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Kristaus gimimo švenčių 
proga savo mieliesiems 
skaitytojams, bendradar
biams ir visiems „Skautų 
fLido" bičiuliams siunčiame 
nuoširdžius skautiškus svei
kinimus

Redakcija. ir administracija.

OFICIALINĖ DALIS
L 

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS TARYBOS 
PIRMININKO ĮSAKYMAI.

Nr. 21.
Kaunas, 1937 m. lapkričio mėn. 19 d.

§ 1-
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 23 str. 

ir tarybos pirmijos nutarimu, iš Marijampolės skaučių 
tunto Seinų skaučių vietininkijos steigiu Seinų skaučių 
tuntą.

§ 2.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 23 str. 

ir tarybos pirmijos nutarimu, steigiu Raseinių skaučių 
tunto Jurbarko vietininkiją.

§ 3.
Sėinų skaučių tunto ir Raseinių skaučių tunto Jur

barko vietininkijos sudėtį paskelbs seserijos vadė.
Vyr. sktn. J. Alekna, 

Tarybos Pirmininkas.
Vyr. sktn. A. S a ui ai t i s, 

Tarybos Sekretorius.

Nr. 22.
Kaunas, 1937 m. lapkričio mėn. 22 d.

§ L
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 23 ir 

35 str. ir tarybos pirmijos nutarimu, steigiu Rasei
nių rajono vadiją.

§ 2.
Raseinių rajono vadijai priklauso:
a) Raseinių skautų tuntas,
b) Raseinių skaučių tuntas,
c) Raseinių skautų tunto Jurbarko vietininkiją ir
d) Raseinių skaučių tunto Jurbarko vietininkiją.

—— 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.

21 (192) nr. / Kaunas, 1937 m. gruodžio m. 25 d. / XV metai

§3.
Raseinių rajono vadu skiriu 3 pėst. Vytauto Didžiojo 

pulko pulkininką leitenantą Juozą ŠLEPETĮ.
Vyr. sktn. J. Alekna, 

Tarybos Pirmininkas:
Vyr. sktn. A. S au l a i t i s, 

Tarybos Sekretorius.

II.
LIETUVOS SKAUČIŲ SESERIJOS VADĖS 

ĮSAKYMAI.
Nr. 37.

Kaunas, 1937 m. lapkričio mėn. 25 d.
Pasirėmus L. S. S. Tarybos Pirmininko 1936 m. įsa

kymu Nr. 8 § 1, skiriu vyriausios seserijos vadijos jau
nesniųjų skaučių skyriui šias bendradarbes:

1. skautininkę Mariją GUDAITIENĘ,
2. vyr. skiltininkę Oną KAZAKAITYTĘ,
3. skautininkę Mariją BARNIŠKYTĘ,
4. vyr. skiltininkę Feliciją BOGUSLAUSKAITĘ.

Sktn. K. Žilinskienė, 
Seserijos Vadė.

Sktn. E. Rudienė, 
Vadeiva.

Nr. 38.
Kaunas, 1937 m. lapkričio mėn. 25 d.

Pasirėmus L. S. S. Tarybos Pirmininko 1936 m. 
įsakymu Nr. 8 § 1, skiriu vyriausios seserijos vadijos 
vandens skaučių skyriui šias bendradarbes:

1. vyr. skiltininkę Galiną LORENCAITĘ,
2. vyr. skiltininkę Genę BALSYTĘ.

Sktn. K. Žilinskienė, 
Seserijos Vadė.

Sktn. E. Rudienė, 
Vadeiva.

(Tęsinys viršelio III puslapy).

PAMESTI LIUDIJIMAI.
Pamestas L. S. S. nario liudijimas ser. I Nr. 2966, išduotas 

1935.VIII.24 Tauragės r. tunto sk. Pranui Kurlinkui. Radus 
siųsti skautų brolijos vyriausiai vadijai.
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Vyr. skiltn. Ir. Fridmanaitė. J u i- g. Strakšys.

CKatėdų. cimeial

Sužibo Betliejaus žvaigždė danguje, 
Tai gimė Karalių Karalius.
Suskambo angelų giesmė žemėje — 
Ramybė žmonėms geros valios!

Ateina Betliejun žvaigždės vedami
Trys išminčiai su dovanomis:
Sidabrą ir auksą jie Jam duodami 
Palinksta žilomis galvomis...

Brolau! Ne sidabro ar aukso turtus
Tu gimusiam Kristui duosi.
Geriausia dovanėlė Jam bus —
Jei savo širdį tu Jam paaukosi!

CKalėdų natfį
s

Jau gieda žemė „Gloria in excelsis“, 
Kažkur už girios gaudžia varpas 
Taip tyliai, tyliai, rodos, žvaigždės kelsis 
Su uosiais ten prie vartų.

Sukils ir snaigės baltoj palaukėj, 
Pasveikins šventą naktį beržai, ievos — 
Atėjo gandas, gandas giriom plaukė, 
Jog gimė Kristus — Dievas.

O ten prie ežero dar meldžias girios
Taip tyliai, tyliai, rodos, žvaigždės kelsis...
Krūtinėj kažin kas džiaugsmu nusviro 
Ir gieda „Gloria in excelsis“.

♦ REEAECBJCS PASECCEJE ♦
MES IR KALĖDOS.

Kalėdos! Koks tai brangus ir ma
lonus žodis kiekvienam krikščioniui. 
Kas Kalėdų nelaukia, kas jų sulau
kęs nesidžiaugia? Ir ne tik mūsų 
brangiojoje Lietuvoje žmonės uoliai 
ruošiasi Kalėdas sutikti ir džiaugiasi 
joms atėjus, bet visam krikščioniš
kajam pasauly milijonai žmonių tais 
pačiais jausmais gyvena. Kalėdos 
mums tiek brangios, kaip ir pats 
Kristus.

Kodėl visi taip labai Kalėdas bran
gina, labiau už visas kitas šventes 
vertina. Norėdami į šį klausimą at
sakyti, turime savo mintimis persi
kelti į tuos laikus, kurie buvo prieš 
porą tūkstančių metų, ir pažiūrėti, 
kaip atrodė anų laikų pasaulis. Tai 
įsivaizduoti nelengva, bet pamėgin
sime — juk esame jauni ir mūsų 
vaizduotė laki!

Įsivaizduokime, kad mes, kaip tas 
Dikenso „Šykštuolis Skrudžas“, apie 
kurio Kalėdų kelionę, tur būt, visi 
skaitėte, su kokia nors gerąja dvasia 
skrajojame po pasaulį, kuris buvo 
prieš du tūkstančius metų. Kaip 
mes nustebtumėm pamatę, kad visur, 
kur nepasisukame, žmonės yra pa
sidaliję į du luomus, atskirtus ne
peržengiamos bedugnės. Vieni jų 
— mažuma — viso ko viešpačiai, 
paskendę didžiausioje prabangoje (ir 
daugelis jų neaprašomam ištvirkime), 
o kiti, kurie sudaro daugumą, pir
mųjų vergai, mažiau už gyvulius 
vertinami, braidžioją ašarų ir krau
jo jūrose!

Atsiduriame tų laikų pasaulio kul
tūros centre — Romoje. Štai, didin
gasis Kolizėjus, kuris atstojo romė
nams mūsų dienų teatrą. Jis pilnu
tėlis romiečių, pradedant cezariu, 
baigiant paprasčiausiu užtiberio 
kvartalo driskiu. Arenoje kaujasi 
gladijatoriai — žmogus žudo žmogų. 
O romėnai, patenkinti reginiu, ploja 

ir šaukia, kad beveik dreba Kolizė- 
jaus sienos.

Einame toliau. Pasiekiame žavin
gus cezario sodus. Puikus prūdas, 
pilnas įvairiausių žuvų. Ir štai pa
matome, kaip tos žuvys penimos 
vergais. .. Nukrečia mus šiurpulys, 
užsidengiame akis ir bėgame kuo 
greičiausiai tolyn.

Atsipeikėję pamatome besą pui
kiame parke. Tolumoje matyti gra
žiai apšviestos alėjos, pilnos žmonių. 
Liepsnoja kažkokie stulpai. Prieina
me artyn ir sustingstame iš siaubo — 
prie jų priraišioti dega nusmaluoti 
gyvi žmonės. ..

— Grįžkim atgal, į šiuos laikus. 
Daugiau nebegalime žiūrėti! — mal
daujame mes dvasią palydovą.

Tokių tai dalykų dėdavosi tų lai
kų pasaulyje, kada suskambėjo gies
mė „Ramybė geros valios žmonėms 
žemėje“. Labai, oi labai buvo reika
lingi ramybės anais laikais geros 
valios žmonės. Ir nuo Kristaus gi
mimo daug kas pasikeitė gerojon 
pusėn. Štai dėl ko žmonės džiau
giasi švęsdami Kalėdas. Mums sun
ku teisingai įvertinti Kalėdų šven
čių reikšmę, nes tie laikai, kuriais 
žmonės nežinojo Kristaus paskelbto
sios moralės, perdaug mums tolimi.

Kai ateina Kalėdos, džiaugiasi visi. 
Tik, deja, ne visi žino kodėl, nevisi 
šį džiaugsmą supranta taip, kaip rei
kia. Daugelis Kalėdų džiaugsmą pa
reiškia taip, kad paskiau skaitome 
laikraščiuose, jog policijai teko su
rašyti pundus protokolų, ligoninės ir 
kalėjimai papilnėjo. . .

Beveik du tūkstančiai metų pra
slinko nuo to laiko, kaip Kristus pa
skelbė savo meilės moralę. Ar šian
dieną jau viešpatauja pasaulyje tai
ka ir ramybė? Ne! Nelyginsime šių 
dienų gyvenimo su laikais prieš 
Kristaus gimimą, tačiau turime su
tikti, kad Kristaus idėjos pasaulyje 

dar tiek neįsigalėjo, kiek reikia. Ne
seniai praūžęs pasaulinis karas, da
bar vykstą netolimoje Ispanijoje ir 
tolimojoj Kinijoj karai ir tūkstančiai 
kitų šių dienų gyvenimo reiškinių 
ryškiausiai liudija, kad pasaulyje 
dar nėra reikiamos ramybės ir tai
kos. Priešingai, vis daugiau atsiran
da tokių, kurie skelbia, jog turi vieš
patauti ne teisė, bet jėga, jų valia.

