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Cl l< IAIIM DALIS
LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VADO 

ĮSAKYMAI.
Nr. 20.

Kaunas, 1937 m. lapkričio mėn. 1 d.
Nuo š. m. lapkričio mėn. 2 d. išvykstu atostogų ir, 

remdamasis Lietuvos skautų sąjungos statuto 34 str., 
brolijos vado pareigas eiti pavedu brolijos vadeivai vyr. 
skautininkui Kazimierui PALClAUSKUI.

Vyr. sktn. pulk. J.BARAUSKAS, 
Brolijos vadas.
Nr. 21.

Kaunas, 1937 m. lapkričio mėn. 2 d.
Remdamasis brolijos vado š. m. lapkričio mėn. 1 d. 

įsakymu Nr. 20 ir Lietuvos skautų sąjungos statuto 34 
str., brolijos vadui vyr. sktn. pulk. Juozui BARAUSKUI 
išvykus atostogų, pradėjau eiti brolijos vado pareigas.

Vyr. sktn. K. P A L C I A U S K A S, 
L. e. brolijos vado p.
Nr. 22.

Kaunas, 1937 m. lapkričio mėn. 13 d.
Pasirėmęs Lietuvos skautų sąjungos statuto 25 str., 

skautų brolijos vyriausios vadijos vadų lavinimo sky
riaus vedėjo padėjėju tvirtinu paskautininkį Petrą 
NENlBKĮ.

Vyr. sktn. K. P ALClAU SKAS,
L. e. brolijos vado p.

Nr. 23.
Kaunas, 1937 m. gruodžio mėn. 1 d.
Pasirėmęs Lietuvos skautų sąjungos statuto 25 str., 

Klaipėdos Uosto skautų tunto tuntininku skiriu Mykolą 
GURECKĄ.

Vyr sktn. K. P ALCl A U SKAS,
L. e. brolijos vado p.

———— 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.
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KOKIOS PREMIJOS SKIRIAMOS FOTO KONKURSO 
„SKAUTĖ STOVYKLOJE“ LAIMĖTOJOMS?

Šis konkursas baigiasi gruodžio mėn. 31 d. Jo sąlygas rasi 
„Skautų Aido“ Nr. 12, psl. 273. Konkurso laimėtojoms skiria
mos tokios premijos:

I prem. — filminis foto aparatas „Billy-Record“, su 1:6,3 
stiprumo objektyvu, 6x9 ir 4,5x6 cm formato nuotraukoms. 
„Agfa“ firmos direktoriaus p. Bleymuller dovana.

II prem. — 30 litų pinigais.
III prem. — 20 litų pinigais.
Abi šias premijas skiria seserijos vyriausia vadija.
Premiją gali laimėti Tu, jei tik norėsi. Tiktai peržiūrėk 

savo negatyvus, padaryk pozityvus ir siųsk seserijos vyriausios 
vadijos propagandos skyriui. Jei gali, nuotraukas padidink, o 
jei ne — siųsk tokio formato, kokio turi.
■ ■■
NEBUS RAMYBĖS TAU SIELOJE PER ŠVENTES, JEI 
NEBŪSI ATSISKAITĘS SU „SKAUTŲ AIDO“ ADMINIS

TRACIJA.

Neturėsime jos ir mes, nes negalėsime sumokėti skolų tiems, 
kuriems laikraštis skolingas, ir pažadėjome ligi švenčių atsi
skaityti.

„Skautų Aido“ administratorius negali ateiti pas Tave ir 
pareikalauti, kad savo pasižadėjimus ištesėtume! ir parodytą pa
sitikėjimą pateisintumei, o laikraščio kreditoriai ateina pas ji net 
po du tris syk per dieną.

Ar nepagalvoji, kad vilkindamas atsiskaitymą darai žalą 
visos skautų organizacijos geram vardui? Juk mes negalime 
pasiteisinti prieš savo kreditorius, kad jiems skolų negalime mo
kėti dėl to, kad mums nemoka mūsų skolininkai...
■ ■■

UŽSIPRENUMERUOK „SKAUTŲ AIDĄ“ ŠIANDIEN, 
BET NEATIDĖK ŠIO ŽYGIO RYTOJUI,

nes tas „rytojus“ mus stato į labai keblią padėti. Kai reikia 
išleisti pirmuosius numerius, nežinia kiek spausdinti. Atspaus
dinsime daugiau, kaip kad bus prenumeratorių — didelis nuos
tolis. Spausdinsime mažiau — vėliau užsisakiusiems nebebus 
pirmųjų numerių. Jeigu esi pasiryžęs laikraštį prenumeruoti, 
kam tai rytojui atidėlioti?
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AR GALIMA IR AR TIKSLU?
„Skautų Aido" Nr. 13 šiame sky

riuje (žiūr. 288 puslapį), kalbėdamas 
apie tautines stovyklas, rašiau:

„Turėdamas prieš akis šį didįjį mū
sų tikslą „Skautų Aidas" kuo galė
damas padės ruoštis tautinei stovyk
lai. Ką nerašytumėm, ką nepasako- 
tumėm, visą laiką turėsime prieš akis 
šūkį „Viskas tautinei stovyklai!" Į 
talką kviečiame visus. Kas turės ko
kį gerą sumanymą ar patarimą, tera
šo mums. Mes pasirūpinsime pa
skelbti jį visiems".

Šį redakcijos nusistatymą randu 
reikalingu priminti, turėdamas pasi
sakyti dėl vieno tunto skautų vado
vų pareikšto pageidavimo, kad pusė, 
o jau mažiausia trečdalis, „Skautų 
Aido" būtų skiriamas tautinės sto
vyklos reikalams. Esą, turėtų būti 
rašoma kaip pasiruošti stovyklai, įsi
rengti, stovyklauti, skatinama daly
vauti ir t. t.

Ką mes galėtumėm dėl šio pagei
davimo pasakyti? Pirmiausiai tenka 
pasakyti, kad jis mus nudžiugino. 
Smagu, kad yra skautų vadų, kurie 
taip labai susirūpiną tautinės stovyk
los pasisekimu. Jei visų tuntų skau
tai tiek rūpintųsi tautinės stovyklos 
reikalais, ji pasisektų daug geriau, 
kaip kad tikimąsi.

Kaip matyti iš to, kas buvo pasa
kyta pačioje pradžioje, šis pageida
vimas esmėje sutampa su mūsų nu
sistatymu. Kiek sąlygos leidžia ir 
stengiamės padėti pasiruošti tauti
nėms stovykloms. Visą laiką infor
muojame, ką veikia brolijos ir sese
rijos jubiliejinių stovyklų vyriausios 
vadijos, rašome, kai tik sužinome, ką 
daro šiuo reikalu skautai ir skautės 
įvairiose vietose, ką nauja kas sugal
vojo. Pereitame numeryje išspausdi
nome ilgą rašinį, kaip pasiruošti tau
tinių stovyklų proga ruošiamai skau
tų ir skaučių darbų parodai. Šiame 
numery spausdiname straipsnį, ku
riame gvildenamas klausimas, kokiu 
būdu patogiausia taupyti šioms sto
vykloms. Netrukus spausdinsime 
straipsnį apie stovyklų puošimo tiks
lą ir rašinį „Stovykla be vinies". 
Suprantama, ateityje rašysime tauti
nių stovyklų klausimais ‘daug dau
giau. Mielai būtumėm ir dabar at
spausdiną daugiau tokių rašinių, jei 
būtumėm jų turėją. Šie, kurie bu
vo atspausdinti ir bus spausdinami 
artimoje ateityje, parašyti „pagal už
sakymą", o mes juk prašėme visus, 
kas tik gali, rašyti šiuo reikalu ...

Taigi nors ir esame nusistotą rašyti 
kiek galima daugiau tautinių stovyk
lų reikalais, tačiau paskirti šiam rei

kalui pusą „Skautų Aido", kaip kaž
kurie pageidauja, negalime, nors ir 
labai norėtumėm. „Skautų Aidas" be
veik kiekviename numeryje karto
ja šūkį, kuris baigiasi skatinimu tau
tinėms stovykloms skirti viską. Tą 
„skirkim viską“ negalima žodiškai 
suprasti. Mes padarytumėm didele 
klaidą, jei visas savo jėgas nukreip- 
tumėm tik pasiruošti tautinėms sto
vykloms, o visus kitus organizacijos 
reikalus, kitus darbus, mestumėm į 
šalį. Pasiruošimas tautinėms sto
vykloms šių metų mūsų darbo pro
gramoje užima pačią svarbiausią vie
tą, tačiau sykiu negalime apleisti ir 
kitų svarbių, neatidėliotinų darbų. 
O tokių yra nemaža.

Tas pat yra su „Skautų Aidu", ku
ris turi daug įvairių užduočių. „Skau
tų Aidas" yra skirtas visiems mū
sų didžiulės šeimos nariams, o ne visi 
skaitytojai norėtų, kad laikrašty bū
tų rašoma beveik išimtinai apie tau
tines stovyklas. Štai, šiomis dieno
mis gavau laiškų, kuriais pageidau
jama dar praplėsti skyrių „Mūsų šei
mos naujienos", o kiti nusiskundžia, 
kad per maža spausdiname eilėraš
čių . .. Kitas dalykas — laikraštis yra 
oficialus mūsų sąjungos organas. Dėl 
to turi būti netik įdomus savo skaity
tojams, bet ir atstovauti mus visus 
prieš visuomeną, būti mūsų bendros 
nuomonės ir nusistatymų viešu reiš
kėju. Tokia padėtis nevisada leidžia 
mums tvarkytis taip, kaip norėtu
mėm mes patys arba viena ar kita 
skaitytojų dalis, o tenka laikrašti 
tvarkyti taip, kaip reikalauja ben
drieji skaitytojų ir visos mūsų sąjun
gos interesai.

Pagaliau reikia priminti dar vieną 
dalyką. Lengva yra pasakyti^ kad 
bent pusė „Skautų Aido" turėtų būti 
skirta tautinių stovyklų reikalams. 
Bet iš kur paimti tiek medžiagos? 
Redakcija viena neprirašys, o iš 
skautų ir skaučių iki šiol bent raši
nių tautinių stovyklų klausimais (be 
korespondencijų) dar negavau nė vie
no, nors, kaip matyti iš šio rašinio 
pradžioje pacituotų žodžių, senai pra
šiau, kad rašytų šiuo reikalu visi, kas 
tik gali.

Taigi suglaudžiant tai, kas iki šiol 
buvo kalbėta, tenka pasakyti, kad 
skirti didesną laikraščio dalį išimti
nai tautinių stovyklų reikalams ne
būtų galima ir tikslu. „Skautų Aidas" 
gali duoti nurodymų tik ypatingais, 
bendro pobūdžio, klausimais kaip 
pasiruošti tautinėms stovykloms. O 
tam reikalui nereikia skirti nei pu
sės, nei trečdalio laikraščio. Laikraš
tis negali dabar išmokyti stovyklauti. 

Patys skautai ir skautės turi galvoti, 
kaip ir kuo pasirodys tautinėse sto
vyklose, kuo išsiskirs iš kitų. Dabar 
reikės parodyti 20 metų patyrimą ir 
per tą laiką įgytą sumanumą. Laik
raštis gali tik nurodyti sritis, kurio
mis domėtis, duoti nurodymų tais 
reikalais, kurie visus lygiai lies. Šiaip 
kas gi būtų, jei visi įsirengtų ar pasi
puoštų stovyklas taip, kaip „Skautų. 
Aidas" patars arba daugumas pasi
ruoštų vaidinti jame spausdintus vai
dinimėlius?

Pagaliau, jei reikės skirsime netik 
trečdalį ar pusą laikraščio, bet ir 
daugiau — galės skirti vieną kitą 
visą numerį specialiai tautinių sto
vyklų reikalams. Pageidavimas skir
ti daugiau vietos „Skautų Aide" tau
tinių stovyklų reikalams yra rimtas 
ir mes labai džiaugiamės, kad tokie 
pageidavimai keliami. Apie jį nebū
tų reikėją čia tiek daug kalbėti, jei 
aš nebūčiau patyrąs, kokiomis prie
monėmis norima priversti savo pa
geidavimus įgyvendinti. Kaip jau 
minėjau pereitame numeryje (žiūr. 
pranešimėlį vardu „Tiems, kurie nori 
taikyti „Skautų Aidui" „sankcijas"), 
čia minimo tunto vadovai kalbėją, 
kad jie neprenumeruosią laikraščio, 
jei nerašys apie tautiną stovyklą tiek, 
kiek, jų manymu, turėtų rašyti.

Sakykit, broliukai, kur mes nuei- 
tumėm pradėją tokiais metodais nau
dotis? Jūs nesiprenumeruotumėt laik
raščio, norėdami priversti redakciją 
daugiau rašyti tautinės stovyklos rei
kalais, kiti panorėtų pasinaudoti to
kia pat priemone norėdami, kad bū
tų spausdinama daugiau eilėraščių, 
treti — kronikos žinelių ... O mes, 
redakcijos žmonės, atrėžtumėm: „Na, 
ir neprenumeruokit. Keliate pagei
davimus, kurių mes negalime įvyk
dyti, ir manote turį teisės tokių prie
monių griebtis. Išsilaikys laikraštis 
ir be jūsų .. ." Kas gi būtų, jei mes 
taip darytumėm, aiškinti, rodos, ne
tenka.

Tai kokia išvada iš to, kas buvo 
pasakyta? Labai trumpa. Mes nesa
me tokie užsispyrėliai, kad nesisteng- 
tumėm įgyvendinti skaitytojų pagei
davimų, o ypač tų, kurie sutampa su 
mūsų nusistatymu. Bet jūs, mielieji 
skaitytojai ir bendradarbiai, taip pat 
turėtumėt pagalvoti, ką mes galime 
ir ką negalime padaryti. Už kiekvie
ną pageidavimą, kiekvieną sumany
mą, būsime dėkingi. Rašykit, sakykit, 
ko norite. Mes pasakysime, ko ne
galime įvykdyti. Tik negrasykime 
vieni kitiems „sankcijomis", nes — 
pakartoju, ką sakiau „Skautų Aido" 
Nr. 18 — laikraštis yra mūsų visų

3



141 I II
7

I.
XII.25 yra Kalėdos. Jos yra vienos 

didžiausių švenčių.
Daugiau, kaip prieš 19 šimtų metų 

Betliejuje gimė Kristus, pasaulio Išga
nytojas.

Nuo tos dienos prasidėjo nauja pa
saulio istorijos era.

Dieviškasis Išganytojas, ateinąs iš
gelbėti žmoniją, jai duoti naują moks
lą, šviesų tikėjimą ir pertvarkyti pa
saulį, gimė... tvarte. Jo gimimas buvo 
vienas skurdžiausių pasaulyje. Jo Mo
tina, pasaulinės tvarkos verčiama, su 
savo vyru turėjo keliauti tuo laiku, kai 
Kristui buvo atėjusi diena nužengti į 
šią žemę. Ir jis gimė ne savo Motinos 
namuose, bet vargšų pakeleivingųjų 
prasčiausio j e užeigoje — Betliejaus 
tvarte. Asilas, kuris nešė Jo Motiną, 
ir jautis, kuris buvo tame prastame 
skurdžiaus tvarte, pirmieji savo kva
pu šildė Jį, gulintį ant judviejų paša
ro saujos.

Pirmaisiais savo mokslo žodžiais 
Kristus sukrėtė žmonijos tradicijas ir 
paskatino visus kovoti su vargu, nai
kinti skurdą ir visokią ubagystę, kad 
žmonės pakeltų savo galvas aukštyn ir 
pamatytų Visatos Kūrėją visoje Jo di
dybėje, kad jie nesusmuktų prie savo 
gobšumo dalykų aruodų. Ko žmonėms 
reikia, pasaulyje yra pakankamai. Vi
siems turi pakakti. Ir niekas nieko iš 
čia neišsineš į Amžinastį.

Didis Jo įkvėptas krikščionybės 
mokslas sukrėtė senąjį pasaulį.

Tie, kurie vargo, pirmieji tapo 
Kristaus sekėjai. Jie kūrė naują pa
saulį. Tas pasaulis turėjo naujus, Kris
taus mokslu pagrįstus, pamatus.

Gal žemėje vargas seniai būtų iš
nykęs, jei geruosiuose rūmuose neįsi
mestų grybų, ėdančių rūmų sijas, ir 
kandžių, griaužiančių įtaisymus.

Tas grybas — nepažabojamas žmo
nių gobšumas — ir kandys — nuodė
mės ir smukimai — traukia žmones 
vėl žemyn.

bendras kūrinys ir jį tobulinti turi
me bendromis jėgomis.

Mums brangus kiekvienas skaity
tojas ir nenorėtumėm nė vieno nusto
ti. Jums, atrodo, turėtų būti lygiai 
tiek brangus laikraštis, nors ir daug 
trūkumų turėtų. Bendradarbiaudami 
nesinaudokime metodais, kuriuos 
mėgsta naudoti neskautai. Yra daug 
geresnių būdų išsiaiškinti, susitarti ir 
trūkumams šalinti.

ŽYGIS
Kaip pradžioje, taip ir visais lai

kais, ėjo ir eina kova tarp aukštųjų 
idealų ir žemosios gyvenimo tikrovės.

Bet visada pasaulio akys buvo nu
kreiptos į Jį. . Jis stovi aukščiau viso. 
Jis šviečia ta didinga šviesa visai žmo
nijai.

Šiandie, laukdami Kalėdų švenčių, 
prisimename tą gilią tų švenčių pras
mę ir, pagal seną tradiciją, ruošiamės 
jas džiaugsmingai sutikti. Turėti 
džiaugsmo sau ir jo teikti kitiems, ku
rie jo gal dar labiau, kaip mes, yra 
reikalingi.

Visuose kraštuose Kalėdų švenčių 
proga daromi dideli artimo meilės dar
bai.

Tas paprotys yra gilus ir mūsų 
krašte. Ne be skautų pastangų pasta
raisiais laikais pradeda organizuotai 
įsigalėti.

Per šias šventes sustiprinama kova 
su skurdu ir vargu. Juk visi turi vie
nodas teises būti Dievo vaikais, jei tik 
Jis jų neskirsto.

Skautybė yra moderniškas krikš
čionybės kūnijimas mūsų sąlygose. 
Skautai, kaip tie senesniųjų laikų ri- 
tieriai, turi mokėti drąsiai kovoti už 
garbingąją vėliavą, rodančią teisybės 
ir meilės idealą.

Kalėdų šventės skautams yra nepa
prastas akstinas kuo geriausiai atlikti 
savo pareigas artimui.

