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OFICIALINĖ BALIS
LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VADO 

ĮSAKYMAI,
Nr. 18.

Kaunas, 1937 m. spalių mėn. 7 d.
§ 1-

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str., 
Klaipėdos skautą tunto tuntininką skautininką Viktorą 
LESNIAUSKĄ, jam prašant, iš pareigų atleidžiu ir už 
eitas pareigas reiškiu padėką.

§ 2. '
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str., 

Klaipėdos skautų tunto tuntininku skiriu paskautininkę 
Antaną GRUDZINSKĄ.

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

Vyr. sktn. K. P ai č i a u s k a s , 
Vadeiva.

Nr. 19.
Kaunas, 1937 m. spalių mėn. 9 d.

§ 1-
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str., 

Zarasų skautų vietininkijos vietininką paskautininkę 
Praną GIPIŠKĮ, jam prašant, iš pareigų atleidžiu ir už 
eitas pareigas reiškiu padėką.

§ 2.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str., 

Zarasų skautų vietininkijos vietininku skiriu gimnazijos 
mokytoją Juozą LIPĄ.

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

Vyr. sktn. K. P ai č i a u s k a s , 
Vadeiva.

Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d.

— LIETUVOS SKAUTŲ IR SKAUČIŲ LAIKRAŠTIS — 
Kaštuoja: neskautams 5 lt. (metams), skautams 4 lt., 

pask. nr. 30 et.
Redaktoriaus Pavaduotojas KAZYS LAUCIUS.

Leidėjas LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA.
Spausdina „VILNIAUS“ sp. Kaime, Nepriklausomybės a. 4a, 

telef. 2 07 26.
Redakcija ir administracija:

Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 4. Telefonas 2-65-34.
Redakcija rankraščius taiso savo nuožiūra, jų nesaugo ir 

už skelbimų turinį neatsako.

17 (188) nr. / Kaunas, 1937 m. spalių m. 25 d. / XV metai

LIETUVOS SKAUČIŲ SESERIJOS VADĖS 
ĮSAKYMAI. 

Nr. 28.
Kaunas, 1937 m. spalių mėn. 9 d.

§ 1-
Tauragės skaučių tunto Švėkšnos vietininkijos vie

tininkę skiltininkę Genovaitę TUMINAITĘ, jai pačiai 
prašant, nuo vietininkės pareigų atleidžiu.

§ 2.
Remdamosi L. S. S. statuto 25 straipsniu, Tauragės 

skaučių tunto Švėkšnos vietininkijos vietininkės parei
goms eiti nuo š. m. spalių mėn. 1 d. skiriu skautę m.o- 
kytoją Akviliną RUDIENĘ.

Sktn. K. Žilinskienė, 
Seserijos Vadė.

Sktn. E. Rudienė, 
Vadeiva.

Nr. 29.
Kaunas, 1937 m. spalių mėn. 11 d.

§ 1-
Paskautininkę Ireną BAKUNAITĘ - SlLINGIENĘ, 

laikinai ėjusią Alytaus skaučių tunto tuntininkės parei
gas, jai iš Alytaus išsikėlus, iš tų pareigų atleidžiu.

§ 2.
Remdamosi L. S. S. statuto 25 straipsniu, Alytaus 

skaučių tunto tuntininkės pareigoms skiriu gimnazijos 
mokytoją Birutę BULVlClŪTĘ.

Sktn. K. Žilinskienė, 
Seserijos Vadė.

Sktn. E. Rudienė, 
Vadeiva.

Nr. 31.
Kaunas, 1937 m. spalių mėn. 15 d.

Remdamosi L. S. S. statuto 25 straipsniu, Panevėžio 
skaučių tunto tuntininkės pavaduotoja nuo šių metų spa
lių mėn. 15 d. tvirtinu paskautininkę Valę MAKAUS
KAITĘ.

Sktn. K. Žilinskienė, 
Seserijos Vadė.

Sktn. E. Rudienė, 
Vadeiva.

VIRŠELIS: VĖLINĖS. Dail. V. Kosciuškos pieš.
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♦ 11I AI 4 11( S PASTOGĖJE ♦
Iš redaktoriaus užrašų.

GYVIEJI IR MIRUSIEJI.
Mėgstu nueiti į kapines ir jose pa

buvoti. Nuėjęs į jas žmogus kažkaip 
nutolsti mintimis nuo tų kasdieninio 
gyvenimo smulkių rūpesčių, kurie 
visas gilesnes mintis nustumia kaž
kur į smegenų gelmes, ir pagalvoji 
apie svarbesnius žmogaus dvasinio 
gyvenimo klausimus. Kapinės pri
mena žmogaus pomirtinį gyvenimą 
ir mirusiųjų ryšius su gyvaisiais.

Ypač pajuntamas kapinėse skirtu
mas tarp mirusiųjų ir gyvųjų padė
ties rudenį. Nors mūsų kapinės ir 
nėra taip gražiai sutvarkytos, kaip 
kai kuriuose kituose kultūringuose 
kraštuose, tačiau vis tik vasarą jose 
jauku. Žaliuoja medžiai, krūmai, 
daugelis kapų skęsta gėlėse. Daug 
kur matai žmones. Nejauti, kad čia 
būtų vien mirusiųjų valstybė. Vasa
rą būdamas kapinėse aš maža tegal
voju apie mirusiųjų ryšius su gyvai
siais — mintys skraido kažkur toli, 
kitur...

Visai kitaip pasijauti žmogus, pa
tekęs į kapines rudenį ar žiemą. Lan
kydamas gimnaziją, dažnai nueida
vau į Šiaulių kapines, kurių savotiš
ka yra padėtis. Iš vienos pusės stūkso 
didžiuliai, tamsūs kalėjimo mūrai, 
kitoje — guli rūstus, rudenį audrin
gas, ežeras. O kapinėse viešpatauja 
kažkokia slegianti tyla. Nuplikę me
džiai ir krūmai liūdnai styro, melan
choliškai šlama vėjo judinamos nuo
gos jų šakos. Nejaukiai braška per- 
senę kryžiai, sudžiūvę gėlių stiebai 
ir girgžda vėjo supami surūdiję me
talo vainikai... Niekur nematyti jo
kio gyvybės ženklo. Žmogaus sielą 
slegiančią kapinių nuotaiką kartais 
sutrikdo tik varnos, kurios būreliais 
ar paskirai kranksėdamas skraido. 
Bet ir tas jų kranksėjimas harmoni
zuoja su kapinėse viešpataujančia 
nuotaika, neprablaivo jos, o dar ny
kesne daro. Nepalyginti jų dabar ke
liamojo triukšmo su tuo, kurį jos su
kelia pavasarį miesto sode dėl lizdų 
kovodamos!

Tokioje tai aplinkumoje vaikštinė
damas dažnai sustodavau ir įsiklau
sydavau. Nedidelis Šiaulių miestas. 
Neūžia fabrikai, nedūzgia tramvajai, 
traukiniai, tačiau vis tik kapinėse 
atsimuša jame verdančio gyvenimo 
aidas. Jauti, kad mieste kvėpuoja gy
vybė, vyksta kova už būvį, viešpa
tauja linksmumas. Mieste karo or
kestras rėžia maršus, o čia, kapinėse, 
šiurpulingai kranksi varnos.

Dažnai klaidžioju kapinėse žemyn 
galvą nuleidęs tarp sukrypusių, že
mėn sužmekusių kryželių ir kapų, 

kurių daugelis vos, vos bežymu, o 
mintys skraido toli praeityje ir atei
tyje. Juk tie žmonės, kurių kūnai 
kapinėse dabar niekam nebereika
lingi guli, kitados gyveno, kaip ir 
mes šiandieną: dirbo, vargo, džiau
gėsi, kentėjo, mylėjo ir buvo mylimi. 
Ne vienas jų buvo įžymus savo vi
suomenėje, garsus, turtingas, gerbia
mas. Kas iš jų beliko šiandieną, kam 
jie bereikalingi? Turtuoliai ir elge
tos, išmintingi ir kvailiai, mokytieji 
ir neraštingi, visi guli šalia vienas 
kito, niekam nebereikalingi, visų pa
miršti... Mirtis visus sulygino. Skir
tumo tarp jų dabartinės būklės yra 
tik tiek, kad įžymesniuosius, turtin
guosius kitą syk gyvenus žemėje liu
dija šioks toks paminklas, antkapis, 
o paprastųjų žmonių, vargšų, kapų 
seniai nė žymių neliko arba vos be
žymu, kad čia žmogaus palaidoto 
būta.

Ateis vėlinių diena ir tu, sese, bro
lau, tikriausiai nueisi į kapines, jei 
šiaip nevaikštai. Pagalvok, gal tą 
patį pajusi, ką aš kitados jausdavau 
ir dabar jaučiu ten nuėjęs. Ar ne
atrodys tau, kad daugeliui tų žmo
nių, kurie kapuose mūsų pamiršti 
guli, mes esame daug skolingi? Vie
ni jų visą savo amžių dirbo, vargo, 
kad jų vaikams ar giminaičiams bū
tų lengviau gyventi. Kiti kovojo 
visuomenės, tautos ir žmonijos labui. 
Treti, kurių krūtinėse liepsnojo ga
lingų troškimų ugnis, kurie tikėjosi 
didžius žygius nuveikti, vos pradėję 
gyventi, paaukojo savo gyvybę, kad 
mes galėtumėm būti laisvi, nepri
klausomi. O mes visus tuos, kuriems 
turime būti dėkingi, kurių atmini
mą turėtumėm pagerbti, vis daugiau 
ir daugiau pamirštame. O juk mes 
nenorėtumėm būti pamiršti, kaip 
daugumas jų yra... Ar neturėtumėm 
mes, gyvieji, palaikyti su mirusiais 
glaudesnius ryšius, kaip kad palai
kome dabar? Priemonių tai padaryti 
yra daug. Vėlinių diena yra puiki 
proga apie tai pamąstyti.

KAI VISUOMENĖ RAGINAMA 
KOVOTI SU PIKTU.

„Kovok su piktu pasaulyje, bet pir
miausiai nuveik piktą pačiame savy
je“ — liepia mums vienas skautų įsa
kymas. Mes gerai suprantame, kad 
norint kovoti su kitų blogumais, pir
miausiai reikia nugalėti savo bloguo
sius palinkimus ir visa mūsų saviauk
la eina šia vaga. Žinoma, mes einame 
teisingu keliu, tačiau turėtumėm kiek 
dažniau pagalvoti, ką galėtumėm pa
daryti, kad nebūtų pamiršta minė
tojo mūsų įsakymo pirmoji dalis.

Kova su piktu daug kam rūpi. Ko
voja su juo mokykla, visuomenė, 
valstybė. Ir tos kovos priemonės yra 
įvairios. Vienos yra vadinamos už- 
kardomosiomis (preventyvinėmis), o 
kitos — baudžiamosiomis (represyvi- 
nėmis). Nors visi gerai supranta, 
kad kovos su piktu pasisekimas dau
giausiai priklauso nuo pirmųjų prie
monių sėkmingo panaudojimo, t. y., 
nuo pašalinimo arba bent sumažini
mo tų priežasčių, kurios pastumia 
žmones į nusikalstamąjį veikimą, ta
čiau taip pat visiems aišku, kad be 
represyvinių priemonių panaudoji
mo apsieiti negalima. Ir, tur būt, 
negalės' kol tik pasaulis gyvuos.

Kovoti su nusikalstamaisiais dar
bais ir nusikaltėliais valstybė turi 
specialų organą — policiją. Viena 
svarbiausių jos pareigų yra išaiškinti, 
kas daro nusikalstamuosius darbus, 
susekti nusikaltėlius ir perduoti juos 
teismo organams, kad šie paskirtų 
nusikaltusiems atitinkamas bausmes. 
Su nusikaltimais kovojančių valdžios 
organų darbas yra labai sunkus. 
Daugelis pareigūnų turi ir savo gy
vybę paaukoti kovodami su nusikal
tėliais. Valdžios organai gali tik tuo
met sėkmingai kovoti su nusikalti
mais, kada visuomenė visomis gali
momis priemonėmis jiems toje ko
voje padeda. Deja, negalima pasa
kyti, kad mūsų visuomenė šioje sri
tyje savo pilietines pareigas atlieka 
be priekaištų. Tie, kurie saugoda
mi nuo pasikėsinimų piliečių turtą, 
sveikatą ir gyvybę dažnai netenka 
savosios sveikatos ir gyvybės, nesy- 
kį teisėtai nusiskundžia, kad visuo
menė per maža padeda jiems kovoti 
su piktu, nors tai yra jos pareiga.

Jau kelinti metai kas rudenį įvyks
ta kovos su nusikaltimais propagan
dos diena, kurios proga per spaudą, 
paskaitas, kino filmų demonstravi
mą ir kitomis priemonėmis stengia
masi supažindinti visuomenė su nusi
kaltimų priežastimis, jų daroma tau
tai ir valstybei žala, kovos priemo
nėmis ir kuo visuomenė gali prie jos 
prisidėti. Iki šiol ši diena vykdavo 
šūkiu „Kovokime su nusikaltimais“, 
o šiemet ji įvyks spalių mėn. 31 d. 
ir jau nauju šūkiu — „Kovokime su 
piktu“. Jei tai nėra tik naujas šū
kis senajam turiniui, o manoma 
skatinti visuomenę kovoti ne tik su 
viena pikto rūšimi — nusikalstamai
siais darbais, bet apskritai su piktu, 
su visu, kas yra bloga, mes, skautai, 
galėtumėm tik pasidžiaugti.

Kai visuomenė skatinama kovoti 
su piktu, ką turime daryti mes, skau
tai? Aišku, pirmiausia vykdyti to-
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liau, kaip vykdėme iki šiol, pradžio
je minėtojo mūsų įsakymo antrąją 
dalį. Tačiau sykiu tenka ir pamąs
tyti apie jo pirmosios dalies prasmę, 
būtent, ar neįpareigoja ji mus pa
galvoti, kaip, kada ir kuo mes galė
tumėm padėti kitiems, kurie kovoja 
su piktu, su nusikalstamaisiais dar
bais? Padėti galime labai daug, ir 
nesykį labai maža ką tereikės pa
daryti. Tik pamatę vykstant ar įvy
kus nusikalstamąjį darbą, nebėkime 
į šalį, lyg nieko nežinodami, o pasa
kykime valdžios organams — polici
jai ir teismui, — ką matėme, girdė
jome ar žinome. Ir nelaukime kol 
mūsų kas paklaus, o pasisiūlykime 
pasakyti ką žinome patys. Tuo pa
darysime labai daug.

Gal atsimenate šių metų „Skautų 
Aido“ 11 numery išspausdintą Ba- 
den-Powellio straipsnelį: „Jūs visuo
met einate pareigas“. Kas pamiršo
te, paskaitykite. Londono policinin
kas, kai nė vienas iš daugelio įvykį 
mačiusių žmonių nesutiko papasako
ti, kaip įvyko nelaimė (suvažinėjo se
nuką) ir ką jis matė, pasakė: „Jie 
neturi pilietinio jausmo“. Pasaulio 
skautų šefas mano, kad jis nebūtų 
galėjęs to pasakyti, jei ten būtų bu
vęs skautas, nes skautas būtų užsi
rašęs žmogų suvažinėjusio motociklo 
numerį, įsidėmėjęs jo išvaizdą ir pra
nešęs policijai, ką žino.

Elkimės taip, kad mūsų policinin
kas negalėtų pasakyti apie lietuvį 
skautą ar skautę: „Jie neturi pilieti
nio jausmo...“

JI SUGALVOJO TAUTINEI STOVYKLAI 
PROPAGUOTI ŠŪKĮ.

Istorinė vėlinių apeigų reikšmė
Jau nuo pat senų senovės lietuviai 

tikėjo pomirtinį gyvenimą. Jie ma
nė, kad mirusio žmogaus vėlė į ką 
nors pasiverčianti ir gyvenanti že
mėje arba persikelianti į dausas. Ta
čiau iš karto į dausų gyvenimą pa
tekti negalinti: devynias dienas ji 
slankiojanti savųjų tarpe ir norinti, 
kad ją tinkamai pagerbtų ir paso
tintų.

Atėjus rudeniui, mirusiųjų vėlės 
iš dausų gyvenimo sugrįžtančios. To
dėl joms pagerbti jau nuo pat stab
meldystės laikų buvo ruošiamos tam 
tikros vėlinių apeigos.

Pačioje pradžioje šios apeigos bu
vo vadinamos „Ožio puota“, kuriai 
vadovaudavo kanklininkas, krivė 
ir poetas. Vėliau, ėmus neigti įvai

f
Vllu& (kardais dLėJaiįa. dčaun& skautaws

Šių metų spalių mėn. 10 d. Kaune, ūkio banko buste, kilo 
gaisras. Šį gaisrą gesinti padėjo ir Kauno skautai ugniagesiai. 
Ūkio banko vadovybė atsiuntė redakcijai žemiau spausdinamą 
viešą padėką, prašydama įdėti ją į laikraštį.

VIEŠA PADĖKA.
Šiuo reiškiame viešą padėką 

penkioms Kauno miesto įgulos ug
niagesių komandoms, miesto savi
valdybės ugniagesių ir miesto ir 
Vilijampolės savanorių ugniagesių 
komandai, kurios spalių m. 10 d. 
taip narsiai, taip pasišventusiai, 
su pavojumi savo gyvybei ir svei
katai, gesino gaisrą Ūkio Banko 
namuose.

Didžiai dėkojame šių komandų 
p. p. viršininkams, o ypatingai po
nui brandmajoro pad. Dumčiui

x* 380

rius stabmeldystės laikų prietarus, 
liaudis vėlinių šventes pradėjo švęs
ti-slaptai koplyčiose arba apleistuose 
netoli kapinių namuose.

Čia būdavo nešami įvairūs valgiai, 
gėrimai ir šaukiamos mirusiųjų vė
lės. Tuo būdu liaudis tikėjo, kad val
giu, gėrimu ir giesmėmis žymiai pa
lengvins atgailaujančių vėlių kan
čias.

Tačiau, kaip matome, dabartiniu 
laiku į vėlinių apeigas žiūrima kaip 
į tam tikrą mirusiųjų prisiminimą ir 
jų pagerbimą. Tuo tikslu visose ka
pinėse jau nuo pat ankstaus vėlinių 
dienos ryto yra tvarkomi ir puošiami 
kapai, deginamos žvakės, laikomos 
gedulingos pamaldos ir t. t.

K. Poška.

ir p. majorui Ružancovui, kurie 
vadovavo visam šiam gaisro likvi
davimo darbui, ir kuris, nors ir 
buvo sunkios apystovos, davė la
bai gerus rezultatus, nes gaisras 
užgesintas nepadaręs bankui žy
mių nuostolių.

Atskirai dėkojam „Aušros“ gim
nazijos 8 skautams, kurių ir pa
vardžių neteko sužinoti, kurie, 
nors ir neturėdami specialių apsi
rengimo ir apsisaugojimo priemo
nių, parodė didelę narsą ir pasi
aukojimą gesinant šį gaisrą.

Ūkio Bankas.

Vyresnioji skautė mokytoja Valė V a 1- 
siūnienė iš Šiaulių.

Pagal Kondratavičių-Syrokomlę — 
K. Pranas Inčiūr a .

tintus

Vilnius — tai sostas mūs Gedimino, 
Primena plačią bočių valstybę, 
Skelbia jos šlovę, galią, didybę, 
Širdį vilioja savo grožybe.

Eini per lauką—kloniai ir krūmai— 
Kažkas už girių tviska kalnuotų..
Bet nesakytum, kad... Vilniaus rūmai. 
Jei tau krūtinė nesuliepsnotų...

Stiepias į žydrią, skaisčią padangę 
Mūro bažnyčių baltosios bonės, 
Primena praeitį didingą, brangią, 
Guodžia lietuvį šviesios svajonės...
Sukalbi maldą ir atsiklaupęs 

Puoli bučiuoti protėvių žemę... 
Kilniosios godos gimsta ir kaupias, 
Jos mūs likimą kreipdamos lemia...

Čia Pilies Kalnas, čia Aušros Vartai, 
Čia tų šventovių pataikos senos, 
Čia ir Kęstučio, Vytauto kartai 
Amžinos ugnys švietė, kūrenos...
Vilniuj užmigo šviesios gadynės, 

Vilniuj lietuvio saulė tekėjo, 
Traukė į mūšį plieno grandinės, 
Vytys pleveno, skydai blizgėjo.

Čia ir Perkūno buvo Žinynas, 
Krivių-Krivaitis čia pranašavo, 
Čia išsipildė sapnas tas grynas, 
Kurį tarp girių Vadas sapnavo...

Vilnius priglaudęs budi ir puošia 
Karžygio lopšį, pranašo grabą, 
Amžinas ąžuolas čia tebeošia, 
Simtmetės pušys supasi, dreba...
Mini senolių garsųjį vardą...

Vilkas plieninis dar tebestaugia...
Visas pasaulis girdi tą garsą...
Vilnius šviesesnio rytojaus laukia...
Kenčia lietuvis. Kraujas jam verda— 

Apmaudą, smurtą lemta patirti.
Saukia apviltas: „Duokit man kardą!— 
Trokščiau aš Vilniuj laisvas numir

ti!“ ...
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4600 KM PO VAKARŲ EUROPĄ
ĮSPŪDŽIAI IŠ MUSŲ REPREZENTANTŲ KELIONĖS Į TARPTAUTINĘ STOVYKLĄ OLANDIJOJE.

Jau rašiau, kaip mes 25 d. liepos 
mėn., prisikrovę dėžes lašinių, dešrų, 
konservų, pasiėmę inventorių, nusam
dytu autobusu iškeliavome į platųjį pa
saulį. Paskui, gerokai peršokęs, pa
pasakojau apie mūsų dienas Olandi
jos stovykloje. Dabar vėl grįžtu at
gal ir pradėsiu aprašinėti visą kelio
nę nuo pradžios ligi galo. Visų smulk
menų nerašysiu, paminėsiu tik tai, kas 
gali būti broliams - sesėms — skaityto
jams įdomu ar naudinga žinoti ateity 
keliaujant po svečias šalis. Taigi pa- 
siimkime, kas turime, Europos žemė
lapius ir sekime.

Liepos mėn. 25 d., sekmadienis.
Kybartuose pavalgę lietuviškų pie

tų (taip ir norėjosi prisikimšti visam 
mėnesiui, nes daug kas gąsdino, kad 
teksią pabadauti), įvažiuojam į Vokie
tijos žemę. Čia, Eitkūnuose, pirmiausia 
mums pareiškia, kad norint važinėti 
gerais Vokietijos plentais, reikia kiek
vienam žmogui užsimokėti „Wegs- 
teuer“ (už 1 km po 0,3 pf.). Užsimo- 
kam, žinoma, dalį mokesčio ir su dai
na leidžiamės pirmyn. Linksmai ple
vėsuoja prikabintos prie autobuso mū
sų tautinė ir vokiečių vėliavėlės ir gar
siai skamba lietuviška daina prūsų že
mėj, sukeldama daugelio pravažiuo
jančių ir praeinančių žmonių smalsu
mą.

