojo, kad jam reikia 
pakeisti Tūkstančio Salų įgulą. Ūkvedys, 
leitenantas Muiras, norėjęs vadovauti, ga
lėjo keliauti drauge tik savanoriu.

Seržantas tuoj pasiruošė ir rūpestingai 
pasirinko sau žmonių.

— Viskas paruošta, Jūsų Malonybe, — 
pasakė Dunhamas.

— Kareivius reikia pakeisti. Išvykti, 
vėliausiai, reikės poryt.

— Jaunasis Jasperis Vesternas, ko
manduojąs „Debesį“, yra visada pasiruo
šęs. Tai vyrukas, kuriuo galima pasiti
kėti.

— Ar Jasperis Vesternas irgi vyks? 
Aš maniau, kad laivui vadovaus jūsų svai
nis Kapas.

— Aš norėjau paimti jį ir ūkvedį, bet 
juodu, tur būt, keliaus savanoriais. Nėra 
jokios prasmės jaunąjį Jasperį pažeminti. 
Mano svainis per daug niekina gėluosius 
vandenis.

— Na, darykit, kaip išmanote. Ar ir 
Pėdsekys drauge keliauja?

— Taip, jei leisite. Jam ir Čingach- 
gukui bus ten kas veikti.

. — Na, seržante, linkiu jums laimės. Tik 
grįždami sunaikinkite tvirtoves, kad ne
liktų priešui. Taigi keliaukite su Dievu.

Bet kai seržantas buvo jau netoli du
rų, majoras jį vėl pašaukė.

— Aš ir pamiršau jums pasakyti, kad 
rytoj bus šaudymo rungtynės. Jų norėjo 
ir jas suruošė jaunieji karininkai. Paauk
suotas parako ragas, odinis parako maiše
lis ir šilkinė moteriška skrybėlaitė bus 
dovanos nugalėtojams. Skrybėlaitę lai
mėj usis galės padovanoti mylimajai, — 
pajuokavo majoras.

— Ar ir Pėdsekys dalyvaus rungty
nėse?

— Jei tik norės. Bet paskutiniu laiku 
jis tokiais dalykais neužsiiminėja. Jis gali 
elgtis, kaip nori.

Seržantas atsisveikino ir nuėjo ieškoti 
Pėdsekio, kad prikalbintų dalyvauti rung
tynėse.

Į vakarus nuo forto, ant ežero kranto, 
buvo kertami krūmai ir daroma aikštė.

Šimtas žingsnių atstu buvo pastatytas 
taikinys. Tai buvo paprastas baltas skri
tulys, kurio viduryje buvo matyti juoda 
žvaigždė, vadinama jaučio akis. Šauti rei
kėjo laisvai stovint, niekur nesilaikant. 
Ponioms buvo paruošti suolai. Pirmame 
suole sėdėjo trys karininkų žmonos ir jų 
dukters. Už jų sėdėjo Mabel ir žemesnių 
karininkų žmonos.

Majorui Lundy davus ženklą pradėti, 
daug geriausių šaulių be jokio laipsnių 
skirtumo išėjo į šaudymo vietą. Jei ku
ris pirmą kartą nepataikė, tas pagal rung
tynių taisykles negalėjo toliau šaudyti. 
Jau kai kurie buvo laimingai į skritulį 
pataikę, kai pasirodė nauji dalyviai: ma
joras Dunhamas, Muiras, Jasperis ir Pėd

J. E. Cooper

(Tęsinys iš 2 nr.).

sekys. Pastarasis buvo be savo garsiojo 
šautuvo „Killdeer“.

Majoras išėjo į priekį, nutaikė iš iš
šovė, bet skritulio • visai nekliudė.

— Majorui Dunhamui toliau šaudyti 
negalima, — sušuko jo adjutantas tokiu 
balsu, kad senesnieji karininkai tuoj su
prato, jog viskas padaryta iš anksto susi
tarus. Jaunesnieji šauliai buvo labai pa
tenkinti tokia lygybe, su kuria buvo vyk
domi rungtynių įstatai.

— Dabar eilė ponui Gėlajam Vande
niui, — tarė Muiras. — Pataikykit geriau, 
negu majoras.

Jasperis nuėjo į vietą ir greit iššovė. 
Kulka įsmigo į patį jaučio akies vidurį; 
tai buvo lig šiol geriausiai pavykęs šūvis.

— Tai geras šūvis, bet buvo truputį ir 
baimės, — tarė Muiras, — nes aš pastebė
jau, kad jūs ne visai tiksliai iššovėte. Bet 
dabar, mano ponios, gerai žiūrėkite: aš 
jums parodysiu tikrą šūvį.

Su ypatingu grakštumu ūkvedys atsi
stojo savo vietoje. Jis taikė labai ilgai ir 
su dėmesiu leido ir kėlė šautuvą, kol 
pagaliau iššovė.

— Visai nepataikyta į skritulį, — 
džiaugsmingai buvo pasakyta nuo taikinio.

— Negalimas daiktas, — sušuko per
pykęs Muiras. — Tai negali būt. Mano 
gyvenime dar taip neatsitiko.

— Na, — tarė majoras Lundy, juokda
masis, — dabar atsitiko. Šūvis, matyt, 
buvo netikęs.

— Ne, ne, — pastebėjo Pėdsekys, ei
damas į jų tarpą. — Nors jis ir ilgai tai
kė, bet nėra blogas šaulys. Jo kulka yra 
ant Jasperio kulkos.

Apžiūrėjus skritulį, iš tikrųjų pasiro
dė, kad antroji kulka yra ant pirmosios, 
toje pačioje skylėje.

Labai patenkintas Muiras pastebėjo, 
kad šaudymo mokslas labai daug gali pa
daryti. Jis norėtų matyti, kas galėtų jį 
nugalėti.

Kai į priekį išėjo Pėdsekys, Muiras už
protestavo: su savo „Killdeer“ jis nepri
valąs dalyvauti rungtynėse.

— „Killdeer“ šiandien tylės, — paaiš
kino juokdamasis Pėdsekys. — Aš šaudy
siu Jasperio šautuvu.

Visi žiūrėjo susidomėję. Pėdsekys vi
sai laisvai atsistojo savo vietoje ir pakėlė 
šautuvą. Jis taikė minties greitumu. Pa
rako dūmams apie galvą išnykus, jis jau 
stovėjo atrėmęs šautuvą į žemę ir, padėjęs 
ranką ant vamzdžio, šypsojosi.

— Man rodos, Pėdseky, kad ir jūs ne
pataikėte į skritulį, — juokėsi majoras.

— Taip tvirtinti yra rizikinga, majore. 
Aš tik nešovęs negaliu pasakyti, kur rei
kia. Jeigu vamzdyje buvo kulka, tai jūs 
pamatysite, kad ji abi pirmutines dar gi
liau įmušė.

Apžiūrėjus, šis tvirtinimas buvo pa
tvirtintas.

— Na, ūkvedy, dabar dalykas eina apie 
tai, kas giliau įmuš vinį, bet galutinai, tur 
būt, tik bulvė nulems laimę.

— Nebūkit taip išdidūs. Jūs pamaty
sit, kad reikalą turit ne su vaiku.

— Ne, ūkvedy, aš nenoriu jūsų prity
rimo paniekinti. Jūs jau daug metų šau
dote ir esate pavyzdingas šaulys. Apie 
mūsų sugebėjimą šaudyti galės spręsti 
seržanto duktė.

— Gerai, ji galės spręsti, ir mes jai pa
dovanosime dovaną, nes vienas mūsų ją 
tikrai gaus.

Prie antrų pirmenybių reikėjo patai
kyti į paprastą geležinę vinį su spalvuota 
buože. Ji buvo tik truputį įsmeigta. Šauti 
galėjo tik tie, kurie pirmiau buvo į jaučio 
akį pataikę.

Trys pirmieji iš šešių rungėjų į vinį 
visai nepataikė. Po jų šovė ūkvedys. Nors 
prieš šaunant buvo išmėginęs visus sto
vėjimo būdus, jo kulka numušė tik dalį 
vinies galvutės ir įsmigo šalia jos. Tai 
buvo šūvis, kurio dar visai neužteko, kad 
šaulį iš tolimesnio šaudymo dalyvių skai
čiaus pašalintų.

— Jūs' turite dar truputį pasilavinti,— 
sušuko juokdamasis Pėdsekys. — Jei pa- 
klausysit mano patarimo, tai* šaudydami 
nebūkit taip sustyrę — tada geriau išeis. 
Dabar Jasperis parodys, kaip reikia į vinį 
pataikyti.

Jasperio kulka įkalė vinį į skritulį pu
sėtinai giliai.

— Dabar vinį vėl ištraukit, — liepė 
Pėdsekys. — Naujos nereikės, nes galvutė 
dar pakankamai spalvuota. Per šimtą 
žingsnių aš pataikysiu į viską, ką tik ga
liu matyt.

Kulka pataikė į vinį ir įkalė į medį; 
išsiplėtęs švinas pridengė vinies buožę.

Prisiartino trečias ir paskutinis bandy
mas. Muiras tuoj nuėjo į savo vietą. Dvi
dešimt žingsnių nuo šovimo vietos turėjo 
kas nors atsistoti ir, šauliui davus koman
dą „mesk“, išmesti aukštyn didelę bulvę. 
Ją reikėjo peršauti ore.

Tai buvo sunkus uždavinys, Muirui 
pirmą kartą pasitaikąs, ir jis turėjo mažai 
vilties pataikyti. Ir iš tikrųjų jo kulka 
bulvės net nepalietė.

— Blogi dalykai, ūkvedy, — tarė juok
damasis Lundy. — Reikalas dabar tik tarp 
Jasperio ir Pėdsekio.

— Ar bus vis tiek, ar į vidurį, ar į 
kraštą pataikysiu, majore, ar reiks šauti 
dvi bulves? — paklausė Pėdsekys.

— Jei bus pastebimas skirtumas — už
teks vieno karto.

— Man tai baisus momentas, Pėdse
ky, — sušnibždėjo Jasperis.

Pėdsekys nusivedė bičiulį į šalį, kur 
niekas jų kalbos negalėjo girdėti.

— Išrodo, kad šiuo dalyku jūs labai 
susirūpinę, Jasperi, — tarė jis jaunuoliui, 
su gailesčiu žiūrėdamas.

— Taip, Pėdseky, — atsakė šis. — Pri-
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sipažįstu, kad niekad nebuvau šitokioj 
būklėj.

— Tai jūs norit mane, seną savo drau
gą, pažeminti?

— Teisybę sakant, aš norėčiau panelei 
Mabel padovanoti skrybėlaitę.

Pėdsekys slapta pažvelgė į jaunąjį bi
čiulį.

— Tai, vadinasi, jūs norite ... Bet, — 
tarė jis pagalvojęs, — bet su abiem bul
vės jums niekad nepasiseks.

— Tai aš žinau ir dėl to esu toks ne
ramus.

— Žmogus yra nuostabus tvarinys. Bet 
nieko — nebijok. Susivaidyk ir eik į sa
vo vietą. Bet į kraštą aš mažiausiai turiu 
pataikyti. Taip, būkit ramus.

— Aš taip stengsiuosi, tarsi nuo to pa
reitų mano gyvybė.

Jasperis nuėjo į vietą; bulvė buvo iš
mesta ir, iššovus, pasirodė, kad kulka per
ėjo visai netoli vidurio.

— Tai yra vertas jūsų konkurentas, — 
pasakė majoras Dunhamas. — Tikiuosi, 
kad mes matysim dar porą gerų šūvių. 
Reikės, tur būt, mėgti du kartus.

— Nuostabus tvarinys yra žmogus, — 
murmėjo Pėdsekys, nepaisydamas majo
ro žodžių. — Mesk!

Kai bulvė pasiekė aukščiausią tašką, 
pokštelėjo šūvis. Šūvis atrodė taikytas 
labai rūpestingai, ir dėl to visi nustebo, 
kai paskelbė:

— Tik į kraštą, tik į kraštą pataikyta.
— Tai Jasperis lieka nugalėtoju? — 

paklausė nustebęs majoras.
— Taip, skrybėlaitė jo, — ramiai atsa

kė Pėdsekys, pasitraukdamas iš savo vie
tos.

— Nuostabus tvarinys žmogus, — vėl 
murmėjo Pėdsekys: — nepatenkintas savo 
išgalėmis, jis trokšta ir to, ko Apveizda 
jam nesuteikė.

Su džiaugsmu spindinčiu veidu Jaspe
ris padovanojo skrybėlaitę Mabel.

— Dėkoju jums, Jasperi. Tai bus man 
atminimas apie kelionę, kurioj aš tik jūsų 
dviejų pagalba išlikau gyva.

— Eikš, Jasperi, — pašaukė jį Pėdse
kys. — Mes pažiūrėsim, ką gali kiti vyrai.

Kai po šaudymo Mabel grįžo namo, 
Pėdsekys priėjo prie jos. Jis pažiūrėjo į 
mergaitę ir tarė:

— Jasperis jums padovanojo skrybė
laitę gal ir ne visai teisėtai.

— Bet juk jis gerai pataikė!
— Taip, kulka perėjo per bulvės vi

durį. Kad ir kitas būtų taip pataikęs, vis 
tiek dar nebūtų nugalėjęs.

— Bet niekas taip nepataikė, — sušu
ko Mabel, bet, pastebėjusi nusiminusį 
Pėdsekį, tuoj nusiramino.

— Teisybė, Mabel, niekas taip nepa
taikė, bet jūs turite matyt, kaip galima 
pataikyt! Matote viršuje mūsų galvų 
skrajojančias žuvėdras?

— Taip, Pėdseky, aš matau jų gana 
daug.

— Na, gerai — matot ten dvi, kurios 
skrenda viršuj viena antros, — pasakė jis, 
keldamas savo šautuvą.

Atstumas tarp žuvėdrų buvo keletas 
metrų. Sudrioksėjo šūvis, ir abu paukš
čiai negyvi nukrito netoli į ežerą.

Pėdsekys ramiai nuleido šautuvo buo

žę ant žemės ir juokėsi savotiškai, ilgai ir 
širdingai.

— Štai, mielas vaike, ką aš vadinu šū
viu. Dabar jūs matote, kaip mokėdamas 
šaudyti, aš mielai perleidau Jasperiui šios 
dienos garbę.

Bičiuliškai atsisveikinęs, jis išnyko už 
sustiprinimų.

5. Kelionė į Tūkstantį Salų.

Keletu valandų vėliau, mes randame 
Pėdsekį, Kapą ir Mabel ant forto bastio
no, besigėrint puikiu reginiu, kurį teikė 
blizgantis veidrodžio lygumo ežeras. Nors 
ir nenoromis, bet jo gražumą turėjo pri
pažinti ir Kapas.

— Vis tik jūsų ežeras yra menkas ir 
nieko negalima iš jo laukti. Bet aš no
rėčiau ką nors apie mūsų pradėto darbo 
tikslą sužinoti.

— Nors garnizone apie tai neturi būti 
kalbama, bet nėra didelė paslaptis. Juk 
ir mes abu priklausome ekspedicijai. Jūs 
žinote, kas suprantama Tūkstančio Salų 
vardu?

— Taip, bet aš esu tikras, kad ten nėra 
jokios tikros salos ir vietoj tūkstančio — 
nedaugiau, kaip dvi ar trys.

— O ne, kapitone. Nors aš ir geras 
akis turiu, bet vis dėlto tų salų suskai
tyti negalėjau.

— Na, ne visi gali daug suskaityti. Aš 
labai abejoju, ar tokiame plotelyje van
dens gali būti tikra sala. Ką jūs iš tik
rųjų vadinate sala, Pėdseky?

— Žemę, iš visų pusių apsuptą van
dens.

— Dabar — koks yra tikslas mūsų ruo
šiamos kelionės?

— Aš jums pasakysiu, nes jūs esate 
seržanto svainis. Šis vanduo tęsiasi nuo 
vieno didelio ežero ligi kito, ligi Erio eže
ro, kuris yra taip pat didelis, kaip ir On
tario. Iš ten upė teka į jūras ir toj vie
toj, kur ji virsta lyg ežeru, yra Tūkstan
tis Salų. Už šių salų prancūzai turi Fron- 
tenako uostą ir toliau už jo fortą. Savo 
prekes jie gabena upe prieš vandenį ir 
paskui ežero pakraščiais.

Majoras Lundy siunčia šį( būrį, kad 
ant vienos tų salų stipriai užkeltų koją ir 
atkirstų prancūzų valtis. Mes esame ant
ra pamaina. Dar nieko gero nenuveikta; 
tik sugauta keletas valčių, pilnų indėnų 
„gėrybių“. Dabar turi būt padarytas dar 
vienas bandymas. Jasperis gerai žino ke
lią, o seržantas yra judrus ir sumanus 
vadas.

Ežere buvo matyt pasiruošęs iškeliauti 
Jasperio vadovaujamas kuteris „Debesis“.

Senas jūrininkas sekė visas smulkme
nas su pašiepiančiu žvilgsniu. Ir pačiame 
laive ir darbo atlikime jis rado daug ką 
peiktina, neiškeldamas jokių gerų ypaty
bių. Pėdsekio prieštaravimai, kad prityrę 
jūrininkai „Debesį“ pripažino geru laivu 
ir kad Jasperis su juo gana gerai moka 
elgtis, buvo nepalankiai sutikti. Jis sa
kėsi neprivaląs pradėt skaičiuoti laivo 
trūkumus, nes jų ir taip daug esą.

Nepatenkintas jo bereikalingu peiki
mu, Pėdsekys nusigręžė. Tuo tarpu Jas
peris iškėlė keletą būrių, ir laivas taip 
lengvai lėkė į priekį, kad Kapas nenorė
damas turėjo pagirti. Prieplaukoje Jas

peris liepė nuleisti inkarą ir laukė ke
leivių.

— Jasperis yra apsukrus vyrukas, — 
pasakė ateidamas seržantas Dunhamas. — 
Eikite šen: už pusės valandos mes turime 
būti pasiruošę iškeliauti.

Sunešus reikalingus krovinius, būgno 
signalai sušaukė ekspedicijos kareivius, ir 
laivas, visai sutvarkytas, buvo pasiruošęs 
išplaukti. Be mūsų pažįstamųjų, buvo 
dar dešimt eilinių kareivių ir du puskari
ninkiai. Iš moterų buvo tik Mabel ir vie
no kareivio žmona.

Kai viskas buvo atlikta, seržantas grįžo 
dar kartą į krantą, išklausyti paskutinių 
Lundy įsakymų. Jis galėjo pasisakyti, 
kad visi įsakymai buvo gerai atlikti. Sa
vo darbui jis buvo išsirinkęs geriausius 
kareivius.

— Jie bus jums reikalingi, seržante. 
Tai bus paskutinis bandymas; jo pasise
kimas labiausiai nuo jūsų ir Pėdsekio pa
reina.

— Galite pasitikėti mumis abiem, pone 
majore.

— Ar jūs kartais neabejojate jaunojo 
Jasperio Vesterno ištikimumu?

— Ne, jis viską atlieka, ko tik iš jo 
galima reikalauti.

— Būdamas mažas, jis yra buvęs pran
cūzų kolonijose. Ar neturi jis prancūzų 
kraujo savo gyslose?

— Nė lašelio, pone majore.
— Kaip jis atsirado pas prancūzus? Jų 

kalbą, kaip aš girdžiu, jis gana gerai su
pranta.

— Kai jo tėvai mirė, jis buvo atiduo
tas vienam mūsų jūrininkui ir taip pra
dėjo jūrininko gyvenimą. Jis buvo mo
komas anoj pusėj ežero, kur prancūzai 
jau seniai turėjo daug laivų. Ten jis iš
moko ir prancūzų kalbos ir jūrininkystės. 
Dabar jis savo darbo specialistas.

— Bet ar jis ir ištikimas? Aš gavau 
anonimišką raštelį, kuriame mane dėl jo 
perspėja. Jis galįs būti priešų papirktas. 
Toliau būčiau gavęs daugiau pranešimų.

— Anonimiški pranešimai yra neverti 
jokio dėmesio.

— Taip, bet ten dar pasakyta, kad jis 
jūsų dukterį tik todėl atvedė į fortą, kad 
įsigytų mūsų pasitikėjimo. Esą, norima 
paimti visi keleiviai ir kuteris.

— Tai visai gudrus įtarimas, bet aš 
tuo netikiu. Jei Pėdsekys būtų niekšas, 
tai juo galėtų būti ir Jasperis, bet senu 
medžiotoju tikrai ir visiškai tikiu, kaip ir 
jumis, pone majore.

— Žinoma, juo aš neabejoju, bet Jas
peris nėra Pėdsekys. Aš juo tikėčiau, jei 
jis nemokėtų prancūziškai. Laiškas ver
čia mane pagalvoti. Kiekviename žings
nyje būkite atsargūs, seržante, ir, jei bus 
reikalinga, suimkit Jasperį, o kuterio va
dovavimą perduokite savo svainiui.