Šiandie visur yra vargo, bado, šal
čio, liūdesio, sielvarto ir visokio skur
do;

Nė vienas skautas-ė negali turėti 
tikrų Kalėdų švenčių, jei nepadarys ' 
rimtų paslaugų artimui!

II.
Ligi šiol skautai-ės nemaža darė, 

kad Kalėdų — Kristaus gimimo — 
šventės būtų džiaugsmas ir nuliūdu- 
siems.

Daug jau daryta. Skautai-ės ruoš
davo eglutes. Jas ruošdavo neturtin
giems vaikams, kuriuos sukviesdavo į 
eglutės iškilmes ir apdovanodavo. Są
moningesni skautai-ės lankydavo ne
turtingas šeimas, nunešdavo joms eg
lutes, apkrautas dovanomis. Lankyda
vo ligonius ir vargšus. Eidavo ir į vai
kų ir senelių prieglaudas. Prasiskverb
davo net pro šaltus kalėjimo grotus 
ir ten palikdavo džiaugsmo spindulėlį.

Daryta daug.

Bet ne viskas padaryta, kas galima.
Dar yra daug vietų, kur reikia 

skautų-čių žygio. Ir daug dar yra 
skautų-čių, kurie, namie sotūs ir apsi
rengę, nepajėgia išeiti į Kalėdų šven
čių žygius dirbti artimui.

Šiandie išmušo valanda visiems 
eiti. Nepripažįstam skautu to, kurs 
tik pats nori būti apsirūpinęs. Mums 
reikia entuziastingų skautų, skautų 
dirbančių ir kovojančių. Lepšiai neil
gai gyvena. Joks grybas neturi ilgo 
amžiaus. Ištvermingieji sukuria 
džiaugsmą ir laimę sau ir kitiems.

Padaryta daug, bet dar daugiau tu
rime padaryti!

III.
Ką galime daryti „kalėdiško“, kad 

turėtumėm džiaugsmo ir jo neštumėm 
kitiems? Oi daug! Kas tuo seniau rū
pinos, tas daug gali ir daug padarys. 
Kas dabar tik pradeda, ir tai gali ne
maža padaryti. Niekad nebuvo vėlu 
ką gera daryti, jei yra tvirtas noras.

ŠVENTĖS SAU.
Kalėdos yra džiaugsmo šventės vi

siems, taigi ir sau. Kiekvieni namai 
toms dienoms ruošia šį tą iškilminges
nio. Nauji drabužiai, pašviesinti kam
bariai, kas-ne-kas nauja, stalą dengia 
įmantresni valgiai ir t. t. O kai kur 
kambaryje žėri eglutė. Yra dovanų, 
skanėstų, žaislų ir kt. Linksmus dideli, 
džiaugiasi mažieji.

Nereta, kad skautai — skiltis, drau
govė, tuntas ar, pagaliau, koks gerų 
draugų skautų-čių būrelis nesukurtų 
skautiško Kalėdų švenčių džiaugsmo. 
Vieni ruošia eglutes namie, kiti savo 
irštvose ar mokykloje. Kiti eina į 
gamtą ir ten puošia gyvą eglutę. Visi 
linksminas ir džiaugias.

Tos šventės ir yra tokios, kad vi
sur būtų linksma. Linksma turi būti 
kaip tik visur.

Todėl einame iš savo namų ieško
ti —

ŠVENTĖS SVETUR.
Kiek yra tokių namų, kur ir di

džiausios pastangos ką nors šviesesnio 
padaryti Kalėdoms lieka visai nevai
singos. Kaip buvo ligi šiol tamsu, taip 
tamsu lieka ir per Kalėdas, tas Kris
taus gimimo šventes.

Ot čia ir yra mūsų — visų skautų ir 
skaučių — pareiga ateiti į tuos namus 
su šviesa. Ateiti Kalėdų žygin. Ateiti 
pamiršus save, sumažinus savo links
mumą. Savo laimės ir gėrio dalį įnešti 
į tokius namus, kur būtų tamsu, jei 
neįeitų savo širdyje Kristaus meilės 
turįs žmogus.

Negalime didžiuotis esą kupini 
Kristaus meilės (Dieve duok, kad to
kie laimingi būtumėm), bet turime eiti, 
kaip tarnai, ištikimai tarnaują savo 
idealams ir žiną savo pareigas.
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KĄ NEŠAMĖS?
— Širdyje artimo meilės. Lūpose 

draugiškus žodžius. Rankose tokių do
vanų, kokių galime ir kokios ten rei
kalingos.

Kiekvieni namai turi savo trūku
mų. Mūsų pareiga atrasti ko ten la
biausiai reikalinga.

Vienur reikia duonos, kitur drabu
žio, kitur žaislo, o kitur širdingo žodžio 
ar smagios jaunystės nuotaikos.

Žmonės, kur einame Kalėdų žygin, 
nėra elgetos, jei jie net ir nepaprastai 
skurdžiai gyvena. Jie yra didūs. Ne
galime į juos žiūrėti kaip nors „iš 
aukšto“. Ne mes patys tą sukūrėm, ką 
turime. Gal visai atsitiktinai valdome 
tai, kuo palinktumėm didžiuotis.

Ateinam nuoširdūs ir pagelbingi. 
Valandos, kurias praleisime kitų žmo
nių tarpe, turėtų likti ilgai brangios 
mums ir jiems.
IŠKRATOM SAVO NAMUS!

Daug ko galime rasti savo namuo
se, kuo galėtumėm padėti kitiems, kas 
būtų naudinga ir brangu tiems, kurie 
tuo tarpu to neturi.

Drabužiai, reikmenės, baldai, indai 
ir kt. tinka tai vienur, tai kitur nuga
benti. Tie daiktai mūsų arba gerų mū
sų pažįstamų namuose, gal būt, guli be 
vertės.

Sumani skauto ar skautės ranka 
gali juos pataisyti, atnaujinti, išvalyti 
ir nugabenti kur reikia.

Yra daug žaislų, vaikų drabužėlių, 
apavo, baltinių ir kitko, kuriuos per- 
leidę per savo rankas, galime nešti 
Kalėdų žygiu artimiems, dabar to rei
kalingiems.

Mokėmės, skaitėme, rašėme — pra
ėjo laikas ir nebe visos tos priemonės 
mums reikalingos; dabar jas galime 
perkelti į kitus namus, kur jos bus 
reikalingos. Knygos, popieriai, pieštu
kai, dažai, plunksnos ir kiti tolygūs da
lykai dažnai labai dėkingai keliasi į

Argi smagu būtų sėsti prie Kalėdų stalo nieko nepadarius, kad kiti nealktų?
Sktn. V. Kizlaičio nuotr.

Sodas Dosniomis pca^ydo
Ne baltieji paukščiai sukas, 
Ne plaštakė Saulėn skrieja. 
Tai tik švilpaudamas neša 
Sidabrinę snaigę vėjas.

Šaltos rasos krištolinės 
Deimantu per naktį lijo. 
Sodas vyšniomis pražydo, 
Pačiam žiemos viduryje.

Tai ne baltas vyšnios žiedas 
Buvo naktį pražydėjęs. 
Tai pribarstė baltų snaigių 
Mano sodą šelmis vėjas.

Sesuo Vaiva.

naujų savininkų rankas. Pabandykime 
tą padaryti šių Kalėdų proga!

Apžiūrėkim savo namus, ir daug 
rasime gėrybių labiau naudingų ki
tiems, kaip mums. Skautiška širdis pa
tars ką daryti.

Už sutaupytus pinigus galime pirk
ti dovanoms to, ko negalime daiktais 
duoti. Galime apmokėti kokią sąskai
tą, nupirkti daiktų, įgyti vaistų, kuro 
ir t. t.

Nevalgysi nuo lūžtančio valgiais 
stalo savo namuose, jei nuo to stalo 
didžiosios valgių pertekliaus dalies ne
būsi nukėlęs į alkanesnę burną.

Kiekvienas mūsų perteklius didina 
mūsų nuodėmes. Kiekvienas geras 
darbas, širdingai padarytas, mažina 
pasaulio vargą ir stiprina artimą, to 
vargo slegiamą.

Jaunieji skautai-ės! Išeikime pla
čiu žygiu minėti Kristaus gimimo 
švenčių! Tegul mūsų gerų norų ir ge
rų širdžių būna šiemet tomis dienomis 
pilna visur!

Eikime iš tako r taką, belskimės iš 
grįčios į gričią, kad Kristaus ginsimas 
būtų tikra šventė visiems.

J. B.

f KAUTU ~ 
RADIO

Mūsų skautų radio sueigos į vals
tybės radiofono programą įtrauktos 
jau nuo 1927 metų. Taigi šiais me
tais sukanka lygiai 10 metų, kai su 
mažomis pertraukomis, anksčiau kas 
sekmadienį, o dabar veik kas antrą 
sekmadienį pravedamos skautų radio 
sueigos. Šios dešimties metų darbo 
sukaktys atitinkamai bus paminėtos 
ir artimiausioje skautų radio suei
goje.

Kaip jau rašėme praeitame 
„SKAUTŲ AIDO“ numeryje, mūsų 
skautų radio sueigos, įvykusios š. m. 
lapkričio mėn. 21 d., klausėsi ir Lat
vijos skautai, nes ji kaip tik ir buvo 
skirta Latvijos nepriklausomybės ir 
mūsų kariuomenės sukaktims pami
nėti. Ta proga skautų radio sueigų 
vedėjas pasktn. Zauka gavo keletą 
laiškų ir iš Latvijos, kuriuose reiš
kiama padėka ir pasigėrėjimas gra
žiai pravestu Latvijos skautams skir
tu pusvalandžiu. Ypač esą buvęs 
gražiai suvaidintas pasktn. Jameikio 
radio vaizdelis „Baltija kėlėsi“, o taip 
pat Latvijos skautus maloniai nutei
kusi ir nustebinusi gražiai latviškai 
pasakyta sveikinimo kalba.

— Mūsų radio sueigų klausytojas 
iš Šiaulių Stasys M. radio būrelio 
vedėjui atsiųstame laiške taip pat 
džiaugiasi gražiai suvaidintu skautų 
radio vaizdeliu „Baltija kėlėsi“ ir 
ir prašo, progai pasitaikius, skautų 
radio sueigos metu paskaityti eilė
raštį „Kelias — vieškelis“, kurio žo- 
žius norėtų eterio bangomis pasiųsti 
savo draugui, gyvenančiam Okupuo
toje Lietuvoje.

Dėkojame broliui už nuoširdų laiš
ką ir pranešame, kad eilėraštį paskai- 
tysime, o kad buvo gražiai suvaidin
tas radio vaizdelis — turime dėkoti 
jo vaidintojams.

— Skautai esperantininkai, gerai 
moką esperanto kalbą, prašomi pra
nešti savo adresus skautų radio bū
relio vedėjui (Kaunas, Skautų Sąjun
ga).

ATITAISOME KLAIDAS.

„Skautų Aido“ 367 ir 436 psl. buvo at
spausdintos dvi žinelės apie Utenos tun
to skaučių veikimą. Vietoje žodžio „Ute
na“, turėjo būti „Ukmergė“ (žiūr. „Re
daktoriaus kampelį“).
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K. Laucius.
■T.__ i ja?,

'PjBJi o4jn£hiko-S
'P.a.s tuos, buhie. ptzsiMfJŽą, žūt &ūt, suatyanuzuoti Gietuifius sbautus

Į antrąjį Kauną patekus.

„Pittsburgo lietuviai nutarė pasi
kviesti pas save pavaišinti Lietuvos 
skautus ir liepos mėn. 18-tą ruošia 
jiems pagerbti banketą“, — taip rašė 
Pittsburgo lietuvių veikėja d-rė J. 
Baltrušaitienė mūsų pasiuntiniui Va
šingtone ministeriui p. Žadeikių! laiš
ke, kuris pasiekė Vašingtoną anksčiau 
kaip mes ten atvykome. Būdami sto
vykloje gavome iš d-rės Baltrušaitie
nės tuo reikalu dar porą laiškų. Aiš
ku, nutarėme važiuoti visi.

Pirmiausiai į Pittsburgą nuvykau 
aš su sktn. Vainausku. Pasirodo, kad 
mūsų sutikti susirinkęs gausus būrelis 
vietos lietuvių su dr. Baltrušaitiene 
priešaky. Nors d-rė Baltrušaitienė 1935 
metais buvo Kaune, bet aš neturėjau 
progos čia su ja susitikti. Tačiau Pitts- 
burge nesunku buvo nuspėti, kuri iš 
atvykusių mūsų sutikti yra daktarė — 
visa laikysena rodė, kad taip džiaugtis 
sutikdamas atvykusius iš Lietuvos gali 
tik tas, kuris pats neseniai ten buvo.

— Sakyk, ar nesi tas pats Laucius, 
kuris mokėsi Šiaulių gimnazijoj? — 
tuoj klausia mane vienas iš ten buvu
sių. Žiūriu, labai pažįstamas veidas, bet 
tuo momentu negaliu prisiminti. Pa
sirodo, kad tai būta šiauliečio p. Povi
lo Dargio, kuris dabar gyvena Pitts- 
burge. Kur žmogus nesutinki pažįs
tamų lietuvių! Lietuvoje būdamas p. 
Dargis skautų judėjime nedalyvavo, o 
čia besąs mums priimti komiteto pir
mininku.

Mudu nusigabena pas save dr. Bal
trušaitienė, kuri gyvena Seneca gatvė
je (ar atsimenat, kurio filosofo toks 
vardas?), atiduoda du kambarius ir 
šeimininkaukit juose kaip patinka. Na, 
ir gyvenome čia mes kaip namie. Pas 
dr-ę Baltrušaitienę pirmą sykį Ameri
koje gavome pavalgyti „žmoniškai“ — 
vakarienei šaltų barščių su bulvėm ir 
juodos duonos. Kad šlavėm, tai šla- 
vėm! Manau, daktarė pamačius kiek 
mudu valgome, pradėjo galvoti, ar 
įstengs išmaitinti ilgesnį laiką...

Kai Pittsburge truputį apsidairėme, 
nustebome pamatę, kad jis labai pana
šaus gamtovaizdžio į mūsų Kauną. 
Taip pat apsuptas kalnų (tik kiek 
aukštesnių) kaip Kaunas ir guli taip 
pat upių, tik ne dviejų, o trijų, santa- 
takoje. Taigi vienu atžvilgiu Pittsbur- 
gas turi tokių privalumų, kurie mums 
jį darė kažkaip malonų, patrauklų, ta

čiau kitu atžvilgiu yra toks, kad į Kau
ną pakeisti niekuomet nenorėtum. 
Išeini į miestą švarutėliai nusiprau
sęs, pavaikščioji pusvalandį ir kai 
brūkštelėji per kaktą gausų prakaitą 
nubraukti, pamatai jog nosinė pasida
ro juoda, lyg kaminus būtum krėtęs. 
Mat, čia daug geležies fabrikų. Dėl to 
oras pilnas akimis nematomų suodžių. 
D-rė Baltrušaitienė prisiminus Lietu
vą sakydavo: „Bepigu ten — dvi tris 
savaites gali tuos pačius rūbus vilkėti 
ir vis bus švarūs!“ Suodys nemalonus 
dalykas, bet pažiūrėti naktį į fabrikus 
labai įdomu — iš milžiniškų krosnių 
verčiasi didžiuliai ugnies kamuoliai, 
kurie atsispindėdami upėje sudaro 
saulėlydžio iliuziją.

Tarp kitko gal pravartu žinoti, jog 
Pittsburge yra apie milijoną gyvento
jų, o lietuvių čia ir artimose apylinkė
se priskaitoma apie 15.000. Yra sep
tynios lietuvių bažnyčios, taip pat ir 
septynios parapijos. O prie pat Pitts
burgo yra puikus seserų pranciškiečių 
vienuolynas ir mergaičių aukštesnioji 
mokykla.

Lankomės pas miesto burmistą, tik 
jau su juo „nebemainikaujame“.
Ponas Dargis, kuris beturįs tarp 

amerikiečių daug pažįstamų, išsirūpi
no, kad mus oficialiai priimtų miesto 
burmistras, nors tik du buvome atvy
kę. Rytojaus dieną savo automobiliu

Viduryje dr. Baltrušaitienė, dešinėje jos 
sūnus Edvardas (inžinierius geologas), o 

kairėje sktn. Vainauskas.

nugabeno į miesto rotušę, kur atvykę 
trijų didžiausių Pittsburgo dienraščių 
foto reporteriai mus iš visų pusių nu
fotografavo. Bunnistras, kuris tuo me
tu turėjo pasitarimą su streikuojančių 
darbininkų vadais, pertraukė posėdį, 
pasikalbėjo su mumis ir aprodė savo 
įstaigą. Kelis syk pakartotinai pabrė
žė, kad mus nuoširdžiai sveikina.

Ir šiandieną dar nėra man visai 
aišku, kodėl mus priimdavo miestų 
burmistrai. Milijoninio miesto burmis
tras vistik „figūra“ ir gaišta laiką dėl 
dviejų ar penkių skautų, atvykusių iš 
tolimo, mažučio krašto. Matyti, reikia 
geriau pažinti Amerikos gyvenimo są
lygas, kad galėtų tai suprasti.

Svečiuose pas kunigus, kurių vienas 
nori parduoti savo bažnyčią.

Į priėmimą pas burmistrą buvo at
vykęs ir tos parapijos, kuriai priklauso 
p. Dargis, klebonas kun. J. Misius, ki
lęs iš Šiaulių apskrities, Lygumų mies
telio. Po vizito pas burmistrą, nuvy
kome pas jį. Paskiau kun. Misius su
tiko mums parodyti daugiau lietuviškų 
bažnyčių ir pirmiausiai nusigabeno pas 
savo artimiausį kaimyną, gyvenantį 
antroje upės pusėje, kunigą J. Vaišno
rą.

Kun. J. Vaišnoras, kilęs iš Dzūkijos 
(Liškiavos miestelio). Amerikoje gy
vena jau 32 metai. Tai kunigas, kuris 
nori parduoti savo bažnyčią. Jei kuris 
Lietuvos klebonas kada prasitartų apie 
savo bažnyčios pardavimą, nereikia 
aiškinti, ką apie jį žmonės pagalvotų... 
O Amerikoje tai visai paprastas daly
kas. Pas mus, tur būt, dešimtis metų 
reikėtų laukti ir tai kažin ar atsirastų 
pirkėjas bažnyčiai. Amerikoje parduos, 
nes čia daug įvairių religinių organi
zacijų.