Ir šiandien, kaip ir prieš du tūks
tančius metų, geros valios žmonės 
trokšta taikos ir ramybės. Kaip ją 
rasti, kur ji glūdi? Apie tai tektų 
gana daug kalbėti, ko, deja, šiandieną 
padaryti negalime. Visur žmonės ra
mybės ieško. Vieni, kaip tas di
dysis Dantė prieš 600 m. kad darė, 
norėtų ją rasti atsiskyrę nuo pasaulio 
tarp vienuolyno sienų, antri bažny
čioje, treti teatre ar kokioje nors 
meno galerejoje, o yra tokių, kurie 
jos ieško prie degtinės stiklelio ar 
kitais kuriais tolygiais būdais.

Ir ramybės neranda, arba randa 
tik laikiną, nes ne čia reikia jos 
ieškoti. Ramybės reikia ieškoti sa
vo sieloje! Keno sąžinė tyra, to sie
loje viešpatauja ir visuomet viešpa
taus harmonija ir ramybė. Negrynai 
sąžinei esant, nerasi tikros ramybės 
nei vienuolyne, nei bažnyčioje, nei 
kurioje nors meno šventovėje, o apie 
kitus būdus, kuriais žmonės nori 
sielą nuraminti, ir kalbėti netenka. 
Ir kuo daugiau bus pasaulyje geros 
valios žmonių, tuo greičiau įsivieš
pataus jame taika ir ramybė. Taigi 
kiekvieno mūsų pareiga būti geros 
valios žmogumi.

Kaip gali tapti tokiu žmogumi? Į 
šį klausimą atsakymą duoda vienas 
skautų įsakymų, kuris sako: „Būk 
rytoj geresnis, kaip vakar buvai ir 
šiandieną esi“. Kalėdų šventės puiki 
proga prisiminti, ar tinkamai vyk
dome šį dėsnį gyvenime.

f TSR va!st 
uę .pa bu kine 
I 'fru?: išteki 
t__________
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PADARYK SYKĮ GERĄJĮ DAR
BELĮ. .. SAU PAČIAM.

Kas dieną darome geruosius darbe
lius kitiems. Dabar atėjo laikas pa
daryti vieną tokį darbelį sau. Su 
šiuo numeriu siunčiame anketą 
„Koks turėtų būti „Skautų Aidas“ 
1938 metais?“ Rūpestingai, neatidė
liodamas rytojui, užpildyk šią anke
tą, prilipdyk už 5 centus pašto ženk
lą (jei gyveni Kaune, tik už 2 cent.) 
ir tuojau išsiųsk ją mums. Tuo pa
darysi dvigubą gerąjį darbelį — re
dakcijai ir sau.

Mes nesykį įvairiomis progomis 
esame pabrėžę, kad mes stengiamės 
ir stengsimės ateityje laikraštį tvar
kyti atsižiūrėdami skaitytojų daugu
mos pageidavimų. Tiesa, nemaža 
rimtų pageidavimų dėl daugelio kliū
čių negalime įgyvendinti arba juos 
įgyvendiname siauresniu mastu, kaip 
daug kas norėtų. Tačiau vistik daug 
ką galime padaryti. Dėl to mums, 
tobulinant laikraštį, labai svarbu ži
noti, kaip į jį žiūri ir ko nori skai
tytojai.

Dažnai mes gauname iš skaityto
jų laiškų, kurie kelia naujus suma
nymus, pageidavimus. Tačiau tai 
tėra tik paskirų skaitytojų balsai, o 
mums labai svarbu žinoti skaity

KUO VĖLIAU UŽSISAKYSI „SKAUTŲ AIDĄ“, TUO MAŽIAU TURĖSI PA
GRINDO PYKTI, JEI PIRMUOSIUS NUMERIUS GAUSI GEROKAI SUVĖLUO

TUS ARBA NET VISAI JŲ NEBEGAUSI.

Metų pradžioje administracija paprastai turi tiek daug darbo, kad reikia dirbti 
net naktimis. Sunku suspėti išpildyti laiku gautus užsakymus. Tai ką bekalbėti 
apie gaunamus tada, kai jau reikia laikraštį siųsti. Reikia žinoti, kad laikraščio iš- 
ekspedijavimas nėra taip jau paprastas dalykas, kaip daug kam gal atrodo. Reikia 
laikytis paštų nustatytos tvarkos, kuri reikalauja, kad viskas būtų padaryta laiku 
ir pagal nustatytus reikalavimus.

Tai viena. Antra — nežinodami, kiek turėsime naujų prenumeratorių, neži
nome, kiek reikia spausdinti pirmųjų numerių. Didelės atsargos dėl tų, kurie vėli
nąs! laikraštį užsisakyti, spausdinti negalime, nes tai mums nuostolinga. Dėl to mes 
negalime užtikrinti, kad tie, kurie gerokai pavėluos laikraštį užsisakyti, gaus pir
muosius numerius. Skaitytojus prašome neatidėlioti laikraščio užsisakymo, o pla
tintojus — tuoj siųsti gautus užsakymus.

tojų daugumos nuomonę apie 
laikraštį ir jų norus. Iš to ir išplau
kia pirmas mūsų prašymas — atsa
kykite į šią anketą visi. 
Mums yra brangi kiekvieno nuomo
nė. Iki šiol į tokias anketas žymi 
skaitytojų dalis neatsakydavo. Norė
tumėm, kad šiemet būtų kitaip.

Tačiau jei ir beveik visi į anketą 
atsakys, bet jei atsakymai nebus ap
galvoti ir visiškai atviri, nedaug 
mes teturėsime naudos. Klystų, kas 
manytų, kad nepatogu atvirai pasi
sakyti apie laikraščio trūkumus 
dėl to, kad tai galėtų būti nemalonu 
tiems žmonėms, kurie tvarko laik
raštį. Pirmiausiai, visi mes esame 
žmonės neambicingi. Be to, esame 
pripratę būti skaitytojų ir bendra
darbių barami.. . Todėl jei kas ir 
gerokai mus pabartų, nepyksime ir 
neužsigaušime. Kad kiekvienas ga
lėtų atvirai pasisakyti, anketoje ne
reikalaujama pasirašyti pavardę. Tai 
padaryti gali tik tie, kurie nori. Taigi 
mūsų antrasis prašymas — para
šyk savo nuomonę visiš
kai atvirai!

Jei šiuos du mūsų prašymus sąži
ningai išpildysi, būsi atlikęs savo 
skautiškąją pareigą, kuri pirmoje ei
lėje atneš naudos tau pačiam — 
„Skautų Aidą“ galėsime patobulinti.

CJškylai į ^U^ulėnį 
p eis įm inti

(Skiriu skautu Šefo pavaduotojui 
didžiai gerbiamam d-rui Aleknai).

Skautai, nėr pas jus senatvės, 
Nors žilų galvų matyti... 
Su jumis sparnais jaunatvės 
Taip malonu paskraidyti!

Žalios pievos — jūsų stalas, 
Tačiau sviestainis jūs skanus. 
Tik tas vėjas, kad jį galas, 
Skriaudžia skautus mažiukus.

Jis nuo duonos pučia sūrį...
— Sese! Duoną sviestu tepk! — 
Daugel darbo sesės turi:

— Sese, virk! sesute, kepk!
Štai ir darbas prasidėjo — 
Dirba brolis ir sesuo.
Darbą dainos palydėjo;
Virto vasara ruduo.

— Auk, medeli! —
Aidi jau daina lauku,
Aidi ežeru ir slėniu,
Aidi pievomis ir mišku.

— Auk, medeli, puošk sodybą, 
Šefo džiaugsmui auk, stiprėk: 
Budi jis tautos sargyboj — 
Tu ramybei jo budėk!

Mūsų rankų pasodintas, 
Auki didelis, gražus!
Mūsų Šefui tu priminki
Skauto širdį ir jausmus!

Tegyvuoja Tautos Vadas!
Tegyvuoja Lietuva! — 
Baigias iškyla — paradas: 
Nuleista jau vėliava.

Jau saulutė nusileido, 
Temsta vakaras ramus.
Su dainomis, linksmu veidu
Drožia skautai į namus.

Skautai, broliai! kaip malonu 
Jūsų šeimą man matyt!..
Su jumis sparnais svajonių 
Dar norėčiau paskraidyt...

Dim. kpt L. Žukauskas.
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_ K. Laucius.

'fy*. C>4m&ulcas
'P.a.s tuos, kuhio. pasbufJŽą, iūt &ūt, suoM^yifcwxtl (Lietuvius skautus

(Tęsinys iš Nr. 20).

Pas tas, kurios lietuvaites moko ir 
žagariškių vyšnias augina.

— Seserys pranciškietės prašė jumis 
pas jas atgabenti, — pasakė vieną die
ną p. Dargis, ir susodinęs mus į savo 
mašina nuvežė mus i netoli nuo Pitts- ir *•

burgo esantį seserų pranciškiečių vie
nuolyną ir mergaičių aukštesniąją mo
kyklą.

Seserys pranciškietės, kurių Ameri
koje yra apie 200, yra vienuolės mo
kytojos. Pačios išlaiko aukštesniąją 
mergaičių mokyklą, esančią vienuoly
ne, ir 18 pradžios mokyklų įvairiuose 
Jungtinių Amerikos Valstybių mies
tuose. Valdžios pradinėse mokyklose 
mokytoja gauna 150 dolerių algos per 
mėnesį, o mokytoja vienuolė, dirbanti 
tą patį darbą privatinėje mokykloje, 
šešis syk mažiau — 25 dolerius. Ir pra
gyvena iš tokio atlyginimo. Iš jų tikrai 
vertėtų pasimokyti, kaip reikia taupiai 
ir kukliai gyventi.

Šv. Pranciškaus seserų vienuolynas 
yra be galo gražioje vietoje, ant dide
lės kalvos, nuo kurios matyti plačios, 
kalvotos apylinkės. Turi 33 ha žemės, 
puikius rūmus ir sodną. Sodne auga 
apie 400 kelmų vynuogių, net 104 rū
šys kitų vaisinių medžių ii’ — žagariš
kių vyšnių, kurias augina garsios sa
vo vyšnynais Žagarės (Šiaulių apskr.y 
apylinkių gyventojai. Vienuolynas ir 
žemė kaštavo apie 166.000 dolerių. Vis
kas įgyta iš aukų.