— Taip, padarysiu, kas bus galima.
— Dabar duokite man savo ranką ir 

likit sveiki. Tepadeda jums Dievas. Tu
rėkit Jasperį akyse ir, jei kiltų sunkumų, 
pasitarkite su ūkvedžiu. Po keturių sa
vaičių, aš tikiuosi, jūs nugalėtoju grįšite.

Seržantas širdingai pakratė Lundy ran
ką ir nuėjo žemyn prie kuterio, susirūpi
nęs gautomis žiniomis. Nąrs jis ir labai 
vertino Jasperį, bet perspėjimas vis dėlto
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kėlė nepasitikėjimo. Inkaras buvo iškel
tas, ir kuteris išvyko į atvirą ir tamsų 
ežerą.

Seržantas pasišaukė Pėdsekį į šalį ir 
pranešė visa, ką buvo girdėjęs. Bet šis 
neigė kiekvieną įtarimą.

— Jokiu būdu netikėsiu, kol pats pa
tirsiu. Būtų gera pasitarus su jūsų svai
niu.

Į Pėdsekio klausimą, ar jis kartais šį 
vakarą Jasperyje nepastebėjo ką nors ne
paprasto, Kapas atsakė neigiamai. Bet 
sužinojęs, kad Jasperis moka prancūzų 
kalbą, susimąstė.

— Bet tai nėra joks faktas, kuris liu
dytų apie Jasperio neištikimumą. Aš kal
bu mingų kalba, bet niekas nedrįs tvir
tinti, kad aš esu minga.

— Tai gali būti visaip — Jasperis kal
ba prancūziškai, ir tai yra įtartinas da
lykas, ir dar toks, kad mes turime rimtai 
susirūpinti ir Jasperį akylai sekti.

— Taip ir bus, — tarė seržantas. — Jei 
aš turėsiu Jasperį areštuoti, tai tikiuosi 
tavo pagalbos, broli Kapai.

— Ir aš neleisiu savimi nusivilti, o tu 
tada sužinosi, ką gali padaryti laivas.

Pėdsekio pasiūlymą, kad Jasperio rei
kia atvirai paklausti, abu vyrai atmetė. 
Seržantas paaiškino, kad tik jis dabar 
esąs atsakingas ir kad daugiau nieko ne
lieka, kaip tik laikyti atdaras akis.

Laivas ramiai slinko į priekį. Kai tie 
trys vyrai sugrįžo ant dangčio, Jasperis 
įsakė leisti kuterį pagal krantą.

— Ar jūs norit arčiau prie mūsų kai
mynų prancūzų priplaukti? — paklausė 
Muiras.

— Ne, pone Muire. Vėjo verčiamas aš 
laikausi šios krypties. Tik netoli kranto 
jis kiek smarkiau pučia.

Kapas įėjo į tarpą ir abejodamas pa
klausė, ar jis turi ant laivo pakankamai 
virvių. Jasperis atsakė, kad jų čia visuo
met yra, nes dažnai tenka vartoti. Ry
tuose dažnai siaučia audros, ir vėjas iš
kyla labai staigiai.

— Ar jūs nemanote, Jasperi, — pa
klausė Pėdsekys, — kad prancūzai laiko 
šnipų šiapus ežero?

— Mes tai žinome, Pėdseky. Pereito 
pirmadienio naktį vienas buvo netoli for
to. Indėnas ir prancūzų karininkas buvo 
atplaukę į rytų krantą.

— Tai labai panašu į išdavimą, — su
šuko Kapas. — Kokiu būdu sužinota apie 
šnipus?

— Cingachgukas rado kareiviško bato 
ir makarino pėdas. O kitą rytą vienas 
mūsų medžiotojų matė Frontenako linkui 
plaukiančią valtį.

— Ir jūs nesistengėt ją pagauti? — pa
klausė Kapas.

— Vandenyne tai, gal būt, ir yra gali
ma, — tarė Pėdsekys, — bet ne čia; van
duo teka nevienodai, ir jokių manevrų 
padaryti negalima.

— Kam reikalingi manevrai, jeigu se
kamas daiktas matomas? — sušuko ne
kantriai Kapas. — Tai jau dar kartą pa
našu į išdavimą.

— Jūs nepagalvojate, pone Kapai, kad 
tošinės valties gaudymas yra ilgas, o ti
kėtis pasisekimo beveik negalima.

— Užtenka ją tik prie kranto privyti.
— Bendrai, jūs apie plaukiojimą šia-

ĮĮ V A D B y M & D
KODĖL SKAUTYBĖ TOKIA POPU

LIARI.
Neseniai vienas skautas Rotary klubui, 

Indijoje, papasakojo nuostabią istoriją.
Prieš 12 metų jis pataręs didelių pa

taisos namų vadovybei, kad skautų drau
govė galėtų padėti ten esantiems berniu
kams išaiškinti jų problemas. Jam buvo 
atsakyta, kad tai neįmanomas dalykas, dėl 
to, kad be ginkluotų sargų nebuvo gali
ma tvarkos palaikyti, o drausmė rėmėsi 
tik pliekimu.

Tačiau tam skautui buvo leista lanky
tis institute kartą savaitėje, kad jis ten 
įvestų skautiškų žaidimų. Neužilgo jam 
buvo leista tenai ir apsigyventi. Kai jis 
vėliau, po trejų metų vėl grįžo, rado nuo
stabių permainų. Nebebuvo ginkluotų 
sargybinių, plakimai buvo užmiršti. Ber
niukai, skautų garbei, buvo leidžiami at
lankyti savuosius ir laiku sugrįždavo ins
titutam Ir iki šiol nė vienas berniukas 
nėra neišpildęs savo pažado. Kokia pa
slaptis glūdi skautų sąjūdyje, kad gali pa
daryti tokius stebuklus, kaip šitas? Ko- 

me ežere mažai suprantat, jei sakote, kad 
lengvas dalykas tošinė valtis prie kranto 
privyti.

Tačiau Kapas pasiliko mažai įtikintas. 
Jis pasišaukė seržantą ir Pėdsekį į šalį, 
kad duotų naujų faktų Jasperio neištiki
mybei išrodyti. Bet nieko dar nebuvo 
galima nuspręsti, kol naujas įvykis ką 
nors apie Jasperį pasakys.

Jasperis parodė Pėdsekiui medžio žie
vės valtį, kuri ne per toli nuo kuterio ju
dėjo vandens paviršiuje; ten galėjo ir 
priešų būti. Nors buvo tamsu, Jasperis 
priplaukė arčiau prie valties ir tuoj pa
stebėjo, kad ši nedaro jokių pastansų pa
bėgti.

Kai du indėnai įlipo į kuterį, pasirodė, 
kad tai buvo tuskarora Aštrioji Strėla ir 
jo žmona Junithau.

Pėdsekys, prisiminęs, kad indėnas dar 
neseniai buvo juos išdavikiškai pametęs, 
nusivedė Aštriąją Strėlą į šalį ir paklau
sinėjo ją apie tą dalyką. Bet tuskarora į 
visus klausimus mokėjo duoti visai tei
singais atrodančius atsakymus.

Kai Pėdsekys pranešė kitiems, ką iš 
Aštriosios Strėlos išgirdo, buvo nuspręsta, 
kad indėnas turi būti nesurištas laive lai
komas. Ir jis, matyt, buvo tuo patenkin
tas. Stovėdamas pašalyje, jis viską labai 
akyliai stebėjo.

Pagaliau visi nuėjo gulti. Tik du mat
rosai, Kapas, Pėdsekys ir seržantas dar 
buvo ant dangčio.

— Aštrioji Strėla, — tarė seržantas, — 
žemai rasit vietą, kur gali miegot jūsų 
žmona; jūsų guolis yra ten prie stiebo.

— Dėkoju savo geradėjui. Žmona turi 
atnešti iš valties mano antklodę.

— Na, gerai. Siųsk savo žmoną ant
klodės, o pats nulipk žemyn irklų atsinešti.

Praėjo gana daug laiko. Buvo girdėti, 
kaip indėnas barė savo žmoną, kam ji pa
ėmė ne tą antklodę, kurią reikėjo.

Seržantas pasidarė neramus.

PADĖKA.
Mažeikių skaučių tunto vedėja reiškia 

skautišką padėką didžiai gerbiamai Ž. Ū. 
Akademijos lektorei, panelei M. Glem- 
žaitei, už š. m. sausio mėn. 31 d. Mažei
kiuose skaitytą viešą paskaitą „Tautiški 
rankdarbiai“ ir suruoštą turtingą paro
dėlę. Skaučių tunto vadija.

dėl 49 šalyse yra 2 su l/a milijono skautų? 
Indija viena turi daugiau kaip 270.000 na
rių, kuriuos sudaro visų luomų ir tikybų 
jaunimas, naikinąs luomų skirtumą, ko
vojąs su komunizmu ir teikiąs visuome
nei patarnavimų.

BADEN - POWELLIO NAMAS.
Australijos skautai įsigijo Melbourne 

naują nuolatinį vyriausią skautų štabą. Jo 
rūmus pavadino Badęn-Povvellio namais.

Atsakydamas į telegramą, kurioje bu
vo prašoma leisti naudotis jo vardu, lor
das Baden-Powellis parašė: Esu labai dė
kingas ir patenkintas, kad naują štabą pa
vadinote mano vardu. Norėčiau, kad ši
tas centras būtų galinga stotimi, iš kurios 
po visą Viktoriją būtų paskleista geros 
valios skautiška dvasia.

— Lipk aukštyn, — sušuko jis. — Jau 
vėlu — mes turime eiti miegot.

— Aštrioji Strėla ateina, — sušuko šis 
viršun ir priėjo prie laivo galo. Bet, 
užuot lipęs ant borto, jis perpiovė aštriu 
peiliu virvę, ir greit į priekį plaukiantis 
kuteris toli užpakaly savęs paliko mažą 
valtį. Jasperio mėginimas pabėgusius pa
gauti nuėjo niekais. Siame dalyke Kapas 
pamatė naują įtarimą. Jis užpuolė svai
nį, kad šis areštuotų Jasperį, o jam per
duotų laivo vadovavimą. Kai seržantas 
po ilgų įtikinėjimų negalėjo prieiti jokios 
išvados, nusprendė pasiklausti Muiro nuo
monės ir elgtis taip, kaip jis patars. Sis, 
sužinojęs iš Kapo, apie ką kalbama, visai 
pritarė jo nuomonei, ir seržantas tuoj 
ėmėsi reikalingos bausmės.

Be jokių platesnių paaiškinimų jis pra
nešė Jasperiui, kad laivo vadovavimą tu
rįs perduoti Kapui. Jasperis, nors labai 
nustebęs, vis dėlto paklausė ir įsakė savo 
žmonėms klausyti Kapo. Tada jis su savo 
pirmuoju padėjėju buvo laikomas apačioj, 
kalėjime.

Jiedviem pasišalinus, Kapas pareikala
vo savo svainio, kad tas jam nurodytų at
stumus. Jis turįs įsitikinti, ar jie yra tik
rame kelyje.

— Aš žinau tik tiek, kad kuo greičiau
siai reikia pakeisti Tūkstančio Salų sar
gybą, — buvo jam atsakyta.

Taip pat seržantas negalėjo duoti nei 
žemėlapio, nes Jasperis ir kiti Ontario 
plaukiotojai jais nesinaudojo. Net salos 
vardas, ant kurios jie turėjo išlipti, buvo 
seržantui visai nežinomas. Abudu bandė 
ką nors iš jūrininkų sužinoti, bet nieko 
nelaimėjo. Tik Jasperis ir jo padėjėjas, 
vadinamas locmanas, galėjo nurodyti 
vietą.

— Kai nuplauksime netoli salų, galė
sime pašaukti Jasperį ir paklausti jo.

Kapas buvo labai susigėdijęs, bet vis 
dėlto šioje slaptybėje linko įžiūrėti Jas
perio neištikimumą. (B. d.).
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12 KLAUSIMŲ SKILTININKAMS.

1. Ar pažįstu kiekvieną skautą savo 
skilty — kiekvieno berniuko stipriąsias 
ir silpnąsias puses — jo ambicijas, šeimos 
gyvenimą ir ypatingus reikalavimus?

2. Ar sugebu suplanuoti ir vesti skil
ties sueigą taip, kad nė vienam mano 
skautų netektų gailėtis atėjus ir kad 
skauto tėvai, kurių namuose įvyko su
eiga, mane dar kartą pakviestų?

3. Ar galiu saliutuoti ir raportuoti 
„Visi atvyko“ kiekvienoj draugovės su
eigoj?

< 4. Ar moku taip sudominti savo
skautus, kad jie nenuilstamai dirbtų 
skautybei ir drauge su ją žengtų pirmyn?

5. Ar moku sutvarkyti skilties vado
vavimą tokiu būdu, kad kiekvienam tek
tų dalelė ruošiant sueigas, iškylas, žaidi
mus, gerus darbus, naujus kandidatus ir 
t. t. ir kiekvienas galėtų lavintis vado
vauti?

6. Ar moku kantriai elgtis su užsi
spyrėliais, pramuštgalviais arba „išmin
čiais“, įkvėpti jiems skautiškos nuotaikos 
arba, išbandęs visas priemones, atitrauk
ti juos skilties ir draugovės gerovei?

7. Ar moku palaikyti gerųjų darbų 
idėją savo berniukų tarpe, kad jie virstų 
papročiu?

8. Ar moku dirbti taip, kad mano 
skautai didžiuotųsi savo skilties išvaizda, 
prisirišimu ir pažanga ir skilties dvasia 
būtų stipri ir sveika?

9. Ar sugebu suplanuoti skilties su
eigą ir ją pakankamai gerai pravesti, 
kad draugininkas galėtų patikėti man 
skiltį vienai dienai be suaugusių priežiū
ros?

10. Ar sugebu vadovauti skilties dar
bams draugovės konkursų metu ir be to 
dar sugalvoti naujų uždavinių?

11. Ar galiu pateisinti draugininko 
pasitikėjimą mano rūpestingu ir ištikimu 
bendradarbiavimu su juo, kurio tikslas 
yra lavinti visą draugovę?

12. Pagaliau, ar sugebu gyventi pa-

ŽAIDIMAI
ŽAIDIMAS SU DAINOMIS.

Skautai sustoja ar susėda ratu. Vienas 
išeina, kiti pasirenka lengvą, gerai žino
mą eilėraštį arba dainelę ir paskirsto jo 
žodžius paeiliui (arba nepaeiliui) tarp 
skautų. Tada visi uždainuoja kitos dai
nelės meliodiją, bet kiekvienas dainuoja 
tiktai tą žodį, kuris jam buvo duotas. 
Pav., „du broliukai kunigai“, o žodžiai 
„sėdžiu prie langelio“, ar p. Įeina skau
tas ir stengiasi atspėti dainelę (ar eilė- 
raštį).

| KOMPASO ŽAIDIMAS.

Kreida išbrėžk kompasą ant grindų ir 
taškais pažymėk kryptis. Kiekviename 
taške atsistoja skautas ir gauna atitinka
mos krypties vardą. Vienam užrišamos 
akys ir pastatomas rato vidury. Skilti- 
ninkui sušukus: „Siaurės vėjas peršoka į 
pietus“, berniukai, pavadinti šiaurės ir 
pietų vardais, keičiasi vietomis, o vidun-

SKILTIES
KAMPELIS

Veda Pilkoji Pelėda.

Praeitą kartą savo kampelyje kalbėjo
me, kaip sukelti gerą nuotaiką skiltyje. 
Ten aptarėm priemones, kurios stiprina 
skilties dvasią. Tą pasikalbėjimą, kaip jūs 
prisimenat, pabaigėm tokiu sakiniu: Jaus
damas, kad neatlieka savo pareigų kaip 
reikiant — dažnai trūksta laiko — ir skil
tis nuo to nukenčia, jis pasitraukia ir už
leidžia vietą kitam, pats pasilikdaams sa
vo skilties skautu.

Šį kartą turime pasiaiškinti, kokios tos 
yra skiltininko pareigos, ką skiltininkas 
turi sugebėti, galėtų daryti, kad jis būtų 
tinkamas skiltininkas.

Kairėje yra 12 klausimų skiltininkams. 
Atidžiai juos perskaityk. Kiekvieną pa
mažu ir gal net kelius kartus.

Ar gali į kiekvieną jų atsakyti taip ir, 
kai visus perskaitysi, ar atsakymų taip 
bus 12?

Jei yra atsakymų — ne, ieškok prie
monių juos paversti į taip!

Pilkoji Pelėda.

vyzdingu, kukliu 
drąsintų kiekvieną 
užtikrintų man jo 
j imą?

gyvenimu, kuris pa- 
skautą mano skilty ir 

pagarbą ir pasitikė-

Palapinės parinkimo ir 
gyvenimo taisyklės

1. Vieta: sausa, lygi, užuovėjoj, saugi 
nuo žaibo, toli nuo išviečių, skruzdy
nų, balų (uodai!). Saugotis krintan
čių šakų.

2. Jei palapinė ištempta nuožulnioj že- 

nis stengiasi vieną jų pagauti. Jeigu tai 
pasiseka, pagautajam užrišamo^ akys.

Svarbu atminti, kad keičiantis vieto
mis keičiasi ir vardai; vadinasi, šiaurė bus 
pietūs, pietūs — šiaurė ir pan. Šiuo būdu 
lengviau išmokti kompaso kryptis, kaip iš 
knygos.

MILTŲ TORTAS.
Skilties sueigą smagu paįvairinti šiuo 

žaidimu: puodelis pripilamas miltais ir iš
verčiamas lėkštėn. „Torto“ viršuje pade
damas žiedas. Tada skautai iš eilės atsar
giai atpiauna sau torto gabalėlius, kol žie
das drauge su tortu išgriūva. Skautas, 
išgriovęs tortą, turi lūpomis išimti žiedą.

LOKIO MEDŽIOKLĖ.
Skautai sustoja dideliu ratu, lokys" vi

dury. Lokys pasako skaičių ir visi žen
gia tiek žingsnių. Skaičiuoja lokys, kar
tais greičiau, kartais lėčiau. Pasiekęs 
anksčiau minėtą skaičių, lokys stengiasi 
pagauti vieną arba — jei pasiseka — ke
lis skautus, kurie jam paskui padeda gau
dyti. Gale karpbario yra „urvas“, į kurį 
lokys neturi teisės įbėgti. Į jį stengiasi 

pabėgti stovėję ratu skautai.

Vikrus skiltininkas.

mėj, gulėti kojom žemyn.
3. Palapinėj kiekvienas daiktas turi savo 

vietą (kuprinėj irgi!); net tamsoj 
kiekvienas daiktas turi būti lengvai 
surandamas.

4. Mažoj palapinėj nedegti degtuko ir 
atviros ugnies.

5. Kasdien saulėn išnešti apklotus ir pa
klodes.

6. Dienos metu ištiesti palapinės sienas.
7. Aplink nieks, nė viena šakelė, be rei

kalo nesimėto.
8. Einant kojomis neužkabinti virvių, ku

riomis įtempta palapinė.
9. Be leidimo dienos metu nieks nesėdi 

palapinėje.
10. Be leidimo neiti į svetimą palapinę.
11. Jau prieš vakarienę viską nakčiai pa

ruošti (rūbus, paklodes, šviesą).
12. Palapinės virves vakare arba lyjant 

atleisti, vėjui pučiant įtempti.
13. Į palapinę neimti drėgnų rūbų.
14. Jei galima, neimti batų ir nešvarių 

baltinių.
15. Jei galima, neimti ir valgių.

- 16. Ant paklodžių nelipti su batais.
17. Vakare rūbus sudėti ir įdėti į kup

rinę ar po pagalviu.
18. Vengti drėgnumo, ypač drėgnos žemės.
19. Nakčiai nepalikti degančio žiburio.
20. Griovelius kasti prie pat palapinės 

nuolaidumo.
21. Lietui lyjant, palapinės stogo nejudin

ti, nes pervarvės vanduo.
22. Išvykstant palapinę gerai sudėti. Be 

reikalo nelenkti.
23. Plyšius ir trūkusias virves tuoj pa

taisyti.
24. Drėgnos palapinės nesudėti, arba bent 

vėl tuoj išlenkti ir išdžiovinti.
Al. Po.
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Pašnekesys apie įscenizavimus
Sk. vyt. K. Jurašūnas.

Laužai, vakarai ar sueigos, kuriose nu
matyta ir sceninė programa, nemaža tei
kia skautams rūpesčių. Programą su
komponuoti ir ją įgyvendinti pavedama 
skautams, kurie daugiau ar mažiau tam 
tinka. Turį didelį norą dalyvauti progra
moje skautai, nepaisydami sunkumų, ima
si darbo ir jį nugali. Programa sugalvo
ta — įgyvendinta.

Šiuo tarpu pakalbėsim apie įsceniza
vimus.

Kaip ir ką gali inscenizuoti 6—8 skau
tų skiltis? Pirmiau, negu patieksiu kokių 
nors konkrečių pavyzdžių ar pasiūlymų, 
turiu nusakyti tą pagrindą, kuriuo re
miasi vaidyba. Čia visos vaidybos teori
jos nebeminėsiu.