Neabejoju, kad jums įdomu, kodėl 
kun. Vaišnoras nori parduoti savo baž
nyčią? Aišku, ne tam, kad paliktų sa
vo parapiją be bažnyčios, bet todėl, 
kad galėtų pasistatyti kitą, patogesnėje 
vietoje. Mat, kun. Vaišnoras vienoje 
vietoje turi nedidelę bažnytėlę ir kle
boniją, o netoliese kitoje — didelį 
sklypą ir puikią mūrinę pradžios mo
kyklą, kaštavusią 96.000 dolerių. Mo
kykloje moko seserys prančiškietės. 
Paskutiniais mokslo metais buvo 146 
mokiniai, o kai mokykla pradėjo veik
ti, turėjo 240. Taip esą dėl to, kad da
lis lietuvių, kai išsikelia toliau nuo mo
kyklos gyventi, savo vaikus atiduoda 
į amerikiečių mokyklas, kur arčiau ir

Iš kairės į dešinę: p. Dar
gis, kun. Misius, sktn. 
Vainauskas, p-lė Adelė 
Jurkoniutė, J. Mitchell 
(apie jį dar teks užsimin
ti) ir p. Viola Jurkoniutė, 
skautams priimti komite

to sekretorė.

pigiau. Nelengva kun. Vaišnorai iš
laikyti mokyklą. Norėtų ir bažnyčią 
pasistatyti prie mokyklos, kitaip sa
kant, viską sukoncentruoti vienoje vie
toje. Būtų patogiau. Dėl to ir reikia 
ieškoti, kas nupirktų senąją bažnyčią.

Paviešėjus pas kun. Vaišnorą nu
gabeno mus kun. Misius pas kitą savo 
bičiulį kun. Jurgutj, gyvenantį kiek 
atokiau nuo miesto. Kun. Jurgutis turi 
bene mažiausią Pittsburge parapiją — 
apie 50 šeimynų. Bet už tai gyvena, 
kaip Lietuvoje — čia nebe taip ankš
ta, kaip mieste, atrodo, yra daugiau 
oro, erdvės. Kun. Jurgutis pasirodė 
besąs labai nuoširdus ii- kalbus žmo
gus, neperseniausiai (1931 metais) bu
vęs atvykęs į Lietuvą. Ateinančiais 
metais vėl greičiausiai atvažiuos. Ruo
šiasi važiuoti ir kun. Misius.

Taip peii vieną dieną susipažinome 
net su trimis lietuviais kunigais. Die
na prabėgo nejučiomis. Papasakojome, 
kiek spėjome, jiems apie Lietuvos gy
venimą, sužinojome iš jų įdomių dalykų 
apie Amerikos lietuvių gyvenimą. Ku
nigui ten reikia kitaip tvarkytis, kaip 
Lietuvoje. Vyriausybė algų nemoka, 
ūkių neturi. Tenka išsilaikyti ir baž
nyčią išlaikyti iš parapijiečių mokes
čių, pajamų už bažnytinius patarnavi
mus ir pelno iš „piknikų“, kuriuos no
rom nenorom tenka ir parapijoms 
ruošti. Daugelis parapijų turi lietu
viškas mokyklas. Jas išlaikyti taip pat 
nelengva. Kunigui Amerikoje irgi rei
kia sumaniai suktis.

Kai žmogus tampi iškilmių objektu ir 
lietuvaitė skautė tave visiškai „suby- 

tina“.

Kaip jau minėjau, liepos mėn. 18 d. 
turėjo įvykti oficialus mūsų priėmimas. 
Iki tos dienos visi, išskyrus Jurjoną, 
ir susirinkome į Pittsburgą. Priėmimo 
programa susidėjo iš dviejų dalių: su
sirinkimo ir vakarienės (banketo). 
Viskas vyko lietuvių mokslo draugijos 
salėje.

16 vai. atvykstame į salę, kurioje 
besą prisirinkę nemaža žmonių. P. 
Dargis tuoj paliepia muzikontams rėž
ti maršą ir mes iškilmingai turime 

traukti per salę į sceną. Čia mus ir 
d-rę Baltrušaitienę susodina ir prasi
deda programa. Neįpratusiam būti iš
kilmių objektu kažkaip nejauku... Pro
grama buvo gana įvairi. Maža mergaitė 
Količiutė padeklamuoja eilėraščių, ne
daug ką už ją didesnis berniukas Bud-

Du broliai lietuviai 
skautai Pittsburge: 
Eugenijus ir Antanas 
Jahnscn'ai ir skaučių 
draugovės Duquesne 
miestely draugininke 
lietuvaitė Marija Bart

kutė.

nikas pagroja akordeonu mūsų garbei 
maršą, dvi sesutės Adelė ir Viola Jur- 
kcniutės padainuoja dainelę, specialiai 
mums išverstą iš anglų kalbos. Dvi 
ukmergiškės ar uteniškės lietuvaitės 
(dabar jau nebepamenu iš kur), ne
perseniausiai atvykusios į Artieriką, 
padainuoja ilgą savotišką dainelę, iš 
kurios man įstrigo atmintin vienas 
posmelis — „Prašome skautų brolių 
lietuvių, nepamiršti mūsų užu vande
nų“.

Pagaliau programa baigiasi ir atei
na mums eilė kalbėti. Aš buvau pra
šytas papasakoti apie skautų organiza
cijos reikšmę. Ką gi darysi — pasako
ju, dėstau, įrodinėju, kaip išmanyda
mas, kad skautų organizacija labai 
naudinga, ypač miestų ir Amerikos 
jaunuomenei, kuri turi perdaug tech
nikos patogumų. Nežinau, ar aš per
daug ilgai užsikalbėjau ar perdaug 
„įdomiai“ kalbėjau, tik pajutau, kad 
Vainauskas iš užpakalio tempia mane 
už švarko skvernų. Vadinasi, baik. Ką 
darysi — baigiau, bet ar daug ką įti
kinau skautų organizacijos reikalingu
mu ir naudingumu abejoju. Per daug 
abstrakčiai kalbėjau.

Kaip reikia kalbėti amerikiečiams, 
man parodė lietuvaitė skautė Marija 
Bartkutė iš netolimo Duquesne mies
telio. Ji yra mokytoja ir vietinės skau
čių draugovės draugininke. Ją dr. 
Baltrušaitienė paprašė papasakoti su
sirinkusiems apie skaučių organizacijos 
naudingumą. Susirūpino, ką čia pasa
kyti, ypač kad lietuviškai kalbėti jai 
jau nebelengva. „Papasakok, ką ir kaip 
skautės dirba — ir bus gerai!“ — pa
tarusi jai daktarė. Gaila, kad ji ir man 
tokio patarimo nedavė... Ir pradėjo se
sė Bartkutė pasakoti, kaip skautės ko
jines susiado, kaip lauke ugnį susiku
ria, valgį šiltu išlaiko... Kai nežino lie
tuviško žodžio, „sulietuvina“ anglišką
jį. Nemokėdamas anglų kalbos visko ir 
nesuprastumei. O įdomu ir mums. O 
apie publiką nėra ką ir kalbėti — iš 
jos laikymosi aiškiai matyti, kad pa
taikyta į širdis. Manau, kad ji per 10— 
15 minučių sugebėjo daug daugiau įti

kinti skautizmo naudingumu, kaip aš 
per pusvalandį. Amerikos lietuviai 
vartoja iš anglų kalbos „sulietuvintą“ 
žodį „subytino“, kas reiškia ir sumušė 
ir nuveikė, nugalėjo. Jei kas būtų pa
klausęs mane, kaip aš vertinu savo ir 
sesės Bartkutės kalbų pasekmes, bū
čiau turėjęs pasakyti, kad ji mane vi
siškai „subytino“...

„...didžiuliai ugnies kamuoliai atsispindė
dami upėje sudaro saulėlydžio iliuziją“.

450 451 xx
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(Snaigių su&ucg St. Volungė

Baltutės, ramios nusileidžia snaigės, 
žiedų žiedais viską tuoj užklos, 
o juk dar vakar, rods, buvau vasara apsvaigęs, 
tik vakar dar gėrėjausi simfonijom šiluos.

Tylu aplink, lyg visa būt išmirę,
— nei paukščių nematai, laukuos žmogaus, 
o snaigės debesiu vis leidžiasi i pievas, girią 
ir atima — palaidoja man viską, kuo džiaugiaus.

Dabar toks mažas, vienišas pasaulis tavo, 
kažkur lyg vasaros skambėjimą girdi, 
staiga sušvinta laužas, veidai taip brangūs spindi, 
ir viską norisi vėl atgaivint širdy.

Per snaigių sūkurį girdi skambučių aidą, 
ir lyg važiuojant ką iš tolo pamatai... 
o tos baltutės snaigės debesiu vis leidžias 
ir nori jauną širdį tavo paverst kapais.

Eini laukais ir nežinai, kur kelias baigias, 
bet tolumoj gyvenimą junti, 
ir nors užkloja viską debesiu besileidžiančios snaigės, 
krūtinėj su prisiminimais užgema pavasario viltis.

naiges
Žemėn krenta pirmos baltos snaigės, 
Neša juodai žemei dalį naujienos — 
Vasaros nei žymės — jinai jau baigės, 
Vakarai raudoni ilgisi tylos...

Tyliai, tyliai žemėn baltos snaigės krenta, 
Medžiuose nutyla Šopeno garsai...
Nyksta rugių takas vasarą pramintas, 
Kur klegėjo dienos, kur smagus buvai.

Ežero vienatvei pasaką mes sekėm, 
Į vienatvę vedė parugio takai.
Baltos snaigės kalba: „Juk tai čia plaštakės, 
Maršas į rytojų — Šopeno garsai!“

Daug paliko juoko su jaunystės sesėm, 
Vasara nubėgo — ji jau nebegrįš...
Niekada po liepa daugiau nesusėsim, 
Vasaros finalas — ašei neregys!

A. Vaškelis.

Po snaigių perlus braidžioja mano akys, 
Užmigę prie svirno sapnuoja klevai. 
Taip gera, širdis vien tik plaka, 
Išeitum lenktynių, kur snaigių pulkai.

Kas naktį prie daržo sukrypęs mėnulis pavaikšto 
Numasina žvaigždės į tolimas erdves, 
Ir, rodos, tetrūksta lėktuvo baltspamio, 
Kurs į pilį užburtą, ledinę nuneš...

O ten jau pavirstumei tylia, balta snieguolėle, 
Atskristum iš tolių, iš ledo pilies, 
Pažvelgtum pro langą į gimtą pirkelę 
Ir juoktumeis tyliai, tyliai, išties4.

Paskiau įsiaustum į rožę ant lango, 
Apsvaigtum nuo saldės karštų bučinių, 
Kas naktį pažvelgtum į tolimą, rymantį dangų 
Ir tartum pasauliui: „Aš čia gyvenu“.

Ir braido po sniego perlus mano akys, 
Užmigę prie svirno sapnuoja klevai, 
Į sielą atskrenda džiaugsmingos plaštakės, 
Ir eitum lenktynių, kur snaigių pulkai...

Jurg. Stfakšys.

Mūsų sąjungos Šefas š. m. vasario 
mėn. 16 d. proga apdovanojo d-rę 
Baltrušaitienę už nuopelnus skautybei 
svastikos ordenu. Šį ordeną mes turė
jome progos jai čia įteikti. Šia proga 

J daktarė papasakojo, kodėl ji nori, kad 
Pittsburgo lietuvių jaunimas susiorga
nizuotų į lietuvių skautų draugoves ir 
paskatino tėvus leisti savo vaikus į 
skautus. Tuo susirinkimas baigėsi ir 
persikėlėme į kitą salę, kur turėjo 
įvykti banketas.

Kaip atrodo amerikoniškas banketas.

Visąi ne taip, kaip Lietuvoje. Pir
miausiai vienas „atidaro“ pobūvį ir 
vieną iš dalyvių pakviečia jo vedėju 
arba „tostmeisteriu“*). Šis tuojau pra
deda „perstatinėti“ įžymesnius pobū
vio dalyvius, kitaip sakant, kalbėtojus. 
Pasako pavardę, titulus, sumini kai 
kuriuos jo nuopelnus. „Perstatytasis“

*) Angliškai „Toastmaster“.

tuoj atsistoja ir pila kalbą. Kad jums 
būtų aiškiau, kaip vyksta tie „persta
tymai“, papasakosiu, kaip aš buvau 
perstatytas. „Gerbiamieji. Turiu gar
bės jums perstatyti tikrą lietuvį, didelį 
patriotą, mano mokslo draugų draugą, 
įžymų Lietuvos skautų vadą, p. Kazį 
Laucių. Ponas Kazys Laucius!“ — ir 
aš atsistojęs lenkiuosi į visas puses ir 
sakau kalbą. Nemanykit, kad taip yra 
perstatomi tik publikai nepažįstami 
asmens. Taip perstato ir gerai žino
mus, pažįstamus žmones. Toks jau ten 
paprotys.

Į vakarienę — banketą susirinko 
nemaža žmonių. Atėjo miesto burmis
tro atstovas, keletas vyriausiųjų teisė
jų, pora kongreso atstovų, keletas ad
vokatų, vietos skautų atstovas. Pobū
vio vedėju buvo pakviestas minėtasis 
p. Dargis, kuris gana įdomiai jį tvar
kė. Kalbėjo, tur būt, koks dvidešimt 

, žmonių. Vienas kongreso atstovas kal
bėjo taip karštai, taip patetiškai, lyg 

kokiam priešrinkiminiam susirinkime. 
Daug įvairių gražių linkėjimų mums 
buvo pasakyta. Sunku būtų juos atpa
sakoti. Kalbėjusieji lietuviai, kaip 
d-rė Baltrušaitienė, S. Bakanas 
(„Naujienų“ dienraščio koresponden
tas), adv. Šulcas (buvęs skautas), visi 
reiškė viltį, kad Pittsburge bus su
organizuoti lietuviai skautai, kas mums 
girdėti buvo itin malonu.

Ilgokai užtrukusiai vakarienei pasi
baigus, Pittsburgo skautų atstovas, 
vietinio skautų vado pavaduotojas p. 
Aylsworth parodė filmą iš skautų gy
venimo, o paskiau susirinkusieji šoko, 
kiek tik valiojo. „Vienybės“ kores
pondentė p-lė Rozalija Lukaševičiutė, 
kuri angliškai vadinasi Rose Lucas, šo
kių metu su kiekvienu iš mūsų padarė 
„interviu“, kuris, paskiau buvo at
spausdintas anglų kalba jaunimui skir
tame „Vienybės“ skyriuje.

(Šio rašinio pabaiga bus kitame numery).

<<: 452
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Buv. kariuomenės vadas gen. S. Žukauskas pašarvotas Vytauto Didžiojo muziejuje (Vytauto kapeloje). Prie karsto budi 
generolų sargyba. Kairėje — kariuomenės vadas brig, generolas S. Raštikis, dešinėje — diviz. generolas Adamkavičius.

„Kario“ klišė.

Mirė pirmasis mūsų kariuomenės vadas
Mūsų kariuomenė ir visa Lietu

va neteko garbingo pirmojo kariuo
menės vado a. a. generolo Silvestro 
Žukausko, kuris š. m. lapkričio mėn. 
26 d. amžinai sumerkė akis. Jo gy
venimas ir darbai yra artimai su
siję su mūsų Nepriklausomybės ko
vomis ir laimėjimais. Generolo Žu
kausko žygiai taip pat nemirtingi, 
kaip ir Nepriklausomosios Tėvynės 
atstatymas, nes mūsų didieji ginklo 
laimėjimai, kaip pasakė jį laidojant 
J. E. Respublikos Prezidentas, buvo 
pasiekti vadovaujant šiam didžiam 
karo vadui.

Generolas Žukauskas gimė 1860 
metais Šiaulių apskr., Pakruojaus 
valse., Paoškočių kaime. Mokėsi 
Šiaulių ir Marijampolės gimnazijose. 
Karo tarnybą pradėjo 1881 m. Kau
ne, o 1887 m. buvo pakeltas į pir
mąjį karininko laipsnį. Karo mo
kyklą baigė Vilniuje. Vėliau tarna
vo 109 Volgos ir 112 Uralo pulke 
Vilniaus karo apygardoje, Kaune ir 
Vilniuje. Prieš karą jau buvo pa
keltas į pulkininko laipsnį. Didžia
jame kare jo vadovaujamas pulkas 
beveik ištisus 1914-15 m. kovėsi su 
vokiečiais prie Varšuvos, Dubysos, 
Radviliškio, Šimbarko ir kitur. 
1915 m. buvo pakeltas į generolo- 
majoro laipsnį. Už narsumą ir pasi
žymėjimus rusų armijos kautynėse 

gen. Žukauskas buvo apdovanotas 
visais rusų karo ordinais, kuriuos tik 
galėjo gauti jo laipsnio karininkai.

1918 m. pabaigoje gen. Žukaus
kas grįžo į Lietuvą ir tuoj prisistatė 
tuometiniam Lietuvos Tarybos pir
mininkui A. Smetonai. Tuojau jis 
buvo paskirtas krašto apsaugos mi- 
nisteriu, bet dėl ligos šių pareigų eiti 
nepradėjo. Kai pagijo, vėl stojo į 
darbą ir nuo tada su pertraukomis 
ėjo mūsų kariuomenės vado pareigas 
ligi 1928 metų. Jo vadovaujama Lie
tuvos kariuomenė išvijo bolševikus, 
atrėmė lenkų įsiveržimą ir ties Gie
draičiais ir Širvintais sumušė gen. 
Želigovskio armiją. Jo planu buvo 
išvyti iš Lietuvos ir bermontininkai.

Per ilgą savo kariškos tarnybos 
laiką tiek buvo su kariuomene su
augęs, kad ir į atsargą išėjęs iki 
paskutinės savo gyvenimo valandos 
su ja ryšių nenutraukė. Ypač jis do
mėjosi mūsų kariuomenės pažanga 
ir tobulėjimu.

Gen. Žukauskas buvo ne tik įžy
mus ir prityręs karo vadas, bet ir 
didis žmogus. Būdamas kariuome
nės vadu labai rūpinosi karių ger
būviu ir būdavo dažnas svečias ka
reivinėse. Tikrindamas kareivius, 
dažnai pažiūrėdavo, ar jų skalbiniai 
ir autai sveiki ir švarūs.

Gen. Žukauską kaip karį ir kaip 
žmogų štai kaip apibūdina svetim
tautis, buvęs vokiečių armijos gen. 
maj. Schroeder'is, savo atsiminimuo
se apie vokiečių kariškąsias dalis 
Lietuvoje:

„Jis (gen. Žukauskas) kaip pulko 
vadas išėjo į didįjį karą ir iškilo iki 
rusų kariuomenės 1 pėst. divizijos 
vado. Jo paties narsumą rodo šeši 
sužeidimai, gauti per karą. Jis bu
vo energingas, nieko nepaisė, aštriai 
griebdavo, jei kur rasdavo tinginia
vimo ir neveiklumo. .. Jis puikiai 
mokėjo elgtis su paprastu žmogum. 
Važinėjant po frontą, aš pats daug 
kartų mačiau, kaip sustojus pailsėti 
prie kelio, paimdavo iš ūkininko 
dalgę, atsisegdavo mundurą ir gene
roliškoje uniformoje, atsismaukęs 
kepurę, išvarydavo pradalgę. Kiek
vieno ūkininko paklausdavo, kaip 
jam sekasi, ką jis turi, ką gali par
duoti“. (Žiūr. „Karo Archyvas“ VI 
tomas, 201-2 psl.).

