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Jau pradėjome 1938 metams „Skautų Aido“ prenumeratų 
rinkimo talką, o dar yra platintojų, kurie neatsiskaitė su admi
nistracija už 1937 metus...

Nesunku suprasti, kad imant už laikraštį per metus tik 
4 — 5 litus, mums yra brangus kiekvienas centas.

Negaudami mums priklausančių pinigų, esame priversti 
bristi į skolas, kurios labai pasunkina laikraščio leidimą. Mes 
pasitikėjome jumis ir siuntinėjome laikraštį pagal jūsų užsa
kymus. Jau pats paskučiausias laikas tą pasitikėjimą pateisinti.

PASKUTINIS LAIKAS VISIEMS MŪSŲ SKOLININKAMS 
ATSISKAITYTI — Š. M. GRUODŽIO MĖN. 15 D. Skolinin
kams administracija išsiuntinėjo pranešimus, ragindama atsi
skaityti. Nemanome, kad tie, kurie pranešimų negavo, o yra 
skolingi, galvotų, jog jiems nereikia atsiskaityti...

ŠVENČIŲ PROGA SVEIKINSI SAVO BIČIULIUS IR 
PAŽĮSTAMUS?

Tai nelaužyk sau galvos, kur gauti pasveikinimams gražių, 
meniškų atvirukų. „Skautų Aidas“ apie gruodžio mėnesio vi
durį išleis keturių rūšių spalvotus atvirukus su skautiško turi
nio piešiniais. Tik užeik iš anksto į knygyną, kur paprastai 
perki, ir paprašyk, kad nedelsdami užsisakytų skautiškų reik
menių tiekimo skyriuje (Kaunas, Nepriklausomybės a. 4) šių 
atvirukų. Gali gauti jų platinti ir draugovės.

DFICIALINĖ DALIS
LIETUVOS SKAUČIŲ SESERIJOS VADĖS 

ĮSAKYMAI.
Nr. 34.

Kaunas, 1937 m. lapkričio mėn. 10 d.
Š. m. spalių mėn. 31 ir lapkričio mėn. 1, 2 d. d. skau

čių seserijos vadovių sąskrydžius rūpestingai surengu
sioms ir prie įvairių tų sąskrydžių darbų pravedimo 
mielai prisidėjusioms skautininkėms: tautinės stovyklos 
viršininkei vyresnei skautininkei Sofijai ČIURLIONIE
NEI, jos pavaduotojai skautininkei Aleksandrai FLE- 
DŽINSKIENEI, skautininkei Vladislavai ARMINAITEI, 
skautininkei Izabelei JONAITIENEI, paskautininkei Ja
ninai GRIGALIŪNIENEI, skautininkei Magdalenai BAR- 
NIŠKAITEI, skautininkei Sofijai STEPONAITIENEI, 
skautininkei Lidijai ČEPIENEI, paskautininkei Kotrynai 
MARIJOŠIENEI, vyresnei skiltininkei Onai KAZAKAI- 
TYTEI, paskautininkei Emilijai ŠEVELINSKAITEI, pa
skautininkei Albinai PILVELYTEI, skautininkei Alinai 
KUPSTAITEI, skautininkei Valei BARMIENEI, paskau
tininkei Valei PALČIAUSKIENEI ir visoms vadovėms, 
bet kuo prie sąskrydžių pasisekimo prisidėjusioms, nuo
širdžiai dėkoju.

Sktn. K. Žilinskienė, 
Seserijos Vadė.

Nr. 35.
Kaunas, 1937 m. lapkričio mėn. 10 d.

§ 1-
Vyresnę skiltininkę Doroteją INKENAITĘ, kaipo iš 

Kauno išvykusią, jos prašymu, iš „Skautų Aido“ „Jau
nosios Skautės“ skyriaus redaktorės pareigų atleidžiu.

§ 2.
„Skautų Aido“ „Jaunosios Skautės“ skyriaus redak

tore skiriu skautę Ramulę SKIPITYTĘ.
Sktn. K. Žilinskienė, 

Seserijos Vadė.
Sktn. E. Rudienė,

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. Kaune, 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.

19 (190) nr./Kaunas, 1937 m. lapkričio m. 25 d./XV metai

Kas įdomesnio bus 
kitame numeryje ?

Rašinio „Per Amerikos Lietuvą“ tęsinys. Bus apra
šytas mūsų skautų atsilankymas lietuvių kolonijoj, 
kuri yra pasiryžusi, žūt būt, suorganizuoti lietu
vius skautus.

Baltojo Juodvarnio straipsnis apie geruosius darbe
lius, kuriuos galima padaryti Kalėdų švenčių proga.

Seserijos vadės sktn. K. Žilinskienės straipsnis, ku
riame ji papasakos savo įspūdžius, patirtus nese
niai lankantis pas kaimyninių tautų skautus.

Labai graži verstinė apysakėlė „Įpėdinis“. Vaizduo
jamas mūsų visų mėgstamo valsų karaliaus kom
pozitoriaus J. Strauso gyvenimo vienas epizodas.

A. Žagaraičio straipsnis apie taupymo būdus, kuria
me aiškinama, kodėl taupyti tautinei stovyklai yra 
patogiausia brolijos vyr. vadijos išleistų taupymo 
ženklelių pagalba.

Originalus vaidinimėlis Kalėdoms „Lietuvių Betlie
jus“, parašytas didelio skautų ir, apskritai, jauni
mo bičiulio M. Grigonio.

Nr. 36.
Kaunas, 1937 m. lapkričio mėn. 10 d.

Pasirėmus L. S. S. Tarybos Pirmininko 1936 m. įsa
kymu Nr. 8 § 1, skiriu vyriausios seserijos vadijos ūkio 
skyriui šias bendradarbes:

1. paskautininkę Eriką PETERSONAITĘ,
2. studentę skautę Eleonorą JAKAITYTĘ.

Sktn. K. Ž ii inskienė, 
Seserijos Vadė.

Sktn. E. Rudienė, 
Vadeiva.
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brangus Kariai J
Tegu Jūsų jėgos kasdien stiprėja garbingiems ateities žygiams. Jei tamsios jėgos iš pasalų 

tykotų tėvynę nuskriausti, mes su Jumis drauge budėsime kantriai.
LIETUVOS SKAUČIŲ. SESERIJA.

f

Mieli Kariai.
Pirmieji Jūsų būriai, menkai ginkluoti ir mažai patyrę, ėjo kovoti ir mirti, kad Eietuva gyventų.
Šiandien su pagarba ir meile minėdami tuos, kurie save aukodami mums laisvę grąžino, 

drauge džiaugiamės galėdami matyt Jus su ginklu rankoje budint mūsų krašto sargyboje Trokštam, 
kad nepriklausomybės kovų dvasia būtų visuomet gyva Jumyse, ir kad mes, skautai, dabar dau* 
gumoje vaikai, patekę į Jūsų eiles ir los dvasios pajutę, taptumėm dar pajėgesni dirbti, mūsų 
krašto gerovei ir tam, kad grąžinlumėm laisvę lietuvių tautos garbės ir Jūsų gyvybės lopšiui — 
mūsų Vilniui.

LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJA.

GINKLAS
■ir

Mintys kariuomenės šventės proga.
Atverskime istorijos pirmąjį lapą ir jau jame 

rasime žodį „karas“. Tūkstančiai metų praėjo, įvai
riai keitėsi gyvenimas ir pynėsi margi istorijos fak
tai, bet paties žiauriausio dalyko iš žmonijos gyve
nimo nepašalino: karas visais amžiais pasiliko prie
mone spręsti tarptautiniams ginčams. Didieji žmo
nės daug galvojo, juristai rašė nesuskaitomą daugybę 
visokių sutarčių ir paktų, oratoriai kalbėjo iš tribūnų, 
rašytojai gyvu krauju išrašė knygų knygas-apie karo 
baisenybes, o karas vis dėlto yra! Ir šiandien beveik 
kiekviena minutė tolimoj Kinijoj ir ne per tolimiau
sioj Ispanijoj apmokama šimtais gyvybių! Kodėl?

Sunku būtų atsakyti: įvairių yra karų, įvai
rios ir jų priežastys. Bet dažnai vieni turi auko
tis ir mirti tam, kad kiti galėtų gyventi. Kad 
tauta galėtų gyventi ir kurti savitą kultūrą — 
jai reikalinga nepriklausomybė, kuri perkama bran
gia kaina. Lietuva ją nupirko savo sūnų jau
nomis gyvybėmis. Karių mirtis plačiuose tėvynės 
laukuose atnešė gyvenimą ir laisvę Lietuvai. Iš karo 
audrų, iš galingos milžiniškos imperijos griuvėsių, 
iškilo naujos jėgos ir naujas gyvenimas. Pasikeitė 
rūbai margo svieto ir kėlėsi gyventi tos tautos, kurios 
mirčiai skirtos buvo. Tautos mirtį išpirko narsiųjų 
jos karių mirtis.

Susimąstykime lapkričio 23 dienos šventės pro
ga. Ar-mes suprantame dabar, kokias milžiniškas 
aukas yra sudėję Lietuvos kariai ant tėvynės aukuro ? 
Ką sako mums Nežinomo Kareivio kapas? Kai aš 
sustoju ties rusenančiu aukuru prie karo muziejaus 
if mintimis nuskrendu į tas dienas, kada mūsų sava
noriai, pusalkani ir apdriskę, surūdijusiais šautuvais 
nešini, skubėjo purvinais vieškeliais kovoti su nepa
lyginamai galingesniu priešu, tada tik imu suprasti, 
kaip be galo brangus dalykas yra idealizmas, kokius 
stebuklus jis daro! Dieve duok, kad jis niekados 
Lietuvoje neužgestų, nes plieno ginklų turime nedaug. 
Vienintelis ginklas, kuris mūsų neapvils, yra didis

Maža Lietuva negali nieko pulti, ji niekam ir negraso karu, bet puolama turi 
gintis, tad ir mūsų priaugančiai kartai pravartu mokėti ginklas vartoti.

Tautos teisė mažos vertės tebūtų, jei nebūtų kalavijo saugoma. Taigi būki
te stiprūs, apsiginklavę ir budėkite gyvybe atpirktos laisvės sargyboje.

Jei mūsų kariai nebūtų apsaugoję Lietuvos, tai nebūtume turėję nei savų 
mokyklų nei savo Įvairių kultūros įstaigų, būtume tebevergavę, žemė būtų gal 
atėjūnams išdalinta, visos šalies pelnas jiems atiduotas, o savųjų daugumas turė
tų kraustytis svetur duonos ieškotų.

Tarnauti ginklu yra kiekvieno piliečio pareiga, bet ta pareiga yra miela ir 
garbinga. A. Smetona.

tikėjimas, kad be laisvės gyventi negalim, o laisvę 
ginsim kaip 1918 metais! Juk mes, jaunieji, gimėme 
laisvi! Garbingosios kariuomenės tęsinį sudarome ir 
sudarysime jau mes. Turim kuo didžiuotis. Ne veltui 
karo mokyklos sienoje skaitome įrašą, kad „Ne sie
nos, bet geri kariai tvirtovę sudaro“. Lietuvos gy
venimas tą tiesą patvirtino.

Skautybė mus moko mylėti savo artimą. Skautų 
vadovai įvairiomis progomis nuolat primena, kad 
skautai turi būti taikos ritieriai. Kuo daugiau bus 
pasauly taiką mylinčių žmonių, tuo lengviau bus ją 
išlaikyti. Mes visi norime taikoje gyventi. Nenori 
karo visa mūsų tauta, nenori jo ir mūsų kariuomenė. 
Bet mes turime skaitytis su liūdna realybe, kad pa
saulyje yra daug tokių, kurie kėsinasi į svetimas 
žemes, į kitų laisvę, įvairiausiai šiuos savo grobuoniš
kus norus teisindami. Dėl to turime ruoštis ginti tai, 
kas mums brangiausia — savo laisvę ir nepriklauso
mybę. Nedidelės, bet gerai pasiruošusios ir moraliai 
stiprios tautos neįstengia pavergti nepalyginamai 
skaitlingesnis priešininkas. O šiais laikais daugiausia 
galima pasikliauti tik savo jėgomis. Dėl to mes tu
rime būti stiprūs ir viskam pasiruošę.

Dėl to mes, skautai, kariuomenės šventės proga 
turime dar sykį kiekvienas rimtai pagalvoti, kokį įna
šą galime įnešti į pasiruošimo ginti savo tėvynės ne
priklausomybę darbą, kuo galėtumėm padėti tėvynės 
gynėjams tie, kurie, ištikus reikalui stoti į kovą už 
savo krašto laisvę, negalėsime ginti ją su ginklu ran
koje. Mūsų vadovybė yra numačiusi ir keletą konkre
čių būdų, kaip mes galėtumėm praktiškai pasiruošti 
tėvynės gynimo darbui. Kariuomenės vadovybė, no
rėdama paremti mus šių tikslų siekiant, yra davusi 
reikalingų techniškų priemonių, kaip telefono, tele
grafo ir radijo aparatų. Mums, skautams, lieka tik 
uoliai padirbėti šiose srityse, kad pateisintumėm tas 
viltis, kurios į mus dedamos.

Sktn. Henr. Lukoševičius.

| tTSR va’st, 
ĮręspubHkhjA
| Bfbliorc'« Į
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Abi šiame puslapy dedamos nuotraukos paimtos iš 
albumo „Mūsų gyvenimas vaizduose“, kurį gaus 
kaip nemokamą priedą visi 1938 metų „Skautų 

Aido“ prenumeratoriai.

Kai abiem linksma...

A. Laučienės nuotrauka.

REDAKCIJOS FASTCCĖJE
Jauksimų T3acsų 

^Dieoaifel
Šį pavasarį, 11 numery, papasako

jome, kaip mes suprantame „Skautų 
Aide“ esančių specialių skyrių tiks
lą ir reiškėme vilties, kad skautėms 
skirtasis specialus skyrius „Jaunoji 
skautė“ ateityje bus daug įdomesnis, 
kaip buvo, nes jį tvarkyti pasiėmė 
pačios skautės ir tą darbą pavedė 
sesei Inkenaitei (žiūr. 232 psl.). Deja, 
šios mūsų viltys nepasiteisino, nes 
sesė Inkenaitė tuoj išvyko atostogų, 
o po atostogų išsikėlė iš Kauno gy
venti. Taip jai ir neteko nei darbą 
pradėti.

Šio numerio oficialinėje dalyje 
rasite seserijos vadės įsakymą, ku
riuo pavedama stud, skautei Ramu
lei Skipity t e i tvarkyti skyrių 
„Jaunoji skautė“. Taigi mūsų pasto

gė padidėjo dar vienu gyventoju 
Yra redaktorė, bet nebėra „Jauno
sios skautės“. Šio skyriaus pavadi
nimą pakeitėme, pavadindami jį 
„Skautei“. Šis pavadinimas už pir
mąjį negeresnis, bet gal kiek aiškes
nis. „Jaunoji skautė“ kai ką klai
dindavo—atrodydavo, kad čia spaus
dinami rašiniai skiriami pačioms jau
niausioms mūsų sesėms.

Visas seses skautes prašau atsi
versti aukščiau minėtąjį 232 puslapį 
ir perskaityti iš „Redakcijos pasto
gės“ skyrelį „Skaučių skyrelio tvar
kymui pereinant į skaučių rankas“. 
Kreipiuos į jus su tais pačiais pa
geidavimais, kurie ten buvo išdės
tyti.

Rudens vėjai auksą žarsto, 
Lyg sniegulėm žemę kloja 
Ir papuoš Dievaitei karstą. 
Kuri mirti nesvajojo.

Ji jau mirė — anei žodžio 
Nei „sudie“ man nesakė, 
Bet priskynęs balty rožiy 
Aš nunešiu ant jos kapo.

Pasiguosiu, apgailėsiu, 
Nors nė žodžio neištarsiu. 
Širdies skausmo neminėsiu, 
Tik žiedu saują pabersiu.

Rudens vėjai auksą žarsto, 
Lyg sniegulėm žemę kloja. 
Mano rožės puošia karstą 
Ir pabusti Ją vilioja.

Adžius Adulaitis.

Skautai ir kartu kariai.
(Ukmergėje stovinčio pėstininkų pulko 

orkestro auklėtiniai skautai).

A. Laučienės nuotrauka.
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4600 KM PO VAKARŲ EUROPĄ
ĮSPŪDŽIAI IŠ MŪSŲ REPREZENTANTŲ TARPTAUTINĖJE STOVYKLOJE OLANDIJOJE KELIONĖS.

Rugpiūčio mėn. 10 d.

Rytą, atsisveikinę su savo artimiau
siais kaimynais ir stovyklos vadovybe, 
palikę savo stovyklavietę švaria pie
vute kaip ir radome, geriausių atsimi
nimų ir dėkingumo jausmų geriems ir 
maloniems Olandijos skautams ir vi
siems olandams kupini, apleidžiame 
didįjį palapinių miestą. Vos keletą ki
lometrų pavažiavus ima lyti. Tai pir
masis lietus per 10 stovyklavimo die
nų! Kam yra tekę likviduot stovyklą 
lietui lyjant, tas, tur būt, supras mūsų 
pasakymą, kad „mus laimė lydi!“

Dabar mes važiuojam į svečius pas 
mūsų mieląjį ir simpatingąjį konsulą 
p. Penn Rotterdame.

Štai Haaga. Tai gražus ir didingai 
ramus 450.000 gyv. miestas. Mums 
ypač malonu jame būti ir jį prisimin
ti, kadangi čia buvo pasakytas teisy
bės žodis dėl mūsų bylos su pietų kai
mynu. Aplankome ir Tarpt. Tribunolo 
rūmus. Mieste mus visi jau žino, daug 
kas sveikina, vieni rodo mūsų auto
grafus, kiti prašo naujų. Pasakoja ma
tę mus filmose.

Bet nėra laiko čia ilgai svečiuotis 
— turime punktualiai sutartu laiku 
būti Rotterdame. Jau pasiekiam šį 
didįjį prekybos uostą (gyventojų apie 
600.000). Surandame p. Konsulą. Iš
kabinta didžiulė Lietuvos vėliava. Mie
la, malonu. P. Konsulas sėdasi į mūsų 
autobusą, ir mes važinėjamės po mies
tą. Vienoj vietoj sustojam aplankyt 
milžiniškos universalės krautuvės. „Aš 
už viską moku!“ — pareiškia p. Kon
sulas einant į krautuvę. Žiūriu, Ku- 
torga naudojas proga ir jau susidomė
jęs vaikšto apie prašmatnų limuziną. 
Elitas brolis kažkur apie žemčiūgus ir 
brilijantus sukas... Kad tik nepersun- 
ku būtų p. Konsului žodis išlaikyt! Na, 
žinoma, „apsigalvojame“ ir pasitenki
nome viena kita atvirute.

Paskui mus visus p. Konsulas kvie
čia pusryčių.- Nueinam į puikiausi 
restoraną. Čia tai jau buvo mums 
siurprizas po stovyklos gyvenimo. La
bai linksmai ir jaukiai praleidžiame 
porą valandų, pasikeičiame prakalbę- 
lėm ir — ačiū gerajam ir nepamiršta
mam bičiuliui už tokį rūpestingumą ir 
vaišingumą.