Svarbiausia, reikia atsiminti, kad dar
bas scenoje nėra toli nutolęs nuo žaidi
mo. Bet tas žaidimas, ne vaiko žaidimas, 
o sąmoningo žmogaus, pagrįstas visu jo 
patyrimu, visais jo samprotavimais apie 
kuriamąjį darbą. Štai, kodėl negalima pa
sakyti: „Na, vyručiai, šiandieną suvaidin
sime tą ar kitą vaizdą“. Tai bus tik 
improvizacija. O iš patyrimo žinome, kad 
improvizacijos gali būti arba labai geros, 
arba labai blogos. Dabar tą improvizaci
ją, kuri kilo kieno nors galvoj (tarp kitko, 
tai yra kūrybinės fantazijos padaras), rei
kia apdirbti, pagrįsti, tobulinti, ir jau su
repetuotą, suderintą, patikrintą vaizdą 
rodyti savo žiūrovams. Be tokio kruopš
taus darbo sunku ir tiesiog negalima tin
kamai ką nors paruošti. Čia ir noriu pa
brėžti, kad įscenizavimas negali būti 
atsitiktinis, negalima tenkintis keliomis 
skubotomis repeticijomis.

Kokią medžiagą imti įscenizavimams 
vakaruose ar prie laužo? Juk atsitinka, 
kad programa sugalvojama čia pat ir čia 
pat įgyvendinama. Tai yra, iš dalies, gal 
neblogas reiškinys. Jis duoda progos pa
reikšti iniciatyvą, sumanumą ir sugebėji
mą suorganizuoti tas menkas meno pajė
gas ir jas čia pat pademonstruoti.

Kiekviena skiltis, norėdama dalyvauti 
programoje ar numatydama artėjant rei
kalą viešai pasirodyti* turėtų anksčiau 
tuo susirūpinti. Juk skautų tarpe yra ir 
būsimų rašytojų ir poetų. Kodėl jų ne
paprašyti, kodėl nepripažinti jiems tos 
teisės pareikšti savo sugebėjimus minia
tiūroj dar mokyklos suole. Reikia nepa
miršti, kad pasitikėjimas gabesniais toje 
srityje mokiniais verčia juos ir labiau 
atsidėjus padirbėti.

Mūsų skautai beveik neturi originalios 
literatūros įvairiems pasirodymams. Bet 
mūsų skautai turi neišsemiamą tiems pa
sirodymams lobyną — mūsų pasakas. 
Mano supratimu, skautai pirmiausiai tu
rėtų sudoroti gražiausias, originaliausias 
mūsų pasakas, o jau paskui imtis ilges
nių ir didesnių scenos veikalų. Ne vie
nas pasakas mes turime įkelti į sceną. 
Reikia nepamiršti ir mūsų skautų gyve

nimo ir darbų. Reikia jis pinti su tomis 
sąlygomis, kuriose tarpsta. O jei būsime 
pastabūs, tai medžiagos rasim. Užtenka 
mažo epizodo, kad iškeltum vieną ar ki
tą rūpimą mintį. Tik pasirinktą medžiagą 
ne inprovizuoti, bet ją tiesiog studijuoti, 
gilintis ne tik į žodžius, kokie yra duoti 
autoriaus, bet ir į tai, kas yra po tais žo
džiais, t. y., kokios žmogaus emocijos po 
jais slepiasi. Žodžiu, geriau daryti tokius 
pasirodymus retai, bet, kad jiems pakak
tų laiko pasiruošti.

Be abejo, jūs paklausit, kaip apstatyti 
sceną statant tą ar kitą vaizdą. Čia reikia 
pasakyti, kad taip pat vienas iš svarbių 
dalykų, kurie padeda žiūrovui pagauti 
mintį, patraukti jo dėmesį. Sprendžiant šį 
scenos uždavinį, tenka panaudoti kuo pri
mityviausias dekoracijas. Kiekvienas pa
žįstąs skautus žiūrovas supranta ir žino, 
kad skautai nei lėšų, nei tų techniškų 
priemonių, kokios reikalingos teatrams, 
neturi. Todėl reikia tik pasirūpinti daik
tais, kurie arčiausiai žiūrovą priartina 
prie norimo jam suteikti vaizdo.

Duosiu mažą pavyzdį. Sakysim, mes 
norime įscenizuoti populiarią pasakėčią 
Keleiviai ir šunes. Pirmą žvilgsnį metus 
atrodo, kad čia visai nėra medžiagos, dėl 
kurios tektų dirbti ir kuri mus domintų. 
Bet panagrinėję pamatysim, kad toji pa
sakėčia ir sceninga ir medžiagos joje tiek, 
kad nemažiau laiko reikia paskirti, kaip 
dviems mėgėjams smuikininkams išmokti 
gerai groti sudėtingą duetą.

Imsimės pačios pasakėčios. Bandysim 
ją parašyti taip, kaip ji man atrodo sce
noje.

Žiūrovų salėje tamsu. Tik prieš uždan
gą kiek šviesiau. Prieš uždangą per vi
durį išeina skautas.

Skautas: Gerbiamieji žiūrovai! Jūs ži
note Armino pasakėčią Keleiviai ir šunes. 
.Aš noriu jums ją paskaityti. Deja, tik 
mano daliai nedaug žodžių teko. O bū
tent: Per kaimą sutemus du vyrai ke
liavo ir meiliai abu tarp savęs šnekučiavo. 
(Skautas, baigdamas šią frazę, pasislepia 
už uždangos. Tą pačią akimirką iš kairės, 

- priešais uždangą išeina du keleiviai. Jie 
keliauja rudens metu, vadinasi, atitinka
mai ir apsirengę. Abu jie kaimo žmonės. 
Apyseniai. Vienas geriau, antras kiek blo
giau apsirengęs: vienas naginėmis, antras 
— batais. Be to, vienas iš jų turi lazdą, 

50 litų moksleiviams
Žiūrėk 62 puslapyje^ 
biografijų rašymo konkurso sąlygas

o antras — maišelį ant pečių. Abu gerai 
nusiteikę).

I keleivis (vidury scenos stabtelėjęs): 
Žinai, brolau, pailsėkim valandėlę.

II keleivis: Ką čia beilsėsi, netrukus 
prieisim kaimą,' o už jo jau ir miestelis.

I keleivis: Taip tai taip, bet man, ži
nai, į naginę bene akmenukas bus įkri
tęs, norėčiau jį išimti.

II keleivis: Jei taip, tai galim ir sustoti.
I keleivis (besigraibydamas po nagi

nę): Naginės kelionėje geras daiktas, 
lengva eiti.

II keleivis: Gerai, kai toks oras, pašalę.
I keleivis: Tai jau, žinai, blogam ore, 

geriau batai.
II keleivis: Dviese vistik smagiau ke

liauti. Rodos ir kelias sutrumpėja.
I keleivis: Tai jau... (Išėmęs iš naginės 

akmenuką). Va, dabar visai kas kita, ga
lime toliau keliauti.

II keleivis: Keliausim, brolau! (Abu 
eina dešinės scenos pusėn ir pasislepia už 
uždangos. Jiems tik užėjus už uždangos, 
suloja šuniukas. Suniuko lojimo fone 
skautas atidaro uždangą. Matome iš dvie
jų karčių tvorą, prieš ją dešinėj bet kokį 
medelį).

Skautas (atskleisdamas uždangą): Tik 
štai iš po vartų sulojo šunytis. Pamatė 
praeinant ir puolėsi vytis. (Skautui visai 
atskleidus uždangą ir jam už jos pasislė
pus iš dešinės pasirodo tie patys kelei
viai. Jie karts nuo karto atsigrįžta, apsi
dairo. Pasigirsta vis dažnesnis, ir jau ne 
vieno, bet kelių šunų, lojimas. Nei vie
no šuns žiūrovas scenoje nemato, tik ke
leiviai turi vaidinti, kad tai iš vienos, tai 
iš kitos pusės juos nori pulti šunes. Žo
džiu, autoriaus pasakymą: Štai antras ir 
trečias prie jo prisidėjo ir vyrus apspitę 
lojimais lydėjo. Jau akmenį sviesti kelei
vis viens kėlė, bet draugas pamatęs jam 
ranką nutvėrė. Reikia neskaityti, bet juos 
suvaidinti. Vadinasi, tiems keliauninkams 
reikia padirbėti, kad įtikintų žiūrovus, 
kad jie tikrai yra šunų lydimi. Šunų lo
jimą už scenos nesunku duoti kiekvienam, 
kiek pasilavinus.

I keleivis: Palauki!... Tu linkęs tikėti, 
kad akmeniu šunį priversi tylėti! Eime, 
nebūk kvailas: pabos jiems taip loti, ma
tys, kad nebijom ir turės nustoti. (Ke
leiviai kiek pasidairę išeina kairėn. Šunų 
lojimas palaipsniui tilsta).

Skautas (pamažu užskleisdamas uždan
gą):
Ir tiesą pasakė: vos galą nutolo, 
Kaip šunes aptilo, beveik nebelojo, 
O kai varstą visą draugai nukeliavo, 
Jau šunes gulėjo ir sunkiai alsavo.

(Galutinai užskleidžiama uždanga).

Visa, kas čia yra pasakyta, kruopščiai 
įgyvendinus, pasakėčia bus pilnai supras
ta ir paliks reikiamą įspūdį.

60
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i/ltas su cLahxa^ ^-
Vytauto Didž. muziejaus bokšte yra 

didis Laisvės varpas, kurį Amerikos lie
tuviai padovanojo Lietuvai. Čia žemiau 
yra to varpo giesmės gaidos. Ar yra drau
govė ar skiltis, kuri sugebėtų Laisvės 
varpo giesmę giedoti?

S Ko*** —

Vės

ant-

-'—ys

tte-

SKCum — I s/<a^ &

UŽ TĖVYNĘ.

(Pradžia 47 pslp.).

pagalvojami, bet drąsūs busimieji karžy
giai. Pagaliau išseko bedugnė lietuvio 
kantrybė, o jauni kovotojai jau pilnai už
augo ir pasiruošė aukai. Argi ne gražu, 
Aleksy, buvo tada, kai neatsilikdamas tė
vas ėjo greta sūnaus, jų abiejų kojos my- 

• nė prakaitu laistytą protėviams priklau
susią žemę, vieškeliai dundėjo nuo jų 
žingsnių, juos sekė kiti jauni sūnūs ir seni 
tėvai, kurie tik dar turėjo jėgų išeiti į 
frontą, o visus šituos ir jų laisvę prana
šaujančias skambančias lietuviškas žygio 
dainas lydėjo tūkstančių sesučių, ar my
limųjų mergelių rankų mojavimai, saky
dami paskutinį sudie ir palaiminimą atei
čiai, kurios niekas tada nežinojo. Alek
sy, vienintelę tada tiktai teturėjusią savą 
gyvybę lietuvis, kad laisvą žemę atpirk- 

' tų, dėjo tuomet ant aukuro. Ar žinai?..
Supranti — už tėvynę!..

Felis ir Aleksys seniai jau pasiekė Mu
ziejų. Abu dabar palengva skverbėsi per 

žmonių spūstis gilyn. Labai gražiai juos 
abu nušvietė iliuminacijos, kada net ir da
bar Felis dar nenustoja savo pasakojimo 
ir tyliai kužda Aleksiui.

Pagaliau Felis pertraukė žodžius. Čia 
pat jau Laisvės statula, graži, baltutė, kaip 
mažų liepsnelių visa apsupta elektros lem
putėmis. Muziejus šviesose irgi skęsta 
kažkaip nuostabiai, gražiai matyt jo sienų 
kontūrai, langai, o bokštas taip paslaptin
gai stiepiasi į viršų, kad, rodos, stiepiasi, 
stiepiasi ir niekur nesibaigia, kaip aukšta 
senosios Lietuvos pilis. Vytautui Didžia
jam primint — tai puikiausiai atitinka.

Felio žodžiai Aleksį paveikė. Jis, ta
rytum, tik pirmąjį Nepriklausomybės pa
minėjimą mato. O jų jau tiek buvo. Da
bar ir jis supranta, ką pasako kiekvienų 
devyniolikmečio metų Vasario 16-toji.

— Feli, tu man ir daugiau papasakosi? 
O iš kur tu žinai tiek daug? Gimnazijoj 
tiek daug nepasakojo, o gal tik negirdė
jau ...

Felis žiūri į Muziejaus bokštą. O ten 
aukštai vėliava plakasi, kaip bangos,

— Aleksy, juk tą kiekvienas skautas 
turi žinoti, gavęs vos tik III patyrimo 
laipsnį. Aleksy, tu būk skautas ... Pri
žadi?. .

Dabar Felis toks geras. Aleksys nebe
įstengia atsispirti. Pagaliau, jis ir pats 
būtų jau pasisiūlęs, kad priimtų ir jį į 
skautus. Jis tada pasidarys visai nebe da
bartinis Aleksys.

Aleksys nė nepajuto, kaip Felis kažką 
rankoje atkišo:

— Imk. Aleksy, girdi...
Žiūri — Felis kažkokią knygutę laiko.
— Imk, tai tau skiriu.
O paskui Felis pridėjo:
— Aleksy, tu būsi geras ... Čia, ži

nai, Skautų kalendorėlis 1937 metams. 
Atversk namo parėjęs 15 puslapį, tau jis 
primins šio vakaro mūsų pasikalbėjimą.

Aukštai bokšte vis plakėsi laisvosios 
Lietuvos vėliava.

Paulius Žiburėlis.

NEPALIK BE SKAUTŲ AIDO 1937 M.!
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OFICIALINĖ DALIS
(Tęsinys iš 46 pusi.).

13 §.
Stodami būrelin, rėmėjai moka po 3 litus stojamojo mo

kesčio; metinio mokesčio būrelio nariai moka kiekvienas jo 
paties nusistatytą sumą, kuri tačiau turi būti ne mažesnė, kaip 
6 litai.

14 §.
Rėmėjų būreliai savo pajamas skiria remiamiems skautų 

vienetams remti. Bendriems visos skautų Sąjungos reikalams 
rėmėjų būreliai siunčia Tarybos Piranijai stojamojo mokesčio 
50%, narių mokesčio ir aukų 25%, kitų pajamų 15%.

15 §.
Rėmėjų būrelio nariai turi Tarybos Pirmi jos nustatytus 

skautų rėmėjų ženklus ir liudymus.
16 §.

Rėmėjų būrelio organai yra būrelio valdyba ir būrelio na
rių susirinkimas.

17 §.
Būrelio valdyba yra iš trijų narių: pirmininko, sekreto

riaus, kuris pavaduoja pirmininką, ir iždininko. Valdyba renka
ma būrelio narių susirinkimo vieneriems metams.

18 §.
Būrelio valdyba sprendžia visus būrelio reikalus, išėmus 

tuos, kurie pavesti būrelio narių susirinkimui. Valdyba veikia 
solidariai.

19 §.
Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja jos pir

mininkas.
20 §.

Į valdybos posėdžius sprendžiamuoju balsu, kviečiamas ir 
remiamojo skautų vieneto vadas. Jeigu būrelis remia keletą 
skautų vienetų, tai į valdybos posėdžius kviečiamas rajono va
do paskirtas skautų vadas.

21 §.
Rėmėjų būreliai, kurių narių skaičius neprašoka 9 asmenų, 

gali, vietoje valdybos, išrinkti būrelio pirmininką. Tokiame 
atvejy pirmininkas eina šiame reguliamine nustatytas valdybos 
pareigas, bendradarbiaudaams su remiamojo skautų vieneto 
vadu.

22 §.
Būrelio narius priima valdyba.
Kai būrelis vietoje valdybos turi tik būrelio pirmininką, 

narius priima narių susirinkimas.
23 §.

Būrelio narių susirinkimas:
renka valdybą arba pirmininką,
priima valdybos paruoštą būrelio veikimo planą ir sąmatą, 
prižiūri valdybos veikimą ir atskaitomybę.

24 §.
Būrelio narių susirinkimas turi teisę:
atleisti iš pareigų būrelio valdybą ar pirmininką, 
pašalinti iš būrelio narius, kurių veikimas yra nesuderina

mas su skautų rėmėjo vardu.
25 §.

Būrelio narių susirinkimas renkasi bent du kartu į metus, 
valdybos pirmininko sušauktas. Būrelio narių susirinkimas turi 
būti sušauktas, pareikalavus rajono vadui, būrelio valdybai ar 
bent ketvirtajai būrelio narių daliai.

Būrelio narių susirinkimą sušaukti gali ir Skautų Sąjun
gos Tarybos Pirmijos pavestas asmuo.

26 §.
Į būrelio narių susirinkimą kviečiama, su būrelio nario 

teisėmis, būrelio remiamų skautų vienetų vadai.
27 §.

Būrelio narių susirinkimas renkasi pirmininką ir sekre
torių.

28 §.
Būrelio narių susirinkimo rašoma protokolas, kurį pasirašo 

susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
29 §.

Būrelio narių susirinkime klausimai sprendžiami paprasta 
balsų dauguma.

Balsams pasiskirsčius lygiai, balsuojamasis siūlymas laiko
mas atmestu.

Pašalinimas iš pareigų būrelio valdybos arba būrelio pir
mininko, ir pašalinimas iš būrelio narių balsuojamas slaptai.

Siūlymą pašalinti iš pareigų arba iš narių gali daryti bū
relio valdyba, bent penki būrelio nariai, arba rajono vadas.

30 §.
Būrelio narių susirinkimas yra teisėtas, jei jis sušauktas 

sulig būrelio priimtos tvarkos ir jei jame dalyvauja bent pusė 
visų būrelio narių, jų tarpe būrelio valdybos pirmininkas arba 
jo pavaduotojas. w

Sušaukti rašytais, bent tris dienas prieš susirinkimo dieną 
visiems nariams įteiktais, kvietimais susirinkimai yra teisėti, 
nežiūrint dalyvaujančių juose būrelio narių skaičiaus.

31 §.
Narys rėmėjas gali išstoti iš būrelio, paduodamas būrelio 

pirmininkui pareiškimą.
32 §.

Nariai, nesumokėję, kad ir valdybos raginami, vienerių 
metų nario mokesčio, išbraukiami iš būrelio.

33 §.
Rėmėjų būrelis uždaromas:
kai narių lieka mažiau, kaip penki,
kai būrelio narių susirinkimas nutaria būrelį uždaryti,
kai Skautų Sąjungos Tarybos Pirmija nutaria būrelį už

daryti.
34 §.

Už rėmėjų būrelio piniginę veiklą atsako patys būrelio 
pavestieji asmens pagal bendruosius įstatymus.

35 §.
Uždarius rėmėjų būrelį, apie jo turimo turto naudojimą 

sprendžia Skautų Sąjungos Tarybos Pirmija.
36 §.

Veikiantieji šiuo metu skautų rėmėjų būreliai tvarko savo 
darbą pagal šį reguliaminą.

Būreliai ligi 1936 m. liepos mėn. 1 d. per rajono vadą re
gistruojasi Tarybos Piranijoje, pristatydami narių sąrašą ir val
domųjų organų sąrašą.

Rajonų vadai ne vėliau, kaip rugsėjo mėn. 15 d. sušaukia 
savo rajonų skautų rėmėjų būrelių valdybų pirmininkų susi
rinkimą rajonų rėmėjų vadams rinkti ir ne vėliau, kaip ligi 
rugsėjo mėn. 30 dienos pristato Pirmijai rajono rėmėjų vadus 
registruoti.

Savo valdomuosius organus skautų rėmėjų būreliai per
tvarko pagal šio reguliamino reikalavimus ne vėliau, kaip 
1936 m. gruodžio mėn. 31 d.

BIOGRAFIJŲ RAŠYMO KONKURSAS.
(Kartojame konkurso sąlygas).

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

2. Rašinys turi būti meniškas, dailiai, patraukiančiai ir 
taisyklinga kalba parašytas, istoriškai teisingas 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 sla- 
pyvarde; autoriaus vardas, pavardė ir adresas turi būti užra
šyta ant lapelio ir tas lapelis turi būti įdėtas į voką, šis, užli
pintas, vokas turi būti atsiųstas kartu su rašiniu; ant voko turi 
būti užrašyta autoriaus slapyvardė 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 komisijos 

peržiūrėti ir geriausieji penki rašiniai premijuoti.
8. Skiriamos tokios penkios premijos:
I. Penkiasdešimt (50) litų grynais pinigais, II. L. S. S. iš

leistų knygų už trisdešimt (30) litų, III. Skautų Aido ir Skau- 
tybės 1937 m. prenumerata ir knyga Skautybė Berniukams, TV. 
Skautų Aido 1937 m. pren. ir knyga Skiltininkų Vadovėlis, V. 
Skautybės pren. 1937 m. ir knyga Skautybė Berniukams.

9. Konkursui patiekti rašiniai redakcijos nuožiūra gali būti 
spausdinami Skautų Aide.
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Seniai, seniai visi metų mėnesiai 

turėjo 30 dienų. Vieną dieną Lai
ko Senis, visų mėnesių tėvas, su
šaukė savo vaikus — mėnesius ir 
liepė pasakoti jiems apie savo 
darbą.