Lapkričio mėn. 28 d. buvo nepa
prastai iškilmingai palaidotas Kauno 
evangelikų kapinėse. Laidotuvėse 
dalyvavo ir uždėjo ant kapo gėlių ir 
mūsų sąjungos atstovai.

Mes, skautai, lenkiame savo gal
vas didžiajam Karo vadui ir su di
dele pagarba minime jo darbus.

A. Ž.
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.VĮkademlnio skautų jaunimo padangėje

STUDENTŲ SKAUTŲ KORPOR. „VYTIS“.
Nauja „Vyties“ korporacijos 

valdyba.
1937—38 akademiniams me

tams V. D. U-to studentų skau
tų „Vyties“ korporacijos senjo
rai išsirinko naują valdybą. Ją 
sudaro: S. Kairys — pirmin., 
Obuchavičius — junjorų tėvū
nas, Bluzmanas — sekret., J. 
Gimbutas — iždinin. ir M. Nau
jokaitis — arbiter elegantiarum.*
Vadeiva vyr. sktn. Palčiauskas 

pas vytiečius.
Lapkričio 18 d. buvo bendra 

stud. sk. korporacijos „Vytis“

Skautų Ic skaučių tuntuose

BIRŽŲ SKAUČIŲ TUNTAS.
Vakaro pelną pasidalinome su 
skautais ir pirksime palapinių 

tautinei stovyklai.
Lapkričio mėn. 20 d. Biržų 

skaučių tuntas, kartu su skau
tų tuntu, surengė skautišką va- 
karą-balių. Kadangi visi su pa
sišventimu ir nuoširdžiai dirbo, 
vakaras pasisekė labai gerai. 
Tikrai įdomią ir gražią progra
mą, susidedančią iš muzikos, 
dainų ir tautiškų šokių, parengė

KAUNO AUŠROS

Kaip sekasi XIII žydų skautų 
draugovei.

Paskutiniu laiku išlaikė III 
patyrime laipsnį 15 mūsų drau
govės skautų ir davė įžodį. 
Draugininkas S. Zimsonas mus 
sustatė į tris eiles. Kai įėjo bro
lis tuntininkas sktn. Mašiotas ir 
buvo įnešta tunto vėliava, mes 
pagerbėm didžiuoju saliutu. 
Prasidėjo įžodžio apeigos ir dau
gelis mūsų brolių pasižadėjo pil
dyti kilniuosius skautybės įsta
tus. Tuntininkas pasakė gražią

KAUNO PILIES SKAUTŲ TUNTAS.
Tunte gyvenimo naujienos.

Mokslo metų pradžioje pa
sikeitė tunto vadija. Tuntinin
kas sktn. Karolis Dineika į nau
ją tunto vadija pakvietė psktn. 
Vaclovą Sviderską skautų lavi
nimo ir, laikinai, ūkio dalies 
vedėju ir Tadą Adomaitį tunto 
adjutantu. Skautų vyčių dalies 
vedėjo pareigas laikinai eina 
pats tuntininkas, o jaunesniųjų 

sueiga. Sueigoje dalyvavo ir 
brolijos vadeiva vyr. sktn. K. 
Palčiauskas. Jis skaitė paskaitą 
— „Korporacijos „Vytis“ reikš
mė brolijos gyvenime“. Po pa
skaitos buvo šia tema diskusijos, 
per kurias iškilo įvairių Suma
nymų dėl glaudesnio brolijos ir 
korporacijos bendradarbiavimo.

Devyni nauji junjorai.
Šiais mokslo metais į „Vyties“ 

korporaciją priimti nariais (jun- 
j orais) devyni studentai. Iš šių 
devynių junjorų šeši yra tech
nikai. Germantas.

pask. Liukevičius, E. Šlekienė ir 
L. Bazaras. Taip pat buvo labai 
įdomių skaučių draugovių pasi
rodymų.

Didelė, turtinga (iš 200 su
aukotų fantų) loterija davė 200 
litų pelno, o bufetas, kuriam su
ruošti produktai taip pat buvo 
suaukoti, davė 151 lt pelno. Iš 
viso gryno pelno gauta 804 litai. 
Jis dalijamas pusiau su skautų 
tuntu ir skiriamas palapinėms 
įsigyti. P.

SKAUTŲ TUNTAS.
kalbą, o po to buvo padainuota, 
padeklamuota ir suvaidinta vai
dinimėlis. Pasibaigus linksmajai 
programos daliai brolis tuntinin
kas mus atsisveikino ir palinkė
jo, kad mūsų eilės padvigubėtų.

Iki sueigos pabaigos tuntinin- 
ką pavadavo skautininkas V. 
Kizlaitis. Laikas prabėgo greit 
ir mes patenkinti išsiskirstėm 
namo. Greitu laiku mes mano
me suruošti dar vieną tokią su
eigą, nes dar keliolika skautų 
yra įžodžio nedavę.

Paskilt. F. Kaselis.

skautų skyriaus vedėju tebėra 
sktn. Jonas Butauskas.

Tunto veikimas, pajudintas 
draugininkų sueigomis, bendra 
tunto sueiga, įvairiomis instruk
cijomis ir sutartinu vadijos dar
bu, ėmė gyvėti. Vienetuose 
skautiškas veikimas verda. Į 
tunto vadiją plaukia žinios apie 
daromas sueigas su originaliais 
pasirodymais, skelbiamą drau

govėje konkursą geriausiai pa
sirodžiusiai skilčiai ir skautui 
1937/38 mokslo metais, sudaro
mą vyrų chorą, apie orkestrų 
veikimą, rengiamus vakarus ir 
kitus. Jei kuriame vienete 
skautiškasis veikimas kiek silp
niau reiškiasi, tai vadija sten
giasi darbą trukdančias kliūtis 
pašalinti. Kliūčių yra: 26 viene
tų tuntas neturi nei tunto būklo, 
nei sueigoms salės. Net ir da
lis vienetų neturi nuolatinės 
prieglaudos. Tunto veikimą sun
kina ir skautų mišrumas. Am
žiaus, išsilavinimo ir ekonomi
nės būklės įvairumas varžo ben
drų tunto sueigų programą ir

KĖDAINIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Pasikeitė tunto vadovybė.

Tuntininkui gimn. direktoriui 
pasktn. A. Tyleniui atsisakius 
nuo pareigų, nauju tuntininku 
paskirtas tuntininko pavaduoto
jas sktn. A. Vaškevičius. Tunto 
adjutanto pareigas vėl eina mok. 
skautas vytis T. Šidiškis, kartu 
vadovaudamas ir gimnazijos 
skautų draugovei.

Gražiai veikia „Lukšio“ drau
govė.

Šiuo tarpu mūsų dr-vė la
biausiai susirūpinusi pasiruoši
mu tautinei stovyklai. Jau 23 
skautai yra pradėję taupyti; jų 
skaičius vis dar didėja.

Mokomės dainuoti — įsistei
gė draugovės oktetas. Steigiama 
skautų sportininkų grupė.

Ypač gražiai darbas vyksta 
skiltyse, kurioms vadovauti pa
skirti nauji skiltininkai, o „vete
ranai“ (VIII kl. mokiniai) suti
ko būti skiltininkų patarėjais. 
Draugininko padėjėju paskirtas 
vyr. skiltn. A. Meškauskas.

Sektinas skautų vyčių pasiryži
mas.

Jonušo Radvilos vardo skautų 
vyčių būrelis, kurį sudaro 
aukštesni kultūrtechnikų mo
kyklos mokiniai skautai, nors 
turi daug tiesioginio darbo, ta
čiau suranda laiko ir skautiškai 
veiklai. Šiais mokslo metais jau 
yra sušaukę 5 sueigas (dažniau - 
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Šis numeris dėl šio mėn. 8 d. pasitaikiusios šven
tės ir didelio spaustuvės užvertimo prieš šventes 
darbais truputį pavėlavo.

Už tai įtempsime visas jėgas, kad kitą numerį 
gautumėt šventėms.

nepalankus viešųjų pasirodymų 
darnumui. Tunto rajonas apima 
ne tik Kauno miestą, bet ir 
Kauno apskritį, o toks išblašky
mas kenkia tunto vieningumui. 
O, be to, tunto vadijai tenka 
kovoti ir su griaunamąjį darbą 
varančiu užkulisiniu elementu.

Nežiūrint tų nepalankių sąly
gų, vadai ir skautai su šypsena, 
daina ir vidujine šilima eina 
skautų įstatų keliu, keldami 
tunto garbę. Ir kai ateis vasara, 
tautinė stovykla, kiekvienas 
tunto skautas galės pasidžiaugti 
tunto dabartiniais rengimosi 
darbais. T. A.

šiai romantiškame mokyklos rū
mų bokšte).

Kadangi patys skautai vyčiai 
tautinėje stovykloje dalyvauti 
negalės, nutarė dalį savo šutau- 
pų — užpildytą taupymo kny
gelę ir paskirti stropiausiam 
drausmingiausiam „Lukšio“ 
draugovės skautui. Pavyzdingas 
vyresniųjų skautų žygis!

A. M.

Vyručiai, laikykitės!
Visą laiką gražiai veikusi ir 

daug nusipelniusi skautiškos 
propagandos srityje Krakių* 
„Kęstučio“ dr-vė pastaruoju lai
ku smarkiai susilpnėjo. Taip 
atsitiko dėl to, kad dažnai kei
tėsi draugovės vadovybė ir 
veiklesnieji skautai, įvairių gy
venimo aplinkybių, verčiami, 
persikeldavo gyventi kitur.

Dabartiniu metu dr-vė lyg 
ir persiskyrusi į mergaičių ir 
berniukų vienetus. Berniukams 
skautams vadovauja vyr. sklt. 
mok. V. Sadauskaitė. Nors drau
gininke yra labai atsidėjusi 
skautiškai idėjai, bet nesant tin
kamų padėjėjų negali tinkamai 
išplėsti draugovės veiklą.

Linkėtina sesėms ir broliams 
kęstutiečiams, nors ir sunkios 
veikimo sąlygos, nepasiduoti, bet 
sukaupti visą jaunatvės energiją 
ir drąsiai žengti pirmyn. Savo 
veiklą išplėsti ten, kur šviesus 
skautijos spindulys dar nėra 
patekęs. Sakalas.
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ŠIAULIŲ SKAUTŲ RAJONAS.
Vyčių Vadui

s. v. vyr. skltn. JUOZUI POCIUI,
netekus brangios Motinėlės, reiškia brolišką užuojautą ir 
kartu liūdi

Klaipėdos Skautai
Vyčiai.

KLAIPĖDOS
Skuodo skautai ir skautės 

sukruto.
Kai kurį laiką Skuode skau

tų veikimas buvo apmiręs, bet 
nuo šių metų rudens vėl pradė
jome energingai veikti. Spalių 
mėn. 16 d. atnaujintos „Birutės“ 
skaučių ir „Kęstučio“ skautų 
draugovės. Skaučių draugovei 
vadovauja mokytoja sktn. Ona 
Roznikienė ir Valerija Jaškaus- 
kaitė. Draugovę globoti malo
niai sutiko direktorius skautas 
vytis Antanas Krausas.

Lapkričio mėn. 20 d. gimna
zijos salėje įvyko skaučių ir 
skautų bendra sueiga. Į sueigą 
atvyko kaikurie gimnazijos ir 
pradžios mokyklos mokytojai,

MARIJAMPOLĖS
Cukraus fabrikas remia skautus 

ir skautes.
Marijampolės skaučių ir skau

tų tuntai, pasktn. L. Klemo rū
pesčiu, yra gavę iš cukraus fab
riko du maišus cukraus, kuris 
bus panaudotas 1938 m. tautinei 
stovyklai. Už šią dovaną skau
tai cukraus fabriko vadovybei 
labai dėkingi, nes tai didelė pa
rama.

ROKIŠKIO SKAUTŲ RAJONAS.
Kaip mes šventėm įžodžio šven

te-
S. m. lapkričio mėn. 14 d. 

Pandėlio XXVI skaučių, IX 
skautų ir IX jaunesn. skautų 
draugovės surengė įžodžio šven
tę, į kurią atsilankė Rokiškio 
rajono vadas vyr. sktn. V. Roz- 
manas, Rokiškio apskr. II rajo
no pradžios mokyklų inspekto
rius p. Kažemėkaitis, I rajono 
inspektorius p. Jckštys ir kt.

Draugininkams ir skautams 
buvo labai smagu, kad pradžio
je šventės plačią ir turiningą 
paskaitą skautams ir jų tėvams 
skaitė inspektorius p. Kažemė
kaitis. Įžodį davė per 40 skautų.

Oras buvo gražus. Atsilankė 
visi Pandėlio inteligentai, skau
tų tėvai ir daug prijaučiančių. 
Mokyklos patalpos buvo pilnos 
publikos.

Po įžodžio skautai suvaidino 
kun. H. Prialgausko-Zemaičio 3 
veiksmų dramą „Broliška meilė“. 
Vaidino labai gerai. Ne vienam 
atsilankiusiam net ašaras iš
spaudė, nes veikalas gana jaut

LAUTŲ RAJONAS.
būrelis jaunųjų skaučių-tų ir 
daugelis mokinių, kurie prajau
čia skautams.

Po oficialiosios dalies tarė 
žodį skautininke O. Roznikienė 
ir direktorius A. Krausas. Jis 
nuoširdžiai palinkėjo mums 
energingai dirbti skautišką dar
bą. Po to buvo skaučių ir skau
tų pasirodymai. Prieš išsiskirs
tydami pašokome keletą tautiš
kų šokių, padainavome keletą 
linksmų skautiškų dainelių, pa
žaidėme ir linksma nuotaika iš
siskirstėme namo.

Sesers, broliai, energingai 
dirbkime skautiškąjį darbą ir 
nuolat budėkime!

Stirnutė.

SKAUTŲ RAJONAS.
Susiorganizavo skautų ir skau

čių rėmėjų būreliai.
Prie abiejų skautų tuntų 

(berniukų ir mergaičių) susior
ganizavo rėmėjų būreliai, ku
rie gana veiklūs. Ypač susirūpi
nę 1938 m. skautų-čių tautinė
mis stovyklomis. Skautų rėmėjų 
būrelio pirmininku išrinktas dir. 
Daniliauskas, o skaučių dir. 
Treigys. J. B-tas.

riai parašytas. Vaidinime pasižy
mėjo skautės Dregūnaitė, Lapė- 
naitė, Šukytė ir skautas Žigulis.

Dar buvo padeklamuota eilė
raščių ir gana juokingo pobū
džio vaizdelis: „Budėjimas skau
tų stovykloje“, kurį išpildė 
skautės: Dregūnaitė, Lapėnaitė, 
Jasinevičiūtė. Po to skautės pa
šoko stilizuotą lietuvišką klum
pakojį ir skautės Bronė ir Genė 
Čižiūnaitės „Čigonų šokį“.

Vėliau IX draugovės draugi
ninko skiltininko mokyt. St. 
Čebilio vedamas skautų-čių 
choras padainavo keliolika dai
nelių.

Šventės programos pabaigoje 
gražią kalbą svečių ir savo var
du pasakė II rajono inspektorius 
p. Kažemėkaitis, kuris džiaugė
si, kad skautai-ės savo vaidyba 
ir dainomis sužavėjo publiką.

Toliau tęsėsi šokiai grojant 
dūdų orkestrui. Veikalo režisū
ra, baletas ir kostiumai buvo 
parengti XXVI draugovės drau- 
gininkės mokyt. K. Lukaševi- 
čiūtės. Skautė.

Paminėtos kariuomenės ir Lat
vijos nepriklausomybės 

sukaktys.
Lapkričio mėn. 21 d. mergai

čių gimnazijoje įvyko Šiaulių 
rajono sueiga, kurioje dalyvavo 
apie 600 skautų-čių.

Rajono vadas gen. štabo pulk. 
Rėklaitis apibūdino kariuome
nės reikšmingumą, o skaučių 
tuntininkė pasktn. Fledžinskienė 
skaučių vardu palinkėjo per III 
pėst. diviz. vadą visai kariuome
nei ištvermės ir pasisekimo bu
dint tėvynės sargyboje. Be to, 
skautų tuntininkas vyr. sktn. K. 
Ubeika vaizdžiai nupiešė ka-

TELŠIŲ SKAUTŲ IR
Baliavojom...

Kad Telšių sesės skautės sim
patiškos, tai faktas. Lapkričio 
mėn. 20 d. galutinai įsitikinome. 
Tada jos suruošė tokį puikų ba
lių, kad ir dabar kai pagalvoji, 
tai už širdies griebia. Gimnazi
jos salė buvo vatinėmis snaigė
mis išpuošta, kad ir ne roman
tikas galėjo romantiku likti... 
Sesė Kupstaitė paryžietiškai su
šoko baletą. Jei jau ir buvo pa
darytas mažytis griekas 5 skau
čių įstatui, tai vistiek geru iš
pildymu sesė Kupstaitė tą „nuo
dėmę“ visai išpirko. Prižgintas 
smuiku pravirkdė jaunas poniu
tes, o Telšių ponių sudėtinis bu
fetas buvo prieinamas ir mielas 
kiekvienam, kuris kišenėj turi 
truputį daugiau negu V2 lito. 
Jei už balius būtų rašomi pažy
miai, tai skautės užtikrintai gau
tų penketuką. (Žinoma, tą pen
ketuką parašyti norėtų šios ži
nutės autorius... Red.).

Henr.

UKMERGĖS SKAUTŲ RAJONAS.
Aplankė karius ligonis.

Kariuomenės šventės proga 
skautės, tuntininkės sktn. Ika- 
mienės rūpesčiu, aplankė įgulos 
karių ligoninę ir visiems ligo
niams įteikė dovanų: laiškams 
popieriaus, nosinaičių, gėlių, 
obuolių, pyragaičių. Kariai ma
žųjų skaučių parodytu rūpes
tingumu liko be galo sujaudinti.