Staiga šūvis! (šiandien jau antras). 
Nenusigąskit — tai vėl, matyt, padan
ga nuleista. Taip. Autobuso savinin
kas J. Macas (lietuvis) nerimauja ir 
tvirtina, kad mašina esanti perkrauta. 
Šoferis J. Mazūroms įrodinėja, kad pa
dangos esančios gerokai sentelėjusios 
ir silpnos. O broliai skautai džiaugia
si, kad yra proga sustoti. Čia ateina 
prie mūsų keletas vietinių gyventojų. 
Vienas seniukas pasisako esąs lietu
vininkas ir deda pastangų iškasti iš 
atminties kuo daugiausia žodžių to 
„lietuviško liežuvio“, kurį jie dar prieš 
30 metų čia beveik visi vartoję. Šo
feris vyras energingas ir smarkus, o, 
be to, jam pagelbsti kitas, mūsų at
sarginis šoferis A. Alyta (jis yra polic. 
rezervo būrio vadas, prityręs kelionė
se ir mums bus labai naudingas). Taip 
pat kai kurie mūsų broliai nori pa
daryti gerą darbą — ir todėl padanga 
sutaisoma labai greitai.

Vėl pirmyn! Bet artėja vakaras — 
reikia pagalvoti ir apie nakvynę. Įsru- 
tėj mūsų vadas su Lukošium (Luko
šius — skautas iš Maž. Lietuvos. Vo
kiškai kalba neblogiau už vokiečius) 
„užmezga ryšius“ su vietos policija, 
kuri leidžia sustoti miesto apylinkės 
miškuose.

Sustojam pamiškėj. Mašiną pasta
tom vieno ūkininko kieme, o patys 
imam nuo viršaus palapines ir įsiren- 
giam miškely prie upelio stovyklėlę.

Liepos mėn. 26 d.

Švilpukas gana ankstyvas. Reikia 
skubėti pirmyn. Štai pasiekiam Kara
liaučių. Čia stovim ilgą laiką. Vado
vybė daro vizitą mūsų konsului. Labai 
daug sugaištame su padangom. Mat, 
nutarėm nusipirkti porą naujų padan
gų, bet, pasirodo, Vokietijoj netaip 
jau tat lengva: visos padangos atiduo
tos kariuomenei, o paprasti piliečiai 
jas dideliu vargu tegali gauti. Šiaip 
taip vieną gavom.

Visą laiką Karaliaučiuje bestovint 
(autobusą pastatėm miesto centre) 
mus apgulė būriai karaliaučiškių. Kas 
kaip bemokėdamas nespėjam atsaki
nėti į įvairiausius klausimus. Minioj 
pastebim ypatingų žmonių. Jie priei
na ir mūsų vyrams pusbalsiu kažin ką 
kalba, maišydami lietuviškus ir vokiš
kus žodžius. Gal įspėsit — tai prūsų 
lietuviai, kurie, per vienas kftą susi
žinoję, ėmė būriais traukti pas mus-

Mes daug vaikščiojam paskirai ir bū
reliais po miestą. Sunku praeiti. Tie
siog stabdo ir klausia: „Iš kur?“ 
„kas?“, „kur važiuojat?“ ir t. t. Mat, 
ką reiškia uniforma!

Pavakare išvažiuojam iš Karaliau
čiaus. Priemiesty sustojam užsakyti 
telefonu traukinio platformos perkelti 
autobusui per lenkų koridorių. Bet 
čia pasisiūlo policininkas, kuris viską 
pats atlieka. Tik užsimokėkit markę 
už telefoną ir — „Heil Hitler!“ Puikus 
vyrukas!

Važiuojam gražiomis Rytprūsių vie
tomis į Marienburgą. Naktį vos ne
paklystam ir vos nenuvažiuojam tuo 
keliu, kurs veda į Tolminkiemį (prisi
minkit kas ten gyveno). Bet gana ke
liaut, miego norim. Sustojam ir neto
li Elbingo vėl įsirengiam stovyklą.

Liepos mėn. 27 d.
Ankstį rytą važiuoją į Elbingą dar

bininkai mato keistą reginį: netoli plen
to pievutėj stovi keletas palapinių, au
tobusas ir antklode susisupęs vaikšto 
sargybinis. Bet greit šis reginys jiems 
dingsta, nes per pusvalandį po švilpu
ko „kelk!“ jau mes dūzgiam Elbingo 
gatvėmis. ,

Iš Elbingo (prisipildę savo baklages 
kava, parašę laiškų į tėvynę, apžiūrė
ję įdomesnius pastatus) išvažiavome 
Marienburgan. Čia jau laukė mūsų 
užsakytoji platforma. Patupdom savo 
mašiną, kaip didelę ponią, ant platfor
mos, apkalam, apdengiam brezentu ir 
po ilgų formalumų paliekam stoty, iš 
kur ją prižada dar šiandieną nuvežti 
j Firchau (pirmoji vokiečių stotis už 
koridoriaus; apie 100 km). Tas malo
numas mums kainuoja 90 markių. Ką 
padarysi — lenkai nesukalbami ir nė 
vienos mašinos iš Lietuvos per savo 
teritoriją neleidžia.

Patys, ligi paruoš restorane užsaky
tus pusryčius, einame apžiūrėti buvu
sios kryžiuočių ordino sostinės. Pir
miausia krinta į akį milžiniška pilis. 
Graži, didinga ir baisi. Traukia jį mū
sų dėmesį, nes žinom, kad čia ir mū
sų kunigaikščių ne vieno būta! Iš čia 
ir ėjo visos geležinių vienuolių voros 
mūsų sodybų ir pilių naikinti.

Apžiūrėję pilį (viduj baisiai niūru 
ii’ tamsu), skubam pusryčiauti. Pusry
čiams neturim sviesto. Visame Ma
rienburge nepasisekė jo gauti. Tik 
vienoj krautuvėj, kaip didžiausios ma
lonės ženklas, pasiūlyta x/i kg sviesto. 
(30 vyrų kg! Ačiū, bet mes įpra
tę storiau sviesto užsitept savo žemėj!)

Pagaliau — sudiev, Rytprūsiai!
Mes sėdim traukiny ir zvimbiam per 

lenkų koridorių. Su keliaujančiais 
vokiečiais užmezgame gyvus pasikal
bėjimus. Jie daug pikto pasako adre
su tų, kurie dabar čia šeimininkauja. 
Kas įdomu — visi, kaip susitarę, tvir
tina, kad tik 4 metus taip turės būti.
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Kai antrą kartą sprogo padanga...

Abidvi nuotraukos
A. G r u š n i o.

Pietūs keliaujant.

— O po to kas bus?
— O! Mūsų Fūhreris jau sutvarkys 

šį reikalą!
— Bet sudiev, gerbiamieji, mes jau 

išlipam. Firchau.
Valgom vokišką vakarienę, kalba

mės su vietos jaunimu, kurio daug su
sirinko, paskui dainuojam. Kažin kas 
mūsiškių groja smuiku.

Autobuso ir mūsų daiktų vis dar 
nėra. Nakvoti einam keleivių naman. 
Viešbutį laiko krikščionių katalikų 
„Charitas“ draugija. Simpatingas šei
mininkas mums užleidžia visus kam
barius. Už 30 pf. lova su čiužiniu, o už 
50 pf. — su visa patalyne.
Liepos mėn. 28 d.

Pilia lietus kaip atogrąžose. O čia 
užsispiria autobuso savininkas, kad 
dalį daiktų reikia traukiniu išsiųsti, 
nes mašina neatlaikysianti. Ne ką pa
darysi. Mes ir patys suinteresuoti, kad 
mašina atlaikytų. Tris dėžes (paro
dėlę ir inventorių) siunčiam į Gronau 
(paskut. vokiečių stotis prie Olandi
jos). Patys, pasakę viešbučio šeimi
ninkui „Aufwiedersehen!“ (juk pro 
čia ir grįšim!) išvažiuojam į Berlyną.

Šiandieną spaudžiam puikiai. Visų 
nuotaika gera. Atgyja lietuviškos dai
nos. Tik brolis Šimkus smarkiai karš
čiuoja (39°). Draugovės gydytojas 
(med. Stankevičius) gąsdina mus, kad 
gali būti plaučių uždegimas.

Paaiškėja, kad turime aistringą „laz- 
davinių“ mėgėją — psktn. Sidabrą. Jis 
vežasi savo sk. vyčio lazdą ir sustojus 
miestuose perka specialias blėkutes 
(vok. „Stocknagel“) su būdingesniais 
vietos vaizdais ir kala jas prie savo 
lazdos. Patinka tai ir kitiems. Dabar 
jau perkama po 10 ar daugiau tų „laz- 
davinių“ kiekviename miestelyje. Kar
tais jų beieškodami jie pavėluoja į au
tobusą ir priverčia mus laukti. Drau
govės vadas vis dažniau žiūri į žemė
lapius ir į maršruto planą, ir po tokių 
pasivėlavimų, matom, nepatenkintas 
„kombinuoja“ sankcijas. O „blėkinin- 
kai“ labai širsta, jeigu į kurį miestą 
neužsukam.

Gana įdomus vakaras Kūstrine. Nu
tariam „pasiganyti“. Vienas policinin
kas, paklaustas mūsų vyrų, kur čia pa
doresnis restoranas, pats pasisiūlė pa
dėti užsakyti vakarienę. Ir skambina

Vokiečių policininkas dr-vės vado pad. 
pasktn. Maknickui rodo kelią.

V. Balčiūno nuotr. 

jis vienai valgyklai: „Taip ir taip, — 
girdi, — čia auslanderiai ir pavaišin- 
kit juos taip, kaip Hitleris reikalauja“... 
Nueinam. Šeimininkės labai geros ir 
meilios, bet tai neatstoja nei sviesto, 
nei dešrų, kurių pas jas jau senai ne
besą. Gavom imtis savąjį sūrį ir deš
ras ir maišyti juos su vokiečių duona 
ir kava.

Pribėga prie mūsų vienas fabriko 
darbininkas ir šneka lietuviškai. Su 
ašaromis akyse sveikinąs lietuvišką vė
liavėlę ir lietuvius. Jis — klaipėdie
tis. Buvęs mūsų kariuomenėj, bet pa
bėgęs į Vokietiją. Čia „švaki pasilai- 
kymai“ — mielai pėsčias grįžtų į savo 
žemę (vienatūris sūnus iš 30 ha ūkio), 
tik bijąs, kad Lietuvoje teismas jį už 
pabėgimą iš kariuomenės nubausiąs 
mirtimi.

— Ne, nešaudys! Gal gautum kokius 
4—5 metus kalėjimo, — raminam jį.

— O, kad žinočiau, kad tik tiek — 
tai grįžčiau!

Vargše, nelaimingas, dezertyre! Su
grįžk ir pasakyk visiems kitiems, ką 
reiškia tėvynė, kai jos netenki...

Gana vėlai išvažiuojam Berlyno link. 
Apie 22 vai. pasiekiame šį impozantiš
ką žiburių didmiestį. Mūsų gazolis 
baigiasi, ieškome tanko, kur mums jo 
parduotų. Ne visur jo yra. Autobu
so šeimininkas, kuris turi mokėti už 
gazolį, suinteresuotas jo gauti kuo pi
giausia kaina. Čia iškyla garsus ter
minas „ohne Zollschein“ („be muiti
nės liudijimo“). Pigesnį gazolį duoda 
tik tiems, kurie tūri tą „Zollschein“, ir 
tik retai kada pavyksta gauti pigesnio 
gazolio be to liudijimo. Mes gi kaip 
svetimšaliai tokio Rūdijimo gauti ne
galėjome. Šitom temom per visą ke
lionės laiką įvyksta daug diskusijų ir 
pykčio, nes tenka daug laiko sugaišti. 
Įsikarščiavusius oponentus draugovės 
vadas paprastai ramina: „Pakartotinai 
prašau draugovę nesileisti į diskusijas 
su konduktorium“.

Štai keliaujam per Berlyną. Mums 
kelią rodo vienas berlynietis darbinin-

Taip atrodė iš autobuso žiūrint tie Ka
raliaučiaus žiūrovai, kurie buvo ap

gulę mūsų autobusą.
A. Grušnio nuotr.

Po nakties skubiai 
likviduojam sto

vyklą.
Sktn. Bučinsko 

, nuotr.
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kas, kuris, paklaustas vienos gatvės, 
užuot atsakęs — sėda ant savo dvira
čio ir, pasakęs „Šekit mane!“, dumia 
per pačias didžiąsias Berlyno gatves. 
Pervažiuojam šitaip kelioliką kilomet
rų. Stabdom puikųjį keliarodį, mė
ginam kalbėti apie atlyginimą, bet jis 
purto galvą — nieko neima ir, paten
kintas, kad galėjo svetimšaliams paro
dyti vokiečio svetingumą, grįžta atgal.

Išvažiuojam keliolika kilometrų už 
Berlyno, randam gražų pušyną ir įsi- 
rengiam stovyklą.

Liepos mėn. 29 d.
Nubudę ankstį rytą sprendžiam di

lemą: kur mes miegojom? Netoliese 
lenta, su užrašu: „Eintritt streng ver- 
boten“ ir kad tai yra kariuomenės ma
nevrų vieta. Ar nakvojom to baisaus 
poligono pakrašty (kaip žvejai ant 
banginio nugaros, manydami, kad tai 
sala), ar už jo ribos? Nutariam tyliai 
šį ginčą baigti ir geriau nesiklausti vie
tinės policijos, kur iš tikrųjų mes pra
leidom šią mielą naktelę... .

Štai Potsdamas, garsioji kaizerių re
zidencija. Parkai, vilos senojo stiliaus, 
pilna naujų kareivinių. Jį apžiūrė
ję, skutam toliau. Įvažiuojam į garsųjį 
Auto-Bahn, kuriuo pastaraisiais laikais 
vokiečiai taip visur didžiuojasi. Tik
rai dalykas vertas pagyrimo. Milžiniš
ki kapitalai ir darbo reikėta. Įsivaiz
duokite: du cementiniai (ar kitokie) 
plentai maždaug po 8—10 m platumo 
eina greta, perskirti 4—5 metrų pie
vutės. Vienas plentas važiuoti viena 
kryptimi, antrasis — priešinga. Vadi
nasi, susitikimų nėra. Tik pirmyn vi

sos mašinos lekia. Sustoti tam kely 
galima tik vietose, pažymėtose „P“. Jo
kių perėjimų nei pervažiavimų per 
plentą nėra. Kur yra, tai po plentu 
tuneliukai iškasti. Miestai palikti nuo
šaliai. Vadinasi, spausk, kiek tik tavo 
motoras pajėgia. Katastrofų nebus. 
Mes naudojamės proga.

Prašvilpiam pro miestelius, ten ne
užsukdami. Mūsų „blėkininkai“ mur
ma. Sustojam Magdeburge porai va
landų, vėl zvimbiam į Hannoveri. Čia 
gaunam maistingus ir skanius pietus. 
Ir vėl pirmyn. Baigias ir šis puikusis 
kelias.

Įvažiuojam į labai tirštai apgyventą, 
pilną fabrikų Vokietijos sritį. Gražūs 
miesteliai (Minden, Osnabrūck, Rhei- 
ne), visur pilna žmonių. Ūkininkai 
mažažemiai, net arklių, matyt, neturi. 
Javus veža pasikinkę karves arba pa
tys. Moterys su kuodais ant galvų — 
tokia jų šukuosena.

Artėja vakaras. Olandijos siena dar 
už 100 km. Sustojam viename vasar
namių kaimely prie gražios upės. Res
torane užsisakom vakarienę.

Padarom lyg ir koncertą (dainos, 
armonika, smuikas), kurio klausosi bū
rys restorano svečių, vasarotojų ir vi
sas tarnautojų kadras. Jie patenkinti 
tokia pramoga.

Šiandien nuvažiavom apie 400 km. 
Bravo mūsų šoferiai ir jų dizelis! 
Liepos mėn. 30 d.

Paskutinis Vokietijos miestas Gro- 
nau. Sugaištam keletą valandų — nė
ra mūsų daiktų. Tai laimė, kad iš mū
sų du turi atskirus užsienio pasus. Vie

nas to paso savininkas — A. Krausas 
— lieka Gronaue palaukti ir perga
benti per sieną daiktų, o mes, atlikę 
muitinės formalumus, užsimokėję už 
kelią (vokiečiai neėmė savųjų pinigų, 
turėjom duoti guldenus.), įvažiuojam į 
Olandiją.

Keista! Vokietijoj buvom visur labai 
maloniai sutinkami, ir viskas buvo „all 
right“, bet, įžengę Olandijos žemėn, 
pasijutome, tarytum, namie. Ir žmo
nės taip mielai mus visur sutinka, vi
sur sveikina. Jaučiamas kažin koks, 
žodžiais sunkiai nusakomas, laisvumas, 
linksmumas, lengvumas... Tik mus ste
bina smarkus tempas. Pilna dviračių, 
automobilių. Ir kaip jie išvengia ka
tastrofų?!

Važiuojam per Olandiją, tarytum, 
per gražų parką su puošniom vilom. 
Turiu pasakyti, kad Olandijos vaizdas 
mums visiems padarė didžiausio įspū
džio. Ypatingai gražūs olandų namai. 
Atrodo tik vakar visi pastatyti. Švaru
tėliai, žiba, nuplauti. Spalvų suderi
nimas artistiškas. Labai įdomiai ir sa
votiškai atrodo šiaudiniai stogai, kurių 
nemaža. Bet jie ne tokie, kaip pas 
mus — daug plonesni ir lygesni. Mes 
nutarėm grįžę Lietuvon pasakyti vi
siems tiems, kurie nori statytis namus: 
pirma atvažiuokit Olandijon ir pasižiū
rėkit, kaip reikia namus statyti. Vie
nu žodžiu, paveikslėlis — ne šalis.

Bet nuo šios vietos jau esu rašęs 
anksčiau. Dabar savo pasakojimą nu
traukiu. Pradėsiu pasakoti antrąją da
lį mūsų kelionės, prasidėjusios po sto
vyklos, kitą kartą. A. V.

J. Novak.

fautlėk!
Po pietų Černickis ir Sylvinas bu

vo pašaukti pas draugininką. Įžengus 
pirmajam į palapinę, draugininkas 
tarė^

— Černicki, šiandien tavo eilė pa
sižymėti! Turėsi atlikti vieną uždavi
nį. Žinoma, tai bus tiktai bandymas; 
man rūpi sužinoti, ar moki stebėti žmo
nes ir kaip moki su jais elgtis. Tikras 
skautas visur turi būti budrus ir ap
dairus ir turi mokėti tinkamiausiai pa
sielgti kiekvienu atsitikimu ir kiek
vienoje vietoje.

„Tai kaip tik ir yra tas, ko aš ne
pajėgsiu!“ — mąstė Černickis truputį 
gąstelėdamas. ‘

— Klausyk, tavo uždavinys yra 
toks:

Išeisi iš stovyklos ir pasileisi kuria 
nori kryptimi. Eisi tol, kol susitiksi ke
lyje su pirmuoju žmogumi. Pirmiau

siai turėsi jį gerai apžiūrėti, o paskui 
suseksi, kur eina, kokiu reikalu, kuo 
yra vardu ir iš kur kilęs arba kuo ver
čiasi. Savaime suprantama, visko ne
pastebėsi ir nesužinosi, bet juo tiks
liau savo uždavinį atliksi, juo geriau. 
Tačiau turi atlikti viską taip, kad nie
kas tavęs neįtartų, kad nieko neapsun- 
kintumei ir kad niekas nesužinotų ta
vo tikslo. Supranti?

— Taip, — atsakė Černickis pri
slėgtu balsu.

— Pasitikiu tavimi, — pridūrė dar 
draugininkas, — ir žinau, kad manęs 
neapvilsi. Nieko nelaukdamas leiskis 
kelionėn; iki pavakarės turi sugrįžti. 
Budėk!

— Vis budžiu! — atsakė Černickis, 
bet vis dar tokiu pat prislėgtu balsu.

Jam išėjus iš palapinės, sekė antro 
skauto, Sylvino, eilė, kuris taip pat 
gavo tokį pat uždavinį.

Pasakęs draugams gautąjį uždavi
nį, Černickis išėjo iš stovyklos ir nu
lingavo ta linkme, kur už gero ketvir
čio valandos kelio tekėjo upė... Ei
damas takeliu be paliovos galvojo apie 
tai, kuriuo būdu surinkti tiek daug ži

nių per taip trumpą laiką ir, apskritai, 
ar galima vienam skautui per vieną 
pusiaudienį tiek daug nuveikti? Jam 
atrodė, kad jokiu būdu negalima!

„Kas gi bus mano stebėjimo objek
tu?“ — mąstė. Žvalgėsi aplinkui, bet 
niekur nebuvo matyti nė gyvos dva
sios. Ėjo lėtais žingsneliais toliau, o 
liūdnos mintys skverbėsi jam į galvą. 
Bet vos tiktai įžengė į miškelį, staiga, 
visiškai netikėtai, išgirdo netoliese 
žingsnius...

Kažkoks nepažįstamas, vyresnio am
žiaus žmogus, apsirengęs keliautojo rū
bais, leidosi takeliu žemyn nuo aukš
tokos kalvelės. Ėjo lazdele pasirams
tydamas, ant nugaros nešėsi diržais 
priraišiotą kelioninį maišą, o dešinėje 
rankoje laikė skrybėlę. Prakaitas la
šais capsėjo nuo jo veido, nes saulė 
buvo dar aukštai ir gerokai kaitino. 
Nepažįstamojo veidas buyo nepapras
tai įraudęs, panosėje raitėsi ūsai, o 
barzda buvo apžėlusi dailiais, susigar- 
biniavusiais plaukais.

„Štai kur yra tas žmogus, kurio ieš
kau!“ — tarė pats sau nedrąsus skau
tas.
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Filmą, kurioje „vaidina“ mūsų skautai
(Paskutiniosios skautų tarptautinės stovyklos filmą).

Dvi olandų filmų bendrovės pagamino šią vasarą 
Olandijoj įvykusios tarptautinės skautų stovyklos pu
siau garsinę, pusiau sinchronizuotą filmą. Paskutinę 
skautų vadų konferencijos dieną ji buvo parodyta 
daugeliui konferencijos dalyvių ir kitų kviestųjų sve
čių. Kitiems Lietuvos skautų delegatams išskubėjus 
į Paryžių, ją pamatyti teteko man vienam.

Filmą vaizduoja stovyklos parengiamuosius dar
bus, stovyklos vietą, įrengimus, skautų atvykimą ir 
įsikūrimą. Toliau pamatome iškilmingą jos atidary
mą, dalyvaujant vyr. skautų šefui Baden Powelliui 
ir Olandijos karalienei, ir išgirstame jų pasakytąsias 
kalbas, sugrotus himnus ir maršus. Iš stovyklos gy
venimo plačiau pavaizduojamas^ didysis paradas ir 
kai kurių tautų skautų meniniai pasirodymai.