Sausis, stiprus, energingas ir 
jaunas vyras, pradėjo: „Aš atnešu 
ledą ir sniegą, ir suteikiu vaikams 
daug džiaugsmo ir malonumo: jie 
gali mėtytis sniegais, čiuožti, ir 
važinėtis rogėmis“.

Vienas mėnuo po kito atėjo ir 
kiekvienas pasakojo apie savo ge
rus darbus.

Tada kalbėjo Kovas: „Aš ruo
šiu, kad pavasarį, kad jis atneštų 
žmonėms puikių pavasario gėlių“.

Balandis sako: „Aš aplaistau 
žemelę savo ašarom ir padedu 
sėklom dygti“.

Gegužis ir Birželis sakėsi teikią 
saulės ir lietaus, o Liepos mėnuo 
ilgų, šiltų dienų. Tuo laiku vaikai 
galį pasisemti sveikatos visiems 
metams.

Spalių mėnesis gyrėsi puošiąs 
laukus auksinėmis lapų spalvomis, 
o Gruodis sakėsi teikiąs visiems 
žmonėms ir visai žemei Kalėdų 
džiaugsmo.

Baigus mėnesiams pasakoti 
apie savo nuopelnus, Laiko Senis 
atlygino visiems už gerus darbus 
ir pridėjo kiekvienam po vieną 
dieną.

Pasidairęs jis paklausė: „O kur 
gi mano sūnelis Vasaris, ką jis 
daro ?“

Smagiai šypsodamasis Vasaris 
prabilo:

— Štai tokius šposus aš darau: 
vieną dieną aš liepiu saulei šiltai 
ir linksmai šviesti ir visi vaikai ir 

paukšteliai mano, kad jau atėjo 
pavasaris ir linksmai šypsosi. Ta
da aš nusiunčiu smarkų, šaltą vė
ją, sniegą ir šaltį ir sušaldau vi
sus. Tai viskas, ką aš darau.

Laiko Senis piktai susiraukė ir 
tarė:

— Kadangi tu kreti tokius pik
tus šposus, tu būsi nubaustas. Aš 
atimu iš tavęs dvi dieni ir nuo šios 
dienos tu turėsi tiktai dvidešimts 
aštuonias dienas.

Ir paukščiai jau laukia gražiojo pavasarėlio.

Vargšas Vasaris gailiai pravir
ko. Tada Laiko Senis pagailo savo 
sūnelio ir jis ėmė jį raminti.

— Kas ketvirti metai aš tau pri
dėsiu vieną dieną ir tie metai va
dinsis keliamaisiais metais.

Štai, kaip atsitiko, kad Vasaris 
turi tiktai dvidešimts aštuonias 
dienas, išskyrus keliamuosius me
tus, kada jis turi 29.

E. C.
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tokia trumpa uodega?
Brolis Triušis ir Sesutė Laputė buvo 

dideli draugai, visą laiką drauge ir žuvį 
gaudė ir medžiojo.

Priėjo vieną sykį jie prie upės kranto. 
Ilsisi, kalbasi apie įvairius reikalus. Tik 
štai mato: didžiulė lydeka išplaukė į vir
šų ir žiūri į juos.

— Vaje, — sako Sesutė Laputė, — koks 
nemalonumas! Jei turėtume dabar valą 
ir vąšiukų, tai būtume žuvies prisigaudę!

O Brolis Triušis buvo didelis mėgėjas 
žuvies paragauti; pradėjo kratyti savo ki
šenes ir čiupinėti rūbus, paskui pasakė:

— Radau savo švarke vąšiuką, buvau, 
mat, paslėpęs jį nuo vaikų. (Jis visuo
met dėvėjo švarką, nes buvo didelis da
bita). Bet, Sesute Lapute (čia jis vėl pra
dėjo kratyti kišenes), — aš neturiu nei 
valo, nei paprastos virvutės. Gal tu turi?

Sesutė Laputė paieškojo valo kišenėse, 
bet nerado. Paklausė:

— Ką gi darysime?
Abudu labai nusiminė.
Brolis Triušis paklausė:
— Iš ko gi mums pasidaryti valą?
Jie nulaužė lazdynų šaką ir suvijo valą 

iš žievės, bet jis buvo storas ir negalėjo 
įlįst į vąšiuko skylę.

Čia Sesutė Laputė pasižiūrėjo į Brolio 
Triušio uodegą; ji tada buvo ilgesnė net 
už Laputės uodegą, todėl ją paėmė pa
vydas.

— Sugalvojau, Broli Triuši, žinau, ką 
reikia daryti, — pasakė ji. — Na jau ir 
pasmaguriausim šiandien! Pririškim vą
šiuką prie tavo uodegos galo, tu atsitūpsi 
prie vandens ir įmesi vąšą į upelį. O kai 
žuvis pačiups slieką, trauk; jei nepajėgsi 
vienas ištraukti, aš padėsiu.

Bet Brolis Triušis labai didžiavosi savo 
uodega, nepaprastai dailia uodega, ir bi
jojo ją pagadinti.

— Kodėl, — paklausė jis, — tu nesiū
lai prikabinti vąšą prie savo uodegos?

— Juk mano uodega, — atsakė Sesutė 
Laputė, — labai trumpa.

Ilgai jie tą reikalą svarstė, ilgai kal
bėjo ir vienas ir kitas. Pagaliau Brolis 
Triušis pasiėmė tabako, pakramtė ir sako:

— Tiesą pasakius, nematau iš čia jo
kios bėdos, bet visai neseniai, prieš išei
nant, mano žmonelė sušukavo man uode

gą. O jei dabar pradėsiu su ja meške
riot, kaip ji atrodys? Bijau žmonelę su
pykint!

Ginčijosi jie, ginčijosi, o laikas vis slin
ko, ir noras paragaut žuvies juo toliau, juo 
darėsi stipresnis. Galų gale Brolis Triu
šis sutiko pameškerioti, bet su sąlyga, kad 
stambiausios žuvys jam tektų.

— Na, ką gi, tebūnie, kaip tu nori, — 
pasakė Sesutė Laputė, — aš bėgsiu sliekų 
paieškoti.

Ir taip panorėjo Brolis Triušis žuvelės 
paragauti, jog pamiršo apie Brolį Vėžlį, 
kuris gyveno tame upelyje. Jis nuo se
niai rengėsi atkeršyti Broliui Triušiui už 
tai, kad tas buvo jam kadaise užtaisęs 
spąstus. Bet Brolis Triušis buvo pamir
šęs apie tai ir leido Sesutei Laputei pri
rišti prie jo uodegos vąšelį. Pats atsitūpė 
ant kranto ir įmetė vąšelį į upelį. O Bro
lis Vėžlys visą laiką tupėjo pasislėpęs upe
lyje ir girdėjo, kaip Triušis su Lapute gin
čijosi. Kaip tik Brolio Triušio uodega pa
lietė vandenį, tuoj jis tik kapt nusitvėrė 
už uodegos ir patraukė.

— Jau prikibo žuvis! — sušuko Brolis 
Triušis. — Vaje, kokia didelė! Matyt, ji 
prarijo ir vąšą ir valą!

O Brolis Vėžlys vis stengėsi įtraukti 
Triušį į vandenį ir paskandinti. Tačiau 
Brolis Triušis ir su rankomis ir su kojo
mis atsirėmė į molį ir tvirtai laikėsi.

Čia pribėgo Sesutė Laputė, pamatė, kas 
atsitiko, ir baisiai nusigandusi suriko:

— Broli Triuši, juk čia Brolis Vėžlys 
tave pačiupo!

Brolis Triušis nusigando.
— Blogai! Galas man atėjo, jis nepa

leis manęs iki tol, kol nesugriaus griaus
tinis. Ar negalėtum tu panašiai sugriauti?

Bet Sesutė Laputė, tyliai nusijuokus, 
pasakė:

KELI JAUNESNIEJI SKAU- 
TAI-ĖS PER SAVO VIENE
TO VADĄ, UŽSISAKYDAMI 

DRAUGE,
SKAUTŲ AIDĄ 1937 M.
— gali gauti po Lt. 2,50. —

cooocoooooocxxx>oooooooooooooooaoocoooooocx»ooooooo

Kas jis?
Nukarę ūsai, 
Balta barzda, 
Kupron sulinkęs, 
Rankoj lazda. 
Visas pražilęs — 
Bet gan stiprus, 
Žengia per laukus, 
Kaimus, miškus. 
Vandenį radęs, 
Stato tiltus. 
Užtikęs vaikus, 
Į trobas varo; 
Gainioja žvėris — 
Juokų pridaro. 
Gnaibo į nosis, 
Ausis patampo, 
Raudonai dažo 
Visiems veidus. 
Kas jis toks yra? 
Įspėkit jūs.

Vilkiukas.

— Aš nemoku. Sugriauk tu pats, Broli 
Triuši!

Ir Brolis Triušis sugriovė:
— Bum-bu-um! Bum-bu-um!
Bet jo kojos nuslydo, o jis prašė Se

sutę Laputę pagelbėti.
Jis jau buvo nuslydęs prie pat upelio. 

Sesutė Laputė pribėgo prie jo ir pasakė, 
kad toliau eiti negalinti, galėtų jį nutverti 
tik už ausų.

— Griebk greičiau, — pasakė Brolis 
Triušis, — ir trauk, trauk!

Ji nusitvėrė jam už ausų, užsimerkė ir 
pradėjo traukti. Brolis Triušis pamanė, 
kad jau jo ausys nutruks, o Sesutė La
putė nudžiugus sušuko:

— Eina, Broli Triuši! Laikykis tik, ne
pasiduok!

— Tai pasitraukė tik mano ausys, ne 
aš! — sako Brolis Triušis. — Bet vis dėlto 
trauk, trauk, Sesute Lapute!

Tada Sesutė Laputė dar kartą apsisuko 
jo ausis aplink ranką ir taip patraukė, kad 
Triušio uodega nutrūko toje vietoje, kur 
ją buvo laikęs Brolis Vėžlys, ir Triušis iš
lėkė iš upelio.

Kai Triušis atsipeikėjo, pamatė, kad 
uodegos jo lyg ir nebuvo niekuomet, tik 
ausys liko ilgos. Tada jis pasakė Sesutei 
Laputei:

— Žiūrėk, ką tu padarei!
Sesutė Laputė nusijuokė. Tada Brolis 

Triušis pagriebė šautuvą ir prisiekė, kad 
užmuš ją, bet Sesutė Laputė pabėgo ir iš 
tolo jam padainavo:

To Meškėno uodegutė susirietus,
Žiurkės gi plika, visai ji be plaukų, 
Mano uodega puošni, graži, pūkuota, 
Broli Triuši, kur gi tavo uodega?

Po to įvykio ilgai juodu visai nenorėjo 
kalbėtis, bet paskui sena Teisėja Pelėda 
pagrasino gerokai nubausti, jei nesusitai
kys. Po to pradėjo šnekučiuotis, bet ne
buvo jau tokie geri draugai, kaip anks
čiau, ir kai kas surengdavo pasilinksmi
nimą ar ginčą, juodu visada stovėdavo — 
vienas vienoj, kitas kitoj pusėj tvoros. Ir 
taip tas vaidas užtruko net iki šios dienos.
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(Snaigių stooųlz(oje
Vilkiukas.

(Pradžia Sk. A. 1 nr.)

Snaigės išvyksta stovyklon.
v Numatyta  j ai stovyklos dienai vis
kas paruošta. Šiaurys jau nuo vidur
nakčio nebemiegojo. Šiandie jis ypa
tingai nusiteikęs: laksto po menę ir 
po kambarius, švilpiniuoja, dainuo
ja. Dainos jo primena plačias girias, 
aukštus kalnus. Jis visur buvęs, vi
sur vaikščiojęs, daug matęs, daug 
girdėjęs. Dabar nerimo. Pyko ant 
Saulės, kuri jį taip ilgai vertė laukti 
neįrengus stovyklos. Kad ne ji, Šiau
rys atsidurtų ir atogrąžų juostoje ir 
ten įrengtų tokią stovyklą, kokios 
niekas nėra matęs. Palapinėmis nu
statytų visus slėnius, ne tik aukš
tųjų kalnų viršūnes.

Tuo tarpu rytuose ėmė tvinkti 
rožiažiedė aušra. Menės duris pravė
ręs, kyštelėjo savo raudoną nosį ir 
senelis Šaltis.

— A!.. Labas rytas, seneli Šalti! 
Ar jau išsimiegojai? — prakalbino jį 
Šiaurys. — Ar stovyklai viskas pa
ruošta?

— Taip. Viskas — krenkštelėjęs 
atsakė senelis Šaltis.

— Parvesk iš mano ganyklų grei- 
takoją Pūgą. Ją reiks įkinkyti į pla
tųjį važį ir sukrauti visą stovyklos 
įrengimui reikalingą mantą. Bet pir
miau žadink tas miegales mano 
dukras — snaiges. Jos, tur būt, tebe
miega?

— Snaigė Aušrelė prabudo su 
spindinčia ryto aušra, bet nesikėlė. 
Paskui pas ją nubėgo baltai pražy
dusiais plaukais snaigė Raselė ir abi 
ėmė dūkti.

— Tai išdykėlės! Tai padaužos! 
— juokėsi Šiaurys.

— Šiedviem pradėjus krykštauti, 
nubudo ir visos snaigės ir vienais 
marškinėliais, šokusios iš lovų, ėmė 
žaisti, — pasakojo senelis Šaltis. — 
Eisiu aš pas tas skraiduoles ir liepsiu 
rengtis stovyklon vykti.

Ir senelis Šaltis lengvais ir smul
kučiais žingsniais, užmiršęs savo se
natvę, greitai nubėgo per menę į 
snaigių kambarius.

Vos tik jis pravėrė jų’duris, tos 
kaip vapsvos apspito Šaltį. Visos jį 
sveikino. Kiekviena norėjo kuo nors 
pasirodyti, kad neliktų senelio Šal
čio nepastebėta, norėjo kuo nors jam 
įsiteikti.

— Šaltyti, žiūrėk, kokie tavo 
plaukai sutinę, — šelmiškai šaukė 
jam snaigės ir savo mažytėmis ran
komis, kurių pirštukai baigėsi smai- 
lučiais, kaip adatėlės, nagučiais, no
rėjo jo „sutinusius“ plaukus papur- 
tinti arba siekė jo raudonąją nosį 
paliesti.

Senelis Šaltis už tai nepyko ant 
jų, nes žinojo, kad jos ne iš blogo tai 
daro.

— Na jūs, dykaduonėlės, užteks 
žaisti. Šiaurys liepė rengtis į žygį.

— Tai gerai, tai gerai! — choru 
šaukė visos.

— Žinote ką, seselės! — šūktelė
jo laibu balseliu snaigė Aušrelė. •— 
Bėkim visos pasveikinti mūsų Šiau
rį. Jam labą rytą pasakyti!

— Bėkim! Bėkim! — pritarė vi
sos ir iš savo kambarėlių šokinėda
mos pasileido menėn.

Savo kambario tarpduryje sto
vėjo Šiaurys ir su plačiu šypsniu jas 
sutiko.

— Labas rytas, mūs Šiaury! La
bas rytas, mūsų tėve!

— Sveikos, mano dukterėlės, 
sveikos! Seniai laukiu jūsų. Pūga 
važin pakinkyta seniai jau nerimsta. 
Laikas mums važiuoti.

„Laikas mums važiuoti!
Ei, seneli Šalti,
Šian skubėk greičiau,
Nes be tavęs nieks nemoka 
Pūgą pažaboti“.

Taip dainuodamos, snaigės visos 
sėdo važin. Senelis Šaltis sėdo važio 
priekin važnyčiuoti, o Šiaurys atsi
stojo važio užpakalyje ant pavažų 
galų-

Kai jau visi buvo pasiruošę, Šiau
rys tik švilptelėjo, ir Pūga kaip pa- 
dūkus šoko pirmyn. Važis lėkė švilp
damas. Lėkė pro kaimus ir miestus, 
per laukus ir miškus. Tik retkar
čiais sustodami palikdavo stovyklai 
reikmenes ir būrį snaigių.

Kad daugiau malonumo snai
gėms būtų, Šiaurys liepė važiuoti 
kur tik tankesni miškai, daubos, klo
niai. Čia jie sutikdavo miško žvė
relių būrius, kurie bailiai traukėsi 
važiuojantiems iš kelio. O kai Šiau
rys švilptelėdavo, tai visi rūkdami 
sklido į šalis.

Juokingiausias nuotykis buvo, 
kai po eglaitėmis aptiko besikelian
čią iš po nakties miego kiškių šeimą. 
Senis kiškis su kiškiene buvo jau 
apsirengę. Kiškis, rūkydamas pyp
kę, vaikščiojo apie eglaites, o kiš- 
kienė pusryčius ruošė. Jų vaikai 
vieni buvo atsikėlę ir rengėsi, o kiti 
dar miegojo. Bet seniai kiškiai, išgir-

AR PADARAI GERĄJĮ DARBELĮ KASDIEN? 
Geras skautukas to papročio — kasdien padaryti 

gerąjį darbelį — griežtai laikosi.

dę Šiaurį atvažiuojant, žadino vai
kus pasižiūrėti.

— Kelkite, vaikai! Šiaurys su 
dukroms važiuoja stovyklos rengti,
— šaukė kiškienė.

Visi kiškiukai šoko bėgti pažiū
rėti. Pats mažiausias nespėjo užsi
segti kelnyčių ir ranka prilaikyda
mas bėgo paskui vyresniuosius. Bet 
užkliuvo už kelmo ir pargriuvo, o 
atsikėlęs užmiršo, kad kelnytės ne
užsegtos ir paleido. Ir kai Šiauriui 
pravažiuojant kiškelis šokdamas no
rėjo rankutėmis paploti, ėmė ir nu
smuko kelnytės. Pamačiusios snai
gės, kad ims juoktis, kad ims kle- 
gėti, kol viena iš važio išvirto.

Juokingai atrodė ir stirna, kuri 
ant kelio buvo išsivežusi savo vaiką 
pavažinėti. Pamačius iš užpakalio 
atvažiuojantį Šiaurio važį, nežinojo 
ką daryti. Palikusi ant kelio rogu
tes su vaiku, pati šoko į krūmą, bet 
tuoj vėl iš ten išbėgo ir bėgiodama 
apie rogutes trypė. Šiaurys liepė 
Šalčiui pasukti važį į šalį, kad nesu
važinėtų, o snaigėms vėl buvo juoko.

Pagaliau važiavusių snaigių bū
rys sumažėjo, nes jos grupėmis buvo 
paliktos įvairiose, stovyklai numa
tytose, vietose. Paskutinis būrys iš
lipo vienoje pamiškėje. Čia buvo iš
krauta visos svarbiausios stovyklos 
įrengimui reikalingos reikmenės. 
Čia išlipo ir stovyklos viršininkė —• 
snaigė Aušrelė ir jos adjutante -— 
snaigė Raselė.

— Dabar, dukrelės, kuo skubiau 
ruoškite stovyklą, statykite palapi
nes ir kitus įrengimus, o aš grįšiu vi
sas paliktąsias apžiūrėti. Ryt pradė
sime darbą. Stovyklos viršininkė ryt 
jau galės stovyklos įvairias vietas 
lankyti.

Taip pasakęs Šiaurys vėl sėdo 
važin ir liepė seneliui Šalčiui vežti 
tais pačiais keliaiš atgal.

Žmonės nudžiugo, kad Šiaurys iš
važiavo iš jų krašto. Spėjo, kad jis 
grįžo savo valstybėn, kur niekas ne
gyvena, kur tik Šiaurys su savo 
dukromis — snaigėmis puotas kelia, 
kur visokia gyvybė stingsta, kur 
visi, kas ten pakliūva, yra užburiami 
ir amžinai lieka Šiauriui tarnauti, 
virtę kokiu papuošalu jo didžiajai 
menei. Visaip žmonės spėjo apie 
Šiaurio valstybę, bet tikro pasakyti 
niekas negalėjo, nes niekas iš ten ne
buvo grįžęs.

(B. d.).
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OCue oJlaiijieji ŽHlefal 

prasideda anksčiau?
Maloniausios Kalėdų šventės būdavo 

tada, kai pas mus atsilankydavo dėdė, ku
ris taip daug keliaudavo, taip daug įvai
rių nuotykių pergyvendavo ir kuris taip 
gražiai visa tat mums papasakodavo.

Tat atsitiko Naujųjų Metų išvakarėse. 
Dėdė, mūsų tėveliai ir mes sėdėjome už 
stalo ir vaišinomės Kalėdų saldumynais. 
Laikas slinko greit ir laikrodis rodė jau 11 
valandą. Bet niekas mūsų nenorėjo eiti 
miegoti, nes dėdė buvo prižadėjęs mums 
kažką įdomaus papasakoti.

Pastebėjęs, kad mes kovojame su mie
gu, jis pradėjo pasakojimą: „Vaikai“, pa
klausė jis su klastinga šypsena, „kas jū
sų galėtų man pasakyti, kur naujieji me
tai pirmiausia prasideda?“.

Mes, vaikai, apsikeitėm vienas su kitu 
klausiančiais žvilgsniais ir atsigręžėm į 
dėdę. Mes juom ne per labiausiai pasiti- 
kėdavom, nes jis dažnai mums „prisiū
davo barzdą“.