Minėjome 15 metų sukaktis.
Lapkričio mėn. 28 d. „Vyte

nio“ laivas minėjo jūros skautų 
15 metų sukaktis. Ta proga keli 
skautai laikė egzaminus į aukš
tesnius laipsnius. 15 vai. II 
valdž. gimnazijos rūmuose įvy
ko oficialė minėjimo dalis: įžo
dis, sveikinimai, referatas ir ori
ginalus pasirodymai. Jūros 
skautams vadovauja J. Adam- 
sas.

Mūsų norai saulėmis tviska,
Tautinei stovyklai skirkim viską.

riuomenės kūrimosi laikus ir pa
brėžė, kad tik dorovingi, stip
rūs fiziškai ir dvasiškai žmonės 
gali būti geri patriotai, tėvynės 
gynėjai ir nepriklausomybės 
saugotojai.

Skltn. Maksimavičiutė vaiz
džiai papasakojo apie Latviją ir 
pabrėžė, kad tik gerų tėvynės 
sūnų dėka šiandien Latvija mi
ni šią brangią 19 metų nepri
klausomo gyvenimo sukaktį.

Po to draugovės atliko links
mąją dalį, kurią sudarė: įsceni- 
zacijos, skudučių muzika, melo
deklamacijos, vaidinimai, dainos, 
šokiai, žaidimai ir kt. Marela.

SKAUČIŲ TUNTAI.
Tautinės stovyklos fronte.

Telšiuose turime tuntininką, 
kuris vadinasi Sidabras, iš tik
rųjų, tai tikras auksas. Atlietu
vinant pavardes tuntininkui pa
vardę ta prasme ir pakelsim. 
Viskuo jis nuoširdžiai rūpinasi, 
o ypač tautine stovykla. Tunte 
yra paskirti vadovai: eitynių — 
tunto adjut. Petrutis (o tai vy
ras nepakeičiamas), sporto — 
gimn. mokyt. Ignatavičius, kuris 
su savo krepšininkų komanda ir 
visokiais kitokiais atletais visus 
suraitys, nes ruošiasi sistematiš- 
kai ir rimtai; skautavimo bei 
stovyklos įrengimo — pats tun- 
tininkas, kuris šiemet Olandiją 
savo darbais (paveikslu „Pax“) 
nustebino, taigi čia Lietuvoj jam 
nieko nėra kitus pralenkti. Dai
noms vadovaus garsus skiltinin- 
kų kursų „direktorius“ Urbonas, 
o laužų ir pasirodymų parengi
me dalyvauja visi, nes tam rei
kalui visame tunte skelbiamas 
platus konkursas. H.

Sektini tunto vadi jos nutarimai.
Lapkričio m. 25 d. tunto va- 

dija savo posėdyje išsprendė ke
lis esminius klausimus:

1. Moksle nepažangūs skau
tai, turį 2 dvejetuku — atlei
džiami nuo pareigų, neleidžiama 
laikyti egzaminų, nekeliami į 
laipsnius, bet sueigose dalyvau
ja; turį 3 ar daugiau dvejetukų
— atleidžiami „atostogų“.

2. Tautinės stovyklos taupy
mui vadovaus tuntininkas sktn. 
mokyt. Jasinevičius; vienetuose
— vienetų vadai.

3. Stovyklavimo propagandos 
tikslu numatoma surengti pa
šnekesiai: apie estų tautinę sto
vyklą — sktn. Jasinevičius ir 
vengrų tautinę stovyklą — sktn. 
Staras.

Ant. Umbrasas.

455 >>>

10



MES RUOŠIAMĖS
SAVO

TAUTINĖMS
STOVYKLOMS

KAIP TAUPYTI
Devintasis skautų įstatas sako: 

„Skautas taupus“. Šįmet brolijos 
vadas paskelbė įsakymą, skatinan
tį taupyti tautinei stovyklai ir nu
statė to taupymo tvarką. Nors apie 
taupymą skautai visuomet daug 
kalba, tačiau bus ne pro šalį mūsų 
laikraščio skiltyse šį svarbų reika
lą dar kartą paliesti.

Pirmiausia, kas gi yra taupymas? 
Kasdienine prasme taupymas su
prantamas taip: reikia stengtis ma
žiau išleisti ir atliekamus pinigus 
atidėti ateičiai. Bet mokslas tau
pymą supranta daug plačiau. Jei, 
sakysime, amatininkas, pramoni
ninkas ar ūkininkas savo įmonėse 
įveda tobulesnius darbo metodus 
ir tuo sumažina darbo ir lėšų su
vartojimą, o gauna tokias pat arba 
net didesnes darbo išdavas, tai 
reiškia, kad yra vedamas taupus 
ūkininkavimas. Greta taupaus 
ūkininkavimo, kur vykdoma reika
lingų produktų gamyba, gali būti 
ir taupus tų produktų vartojimas. 
Taip, sakysime, šeimoje, kur sten- 
giamąsi tinkamiau sunaudoti įvai
rius produktus, pagerinti maistą, 
nepabranginant jo pagaminimo ar
ba net papiginant pagaminimą, kur 
saugojami baldai, įrankiai ir rūbai, 
kad ne taip greitai susidėvėtų ir 
t. t., reiškia, kad šeimos ūkis yra 
taupiai tvarkomas.

Kokia taupymo reikšmė? Tau
pymas turi ūkiškos, visuomeninės 
ir auklėjamosios reikšmės. Ūkiška, 
arba ekonominė, taupymo reikšmė 
yra tokia, kad negalima visų paga
mintų gėrybių suvartoti, bet jų da
lį reikia skirti sudėvėtoms gamy
bos priemonėms pataisyti, naujo
mis pakeisti ir iš viso gamybos įmo
nėms plėsti, nes gyventojų skai
čius ir jų reikmenės nuolat auga. 
Jeigu visos pagamintos gėrybės 
būtų suvartojamos, o minėtiems 
reikalams nieko nebūtų paskiria
ma, aiškus dalykas, ūkio, arba eko
nominis, gyvenimas pablogėtų ar 

net ir visai sunyktų. Visuomeniniu, 
arba socialiniu, atžvilgiu taupymo 
reikšmė taip pat didelė. Juo dau
giau yra tokių žmonių, kurie lais
vu noru taupo lėšas savo ateičiai 
apdrausti, tuo geriau visuomenei, 
nes sumažėja visuomenės lėšomis 
aprūpinamųjų žmonių skaičius. Ir, 
pagaliau, auklėjamoji taupymo 
reikšmė yra didelė, ypač jaunuo
menei, nes tik taupymo pagalba 
žmonija gali pasiekti aukštesnio 
gerovės laipsnio. Taupymas ver
čia žmogų atsisakyti nuo daugelio 
pageidavimų ir norų. Įvairių norų 
nugalėjimas reikalauja tam tikrų 
gerų žmogaus būdo savybių, k. a., 
valios tvirtumo, susivaldymo, pa
stangų savo jėgomis nugalėti įvai
rias gyvenimo sunkenybes ir t. t. 
Taupymas mažina nusikaltėlių, va
gių ir išeikvotojų skaičių. Taupy
mas pripratina žmones apsvarsty
ti kiekvieną savo ūkišką žingsnį ir 
tuo būdu išmoko tvarkos visose 
gyvenimo srityse.

Taupyti galima iš anksto nenu
matomiems ateities reikalams ir 
aiškiai nustatytiems tikslams. Ka
da mes, skautai, pildydami 9-ojo 
įstato reikalavimą, taupome, tai 
dažniausiai iš anksto nenumatome, 
kokiems reikalams sutaupytus pi
nigus išleisime. Bet šįmet visi mū
sų skautai turi labai aiškų taupy
mo tikslą: reikia taupyti mūsų tau
tinei jubiliejinei stovyklai. Net ži
nome sutaupytinąją sumą. Tat ky
la klausimas: kaip reikia taupyti?

Atskirus asmenis paskatinti tau
pyti ir padėti jiems tai padaryti yra 
įvairių priemonių: namų taupomo
sios kaselės, taupymo ženklai, tau
pymo kortelės, moksleivių taupo
mosios kasos ir kt. Mūsų brolijos 
vyriausioji vadija, norėdama pa
lengvinti skautams taupyti tautinei 
stovyklai, išleido specialius taupy
mo ženklus ir taupymo knygeles. 
Taupymo ženklai yra geriausia 
priemonė smulkioms sutaupoms su
rinkti ir įpratinti jaunuomenę siste- 
matiškai taupyti. Dėl to taupymo 

ženklai yra atspausdinti smulkių 
sumų. Be to, taupymas ženkle
liais turi dar ir šių patogumų: leng
vai gali taupyti visi skautai, vis- 
viena, kaip toli jie gyventų nuo 
taupymo vadovo; ženklai lengvai 
persiunčiami ir labai paprastai už 
juos atsiskaitoma; taupant ženklų 
pagalba, skautui lengviau gali pa
dėti taupyti ir pašaliniai žmonės, 
nupirkdami ir padovanodami ženk
lelių. Šia sistema taupant tėra 
viena centrinė kasa, į kurią galų 
gale suplaukia visos sutaupos — 
taigi kiekvienu momentu matyti, 
kiek jau sutaupyta, kiek mažų ma
žiausia skautų dalyvaus tautinėje 
stovykloje; o, be to, reikalinga tik 
viena buhalterija.

Buvo galimas ir decentralizuo
tas taupymas, t. y., jei kiekvienas 
tuntas turėtų atskirą savo taupo
mąją kasą. Tačiau, šios taupymo 
sistemos atsisakyta iš pat pradžių, 
nes ji nėra tokia patogi, kaip pir
moji. Pirmiausia, jei tuntų taupo
mose kasose vyktų taupimas be 
ženklų, tai jų veikimo rajonas 
būtų labai siauras, nes gy
vais pinigais indėlių į tas ka
sas galėtų įnešti tik tie, kurie arti 
kasos gyventų. Tuo būdu visi tun 
to apylinkės skautai organizuota
me taupyme dalyvauti negalėtų. 
O jei spausdinti atskirus tuntų 
ženklus, būtų daugiau išlaidų, kaip 
spausdinant vienus ženklus. Be to, 
esant kasų decentralizacijai, nebū
tų galima žinoti, kiek kuriuo metu 
iš viso yra sutaupyta lėšų.

Baigiant reikia pasakyti, kad 
taupymo organizacija yra gera. Tik 
reikia visiems visokiausiais būdais 
rinkti atliekamus centus ir taupy
ti, taupyti. Žinokim, kad, jei dėl 
kokių nors priežasčių į stovyklą ir 
negalėsime nuvykti, sutaupyti pi
nigai nežus. Taupymo knygelės 
vardinės, dėl to bus lengva stovyk
loje nedalyvausiantiems sutaupy
tus pinigus grąžinti. O dabar — tik 
taupyti! A. Žagaraitis
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Skyrių tvarko stud, skautė R. Skipitytė.

Geras Kalėdų darbelis
Linksmai klegėjo pas skiltininkę 

Gražiną susirinkusios skautės. Stai
ga sučirškė telefonas. Skiltininkė 
greit priėjo:

— Alio! Gražina, klausau. Ateikit 
prie Rotušės. Gerai? Na, puiku!

Sesės apsupo baigusią kalbėti Gra
žiną.

— Kas skambino? Ką sakė? Ko 
norėjo? — biro iš visų pusių klausi
mai.

— Pasakysiu vėliau, o dabar apsi
renkit!

Po kelių minučių būrelis skaučių 
skubėjo Rotušės link. Visų veidai 
degė smalsumu. Kuriuo tikslu jas ve
da? Tai buvo klausimas, į kurį, be su
simąsčiusios Gražinos, nė viena ne
galėjo atsakyti.

Staiga priešais dygte išdygo Skruz
džių skiltis. Kas čia dabar? Mergai
čių akys įsmigo į Gražiną, bet toji, 
linksmai pasisveikinusi su Skruzdžių 
skilties mergaitėmis, tarė:

— Matot, sesės, mūsų mielosios va
dovės paskelbė įdomų Kalėdų kon
kursą; reikia susiskirstyti po dvi 
skiltis, eiti į užmiestį ir padaryti ge
rą darbelį. Supratot?

— Mat, koks čia dalykas! — ištarė 
visos mergaitės kartu.

— Na, bet eime — paragino skilti- 
ninkės, ir būrelis nutraukė tolyn.

*
Malonūs dainelės garsai skrido to

lyn su vėju, kuris smarkiai pūtė se
sių veidus. Greitai skautės pasiekė 
fortus. Nebuvo čia šaltoko vėjo, ku
ris laukuose taip gaivino, tik kartais 
piktas šaltas pūstelėjimas supurtin
davo skautes. Visur akis vėrė skur
das. Kiek čia gerų darbelių galima 
buvo padaryti! Bet ir kiek čia reikė
jo valios ir pasiryžimo padaryti nors 
vienintelį gerą darbelį. Išblyškę vai
kučių veidukai pasirodė mažuose 
langeliuose.

— Panelės, prašau pas mus — iš
girdo skautės tylų prašymą. Čia, tur 
būt, buvo matę anksčiau skaučių, 
nes nesitraukė bailiai, bet truputį ne
drąsiai ištiesė rankutes. Tik viena 
maža mergytė stovėjo susigūžusi ir 
bailiai žvilgčiojo į sesių veidus. Gra
žina ją pastebėjo ir priėjusi paklausė:

— Kuo tu vardu, mažyte?
— Onutė, — nedrąsiai pratarė mer

gytė.
— O kur motutė? — vėl paklausė 

Gražina.
Tada mergytė pradėjo graudžiai 

verkti.
— Nuvesk mus pas ją, — tarė pri

ėjusi viena skruzdžių. Mergaitė greit 
nubėgo į namus ir sustojo prie vienų 
durų.

— Čia — ištarė. Skautės atidarė 
duris ir įėjo į vidų. Ten buvo di
džiausia netvarka; viename kampe 
gulėjo ant skarmalų krūvos išblyšku
si moteris, vidury buvo primėtyta 
kaulų; kambary nebuvo jokių baldų. 
Skautės pasijuto nejaukiai, tik mote
riai gailiai sudejavus, skiltininkė pri
ėjo prie jos.

— Kas jums yra? — rūpestingai 
paklausė. Moteris nieko neatsakė, 
tik liūdnai pažvelgė Gražinai į akis. 
Stiprus kosulys supurtė jos liesą kū
ną, o ant lūpų pasirodė truputis krau
jo.

— Sesės! — tarė Gražina — reikia 
paguldyti ligonę ir aptvarkyti kam
barį!

Skruzdės tuojau ėmė traukti iš sa
vo kuprinių visokias dovanėles, rū
belius ir kita. Po kelių valandų li
gonė gulėjo paskubomis sukaltoje lo
voje, pečiukyje linksmai ‘spraksėjo 
ugnis, o kampe stovėjo gražiai pa
puošta eglutė, apie kurią buvo susi-

Taip trusia skautės rengdamos Kūčias neturtingiems vaikučiams.
Sktn. V. Kizlaičio nuotr.

Besilinksmindama per šventes ne
pamiršk išsiųsti foto konkursui „Skau
tė stovykloje“ skirtas nuotraukas.

Gali laimėti vertingą premiją. Žiū

rėk šio numerio viršelio antrąjį pus
lapį.

rinkę fortų vaikučiai. Sesės, nors 
pailsusios, bet linksmos klausėsi li
gonės dėkojimų.

— Kuo aš jums atsilyginsiu? — 
kalbėjo ji tyliai su ašaromis akyse.

— Nieku. Mums jūsų padėkos pil
nai užtenka — atsakė skiltininkė. 
— Bet, sesės, turiu su jumis pasitar
ti! — Skautės greit susirinko apie 
skiltininkę.

— Sesės, mes visus savo skirtus 
skilties palapinei pirkti pinigus pa- 
aukokim ligonės gydymui. Gerai? — 
Skautės tuojau sutiko ir po valandos 
greitosios pagalbos automobilis sto
vėjo prie fortų. Skautės padėjo išneš
ti ligonę ir, padalinusios dar vaiku
čiams dovanų, grįžo namo.

*
Sekmadienį, draugovės būste išsi

tiesus ilgai skaučių eilei, sesė draugi
ninke iškilmingai paskelbė:

— Gerų Kalėdų darbelių konkur
są laimėjo „Skruzdžių“ ir „Bičių“ 
skiltys. Linkime ir toliau su tokiu 
pat pasiryžimu laimėti visus gerų 
darbelių konkursus! — palinkėjo 
draugininke, paspaudusi dviem jau
nom skiltininkėm ranką.

Danutė Jasaitytė.
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TEATRAI
2 veiksmų Kalėdų vaizdelis.

M. GRIGONIS

Angelas, Dėdė — simpatingas, švarus senelis, Jonas, Petras, 
Matas, Dzidas — šaunūs berneliai, 2 berneliai švyturiams nešti, 
6 mergaitės dovanoms nešti ir baletui, Vilniaus lietuvaitė, 2 lie
tuviai amerikoniukai, 2 Brazilijos lietuviai, 2 Australijos lietu
viai, Kinų lietuvis, Prūsų lietuvis.

Taip reikėjo iš karto sakyti, be tuščių kreipimųsi. 
Vis netinku dėdei ir netinku.
Susičiaupk! Gal greičiau atsičiaups dėdė su pa-

Gerai, jau gerai. Štai jums labai sena Žemaičių

Už girių, girių 
Ugnelė degė. 
Ei kalėda, kalėda!
Pas tą ugnelę 
Broliai žirgus ganė. 
Ei kalėda ...
Broliai pamigo, 
Žirgai pabėgo.
Ei...
O ir nubėgo 
Į tėvo dvarą.

parvešit 
broleliai?

parvešim

Matas. Dėdyte, dėdutėli, pasek mums kokią pasaką, kad 
ir kiti nepradėtume tabaką sverti.

Dėdė.
Matas.
Jonas, 

sakomis.
Dėdė.

karaliaus pasaka.
Viename kalne, rodos, pas Kretingą, sėdi Žemaičių ka

ralius ant auksinio sosto, o aplink jį septyni jo vadai. Karalius 
ir jo vadai yra giliai sumigę. Bet jie ne visuomet miegos kalne. 
Mat, yra mažas paukštukas, kuris be paliovos galanda savo sna
pą į kalną. Tą dieną, kada paukštis bus pasidaręs kalne skylę 
taip didelę, jog vyriškis galės pereiti, Žemaičių karalius ir jo 
vadai nubus iš miego. Tada karalius su taisiais išeis iš kalno 
ir įsteigs didelę karalystę.

(Visi susimąsto. Prideda kuro. Ugnis pakyla).
Dzidas. Kaip gi iš tiesų su tuo karalium? Ar ateis kada?
Dėdė. Ar kada dar 

somą Lietuvą, nežinome. 
Karalius, tai aišku, kaip

Visi. Kas gi gims?
Dėdė. Nagi Kristus

ateis Žemaičių karalius į Nepriklau- 
Bet kad šiąnakt gims viso pasaulio 

ant delno.