Iškilmingajame marše savaip pradefiliuoja dau
gelis kraštų, tačiau jų tarpe mažesnių vienetų nedaug 
tepamatome. Nėra nė vieno ir Pabaltės krašto. Už 
tat pasirodymuose mūsų skautams (vieninteliams iš 
Pabaltės kraštų) tenka visiškai garbinga vieta. Fil- 
mos nuotraukos, matyti, darytos stovykloj, nes gra
žiai matyti vartai su parašu „Lietuva“. Mūsų skautų 
draugovės menininkai paskudučiuoja, padainuoja 
„Plaukia sau žąselė“ ir pašoka „Kalvelį“. Iš kitų 
kraštų skautų pasirodymų pažymėtini škotai, pran
cūzai, vengrai, graikai ir daugelis egzotinių kraštų: 
Olandų Indija, Amerika, Kinija ir kiti. Lietuviams 
parodytu dėmesiu ir jiems skirtų metrų skaičiumi ga
lime būti visiškai patenkinti. Matyti, Lietuva turėjo 
simpatijų, ir mūsų reprezentantai sugebėjo užimpo
nuoti.

Būtų gera pamatyti ši filmą ir Lietuvoje. Ji būtų 
įdomi ne tik skautams, bet ir plačiai visuomenei. Rei
kėtų tuo reikalu tartis su filmos gamintojais ir mūsų 
■kinų savininkais. Sktn. A. Juška.

Mūsų skautų parodėlė tarpt, skautų stovykloje Olandijoje. 
—- Vyr. sktn. Kai ma n t o nuotr.

0 KAIP YRA KITUR?
„Gerb. „Skautų Aido“ Administracija!
Mano vadovaujamame vienete su nekantrumu 

laukiama žinių, kokia tvarka ir kokia kaina bus gali
ma prenumeruoti „Sk. A.“ ateinantiems 1938 me
tams.

Platinimo akciją aš norėčiau jau dabartiniu lai
ku pradėti, nes, mano manymu, juo greičiau bus pra
dėtas darbas, tuo jis bus sėkmingesnis. Todėl “ma
loniai Jūsų prašyčiau, jei jau „Sk. A.“ platinimo 
tvarka 1938 mt. nustatyta, išsiųsti man reikalingas 
tuo klausimu instrukcijas, propagandinę medžiagą ir 
kvitų knygelę. Laukiu greito atsakymo.

Vis budžiu! Vyr. sklt. A. Urba, 
A. Freda, žemesnioji sod. ir darž. mokykla“.

Tokį laišką gavome šiomis dienomis iš vieno draugininko. 
Pažymėtina, kad brolis Urba yra pirmutinis draugininkas, kuris 
šiuo reikalu į mus iki šiol kreipėsi. Mes jau manėme, kad 
šiemet, begalvodami apie tautinę stovyklą, daug kas gali pamiršti 
„Skautų Aidą“... Pasirodo, žmonės galvoja ir mus paskatina 
greičiau savo darbą atlikti. Tai pažymėti labai malonu. Ne
abejojame, kad ir kiti draugininkai šiuo reikalu rūpinasi.

Vaidindamas jaunuolį, skabantį pa
miškėje žoleles ir renkantį gėles, Čer- 
nickis luktelėjo valandėlę, kol nepa
žįstamas prisiartino prie jo arčiau. Pa
sveikino keleivį ir tą progą tinkamai 
išnaudojo, įsidėmėdamas jo išvaizdą. 
Nepažįstamasis sustojo ir pasiklausė:

—* Berneli, kuris kelias veda į ge
ležinkelio stotį?

Skautui visi apylinkės keliai buvo 
gerai žinomi, tat jis mielai viską išaiš
kino. Tik po to, kažkokio jausmo pa
skatintas, pridūrė, jog labai abejojąs, 
ar beeis dar šiandien koks nors trau
kinys į Prahą.

— Aš į Prahą nevažiuoju, — pasi
girdo atsakymas, kurio skautas jau iš 
anksto laukė. — Aš gyvenu Bratisla
voje. O tu, ar esi vietinis?

Skautas ėmė jam pasakoti apie sto
vyklą miške, kurioje jau trečia savai
tė gyvena su visa savo draugove. Ne
pažįstamasis labai tuo domėjosi, o at
sisveikindamas pareiškė norą pamaty
ti kada nors skautų gyvenimą stovyk
loje.

— Turiu būtinai jus kada nors pa
matyti! Šiandien tai jau negaliu, nes 

per mažai turiu laiko, bet netrukus aš 
vėl čionai apsilankysiu, tai tuomet tik
rai pasimatysime. Viso labo!

Keleiviui gerokai atitolus, skautas 
atsargiai dūlino pamiške ir sekė kiek
vieną nepažįstamojo žingsnį. Turėjo 
apie šį žmogų žinių gana daug, bet 
draugininko patarimas: „Juo daugiau, 
juo geriau“, skatino jį atlikti savo už
davinį kuo tinkamiausiai. Jau žinojo, 
kad šis žmogus nuolat gyvena Bratis
lavoje, kad buvo atvykęs čia kaip ke
liautojas, o taip pat buvo gerai įsidė
mėjęs jo apsirengimą ir išvaizdą.

Išėjus keliautojui į kelią, kuris vedė 
paupiu į geležinkelio stotį, išniro iš 
miško eigulis. Susidūręs žvilgsniu su 
nepažįstamuoju, ėmė iš tolo moti jam 
ranka ir šaukti:

— Labas vakaras, pone daktare! 
Ekskursuojate, ekskursuojate?

— Sveiki gyvi, — linksmai atsakė 
keleivis. — Taigi, taigi... Vakar at
važiavau traukiniu į Krekotą, o šian
dien nuo ryto keliavau pėsčias net iki 
jūsų. Buvau užkopęs į kalvą, norėda
mas pasižvalgyti po apylinkęs, bet tai 

pašėliškai varginąs kelias! Taip pavar
gau, jog vos vos bepavelku kojas...

— Tikiu, pone daktare, tokiame 
karštyje menkas malonumas laužyti 
senus kaulus! — pritarė jam eigulis.

— Atvažiuosiu pas jus dar vieną 
kartą, — minė daktaras. — Turite čia 
skautų stovyklą ... įdomu būtų pama
tyti, kaip gyvena tie naujųjų laikų Ro
binzonai.

— Turime, turime, pone daktare!— 
atsakė didžiuodamasis eigulis. — Rei
kia pasakyti, jog tai puiki idėja; jei tik 
tinkamai įgyvendinama, atneša pui
kiausius vaisius. Tikrai patariu, pone 
daktare, pamatyti, kaip jie gyvena. Aš 
tai kasdien mielai apsilankau jų sto
vykloje ...

— Na, likite sveikas, man laikas 
paskubėti, nes traukinys nepalauks. 
Sudie...

Keleivis atsisveikino, o skautas ap
sigręžė ir, niekeno nepastebėtas, lei
dosi miško giluma atgal į stovyklą. Ne
praslinko nė valandos laiko, o jo už
davinys jau buvo atliktas. Prisiminęs, 
jog dar ne vėlus metas, Cernickis nu
sprendė dar neiti į stovyklą, o geriau
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Skaitytojų tribūna
\AaAAAAAAAAAAAAAAAAA

Šiame skyrelyje dedami skaitytoju ra
šiniai, už kurių turinį redakcija nesiima 
atsakomybės.

DARBAS IŠ ATBULO GALO.
Sakoma, kad tarp lenko ir lietu

vio charakterio yra toks esminis 
skirtumas: lenkas pirma padaro, o 
tik paskui pagalvoja, o lietuvis pir
ma apgalvoja, o tik tada padaro. Ir 
dėkojame Dievui, kad esame lietu
viai... Bet gi per kelis metus stebint 
skautiškąjį darbą įvairiose vietose, 
deja, negalima pasidžiaugti, kad mes 
tą lietuviškąjį stilių išlaikome. Žinau 
keletą tuntų, daug draugovių ir be
gales skilčių, kur dirbama absoliu
čiai be jokio plano, kas tik pakliuvo 
po ranka. Rašau apie tai „Skautų Ai
de“, nes tas klausimas liečia mus vi
sus ir dabar, pradėjus naujus mokslo 
metus, iškėlus kovos vėliavą dveje
tukų fronte, yra ypač aktualus. Sto
ka iš anksto apgalvoto plano ir dar
bo sistemos — yra mirtinos skautiš
kos nuodėmės.

Šnekėt apie nuodėmes, jūs žinot, 
tai yra tikrai nedėkinga tema, bet gi 
kas iš jūsų nėra matęs skiltininko ar 
draugininko, kuris sušaukęs sueigą 
pats iškilmingai sėdasi į katedrą ra
šyti... dienotvarkę, dar nei pats neži
nodamas, ką jis ten užrašys. Net 
tunto „viršūnės“ ir tos, pasitaiko, 
vaišina obuoliais susirinkusius drau
gininkus ir kitus „tūzus“, kol ant 
greitųjų sulipdys dienotvarkę. Jei 

jau tokie „triukai“ priskiriami prie 
skautiškųjų nuodėmių, tai ką kalbėti 
apie faktą, kai visas mažas ar dides
nis vienetas žengia į naujus darbo 
metus, nežinodamas aiškiai ir kon
krečiai, ką ir kaip jis veiks?

Atsitiktinės sueigos, atsitiktinės jų 
darbotvarkės, atsitiktini pašnekesiai 
visiškai neatitinka skautišką siste
mą. Skautizmas reikalauja iš visų 
mūsų sistematingumo ir planin
gumo.

Konkrečiai imant, tuntas (taip pat 
ir kiti mažesni ir net mažyčiai vie
netai) turėtų, pradėdami savo naujų 
mokslo metų darbą, sudaryti, atsi
žvelgiant į bendrus brolijos reikalus 
(tautinę stovyklą ir kt.), smulkų savo 
darbų planą, numatydami aiškiai, 
kuriuo būdu ir kurią darbo sritį ypa
tingai pabrėš, kokius ir kada darys 
skiltininkų kursus, kaip organizuos 
pasiruošimą tautinei stovyklai, kokiu 
mastu praves darbo našumui pakelti 
konkursus, kokias rengs šventes ir t. 
t. ir t. t. Iš viso, dėl paties to plano 
turinio čia nekalbėsiu, apie tai, ačiū 
Dievui, turime gana gražios ir pa
kankamai konkrečios medžiagos 
„Skautybėje“ ir senuose „Skautų Va
do“ numeriuose.

Šio trumpučio straipsnelio paskir
tis labai kukli: priminti, kad darbo 
sistema ir iš anksto apgalvotas pla
ningumas yra pats pirmaeilis dalykas 
pradedant naujus darbo metus; ne
peržengus šio laipto, negalima sėk
mingai kopti aukščiau; be to, pats 
darbas pas mus būtų pradėtas iš at
bulo galo. Sktn. Henr. Lukoševičius.

WKAUTLĮ~^r^ 
RADIO

Š. m. spalių mėn. 10 dienos skau
tų radijo sueiga buvo skirta spalių 
devintosios minėjimui. Sueigos me
tu buvo suvaidintas paskautininkio 
St. J a m e i k i o parašytas radijo 
vaizdelis: „Prie administracinės lini
jos“. Vaidino I-os skautų vyčių drau
govės ir sąjungos radijo būrelio na
riai: Sabaliauskaitė, Vaitkūnaitė, Ly- 
mantas, Lazauskas, Orentas, Liau
gaudas, Radžiūnas, Jameikis ir suei
gos vedėjas psktn. Zauka. Garsų 
efektus reguliavo Vanagas.

Vaizdelis užėmė visą 20 minučių 
skautų radijo sueigą ir, sprendžiant 
iš gautų iš klausytojų pranešimų, su
vaidintas tikrai gražiai. Džiugu, kad 
jau ir mūsų valandėlių klausytojai 
pradeda daugiau bendrauti su skau
tiškųjų radijo sueigų programos vyk
dytojais.

„SKAUTŲ AIDO“ ADMINISTRA
CIJOS „RADIJAS“.

„SKAUTŲ AIDO“ 1938 METŲ PRENU
MERATORIUS NR. 1.

yra studentas skautas Arnoldas G r u š- 
nys (alytiškis), kuris atvykęs š. m. spa
lių mėn. 19 d. į „Skautų Aido“ adminis
traciją paklojo ant stalo du sidabrinuku 
po 2 litu ir paprašė siuntinėti jam laik
raštį ateinančiais metais.

Tai pirmasis 1938 metų prenumera
torius.

išnaudoti atlikusį laiką savo malonu
mui. Nusiavė batus ir pasileido sker
sai mišką į paupį.

Nesuskubo dar gerai iškišti galvos 
iš. už krūmų, — mato Sylviną.

— Ką čia veiki?
— Turiu, brolau, uždavinį, — aiš

kinasi vienmetis Cernickio draugas.
— O aš savąjį jau atlikau, — di

džiavosi Černickis.
— Tai padėk dabar man ...
Černickis kopė tylėdamas į kalnelį, 

iš kur buvo matyti, kaip ant delno, vi
sa apylinkė. Kopė ir galvojo, ai’ nebus 
nusižengta drausmei ir dorovei, jei jis 
ryšis padėti draugui atlikti uždavinį, 
kurį jis turi atlikti pats, be jokios sve
timo pagalbos? Padėti norėjo, bet ne
norėjo nusižengti, nes buvo geras ir pa
vyzdingas skautas. Valandėlę mąstė, 
kol pagaliau sumetė, jog gali ir padėti 
ir nenusižengti. Taigi pašaukė Sylviną, 
kad eitų drauge su juo į kalvelę. Syl- 
vinui kopiant įkandin, kalbėjo:

— Klausyk, aš galiu tau padėti tik
tai paieškoti reikiamo žmogaus, o pas
kui jau pats manykis. Viskas priklau
sys nuo tavo paties gabumų.

Abudu skautai susėdo ant kalvelės, 
visiškai netoli upės kranto. Iš čia bu
vo matyti keli aplinkiniai kaimai, ilgas 
ir nepaprastai gražus upės vingis tarp 
žaliuojančių pievų, eigulio pirkelė pa
miškėje ir būrelis vaikų, bežaidžiančių 
upės pakraštyje, netoli kaimo. Abudu 
skautai ėmė ieškoti akimis, ar nėra 
vaikų tarpe bent vieno augesnio žmo
gaus, be kurio Sylvinas negalėjo at
likti savo uždavinio. Bet augesniųjų jų 
tarpe nebuvo.

— Šiaip žmonių pasaulyje pilna, — 
prašneko skųsdamasis Sylvinas, — bet 
kai prireikia žmogaus, tuomet nors su 
žvake ieškok ...

Cernickis nusijuokė ir vėl atkreipė 
akis į neseniai matytą reginį paupyje, 
kur žaisdami linksmai klegėjo kaimo 
vaikai. Vaikai, atvilkę iš namų kele
tą geldų, krykštė ir pakaitomis irstėsi 
pakraštyje. Tuo metu kaip tiktai įsili
po į geldą mažas, gal šešerių,-gal sep- 
tynerių metų, berniukas. Augesnieji 
liepė jam išlipti, reikalaudami, kad už
leistų vietą jiems, bet berniukas spy
rėsi ir nenusileido. Tuomet augesnieji, 
supykę, stumtelėjo geldą su sėdinčiu 

joje berniuku į gylį. Berniukas palei
do dūdas, o kai gelda atsidūrė tolokai 
nuo krašto, ėmė išgąstingai — kiek tik 
jo jėgos leido — šaukti:

— Aš bijau, aš bijau, aaa-i-i...
Bet vaikai tarytumei nekreipė į jo 

šauksmą dėmesio.
— Ką tie vaikėzai daro? — tarė 

Černickis. — Juk gali nuskęsti!
Ir vos suskubo tuos žodžius ištarti, 

įvyko tai, ko lengviausiai buvo galima 
laukti: verkiąs ir šaukiąs pagalbos vai
kas ištiesė rankas į kraštą ir tą pat aki
mirksnį gelda apvirto. Berniukas 
murktelėjo į dugną ir daugiau nepa
sirodė ...

— Skubiai! — riktelėjo Sylvinas ir 
abu skautai jau draskė nuo savęs rū
bus. Čia apsireiškė skautiško apdaro 
patogumas: truko vos kelios sekundės, 
ir abu skautai, vien su sportiškomis 
kelnaitėmis, jau bėgo kūlverčiais į pa
kalnę. Metėsi vienu metu į vandenį ir 
plaukė stačiai Į tą vietą, kur ramiai 
sau plūduriavo vandens paviršiuje ap
virtusi gelda. Berniukas per tą laiką 
neparodė jokių pastangų gelbėtis — 
nusileido į dugną kaip akmenėlis.
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-.mūsų Seinus nrujien

Brolijoj
Sąjungos centce

Seserijoj

ĮVYKS visuotinis skautų surašymas.
Spalių mėn. 19 d. posėdyje brolijos vyriausioji vadija nu

tarė š. m. lapkričio mėn. 23 d. įvykdyti visuotinį brolijos narių 
surašymą, kad pradėję sąjungos gyvenimo dvidešimtuosius — 
jubiliejinius — metus tiksliai žinotumėm, kaip gausi mūsų bro
lija. Nutarta jį įvykdyti lapkričio mėn. 23 — kariuomenės 
šventės — dieną, kad mūsų tėvynės gynėjai žinotų, kiek jie turi 
talkininkų, busimųjų jų pavaduotojų, skautų eilėse.

Bus atspausdinti tam tikras lapelis, kurį turės užpildyti 
kiekvienas skautas. Lapelio projektą paruošė brolijos vadijos 
bendradarbis statistikos reikalams sktn. V. Kastanauskas. 
Jis paruoš ir paaiškinimus, kaip lapelį užpildyti.

NORIMA IŠ PAGRINDŲ PERTVARKYTI PATYRIMO 
LAIPSNIŲ PROGRAMAS.

Jau seniai vadeiva vyr. sktn. Palčiauskas, drauge su 
kitais, renka medžiagą programoms pertvarkyti. Yra kilęs su
manymas vietoje dabartinių trijų laipsnių padaryti penkis, ir 
kiekvieno laipsnio skautui duoti atskirą pavadinimą, pav., pa
stogės, stovyklos, tėvynės skautas ir t. t. Šis sumanymas buvo 
diskutuotas paskutiniajame brolijos vyr. vadijos posėdy ir prin
cipe jam pritarta, tik patarta ieškoti tinkamesnių pavadinimų. 
Ruošiami naujų programų, kurios daugiau atitiktų pakitėjusioms 
šių laikų gyvenimo sąlygoms, projektai. Suprantama, kad pa
ruošus projektai bus patiekti tuntininkams ir kitiems brolijos 
vadovams aptarti, pareikšti savo pastabas ir pageidavimus.

BROLIJOS VADAS IŠVYKSTA ATOSTOGŲ.
Brolijos vadas vyr. sktn. pulk. Sarauskas šiais metais dar 

neatostogavo. Šiomis dienomis išvyksta mėnesiui atostogų, ku
rias praleis savo ūkyje Kėdainių apskrity. Atostogų metu jį, 
kaip brolijos vadą, pavaduos vadeiva vyr. sktn. K. Pal
čiauskas.

SESERIJOS VADĖ IŠVYKSTA Į ESTIJĄ.
Š. m. spalių mėn. 28 dieną į Baltijos skaučių sąjungos 

konferenciją Tartu mieste išvyksta seserijos vadė sktn. K. Z i- 
linskienė, v. sktn. E. Barščiauskaitė ir sktn. L. 
Matonienė. Šioje konferencijoje bus priimtas Baltijos skau
čių sąjungos statutas ir nustatytos tolimesnio veikimo gairės.

SKAUTININKIŲ LIUDIJIMŲ PRATĘSIMO IR ĮSIGIJIMO 
LAIKAS.

Visoms, o ypač šiuo klausimu mažai besirūpinančioms, 
skautininkėms primenama, kad dabar yra skautininkių liudiji
mų pratęsimo ir naujų įsigijimo laikas. Šiuo reikalu turi pasi
rūpinti ir tuntininkės bei vietininkės. Jau dabar jos turi pa
tikrinti savo tunto bei vietininkijos skautininkes, ar nėra tokios, 
kuri yra nepratęsusi ar visai neįsigijusi skautininkių (III ser.) 
liudijimą ir kartu nesumokėjusi nario mokesčio. Skautininkėms 
išduoti skautės (I ser.) liudijimų negalima. Skautininkių liudi
jimai išduodami ir pratęsiami tik seserijos vyriausioj vądijoj.

AKADEMINIO SKAUTŲ JAUNIMO PADANGĖJE.
Kaune.

Grįžo 10 „senųjų“.
V. D. universiteto studentai 

skautai, „Vyties“ korporantai, 
kurių daugelis per vasarą daly
vavo įvairių tuntų ruoštose bei 
užsieny įvykusiose stovyklose, 
poilsio atgaivintomis jėgomis, 
kupini energijos, pradėjo naujus 
akademinio mokslo ir organiza
cinio darbo metus. Korporacija

iš karto sustiprėjo kiekybiniai: 
apie dešimt senjorų, atlikusių 
karinę prievolę karo mokykloje, 
grįžo į korporaciją jau ne „at
sargos“ korporantais, bet tikrai
siais. Šie senjorai, reikia ma
nyti, į šiaip jau tvarkingą kor
poraciją įneš dar daugiau draus
mės ir korporacijos veiklą dar 
labiau sustiprins.

Guondrė, korp!

Matydami, kas atsitiko, vaikai jau 
nebesikvatojo, bet ėmė verkti ir šauk
ti, o daugelis, kaip išbaidytos žąsys, pa
sileido takeliais į namus. Ant kranto 
ėmė telktis kaimiečiai, daugiausia mo
terys. Sužinoję nelaimę, kai kurie nu
sileido pakalnėn ir įbrido iki kelių į 
vandenį, bet toliau nedrįso... Ir jie 
vien beviltiškai šūkavo, o paskui 
stvarstė už rankų kažkokią moterį, ku
ri norėjo mestis su rūbais į vandenį.

Skautai pernelyg nesijaudino. At
virkščiai, Sylvinas plaukdamas galvojo 
apie tai, kaip reikia tokiuose atsitiki
muose elgtis ir kas daryti, kad sken
duolis atsigautų, o Černickis prisimi
nė greitomis visus skęstančiųjų gelbė
jimo būdus.

Atplaukę iki tos vietos, kui’ plūdu
riavo gelda, abudu skautai ėmė nar
dyti. Ir šyptelėjo jiems laimė, nes tre
čio panirimo metu jau užčiuopė dugne 
vaiko kūnelį. Černickis iškėlė jį į van
dens paviršių, o Sylvinas padėjo iš
vilkti skenduolį į kraštą.

— Jau rado! — subruzdo žmonės, 
stovintieji ant upės kranto.

— Dievuliau brangus! — suaima

navo vaiko motina, tiesdama į skautų 
pusę rankas.

Skautai, laikydami vaiką kiekvie
nas viena ranka, irėsi pamažėle prie 
tikslo. Po valandėlės jau buvo negi
lioje vietoje, galėjo atsistoti ir nešti iš
gelbėtąjį ant rankų.

Nuo kranto daugelis tiesė į juos 
rankas ir norėjo paimti iš jų nelaimin
gąjį vaiką, — ugningiausia šiuo atžvil
giu buvo vaiko motina, — bet Cernic- 
kiui ir čia nepristigo skautiško suma
numo:

— Palikit mus! — šūktelėjo. — Mes 
žinome, ką turime su juo daryti! Da
bar reikia gaivinti, o ne verkti...

Sylvinas, draugo žodžiu padrąsin
tas, greitai atstūmė iš tako nereika
linguosius smalsuolius, o Černickis 
laisvu keliu leidosi su išgelbėtoju tie
siai prie savo rūbų. Kaimiečiai valan
dėlę stovėjo sumišę, o kol atsipeikėjo, 
abudu skautai jau dirbo.