Atsisveikiname su Rotterdamu ir 
pagaliau su Olandija — vienu aukš
čiausios civilizacijos ir kultūros kraštu 
visame pasaulyje! Argi yra galva, kuri 
šiam krašte buvusi jį galėtų pamiršti?

Įvažiuojam į Belgiją. Atsiminkime, 
kad čia 1 kv. klm. gyvena 270 žmonių. 
Tai bene tirščiausiai apgyventa šalis 
visame pasaulyje. Vaizdas truputį 

skirtingas nuo Olandijos. Gal šiek tiek 
mažiau spalvingumo, o daugiau, saky
čiau, pramonės atspalvio. Daugiau 
fabrikų, geležinkelių, miestelių. Mies
teliai ne tokie švarūs, kaip Olandijoj.

Neilgam sustojame Antverpene. 
Skubinamės į Gentą, kurį tik apie 21 
vai. pasiekiame. Pasukame šiek tiek iš 
kelio, kadangi Gentas yra tipingas 
miestas, pilnas viduramžio laikų pa
minklų ir meS norėjom jį kaip reikiant 
apžiūrėti. Su nakvynėm blogiau: pil
na ekskursantų, nėra kur dėtis. Vos 
gaunam vienoj valgykloj prisiglausti. 
Po įspūdingos kelionės, artimoj baž
nyčioj varpų muzikai skambinant „O 
Sanctissima“, saldžiai užmiegame.
Rugpiūčio mėn. 11 d.

Pasisamdė vadovą išeiname Gento 
apžiūrėti. Įdomu pagyventi viduramžių 
stiliaus mieste. O čia kiekvienas namas 
apie tolimuosius laikus byloja. Įdo
miausia tai Flandrijos grafų Graven- 
steenų pilis, statyta nusižiūrėjus į Maž. 
Azijos pilis. Joje labai įspūdingas kan
kinimo prietaisų muziejus, kuriame 
sukrauta tokių baisių įrankių, kurių 
nė pasakose mūsų žmonės neišgalvoja. 
Ir viską tai turėjo iškentėt vargšo ko
kio nelaimingo belgo (kalto ar nekal
to) kūnas!

Aplankome žymiąsias bažnyčias, 
garsias savo vidaus pagražinimais, ir 
namus. Gausiai prisiperkame pietinių 
vaisių, kurie čia labai pigūs ir, links
mai nusiteikę, išvažiuojame Briuselio 
link.

Štai ir jo priemiesčiai. Ilgai dar 
važiuojam, ilgai dar turi mūsų „pran
cūziukas“ Kutorga laikyti pasikalbė
jimus su simpatingais baltašalmiais 
Briuselio policininkais, kol galų gale 
randame tą aikštę, kurią mums dar 
Olandijoj būnant nurodė belgų skau
tai. Čia mes susilaukiam Briuselio 
skautų atstovo, kuris mus informuoja, 
lydi ii* vadovauja ekskursijoj po mies
tą. Tai vienas puikiausių mūsų matytų 
miestų. Gyventojų arti 900.000. Įspū
dingas užmiesčio miškas — parkas, tei
singumo rūmai, pilna gražiausių pa
minklų. Čia mes ir nakvojame vienoj 
teatro salėj antrame aukšte. Naktį at
vyksta škotų skautų būrys, kurie labai 
ramiai ir drausmingai sugula mūsų ne
prižadinę. Rytą anksti žiūrim — mūsų 
„buduaras“ pilnas prikabinėtas sijonų. 
Kažiii ką būtume pagalvoję, jeigu dar 
Olandijoj nebūtume susipažinę su šiuo 
originaliu škotų apdaro atributu.
Rugpiūčio mėn. 12 d.

Iš Briuselio anksti išvažiavę tuoj ir 
Prancūzijos sieną pasiekiame. Sumo
kame prancūzams nuo žmogaus ir nuo 

dienos praleisimos jų žemėj po 5 fran
kus ir dumiam Paryžiun. Jau senai 
apie jį galvojam. Ir juo nekantresni 
daromės, kada mašina dėl kalnuoto 
kelio (o gal ir dėl kitų priežasčių) ne
važiuoja pakankamu tempu.

Dairomės į laukus. Dar niekūr ne
same matę tiek daug tuščių plotų. Kar
tais ištisus dešimtis kilometrų nuva
žiavę vos sodybą kur pamatome. Čia 
vis, matyt, didžiųjų dvarų („domaine“) 
plotai.

Štai ir Reimsas. Garsioji jo katedra 
remontuojama. Bet vistiek žmonės 
lanko, žiūri. Po didmiesčių — Berly
no, Amsterdamo, Briuselio — mažesni 
miestas mūsų nevilioja, ir visi gyvena 
vienu veržimusi „pirmyn!“.

Išvažiavus iš Reimso pakelėse daž
nai pasitaiko didžiojo karo paminklų 
— karių kapų. Surikiuotos dešimtys 
tūkstančių baltų kryželių — tai pran
cūzų karių kapai, čia pat greta — juo
dų kryželių eilės—vokiečių karių kapai. 
Prancūzų kapai rūpestingiau tvarkomi 
(sargai, daugiausia karo invalidai, 
nuolat čia gyvena), vokiečių — jau ne. 
Netgi kryželiai vokiečių taupomi: pa
rai iš abiejų pusių kryželio. Viena pu
sė vienam kareiviui, kita — kitam. Ma
tėm vieną kryželį, kurio parašas by
lojo, kad čia palaidotas tėvas ir iš abie
jų pusių du jo sūnūs.

Rugpiūčio mėn. 13 d.

Rytą prieš pusryčius kai kurie 
draugai maudosi Mamoj. Sako, nepa
prastai biaurus priėjimas. Iš viso, čia 
nematyti tokių simpatingų pliažų upių 
krantuose, kaip mūsų tėvynėj.

Bet jau nebetoli ir Paryžius. Jau 
vadovybė rankioja adresus, studijuoja 
miesto planus. Visų nuotaika rodo ten
dencijos kilti. Juk pasiekėm galų gale 
tolimiausį savo kelionės tašką.

Įvažiuojam į Paryžių. Sutinka mus 
(o! neįsi vaizduoki!: ne burmistras) 
smarkus lietus. Privažiuojame tokį 
parką, kur buvome užsisakę pas pran- 
cūzų skautus vietos stovyklai įsirengt. 
Deja, visur čia pilna. „Bet nenusi
minkit, mieli broliai lietuviai, — rami
na mus prancūzas skautas, — mes 
jums geresnę vietą duosim“.

Ir ką gi? Pačiam miesto centre 
(Buolevard de Neilly), didžiuliuose 
rūmuose gauname, taip sakant, visą iš
laikymą: porą kambarių, čiužinius ir 
tris kart valgyt. Nuo žmogaus po 19 
frankų dienai. Autobusą vargais nega
lais įspraudžiam kieman. Ir tvarka! 
Kaip puiku turėti visame pasauly sa
vų žmonių. Prancūzų skautai savo ne
paprastu sugebėjimu suorganizuoti
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Rotterdam© gatvė
mis su mūsų gene
raliniu konsulu p. 

Penn.

A. Grušnio nuotr.

tūkstančių užsienių skautų priėmimą ir 
išlaikymą šitą malonią tiesą padarė 
tikrove. Be abejojimo, visi skautai, ku
rie gyveno pasauk parodos metu kaip 
svečiai pas prancūzų skautus, nepa
mirš niekada tų labai mandagių, labai 
darbščių ir maksimumą pasiaukojimo 
parodžiusių Paryžiaus draugų.

Išsiblaškome būreliais ir paskirai 
po didįjį žmonių skruzdėlyną.

Šiandieną ligi vakaro lankom žy
mesnius rūmus, Panteoną, bažnyčias, 
Luksemburgo rūmus ir sodną, moko
mės važinėt „metro“ (požeminiais 
traukiniais) ir, apskritai, gėrimės ir 
džiaugiamės miestu.

Rugpiūčio mėn. 14 d.

Šią dieną paskyrėm pasaulinei pa
rodai. Na, joje patirtiems įspūdžiams 
aprašyti reiktų labai daug vietos. O, 
be to, apie tą parodą jau daug visi 
laikraščiai rašo. Mes tik galime pasi
girti, kad parodoje pamatėm visą pa
saulį vienoj vietoj. Ir pamatėm visa, 
kas jame yra geriausia, būdingiausia, 
įdomiausia. Vakare buvom galutinai 
„priblokšti“ tiesiog nenusakomai ža
vingos iliuminacijos.

Rugpiūčio mėn. 15 d.

Sekmadienis. Iš ryto einame šv. Mi
šių išklausyti į Notre Dame katedrą. 
Čia pasižymi psktn. Šimkus, tarnauda
mas mišioms (apie tai jau rašyta „Sk. 
Aide“).

Po pietų didesnė dalis vyksta į Ver
salį, dalis lieka Paryžiuje, lanko mu
ziejus.

Rugpiūčio mėn. 16 d.

Niekas dar nenori išvažiuoti iš Pa
ryžiaus. Taip čia įdomu, miela ir gera. 
Deja, namai dar už 2000 km, o jau 
daugeliui mūsų reikia į tarnybas grįžti. 
Taigi po pietų atsisveikiname su Pran
cūzijos sostine.

Keliaujam ligi vakaro. Viename 
kaime sustojam nakties postoviui. Vi
sas kaimas stebisi nepaprastai vikriu 
ir greitu mūsų stovyklos įrengimu (jau 
mokame!), jiems daro įspūdžio mūsų 

tvarkingas susėdimas vakarieniauti ir 
malda prieš vakarienę.

Pavaišinam juos lietuviškais sal
dainiais, „apsimainom“ dainomis ir — 
labanaktis, mieli prancūzai!

Rugpiūčio mėn. 17 d.

Stiprus lietus ir vėjas išverčia kai 
kurias palapines. Juokų ir pykčio pa
kanka. Baisiai negera ruoštis kelionėn 
po tokios nakties. Čia greitai paaiškė
ja, kas iš mūsų brolių moka pakelti 
vargą su šypsena.

Važiuojam pirmyn lietui lyjant. 
Nancy, Strasbourg — nedideli susto
jimai.

Vėlai vakare pervažiuojam sieną ir 
įvažiuojam į Vokietiją. Šita naktis 
mums įspūdingiausia. Keliaujam per 
Š vare valdo kalnus. Mašina kriokda
ma kelia mus aukštyn ir aukštyn. Lio
vėsi lietus. Patekėjo gana šviesus mė
nulis. Vyrai nesulaiko pasigėrėjimo ir 
nuostabos šauksmų.

Aukštai pakilę vienoj kelių aikšte
lėj sustojame. Nakvynė. Vieni eina į 
turistų trobeles, kurios tuščios, neuž
rakintos čia kiekvienam turistui prie
glaudą teikia, kiti lieka autobuse nak
voti, o dar kiti lipa į kalnus ir ten 
miškuose nakvoja.

Rugpiūčio mėn. 18 d.
Anksti rytą turime smarkią mankš

tą: einame lenktynių su mašina, kuri 

kriokdama, kaip kokia prieštvaninė 
baidyklė, kopia labai vingiuotais ke
liais į kalnus. (Reikėjo pasiekti apie 
1000 metrų aukštį). Tai buvo vienas 
gražiausių rytmečių mano gyvenime. 
Sklaidosi į šalis kalnų rūkai, ten žemai 
žemai prasigraužę kalnų upeliai, lygu
mose matyti miesteliai ir kaimai. Te
kančios saulės spinduliai žada labai 
gražią dieną. Aš visada pavydėsiu 
tiems žmonėms, kurie tokie laimingi, 
kad gali laipiot po kalnų miškus ir 
uolas, kurie iš taip aukštai žiūri į že
mumas.

Pora valandų Ulme. Toliau gra
žus ir įdomus Augsburgas. Čia banke 
jau laukia mūsų registermarkės, ku
rios papildo mūsų biudžetus. Susitin
kam su vienu lietuviu techniku, kuris 
čia studijuoja automatrisų statybą. 
Apžiūrim miestą, papietaujam ir pa
vakary iškeliaujam Miuncheno link. 
Nakvynė miške.

Rugpiūčio mėn. 19 d.

Anksti rytą jau mes Miunchene. Po 
pusryčių visi žygiuojam į pasaulinio 
garso „Deutsches Museum“. Čia mes 
pamatom visą žmonijos civilizacijos 
istoriją. Aš jums pasakysiu, kad vien 
dėl to muziejaus verta leistis į kelionę. 
Ypač imponuoja kasyklos, kurios čia 
kaip tikros padarytos. Įdomus plane
tariumas, kur mums pademonstruoja 
visą dangaus pasaulį. Po pietų mes, 
vadovaujami vieno bavaro kataliko 
skauto, apžiūrinėjame Bavarijos gra
žuolę sostinę. Man labai patiko Bava
rijos žmonės. Jie tokie nuoširdūs ir 
geri!

Bet diena baigiasi, o tėvynė dar 
taip toli! Sudiev, puikusai Miunchene!

Pavažiuojam keletą desėtkų km ir 
sutemus miške įsirengiam stovyklą; 
pavalgom lašinių su duona ir „apud 
Orpheum“.

Rugpiūčio mėn. 20 d.

Rytą įvažiuojam į Niurnbergą. Čia 
yra firmos M. A. N. fabrikas, kur „pa
gimdytas“ ir mūsų autobusas. Na, kur-

Paryžiaus pasauli
nėje parodoje.

A. Grušnio nuotr.
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gi — reikia pažiūrėti. Milžiniškas pa
daras! 15.000 darbininkų! Ypač dabai 
smarkiai veikia fabrikas, gamindamas 
karo reikalams įvairius motorus. Inži
nieriai apžiūri mūsų autobusą, nustato 
diagnozą ir randa, kad motorą reikia 
patvarkyti. Pataiso jį, ir mes tuoj pa
juntam geresnį tempą.

Vakare pasiekiam Leipzigą. Apžiū- 
rim milžinišką 26 peronų stotį ir jos 
rūmus, pasibaladojam po miestą ir pa
važiavę už miesto miške nakvojam. 
Vakarieniavom keliaudami „auto bah- 
nu“, valgydami lietuviškus mėsos kon
servus. Tai buvo pasisekęs dalykas tie 
konservai.

Rugpiūčio mėn. 21 d.

Pasiekiame Berlyną. Išsipuošęs, iš- 
sigražinęs. Vėliavų milijonai. Mat, Rei
cho sostinė 700 metų jubiliejų šven
čia. Geru laiku pataikėm. Ir supuoli
mas koks: ar jūs žinot, koks Berlyno 
herbas? — Ogi meška. Visiškai tokia 
pati, kaip mūsiškė žemaitiškoji.

Savo autobusą pasistatom vidury 
miesto prie universalinės krautuvės. 
Valgom lašinius ir dešras, tvarkomės 
kaip savo namely, vidury miesto. Pa
togu. Berlyniečiai žiūri, kaip mūsų vy
rai lašinių paltį nuo stogo kelia ...

Pavalgę žygiuojame į Berlyno Zoo 
(zoologijos sodną). Mums ypač įdo
mus akvariumas. Mūsų laiką Berlyne 
gerokai apgadino smarkus lietus. Pa
vakary ir išvažiuojam.

Nakvojam šią naktį viename dva
re, kuriame laikomi uždaryti nepalan
kūs dabartiniam režimui mokytojai. 
Čia jie, anot aiškintojo, esą perauklė- 
jami. Susitikome ir su jais. Vyrai jau 
seni. Vyrai, grįžę iš Verdene pragaro 
ir iš didž. karo apkasų. Matyt, visi se
nojo rėžimo žmonės.

Tvarkome Dariaus ir Girėno paminklą. A. G r u š n i o nuotr.

Jų prašomi, padainavome porą savo 
dainelių, o jie „Deutschland, Deutsch

land ūber alles“ ii' „Die Fahne hoch“. 
Paskui jie paprašė, kad mes ir savo 
himną pagiedotume. Ir energingai su
skambėjo Lietuvos himnas senojo dva
ro rūmuose (vokiečiai gerbė didžiuoju 
saliutu).

Rugpiūčio mėn. 22 d.

Išsukam iš savo didžiojo kelio Sol
dino link. Nedavažiavus ligi Soldino 
Kuhdamm kaime sustojam. Už 1 km 
Dariaus ir Girėno žuvimo vieta. Vo
rele po vieną nužygiuojame. Pagerbia
me, gėlių puoštę padedame. Prieš kiek
vieno sąmonę didžioji drąsuolių trage
dija. Mes matome pradalgį, iškirstą 
pušų viršūnėje krentančios „Lituani- 
cos I“. Dar keletas metrų ir laukai. O 
gal būtų laimingai nusileidę, jeigu nors 
keletą metrų aukščiau būtų skridę?

Paminklo aikštelė žolėmis apžėlusi, 
skujom ir lapais apnešta. 30 vyrų IV2 
vai. kai padirbėjo — paminklas vėl at
rodė lyg naujai pastatytas.

Mes kalbėjome grįždami, kad ver
tėtų pasamdyti vietiniam kaimely žmo
gų, kuris prižiūrėtų paminklą.

Važiuojam, skubame toliau. Viena
me miške siurprizas: gazolis pabaig
tas! Nieko sau „pramogėlė“, ypač ta
da, kai norime dar šiandieną pakrauti 
mašiną ant platformos, kuri jau iš Ber
lyno užsakyta.

Važiuoja lengvoji mašina. Stabdo
me ir prašome pavėžėti vieną skautą į 
miestelį gazolio. Mielai sutinka ir nu
siveža. Už V2 vai. grįžta toji pati ma
šina ir atveža mūsų skautą su gazolio 
baku. Tai puikų ir svetingą mostą pa
darė automobilio savininkas p. Mar
quardt.

Gravensteenų pily.
A. Grušnio nuotr.

Štai ir Firchau. Nakvojame tuose 
pačiuose keleivių namuose kartu su 
Hitlerio jaunimo būreliu. Turime pro
gos sekti jų mokymą. Iš tikrųjų, draus
mė pavyzdinga.

Rugpiūčio mėn. 23 d.

Auštant sėdame į traukinį ir persi- 
keliame per koridorių. Keletą valandų 
Marienburge laukiam autobuso. A, štai 
ir jis! Labai ilgai laukiam, kol prima- 
nevruoja mūsų autobuso vagoną. Bet 
susitvarkę ir susėdę dumiam pašėlu
siai. Štai ir Karaliaučiaus kaminai! 
Valanda Karaliaučiuj, ir vėl pirmyn! 
Norim dar šiandien Lietuvą pasiekti. 
Tik apie 11 vai. nakties įvažiuojam į 
Eitkūnus. Mūsų sargyba nepraleidžia 
(pereinamasis punktas ligi 9 vai. vak. 
teveikia) ir mes vieno malonaus eitkū- 
niečio padedami įsikuriam sporto stą- 
dijone.

Rugpiūčio mėn. 24 d.

