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OFICIALINĖ DALIS
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO 

, AKTAI.
Nr. 1.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 ir 
89 str. str., Tarybos Pirmijos nutarimu ir Tarybos Pir
mininko tarpininkavimu už ypatingai svarbius Lietuvos 
skautijai nuopelnus, Nepriklausomybės šventės proga, 
Lietuvos Skautą Sąjungos Garbės Teismo Pirmininką 
vyresnįjį skautininką Kazimierą UBEIKĄ apdovanoju 
GEDIMINO VILKO ordinu.

Kaunas, 1937 metų vasario mėn. 16 d.
A. Smetona,

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Vyr. sktn. dr. J. Alekna, 
Tarybos Pirmininkas.

Nr. 2.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 ir 89 

str. str., Tarybos Pirmijos nutarimu ir Tarybos Pirmi
ninko tarpininkavimu už didelius nuopelnus Lietuvos 
skautijai Nepriklausomybės šventės proga SVASTIKOS 
ordinu apdovanoju:

1. Generalinio štabo pulkininką Joną ČERNIŲ,
2. Brigados generolą Klemensą POPELIUČKĄ,
3. Pulkininką inžinierių Antaną GUSTAITĮ.
Kaunas, 1937 metų vasario mėn. 16 d.

A. Smetona,
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Vyr. sktn. dr. J. Alekna, 
Tarybos Pirmininkas.

Nr. 3.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 ir 89 

str. str., Tarybos Pirmijos nutarimu ir Tarybos Pirminin
ko tarpininkavimu už didelius nuopelnus Lietuvos skau
tijai Nepriklausomybės šventės proga SVASTIKOS or
dinu apdovanoju:

1. Amerikos lietuųę daktarę Johanną BALTRUŠAI
TIENĘ,

2. Amerikos lietuvį daktarą Adelbertą ŽELVĮ,
3. Profesorių Zigmą ŽEMAITĮ,
4. Alytaus skautų rėmėją mokyklų inspektorių My

kolą ŽIDANAVIČIŲ,
5. Biržų skautų rėmėją apskrities viršininką Joną 

RAŠČIŲ,
6. Seinų tunto rėmėją inž. Kazimierą GARMŲ,
7. Skautininką Miką KUKUTĮ.
Kaunas, 1937 metų vasario mėn. 16 d.

A. Smetona,
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Vyr. sktn. dr. J. Alekna, 
Tarybos Pirmininkas.

Nr. 4.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 ir 89 

str. str., Tarybos Pirmijos nutarimu ir Brolijos Vado tar
pininkavimu už nuopelnus Lietuvos skautų organizacijai 
Nepriklausomybės šventės proga LELIJOS ordinu apdo
vanoju:

1. Estijos skautų organizacijos užsienio skyriaus ve
dėją Baldvin RAUTSMAN,
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2. Estijos skautų organizacijos vyriausios vadijos 
viršininką majorą Alo KOIK,

3. Estijos skautų organizacijos vyriausios vadijos 
narį Adolf MITT,

4. Švedijos skautų sąjungos užsienio skyriaus vedė
ją inžinierių Sten THIEL,

5. Latvijos skautų organizacijos vyriausios vadijos 
viršininką Gerhardą BREMANĮ,

6. Latvijos skautų organizacijos Tervetes tunto tun- 
tininką Janį Baltmanį,

7. Latvijos skautų organizacijos Jelgavos tunto tun- 
tininką Vilių STŪRĮ,

8. Čekoslovakijos skautų organizacijos užsienio sky
riaus vedėjo pavaduotoją V. ŽIDLICKY,

9. Čekoslovakijos skautų organizacijos narį Hanuš 
ENTNERĮ,

10. Kauno Aušros skautų tunto sktn. Vyt. KIŠONĄ,
11. Šiaulių skautų tunto sktn. Kostą KORSAKĄ,

. 12. Šiaulių skautų tunto psktn. Joną K ART AN Ą,
13. Ukmergės skautų tunto tuntininką skautininką 

Juozą JASINEVIČIŲ.
Kaunas, 1937 metų vasario mėn. 16 d.

A. Smetona,
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

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

Nr. 5.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10, 79, 

80, 82 ir 83 str. str., Garbės Gynėjų sueigos patvirtintu 
Seserijos Vadijos nutarimu ir Seserijos Vadės pristaty
mu Nepriklausomybės šventės proga žemiau išvardintas 
skaučių vadoves pakeliu į sekančius skautininkių laips
nius:

į s k a u t i n i n k ė s:
1. Seserijos vadijos jaunesniųjų skaučių skyriaus 

vedėją paskautininkę Mariją MILVIDAITĘ,
2. Seserijos vadijos bendradarbę paskautininkę Ma

riją BARNIŠKYTĘ,
3. Biržų skaučių tunto tuntininke paskautininkę 

Mariją BERNŠTEINAITĘ,
4. Marijampolės skaučių tunto adjutantę paskauti

ninkę Stefą VILUNIENĘ,
5. Mažeikių skaučių tunto tuntininkę paskautininkę 

Oną ZAILSKIENĘ,
6. Ukmergės skaučių tunto tuntininkę paskautininkę 

Liudą IKAMIENĘ,
į paskautininkę s:

1. Seserijos vadijos bendradarbę vyresniąją skautę 
Janiną TONKUNIENĘ,

(Tęsinys 82 pslp.).
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VASARIO M. 16 D.
Šefo Pavaduotojo dr. J. ALEKNOS žodis Nepriklauso

mybės šventės proga.

Didinga ta diena, kada buvo tartas paskutinis žodis 
pilnai Lietuvos nepriklausomybei — jį tarė tautos vadai 
1918 metų vasario šešioliktąją, o kol tas žodis tapo lais
vąja Lietuva, tūkstančiai tėvynę mylinčių širdžių pirm 
laiko nustojo plakti. Ir todėl per amžius mūsų tauta 
minės vasario šešioliktąją ir aukas už Lietuvos laisvę.

Juk jau praeityje liko kovotojas artojas, svajotojas 
naktigonis, pasakininkas senelis, mokytoja verpėja, pa
reigos baudžiauninkas ir daugelis kitų, kurie miegančią 
tautos sąmonę brandino laisvės aušrai

Šiandie visa tai yra praeityje, o dabarties laisvės 
džiaugsmas mus buria tvirtai glaustis į sandarias eiles 
kurti dar šviesesnį Nepriklausomos Lietuvos gyvenimą.

Čia man tenka didelė garbė Lietuvos Laisvės šven
tės proga tas žodis tarti skautų ir skaučių vardu. Skau
tiškasis judėjimas ryžtasi būsimąjį pareigų ir teisių pi
lietį, dabar dar vaiką ir jaunuolį, nuo mažens auklėti 
tautai naudingesnį, kad laikui atėjus jis galėtų tinkamai 
pavaduoti senatvės nulenktą savo tėvą.

Šiandie minėdamas garbingiausias aukas už Tautos 
laisvę, skautiškasis jaunimas tyros meilės kupina širdi
mi ir tvirta jaunatvės valia drauge su manim kartoja 
savo didžiųjų pareigų šūkį — tarnauti Dievui, Tė
vynei ir Artimui. Musų Šefas Valst. Prezidentas šventėje.

VA o AKI U 22- A J Al UlUnl Al :;iiiiiiiii'i;;i:;iiiiiiiii>1:;^^

Lady Baden-Powell ir Lordui Baden-Powelliui.Tolimoj Rytų šaly žilas geras senelis pasakojo kartą: Ar tu nežinai užgimusio kūdikio pirmojo riksmo 
prasmės? Užgimęs vaikas tuoj girdi šauksmą žemės, 
vandens ir dangaus, kurie jį apsupa, ir visi jie jam šau
kia: „Mes esam!“ Iš savo pusės jo maža širdelė sušunka: 
„Aš esu“. Mano dainos, kaip gimusio kūdikėlio riksmas. 
Jos yra atsakymas į visumos riksmą. (R. T a g o r e).Ir į tą visumos riksmą, į tą gaivalų kovą, žibančio sniego ir niūrių purvino vandens srovių ūžimą įsiskverbia vieną vasario mėnesio dieną naujas riksmas, džiugus sveikinimas visumai. Tai dar vienas kūdikis pajuto pasaulį, dar viena siela pažiūrėjo į jį didelėmis didelėmis kūdikio akimis. Ir nuo tos dienos kiekviena savo diena atsakinėjo jis į tą visumos vyksmą.Kurią dainą pasaulis Tau dainavo, kai Tu mažytis tokiomis didelėmis, atviromis akimis į jį žiūrėjai? Nak-

Lordas ir lady Baden-Powelliai Palangoje.

ties tyloje įsiklausęs į jo gyvybę, kokias pasakas girdėjai?Kai tik tris kartus nustebęs klauseisi naujų metų varpo dūžių, palikęs našlaičiu ėmei galvoti, stebėti. Su šypsena įėjai į gamtą, džiaugsmu pasveikinęs ją, džiaugsmą nešei. Tau visa kas gyveno, juto, sielą, žmogaus akis ir širdį turėjo.Ir dar kartą buvo vasario toji pati diena. Tik kitaip jau tos dienos buvo sutinkamos, kiti vargai žmonėse gyveno. Ir dar vienas kūdikis darganotą naktį atsiliepė į visumos riksmą. Likimas savo darganos švilpimu ženklina abudu. Tą našlaitėlį, kurs tą naktį klausės vėjo ir medžių šnarėjimo sausomis šakelėmis. Išgirdo jis pasaką, kuri sieloje paliko gyventi. Ir aną naktį, kai vėjas pynė, lyg jaunosios auksines kasas kad pina, nuogas medžių šakas, likimas tų dviejų kūdikių dienas į vieną gyvenimą supynė.O laikas, pindamas vainiką, supynė judviejų širdis su tūkstančiais jaunų širdžių. Ir žiūri tų visų kraštų jaunieji žmonės į tuos du — savo vadus tokiom didelėm didelėm kūdikių akim, kuriose tviska meilė.Nepalieka tie du kūdikiai, dabar jau seneliai, skolingi. Jie žino — jų laukia. Jie eina lankyti tų — savųjų. Eina pažiūrėti jiems į šviesias akis. Atėjo kartą juodu ir į mūsų kraštą. Atlankė mus, mažą tautelę, smėliu Baltijos pajūry kūdikio žaidimus žaidžiančią. Tu geras! Mylimas! Bet ten, kur kadaise mes, lyg viso gyvenimo laimę gyvendami, akių negalėdami atitraukti, į tave žiūrėjome, šiandie, kai Tu savo šventę šventi, Tavęs nėra mūsų šaly. Ir bangos daužosi krante, užlieja smėlį, tą geltoną smėlį, kuriuo kadaise Tu ėjai. Išlygina išsiliejusi banga Tavo pėdas, nusinešdama jas į savo gelmių paslaptybę. Bet širdyse paliko Tavo akių žvilgsnis taip giliai, kaip kad Tavo kojų pėdų žymės, ten, jūros gilybėj —— Būk sveikas šiandie, Vade!Vyr. skltn. L. Jurgutytė.

[ctsr v<igt
'respublikinė
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Nors daugumas mūsų turėjo pro
gos susipažinti su Estija ir jos gy
ventojais mokydamiesi istorijos ir 
geografijos, tačiau, manau, bus ne 
pro šalį pasiskaityti žemiau dedamąjį 
straipsnelį, kuris yra paimtas iš pro
pagandinio prospekto apie III Esti
jos skautų tautinę stovyklą. Šia pro
ga noriu priminti, kad tik ką išėjo 
iš spaudos buvusio mūsų brolijos vy
riausios vadijos nario, dabar Lietu
vos pasiuntinybės Estijoje sekreto
riaus, sktn. V. Cečetos parašyta apie 
Estiją knyga pavadinta ESTIJA. Ši 
knygą įdomiai parašyta ir labai gra
žiai išleista. Kiekvienam skautui pa
tartina ją paskaityti.

K. Laucius.
„Kilmė.

Maždaug prieš 3000—3500 metų 
savotiška ugro-finų giminė gyveno 
viduriniojoj Volgos upės srityje. Pa
lengva ji suskilo į šakas, kurios ėmė 
dairytis, kur suradus naujų gyventi 
vietų ir geresnį gyvenimą. Taip pir
maisiais amžiais po Kristaus estai 
atsikėlė į dabartinę vietą — šalį ža
lių miškų ir laukų, mėlynų ežerų ir 
upių, apsuptą Suomių ir Rygos įlan
kų ir Peipsio ežero.

Istorija.
Trumpą taikos ir gerovės periodą 
sekė ilgi amžiai priespaudos'. Kovos 
dėl šalies laisvės ir tautos egzisten
cijos prasidėjo 13 šimtmety. Maža 
estų tauta buvo priversta nusileisti 
galingesniems jos rytų ir vakarų 
priešams. Tačiau tauta išliko ir 1918- 
20 metais karo už nepriklausomybę 
metu parodė energiškumo pavyzdį. 
Po septynių šimtmečių priespaudos, 
estai nugalėjo rusus ir vokiečius ir 
įkūrė nepriklausomą Estijos respub
liką — E e s t i V a b a r i ik.

Kultūra.
Jei mes norime gauti supratimą 

apie estus ir jų kraštą, kaip vienetą, 
pirmiausiai turime susipažinti su 
moralinėmis ir intelektualinėmis jė
gomis, kurios sudaro pagrindą išori
niams šios mažos tautos žygdar
biams. Estų folkloras ir liaudies me
nas yra geriausias įrodymas senųjų 
ir moderninių estų jausmų ir min
čių. Palyginus su kitomis tautomis,

80 Xx:*:** 

surinktų iki šiol liaudies dainų, pa
sakų, priežodžių, mįslių, burtų ir pa
pročių skaičius yra didžiausias pa
sauly. Moderninė estų literatūra ir 
mokslas kyla iš tautinių savumų ir 
esminių Europos dvasinio judėjimo 
dalykų sujungimo. Bendras auklėji
mo lygmuo yra aukštesnis kaip dau
gelio Vakarų Europos kraštų. Esti
joje beveik nėra analfabetų, o baigu
siųjų aukštesniąsias ir aukštąsias 
mokyklas skaičius yra palyginamai 
aukščiausias pasauly.