Mus sutiko ir viską aprodė sesers 
perdėtinės, kuri tuo metu buvo išvy
kusi, pavaduotoja, labai maloni sesuo 
Paula. Apžiūrėjome rūmus, mokyklos 
patalpas. Valgykloje ant sienų lietu
viški parašai, kambariuose lietuviški 
paveikslai. Viena sesuo dailininkė ir 
įvairių paveikslų pripaišo, kita, vardu 
Gabrielė, paukščių iškamšas daro, tre
čią nuėję į bažnytėlę radome atsiklau
pus duris bedažančią.

Vienuolyne yra mergaičių aukštes
nioji mokykla, kurią lanko apie 100 
mokinių. Vienos ten gyvena, o kitos 
ateina iš apylinkių. Mokslas esąs taip 
pastatytas, kad šią mokyklą baigus pri
ima į kiekvieną koledžą be jokių pa
pildomųjų egzaminų. Kadangi mokestį 
už mokslą nedidelį teima, išsilaikyti 
sunku. Sykį per metus sesers ruošia 
„pikniką“ (gegužinę), kokius 200—300 
dolerių aukų per metus surenka mo
kinių tėvai. Taip ir verčiasi.

Aprodžiusi mums vienuolyną ir mo
kyklą, pavaišinusi labai gardžia vaisių 
sunka ir apdovanojusi fotografijomis ir 
mokinių išleidžiamais metraščiais, se
suo Paula atidavė mus vienuolyno ka
peliono kunigo Skripkaus „globon“. 
Apie šį žmogų kiekvienam skautui pra
vartu daugiau sužinoti, nes iš jo pa
vyzdžio galima daug ko pasimokyti.

Kun. Skripkus kilęs iš Žagarės. 
Amerikoje seniai jau gyvena. Vienuo
lyne yra kapelionu. Bet tai tik jo ofi- 
cialinės pareigos. Faktiškai jis yra ten 
ir ūkvedys ii’ šeimininkas ir juodadar
bis darbininkas. Jis susodino ir užau
gino sodą, su vienu darbininku (senu 
žemaičiu) maždaug per du mėnesius 
iškasė didžiulį prūdą, kuris dabar pil
nas žuvų, imančių iš žmogaus rankų 
maistą. Pasistatė sau gyventi puikų 
namuką, kitą tokį pastatė atvykstan
tiems į vienuolyną svečiams sustoti. 
Beveik visus vienuolynui ir mokyklai 
reikalingus baldus padarė jis pats. Net 
du labai gražius altorius bažnytėlei pa
darė. Ir staliaus amato niekur nesimo
kė. Turi įsirengęs dirbtuvę ir ten visą 
atliekamą laiką praleidžia, dirbdamas 
reikalingus baldus. Žinoma, tai žmo
gus gabus, bet sykiu iš jo kiekvienas 
gali pasimokyti darbštumo. Pačios se
sers sako, kad joms būtų labai sunku 
verstis, jei nebūtų kun. Skripkaus. 
Žada jis atvažiuoti į Lietuvą. Būtų la-

„...trečią nuėję į bažnytėlę radome atsi
klaupusią duris bedažančią“. 

bai puiku, jei galėčiau jį supažindinti 
su jumis mūsų tautinėje stovykloje!

Pas „lietuvių kambario“ šeimininkę.
Daugumas, tur būt, girdėjote, kad 

Pittsburgo universitetas nori įrengti 
savo rūmuose įvairių tautų kambarius, 
kurie būtų būdingi kiekvienos tautos 
reprezentantai. Dr-ė Baltrušaitienė 
daug rūpinasi lietuvių kambario įren
gimu. Dėl to vieną dieną ji nusigabeno 
mus į Pittsburgo universitetą parodyti 
ir supažindinti su tų įvairių tautų kam
barių tvarkytoja p. Mitchell, kuri 1935 
metais buvo atvykusi į Lietuvą.

Tikrai vertėtų papasakoti, kaip at
rodo Pittsburgo universitetas, jei būtų 
daugiau vietos. Deja, negalima. Iš oro 
žiūrint jis daugiau panašus į bažnyčią, 
kaip į šiaip rūmus. Turi keliasdešimt 
aukštų bokštą. Mes buvome pasikėlę į 
32-ą aukšta ir šis, rodos, dar nebuvo 
paskutinis...

Lietuvių kambarys dar neįrengtas, 
todėl jį pamatyti neteko. Bet už tai 
apžiūrėjome dalį jam skirtų eksponatų, 
braižinius ir kt. Ponia Mitchell nuosta
biai maloni moteris. Puikiai kalba vo
kiškai; gerai susipažinusi su Lietuva. 
Mums labai nuoširdžiai viską aprodė, 
klausinėjo dėl turimo projekto kamba
riui įrengti mūsų nuomonės, teiravosi, 
ko dar reikėtų. Iš viso ko buvo matyti, 
kad ji visa siela atsidavusi savo dar
bui ir norėtų, kad lietuvių kambarys 
būtų įrengtas kuo geriausiai.

Kauno niekumet nepamiršianti ir į 
Lietuvą būtinai dar sykį atvažiuosian
ti, nes Lietuva — žavingas kraštas. Tu
rinti draugų čekoslovakų, kurie susi
žavėję Lietuva ir sakė važiuosią į ją. 
Įprašė parvežti daugeliui jos pažįsta
mų Kaune linkėjimų.

Smagu buvo praleisti keletą valan
dėlių pas tokią nuoširdžią mūsų tau
tos bičiulę.

Pirmą syki Amerikoje „radijuojame“.
Amerikoje yra labai daug įvairių ra

dijo stočių. Kai kuriuose miestuose lie
tuviai mažesnėse stotyse išnuomoja po 
pusvalandį ir ruošia lietuviškus pusva
landžius. Tų pusvalandžių programa 
susideda daugiausia iš skelbimų ir lie
tuviškų patefono plokštelių muzikos. 
Šie lietuviški pusvalandžiai daug pa
deda išlaikyti Amerikoje lietuvybę.

Pittsburge lietuviškus pusvalan
džius turi ir minėtasis p. Dargis. Lie
pos mėn. 18 d. nusigabeno mane ir
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Ponia Mitchell rodo mums lietuvių kam
bario projektus. Su skrybėle dr. Baltru

šaitienė.

skautininką Vainauską i savo pusva
landį „paradijuoti“ (tokį terminą var
toja kai kurie amerikiečiai lietuviai). 
Patransliavome keletą atsigabentų iš 
Lietuvos plokštelių, tarp jų ir plokšte
lę su mūsų sesių studenčių skaučių 
specialiai įkalbėtu Amerikos lietu
viams sveikinimu. Pasveikinome Ame
rikos lietuvius Lietuvos skautų vardu 
ir kvietėme atvykti ateinančiais metais 
į Lietuvą.

Pasirodo, kad p. Dargis šio savo 
lietuviško pusvalandžio dėka įgijo ne
mažos įtekmės tarp lietuvių ir ameri
kiečių. Kai suruošė ,.pikniką“, į jį su
sirinko per porą tūkstančių žmonių, 
kiek iki tol nė viename lietuviškame 
„piknike“ Pittsburge nebuvo buvę.

Kaip „pabaigtuvių“ vakarienėje „va
karo vedėja“ nuotaiką kūrė, o aš ją 

gadinau.
Kai mes jau rengėmės iš Pittsburgo 

toliau traukti, vieną vakarą dr. Bal
trušaitienė paskelbė, kad vėl rinksi
mės į lietuvių mokslo draugijos salę. 
Girdi, nuo banketo šis tas atliko — 
reikia pabaigti. Kai susėdome prie šių 
„pabaigtuvių“ stalo, pradėjome abejo
ti, ar tiek daug visko nuo banketo ga
lėjo likti... Tačiau kadangi ant stalo 
gardžiai kvepėjo „Maisto“ kumpiai, 
greit visus abejojimus pamiršome.

— Kaip gi gali nevalgyti, tokį pui
kų „hemį“*), — sako man gretimais 
sėdėjęs tų kumpių platintojas p. K. 
Pikelis, kuris pasiryžęs ateinančiais 
metais išparduoti „Maisto“ kumpių 
nemažiau, kaip už pusę milijono litų.

Jeigu pats būčiau nejautęs burnoje 
giriamojo kumpio skonio, gal būt, bū
čiau ėmęs galvoti, kodėl p. Pikelis 
kumpį giria: dėl to, kad juos platina, 
ar todėl, jog iš tikrųjų gardūs (toks, 
mat, jau žmogaus būdas — vis linkęs 
esi kitus įtarinėti...). Tačiau dabar to
kioms mintims nebuvo laiko įsiveržti 
galvon, nes jaučiau tą patį, ką p. Pi
kelis sakė, ir pritariamai linkterėjęs

*) Ham — angliškai kumpis.

galvą smeigiau šakutę į naują, didesnį 
už suvalgytąjį, gabalą...

Į šias „pabaigtuves“, kurias iš tik
rųjų reikėjo pavadinti mūsų „išleistu
vėmis“, susirinko apie 30 žmonių — 
visi tie, kurie daugiausia rūpesčių tu
rėjo dėl mūsų atvažiavimo ir daugiau
sia laiko su mumis praleido. Juos vi
sus išvardinti sunku.

Ii- šį syk neapsiėjome be „vakaro 
vedėjo“. Juo daktarė pakvietė p. Dar
gienę, kuri įrodė, kad „tostmeisteriavi- 
mo“ srity jos vyrui būtų sunkoka su 
ja konkuruoti... Nors buvo pakviesta 
„vakaro vedėju“ jai visai nelauktai, 
tačiau taip vykusiai, su moterišku ju
moru, visą pobūvį tvarkė, kad bema
tant susidarė tikrai skautiška nuotai
ka. Kalbėjome, tur būt, visi, kiek tik 
mūsų ten buvo. Ponia Dargienė labai 
įdomiai mus „perstatinėjo“. Aš vis ne
galiu pamiršti, kaip ji „perstatė“ p. J. 
Mitchell — jauną, nedidelio ūgio vy
ruką, automobilių pardavimo b-vės 
agentą, beveik visą laiką, kai mes bu
vome Pittsburge, praleidusį su mumis.