Pagaliau sveika, gimtoji šalie!
Grįžom visi sveiki ir linksmi. Ir 

taip gera ir miela po didžiojo žygio. 
Nueinam prie Než. Kareivio kapo, pa
dedam gėlių, vadijoj jautriai atsisvei
kiname, ir vėl į savo vietas. Draugovės 
vadas giriasi: plane buvo numatyta su
važinėt 4.600 km kelio, o autobuso 
skaitiklis rodo, jog suvažinėta 4.608 
km. Tai vadiname tikslumu. Toks 
griežtas tikslumas ir buvo visoj eks
kursijoj. Manau, kad tai padėjo iš
vengti bet kokių katastrofų ir šiaip ne
malonumų. A. V.

Jei prenumeravai 1934 metais „Skautų 
Aidą“, gali gauti dovanai knygą „VADO 
PAŠĖKE“, tik pranešk administracijai 
savo dabartinį adresą.
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„OCH,
Dangus apsiniaukęs, švininiai pil

kas, smulki migla sodriai krenta ant 
pilkų, rudens šalnų ir vėjų nuga
rinių laukų, pajuodusio miško, vie
nišos sodybos. Traukinys bilda per 
tas ūkanas visas šlapias, rasotas, sa
kytum, trokšdamas išbėgti į saulę, į 
giedrą ir atsikvėpti šviesesniu oru. 
Balti, tolydžio juodi, dūmai maišėsi 
su rudens migla, ūkana ir žiūrint 
pro vagono langą tarpais atrodė, jog 
dangus visai aptemo ir naktis iš
skleidė savo juodus sparnus taip ne
lauktai, netikėtai.

Vagono skyriaus, kuriame aš sėdė
jau, tarpe negausių keleivių, pačia
me kamputyje, ties langu sėdėjo ka
rys. Jis galėjo būti 25 metų amžiaus, 
gerai nuaugęs. Jaunystės kupinu 
žvilgsniu jis nuolat stengėsi pra- 
skrosti rudens miglą, pažvelgti savo 
giliai mėlynomis akimis į laukus, 
kurie pašėlusiu greitumu bėgo nuo 
mūsų. Jo kietai suspaustomis lūpo
mis tarpais prabėgdavo lengvutė 
šypsena, o atydžiau įsižiūrėjęs galė
jai pastebėti, kad tose mėlynose aky
se, besislepiančiose po ilgų blakstie
nų šešėliu, glūdi kažkoks liūdesys.

Mane apėmė vaikiškas noras pa
tirti, kokią paslaptį karys slepia sa
vo jaunoj krūtinėje. Vieno tik bi
jojau, kad nesužinočiau, jog jisai ke
liauja į pilką, miglose paskendusį 
sodžių, kur vienoje, nuogų liepų ap
suptoje, troboje stovi karstas ir taip 
skausmingai blikčioja geltono vaško 
žvakė. Tada juk mano susidomėji
mas būtų jam taip tuščiai skaudus, o 
paguosti aš jo nemokėčiau, tik susi
gėdęs nutilčiau.

Ilgai delsiau, svyravau, nes už
kalbinti visai nepažįstamą karį ne
drįsau. Pravažiavome keletą stočių. 
Keleivių vis mažėjo ir po pusvalan
džio mudu likome vagone vienu du.

Karys, atrodė, nurimo, nebesi
skverbė savo žvilgsniu pro langą ir 
tarpais vogčiomis žvilgterėdavo į 
mane.

— Keistas jums žmogus pasiro
džiau? — dideliam mano nustebimui 
jisai pirmasis prabilo.

Nepamenu ką atsakiau ir mūsų 
pažintis užsimezgė. Mes įsikalbėjo
me. Jisai pasisakė keliaująs į N 
miestą ir po valandėlės aš pajutau 
nepaprastą nuoširdumą tam tiek 
mažai pažįstamam kariui. Yra žmo
nių, kurie pirmu žvilgsniu pavergia 
širdį ir vienu ištartu žodžiu įgyja 
draugus.

— Jums teko pravažiuoti bran
gaus atminimo vietą? — paklausiau 
nutaikęs gerą momentą.

— Taip, prieš valandėlę... — at
sakė jisai ir pilnu ne tai liūdesio,

TU“... Balys Gendvilas.

ne tai gailesio žvilgsniu pažvelgė į 
mane.

Radosi nejauki tyla. Aš pajutau 
palietęs skaudų atminimą ir nera
dau žodžių nei jį paguosti nei pra
dėti pašnekesį kita tema.

Karys išsiėmė papirosą, užsidegė 
jį ir jo veidas, melsvų dūmų debesė
lyje, su truputį priekin palenkta 
galva, man atrodė toksai patrauklus, 
kariškas.

— Gyvenime yra tokių paprastų, 
bet kartais taip giliai širdin įsmen
gančių dalykų, kad sunku juos papa
sakoti, — lėtai pradėjo jisai tiesiai 
žiūrėdamas prieš save.

— Tai įvyko prieš dvejis metus 
toje vietoje, kurią mes prieš pusva
landį pravažiavome. Mano dalis, ku
rioje aš tada atlikinėjau stažą (da
bar žvilgterėjęs į jį pastebėjau, kad 
buvo leitenantas), stovėjo netolima
me nuo neseniai mūsų pravažiuoto 
miestelio dvare. Vieną sekmadienio 
popietį išjojau į laukus apylinkių 
apžiūrėti. Diena buvo pilna tos ne
paprastos rudens ramybės, o spalių 
pabaigos saulė spindėjo, sidabruoda
ma voratinklius, auksuodama lapus; 
ore buvo jaučiama lyg švelniu liū
desiu nuteikiąs tolimos dainos aidas. 
Prijojęs pirmąjį vienkiemį, pasukau 
savo „Kregždę“ į lauko keliuką, 
einantį šalia geležinkelio, ir lengva 
zovada pasileidau į artimiausį miš
kelį. Arklys bėgo prunkšdamas, 
verždamasis šuoliuoti, skrupulingai 
krūptelėdamas prieš kiekvieną kel
melį, žolės puokštą, didesnį akmenį. 
Staiga pastebėjau, kad keliukas už
lūžta dešinėn ir kerta geležinkelį, o 
buvau giliai įsitikinęs, kad jisai tie
siai veda į miškelį.

Nespėjus man dar susivokti, arklys 
metėsi į geležinkelio pervažą ir, ma
tyti, neišlaikęs staigaus posūkio, visu 
smarkumu nugriuvo, išblokšdamas 
mane iš balno. Pajutau aštrų smūgį 
galvon ir nugėlė kairę ranką, o 
akyse ėmė šokinėti ugninės žiežir
bos. Krūtinėje užvirė pykčio, susi
jaudinimo, gėdos pragaras. Arklys 
pabėgo. Kaip grįšiu namo? Raitelis, 
nemokąs sėdėti balne! „Cha... cha... 
cha...“, rodosi, girdėjau skaudų drau
gų patyčių juoką ir jaučiau aštrų 
eskadrono vado žvilgsnį.

— Paskui apėmė lyg nuovargis, 
galva pasidarė sunki ir aš lyg sap
nuodamas išgirdau, kad apie mane 
vaikščioja daugelis žmonių, girdėti 
balsai. Galvą kas tai tvarstė ir ma
lonus šaltis, toksai gaivinantis, sriu- 
veno įkaitusiais smilkiniais.

— Och tu... — išgirdau šnabždesį, 
kuris buvo toksai malonus, švelnus, 

kaip gležnučių beržo lapų, tik išvy
dusių saulės šviesą, virpėjimas.

Pramerkiau akis. Ties manimi 
klūpojo skautė ir rūpestingai tvarstė 
galvą. Toliau, plačiu ratu, stovėjo 
daugiau skaučių. Mane apėmė toksai 
neapsakomas džiaugsmas, užsimirši
mas, jog aš nusišypsojau.

— Nu, matai, varliuk... — vėl pra
bilo ji. Jos balse skambėjo tasai 
švelnumas, toji šventa meilė, kurią 
parodo motina savo vaikams. Aš 
susigėdau. Žiūrėjau į mėlyną, tokį 
aukštą dangų, jaučiau rudens ramy
bę ir, rodosi, iš tų dviejų jausmų 
susidėjo visas pasaulis.

— Kaip jaučiatės? Jūsų arklys yra 
čia pat. Jūs atjojote iš X dvaro? — 
ėmė mane kalbinti, pamačius, kad aš 
žiūriu, ir rūpestingai apžiūrinėjo, 
kaip pavyko sutvarstyti galvą.

Atsistojau. Ji atsilošė pervažos 
barjeran. Būrelis skaučių, kiek ato
kiau, atydžiai stebėjo mus.

Ji buvo paauguolė, kokių 18-kos 
metų. Nedidutė, apvaliu veidu, di
delėmis akimis, stilinga nosimi ir 
nepaprastu šypsniu, kuris žaidė jos 
gražiose lūpose. Niekada nepamir
šiu tos nekaltos šypsenos, tos jau
nystės šypsenos, nepaprastai kuklu
tės ir tyros, kaip ryto rasa. Pro jos 
petį matėsi blizgąs geležinkelis, bė
gąs tolyn, tolyn be triukšmo, be gar
so. Aplink saulėje skęsta laukai. 
Mane apėmė keista savijauta, pasi
darė kažko ne tai gėda, ne tai pikta...

„Kregždė“, kelių žingsnių atstu
me, stovėjo pririšta prie medžio. 
Netardamas nei žodžio priėjau prie 
arklio, atrišau pavadžius, įkišau kil- 
pon koją ir sunkiai liuoktelėjau 
balnan.

Po valandėlės lėkiau tlygia pieva į 
kaimą. Mane pavijo dainos žo
džiai ■—

„Ėjo skautės iškylauti“. ..
Ausyse suskambo „Och tu“. . . ir 

pasidarė liūdna, krūtinėj tuščia.
Grįžęs į X dvarą tik atsipeikėjau 

ir viską šaltai apgalvojau. Dieve, aš 
nepadėkojau už suteiktą pagalbą, už 
arklio sulaikymą, nepratariau nei 
vieno žodžio toms geroms mergai
tėms, aš nepaspaudžiau rankos tai...

Norėjau grįžti atgal, išsiaiškinti, iš 
kur buvo tos skautės, kas ji tokia. 
Deja, buvo per vėlu. Rytojaus dieną 
eskadronas išvyko į nuolatinę savo 
stovėjimo vietą ir taip visa liko. Mė
ginau paskiau surasti tą skautę tei
raudamasis laiškais, bet iki šiol ne
pavyko. ..

Ir šiandien, kada prabėgo tiek lai
ko, mane taip giliai kankina tasai 
skautiškas nuoširdumas, likęs be pa
dėkos, mane degina tasai žvilgsnis ir 
skamba ausyse tas „och tu“...

Tarnybos reikalais dažnai prava
žiuoju tą vietą ir kiekvieną kartą,
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SKYRIŲ TVARKO — — STUD. SKAUTĖ R. SKIPITYTĖ.

RUDENS ĮSKYLA
Mūsų tik šešios, bet tų šešių šir

dys ir gera nuotaika atstoja 66-iąs. 
Ant mūsų nugarų kuprinės, ant kak
lų geltonuoja kaklaraikščiai, o vei
duose — šypsena.

Pereinam Žaliąjį tiltą. Skubam 
dainuodamos. Priedo dar ritmingai 
barška bulvės katiliuke, kurį pakai
tomis kuprinėje nešam.

Jau mes toli. Apsisukus matyti 
kažkur nubėgęs praeitas kelias. Mies
to namai atrodo lyg mažyčiai vaikų 
žaisleliai, žalsvų ir rausvų lapų fone. 
Laibi medžių liemenėliai, sustoję gre
ta vienas kito, atrodo, lyg paskubom 
pieštuku nubrūkšniuoti. Kur-ne-kur 
klevelis, pasipuošęs auksiniais, per
matomais lapais. Iš kitos pusės mė
lynas, tirštas Nemuno vanduo. Ri
tasi mažos raibuliuojančios bangelės.

Netrukus krykšdamos pasileidžiam 
nuo kalniuko. Vėl aukštyn — že
myn. Lyguma pilna jaunų krūmų 
ir lanksčių medelių. Keletas skaidrių 
lyg vaikučio šypsena, lyg stiklinių, 
lapų ant šakučių.

Šakos plaka mums per veidus, la
pų krūvos po kojomis, skaidrus per
matomas oras, skambi, nuoširdi dai
na ...

Vėl ant kalniuko, vėl zovada že- 

rodosi, pamatysiu ją stovinčią prie 
barjero ir besišypsančią, o gal net 
išgirsiu:

— Nu, matai, varliuk.. .
O kad aš ją dar kartą gyvenime 

sutikčiau!

Leitenantas staiga nutilo. Jo akyse 
vėl pasirodė tasai jaunatviškas ilge
sys, kančia. Aš nedrįsau ištarti žo
džio.

*
* *

Porai metų praslinkus, X geležin
kelio stotyje, atėjus greitajam trau
kiniui, mano dėmesį atkreipė šau
nus raitininkas, beskubąs peronu su 
uniformuota skaute.

Jis šypsojosi laimės šypsena ir aš 
pažinau jame leitenantą, kadaise 
drauge su manim keliavusį.

Nejaugi gyvenimas juos būtų su
vedęs?. v

myn. Ak, mums gera! Tiek erdvės, 
tiek grožio! Mes laisvai kvėpuojam 
ir šypsomės rudens lapams, saulei, 
pačios sau .. .

Einam per kupstuotą pievą. Ko
jos pinasi tarp aviečių stiebelių, var
nalėšų stiebų, žolių stagarų. Viena 
šūkteli:

— Kaip džiunglėse!
Netrukus atgyja „džiunglės“. Atsi

randa pilna tigrų, liūtų, hienų, pa
pūgų, kolibrų ir t. t. Mat, ką gali 
šešios, jei jos turi šešiasdešimt še
šių energiją.

Suradusios gražią aikštelę, projek- 
tuojam jau joje įsikurti. Bet toliau 
yra dar gražesnė. Einam dar ir pa
sijuntam prie Jėsios krantų. Norim 
persikraustyti į kitą pusę, bet nėra 
tiltelio. Stovim ir kraipom galvas, 
kaip vištos. Sugalvojam pasiimti po 
akmenį ir, suradusios seklesnę vie
tą, pačios nusitiesti tiltą. Kadangi 
viena kitai nenorim nusileisti, tai ren
kamės kuo didžiausią akmenį. Taip 
apsiginklavusios, einam ieškoti sek
lumos. O jos kaip tyčia vis nėra.

— Reikia dar paėjėti, — mus ra
mindama kalba sušilus skiltininkė, 
nes jos ir akmuo didžiausias.

Velkam toliau tuos akmenis, bet. .. 
seklumos nėra. Po kiek laiko girdėti 
šešios akmenų salvės ir tikštančio 
vandens ūžtelėjimas. »

Mintys pradeda iš lėto suktis apie 
sviestainius. Reikia pagaliau susi
rasti vietą; pietų laikas jau artėja. 
Tik Rimutė, mūsų uolioji skiltinin
kė, nenusileidžia:

— Einam dar truputį toliau.
Einam. Prieš mus stovi maža tro

belė. Nustebusios stovim prie ge
ležinkelio bėgių. Niekaip negalim 
suprasti, kam mes tiek laiko sukom 
aplinkui, kai šią vietą galėjom daug 
tiesesniu keliu pasiekti.

— Kitą kartą pasiimsim žemėla
pį, — sako sesė skiltininkė.

PAMESTI LIUDIJIMAI.
Pamestas L. S. S. nario liudijimas ser. I Nr. 3223, išduotas 

1935.IV.8. Šiaulių r. t. tuntininko skautui Pranui Ž o 1 p i u i. Radus 
siųsti skautų brolijos vyriausiai vadijai.

Paprašom vandens arbatai, perei
nam į kitą bėgių pusę, susirandam 
gražią vietelę ant kalvutės ir metam 
kuprines ant žemės. Su daina pra
dedam kurti laužą. Šakaliais nu- 
krapštom samanų liekanas, sausus 
lapus, paruošiam ugniavietę. Štai 
mažutis lauželis iš plonų, sausų ša
kaliukų. Tuoj popieriaus ir sausų 
lapų atsarga — ir iškilminga veido 
išraiška žiūrim, kaip užsidega šaku
tės. Pakyla tirštas dūmų debesis, o 
liepsnelės nebėra. Užstojam laužą iš 
visų pusių, kišam degtukus. Staiga 
plysteli liepsna. Valio!! Kažkurį aik
teli ... ir vandens srovė ūžteli ant 
mūsų laužo. Tai skiltininkė, bijo
dama, kad per didelė ugnis nepa
degtų tolokai esančio miško, šliukšte
lėjo mūsų arbatą! Oi, su kokia šird
gėla atsisakėm tos arbatos. Bet ką 
padarysi — atsargumas yra geras 
dalykas. Už tai paslapčiomis laižė- 
mės, begalvodamos apie bulves, ku
rias po kurio laiko sukišome į dar 
kartą uždegto ir užgesinto laužo ne
mažą anglių krūvelę. Grauždamos 
sviestainius ir obuolius, prisimenam 
naktigonius, kurie bulves kepa ir pa
sakas seka.

Iš lėto, nejučiomis temsta. Susi
kaupimo ir tylos minutė. Gera taip...

Su pagaliu badom bulves.
— Iškepė! Bulvės, bulvelės... ucha, 

cha, cha!
Nužarščiusios pelenus ištraukiami 

apdegusias, juodas bulves Bet su di
džiausiu smagumu jas lupam. O ska
numėlis! Nė vienas naktigonis, pasa
kas sekdamas, tokių dar nevalgė! 
Mes patenkintos ir atlygintos už ar
batą.

Sutvarkom laužavietę. Jau visai 
tamsu, o namai dar toli. Su atodūsiu 
apmetam akimis savo lauželio vietą, 
medžius ir iš lėto patraukiam namo.

Mes mokam iškylauti visad — ir 
rudenį!

„66-oji“
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mūsų šeimos nhujien
7£

yttademlnio skautų Jaunimo padangėje
STUDENČIŲ SKAUČIŲ DRAUGOVĖ.

Studentės skautės iškylauja.
Lapkričio 7 d. būrelis besišyp

sančių sesių skaučių žygiavo Pa
žaislio link. Kaip gera yra nors 
valandėlei pabėgti iš miesto 
dulkių į mišką, braidyti po šla
mančius lapus, šūkauti, dainuo
ti. Miške pajunti tikrą skautiš
ką nuotaiką.

Su daina „Stovyklaut, išky- 
laut“ pasiekėme Pažaislio vie
nuolyną. Užėjome į bažnyčią, 
sugiedojom „Marija, Marija“. 
Viena vienuolyno seselių papa
sakojo mums vienuolyno istori
ją, bažnyčios paveikslų reikš

Skautų te skaučių tuntuose
ALYTAUS SKAUTŲ TUNTAS.