Ekonominis gyvenimas.
Estija yra žemės ūkio kraštas. 

65°Io jos teritorijos (apie 50.000 kv. 
klm.) užima dirvos ir 60°to gyvento
jų pragyvena iš žemės ūkio.. Preky
biniai santykiai su kitais kraštais 
yra pagrįsti žemės ūkiu. Užsienių 
rinkos, ypač anglų ir vokiečių, visą 
laiką reikalauja estų bekonų, svies
to, kiaušinių, linų ir žuvų. Bet ir 
pramonės išdirbiniai, kaip estų me
džiai, celuloza, cementas, šokoladas 

Jaip pat yra žinomi ir tolimuose 
kraštuose. Narvos audyklos priski
riamos prie didžiųjų tos rūšies fabri
kų. Estų alyvos pramonė aprūpina 
Baltijos kraštų rinkas vertinga 
impregnavimo ir deginamąja alyva.

Estijos ekonominė pažanga yra 
garantuojama plačiai išsiplėtojusio 
vartotojų ir gamintojų kooperatyvų 
judėjimo. Naujausia statistika rodo, 
kad mažoji Estija buvo viena pir
mųjų šalių, kuri pakėlė ekonominį 
krizį ir daro nuolatinę ekonominę 
pažangą.

Bendras vaizdas.
Estijos gamtovaizdis yra įdomus 

lankytojams. Artėjant prie Talino ir 

Lietuvių, latvių 
ir estų skautai 
Estijos skautų 
tautinėje stovyk
loje 1932 m.

įvažiuojant į dabartinę sostinę, esan
čią šiaurinėje krašto dalyje, su jos 
bokštais, bažnyčiomis ir kitais vidu
rinių amžių pastatais, atsiveria ne
pamirštinas vaizdas. Žiūrint nuo pi
lies kalno, kur dabar parlamento 
rūmai, jūros link, viršum augančio 
miesto susidaro labai įdomus vaiz
das.

Rytinė šiaurės pakrantės dalis 
teikia puikių reginių, nes čia yra 
aukštos, nelygios uolos, vietomis 
siekiančios 50 metrų aukščio. Čia yra 
vasarvietė Narva-Joesuu. Rusų impe
rijos carai Narvą geriau vertindavo 
už kitas vasarvietes dėl jos senų miš
kų ir nesibaigiančių smėlėtų pakraš
čių. Netoli, prie rusų sienos, yra pa
sienio miestas Narva, buvusi tvir
tovė, kurios požeminiuose korido
riuose galėtų sutilpti viso to miesto 
gyventojai.

H a a p s ai u (ten pereitais metais 
įvyko Estijos skautų tautinė stovyk
la. K. L.) vakarinėje pakrantėje. 
Puiki vasarvietė P ar nu, kur vi
suomet galima rasti svečių iš užsie
nių, yra šalies pietuose.

Šalies viduje galima atlankyti 
kultūrinį centrą Tartu miestą, ku
rio įžymų, seną universitetą įkūrė 
prieš 300 metų švedų karalius Gus
tavas Adolfas. Iš čia lengvai galima 
pasiekti Pūharijarv ežerą su 
daugeliu vaizdingų salelių. Dešimt 
kitų ežerų yra aplink Pūhajarv.

Netoli rusų teritorijos, P e t s e r i 
apylinkėje, pietų-rytų Estijoje, yra 
įdomių rusų kaimų su menišku rusų 
vienuolynu“.

Taip tai vaizduoja patys estai sa
vo kraštą.
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Skilties pokštai
1. Pas kirpėją.

Kirpėjas ką tik baigė kirpimo kursus 
paštu ir turi patarnauti savo pirmajam 
klijentui. Dažnai pasižiūrėdamas į savo 
knygą, jis kerpa nelaimingos aukos plau
kus (išdraikytas pakulas) didžiulėm žirk
lėm, kokios paprastai vartojamos žolei 
piauti. Skusdamas veidą (jis beveik visas 
nudažytas juodai), jis vartoja medinį 
skustuvą ir pilną kibirėlį muilo putų, ku
rias išplaka sienos popieriams klijuoti 
šepečiu. Beveik užtroškindamas savo kli- 
jentą putomis, kirpėjas nenuilsdamas pa
sakoja naujausias naujienas, bet neduoda 
jam išsižioti, nes tuoj griebiasi šepečio ir 
muilina jam veidą.

2. Liūtu tramdytojas.
Pastatoma 1,5 mtr. aukščio ir 2 mtr. 

ilgumo siena. Joje prisegamas didelėm 
raidėm parašytas skelbimas: „Ieškomas

SKILTIES KAMPELIS
Veda Pilkoji Pelėda.

Jūs dažnai darote savo sueigas. 
Kartais skilčių, o ne retai ir drau
govių sueigose yra skilčių pasirody
mai, tariant, vaidinimai bei impro
vizacijos.

Labai dėkingos vaidinimams ir 
improvizacijoms medžiagos yra mū
sų lietuviškose pasakose, pasakėčio
se ir apskritai visoje tautosakoje. 
Pr. Sk. Aido nr. (60 pslp.) skaitėte 
pašnekesį apie inscenizacijas. Jį vi
sada turėkite galvoje, kada turite 
pasirodyti viešai. Tačiau savo užda
rose sueigose galite organizuoti ir ne 
taip tobulus pasirodymus. Reikia 
skirti pasirodymų dalykus, kada jie 
norima rodyti visuomenei arba kada 
jie norima tik sau pavaidinti.

Žemiau dedama „keletą taip sau“ 
pasirodymų -— skilties pokštų.

Tai tiek apie tuos pasirodymus.
Dar šį kartą turiu mažą smulk

meną — vietoje savo parašo Pilkoji 
Pelėda dėsiu šį pa
veiksliuką, kuris vi
sada atstos mano pa
rašą. Kai kada ir jūs 
galite savo slapivardę 
ar pavardę pavaizduoti 
piešinėliu.

Viso gero! Jūsų

liūtų tramdytojas“. Baisus kriokimas, 
staugimas r draskymasis už sienos paro
do, kad liūtas iš tikro reikalingas tram
dyti.

Ateina stipriausias skilties berniukas, 
perskaito skelbimą, įtempia savo musku
lus ir išdidžiai išnyksta už sienos, saky
damas: „Štai, tinkamas man darbas“.

Netrukus staugimas darosi dar baises
nis, girdimas klykimas ir pagalbos šauks
mas. Per sienos viršų išmetami veltukė, 
batai, bliuzelė ir kiti daiktai, priklausą 
drąsiajam tramdytojui. Raudonai nudažy

tas vanduo ir baltos lazdelės atvaizduoja 
kraują ir kaulus. Visą laiką girdėti klai
kus braškėjimas ir kramtymas.

Už valandėlės ateina mažiausias skil
ties skautas. Jis perskaito skelbimą, pasa
ko: „Štai, tokio darbo visuomet ieškojau“ 
ir nueina už sienos. Liūtas balsiai stau
gia, bet bematant nusiramina. Po to gir
dėti cypimas, kaukimas ir griežtas ber
niuko balsas. Pagaliau jaunasis tramdy
tojas išstumia liūtą į sceną (liūtą atvaiz
duoja 2 skautai, užsikloję gelsvai — ru
da antklode) ir rodo visokius pokštus.

3. Indėnas ir kaubojus.
Kaubojus, jodamas „arklį“, pasirodo 

scenoje. Sušilęs jis šluosto prakaitą nuo 
kaktos, pririša arklį ir išsitiesia ant že
mės pamiegoti, uždengdamas akis savo 
plačia skrybėle.

Kaubojui bemiegant — jis nepaprastai 
balsiai knarkia — atslenka raudonodis ir 
pavagia arklį. Netrukus kaubojus atbun
da, patrina akis, žiovauja ir pamato, kad 
jo arklio nebėra.

Pasižvalgęs į visas puses, jis pastebi 
antrą kaubojų dykumoj, sušvilpia ir moja 
rankomis, norėdamas patraukti savo 
draugo dėmesį.

Kaubojus atjoja ir abu užsisėda ant 
arklio. Po ilgo ieškojimo ir visokių nuo
tykių (arklys suklumpa, raiteliai nukren
ta; arklys pasibaido, raiteliai vos išlieka 
gyvi) pasiseka surasti vagį ir jį surišti. 
Nutarta piktadarį pakarti. Vienas kau
bojus nuriša išsivaizduotą virvę (iš tikro 
jos nėra) nuo savo balno, apriša vieną 
galą aplink indėno kaklą ir antrą užmeta 
už šakos. Tada prasideda korimo proce
dūra. Raudonodis, gulėjęs ant veido, pra
deda kelti galvą ir liemenį, lyg būtų iš 
tiesų kariamas. Bet kaubojai staiga nu
taria, kad vertėtų užsirūkyti, ir numeta 
kariamąjį ant žemės. Išsitraukę išsivaiz
duotą maišelį (jo irgi nėra) tabokos ir 
popierio, jie pradeda sukti cigaretę, laižo 
popierį ir užsidega išsivaizduotą degtuką 
(dėžutę atstoja jų batų padai). Išrūkę ci
garetę, kaubojai vėl imasi karti indėną, 
bet vienas jų netyčia užmina ant šautuvo, 
girdimas šūvis ir visi trys — teisiamasis ir 
teisėjai — krenta negyvi.

ŽAIDIMAI
ATSPĖK DAINELĘ.

Skautai sustoja ar susėda ratu. Vie
nas išeina, o likusieji pasirenka dainelę, 
gerai žinomą (arba eilėraštį) ir išskirsto 
jos žodžius paeiliui (arba nepaeiliui). Ta
da išėjęs skautas grįžta ir klausia kiek
vieną iš eilės, ir tas atsakydamas turi 
įpinti duotąjį jam žodį į atsakymą. Iš 
gautųjų atsakymų skautas turi atspėti, 
kokią dainelę jo draugai pasirinko.

KUR PASLĖPTAS DAIKTAS?
Visi skautai išeina, palieka vienas, ku

ris šiek tiek matomoj vietoj paslepia iš 
anksto parinktą daiktą. Paslėpęs šaukia 
kitus vidun. Visi ieško, ir vienas po kito, 
radęs daiktą, tyliai atsisėda. Svarbu ne
parodyti kitiems nei savo judesiais nei 
veidu, kad daiktą pamatei.

Pirmas, radęs paslėptą daiktą, kitą 
kartą palieka vienas kambary. Gera skiltis iš anksto rūpinasi savo palapinėmis.
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OFICIALINfl DALIS
(Pradžia 78 pslp.).

2. Seserijos vadijos bendradarbę vyresniąją skilti
ninkę Eriką PETERSONAITĘ,

3. V. D. U-to Studenčių skaučių draugovės vice-pir- 
mininkę vyresniąją skilt. Sofiją K AN IŠ AUS K AITĘ,

4. Biržų skaučių tunto skaučių skyriaus vedėją vy
resniąją skiltininkę Reginą AUKŠTIKALNYTĘ,

5. Kauno Centro skaučių tunto vyresniųjų skaučių 
skyriaus vedėją Eleną GIMBUTIENĘ,

6. Kauno Nemuno skaučių tunto tuntininkę Mariją 
TUMIENĘ,

7. Kauno Neries skaučių tunto tuntininkę Pauliną 
SPUDIENĘ,

8. Kauno Neries skaučių tunto jaunesniųjų skaučių 
draugovės draugininkę vyr. sk: Oną VILPIŠAUSKIENĘ,

9. Mažeikių skaučių tunto Audronės draugovės 
draugininkę vyresniąją skiltininkę Oną NORKUVIENĘ,

10. Mažeikių skaučių tunto Gražinos draugovės 
draugininkę vyr. skiltininkę Astą BUCEVIČIENĘ,

11. Mažeikių skaučių tunto Viekšnių jaunesniųjų 
skaučių dr-vės draugininkę vyr. skilt. Stasę ŠULCAITĘ,

12. Pagėgių skaučių vietininkijos vietininkę vyr. 
skautę Oną Mariją SAULAITIENĘ,

13. Rokiškio skaučių tunto jaun. skaučių skyriaus 
vedėją vyr. skilt. Valeriją ROZMANIENĘ,

14. Rokiškio skaučių tunto Kupiškio Gražinos drau
govės draugininkę vyr. skilt. Juzę JANUŠKEVIČIŪTĘ,

15. Šiaulių skaučių tunto jaunesniųjų skaučių sky
riaus vedėją vyresniąją skilt. Adelę GALVONIENĘ,

16. Telšių skaučių tunto jaunesniųjų skaučių sky
riaus vedėją vyresniąją skiltininkę Oną ŠERPITIENĘ,

17. Telšių skaučių tunto jaunesniųjų skaučių dr-vės 
draugininkę vyr. skilt. Eleną OBELKIENĘ,

18. Trakų skaučių vietininkijos vietininkę vyresnią
ją skiltininkę Antaniną KLIORIENĘ,

19. Žagarės skaučių vietininkijos vietininkę vyres
niąją skiltininkę Mariją KIRLIENĘ,

20. Žagarės skaučių vietininkijos vietininkės pava
duotoją vyr. skiltininkę Elę FIŠERAITĘ.