Pasiguldę skenduolį ant žemės, 
greitai nuvilko nuo jo šlapius drabu
žius. Černickis iššluostė skepetaite jo 
lūpas ir nosį, o Sylvinas atsiklaupė 
ant žemės, palinko į priekį ir pasirė

mė alkūnėmis. Černickis paguldė ber
niuką ant jo taip, kad jo galva ir ko
jos kabėjo, abipus žemyn nukarusios. 
Paskui pamažėle, bet stipriai, ėmė slėg
ti jo pilvą; per burną ir nosį ėmė bėgti 
vanduo.

Paskui paguldė jį ant nugaros, o po 
mentėmis pakišo sugniaužtus savo dra
bužius, kad krūtinės ląsta būtų kuo la
biausiai išsitempusi. Sylvinas paėmė 
berniuką už rankų ir ėmė daryti dirb
tiną kvėpavimą. Po trumpos pertrau
kėlės, pasiklausę, ar dar nealsuoja, vėl 
tęsė šį darbą toliau.

Kaimiečiai, matydami skautus taip 
stropiai dirbant, stovėjo kiek tolėliau, 
stebėjosi, bet trukdyti jiems neišdrįso. 
Tiktai berniuko motina be paliovos ai
manavo.

Kai vienas skautas paprašė, kad kas 
nors tuojau išvirtų stiklą stiprios ka
vos ir paruoštų patalą, kelios moterys 
bematant paklausė ir bėgo namo, pasi- 
ryžusios kuo skubiausiai išpildyti jų 
pageidavimą.

Skautai pakaitomis darė dirbtinį 
kvėpavimą, kol pagaliau jauni plaučiai 
atkuto ir pirmas žiobtelėjimas prasi-
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(Skautų te skaučių tuntuose
KAUNO SKAUTŲ IR SKAUČIŲ RAJONAS.

Kaip Kauno skautai ir skautės 
minėjo spalių devintąją.

— Spalių devintosios minėji
mo iškilmėse karo muziejuje da
lyvavo ir Kaimo rajono skautai- 
ės, kuriuos atstovavo Centro 
skaučių ir Šančių skautų tunto 
skautai-ės. Vakarinių apeigų 
prie Nežinomo Kareivio kapo 
metu Centro tunto skautės, 
Kauno rajono vardu, uždėjo 
gražią gyvų gėlių puokštę, tuo 
pagerbdamos žuvusius kovose 
už Vilniaus laisvę brolius.

— Spalių mėn. 10 d. Kauno 
Pilies skautų tunto I-os skautų 
vyčių draugovės iniciatyva, Dr. 
Jablonskio vardo pradžios mo
kykloje Kauno skautų-čių va
dams buvo surengtas spalių 
9-sios minėjimas, į kurį atsilan
kė apie pusantro šimto Kauno 
skautų ir skaučių vadų.

Šį liūdnų 17-kos metų Vil
niaus pagrobimo sukakčių mi
nėjimą atidarė brolijos vadas 
vyr. sktn. pulk. J. Š a r a u s- 
k a s, savo kalboje kviesdamas 
per skautų vadus visus skautus 
į ryžtingą darbą už Vilniaus 
laisvę. Toliau — Vilniaus vada
vimo s-gos pirm, skautinin
kas dr. Juška patiekė gražių 
minčių, kuo ir kaip skautai ga
lėtų prisidėti prie Vilniaus at
vadavimo darbo. Skautų broli
jos narys vilnietis K a n o p k a 
gražiai ir vaizdžiai nupasakojo 
lietuvių gyvenimą ir jų vargus 
Vilniaus krašte. Užsienio lietu

viams remti draugijos pirmi
ninkas adv. Skipitis kvietė 
skautus dar daugiau bendrauti 
su užsienio lietuviais, kas augins 
ir duos mums stiprių kovotojų 
už Vilniaus laisvę. Tarybos na
rys prof. Končius savo kal
boje taip pat kvietė skautus būti 
dvasiniais ryšiais tarp tėviškės 
ir tėvynės.

Po šių kalbų brolijos vadas 
vyr. sktn. pulk. Šarauskas pa
reiškė, kad skautų sąjunga Vil
niaus vadavimo darbą ir to 
krašto pažinimą per tam tikras 
studijas dar labiau praplės ir 
sustiprins. Šį darbą organizuoti 
pakviesti dr. Juška, adv. Skipi
tis ir prof. Končius.

Pirmoji šio minėjimo dalis 
baigiama tautos himnu, kurio 
metu gedulu perrištos ir minė
jime dalyvavusios skautų vyčių 
vėliavos nusilenkė tyliam ir 
liūdnam susimąstymui, kad po 
to vėl ryžtingai galėtų vesti 
skautus į aktingą Vilniaus va
davimo darbą. I-os skautų vy
čių dr-vės vėliava nuo pat jos 
įteikimo draugovės draugininkui 
perrišta gedulo kaspinu, kurį 
skautai vyčiai pasiryžę nurišti 
tik laisvam Gedimino kalne.

Antrąją spalių 9-sios minėji
mo dalį sudarė Amerikos lietu
vių brolių Motuzų rodoma 
spalvota iš Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių gyvenimo kino kroni
ka. Audringų katučių broliai 

Motuzai susilaukė, kai ekra
ne pasirodė tyliai tekąs ir pa
skutiniuose saulės spinduliuose 
besimaudąs rausvai žibantis Ne
ries paviršius ir tamsoje nykstąs

KAUNO NEMUNO
Paskutinės žinios iš Nemuno 

skaučių tunto.
Sykiu su mokslo metais, pra

sidėjo ir darbai. Rugsėjo mėn. 
28 d. įvyko Nemuno tunto drau- 
gininkių sueiga. Nors ne visos 
dalyvavo, bet tas netrukdė iš
gvildenti daug svarbių klausi
mų. Draugininkės gavo daug 
nurodymų ką šiemet turėtų 
draugovėse atlikti. Be to, kiek
viena draugininke iki lapkričio 
mėn 1 d. turi patiekti skaučių 
skyriaus vedėjai smulkų savo 
draugovės metinio veikimo pla
ną.

Tiesa, mūsų tunte pasikeitė 
skaučių skyriaus vedėja. Paskt. 
E. Strikienė, jos prašymu, 
atleista nuo pareigų. Šios pa
reigos pavestos paskt. E. Bag
donienei.

Dar vienas svarbus dalykas, 
kurį reikia paminėti, tai tunto 
vakaras. Mat, smarkiai ruoši- 
mės tautinei stovyklai. O koks gi 
ruošimasis be pinigų! Taigi, ti
kimės, kad brangūs broliai ir 
mielos sesės šį mūsų „žygį“ 
smarkiai parems. Vakaras, ku
rio programa primins mūsų 
džiaugsmo dienas — stovyklą, su 
bufetu, į kurį pažvelgus, atsiras 
stovyklinis apetitas ir su loteri
ja, kurioje galės laimėti daug 

Vilniaus kraštas. Broliams Mo
tuzams skautų vadai už taip 
gražiai pagamintą ir parodytą 
filmą dėkojo audringomis ova
cijomis.

SKAUČIŲ TUNTAS.
puikių dalykų, įvyks spalių 
mėn. 30 d. 18 vai. Šančiuose 2 
pėst. pulko puskarininkių ramo
vėje. Uniformuotiems skau
tams įėjimas tik vienas litas.

Viena ausimi dar teko nugirs
ti, kad prie IV jaun. skaučių d- 
vės „išdygs“ skaučių draugovė. 
Be to, III „Nijolės“ d-vė smar
kiai „kombinuoja“ kaip įsigyti 
draugovės vėliavą. Rengiasi pa
čios ir siuvinėti. I vyr. skaučių 
draugovė irgi kažką planuoja. 
Vienu žodžiu žengiama pirmyn.

Tai kol kas tiek iš Nemuno 
gelmių... Vėpla.

Atgaivinta skaučių skiltis.
A. Fredos žem. sod. ir darž. 

mokykloj šių mokslo metų pra
džioje atgaivinta mergaičių sk. 
atskiroji „Birutės“ skiltis. Skil- 
tininke yra sodininkystės tech
nikė K. Kalpokaitė. Tuo 
tarpu skiltyje yra 10 skaučių — 
kandidačių. Skubiai ruošiamasi 
į III-jį pat. laipsnį, dažnai šau
kiamos sueigos ir skautiškai la
vinamas!. Skilčiai veikti daug 
padeda psktn. dipl. agr. p. E. 
Gimbutienė. Linkėtina se
sėms skautėms sėkmingo darbo 
ir gražių darbo vaisių. Savo kil
niais siekimais ir ugninga dva
sia nuskaidrinkit ir nušvieskit 
A. Fredos padangę. Sakalas.

veržė pro burną. Dirbtinį kvėpavimą 
skautai tučtuojau nutraukė.

Atgaivinta gyvybė ėmė plėstis, kaip 
užkurtos ugnelės liepsna, o po trum
pučio akimirksnio berniukas garsiai 
pravirko...

„Laimėta!“ — dingtelėjo linksma 
mintis abiejų skautų galvose, o neto
liese iškart pasigirdo keli balsai:

— Ačiū Dievui...
— Dabar nuneškite jį į šiltą patalą, 

— atsikreipė Cernickis į aplinkui sto
vinčius kaimiečius, — ir duokite jam 
atsigerti kavos. Jei matysite, kad ber
niukas blogai jaučiasi, parvežkite jam 
gydytoją.

Motina pastvėrė berniuką į glėbį ir 
ašarodama bučiavo jo skruostus:

— Mano aukselis ... mano vienati
nis ... Kas su tavim buvo atsitikę ...

Ji nešėsi vaiką į kaimą, o kaimie
čiai nusekė paskui.

Ant upės kranto paliko vieniši tik
tai abudu skautai. Džiaugdamiesi atli
kę gerą darbą, nenorėjo ilgiau palikti 
toje vietoje, kad kartais žmonės nesu
manytų grįžti atgal ir neimtų klausi
nėti, kas jie toki, arba kad nepradėtų 

jiems dėkoti už tai, ką jie atliko kaip 
• savo šventą pareigą. Todėl greitai su

rankiojo savo rūbus ir nuskubėjo į pa
miškę, kur tuojau pradingo krūmokš
niuose. Tenai skubiai apsirengė. Nors 
sieloje kiekvienas jautė didžiausią pa
sitenkinimą, bet abudu drovėjosi kal
bėti apie atliktą žygį ar vienas antrą 
pagirti. Pagaliau Sylvinas pertraukė 
tylą:

— Stovykloje niekam apie tai ne
pasakokime; kiltų nerimas, visi pradė
tų klausinėti, kaip ir kas buvo, o pas
kui rasi dar imtų prikaišioti, jog gi
riamės .

— Nei Šupiniui, nei Šyviui taip pat 
nieko nepasakysime? —♦ paklausė abe
jingu balsu Čemickis.

Mat, Šupinys ir Šyvis buvo jų ge
riausi draugai.

— Jiems, žinoma, pasakysime, — 
atsispyrė Sylvinas. Nuo jų neturime ko 
slėpti.

Šitaip besišnekučiuodami abudu 
skautai leidosi per mišką stovyklon. 
Kelyje Sylvinas prisiminė dar neatli
kęs savo uždavinio, kurį jam buvo pa

skyręs draugininkas. Nusiminė, bet 
Černickis jį greitai suramino:

— Matei to berniuko motiną, — ta
rė jam, — žinai, kaip atrodo, kad yra 
ūkininkė, turi vienatinį sūnų, na, ir to 
pakaks. Buvo tokios aplinkybės, jog 
sužinoti apie ją ką nors daugiau jokiu 
būdu nebuvo galima, nes kiekvienas 
žinių rinkimo būdas šiame atsitikime 
galėjo sukelti įtarimą.

Sylvinas visiškai su juo sutiko, ir 
abudu grįžo namo. Stovykloje pranešė 
draugininkui, kaip atliko skirtus jiems 
uždavinius, paskui slapčiausiai apsakė 
abiem draugams, kaip išgelbėjo iš mir
ties nagų skęstantį berniuką. Draugai 
pagyrė jų drąsumą, ir tatai teikė jiems 
daug didesnį džiaugsmą, negu kokia 
nors viešoji padėka arba kitoks atly
ginimas.

Pavakare du skautai buvo pasiųsti 
pas eigulį nupirkti vakarienei pieno. 
Bene trečdalis skautų po pietų buvo 
nuėję į netoliese esantį kaimą, kur pa
dėjo žmonėms džiovinti šieną. Visi 
stovyklos gyventojai buvo gerokai nu
sikamavę, todėl po vakarienės minkšti 
guoliai palapinėse visus nepaprastai

387 x*

11



KAUNO PILIES SKAUTŲ TUNTAS.
Spalių devintosios proga siusi
me Amerikos lietuviams skau

tams albumėlį.
Š. m. spalių mėn. 10 d. VI-os 

Dariaus - Girėno aviomodelistų 
draugovės skautai drauge su 
savo tėveliais gražiai paminėjo 
spalių devintąją. Šia proga įvy
ko skautų įžodis, pasirodymai ir 
draugovės skautų tėvų pirma
sis susirinkimas. Draugininkas 
psktn. A. Z a u k a, draugovės 
skautų vadinamas Aliuku, ragi
no skautus visur ir visada bu
dėti už savo tėvynę, ginti josios 
garbę ir vaduoti pavergtąją sos
tinę Vilnių. Gražius sveikinimo 
žodžius pasakė taip pat „Mar
gio“ draugovės draugininkas 
psktn. V a j e g a ir I-os skautų 
vyčių draugovės draugininkas 
psktn. J a m e i k i s.

Spalių 9-sios proga Dariaus- 
Girėno draugovės skautai kas
met užsienio lietuviams siunčia 
dovanėlių, kurios primena klas
tingojo lenko „žygdarbius“. Šiais 
metais draugovės skautai paren
gė gražų okupuotojo Vilniaus 
krašto ir laisvosios Lietuvos 
vaizdų albumą, kurį, drauge su 
gražiai iš Gedimino kalno žemių 
padarytu to paties kalno mode
liu, pasiųs Amerikos lietuvių 
skautams. Draugovė turi įsigi
jusi ir Didįjį Vilniaus pasą, ku
rį nuolat vizuoja.

Maironiečių veikimo naujienos.
Per visus metus vargę be 

draugininko, maironiečiai vėl 
sukruto. Draugovę globoti ir 

jos reikalais rūpintis nuo rug
sėjo mėn. 6 d. sutiko jos steigė
jas ir buvęs ilgametis draugi
ninkas sktn. V. Kizlaitis. 
Skautai, tai sužinoję, apsidžiau
gė, nes jau buvo nusibodę pra
šinėti, kad būtų paskirtas drau
gininkas. Ir ne be reikalo 
džiaugsmas. Juk reikia rengtis 
besiartinančiai tautinei stovyklai.

Globėjui pradėjus rūpintis 
draugovės veikimu, sukruto visi, 
kas tik gyvas. Rugsėjo mėn. 26 
dieną draugovė paminėjo savo 
penkerių metų sukaktį. Į šią 
sukaktį atsilankė buvęs draugo
vės narys, dabar „Aloyzo“ drau
govės draugininkas, psktn. St. 
Kairys su keliais skautais. O 
psktn. Neniškis įdomiai pa
pasakojo apie Amerikos skautų 
stovyklą. Savo pašnekesį epi- 
diaskopo pagalba iliustravo pa
veikslais.

Šios sukakties proga, dideli 
draugovės bičiuliai Latvijos 
skautų vadai M. ir A. Buš- 
meisteriai atsiuntė draugo
vės darbščiausiai skilčiai gražų 
skydą. Skydą skiltis gaus kon
kurso būdu. Be to, tą dieną 
draugovė gavo daug sveikinimų 
iš savo draugų Latvijos skautų 
ir 152 Latvijos skautų drau
govės.

Taip pat maironiečiai yra 
smarkiai susirūpinę taupyti tau
tinei stovyklai. Jau dabartiniu 
metu yra skautų, kurie turi su
taupę po 6 litus.

Be kita ko, maironiečiai Lie
tuvos skautų tautinės stovyklos

metu yra pasikvietę pas save svečius priimti maironiečiai jau 
Latvijos skautų 55 ir 152 drau- dabar rengiasi.
govių skautus ir vadus. Savo Sklt. M. Olšauskas.

KAUNO ŠANČIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Uoliai dirba busimieji sodininkai 

ir daržininkai.
Prasidėjus naujiems mokslo 

metams A. Fredos žemesniosios 
sodininkystės ir daržininkystės 
mokyklos „Vytenio“ dr-vė vėl 
pradėjo smarkią skautiškąją 
veiklą. Dr-vės eilės gerokai pa
didėjo. Dabartiniu metu drau
govėje yra trys skiltys: „Saka
lų“, „Arų“ ir „Lapinų“, viso 28 
skautai. Uoliai ruošiamasi III- 
jam ir II-jam pat. laipsniams. 
Tam tikslui skilties sueigos šau
kiamos kas savaitė, o dr-vės 
kas dvi savaitės. Ruošimasis 
stovyklai irgi eina pilnu tempu,

KYBARTŲ SKAUTŲ VIETININKIJA.
Gyvai vyksta skilčių konkursas 
ir uoliai ruošiamasi tautinei sto

vyklai.
Po vasaros atostogų I „Kęstu

čio“ draugovė vėl pradėjo savo 
darbą. Buvo sušauktos dvi drau
govės sueigos, kurių viena drau
ge su skautėmis.

Dabar draugovė turi 5 skil
tis; pernai teturėjo 4. Kiekvie
noje skiltyje yra po devynis ar 
net daugiau skautų. Drauginin
kui paskelbus skilčių konkursą, 
visi skautai šoko į darbą. Kiek
vienas ruošiasi naujus laipsnius 
ir specialybes įgyti. Pažymėtina, 
kad į draugovę stoja daug kan
didatų.

nors joje dalyvauti maža vilties, 
nes daugumas draugovės skautų 
mokykloje esti paskutinius me
tus ir neturės vasaros atostogų. 
Bet nenusimenama — gal išeitį 
iš šios sunkios padėties pavyks 
rasti, ir dėl to dabar uoliai tau
poma.

Sporto srityje irgi žengiama 
pirmyn. Jau įgytas futbolas ir 
smarkiu tempu žaidžiami įvai
rūs kamuolio žaidimai. Vienu 
žodžiu, darbštumas ir linksma 
nuotaika pasireiškia visose vei
kimo srityse. Su ugninga jau
natvės dvasia širdyje sparčiai 
žengiame į skaistesnę ateitį!

Sakalas.

I „Kęstučio“ draugovės skau
tai jau ruošiasi didžiajai tautinei 
stovyklai: taupo pinigus ir siū
dinasi naujas uniformas.

Draugininku yra skilt. Min
ga i 1 a.

Skilt. VI. Drazdauskas.

Jei centą prie cento spausi, 
Tautinėj stovykloj tikrai sto- 

[vyklausi.
Sesuo Alė.

viliojo. Todėl beveik niekas nė nepa
stebėjo, kada ir kaip atsirado stovyk
loje eigulis su keliais paupio gyvento
jais ir šnekučiavo su draugininku.

Prieš pat poilsį staiga pasigirdo tri
mitas — draugininkas sušaukė visą 
draugovę prie savo palapinės.

— Turiu jums pranešti, — tarė, — 
jog netikėtai sužinojau gražų dalyką! 
Cernickis ir Sylvinas sėdi čia tarp mū
sų, tarytum nieko nebūt buvę atsitikę. 
Juk, manau, žiūrėdami i jų veidus tik
riausiai nieks nieko nepastebėjote ...

Visi nepaprastai nustebo, o Cernic
kis ir Sylvinas išsyk nuraudo, lyg pa
darę didžiausią niekšybę. Pirmą aki
mirksnį skautai buvo visiškai įsitikinę, 
jog Cernickis ir Sylvinas, kuriuos kiek
vienas pažinojo kaip pavyzdingiausius 
skautus, netikėtai iškrėtė kokią nors 
nedovanotiną šunybę, už kurią dabar 
susilauks viešos ir pelnytos bausmės.

Draugininkas šypsojosi, o visi skau
tai žiūrėjo su pasigailėjimu į abudu 
nelaiminguosius.

— Kas atsitiko, broli draugininke? 
— staiga pasiteiravo skautas Vytas.

— Juodu šiandien po pietų išgel-

388

bėjo skęstantį berniuką! Toki dalykai 
ne kasdien atsitinka, o mūsų draugo
vės gyvenime — pažymiu tatai su di
deliu džiaugsmu — šios rūšies įvykis 
yra iš viso pirmas. Grįžę po šio žygio 
į palapinę, jie neprasitarė apie tai nė 
vieno žodžio. Ir iš to yra matyti, jog 
Cernickis ii’ Sylvinas yra tikri skau
tai, kuriems rūpi darbas ir pareigos, 
bet ne tuščiažodžiavimas ir gyrimasis. 
Už visa tai, ką šiandien juodu atliko, 
turiu pareikšti jiems viešą pagyrimą!

Stovykloje kilo džiaugsmingiausias 
triukšmas. Skautai pačiupo Cernickį ir 
Sylviną ant rankų, nešiojo tarp pala
pinių ir šaukė griausmingą „valio“!

Triukšmui aprimus, draugininkas 
tęsė toliau:

— Be to, turiu jums pareikšti vie
šą padėką išgelbėto berniuko tėvelių 
vardu, kurie buvo čionai atėję ir no
rėjo įteikti abiem išgelbėtojams bent 
po kuklią dovanėlę. Paaiškinau jiems, 
jog skautas už atliktą gerą darbą ne
turi teisės priimti jokio atlyginimo, nes 
tai daryti yra jo skautiška pareiga. Il
gai turėjau įtikinėti besistebinčius 

žmones, kol pagaliau nenoromis atsi
ėmė atneštas dovanas atgal. Išgelbėto
jo tėvas galiausiai sutiko nusileisti tik 
ta sąlyga, kad abudu jo vaiko išgelbė
tojai bent ateitų kurią nors dieną pas 
jį į svečius ... bent pasivaišinti.

Nors lauke buvo jau visiškai tamsu 
ir visi buvo po dienos darbo labai nu
vargę, Cernickis ir Sylvinas dar ilgai 
negalėjo įeiti į savo palapines — tu
rėjo apsakinėti draugams šios dienos 
atsitikimą su visomis smulkmenomis. 
Skautai paskui dar ilgai ginčyjosi sa- 
vitarpy, ar teisingai buvo skenduolis 
gaivinamas. Jei nebūtų įsikišęs į šį rei
kalą draugininkas, rasi tas ginčas būtų 
nusitęsęs net per visą naktį, — taip 
energingai gynė kiekvienas savo nuo
monę ... Tiktai po to visi sulindo į sa
vo palapines ir ruošėsi miegui, galvo
dami apie tai, kaip miela yra būti są
žiningu, stropiu, budriu ii- pavyzdingu 
skautu. Iš čekų kalbos vertė L. R.
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MARIJAMPOLĖS SKAUTŲ TUNTAS. SEINŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Skautų laužas Vilniaus pagro
bimo 17 metų sukaktį minint.