Jau baigiasi ryšių kursai.
Ryšių kursai artimiausiu lai

ku bus baigti. Kursus lanko per 
30 skautų, daugiausiai vienetų 
vadai — vyresniųjų klasių mo
kiniai. Busimieji ryšininkai 
šiuose kursuose įgavo daug nau
dingų žinių.

Raitelių šimtinė — pavyzdys ki
tiems.

Skautų raitelių šimtinė rodo 
labai didelio veiklumo pavyzdį. 
Kiekvieną šeštadienį po pamal
dų jie joja pulko rajone. Ne vie
nam „jojikui“ tenka ir po rude
ninį purvą panardyti, bet nenu
simenama, yra ir labai gerų jo
jikų. Šimtinė yra drausminga ir 
susiklausanti. Čia jau yra šim
tininko Adl. Petručio nuopel
nas. Šimtinėj dalyvauja apie 40 
skautų.

Smarkiai taupome.
Paskutiniu laiku visi skautai 

dar labiau ėmė pirkti tautinės 
stovyklos taupymo ženklus. Kai

JONAVOS SKAUČIŲ VIETININKIJA.
Pirmoji rudens sueiga.

Pernai spalių mėn. 24 d. ke
liolika skaučių davė įžodį, o 
šiais metais tą pačią dieną šioms 
laimingosioms pagerbti ir 1938 
metų tautinę stovyklą propa
guoti buvo sukviesta visų Jo
navos skaučių ir skautų sueiga.

Rytą visos skautės, skautai ir 
jaunesnieji skautai dalyvavo pa
maldose. Vakare miesto pra

mę. Nuoširdžiai seselei padė
kojusios, vėl linksmai šūkauda- 
mos pasipylėm į mišką.

Pasiekėme tautinei stovyklai 
numatytą vietą. Sesė Rimšaitė 
parodė mūsų rajoną. Čia ir „ap
sigyvenom“. Vienos dainavom, 
kitos ruošėm pietums stalą. Pas
kui iškilmingas kandidačių pasi
žadėjimas, kandidačių spalvų 
įteikimas ir vėl linksmos dainos, 
jaunas juokas berenkant rusvus 
lapelius -— rudens gėles.

Pasidžiaugusios gražiu rudens 
mišku, palikome stovyklą ir 
vėl traukėme Kauno link.

Korespondentė.

kuriems platintojams jau ir 
ženklų ima trūkti...

Skautų skyrius gimnazijos laik
raštėlyje.

Literatų leidžiamame laikraš
tėly yra ir skautų skyrius. Sky
riuje gražiai aprašomas tunto 
gyvenimas, jo veikla, įdomesni 
momentai. Netrūksta ir „adatų“ 
apsnūdusiems vienetams ir svei
ko jumoro.

Novelės, eilėraščio ir raketos 
konkursas.

Tuntininko psktn. V. Maknic- 
ko pastangomis, paskelbtas kon
kursas novelei, eilėraščiui ir ra
ketai. Juose turės būti atvaiz
duotas skautų gyvenimas sto
vykloj ir skatinama dalyvauti 
artėjančioj tautinėj stovykloj. 
Už geriausius kūrinėlius bus 
duodamos premijos. Konkursas 
rado didelio pritarimo skautų 
tarpe ir visi ėmėsi rašyti. Rei
kia laukti gražių vaisių.

Ilgis.

džios mokykloje įvyko sueiga, 
kurioje dalyvavo kai kurie mo
kytojai, keliolika tėvų ir apie 
150 skaučių-tų. Vargas mums, 
skautėms ir bendrai kitiems jo
naviečiams, kai tenka ruošti di
desni minėjimai — nėra salės. 
Pradžios mokykla ne tik salės, 
bet net ir tinkamos klasės di
desniam skaičiui neturi. Šios 
kliūtys skautėms nuotaikos ne
atima, tik gaila, kad gerąsias 

viešnias ir svečius dėl ankštumo 
varginame.

Nuo sueigos pradžios ligi pa
baigos skautiškas linksmumas 
spindėjo visų akyse. Skautėms, 
kurioms nuo įžodžio davimo su
ėjo vieneri metai, buvo priseg
tos žvaigždutės. Vienas šiltas 
spindulys, tai dar ne vasara, 
viena spindinti žvaigždutė ant 
žalios bliūzės, tai dar ne viskas 
ištesėta. Jos daug dar darbų 
atliks, daug dar laiko sugaiš, 
daug tokių šviesių trikampių 
puoš jų žalias bliūzes!

KAUNO PILIES SKAUTŲ TUNTAS.

Kaip praėjo pirmoji mūsų tunto 
sueiga.

Spalių mėn. 31 d. „Aušros“ 
berniukų gimnazijoje įvyko mū
sų tunto sueiga. Į sueigą atvyko 
106 skautai.

Tuntininkas sktn. K. D i n e i- 
k a papasakojo mums apie ru
dens grožį ir paragino padaryti 
nors vieną rudens iškylą. Neuž
miršo ir tautinės stovyklos — 
patarė taupyti pinigus ir moky
tis svetimųjų kalbų.

Buvo ir linksmoji dalis. Pa
dainavome, kiti vaidino ir paro
dė įvairių gimnastikos „triukų“. 
Linksma buvo ir tiek plojome, 
kad net delnus skaudėjo.

Bet neužmiršome ir rimtesnių 
dalykų. Prisiminę Kristų Kara
lių sugiedojome porą giesmių. 
Prisiminėme ir vargstančius 
brolius vilniečius. Buvo suvai
dinta Vilniaus vaizdelis.

Sueigą baigėme Tautos himnu 
ir Vilniaus giesme.

K. V-tas.

Jonavos skautų gyvenimo nau
jienos.

Jonavoje yra skaučių vieti- 
ninkija ir dėl to skautėms tvar
kytis daug sėkmingiau, nes vis
kas yra vietoje. O skautams dėl 
mažiausios smulkmenos tenka 
važiuoti Kaunan ir dar labai

PAGĖGIŲ SKAUČIŲ VIETININKIJA.

Skaučių šeima vėl padidėjo.
Lapkričio mėn. 6 d. sukako 

vieneri metai, kaip gyvuoja Pa
gėgių skaučių vietininkija. Į su
kaktuvinę sueigą buvo pakvies
ti mokytojai ir broliai skautai.

Pradėdama iškilmes vietinin
kė paskt. Saulaitienė pa
sakė kalbą jaun. skautėms ir 
skautams ir palinkėjo visiems

Draugovės ir skiltys, kaip iš- 
manydamos, pasirodė. Buvo pa
vaizduotos įvairių įvykių teigia
mos ir neigiamos pusės. Per
traukėles tarp įvairių pasirody
mų užpildydavome skambiomis 
dainomis apie savąją tėvynę, 
Vilnių ir apie skautes. Pasiro
dymus baigdavom atitinkamais 
šūkiais.

Tikiu, kad tokia pat gera nuo
taika kitą vasarą keliausim į 
Pažaislį. i

, ' - J. R.

skubėti, nes ne visuomet tunto 
atstovą rasi vadijos būkle.

Skautų draugovės yra dvi. 
Bet jos negali gerai bendrauti, 
kadangi vienai vadovauja bro
lijos, o kitai seserijos narys (ne
jaugi tai kliūtis bendrai dirbti? 
Red.). Liūdna, bet ką gi pa
daryti, kad Jonava turi daugiau 
organizacijų, kaip vadų.

D-ro Kudirkos vardo drau
govė, kaip buvo, taip tebėra 
skaitlinga ir energinga. D-ro 
Ralių vardo dr-vė, kuriai vado
vauja energinga psktn. R u- 
dzevičiutė, šiais metais per 
pus sumažėjo. Pusė skautų bai
gė šeštąjį pradžios mokyklos 
skyrių.

Nors skaičiumi likome negau
sūs, bet.dirbsime už du — toks 
mūsų pasiryžimas. Jau prade
dame ruoštis į II patyr. laipsnį. 
90% ruošiamės stovyklauti tau
tinėje stovykloje.

Vėlinių dieną kasmet visi 
skautai eina į kapus prie d-ro 
Ralio kapo, čia uždega žvaku
tes, pasimeldžia. Tą pat pada
rėme ir šiemet.

Spalių mėn. 24 d. 8 skautams 
buvo prisegta po vieną žvaigž
dutę, nes suėjo vieneri metai 
nuo įžodžio davimo. Uniformas 
turime visi; pusė mūsų pereitą 
vasarą stovyklavome 7 dienas 
Santakuose. Ju-ju.

jėgų darbui, o ypač ruoštis tau
tinei stovyklai. Paskiau davė 
įžodį daug jaun. skaučių ir 
skautų ir skaučių. Taigi, vėl pa
didėjo mūsų šeima.

Po to kalbėjo sktn. Vai
nauskas, kuris reiškė viltį, 
kad skautų šeima ne tik skai
čiumi plėsis, bet ir dvasine kul
tūra progresuos. Jis paminėjo
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ir mokytoją p-lę Plokštytę, 
kuri įkūrė Pagėgiuose skautus, 
ir p. P a u 1 i k i e n ę, kuri buvo 
pirmoji mūsų vietininkė. Nesant 
p. Paulikienės Pagėgiuose, buvo 
nutarta parašyti jai laišką ir 
padėkoti už jos darbą. Laišką 
parašė paskt. Saulaitienė, o po 
juo pasirašė visų draugovių

ŠIAULIŲ SKAUČIŲ TUNTAS.
Skautės lankys sanitarinius 

kursus.
S. m. lapkričio mėn. 22 d. 

Šiaulių tunto skautės pradės 
klausyti Šiaulių skautų brolijos 
suruoštų kursų sanitarinę dalį. 
Kursams vadovauja gimn. direk. 
p. Kartanas. Paskaitas skaito 
d-ras Domarkas ir daktarė Ku- 
činsky tė- Abraitienė.

Šiaulių apylinkės smuikeliai 
tautinėn stovyklon!

Lapkr. mėn. 14 d. įvyko nuo
taikinga iškila į Šiaulių apylin

ŠIAULIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Tautinėje stovykloje maitinsi

mės patys.
Lapkričio mėn. 14 d. 7 pr. mo

kykloje įvyko tunto vadi jos po
sėdis, kuriame dalyvavo ir se
serijos atstovė vyr. skltn. M. 
Pakulienė.

Posėdžio metu nutarta tauti
nėje stovykloje maitintis atski
rai ir maisto produktais rūpintis 
patiems, nes produktai Šiauliuo
se gaunami žymiai pigiau, negu 
kad atsiųstame iš brolijos vy
riausios vadijos kainoraštyje 
nurodyta; didelė dalis produktų 
bus gabenama iš vietos.

Tuntininkas turės du 
adjutantus.

Il-ju tuntininko adjutantu pa
kviestas psktn. P. Makštela, 
kuris visiems skautams žinomas 
iš stovyklų, kaipo geras „ūkio 
ministeris“ ir administratorius.

Siūdinsis palapines.
Netrukus tuntas užsakys pa

siūti keletą palapinių, kurios 
bus naudojamos tautinei ir ki
toms stovykloms.

Be to, skiltines palapines siū
dinsis skautų ugniagesių „Flo
rijono“ ir miesto skautų „Kęs
tučio“ draugovės.

Palapinės kaštuos po 160 lt.
Mokosi prancūziškai.

Miesto skautų „Kęstučio“ 
dr-vės per 10 skautų mokosi 
prancūzų kalbos, kuria pasinau
dos tautinėje stovykloje už- 
megsti pažintims ir ryšiams su 
užsienio skautais.

Marela.
Dideliais šuoliais pirmyn.

Prieš 3-jus metus atskilę nuo 
garsiosios „Lapinų“ (dab. „Da
riaus-Girėno“) dr-vės, mes, ša- 
rūniečiai, šiemet ypač smarkiai 
sukrutome. Turėdami prieš akis 
nuveiktus savo „tėvų“ darbus ir 

draugininkės, adjutantės ir skil- 
tininkės.

Po iškilmių padainavom ke
lias daineles, o paskui buvo pa
silinksminimas. Pasidžiaugėm, 
padainavom ir nepajutom, kaip 
vakaras prabėgo.

Skautė.

kės piliakalnį, vadinamą Kryžių 
kalnu dėl to, kad ten yra keli 
šimtai kryžių. Karišku autobu
su vyko į iškilą 25 skautės, pati 
tuntininkė A. Fledžinskienė ir 
jos pavaduotoja E. Klupšienė. 
Iškilos tikslas — nukopijuoti, 
nupiešti charakteringesnius • 
kryžius ir smuikelius, kurie 
puoštų Šiaulių rajono skaučių 
tunto kampeli tautinėje stovyk
loje. Iškiloje vyravo tikrai 
skautiška nuotaika.

Sesuo Vaiva.

mes norime ką nors gero pra
eičiai palikti.

Jau pradėjome susirašinėti su 
kitų gimnazijų skautais sporto 
rungtynių reikalu, tik tas ne
lemtas ruduo sutrukdė: dėl šal
to oro kitur nebegalėsime nu
važiuoti ir teks pasitenkinti vie
tinių draugovių kova.

Kad padidinus tarpdraugovi- 
nio broliškumo ryšius, kviečia
me į draugovės sueigas kitų 
vienetų atstovus. Tuo praplati
name veikimo gaires, duodame 
kitiems, o taip pat ir mums „pa
skolina“ neturėtų patarimų.

Š. m. spalių 30 d. surengėme 
vakarą. Vakaras pavyko puikiai. 
Visą pelną nutarėm paskirti 
tautinės stovyklos fondui.

Mergaičių gimnazijos direk
toriui p. Klupšui, leidusiam ne
mokamai naudotis rengiant va
karą sale, vyr. sklt. P. Račkaus
kui ir moksleiviui Kairauskui, 
padėjusiems išpildyti vakaro 
programą, „Šarūno“ dr-vė taria 
nuoširdų skautišką ačiū.

Mums ypač malonu, kad 
draugovės globėju sutiko būti 
pirmasis dr-vės dr-kas v. sklt. 
mokyt. P. Armėnas.

Pruncis.

Naujas skautų vienetas.
Kad skautai iš įvairių vieto

vių nenutrauktų ryšių su skau
tuos darbu, Linkaičių artilerijos 
d-vių tarnautojai sk. vytis Pet
rauskas ir vyr. skltn. Paulaus
kas ėmėsi iniciatyvos įsteigti 
Kar. Juozapavičiaus vardo skau
tų vyčių būrelį. Būrelio steigi
mo sumanymas tarp skautų, 
dirbančių dirbtuvėse, rado nuo
širdų pritarimą. Būrelis numatė 
artimiausioj ateity pasiruošti ry
šininkų specialybei ir artimai 
bendradarbiauti su d-vių prieš
lėktuvinės apsaugos būriu.

Nori Radviliškio vietininkijos.

Kad skautiškas darbas būtų 
sėkmingesnis, Radviliškio skau
tų vienetai pareiškė norą įsteigti 
savo vietininkiją. Iš Šiaulių 
tunto tam reiškiamas pritarimas 
ir artimiausioj ateity jis, tur būt, 
bus įgyvendintas.

P. Knablis.

200 litų vykti į tautinę stovyklą!
XI.7. „Vytauto“ dr-vė suruo

šė koncertą—balių pirmą kar
tą vyrų gimnazijoje. Programą 
išpildė draugovės muzikai ir 
deklamatoriai, kuriems vadova
vo sk. vyt. P. Armonas. Reikia 
pažymėti, kad programa buvo 
atlikta gan gyvai ir linksmai. 
Publika buvo patenkinta, peda
gogai taip pat atsiliepė teigia
mai. Pelno gauta 200 litų, kuris

ŠVĖKŠNOS SKAUTŲ VIETININKIJĄ.
„Gera veikla“.

Švėkšnos skautai šiais mokslo 
metais per tris mėnesius pada
rė vieną vietininkijos sueigą, 
vieną draugovės sueigą ir visos 
skiltys po 3 skilties sueigas. O 
galėjo padaryti antra tiek su
eigų.

Per vietininkijos sueigą buvo 
paskelbta, kad prieš Visų Šven
tų atostogas bus egzaminai į pa

TAURAGĖS SKAUTŲ TUNTAS.
Mokomės jodinėti.

Nuo mokslo metų pradžios 
skautai raiteliai pradėjo vėl sa
vo darbą. Jodinėti arklius gau
na 3 kav. G. V. pulke. Joji
mą prižiūri vietos karininkai, 
kurių tarpe yra ir skautininkų. 
Šimtinės vadovu yra sk. vyt. 
vyr. skiltn. K. Bedalis. Pavasarį 
įvyks dideli skautų raitelių 
konkūrai vietos hipodrome.

TELŠIŲ SKAUČIŲ TUNTAS.
Tunto pareigūnių ir vyr. skau- 

čių suvažiavimas.
Šis gausus sesių suvažiavimas 

įvyko spalių mėn. 24 d., atsilie
piant į tuntininkės kvietimą at
vykti pasitarti bendrais tunto, o 
ypač tautinės stovyklos, reika
lais.

Suvažiavimas prasidėjo pa
maldomis bažnyčioje, kur daly
vavo ir vietinės Telšių skaučių 
draugovės.

Po to pasitarimai. Sesė tun
tininkė dar labiau sukoncentra
vo mūsų dėmesį šiai vienai 
svarbiai mūsų užduočiai, pa
brėždama, kad tautinė stovyk
la tai proga Lietuvos skautėms 
ir, apskritai, Lietuvos moterims 
pasirodyti, ką jos sugeba, kiek 
jos kultūringos.

Iš draugininkių pranešimų 
apie nuveiktą ir numatomą dar
bą paaiškėjo, kad darbų progra

skiriamas tautinės stovyklos rei
kalams. Į tautinę stovyklą ma
no vykti visa draugovė.

Dabar nutarta treniruotis: ori
nį, krepšinį, šachmatus ir su
žaisti su kaimyninių miestų 
skautais, o vėliau užmegsti san
tykius su savo tolimesniais kai
mynais — broliais latviais.

Draugovė gavo jaukiame gim
nazijos kampely būklą, kuris, 
patekęs į mūsų rankas, pradeda 
skautėti.

■ Šiemet draugovei sueina 16 
metų nuo įsikūrimo. Manoma 
atitinkamai atšvęsti: sukviesti 
buvusius draugininkus, pirmuo
sius skautus ir kt. Draugovei 
vadovauja sk. vyt. M. Levickas 
(draug.) ir sklt. Eug. Maksima
vičius (adjut).

P. Rač.

tyrimo laipsnius. Atėjus egza
minų laikui, pranešė, kad egza
minai bus po Visų Šventų pir
moje savaitėje. Atėjus paskir
tam egzaminų laikui, jie neįvy
ko. Draugininkas per draugo
vės sueigą pranešė, kad egzami
nai bus prieš Kalėdas ar po Ka
lėdų. Tikimės, kad apie Vely
kas, gal būt, bus.

Grandinis.

Skautės energingai veikia.
Prasidėjus mokslo metams 

skautės savo veikimą pagyvino 
ir praplėtė. Gana tvirtai susi
tvarkiusios administraciniai ir 
šiaip, ruošiasi 1938 m. tautinei 
stovyklai. „Galvos“ dirba ir 
kombinuoja, bet skautų pagalbos 
neprašo (argi turėtų prašyti? 
Red.), ir, kaip matyti, nusista- 
čiusios žūt būt nepasiduoti.