Kaunas, 1937 metų vasario mėn. 16 d.
A. Smetona,

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Sktn. K. Žilinskienė, 
Seserijos Vadė.
Nr,

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10, 79, 
80, 81, 82 ir 83 str. str., Garbės Gynėjų sueigos patvirtin
tu Brolijos Vadijos nutarimu ir Brolijos Vado pristaty
mu Nepriklausomybės šventės proga žemiau išvardintus 
skautų vadus pakeliu j sekančius skautininkų laipsnius: 

į vyresniojo skautininko:
1. Brolijos vadijos užsienio skyriaus vedėją skauti“ 

ninką Kazį LAUCIŲ,
į skautininko:

1. Žagarės skautų vietininkijos vietininką paskau- 
tininkį Joną KIRLĮ,

į paskautininkio:
1. Brolijos vadijos užsienių skyriaus bendradarbį 

vyresnįjį skiltininką Algirdą CHMIELIAUSKĄ,
2. Brolijos vadijos jūrų skautų skyriaus bendradarbį 

vyresnįjį valtininką Algirdą AGLINSKĄ,
3. Alytaus skautų tunto tuntininką gimnazijos mo

kytoją Vytautą MAKNICKĄ,
4. Alytaus skautų tunto vyresnįjį skiltininką Min

daugą VENSLOVĄ,
5. Biržų rajono vadą gimnazijos direktorių skautą 

vytį Juozą VOSYLIŲ,
6. Biržų skautų tunto skautą vytį gimnazijos inspek

torių Jurgį KUTRĄ, t
7. Biržų skautų tunto vyr. skilt. Pasvalio P. Vileišū 

gimnazijos inspektorių Vaclovą BARAVYKĄ,

x* 82

8. Kauno Aušros skautų tunto vyresnįjį valtininką 
Kęstutį AGLINSKĄ,

9. Kauno Aušros skautų tunto vyresnįjį skiltininką 
Balį REKŲ,

10. Kauno Aušros skautų tunto vyresnįjį skiltininką 
gimnazijos mokytoją Vladą BUTKŲ,

11. Kauno Aušros skautų tunto vyresnįjį skiltininką 
Vladą ŠVEDĄ,

12. Kauno Šančių skautų tunto tuntininką progim
nazijos direktorių Joną EIDŪKĄ,

13. Kėdainių skautų tunto tuntininką gimnazijos 
direktorių Antaną TYLENĮ,

14. Kėdainių skautų tunto vyresnįjį skiltininką mo
kytoją Juozą ŠURKŲ,

15. Marijampolės skautų tunto tuntininko pavaduo
toją gimnazijos mokytoją Liudviką KLEMĄ,

16. Mažeikių skautų tunto tuntininką gimnazijos 
mokytoją vyresnįjį skiltininką Henriką BUCEVIČIŲ,

17. Panevėžio skautų tunto adjutantą teisininką 
Vytautą Pranciškų DOVYDAITĮ-BALTRUŠAITĮ,

18. Rokiškio skautų tunto vyresnįjį skiltininką gim
nazijos mokytoją Aleksandrą DIČPETRĮ,

19. Rokiškio skautų tunto vyresnįjį skiltininką mo
kytoją Stasį RIAUTĄ,

20. Rokiškio skautų tunto vyresnįjį skiltininką Zig
mą ŠTANGENBERGĄ,

21. Šiaulių skautų tunto vyresnįjį valtininką leite
nantą Pranciškų BANDZINĄ,

22. Švėkšnos skautų vietininkijos vietininką skautą 
vytį Stasį RUDĮ,

23. Tauragės skautų tunto tuntininką gimnazijos di
rektorių Jurgį JAKUBONĮ,

_ 24. Telšių skautų tunto vyr. skilt. tardytoją Antaną 
LIŪDŽIU,

25. Telšių skautų tunto vyresnįjį skiltininką Vla
dislovą SABALIAUSKĄ, ?

26. Utenos skautų tunto tuntininką gimnazijos di
rektorių Joną ALEKSĄ,

27. Vilkaviškio skautų tunto vyresnįjį skiltininką 
mokytoją Joną KAUNĄ,

28. Vilkaviškio skautų tunto vyresnįjį skiltininką 
Antaną SELIOKĄ,

29. Vilkaviškio skautų tunto skiltininką mokytoją 
Vladą STRIMAITĮ,

30. Zarasų skautų vietininkijos vietininką gimnazi
jos direktorių Praną GIPIŠKĮ.

Kaunas, 1937 metų vasario mėn. 16 d.
A. Smetona,

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

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

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS TARYBOS PIRMININKO 
ĮSAKYMAS

Nr. 10.
Kaunas, 1937 m. vasario mėn. 3 d,

§ L
Sąjungos vadovybei pageidaujant, Skautų Aido oficialinia- 

hie skyriuje bus skelbiami svarbiausieji sąjungos vadovybės (Še
fo, tarybos, tarybos pirmijos, vyriausių vadijų) parėdymai (reguy 
Kaminai, aktai, įsakymai, instrukcijos ir k.), kurie šiaip regu
liariai kitu būdu nebebus siuntinėjami įvairiems sąjungos orga
nams ar vienetams.

Tokie vadovybės paskelbimai Skautų Aide bus laikomi pa
skelbti visai sąjungai arba paskelbime nurodytiems jos orga
nams, vienetams ar jų vadams.

§ 2-
Skautų Aido oficialiniame skyriuje skelbiant sąjungos va

dovybės parėdymus, uždedama oficiali pareiga visiems sąjungos 
organams ir vienetams turėti Skautų Aido komplektus nuo 
1937 metų.

Vyr. sktn. dr. J. A1 e k n a,
Tarybos Pirmininkas.

Vyr. sktn. Ant Saulaitis/ 
Tarybos Sekretorius.
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LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VADO
; ’ ĮSAKYMAS

Nr. 4.
Kaunas, 1937 m. vasario mėn. 16 d.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 ir 89 str. 
star., Brolijos Vadijai pasiūlius, Nepriklausomybės šventės proga 
žemiau išvardintus asmenis apdovanoju ordinu Už Nuo
pelnus:

■ 1. Latvijos Skautų organizacijos Jelgavos tunto tuntininko
pavaduotoją Vilių Šadraus,

2. Alytaus skautų tunto vadijos narį mokytoją Benjaminą 
Meškelį,

3. Kaimo Aušros skautų tunto draugininką Kazį Senkų,
4. Mažeikių skautų tunto skiltininką Kostą Dragūną,

’ 5. Mažeikių skautų tunto skautą vytį pradžios mokyklos 
vedėją Antaną Kazlauską,

6. Mažeikių skautų tunto vyresnįjį skiltininką pradžios 
mokyklos vedėją Praną Zailskį,

7. Žagarės skautų vietininkijos vyresnįjį skiltininką Anta
ną Laurinavičių,

8. Žagarės skautų vietininkijos skautų rėmėjų būrelio pir
mininką pradžios mokyklos vedėją Joną Stasiulį.

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

Vyr. sktn. K. Palčiauskas, 
Vadeiva.

OFICIALINĖS ŽINIOS
TARYBOS PIRMININKO ĮSAKYMUOSE PASKELBTA: >

1937.1.161 2* nr. — įsteigta Utenos rajono vadi ja; jai priskir
ta: Utenos skautų tuntas, Utenos skaučių tuntas, Utenos skautų 
tunto Zarasų vietininkija ir Zarasų skaučių tuntas; rajono vadu 
paskirtas p. Jonas Motiejūnas-Valevičius, Utenos apskr. virši
ninkas. •

1937.1.23. 3 nr. — įsteigta Biržų rajono vadija; jai priskirta: 
Biržų skautų tuntas ir Biržų skaučių tuntas; rajono vadu pa
skirtas sk. v. Juozas Vosylius, gimnazijos direktorius.

1937.1.24. 4 nr. — pranešta, kad sąjungos garbės gynėjas 
kai kuriems jo kompetencijos darbams padėti techniškai vykdyti 
savo sekretorium pasikvietė skautininką Andrių Pietą.

1937.1.27. 5 nr. — Skautybės redaktorium paskirtas skauti
ninkas Vytautas Čepas.

1937.1.28. 6 nr. — įsteigta: iš Telšių skaučių vietininkijos 
Telšių skaučių tuntas, taip pat įsteigta Kauno Neries skaučių 
tunto Jonavos ir Tauragės skaučių tunto Švėkšnos vietininkijos.

1937.1.29. 7 nr. — nustatyta, kas ir kokias gali turėti kam
pines ir apvaliąsias antspaudas (įsakymas bus atspausdintas 
Sk. Aide).

1937.1.30. 8 nr. — paskelbtos taisyklės skautiško turinio lei
diniams leisti (įsakymas bus atspausdintas Sk. Aide).

1937.1.31. 9 nr. — paskelbtos Sk. Aido redakcijos tvarkos 
taisyklės.

VISŲ VADOVIŲ PASITARIMAS.
Seserijos vadija š. m. balandžio m. 1 ir 2 d. d. Kaune kvie

čia skaučių vadovių pasitarimą. Svarbiausias pasitarimo klau- .. 
simas yra didžioji 1938 m. stovykla.

Pasitarime dalyvaus tuntininkės arba jų pavaduotojas, vie
tininkės ir iš kiekvieno tunto dar po 2 vadoves, tuntininkės pa
skirtas.

Pasitarimo programa ir kit. informacijos bus paskelbta Sk. 
Aide.

1937 M. SKAUTIŠKOS SPAUDOS PLATINTOJAMS.
I. Laikraščių kaina: Skautų Aido prenumerata visiems 

Lt. 5,—, skautams-ėms tik Lt. 4,—. Skautybės — Lt. 3,—, pre
numeruojant kartu su Sk. Aidu tik Lt. 2,—.

II. Prenumeratos, rinkimo laikas ligi 1937 m. kovo mėn. 
15 d. Ligi tos dienos platintojai turi galutinai atsiskaityti su 
administracija.

UI. Prenumeratai rinkti užsakymų knygutes spaudos ad
ministracija pasiuntė kiekvienam vienetui. Prenumeratai rinkti 
užsakymų knygutė turi po 5 numeruotus lapelius. Prenumera
tos lapelis susideda iš trijų dalių.

IV. Platinimo Premijos: už išplatintas devynias Skautų 
Aido ar Skautybės prenumeratas dešimta siunčiama nemokamai. 
Nemokamos prenumeratos užsakymus užpildo pats platintojas, 
kainos vietoje pažymėdamas žodžiu „nemokamas“, o kitoje to 
lapelio pusėje surašomi devyni išplatintų prenumeratų numeriai. 
Už išplatintas keturias Sk. Aido ar Skautybės prenumeratas 
penkta siunčiama „primokamai“, primokėjus Sk. Aidui Lt. 2,—, 
o Skautybei Lt. 1,5. Platintojas, gaunąs už platinimą penktą 
„primokamą“ prenumeratą, kitoje tos prenumeratos lapelio už
sakymų pusėje surašo išplatintų prenumeratų užsakymų nume
rius. (Platintojas už tuos pačius išplatintus prenumeratų už
sakymų numerius negali gauti „primokamos“ ir „nemokamos“ 
prenumeratos. Platintojas, išplatinęs mažiau kaip 9, bet nema
žiau kaip 4 Sk. Aido ar Skautybės prenumeratas, turi teisę gauti 
„primokamą“ prenumeratą).

V. Už prenumeratų rinkimą, kaip ir kitą skautišką veiki
mą, atsako vieneto vadas. Išlaidas, susijusias su platinimu, ap
moka platintojas; juk už tai administracija duoda atitinkamai 
išplatinusiems „primokamas“ ir „nemokamas“ prenumeratas.

PADĖKA.
Gerb. p. sktn. Venclauskienei, Šiaulių vyresniųjų skaučių 

draugovei su jos vade psktn. D. Venclauskaite ir visiems kitiems, 
moraliai ar materialiai padėjusioms mums surengti balių Šiau
liuose, nuoširdžiausią padėką reiškia

V. D. Universiteto
stud, skautų korp! „Vyti s“.

PADĖKA.
Vyriausioji Skaučių Seserijos Vadija nuoširdžiai dėkoja 

inžinieriui Antanui Novickiui už suteiktą auką vietoje užuojau
tos a. a. Stanislavos Landsbergaitės artimiesiems.

Piešinių konkursas ~=
Šiame konkurse kviečiami dalyvauti visi, kas domisi skautišku gyvenimu ir nori savo kūryba pakelt skautiško turinio paveikslų kultūrą

1. Piešinys turi vaizduoti skautų ar 
skaučių gyvenimą.

2. Piešinys gali būti bet kokio didu
mo, spalvotas ar vienos spalvos, paišytas 
ar braižytas.
.• • 3. Jei piešinyje vaizduojami unifor
muoti skautai ar skautės, jų uniforma ir, 
apskritai, visi ženklai turi atitikti oficialių 
sąjungos uniformų ir ženklų pavyzdžius.

4. Piešinys turi būti be autoriaus pa
vardės, bet tik su slapyvarde; autoriaus 

vardas, pavardė ir adresas turi būti užra
šyti ant lapelio ir tas lapelis turi būti įdė
tas į voką ir šis, užlipintas, vokas turi būti 
atsiųstas kartu su piešiniu; ant voko turi 
būti užrašyta autoriaus slapyvarde.

5. Piešinys turi būti Sk. Aido redak
cijai įteiktas arba atiduotas paštan pa
siųsti Sk. Aido red. ne vėliau kaip š. m. 
balandžio m. 5 d.