Marijampolės skautų tuntas, 
vadovaujamas energingo gimna
zijos mokytojo pask. L. Klemo, 
ne tik gražiai tvarkosi viduje, 
ruošdamas sueigas, iškylas ir 
kita, bet prisideda ir prie visai 
tautai rūpimų reikalų.

Spalių mėn. 8 d., Vilniaus pa
grobimo išvakarėse, Marijampo
lės skautai suruošė Ryg. Jono 
valst. berniukų gimnazijos aikš
tėje laužą su įdomia programa, 
dalyvaujant 9-to pėst. pulko 
orkestrui.

MARIJAMPOLĖS SKAUČIŲ TUNTAS.
Nauja skaučių tunto tuntininkė.

Marijampolės skaučių tunto 
tuntininkė paskirta ilgametė 
(anksčiau gana ilgai vadovavusi 
skautų tuntui) vietos skaučių

PANEVĖŽIO SKAUTŲ TUNTAS.

Iš vienos draugovės atsirado 
dvi!

S. m. spalių mėn. 3 d. įvyko 
VIII-os Dariaus ir Girėno vardo 
draugovės (amatų mokykloje) 
skautų sueiga. Sueigoje dalyva
vo naujasis tuntininkas pasktn. 
Baltrušaitis. Ši sueiga bu
vo nepaprasta tuo, kad joje mū
sų draugovė pasidalino į dvi da-

ROKIŠKIO SKAUČIŲ
Pandėlys.

Netekome gerų skaučių meni
ninkių, tačiau visvien sėkmingai 

vaidiname!

Šiems mokslo metams prasi
dėjus ir mes, skautės, susirin
kusios po vasaros atostogų pir- 
mąjai sueigai visos nuliūdome, 
kad turėjom išsiskirti su dviem 
sesutėmis, kurios išsikėlė kitur 
gyventi: I skilties skiltininke 
Jadvyga Baltušyte ir II skil
ties skaute Ona S t a r k u t e. 
Jos, būdamos mūsų draugovėje, 
pasižymėjo tvarkingumu, darbš
tumu ir meniškais gabumais. Iš- 
vykusioms sesutėms linkime 
skaisčios ateities.

Vietoj išvykusių sesučių su
laukėme naujų. Dabar vėl dir
bam, krutam, rengiamės šven
tei, kurios metu naujos sesės 
duos įžodį ir iš jaunesniųjų 
pereis į skaučių eiles.

Spalių mėn. 9 d. visos Pandė
lio organizacijos surengė Vil
niaus pagrobimo minėjimą. Jis 
įvyko pavasarininkų salėje. Bu
vo tai dienai pritaikyta paskaita, 
o meniškąją dalį atliko XXVI 
jaunesn. skaučių draugovė, va
dovaujant draugininkei K. L u- 
kaševičiūtei. Suvaidinome 
vaizdelį „Pavergtas Vilnius“,

Atidarydamas Vilniaus pagro
bimo išvakarių laužo iškilmes, 
reikšmingą kalbą pasakė Mari
jampolės skautų rajono vadas 
generalinio štabo pulk. G a u- 
šas (9-to pėst. pulko vadas). 
Savo kalboje jis apibūdino lau
žų istoriją ir Vilniaus reikšmę 
Lietuvai. Po to buvo skautų pa
sirodymai: deklamacijos, vaiz
deliai, šūkiai ir kita. Orkestras 
sugrojo Lietuvos ir Vilniaus 
himnus.

Programa, kurią parengė 
draugininkai Itn. Nedzins
kas ir Turnevičius, atlikta 
gražiai. J. B-tas.

darbuotoja skautin. J. Augustai - 
tytė-Vaičiūnienė, Marijampolės 
Ryg. Jono valst. mergaičių gim
nazijos mokytoja.

J. B-tas.

lis: nuo jos atsiskyrė vandens 
skautai, sudarydami naują Vy
tauto Didžiojo vardo laivą. Be 
to, buvęs mūsų draugininkas 
perdavė savo pareigas naujam 
draugininkui, pasklt. Kulie
šiui.

Persitvarkę ir vadovaujami 
naujo, energingesnio vado, mes 
tikimės tautinėje stovykloje ne
būti paskutiniais.

IR SKAUTŲ TUNTAI.
Vilniaus pilis buvo sudaryta iš 
sesių skaučių, o virš bokšto bu
vo juodu kaspinu perrišta vė
liava. Prie pilies vaidino apsi
vilkus tautišku kostiumu sesė 
Lapėnaitė. Antras vaizdelis bu
vo „Bus laisvas Vilnius“. Už jį 
susilaukėme daug katučių; ma
tyt, įspėjome atsilankiusių troš
kimą. Be to, sesė D r e g ū n a i- 
t ė padeklamavo gražų eilėraštį 
„Į Vilnių“. ' K. L.

Mes būsim šaunūs muzikantai.
Panemunėlio kun. J. Katelės 

vardo draugovės skautai, po va
saros atostogų padarė pirmąją 
draugovės sueigą, kuri įvyko š. 
m. spalių mėn. 9 d. Pašnekesį 
joje turėjo mokyt, sk. vytis VI. 
Karneckas.

Buvo įsakyta, kad visi skau
tai įsigytų skautiškus liudijimus 
ir tai bus uoliai vykdoma. Be 
to, nutarta įsteigti skudučių 
orkestrėlį. Pasirodo, kad ir sku
dučių turime nupirktus net du 
komplektus. Ateinančią draugo
vės sueigą bus padarytas ban
dymas orkestrėlį sudaryti, nes 
yra skautų jau mokančių griež
ti. Nutarta daryti sueigas kas 
savaitę, o paskui, kai darbas įeis 
Į normales vėžes, darysim re
čiau.

Šatekšnos sūnus.

Nauji vadai. Minėjome spalių 
devintąją.

Nemanykit, kad Lazdijuose 
nieko nauja neįvyksta. Ne, dzū
kai maža kalba, bet tyliai darbą 
dirba.

Prasidėjus naujiems mokslo 
metams, tuntas buvo iš naujo 
pertvarkytas. Susilaukėme nau
jo tunto adjutanto — mok. M a- 
k ū n o, „Kęstučio“ dr-vės drau
gininko sklt. Stanulio ir Da
riaus ir Girėno d-vės draugi
ninko sklt. Labensko. Di
desnė gimnazijos mokinių dalis, 
o ypač žemesnių klasių, yra 
skautai.

ŠIAULIŲ SKAUČIŲ TUNTAS.
Vyresniosios skautės mokys tomas ir tokių sueigų pravedi- 
skautes pirmosios pagalbos. mo konkursas.

Š. m. spalių mėn. 5 d. įvyko 
vyr. skaučių Žemaitės vardo bū
relio sueiga, kurią vedė pati 
tuntininkė A. Fledžinskie- 
n ė. Tuntininkė tarp kitko kvie
tė vyr. skautes daugiau kreipti 
dėmesio į aktyvią skaučių veik
lą ir pačioms lavintis.

Buvo paskirtos naujos parei
gūnės vadijai (kokiai? Red.). 
Vyr. skilt. M. Pakulienė 
perėmė iš vyr. sklt. O. G e 1 e- 
žiūnienės raštinę. G e n d - 
r o 1 i e n ė paskirta ūkio dalies 
vedėja. Vyr. skautei daktarei 
Kučinskytei tuntininkė pa
vedė suruošti skautėms pirmo
sios pagalbos kurselius, kur 
skautės galės įsigyti reikiamų 
žinių iš medicinos. Be to, skau
tėms leista praktikuotis „Svei
katos Centre“, kur galės išmokti 
daug naudingų dalykų, kaip li
gonių slaugymo ir tolygių.

Kursai skiltininkėms.
Greitu laiku numatoma su

ruošti skiltininkėms kursus, kur 
pačios skiltininkės praves pa
vyzdines skilčių sueigas. Numa-

PRADĖSIME „SK. AIDO“ PLATINIMO TALKĄ.
Administracija išsijuosusi ruošiasi ateinančiųjų 

metu „Skautų Aido“ platinimo talkai. Ateinančiais 
metais sueina 20 metu nuo mūsų organizacijos įsi- 
steigimo ir 15 metų, kaip „Skautų Aidas“ pradėjo 
mus lankyti. Šiais jubiliejiniais metais neturi likti nė 
vienos skautės ar skauto, kuris neskaitytų mūsų są
jungos organo.

Dėl to administracija stengiasi sudaryti sąlygas, 
kad visi galėtų laikraštį įsigyti. Visiems prenume
ratoriams duos priedą — mūsų gyvenimo vaizdų albu
mą, kurį, užsimokėjęs visus pinigus, gaus nevėliau 
platinimo talkos pabaigos. Platintojai gaus vertin
gų daiktinių dovanų. Nebus pamiršti ir tie vienetai, 
kurių narių didžiausias % užsiprenumeruos laikraštį.

Prenumeratos kvitų knygelės ir instrukcijos 
greit bus išsiuntinėtos vienetų vadams.

Spalių mėn. 10 d. skautu 
„Kęstučio“, „Dariaus ir Girėno“ 
ir skaučių „Birutės“ draugovės 
minėjo Vilniaus pagrobimo su
kaktį. Į minėjimą atsilankė po
nas gimnazijos direktorius, tun
tininkas, draugovių globėjai.

Gražią kalbą skautams pasakė 
gimnazijos direktorius p. L a- 
k i c k a s (jis yra didelis skautų 
prietelius) ir tuntininkas B. 
J u r k š a.

Spalių 9 d. Dr. Basanavičiaus 
vyčių būrelio kandidatai davė 
įžodį. Ta proga buvo išrinktas 
naujas būrelio vadas sk. vyt. 
sklt. R. Labenskas.

L.

Draugininkių sąskrydėlis.
Iki š. m. gruodžio mėn. 15 d. 

nutarta suruošti Šiaulių rajono 
tunto draugininkėms 1 dien. 
sąskrydį—kursus, kuriuose bus 
svarstoma daug aktualių klausi
mų. Taip pat bus smulkiai 
svarstomi ir tautinei stovyklai 
pasiruošimo klausimai.

Ruošiamės tautinei stovyklai.
Ruošiame taut, stovyklai pa

puošimus — dekoratyvinę me
džiagą. Taip pat jau nutarta pa
sirūpinti visu inventorium ir 
laužams meniškąja medžiaga. 
Rūpintis šiais klausimais bus 
pavesta atskiroms komisijoms.

Pagerbsime mirusius.
Vėlinių dieną visos jaunosios 

skautės organizuotai eina j ka
pus. Žvakutes perka pačios jaųn. 
skautės savo lėšomis.
Pasitraukia viena draugininke.

Skautė Z. Fledžinskai- 
tė prašė atleisti ją iš drauginin- 
kės pareigų. Ji vedė I miesto 
skaučių draugovę. Nauja drau
gininke dar nepaskirta.

Sesuo Vaiva.
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MES RUOŠIAMĖS 
SAVO 

TAUTINĖMS 
STOVYKLOMS

Seserija

TAUTINĖS STOVYKLOS VADOVYBĖS POSĖDIS.
Š. m. spalių mėn. 17 dieną Kaune įvyko pirmasis 

seserijos tautinės stovyklos vadovybės posėdis, ku
riame dalyvavo: stovyklos vadė v. sktn. S. Čiurlio
nienė, pavaduotoja sktn. A. Fledžinskienė, sktn. V. 
Arminaitė, sktn. V. Barmienė, sktn. M. Barniškaitė, 
v. sktn. E. Barščiauskaitė, psktn. J. Grigaliūnienė, 
sktn. A. Kupstaitė ir psktn. E. Ševelinskaitė. Posė
dyje buvo aptarti per Visų Šventų šventę šaukiamo 
vadovių suvažiavimo programa ir kiti einamieji rei
kalai ir ateities darbo planai.

Brolija

TAUPYKIME, KAIP IR TAUPĖME.
Praeitame numeryje paskelbus apie svarstomą 

stovyklos mokesčio pertvarkymą, kai kurie tuntai 
pradėjo mažiau dėmesio kreipti į taupymą. Tenka 
pažymėti, kad tam tikrą stovykloš mokestį skautai 
vistiek privalės sumokėti. Be to, už perkamus sto
vykloje maisto produktus taip pat reikės iš anksto 
sumokėti pinigus. Todėl taupymas turi būti vykdo
mas sena tvarka. Taupykime, kaip ir taupėme. Tik 
tie skautai bus tikri, kad galės vykti į stovyklą, kurie 
iš anksto planingai taupys.

STOVYKLOS PLAKATAS.
Paskutiniame stovyklos vadijos posėdyje priim

tas stovyklos plakatas, kurį nupaišė dail. V. Kos
ciuška. Netrukus jis bus išspausdintas ir išsiun
tinėtas užsienių ir vietos skautams.

GREIT BUS IR STOVYKLOS ŽENKLELIS.
Stovyklos vadija yra pavedusi dailininkui nu

piešti stovyklos ženklelio projektą. Kai tik ženkle
lio projektas bus paruoštas, tuomet bus pradėta ga
minti ženkleliai, gairelės ir įvairūs suvenyrai su sto
vyklos ženkleliu. Stengiamasi visa sutvarkyti taip, 
kad skautai ir svečiai turėtų kuo daugiausia progų 
įsigyti įvairių daiktų šiai jubiliejinei stovyklai prisi
minti.

SKIRSTOMA STOVYKLOS VIETA.
Jau pradėta stovyklos vietą skirstyti rajonais. 

Kiekvienam rajonui stengiamasi parinkti tokią vietą, 
kuri atitiktų jo geografinę padėtį. Taip pat rūpina
masi ir kitomis stovyklos įrangomis. Stovyklos inži
nierius jau ruošia stovyklos vartų projektus. O ką 
jūs, vienetų vadai ir skautai, galvojate apie savo sto
vyklų įsirengimą? Ką būdinga parodysite stovyklau
tojams ir svečiams?

Štai nuotrauka, kuri „Skautų Aido“ šios vasaros foto konkurse 
laimėjo I-ąją premiją!

Pasktn. Nesavas lipdo stovyklos budintį skiltininką.
St. Urbono nuotrauka.

TAUPYMO ŽENKLŲ IR KNYGELIŲ VĖL UŽSAKĖ s
1. Rokiškio, Alytaus, Telšių, Pagėgių, 

Panevėžio, Biržų, K. Šančių, Ute
nos, Mažeikių tuntai ir vietininkijos už 2.469,— lt.

2. Žagarės v-ja......................... ,, 60,— ,,
3. Zarasų v-ja................................... „ 53,— ,,
4. Šiaulių t..................... 31,— ,,
5. K. Pilies t. ................................... .... 320,—- ,,
6. Trakų v-ja ................................... ..... 105,— „
7. Vilkaviškio t......................................   „ 315,— ,;
8. Raseinių t............................................ „ 103,— ,,
9. Švėkšnos v-ja . ................................„ 52,50 ,,

10. Kėdainių t............................................ „ 1.077,— ,,
11. Marijampolės t............................   . „ 305,—

Viso už 4.890,50 lt.

Lapkričio mėn. 1 d. sueina lygiai 19 mėty nuo 
skautu organizacijos Lietuvoje įsisteigimo.

„Skautu Aidas“ šias sukaktis paminės. Medžia
gą šiam numeriui prašome atsiųsti ne vėliau, kaip 
ligi lapkričio mėn. 5 d.

Kitame numery pradėsime spausdinti eilę straips
nių, pavadintų „PER AMERIKOS LIETUVĄ“.

x* 390 +<<<>>>+
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Vėlinių laužui vaidinimas J. Dovydaitis.

Veikia: 1) žuvusio kario motina, 2) jos dukterys skautės, 
3) Basanavičiaus, 4) Dariaus, 5) Girėno ir 6) piliakalnio užbur
tos karalaitės vėlės, 7) keliaujantis skautas ir 8) skautų choras.

Scena vaizduoja kapus Vėlinių vakarą. Kapai apstatyti 
žvakutėmis. Skautų choras žiūrovams nematomas*).

MOTINA. (Suvargusi senutė ateina verkdama, atsiklaupia 
prie sūnaus kapo ir balsu rauda). Sūneli mano brangus, vis 
ateinu tavęs atlankyti, nes labai pasiilgau. Kai ėjau prie tavo 
kapelio, mačiau, kad kitų motinėlių sūneliai laukelius aria, o 
tu amžiną miegą miegi.

Kelkis, sūneli, kelkis, kelkis, dobilėli, kelkis! Aš tau įtai
siau naujus drabužėlius, aš maniau, kad tu juos nunešiosi po 
atlaidėlius pas mane būdamas, o tu išėjai į karą ir nebegrįžai — 
palikai mane seną...

(Choras tyliai niūniuoja).
Oi neverk, motinėle, kad jaunas sūnus

ėjo ginti brangiosios tėvynės.
Kad kritęs kovoj, kaip ąžuolas girių puikus, 

laukia teismo dienos paskutinės.
(Motina rauda toliau).
Tik sugrįžai į aukštą kalnelį. Pastačiau aš tau namelius 

su šviesiais langeliais, bet nevaikščiojai po juos. Padarė tau 
namelius iš baltų lentelių. Kam išėjai, sūneli, į tą karą, kam 
palikai mane seną?

KARIO VĖLĖ. (Kario rūbais, su šalmu ant galvos; vėlė 
prisiartina, atsistoja prieš motiną ir nejudėdama tvirtu, dusliu 
balsu sako):

Motin, kam trukdai žuvusių karių sielos poilsį? Kam vis 
šauki mus, lyg mes ką bloga tau padarėme? Aš ir tūkstančiai 
mano brolių lietuvių ėjome gelbėti tėvynės nuo priešininkų. 
Negali būti garbingesnės mirties, kaip kovoje dėl tėvynės. Ne
mielos mums tavo graudingos žuvusių raudos. Mes mirėme, kad 
tu gyventum ir pamokytum savo vaikus, jog reiks ir jiems ginti 
tėvynę. Kai po sunkių kovų mes norėtume ramiai pailsėti, tai 
tu mus vis šauki ir mums išmetinėji...

(Choras niūniuoja).
Taip nelaužyk sau rankų, kaip beržo šakas, 

kad laužo užrūstintas vėjas;
tau dar liko sūnų; kas tėvynę praras, 
antros neišmels žuvusius apgailėjęs.

(Kario vėlė toliau).
Geriau eik ir skelbk laisvos Lietuvos galybę. Žadink savo 

sūnus, kad jie visuomet būtų narsūs žygiams. Skelbk jiems 
apie tuos lietuvių žygius, kur jie sumušė piktuosius kryžiuočius. 
Ragink juos į tokius žygius, kokius atliko Vytautas, Kęstutis. 
Ragink, kad jie negailėtų darbo Lietuvai, kaip ir Basanavičius, 
Kudirka...

(Choras niūniuoja).
Vedė Vytautas ten didvyrių pulkus 

ir priešų sulaužė puikybę;
nors daugelis žuvo ten už tamsiųjų mišku, 
tačiau sutrupino kryžiuočių galybę.

(Tuo laiku kario vėlė pasišalina).
Motina. (Pasikėlus nuo kapo). Sūneli brangiausias... jau 

tavęs nebėra... Tu nukeliavai į tėvų šalį... Dėlko tu nenorėjai

*) Redakcijos bendradarbis skautų teatro klausimais pasktn. 
K. Jurašūnas (valstybės teatro artistas) pataria vaidinant šį 
vaizdelį nedaryti kapinių pilna to žodžio prasme, o tik sim
boliškai pavaizduoti karžygių kapą.

Vėlės, jo nuomone, turėtų rodytis už permatomos uždan
goj, kad nebūtų aiškios, o tik primenančios veikalėly dalyvau
jančius asmenis. ...

Choro dainoms nėra gaidų. Galima pritaikinti kokiu nors 
atitinkamų giesmių ar dainų gaidą. Suprantama, vaidinimėlio 
turinį (žodžius ir kita) galima keisti pagal reikalą ir vietines 
sąlygas. ... . 

ilgiau su manimi pabuvoti. Kodėl aš negalėjau tavęs atsipra
šyti. Sūneli, aš daūgiau tavęs nekaltinsiu. Tu nekaltas, kad 
žuvai, bet kalti tie, kurie paskatino, kad tu eitum į karą.

BASANAVIČIAUS VĖLĖ. Lietuve motin, argi tu jau 
pradedi mus kaltinti, kad tavo sūnus žuvo? Tu manai, kad mes 
kalti, jog Lietuvos vaikus pažadinome didiems žygiams? Tu 
nepagalvoji, kad trys milijonai lietuvių jau buvo pasmerkti 
žūti, o aš su kitais nurodžiau, kad Lietuva turi gyventi. Ji kėlės 
iš miego, ir jos sūnūs suprato, kad laisvės tautai nieks veltui 
neduos. Tavo ir daugelio garbingų motinų vaikai ėjo ginti tė
viškėlės. Daugelis jų padėjo gyvybę už savo kraštą, bet už tai 
Lietuva šiandieną laisva!

Kam tu savo skundais šauki mane iš Gedimino miesto? 
Aš ten einu sargybą prie Vytauto karsto, aš ten palaikau lie
tuvybę. Tenai Vilniaus kapuose vėlių vakarą lietuviams už
drausta laisvai rinktis į kapus. Bet jie paslapčiomis ten susi
rinkę prie mano kapo neverkia, nerauda, bet — klausyk...

(Choras labai, energingai suniūniuoja pirmą dalį Liet, 
himno).

Lietuva tėvynė mūsų, 
tu didvyrių žemė, 
iš praeities tavo sūnūs 
te stiprybę semia...

Jie pradėjo dainuoti gražiausią lietuvišką dainą, bet turėjo 
nutilti, nes sostinės užgrobikai juos išvaikė. Jie pavergti Vėlinių 
vakarą neverkia, o tu čia, būdama laisva, raudi. Baik savo raudą 
ir atsimink, kad lietuviams reikia ne raudoti, bet darbuotis.

(Basanavičiaus vėlė dingsta).
MOTINA. Sakai, kad verkti, raudoti nevalia. O kaip verkė 

visa Lietuva, kai „Lituanika“ po savim palaidojo du Lietuvos 
sūnų...

DARIAUS GIRĖNO VĖLĖS. (Susikibusios už pečių ran
komis, odiniais rūbais, kalba visuomet kartu. Įeina labai ener
gingai).

Lietuvos sūnūs nesigaili gyvybės dėl garbingų žygių! Ne
galima ir tau jų gailėtis. Motinos privalote auginti naujus pa
siryžėlius, kurie turi atlikti mūsų nebaigtus darbus. Tavo rauda 
atvedė mus čia, pasakyti tau, jog ne raudų mes laukiame iš 
gyvųjų. Daugiau niekuomet neraudok, bet lopšelį linguodama 
apdainuok mūsų palaužtus sparnus. Parodyk nebaigtus mūsų 
darbus ir tavo sūnūs iškels Lietuvos vardą taip aukštai, kaip 
niekas kitas. Mes parašėme testamentą ir laukiame, kad jis 
būtų įvykdytas. Jei tu vis dar verksi, tai paniekinsi mus.

Sudie, motin. Mes lekiame savo mintimis per plačią Lie
tuvą, nešiojame neatliktų darbų gandą ir ieškome mūsų dar
bams savanorių. Ir tu ugdyk juos, bet neverk. Tik jūs, gy
vieji, iškelsit laimėjimo vėliavas. (Greit pasišalina).