PIRMASAI VEIKSMAS.
(Pamiškė. Aplink ugniakurą sėdi dėdė su berneliais. Visi 

dainuoja, o žodžius „Ei kalėda, kalėda!“ katutėmis lydi).
I scena. 

Atvažiuo važiai, 
Tėvelio važiai. 
Ei... 
Ei, ką 
Manei, 
Ei... 
O mes
Baltų belynų. 
Ei...
Baltų belynų, 
Mergoms prausynų. 
Ei, kalėda, kalėda!

Dėdė. Padainavome, berneliai, labai labai seną Kalėdų 
dainą.

Jonas. Ar šventą?
Petras. Kur čia tau šventą, kad merginoms prausynas mini! 
Dėdė. Nesityčiokit! Yra Kalėdų giesmių, yra ir dainų. Čia 

mums pro lūpas išspruko šokamoji Kalėdų daina, tur būt, iš 
stabmeldystės laikų.

Matas. Bet ir tada, dėde, merginos puošdavos, kad joms 
prausynos buvo reikalingos.

Dėdė. 
Matas, 

pudra?
Petras. 
Dėdė.

Tada gal dar švaresni žmonės buvo.
O kam mergaitėms baltos belynos? Ar tai šių dienų

Ko čia prikibai prie dėdės su kvailais klausimais? 
Ir dabar visi turėtume džiaugtis, jei baltomis prau- 

synomis visi praustųsi. Mažiau apskretėlių būtų. Juk yra apsi
leidėlių, kurie tik tyčiojasi iš švaros, štai kaip ir Matas.

II scena.
Įbėga Dzidas.

Ar muštynės prasideda, kad taip šūkaujate? 
Matas mergaitėms pavydi prausynų.
Nei aš pavydžiu, nei ką, tik taip sau vepterėjau. 
Betgi utiti kaip šalta! Leiskite arčiau prie ugnies

sušilti. (Įsibrauna į ratą).
Matas.
Dzidas.
Petras.

gruodis.
Dėdė.

Dzidas.
Petras.
Matas.
Dzidas.

Tu, Dzidai, visuomet esi pirmasis!
Taip, taip! Aš ir mokykloj prie pat pečiaus sėdžiu.
Mini pečių, o mes pakrūmėj dar ganom, nors ir

Taip jau pas Dievą: viena ranka baudžia, antra ran
ka glosto. Šiemet dėl sausrų stingame pašaro, už tai Dievulis 
labai pratęsė šiltą rudenį, kad kuo ilgiausiai būtų galima ganyti. 
Tokia jau Dievo valia.

Matas. O man tas begalinis ganymas pikčiau musių įkyrėjo!
Dzidas. Dar tas gerai, kad niekas vėlam rudeny savo ribų 

nebežiūri, tai galim susitelkti, pasižmonėti.
Petras. Žiūrėkite, žiūrėkite — Jonas sveria tabaką!
Jonas. Mokėk pinigus, ir tau atsversiu.
Dėdė. Ne dyvas pavargti: ir mokyklą lankyk, ir pavakary 

arklius ganyk!
Matas. Dėde, e dėde!
(Tyla).
Matas. Dėde, dėdyte!
(Tyla).
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Betliejuje. Ir tas kūdikėlis 
žmonių, įr mažųjų ir galinčių, Karalium. Bus Karalių 

III scena.
(Labai sušvinta dangus. Visi krūpteli. Pasirodo
Angelas. Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros 

valios žmonėms! Betliejuje gimė Kristus, pasaulio Išganytojas. 
(Angelas dingsta). "

taps visų
Karalius.

angelas).

IV scena.
Dėdė (pašokęs). Eikime Jo pasveikinti.
Vist Eikime, eikime!
Dėdė. Čiupkime į rankas skudučius ir pasimokykime gra

žiai eiti, kad Dievuliui puikiau pasirodytume.
(Sustoja visi ratu. Skudučiuoja. Galop pradeda eiseną ap

link sceną).
Dėdė. O dabar pasiimkite dovanų Betliejaus Kūdikėliui.
(Visi pasiima po pažastimi kas kokį daiktą, kas žaislą).

V scena.
(Du kiti bernaičiai atsineša švyturius, nelyginant bažny

tinius, kurie procesijoj prie baldakimo nešami. Jie atsistoja rato 
priešakyje. Dar prieš juos atsistoja dėdė su iškelta ant lazdos 
Kalėdų žvaigžde. Marširuodami gieda): 
Skuba minios į Betliejų, 
Bėkime visi.
Štai šviesa ten išsiliejus,
Štai žvaigždė šviesi!
Kai keliausim paskui žvaigždę, 
Mus apšvies šviesa.

(Kartu su paskutiniais giesmės žodžiais tvarkingoj eisenoj 
visi išeina iš scenos, nūn pasirodžiusio angelo vedami).

Uždanga.

Kristuje atradę tiesą, 
Eisime su ja.
Tad pas Kristų, į Betliejų, 
Bėkime ir mes.
Švento semsime aliejaus
Iš dangaus versmės.

ANTRASAI VEIKSMAS.
Tas pats miškas, tiktai dešinėje matyti gražiai iliuminuota 

prakartėlė, tačiau nematyti, kas yra toje prakartėlėje. Ant pra- 
kartėlės durų parašas:

„Eikite pas Mane visi — 
Aš jus paguosiu“.

I scena.
(Ateina skudučiuodami Nepriklausomosios Lietuvos berne

liai ir mergaitės, angelo vedami. Bent dukart apėję aplink sce
ną, sustoja).

Angelas (atsistojęs šalia prakartėlės, sako): Atvyko Nepri
klausomosios Lietuvos vaikučiai.

Dėdė (skaito): Eikite pas mane visi *— aš jus paguosiu. 
Taip! Tai čia! Klaupkimės!

(Atsiklaupia taip, kad tarp klūpančių ir prakartėlės pasi

Pirmasis. Sveikas, Dievo Sūnau!
Antrasis. Priimki mūsų dovanas: brangakmenių eilutę ir 

karolius...
lieka tarpas būsimam baletui. Gieda):
Lietuviukai, lietuvaitės Sveikas, Dieve, sielų Šviesa,
Sveikinam Dievulį, Sveikas, Amžinoji Tiesa!
Kurs minkštam šienely, Mes, Tave pamilę,
Prakartėlėj guli. Tau liūliuojami lylia!
Sveikas, Jėzau, Jėzulėli, Lietuvos vaikučių širdis
Sveikas, Dievo Kūdikėli! Jėzui paaukojam.
Lietuvos vaikučių Jėzus šypsos mums pakirdęs,
Tau švelniausias čiūčiu. Kai mes Jėzui plojam.
Puolę nuolankiai ant kelių, Sveikas, Lietuvos Karaliau,
Nuoširdžiai Betliejuj Sveikas, lauktas Visagali!

Pirmasis. Ir mūsų ilgesį.
Antrasis. Pasiilgome, panūdome mielojo krašto, brangio

sios Lietuvos.
Pirmasis. Nors ir šviesi Australijos saulė, bet širdies ne

šildo.
Antrasis. Grąžink mus į Lietuvą!
Pirmasis. Į Lietuvą, mūsų tėviškėlę!
Angelas. Su Dievu viską rasite, ko tik sieksite. Stokite 

šalia Nepriklausomosios Lietuvos lietuvių. Dabar atskuba Ki
nijos lietuvis.

Kristų sveikinam Karalių, Plojame katučių:
Mūsų Atpirkėją. Jėzulėliui čiūčiu!

(Toliau, skudučiams pritariant, seka lietuvaičių baletas, 
kurio vyriausia figūra yra pasilenkimas prakartėlei).

Dvi mergaitės. Štai Tau, brangus Kūdikėli, lietuvaičių 
mylimų gėlių — rūtų puokštelė.

(Įneša į prakartėlę ir, dovaną palikusios, grįžta).
Jonas ir Petras (dovaną ant priegalvėlės nešdami). Štai 

Tau, Jėzuli, Lietuvos rugių vainikas!
Matas. Štai Tau Lietuvos gaidelis, geriausias žadintojas!
Dzidas. Štai Tau Lietuves kanklės! Tegu angelėliai kartu 

su lietuviais Tau kankliuoja.
Dar 2 mergaitės. Štai Tau, Dievo Mažulėli, tautiškoji juosta!
Angelas (mergaitėms iš prakartėlės grįžus). Matote, kaip 

džiaugiasi Kristus jūsų sveikinimais. 0 dabar stokite štai čia, 
pakrūmėje, ir užleiskite vietą vilniečiams lietuviams.

II scena.
Nedrąsiai įeina vilnietė lietuvaitė.

Vilnietė (skaito): Eikite pas mane visi — aš jus paguosiu. 
Taip! Tai čia! (Puola ant kelių). Priimk, Dievuli, mūsų prie
spaudos ašaras ir sielos kančias, kai mus chamais ir pšeklentais 
litvinais pravardžiuoja. Argi mes kalti, kad mylime mūsų Lie
tuvą tėvynę, kad Lietuva — tėvynė mūsų! (Parkniumba ant 
žemės).

Angelas. Kelkis ir stok šalia Nepriklausomosios Lietuvos 
savo brolių. Dievas įvertins jūsų norus. Štai ateina ameriko
niukai lietuviai.

III scena.
Įeina bent du.

Pirmasai (skaito): Eikite pas mane visi — aš jus paguosiu.

VI scena.
(Įeina vienas vienintelis. Skaito):

Eikite pas mane visi — aš jus paguosiu.
Taip! Tai čia! (Atsiklaupia).
— Sveikas, Dangaus ir Žemės Karaliau! Priimki šilko ga

balėlį savo kūneliui pridengti! Atėjau pas Tave, Dieve, iš toli
mosios Kinijos, iš amžinųjų karų krašto. Visur Tu, Dieve, lie
tuvį rasi. Ir tolimiausiame žemės užkampyje, ir Afrikoj, ir Okea
nijoj. Bet ir Tave lietuvis iš visur atranda. Tave radęs, mal
daute maldauju: grąžink mane į Lietuvą, nes su Dievu, su Lie
tuva noriu šios žemės kelionę keliauti.

Angelas. Kas tėvynės ieško, ją ras. Toks žygis Dievui ma
lonus. Dabar stok šalia Nepriklausomosios Lietuvos lietuvių. 
Štai dar ateina Prūsų lietuvis.

VII scena.
(Įeina nedrąsiai žvalgydamos Prūsų lietuvis. Atsigrįžta, kad 

kas nepamatytų. Įėjęs skaito):
Eikite pas mane visi — aš jus paguosiu.
Taip! Tai čia! (Sparčiai atsiklaupia ir paskubom kalba):
— Sveikas, Dieve! Atėjau iš Prūsų. Lietuviais esame mes 

gimę, lietuviais turime ir būt. Ten dar daug lietuvių yra, bet 
nevalia mums lietuviais pasivadinti. Nei bažnyčioje, nei mo
kykloje ten nebėra lietuviško žodžio. Prašau Tave, oi prašau: 
pasigailėk Prūsų lietuvių ir leisk jiems lietuviškai Dievą gar
binti. Tą lietuvišką pagarbą Tau ir atnešiau, o Dieve!

Angelas. Dievo palaima jums. Šliekis šalia Nepriklauso
mosios Lietuvos lietuvių, nes vienybėje galybė.

Taip! Tai čia! (Abu atsiklaupia ir paeiliui sako):
Pirmasis. Sveikas, Jėzau, gimusis!
Antrasis. Priimk, Jėzuli, amerikoniškų žaisliukų: sviedi

nėlių, automobilį...
Pirmasis. Lėktuvą ir tautišką vėliavėlę.
Antrasis. Ir Amerikos turtuose ar varguose leisk mums 

lietuviais pasilikti.
Pirmasis. Mes Lietuvos neužmiršime!
Angelas. Dievulis jumis džiaugiasi ir laimina. Stokite šalia 

Nepriklausomosios Lietuvos lietuvių. Ateina Brazilijos ir Ar
gentinos lietuviai.

IV scena.
Bent du atkeliauna.

Pirmasis (skaito): Eikite pas mane visi — aš jus paguosiu.

Dėdė. Viso pasaulio lietuviai, sustokime glaudžiai ir ei
kime išvien!

VIII scena.
(Visi lietuviai užima scenos vidurį, su dėde priešakyje, o 

šis laiko rankose iškeltą žvaigždę. Šalia dėdės atsistoja Jonas 
ir Petras su tautinėmis vėliavomis. Scenos gilumoje, viršum visų, 
iškyla angelas ir laimina visus lietuvius. Visi gieda):

Viso pasaulio lietuviai <
Mylime Lietuvą brangią.
Viso pasaulio lietuviai
Trokštam tėvynės padangės.
Viso pasaulio lietuviai 
Lietuvą pavedam Kristui.

(Sulig tais žodžiais visi pasilenkia prakartėlei. Skudučiais
Taip! Tai čia! (Abu atsiklaupia ir sako): 

Pirmasis. Sveikas, Dievo Kūdiki! 
Antrasis. Negera mums karščiuose! 
Pirmasis. Baugu gyvačių pavojuje! 
Antrasis. Grąžink mus į Lietuvą!

skudučiuojant, visuotinas baletas prakartėlei pagerbti. Šokiui 
nenutrūkstant, bent tris kartus uždanga nusileidžia, pakyla ir 
vėl nusileidžia).

Pabaiga.

Pirmasis. Grąžink, gerasai Dievuli!
Antrasis. Vargšais gyvename, tik kavą siurbiame!
Pirmasis. Priimk nors kavos pupelių maišiuką!
Antrasis. Ir grąžink mus į Lietuvą!
Pirmasis. Grąžink, grąžink!
Angelas. Viešpats su jumis! Stokite šalia Nepriklausomo

sios Lietuvos lietuvių. Dabar sulauksime Australijos lietuvių.
V scena.

(Įeina bent du švarūs ir grakštūs).
Pirmasis (skaito): Eikite pas mane visi — aš jus paguosiu.

Taip! Tai čia! (Abu atsiklaupia).

NEVISADA GALIME PADARYTI TAIP, KAIP NORIME.
Pažadėtosios apysakėlės „Įpėdinis“ ir seserijos vadės 

straipsnio negalėjome įdėti šiame numery — paliko jau su
rinkti, nes atsirado daug skubiau spausdintinos medžiagos.

-*■
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Brolijos atstovas pasktn. V. Nesavas. Skyrių tvarko pasktn. V. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

NERŪDYKIME
J — Labai keistai skamba pasakymas „Nerūdy

kime“. Juk tik numestas gelžgalis gali rūdyti. Mes 
gi ne gelžgaliai — nesurūdysim.

— Taip, mes ne gelžgaliai, bet tas palyginimas 
kaikuriems tinka. Pasakyk, kada geležis rūdyja?

— Kai ji niekur nevartojama, nejudinama.
— Tad ar negalima pavadinti rūdyjančiais tuos 

skautus, kurie bijo pajudėti?
— Teisybė.
— Na, matai.
Štai atėjo žiema. Šaltis baigia kaustyti žemę. 

Tuoj nuties ledo grindinį per upes, ežerus ir balas. 
Atspėjamu nuo darbo ir mokslo laiku lėkime į gam
tą. Neturi būti nė vieno skauto, kuris nemokėtų 
čiuožti. Dar geriau tiems, kas turi pašliūžas. Eiki
me palenktyniauti su vėju. Baigti jau reikia batų, 
pačiūžų ir pašliūžų remontą. Duokim šalčiui darbo. 

MAŽUTIS ROŽYTĖS NUOTYKIS

Tegul jis nesėdi dykas, tegul dažo mums veidus. O 
mes judėkime, kad kraujas gyslose virtų. Juk protui 
dirbus reikia ir pailsėti. Protas geriausiai pailsi, kai 
duodi kūnui darbo. Tad sportuokime žiemą.

Žiemos sportas labai grūdina mūsų organizmą ir 
daro jį atsparesnį prieš visokias negales. O kai spor
tuosim, tai niekas ir negalės pasakyti, kad rūdyjame. 
Tik reikia saugotis nepersišaldyti.

Aukime ne lepšiais, bet ąžuolais. Būkime stip
rūs ir dvasia ir kūnu, kaip plienas. Žiemos sportas 
kaip tik ir teikia to stiprumo ir grakštumo, o sveika
tą maišais pilia. Todėl gamtos tiekiamomis dovano
mis visi privalome naudotis. Platūs pusnynų laukai, 
kalvos, slėniai ir miškai mums skirti. Protui poilsio 
ieškokime kūną mankštindami. O tai sveika ir nau
dinga.

Žiemos sportas tinka ir skautams ir skautėms. 
Tad visi, atlikę darbą, į pusnynus marrrrš!

Barnabas Dainius.

Visą popietį nuostabus paukštytis 
giedojo mažosios Rožytės sodelyje.

Iš pradžių Rožytė sėdėjo kambarė
ly ir siuvinėjo nosinaitę. Nuostabus 
sutapimas — ji taip pat siuvinėjo 
paukštytį! Mažą, nedidelį, marga
plunksnį, kurį įsivaizdavo nuostabiai 

* giedantį. Jau baigė dailinti snapą, aku
tes ir vos tiktai išsiuvinėtasis paukš
tytis, tarytum, gyvomis akutėmis iš no
sinaitės sužiuro į mažąją siuvėją ir lai
kė pražiodęs snapą, kaip tiktai tuomet 
už lango sodelyje pasigirdo ir šita nuo
stabioji giesmė. Bet Rožytė siuvo to
liau. Dabar jai atėjo mintis išsiūti žy
dinčios obelies šaką su vienu nunoku
siu raudonu obuoliu, o šalia grybą- 
musmirę arba voveraitę. Staiga atsi
minė, kad rudenį, kada visi obuoliai 
užauga dideli, niekuomet nerasdavo nė 
vieno dar tebežydinčio žiedo. Grybas 
nieko sau — jis pritiktų į nosinaitę. 
Bet Rožytė jį įsius į kitą skarelę. Si-
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toje nosinaitėje tebus tiktai paukštytis 
ir obelies šaka su obuoliais — juos ge
riausiai Rožytė sugeba įsiūti. O”kada 
ji turės keturiolika, penkiolika ii’ dar 
daugiau metų, tuomet, mamytė sako, ji 
mokėsianti išsiuvinėti viską, ką tik pa
norėsianti ir viskas atrodysią labai gra
žiai. Rožytė bus gabi ir sumani siuvėja.