6. Vienas autorius gali siųsti ir kelis 
piešinius.

7. Redakcijoje gauti piešiniai bus tam 
tikros komisijos peržiūrėti ir 10 geriausių 
piešinių premijuota.

8. Premijos skiriamos tokios: 
ei — 75 lt (grynais pinigais),
• II — 35 lt. (grynais pinigais),
• III - X — Sk. Aido ir Skautybės 
prenumeratos ir sk. knygos (sąrašas 
bus paskelbtas Sk. Aido 5 nr.).

9. Konkursui patiekti piešiniai redak
cijos nuožiūra gali būti dedami Sk. Aide 
bei kituose spausdiniuose.
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mūsų Šeimos naujienoj
<*

APDOVANOTI VADAI.
Vasario m. 16 d. proga J. E. 

Valstybės Prezidentas, p. Švie
timo Ministeriui pristačius, se
serijos garbės gynėją vyr. sktn. 
E. Barščiauskaitę ir brolijos va
deivą vyr. sktn. K. Palčiauską 
apdovanojo D. L. K. Gedimino 
V laipsn. ordinu.

SKAUTIŠKO TURINIO PIE
ŠINIŲ KONKURSAS.

Sk. Aidas skelbia (žiūr. 83 p.) 
skautiško turinio piešinių kon
kursą.

SKAUTIŠKOS KNYGOS.
Lordo Baden-Powellio kny

ga Skautybė Mergaitėms baigia
ma ruošti ir gal ligi gegužės m. 
bus išleista.

Šefo raštų skautams rinki
nys — Vado Pašėke jau spaus
dinamas ir kovo m. galės pasi
rodyti.

Skiltininkų vadovėlis (puiki 
knyga skiltininkams!) išeis ba
landžio mėn.

Visas knygas leidžia Skautų 
Aidas.

MŪSŲ RADIO.
11.14. skautų radio sueiga bu

vo skirta vasario 16-tai pami
nėti. Ta proga buvo suvaidintas 
sk. v. V. Miliūno parašytas ra
dio vaizdelis Leiskit Į tėvynę, o 
gusarų pulko orkestras pagrojo 
3 lietuviškus žygio maršus, kas, 
žinoma, skautų radio sueigos 
klausytojams buvo naujiena.

Daugelis skautų — radio 
klausytojų sueigos vedėjui pa
reiškė padėką už taip gražiai 
pravestą skautų radio sueigą — 
ypač už gražiai suvaidintą ra
dio vaizdelį.

PAGALIAU ŠVĖKŠNA.
— Dabartiniu metu D. L. K. 

Gedimino dr-vė turi 4 skiltis.
— Vasario 16 d. paminėjome 

iškilmingai; įvyko iškilminga M. 
Pečkauskaitės ir D. L. K. Gedi
mino dr-vių bendra sueiga, ku
rioje, tarp kitų svečių, dalyva
vo gimnazijos direktorius Pr. 
Samulionis ir Švėkšnos vieti- 
ninkijos vietininkas St. Rudys. 
Skautams kandidatams davus 
įžodį, Pr. Samulionis tarė ke
letą žodžių, džiaugdamasis di
dėjančiomis mūsų eilėmis ir pa
linkėjo tolimesnės sėkmingos 
darbuotės. Po to Švėkšnos vie- 
tininkijos vietininkas St. Rudys 
savo kalboje ypatingai pabrėžė, 
kad skautai turi sąžiningai at
likti visas savo pareigas. Šefo

Palaimink, Viešpatie, mano troški
mus, mapp viltis ir mano gyvenimą.

A. Smetonos ir dr. J. Basana
vičiaus garbei paleistos rakietės. 
Po to sekė linksmoji dalis.

Viadukas.

MAŽEIKIAI.
Apie Vingėlos draugovę. Š. 

m. m. jau turėjom 3 dr-vės su
eigas. Dr-vėje yra 3 skiltys. No
rime išleisti savo laikraštėlį ir 
uoliai renkame taškus paskelb
tam dr-vės konkursui, kuris jau 
III.l. baigsis. 11.14. buvo Mažei
kių miške skiltininkų ir paskil- 
tininkių iškyla. Svarbiausias tos 
iškylos uždavinys — sušalusio 
gelbėjimas. L. Š.

ŠIAULIŲ TUNTAS ŽENGIA...
11.15. įvyko Šiaulių skautų ir 

skaučių tuntų bendra sueiga, 
kurioje skautai davė įžodį ir ke
liolika buvo, Nepriklausomybės 
šventės proga, už sąžiningą pa
reigų ėjimą, pakelti į aukštes
nius laipsnius. Po to tuntininkas 

BIOGRAFIJŲ KONKURSAS baigsis DI.15.

Rašykite jums žinomų įžymių žmonių biografijas ir da
lyvaukite šiame konkurse. Sąlygos paskelbtos Sk. Aido 
2 nr. (30 pusi.) ir 3 nr. (62 pusi.).

— vyr. sktn. Kaz. Ubeika tarė 
gražų, turiningą žodį. Po oficia
liosios dalies mergaičių ir ber
niukų gimnazijų auklėtiniai su
dainavo keletą liaudies dainelių, 
skautė Vilcinaitė skaitė „Vasa
rio 16-oji“ paskaitą, paskambin
ta ir vėliau suvaidino tai dienai 
pritaikytą 4 v. dramą. Vasario 
16 d. abu tuntai gausingai daly
vavo vėliavos pakėlime, pamal
dose, minėjimuose.

Marela.

IŠ AUŠROS TUNTO 
PADANGĖS.

Šventė. Šių metų kovo mėn. 
4 dieną I D. L. K. Kęstučio 
dr-vė švenčia garbingas sukak
tuves: tą dieną sueina 15 metų 
nuo jos įsikūrimo. Kęstutiečiai 
žada šias sukaktuves iškilmin
gai atšvęsti. Minėjimą pradės 
mišiomis, kurios bus 9 vai. stu
dentų bažnyčioj. Pamaldų metu 
giedos solistai. Po mišių, 15,30 

vai., Aušros bern. gimn. salėj 
(Laisvės ai. 55 nr.) įvyks iškil
minga sueiga. Kęstutiečiai 
kviečia į minėjimą atsilankyti 
visus buvusius draugovės drau
gininkus, skiltininkus ir skau
tus, taip pat visus tuos, kurie 
norės kartu pasidžiaugti šia 
švente.

TUNTININKAS,
sktn. J. Mašiotas, 11.16 gavo to
kią telegramą:

Lietuvos Nepriklausomybės 
devynioliktų metų dienoje pra
šau priimti Zemgalės Apygardos 
skautų širdingiausius ir tikriau
sius jausmų pareiškimus saulės 
amžių Lietuvai ir mūsų broliš
kiems santykiams. Erikas 
R u 11 i s, Zemgalės skautų va
das.

VYR. SKAUTĖS MINĖJO 
VASARIO 16.

Kaimo centro tunto vyr. 
skaučių skyrius minėjo vasario 
16. Sueiga pradėta 8,15 vai. Tau
tos Himnu. Vėliau av. kap. Kras- 
nickis skaitė turiningą ir įdo
mią paskaitą. Po paskaitos II-os 
vyr. sk. dr-vės skautės Daugu
vietytė, Siemaškaitė ir Gembic- 
kaitė melodeklamavo Miškinio 
eilėraštį „Lietuva“, Maironio 
„Varpai“ ir vienos dr-vės skau
tės eilėraštį „Lietuvai“. Sueiga 
baigta „Ei, pasauli!“.

K. C.

VILKAVIŠKIO M. SKAUTŲ 
VYČIŲ DRAUGOVĖ.

II.9. surengėme viešą vaka
rą. Suvaidinome dvi komedijas. 
Vaidinimai pavyko gerai. Susi
laukėme gausios publikos, kuri 
mūsų vakaru buvo patenkinta.

... ... Zys.

TRIGUBAS MINĖJIMAS.f-
Raseiniai. H.15. Nepriklauso

mybės Šventės išvakarėse įvyko 
skautų tunto iškilminga sueiga. 
Programa buvo gan plati, turi
ninga ir įdomi. Buvo minima 
Vasario 16 d., Dr. J. Basanavi
čius ir karin. A. Juozapavičius.

Žemdirbys.

IR KUPIŠKIO MARGIO 
DRAUGOVĖ NESNAUDŽIA.

Šiais mokslo met. Margio 
draugovė padarė keletą sueigų. 
Nutarta padaryti keletą iškylų 
ir kt. Yra trys skiltys: lapinų, 
strazdų ir sakalų. 11.14 aplan
kė mus instruktorius.

Lapinas^.

:::::: 84
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I D. L. K. Kęstučio dr-vės skautui
EVALDUI UNGUREVIČIUI,

jo sesutei Stasei mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame
Klaipėdos Kęstutiečiai.

VYTENIO DR-VĖ ROKIŠKIO 
STOTY.

— Šiuo metu draugovę su
daro dvi skiltys: lapinai ir žir
gai; Skautų — 20. Tuoj bus ir 
trecia skiltis. Draugovė ir skil
tys nesnaudžia: reguliariai daro 
sueigas, ruošiasi Į aukštesnius 
pat. laipsnius. Nors dauguma 
skautų — darbininkai, bet skau- 
tybei laiko suranda.

— Prieš Kalėdas atvyko nau
jas stoties pradž. mokyklos ve
dėjas, p. Blauzdžiūnas. Jame 
skautai rado nuoširdų jų bičiu
lį ir rėmėją. P. Blauzdžiūnas pa
skyrė vieną kambarį draugovės 
būklui. Ačiū jam! Skautai ne žo
džiais, bet darbais pasistengs 
įrodyti, kad jie verti tokio pa
reikšto jiems atidumo. Būklas 
jau tvarkomas.

— 11.13. draugovę aplankė 
brolijos instruktorius. Broliai 
parodė savo skautišką patyri
mą, sugebėjimą, gražiai pažaidė.

— 11.16. dr-vė, susitarusi su 
vietos šaulių būriu, surengė Lie
tuvos Nepriklausomybės minė
jimą. Minėjiman prisirinko pil
nutėlė pr. m-los salė.

— Draugovė turi įsigijusi sta
lo tenisą. 11.21. manoma suruoš
ti draugovės stalo teniso turny
rą. Draugovė turi keletą ir vi
sai neblogų žaidikų. Ateity ma
noma pasirungti su kitų drau
govių skautais ir Rokiškio spor
to klubais. Senis Lapinas.

GARBINGAS SVEČIAS.
Vištytis (Vilkaviškio apskr.). 

Be galo nudžiugome Vištyčio 
jaun. skautai ir skautės, suži
noję, kad šio mėn. 15 d. mus at
lankys mūsų tuntininkas, pulk, 
p. Matulionis. 13 vai. visa dr-vė 
išsirikiavo mokyklos salėje ir 
laukė svečio ir vado. Pasigirdo 
berniukų būrelio galvos koman
da:'„ramiai!“ ir mes visi nutir
pome. „Vis budžiu“, drebančiais 
balsais atsakėme į tuntininko 
sveikinimą. Svečio uniforma ir 
rimta išvaizda sudrebino mūsų 
širdeles. Bet, kai svečias prašne
ko į mus, kiek daug nuoširdu
mo ir švelnumo jo kalboje ir 
žodžiuose! Tuoj pralinksmėjo- 
me, šypsena suspindėjo visų vei
duose, mes žaidėme ir juokavo
me, taip gera ir linksma buvo su 
gerb. tuntininku! Šios sueigos 
ilgai ilgai neužmiršime. Ačiū ge
rajam tuntininkui, kad mus ap
lankė, linkime jam daug laimės 
ir geros sveikatos.

Visų skautų ir skaučių var
du būrelių galvos (parašai).

ŽAGARĖS JAUN. SKAUTAI 
PIRMIEJI.

Žagarės jaunesniųjų skautų 
dr-vė, kuri šiais metais žymiai 
padidėjo, pirmoji vietininkijoje 

įsigijo Didįjį Vilniaus pasą. Jau
nieji skautukai iš savo menkų 
sutaupų mielai perka ženklelius 
ir lipdo į pasą. Pasas įgytas 
1937.1.30. Nr. 974.

JURBARKAS.
Pas mus štai gavėnia jau (to, 

berods, dar nesakiau), todėl 
maloniai kiekvienas prisimena 
linksmai praleistas dienas. Štai 
šeštąją vasario gimnazija vaka
rą padarė. Bet gimnazistai jame 
menkai tešoko, todėl ir kalbėt, 
manau, neapsimoka. Dar die
nelės praslinko dvi ir Užgavė
nės buvo jau visai arti. O juk 
Užgavėnės nuo seno su blynais 
susigyveno. Tad nė kiek nenuo
stabu, kad tarp kitų pramogų 
šitą dieną, kiekvienas nori su- 
valgyt blyną bent vieną. Susirū
pinom: būtinai reik užsigavėti. 
Deja, nežinom ką veikti, kaip 
pradėti. Čia sesės rado išėjimą: 
jos blynus kepti, vakarą ruošti 
ima. Labai gerai! Ir kelnėms 
kantą padarę, suėjom vakare 
visi į salę. O čia patefonas per 
radio groja, versdamas, kaip 
Horacijus sako, laisvai prie grin
dų prispausti koją. Nuotaika dar 
labiau pakilo, ūpas pagerėjo, kai 
atvyko svečių: mokytojų, rėmė
jų. Vėliau vakarienė, dainos, 
kupletai ir taip laikas prabėgo 
labai greitai.

Tiesa, vakaro metu išrinktas 
karalium tas buvo, kuriam spur
gas be vyšnių kliuvo. Na ir ver- 
gavom: turėjom jo klausyti ir 
viską pildyti, ką tik anas galėjo 

MES SU DAINA

sumanyti. Gerai, kad jis kara
lium neliko visą laiką; džiau
giuosi ir aš — Jūsų L-ka.
KYBARTŲ SKAUTAI DIRBA.