MOTINA. Dievuliau... nejaugi mano šio vakaro raudes yra 
taip skausmingos, kad net mirusieji skundžiasi. Jei mirusieji 
didvyriai džiaugiasi savo atliktais darbais, tai ir man jų netaip 
gaila. Bet mano dukrelė tokia jaunutė paliko mane vieną var
gelį vargti. Netekau taip anksti paramėlės...

Dukrele mano miela, kam tokia jauna palikai mane. Ar 
tau negera buvau? Žinojai, kad man senai bus sunku vargelį 
vargti.

SKAUTĖS VĖLĖ. (Skautės rūbais, tyliai palietus motinos 
petį):

Motinėle brangi! Kam mane šauki į šią žemę? Ten pas 
Dievulį mums taip gera! Motinėle, džiaukis, kad savo dukrelę 
išauginai skaute ir dėlto aš dabar galiu pasidžiaugti, nes ten 
susirinkę tik tie, kurie žemėje būdami mylėjo Dievulį, buvo 
paklusnūs Tau. Neverk, sengalvėle, manęs. Aš laukiu tavęs 
dienas ir naktis, kaip tu saulės močiutės patekant. Tavo ašaros 
degina man širdį, kaip karšti akmens. Neverk, miela motinėle, 
savo dukros, bet augink mano seses tikromis skautėmis, kad 
jos galėtų visos pas mane atkeliauti. Skautų sielose visuomet 
jaunatvė žydi... (Atsitolina).
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MOTINA. Palauk... dukrele... lauki manęs. Taip, sulauksi, 
nes tave visuomet mokiau tik gero. Tad ir tavo seses mokysiu, 
kad jos irgi būtų taip pat geros skautės ir kad tu sulauktum jų.

(Pamažu išeina).
SKAUTAS. (Su kelionės kuprine, linksmas, energingas).
Kokią gražią vietą užėjau. Lietuvoj visur gražu, bet čia, 

vėlių vakarą kapuose, tai pasakiška. Bet dar nepaprasčiau, kad 
šie kapai piliakalnyje. Senovėje šį kalną supylė lietuviai, kai 
reikėjo gintis nuo vokiečių. Dabar gi čia laidoja jau negyvus 
žmones. Kaip daug žmonės man apie šią vietą papasakojo. 
Reikia surašyti. ,

(Ruošdamasis rašyti kalba): /
Lietuva — vieni padavimai, 

kur nežengsi, vienos šnekos, 
narsūs praeities didvyriai, 
piliakalniuos visur vaidinas.

Ten kapuos apaugę žole,
tai kapai karių Napoleono, 
o čionai prie ežerėlio — 
piliakalnio vienas šonas.

Yra pasakų visokių 
apie kalnus ir giraitę, 
vieną aš čion užrašysiu 

t apie čia buvusią pilaitę ...
PILIAKALNIO KARALAITĖ. (Baltais rūbais, vainiku ant 

galvos). Jaunuoli, ką čia vėlių vakarą darai?
SKAUTAS. (Išsigandęs pašoka). Aš keliauju po Lietuvą, 

po jos senovės laikų piliakalnius. Klausau lietuviškų pasako
jimų apie senus laikus ir mokausi mylėti savo tėvynę.

PIL. KARALAITĖ. Kaip tavo vardas?
SKAUTAS. Mano vardas skautas. Aš esu teisingas ber

niukas, niekam nedarau bloga. Visuomet meldžiuosi už miru
sias vėles ir dėlto žinau, kad man jos nieko bloga nedarys. Sa
kyk, kas Tamsta esi? Ar ne kokia geroji vėlė, o gal šio pilia
kalnio karalaitė?

KARALAITĖ. Taip, atspėjai: aš esu šio piliakalnio kara
laitė— Laisvė. Vėlių vakarą atėjau pažiūrėti, kas yra mano pilia
kalnyje. Bet man čia taip liūdna. Buvo geresni man laikai. Prieš 
daugelį šimtų metų laisvi lietuviai supylė man tą rūmą, gindami 

savo šalį nuo vokiečių. Paskui lietuviai manęs išsižadėjo — 
savo laisvę palaidojo. O šiame piliakalnyje padarė mirusių po
ilsio vietą. Kaip seniau lietuviai čia savo karštu krauju laistė 
ir mylėjo savo žemę, taip dabar moterų ašaros mane vis labiau 
liūdnina...

SKAUTAS. Karalaitę, jei nori, tai aš pasakysiu, kad iš 
šios vietos kapus reikia iškelti kitur. Aš pasakysiu, kad kara
laitė skundėsi...

KARALAITĖ (pertraukus jį). Ne, nereikia to, gerasis jau
nuoli. Čia ilsis mirusieji. Negalima jų liesti. Žinau, kad tu 
myli Lietuvą taip, kaip lietuviai Vytauto laikais. Bet, dabar 
reikia kitokių tvirtovių. Prieš dabartinius ginklus neatlaikys 
mano žemių kalnas. Dabar reikia, kad kiekvienas lietuvis savo 
krūtinėje turėtų tvirtovę, pilį. Pasakyk man, jaunuoli, ar daug 
lietuvių eis į karą, kai tėvynė pašauks ją ginti? Ar daug yra 
tokių, kurie šiandien dar save lietuviais vadina?

SKAUTAS. Trys milijonai dar tavo vardą žino. Trys mili
jonai eis ginti tave nuo pavergėjų piktųjų.

KARALAITĖ. O... tai daug!... Tai jūs būsite nenugalimi. 
Tik turėkite tokios dvasios, kaip tie, kurie sukasė šį piliakalnį, 
ir jūsų niekas nenugalės. Būkite tokie tvirti savo širdyje, kaip 
Kęstučio kardo plienas ir aš visuomet būsiu laisva. Kai galėsiu 
nukeliauti į Trakus, į seną Gedimino pilį, tai pasirodysiu ten 
jums ir visuomet būsiu su jumis.

Pasakyk man, jaunuoli, ar ištesės dabartiniai Lietuvos 
vaikai apginti savo ir mano laisvės rūmus?

SKAUTAS. O taip, visuomet. Aš pasitikiu savim ir savo 
broliais ir sesėmis skautais, nes jie augina naują lietuvių kartą, 
kuri už nieką nesutiks parduoti savo laisvės. Jie dės aukų tiek 
pat daug, kiek dėjo ir gyvens laisvi. Laisvėje gimę jie laisvėje 
tesutiks ir mirti, bet ne vergauti svetimiems. O, gražioji kara
laite, dabar kas metai atsilankius šioje vietoje jau neišgirsi rau
dų apie senus laikus, bet vien tik stiprybę semsimės iš tavo 
rūmų vietos. Mano brolių skautų Lietuvoje taip daug, ir mes, 
skautai, dar nieką nesame apvylę, tai neapvilsime ir tavęs. Tad 
ir aš skubu skelbti gandą, kad šiandien vėlių vakarą Karalaitė 
Laisvė suteikė man taip daug stiprybės ir sustiprino mane.

(Pirma nubėga skautas, paskiau pasišalina ir karalaitė).

■« APIE HIA PASO ►
„Mokslo dienos“ 7-8 numery įdėjo 

p. Babicko straipsnį „Paryžiaus įspūdžių 
nuotrupos“. Autorius tarp kitko rašo apie 
susitikimą su mūsų skautėmis ir skautais 
Berlyne ir Paryžiuje. Paklausykime, kaip 
jis apie tai pasakoja.

„Nebuvo miesto, kur nebūčiau sutikęs 
lietuvių. Berlyne plačioj alėjoj „Po lie
pomis“ — būrelis skaučių.

— Iš kur?
— Iš Pietų Prancūzijos, bet faktiškai iš 

Olandijos...
Reikėjo matyti jų įdegusius veidus, 

girdėti jų krykštaujantį juoką... Tai bu
vo gyva tikroji Lietuva Berlyne!

Ogi Paryžiuj, Eliziejaus laukuose, eina 
du skautai. Na, žinoma, lietuviai!

— Ar girdėjot, ką lenkai padarė Lie
tuvos žemėlapiui? — klausia.

Pasirodo, aš nieko negirdėjau apie 
tarptautinį skandalą, kai lenkai suplėšė 
Olandijos stovykloj Lietuvos žemėlapį su 
okupuotu Vilnium. Paskum atsiprašę ir 
užmokėję 5 guldenus, kuriuos skautai pa
skyrę... Vilniui vaduoti.

Gerai! Taip lenkams ir reikia.
Jų čia su raguotomis kepurėmis visur 

buvo apsčiai matyt, bet jie tebuvo tik 
šešėlis, palyginus su trykštančiais svei
kata ir energija lietuviais“.

Tos pačios „Mokslo dienos“ skyriuje 
„Darbai ir Dienos“ duoda žinelių iš skau
tų gyvenimo. Žinelėje iš Lazdijų rašoma:

„Skautai pradėjo nepaprastai aktyviai 
telkti narius. Beveik visi gimnazijos ber
niukai, o ypač žemesnių klasių, yra 
skautai“.

Tai džiuginanti žinia. Tikėsimės, kad 
lazdijiečiai ne tik skaičiumi bus gausūs, 
bet ir savo skautiškumu pavyzdingi.

Žinelėje iš Rokiškio pranešama:
„Skautų kooperatyvas stipriai veikia. 

Galima gauti knygoms 10’/» nuolaidą ir 
kt. mokslo reikmenų“.

Na, o kaip veikia skautų kooperaty- 
vėliai kitose gimnazijose? Ten, kur skau
tai savo kooperatyvėlių neturi, ar negal
vojama juos įsteigti?

Lietuvos moterų tarybos mėnesinis 
žurnalas „Moteris ir Pasaulis“ š. m. rug
sėjo mėn. numery įdėjo L. Žemgulienės 
straipsnį, pavadintą apie „Skautybę ir 
skautus“. Straipsnis pailiustruotas dviem 
nuotraukomis iš skaučių stovyklinio gy
venimo.

Straipsnio autorė, trumpai supažindi
nusi skaitytojas su skautų organizacijos 
tikslais, pereina prie Lietuvos skautų. 
Kalbėdama apie tai, ką mūsų skautai ir 
skautės padaro savo krašto garsinimui 
užsieniuose, autorė rašo:

„Mūsų skautės ir skautai pasitarnauja 
savo tėvynei, gražiai atstovaudami Lietu
vos jaunimą užsieniuose. Lietuvos skau
tės ir skautai yra aplankę įvairių tautų 
skautus, jų stovyklas, ir palikę gražiau

sių įspūdžių. Glaudus bendradarbiavi
mas lietuvių skaučių su latvių ir kitų 
artimesnių valstybių skautėmis yra nema
žas kultūrinis darbas, o ypač propagandi
nis. Kartais iš vieno asmens gražaus pa
sirodymo susidaro gražus įspūdis ir 
apie visą tautą, o jau ką kalbėti apie visą 
skautų draugovę, kuri gražiai pasiruošusi- 
ir skautiškai nusiteikusi nuvažiuoja į di
džiules tarptautines skautų stovyklas, at
stovaudama savo tautos skautams. Lie
tuvaitės skautės, su mūsų gražiomis dai
nomis, šokiais, o ypač su žavėtinais tau
tiniais rūbais, visur yra palikusios neiš- - 
dildomo įspūdžio kitataučių tarpe. Jų 
dainų pasiklausyti, žaidimų pasižiūrėti, 
rūbais pasigėrėti paprastai susirenka bū
riai visuomenės.

Mums gerai žinoma, kaip daug Lietu
vai patarnavo didysis skaučių ir skautų 
sąskrydis Palangoje 1933 metais,- į kuri 
buvo atplaukę anglų skautų vadai. Ir 
šiandie Anglijoj visuomet šiltai minima 
Lietuva ir vaišingi Lietuvos skautai. Pa
saulio skautijos įkūrėjas Baden-Powellis 
Lietuvos skautus stato net pavyzdžiu ki
tų tautų skautams. Vienas žymus Lietu
vos diplomatas visai užtarnautai yra pa
sakęs apie šį anglų priėmimą: „Kiek lai
ko, pastangų ir lėšų reikėtų išeikvoti 
mūsų diplomatams, kad tiek daug pakė
lus Lietuvos vardą svetimtaučių akyse ir 
laimėjus tiek simpatijos savajam kraštui, 
kiek yra padarę skautai per keletą va
landų“.
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J. Paulėnas.

TELEFONUOS PAGRINDAI
(Tęsinys iš Nr. 15).

Elektrovarė jėga ir srovė.

Iki šiol visą laiką kalbėdami turėjome 
galvoje tik elektros srovę, o elektrovarės 
jėgos visai neminėjome. Kalbėdami apie 
srovę matėme, kad ji teka laidais pana
šiai kaip vanduo vandentiekio vamzdžiais. 
Puikus dalykas tas vandentiekis: gyveni 
nors keliasdešimtajame namo aukšte, bet 
panorėjęs gerti, pasuki tik sienoje įtaisytą 
kraną, vanduo šnypšdamas veržiasi į pa
kištą stiklinę. Ar tu, mielas skaitytojau, 
pagalvojai, kas priverčia tą vandenį tekė
ti, juk jam reikia taip aukštai pasikelti? 
Atsakymas trumpas: jėga, vandens varo
moji jėga (siurbliai) priverčia tą gaivi
nantį skystį — vandenį — visur pasiekti 
rriūs.

Dabar nukreipkime akį nuo vamzdžio 
(kuriuo bėga vanduo) į vielą. Ta viela, 
lygiai kaip ir vamzdžiu, bėga ne vanduo, 
ne vandens srovė, bet elektra, elektros 
srovė.

Kaip svarbus _ trokštančiam vanduo, 
taip svarbi yra elektriniam prietaisui 
elektros srovė. Mes perduodame kalbą, 
mes girdime kalbą tik srovės dėka. Kas 
gi tą elektros srovę mums atvaro? Niekas 
kitas, kaip tam tikra jėga, elektrovare jė
ga (evj) vadinama. Josios dėka srovė 
pasiekia didelius atstumus.

Jei gaisrininkas švirkšdamas vandenį 
nori pasiekti tolimesnį užkampį, reikalin
ga, kad tą vandenį su didesne jėga spaus
tų jam į žarną. Norint, kad elektros sro
vė pasiektų tolimesnį abonentą, reikalin
ga ją labiau varyti, t. y., didinti elektro- 
varę (evj) jėgą arba įtampą (dažniausiai 
taip ir vadinsime).

Nuo elektros srovės labai įšyla laidai 
(tuo principu remiantis daromos elektri
nės virtuvės ir t. t.). Tą reiškinį linijoje 
pašalinti galima šiaip: 1) padidinus laidų 
skerspiūvį ir 2) srovės sąskaiton padidi
nant įtampą (evj).

Didinti laidų skerspiūvį — brangus 
būdas. Linija, kurioje laidai būtų stori 
kaip dešros, kainuotų milžiniškas sumas.

Antras būdas geriausias. Jei mes visai 
sumažinsime srovę, vadinasi, laidu ji bėgs 
visai mažytė (kaip per šiaudelį vanduo) 
ir tuomet mums nereiks storų laidų — 
pakaks plonos vielos: juk ją mažytė sro
vė neperdegins, bet, kad būtų pakanka
mai didelė energija, padidinkim srovės 
sąskaiton įtampą. Tas įtempimas pajėgs 
nugalėti visas pakeliui sutinkamas kliū
tis (varžą) ir nustums mums tą srovę toli 
pas kitą abonentą. Vadinasi, mūsų mik

rofono grandinėj pakaks ir dviejų ele
mentų.

Dabar kyla klausimas, kaip padidinti 
įtampa (iš elementų susidarys tik trys 
voltai), nes du elementai nepajėgs mums 
tą srovę toli nustumti? Tam tikslui yra 
išrastas transformatorius, kurį telefonijoje 
vadinsime indukcine rite. Indukcinės ri
tės savumus ir veikimą matysime žemiau. 
Jos dėka įtempimas padidinamas iki rei
kiamo galingumo.

Indukcija.
Indukcija reiškia elektros įtaką į lai

dininką, tačiau ją labiau suprasime iš
nagrinėję šį pavyzdį.

Savo kambarėlyje pastatykime skersai 
stalą. Viename to stalo gale padėkime 
galvanometrą (G). Turėdami vielos riti
nėlį (geriau izoliuotos), vieną jo galą pri
junkime prie galvanometro gnybtų, o to
liau vyniokime prie sienos ir čia įtvirtin
kime prie izoliatoriaus (popieriumi ap

23 brėž. 25 brėij.

sukta vinelė). Įkalkime toj pačioj sienoj 
už 10 -15 cm kitą izoliatorių ir apsukę 
viela, tęskime atgal prie priešingos sienos. 
Priešingoje sienoje padarę tą patį, pri- 
veskime laidą (vielą) prie galvanometro 
gnybto ir prijungę nukirpkime (23 brėž.). 
Taip pat laidą nutieskime kitame stalo 
gale, tik čia vietoj galvanometro prijun
kime elementų bateriją (E) ir raktą (K). 
I ir II grandinės turi būti kuo arčiausia 
viena nuo kitos.

Suvedus grandinę, t. y., nuspaudus 
raktą (K), iš baterijos pliuso srovė lai
dais bėgs per raktą į baterijos minusą. 
Bet žiūrėkite! Vos paspaudėm raktą, kaip 
H grandinėj staiga sujudėjo galvanometro 
rodyklė ir netrukus sustojo kaip buvusi, 
nors srovė I grand, visą laiką teka.

Išjunkime raktą (K). Nuostabu! Iš
jungiant, II grand, galvanometro rodyklė 
vėl susiūbavo, tačiau į priešingą pusę.

Tą bandymą kartodami matome, kad I 
grand, raktą nuspaudus, galvanometro 
rodyklė (II grand.) švysteli į vieną pusę, 
atjungiant į kitą. Ką tai reiškia?

Prisiminkime, kad tekant elektros sro
vei apie laidininką susikuria elektrinis 
laukas. Esant pastoviai srovei, tas laukas 
pastovus, nekinta. Bet suvedant grandi
nę arba ją išjungiant, elektrinis laukas 
gimsta arba nyksta; vienu ir kitu atveju 
jisai sujuda, pasidaro lyg panašus į kin
tamos srovės lauką. O toks kintamas lau
kas sukuria laidininke (kuris yra tame 
lauke) elektrą. Pastovios srovės laukas 
neturi indukcijos savumų. Taigi II grand, 
gausime kintamą srovę (todėl ir buvo ne
pastovūs galvanometro svyravimai).

Jei mūsų raktas (K) būtų kokia nors 
varža, kuri srovei tekant keistų savo pa
sipriešinimą (kaip mikrofonas kalbant), 
tuomet į II grand, „indokuotųsi“ visą lai
ką kintamoji srovė. Varžai didėjant, sro
vė II gr. eitų į vieną pusę, mažėjant — 
į kitą. I ir II grandinėse srovės ir įtam
pos dydžiai bus vienodi, tik vienur srovė 
nuolatinė, o kitur kintama.

Pastebėta, kad jeigu sudarant II grand, 
padaryti ne vieną, bet daug vijų ir po to 
tik antrąjį vielos galą prijungti prie gal- 
vancmetro, tai II gr. srovė bėgs mažesnė 
negu I gr., bet už tai įtampa pasidarys 
tiek kartų didesnė, kiek kartų daugiau 
vijų yra II gr. Tuo principu yra pagrįsta 
ir įvesta telefonijoje indukcinė ritė.

Indukcinė ritė.

Norėdami kalbėtis su toli esančiu abo
nentu, turėjome didinti srovės stiprumą, 
nes pastaroji dėl įvairių linijos nuostolių 
(laidų įšilimas, spinduliavimas ir t. t.) 
negalėjo abonentą pasiekti. Didindami 
srovę susidūrėm su nepatogumu, būtent, 
su laidų įšilimu. Įkaitę laidai sudegina 
izoliaciją ir net patį laidą perdegina. Kad 
galėtų to išvengti, reikia linijos laidus 
pakeisti storesniais, kurie nuo bėgančios 
srovės neįkaistų. Mes žinome, kad kuo 
storesnis laidas, tuo daugiau auga linijos 
įrengimo išlaidos. Nuo šitokių nepatogu
mų išgelbsti mus indukcinė ritė.

Indukcinė ritė susideda iš „šerdeso“ 
Fe, pirminės (I) ir antrinės (II) apvijų 
(24 brėž.). Šerdesas daromas iš ryšulėlio 
minkštos geležies vielelių, padengtų laku, 
kurio bendras diametras sudaro apie 1,5 
cm. Ant „šerdeso“ užmaunama kartoninė 
tūtelė, o galuose dvi medinės ripkelės. 
Ant tūtelės paviršiaus užvyniojamos (I 
apvija) 2-3 eilės storos izoliuotos vielos, 
kurios diametras 0,5 -1 mm, vijų skaičius 
200 - 300, varža 1-2 omų. I apvija pa
dengiama popieriaus sluoksniu ir po to 
vyniojama II apvija (brėž. 25). II apviją
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sudaro plona 0,2 mm diametro viela; vijų 
skaičius 3.000 - 4.000, varža 200 - 300 omų. 
Kiekvienos penkios vijų eilės padengia
mos popieriumi. Ritės viršus aptraukia
mas popieriniu apvalkalu. I ir II apvijų 
galai išvedami ritės paviršiun ir jungiami 
prie bendros schemos: I gr. — prie mik
rofono, II gr. — prie telefono.

Serdesas ritės vidun dedamas dėl to, 
kad elektromagnetinis laukas labiau kon
centruotųsi, tuo pačiu II gr. indukuotųsi 
daugiau srovės.

Indukcinės ritės gedimai.

Gedimai indukcinėj ritėj pasitaiko la
bai retai. Jei jau pasitaiko, tai dažniau
siai nutrūkę išoriniai ritės galai, rečiau 
esti nutraukta ritėje apvija. Kad galėtų 
Įsitikinti, ar sveikos I ir II grand., pakan
ka vieną ritės galą prijungti prie bateri
jos ir telefono, o antruoju galu liesti ba
terijos antrąjį gnybtą. Suvedant ir nu
traukiant grandinę, telefone turi girdėtis 
čirškėjimas (jei apvija sveika).

Dvipusė telefono ir mikrofono pasikalbė
jimo schema.

Žinodami telefono, mikrofono ir induk
cinės ritės paskirtį ir veikimą, pažiūrėki
me kaip atrodo naujoji pasikalbėjimo 
schema (26 brėž.).

Si dvipusė pasikalbėjimo schema susi
deda iš pirminės ir antrinės grandinių 
(kiekvienoje stotyje). Į pirminę grindi
nę įeina: baterija, pirminė indukcinės ri
tės apvija, mikrofonas ir kalbos raktas.

Kad galėtų perduoti kalbą iš pirmos 
stoties į antrą, reikia nuspausti kalbos 
raktą ir kalbėti prieš mikrofoną. Nuo 
oro bangų mikrofono membrana virpės. 
Jos slėgimas į anglies grūdelius tai ma
žės, tai didės, ir tuo pačiu keisis iš bate
rijos einančios srovės laidumas (varža). 
Todėl per mikrofoną praeis tai stipresnė, 
tai silpnesnė srovė, kuri pirminėj induk
cinės ritės apvijoj sukurs tokį pat nepa
stovų elektromagnetinį lauką.