— Mes čia, — sako, — turime vie
ną vyruką, kuris turi trumpas kojas, 
tačiau visur apibėga... Pamatysime, ką 
jis mums pasakys!

Mitchell žino, kad jam reikia kal
bėti. Pašoka ir pradeda pilti taip karš
tai, kaip pereitam numery minėtas 
kongreso atstovas (mat, Mitchell stu
dijavo teisę). Pasirodo, kad savo gy
venime pirmą syk lietuviškai prakalbą 
sakė! Ii' gražiai pakalbėjo!

Visi vakarienės dalyviai’, kurie 
Mitchell pažįsta, pripažino, kad geriau 
jį „perstatyti“, kaip kad perstatė p. 
Dargienė, vargu būtų galėję.

Šią gražią nuotaiką, kuri buvo su
sidariusi mums draugiškai besikal
bant, ėmiau aš ir sugadinau. „Persta
tytas“ pradėjau kalbėti. Kalbu, dėstau 
kas mintin ateina ir, štai, pajuntu, kad 
akis ima kažko mirkčioti, lūpos trūk
čioti, balsas darytis vis „jausminges- 
nis“... Kalbu toliau, bet ašaros rieda 
vis drąsiau, kol pamatau, kad nieko 

Nuotr.
A. Grušnio

nebus — reikia sustoti... Ko tos akys 
mirkčiojo ir liežuvis klausyti atsisakė, 
aš ir šiandien nežinau. Jų nepaklausi. 
Bet nuotaiką sugadinau. Na, ir, be to, 
išsigandau. Ką pagalvos apie ašarų ne
sulaikantį delegacijos vadovą ameri
kiečiai lietuviai, man mažiausia rūpė
jo — jų nuoširdumas dėl to ar ne dau
giausia tik buvo kaltas. Kaip tokį 
„bobišką“ savo vadovą vertins mano 
draugai, irgi antraeilis dalykas. Repre
zentacinio vieneto vadovai, tur būt, 
niekad savo vadovaujamo vieneto na
riams neįtiks, ar jie verks ar visad tik 
juoksis, nes kiekvienas vadovas pada
ro tiek įvairių klaidų, kad vieneto na
riams yra užtenkamai duomenų ir be 
tokių įvykių, kaip šis, susidaryti apie 
jį „nuomonę“... Bet man parūpo, kas 
bus, jei jie parvažiavę ims ii- papasa
kos apie tai mano žmonai. Juk aš vis- 
tik „šeimos galva“. Kaip beišlaikysi to
kiai padėčiai reikiamą „orumą“, jei 
ji žinos, kaip aš Pittsburge „kalbą“ 
sakiau... Negi pakaks atsikirtimo, kad 
ji kartais kine ar teatre panašiai aki
mis mirksi, tuo tarpu, kai aš sėdžiu ir 
beveik šypsausi...

— Vyručiai, — sakau pašokęs, — 
susimildami grįžę į Lietuvą tik jūs jau 
nepapasakokit mano žmonai, kaip aš 
čia kalbą sakiau — niekad iš jos pa
sijuokti nebegalėčiau...

Draugų garbei turiu pasakyti, kad 
iki šiol bent šį mano prašymą pildė.

Kai yra dvi simpatiškos sesutės, o 
vienas tėra rankšluostis...

Mes turėjome dar keletą iš parodė
lės užsilikusių liaudies meno išdirbi
nių. Nutarėme šių „pabaigtuvių“ pro
ga padaryti ir jiems „pabaigtuves“ — 
atiduoti pittsburgiečiams lietuviams, 
kuriems daugiausia buvome skolingi. 
Deja, tokių buvo daug, o dovanėlių 
maža teturėjome. Dėl to mudu su sktn. 
Vainausku tik „neprieteliais“ nepasi
darėme. Galvojome susėdę, kam kokį 
dalykėlį reikėtų atiduoti. Vis sutaria-

Stovyklos 
juodadarbiai.

Šių metų „Skautų 
Aido“ foto konkur
se laimėjusi IV pre

miją nuotrauka.
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Šiomis dienomis išėjo iš spaudos la

bai graži knyga jaunimui A. Sušinsko 
„Maršas Jaunystei“. Ją perskaityti pra
verstų kiekvienam. Čia dedame iš tos 
knygos skyriaus „Tavo ginklai“ 
vieną skyrelį, kuris vadinasi „Tu ir 
laikraštis“.

— Laikraštis tai laikraštis, bet jis ne dykai? Už 
kiaušinius niekas jo nesiuntinėja.

Nori vis už nieką, vis veltui. Tačiau veltui gau
tas daiktas ne toks malonus, ne toks širdžiai arti
mas, kaip su vargu, su atsižadėjimu įgytas.

— Sakai, už kiaušinius niekas laikraščio, žur
nalo neduoda? Tik apsidairyk, ir už kiaušinius laik
raštis pas tave atskubės...

Danutė baigia III klasę ir mielą vasarėlę su ma
myte praleidžia: padeda, pavaduoja ją. Gražų pul
kelį vištų turi mamytė.

Danutė apsukri moksleivė: ji galvoja, kaip čia 
kur gavus 4 litelius ateinančiais metais mielam žur
nalui užsisakyti. Jos galva ne kopūsto galva: pribėga 
prie mamytės, čiulbėti ima:

— Mamyte, tu žinai: noriu mokytis, būti šviesi, 
neatsilikus, gerutė. Daug čia geras laikraštis padeda. 
Tik už jį reikia šiek tiek mokėti. Žinai ką: paskirk 
tu man per vasarėlę vieną vištytę... Ją vis palesin
siu. Daug kiaušinių gausiu. Juos tu parduosi, už 

tuos pinigus man ir laikraštis gražus, su paveikslais, 
su aprašymais gražiais. Gerai?!

— Tegu, tegu, dukrele, tegu jau gerai. Mokykis, 
švieskis, būk gera Dievui ir žmonėms..

Arba kad ir tas Antanas. Pažiūrėti kaip visi jis 
atrodo. Bet jis susipratęs moksleivis.

— Be gero laikraščio, — sako jis draugui, — 
būčiau kaip erelis pakirptais sparnais.

Kad turėtų laikraščiui pinigų, jis susilaiko nuo 
visokių niekų, savo rūbus tauso, knygas švariai už
laiko, todėl rudenį gali jas kitiems gerai parduoti. 
Žodžiu, jis taupus vyras. Ir vienas taupumo vaisius, 
be kitų, — visiems metams laikraštis!

Dažnas teisinas aimanuodamas laikraščio nega
lįs užsisakyti, nes pinigų neturįs! Tiesos čia 1 pro
centas tėra: 99 procentai apsileidimo, nerangumo, 
lepšiškumo, ar net neišmanymo! Dažnai ir daug pi
nigų išleidžia mokiniai visokiems niekams, tik laik
raščiui „neturi“... Viena jauna gimnazistė pamėgsta 
kepyklą. Ir per trumpą laiką vien pyragaičių, įvairių 
sausainių pravalgo ji net už 150 litų!.. Argi apgal
vojimas! Kur taupumas! Ir nealkana ji būdavo: tė
vai pasiturį. Ko ko, bet maisto, gero, maistingo, so
taus maisto iki valiai jai pristatydavo.

Danutės kelias laikraščiui įsigyti linksmas, gal 
net komiškas... Bet drąsiai galima teigti šį dėsnį: 
kas nori — gali! Tik giliai įsidėk į galvą ir širdį: jei 
prenumeruojies — ir atsilygink! Gėda, nuodėmė ir 
už laikraštį bei žurnalą neatsilyginti!

Laikraščių, žurnalų naudinga perskaičius nenu- 
mesti, bet metų pabaigoje į komplektus sudėti, įrišti.

me, bet kai priėjome iki sesučių Jur- 
koniučių, apie kurias rašiau pereitaja
me numery, nuomonės griežtai išsi
skyrė. Jos dvi, o mes turėjome tik vie
ną dalykėlį — rankšluostį. Aš noriu 
atiduoti Adelei, o jis Violai (šioji buvo 
mums priimti komiteto sekretorė)... 
Pagaliau abu „nusileidome“ (kam bū
tumėm skautai!): nutarėme pasiūlyti 
joms pačioms nuspręsti, kuriai turi 
tekti tas rankšluostėlis...

Sunku jums įsivaizduoti, kaip ame
rikiečiai brangina iš Lietuvos gautus 
daiktelius. Vieni kitiems rodo, apžiū
rinėja, lyg kokias brangiausias dova
nas. Daktarė Baltrušaitienė, pavyz
džiui, grįždama iš Lietuvos (kaip mi
nėta, čia buvo 1935 metais) parsivežė 
bonkutę pušų šakelių. Sunkiomis va
landomis įkvėpus tų lietuviškų puše
lių kvapo kažkaip lengviau pasidarą, 
jėgų padaugėją...

Iš Pittsburgo galime laukti atvykstant 
Į mūsų tautinę stovyklą lietuvių skau

tų.

Vieną vakarą patekau į mums pri
imti komiteto posėdį. Iš komiteto iždi
ninkės p. Količienės (labai veikli ir 
energinga moteris) pranešimo paaiš
kėjo, jog suruoštasis banketas davė 57 
dolerius pelno. Komiteto pirmininkas 
p. Dargis paaiškino, kad esą nusistaty
ta tuos pinigus atiduoti mums. Padė
kojęs už norimą mums duoti dovaną, 
aš paaiškinau, kad mums būtų daug 

maloniau, jei komitetas nutartų tuos 
pinigus paskirti į fondą atsiųsti atei
nančiais metais į mūsų tautines sto
vyklas nors vieną lietuvį skautą ar 
skautę, kurie, tikimasi, iki to laiko su
siorganizuos. Visi komiteto nariai šiam 
mano prašymui pritarė. Norėdami pa
brėžti, kiek mums svarbu, kad iš Pitts
burgo atvyktų lietuvių skautų į Lietu
vą, mes įnešėme į šį fondą savo kuklią 
auką — 3 dolerius, „kad būtų lygus 
skaičius“.