— Jau 5 metai prie Kybartų 
m. prad. mokyklos 1 nr. veikia 
skautai. Dabar yra 4 skautų 
draugovės: dvi skautų ir dvi 
jaunesnių skautų. Kiekvieną va
sarą ruošiamos Vištyčio šilely 
skautų stovyklos, kurioms va
dovauja draugininkas mokyt. 
J. Kaunas.

— II Kęstučio draugovė su
rengė Kalėdų eglaitę su vaidi
nimais ir vasario m. 16 d. mi
nėjimą. Rūtelės draugovė su
rengė vakarą su skautiška ar
batėle. Švenčių proga skautai 
patys rašo rašinėlius ir ruošia 
vaidinimus. Skiltininkas J. Kal
vaitis jau parašė keletą veika
lėlių, kuriuos skautai per įvai
rias šventes vaidina. Vasario 
16 d. skiltininkas J. Kalvaitis 
parašė 3 v. dramą Kęstučio Nu
žudymas, kurią skautai visai 
Kybartų visuomenei suvaidino. 
Publikos susirinko pilna didžiau
sia Kybartų salė, apie 1.000 
žmonių, daugumui dėl vietų sto
kos teko grįžti atgal.

— II Kęstučio draugovė turi 
10 palapinių 45 skautams sto
vyklauti, 20 kuprinių ir visą 
virtuvės inventorių. Draugovei 
vadovauja mokyklos vedėjas J. 
Kaunas. Rūtelės draugovei — 
mokyt. R. Ambraziejienė. Ki
toms draugovėms — mokyt. Kli- 
mienė, Povylaitienė ir Kaunienė.

Skautas.

‘tčaip skautai/žy%uu>įa
Visas pušynas — viena alėja, 
O pušų kasos visad žaliuoja.
Čiulba paukštukai... skautai dainuo- 
Oren lenktynės dainos ir vėjo. [ja...

* ♦

Veidai raudoni — vėjo bučiuoti, 
Žydinčios lūpos juoktis mėgina, 
Jie žvalūs žengia, ritmingai mina, 
Šakelės treška — smagu dainuoti.

♦

* *

Juos mėlynakės žvilgsniais palydi. 
Duris pravėrę rankomis moja: 
Džiaugias, kai skautai šauniai žy- 

[giuoja.
Mergelės juokias — bernai pavydi.

Vilkiukas.

2. Ir pamatėm rudą loki kopiant medų iš drevės
Viens, du, trys, viens, du, trys kopiant medų iš drevės.

3. Mes paprašėm rudo lokio, kad jis duotų mums medaus 
Viens, du, trys, ir t. t.

4. Lokis nieko neatsakė, — mes mėginom pasiimt 
Viens, du, trys, ir t. t.

5. Vienam teko lokio kailis, antram teko avilys 
Viens, du, trys, ir t. t.

6. O trečiam mūsų bičiuliui teko lokio uodega.
Viens, du, trys, ir t. t.
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PfSH qpk\/Q J'E- c°°”r
jT Va^- (Tęsinys iš 3 nr.).

— Dar keletą valandų aš laikysiuosi 
tos pačios krypties, o paskui pažiūrėsime.

Seržantas tuoj stipriai užmigo. Jis tik
rai pasitikėjo savo svainiu. Kapas tuo tar
pu visą naktį nesumerkė akių.

Kai seržantas pabudo iš gilaus miego, 
buvo jau diena; oras, — tas jį labai nu
stebino, — buvo visai pasikeitęs. Ežeras 
buvo pilnas putojančių bangų, tirštas rū
kas aplinkui viską dengė. Vidurnaktį bu
vo nutilęs vėjas ir rytą, prieš pirmą va
landą, pakilo iš žiemos vakarų audra. 
Akiraty pasirodė žemė. Seržantas tuoj pa
stebėjo forto bruožus ir iš ten iškeltą vė
liavą. Ant pilymų buvo matyt keletas įgu
los žmonių; paskui jų rinkos vis daugiau 
ir daugiau, ir visi atydžiai žiūrėjo į laivą. 
Ir majoras Dunhamas buvo aiškiai mato
mas. Seržantas būtų mielai plaukęs į 
krantą Jasperio išsodinti,, bet Kapas pa
aiškino, kad tokioj audroj negalima esą 
perplaukti sekluma. „Debesis“ vėl buvo 
pasuktas į šiaurę ir nuplaukė į atvirą eže
rą. Taip tęsėsi keletą valandų, bet į va
karą reikėjo rimtai susirūpinti, kad ne
būtų priplakti prie žiemių kranto: Tuo 
tarpu Kapas išmoko gerbti ir gėluosius 
vandenis. Žmonės paaiškino, kad tokios 
audros dar niekuomet nėra buvę. Per 
laivą besiveržiančios bangos grasino jį 
paskandinti. Bet laivas visuomet lengvai 
ir laisvai pakildavo iš bangų.

Seržantas nurodinėjo jiems gresiantį 
pavojų, bet Kapas užsispyręs gynė, kad 
čia nereikia Jasperio įsikišimo.

Taip kuteris daužėsi bangose visą die
ną ir visą naktį. Kapas tikėjos, kad audra 
tuojau nutils ir stengėsi laivą laikyti kiek 
galima toliau nuo sausumos. Bet audra 
vis darės stipresnė, ir pagaliau turėjo įsi
kišti Pėdsekys. Mabel prašomas, jis pasa
kė, kad sugalvojęs kitokią bausmę. Kai 
jis paprašė, Jasperis ir jo padėjėjas buvo 
atvesti iš kalėjimo Tam pritarė ir ser
žantas, nes iš žmonių prie vairo girdėjo, 
kad laivas greit gali būti priblokštas prie 
kranto. Pagaliau, nors prieš savo norą, su
tiko ir Kapas.

Jasperis, atėjęs ant dangčio, metė grei
tą žvilgsnį į ežerą, tuojau apžvelgė visą 
horizontą ir suprato pavojų.

— Mes norime jus paklausti, kur ga
lima priplaukti prie kranto. Juk jūs ne
būsite toks niekšiškas, kad leistumėt 
mums nuskęsti drauge su moterimis, ga
lėdami nuvesti į ramią prieplauką.

— Aš verčiau mirsiu, negu miss Mabel 
ką nors blogo patirs.

— Tai aš žinojau, — sušuko Pėdsekys, 
draugiškai plekšnodamas Jasperiui per 
petį.

— Ar čia pavėjui priplauksime kokį 
nors uostą, — paklausė Kapas.

— Ne, — atsakė Jasperis. — Krantai 
yra negyvenami ligi Niagaros į vieną pusę 
ir Frontenako į kitą.

— Ar yra čia laukinių?
— Laukinių yra visur, bet niekur jų 

nėra daug. Galime atsitiktinai su kokiu 

susitikti išsikeldami, bet gali praeiti ir 
mėnesiai, kol sutiksime kokį vieną.

Tada Kapas paklausė, ką Jasperis ma
no daryti su laivu. Bet šis manė, kad rei
kia pirmiau pasitarti su juo, kaip senes
niu ir labiau prityrusiu žmogumi. Paga
liau Kapas pareiškė, kad nuo visų savo 
nuomonių atsisako.

— Po dviejų valandų, aš manau, kute
ris turėtų nuleisti inkarą.

— Inkarą — čia ežere?
— Ne, pone, ten prie kranto.
— Ar jūs norit pasakyti, kad audros 

metu manote plaukti pavėjui?
— Jeigu norėsiu išgelbėt savo laivą, 

tai taip tikrai padarysiu.
— Na, tai yra daugiau, negu negalima. 

Aš keturiasdešimt keturis metus esu plau
kiojęs jūrose, bet panašių dalykų niekada 
nesu girdėjęs. Tai niekuomet nepasiseks.

— Mes vis taip darome, kai esame pa
našiam pavojuje. Nieko geriau dar neiš
mokome.

— Jūs galit vėl eiti apačion, ponas 
Jasperi. • '

Metęs, kaip rodėsi, rūpestingą žvilgsnį 
į horizontą nuo vėjo pusės, Jasperis ne
svyruodamas nuėjo į kajutę, kurią jam 
nurodė seržantas.

Čia Mabel slaugė sergančią kareivio 
žmoną. Ji paklausė Jasperio, kaip sekasi 
laivui. Sis pasakė, kad dalykai labai rimti, 
ir jis tuo labai yra susirūpinęs. Jei Ka
pas nepakeisiąs krypties, jie tuojau susi- 
kulsią. Tuomet Mabel paprašė Jasperį, kad 
pašauktų seržantą.

Mabel sėdėjo nekantriai laukdama. Jai 
nebuvo baisi ir stipri ežero audra, bet 
dabar susirūpino, nes pastebėjo, kad da
bartinė audra yra nepaprastai stipri.

Kelios minutės, kol atėjo tėvas, jai 
buvo ilgiausios valandos. Ji širdingai pra
šė jį laivo vadovavimą vėl Jasperiui per
duoti, jei nori išgelbėti jos, savo ir visų 
kitų keleivių gyvybę. Reikėjo jam būtinai 
įsikišti.

— Jasperis yra ištikimas, tėve. Bet 
jeigu ir būtų ir neištikimas, tai vis dėlto 
nebūtų jam jokio reikalo žaisti visų mūsų 
gyvybe. . ; .

Bet seržantą buvo sunku įtikinti. Jas
peris, gal būt, tikisi laivui sudužus lai
mingai išplaukti į krantą. Kapas mano, 
kad Jasperio patarimas išmesti inkarą la
bai abejotinas atrodąs. Taip pasielgti esą 
būtų tikra kvailystė.

— Jis gali taip manyt, — ramiai tarė 
Jasperis, — bet nueikite pas pilotą ir pa
klauskite jo nuomonės. Jūs žinote, kad 
nuo vakar vakaro aš jo nemačiau.

— Tai atrodo protinga ir galima pa
bandyti. Eikime ant dangčio, kad viskas 
tvarkingai įvyktų.

Mabel kartu su jais nuėjo ant dangčio. 
Ji stovėjo vėjo neužpučiamoje vietoje, bet 
galėjo būti liudininkė viso pasitarimo. Pi
lotas buvo pašauktas.

Pakako jam keleto minučių apsižval
gyti, kad gerai pamatytų visą padėjimą.

Tada, paklaustas nuomonės, be mažiausio 
abejojimo atsakė: - •

— Kuteriui išgelbėti aš nematau kito
kio būdo, kaip tik nuleisti inkarą.

— Kaip, — rėkė Kapas, — atvirame 
ežere?

— Ne, arčiau prie kranto, prie seklu
mos.

Kapas buvo tikrai įsitikinęs, kad tarp 
Jasperio ir piloto yra slaptas suokalbis 
paaukoti laivą ir tuomet patiems pabėgti.

— Joks jūrininkas, broli Dunhamai, — 
sušuko jis stipriai, — teisingai manyda
mas, neduos tokio patarimo.

— Aš, brolau, esu atsakingas už man 
pavestų žmonių gyvybę. Ontario gyvento
jai yra arčiau su juo apsipažinę ir reik 
jais tikėti.

— Mes taip smarkiai plaukiame į 
krantą, kad po pusės valandos bus mūsų 
likimas išspręstas, — tarė rimtai Jaspe
ris. — Aš užtikrinu poną Kapą; juk, lai
vui sudužus, nė stipriausiam vyrui tokioje 
audroje negalima išsigelbėti. O jis susi- 
kuls tikrai, jeigu jūs dar toliau taip 
plauksite.

— O ką gelbės inkaras? — paklausė 
įpykęs Kapas. t

— Mažiausia, jis nieko nekenks. Jei 
mes kuterį atsuksime tiesiai prieš vėją, 
sumažinsme bangų jėgą ir, kai praplauk
sime pro seklumas, pranyks bet koks pal
voj us. Leiskite man ir pilotui ruoštis iš
mesti inkarą, kapitone. Tas niekada nepa
kenks.

— Iš visos širdies; paruoškite viską 
inkarui nuleisti. Mūsų būklėje negalima 
ilgai svarstyti. Vieną žodį, broli seržantai.

Jis nusivedė svainį į šalį, kur niekas 
negirdėjo jų kalbos ir susirūpinęs tarė:

— Su Mabel yra liūdnas dalykas. Mu- 
esam seni ir mirtis mums vistiek ne

tolima, bet Mabel yra jaunas ir meilus 
kūdikis; ar tikėjausi ją matyt laimingai iš
tekėjusią, gerai gyvenant...

Seržantas Dunhamas buvo pergyvenęs 
daug didelų pavojų, bet tada jis galėjo 
su tais pavojais kovoti ir niekeno nebuvo 
varžomas; o čia nieko nebuvo galima pa
daryti, ypač išgelbėti Mabel nebuvo ma
tyti jokios vilties.

— Ir tai jau turi įvykt? — paklausė 
jis.

— Už dvidešimt minučių mes būsime 
tarp seklumų, o ten net stipriausiam vy
rui nėra vilties išsigelbėti.

(Bus daugiau).
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Kaip brolis uėžlys nugalėjo trill triuši
Vieną kartą ant kelio šokinėjo Brolis 

Triušis — strykt pastrykt, strykt pa
strykt... Susitiko su senu Broliu Vėžliu. 
Tai juodu apsidžiaugė! Bet Triušis ėmė 
ir.pasakė jam, kad esąs labai dėkingas ir 
gerbiąs jį nuo tos dienos, kai tas nušoko 
nuo lentynos ir pataikė Sesutei Laputei 
į viršugalvį.

— Taip, — pasakė Brolis Vėžlys, — 
tavo laimė, kad pasisekė tau pasislėpti ži
diny. Jei nebūtų pasisekę, Sesutė Laputė 
tuoj būtų tave pavijus.