Magnetinės linijos tai išeis iš ritės, tai 
vėl sueis į ją, kirsdamos antrines indukc. 
ritės apvijas. Toks magnetinių linijų 
kirtimas indukuoja (gimdo) antrinės 
indukc. ritės apvijose kintamą srovę. Ka
dangi vijų skaičius antrinėj grandinėj di
desnis, todėl ten gims srovė žymiai aukš
tesnės įtampos (II gr. bus žymiai dides
nė įtampa, negu I gr., užtat srovė II gr. 
bus mažesnė už I gr. srovę).

Kintamoji srovė iš II apvijos laidu 
nueis į antros stoties telefoną, į II ind. 
ritės apvijas ir grįš prie kito mūsų indukc. 
ritės II apv. gnybto. Kintamoji srovė, 
perėjusi per telefono elektromagnetą, keis 
jos stiprumą. Tas magnetinio stiprumo 
keitimas atsilieps į membraną, kuri vir
pės lygiai taip pat kaip virpa pirmoj sto
ty mikrofono membrana ir išduos tuos 
pačius garsus (klausytojas girdės mūsų 
kalbą).

Kalbant į mikrofoną, mūsų telefonas 
kartos mūsų kalbą, kadangi jis yra nuo
sekliai įjungtas į grandinę su telefonu

II I H A ISIIAIIK
iš lordo Baden - Powellio vadovėlio skautėms „Girl Guiding“, kurį į mūsų 

kalbą išvertė pasktn. A. Saulaitienė

SKAUTĖ YRA LADY.
Ką reiškia žodis „lady“? — Štai, ką 

kartą mačiau traukinyje. Visos vietos 
buvo užimtos, kai daili mergaitė įlipo. 
Sužeistas kareivis, aprišta koja ir pa
sirėmęs lazda, sunkiai atsistojo ir pa
siūlė mergaitei savo vietą. Mergaitė 
patogiai atsisėdo ir nepažvelgė į ka
reivį, nei pasakė žodelį. Tada išblyš
kusi moteris pakilo ir pasakė jam: 
„Man lengviau stovėti kaip jums; jūs 
esat sužeistas, gindamas mane“.

Viena iš šių dviejų buvo lady. Ar 
gali atspėti kuri?

VARLĖ GRIETINĖJE.
Žaidžiant gali daug išmokti. Daž

nai tenka pralaimėti, bet todėl nereikia 
nei pykti nei jaustis nelaiminga, nes, 
būdama skautė, tuojau pasveikini lai
mėtojus ir pamiršti nustoti geros nuo
taikos.

Bet ne kiekvieną žaidimą pralaimi. 
Dažnai atrodo, kad viskas nukreipta 
prieš tave ir nėra jokios vilties lai
mėti, bet staiga, visai trumpai prieš 
galą, priešinga pusė nuvargsta arba 
apsileidžia, ir tu laimi. Mat, svarbu 
nenustoti vilties ne tiktai žaidžiant, 
bet ir šiaip gyvenant. Ypač skautė 
neturi nusiminti.

Vieną dieną dvi varlės išėjo pasi
vaikščioti, priėjo dubenį su grietine ir 
užsižiopsojusios įkrito. Viena varlė, 
galvodama, kad pakliuvo į savotišką 
vandenį jr neišsimėka mėginti plaukti, 
paskendo, nes jai nepakako drąsos. 
Antroji varlė visomis jėgomis stengėsi 
laikytis grietinės paviršiuje. Kaip tik 
tuo momentu, kada jai atrodė, kad vis
kas žuvo, įvyko keistas reiškinys: be
siblaškydama po dubenį varlė susuko 
grietinę ir sveika atsidūrė sviesto kal
no viršūnėje!

Jei nieko kito neišmokai iš skauty- 
bės, pamėgink bent atsiminti šią mažą 
pasaką. Jausdama, kad darbas nesi
seka, pagalvok apie varles ir ištverk 
iki galo.

kito aparato. Bėgančioji srovė lygiai už
kliudys abu telefonu.

Pastaba: I gr. baterija lauko aparatuo
se susideda iš 2 elementų. Tinkąs darbui 
elementas privalo turėti ne mažiau 1 vol
to įtampos arba */« ampero srovės. Jų 
stovį tikrinti reikia su voltmetru arba 
ampermetru.

LAIMINGOS TARNAITĖS 
DIRBDAMOS DAINUOJA.

Kažkas manęs neseniai klausė, ko
dėl tarnaitės dirbdamos nuolat niū
niuoja. Deja, negaliu pasakyti tikros 
priežasties, bet man patiktų girdėti jas 
dainuojant, nes žmonės, kurie dirbda
mi dainuoja, matyt, negalvoja, kad jų 
darbas sunkus arba nepakenčiamas.

Prieš kurį laiką lankiau lėktuvų 
dirbtuvę. Dirbtuvės vedėjas paragino 
darbininkus laisvu laiku sudaryti or
kestrą ir parūpino pinigų instrumen
tams, gaidoms ir kt. įsigyti.

Pramokę šį tą vyrai, kaip ir visi 
muzikos mėgėjai, panorėjo griežti kla
siškus veikalus, bet vedėjas pasakė: 
„To nebus. Griežkite paprasčiausias 
daineles, tik žiūrėkite, kad jos būtų 
linksmos“.

Be to, vedėjas liepdavo griežti, kai 
darbininkai eidavo į darbą. Muzika 
gerai paveikdavo nuotaiką, ir darbi
ninkai atlikdavo savo darbą niūniuo
dami ir švilpdami girdėtas daineles. 
Darbas būdavo geresnis ir žymiai grei
tesnis.

Taigi, nelaimingos skautės, privers
tos žaisti nuobodžius žaidimus ir dirbti 
sunkų skautišką darbą, turi turėti 
kažką, kas jas palinksmina. Jos turi 
išmokti kelias daineles, dainuoti, niū
niuoti ir švilpti jas, kol pasidaro 
lengviau.

KAIP SURUOŠTI SKAUČIŲ 
PASIRODYMUS.

Pasirodymų tikslas dvejopas; pir
ma, žiūrovai turi pamatyti, kad skau
tės atlieka naudingą darbą ir, antra, 
pačios skautės turi išmokti drausmin
gai vaidinti. Visi vaidinimai turi žiū
roves ir vaidintojas auklėti skautiška 
dvasia.

Pasirodymams geriausiai tinka to
kios specialybės ir darbai, kuriais vai
dinanti draugovė daugiausiai pasižymi. 
Pasirodymų forma turi būti dramatiš
ka, kad sukeltų susidomėjimą ir ryš
kiai parodytų jų praktišką vertę.

Namų vaizdelis gali būti labai sma
gus; pavyzdžiui, skautė palieka vie
na namie ir turi prižiūrėti savo mažus 
broliukus ir sesytes. Ji sėkmingai nu
gali visus sunkumus, ir grįžę tėvai ja 
patenkinti. Stovyklos vaizdelį nesunku 
pagyvinti linksma dainele.

Šių ir panašių pasirodymų progra
mą drąsiai galima pavesti pačių skau
čių vaizduotei ir skoniui.^ Galima pa
vaizduoti draugovės darbus ir judėji
mo tikslus ir palinksminti žiūrovus 
tarp rimtesnių vaidinimų.
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Šventyklos varpas dažnai vis gaudžia, 
Žinią jis skelbia linksmą ar graudžią; 
Apleisto kapo niekas nedabina, 
Nežiba žvakės, nepuošia jurginai. 
Tu, skaute, gerą padaryk darbelį:

VĖLINĖS
Nuravėk žolę, pastatyk kryželį. 
Vėlinių dieną uždek nors žvakutę — 
Te ji švies apleisto kapo vėlei, 
Kad nuo jo nors minutei 
Pasitrauktų tamsieji liūdesio šešėliai.

Viekas
Dabar visuose laukuose labai nuo

stabu ir įdomu. Geltoni miežiai ir 
kviečiai su pabąlusiomis avižomis 
nuėjo rugių pėdomis į klojimus. Pa
liko visi laukai, kaip rugienos. Pie
vose kupstai taip pat geltoni. Žolės 
keičia spalvas ir bąla.

Dabar aiškiai jau ima skirtis gel
tona spalva ir rudenio pilkuma. Me
džiuose irgi tas pat matyti.

Vėjas karstosi po margutėlaičius 
lapų vainikus ir ardo juos mėtyda
mas žemėn.

Už tat senis Ruduo pasidarė sau 
laisvę, prasiskynė sau ilgus ilgiau
sius takus. Dabar jam niekas tolu
mos neužstoja ir iš labai toli viskas 
matosi.

Gražus geltonas laukas. Pakrašty
je krūmai keroja. Beržas moja kaž
kam geltonomis kasomis.

Alpukas iš karto nenori tikėti. Bet 
juk tikrai — tai gandras Raudonko- 
jis. Jis vaikšto nuleidęs galvą ir Al
pukas girdi jo žodžius:

Buvo vasarėlė 
džiaugsmo taip tyručio — 
Tėviškėj ar gali 
kas geresnio būti?
Čia plačioj šalyje 
viskas gražiai žydi, 
žmonės vargo dienas

o4£pako sapnas
dainomis palydi. 
Čia norėtųs būti, 
bet dienelės sprunka — - 
iš ilgų teliko 
rudeninės trumpos. 
Ačiū tau, Alguti, 
kad mane mylėjai, 
kad senas akėčias 
man medin įkėlei. 
Kol aš vėl sugrįšiu, 
tu paauk didutis! ,
Tą pat palinkėsiu 
ir visiems vaikučiams!

Kaip lengvas pūkas, iš aukštai nu
sileidžia kregždutė Lakūnėlė. Ji tik
ra lakūnėlė — juk taip gerai moka 
lakstyti. Apmeta akimis laukus.

Pažiūrėjus laukuos, soduos 
tuoj štai matyti 
senio Rudenio šaukliai. .. 
Vyt, vyt, vy-ti!
Bunda saulė mylima 
vis liūdnesnė rytą — 
spindulėlių šilimos 
tuoj nebematysim.

Štai ir senis Ruduo pasirodo. Tas 
pats, apie kurį Lakūnėlė sakė. Ruduo 
senutis, susilenkęs ir dideliausiu mai
šu nešinas dingsta tolumoje.

Bet štai atbėga visi Alpuko drau
gai ir draugės. Štai Stepas, Jūra, Lai
ma, Domukas ir kiti, su kuriais Al
pukas žaidžia, pasakas sako ir laik-

hud.aių Barn. Dainius.

raštelius skaito. A, tai šie visi Alpu
ko pažįstami jaunieji skautai.

Stepas.
Gaila man labai, 
kad saulutė skirias •— 
su mumis vis būti 
nejaugi nubodo?..

Lakūnėlė.
Kur vėjelis iš laukų, 
kad Šiaurys vis kelias?
Pamiškėj vėl mirė vienas 
vasaros žiedelis...
Pasakysiu atvirai 
(Tu, Laimute, klausei):
— Gera būti ne namie, 
bet namuos geriausia.
Aš dėkinga su šeima 
privalau tau būti — 
per tave jie tik užaugo 
iš mažų didučiai.
Vėl vėjelį atvesiu, 
žaisim vėl ant pievų. 
O iki jį surasiu — 
visiems su Dievu!

Laima pamoja rankomis Lakūnėlei. 
Laimai patinka beržai — ji ir dabar 
turi nusilaužiusi pageltusių beržo 
šakų.

Laimingiausios tau kelionės, 
Lakūnėlė brangi — 
be tavęs paliks nuobodžios 
tėviškės palangės.
Nors nubudusi anksčiausiai,
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Kai ateis vasarėlė ir miškai žaliuos, bus tautinė mūs stovykla: 
pulkai vėliavų plevėsuos.

kai visi dar guli, 
jau mačiau tave iš pievų 
grįžtančią namulio.
O lizdely mažutėlius 
taip buvau pamėgus, 
kad vos rytą tiktai kėlus 
jų pasveikint bėgau.
Naują kluoną pastatysiąs 
sako mano dėdė, 
kad tik linksmintų kregždutės 
mūsų vienasėdį.

Laima prišoka prie Lakūnėlės. 
Staiga didžiausiu triukšmu uždusęs 
įpuola vidurin žvirblis Juodsnapiu- 
kas.

Pavargau skubėdams baisiai...
Ne, ne, ne!.. Tai dar nebaigta------
Ei, žiūrėkit, į tą pusę, 
pamatysit vieną daiktą!
Bet gražiai priimkit svečią, 
kurs pas jus šitai atvyksta.
Kuo gražiausiai! Štai ir jis jau — 
mūsų sodų... giesmininkas!
Visi sužiūri į tą pusę, kur Juod- 

snapiukas rodo į krūmus, iš už kurių 
pasirodo Šnekutis, visus mylįs ir visų 
mylimas sodų gyventojas. Visi juo
kiasi iš Juodsnapiuko, kurs dabar 
sprunka į šalį.

Teisingai, Šnekutis visų mylimas 
sodų gyventojas. Tik Alpuko sode 
jisai negyvena.

Brangi tėviškėle, 
o gimtoji pirkia ■— 
tave tesuprantam, 
kai jau reikia skirtis... 
Čia brangu man viskas, 
čionai žmonės mieli — 
tavęs niekas neatstoja, 
miela tėviškėle.

*
Jūs gal žinot, kad mane štai 
ir dabar kelionė laukia, 
bet į klonį tėviškėlės 
visada širdis tetraukia.
Negaliu pamiršti niekad, 
kur pavojai ne taip tyko, 
Lietuvos gražių sodybų

apsuptų liepų vainikais.
Užu gerąjį darbelį 
tau, Domuti, šimtas ačiū! 
kaip patogūs man nameliai 
ten, tarp liepų šimtamečių! 
Visagalio paprašysiu — 
kad jūsų tėveliai nepasentų, 
ir visi draugai mažieji 
gražų metą pagyventų!

Nuo krūmų pasigirsta tylus šlamė
jimas. Visi tyli ir bailiai pradeda dai
rytis. Aukšta, ledo drabužiais pasi
puošusi ir dar priejuostę prisipylusi 
ledų, moteris pereina per lanką ir 
nueina Rudenio pėdomis. Ji šalta, 
kaip šaltas gilaus rudens rytmetys.

Domukas. 
Tai Šalna piktoji. . . 

Laima. 
Viešnia Rudenio klastinga . ..

Toli pasigirsta ūžesys. Keistas ir 
purtantis. Ūžesys vis didėja ir šit pro 
šalį praūžia Siaurys. Sauja geltonų 
beržo lapų nukrenta ir viskas vėl 
nutyla.

Domukas. 
Linksma buvo... 
nebeliko 
nė gražių dienų saulėtų. 
Kaip jų gaila... 
Vasarėlė, 
kad paliktų — visi norėtų! 
Visko stinga: 
šilimos, 
Vasarėlės džiaugsmo stinga. 
Paskutines »
gėles skina
rankos Rudenio klastingos... 
Nusibos mums 
dainos Šiaurio... 
kas tuščius belinksmins sodus? 
Be tavęs, 
Šnekuti mielas, 
slinks mums mėnesiai nuobodūs. 
Pasakyk verčiau, 
Šiaurini:
— Savo šalčiais nebeniršiu. — 
O tavęs,

Šnekuti sodų, 
vieni likę nepamiršim! 
Taip, Šnekuti mylimasis, 
mes visi sugrįžtant lauksim!

Jūra nusiminusi. Jai gaila Šneku
čio išskrendančio ir kad beržo jau 
geltonos kasos.

Ir, Domuk, 
juk tu tiesą pasakei: 
mes visi, visi — Aliukas, 
ir Stasiukas ir Elytė 
savo mylimo Šnekučio 
pasiilgsime labai.
Juk visus mes paukštelius, 
kaip mylėjom, taip mylėsim. 
Aš žadu — kiekvieną rytą, 
kai kalbėsiu poterėlius, 
nuo savęs visad pridėsiu: 
— O, Dievuli! Tu galingas! 
Mama sakė, kad Tu leidi 
rytą žemei šviesią saulę 
išsiilgusiai išvysti. — 
Leisk, Kūrėjau, ir Šnekučiui 
ir kregždutei Lakūnėlei 
ir visiems, visiems paukšteliams 
vėl atgal pas mus sugrįžti!

A, štai ir vyturėlio Kuodučio esa
ma! O, be jo niekur neapsieinama... 
Kas gi pirmutinis prašnekina ir pa
budina laukus, jei ne vyturėlis Kuo- 
dutis? Jis dabar, kaip ir paprastai 
pasilipėjęs ant akmens.

Kad mane tebevilioja 
žalios lankos Lietuvoj 
ir dangaus melsvieji plotai, 
tai laukų plačiųjų vaikui, 
tai Tadukui mylimam 
negaliu nepadėkoti.

*
Atsitiko 
vasarėlę, 
ten lankoj, prie seno gojaus, 
aš, lig gyvas, 
nepamiršiu 
tokio grėsusio pavojaus. 
Išėjau aš 
pamedžioti, 
palikau lizde mažyčius — 
nugirdau štai 
nuo dirvono 
baisų riksmą, iš netyčių... 
Bet Tadukas 
geraširdis 
čia užėjo mano laimei.
Ką mačiau 
aš prie lizdelio — 
vos nenumiriau iš baimės... 
Na, galvoju

• beskubėdams, 
kas čia triukšmą kelti ima? 
O gi žiūriu — *
šitai Rainius, 
tas nenuorama kaimynas. 
Šis nenuorama, 
besotis 
jau seniai vaikelių tyko... 
Bet išgelbėjo 
Tadukas 
nuvarydamas plėšiką.
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Aš sakau, kad visos geros — 
ką seniai noriu sakyt — 
visos tavo meto draugės 
ir visi draugai tavi.

Tadukas.
Mums gerais sakė būti 
ir mūs draugininkas ir tėveliai, 
tik gerais darbais nuklotas 
mūsų laimėn veda kelias. 
Visus paukščius, gyvulėlius 
visada draugais turėti, 
o kiekvieną savo draugą 
mokam gerbti ir mylėti.
Kas pakviestų laukuos artojus — 
jei negrįžtum, ką daryti?..
Ir todėl atgal tėvynėn 
vėl visus sugrįžt prašyčiau! 
Paukščiai jau rengiasi apleisti. Al- 

pukas pastebėjo, kaip Kuodutis ko
jele nubraukė nuo akių ašarą. Zylutė 
savo triukšmu sudrumstė šitą nuo
taiką. Ji visada vikri ir linksma, ji 
niekur tėvynės neapleidžia.

Pasiruoškit!
Štai ateina 
visų gerbiamas svetelis! 
Lai gėlytėm 
tik jo garbei 
išbarstytas būna kelias.

Visi nusiramina ir sužiūri į miš
kelį. Tai ir vėl tas pats Juodsnapiu- 
kas. Jis didelis juokdarys. Dabar, 
išgirdęs, ką Zylutė pasakė, net išsi
gando.

Stasiukas.
Na, kad tu ir nesulauktum... 
Ar tiktai svetelis šitas?
Tai nenuorama! Vis lenda — 
nei jis kviestas, nei prašytas.

Laima.
Jūs nutilkit!

Jam kalbėti leidžiu aš.
Gal ir mūsų Juodsnapiukas 
ką nors nauja čia praneš.

Juodsnapiukas.
Taip... nekviestas, neprašytas... 

O tegu tik jus palieku, 
viskas vėjais išlakstytų, 

be manęs neliktų nieko. 
Bet nesantaiką palikim, 

tegu ją bala kur ima...
Štai — linkėjimų iš pelkių 

pilnas didelis vežimas!

Einu aš 
per Stepo pievą. 
Girdžiu — gervės mane kviečia: 
— Kuo geriausių linkėjimų, — sako, 

. — perduok
nuo mūsų draugams mažiesiems.

Išsigąstu 
ir sustoju. 
Ką gi aš turiu sakyti? 
Nežinau net, kur gyvena 
Laima, Jane, nei Jurytė.

— Pasveikink ir Stasiuką, 
mano prietelius jis senas.

Jie visi 
nuo čia į pietus

pagiry kartu gyvena.
Tai ir viskas.

Jei yra čia
tie skautai, kurių aš klausiau, 

dar nuo ančių... nuo žąsų 
daug linkėjimų geriausių!

Juodsnapiukas nori žemai žemai 
nusilenkti. Bet jis vis juokdarys. Be
silenkdamas nusirita nuo akmens. 
Ak tu, Juodsnapiukai, tu visuomet 
toks pat. Visi paukščiai kregždutę 
Lakūnėlę išrenka skautams padėkoti 
už linkėjimus ir dar visų vardu atsi
sveikinti tolimon dausų kelionėlėn 
besiruošiant.

Lakūnei ė.
Jau sudie, skautai brangūs! 
Padėkot jums žodžių stinga 
už gerus tuos jūsų norus 
ir linkėjimus širdingus.
Mes dėkingą siunčiam žodį 
jūsų vadams, tėveliams, mamytėms, 
kad jie daug padėjo vargo 
jūs geručiais užauginti.
Išmokino mylėt Dievą ir tėvynę, 
ir visiems, visiems, visur 
vien tik gera tedaryti!
Mes jums pažadam visi, 
kad vos tik Pavasarėlį 
ir tą mylimą Saulutę 
atgal grįžtančius išvysim — 
Tuoj visi ir mes tėvynėn 
į žalias tėvų sodybas 
tik dėl jūsų mes sugrįšim!

Jūra.
Nusibos mums Rudens vėtros, 

šalti lietūs, 
tokie ilgi — —

įkyrės mums beklausyti, 
kaip Šiaurys laukų pusnynuos 
taip nuobodžias

dainas savo tedainuos...
Visi skautai.

Mes tik vieno paprašysim, 
vis prašysim —

mylimi sparnuočiai, mūsų, 
išsiilgusių vaikučių 
nepamirškit niekados! »

Visi jaun. skautai sustoja būreliu 
ir moja rankomis. Paskui sudaro pus
ratį. Išlekią į dausas paukščiai pasi
kelia ir skrenda. Skautai ir Lietuvo
je pasilieku žiemoti paukščiai iš- 
skrendantiems dar vis tebemoja 
sudie.

Toli rudeniniais laukais, ligi pat 
miškų, nuaidi Jūros ir visų skautų 
dainos. Taip pat toli dar daugiau 
matyt išlekiančių paukščių. Jų di
deli būriai pasikelia ir skrenda.

Bet čia dinktelėjo Alpukui viena 
įdomi mintis — o kodėl paukščiai 
Alpuko nepaminėjo ir jam sudie ne
pasakė? A, dabar Alpukas atsimi
nė... Tai tikrai tik todėl... Ak, jis 
buvo toks negeras paukšteliams, jų 
nemylėjo, lizdus išdraskydavo kur 
pakeliui atrasdamas. Štai dėl ko 
paukšteliai jam sudie nepasakė. Nuo 

dabar jis pasiryžo būti geru ir paukš
telių draugu: jis bus skautas ir paukš
telių draugas.