— Na, — paklausė jis dar kartą, — 
kur naujieji metai prasideda pirmiausia?

Tėvai to pasakyti taip pat negalėjo, ir 
mes susėdome visi atydžiai jo klausytis. 
Jis pradėjo:

— Jūs visi žinote, kad žemė skrieja 
aplink saulę, ir kad dėl to diena ne visur 
tuo pačiu laiku esti. Pavyzdžiu-', kai Ame
rikoje yra diena, pas mus Europoje tuo 
pačiu metu naktis ir atbulai.

Bet niekas greičiausiai nepagalvojo, 
kad, kai pas mus yra vidurnaktis ir kai 
mes vienas kitam linkime linksmų metų, 
Filadelfijoje yra gruodžio m. 31 d. 6 va
landa vakaro, o San Francisko laikrodžiai 
rodo dar tik 3 valandą po pietų.

Priešingai, rytų gyventojai yra už mus 
pirmesni laiko atžvilgiu. Kai mes pavar
gę po naujųjų metų sutikimo virstame 
lovon, tuo pačiu laiku Kalkutos maha- 
radžia jau seniai miega, nes ten yra apie 
ųaujų metų 5 valandą. Sidnėjuje jau de
vynios, o fermeris iš Naujosios Zelandi
jos jau seniai atsikėlęs baigia savo rytinį 
darbą, nes jo laikrodis rodo vidudienį.

IŠSIK1RPK IŠ POPIERIO TOKĮ 
PAUKŠTĮ.

Čia Naujojoj Zelandijoj paprastai ir 
švenčiami nauji metai pirmiausiai, ir 
Ehathamo salelė, kuri priklauso prie 
Naujosios Zelandijos, yra toji pasaulio 
vieta, kur naujieji metai pirmiausia pra
sideda. Ši sala dar kitaip vadinama Nau
jų Metų sala.

SKAUTO ŠPONKĖS BLOGI DARBELIAI. j Martinaičio karikatūros ir žodžiai.

1. Toks jau būdas skauto Špon-
[kės — 

Mėgsta jis labai banbonkes, 
O mūs gražią skautų spaudą 
Iš draugų gudriausiai gaudo, 
Moka kaulyt, išprašyt, 
Pats negal išsirašyt.

2. Skautų Aidui pasirodžius, 
Šponkė pirmutinis guodžias, 
Bėga jis pas skautą Bitę

4. Baisiai stebisi mūs Šponkė, 
Springsta gerklėje banbonkė: 
Prašo Bitė jo pačiūžų — 
Sako, noriu čiūžu-čiūžu
Ant upelio paskraidyt, 
Šitą sportą išbandyt.

5. Kas čia daros? Ant rytojaus 
Vaizdas vėl tas pats kartojas, 
Matom reginį panašų —

Varpai pradėjo skambinti, skelbdami 
žinią, kad naujieji metai prasidėjo. Dėdė 
atsistojo ir palinkėjo visiems, ne tik jo 
pasakojimo klaususiems, bet ir tiems, ku
rie šį straipsnelį skaitys, linksmiausių 
metų ir kad visų norai ir troškimai iš
sipildytų. Jurgis Vaičiuška.

Skautų Aido paprašyti, 
Pasiskolint į namus, 
Kad perskaitęs būt ramus.

3. Taip tai mielas mūsų Šponkė 
Čiulpia sau ramiai banbonkę, 
Trykšta džiaugsmas iš jo vei- 

[do — 
Skaito Bitės Skautų Aidą, 
Perskaitys, susipažins, 
Už savaitės sugrąžins.

Bitė vėl pačiūžų prašo!
Bet jau Šponkė nebeduos, 
Nors ir kažkaip jis raudos.

6. Matosi iš Šponkės veido — 
Nebegaus jis Skautų Aido. 
Vietoje saldžių banbonkių 
Aidą užsakys mūs Šponkė, 
Skautų Aidui niekados 
Jis nebedarys skriaudos!

:::::: «6
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kardono gabaliuku (viskas turi būti da
roma dvigubai, nes nori, kad vartai turė
tų du bokštu, tiesa?) ir išimk gabaliuką, 
panašų į raidę V. Po to suklijuok A ir B,

PILIES
VARTAI

Viduramžiais daugelis pilių turėjo 
tiktai vieną įėjimą — būtent, pro vartus 
arba per nuleidžiamąjį tiltą. Šie vartai 
arba tiltai buvo kareivių, pasislėpusių 

■ bokštuose iš abiejų įėjimo pusių, saugoja
mi. Net ir šiais laikais dar galima užtikti 
tokių pastatų, kur išsilaikė senovės pilys.

Pabandykime pastatyti pilies vartus. 
Duosiu visą eilę piešinių, pagal kuriuos 
visai nesunku dirbti.

Apsirūpink kardonu, kamščiais arba 
pagaliukais, ir klijais ir pradėk.

Pirmame piešinyje matai iš kardono 
suklijuotą vamzdį — apatinę bokšto da
lį. Viršutinėje vamzdžio dalyje įklijuok 
mažus kamščių arba medžio gabalėlius.

Antrame piešinyje taip pat iš kardono 
suklijuotas vamzdis, bet prieš suleidžiant 
galus, viršus iškirptas vienodais ketur
kampiais. Suklijuodamas vamzdį, nepa
miršk užleisti vieną galą ant antro ir, 
klijams išdžiūvus, išlyginti kraštus stik
lo popierių. Taip pat prilipink dugne 
kamščio gabaliukų ir apskritai iškirptą 
kardoną, truputį didesnį už dugną.

kad vienas kiek užeitų ant antro, kaip 
matai 4 piešinyje.

Stogą prilipdžius, bokštas turėtų atro
dyti kaip 6 piešinyje.

Dabar pabandykime pasidaryti pačius 
vartus.

Visų pirma, perpiešk piešiny 7 ant 
kardono; pailgo gabaliuko, iškerpamo vi-

Mmą pačią darbeliai

tvirtai prilipink ir tuomet užklijuok var
tų vidų kardonu.

Dabar gali prilipyti bokštus prie var
tų ir surišti juos guma arba bent siūlais, 
kad gerai išdžiūtų.

Iškirpk 10 ir 11 piešinį, 11-ą sulenk ir 
priklijuok prie vartų. Tik klijams išdžiū
vus, uždėk stogą (10 pieš.).

Visą modelį gali priklijuoti prie kar
dono arba medinės lentelės.

Nudažyk bokštus bei vartus baltai ir 
stogą raudonai. Vienur kitur atvaizduok 
akmenis ir čerpes. Bokštų apačioje nu
piešk rudas samanas ir žalius vijoklius. 
Mažos durys ir langai gali būti iškirpti 
arba nupiešti juodais dažais.

Truputį darbo, truputį kantrybės ir 
turėsi gražų modeliuką, kuriuo ne vienas 
pasidžiaugs. Margasis Genys.

Trečiame piešinyje matai, kaip 1-oji 
ir 2-oji dalis sulipinama. Prie viršutinės 
dalies dugno ir apatinės dalies sienelių 
prilipinami vienodi kamščio gabaliukai.

Dabar išsikirpk du vienodu apskritu 

duryje, išmieros gali būti bet kokios. 
Svarbu tiktai, kad abu galai būtų vieno
dai išlenkti. Iškirpk ir išlenk, kaip matai 
8-ajam piešinyje. Tarp abiejų šonų 8 vie
tose įklijuok kamščio gabaliukų. Juos

Įdomus

S tauto 
Otafeadocius

1937 metams

112 pslp. Kaštuoja 50 et.
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E s kimų 
palaidinė

Toks timiakas, kaip tą palaidinę eski
mai vadina, nėra elegantiškas, užtat prak
tiškas rūbas. Jis yra iš tikro šiltas; jam 
pasiūti nedaug reikia medžiagos. Ir jo 
siuvimas nėra sunkus. Šilimą ta palaidi
nė palaiko oro sluoksniu, kuris yra tarp 
kūno ir rūbo. Oras, kaip žinome, blogas 
šilimos laidininkas: lauko šalčio neįlei
džia, o kūno šilimą sulaiko.

Žiemos iškylininkams toks timiakas 
kaip tik tinka, todėl mes čia aprašysim, 
kaip jį lengvu būdu pasisiūti.

Jis siuvamas iš paprastos vilnonės, tik 
kiek storesnės, medžiagos; norint, kad bū
tų lengvesnis ir visai nepraleistų vėjo ir 
drėgmės, galima siūti ir iš neperšlampa
mos (impregnuotos) medžiagos.

Iš viso reiks 2,50 m ilgumo ir 60 cm 
platumo medžiagos gabalo. Pirmiausia 
reikia iškirpti atskiras dalis. Liemeniui 
imkit 150 cm X 60 cm gabalą ir sulenkit 
per vidurį. (Taigi vienoj pusėj gausit 60 
cm platumo ir 75 cm ilgumo medžiagos 
gabalą). Kaklui viršutinėj pusėj, per su
lenkimo vidurį, iškirpkit 10 cm ilgumo ir 
tokio pat platumo gabalėlį.

Galvai apdengti užteks 60 cm X 47 cm 
medžiagos; ją taip pat perlenkit pusiau. 
Ką ir kaip iš tos dalies reiks iškirpti, pa
rodo brėžinys.

Lieka tik rankovės. Joms iškirpkit du 
gabalu. Bet tie. jau nebus kvadrato for
mos. Viršutinė kraštinė , turės 35 cm, apa
tinė 47 cm, o šonai po 50 cm (žiūr. brėž.!).

Iki šiol, gal būt, ir vieniems gerai ėjosi 
kirpti; bet tolesniam darbui, siuvimui, pa- 
sikvieskit geriau motutę ar ką mokantį 
siūti.

Siuvimą, kaip ir kirpimą, pradėsim 
nuo liemens. Viršuj palikę po 23,5 cm 
platumo skyles rankovėms, šonus (tik iš 
vidaus pusės, nes šiaip siūlės bus viršuj) 
susiūkit.

O rankovių iš karto siūti negalima. 
Prieš siūdami jas susekit spilkutėm ir, pri
segę prie liemens, pažiūrėkit, ar tinka. 
(Jos siuvamos plačiuoju galu į viršų). Jei 
tinka, tai susiūkit (žiūrėkit, kad siūlės 
būtų vidaus pusėj!) ir prisiūkit į joms 
skirtas skyles. Be to, ir liemenį ne visa
da bus galima siūti tiesiog sukirpus: pir
ma reikia pritaikyti ūgiui ir tada siūti. 
Įsidėmėkit: nesiaurinkit pečių! Jiems rei
kia palikti nemaža vietos, kad galėtų lais
vai judėti.

Galvos apdangalą, patikrinę, ar tiks, 
prisiuvę (aišku, prieš tai jį patį reiks su
siūti) — turėsit jau beveik baigtą palai
dinę. Bereiks apsiūlėti veido išpjovą, 
rankovių galus ir liemens apačią. O da
bar, užsidėję naują rūbą, bėkite laukan,

verskitės per pusnis, džiaukitės žiemos 
smagumais! L. Z.

Vyrai, spausdinkim 
bulvėm!

Ką galima daryti su bulbėm, jei ne 
valgyti? Šit, vyrai, pamatysit, kad su bul
vėm galima spausdinti, ir dar kaip!

Žalia bulbė skauto, kuris vikriai ap
sieina su kišeniniu peiliuku, rankose gali 
būti labai naudinga. 'Iš jos • jis padarys 
aibes pagražinimų, ornamentų, paveiksliu- 
kų. Spausdinti galima aliejiniais, plaka-

tiniais, antspaudų, na, ir 
vandeniniais dažais, o iš 
bėdos ir — cheminiu pieš
tuku. Kur spausdinti? — 
Spausk, broli, kur pa
klius — tik ne ant sienų 
ar knygų! — ornamentais 
gali viską puošti, nuo pa
kvietimo į vakarą iki pa
lapinės.

Pirmiausia nusipaišyk piešinį, kurį no
rėsi atspausti. Motyvų rasi labai daug — 
skilties totemas, stovyklos gyvenimas, 
skautų ženklai, tautiniai lietuviški orna
mentai, — aje!

Paimk bulbę, perpiauk pūsiau, o ly
giojoj pusėj spalvotu teptuku nupiešk ar 
cheminiu pieštuku popiery nupieštą pa
veikslėlį atspausk (drėgnoj pusėj jis ge
rai atsispaus). Tas vietas, kurios nereika
lingos spausdinti, išpiauk — ir jau turi 
„klišę“! Dabar, rodos, pats suprasi, kad 
iškilas vietas reikia tik aptepti dažais ir 
spausti. Čia nereikia didelio dailininko: 
paprasta figūrėlė gražiai atrodys. Labai 
gražiai išeina ir tautiškų mūsų juostų pie
šiniai ar šiaip tautiški ornamentai.

Tuščios blėkinės nuo marmelado, kon
servų ar kitokie numesti indai, juos ap
tepus viena spalva, paskum atspaudus pa
gražinimų, gali pavirsti gražiausiomis va
zomis. Jei vartosit vandeninius dažus, 
pirma indelius aptraukit plonu permato
mo lako sluoksniu.

Ir dar ne viskas. Bulbių pagalba ga
lite papuošti palapines! Tik čia spausdin
ti reikia aliejiniais dažais, praskiestais ter
pentinu ar žibalu. Labai dideliems pie
šiniams neblogai praverčia burokai, koliai 
arba morkos. Jos turi tik tą blogumą, 
kad spausdinto  jas jų vienu galu spausdi
na, o kitą po truputį graužia.

M. K.
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Kaip surasti svarbiausius žvaigždynus -^z^z^z^z^z^z^z^z^z^z^z^-^bz^z^hz^z^z^.

Žvaigždžių grupių, kuriomis galima 
maždaug natūraliai suskirstyti žvaigždes, 
yra gana daug. Tas grupes kiekvienas be 
ypatingo vargo gali susekti ant dangaus, 
naudodamasis tam tikrais žvaigždėlapiais. 
Maždaug visi žino Grįžalo Ratų žvaigždy
ną. Ir štai apsipažinus su to puikaus sep
tynių žvaigždžių žvaigždyno padėtimi, be 
vargo galima surasti ir kitus žvaigždynus 
ir atskiras žvaigždes. Nurodysime keletą 
pavyzdžių.

Paimkime Grįžalo Ratų keturkampio 
pastarąsias dvi žvaigždes, priešingas Ratų 
„ienoms“, būtent, žvaigždes Meraką ir 
Dubgę, sujunkime jas Įsivaizduota tiesiąja 
ir pratęskime tą liniją Į viršų. Toji tie
sioji, pakankamai pratęsta, pasieks švie
siąją žvaigždę: tai bus labai svarbi Siau
rės žvaigždė. Siaurės žvaigždė užima 
kraštutinę padėtį septynių žvaigždžių gru
pėje, kuri primena savo išvaizda Didžiuo
sius Grįžalo Ratus, bet tojo žvaigždyno, 
vadinamo Mažieji Grįžalo Ratai, — jų „ie
nos“ yra pakreiptos kitaip, negu Didžiųjų 
Ratų.

Paimkite toliau Didž. Grįžalo Ratų 
„vežimo“ dvi apatines žvaigždes, tas, ku
rios sudaro lyg vežimo ratus (Merakas ir 
Fechda), sujunkite jas tiesiąja ir tęskite 
ją per dangų į Didž. Ratų „ienų“ pusę — 
sutiksite ta kryptimi puikią šviesią žvaigž
dę Arkturą, vieną gražiausių mūsų dan
gaus skliauto žvaigždžių. Arkturas pri
klauso prie Booteso žvaigždyno, kurį leng
va susekti, jeigu suradote jau Arkturą. 
Toliau paimkite dvi Didžiųjų Grįžalo Ra
tų „vežimo“ (keturkampio) viršutines 
žvaigždes (Dubgę ir Megrecą), sujunkite 
jas tiesiąja ir tęskite ją į priešingą pusę, 
kurion ėjote, ieškodami Arkturo — sutik
site vėl blizgančią žvaigždę Kapelą, kuri 
visame danguje užima septintą vietą, o 
mūsų šiaurės danguje — penktą. Toji 
žvaigždė randasi Vežėjo žvaigždyne.

Jeigu po to paimsite dvi Mažųjų Grį
žalo Ratų keturkampio žvaigždes, kurios 
yra arčiau Šiaurės žvaigždės, sujungę jas 
tiesiąja, pratęskite ją priešingon jai pu
sėn, kur pasisukusios yra Mažųjų Grįžalo 
Ratų ienos — jūs susidursite šia kryptimi 
su šviesia žvaigžde Vega, kuri visame dan
guje užima šeštą vietą, o mūsų šiaurės 
danguje — ketvirtą.

SVEIK fl TO
SKIEPAI NUO SPUOGŲ.

Jei žmogui ant kūno atsiranda gelto
nas spuogas, šunvotis ar kitas kuris skau
dulys, tai gydytojai paprastai sako, kad 
jų visų priežastimi yra tie patys mikro
organizmai, stafilokokais vadinami. 
Stafilokokų pilna visur: ore, vandeny, 
dulkėse, žmogaus kūno paviršiuje, kvėpa
vimo takuose, viduriuose ir kitur. Jie yra 
panašūs į apskritus žirnelius, vienos tūks
tantinės milimetro dalies didumo, bet lai
kosi ne pavieniui, o krūvelėmis, panašio
mis į vynuogių kekes. Dauginasi daly-

Žvaigždžių dangus vasario mėn.:

Gr. Bar — D. Grįžalo Ratai. Polarstern — 
Šiaurės žvaigždė. Fuhrmann — Vežėjas. 
Jungfrau — Mergelė. Lowe — Liūtas. 
Zwillinge — Dvyniai. Orion — Šienpiū- 
viai. Stier — Veršis. Plejaden — Siety
nas. Schwan — Gulbė. Waage — Svar

styklės.

Greta tos žvaigždės pastebėsite nedi
delį keturkampį arba kryžių iš keturių 
žvaigždžių, žymiai tamsesnių už Vegą: tos 
keturios žvaigždės draug su Vega ir ke
letą kaimyninių žvaigždžių sudaro Lyros 
žvaigždyną.

Jeigu vėliau paimsite žvaigždę Mizarą, 
t. y. vidurinę Didž. Grįžalo Ratų ienų 
žvaigždę (toji žvaigždė, tarp kito ko, įdo
mi tuo, kad greta jos matosi mažutė 
žvaigždelė Alkoras, kurią mato tik žmo
nės su geru regėjimu), sujunkite ją su 
Šiaurės žvaigžde ir pratęskite tą tiesiąją 
už Šiaurės žvaigždės: tuomet ant paties 
Žąsų Tako toji tiesioji sutiks Kasiopėjos 
žvaigždyną, kurio penkios labiau skais
čios žvaigždės sudaro beveik raides W 
arba M, žiūrint to, kokioje padėtyje ten
ka mums Kasiopėjos žvaigždypą pama
tyti.

Tų pavyzdžių užtenka, kad paaiškėtų, 
kaip žvaigždėlapio pagalba galima surasti 
danguje atskiras žvaigždes ir žvaigždynus.

Venantas Morkūnas.

mosi būdu ir tinkamose sąlygose skilimas 
kartojasi kas 2—3 vai.

Stafilokokai gerai laikosi ore, bet gali 
gyventi ir be oro, todėl jie kartais būna 
kepenų, inkstų, o ypač kaulų gedimo 
priežastimi. Dažniausia jie pasižymi pa
razitiniu gyvenimo būdu, bet pakliuvę į 
pūvančias medžiagas, apsigyvena taip pat 
ir jose, ima daugintis kaipo nekalčiausi 
saprofitai.

Apsigyvenę žmogaus kūne, stafilokokai 
gamina pavojingus nuodus, užmušančius 
gyvus kūno audinius ir naikinančius bal

tuosius bei raudonuosius kraujo kūnelius. 
Tuose negyvuose audiniuose, kuriuos mes 
paprastai pūliais vadiname, stafilokokai 
apsistoja ir, tais pūliais nuo organizmo ap
sigynimo priemonių prisidengdami, labai 
greit dauginasi.

Kai žalingi mikroorganizmai apsigyve
na mūsų kūne ir ima daugintis, kūnas 
kovoja su jais visomis turimomis priemo
nėmis: kraujo leukocitai gaudo ir ryja sa
vo priešus; kūno audinių syvai tirpdo pa
čius mikrobus ir tuo pat metu gamina an
titoksinus, t. y. medžiagas, apsaugančias 
gyvus audinius nuo bakterijų gaminamų 
toksinų veikimo.

Jei organizmas pakankamai tvirtas ir 
atsparus, tai savo paties turimomis prie
monėmis suspėja mikrobų dauginimąsi ir 
jų pražūtingą veikimą sustabdyti. Bet 
gryno oro bei judesių stoka, nuovargis ar 
kurios kitos, sveikatą silpninančios, aplin
kybės sumažina įgimtą kūno pajėgumą 
kovoti, ir tada liga įsigali. O kartais pats 
mikrobų dauginimasis būna toks greitas, 
kad ir atspariausias organizmas nesuspėja 
pagaminti pakankamo antitoksinų kiekio 
ir yra priverstas pasiduoti. Tuo atveju 
organizmui turi būti suteikta pagalba — 
atitinkami skiepai, kurie iš anksto gerai 
paruošia mūsų kūną sakytai kovai, ki
taip sakant, suteikia jam imunitetą.