— Niekus kalbi, aš ją greičiau būčiau 
pavijęs! Taip tik padariau, nenorėdamas 
palikti Motutės Vėžlienės su dukterimis, 
— pasakė Brolis Triušis.

Kalbėjo jie, kalbėjo, ir susiginčijo, kat
ras iš jų greitesnis. Triušis sakė, kad jis 
pavysiąs Brolį Vėžlį, o Brolis Vėžlys — 
tas net lažybų sutiko eiti, tvirtino, kad jis 
pralenksiąs. Ginčijosi jie, ginčijosi, ir 
taip, ir šiaip, o paskui Brolis Vėžlys ir 
sako:

— Na, gerai. Turiu namie paslėptą 
didelę kopūsto galvą. Atiduosiu ją tau, 
jei tu mane pralenksi.

Ir Brolis Triušis pasakė turįs didelę 
kopūstų galvą, irgi sutinkąs ją atiduoti, 
jei tik Brolis Vėžlys jį nugalėsiąs. Kol 
Brolis Vėžlys nušliauš, jis, girdi, spėsiąs 
ir miežius pasėti, ir jo miežiai per tą lai
ką užaugsią.

Taip juodu susiginčijo ir padėjo kiek
vienas po kopūstų galvą. Teisėju išrinko 
Seną Vanagą. Atmatavo penkias mylias 
ir abiejuose galuose to tarpo pastatė po 
stulpą. Brolis Triušis turėjo bėgti vieš
keliu, o Brolis Vėžlys pasakė bėgsiąs miš
keliu. Visi jam aiškino, kad keliu bėgti 
esą lengviau, bet Brolis Vėžlys kitaip gal
vojo. Pašaukė juodu ir Motutę Vėžlienę 
su dukterimis ir visus kaimynus lenkty
nių pasižiūrėti. Ir visi pažadėjo ateiti.

Brolis Triušis kasdien darė pratybas; 
jis šokinėjo visai taip, kaip žiogas. O se
nas Brolis Vėžlys visą laiką gulėjo pel
kėje. Jis turėjo pačią ir ketvertą vaikų, 
ir jie visi buvo į kitas kitą visai panašūs. 
Atskirt juos buvo taip sunku, jog ir per 
žiūroną pažiūrėjęs būtum neatskyręs.

Štai atėjo ir paskirta diena. Tą dieną 
ir Senis Vėžlys, ir jo pati, ir ketvertas 
Vaikų — visi atsikėlė labai anksti ir išėjo 
į nurodytas vietas. Senė sustojo prie pir- ‘ 
mojo stulpo, vaikai prie kitų, o pats Se
nis prie paskutinio.

Na, pradėjo rinktis gyvuliai: atėjo ir 
Teisėjas Vanagas, ir Motutė Vėžlienė su 
dukterimis, ir Brolis Triušis, gražiai ap
sitaisęs: ant kaklo kaspinėliai, ant ausų 
kaspinėliai. Visi susirinko kelio pabai
goj, prie paskutinio stulpo, kad galėtų pa
matyt, katras atbėgs pirmas. Štai atėjo 
paskirta valandėlė, Teisėjas Vanagas pa
sižiūrėjo į laikrodį ir sušuko:

— Ar jau pasiruošę?
Brolis Triušis atsakė: „Taip!“ Ir Senė 

Vėžlienė sušuko iš savo miškelio: „Taip!“ 
Brolis Triušis kaip pasileis bėgti, tik ke

lias dulksta! O Senoji Vėžlienė pamaži 
sau nuslinko namo. Teisėjas Vanagas 
nuskrido keliu — prižiūrėti, kad lenkty
nės vyktų pagal nustatytas taisykles. Kai 
Brolis Triušis pribėgo pirmą stulpą, Vėž
lio sūnelis pasirodė iš miškelio. Brolis 
Triušis sušuko:

— Kur tu, Broli Vėžly?
— Šliaužiu, šliaužiu, — atsiliepė sūnus.
— A! O aš pryšaky! — apsidžiaugė 

Brolis Triušis ir pasileido bėgti dar grei
čiau. Pribėgo antrą stulpą — antrasis sū
nus pasirodė iš miškelio.

1. Ak, brangioji tu, Jadvyga, 
Valandai padėk tą ’ knygą, 
Griebk greičiausiai už pačiūžų — 
Šiandie ledas nebelūžo!
Bėkim biskį atsigaut, 
Tyro oro paragaut.

3. Pusvalandį taip praleidus, 
Pasikeičia tavo veidas, 
Gyslose užverda kraujas, 
Atsiranda jėgos naujos, 
Nėra kada čia aimanuot — 
Noris tik linksmai dainuot.

— Kur tu, Broli Vėžly? — šaukia Bro
lis Triušis.

— Šliaužiu, šliaužiu pamažu!
Kaip kulka pradėjo bėgti Brolis Triu

šis ir bematant pribėgo trečią stulpą. O 
čia ir dar sūnus. Paskui vėl stulpas, ir 
vėl sūnus. Viena tik mylia pasiliko. Bro
lis Triušis manė, kad nugalės. Bet čia 
Senis Vėžlys, pasižiūrėjęs į kelią, pama
tė, kad jau atlekia Teisėjas Vanagas. Jis 
išlindo iš krūmų, peršliaužė griovį, pra
lindo pro minią žiūrovų ir pasislėpė už 
paskutinio stulpo. Tik atbėga, atbėga 
Brolis Triušis. Jis nemato Brolio Vėžlio 
ir šaukia: r

— Vanage Teisėjau, kopūstai mano! 
Kopūstėliai mano!

Bet čia Motutė Vėžlienė su dukterimis 
ėmė kvatoti; vai kaip kvatojo, net susi- 
rietusios! O Senis Vėžlys išlindo iš už 
stulpo ir pasakė:

— Duokit tik atsikvėpti! O kopūstų 
galvą išlošiau aš!

Ir tiesa, užsidėjo Brolis Vėžlys kopūs
tų galvą ant nugaros ir nuvėžliojo namo, 
pas savo Senę ir vaikus.

Štai kas išėjo, kai Brolis Vėžlys lenk
tynių su Broliu Triušiu ėjo; jis jį nugalė
jo, nes Brolis Vėžlys — protingas, nors ir 
suktas, gyvulys. Jis už visus gudresnis. 
Vieną kartą buvo mėginęs su juo varžy
tis pats Brolis Lokys, bet ir tas nieko ne
laimėjo.

2. Eina skautai į čiuožyklą, 
Išmėgins ten sportą miklų. 
Tyras oras. Geras ūpas. 
Kaista veidas. Šypsos lūpos. 
Reik visiems po pamokų 
Tokių iškilų sveikų!

4. Aiškiai matosi, kaip vysta 
Plaučiai šito gimnazisto. 
Ko gi tu už pečiaus sėdi, 
Lozoriaus giesmelę giedi? 
Bėk, vaikei, prasivėdint — 
Kam sveikatą čia gadint!
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naigių sfoogtloje
Kai tik Šiaurys sėdo Pūga kinkytan 

važin ir senelis Šaltis tarė: „O, lia!“, tai 
tik surūko, sudulkėjo ir Šiaurys, savo 
įprastą dainą švilpiniuodamas, nuvažiavo. 
Snaigės ėmė statyti palapines. Visos jos 
dirbo, plušėjo; dirbo ir stovyklos virši
ninkė, tai paaiškindama ką, tai pamoky
dama, nurodydama.

— Seselės, iki vakaro turime pastatyti 
visas palapines, — kalbėjo snaigė Aušre
lė. — Turime pastatyti, kad,mūs tėvas 
Šiaurys grįžęs galėtų pasidžiaugti. O, ne
duok Dieve, užeitų dėdė Purkštukas, svei
kos dingusios būtumėm be palapinių. Pa
lapinėse jis mus netaip greitai įveikia. Be 
to, reikia palapinių ir atsargai turėti, nes 
su Šiauriu galime sulaukti ir svečių. An
tai, žiūrėkite, jau kiškučiai slankioja ir 
dairosi, kur čia galėtų pernakvoti. Ir jų 
reikalams reikia pastatyti nedidelių pala
pinių, kur galėtų nuo vėjo pasislėpti — 
taip kalbėjo stovyklos viršininkė dirban
čioms snaigėms.

Ir iki vakaro visa pamiškė balavo snai
gių palapinėmis. O čia jų buvo devynios 
galybės. Ir kiekviena vis kitokia savo pa
statymu. Snaigės išnaudojo visus žmogaus 
rankų pastatus: tvoras, medžių šakų su
krautas krūvas ir kt. Tvoras jos apkarstė 
iš vienos ir kitos pusės sniego brezentais. 
Kiškiukams didžiausias patogumas. Mė
nesienoje jie galėjo viršum palapinių bė
gioti, kai žaisdami vienas kitą gainiojo. 
Tvora dabar nebebuvo. jiems kliūtimi. O 
snaigių, kurios ramiai sau palapinėse mie
gojo, jie nebijojo, nes žinojo, kad jos gam
tos draugai. Snaigės taip pat nedraudė 
jiems siausti virš jų galvų.

Tik vienui vieną kartą buvo kilęs 
triukšmas snaigių stovykloje. Ir vis per tą 
kiškį Šmaikštį, kurį neveltui visi pra
muštgalviu vadino.

COCOOOOOCXJCOOOOOCXSOOOOOOOrOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXJO

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

MI DRAUGE,
: SKAUTU AIDĄ 1937 M.

gali gauti tik po Lt. 2,50.

įococooooocooooooooooooooocoDOooocoooaoooooooooooG

Vilkiukas

(Tęsinys iš 3 nr.)

Buvo graži mėnesiena naktis. Snaigės 
savo palapinėse senai miegojo. Tik senelis 
Šaltis budėjo ir sunkiai kvėpuodamas 
vaikščiojo stovyklos rajone. Jaunų kiškių 
būrelis, kuriame buvo ir Šmaikštys, siau
tė apie palapines, nors seniai kiškiai se
nai juos ragino eiti gulti. Bežaisdami nu
bėgo ir ant stovyklos viršininkės palapi
nės. Kad ta palapinė buvo stovyklos vir
šininkės, kiškiai nežinojo.

— Žinote ką, broliukai! — tarė 
Šmaikštys. — Pažadinkime šioj palapinėj 
miegančias snaiges. O kai tik pajusime, 
kad nubudo, nubėgsime ir atsigulsime. 
Matysime, ar tikrai jos save gamtos drau
gais vadinasi.

— Gerai! Pažadinkime! — pritarė jam 
kiti.

— Bet kaip tu jas pažadinsi? — klau
sia vienas.

— Turiu aštrius nagus: pradrėksiu pa
lapinės viršuje skylutę ir pro ją įmesiu 
sniego gniutulėlį. Vis pataikysiu kuriai 
nors ant nosies, jei jos ją turi — juokėsi 
Šmaikštys.

— Taip negalima. Draskyti palapinę ir 
daryti snaigėms nuostolių, mes, kiškiai, 
neprivalome.

— Jei taip sakai, žinau kitą būdą. Pa
kraštyje ežerėlio vasarą augo ilgos viks
vos. Dabar mačiau styri sudžiūvę ilgi jų 
stagarai. Nubėgsiu ir atsinešęs jų pro pa
lapinės plyšelį prakišiu ir pakutensiu mie
gančias snaiges.

Sugalvota — turi būt ir įvykdyta, nes 
kas jaunus kiškelius gali sulaikyti nuo 
sveiko juoko.

Greitai, mėnuliui šviečiant ir snaigių 
palapinių viršūnėms žėrint, tarp kurių 
vaikščiojo tik senelis Šaltis ir pamiškės 
medžių šakų nutysę šešėliai nesuprantamą 
šokį šoko, visas kiškių būrelis nurūko pa
ežerėn viksvų. Šmaikštys visur buvo pir
muoju. Jis pirmas ir viksvos stiebelį ėmė 
kišti pro palapinės plyšelį.

Jau sakiau, kad aukščiausioji palapi
nė, kurią snaigės vadino „vigvamą“, buvo 
stovyklos štabo, bet kiškiai to nežinojo. 
Šmaikštys savo viksva pataikė veidan sto
vyklos viršininkei. O toji, pajutus skaus
mą, pakėlė triukšmą. Sukilo visos snaigės, 
senelis Šaltis ėmė patvoriais poškinti, ma
nydamas, kad vilkai užpuolė. Atpyškėjo 

ir Siaurys ir kad ėmė visas palapines 
griozti — triukšmadario; ieškoti. O 
Šmaikštys su savo draugais, bijodami 
bausmės, nurūko miškan ir visą naktį bi
jojo grįžti snaigių .stovyklom * ‘

Po triukšmingos nakties, rytas išaušo 
ramus ir skaistus. Šiaurys kietai miego
jo. Tik Rytys, prisimaišęs violetinių ir 
raudonų dažų, dideliu teptuku dažė ry
tuose padangę. Bet pamatęs, kad už kal
no užsikreipusi plačiabumė Saulė iš jo 
darbo juokiasi, jis greitai visas spalvas 
tuo pačiu teptuku nutrynė ir padangė li
ko vėl švari.

Senelis Šaltis, per naktį budėjęs, ir 
dabar nėjo gulti. Jis ruošė savo praktikos 
darbams medžiagą. Po pusryčių jis mo
kys snaiges pionerijos darbų.

Netoli ežerėlio senelio Šalčio reika
lams buvo pastatyta didelė palapinė. Ten 
ir buvo sukrauta visa jo medžiaga. Čia 
dabar senelis Šaltis ir darbavosi.