Tame pačiame posėdyje minėtasis 
komitetas nutarė „persikrikštyti“ — 
pasivadinti skautų organizavimo ko
mitetu ir rūpintis šiuo reikalu. Dabar 
gautomis žiniomis, minėtasis komite
tas jau daro žygius skautus suorgani
zuoti. Žinoma, teks nugalėti daug 
sunkumų, tačiau netenka abejoti, kad ' 
Pittsburge lietuviai skautai susiorgani
zuos. Svarbu, kad čia jau yra lietuvių 
skautų — tai du broliai Johnsonai ir 
M. Bartkutė (visų fotografijos buvo 
pereitajame numery); jie bus labai 
naudingi skautus organizuojant.

Važiuojame i Amerikos Lietuvos sosti
nę.

Greitai bėgo Pittsburge laikas. Vis
ko, ką ten patyrėme, čia-negalima at
pasakoti. Dar papasakosiu vėliau apie 
atsilankymą Pittsburgo skautų stovyk
loje. Išbuvęs ten beveik savaitę laiko 
aš su sktn. Vainausku patraukiau į 
Amerikos Lietuvos sostinę Čikagą.

Pasktn. Neniškis ir sktn. Bulota dar 
paliko Pittsburge. Pasktn. Vosylius iš
vyko anksčiausiai — mat, norėjo Flo
ridą pasiekti. Ką mes veikėme ir ma
tėme Čikagoje, papasakosiu kitą syk.

<AAAAAAAAAAAAAAAAAaA 
<»cocoocooooooccooooooooooooooooooooooocoooooooooooc

AR SUSIRAŠINĖJI SU AMERIKOS
LIETUVIAIS?

occcococooooooooorxxx»ocoocooooooooooooooooooooooooo 
/yyvvyyyyyyyyyywwv

Ar jau atsiliepei į jo kvietimą?
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Dešinėje:

Suomijos skaučių centralinės tarybos pir
mininkė p-lė Anni Coliam

Kairėj e :
Šio straipsnio autorė, skaučių seserijos 

vadė, sktn. K. Žilinskienė.

MUSŲ NAUJOS BIČIULES SESES SUOMES
š. m. spalių mėn. pabaigoje Estijoj, Tartu mieste, 

įvyko Baltijos valstybių ELL skaučių sąjungos*) konfe
rencija. Apie konferencijos darbus aš čia nerašysiu, 
nes apie tai bus parašyta „Vadovėje. Čia konferenciją 
paminėsiu tik bendrais bruožais.

Baltijos ^skaučių konferencija praėjo pakelta, šven
tadieniška nuotaika. Visais klausimais gražiai ir leng
vai susitarta. Kiekviena sąjungos narė parodė nuoširdų 
pasiryžimą vieningai dirbti ir pageidavo tą savitarpio 
bendradarbiavimą ko plačiausiai išplėsti. ELL sąjungos 
veikla turės būti praplėsta įtraukiant Švediją ir Suo
miją. Artimiausia kiekvienos ELL narės užduotis — 
paskirai sueiti į artimesnius ryšius su Suomijos ir Šve
dijos skautėmis. Mes, Lietuvos skautės, pirmoje eilėje 
norėtumėm suartėti su suomėmis.

Po konferencijos, pasinaudodama ta aplinkybe, kad 
Suomija yra vos už kelių valandų kelionės nuo Estijos, 
nutariau aplankyti Suomijos skautes ir pakviesti jas į 
mūsų tautinę stovyklą.

Suomijoje besama net keturių skaučių organizaci
jų, kurios turi bendrą tarybą. Miss Anni Collan (ją pa
žinau šią vasarą Stokholme) yra tos tarybos pirmininkė.

Tai be galo maloni, labai gerbiama ir mylima savo 
skaučių, gyva, šypsančiu veidu, žilagalvė moteris. Ji 
yra tarptautinio skaučių komiteto narė, įžymi savo kraš
to mokyklų sporto srity darbuotoja.

Savo atsilankymo metu pas seses suomes aš paty
riau daug įdomių dalykų. Pas mus yra susidariusi 
nuomonė, kad šiaurės gyventojai yra šalti, rezervuoti. 
Apie suomius galėčiau pasakyti priešingą.

Visa skaučių vadovybė parodė daug nuoširdumo, 
stengėsi kuo plačiausiai informuoti visais mane domi
nusiais klausimais, sudarė progos aplankyti buklus, tie
kimo skyrių ir kt. Aplankiau du buklus. Įsirengta 
kukliai, bet iš kiekvieno dalykėlio matyti skautiškas dar
bas, o visame būkle atspindi skautiškoji dvasia.

Buvo suruošta bendra visų organizacijų vadovybių 
sueiga. Čia ir Lietuvos vėliavėlė stovėjo ant stalo ir 
mūsų tautos himnas buvo sugrotas. Taip pat buvo pa
sakyta daug karštų sveikinimų ir gražių žodžių vienų 
ir kitų adresu.

Iš pasikalbėjimų paaiškėjo, kad yra gražūs norai 
arčiau pažinti mūsų kraštą, dažniau lankytis į stovyklas,

*) Estijos, Latvijos ir Lietuvos.
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paskatinti skautes susirašinėti su suomėmis. Džiugu 
man paminėti, kad sesės suomės pasižadėjo gausiai at
vykt pas mus 1938 m. į tautinę stovyklą.

Prieš išvykdama iš Helsinkio, aplankiau didelio 
Lietuvos bičiulio prof. Niemi kapą ir Lietuvos skaučių 
vardu, dalyvaujant Suomijos skautėms, uždėjau gėlių 
puokštę, perrištą mūsų tautinių spalvų kaspinu.

Negaliu nepaminėti, kad mano atsilankymą plačiai 
aprašė du didžiausi dienraščiai. Suminėjo mano kelio
nės tikslus, apie mūsų organizaciją ir jos sukaktį, mūsų 
tautinę stovyklą 20 metų Lietuvos nepriklausomybę 
minint, apie pakvietimą Suomijos skaučių stovyklon ir 
apie naujus bičiulystės ryšius.

Išlydėta gražaus naujų bičiulių būrelio, gėlėmis ir 
saldumynais apdovanota, važiavau atgal į namus mąsty
dama, ar mes mokėsime taip gerai viešnias nuteikti ir 
taip gražiai priimti, kaip kad man buvo pas svetingąsias 
suomes. ---------------

Panelės Anni Collan kalba, pasakyta skaučių 
vadovių sueigoje, sveikinant mūsų skaučių seserijos 

vadę sktn. K. Žilinskienę.
„Suomijos skaučių centralinei tarybai šiandieną yra 

didelis džiaugsmas matyti pas save, kaip viešnią, nors 
kelioms valandoms Lietuvos skaučių seserijos vadę po
nią Ksaverą Žilinskienę.

Mus labai džiugina, kad šios kaimynų tautos atstovė 
atvyko į Suomiją specialiai susipažinti su mūsų kraštu 
ir kad ji su pabrėžtinu dėmesiu apžiūrėjo viską, ką mes 
galėjome čia jai parodyti. Mes tikimės, kad ji nesijaus 
nusivylusi dėl to, ką mes čia jai parodėme.

Kas liečia skautes, norime pirmiausiai Tamstai pa
sakyti, kad mes čia esame keturių įvairių skaučių orga
nizacijų atstovės, kurios kas mėnesį susirenkame drau
giškai apsvarstyti savo ir pasaulio skaučių sąjungos 
reikalus.

Kaip draugės spaudžiame mes Lietuvos skaučių se
serijos vadei ranką, o mintyse spaudžiame rankas visų 
Lietuvos skaučių. Tai yra pirmas sykis, kada mes vie
nai lietuvių savo seserų paduodame ranką, bet mes ti
kimės, kad tai bus nepaskutinis kertas ir ateityje mes 
galėsime dar arčiau vienos su kitomis susipažinti ir vie
nos kitas mylėti išmokti.

Nuoširdžiai sveikiname!“
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St. Volungė.

SUGRĮŽIMAS
(Iš skauto vyčio užrašų).

Žiema buvo jau prasidėjusi. Artinosi Kalėdos. Vie
ną vakarą, grįždamas iš darbo, užėjau į šaulių klubą, nes 
buvau susitaręs su draugu Zigmu sulošti šachmatų par
tiją. Paskutinį kartą man buvo tekę lošti baltaisiais ir 
labai nesisekė. Šį kartą iš anksto buvau susidaręs žai
dimo planą.

Didokas kambarys buvo jau pilnas žmonių: vieni 
gėrė alų ir šnekučiavosi, kiti rymojo prie šachmatų ar 
skaitė laikraščius, retkarčiais pasikeisdami mintimis. 
Zigmas jau laukė.

Susiradova laisvą staliuką tolimiausiam kambario 
kampe. Šalimais stovėjo didžiulė palmė, kuri tarsi no
rėjo apkabinti savo nusvyrusiais lapais kiekvieną, kurs 
pasirinks šį nuošalų staliuką.

Zigmas pradėjo. Po keliolikos minučių laimėjau jo 
pėstininką ir tikėjausi netrukus paimti rikį, kai skam
bus vaiko balsas staiga nutraukė mano mintis.

— Pone, gal paimsit? „Aidas“, „Žinios“, „Diena“, 
„Kuntaplis“. ..

Buvau kiek pyktelėjęs už sutrukdymą ir atsisukau, 
norėdamas jį subarti. Nedidelis ūgis, lopytas švarkelis- 
ir didelės protingos jo akys daug sakė, bet tik ne tai, kad 
jis būtų vertas barti. Mūsų akys susitiko, ir momentą 
tyliai žiūrėjova vienas į antrą.

Berniukas buvo jau benueinąs, kai sugriebiau jį už 
rankos ir žiūrėjau į jį nieko nesakydamas. Jis pasirodė 
man lyg pažįstamas, tartum aš būčiau anksčiau jį kaž
kur matęs, bet kur ir kada — negalėjau prisiminti. Vie
na akimirka perbėgau tuos kelis naujo gyvenimo — Kau
ne — mėnesius, norėjau prisiminti tokį veidą, bet nega
lėjau.

— Duok vieną! — pagaliau ištariau.
— Kurį?
Gal keistas jam pasirodė mano elgesys, bet jis buvo 

juk jau daug matęs — bare ar klube dažnai pasitaiko ir 
gerokai įsikaušusių, o aš buvau, matyt, irgi ne visai blai
vus — prisiminimai svaigino.