Už vienos dienos bus antradienis. 
Bet šitas antradienis tai ne toks pat, 
kaip visi kiti antradieniai. Atrodo, vi
si ir tekalba apie šį būsiantį antradie
nį — ir medžiai, ir žolytės, ir debesiu- 
kai prabėgdami, ir vėjelis kažką kuž
da ir visi, visi. Jie kalba apie būsimą 
antradienį, Apolinaro vardo dieną. Ir 
štai ką jie visi kalba — „Ką Rožytė 
savo mokyklos draugui padovanos“? 
Jie abu eina kartu mokyklon, tik, gai
la, yra ne toje pačioje klasėje. Apoli
naras toli jau pralenkė Rožytę. Jis 
pirmas pradėjo mokytis. Rožytė dar 
tiktai vienus metus mokyklą telankė 

ir nuo pat pirmojo skyriaus pradėjo. 
Na, nepriėmė į ketvirtąjį skyrių, ku
riame buvo Apolinaras... Mokytoja, 
nors buvo labai, labai gera, tokiomis 
geromis, mėlynomis akimis pasižiūrėjo 
tada į Rožytę, kuomet ši pasisakė no
rinti kartu su Apolinaru mokytis. 
Mokytoja gražiai susijuokė, paglostė 
garbiniuotą Rožytės galvutę, nušluos
tė ašarotas akeles ir labai švelniai pa
sakė, kad pirmiau Rožytė privalo visas 
raides išmokti pažinti, paskui skaityti 
knygeles ir skaičiuoti, tada, po viso šio 
mokslo, ji pasieks ir ketvirtąjį skyrių. 
Rožytė atsiminė mokanti skaičiuoti ir, 
atkišusi dešinę ranką, su švariais ne- 
didučiais piršteliais, pasigyrė jau ži
nanti, kiek ji turinti pirštelių ir kaip 
jie visi vadinasi. Mokytoja susidomė
jo. Ji vis tebesijuokė, net leido Rožy
tei juos suskaityti ir pirštelių vardus 
pasakyti, bet vis tiktai gale tą patį pa
sakė, kaip ir anksčiau — Rožytė dar
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per maža į ketvirtąjį skyrių. Rožytei 
beliko laukti, kuomet užaugs didesnė 
ir kantriai mokytis.

Per visą mokslo laiką Rožytė su 
Apolinaru labai dažnai susitikdavo. 
Kur buvęs — Apolinaras vis atbėgda
vo pei’ pertraukas ją aplankyti ir, kada 
jiems abiems būdavo po tiek pat pa
mokų, abu eidavo į namus ir dažniau
siai rytą abu ateidavo į mokyklą. Apo
linaro namai stovi kaimynystėje su 
Rožytės namais. Kada Rožytės ma
mytė priminė jai, kad netrukus bus 
Apolinaro vardinės, Rožytė suplojo 
abiem rankutėm ir sakė, tuomet nueis 
ir Apolinarą pasveikins. Bet mamytė 
davė nosinaitę ir, žinoma, labai atitiko 
Rožytės mintis šitas mamytės sumany
mas, kad geriausia bus, jei Rožytė iš
sius tą nosinaitę ir padovanos Apoli
narui. Gera mamytė, kad ji moka taip 
sugalvoti ir taip pasakyti, kaip Rožy
tei geriausiai patinka. Užtat dabar Ro
žytė siuva labai kantriai ir atydžiai. 
Jei dabar užeitų iš netyčių Apolinaras, 
ji greit paslėptų savo siuvinį ir niekuo 
neišsiduotų. Tikrai, jau baigtas paukš
tytis ir visa obelies šaka su raudonu 
obuoliu. Paskui dar išsiuvinės pirmu
tinę Apolinaro vardo raidę, labai gra
žią ir didelę, skarelės kampelyje ir 
tuomet visas siuvinėjimas bus baigtas.

Už lango vis dar tebegieda tasai 
nuostabus paukštytis. Rožytė siuva ir 
klauso. Paukštyčio giesmelė pripildo 
visą kambarėlį ir vis dar plaukia per 
atdarą langą. Ant stalo pamerktos gė
lytės taip pat klausosi nuostabiosios 
giesmelės. Sieninis laikrodis vis lėtino 
ėjimą ir pagaliau visai sustojo — jis 
negalėjo drumsti giedojimo. Voras 
raizgo tinklą aukštai palubyje. Jis 
labai alkanas. Į Rožytės kambarėlį jis 
ką tik atsikraustė ir labai nuostabiu 
būdu. Rožytė, iššlavusi kambarėlį, iš
nešė sąšlavas į tvartą ir kartu nešėsi 
šluotą. Dar kažkur prireikė Rožytei 
nueiti ir kuomet jau ji grįžo į tvartą 
šluotos, į ją jau buvo įsikraustęs voras 
ir ramiausiai davėsi nešamas, kur tik
tai bepakilus. Tokiu būdu patekęs į 
prieškambarį, paskui persikraustė į 
kambarėlį ir pagaliau atsidūrė palubė
je, iš kur Rožytė ne taip greitai beiš- 
kraustys atgal į kiemą. Dabar ir vo
ras metė raizgyti tinklą, mat, ir jį su
žavėjo paukštyčio giesmelė. O paukš
tytis vis giedojo ir giedojo.

Minutei paukštyčio giesmelė nutilo. 
Bet štai vėl suskambo visai arti prie 
lango. Rožytė pasisuka ir akimis ieško 
po medžius. Ne, niekur nematyti, nors 
giesmelė taip artima ir taip skambi, 
kaip skudučiai. Kas tai būtų? Ji su
pliauškintų rankutėmis ir tuomet 
paukštytis tikrai išsiduotų, kur esąs.

Staiga Rožytė pašoka ir meta siu- 
vinėjusi. Jai dinkteli mintis — o gal 
tai ne paukštytis!.. Ne, ne!.. Tikrai

*
ne paukštytis. Juk taip švilpauti lū
pomis ir švilpuku moka ir Apolinaras. 
Jis kartą mokykloje visiems mokiniams 
švilpavo su beržo tošele. Nepaprastai 
visiems patiko.

Dabar Rožytė pirštų galais išeina iš 
kambarėlio. Ji eis į sodelį ir suras 
Apolinarą. Bet siuvinį nešasi kartu. 
Jei sutiks Apolinarą, siuvinį po žiurs- 
tuku paslėps. Vis tiek nerodys. Ty
liai pradaro kambario duris, kad ne
užgirstų bildesio ir nesuprastų, jog iš
ėjo. Apeina tylutėliai namo kertę ir 
pasuka į sodelį. Dabar bėga greit ii' 
sustojusi dairosi. Ne, niekur nematyti 
jo atėjusio. Giesmelė jau girdėti to
liau, bet aukštai medyje. Dar Rožytė 
truputį pabėga į tą pusę, bet dabar jau 
galutinai įsitikina, kad tai paukštytis, 
o ne Apolinaras. Paukštytis, matyt, 
jau atgiedojo visa, ką mokėjo, o gal jis 
Rožytės išsigando. Jis nustojo giedoti 
ir daugiau jo giesmelės nebesigirdėjo.

Sodelyje labai gražu. Tokia žalu
ma supa aplink, tarytum, visos medžių 
šakos būtų pavirtusios rankomis ir su
sikibusios, kad Rožytės nebeišleistų iš 
sodelio. Ir ko gi ji eis iš jo? Rožytė 
visur ir visuomet patenkinta. Ji su
randa balta spalva nudažytą suolelį. 
Bet vis dėlto ji sėdasi čia pat prie suo
lelio ant žolės, o ne ant suolelio. Ai, 
kaip gera!

Staiga Rožytė išplėtė akis ir sužiuro 
į išsiuvinėtąjį paukštytį. Jai pasiro
dė, kad jis mirkčioja akimis ir snapu
ku tai išsižioja dar smarkiau, tai visai 
suglaudžia. Pagaliau ir giedoti ima.

— Cirkšt, čirkšti..
Rožytė paėmė nosinaitę į abi ran

kas ir suspaudė. Jau dabar išlaikys. 
Neatsitiks taip, kaip su tuo paukšty
čiu, kuris paspruko. Kur gi paskui 
besugaudysi jį?..

— A, nori nuskristi? O, ne!..
Rožytė jo nepaleis. Dar labiau su

spaudė kumšteliais ir prispaudė prie 
savęs. Bet čia taip skaudžiai įdūrė 
adata į vieną pirštuką, kaip gyvatėlė.

— Ai!
Rožytė privalėjo trupučiuką atleisti 

suspaustus kumštelius. O tuo pasinau
dojo paukštytis. Vos tik Rožytė šiek 
tiek atleido rankas, jis pastrikt tiktai 
jai ant rankos viršaus ir stovi. Rožytė 
bandė jį sugauti ir sulaikyti. Vos tik 
atkėlė ranka, kai tasai išsiuvinėtas rau
donas obuolys nutrūko nuo obelies ša
kos ir per Rožytės kelius nusirito į 
žoles:

— Pumpt.
Gi paukštytės pašoko .aukštyn ir 

nutūpė artimiausioje slyvoje. Rožytė 
suėmė įdurtąjį pirštelį ir tiesiog į bur
ną čiulpti, kad neskaudėtų. Dar dau
giau nustebo ir net išsigando, kuomet 
pamatė, kad rankoje turi ne adatą, o 

mažytę gyvačiukę. Adatėlė pavirtusi Į 
mažą gyvačiukę!...

— Ai, ai, ai!
Rožytė paleido ją iš rankų ir norė

jo pašokti nuo žemės ir bėgt. Gyvačiu
kė nukrito Rožytei ant kelių, o paskui 
ji taip pat, kaip ir obuolys, nusirito į 
žoles ii' dingo. Visos žolytės, kaip vie
na, į kurias Rožytė buvo ištiesusi ko
jas, dabar sukibusios apsiraizgė apie 
Rožytės batukus, kojinėles, apie visas 
kojas ir jos nebeleidžia atsistoti.

Rožytė nebežino, kas bedaryti. Iš 
pradžių ji mėgina priešintis:

— Aš sakau tau neskristi... A!... Pa
lauk, surasiu obuolį ir suvalgysiu, o 
gyvatėlę į vandenį įmesiu. Tai žinoki
te! O žolytėms... Žolytėms... Kokią čia 
bausmę paskirti žolytėms?...

Ji dar mėgina ištraukti kojas iš žo
lių, bet žolės ištikimiausiai nepaleidžia. 
Visa jėga Rožytė sugniaužia kumšte
lius ir pagraso:

— Paleiskite! O jei ne — tai pa
šauksiu savo karvutę Margutę ir jus 
visas suvalgys!

Bet nei paukštytis, nei obuolys, nei 
adatėlė, nei žolytės Rožytės nebeklau
so. Pagaliau net slyva praskleidė ša
kas, kad karšta saulutė užpykusią Ro
žytę trupučiuką pašildytų. O išsiuvi
nėtasis paukštytis tapo visai nepaklus
niu — jis kažkur dingo sodelyje, gal 
net ir iš jo išsinešdino. Obuolys visai 
dingo žolėje, giliausiai kažkur pasislė
pė kartu su adatėle, o siuvinėjami siū
lai pavirto spalvotais voratinkliais ir 
nuskrido kartu su vėju. Rožytė visai 
supyko. Ir nejuokais supyko. Ranku
tėmis užsidengė akis ir kniūpštomis 
atsigulė. Ji galėtų verkti, bet nenori ir 
tiek. Ji taip pagulės, visi pamanys, kad 
verkia ir sugrįš prie jos.

Aplink visa nutilo, o Rožytė vis te
beguli užsimerkus.

— Saldžių sapnų, Rožyte! — neti
kėtai sušunka kažkas Rožytei į ausį.

Rožytė išsigąsta, bet neatsikelia. 
Tik pakrato garbanas.

— Rožyte, labai ačiū tau už kam
barėlį.

Čia Rožytė nebeiškenčia ir pramer
kia akis. Ką pamatė — visai anksčiau 
netikėjo pamatyti. Prieš ją stovėjo 
voras Kryžiuotis. Tas pats, kuris jos 
kambario palubėje Apsigyveno.

— Rožyte, man vieno kambario 
kampo neužteks. Aš apsigyvensiu ir 
antrame, ir trečiame, o kas žino, ar 
man ir ketvirto kampo neprireiks.

— O ką tu dirbsi?
—■ Pasistatysiu namelius ir gyven

siu. Mano namai labai man patinka. 
Jie kaip sūpuoklės supasi. Juk gera 
juose pasisupti ir žiūrėti iš aukšto že
myn.

Voras varto akis, žiūri į Rožytę ir 
kilnoja savo didelę nugarą su kryžiu
mi.
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Mirties pavojus.
Visiems sunku įtikt. Negalėjo visiems 

Įtikti ir Maklajus. Buvo ir tokių, kuriems 
nepatiko Maklajaus patarimai, netiko, kad 
jo klauso žmonės, kad jis įkalbinėja juos 
gyventi taikingai ir neskelbti karų. Vie
name kaime gyveno du papuasai, kurie 
ypatingai jo nekentė ir sumanė nužudyti.

Sužinojęs apie tai Miklucha-Maklajus 
pasiėmė su savim savo ištikimą draugą 
Tujų, atėjo į tą kaimą ir paklausė, kur 
yra Abui ir Malu (papuasai, kurie ren
gėsi jį nužudyt).

Papuasai pasižiūrėjo į vienas kitą ir 
palingavo galvomis: iš kur, girdi, Makla
jus žino mūsų žmonių vardus? Vienas 
papuasas pasakė: „Abui čia“.

— Pakvieskit čia ir Malu, — paprašė 
Maklajus.

Veikiai atėjo ir Malu. Pasisodinęs juos 
greta, Maklajus pasakė:

Rožytė išsigando ne juokais. Jai la
bai keistai pasirodė. Štai kas jai pasi
rodė, kad voras visa visa suvalgė, kas 
jos kambarėly buvo, ir laikrodį, ir lo
veles, ir kėdeles, ir staliuką, ir gėles, 
o gal ir mamytę. Juk jis toksai dabar 
drūtas yra! O gal dabar ir Rožytės su
valgyti atėjo.

— Ai! Gelbėkit, gelbėkit!
Kada Rožytė atmerkė akis ir smar

kiai tvėrėsi rankomis — ji nubudo. 
Mat, būta užmigusios. Bet dabar, vie
toje voro, priešais save pamatė Apoli
narą, kuris rankose vartė jos siuvinė
jamą nosinaitę. Vis tiek Rožytė pri
valėjo nubusti ir prakalbinti Apolina
rą, ar nebent atsakyti į klausimus.

Iš karto Apolinaras nepastebėjo, 
kad Rožytė jau nubudusi. Jis vis tebe
vartė rankose nosinaitę ir gėrėjosi siu
viniu.

— Rožyte, maželyte!... Na! Miego
jai?

Rožytę kalbina, kaip visuomet. Ji 
atsisėda ir žiūri į siuvinį Apolinaro 
rankose. Apolinaras pastebėjo tą.

— Gražiai siuvinėji, Rožyte. Kuo
met užaugsi, išmoksi labai gražiai siu
vinėti. Tu man viską, viską išsiuvinėsi. 
Tiesa?

Rožytė palenkia galvutę:
— Taip.
Bet Apolinaras neiškentė. Nors, 

tiesa, jis visai nenujautė, kam šis siu
vinėjimas skiriamas. Jis atkiša Rožy
tei siuvinį ir juokiasi:

— O kas čia, Rožyte, maželyte, 
bus?

Apolinaras tik dabar suprato, kam 
šis siuvinys skirtas. Tai jam pačiam. 
Ir jis juokiasi, glosto Rožytę.

Jis juokiasi ir Rožytė kartu. Gerai, 
kad nebereikia pasisakyti.

— Maklajus sužinojo, kad Abui ir Ma
lu nori jį užmušti. Maklajus atėjo pasi
žiūrėti į tuos, kurie nori jį užmušti. Jis 
mato, kad Abui ir Malu — negeri žmo
nės. Maklajus nieko blogo jiems nėra pa
daręs. Už ką gi juodu rengiasi jį užmušti? 
Bet, jei jau taip juodviejų nusistatyta, te- 
užmušie. Jis jaučiasi labai pavargęs. Todėl 
tuoj atsigulsiąs prie laužo ir užmigsiąs. 
Teužmušie jį, kai miegos, nes rytoj jis no
rįs išvažiuoti iš salos, kurioj dar yra to
kių negerų žmonių.

Visi tylėjo. O Maklajus įsisupo į ap
klotą ir užmigo. Papuasai be triukšmo iš
siskirstė. Seniai pradėjo sakyti Abujui ir 
Malu, kad jie negerai darą, kad Maklajus 
— geras žmogus. Tuodu sėdėjo, nulenkę 
galvas. Paskui tarė:

— Paimsime pačią riebiąją kiaulę ir 
nunešim rytoj Maklajui į palapinę. Tegu 
jis ją valgo, o paskui mums dovanos mūsų 
kaltę.

Kitą dieną jie taip ir padarė. Makla
jus susitaikė su jais, dovanojo po peilį, 
davė dar po gražią raudoną juostą ir aus
karus. Visų kaimų papuasai atėjo žiūrėt 
į tas dovanas ir stebėjosi, išgirdę, kad 
Maklajus pats buvo atėjęs į kaimą prašy
ti, kad Abui ir Malu jį užmuštų.

Po to įvykio buvo daug kalbų ir gin
čų. Visiems parūpo klausimas: kodėl 
Maklajus nebijo mirties?

Daugel sakė: „Todėl, kad žmonės nuo 
mėnulio nemirtingi; dėl to Maklajus ir ži
nojo, kad Abui ir Malu jo negalį užmušti“.

Bet niekas apie tai jo paties paklausti 
nedrįso, tik savitarpy ginčijosi.

Kartą Maklajus užėjo į Gorendų kai
mą. Įėjo į didelę palapinę, kurioj papuasai 
laikydavo savo ginklus ir susieidavo pasi
kalbėt, pasitart. Ten rado daug žmonių, 
kurie labai gyvai svarstė kažin kokį klau
simą. Tur būt, apie Maklajų, nes vos spė
jo jis pasisveikinti, kaip vienas senas pa
puasas paklausė:

— Maklai, pasakyk mums, ar tu gali 
mirti, kaip kiti kad miršta? O gal tu esi 
nemirtingas?

Ir visi papuasai pakėlė galvas ir pasi
ruošė išklausyti jo atsakymo.

Miklucha-Maklajus stengėsi visada sa
kyt tiesą. Jis dažnai visiems kartodavo: 
„Pats tikriausias pasauly dalykas yra są
žiningo, teisingo žmogaus žodis“. Papu
asai žinojo, kad jis teisingas žmogus. Jie 
net patarlę buvo sudėję: „Balan Maklai 
chudi“, tai yra — „Maklajaus žodis tei
singas“.