Vacį. Tamošaitis.

moje tautinė stovykla didžiau
siomis raidėmis įrašyta. Kiek
viena draugovė turi tikslą tin
kamai parengti tai stovyklai sa
vo skautes ir stengtis, kad kuo 
daugiau skaučių galėtų joje da
lyvauti.

Paskirais, su stovykla suriš
tais, reikalais rūpintis išrinkta 
tautinės stovyklos vadija. Kiek
viena tos vadijos narė rūpinsis 
jai pavesta sritimi, kaip, daino
mis, skautiškais žaidimais ir pan. 
Visos gi kitos sesės žada būti jų 
paslaugoms — kuo galėdamos 
padėti.

Taip praėjo priešpietis. Už
kandusias, po poros valandų 
pertraukos, vėl rinkomės baig
ti tartis. Tarp kitko čia buvo 
sesės Eidinienės pašnekėsis, ku
riame ji nurodė būdingus že
maitiškos sodybos bruožus ir 
davė šiaip keletą praktiškų pa-
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tarimų rengiantis stovyklai. Be 
to, „Šatrijos Raganos“ vyr. 
skaučių draugovė, į kurią įeina 
beveik išimtinai vien tunto pa
reigūnės, buvo naujai perorga
nizuota paskirstant ją skiltimis 
pagal vietoves. Šios draugovės 
tikslas suburti skautes vadoves 
bendriems pasitarimams apie 
darbą ir savęs tolimesniam lavi
nimuisi.

Vakare buvo skaučių laužas, 
į kurį buvo pakviesti ir skaučių 
tėvai. Tuntininkė tarė žodį tė
vams, papasakodama jiems apie 
tautinę stovyklą ir prašydama 
skaučių vardu jas leisti į šią 
stovyklą. Bet ne tik iš sesės

TRAKŲ SKAUTŲ
Naujienos iš Kaišiadorių skautų 

gyvenimo.
Prasidėjus mokslo metams pa

sikeitė draugovių vadai. Paskir
ti jauni, energingi draugininkai. 
Kartu ėmėsi daugiau veikti ir 
patys skautai.

Amatų mokykloj yra „Min
daugo“ d-vė, o gimnazijoj „Tra
kų pilies“ d-vė.

„Mindaugo“ d-vei vadovauja 
mokyt, vyr. sklt. S. Baublys, ad
jutantas sklt. Pr. E. Stempožec- 
kas. Yra dvi skiltys. I skilčiai 
vadovauja pasklt. St. Junevičius 
ir J. Marčiulionis, II-jai — skau-

UKMERGĖS SKAUČIŲ TUNTAS.
Prisidėjome prie D. L. K. Biru

tės paminklo statymo.
1937.XI.6 d. D. L. K. Birutės 

karininkų šeimų draugija suruo
šė vakarą — loteriją. Sesės, va
dovaujamos tuntininkės sktn. L. 
Ikamienės, išsiuvo daug darbe
lių šiai loterijai, kurios pelnas 
skiriamas kunig. Birutei pa
minklui pastatyti.
Pasiruošimas tautinei stovyklai.

Darbas eina pilnu tempu. Sto
vyklos papuošimų projektai bai
giami. Mokomės trijų kalbų: 

tuntininkės kalbos tėvai ir šiaip 
svečiai sužinojo apie tautinę 
stovyklą — jie ją jau ir pamatė. 
Buvo įscenizuotas vienas epizo
das iš būsimos stovyklos gyve
nimo. Laužo programą atliko 
pora vietinių Telšių skaučių 
draugovių. Be įscenizavimo dar 
pašoko „Noriu miego“ ir padai
navo dainelių.

Telšių skaučių tunto pareigū
nės skirstėsi iš suvažiavimo en
tuziastiškai nusiteikusios. Tai 
geras ženklas metų pradžiai. Ti
kėsimės, kad bus dar geresnis 
metų pabaigoje.

Viena iš „Bičių“ 
skilties.

VIET1NINKIJA
tai: M. Bandonis ir St. Butke
vičius. Šiemet „Mindaugo“ d-vė, 
palyginus su pereitais metais, 
geriau veikia. Taip pat rengiasi 
ir tautinei stovyklai. Ženklus 
taupo visu smarkumu.

„Trakų pilies“ d-vei vadovau
ja mokyt, paskt. VI. Kišonas, 
adjutantas J. Stempožeckas. Yra 
dvi skiltys. I skilčiai vadovauja 
J. Stempožeckas, II — Č. Krivka.

Draugovė numato po Kalėdų 
atostogų suruošti vakarą. Taip 
pat rengiasi ir tautinei stovyk
lai.

E. Rimgaudas.

anglų, prancūzų ir vokiečių. 
Steigiame puikų orkestrą, kuris 
linksmins visą aukštaičių rajoną.

Įdomi tunto sueiga.
1937.XI.14 d. įvyko tunto su

eiga. Tuntininkė sktn. L. Ika- 
mienė turėjo pranešimą apie pa
siruošimą tautinei stovyklai. Po 
to buvo pravesta draugovės su
eiga tokia, kokią pravedė Kau
ne per draugininkių sąskrydį.

Sueigą pravedė sesės: Aksutė 
Kudūkytė ir Vanda Urbonavi
čiūtė. Skirmantė.

UTENOS SKAUČIŲ TUNTAS.
Tunto vadija įvedė darbo va

landėles.

Tuntininkės rūpesčiu tunto 
vadija kas antrą sekmadienį 
12-13 vai. renkasi į II valdžios 
gimnazijos rūmus einamiesiems 
reikalams spręsti, neaiškumams 
išsiaiškinti. Tokiose darbo va
landėlėse dalyvauja drauginin- 
kės ir skiltininkės.

Ruošiasi tautinei stovyklai.
Kad geriau pasiruošti tauti

nei stovyklai, vadovės darbą pa
siskirstė taip: pratimų ir šokių 
vadovė — v. sk. mok. D a ne
vi č i ū t ė; skautiškų žaidimų ir 
uždavinių vadovė — v. sk. K u- 
d u k y t ė; vaidinimų ir įsceni- 
zavimų vadovė — v. sk. mok.

ŽAGARĖS SKAUTŲ IR SKAUČIŲ VIETININKUOS.
Ir mes dar „krutame“.

Praeitųjų mokslo metų gale 
netekę iš karto net trijų vieti- 
ninkijos vadi jos narių (dviejų 
paskautininkių ir vyr. skiltinin- 
ko), manėme, kad šiais mokslo 
metais atsidursime gana keblia
me padėjime. Apsirikome. Mūsų 
vietininkijos vadas susirado sau 
vietoje išvykusių naujų talki
ninkų: sk. vyt. A. Stipiną, skau
tę mokyt. V. Norkaitienę ir 
mokyt. E. Avižienytę. Darbas 
vėl įstatytas į tinkamas vėžes. 
Viskas vyksta darniai ir gražiai.

Mūsų didžiausias rūpestis — 
kaip čia daugiau sutaupius bū
simai tautinei stovyklai. Jud
rusis vietininkijos taupymo va
dovas vyr. skltn. A. Laurinavi
čius dirba išsijuosęs: žiūri, kad 
tik daugiau paskleidus taupymo 
knygelių ir ženklelių.

Nepamirštamas ir vietininki
jos knygynas: turtinamas nau
jais leidiniais, plečiamas skai
tytojų būrys.

Sabaliauskaitė; dainų va
dovė — v. sk. mok. Budni
kaitė; orkestrėlio vadovė — v. 
sk. mok. E. Masiliūnaitė.

Išleido veiklią vadovę.
Giedraičių II „Mirgos“ dr-vės 

skautės išleido į Rokiškį savo 
organizatorę, ilgametę vadovę, 
draugininke, sktn. mokyt. M. 
S a b i e n ę. Skautės linki gra
žiausių pasisekimų ir darbų 
naujoje tarnybos vietoje.

Uoliai skaito „Vadovę“.
Skautės su dideliu nekantru

mu laukia naujų „Vadovės“ nu
merių. Gavusios rūpestingai 
skaito, nagrinėja. Neaiškumus 
su vadėmis išsiaiškina.

Ant. Umbr.

Reikia, pagaliau, pasidžiaugti, 
kad mes, Žagarės skautų vieti- 
ninkija, jau ir savo būklą tu
rime; įsikūrėme buv. teismo sa
lėje, kuria mums leido naudo
tis valsčiaus viršaitis p. Naglius.

J. K.

Skaučių veikla.

Vietininkija X.31 tarptautinės 
taupymo dienos proga surengė 
jos minėjimą. Vietininkė psktn. 
M. Kirlienė padarė turiningą tai 
dienai pritaikytą paskaitą, o 
psktn. E. Fišeraitės vadovauja
mos skautės gražiai atliko me
niškąją vakaro dalį (pasirody
mai, muzika, dainos ir kt.), vis
ką skirdamos taupymo idėjai 
ryškiau iškelti.

Mūsų vyresnės skautės vis 
daugiau įsitraukia į aktingą 
skautišką darbą. O vadovių 
sąskrydyje jų iš Žagarės buvo 
net septynios. J. K.

PRANEŠIMŲ
SKYRELIS YRA TOKS, KURĮ TURI SKAITYTI KIEKVIENAS.

Tiems, kurie negauna „Sk. Aido“.

Kaikurie „Skautų Aido“ prenu
meratoriai pakeitę savo adresą ne
praneša apie tai administracijai. 
Laikraštį, nesuradus adresato, 
paštas grąžina atgal. Mums nelie
ka kitos išeities, kaip sustabdyti 
tokiems asmenims laikraščio siun
tinėjimą iki praneš savo naują 
adresą. Todėl, jei jums kas nusi
skųstų nebegaunąs „Skautų Aido“, 
pirmiausiai paklauskit, ar nėra tik 
pakeitęs savo gyvenamąją vietą ir 
nepranešęs naują adresą. Pasku
tiniuoju laiku dėl adresų nepakei- 

timo grįžta laikraštis, kuris buvo 
siuntinėjamas:

1. A Preikšai, Radviliškis.
2. K. Jasiulionytei, Kaunas, So

dų g-vė 76, b. 2..
3. V. Miniotui, Šiauliai, Sukilė

lių g. 23.
4. A. Statkui, Kaunas, Duone

laičio g. 6 b. 4.
5. L. Majauskaitei, Šančiai, Siū

lų g. 22a.
Kas juos pažįstate, progai pasi

taikius, priminkite, kad kol nepra
neš naujo adreso, laikraštis jiems 
nebus siuntinėjamas.

Tuntininkėms ir vietininkėms, ku
rios skolingos vyriausiai seserijos 

' vadijai.
Tuntininkės ir vietininkės, ku

rios dar neatsiskaitė už pereitų 
metų liudijimus, prašomos pasi
stengti tai padaryti iki š. m. gruo
džio mėn. 15 d.
Paskutiniojo skaučių vadovių su

važiavimo dalyvėms.
Š. m. spalių mėn. 31 ir lapkri

čio mėn. 1, 2 d. d. įvykusių vado
vių sąskrydžių dalyvės, kurios už
simokėjo už nakvynes, pinigus ga
li atsiimti atgal seserijos vyriau
sioj vadi jo j.
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MES RUOŠIAMĖS 
SAVO 

TAUTINĖMS 
STOVYKLOMS

Tegul vienq kartq prabyla tik darbai!
I. BENDROS PASTABOS.

Darbas parodo žmogų. Iš kū
rinio sprendžiama apie kūrėją. Gražiausios 
idėjos esti vertinamos pagal jų siekėjų 
darbus. Darbai labiau įtikina, kaip žodžiai 
ir raštai. Prieš darbo kūrybos galią su
klumpa visos kitos propagandos priemo
nės. Juk darbas vainikuoja kūrybos eigą. 
Darbas išsprendžia visą teoretinio galvo
jimo klausimą.

Dažnai mūsų laikraščiuose rašoma ir 
visokiose paskaitose sakoma, kad lietuviai 
esą tingūs ir nedarbštūs, nes istorija rodo 
ką kita. Sakoma, kad ypač menkėjas jau
nimo darbštumo ir darbo meilės jausmas. 
Šie nusiskundimai nors dažnai ir perdėti, 
tačiau ir ne be pagrindo — mes turime 
būti dar darbštesni. Skautiškasis jaunimas 
turi visomis jėgomis kovoti su ta nelemta 
yda — nedarbštumu. Mes turime gyvu sa
vo pavyzdžiu vėl prikelti dainų apdainuo
tas, pasakų sektas bylas apie darbščiąsias, 
mergužėles ir veikliuosius bernužėlius. 
Mes turime mūsų kartoje sukurti naują 
darbo legendą pagal senąsias mūsų krašto 
tradicijas.

Šiaip ar taip, moksleiviai (tarp jų ir 
dalis skautų bei skaučių) nemaža laiko 
praleidžia vėjais, kur vėplinėdami ar šiaip 
kur prasitrainioja. Tokiame pačios gra
žiausios jaunystės amžiuje tie vyrukai ir 
mergaitės labai nuskriaudžia save ir savo 
tuščiu dykagalviavimu niekina visą to 
meto jaunimą. Su tokia neveiklumo dva
sia mes kovojame.

Skautybės veikimo principai mums 
duoda gražiausių progų naudingai praleis
ti laiką arba mūsų pagrindinio užsiėmimo 
laisvalaikio valandas. Skautybė mūsų jė
gas, mintis, gabumus ir energiją nukreipia 
naudinga linkme. Skautybė paskatina 
dirbti naudingą darbą tuo laiku, kurį jau
nuoliai šiaip sau nusibastytų. Ji ne tik 
įpareigoja kiekvieną skautą-ę padaryti 
kasdien gerąjį darbelį, bet įkvėpia noro 
dirbti įvairius rankų darbus, duoda progų 
tų darbų išmokti ir įpratina juos dirbti su 
meile. Tai naujas skautybės įnašas auklė
jimo srovėn. Klausimus, kuriuos dabar 
svarsto mokyklų atstovai apie laisvalaikį, 
skautybė yra sprendusi ir moderniškiau- 
sius pasiūlymus davusi žymiai anksčiau.

Mes galime būti tikrai laimingi, kad 
mūsų sistemos auklėjimo sąjūdis, būdamas 
taip modernus, duoda mums didžiausių 
progų mūsų pačių darbu prisidėti atgai

vinti gražiąsias mūsų krašto darbo kultū
ros tradicijas.

Dažnai mūsų vienetai, norėdami suda
ryti mūsų judėjimui didesnės propagan
dos, mėgsta rodytis viešai, dalyvauti eise- 
rf$se, paraduoti, iškilmingai posėdžiauti ir 
t. t. Visa tai labai gerai. Bet jei teliktų 
vien tik eisenos, kalbos ir, kad ir labai iš
kilmingi, pasirodymai be rimto darbo, tada 
tebūtų tik formos demonstravimas, žodžių 
aidai... Tačiau tikroji propaganda glūdi 
darbe, darbe, kuris parodo vertingąją kū
rybą.

Šias eilutes rašantis yra matęs nemaža 
įvairių ir daugelyje vietų skautiškų pa
radų, iškilmių ir p. Jis taip pat yra matęs 
ir įvairių skautų-čių darbo kūrybos paro
dėlių. Ir turi pripažinti, kad šių pastarųjų 
(nors jos ir ne visada geriausios rūšies) 
įtaka jam visumet būdavo didesnė ir įspū
dingesnė. Prieš keliolika metų, kai jis bu
vo tik pradėjęs domėtis skautybė, spren
džiamą žodį, kad jis taptų skautu, tarė 
skautų-čių darbų parodėlė, deja, tada bu
vusi labai menka, su nedideliu skaičiumi 
eksponatų...

Ir daugelis skaitytojų, jei jie yra lankę 
įvairių parodėlių, manau, pritars, kad dar
bo paroda yra įtikinamiausia priemonė pa
matyti ir parodyti skautybės reikšmę.

Tat ne taip sau ir mūsų organizacijos 
vadovybė yra numačiusi jubiliejiniais Lie
tuvos Nepriklausomybės ir mūsų organi
zacijos metais suruošti didelę skautų ir 
skaučių darbų parodą!

Kol ateis tos didžiosios parodos laikas, 
ne vienoje vietoje tuntuose ir draugovėse 
bus įvairių mūsų parodėlių anksčiau. Tin
kamiausias joms ruošti laikas yra ši žiema 
ir ateinantis pavasaris.

II. DARBO TURINYS.
Aukščiau minėtos parodėlės rodo ir ro

dys v i s ii tos vietovės skautų-čių darbą. 
O 1938 m. paroda rodys visos Lietuvos vi
sų skautų-čių darbą! Nedidelė parodėlės 
vertė, jei ją ruošusios draugovės ar tunto 
tik keli „meisteriai“ tedalyvauja, o už pa
rodėlės lieka visi kiti vieneto skautai-ės 
„juodąja mase“. Mūsų parodėlių didžiau
sia vertė ir yra ta, kad- jose dalyvauti 
turi visi. Kiekvienas gali rasti šį tą, ką 
jis gali padaryti. O švarus, tvarkingas 
darbas ir gali rasti vietos parodėlės kam
baryje.

Kokius darbus dirbti? Visokius. Temų 

galybės. Jų visų suminėti ir vietos ne
būtų. Čia iškelsime keletą būdingesnių 
dalykų.

Mėginsime pirmiausiai visų darbelių 
temas pagal jų turinį suskirstyti į tris 
sritis: a) tautinė kultūra, b) skautiško 
gyvenimo pavaizdavimas ir c) gyvenimo 
aplinka.

Tautinė kultūra.
Kiekvienas sau apibėkime mintimis, 

ką galėtumėm padaryti patys, kas vaiz
duotų mūsų tautinę kultūrą. Štai sesėms 
mirga juostos, audiniai, marginiai, nami
nės reikmenės, drabužiai, ir kt. Ar bro
liukams neįdomu prisiminti ką moka ar 
mokėdavo daryti kaimo vyrai. Štai, vi
sokie savito pobūdžio žemės darbo įran
kiai. namo apyvokos daiktai, indai ir įvai
rios reikmenės...

Ir berniukai ir mergaitės lengvai ras 
daugybę temų, kurios padės jiems apsi
spręsti, ką jie galėtų pagal tautinius darbo 
motyvus padaryti parodėlėms ir didžiajai 
parodai.

Suprantama, kad vieni darbai (juostos, 
audiniai, drožiniai, vijiniai, pinti daiktai 
ir t. t.) gali būti natūralūs, t. y., tokie, 
kokie esti vartojami. Kiti, aišku, galės 
būti tik miniatiūroje pavaizduoti — jų 
(trobesių, kai kurių ūkio reikmenių, ve
žimų, drabužių ir kt.) būtų daromi tik 
modeliai.

Bet viskas įdomu. Įdomu tikras daik
tas, įdomu ir jo miniatiūra — modelis.

Tik viena būtina: skautai ir skautės 
savo parodų darbams temų iš senovės tu
rėtų imti kuo daugiausia!