— Et, duok bet kurį, — paėmiau pirmąjį iš eilės ir 
padaviau kelis pinigėlius.

— Na, važiuok! — Zigmas jau nekantravo.
Pastūmiau žirgą ir vėl atsisukau į berniuką, kurs 

jau buvo nutolęs ir tuo pačiu maloniai skambiu balsu 
klausė:

— Pone, gal paimsit? „Aidas“, „Žinios“, „Diena“, 
„Kuntaplis“...

Nežinojau, kas traukė mane prie to berniuko, bet 
jutau, kad tarp mudviejų esama kažkokių ryšių, ir vis 
nenorėjau jo paleisti iš akių. Pasąmonėj buvo kažkas, 
tačiau akys nematė ryškaus paveikslo.

Zigmas kelis kartus ragino mane, bet mano mintys 
buvo toli nuo šachmatų. Visai neprisimenu dabar, kaip 
ten buvo su tuo jo baltuoju rikiu, kurį norėjau paimti, 
bet lyg girdėjau, kaip krito dėžutėn viena po kitos mano 
juodosios figūros.

Tuo momentu, kai Zigmas man pasiūlė pasiduoti, 
žvilgterėjau sienon.

O! ką aš pamačiau! Tai buvo gėlės, didelės stilizuo
tos lelijos.

Staiga man nušvito viskas: tolimas tėviškės mieste
lis, mokykla, skiltys, stovyklos . . .

Akyse viena akimirka perbėgo visa eilė įvykių, vei
dų, — o jie visi buvo taip panašūs į šį laikraščių parda
vėją, — pasitikėjimas savimi, gerumas ir jaunystė spin
dėjo jų akyse! — Ir visa tai puošė didelės fioletinės 
lelijos.

Tik dabar prisiminiau, kad esu buvęs vyresniuoju 
broliu daugeliui berniukų: šeštadieniais pas mane rink
davosi skiltininkai, ruošdavom iškylas, vasaromis stovyk- 
laudavom...

Visa tai galingu laužu suliepsnojo manyje. Rikiavosi 
skautų eilės, ir dainuojančios jų gretos ėjo pro mane 
viena po kitos. Ir visi veidai buvo taip panašūs į šio 
berniuko ..., o toliau matėsi didžiulės fioletinės lelijos.

Pajutau didelį norą pasikalbėti su tuo nepažįstamuo
ju berniuku.

Rodos, taip neseniai buvau pradėjęs naują gyveni
mą, o tą gražiąją praeitį lyg visiškai buvau užmiršęs.

Duonos kąsnį užsidirbti buvo ne taip jau lengva. Be 
to, vakariniai kursai, knygos reikalavo didžiosios laisva
laikio dalies.

O tėviškės miestelis ir visas tenykštis mano gyveni
mas buvo lyg dingęs, lyg giliame ežero vandeny nu
skendęs ...

Miesto triukšmas, kiekvienam žingsny ryškiai ma
toma kova už būvį, taip vargino, jog norėjosi užsidaryti 
savo mažame kambarėlyje, nieko negirdėti ir nematyti, 
o tik skaityt, mokytis.

Ir štai — lelijos man grąžino praeitį. Tik dabar 
pamačiau, kad aplink buvo taip daug tokių berniukų, 
kurie reikalingi vyresniojo brolio, kurs juos šio to pamo
kytų, aplankytų, o kartais nuramintų ir visad padrą
sintų. . .

Apsižvalgiau — berniuko jau nebebuvo, tik jo žo
džiai skambėjo ausyse „pone, gal paimsit“... ir švietė jo 
protingos akys. Paskubom atsisveikinau su Zigmu ir iš- 
nėriau gatvėn.

Palengva leidosi didelės, sodrios snaigės, tolumoje 
skambėjo skambučiai, o elektros šviesoje matėsi vienas 
kitas į apykaklę susigūžęs praeivis.

Berniuko nebuvo ir čia. Rodos, kažkur netoli skam
bėjo jo balsas — šokau į vieną skersgatvį, į kitą, bet jis 
buvo jau nuėjęs savo keliu.

Namo grįžau tartum atgimęs — gražiųjų skautiško 
gyvenimo dienų, kurias buvau užmiršęs, prisiminimai 
dabar sukilo manyje.

Gimė didelis noras vėl matyti berniukų būrelį, kal
bėti su jais, pamokyti šio to, ko buvau iš knygų ir gyve
nimo išmokęs. Mano mažutis kambarėlis tą vakarą bu
vo lyg šviesesnis, ir ne taip nyki buvo toji vienuma, ku
rią taip skaudžiai buvau pajutęs naujame savo gyveni
me dideliam mieste, kur beveik visi tik savimi tesi
rūpina.

Pažvelgiau kalendoriun — šventės buvo jau nebe
toli. Prisiminiau negalėsiąs tėviškės aplankyti. Prieš 
akis buvo linksmosios Kalėdos, kurias teks švęsti vienui 
vienam tame dideliame mieste — be giminių, be gero 
draugo.

Tad nutariau galimai greičiau surasti savo naują 
brolį — busimąjį skiltininką ir dar prieš šventes aplan
kyti jo tėvus .. .

Girdėjau, kaip už sienos laikrodis išmušė vidurnaktį, 
bet negalėjau akių sumerkti. Už lango leidosi didžiulės 
snaigės, bet mano širdyje buvo pavasaris, nes joje lieps
nojo laužai, spindėjo daug brangių veidų.

— Ir kaip aš galėjau visa tai pamiršti? — klausiau 
savęs, bet negalėjau surasti atsakymą.

Dabar nejutau vienumos, o pro sužvilgusias praeities 
dienas mačiau būrelį naujų pažįstamų.

_ Tartum mes ėjom miško keliu ir dainavom, tartum 
pušys laimino mus savo skarotomis šakomis, o viskas 
ūžė ir skambėjo.

Ir dar kartą akyse pasirodė didelės fioletinės lelijos 
ir suskambo — Pone, gal paimsit: „Aidas“, „Žinios“, „Die
na“, „Kuntaplis“.
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BROLIJOS VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS.
Ateinančių metų sausio mėn. 3 ir 4 d. Kaune, J. Jablonskio 

vardo pradžios mokykloje, įvyks tuntininkų, jų padėjėjų, vieti
ninkų, tuntų ir vietininkijų vadijų jaunesniųjų skautų vadų ir 
tautinei stovyklai ruoštis svarbesniųjų pareigūnų suvažiavimas. 
Suvažiavimas kviečiamas tautinės stovyklos ruošimo ir kai ku
riems svarbesniems gyvenamojo momento klausimams apsvars
tyti.

Suvažiavime bus svarstomi šie klausimai:
1) Tautinės stovyklos mokestis ir maitinimo organizacija — 

referuoja maj. Milaševičius.
2) Skautų stovyklinė apranga — sktn. Ržečickas.
3) Vienetų stovyklinio inventoriaus rūpinimo klausimas — 

vyr. sktn. Saulaitis.
4) Taupymas tautinei stovyklai — sktn. Gabrėnas.
4) Tautinės stovyklos planas, įrengimas ir papuošimas — 

vyr. skilt. inž. jaun. Įeit. Jonaitis.
5) Tautinės stovyklos dienotvarkė — sktn. kapit. Navikas.
6) Tvarkos palaikymas stovykloje — vyr. sktn. majoras 

Šenbergas.
7) Tautinės stovyklos tarnybos — sktn. Itn. Matonis.
8) Tautinės stovyklos eitynės, skautiškos ir sportiškos var

žybos ir ekskursijos po Kauną — sktn. Čepas.
9) Tautinės stovyklos laužai — pasktn. Jurašūnas.

10) Jubiliejinė skautų darbų paroda —. p. Papečkys.
11) Užsienių skautai mūsų tautinėje stovykloje — vyr. sktn. 

Laucius.
Šie klausimai bus svarstomi visų suvažiavimo dalyvių.

Tuntininkų, vietininkų ir jų padėjėjų pasitarime bus svars
tomi šie klausimai:

1) Bendroji Lietuvos nepriklausomybės mūsų organizaci
jos 20 metų sukakčių minėjimo programa — vyr. sktn. pulk. 
Šarauskas.

2) Specifiniai atskirų skautų šakų uždaviniai tautinėje sto
vykloje — vyriausios vadijos atitinkamų skyrių vadai.

3) Bėgamojo momento įvairūs klausimai — vyr. sktn. K. 
Palčiauskas.

Jaunesniųjų skautų vadovai skyrium svarstys:
1) Jaunesniųjų skautų organizavimas ir tvarkymas tauti

nėje stovykloje — sktn. Pr. Karalius.
2) Jungtinis jaun. skautų pasirodymas laužuose — pasktn. 

A. Nesavas ir J. Vajėga.
3) Jaunesniųjų skautų dalyvavimas pasirodymuose — 

pasktn. VI. Šimkus.
4) Jaunesnieji skautai vaikų karnavale — sktn. Pr. Ka

ralius.
Be to, bus atskiri pasitarimai tautinei stovyklai ruoštis pa

reigūnų; kaip ūkvedžių, skautiškų ir sportiškų varžybų vadovų 
ir laužavedžių.

Visos smulkmenos apie šį suvažiavimą yra brolijos vado 
aplinkrašty, kuris išsiuntinėtas šiomis dienomis.

BROLIJOS INSTRUKTORIAUS VEIKLA.
Brolijos instruktorius psktn. P. Neniškis jau aplankė Tel

šių, Seinų, Marijampolės skautų tuntus ir Jurbarko vietininkiją. 
Iki Kalėdų aplankys dar Alytaus, Vilkaviškio skautų tuntus ir 
Trakų vietininkiją. Tuntus ir vietininkijas lanko taip pat ir 
brolijos vyriausios vadijos nariai.

BAIGIAMA VILNIAUS PASŲ REGISTRACIJA.
Š. m. gruodžio mėn. 31 d. baigiasi Vilniaus pasų registra

cija. Tuntininkai ir vietininkai prašomi ne vėliau š. m. gruodžio 
mėn. 27 d. vyriausiai vadijai atsiųsti visus registracijos lapus 
(užpildytus ir neužpildytus) ir gautus Vilniaus pasus, kuriuose 
įlipinta ženklelių ne mažiau kaip už 3 litus.