Kaip gi turėjo atsakyt Maklajus? Jei 
jis būtų pasakęs, kad esąs paprastas, mir
tingas žmogus, kaip ir jie visi, būtų nu
stojęs jų pagarbos. Dabar jie juk laikė jį 
ypatingu, nepaprastu žmogum, „žmogum 
nuo mėnulio“. O pasakyt neteisybės jis 
negalėjo. Nieko nesakydamas, jis kokią 
valandėlę vaikščiojo po palapinę. Paskui 
nusiėmė nuo sienos sunkią ietį, priėjo 
prie jo paklaususio papuaso, padavė jam 
tą ginklą ir pasakė:

(Bus daugiau).

GALVOSŪKIS.
Klausykit, broliai, štai koks dalykas: 
Nupiešta kriaušė ir baravykas.
Jei baravykui skrybėlę numausim, 
Tai vienu balsu visi mes bliausim:
— „Čia tikra kriaušė nupaišyta!“ 
Todėl prašau dar ir kitą, 
Penktą, šeštą ir dešimtą, 
O gal kas suras ir šimtą 
Panašių daiktų į kriaušę. 
Todėl garbanas sušiaušę 
Imkit savo galvas sukti!
(Tik prašyčiau nepatrūkti!) 
Pripaišykime daiktų, 
Į šią kriaušę panašių. 
Atlyginimą gausit tokį: 
Truputį mažesnį už lokį. 
Truputį didesnį už mešką. 
Už trečią daiktą — vieną tašką, 
Už ketvirtą — du taškai. 
Gal kam, rodos, per mažai, 
Bet už penktą — keturi, 
Šeštas daiktas — aštuoni. 
Už septintą — dvylika, 
Aštuntas — šešiolika.
Už dešimtą — dvidešimt, 
Vienuoliktas — trisdešimt. 
Kas nupiešit dvidešimtą, 
Taškų gausite jau šimtą. 
Taigi į darbą sušilę, sukaitę, 
Dirbkim rankoves aukštai pasiraitę!

Daugalonių Antanėlis.
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Pranešimų Pasaulio skautų šeimoj
skyrelis yra toks, kuri turi skaityti kiekvienas.

VANDENS KELIONIŲ REIKALAI

Mūsų skautų ir „Skautų Aido“ iniciatyva skatinti ke
liones Lietuvos upėmis ir ežerais davė puikių vaisių. Kiek
vieną vasarą vis dažniau ir dažniau sutinkame baidares vi
suose mūsų krašto kampeliuose. Keliaujama paskirai, gru
pėmis ir ištisais būriais; keliauja skautai, studentai, jauni 
ir seni. Jau nenuostabu, jei prie kurio nors miestelio su
tinki keliolika baidarių, o Nemune ties Kaunu kartais jų 
net „tiršta“. Du kartu buvo ruošiamos sudėtingos ir sun
kios lenktynės baidarėmis Rytų Lietuvos ežerais, Šventą
ją ir Nerimi.

Gaila, kad mūsų spaudoje mažai randame žinių apie 
vandens keliones, o jų dalyviai mažai rašo apie savo nuo
tykius ir išgyventus įspūdžius. O tokios informacijos, gy
vi aprašymai, labai svarbūs kitiems paskatinti ir padėti. 
Kiekvienas keliautojas turi, kaip sakoma, skinti kelią 
kitiems.

„Skautų Aidas“ 1933 metais buvo išleidęs trumpus 
kilometrinius upių aprašymus, kiuriais naudojosi mūsų bai
darininkai. „Mūsų vandens keliai“ seniai išparduoti ir da
bar ruošiama nauja laida. Per keletą metų buvo stengia
masi patikrinti, patobulinti toje knygutėje išspausdintą me
džiagą. Autorius su savo draugais praplaukė keletą įdo
mesnių maršrutų, bet nesuskubo patikrinti visų kelių; jam 
turi padėti kiti.

Pradėjęs ruošti naują „Mūsų vandens kelių“ laidą, 
kreipiuos į visus draugus — baidarininkus pagalbos: pasi- 
dalykit su manim savo žiniomis, papildykit ir pataisykit 
mano santraukas. Ypatingai būsiu dėkingas už šiuos 
maršrutus :

1) Duriai — Siesartis — Stirniai — Kirdeikiai — Tau
ragnai — Vajesiškis — Duseto ež. (lenktynių maršrutai!).

2) Kriauna — Sartai — Avilys —Zarasai.
3) Nemunėlis (Latvijos pasieniu), Apaščia.
4) Muša, Lėvuo, Kruoja, Daugyvenė.
5) Venta nuo Pavenčių ligi sienos ir aukščiau To

lučių.
6) Virvytė, Varduva, Vadakstis.
7) Minija aukščiau Mardosų ir žemiau Kartenos.
8) Jūra, Šešuvis, Šaltuona, Ežeruona, Ančia.
9) Akmena (Danė).

10) Šešupė, Širvinta, Višakis, Dovinė.
11) Didieji Dzūkijos ežerai; Dusia — Simnas — Žuvin

tas — Dovinė.
12) Varėnė — Merkys.
13) Strėva, Verknė, Jiesia.
14) Širvinta (Šventosios), Vivinta, Alauša.
15) Anykštis, Rubikių ež.
16) Šušvis (Nevėžio).
Pageidaujamos žinios: a) ar tinka upė baidarei ir ku

riuo metu; b) kokios yra kliūtys, ar sunku plaukti; c) 
įdomios, gražios ar svarbios lankytinos vietos; d) stovyk
lavimo sąlygos.

Naujoje „Mūsų vandens kelių“ laidoje bus duoti nauji 
maršrutai, ypač ežerais, taip pat keli sudėtingi maršrutai, 
kuriais plaukiant tenka baidares perkelti iš vieno baseino 
į kitą. Bus pridėti svarbiausių kelių žemėlapiai ir sche
mos. Įžangoje bus bendrų nurodymų h’ patarimų, kaip 
ruoštis kelionėms ir kaip elgtis kelionėse. Suprantama, 
bus ištaisytos pastebėtos klaidos ir atsižvelgta į įvykusius 
pakeitimus; seni maršrutai bus žymiai praplėsti.

Už visas žinias būsiu labai dėkingas. Panaudotus nu
rodymus pažymėsiu leidiny. Taigi, mieli mano draugai, 
neatidėliokit ir tuoj rašykit man savo pastabas. Leidinį 
pradėsime spausdinti netrukus. Prof. S. Kolupaila

SKAUTAI JAPONŲ IR KINŲ KARE.

Užsienių spauda neretai aprašo, kad kiniečiai, anglai ir ki
tų tautybių skautai, kurie yra Kinijoje, teikia pagalbą nuken- 
tėjusiems nuo karo miestų gyventojams. Esą sunku net įsi
vaizduoti, kiek daug veiklumo ir stropumo parodo skautai. 
Jie, rizikuodami savo gyvybe, nepaprastai rūpinasi miestuose 
sužeistais gyventojais, suteikdami jiems pirmąją pagalbą, mais
tą ir kita. Reikalui esant, sužeistuosius gabena į ligonines.

Kinų spaudoje dažnai pabrėžiami skautų nuopelnai, ir už 
tokį jų drąsumą bei pasišventimą tiek vyriausybės, tiek visuo
menės vardu karštais žodžiais išreiškiama jiems nuoširdžiausia 
padėka.

Kinijoj skautai visuomenės tarpe įgijo daug simpatijų; 
visur linksniuojamas skautų vardas ir džiaugiamasi jų atliktais 
darbais.

KAIP ANGLŲ SKAUTAI RUOŠIASI KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
PROGA PRADŽIUGINTI NETURTINGUS VAIKUČIUS.

Pas anglų skautus yra prigijęs gražus paprotys suteikti 
Kalėdų švenčių proga neturtingiems vaikams dovanėlių.

Artinantis Kalėdoms daugumas anglų skautų draugovių 
skiria keletą savaičių labdarybės tikslams. Per šį laiką tų drau
govių skautai savo giminių ir pažįstamų tarpe renka įvairius 
žaislus, dėvėtus rūbus, batus ir kt. Visi surinktieji daiktai ne
šami į draugovių buklus, kurie prieš Kalėdas atrodo lyg daiktų 
sandėliai. Kalėdų išvakarėse skautai aplanko neturtingai gy
venančias šeimas, įteikdami jų vaikams dovanėles, kas suteikia 
jiems didelį džiaugsmą.

Kitos draugovės per metus suruošia keletą pasilinksmini
mų bei koncertų ir už gautą pelną Kalėdų metu suruošia 
biednuomenės vaikams arbatėlę. Atvykę į arbatėlę vaikučiai 
būna apdovanojami ir pabuvę keletą valandų kartu su skau
tais, linksmi ir patenkinti grįžta namo.

SKAUTAI PADEDA IR POLICIJAI.

Kai kurių valstybių skautai gražiai bendradarbiauja su po
licija ir dažnai yra jos kviečiami vienu ar kitu atveju padėti.

Neperseniausiai viename Anglijos mieste dingo be žinios 
penkiolikos metų mergaitė. Tėvai, nesurasdami dukters, pra
nešė apie įvykį vietos policijai. Policija, negalėdama skirti tam 
ieškojimui daug laiko ir žmonių, pasikvietė talkon apie 100 
skautų. Skautai dingusios mergaitės stropiai ieškojo ir parodė 
daug sumanumo.

Kitas atsitikimas buvo Kinijoj. Neseniai prasidėjusiame 
kinų ir japonų kare vieną dieną buvo iš orlaivių bombomis 
apmėtytas Šanchajus. Jo gatvėse krito apie 1400 žmonių. Po
licija, vietos skautų padedama, apie 9 valandas dirbo, kol su
rinko visus lavonus bei sužeistuosius ir nugabeno juos į skirtą 
vietą. Čia skautai pasirodė nepaprastai drąsūs. Esą baisu, bet 
kartu ir džiugu žiūrėti, kai 12 ir kiek daugiau metų skautukai, 
bomboms iš orlaivių krentant, eina gatvėmis, nesigailėdami sa
vo gyvybės, gelbėti ten gulinčių sužeistųjų.

Tiek policija, tiek bendrai visuomenė tokia skautų pagalba 
yra labai patenkinta ir reiškia jiems daug simpatijų.

Čia suminėtas tik vienas kitas pavyzdys, bet kaip iš už
sienio skautiškos spaudos matyti, jų būna daug.

Skautas vytis K. Tr.

GALUTINAI NUSTATYTA SKAUGIŲ UNIFORMA.

Jau priimtas ir patvirtintas pataisytasis skaučių uniformos 
projektas. Š. m. „Vadovės“ 3 nr. bus įdėtas skaučių uniformos 
aprašymas ir pavyzdys.

MEDŽIAGA SKAUČIŲ UNIFORMAI.

Vyr seserijos vadijos ūkio skyrius praneša visoms skau
tėms, kad bus pagaminta specialiai skaučių uniformai skirta 
dengiamosios spalvos medžiaga. Todėl skautės prašomos nesku
bėti uniformų siūti. Ypač prieš tautinę stovyklą svarbu susirū
pinti uniformų vienodumu ir gražumu.
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IS IAIHIIAIA KAMPELIS
• Vytautui Miniotui. Rašai nežinąs 

kodėl nebegauni „Skautų Aido“ ir sakai 
laukiąs, kad vėl pradėtų Tave lankyti.

Negavai dėl to, kad išsikėlęs iš Suki
lėlių gatvės į Basanavičiaus gatvę nepra
nešei administracijai savo naująjį adresą 
ir dėl to paštas grąžindavo mums laikraštį 
atgal. (Žiūr. „Sk. A.“ Nr. 19, psl. 436).

• Sakalo Akiai. Eilėraščius gavome, 
bet atidėjome ateinantiems metams. Kaip 
bespausdinsime „Rudens motyvus“, jei 
jau nebe lapai byra, bet sniegulės me
džius kloja.

• Kas kaltas, jei „Skautų Aide“ pasi
taiko klaidų? Mūsų bendradarbis Ant. 
Umbr. rašo:

„Niekaip negaliu suprasti, ar aš esu 
tiek užsisvajojęs, kad rašydamas kores
pondencijas ir norėdamas antraštėje pa
rašyti „Ukmergės skaučių tuntas“, para
šau „Utenos skaučių tuntas“, ar ponas 
Redaktorius ir ponia Redakcija esate tiek 
įsimylėję Utenos skaučių tuntą, kad vietoj 
Ukmergės visuomet rašote Utenos ir Ute
nos... Ta meilė Utenai pareikšta „Sk. A.“ 
367 ir 436 puslapiuose. Labai džiaugčiau

si, kad pro savo akinius galėčiau pama
tyti 20 nr. 456 ar 464 psl. raudonu rašalu 
klaidų atitaisymą“.

Kadangi rankraščiai jau sunaikinti, ne
begaliu patikrinti, kuris iš mudviejų jau
čiame daugiau simpatijų Utenos skaučių 
tuntui. Aš, žinoma, norėčiau, kad garbė 
būti taip labai įsimylėjusiu ir išsiblaškiusiu 
man tektų, nes tuomet turėčiau pagrindo 
manyti esąs labai įžymus žmogus, lygus 
tiems, kurie dėl savo išsiblaškymo kiau
šinį rankoje laikydavo, o laikrodį puode 
virdavo... Tačiau galimas dalykas, kad aš 
be reikalo džiaugiuosi. Korespondencijų, 
kur vietoj Ukmergės nurodytas Utenos 
skaučių tuntas, autorius, atrodo, yra tokio 
amžiaus, kad rašydamas apie vieno tun
to skautes gali galvoti apie kito...

• A. Tėvynaičiui. Korespondencijos 
„Iš skuodiečių veiklos fronto“ nededame, 
kadangi anksčiau gavome iš kito bendra
darbio tos pačios sueigos aprašymą.

• A. Venciutei. Atsiųstieji eilėraštu
kai neblogi. Gal būt, kai kuriuos išspaus
dinsime progai pasitaikius.

-J J.Juzė’ . • . .
SP/^.-į.j ragas »/ KALĖ- ■./V bVENTEMu.
jau atspausdinti. Atvirukus nu
paišė dail. V. Kosciuška, klišes ga
mino „Vagos“ cinkografija, o 
spausdino „Vilniaus“ spaustuvė.

Atvirukai keturiy rūšią. Kaš
tuoja po 15 centy. Draugovės, ku
rios nori gauti platinti, tuojau 
terašo skautišku reikmenių tieki
mo skyriui kiek atsiysti.

TURĖSIME SAVO KIŠENINĮ 
KALENDORĖLĮ.

„Skauty Aidas“ išleidžia mažą 
•kišeninį kalendorėlį, skirtą tauti- 
niy stovyklą propagandai. Viršelį 
nupaišė dail. V. Kosciuška.

Kalendorėlis bus tokio formato, 
kad lengvai tilps ir į paties ma
žiausio mūšy broliuko ar sesutės 
kišenėlę. Ir kaštuos tiek, kad bet 
kokio didumo „kišenei“ būtą įper
kamas — tik 10 centy. Išeis dar 
šiemet, prieš Kalėdas.

E-AME'IAIJSI NEIIIMA*

Nr. 1. Prašau paaiškinti, kaip siųsti 
„Skautų Alde“ spausdinamus uždavinių 
sprendimus, nes nuo ateinančių metų pra
džios noriu pradėti juos spręsti. Retkar
čiais atsiųsčiau uždavinių ir rašinių.

Svyruonėlis.
- Ats. Uždavinių sprendimus redakci
jai reikia siųsti tik tuomet, kada yra ruo
šiamas jų sprendimo konkursas. Šiaip 
nėra prasmės siuntinėti. Kiekvieno už
davinio sprendimas yra paprastai spaus
dinamas artimiausiame „Skautų Aido“ 
numery, todėl kiekvienas gali palyginti, 
ar teisingai išsprendė.

Kur siųsti „Suk galvą“ skyriui me
džiagą, rasi paaiškinta „Skautų Aido“ Nr. 
19 „Redaktoriaus kampely“.

Nr. 2. Ar galima gauti administraci
joje pirkti senų „Skautų Aido“ komplek
tų ir kiek kaštuoja? G.

Ats. Galima, tik ne visų metų. Kai- 
kurių metų ne visus numerius beturime. 
Kaina priklauso nuo to, kokių metų 
komplektą nori pirkti. Parašyk. Kai ad
ministracija pabaigs skubesnius darbus, 
paskelbsime, kokių metų „Skautų Aido“ 
komplektų dar galės gauti ir kiek kuris 
kaštuos.

Nr. 3. Kas iš skautų turi teisės ne
šioti ant bliuzės viršum kišenės tautinę 
juostelę su užrašu „Lietuva“? G.

Ats. Tokia juostelė dėvima tada, kai 
skautas vyksta į užsienį su reprezentaci
niais vienetais į tarptautines ar tautines 
skautų stovyklas. Taigi tokią juostelę gali 
dėvėti prie uniformos tas, kas vyksta į už
sienius uniformoje. Dabar jau baigiamos 
ruošti uniformos dėvėjimo taisyklės, ku
riose šis reikalas bus numatytas.

Nr. 4. Kiek kaštuoja 2—3 asmenims 
palapinė? G.

Ats. Tai priklauso nuo to, kokios me
džiagos palapinė, pirkta iš užsienio ar 

Lietuvoje gaminta, kaip pasiūta ir kt. 
Skautiškų reikmenių tiekimo skyriuje vi
dutiniško gerumo tokia palapinė kaštuo
ja apie 80 lt.

Nr. 5. Mano skautės liudijimas š. m. 
spalių mėn. 14 d. yra pavogtas. Kaip ga
liu gauti kitą liudijimą? Esu paskira skau
tė, gyvenu Klaipėdos krašte. H. P.

Ats. Pirmiausiai reikia paskelbti 
„Skautų Aide“ apie liudijimo žuvimą. 
Skelbimas kaštuoja 2 lt. Paskiau kreiptis

Iškylaudamos įgijam 
daug patyrimo,

(Iš albumo „Mūsų gyvenimas vaizduose“, kurį gaus 1938 m. prenumerato
riai, skyriaus „Mes iškylaujam“). A. Laučienės nuotr.

KALĖDINIS „SKAUTŲ AIDO“ 
NUMERIS

išeis šio mėnesio 21 d., nes mes 
norime, kad šventėms kiekvienas —— 
jį gautą.

Tiems, kurie neužsiprenumeravo 
ateinantiems metams, kalėdinis 
numeris bus paskutinis.

į artimiausią skaučių tuntininkę. Apskri
tai, paskiri skautai turi įsiregistruoti ku
riam nors tunte ir palaikyti ryšį nors 
laiškais.

bet kai galvą skauda 
verkti noras ima ...

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