Seniau skiepydavo, įleisdami į kraują 
pačių nusilpnintų bakterijų tos ligos, ko
vai su kuria norėdavo suteikti kūnui at
sparumą. Dabar tuo tikslu dažniau var
toja vadinamuosius anatoksinus, t. y. 
praskiestus ir pakeistus bakterijų gamina
mus toksinus, kurie, įleisti į kraują, taip 
pat sužadina kūne antitoksinų gaminimą, 
bet neužkrečia jo bakterijomis.

Paryžiaus Pasteuro Instituto vice-di- 
rektorius Dr. Ramonas praėjusiais metais 
kaip tik pagamino anatoksiną prieš stafi
lokokus ir jį jau išmėgino viso ant 30.000 
žmonių, turinčių palinkimą sirgti spuo
gais, šunvotėmis ir kitokiais skauduliais. 
Pasėkos esančios kuo geriausios. Dr. Ra
mono antitoksinas, įleistas į kraują, suža
dina kūne pagreitintą atitinkamo antitok
sino gaminimą. Sis antitoksinas, nukelia
vęs su krauju į stafilokokų užpultą kūno 
dalį, neitralizuoja jų toksinus ir grąžina 
audiniams prarastą atsparumą ir fagoci- 
tavimo pajėgumą. Todėl ir sunkiai voti
mis ar kitais skauduliais sergantieji žmo
nės po 2—3 anatoksino injekcijų greitai 
pasveiksta.

Tačiau su stafilokokų sužadintu kaulų 
gedimu Dr. Ramono priemone kovoti sun
kiau, nes kaulas yra mažai veiklus audi
nys. Medžiagų apykaita jame vyksta lė
tai, todėl ir gydymo priemonės kaulą ma
žai teveikia. Bendrai, kaulų gydymas 
šiuo anatoksinu tebėra dar tyrinėjimo sta
dijoje, bet ir čia tikimasi teigiamų rezul
tatų. A. P.

Knyga
SKAUTYBĖ BERNIUKAMS 
išmokys Tave sveikai gyventi.

•
Įsigyk ją, kaštuoja tik Lt. 1,75.
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E) r.MŪSU ŠEIMOS NflUJIEN

VASARIO M. 16 D.

Nepriklausomybės šventę 
skautų organizacija, kaip pa
prastai, minės iškilmingai. Bro
lijos vadas 11.16 minėjimo rei
kalu tuntininkams yra išleidęs 
aplinkraštį.

PASIKEITĖ SKAUTYBĖS 
REDAKTORIUS.

Vyr. sktn. K. Palčiauskas. 
anksčiau redagavęs Skautų Va
dą ir nuo 1936 m. pradžios 
Skautybę, dėl pagausėjusio tar
nybinio darbo ir dėl vis daugiau 
atsirandančio darbo brolijos va
deivos pareigose, nuo Skautybės 
redaktoriaus pareigų atsisakė.

SKAUTŲ AIDO 4 NR. 

išeis vasario m. 25 d.

PIEŠINIŲ KONKURSAS.

Sk. Aido 4 nr. bus paskelbtos 
naujo — piešinių - konkurso są
lygos. Kviečiami dalyvauti ypa
tingai skautų organizacijos na
riai dailininkai ir piešimo meno 
mėgėjai.

JŪRŲ SKAUTŲ VEIKLA.
K. Birutės jūrų sk. laivas, 

Aušros t.
Mūsų įgula ir per žiemą, taip 

vadinamas jūrų sk. atostogas, 
nesnaudžia. Gražiai ir linksmoj 
nuotaikoj paly dejom senuosius 
ir sutikom naujuosius metus. Š. 
m. 1-17 d. paminėjom Lietuvos 
uosto prisijungimo 14 metų su
kaktuves. Vadas savo trumpoje 
kalboje priminė mums Klaipė
dos reikšmę ir ragino visus pri
sidėti prie kūrybos jūroje. Da
bar per įgulos užsiėmimus mo- 
komosi takelažo darbų ir teori
jos, k. t.: jūreivių mazgų, fen
derių pynimo, taklingų dėjimo, 
špleisavimo, būrių taisymo, švie
sų, signalų, prasilenkimo taisyk
lių, kompasų, buriavimo teorijos, 
vėjų vėliavų saliutų, signaliza
cijos. Taip pat ruošiamasi ir iš 
skautiškos programos. Neužilgo 
bus įvesti reguliarūs savaitiniai 
užsiėmimai. Užsiėmimus veda 
laivo skautai, mokęsi buriavimo 
mokykloje, todėl dalykai einami 
taisyklingai. Taip pat norima pa
ruošti vadovybės, nes daug kas 
iš dabartinės išeina į karo mo
kyklą, ar į aspirantus. Linkime 
ir kitoms jūrų skautų įguloms 
rimto darbo ir jūriškos nuotai
kos. Stndž. Jūrunas.

UTENIŠKIŲ 15 METŲ SUKAKTIS!

1.17. uteniškiams iš tikrųjų 
yra nepamirštama: tą dieną abu 
(skautų ir skaučių) Utenos tun
tai surengė iškilmingą 15 mt. 
skautų įsikūrimo Utenoje su
kakties minėjimą.

Minėjimo išvakarėse įvyko 
didelis tradicinis skautų-čių va
karas. Programoje buvo: S. 
Čiurlionienės „Pinigėliai“, 3 
veiksmų komedija, pianino mu
zika, plastika, dainos, šokiai, 
žaidimai, bufetas ir kt. Progra
mą labai gražiai atliko patys 
skautai-ės. Gautasis pelnas ski
riamas įvairiems skautų-čių rei
kalams: iškyloms, stovyklai ir 
kt.

Pats iškilmingas penkiolikme
čio minėjimas įvyko sekmadie
nį. Į jį gausiai atsilankė Utenos 
visuomenė, mūsų rėmėjai, atsto
vai iš centro, buvę Utenos skau
tai-ės, moksleiviai ir daug kitų. 

Utenos skautų 15 metų sukakties minėjimo dalyviai.

Minėjimo programa buvo plati, 
įdomi ir turininga.

Pirmiausiai skautų t. tunti- 
ninkas g-jos direktorius J. 
Aleksa savo įžanginiame žodyje 
iškėlė uteniškių nuopelnus ir šio 
minėjimo reikšmę. Po tuntinin- 
ko į Utenos skautus-es pakal
bėjo sktn. Karalius, kuris ypač 
pabrėžė uteniškių skautišką 
darbštumą, vadovybės vardu 
padėkojo už gražius 15 metų 
darbo vaisius ir palinkėjo viso 
geriausio. Baigdamas savo žodį, 
skautininkas perskaitė Brolijos 
Vado uteniškiams širdingą pa
sveikinimą ir geriausius linkėji
mus — „augti, stiprėti ir nuolat 
budėti!“. Vėliau išėjęs kalbėti 
Utenos rajono vadas apskr. virš. 
J. Motiejūnas-Valevičius pareiš
kė savo didelį prisirišimą ir 
simpatijas uteniškiams skau- 
tams-ėms. Toliau gražų žodį,

A. FREDA.
(Kauno Šančių tuntas).

Iki šiol A. Fredos sod. ir darž. 
mokykloje skautų nebuvo, bet 
nuo pr. m. X.l. jie yra. Vyr. 
sklt. A. Urba ir skit. VI. Kupris 
suorganizavo atskirą skautų sa
kalų skiltį, į kurią įstoti kandi
datų yra apie 20. Skiltis dirba. 
Štai XII.13. įvyko egzaminai į 
III-jį pat. 1. ir buvo įžodis. Įžo
dį davė ir egzaminus į III-jį pat. 
L išlaikė 13 skautų. Įžodis pra
ėjo jaukioje susikaupimo nuo
taikoje. Skiltis ateičiai turi gra
žių planų: artimiausiu laiku nu
matoma atidaryti skautų skai
tykla ir kooperatyvėlis; be prak
tiškų darbų, bus smarkiai lavi
namas! ir ideologinėje srityje.

Senas Lapinas.

ypač sesėms, tarė skaučių tun
to tunt-kė sktn. O. Zabielskienė.

Po įvairių įsakymų, gražus 
skautų, skaučių ir jaun. skau
tų-čių būrelis (apie 20) įstoja į 
garbingą skautų šeimą.

Po įžodžio — sveikinimai. Su
kakties proga uteniškius skau
tus nuoširdžiai žodžiu sveikina: 
Utenos skautų-čių rėmėjų vadas 
pulk. Itn. Mumikas, jaunalietu
vių ir savo vardu — Karkalas, 
pradž. mokyklų insp. Plungė, 
vyr. seserijos vadi jos atstovė 
pasktn. Milvydaitė ir buvęs dr. 
J. Basanavičiaus dr-vės dr-kas 
St. Bulota.

Iškilmingąjai minėjimo daliai 
užsibaigus sveikinimais, gautais 
raštu, prasidėjo „linksmoji da
lis“. Ji buvo irgi labai įdomi: 
scenoje pasirodė Utenos skautų 
skudučių orkestras, jaun. skau
tai-ės irgi atliko dalį programos.

Skltn. Juoz. Repečka.
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Joniškio miesto skautui vyčiui

Eugenijui Hamskiui 
mirus, jo tėveliams reiškia giliausią užuojautą

Joniškio Vaisi. Gimnaz. skautai-tės.

P. p. Vaineikiams
dėl jų sūnaus EUGENIJAUS mirties reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Atskira Joniškio Žirgų skiltis.

ŠIS TAS IŠ RASEINIŲ.

— Gimnazijoje veikia trys 
skautų-čių draugovės. Dvi Vy
tauto D. (vad. sklt. A. Stance- 
vičius) ir Algimanto (sktl. J. 
Kasmauskas) skautų draugovės 
ir Birutės skaučių dr-vė (sklt. 
Br. Ancevičiutė). Draugovėse 
darbas eina visu smarkumu.

— Vytauto Didž. draugovė 
liūdėjo netekusi sumanaus 
draugininko vyr. skilt. VI. Lu
koševičiaus, bet atsiradus nau
jam draugininkui skilt. A. Stan- 
cevičiui, gražiai pradėjo darbą. 
1.30. surengė mokiniams pasi
linksminimą. Meninė dalis buvo 
atlikta šokių metu. Paskilt. Vac. 
Šimkus supažindino mokinius 
su skautų idėja. Šokiams griežė 
draugovės stygų orkestrėlis, pa
skilt. C. Mikalauskui vadovau
jant; nors orkestrėlis jaunas, bet 
gražiai gerinasi.

— Taip pat vytautiečiai žada 
surengti Dr. Jono Basanavičiaus 
minėjimą.

— Greit išvys šį pasaulį 
draugovės laikraštėlis Šypsenų 
4 nr. V. R.

SU VILNIAUS PASAIS.

Vienetai, įsigiję minėtus pa
sus, apie tai tuojau praneša 
skautų brolijos vyr. vadijai, nu
rodydami gautojo paso nr., da
tą, kada pasas įsigytas, pilną 
vieneto pavadinimą ir adresą.

Didžiuosius Vilniaus pasus 
įsigijo dar (tęsinys): 4) V. D. 
Universiteto skautų korporacija 
Vytis — 1936.X.16.* Nr. 653, 5) 
Mažeikių tunto I Vingėlos dr-vė 
— 1936.X.17. Nr. 545, 6) Kėdai
nių skautų tuntas — 1936.X.28. 
Nr. 594 ir 7) Alytaus skautų 
tuntas — 1936.XII.9. Nr. 70.

Tad, visi, kaip vienas, stoki
me į Vilniaus kovotojų eiles, gi
liai įsisąmoninę, kad Vilnius 
mūsų buvo, mūsų ir bus!

MAŽEIKIŲ SKAUTĖS RUO
ŠIASI TAUTINEI STOVYK

LAI.
Skaučių tunto vadijos pa

kviesta Z. U. Akademijos lek
torė p. M. Glemžaitė 1.31. skai
tė viešą paskaitą apie tautiškus 
rankdarbius. Paskaitą pavaizda
vo gausiais rankdarbiais, įvairių 
raštų ir tautinių rūbų pavyz
džiais, fotografijomis ir pieši
niais, iš kurių susidarė turtinga 
parodėlė.

Skautės ir kitos paskaitos da
lyvės, kurių buvo pilna salė, pa
skaita ir parodėle buvo sužavė
tos. Tai buvo gera proga patirti, 
kokie iš tikrųjų yra lietuviški 
rankdarbiai ir kurie sudarkyti, 
kaip lietuviškame stiliuje įsi
rengti kambarius ir pasipuošti 
tautiniais rūbais. Be to, gerb. 
prelegentė nurodė, kaip skautės 
turėtų papuošti ir savo stovyk
linį kraitį tautiškais motyvais.

Už vaizdingą paskaitą bei 
praktiškus patarimus mažeikie- 
tės, o ypatingai skautės, bus ilgai 
ilgai dėkingos. * Gerb. prelegentė 
skaučių vadovybei paliko kelio
lika egz. savo išleistų knygų 
„Kupiškėnų vestuvininkai“ ir 
lietuviškų raštų pavyzdžių.

Toji paskaita buvo lyg ir 
įžanga į rengiamus atidaryti 
skaučių rankų darbų kursus.

Ta pačia proga, skaučių para
gintos, paskaitos dalyvės paau
kojo žiemos pagalbai kelias de
šimtis litų, už kuriuos bus per
kama šalčio kamuojamiems mo
kiniams drabužėlių.

GREIT BAIGS DAR DU GIL- 
WELL KURSUS.

Pr. vasarą psktn. Stepas Kai
rys ir psktn. Petras Ncniškis 
lankė skautų vadų kursus Lat
vijoje, Garezere, kur atliko kur
sų II-ją dalį (stovyklą). Jie ga
vo II-rosios kursų dalies baigi
mo liudijimus. Kai atliks ir III- 
čiąją kursų dalį (praktiką), 
gaus visų kursų baigimo pažy
mėjimus.

ŠIAULIEČIŲ TUNTAI PRABI
LO.

— II.3. įvyko Šiaulių skau
tų ir skaučių tuntų vadijų po
sėdis, kuriame nutarta šiemet 
(VILI—11) suruošti 10 dienų 
stovyklą Palangoj, ji bus pasi
ruošimas įvykstančiai kitais me
tais Lietuvoje didžiulei tautinei 
stovyklai.

— Be to, netrukus tuntų at
stovai pradeda lankyti vienetus, 
patikrins knygų vedimą, apys
kaitas, stebės draugovės veiklą, 
kaip pravedamos sueigos, skau
tų patyr. laipsn. žinojimą ir kt.

Marela.
— Niekur nepasirodydavusi 

Vytauto draugovė pradėjo kru
tėti. Sausio pradžioj padarė 
tarpskiltinį orasvydžio turnyrą, 
kurį laimėjo IV skiltis. Po to 
buvo sudaryta draugovės oraš- 
vydžio rinktinė, kuri 1.17. žai
dė. su jūrų skautais. Komandos 
išėjo žaisti tokiais sąstatais: Vy
tauto dr.: Žalys (IV sk.), Šem- 
bergas (UI sk.), Ivanauskas (U 
sk.), Korsakas (IV sk.), Kerbe- 
lis (IV sk.) ir Maksimavičius (I 
sk.) ir jūrų skautai: Šoblinskas, 
Giedraitis, Mažeika I, Daukis, 
Sirutavičius ir Pocius. Dviem 
setais (15:7 ir 15:8) laimėjo Vy
tauto draugovė.

Vyt. A.

ZARASŲ DARLAUS IR GIRĖ
NO LAIVAS.

Mūsų įgulos narių skaičius 
kiek padidėjo. Viso yra 3 val
tys: Narų, Gulbinų ir Delfinų. 
Ištroškę laukiame pavasario, nes 
Osos bangų ūžimas sukelia mu
myse tikrą jūrininkų nuotaiką, o 
visuomet rami Osyda teikia di- 
džiausį malonumą baidarinin
kams. Turime savo 4 baidares ir 
2 valtis, .kuriomis raižome mėly
nus Osos, Osydos ir Baltos van
denis,

1.10. surengėme pasilinksmi
nimą, kuriame, Narų valties 
stygų orkestrėliui griežiant, 
linksmai pasišokom.

Mar.

ŠAKIEČIAI KRUTA!

Nauji Metai — nauji ratai. Ir 
šakiečiai skautai rieda į priekį. 
Su šiais metais turime skilčių 
konkursą. Skautai konkursu la
bai domisi. Čia lapinai rodo tik
rą rimtį. Jie pasitiki. Jau iš iš
vaizdos matyti, kad jie nori 
konkurą laimėti. Ten vėl mažieji 
„pipirai“ geniai uoliai vykdo 
įstatus. Skuba. Matyt, nenori 
atsilikti nuo didžiųjų. Žirgai sa
vo ūgiu yra viduryje ir tą vi
durį stengiasi laikyti konkurso 
metu. Žiūrėsime, kurie laimės. 
Laukiame pabaigos.

Skautas.

VILKAVIŠKIO VALSTYBINĖS 
GIMNAZIJOS SKAUTAI.

1.30. subūrę brolių ir sesių 
menines jėgas, surengėme tra
dicini vakarą gimnazijos salėje. 
Dar niekad nematytos formos 
plakatas sukvietė daug mokinių. 
Vaidintas dviejų veiksmų be
vardis veikalas. Pirmame veiks
me parodytas palaidas mokinių 
gyvenimas, antrame — skautų ir 
skaučių laužas su skautiškom 
dainom, šūkiais, deklamacijom. 
Didelį įspūdį padarė bendra 
„Pavasario“ deklamacija, kuria 
atvaizdavo besiartinantį pavasa
rį. „Pavasariui“ režisavo įžymi 
skautų bičiulė p. Matulionienė, 
visą vakarą suorganizavo veik
lus Margio draugovės draugi
ninkas mokytojas Matulionis.

VĖL PANEMUNĖLIS.
— Kun. J. Katelės dr-vė su

ruošė vakarą, kuris įvyko š. m. 
saus. m. 1 d. Vaidinome 3 v. 
komediją „Burtininkė“. Publi
ka buvo patenkinta, nuoširdžiai 
šypsojosi ir po kiekvieno suvai
dinto veiksmo nesigailėjo paplo
ti. O gautąjį pelną paskyrėme 
įsigyti palapinę, kad 1938 m. 
didžiojoj stovykloj galėtumėm 
visa draugovė stovyklauti.

— Mūsų mylimas drauginin
kas, sklt. J. Tamošiūnas, mus, 
kateliečius, apleidžia, nes tar
nybos reikalais iškeliamas į ki
tą vietą. Mes linkime ir toliau 
sėkmingai dirbti skautiškąjį 
darbą. Šatekšnos sūnus.

ŽAGARĖS SKAUTŲ VIETl- 
NINKIJOJE VISKAS NAUJA.

Nors gyvenimas Žagarėje 
slenka sena vaga, tačiau skautai 
čia nesnaudžia. Iš penkių gana 
skaitlingų vienetų (išskyrus 
skautų vyčių Kęstučio būrelį, 
kuris truputį snustelėjo), visose 
draugovėse darbas verda. Štai 
Kęstučio dr-vė, vyr. skltn. V. 
Ramono vadovaujama, padarė: 
paukšteliams lesyklą, baidarei 
griaučius, kuriuos pavasarį ap- 
trauKs drobe, ir tada po Žagarės 
apylinkės vandenis nardys; 
Žvalgaičio dr-vės skautai smar
kiai ruošiasi įvairiems pat. laips
niams ir specialybėms. Neatsi
lieka nei jaunesnieji skautai, su
eigas daro kas sekmadienį, ne
žiūrėdami net kad pastaruoju 
laiku šaltis į nosytes gnybia. 
Sueigose mokosi programos da
lykų ir rengiasi besiartinančiai 
vietininkijos stovyklai, pasidarė 
būrelių ženklus ir įsigijo Didįjį 
Vilniaus pasą. Skaučių vietinin
kijos skautėms dalyvaujant su
darytas geras skautų stygų or
kestrėlis.

Darbui skautuose verdant, net 
daromos pašalinės kliūtys skau
tų darbui praeina pro skautus 
net nepastebėtos.
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Kelionė vandeniu
Yra toks Ančios ežeras. Nedaug kas 

žino kur jis yra. O tai gražus ežeras pui
kiajame Dainavos krašte — Veisėjuose. 
Ten šiemet stovyklavome.

Toloka atrodo, bet pasiryžimas viską 
nugali. Ir mes pasiryžom.

„Sausokams“ gerai: susikrovė daiktus 
į gurguoles, patys į sunkvežimį ir be rū
pesčio Veisėjuose. Mes, jūros skautai, ne
galim taip išsirengti, juk mūsų programos 
ir darbas skirtingas nuo jų. Jų pagrindas 
žemė, mūsų — vanduo; jų susisiekimo 
priemonė nuosavi „arkliukai”, mūsų gi 
valtys ir baidarės.