Tuoj po pusryčių susirinko visos snai
gės, atėjo ir Šiaurys. Dabar visi nuėjo 
prie ežero ir čia senelis Šaltis ėmė per 
ežerą statyti tiltą. Dirbti padėjo, ir snaigė? 
ir pats Šiaurys. Juk tai nelengvas darbas. 
Bet snaigės turėjo jo išmokti. Ir taip vi
są savaitę kasdien dirbdami, pastatė per 
visą ežerą tiltą. Juo lakstė snaigės, nakti
mis bėgiojo kiškiai, žmonės šieną iš pel
kių ir medžius iš miško vežiojo ir visiems 
buvo gera, visi senelio Šalčio statytu til
tu džiaugėsi.

Pavakaryje Šiaurys grįžo savo viešpa- 
tystėn, bet sekančios dienos rytą vėl at
vyko mokyti snaiges sporto. Ir kokių triu
kų jos neišdarinėjo — šiurpu buvo žiū
rint. Kūnas pagaugais ėjo, kai snaigės, 
Šiaurio mokomos, tartum spyruoklės, ore 
mirties kilpas darė. Tokį snaigių spor
tavimą pamatę, visi gyvi padarai merkė 
akis ir nežiūrėdami bėgo tolyn. O snai
gėms tai buvo vienas malonumas ore var
tytis, čiuožti žeme, tai vėl pakilus šokti 
ant medžio šakos ir nuo jos vėl kristi že
mėn.

Ilgai snaigės stovyklavo — net tris mė
nesius. Jos labiau nei skautai mėgsta 
gamtą.

Kas norėtų pamatyti snaigių stovyklą, 
tenuvyksta pamiškėm Ir kai pamatys bal
tus pusnynus, tenemano, kad jie pripuo
lamai atsiradę. Tai -snaigių statytos pala
pinės taip atrodo, tai snaigės ten gyvena. 
Tai snaigių stovykla. (Galas).

Mūsų miškų 
karaliai — 
briedžiai.
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BAILYS
— Pereikim kiton pusėn, Jonai.
Stasys Laužius padėjo ranką ant savo 

draugo peties, mėgindamas jį patraukti su 
savim.

— Kodėl? — paklausė Jonas. — Vis- 
vien turėtume paskui grįžti į šitą pusę. 
Ką išsigalvojai?

— Žinau, — sumurmėjo Stasys, — aš 
tik taip sau norėjau...

— Štai, kas! — pertraukė jį draugas. 
— Tu bijai daktaro šuns! Jis bėga tie
siai į mus. Geras esi skautas, nieko sau.

Stasys paraudo.
— Gal būt, šitas šuo ir nieko nedaro, 

bet jeigu tave dogas būtų užpuolęs ir su
kandžiojęs, kaip mane pirmame skyriuje, 
tai irgi bijotumei.

Jonas pradėjo garsiai kvatoti.
— Nemanau, kad tavo liesa mėsa pa

tiktų daktaro šuniui. Jis paprato geriau 
šeriamas! Aš tave vesiu, būk ramus, — 
ir Jonas paėmė savo draugą už parankės, 
drąsiai žengdamas pirmyn.

Sabalis, daktaro Norkaus vilko šuo, 
tingiai spoksojo į berniukus. Diena buvo 
graži, ir saulės šviesa viliote viliojo pa
žaisti. Gal, pabandyti su berniukais?

Stasys metė vieną išsigandusį žvilgsnį 
į didžiulį šunį ir staigiai pradėjo bėgti.

— Palakstykime! — nudžiugo Sabalis.
Jis ėmė vytis berniuko ir šokinėti ap

link jį. Stasys balsiai suriko ir daktaras, 
vaikščiojęs sode, priėjo prie vartų. Vie
nu žvilgsniu supratęs visą būklę, jis lie
pė savo šuniui grįžti pas jį.

— Eikš čia, Sabali, — jis pasakė. — 
Palik berniuką ramybėje. — Šuo paklus
niai pasuko į sodą. — Nebijok, Stasy, šuo 
nieko nedaro. Jis tiktai nori pažaisti.

■ Bet Stasys, visas išbalęs ir nusigan
dęs, nieko nebegirdėjo. Pasislėpęs už 
gatvės kampo, jis laukė savo draugo.

— Tu bailys, — pasakė Jonas su pa
nieka. — Pamanyk tik, bėgo nuo šuns!

— Tylėk! — atšovė Stasys piktai, ir 
niekas nebekalbėjo nė žodžio.

Būdamas geras draugas, Jonas nuty
lėjo apie įvykį, bet, matyt, kažkas kitas 
apie jį sužinojo ir paskleidė berniukų 
tarpe.

Per kitą būrelio sueigą Stasys negalė
jo atsiginti berniukų, kurie jį erzino 
klausdami:

— Ar matei daktaro šunį? Kaip pa
tinka bėgti lenktynių? Kas bijo pikto 
vilko?

Pagaliau vargšas nebesusivaldė ir pra
dėjo boksuoti kiekvieną, kuris jam pa
kliūdavo. Tada įėjo draugininke ir su
stabdė peštynes.

— Kas atsitiko? — ji paklausė griež
tai. — Kodėl jūs pešatės?

— Jie mane vadina bailiu, — pasakė 
Stasys niūriai.

— Tas teisybė, — sušuko kiti berniu
kai. — Jis bijo šuns.

Draugininke liepė viską gražiai papa
sakoti ir pagaliau pasakė:

— Man atrodo, kad jūs visi truputį iš- 
sigąstumėte, jeigu jums šuo būtų kada 
nors skaudžiai įkandęs. Bet Stasys kitą

kartą tikrai nebebėgs, tiesa, Stasy? O da
bar pamirškime visus nesmagumus ir pa
kalbėkime apie iškylą, kurią padarysime 
kito mėnesio pradžioje. — Ir netrukus 
Stasys buvo užmirštas, bet berniukui dar 
ilgai skaudėdavo širdį, prisiminus, kad jį 
išjuokė ir pavadino bailiu.

Kartą jis sutiko vieną draugą gatvėje 
ir jam pasirodė, kad tas sumurmėjo:

— Piktas, piktas vilkas, — tada ber
niukas suspaudė kumštis ir nutarė įrody
ti, kad jis nieko nebijo. Bet keista: kada 
pavojus jį ištiko, jis visiškai pamiršo sa
vo pažadą ir tik vėliau apie jį pagalvojo.

*
Nuotykis iškylos metu.

Pagaliau atėjo diena, numatyta drau
govės iškylai. Oras buvo gražus ir sau
lėtas, taigi, vaikščioti be galo gerai sekėsi 
ir net kuprinė nugaros nespaudė.

Už kelių kilometrų visi sustojo, pasi
rinko stovyklai vietą ir išsiskirstė apylin
kei ištirti. Po to, kai visi jau jšalko, drau
gininke nusivedė juos pas ūkininką ir ten, 
ant švarių gonkelių, šeimininkė įpylė kiek
vienam puodelį saldaus pieno, kurį ber
niukai skaniai išgėrė su savo sviestu ir 
duona.

Ūkininko sūnus, Jurgis, parodė sve
čiams tvartus, arklides ir kitus didelio 
ūkio trobesius, už ką draugininke nuošir
džiai padėkojo. Atsisveikinę su šeimi
ninkais, berniukai vėl grįžo į savo sto
vyklavietę.

Jurgis, kuris nuėjo drauge su skautu
kais, pasakė Stasiui ir Jonui, draugiškai 
besikalbantiems:

— Galiu jums parodyti, kur yra žibu
čių. Jos ką tik pradeda žydėti, — ir jis 
nuvedė berniukus su savim.

— Smagu būtų parnešti Mamytei gė
lių, — pasakė Jonas. — Bet, žiūrėkit, ten 
ganosi pasiutęs bulius!

Jurgis nusijuokė.
— Jis visiškai ramus ir nieko nedaro. 

Jam nė į galvą neateina siusti.
Berniukas palindo po vielų tvora, bet 

Stasys ir Jonas dar nesiryžo eiti paskui 

jį. Pagaliau, pamatę, kad bulius visai ra
miai ganosi ir nė žiūrėti nežiūri, jie įsi
drąsino.

Tuo akimirksniu gyvulys pakėlė galvą, 
baisiai sumaurojo ir pradėjo kapstyti že
mę savo kanopomis.

Jurgis išsigando ir pasileido bėgti, bet 
bulius jį už kelių žingsnių pavijo ir ap
vertė. Berniukas suklykė mirties baimė
je, nes kitą minutę gyvulys turėjo jį su
badyti ir sutrypti.

Stasys ir Jonas buvo pradėję bėgti, 
kad išsigelbėtų, bet tada Stasys prisimi
nė, kad jo naujajam draugui gresia pa
vojus. Balsiai plakančia širdimi jis iš
traukė nosinę iš kišenės ir pamojo ja prieš 
įsiutusio gyvulio snukį.

Bulius dar kartą sumaurojo ir pasisu
ko į naująjį priešą. To pakako, kad Jur
gis galėtų pašokti ant kojų; bet surikęs iš 
skausmo, berniukas vėl suklupo: jis bu
liaus apverstas susižeidė koją.

Stasys vėl pamojo nosine ir nušuolia
vo; kelis žingsnius už jo bėgo bulius.

— Jonai! — sušuko Stasys. — Gelbėk 
Jurgį!

Viena akimi pažvelgęs per petį, jis pa
matė Joną, vedantį ūkininko sūnų už po 
pažasties iš lauko. Bet jis bėgo toliau ir 
jo ausyse dundėjo persekiojančio jį gy
vulio trypimas. Jis sunkiai alsavo, krau
jas mušė jam į galvą. Jeigu jis žinotų, 
kad draugai jau anapus tvoros! Bet iki 
jos, tur būt, kelios mylios!

Tada jis išgirdo didelį triukšmą ir, pa
kėlęs galvą, pamatė tris vyrus su šakėmis 
bėgančius tiesiai į jį. Kukčiodamas Sta
sys sustojo; kojos sulinko ir pasidarė juo
da prieš akis.

Kai berniukas jas atmerkė, jis gulėjo 
medžio pavėsyje ir draugininke dėjo šal
tus kompresus ant jo kaktos.

— Bulius? — jis paklausė silpnu balsu.
— Viskas tvarkoje, mano mielas, — at

sakė draugininke. — Bulius pririštas ir 
tavo draugai čia pat.

— Kaip gerai! — berniukas giliai at
siduso.

Jam buvo sunku atsistoti, kojos kaž
kodėl linkte linko. Todėl du ūkininko 
bernai padarė kėdę iš savo rankų ir nu
nešė jį į trobą.

Čia ūkininkė nežinojo ką bedaryti iš 
džiaugsmo, kad jos sūnus išgelbėtas: 
šluostydamasi ašaras dideliu žiurstu, ji 
atnešė visa, ką turėjo namuose ir nerimo, 
kol berniukai gerokai pasistiprino.

Atėjo laikas keliauti namo ir, nors ūki
ninkas siūlėsi Stasį nuvežti, jis būtinai 
norėjo eiti su visais.

Po tos dienos niekas berniuko nebe- 
vadino bailiu ir, keista, kai jis vėl sutiko 
Sabalį gatvėje, jam visai nebebuvo baisu. 
Jis net paglostė jo galvą ir pasakė:

— Tu neblogas šuo. Tu man patinki.
Po pikto buliaus paprastas šuo jo ne

begąsdino. Pp.

AR JAU UŽSISAKEI

SKAUTŲ AIDĄ
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EI, MUZIKONTAI!(Vienastigė skripka).Iš pradžių, mielasis skaitytojau, atkreipk dėmesį į mažą smulkmeną: mūsų skripka bus ne „vienaspygė“, bet „vienastigė“. Tai tiek, o dabar pakalbėsim, kaip padaryti tą instrumentą, kuriuo galėsi kiek tik norėdamas ir kiek įkvėpimo turėdamas — tikėsimės, kad tuo namiškiams kelsi dvasią — išlieti savo meniškas jėgas.Pirmiausia gauk šiuos daiktus:1. šluotos kotą ar skautišką lazdą (90 cm ilgumo),
2. tuščią dėžutę nuo cigarų ar kokią kitą,3. balnelį stygai pertempti, kaip tikroms skripkoms,4. smičių, arba — jei norėsi ne griežti, o skambinti — plokštelę mandolinoms skambinti,
5. kaištuką (skripkoj jis įtemps ir prispaus stigą),6. 1 metro ilgumo stigą,7. sriubą ir dvi vinis dėžutei prikalti.Matai, ne kokie dalykai; juos galėsi gauti nebūdamas nei didelis kapitalistas.Gavęs šiuos septynis daiktus, gali pradėti. Pirmiausia, nuo vieno galo atskaitęs 25 cm peiliuku ar kaltu lazdoj išimk 20 cm ilgumo ir V2 cm gilumo gabalą — dėžutei įdėti. Mes manom, kad dėžutė nebus ilgesnė už 20 cm.
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sekantis darbas bus šiek tiek sunkesnis. Atmatavęs nuo antro galo 5 cm, iš- gręžk 2 mm platumo skylę. Ji bus stigai perkiršti. Tam pačiam daikte, bet kitoj pusėj, išgręžk didesnę skylę (taip, kad abidvi būtų statmenos). Antrąją skylę reikia gerai pritaikyti kaištukui. Kaištu- kas (žiūr. brėž.!) turi turėti skylę stigai; perkišus ir pasukus, stiga bus įtempta. Kad kaištukas neatsisuktų, jį gera pabarstyti kreida ar talku.Toliau dėžutę prikalk į išpiovą, žemutiniam gale įsuk 2 cm ilgumo šriūbą. Nuo jo stigą tempk per balnelį (brėž.!) į lazdos galo skylę, perkišk per kaištuką ir suk, kol stiga bus įtempta.Instrumentas jau padarytas. Lieka „tik“ išmokti groti.Gal būt, esi matęs, kaip laiko violan- čėlę; o jei ne, pasižiūrėk į paveikslėlį. Taip paėmęs naujosios rūšies smuiką, viršutinį galą ranka aukščiau ar žemiau spausdamas, gausi įvairius tonus, kurie klausytojų ausis pripildys maloniu skambėjimu. Jei taip nebus, tai pasitrauk nuo žmonių — ir mokykis, o pasirodyk jau•”7T'7'X žmonių — ir mokykis, o pas r , kaip būsiantis tautos genijus!
R.