Skautiško gyvenimo 
pavaizdavimas.
Savo, skautiškąjį, gyvenimą parodėlėj 

tikrai turėtumėm rodyti. Jis brangus 
mums patiems ir labai įdomus mūsų ju
dėjimo bičiuliams.

Ir čia temų daugybė. Štai mūsų paty
rimo laipsnių ir specialybių programos, 
mūsų įvairūs užsiėmimai. Stovyklos, jų 
įrengimai ir, apskritai, visokios jų „pra
šmatnybės“. O iškylos, kelionės keliais 
ir vandeniu, ar neduoda temų? O kur 
mūsų būklai, irštvos, skilčių kampeliai, 
laužavietės ir t. t.!

Kaip jau kalbant apie tautinę kultūrą 
pavaizduojančius darbelius, buvo minėta, 
vienus dalykus vaizduodami savo gyve
nimą, galime dirbti natūralius, kokius
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juos vartojame, o kitus — tik sumažintus, 
modelius. Juk stovyklą retoje parodoje 
tegalėtų įrengti, bet kiek ir kokių įvairių 
gali būti stovyklos modelių! Ar užmirši 
kada savo žavingąjį stovyklos laiką? Pa
daryk tos stovyklos modelį, kuris ir ki
tiems. parodoje (o paskui kur skautiškam 
būkle ar muziejuje) rodytų, kokia graži 
buvo ta jūsų stovykla.

O palapinės? Kiek jų visokių yra ir 
gali būti. Padaryk modelį tokios palapi
nės, kuri tau geriausia patinka; gal ji pa
tiks ir kitiems.

Kuprinė, reikmenmaišis, uniforma, 
ženklai, įvairios reikmenės ir t. t. natūra
laus didumo, ar jų modeliai, gali rasti 
puikios vietos parodos kambariuose.

Gyvenimo aplinka.

Be darbelių, kuriuos pirmajame sky
riuje pavadinome „tautiniais“, o antrame 
„skautiškais“, galime rasti daugybę įvai
rių temų, kurios parodytų visą mūsų gy
venimo aplinką, minčių ir darbo, idėjų ir 
siekimų pasaulį, rūpesčių ir laimės, 
džiaugsmo ir kančių, turto ir vargo, pra
einamų ir amžinų tiesų ryšį su mūsų gy
venimu.

Žemė, oras ir dangus yra pilnas Įvairių 
temų mūsų rankoms, plunksai, teptukui... 
Pagal savo gabumus ir jėgas išreikšk idė
ją popieriuje, plokštelėje, lipdymo me
džiagoje, medžio gabale, instrumente. Ta
vo kūryba padidins pasaulio pažinimą. 
Mūsų parodėlių lankytojai visais tais da
lykais domisi.

III. ĮVAIRŪS DARBELIAI.

Ką tik minėjome įvairias darbelių te
mas apskritai. Siame skyrelyje paminė
sime įvairių konkrečių temų, kurias galė
tumėm net ir tuoj pat pradėti įkūnyti sa
vo darbeliuose. Kad skaitančiam būtų 
lengviau susigaudyti, temų sąrašą dėsime 
maždaug abėcėlės tvarka.

1. Aitvarai. Kokių įvairių ir įdo
mių yra aitvarų! Jų yra su uodegomis ir 
be jų; kryžminių, dėžutės, žvaigždės ir 
kitokio pavidalo. Vieni dirbami iš lente
lių, kiti iš storo popierio, kiti iš plonyčių 
šakalių rėmelių ir plono popieriaus. O 
kokios įvairios jų uodegos!

2. Atspaudai. Įvairūs lapų, me
džių, pėdų, daiktų atspaudai. Vieni jų 
paišomi, kiti dažomi, dar kiti dūmais rū
kyti arba taškyti rašalu ar fotografuoti.

3. Ašutiniai darbai. Iš arklio 
karčių ai' uodegos ašutų galime nupinti 
įvairiausių juostų, dirželių, pasaitų. Pi
nama iš 3-jų, 6, 8, dvylikos ir daugiau 
pluoštų. Darbeliai gali būti labai įmantrūs 
ir tikti visokiam reikalui. Įvairūs raište
liai, pasaitėliai ar sagos iš ašutų gali būti 
net vertingi papuošalai ir gali būti varto
jami vietoje metalinių tokių reikmenių.

4. Diagramos. Jomis galima vaiz
dingai parodyti skautiškas gyvenimas. 
Mūsų organizacija auga, didėja ir plečia
si. Kiekvienas vienetas taip pat progre
suoja. Tas pažangos vaizdavimas yra la
bai tinkama medžiaga diagramoms suda
ryti.

5. Dirbtinio akmens darbai. 
Tas „akmuo“ padaromas iš tam tikrų mil
telių, kurių galima pirkti kai kuriose 
krautuvėse. Iš to „akmens“ galima paga-
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minti įvairių puodų, vazų, lėkščių, statu
lėlių, modeliukų ir tolygių dalykų.

6. Fotografijos. Parodoje tinka
mą vietą gauna ir fotografija. Apie foto
grafavimą iš viso, nuotraukų darymą, mo
tyvų rinkimą ir nuotraukų parodai ruo
šimą skautų spaudoje, ypatingai „Skautų 
Aide“, buvo ne maža rašyta.

7. Gamtos rinkiniai. Žiedų, la
pų, medžių, šakų, akmenų, gėlių, paukš
čių plunksnų, peteliškių, musių ir kitų 
gamtos dalykų rinkiniai gali būti labai 
įdomūs eksponatai parodoje. Atitinkama 
literatūra nurodo, kaip tokius rinkinius 
daryti.

8. Inkilai. Paukščių draugas tik
rai kiekvieną pavasarį dirba inkilų. Žie
mos parodoje galima inkilus padėti paro
dai, kad kiti matytų, kaip ir kokie inkilai 
dirbami. Inkilų yra įvairių, destis, kam 
jie skiriami: kitoks inkilas špokui, kitoks 
zylei, dar kitoks liepsnelei ir t. t. O ar 
maža įtaisoma paukščiams lesyklų. Kodėl 
jų neparodyti parodoje. Lesyklų yra taip 
pat labai įvairių.

9. Juostos. Čia jau pirmaus sesės. 
Jos priaus visokiausių juostų. Paroda 
mirgės viena už kitą gražesnėmis juos
tomis, gražiais tautiniais motyvais austo
mis. Bet ir brolių yra nemenkų juostų 
audėjų. Pamatysime.

10. Kaklaraiščių žiedai. Ta 
„pramonė“ yra grynai skautų išradimas. 
Ir turi gerą pasisekimą. Vietoje kaklaraiš
čio kampų mazgo, kaklaraištis kuo nors 
(žiedu) suveriamas. Tie žiedai dirbami iš 
visko: odos, vielos, medžio, žievių, ragų, 
kaulų ir t. t. Ir kokių jų yra! O raštas, tas 
raštas — viena fantazija.

11. Karolių darbai. Gal pri
simenate, kad seniau karoliai būdavo pla
čiai vartojami. Būdavo ne tik ant kaklo 
eilėmis, kaip dabar, dėvimi, bet ir šiaip 
visokie karoliai karolėliai siuvami, raišio- 
jami, varstomi ir p. Iš karoliukų, juos 
įvairiai varstant, galima „išausti“ juostų. 
Šios rūšies rankdarbių daugiausia gali 
padaryti mergaitės.

12. Krepšiai. Krepšių pynimo pra
monė labai išsiplėtojusi kaime. Kiekvienas 
senis moka įvairių tokių darbų. Krepšiai 
(pintinės, siekai, doklai, pakojai, dang
čiai...) pinami iš vytelių, nendrių, žievių, 
plaištų, rafijos. Kalėdų atostogų metas 
būtų pats geriausias laikas pramokti dirb
ti krepšius.

13. Knygrišystė. Šiais laikais yra 
daug knygų. Kiekvienas jų turime. Tai 
brangus turtas. Įrišta knyga daug vertin
gesnė. Skautų knygynėliai turėtų turėti 
tik įrištas knygas. Įrišti galima ir laikraš
čių („Skautų Aido“, „Skautybės“, „Vado
vės“) komplektus. Tomis pačiomis prie
monėmis galima padirbti įvairių „viršelių“ 
raštams dėti, paveikslams rėmų, net dė
žučių ir kt.

14. Liejiniai. „Nuliejama“ lapų 
atspaudai, šakelės, pėdsakai, įvairūs rėme
liai ir p. Tiems darbams daugiausia var
tojamas gipsas; tinka ir plastelinas.

15. Linoleumo raižiniai. Gal 
žinote, kad iš linoleumo galima padaryti 
klišių iliustracijoms spausdinti. Klišių ga
lite padaryti laikraščiams ir knygoms 
iliustruoti, skautiško gyvenimo, Velykų, 
Kalėdų, Naujų Metų ir kitų švenčių pro
ga sveikinimo atvirukams spausdinti. Pa

rodai galima duoti ne tik jau atspaustas 
iliustracijas, bet ir pačias linoleumo kli
šes.

16. Medžio darbai. Tai plačiau
sia darbelių sritis. Ką gali padaryti sta
lius arba račius. Būtų labai gera, kad 
šios rūšies darbai parodoje būtų taip pat 
tinkamai atstovaujami.

17. Modeliai. Kai negalima pada
ryti natūralaus daikto, labai įdomu dirbti 
jo modelį. Skautai mėgsta įvairius mo
delius. Jau minėjome, kad modeliais gali 
būti parodoje pavaizduotos namų reikme
nės, įrankiai, statiniai, taip pat stovykla
vimas ir p. Galima dirbti bokštų, baž
nyčių, baldų, mazgų, stovyklų, laivų, lau
žų, palapinių ir kitų daiktų modelius.

18. Molio darbai. Iš molio ga
minama ąsočiai, vazos, dubenys, žvakidės, 
peleninės, „skulptūrėlės“ ir kita. Tokie 
darbeliai turi būti deginti, nes žalias mo
lis plaišėja ir griūva. Darbus galima da
žyti ir marginti. Šia medžiaga galima tin
kamai pavaizduoti ir skautų gyvenimas, 
taip paukščių (lizdai, paukščiukai, kiau
šiniai) ir gyvulių (olos, guolis).

19. Muilo darbai. Skalbėja nu
stebs, kad iš muilo galima padirbti dar 
kokius darbelius, o ne tik skalbti. Tiesa, 
vaikai mėgsta leisti „muilo pūsles“. Bet 
čia kalbama apie kitą dalyką. Mat, mui
las tinka ir skulptūriniam darbui. Iš jo 
galima dirbti mažas skulptūras (gyvuliu
kus, paukščiukus, vabzdžius, ornamentus) 
ir modeliukus. Tam tikrais paprastais 
prietaisėliais drožinėjama. Darbeliai gali 
būti nulakuojami; tada esti tvirtesni ir ne
bijo drėgmės.

20. Odos darbai. Iš odos galima 
dirbti apavą (batus, nagines, kurpes), dir
žus, laikrodžiams grandinėles, pinigines, 
rėmelius, knygoms viršelius, drabužius, 
makštis, maišelius, kaklaraiščių žiedus, 
sagas, grandinėles ir kita.

21. P ė d s e k a. Šia sritim skautai la
bai domisi. Parodoje galima išstatyti įvai
rių kelionės ženklų, pėdų, sekimo žymių, 
modelių, piešinių, skulptūrinių dalykėlių, 
liejinių ir net aprašymų.

22. Piešiniai. Plati yra piešimo 
sritis. Piešiniai gali padėti garsinti skau
tybės idėją, rodant skautiško gyvenimo 
ir skautų darbų temomis paveikslus.

23. P i one rija. Ją galima vaizduoti 
natūraliai ir modeliais. Įdomu matyti tik
rą didelį skautų tiltą, bokštą, lieptą, ko
pėčias, lovą, sūpuokles ir t. t. Įdomu ma
tyti ir jų modelius. Mazgai, kilpos, įvairūs 
virvių raišiojimai taip pat yra dėkingi pa
rodai eksponatai.

24. Pynimas. Pinamos juostos, dir
žai, maišeliai, krepšiai, naginės, drabužiai 
ir kita iš įvairių siūlų, virvučių, špagato. 
Parodoj išstatytini ne tik padaryti pynimo 
darbai, bet ir parodytina, kaip tas daro
ma.

25. P1 a n e r i z m a s. Kas tuo nesido
mi. Planeriai, maži ir dideli, visur nardo. 
Mūsų parodoje jie gali rasti vietos.

26. Skardos darbai. Iš skardos 
gaminami puodeliai, samčiai, indai, žibin
tai, žvakidės, padėklai, vamzdžiai, svar
styklės, turėkliai ir k. Darbas lengvas, bet 
įdėmus ir naudingas.

27. Skaptavimas. Senieji dievdir- 
biai baigia išmirti. Reta jų Lietuvoje. 
Bet priaugantis jaunimas gali senąją skap-
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tavimo dvasią prikelti iš kapų. Gal ne- 
drožinėsime jau „dievukų“. Tą atliks 
meisteriai specialistai. Bet skaptuoti iš 
medžio galime daug ką. Skaptuojami 
šaukštai, klumpės, indai, taip pat žmonių, 
gyvulių ir paukščių figūrėlės. Skaptuoti 
darbai gali būti ypatingai įdomūs.

28. Stovyklavimas. Parodoje 
vaizduotinas ir stovyklos gyvenimas. Ne 
tik stovyklos ir jos reikmenių modeliai, 
bet ir natūralūs dalykai: palapinės, virtu
vės, guoliai, papuošimai, įrengimai; statis
tinės lentelės, diagramos, albumai, foto
grafijos, piešiniai ir t. t.

29. Žaidimai. Daug žaidžiame. 
Žaidimas, pagal taisykles ir programas, 
yra žymus skautiško auklėjimo reiškinys. 
Parodoje galima parodyti žaidimų prie
monės, reikmenės, planai, iliustracijos 
ir k.

Įvairių čia neminėtų darbelių, 
kai pradėsite ruoštis parodai, sugalvosite 
patys. Juk žmogaus vaizduotei ribų nėra!

IV. EKSPONATŲ RUOŠIMAS.

Parodai ruoštis pradedama anksti. Jei 
didžioji paroda įvyks už kokių 9—10 mė
nesių, tai jai ruoštis dabar pats laikas.

Savo vietinėms parodėlėms, kurios tu
rėtų būti kaip ir „generalinės repeticijos“ 
vietose didžiajai parodai Kaime, reikėtų 
pradėti tuojau sistemingai ruoštis.

Ne laikas šunis lakinti, kai reikia 'me
džioti — ši populiari taisyklė galioja vi
sokiam darbui, ir ypatingai ji tikra darbų 
parodėles ruošiant.

Kiekvienas sau, žinoma, .gali ir turi 
galvoti, ką ruoš savo vietinei parodėlei ir 
ką didžiąjai visų mūsų parodai. Bet visos 
skilties narių galvos gali daugiau sugal
voti. Todėl skilties narių ruošimąsi paro
dai turi koreguoti visa skiltis. Savo ke
liu, aišku, draugovės vadija aptaria visos 
draugovės, o tunto vadija — viso tunto 
parodos reikalus.

Bet nieko nereikėtų atidėlioti rytojui. 
Tas „rytojus“ ne vieną gerą dalyką yra 
užkasęs.

Kai darbelis yra baigtas, tai jis, tačiau, 
dar nėra paruoštas parodai. Parodon sta- 
tytinas darbas turi, jei galima, turėti sa
vo pavadinimą (bendras žinias apie dar
bą), autoriaus vardą, pavardę ir gyv. vie
tą ar ir vienetą; gali turėti dirbimo datą, 
net ir autoriaus amžiaus (kiek metų) ži
nias, jei tai žiūrovams gali būti įdomu.

Apskritai, vienas darbas, ir juo labiau, 
jei jis vykęs, dar ne viską pasako apie 
kūrybinę autoriaus galią, jei jis žiūrovui 
nėra surištas su autorium. O tas pada
roma prie kiekvieno darbo pridedant 
aukščiau minėtas žinias.

Tos žinios, arba kai kurios jų (pav., 
autoriaus pavardė, vieta, data), gali būti 
pažymėtos ant paties darbo. Bet šiaip yra 
priimta greta darbo dėti ir kortelę su ži
niomis.

Bet žinios ant eksponatų ar kortelėse 
turi būti surašytos švariai, skoningai, kad 
neraižytų žiūrovams akių.

Parėdai duodamas darbas turi būti tin
kamai į parodos vietą pristatytas. Todėl 
svarbu, kad eksponatas būtų gerai įpo- 
kuotas, kad nesudužtų, nesudulkėtų, ne- 
sudrėktų ar kokia kita jo vertę mažinanti 
bėda jo neištiktų.

Vietinių parodų organizatoriai nurodys,

NETAUPYDAMAS NĖ CENTO 
GALI DALYVAUTI TAUTINĖJE 
STOVYKLOJE!

Bet to dar maža — SYKIU GA
LI BŪTI IR VIENU IŠ PAČIŲ 
POPULIARIAUSIŲ JOS DALY
VIŲ.

— Tai ką reikia padaryti, kad 
taip įvyktų? —paklausi.

— Labai nedaug — parašyk 
tautinės stovyklos dainai žodžius. 
Smulkiau apie tai — „Skautu Ai
do“ Nr. 18, psl. 423.

ĮDOMUS STRAIPSNIS APIE 
MAITINIMO ORGANIZACIJĄ 
SKAUTŲ TAUTINĖJE STOVYK

LOJE.
Paskutiniajame „Skautybės“ 

numeryje (9) yra įdėtas jos re
daktoriaus sktn. V. Čepo straips
nis „II. T. S. maitinimas ir stovyk
los mokestis“. Autorius pasisako 
prieš projektuojamą nlaitinimąsi 
tautinėje stovykloje tuntais atsi
gabenus savų produktų, o trūksta
mų prisiperkant vietoje. Įrodinė- 

kaip eksponatus patiekti jiems. O didžio
sios parodos vadovybė, žinoma, išleis tin
kamas instrukcijas.

V. TALKON.

Glėbelį minčių iškėlėm apie rankdar
bius ir jų parodėles. Tai tik pradžia. 
Kiekvienas pagal savo reikalą ir skonį tą 
klausimą plėtos savo sąlygose.

Prieš akis yra didelės reikšmės darbas. 
Tik visi užsidegę dirbti galėsime padaryti, 
ką reikia.

Negali likti nė vienos skautės ir nė 
vieno skauto, kurių darbų nebūtų mūsų 
rankdarbių parodoje! Ne visi, žinoma, at
vyks į tautines stovyklas, bet visi gali (ir 
turi!) atsiųsti savo geriausius darbus į 
rankdarbių parodą.

Žiemos laikas labiausia tinkamas ruoš
tis parodai.

Baltasis Juodvarnis.

ja tokio maitinimosi organizacijos 
būdo trūkumus ir siūlo organizuo
ti bendrą maitinimą, kaip ir buvo 
iš karto numatyta.