Vilniaus pasų registracijos darbą jau atliko stud, skautų 
korporacija „Vytis“, Utenos, Kauno Šančių skautų tuntas, Švėkš
nos, Žagarės ir Jurbarko vietininkijos. Reikia pažymėti, kad 
šie skautų vienetai su brolijos vyr. vadija jau atsiskaitė.

yjfcademiįvio skautų jaunimo padangėje

STUDENČIŲ SKAUČIŲ DRAUGOVĖ.
Vyr. sktn. S. Čiurlionienė pas 

studentes skautes.
1937 m. gruodžio mėn. 5 d. 

universiteto didžiuosiuose rū
muose įvyko viena iš daugelio 
mūsų dr-vės sueigų, tik ši buvo 
nepaprasta — mus aplankė sktn. 
S. Čiurlionienė.

Sktn. Čiurlionienė kalbėjo

STUDENTŲ SKAUTŲ „VYTIES“ KORPORACIJA.
Minėjome Lindę-Dobilą.

Gruodžio 2 d. vytiečiai su se
sėmis studentų bažnyčioje iš
klausė gedulingas pamaldas už 
korporacijos garbės nario a. a. 
Lindės-Dobilo vėlę.

Gruodžio mėn. 5 d. kūno kul
tūros rūmuose buvo L. Dobilo 
3-jų metų mirties sukakčių mi
nėjimas, kuriame dalyvavo se
sės stud, skautės ir svečiai. Mi
nėjimą atidarė korporacijos va
das St. Kairys, kviesdamas vė- 

mums apie besiartinančią tauti
nę stovyklą ir apie mūsų, stu
denčių skaučių, vaidmenį joje. 
Pasakojo, ko laukia iš mūsų va
dija ir kaip mes turime ruoštis 
tam dideliam mūsų skautiškumo 
egzaminui. Skatino nieko nelau
kiant griebtis darbo ir jį ištesėti.

Korespondentė.

lionį L. Dobilą pagerbti atsisto
jimu. Taip pat visi stovėdami 
sugiedojome giesmę „Marija, 
Marija“. Senj. J. Vajėga paskai
tė referatą apie Dobilo gyveni
mą ir asmenį. Referatą papildė 
senj. A. Jurgutis (buvęs Dobilo 
mokinys) savo asmeniniais įspū
džiais.

Toliau buvo meninė minėjimo 
dalis. Ją išpildė: smuiku solo — 
korp. vadas S. Kairys, junjorų 
tėvūnas Obuchavičius paskaitė 

savo poeziją ir senj. Stasiškis 
paskaitė kai ką iš Dobilo raštų. 
Be abejojimo, programoje daly
vavo ir sesės stud, skautės — 
Tallat-Kelpšaitė, Chmieliauskai- 
tė ir Jurgutytė. Jos deklamavo 
savo ir įžymiųjų lietuvių poetų 
kūrinius. Brol. S. Kairiui smui
kuojant ir sesei Tallat-Kelpšai- 
tei deklamuojant, akompanavo 
svetys — stud, neolituanas Ka- 
čanauskas.

Minėjimas užtruko apie 2 vai. 
Jis buvo baigtas tradicine „Vy
ties“ korporacijos daina.

„Vytiečiai“ Alytuje žada sureng
ti balių.

„Vytiečiai“ kasmet vis kitame 
mieste rengia savo tradicinį ba

Dar ne visi skautų brolijai priklausantieji vienetai grąžino 
užpildytus I-jo brolijos surašymo lapelius. Vienetų vadai pra
šomi juos skubiai grąžinti. Visi surašymo lapeliai turi būti at
siųsti iki š. m. gruodžio mėn. 31 d.

lių. Šiais mokslo metais jie ža
da rengti tą balių Dzūkijos sos
tinėje Alytuje. Berods, balius 
bus sausio 22 d., nors tai dar nė
ra tiksliai nustatyta data.

Korporacija dalyvavo Vytauto 
Didžiojo universiteto meno ir li

teratūros vakare.
Gruodžio mėn. 8 d. V. D. uni

versitete buvo didelis meno ir 
literatūros vakaras, kuriame be 
kitų korporacijų dalyvavo ir 
vytiečiai. Čia korporaciją atsto
vavo: smuikininkas — k. vadas 
S. Kairys, poetas — junj. tėvū
nas Obuchavičius ir solistas — 
senj. Bražėnas.

Germantas.
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(Staučių ic skautų, tuntuose

KAUNO PILIES SKAUTŲ TUNTAS.

Jaunesniųjų skaučių ir skautų 
žiemos šventė.

Gruodžio mėn. 8 d. Kauno m. 
Nr. 35 pr. mokykloje buvo di
delis subruzdimas: 16 skaučių ir 
10 A. Giedriaus dr-vės jaunes
niųjų skautų davė įžodį. Į iš
kilmes atvyko Neries tunto tun- 
tininkė psktn. Spudienė, Kauno 
Pilies tunto jaun. skautų vadas 
psktn. Šimkus, visa „Margio“ 
skautų dr-vė, daugybė tėvelių 
ir mamyčių, ir pilnutėlė salė 
prisirinko mokslo draugų. Drau
gininkai, vyr. sktn. Bundzienė ir 
psktn. Vajega, užrišo įžodį da
vusiems kaklaraiščius, ir visa 
salė nušvito raudonai. Paskui 
buvo „laužas“ su daugybe pokš
tų ir vaidinimų, ir šventė už
baigta bendra arbatėle, „užsi- 
gardžiuojant“ skautiškomis dai
nelėmis. Skautai nori daug dirb
ti. Dabar, ligi Kalėdų jie pa
skelbė mirtiną karą dvejetu
kams.
Ir mokyklą baigę paliko skau

tais.
Ne tik skautais palieka, bet ir 

labai pavyzdingai veikia. Tokių 
pradžios mokyklą baigusių 
skautų dr-vė yra Karmėlavoje, 
kuriai vadovauja psktn. Luko- 
šaitė ir psktn. Triponis. Lapkri
čio mėn. šioj nutautusioj apy

KLAIPĖDOS SKAUČIŲ TUNTAS.
Mokomės teikti pirmąją pagalbą.

Lapkričio mėn. 20 dieną pra
sidėjo skautėms pirmosios pa
galbos praktikos kursai. Kursus 
lanko 27 skautės, visos iš įvai
rių Klaipėdos miesto skaučių 
draugovių.

Pamokos vyksta skaučių būk
le 3 kart per savaitę (pirmadie
niais, antradieniais ir ketvirta
dieniais).

MARIJAMPOLĖS
„Perkūno“ draugovės veikimo 

kronika.
Lapkričio mėn. 30 d. įvyku

siam draugovės vadi jos posėdy 
nutarta draugovę, turėjusią di
dingą praeitį, o dabar gyvenan
čią liūdną dabartį, iškelti į švie
sią ateitį. Buvo nutarta įsteigti 
krepšinio, stalo teniso komandas 
ir skudutininkų būrelį. Krepši
nio ir skudutininkų vadovu pa
skirtas skilt. M. Kemėžys, o sta
lo teniso vadovu — skilt. T. Bu- 
kaveckas. Kadangi draugovė tu
ri vėliavą, tai vėliavininku balsų 
dauguma buvo išrinktas vienas 
iš seniausių draugovėje skautų 
skilt. K. Čekanavičius-Čekas. 
Be to, buvo nutarta padaryti

linkėj skautai surengė vakarą, 
kuris jiems davė 50 lt gryno 
pelno. Gražu, kada berniukai 
ir mergaitės, jau amato besimo
kydami arba pas tėvus ūkinin
kaudami, sugeba tarnauti skau
tų idėjoms. V.

Prienų skautų draugovės veiki
mas.

Paskutiniu laiku Prienų „Ži
burio“ gimnazijoje skautiškas 
sąjūdis ėmė plėstis. Dabar viso
je mūsų draugovėje yra 34 
skautai, viso 4 skiltys, iš kurių 
yra viena sesių ir trys brolių.

Darbas vyksta: daugumas 
ruošiasi laikyti į įvairius patyri
mo laipsnius bei specialybes — 
visos skiltys, pagal paskelbtąjį 
draugovės konkursą, nori užimti 
pirmesnę vietą draugovėje.

Visi gyvena tautinės stovyklos 
reikalais. Ypatingai visi yra su
sidomėję telefonija.

Žadama skautiškąjį savo vei
kimą sustiprinti įsteigiant jau
nuosius skautus pradžios mo
kyklose.

Po Kalėdų esame pasiryžę su
ruošti vakarą Prienų visuome
nei. i

Iš skautiškos spaudos dau
giausia mus aplanko „Skautų 
Aidas“. Senis Lapinas.

Kursai truks 3 mėnesius: pir
muosius 2 mėn. skautės atlieka 
savitarpy pirmosios pagalbos 
praktiką skaučių būkle, o po to 
dar 1 mėn. praktikuosis su ligo- 
nimis ligoninėj. Pamokas dėsto 
beveik visi vietiniai Klaipėdos 
lietuviai gydytojai, vadovaujami 
Klaipėdos medicinos draugijos 
pirmininko d-ro Žemgulio.

SKAUTŲ TUNTAS.
draugovės sueigą ir aktingai 
ruoštis tautinei stovyklai, į ku
rią visa draugovė mano vykti.

Gruodžio mėn. 3 d. „Perkūno“ 
dr-vės I skiltis, kurioje kaip tik 
yra geriausi draugovės krepši
ninkai, sulošė krepšinio rungty
nes su Ryg. Jono berniukų gim- 
naz. Vllb klase ir išlošė 49 :37. 
Tai pirmas ir sėkmingas mūsų 
krepšininkų žygis.

Perkūnietis Papartis.

Nauji skautų pareigūnai.
Marijampolės skautų tunto 

muzikos ir dainų instruktorium 
pakviestas muz. Kamaitis, o 
antros draugovės draugininku— 
mok. Čepulis. J. B-tas.

Skautų vyčių „Eimučio“ būrelio 
veikla.