Nutarėm nusivežt šešiairklę valtį ir 
dvi baidares. Nuvežėm! Bet, deja! Abi 
baidarės bevežant prakiuro ir per visą 
stovyklą neteko jų naudoti. Valtis užtai 
veikė puikiausiai.

Stovyklavom dvi savaites. Tur būt 
nėra reikalo stovyklos aprašinėti, nes, 
kas stovyklavo, tai gali puikiausiai ją 
įsivaizduoti, o kas ne — tas visvien ne
supras, nes, ką išgyveni stovykloj, gali
ma tik ant savo kailio patirti.

Baigėsi stovykla. Dingo palapinių 
miestelis, beliko tik ženklas, kad čia kaž
kas stovyklavo, nors ir tas po mėnesio, 
kito išnyks.

Susikrovė visi savo daiktus, sudėjo į 
gurguolę ir sulipo į sunkvežimį. Tik mes 
aštuoni jūros skautai su savo laivo vadu 
susėdom į valtį. Išplaukėm ne pasiirstyt, 
bet ilgon ir vargingon kelionėn.

Iš Ančios ežero išteka Baltoji Ančia. 
Ja mes su stovyklos draugais atsisveiki
nę ir pasileidom plaukti.

Tik įplaukę į ištaką jau ir įsmukom į 
lietuviškąsias džiungles: iš abiejų pusių 
kaip miškas sužėlusios nendrės. Plaukia
me siaura, bet gilia Ančios vaga. Pasiirę 
kokį puskilometrį, įplaukėm į mišku ap
augusį nedidelį ežerėlį. Jo vanduo kaip 
švininis. Pasakoja, kad jame yra ungurių 
ir ūdrų. Nendrynuose knibždėte knibžda 
eibės visokių paukščių.

Pirmoji sustojimo vieta buvo Kapčia
miestis. Čia turėjome valtį perkelt per 
vandens kalvės užtvanką. Kalvė tikrai 
įdomi; vanduo kiloja milžinišką kūjį. Be
lieka įkaitintą geležį po juo tik kišti ir 
vartyt. Prie kūjo guli noragų krūva ir ji 
vis didėja.

Tikėjomės, kad dar tą pačią dieną 
pasieksim Nemuną. Bet pasirodė, kad tai 
neįvykdoma. Mat, iš žemėlapio atrodė, 
kad Ančia visiškai trumputė ir tiesi, bet 
tikrumoje yra kitaip.“ tur būt nėra vin- 
giuotesnės upės, kaip ji.

Klausi žmonių, kiek kilometrų iki to
kio tai kaimo:

Veisėjai — Alytus. '
— Pusė kilometro.
Džiaugiamės, kad tuoj priplauksime. 

Bet štai plaukiam vieną valandą, plau
kiam kitą valandą, o kaimo kaip nėra, 
taip nėra. Vėl klausiam sutiktų žmonių, 
ar dar toli tas kaimas.

— Tai, girdi, dar apie 5 kilometrus.
Iš to galima suprast, kokia Ančia vin

giuota.
Dėl vingiuotume plaukimas darėsi la

bai vargingas: mat, upė labai sriauni, ir 
kai ji tik pasisuka, tai srovė taip ir teš
kia valtį į krantą.

Sustojom nakvynei Macavičių kaime 
apie 10 vai. vakaro. Buvo jau visiškai 
sutemę.

Toliau plaukti nebuvo galima, nes 
upė buvo užversta rąstais.

Kitą rytą, pasisamdę vežimą, užkro- 
vėm ant jo valtį, o patys pėsti iškelia
vom į Bugėdą. Tai artimiausias kaimas 
prie Nemuno,

— Jei norit, tai galit apžiūrėti, kur 
Napoleonas mušėsi su rusais, — sako 
ūkininkas, vežęs mūsų valtį.

Nuėjome apžiūrėti. Manėm, kad pa
matysim paprastą lauką ir daugiau nie
ko, bet smarkiai apsirikom.

Išėję į miško aikštelę, netoliese pa
matėm smėlio kalnelį, o ant jo didelį 
medinį kryžių. Po kryžium matėsi žmo
nių kaukuolės, šonkauliai, blauzdikauliai 
ir kitoki kaulai.

Mus apėmė kažkoks keistas jausmas, 
rimtis ir šaltis.

— Kodėl šių kaulų niekas neužkasa? 
— klausiam.

— O kas čia juos kas, kad čia vėjas 
vis naujų ir naujų išpusto. Seniau ši 
kalva buvo didelė, bet vėjai vis po tru
putį ją nupūsto. Ji visa, kaip matosi, bu
vo apklota žmonių kaulais: dabar jau 
daug jų sutrūnijo.

Čia taip pat 1518 metais lietuviai mu
šėsi su kryžiuočiais. Randama nuo tų 
laikų pasilikusių pinigų.

Norėjom vieną kaukuolę paimti: jos 
tokios gražios, baltos, matosi ir vaikiškų. 
Bet, vežęs valtį, žmogus atkalbėjo:

— Girdi, Kapčiamiesčio girininkas 
buvo vieną pasiėmęs, bet paskui, neži
nau kodėl, ar jam sapnavosi, ar vaide
nosi, vėl ją atvežė atgal ir padėjo į tą 
pačią vietą, iš kur buvo paėmęs. Ir tada 
štai šitą kryžių pastatė.

Po kiek laiko pasiekėm Bugėdą. Čia 
sutikom pasienio policininką, kurs nu
vedė mus pas save ir pavaišino pus
ryčiais.

Atsisveikinę su šeimininkais išplau

kėm. Pradžioje Nemunas mūsų pakrašty 
apžėlęs žolėm ir nendrėm.

Lenkų pusėje visu pakraščiu matosi 
užstatyti tinklai.

Netoli Druskininkų pasivijom tris 
lenkų baidares. Ir prasidėjo lenktynės be 
žodžių: spaudėm mes, spaudė ir jie. Tik 
retkarčiais atnešdavo vėjas iš jų žodį: 
„Litvini".

Priplaukėm Druskininkus. Apėmė 
mus tikras apmaudas ir pavydas: kodėl 
ten lenkai, o ne mes, tikrieji to krašto 
šeimininkai. Ten verda gyvenimas, grie
žia orkestras, vaikšto pižamuoti vasaro
tojai, o mūsų pusėj tylu, ramu, Kodėl 
mes savo grožybių neįvertiname?

Atvarė piemenėlis prie Nemuno ban
dą, pagirdė ir vėl viskas nutilo.

Praplaukėm Liškiavą (ten" pietavom). 
Dar valanda kelio ir įplaukėm į Nepri
klausomą Lietuvą.

Lengviau atsidusom ir užtraukėm 
skambią dainą. Tolimesnė kelionė buvo 
jau linksmesnė ir laisvesnė, nes galėjom 
plaukti abiem Nemuno pusėm ir sustoti 
abiejuose krantuose, Tą dieną nuplau- 
kėm iki Merkinės.

Čia ant senų žirnojų pernakvoję, pa
sileidom toliau ir sustojome tik kopose, 
šioj vietoj Nemunas labai išsiplečia ir 
yra visiškai seklus.

Kopos, smėlynai, nedaug tesiskiria 
nuo Neringos kopų, tik smėlis gal kiek 
kitokios spalvos ir jos pačios žemesnės.

įrėmęs gan smarkiai iki Nemunaičio. 
Tai buvo šventa diena. Nemune pilna 
valčių, visur skambėjo dainos.

Užkandę, tęsėm kelionę toliau. Jau į 
Alytų tik 10 kilometrų. Tik štai išvydom 
palapines. Manėme, kad čigonai pamiš
kėje apsistoję. Bet iš už medžių pasiro
dė gražiai sutvarkyta skautų stovykla.

Išlipom krantam Mus apspito skau- 
čiukai. Pasirodė, kad čia vilkaviškiečių 
stovykla. Apžiūrėjom jos įrengimą ir įsi
kalbėjom apie ūkiškus reikalus. Kai jie 
sužinojo, kad mes sumokėjom už visą 
stovyklavimą tik po 4 litus, nepaprastai 
stebėjosi. Jiems stovyklavimas kaštuoja 
daug daugiau ir todėl jų stovyklauja ne
didelis skaičius.

Atsisveikinę ir palinkėję geros klo
ties, skubėjome namo.

Štai pasirodė Alytus. Kaip vienas iš 
aštuonių gerklių išsiveržė galingas „va
lio!"

6 v. vakaro atsimušėm į savo uosto 
krantą.

Po 3 dienų įtempto plaukimo pasie
kėm savo tikslą ir pasiryžom kitais me
tais tęsti kelionę Nemunu iki Klaipėdos, 
o jei pavyks, tai ir toliau.

A. Vasiliauskas.
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Fotografuoti gali kiekvienas

ŽIEMOS NUOTRAUKŲ KOMPOZICIJA.
jlažoji figūra dešiniajame šone yra per 
toli nuo visos grupės. Palyginę antrąjį 
su pirmuoju, matome, kad antrasis atro
do visai natūraliai. Kiekviena figūra turi 
savo „kryptį“ ir visos bendrai paimtos su
daro daugiau įvairumo vietos ir padėties 
atžvilgiais.

Vaizdelyje Nr. 3 ir 4 pavaizduotas tas 
pats motyvas — krūmas ant apsnigtos kal
velės. Atrodo, nereikalinga aiškinti, kad 
vaizdelis Nr. 3 atrodo daug įdomiau, kaip 
Nr. 4. Vaizdelyje Nr. 4 išbrėžtos linijos 
rodo 3 vaizdelio kompoziciją. Iš tų pačių 
linijų matyti, kad didinant vaizdelio Nr. 4 
negatyvą negalėtų gauti tokios išpiovos, 
kuri sudarytų tokią kompoziciją, kaip Nr. 
3. Dėl to fotografuojant visuomet reikia 
pagalvoti apie kompoziciją.

Kai tik iškrenta pirmasis sniegas, daug 
kas, ypač jaunieji, tuoj imasi statyti iš 
sniego vadinamuosius „senius besmage- 
nius“. Foto mėgėjas dažnai čia randa sau 
įdomių motyvų. Kad nuotrauka būtų iš 
tikrųjų Įdomi — atrodytų gyva ir natū
rali — reikia pagauti tinkamą momentą. 
Štai turime du paveikslėlius, vaizduojan
čius tokio senio „kūrimą“. Įsižiūrėkime 
gerai į pirmąjį ir antrąjį. Pamatysime, 
kad pirmasis atrodo kažkaip sustingęs, 
nenatūralus. Pirmiausiai pats „senis“ yra 
per daug viduryje vaizdo. Žmonės, iš jo 
abiejų pusių, stovi abu vienodoje padė
tyje ir yra beveik lygūs su sniego figūra.

KIEK APŠVIESTI NUOTRAUKAS 
VASARIO MĖNESĮ?

Jei naudojama 18/io° Din (28° Sch.) 
jautrumo negatyvinė medžiaga, tai 10—14 
vai. laikotarpy, šviečiant saulei, nuotrau

kas reikia apšviesti tiek, kiek nurodyta 
šiose lentelėse. ,

,, , , Apšvieti- . Apšvieti-
Motyvas Diafragma mo laikas Diafragma mo laika£ Filtras

Žiemos gamtos vaizdai be artumos .... 
Žiemos gamtos vaizdai su artuma .... 
Plačios gatvės, šviesūs pastatai .............
Paskiri asmens ar grupės ore .............
Portretinės nuotraukos ore ....................
Portretinės nuotraukos kambary 1 — 2 

mtr. atstume nuo lango, šešėly esanti 
veido pusė kuo nors pašviesinta ....

5,6 ar 6,3 Vioo sek 8 ar 9 t/50 sek Šviesus

99 i/50 sek 8 ar 9 i/25 sek —

99 Vioo sek 8 ar 9 V50 sek —
4 ar 4,5 V 50 sek 5,6 ar 6,3 l/25 sek —

99 i/25 sek 99 l/10 sek Šviesus

99 i/2 sek 99 1 sek —

Jei nėra saulės, reikia apšviesti du syk 
ilgiau, kaip lentelėse nurodyta arba švies
ti tiek pat, bet paimti sekančią didesnę 
diafragmą, pav., vietoje 6,3—4,5. Taip pat 
du syk ilgiau reikia apšviesti fotografuo

jant tarp 9—10 ir 14—15 vai. Nuo 8 iki 
9 ir nuo 15 iki 16 vai. reikia apšviesti maž
daug tris syk ilgiau, kaip lentelėse nu
rodyta.

K %

KITAME NUMERY PASKELBSIME ŠIŲ METŲ FOTO KONKURSO SĄLYGAS.

MUMS RAŠO SKAITYTOJAI.
A. Gineišis iš Kauno atsiuntė mums 

ilgoką laišką (skautiškas dėkui jam!), ku
riame išdėsto savo pageidavimus dėl sky
riaus „Fotografuoti gali kiekvienas“ turi
nio. Dėl vietos trūkumo negalime visų jų 
čia atpasakoti. Taip pat daugelio nega
lime ir įvykdyti tik dėl to, kad per maža 
turime šiam skyriui vietos — 1 puslapį 
per mėnesį, taigi 12 per visus metus. Dalį 
jo iškeltų pageidavimų — dėti apšvietimo 
lenteles, atsakinėti į klausimus, skelbti 
konkursus, skatinti jaunuosius foto mėgė
jus dalyvauti spaudoje, duoti nuotraukų 
kritiką — mes jau vykdome. Iš dar ne
vykdomų pageidavimų paminėtini šie:
1) spausdinti foto naujienų apžvalgas ir
2) dėti beletristinių rašinėlių, kurie ska
tintų fotografuoti. Foto naujienų apžval
gas seniai norime spausdinti, bet dėl vie
tos trūkumo negalime, bet stengsimės, 
kiek sąlygos leis, parašyti apie įdomesnes 
foto naujienas. Kas liečia antrąjį pagei
davimą — rašykite ir redakcija mielai 
įdės vieną kitą vykusį rašinėlį.

Savo laišką brolis Gineišis baigia šiais 
žodžiais: „Norėčiau paskelbti šūkį — Foto 
mėgėjai, mokykimės per spaudą. Ji vi
siems artima ir prieinama!“

KAS KLAUSIA — NELIEKA BE 
ATSAKYMO.

Klaus. Nr. 2. Ar iš tikrųjų vartojamas 
actas gaminant negatyvus ir pozityvus. 
Jei taip, kokio % skiedinys ir kaip jis var
tojamas? P. G., Telšiai.

Ats. Acto skiedinys vartojamas ir ne
gatyvus ir pozityvus gaminant. Negaty
viniam procese jis vartojamas dvejopu 
tikslu: 1) sustabdyti ryškintojo veikimą 
prieš dedant išryškintą negatyvą į fiksuo
toją ir 2) pašalinti kalkėms nuo išplauto 
negatyvo, jei vanduo, kuriame buvo plau
namas negatyvas, turėjo savy kalkių. Ga
minant pozityvus (kopijas ar padidini
mus), acto skiedinys vartojamas ryškin
tojo veikimui nutraukti (sustabdyti).

Negatyviniame procese vartojamas 3%, 
o pozityviniame — 2% acto skiedinys, t. y. 
100 cm’ vandens 3 arba 2 cm3 paprasto 
valgomojo acto. Išryškinus negatyvą, jis 
dedamas maždaug Vž—1 minutei laiko į 
3% acto skiedinį, kuris tuojau sustabdo 
ryškintojo veikimą. Po to dedamas į fik
suotoją. Jei vandenyje, kuriame plauna
mas išfiksuotas negatyvas, yra kalkių, iš
plovus jis atrodo lyg kuo aptrauktas, ypa
tingai emulsijos pusėje. Kad to galėtų iš
vengti, išplautą negatyvą reikia įdėti 2 
minutėm į 3% acto skiedinį. Be to, šia
me skiediny pamirkius negatyvą lengviau 
nuo jo nubėga vanduo ir nelieka dėmių 
nuo išdžiūvusių vandens lašų.

Pozityvų gaminimo procese acto skie
dinys (2%) taip pat naudojamas ryškin
tojo veikimą sustabdyti. Išryškintas po
zityvas dedamas į šį skiedinį ir čia gali 
išbūti keletą minučių, bet neilgiau kaip 10. 
Po to dedamas į fiksuotoją.

Acto skiediniai gali būti naudojami pa
kartotinai tol, kol žymiai kvepia actu.

Sktn. K. Laucius.
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Juliett’os Low Fondas
Skaučių organizacijos Jungtinėse Ame

rikos Valstybėse įsteigėja yra Juliette 
Gordon Low. Tai buvo didelės drąsos, 
pasiryžimo ir didelės išminties moteris. 
Ji turėjo retai sutinkamą talentą suprasti 
kitus. Mylėjo gamtą, gyvai domėjosi vis
kuo, kas tik liečia gyvenimą. Visad opti
mistė, visad geros nuotaikos. Gyvenime 
sutiktas kliūtis kantriai nugalėdavo ir nie

kados nerodydavo nusiminimo. Josios 
energijos ir pasiryžimo dėka, Jungtinėse^ 
Amerikos Valstybėse buvo įkurta skaučių 
organizaciią.

Juliette Low gimė 1860 m. Savannah 
(Georgia). Ištekėjo už anglo William Low 
1886 m. Nuo to laiko jos gyvenimas bu
vo dalinamas pusiau — tarp Jungt. Ame
rikos Valstybių ir Anglijos. Tuojau po 
ištekėjimo ištiko ją skaudi nelaimė — ji 
apkurto. Bet kurtumas niekados jai ne
buvo kliūtimi jos tolimesniam darbui.

Anglijoje ji susitiko su Lordu Bąden- 
Powelliu, ir tuojau prisidėjo prie skaučių 
sąjūdžio, kaip vadovė. 1912 m. grįžo ji į 
Jungt. Amerikos Valstybes ir tuojau įstei
gė savo gimtajame Savannah mieste pir
mą skaučių draugovę. Giliu skautybės 
naudingumo įsitikinimu ir nenuilstamai 
veikdama, trumpu laiku sėkmingai pra
plėtė skaučių organizaciją po visas Jungt. 
Amerikos Valstybes ir sudarė vieną ben
drą branduolį New Yorke.

Ilgus metus Juliette Low troško už- 
megsti ryšius su kitų kraštų skautėmis. 
Apskritai, ji mylėjo jaunimą, neatsižvelg
dama, kuriai tautai ar religijai jis priklau
so. Ji svajojo išugdyti tarp įvairių kraštų 
jaunų mergaičių seseriškumo ir draugiš
kumo ryšius, kad užaugusios jos galėtų 
turėti įtakos į gerą tautų sugyvenimą ir 
bendradarbiavimą.

Kai tik Jungt. Amerikos Valstybių 
skaučių sąjūdis buvo sutvirtėjęs, Juliette 
Low pasiaukojo tarptautiniam skaučių 

organizacijos darbui. Mirė ji 1927 m. sau
sio mėn.

Jungt. Amerikos Valstybių skautės 
karštai mylėjo-savo įkūrėją. Gyvai atsi- 
mindamos Juliette Low, jos nepasitenkino 
vien marmuro lentele, bet stengėsi, kad 
josios viltys ir troškimai būtų įgyvendinti. 
Dar tų pačių, 1927, metų rudenį jos įstei
gė Juliette Low vardo fondą. Šio fondo 
tikslas. — siekti skaučių tarptautinio ben
dradarbiavimo progreso ir tuo prisidėti 
prie pasaulio taikos palaikymo. Šio tikslo 
dėliai ir yra duodaiiia pašalpa įvairių 
kraštų jaunoms mergaitėms, vykstančioms 
į tarptautinius kursus, sąskrydžius, sto
vyklas etc., kad tik jos galėtų arčiau 
susipažinti, užmegsti tarpusavio ryšius, iš
ugdyti seseriškumo jausmus.

Juliette Low asmeny Jungt. Amerikos 
Valstybės nustojo garbingos pilietės, ku
riai simpatizavo visas skaučių pasaulis. 
Jos atminimas gyvas ir yra padrąsinimo ir 
įkvėpimo šaltinis Jungt. Amerikos Vals- 
tybių skautėms.

1937 METŲ JUNGTINIŲ AMERIKOS 
VALSTYBIŲ SKAUČIŲ JUBILIEJINĖ 

STOVYKLA.

Š. m. rugpiūčio mėn. 9—23 d. d. įvyks 
Jungtinių Amerikos Valstybių skaučių 
jubiliejinė stovykla, paminėti 25 metus 
nuo organizacijos įsisteigimo. Į šią sto
vyklą visų kraštų skautės yra kviečia
mos atsiųsti po vieną atstovę. Lietuvos 
skautės pei' tarptautinį biurą taip pat ga

MŪSŲ RANKDARBIAI.

Sk. Aido 2 nr. 32 pslp. 
buvo rašyta apie mūsų 
rankdarbius su tautiškais 
raštais.

Šiame piešinyje turime 
stilizuoto tautiško rašto 

.pavyzdėlį apskritai stal
tiesei (jos pakraščiui).