Nekartodami ir nevertindami 
tame straipsnyje išdėstytų argu
mentų, mes tik norime priminti, 
kad šį straipsnį vertėtų pasiskai
tyti kiekvienam vadovui.

Šia proga norėtume priminti, 
kad paskutinis „Skautybės“ nu
meris, apskritai, yra labai įdomus, 
nes gvildenama daug aktualių ir 
visiems vadovams įdomių klausi
mų.

SK. SESERIJOS TAUTINĖS STO
VYKLOS VADOVYBĖS DARBAI.

Skaučių seserijos tautinės sto
vyklos vadovybė dabar planuoja 
smulkią stovyklos programą. Jau 
apžiūrėta stovyklos vieta Pažais
lio miške ir išrūpintas leidimas ten 
stovyklauti, padaryta stovyklos 
vietos topografinė nuotrauka, ruo
šiama aikštė žaidimams, rūpina
masi vandens išgavimu ir kita.

Tiems, kurie nori taikyti „Skautų Aidui“ „sankcijas“...
Vieno tunto skautai, kurie visą laiką buvo nuoširdūs 

„Skautų Aido“ bičiuliai ir uolūs jo skaitytojai, paskuti
niuoju laiku ėmė grasinti mums sankcijomis už tai, kad 
per mažai rašome tautinės stovyklos reikalais .... Jų nuo
mone, bent pusė (o jau mažiausiai trečdalis) „Skautų Aido“ 
turėtų būti skirta įvairiems tautinės stovyklos reikalams 
gvildenti. Tunto vadovai kreipėsi į tuntininką, kad šis pa
rašytų brolijos vadui tuo reikalu ilgą raštą (ką šis ir pa
darė), o patys, kaip man teko iš „gerai informuotų šaltinių“ 
patirti, pasakė: „Jei šio mūsų pageidavimo neišpildys, ne
prenumeruosime nė vienas ateinantiems metams „Skautų 
Aido“!

Ar mes galime šį pageidavimą, nors ir labai mus įtiki
nančiais argumentais — „sankcijomis“ — paremtą, visiškai 

išpildyti, pasikalbėsime kitą sykį, tačiau, kad tokių sankci
jų norėtumėm išvengti, tai kiekvienam turėtų būti aišku. 
Tai sužinojęs nejuokais susirūpinau ir nudūmiau pas savo 
bendradarbį „Baltąjį Juodvarnį“ pasitarti, ką daryti.

— Gelbėk, brolau — sakau jam. — Parašyk straipsnį 
apie tautinę stovyklą tokį, kuris ir labiausiai ant manęs 
įpykusių širdis suminkštintų ...

— Gerai, pamėginsiu — nuramino jis mane. — Para
šysiu straipsnį „STOVYKLA BE VINIES“. Gal jis ir pa
gelbės ...

Skaičiuoju dienas, kada šis straipsnis bus baigtas, ir 
galvoju, ar pavyks „Baltajam Juodvarniui“ „pastatyti“ sto
vyklą be vinies. Netrukus pamatysime.

439 >>>
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DEVIbjIPADSMIT GADU NEATKARIGAS DZIVES SVĖTKOS SIRSN1GI 
SVEICAM BRALUS LATVIJAS SKAUTUS UN MASAS GAIDAS.

Latvijos nepriklausomybės sukakčių minėjimas
Š. m. lapkričio mėn. 18 d. sukako 

19-ka metų nuo mūsų kaimynų brolių 
latvių nepriklausomos valstybės įsikū
rimo. Šias 19-kos metų nepriklauso
mybės sukaktis Lietuvos skautai ir 
skautės paminėjo iškilmingomis suei
gomis bei paskaitomis.

Kaune, „Aušros“ skautų" tuntas, 
pradėjęs jau nuo 1931 metų glaudesnį 
bendradarbiavimą su Latvijos skau
tais, š. m. lapkričio mėn. 18 d. „Auš
ros“ berniukų gimnazijos salėje su
kvietė iškilmingą tunto sueigą. Į šias 
„Aušros“ skautų tunto Latvijos nepri
klausomybės šventės minėjimo iškil
mes atsilankė Lietuvos skautams, o 
ypač „Aušros“ skautų tuntui, artimas 
svečias — Latvijos švietimo ministerio 
asmens sekretorius ir Latvijos skautų 
vyriausios vadijos narys skautininkas 
Gerhardas Bremanis. Į sueigą atsi
lankė taip pat „Aušros“ berniukų gim
nazijos direktorius, 1. e. brolijos vado 
par. vyr. sktn. K. Palčiauskas, užsienių 
skyriaus vedėjas vyr. sktn. K. Laucius, 
brolijos reikalų vedėjas psktn. A. Zau- 
ka, Kauno „Aušros“ skautų tunto 
skautininkai ir skautai.

Iškilmingoji sueiga pradėta Latvijos 
ir Lietuvos himnais. Po to Kauno 
„Aušros“ skautų tunto tuntininkas 
sktn. Mašiotas savo įžanginėje kalboje 
nurodęs priežastis, dėl kurių mes šven
čiame Latvijos nepriklausomybės su
kaktis ir pasidžiaugęs Latvijos ir Lie
tuvos skautų draugiškais ryšiais, pa
kvietė ir svetį tarti keletą žodžių. Iš 
Latvijos atvykęs skautininkas G. Bre
manis savo gimtąja kalba pareiškė di
dį džiaugsmą, kad jau nebe pirmą kar
tą jis stebi Lietuvos skautų gilias sim
patijas Latvijos skautams. Apibūdi
nęs Latvijos nepriklausomybės atgavi
mą ir palyginęs tai su Lietuvos nepri

klausomybės atgavimu, visiems Lietu
vos skautams perdavė Latvijos skautų 
broliškus linkėjimus. Svečio kalba 
tuojau pat buvo išversta į lietuvių kal
bą. Toliau 1. e. brolijos vado par. vyr. 
sktn. K. Palčiauskas, padėkojęs svečiui 
už Lietuvos skautams pareikštus lin
kėjimus, priminė, kad ir visos Lietuvos 
skautai šiandie savo broliams latviams 
siunčia širdingiausius linkėjimus. Savo 
kalbą vyr. sktn. K. Palčiauskas baigė 
latvišku „Lai dzivo Latvija“.

Antroje šių iškilmių dalyje buvo 
skautų pasirodymai. Jaunesnysis skau
tas Paleckis paskaitė latviškai skautiš
ką eilėraštį, kurį paskiau jis pats iš
vertė lietuviškai, sktn. V. Kizlaičio va
dovaujamų draugovių skautai padai
navo keletą latviškų ir lietuviškų dai
nų. Skautas Kuprevičius pianinu pa
skambino du latvių kompozitorių kū
riniu. Broliai Geštautai, akompanuo
jant Kuprevičiui, pasmuikavo porą lie
tuviškų dalykėlių.

Svečias skautų išlydėtas lietuviš

Latvijos skautų 
prezidentas gen. 
Goppers šios vasa
ros Rygos skautų 
stovykloje, kurioje 
dalyvavo ir Kauno 
skautai, kalbasi su 
Kauno rajono va
di jos sekretoriumi 
pasktn. V. Žigu. .

Sktn. V. Kizlaičio 
nuctr.

kuoju „Valio“ ii’ mūsų brolių latvių 
„Lai dzivo“.

Svečiui išvykus, Kauno „Aušros“ 
skautų tunto skautai dar pašoko ir 
vieną latvišką šokį „Kur tu teci“, tuo- 
mi baigdami ir pačias iškilmes.

Lapkričio mėn. 21 dienos skautų 
radio sueiga taip pat buvo skirta Lat
vijos nepriklausomybės sukaktims pa
minėti. Tuojau po sueigos vedėjo 
psktn. A. Zaukos latvių kalba pasaky
to sveikinimo buvo suvaidintas psktn. 
St. Jameikio parašytas radio vaizdelis 
„Baltija kėlėsi“.

Šią skautų radio sueigą klausėsi ir 
Latvijos skautai — apie tai kitą kartą.

Apskritai, kaip teko patirti, š. m. 
Latvijos nepriklausomybės šventę Lie
tuvos skautai kaip Kaune, taip ir pro
vincijos vietovėse, paminėjo plačiau, 
kaip kitais metais.

Daugelis mūsų skautų broliams lat
viams jų nepriklausomybės šventės 
proga pasiuntė sveikinimų ir linkėji
mų. A-s.

Ar jau atlikai savo pareigą, kurios
Pirmojo Lietuvos skautų brolijos narių surašy

mo lapelio užpildymas yra svarbiausia kiekvieno 
skauto šio momento skautiškoji pareiga.

Lapelį gausi pas savo vieneto vadą. Jeigu jo
kiam vienetui nepriklausai, kreipkis į artimiausio tau 
žinomo vieneto vadą — jis greičiausiai turės atlie
kamų lapelių. O jei tokiu būdu lapelį gauti negalė
tum ir į brolijos vyriausią vadi ją rašyti, kad jį at-

440

neatlikus nuolat griaužtu sąžinė?
siųstų, nenorėtum, atsiversk „Skautų Aido“ pereito 
numerio 406 psl. ir rasi nurodymų, ką daryti.

Ne tik pats surašymo lapelį užpildyk, bet ir ki
tus paragink tai padaryti. Gal pažįsti skautą, kuris 
jokiam vienetui nepriklauso ir „Skautų Aido“ ne
skaito. .. Pasiųsk jam lapelį ir instrukciją, kaip jį 
užpildyti. Arba nors painformuok jį apie šį reikalą. 
Padarysi tikrai gerą darbelį savo organizacijai.
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Brolijos atstovas pasktn. V-. Nesavas. Skyrių tvarko pasktn. V. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

Stenkimės pateisinti
♦

Sunkūs buvo laikai mūsų tautai, kai valdė sve
timieji. Kiekvienas ruduo jauniems mūsų broliams 
lietuviams būdavo skausmo metas, o senoms motu
lėms didžiausia širdgėla. Mat, rudenį reikdavo stoti 
kariuomenėn. Paimtuosius į kariuomenę lietuvius 
siųsdavo į tolimus Rusijos kraštus, tūkstančius kilo
metrų nuo tėvynės. Užtat liūdna buvo išvykstan
tiems, skaudu pasiliekantiems tėvams bei giminėms.

Dabar laikai kitoki. Visa virto antraip. Kai 
mūs broliai grįžta iš naujokų ėmimo komisijos, tai iš 
veido jau matai kuris kariuomenėn nepriimtas. Jis 
nesidžiaugia taip, kaip priimtieji. Mat, dabar kiek
vieno lietuvio jaunuolio svajonė, tai būti kariu. Kiek
vienas mažas berniukas, paklaustas kuo būsiąs už
augęs, atsako: ,.Būsiu karininkas!“

Mūsų kariuomenė saugo tėvynės laisvę. Todėl 
visi lietuviai jaunuoliai ir veržiasi į tą kilnų darbą. 
Kariuomenė išmoko gyvenime vykdyti platesniu 
mastu tuos įsakymus, kokius skelbia skautybė. Ka
riuomenėje išmokstama būti drausmingu, tvarkingu, 

į mus dedamas viltis
paklusniu, punktualiu, riterišku ir t. t. O juk tai vis 
geri ir žmogaus asmenybę kelią privalumai.

Pažiūrėkite, kai eina naujokai. Vienas kiek su
linkęs, kitas netvarkingai apsirengęs, o kai grįžta iš 
kariuomenės, tėvelis, mamytė nepažįsta sūnelio: tie
sus kaip žvakė, sumanus, žvalus. Dėl to dabar tėvai 
nebeliūdi išleisdami sūnus į kariuomenę, kaip kad 
būdavo seniau, nes žino, kad kariuomenė yra mo
kykla, kurią kiekvienam piliečiui reikia baigti. Kiek
vieną rudenį lapkričio mėn. 23 d. visa Lietuva iškil
mingai mini, nes tai yra mūsų garbingos ir šaunios 
kariuomenės įsikūrimo šventė. Švenčiame ją ir 
šiemet.

Tarp kariuomenės ir skautų jau dabar yra glau
dūs ryšiai. Todėl būkime tokiais ir dirbkime taip, 
kad tas ryšys vis tampresnis būtų, kad mūsų kariuo
menės vadai galėtų pasakyti apie mus: . Jiems reikia 
tik išaugti vyrais, o kariai jie bus šaunūs!“ Stenki
mės pateisinti kariuomenės vadų į mus dedamas 
viltis.

JAUNESNIŲJŲ SKAUČIŲ SVEI
KINIMAS LIETUVOS KARIUO

MENEI.
Brangūs kariai!

Kas žemei saulės spinduliai, 
Tas mūs tėvynei — jūs kariai.
Ir vėl budėkit ir dainuokit 
Ir greitai Vilnių atvaduoki!!

PASKUTINĖS RUDENS
GĖLĖS — KARIAMS.

Surinkus paskutines rudens gėleles 
Nueisiu ant karių kapų,
Po vienišu kryžium padėsiu aš jas, 
Mūs sesių skaučių vardu.

Tik jiems, kurie tiek nusipelnė garbės, 
Mirdami dėl mūsų ateities, 
Nunešiu paskutinį rudens turtą 
Ir tyliąją maldą, širdužės sukurtą.

J. Kunigelytė.
Kol mažiukai, norim būt skautukais, o kai užaugsim — tiktai 

kariais. (Iš albumo „Mūsų gyvenimas vaizduose“).
A. Laučienės nuotr.
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Vienas tarp laukinių T. Šuravinas.
(Tęsinys iš 18 nr.).

VĖL NAUJOJ GVINĖJOJ.Miklucha - Maklajus apsigyveno Javos saloj. Ten pailsėjo, pasitaisė ir 1874 m. vėl grįžo į Naująją Gvinėją. Jį tenai nuvežė anglų garlaivis. Šį kartą Maklajus apsigyveno kitoj vietoj. Čia, kaip jam pasakojo, laukiniai buvę žiauresni. Jie dažnai kovojo vieni su kitais ir plėšikavo.Dabar Maklajui buvo lengviau užmegs- ti santykius su papuasais, nes jis mokėjo daug jų kalbos žodžių ir šiaip taip galėjo susikalbėti.Vis dėlto laukiniai sutiko jį nedraugingai. Paskui Maklajui pavyko pagerinti savo santykius su jais. Papuasai suprato, kad jis geras žmogus ir gali būti jiems naudingas; ateidavo pas jį pasigydyti ir paprašyti patarimų.Tačiau vietinių papuasų vadai, bijodami jo įtakos, visą laiką jį persekiojo. Vieną kartą, grįžęs po ilgos kelionės į savo palapinę, pamatė, kad ją buvo užpuolę plėšikai, išnešė įvairius jo moksliškus įrankius, vaistus, kirvius ir peilius. Ypatingai nekentė Maklajaus vienas vadas, kuris buvo čia lyg koks karaliukas. Tas labai žiaurus žmogus su savo valdiniais elgėsi visai nepadoriai: skriaudė juos ir kankino. Maklajus mėgino jį atkalbėti, sakė, kad taip elgtis netinka. Karaliukas nutarė už tai jį užmušti, bijodamas, kad nesukeltų jo valdinių. Maklajui papuasai apie tai pranešė.Matydamas, kad čia bus nelengva nustatyti visai gerus santykius, Maklajus persikėlė į Amboino salą, o paskui į Javą. Ten gyvendamas daug rašė laikraščiams įvairių pranešimų apie papuasų gyvenimą. Pragyvenęs ten apie porą metų, Maklajus trečią kartą aplankė Naująją Gvinėją. Šį kartą nutarė grįžti pas senus savo draugus.
SVEČIUOSE PAS SENUS DRAUGUS.1876 m. birželio mėnesį nedidelis anglų laivas „Jūros paukštis“ atvežė jį į Naujosios Gvinėjos salą. Senieji draugai tuoj jį pažino ir labai apsidžiaugė. Labiausiai džiaugėsi Tujus. Maklajaus nameliai nebuvo išardyti; išliko neliesti ir visi tenai pasilikę daiktai.Žinia apie tai, kad Maklajus grįžo, tuoj aplėkė apylinkės kaimus ir gyventojai būreliais pradėjo rinktis jo pasižiūrėti. Maklajus atvežė savo seniems draugams daug dovanų: juostų, diržų, karolių, auskarų, peilių ir kirvių. Be to, atvežė dar daržovių sėklų ir kukuruzų. Kukuruzus pasėjo prie savo namelių. Po trijų mėnesių suėmė pirmą derlių ir vėl pasėjo. Suėmęs antrą derlių, išdalino sėklas papu- asams ir pamokė, kaip reikia juos veisti. Papuasai praminė kukuruzus „mėnulio augalu“.Maklucha-Maklajus apėjo visus papuasų kaimus. Pas jį vėl pradėjo eiti papuasai pasigydyti ar pasitarti įvairiais reikalais. Kartą gretimo kaimo gyventojai pasakė jam, kad rengiasi kariauti su kitu kaimu ir prašė patarti, ar reikėtų jiems kariauti. Tokių savitarpio karų priežastimi paprastai būdavo prietarai: jei kaime kas mirdavo, mirusiojo giminės many

davo, kad jis mirė dėl priešo burtų. Giminės atsimindavo, su kuo velionis buvo susipykęs, kas buvo jo priešai. Atsiminę ir radę tuo būdu tariamąjį mirties kaltininką, giminės pradėdavo įkalbinėti kaimo gyventojus atkeršyti kaimynams už jų giminaičio mirtį. Paprastai tatai pavykdavo, ir vienas kaimas paskelbdavo kitam karą.Atsitiko taip ir Bongų kaime, netoli kurio gyveno Miklucha - Maklajus: netikėtai mirė jaunas ir visai, kaip atrodė, sveikas papuasas. Po kelių dienų jo broliui, dešimties metų vaikui, įkando į koją gyvatė, ir jis taip pat mirė.Visas kaimas buvo įsitikinęs, kad čia kalti priešų burtai. Mirusiųjų giminės reikalavo paskelbti karą kaimyninio kaimo gyventojams, tarp kurių, jų giliu įsitikinimu, gyveno tas piktas burtininkas.Papuasai atėjo pasitarti su Maklajum. Jis pasakė, kad turįs pagalvoti, o paskui pats ateisiąs į kaimą su atsakymu. Vakare atėjo į kaimą, surinko gyventojus ir tarė:— Nors ir gaila tėvo, netekusio dviejų jaunų ir sveikų sūnelių, bet karo neturi būti.Gyventojai stebėjosi tokiu sprendimu ir klausinėjo:— Kodėl karo neturi būti? Kas būtų, jei karas įvyktų? Ką Maklajus padarytų?Maklajus atsakė:— Patys pamatysit, jei kariausit.Tatai pasakęs, linktelėjo galva ir pasuko į savo namelius.Pakeliui jį pasivijo senis papuasas ir paklausė:— Jei mes kariausime, tai ar nebus tangrino (žemės drebėjimo)?Maklajus tarė:— Maklajus to nesakė, ne, bet Maklajus sako: bus didelė nelaimė.— Tangrin irgi didelė nelaimė; visi žmonės bijo tangrino, — pastebėjo senis.— Sakyk, ar nebus tangrino?— Gal būt, — sutiko Maklajus.Senis grįžo į kaimą ir visiems pasakė:— Maklajus sako, jei bus karas, bus tangrin, todėl karo neturi būti.— Maklajus savo žodžių be reikalo nemėto, — kalbėjo papuasai, ir visi sutiko, kad karo skelbti nereikia. Mirusiųjų giminės tokiu sprendimu liko nepatenkinti, bet pareikšti to savo nepasitenkinimo nedrįso. (B. d.).