Aukštai aukštai dar matosi skren- 
dą paukščiai ir girdėti žemėn sklin
danti jų nuostabi atsisveikinimo 
giesmė:
Sudie, tėvyne! Melsvoj padangėj, 
kur matos dausos, toli už rūko, 
šiandieną kelias per debesynus 
į tąjį kraštą jau pasisuko.
Nors širdys veržias dar čia gyventi, 
kur tiek ramumo lietuvio sielai, 
kur mielas namas, dirvonai, medžiai, 
kur net kiekvienas žiedelis mielas. 
Kur išgiedotos gražiausios giesmės, 
kur su dainomis širdys išlietos 
ir mūsų giesmės tenai skambėjo 
šiam mūsų kraštui taip numylėtam. 
Čia gimtas lizdas, čia savo sodai, 
čia pirmą žingsnį oran išmynėm. 
Kada sugrįšim čia išsiskyrę?..
Tave paliekam, sudie, tėvyne!*)

*) Eilėr. P. K-o.

Aš laisvoj tėvynėj mokytis galiu, 
nebereikia mokyt mamai, verpiant rateliu.

CKaip gi nemglėd?
Tik tėvynei meile liejas iš krūtinės 
ir vaikystė šypsos, lyg lankos žiedų, 
Tik tėvynės meile man širdis pa

tvinus, 
O, tėvyne! Mane džiugini tik Tu! 
Tavo linksmo veido žalumos nesi

keičia 
Tarp vingiuotų upių, ošiančių miškų, 
Kaip gi nemylėti tokios skaisčios 

žemės, 
Dėl kurios aš visa širdim gyvenu?..

Juozas Masiulis.
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VIENAS TARP LAUKINIŲ
Pagal N. Lebedevą parašė T. Šuravinas.

(Tęsinys iš 16 nr.).

Papuasų darbai.
Kai papuasai kiek priprato prie Mak- 

lajaus, jis pradėjo vaikščioti po jų kai
mus, kartais pasilikdamas ten ir nakvoti. 
Stebėjo jų gyvenimą ir darbus. Pamatė, 
kad jie ne taip gyvena, kaip europiečiai.

Svarbiausieji papuasų užsiėmimai — 
medžioklė ir žvejyba. Bet jie nemoka 
megzti tinklų, todėl gaudo žuvis dideliais 
krepšiais arba užmuša akmenimis, mėty
dami juos iš kranto į vandenį. Į me
džioklę eina su mediniais lankais ir strė
lėmis.

Kai kurių kaimų gyventojai verčiasi 
ir žemdirbyste. Sodina cukrines nendres, 
bulves, tabaką ir kitus augalus. Arklių 
neturi ir laukus dirba rankiniais įran
kiais. Keli vyrai sustoja vienas prie kito 
ir aštriais kuolais verčia žemę dideliais 
grumstais. Paskui juos eina kiti vyrai su 
lazdomis; jie trupina tuos grumstus. 
Paskui moterys siaurais mediniais kaup
tukais purena žemę ir daro lysves. Daž
nai jos dar rankomis išpurto žemės 
grumstus.

Papuasai žiedžia puodus iš molio, mo
ka pasidirbti akmeninių kirvių, iečių, 
strėlių. Yra jų tarpe meisterių, mokančių 
iš medžio išpiaustyti labai gražių daikte
lių. Jūros pakrančių gyventojai moka 
pasidirbti didelių valčių; pasidaro jas iš 
medžio rąsto, kurio vidurį išskaptuoja 
akmeniniais kirviais. Tai labai sunkus 
darbas.

Papuasų šventės.

Kartą kaimyninio kaimo gyventojai su
rengė didelę šventę. Toje šventėje daly
vauti pasikvietė ir Maklajų. Maklajus, 
deja, tuo laiku buvo apsirgęs drugio liga. 
Nuo jos daug prikentėjo ir abudu jo tar
nautojai. Vienas iš jų, Bojus, netrukus 
mirė, kitas išgulėjo lovoje kelis mėnesius. 
Pats Maklajus vos stovėjo ant kojų. O 
jam reikėjo daug dirbti: skaldyti malkas, 
gaminti valgį, rinkti miške vaisius.

Nors ir būdamas ligonis, nusprendė 
eiti į šventę, nenorėdamas savo atsisaky

mu įžeisti papuasų. Kai atėjo į kaimą, 
jau buvo vakaras. Aikštėje kūrenosi di
džiulis laužas, prie kurio pasodino ir svetį. 
Davė jam virtos kiaulienos, bananų, pa
vaišino kažin kokiu žalios spalvos gėri
mu, nuo kurio tuoj galva apsvaigo. Tai 
buvo jų vadinamas „keu“. Jis gaminamas 
iš vieno augalo lapų. Tuos lapus papua
sai kramto, paskui sukramtytus lapus de
da į puodą, rankomis išspaudžia visą 
skystimą, prideda į jį kiek vandens — ir 
paskui geria. „Keu“ labai kartus. Mo
terims ir vaikams gerti jį draudžiama.

Po vaišių keli jaunuoliai pradėjo groti. 
Jų dūdos buvo padarytos iš bambuko 
medžio. Muzikantų veidai buvo išmar
ginti juodais ir raudonais dažais. Jauni
mas apstojo ratu laužą, ir prasidėjo šo
kiai. Muzikantai mušė bugnus, pūtė dū
das, o dainininkų choras dainavo:

Bom, bom, marare, 
Marape tamole, 
Mapa, marare, 
Bom, bom, marare. 
(Sago*, sago 
Pasidaro vyrai, 
Daro, daro, 
Sago, sago daro).

Jaunimas linksminosi, o seniai susirin
ko prie Maklajaus ir prašė jo papasakoti 
jiems apie tą kraštą, iš kurio jis buvo 
atvykęs. Maklajus pasakojo jiems apie sa
vo tolimą tėvynę, apie tai, kad beveik 
penkis mėnesius ten žemė apsiklojusi 
sniegu, žmonėms šalta ir jie vaikščioja 
apsivilkę šiltais kailiniais. Daug ko ne
galėjo suprasti papuasai ir jiems pagailo 
tų tolimosios šaltos šalies žmonių, kurie 
taip ilgai šąla ir vargsta žiemą. Jie prašė 
svečio nevažiuoti daugiau į tą nejaukų 
kraštą, pasilikti pas juos.

— Mes tau pastatysim kaime pačią di
džiausią palapinę. Galėsi vesti mergelę, 
kokia tau patiks, ir ramiai čia išgyvensi 
savo amžių.

*) Maistas, padarytas iš saginės pal
mės stiebų.

Bet Maklajus jiems, kaip mokėjo, pa
aiškino, kad vesti jis nesirengia, jis turi 
parašyti knygą apie jų gyvenimą, todėl 
priverstas gyventi vienas. Niekas neturi 
trukdyti jam dirbti.

Ir vėl nieko nesuprato papuasai. Ku
riems galams, — galvojo jie, — tuo paga
liuku (pieštuku) jis piešia kažkokius 
ženklelius ant popieriaus? Kam to reikia? 
Taip ir negalėjo jie vienas kito suprasti, 
bet jautė, kad baltaodis žmogus jų „aba“ 
— brolis, ir jo, nors ir nedaug tesupran
tamų, kalbų klausytis jie mėgo ir klau
sėsi iki vėlyvos nakties.

(B. d.).

JAUNAS MATEMATIKAS.
Šių metų 10-tame numeryje buvo 

išspausdintas straipsnis „Jaunas ma
tematikas“.

Čia papasakosiu panašų dalyką.
Vėl stovi visi draugai prie lentos, 

ir Jonukas sako:
— Padiktuok, Petriuk, vieną skai

čių, o aš parašysiu tuojau sumą, ku
rią mes gausime, parašę dar po 2 
skaičius.

Petriukas diktuoja:
— 2378.
Jonukas nieko negalvodamas pa

rašo 22376.
Dabar Petriukas vėl parašo 2378 

vėl Petriukas — 3710
Jonukas — 6289 
Petriukas— 8110 
Jonukas — 1889

22376
— Tikrai „fokusas“! — sušuko 

draugai.
— Išaiškink, Jonuk!
Ir vėl Jonukas nenorėjo išduoti sa

vo paslapties, bet pagaliau pradėjo 
aiškinti:

— Tu, Petriuk, parašei 2378, o aš 
prirašiau prieš tavo skaičiaus pir
mąjį narį 2, atėmęs juos iš galinio 
nario. Toliau prie tavo skaičių pri
dėjau tiek, kad sudėjus mano ir ta
vo skaičius, išeitų 9999 (pav., 3710 J— 
6289 ir t. t.).

— O jei mes parašytumėm ne 2 
poras skaičių, o 3 ar 4?

— Tai būtų vis tiek pat.
S. Liū-nas.

JUOKAI.

MATEMATIKAS.
Mokytojas klausia mokinį:
— Pasakyk, Jonai, kas iš tikrųjų 

išsprendė tavo uždavinius?
— Mano vyresnis brolis.
— Taip! Visus uždavinius.
— Ne-e. Aš jam padėjau.

SKIRTUMAS.
Mokytoja: — Koks yra skirtumas 

tarp vandens ir ledo?
Mokinys: — Skirtumas toks, kad 

vandenį veltui gauname, o ledus 
cukrainėje perkame.
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Didelis žingsnis pirmyn į fotografavimą 
natūralinėmis spalvomis.

Šį pavasarį vokiečių foto firma „Agfa“ 
pagamino naujas spalvotas filmas, pava
dintas „Agfacolor-Neu“. Dabar jau ga
lima gauti šių filmų „Leicos“ formato 
aparatams ir Kaune, pas „Agfos“ atstovą 
p. O. Vitkopą.

Tai yra spalvotoms nuotraukoms da
ryti filmą, kurią išryškinus gaunami la
bai artimi natūralinėms spalvoms spal
voti, lengvai peršviečiami, diapozityvai. 
Šios filmos tarp mūsų foto mėgėjų sukėlė 
nemažą susidomėjimą, tik gaila, kad daug 
kas klaidingai mano, kad su jomis gali
ma daryti natūralinių spalvų nuotraukas 
— diapozityvus. Iš tikrųjų gi galima da
ryti tik spalvotų objektų nuotraukas, bet 
ne kiekvieno daikto jo natūraline spalva. 
Netenka abejoti, jog ateis laikas (ir, gal 
būt, neilgai trukus), kada galėsime nufo
tografuoti visus daiktus tokia spalva, ko
kios jie yra, t. y., natūralinėmis spalvo
mis, tačiau šios filmos dar nieko bendra 
su šia fotografija neturi. Tačiau yra di
delis žingsnis pirmyn į fotografiją natū
ralinėmis spalvomis.

„Agfacolor-Neu“ yra trijų, viena ant 
kitos gulinčių, emulsijų filmą. Jose yra 
tam tikrų spalvų medžiagų. Filmą ap
švietus ir su specialiu ryškintoju išryški
nus gaunami spalvoti, labai artimų natū
ralinėms nufotografuoto spalvoto objekto 
spalvoms, diapozityvai. Tačiau jau yra 
pagamintas ir tokioms spalvotoms nuo
traukoms popierius, tik jo dar nėra rin
koje. Filmos jautrumas 7/io° Din arba 
17° Sch. Jokių specialių filtrų, išskyrus 
išimtinus atvejus, nereikia. Ryškina kol 
kas „Agfa“ firma. Ryškinimo išlaidos 
yra įskaitytos į filmos kainą. Kaštuoja apie 
du syk brangiau už paprastas filmas.

Ką ir kaip fotografuoti rudenį 

kitais metais esame plačiai rašę. Šiemet 
nebekartosime. Pavartyki! senesniųjų 
metų rudeninius „Skautų Aido“ nume
rius. Norėtumėm tik atkreipti dėmesį į 
rūko nuotraukas, kurių padaryti rudenį 
yra daug progų. Taip pat rudenį patogu 
daryti visas tokias, kur reikalingas minkš
tas apšvietimas, pav., portretinės nuotrau
kos atvirame ore. Vėlinių dieną nepa
mirškite atsilankyti su foto aparatu ka
pinėse, kur yra minima ši diena. Ten 
rasite dėkingų motyvų.

Ruošiama spaudai II laida knygos „Foto
grafuoti gali kiekvienas“,

nes pirmoji laida jau seniai išsibaigė, o 
, knygos pareikalavimas gana didelis. Ka

dangi nuo to laiko, kai knyga išėjo, iki 
šiol fotografija padarė didelę pažangą, 
šioji knyga bus kiek padidinta, gerokai 
perdirbta ir papildyta. Išeis ateinančiųjų 
metų pradžioje.

FOTOGRAFUOTI 
GALI KIEKVIENAS

Autorius bus labai dėkingas visiems 
tiems, kurie nedelsdami nurodys pirmo
sios laidos trūkumus ir parašys jam savo 
pageidavimus dėl naujosios laidos. Rašyti 
prašoma „Skautų Aido“ redakcijos adresu.

Ką jūs galėtumėt pasakyti apie šią 
nuotrauką?

Štai spausdiname grupinę nuotrauką. 
Autoriaus tikslas čia buvo pavaizduoti ne 
veiksmą, o asmenis. Jūs daug sykių gir
dėjote, kad grupių nuotraukas daryti ga
na sunku. Kaip manote, ar ši nuotrauka 
gerai padaryta? Jei gerai, kodėl, o jei ne 
— taip pat kodėl? Parašykit savo nuo
monę ir atsiųskit mums. Tik nevėluokit 
išsiųsti. Mes turime gauti nevėliau, kaip 
lapkričio mėn. 18 d. Geriausią kritiką 
atspausdinsime lapkričio mėn. 25 d. nu
mery.

Skautės, nepamirškite savo foto konkurso.

Apie skaučių seserijos vyriausios va- 
dijos propagandos skyriaus paskelbtą foto 
konkursą „Skautė stovykloje“ paskuti
niuoju laiku. „Skautų Aide“ niekas nebe- 
užsimena. Tiesa, iki jo pabaigos (XII.31 d.) 
dar daug laiko, tačiau neatidėliokit nuo
traukų pagaminimą ir išsiuntimą iki pas
kutiniųjų dienų. *

Lietuvoje pamatysime užsienių mėgėjų 
nuotraukų.

Ateinančiųjų metų pradžioje sueina 
penkeri metai nuo Lietuvos foto mėgėjų 
draugijos įsikūrimo. Šia proga draugija 
ruoš jubiliejinę apžvalginę parodą, kurioje 
dalyvauti kvies ir kitų kraštų foto mė
gėjus. Tokiu būdu Lietuvoje pamatysi
me, kaip fotografuoja žmonės kitur.

Paprastai, į užsienines foto parodas 
nuotraukas siunčia tik geri foto mėgėjai, 
todėl reikia tikėtis, kad pamatysime tikrai 
vertingų nuotraukų. Bus puiki proga pa
lyginti kitų kraštų foto mėgėjų darbus su 
mūsiškių.

Šia proga reikia pasakyti,-kad Lietuvos 
foto mėgėjų draugija paskutiniuoju laiku 
rodo daugiau gyvumo. Draugijos valdy
boje yra ir du mūsų brolijos nariai. Tai 
majoras Milaševičius (pirm.) ir stud. 
D. Cibas (sekretorius).

Redaktoriaus kampelis
• Visiems bendradarbiams. Jūs matote, 
kaip mes norime tvarkyti skyrių „Mūsų 
šeimos naujienos“. Mums būtų didelis pa
lengvinimas, jei rašydami korespondenci
jas visuomet nurodytumėt tuntą ar vie- 
tininkiją ir žinutes „aprūpintumėt“ ant- 
galvėliais - pavadinimais. Manau, kad taip 
darydami ir jūs patys būtumėt labiau pa
tenkinti. Mat, dabar paprastai mes ko
respondencijoms duodame tokius antgal- 
vėlius, kokie tuo momentu, kada žinelės 
ruošiamos spaudai, ateina į galvą. Dėl to, 
gal būt, kai kurie pavadinimai yra nepa
kankamai suderinti su žinelės turiniu arba 
iškelia tuos faktus, kuriems jūs teikiate 
mažiau reikšmės. Esate nepatenkinti. 
Patys — rašydami korespondenciją — galė
tumėt sugalvoti geresnius, skaitytojus la
biau žinelės turiniu sudominančius, pava
dinimus.
• Bendradarbei, kurią tenka „pakrikšty
ti“ vardu „Sesė X“. Štai, kažkurį sesė 
studentė atsiuntė mums žinelę, pavadintą 
„Studenčių skaučių draugovės sueiga“, po 
kuria ne tik savo adreso, bet net ir sla- 
pyvardės nepažymėjo... Šią bevardę ben
dradarbę, kuri, matyti,- „Redaktoriaus 
kampelio“ neskaito arba skaito jį nevisa- 
da, nutariau „pakrikštyti“ vardu „Se
sė X“.

Taigi, mieloji Sese X, pirmiausiai ten
ka man dar sykį pakartoti, kad negalime 
dėti rašinių, kurių autoriai mums nežino
mi. Toliau, atsiųstąją žinelę visvien ne
galėtumėm įdėti, jei ir žinotumėm kas esi, 
dėl to, kad per vėlai ją atsiuntei. Apra
šomoji sueiga įvyko rugsėjo mėn. 26 d., o 
jos aprašymą mes gavome tada, kai į spa
lių mėn. 10 d. numerį dėti jau buvo per- 
vėlu. Kam bebūtų įdomu ją skaityti da
bar, mėnesiui laiko praėjus, ypač po to, 
kai jūsų draugovės gyvenime buvo įdo
mesnių įvykių — metinė šventė (kurios 
aprašymo, deja, dar negavome...).
• K. Pr. Inčiūrai. Vieną eilėraštį dedame, 
o kitų sunaudoti negalėsime, nors jie ir 
vykę. Mat, mes pirmoje eilėje norime dėti 
savos kūrybos, o paskiau tik verstinius 
eilėraščius.
e A. M. Eilėraščio „Jaunystė“ spausdinti 
negalėsime. Per daug jau jame matema
tikos terminų...
• A. Žemaitytei. Antrasis eilėraštis, kurį 
mums atsiuntei, atrodo daug geresnis už 
tą, kurį jau išspausdinome, bet spausdinti 
jį nebegalime — ta pati tema. Galėsime 
sunaudoti tik ateinančių metų rudenį.
• Sesė „Vėpla“ gina savo vardą. (Pereita
jame numery parašėme, kad mums ne
patinka kai kurie slapyvardžiai ir, tarp 
kitų pavyzdžių, paminėjome slapyvardę 
„Vėpla“. Štai, iš sesės „Vėplos“ gavome 
ilgą laišką, kurį dėl jo originalumo čia 
dedame.

Dėl „Vėplos“...

Gavusi „Skautų Aidą“, su plakančia 
širdimi pradėjau vartyti, ieškodama „ką 
nors“ apie Nemuną... Tikrai, smarkiai 
nusivyliau neradusi savo korespondenci
jos. Kodėl neįdėjo? — pagalvojau. Ver
čiu toliau — rašoma apie „Vėplą“.

Broliai! Vardan mūsų meilės, reikalau
ju teisybės. Kuo gi blogas yra „Vėplos“ 
vardas?
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Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

Į LANKAS! UŽDAVINIAI.Balio P u p ė n o žodžiai. Vikt. Kuprevičiaus muzika.
Užd. nr. 1.

Sakalo iš Kauno.
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2. Sveika saule, debesėli! 
Sveikos kalvos ir miškai, 
Sveiks padangių vėversėli, 
Sveikos upės, ežerai!

3. Palapines pastatysim 
Prie šilelio ant kalvos, 
Bičiulius užsiprašysim — 
Žaisime, kol nusibos.

4. Mes kiškeliams kopūstėlių, 
Paukščiams duonos trupinių, 
Voveraitei riešutėlių — 
Kelsim puotą, bus smagu!

5. Į lankas! Į žalias pievas! 
Mes pavasari sutikt 
Išžygiuosime kaip vienas, 
Marš pirmyn! Neatsilikt!

Šachmatų valdovės ėjimu paskaitykit 
žinomą posakį.

Užd. nr. 2.
Vyturio iš Raseinių.

1 2 3

4 5 6

(Tęsinys iš 399 pusi.).
Šį vardą paėmiau dėlei praktiškumo. 

Argi Jūs visuomet gaunate tikusias ko
respondencijas? Ar kartais Jūs, bent šir
dyje, nepasakote:

— Na, ir parašė! Tikra vėpla...
O dabar. Argi Jūs nevėpliškai pasi

elgėt užmiršę įdėti mano korespondenciją, 
kurioj buvo paminėtas mūsų tunto va
karas! (Atleiskit už išsireiškimą). Kad 
užmiršot, matau iš šio redaktoriaus kam
pelio sakinio: „Štai, pavyzdžiui, korespon
denciją apie Kauno Nemuno tuntą šiame 
numery mums parašė...“ Kur yra ko
respondencija? Tad, argi netinka Jums 
vardas „Vėpla“?! Štai, kodėl aš pasirin
kau „Vėplos“ vardą. Dabar toliau.

Jūs abejojate, ar aš panaši į vėplą. 
Džiaugiuosi dėl Jūsų abejojimų, nes tik
rai, rodos, tokia nesu. Bet aš abejoju, ar 

sesė „Pilkoji Pelėda“ yra panaši į pelėdą 
ir dar į pilkąją! O kas per. vardas yra 
„Vaiva“? Jis man yra tiek aiškus, kaip 
ir beribė tamsa.

Vistik, ateity nemanau išsižadėti savo 
„Vėplos“ vardo. Vėpla.

Perskaičiau šį laišką ir, taip pat pla
kančia širdimi, puoliau į „Skautų Aido“ 
paskutiniojo numerio kroniką ieškoti se
sės „Vėplos“ korespondencijos apie Ne
muno skaučių tuntą. Mat, vis dar ne
norėjau tikėti, kad tos korespondencijos 
nėra... Žinoma, neradau, bet paskiau su
radau jau surinktą begulint spaustuvėje. 
Dedu ją dabar.

Tikrai, sese, neklysti — vėplos vardas 
ir man tinka, bet kadangi esi griežtai nu
sistačiusi jo neišsižadėti, aš juo, rašinėda
mas spaudoje, pasinaudoti negalėsiu.

Į šiuos langelius įrašykit po vieną skie
menį, kad skaitant išeitų: 1) l-J-3-|-5 — 
epiškas veikalas, 2) l-f-6 — upė, 3) 3-Į-4 — 
Europos kraštas, 4) 5-1-4 — žmonių ne
laimė, 5) 2-1-2 — paukštis, 6) 2-f-4 — ver
dant atsiranda, 7) 5-|-3 — pinigus ten lai
ko, 8) 3-1-2 — kiekvienas nešioja.

Užd. nr. 3.
V. Merkevičiaus iš Skapiškio".

VI. Akis.
N. A. Tirasas.

Sužinokit šių ponų profesijas.
Užd. nr. 4.

L. Gavėno iš Kauno.
Š aradė.

Laikui dvi raides pridėsi, 
Tvarte būdamas regėsi.

Labai skubu! Labai svarbu!
VISIEMS FOTO MĖGĖJAMS

Mums skubiai reikalingos geros nuotraukos iš skautų ir 
skaučių gyvenimo pailiustruoti albumui „Mūsų gyvenimas 
vaizduose“, kuris bus duodamas 1938 metų prenumera
toriams kaipo priedas. Visus, kas turi tokių nuotraukų, pra-

•
 šome nevėliau kaip ligi lapkričio mėn. 10 d. atsiųsti 

„Sk. Aido“ redakcijai.

.VILNIAUS“ sp. Kaime, Nepriklausomybės a. 4a. Telef. 2 07 26.
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