Tai buvo praėjusioje 
stovykloje... Jau laikas 
galvoti apie šios vasa
ros stovyklą ir apie 
1938 m. tautinę sto

vyklą.

NYLO PAKRANTĖJE.Dar negreit sulauksime mūsų plunksnotųjų keliautojų iš šiltųjų kraštų. Ar ne įdomu būtų žinot, kur jie dabar gyvena ir kuo verčiasi tolimuose pietų kraštuose.Ir ar ne gudriai padarė tie paukšteliai, žiemai išskrisdami kur šilčiau. Dabar ir mes, pirštiniuoti ir batuoti, kartais pa- bungame žiauraus vėjo ir didelių šalčių, o kas gi jiems reikėtų daryt per žiemos šalčius su tais pačiais vasariniais apdarė- liais. Dabar ir mūsų žvirbliai vaikšto susitraukę ir pasipūtę — kad tik būtų šilčiau. Nors jie ir pripratę prie šalčių. Kuo gi ir maitintųsi likę paukšteliai, kai po laukus ir miškus tik vėjas ir sniegas dūksta.Mums užtenka rūpesčių ir likusieji globoti. Manau, ne vienas iš jūsų neša kas rytas grūdų ar duonos trupinėlių šąlantiems paukšteliams!Nors likusieji ir patys labiau už kitus sugeba rasti maisto.Iškeliavusiems galim tik pavydėti tolimųjų ekskursijų. Kai kurie iš jų skrajoja po pietinės Europos miškus ir laukus. Bet daugumas žiemoja užburtam piramidžių krašte palei Nylo krantus, kur ir mus ne vieną vilioja užsimąstęs ■ sfinksas ar paslaptingosios piramidės.Išsiliejusiose Nylo pakrantėse, kurios dabar dešimtimis kilometrų nusitęsdamos sudaro ištisus pelkynus ir ežerus, tenai dabar tikras paukščių rojus. Koks ten dabar jų gausumas ir įvairumas, sunku žodžiais apsakyt — jų pilnas dangus ir žemė.Čia pelikanas išdidžiai renka žuveles į savo posnapio maišą, o greta jo turškia mūsų pilkoji antelė. Ten toliau, kaip dideli dabitos, kaklus išrietę, šonus rausvai pasidažę, vaikšto gražieji flamingai, tarp jų gi maišosi mums pažįstami tilvikai, pempės ir kiti balų paukščiai. Mūsų gervės ten susipažįsta su stambesnėmis Afrikos gervėmis, o tos kartais ir gandrus į svečius pasikviečia.Be smulkių paukštelių, orą protarpiais raižo greitasis sakalas ar rėksnys erelis, rungdamasis dėl grobio su ereliu žuvininku. Protarpiais lėtai plasnoja vietos sanitaras grifas ar kondoras. Ir koks pakyla triukšmas, kai pasigirsta netikėtas šūvis ar koks kitas gązdinantis reiškinys. Tada pakyla į viršų ištisi paukščių debesys, kurie net saulę toje vietoje užtemdo.Nors ten šiaurės keleiviams šilta ir gera ir maisto kol kas užtenka, bet Nylui siaurėjant, baloms nykstant, ir jie pradeda ruoštis į gimtąjį kraštą. Jie čia tik svečiuos buvo atkeliavę, nei lizdų suko, nei vaikų neaugino.Patarlė sako — visur gera, bet namie geriausia. Taip ir jiems, nors čia ir vaišingas kraštas, bet vis aukštyn kylanti šiaurės pavasario saulė didina tėviškės ilgesį. Ir vėl jie skrenda į gimtuosius kraštus! B. Pajiedaitė.

14



rm-

Namų ruoša

sl*ci(6iruus

šalto vandens. Kad jis būtų

Nedžiovink jų ir prie 
Nepalik jų ir šlapių gulėti. Iš- 
su jais nieko negalima daryti, 
dar truputį kantrybės ir suži-

ti“, o manketukus ir kalnieriukus gali 
krakmolinti.

Baigusi šitą procedūrą, pakabink juos 
lauke, jeigu gali, nes saulė juos gerai vei
kia. Spalvoti ir vilnoniai rūbai negali bū
ti džiovinami saulėje, nes jie nublunka. 
Žiūrėk, kad virvė, ant kurios kabini, bū
tų gerai ištempta, kad baltiniai nesiektų 
žemės. Nekabink arti stiebo, nes nuo jo 
gali susitepti. Virvė turi būti švari. Ko
jines kabinant reikia segti pėdą prie vir
vės, taip vanduo lengviau nubėgs. Pirš
tines sek prie vidurinio piršto.

Jeigu tu nesi tikra, ar margą rūbą ga
lėsi virinti ar ne, ar jo spalvos nenuken
tės, geriau nevirink, užtenka, kad jį iš
plausi ir pakabinsi. Neleisk margiems 
skalbiniams susisiekti su baltais. Visuo
met pirma virk švaresnius skalbinius.

Dabar pamatysi, kaip reikia plauti vil
nonius rūbus.

Visų pirma neimk šilto vandens, nes 
nuo jo vilna veliasi. Nuo trynimo vilna 
darosi kieta. Nepalik muilo vilnoj, nes 
spalvai pakenks. Vilnonių rūbų negręžk,

nes juos ištampysi 
krosnies.
eina, kad 
bet turėk 
nosi.

Paimk
minkštesnis, įberk Henko miltelių ir mui
lo miltelių. Sumušk putas. Paskui vil
nonį rūbą sušlapink šaltam vandeny, įdėk 
į putas ir spaudinėk, kol jis švarus. Pas
kui išplauk šaltam vandeny, stipriai įvy
niok į paklodę ir ritindama spausk, kol 
jis pasidarys apysausis. Kai jis bus ap
džiūvęs, gali jį pakabinti.

Spalvotą vilnonį rūbą prieš džiovinant 
gali perplauti druskos vandeny.

Šilkinius rūbus plauk panašiai. Ne
trink jų, prieš džiovinant perplauk acto 
vandeny. Taip pat paklodėj džiovink.. 
Vilnoniai ir šilkiniai rūbai negali gauti 
saulės, kol jie dar šlapi.

Dabar, sesut, galėsi savo rūbus pati iš
plauti, tai visai ne taip sunku, kaip atro-; 
do. Linkiu daug pasisekimo.

Sesute, tu, tur būt, dažnai žiūri į iš
plautą rūbelį ir galvoji: jis dabar visai 
pasikeitė, spalvos susiliejo, aš nebenoriu 
jo nešioti. Motina neturi pinigų greitai 
kito pirkti, ir tu ar nori ar ne, turi ne
šioti nublukusią bliūzelę arba suknutę. 
Tavo rūbas pasidarė negražus tik todėl, 
kad nemokėjai jo tinkamai išplauti. Tik 
turėk truputį kantrybės ir tu mokėsi savo 
rūbelius taip išskalbti, kad jie liks kaip 
buvo, tokie pat gražūs.

Kitaip plaunamas margas medvilninis 
audinys, kitaip baltas, dar kitaip vilna ir 
šilkas.

Balti medvilniniai skalbiniai — kaip 
nosinės, balti žiurstai, škurliai dulkėms 
šluostyti, rankšluosčiai — įmerkiami va
kare ir paliekami ligi ryto vandeny. Taip 
taupai muilą ir bereikalingą trynimą. 
Kietas trynimas labai plėšo baltinius. 
Truputį, žinoma, patrinti reikia.

Margi ir vilnoniai skalbiniai nemir
komi.

Po mirkymo įmerk tuos skalbinius į 
karštą vandenį ir su muilu trink, kol jie 
bus švarūs, paskui vėl įmerk į šviežią kar
štą vandenį ir palik ligi sekančios dienos. 
Kitą dieną dar kartą patrink skalbinius 
tame pačiame vandeny. Prirenk katilą su 
muilinu vandeniu ir ten įdėk baltinius, 
paskui pakurk ugnį ir virink. Po dvide
šimt ar trisdešimt minučių virimo, juos 
išimk, įdėk į šaltą vandenį ir išplauk ga
lutinai muilą. Dabar galėsi ir „lazurkuo-

Tokiais raštais galima išsiuvinėti langų užuolaidas. Pabandyk.

91
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laivas =
Skrosdami kelią per audringas jūras, 

užsukdami į visokiausius uostus ir priim
dami įvairių įvairiausių krovinių, prekių 
laivai yra tikri jūrų keliautojai. Jie nedi
deli ir lengvai įplaukia į kiekvieną, nors 
ir mažą uostą. Gali pasidaryti visai ne
blogą prekių laivo modeliuką iš kardono, 
sagučių ir kamščio gabaliukų.

Paimk degtukų dėžutę ir priklijuok ją 
denyje, kaip parodyta 4-jame piešinyje. 
Ant viršaus uždėk kiek didesnį kardono 
gabaliuką, kurio kraštuose padarytos sky
lutės 18 sagučių (A pieš. 5). Keturias

priešakines sagutes įstumk iki galo, kitas 
palik kiek iškeltas, kaip matai 6-jame 
piešinyje. Pritaisyk 2 eiles plonos vielos, 
vartojamos gėlių bukietams daryti, ir 
gausi turėklius.

Iškirpk kardoną B pagal 6-jį piešinį ir
Visų pirma iškirpk kardono denį, kokį 

matai 1-jame piešinyje. Tau reikės dviejų 
tokių denių. Dabar iškirpk 2 šonu pagal 
2-jį piešinį. Tai nėra sunku, jeigu griež
tai laikaisi duotųjų išmierų. Atsargiai 
įkirpk abu galu ties taškais pažymėtomis 
linijomis; priešakį įkirpk iš vidaus (turė
si lenkti į lauką), o užpakalį iš lauko (tu
rėsi lenkti į vidų). Įkirpęs galus prikli
juok 5 kamščio gabaliukus, tarp jų palik 
vienodus tarpus, kaip matai 2-jame pieši
nyje. Turėk kantrybės ir palauk, kol 
kamščiai stipriai pridžius. Du kamščio ga
baliuku taip pat reikalingi pirmosios figū
ros priešakyje (pieš. 1). Juos priklijuok 
iš apačios.

Paimk šonus (pieš. 2) ir suklijuok at
lenktus priešakyje gabaliukus. Laikyk 
juos suspaudus popierėliu, kol klijai iš
džius. Po to patepk visus kamščius (de
nio ir šonų) klijais. Nepamiršk, kad šonai 
turi būti nevienodi: vienas kairysis, ant
ras dešinysis. Nepadaryk 2-jų dešiniųjų 
ar 2-jų kairiųjų šonų!

nulenk šonus. Priklijuok B dalies A vi
duryje.

Kardono gabaliukas C priklijuojamas 
tilto vietoje ir keturkampis kamščio ga
balėlis atvaizduoja vairininko būdelę til
te. Tiltą ir būdelę matai užbaigto mode
lio piešinyje. Kaminas padarytas iš pie

šimo popieriaus dūdelės, kurios galai už
lenkti (apatinis priklijuojamas prie B).

Stiebus atstoja plonos lazdelės. Pada
ryk skylutes denyje ir įklijuok stiebus 
į kamščio gabaliukus, iš anksto apačioje 
pritaisytus.

Patepęs kamščius, aplenk šonus aplink 
denį, kaip parodyta 3-jame piešinyje. 
Tuomet denis prikibs prie kamščių ir 
tvirtai laikysis. Atlenktą užpakalinę šonų 
dalį suklijuok; kokiu būdu taip pat ma-
tai iš 3-jo piešinio. Suklijuotas dalis ap
rišk guma arba siūlu, kad visiškai tvirtai 
sukibtų.

Dabar paimk antrą denį ir sukarpyk jį 
į 3 dalis (A, B, C. 4-jame- piešinyje). At
sargiai įkirpk iš viršaus ties taškais pa
žymėtomis linijomis ir lenk galiukus į 
apačią. Sukirptas dalis priklijuok prie 
pirmojo denio, kaip parodyta 3-jame pie
šinyje. Duok klijams išdžiūti.

Pirmoji laivo dalis padaryta.

Radio antena padaryta iš plonos vielos 
ir degtukų. Likusios laivo dalys daromos 
iš kamščių ir degtukų dėžučių gabaliukų 
(ventiliatoriai, laiptai ir t. t.). Denį nu
dažyk baltai, o patį laivą rudai arba pil-

KRYŽIAŽODIS B.

Vertikaliai: 1) rinkimų dėžė, 2) jaus
tukas, 3) receptuose pažymima, 4) šilu
mai reikalingas, 5) kai išdžiūsta, tai... 6) 
vokiškas prielinksnis, 8) veiksmažodis, 12) 
aplink vanduo, 13) sutrumpintas sine 
anno, 15) nata, 16) nata.

Gorizontaliai: 2) rusų jaustukas, 4) 
labai lankomas, 6) chemijoj aukso ele
mento pažymėjimas, 7) jaustukas, 9) ro
domas žodis, 10) daug druskos, tai... 11) 
nata, 13) šunį šaukia, 14) iš medžio gau
nama, 17) pas batsiuvį. M. Grigonis.

kai. Norėdamas, kad laivelis plauktų, už
klijuok dugną kardonu, nudažyk jį van
dens nepraleidžiančiais dažais ir tavo mo
delis visiškai baigtas.

M
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