LIETUVOS EŽERŲ PLOTAI.

„Skautų Aido“ Nr. 18 straipsnyje 
„Pažinkime savo kraštą“ radau Lietu
vos ežerų plotų santrauką, tik, deja, 
pilną klaidų ir netikslumų tiek var
duose, tiek plotuose. Duodu čia nau
ją santrauką didesnių, kaip 1000 ha, 
ežerų, skyrium Laisvojoje Lietuvoje ir 
Vilniaus krašte. Plotas duotas be sa
lų, hektarais.

Didesnieji Laisvosios Lietuvos eže
rai:

1. Dusia ........  2.333
2. Avilys  .................  1.300
3. Sartai ......................... 1.270
4. Metelis ......................... 1267
5. Luodis ..................  1.240
6. Virkšta (Platelių) .... 1.205
7. Rekyva ...................... 1.166
8. Juod. ir Balt. Lakajai 1.087
9. Alaušas ...................... 1.057

10. Žuvintas .................. 1.027
11. Daugai ...................... 1.026
12. Lūkstas ....................    1.013
13. Anykštis (Rubikių) .. 1.003
Didesnieji Vilniaus krašto ežerai:

1. Narutis ..................... 8.050
2. Snūdai ir Strūstas .... 6.300
3. Drūkšiai ..................... 4.470
4. Driveta ..................... 3.750
5. Dysnai ..................... 2.408
6. Vigriai ..................... 2.300
7. Svyris ......................... 2.260
8. Medžiolas .................. 1.700
9. Ugariai (Boginęs) .... 1.470

10. Smolta (Vyšniavo) .. 1.030
Giliausias Laisvojoje Lietuvoje, mū

sų turimomis žiniomis, yra Tauragno 
ež. — 61 m gilumo; Virkšta ir Baltasis 
Lakajis turi po 46 m gilumo, Daugai 
42 m, Dusia 23 m, Sartai 22 m. Pietų 
Suvalkijoje, už administracinės linijos 
yra 108 m gilumo Ančios ežeras.

Prof. S. Kolupaila.

SKAUTAS NEBIJO ŠALČIO.
Šalti raudonskruosti,
Nebijau tavęs,
Tėtis grįš iš miesto — 
Pačiūžas parveš.

Kai pavirs į ledą 
Vanduo upeliuko, 
Nematysi sėdint 
Prie pečiaus skautuko.

Pačiūžas parišęs
Aš po savo kojų, 
Eisiu sau lenktynių 
Su vėju greituoju.

Vėjas šauks į ausį:
— Palauk, greitakoji, 
Sugausi tu kiškį,
Kad taip greit važiuoji! — 

Vilkiukas.

442
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Kq dirbti?
(Skauto pasikalbėjimas su neskautu).

Ką dirbti? Tokio klausimo skau
tai nekelia. Ką dirbti ir kuo užsi
imti jie visuomet žino. Bet štai te
ko nugirsti vieno berniuko pasikal
bėjimą su skautuku.

— Pas mus mokykloje yra rankų 
darbų pamokos, bet kai mokytojas 
liepia pasirinkti darbelį, aš nežinau 
ką dirbti.

Skautukas, užuot tuoj atsakęs, pa
klausė:

— Sakyk, ar tau patiktų, kad prie 
tavo kambarėlio lango čirkšdami šo
kinėtų paukščiukai?

— Tai klausimas!? Labai patiktų!
-- Bet jei taip būtų, ar tu nepa

norėtum jiems kilpas statyti ir su
gavęs juos kankinti?

— Ne. Aš draudžiu ir kitiems tai 
daryti.

— Gerai. Tai štai tau tema arti
miausiai rankų darbų pamokai: iš 
lentelių pagamink gražią paukšte
liams lesyklėlę. Ją prikalk prie sa
vo kambarėlio palangės iš lauko ir 
kasdieną, tuo pačiu metu, vieną, du 
ar tris kartus paberk ten duonos 
trupinėlių ar lašinių smulkutėlaičių 
gabalėlių arba kanapių grūdelių. 
Tuomet prie tavo lango skraidys ir 
čirškaus pulkai paukštelių. Jie taip 
su tavimi apsipras, kad, tau maistą 
barstant, apie galvą skraidys.

Dabar jau prasideda sunkūs paukš
teliams laikai. Rudens vėjas nu
raškė paskutines medžių sėkleles, o 
lietus jas nuo žemės nuplovė. Jau 
dabar paukščiukai maža maisto be
randa. Todėl nelauk, kol sniegas 
užsnigs.

— Gerai: Padarysiu. O kai paukš
čiukai prijunks, juos paišysiu ir fo
tografuosiu.

— Gal nori daugiau darbams te
mų?

— Taip. Prašau, pasakyk.
— Gal dar sunkesnis likimas, ypač 

kai sniegas užsninga, ištinka miško 
žvėrelius. Todėl ir juos reikia glo
boti ir jiems reikia padėti.

Kai padarysi lesyklėlę, iš kartelių 
padaryk nors poros metrų ilgumo 
ėdžias. Pasitaręs su miško eiguliu 
pastatyk jas kur miške prie krūme
lio, užuvėjyje ir, jei ne kasdieną, tai 
nors retkarčiais, nunešk ten šieno, 
dobilų pluoštelį.

Į tokį žvėrelių maitinimo darbą 
prikalbėk ir savo draugus. Jie padės 
daugiau ėdžių padirbti ir padės žvė
relius maitinti. Taip elgdamiesi pa
darysite gražų ir kilnų darbą.

Kai iš mokyklos grįžęs išmoksi 
pamokas ir norėsi laisvai laiką pra
leisti, pailsėti, tai ir turėsi kur nu-

Visi sako, esu puikus, kol nenumečiau ragus.

bėgti. O miške tu pamatysi, kai nuo 
ėdžių gardžiuodamosi bėgs stirnelė, 
pamatysi liuoksint kiškelį.

Kaip ėdžias padaryti ir kaip jas 
pastatyti, pasikalbėk su eiguliu. Jis 
gal ir medžiagos tau duos.

— Dėkui už patarimus. Tai 
džiaugsis draugai, kai aš jiems tai 
papasakosiu.

Mes žaidžiame
Rudens žaidimas.

Kad rudenėlis šaltas atėjo,
Kad rudenėlis šaltas atėjo.
Skrenda paukšteliai šilton šalelėn, 
Skrenda paukšteliai šilton šalelėn. 
Lapai nukrito, ražai tik liko, 
Lapai nukrito, ražai tik liko.
Maži žvirbleliai lenda pastogėn, 
Maži žvirbleliai lenda pastogėn. 
Upės užšalo, ledas atsirado, 
Upės užšalo, ledas atsirado.
Čiuožia skauteliai linksmais veide-

[liais,
Čiuožia skauteliai linksmais veide- 

[liais.
Gaida, kaip „Pavasarėlis linksmas 

atėjo“.
Žaidimo paaiškinimas.

Žaidėjai sustoja ratu. Dainuodami 
„Kad rudenėlis“ susikabinę iškelia 

rankas aukštyn ir žengia rato vidu- 
rin. Dainuodami: „šaltas atėjo“ 
rankas nuleidę žengia atgal. „Skren
da paukšteliai“ — sukasi aplink, pa
mėgdžiodami paukščių skridimą. 
Žodžius kartodami, sukasi į kitą 
pusę.

Dainuodami „Lapai nukrito“ žen
gia rato vidurin, vaizduodami lapų 
kritimą. ,,... ražai tik liko ...“ — 
žengia atgal, iškėlę rankas su išties
tais pirštais, lyg rodydami šakas be 
lapų. Dainuodami „Maži žvirbleliai“ 
susitūpia, vaizduodami žvirblelius, 
„...lenda pastogėn“ — atsistoja ir 
žengia atgal; rankas iškelia virš 
galvos, padarydami pirštais pastogę. 
Dainuodami: „Upės užšalo“ pirštų 
galais liečia žemę, „...ledas atsirado“ 
— atsitiesia. Rankas tiesia rato vi
durin sulig pečių aukštumu. Dai
nuodami „Čiuožia skauteliai links
mais veideliais“ rankas įremia į šo
nus ir vaizduoja čiuožimą.

D. V.

PER GEOGRAFIJOS PAMOKĄ.

(Madeira yra toks vietos pavadinimas. 
Tokiu pat vardu yra ir vynas).

Mokytojas: Kas žino, kurioj vietoj yra 
Madeira?

Vyno pirklio sūnus: Treciojoj lentynoj, 
dešinėj nuo durų, pone mokytojau.

:::::::::::::::::: 443 K*
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PATIKRINK, AR TEISINGAI IŠRIŠAI 
PEREITAME NUMERY ATSPAUSDIN

TUS KLAUSIMUS.
Štai atsakymai.

1. Karvės greičiau mirtų, nes jos ne
turi viršutinių dantų, kuriais galėtų 
skinti trumpą žolę. Esdamos jos už
čiumpa žolę liežuviu ir ištraukia. 
Arkliai turi viršutinių ir apatinių dan
tų, pritaikytų trumpai žolei ėsti.

2. Arklys sveikas, nes mėgsta voliotis; 
avis serga, nes paprastai nemėgsta gu
lėti ant nugaros.

3. Kadangi atmosfera viršuje sunki ir 
vabzdžiai žemai skrenda.

4. Laukinis balandis.
5. Rupūžė iškiša savo limpantį liežuvį ir 

sučiumpa nevikrius vabzdžius neju
čiomis.

6. Strauso; kolibrio.
7. Naktį katė jais apčiuopia daiktus tam

soje; be to, katė žino, kad ji pralys 
pro skylę, kuri tiek pat plati, kaip jos 
ūsai.

8. Katė gali įtraukti savo nagus ir slink
dama nesukelti nė mažiausio triukšmo; 
šuo savo nagų negali įtraukti.

9. Afrikoje. Keturiolika dienų.
10. Ragų gale.
11. Iš žiedų. Gerais metais žiedai plates

ni, blogais — siauresni.
12. Kadangi žaibas dažnai trenkia į me

džius.
13. Arklį matuoja ranka nuo kanopų iki 

pečių.
14. Kadangi šiltas oras, atsimušęs į šaltą 

stiklą, sutirštėja.
15. Kad medis nepūtų.
16. Ąžuolas atsispiria prieš audrą ir gyve

na šimtus metų: štai, todėl švyturiai 
statomi ąžuolo pavidalo.

17. Karštame ore geležis išsiplečia.
18. Pastatyk kelrodį taip, kad rodyklė, 

kurioje parašytas tos vietos, iš kurios 
atėjai, pavadinimas, rodytų teisinga 
linkme. Kitos rodyklės tada taip pat 
teisingai rodys.

19. Šviesa.
20. Kadangi oro slėgimas kalno viršūnėje 

daug mažesnis ir vanduo greičiau pra
deda virti kaip paprastai.

O ŠTAI KELIOLIKA NAUJŲ 
KLAUSIMŲ.

(Atsakymus į juos rasi kitame numery).
1. Kaip džiovinti šlapius batus?

2. Ką darytumei, jei kaminas užsidegtų?
3. Kas sunkesnis: pienas ar grietinė?
4. Kaip išplautume! limpančią kempinę?
5. Kaip džiovintumei: 1) marškinius, 2) 

kojines ir 3; paklodę?
6. Kaip gali atspėti, ar žalias kiaušinis 

šviežias ar ne?
7. Kokie drabužiai šiltesni: ankšti ar 

laisvi?
8. Jei matytumei pakabintą lietaus ap

siaustą, kaip atspėtumei, ar jis pri
klauso moteriai ar vyrui?

9. Kaip atskirtumei jūrininko ir karei
vio basos kojos pėdsakus smėlyje?

10. Kokia suaugusio žmogaus normali 
temperatūra?

11. Koks gyvulys gali didesnę metų dalį 
nei valgyti nei kvėpuoti?

12. Kodėl zuikis greičiau bėga į kalną 
kaip nuo kalno?

13. Kodėl žvaigždės nevienodos spalvos.
14. Kodėl vištos lesa žvyrą?
15. Kas yra ozonas?

♦ ♦ ILIAII4IIAIA KAMPELIS ♦ ♦
• Taip turėtų galvoti visi. Jaunesny

sis skautas, pradžios mokyklos VI sky
riaus mokinys, D. Rernys atsiuntė mums 
rašinėlį „Nekalta auka“ ir galvosūkį. Laiš
ke rašo nenusiminsiąs, jei rašinėlis nebus 
atspausdintas, o kitą sykį pasistengsiąs 
geriau parašyti.

Mums atrodo, kad taip galvoti, kaip 
šis mūsų jaunasis broliukas, turėtų kiek
vienas pradedąs rašinėti. O kiek yra to
kių, kurie sykį pamėginę, jei rašinys ne
būna atspausdintas, tuoj nuleidžia rankas 
ir daugiau neberašo. Dėl to daugelis, ku
rie padirbėję įprastų vykusiai rašyti, sa
vo gabumus dažnai palaidoja. Tarp kitko, 
reikia nepamiršti, kad daugelis rašinių ne
patenka į laikraštį ne vien dėl to, kad jie 
būtų netikę, bet todėl, kad laikraštyje 
trūksta vietos.

• D. Remiui. Ar bus išspausdintas 
„Skautų Aide“ Tavo rašinėlis, aš pasakyti 
negaliu, nes visus jaun. skautų skyriui 
skirtus rašinius atiduodu to skyriaus ve
dėjui pasktn. Šimkui ir jis sprendžia, ką 
dėti, o ką nedėti. Galvosūkį nusiuntėm 
„Suk galvą“ skyriaus vedėjui.

• Su „Suk galvą“ skyriaus vedėju su- 
sirašinėkite netarpiškai. Šio skyriaus ve
dėjas pasktn. Rudzinskas gyvena Jonišky 
(Šiaulių apskr.), kur jis yra gimnazijos 
mokytoju. Kai mums atsiunčiama šiam 
skyriui medžiaga, tenka persiųsti jam, kas 
mums sugaišina be reikalo laiko ir, be to, 
tenka išleisti pinigų. Dėl to prašytumėm 
ateityje visą šiam skyriui skirtą medžia
gą ir galvosūkių sprendimus siųsti tiesiog 
skyriaus vedėjui pasktn. Rudzinskui į Jo
niškio gimnaziją.

• Baliui Gendvilui. Smagu susilaukti 
naujų bendradarbių, bet dar maloniau, 
kai vėl grįžta senieji bendradarbiai, kurie 
buvo ilgesnį laiką kažkur „dingę“. Svei
kiname grįžus į mūsų bendradarbių 
šeimą ir dėkojame už rašinėlius. Vieną 
jų, kaip matai, spausdiname dabar, o 
antrąjį pasidėjome vėlesniam laikui.

• Pasktn. V. Jurui. Skautiškas dėkui 
už linkėjimus ir patarimus. Žinoma, man 
smagu, kad kęstutiečiai, kurių eilėse aš

MES DĖKOJA

Šiaulių gimnazijos skautų I „Vytau
to Didžiojo“ dr-vė širdingai dėkoja: 
gimnazijos direktoriui psktn. J. Kar- 
tanui už patalpas bei moralinę paramą, 
rengiant š. m. lapkričio mėn. 7 d., dr- 
vės 16-kos metų gyvavimo proga, kon
certą — vakarą; mokyt, sk. vyčiui vyr. 
sklt. P. Armonui už taip nuoširdų pri
sidėjimą prie koncertinės dalies suda
rymo; I „Mirgos“ dr-vės skautėms: 
M. Orlauskaitei ir E. Maksimavičiūtei, 
padėjusioms sutvarkyti bufetą. Kartu 
reiškia nuoširdžią padėką visiems ki
tiems, prisidėjusiems prie to koncerto 
— vakaro rengimo, paremiant materia
liai ir moraliai.

Šiaulių I „Vytauto Didžiojo“ dr-vė.

kitados buvau, laikraščiu patenkinti, nors 
jis ir nėra toks, kokiu aš noriu jį matyti. 
Man taip pat malonu, kad „Skautų Ai
das“ iš jūsų tarpo turi labai atsidėjusių 
bendradarbių.

• A. Kregždei. Savo laiškely rašai 
„Užduodu savo adresą“ ir daugiau nieko. 
Tai kaip mes žinosime, kuriam tikslui 
mums savo adresą pranešei?

• Strazdeliečiui. Labai gera, kad ir 
sunkiose sąlygose gyvendamas randi lai
ko rašinėti. Rašinėlį atidaviau jaunesnių
jų skautų ir skaučių skyriaus redaktoriui, 
o galvosūkius nusiuntėm „Suk galvą“ 
skyriaus vedėjui. Eilėraščių spausdinti kol 
kas negalėsime — labai silpni formos at
žvilgiu. Iš viso, mums atrodo, kad Tams
tai geriau sekasi rašyti prozos dalykėlius, 
kaip eilėraščius. Skautiškas ačiū už lin
kėjimus.

• M. Petruškevičienei. Vaizdelį „Pa
jūrio sūnų ir dukrų svajonės“ dėsime.

• J. Lazauskui. Rašinėly „Skautas iš
tikimas savo tėvynei“ dėstai teisingas 
mintis, bet nenaujas, jau nesykį girdėtas. 
Dėl to spausdinti negalėsime.

• Aurimui. Iš rašinėlio „Skauto vasa
ra“ matyti, kad gali rašinėti, bet šio raši
nėlio spausdinti negalime, nes turi daug 
trūkumų, nenuoseklumų. Vienoj vietoj 
rašai, kad Rytis daugiau patyręs už drau
gininką, daug stovyklavęs, keliavęs, išky
lavęs. Tuo tarpu vėliau pasirodo, jog jisai 
pirmą sykį vadovauja iškylai ir ruošia 
naktinę skautų ir skaučių iškylą. Išky
loje, pasirėmęs kažkokiu „L. S. S. įsaky
mu“, pavadina draugovę „Vilniaus“ drau
govės vardu ir, apskritai, tvarkosi ne taip, 
kaip turėtų. Tarp kitko, reikia rašyti vie
noje lapo pusėje.

• Bam. Dainiui. Labai gaila, bet vaiz
delio „Kalėdų vakare“ spausdinti negalė
sime. Jį gavome, kai jau buvome susi
tarę spausdinti sekančiame numery kitą 
kalėdinį vaidinimėlį.

Į vieną numerį dėti jis perilgas, o 
spausdinti per du jau pervėlu. Gal per
siųsti jį kuriam kitam jaunimo laikraš
čiui? Laukiame skubaus atsakymo!

„VILNIAUS“ sp. Kaune, Nepriklausomybės a. 4a. Trief. 2 07 36.
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