Ar jau bandėte siuvi
nėti per. Sk. Aido nume
ryje įdėtus raštų pavyz
džius?

V. sk. P. G. 

vo kvietimą šioje stovykloje dalyvauti. Są
lygos yra tos pačios, kaip ir Juliette Low 
Fondo stovyklautojoms, būtent: jos turi bū
ti: a) pirmojo patyrimo laipsnio, b) 17— 
18 metų, cž) išbuvusi skaučių org-je ne 
mažiau 3-jų metų.

Taip pat yra nurodoma, kad kandida
tė būtų rimtai parinkta. Ji turi būti viena 
geriausių skaučių, kuri galėtų gražiai ir 
garbingai savo tėvynę atstovauti; kad su
gebėtų pareikšti stovykloje savo šalies 
skaučių dvasią; kad būtų pastabi ir trokš
tanti įgytąsias žinias ir patyrimą parvežti 
į savo kraštą; kad visas įgytas žinias bei 
patyrimą sugebėtų perduoti savo sesėms, 
kurios neturėjo laimės būti milžiniškoje 
tarptautinėje stovykloje. Atstovei į Jungt. 
Amerikos Valstybių stovyklą bus suteikta 
pašalpa iš Juliette Low Fondo, tarpinin
kaujant tarptautiniam skaučių biurui, su 
sąlyga, jeigu tautinė skaučių org-ja duos 
tai atstovei 50 dolerių.

Vyriausioji Seserijos Vadija tokios pa
šalpos duoti negali, bet mielai imasi tar
pininkauti, jeigu tinkamos kandidatės tė
vai ar rėmėjai galėtų jai tą sumą suteikti.

Vyr. Seserijos Vadija, norėdama, kad 
būtinai Lietuvos skautė šioje stovykloje 
dalyvautų, prašo tuntininkes ir vietinin
kes paieškoti tinkamos kandidatės savo 
žinioje esančiuose vienetuose ir smulkias 
žinias apie ją atsiųsti Vyr. Seserijos Va- 
dijai iki š. m. kovo mėn. 15 d. Iš visų pa
tiektų kandidačių bus parinkta viena. Už 
tinkamą atstovės parinkimą’ prieš tarp
tautinį skaučių biurą yra atsakominga 
Vyr. Seserijos Vadija, kuri, be Juliette 
Low Fondo sąlygų, iš savo pusės dar pa
geidauja, kad parinktoji kandidatė mo
kėtų svetimas kalbas, arba vieną (pagei
daujama anglų) gerai.

Šia proga reikia paminėti, kad iš Ju
liette Low Fondo kiekvienais metais ke
lios skautės gauna pašalpą, duodančią 
joms galimumų pastovyklauti tarptauti
nėse stovyklose. 1936 metais iš to fondo 
pašalpa nebuvo duodama, norint (tikslu) 
sutaupyti 1937 m. jubiliejinei stovyklai, į 
kurią norėta kviesti kitų šalių skautes ir 
suteikti joms didesnę pašalpą.
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Jstoecme ic Jos ugdymas
Prasidėjus naujiems metams arba nau

jiems darbams, daugelis pasiryžta, turi 
planų ir gerų norų: pirmiausia, jie bus 
stropūs — visas pamokas, malonias ar ne, 
su reikalingu rūpestingumu priruoš; to
liau, jie lavinsis ir kituose dalykuose, ku
rie nėra tiesioginėj mokyklos programoj
— skaitys knygas, rašiniais lavins savo 
stilių ir minčių reiškimą, mokysis sveti
mų kalbų, sportuos, bus visur stropūs ir 
pavyzdingi skautai ir t. t. Gražūs pasi
ryžimai!.. bet reto stipruolio rankoje, pra
bėgus metams, jie prinoksta sultingais 
vaisiais.

Atsiranda kliūčių... mažų nereikšmingų 
kliūčių, kurios išmuša iš pasiryžimų ke
lio, sustabdo darbo eigą. Pagrindinė kliū
tis, kurią kai kas neblogai pažįsta ir ki
tuose pastebi, bet nemoka pritaikyti sau,
— tai ištvermės stoka darbe. Kai kam, 
net rimtai galvojant, atrodo vis tas pat — 
ar, pavyzdžiui, kiekvieną kartą ruošti ku
rio dalyko pamoką, ar keletą pamokų su
krauti vienam kartui. Galima galvoti, pa
siremiant aritmetika, dar logiškiau: 
30+30+30+304-30 + 30=180. Ta lygybė 
beveik visur teisinga, bet gali būti labai 
neteisinga darbe, kai skaičiai reiškia mi
nutes. To darbo, kuris žmogaus bus va
romas 180 minučių iš eilės, rezultatas vi
suomet bus menkesnis už darbo rezulta
tą, gautą tuo pačiu laiko tarpu, suskaldy
tu trumpomis pertraukomis.

Tas mokinys dirba ištvermingai, kuris 
kasdien be jokios išimties vienodai rūpes
tingai ir stropiai, nežiūrėdamas to, ar mo
kytojo buvo tikrintas ar ne, ruošia pa
mokas. Kam tokia ištvermė virsta įpro
čiu, tas gali vertai pasidžiaugti, laimėjęs 
brangiausią turtą. Kas įpranta vienodai 
ištvermingai dirbti, tam darbas virsta ma
lonumu.

Pradžioj mokslo metų vienas mokslei
vis pasiryžo mokytis prancūzų kalbos ir 
nusprendė tam skirti kiekvienos dienos, 
išskirdamas sekmadienius, 10 minučių. Li
gi kitų mokslo metų pradžios, įskaitant ir 
atostogas, jis sunaudojo: 10x6=60 min. = 
1 vai. savaitėje, 1x52 = 52 vai. per me
tus. Per 10 minučių jis stengdavo skai
tomo romano išversti 5 eilutes ir įsi
minti 2 žodžius. Tuo būdu metų gale jis 
išvertė 1.560 eilučių, įsimindamas 624 nau
jus žodžius. Tai puikus laimėjimas, gau
tas nesunkiu, bet ištvermingu darbu!

Be ištvermės, kaip minėta, dideli dar
bai nesidaro. Ir muzikas, ir rašytojas, ir 
poetas, ir mokslininkas turi daug ir iš
tvermingai dirbti.

Kiekvienas sportininkas žino garsiojo 
suomio Paavo Nurmi vardą; tai pasau
linio garso sporto žvaigždė — ilgų ir vi

dutinių distancijų bėgikas. Bet nedaug 
kas žino, kiek ištvermingo darbo paskyrė 
P. Nurmi savo laimėjimams pelnyti. Pla
ningai suskirstęs treniruočių laiką, jis dir
bo tiksliai, kaip laikrodis, jis nematė ir 
negirdėjo draugų pasityčiojimo, kai savo 
žingsnio liginimui bėgdavo įsikibęs į galą 
manevruojančio traukinio. Panašus dar
bas yra kiekvieno sportininko; be ištver
mingo ir planingo darbo čia nieko nega
lima pasiekti.

Kas jaunose dienose nesistengia įprasti 
ištvermingai dirbti, tam visas gyvenimas 
yra nepakenčiamai skaudus, to laukia įky
rus blaškymasis ir skurdas.

Ištvermės ugdymu, kaip matyt, susirū
pinti reikia. Bet niekur, gal būt, nėra 
tiek gerų progų ugdyti savo ištvermę, 
kaip mokykloj: čia esame aprūpinti tė
vų, čia padeda mokytojai, čia ir darbas

Džiugo sūnūs
(Tęsinys iš 53 pslp.).

lieps man pasilikti lovoje. Biaurus nusi
vylimas! Turėjau supažindinti berniukus 
su savo sūnumi. Jie jau senai nori pama
tyti savo naują bičiulį.

Naują bičiulį! Koks skaudus žodis! 
Vėl pavydas pripildė mano širdį. Žirniu
kas užims mano vietą. Nemaniau, kad tai 
taip greitai įvyks. Po šešių mėnesių, su
stiprėjęs ir užaugęs.... Bet tuoj, šį va
karą!

Nenorėdamas parodyti savo jausmų, 
tyliai išslinkau iš kambario. Saliono du
ryse susitikau su ponia ir senu gydy
toju.

Man nesmagu prisipažinti, bet aš tikė
jausi, kad gydytojas neleis mano ponui 
atsikelti. Tuo būdu mano atsistatydinimo 
valandą atidėtų. Bet gydytojas pareiškė, 
kad nieko pavojingo neatsitiko ir leido 
ponui Petrui po pietų atsikąlti.

Tik gydytojui išėjus, ponia pastebėjo 
sudraskytą pagalvėlę. Buvau pasiruošęs 
vėl gauti barti — juk visuomet mane kal
tindavo — bet šį kartą apsirikau. Šuniu
kas gavo lupti ir turėjo išklausyti griež
tos kalbos.

Likusioji dienos dalis praėjo be ypa
tingų įvykių. Kuomet buvau beveik įsiti
kinęs, kad ponas Petras nutarė nebeiti į 
sueigą, pamačiau jį lipant laiptais pilnoje 
skauto uniformoje.

— Ar iš tikro turi eiti šį vakarą? — 
paklausė jo motina.

Draugovė atsisveikina su Džiugu.

— Nieko nekenks man, Mamyte, — 
atsakė ponas Petras. — Nenoriu apvilti 
berniukų. Sugalvojau įdomią ceremoniją 
ir tikiuosi, kad Džiugas jausis pagerbtas 
ir didžiuosis savo sūnumi.

Ar galite įsivaizduoti kaip aš jaučiau
si, lydėdamas savo draugininką į sueigą? 
Kadangi mano sūnus nespėjo bėgti su 
mumis, Petras nešė jį ant rankų.

Atėję į salę, radome visus išsirikiavu- 

planuojamas taip, kad mūsų ištvermę la
vintų. Savų pastangų daug nereikia. Kas 
uoliai ir stropiai kasdien ruoš savo pamo
kas, tas eis teisingu ir tikriausiu ištver
mės ugdymo keliu. Tvarkingai ruošia
moms pamokoms daug laiko nereikia, ap
sidirbti negali tik tas mokinys, kuris, mo
kytojo paklaustas, knygą neatverčia pora 
savaičių. Taigi, ištvermingai dirbančiam 
mokiniui visuomet lieka gražaus laiko, 
kuris turi būti tvarkomas irgi ta pačia 
ištvermės lavinimo linkme. Laisvo laiko 
metu turi rastis kasdien bent 20 min. kū
no lavinimui ir 10 min. mokymuisi sveti
mos kalbos. Svarbu, labai svarbu, kad 
tos 20 ar 10 darbo minučių nebūtų pri
puolamos, o tvirtai nustatytos ir uoliai 
vykdomos. Nesvarbu, kad per nustatytą 10 
minučių būtų daug padaryta, bet svarbu, 
kad pasirinktas laiko tarpelis nuo pirmos 
ligi paskutinės minutės būtų kantriai, ra
miai išlaikytas.

Toks ištvermės ugdymo kelias, kelias 
į ištvermingo darbo didelius laimėjimus 
ir gyvenimo laimę. Stud. Pra-Ga.

sius iš abiejų pusių. Negavęs kito įsaky
mo, atsisėdau visų priešaky, kaip iki šiol 
visuomet kad darydavau.

Sušukę griausmingą valio, berniukai 
gyvai kalbėjosi ir iš jų veidų galėjau 
spręsti, kad jiems mano sūnus patiko ir 
jie nekantriai laukė to momento, kada 
galės jį arčiau pamatyti.

Tada draugininkas sušuko ramiai! ir 
pradėjo kalbėti.

— Mes visi žinojome, kad turės ateiti 
valanda, kada mūsų senas, ištikimas 
Džiugas turės išeiti iš aktyviųjų skautų 
eilės. Mes žinojome, kad bus nelengva su 
juo atsisveikinti, kaip ir jam, tikriausiai 
nebūtų lengva persiskirti su mumis. 
Džiugas nebuvo vien tiktai šuo: jis bu
vo mūsų draugas, mūsų brolis skautas ir 
jo darbai tampriai rišasi su mūsų drau
govės gyvenimo istorija...

Nėra reikalo pakartoti visa, ką ponas 
Petras sakė. Jis mane per daug gyrė. Pa
sakodamas vieną kitą draugovės nuotykį, 
jis skyrė man daugiau garbės, kaip bu
vau iš tikro nusipelnęs.

— Šį vakarą supažindinsiu jus su šu
niuku, kuris užims Džiugo vietą, — kal
bėjo draugininkas toliau. — Jis yra Džiu
go sūnelis ir visiškai į jį panašus. Tikė
kimės, kad jis užaugęs bus vertas savo 
tėvo ir atliks tokius pat žygius, kaip jo 
tėvas kad atliko jaunas būdamas.

Ponas Petras nutilo. Tada, visai neti
kėtai, suskambėjo plonas balselis:

— Gėda, broli draugininke, gėda at
statyti seną bičiulį. Mums nereikia kito 
šuns, kol Džiugas gyvas. Jis mūsų išti
kimas palydovas. Nėra jam lygaus šuns. 
Negalima juo nusikratyti, kadangi jis pa
seno. Tai neteisinga... neskautiška.

Balsas, drebąs iš susijaudinimo, nu
trūko. Valandėlę buvo tylu, tada visi su
šneko.

— Teisybė! Stasys teisus! Mums ne
reikia naujo šuns. Mes turime Džiugą.

Vargšas ponas Petras nustebo. Jis pa
žvelgė į mane savo geromis akimis, ir aš 
mielai būčiau prasmigęs į žemę — buvo 
taip saldu ir griaudu.
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‘ St. Dabušis—FRANKLINAS IR EDI
SONAS. Du didieji elektros burtininkai. 
Mokslo populiarizacija. Spaudos Fondo' 
leidinys. 96 psl. Kaina Lt. 2,—.

Franklinas ir Edisonas — tai du didie
ji elektros nugalėtojai ir išradėjai, kurie 
šioje knygoje puikiai aprašomi. Skaity
tojas, skaitydamas šią knygą, plačiai gali 
susipažinti su tų dviejų garsiųjų išradė
jų gyvenimu ir darbais.

Čia jaunimo dvasiai suprantamu išgy
venimu, daugiausia dialogine kalba, apra
šoma Franklino ir Tarno Aivos Edisono 
biografijų faktai, tie faktai, kurių šviesoje 
„gimė“ pasauly daugelis jų išradimų. Jau
nas skaitytojas, sekdamas įvykius, neju
čiomis įsitraukia į mokslinių tyrimų sritį 
ir, lyg pats mokslininkas, jais dar labiau 
dega.

Čia gražiai parodyta išradėjų tvirtas 
pasiryžimas, patvarumas, kuriuo jie nu
gali visas jiems kelią pastojusias kliūtis. 
Visa tai skatina kiekvieną skaitytoją 
„imtis darbo, stebėti, tirti, kad ir jis pats 
ką naują išrastų ar ką sukurtų; o apra
šomas didžiųjų mokslininkų kuklumas, jų 
proto ir jausmų kilnumas ir nepailstamas 
jų darbštumas kuria jaunimo vaizduotėje 
gražiausius veiklių žmonių pavyzdžius“.

Knygą pravartu perskaityti kiekvie
nam skautui, o pajėgesnei skilčiai ar 
draugovei turėti ir savo knygynėly.

Kma.

JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ KNYGŲ LEN
TYNĖLĖ.

* S. Maršakas, KVAILASAI PE
LIŪKŠTIS. Išvertė K. Binkis. Originalios 
iliustracijos. Įdomių pelytės nuotykių 
knygutė. Spaudos Fondo leidinys. Kaina 
Lt. 1,—.

* S. Maršakas, PAŠTAS. Vertė Salo
mėja Neris. Iliustracijos dail. T. Kula
kausko. Spaudos Fondo leidinys. Kaina 
Lt. 1,—.

* Vyt. Sir. Gira, TRAUKINYS. Labai 
gražios dail. A. Šepečio iliustracijos. Sa
kalo b-vės leidinys. Kaina Lt. 1,—.

TAUTINIS METUUIU BNIMS 
Akcinė Bendrovė 

1st 19x9 m.

Veikia visose 
žymesnėse 
Klaipėdos 
krašto vietose.
SAVI NAMAI:
Klaipėdoje, 
Šilutėje ir 
Pagėgiuose.

Priima indėnus. Moka gerus nuošimčius. 
Teikia kreditus. Atlieka užsienių valiutų 
operacijas ir kitus bankinius reikalus. 
Perka ir parduoda Vidaus ir Žemės 

Banko paskolos lakštus.

Pranešimai
PIRMOSIOMS SKAUČIŲ DR-VIŲ 

ĮKŪRĖJOMS.
Greitu laiku bus išleista lietuvių kalba 

Baden-Powellio knyga SKAUTYBĖ MER
GAITĖMS. Kadangi tai bus visais atve
jais puikus vadovėlis skautėms, norima į 
jį įdėti ir nuodugni Lietuvos skaučių kū
rimosi istorija.

Tuo tikslu Vyriausioji Seserijos Vadi ja 
prašo tų draugininkių, kurių dr-vė jų 
mieste atsirado pirmoji, atsiųsti žinių apie 
savo dr-vės (arba pirmosios skilties) kū
rimosi pradžią ir aplinkybes, įsikūrimo 
datą ir pirmosios dr-kės (ir skilt-kės, jei 
tik skiltis buvo pradžioj) vardą ir pavar
dę. Pageidaujama, kad pati įkūrėja ar 
įkūrėjas tų atsiminimų parašytų. Jei tai 
sunkiai įvykdoma, gal dabartinė draugi
ninke galėtų kartu su žiniomis atsiųsti 
bent tos įsteigėjos adresą, jei jis yra ži
nomas.

Žinias atsiųsti Vyr. Seserijos Vadijai 
iki š. m. vasario mėn. 25 d.
JŪRŲ SKAUTŲ PATYRIMO LAIPSNIŲ 

PROGRAMOS.
Jūrų skautų skyrius šiomis dienomis 

išsiuntinėjo visiems vienetams naujų jūrų 
skautų patyrimo laipsnių programų pro
jektus, kad kiekvieno vieneto vadovybė 
galėtų patiekti savo pastabas bei pasiūly
mus. Vienetai, kurie nebūtų projekto ga
vę, prašomi tuojau kreiptis į skyrių ir 
paskubėti prisiųsti savo pastabas.

JAUNESNIŲJŲ SKAUČIŲ VADOVIŲ 
ŽINIAI.

Mielos sesės, gerai ir produktingai 
tvarkyt savo darbą vienetuose galėsim tik 
turėdamos pakankamai žinių vadovavi
mui. Todėl Jaunesniųjų skaučių skyrius 
nuoširdžiai kviečia ir ragina vienetų va
doves stoti į Vadovių Mokyklos Jaunes
niųjų Skaučių Skyrių. Be to, artinasi 
tautinė stovykla, kurioje tinkamai pasi
rodyti kitų tautų akyse galėsime tik tu
rėdamos teoretinių ir praktinių žinių iš
teklių. Įstoti į V. M. Jaunesniųjų skau
čių skyrių galima iki š. m. vasario mėn.
20 dienos. Jaunesn. skaučių skyrius.
KUR KREIPTIS JŪRIŠKŲ REIKMENŲ 

REIKALU.
Jūrų skautų vienetų vadai dažnai 

klausia, kur galima Klaipėdoje gauti tarp
tautinio signalizacijos kodo vėliavėlių, 
valtims inkarų, žibintų, brezentinių plos- 
čių ir kt. reikmenų. Jūrų skautų skyrius 
praneša, jog šiuo reikalu geriausia susi
rašyti tiesioginiai su naujai įsisteigusia 
lietuviška firma Blynas ir Co. Malkų g. 
Klaipėda, prašant prisiųsti norimų dalykų 
katalogus bei kainaraščius.

Skautikų 
Reikmenių 
Tiekimo 
Skyrius 

visada yra 
pasiruošęs jums 
patarnauti.

KAINA 30 CT.

Siame paveikslėlyje yra paukš
tis, jis kiek pasislėpęs; surask jį!

UŽDAVINYS A.

2I 3
4I 5 6
7 ■ 8■ 9 10■1" Į*. 12

13 ■
14 ■ 15 1 - ■ 16
7 18 ■ 19

20 1 11 u1

Vertikaliai: 1. Veido dalis. 2. Lietuvoje 
gyvena. 3. Asiriečių dievas. 5. Jungtukas. 
6. Šuns balsas. 10. Kai nevalgė, tai... H. 
Jungtukas. 12. Kapinėse ant kryžių. 14. 
Medžio dalis. 16. Elektros dalykas. 18. 
Smogikų pažymėjimas. 19. Vokiškas nei
giamas priešdėlis.

Gorizontaliai: 4. Ant stogo esti. 7. Jung
tukas. 8. Karvės balsas. 9. Kitaip triole
tas. 11. Yra kariuomenėje. 13. Žydiškas 
moters vardas. 15. Brazilijos lietuvių gy
venamo miesto pirmas žodis. 17. Chemi
joj. 20. Žemaičių miestelis. 19. Vokiškai 
aplink.

A. Grigonis.
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