Vyr. skautų skyriaus vado 
pavaduotojo vyr. skilt. E. Gime- 
lio pastangomis, 1938 metams, 
palyginus su praėjusiais metais, 
surinkta daug daugiau laikraš
čių prenumeratos. „Skautų Ai
dą“ ir „Skautybę“ užsiprenu
meravo ne tik visi vyresnieji 
skautai, bet ir daug neskautų. 
Viso išplatinta apie 45 egzemp
liorius.

Šiomis dienomis Marijampolės 
tunto adjutantas psklt. A. Pikti
nas ir vyr. sklt. E. Gimelis ap
lankė S. Kalvarijos skautų vie

MAŽEIKIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Daugiausia mums rūpi tautinė 

stovykla.
Viekšniuose dabar veikia 

„Kęstučio“ ir „Birutės“ draugo
vės. Mes, viekšniškiai, smarkiai 
ruošiamės tautinėms stovyk
loms, kuriose, kaip spėjama, da
lyvaus abi draugovės. Tam tiks

PANEVĖŽIO SKAUČIŲ TUNTAS.
Mes sportuojant, o jūs?

Vyr. skaučių „Gražinos“ drau
govė turi gražų paprotį — 1 va
landą per savaitę visoms sesėms 
susirinkus pasportuoti. Kiekvie
ną antradienį susirenkam III 
pradžios mokyklos salėje, kur 
sportuojame, žaidžiame, siaučia
me ir, kartais, padainuojame. 
Visos susirinkti negalime, nes 
visos turim tarnybas, bet dides
nė pusė draugovės susirenka. 
Tai malonus ir sveikas dalykas. 
Linkime ir kitiems tokių malo
numų!

RASEINIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Kelmės skautai skelbs unifor

mos įsigijimo konkursą.
Kelmės valstybinėj progim

nazijoj veikia „Birutės“ skaučių 
ir Dr. J. Basanavičiaus vardo 
skautų draugovės. „Birutės“ 
draugovei vadovauja Rimaitė- 
Mockienė, o adjutante yra Br. 
Grušeckaitė. Šiuo metu yra 3 
skiltys, o artimiausiu laiku ren
giamasi įsteigti ir ketvirtą.

ROKIŠKIO SKAUČIŲ TUNTAS.
Gražiai veikiame, nes daug pa

deda mokytojai.
Š. m. lapkričio 27 d. Rokiškio 

gimnazijos salėje įvyko skaučių 
IV „Vaidilutės“ dr-vės viešas 
vakaras. Buvo vaidinta 4-rių 
veiksmų drama „Motinos daina“. 
Į šį vakarą labai gausiai atsi
lankė Rokiškio visuomenė. Vai
dinime ypatingai gražiai pasiro
dė 4-rių metų mergaitė, vaidi
nusi svarbią rolę. Be to, labai 
gražiai padainavo ir tuo vaidi

netus, darydami pranešimus 
apie tautinei stovyklai pasiruo
šimą ir šiaip įvairiais skautiškais 
reikalais. Po to, kalvarijiečiai 
gražiai pasirodė su įvairiais 
skautiškais žaidimais ir daino
mis.

Nuo š. m. gruodžio mėn. 1 d. 
vyr. skilt. E. Gimelis išrūpino 
skautams papigintus bilietus ki
no teatre „Rambynas“. Tuo tar
pu kai visi moka po 1,5 Lt už 
I-os vietos bilietą, skautai mo
ka tik po 50 et. Už tai skautai 
dėkingi vyr. skilt. E. Gimeliui ir 
kino „Rambyno“ direkcijai.

Mal-Ben.

lui taupome pinigus, ruošiamės 
vakarui, kuris įvyks tuoj po 
Kalėdų; leisime ir savo laik
raštėlį.

„Kęstučio“ draugovei vado
vauja pasktn. P. Vilkus, o „Bi
rutės“ draugovei — M. Kveda- 
raitė. L-as.

Sušelpsim alkstančius ir visos 
užsiprenumeruosim „Skautų 

Aidą“.
Kalėdų švenčių proga, nuta

rėm surinkti po 1 litą iš visų 
savo draugovės sesių ir surink
tuosius pinigus paaukoti žiemą 
pagalbos prašantiems.

Be to, visa dr-vė nutarė už
siprenumeruoti „Skautų Aidą“. 
Mūsų draugovėje nebus nei vie
nos, kuri neskaitys ir neprenu
meruos mūsų sąjungos organo.

Ir. Fridmanaitė.

Yra numatyta paskelbti uni
formai įsigyti konkursą.

Neseniai Dr. J. Basanavičiaus 
dr-vės draugininku paskirtas 
mokyt. Streikus, o atskiros 
miesto skautų „Sakalų“ skilties 
skiltininku — A. Neilandas. Ba- 
sanavitiečiai su sakalais irgi 
smarkiai dirba.

Viadukas.

nimą padarė įspūdingesnį gim
nazijoj žinomi dainininkai J. Ši
linis ir A. Burakauskaitė. Puikiai 
atrodė ir gražiai pašoko čigonai. 
(Jiems kostiumai specialiai at
vežti iš Kauno). Vakaras pasi
sekė gerai.

Vakaro ruošimo darbams va
dovavo IV „Vaidilutės“ dr-vės 
draugininke gimn. mokyt. A. 
Krasnickaitė. Režisavo mokyt. 
Tarvydas. Muziką parašė mokyt. 
Jovaiša, šokti išmokė mokyt.
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Vytauto Didžiojo uni
versiteto studenčių skau
čių dr-vės kandidatei

LIESYTEI JULIJAI, 

jos brangiai motutei mi
rus, gilią užuojautą reiškia

Stud, skaučių dr-vė.

Staugaitytė. VH-a klasė, vado
vaujama namų ruošos mokyt. 
Indriulytės, suruošė gausų ir 
gražų bufetą. Jaukiai išpuošta 
rožėmis salė kėlė pavasarišką 
nuotaiką.

Reikia pažymėti, kad „Vaidi

ROKIŠKIO SKAUTŲ TUNTAS.
Vilniaus diena.

Obeliai. S. m. gruodžio mėn. 
12 d. Obelių skautai-tės suruo- 
šėme Vilniaus minėjimo dieną. 
Į minėjimą atvyko iš Kauno 
svečių: skautų brolijos reikalų 
vedėjas pasktn. A. Zauka, vil
nietis skautas Kanopka ir Ame
rikos lietuvis p. Motuzas.

Minėjimas prasidėjo 18 vai. 
Obelių šaulių salėje, į kurį gau
siai atsilankė Obelių visuome
nė. Minėjimą atidarė skautų 
draugininkas L. Nemickas. A. 
Zauka pasakė kalbą, apie Vil
niuje vargstančius ir lenkų 
skriaudžiamus brolius lietuvius, 
o vilnietis Kanopka aiškiai iš
dėstė lenkų padarytas ir daro
mas skriaudas mūsų broliams 
lietuviams.

Po minėtų kalbų amerikietis 
lietuvis Motuzas su savo filmi
niu aparatu parodė žavingus 
spalvotus Lietuvos ir lietuvių 
gyvenimo Amerikoje vaizdus. 
Obeliečiai, o ypač skautai, bu

ŠIAULIŲ SKAUČIŲ TUNTAS.
Kursai draugininkėms ir kitoms 

taut, stovykl. pareigūnėms.
Š. m. gruodžio mėn. 7—8 die

nomis įvyko viso Šiaulių rajo
no seserijos pareigūnių suvažia
vimas.

Suvažiavimą atidarė tunt. A. 
Fledžinskienė ir jos pavad. 
skautė Klupšienė.

Pirmiausia suvažiavimui buvo 
patiektas Šiaulių rajono skaučių 
kampelio tautinėje stovykloje 
projektas. Projektas buvo vienu 
balsu priimtas. Toliau vyr. 
skilt. Pakulienė padarė 1936—7 
metų veikimo apyskaitą, pasktn. 
E. Paliulicnienė pranešė ka
sos apyskaitą, o sktn. J. Mingi- 
naitė kalbėjo, primindama 
drausmę ir tvarkingumą. Pa
sktn. A. Galvonienė supažindino 
suvažiavimo dalyves su pagrin
diniais inscenizavimų dėsniais.

Antrąją suvažiavimo dieną

Jaunesniajam skautui

BALIUI NAVACKUI, 
jo mylimai motutei mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiš
kia

I j. skautų dr-vė, 
Rokiškis.

lutės“ draugovė yra labai veik
li. Kasmet ruošiami vakarai, 
arbatėlės, minėjimai. Ateinan
čiais metais visos žada važiuoti 
į tautinę stovyklą; neturtingos 
gaus pašalpas iš vakaro pelno.

T. B.

vome svečiams labai dėkingi už 
atvažiavimą.

Visus surinktus pinigus pa- 
skyrėme Ginklų ir Vilniaus Ge
ležiniam Fondams, o broliams 
vilniečiams šia proga pasiuntė
me sveikinimą. Be to, gruodžio 
mėn. 13 ir 14 d. Obelių miestely 
ir apylinkėje vykdėme Vilniaus 
pasų registraciją.

J. Kelečius.

Ruošiasi minėti savo 15 metų 
sukaktis.

1938 metai — sukakčių metai. 
Visas sukaktis ypač iškilmingai 
žada paminėti „Prutenio“ dr-vė, 
vadovaujama mokyt. E. Tipelio, 
nes tai dr-vei tais metais sueina 
15 metų.

Įsikūrė nauja skautų draugovė.
Šį rudenį gimnazijoj įsikūrė 

dar nauja skautų „Vaižganto“ 
dr-vė; vadovauja mokyt. Sabas. 
Apie jų planus nieko dar nete
ko nugirsti. T. B.

pasktn. Jakubėnaitė pamokė 
šokti 4 tautiškus šokius, kurie 
bus šokami tautinėje stovyklo
je. Skautės P. Korsakienė ir J. 
Markevičienė praktiškai suva
žiavimo dalyves supažindino su 
dainomis, kurios bus dainuoja
mos taut, stovykloje. Drauginin- 
kės Stuokaitė, Grigelytė ir kitos 
specialistės pravedė suvažiavi
me skautiškus žaidimus. Tuo ir 
baigėsi draugininkių sąskrydis.

Jaunesniosios skautės aukavo 
ginklų fondui.

Šiomis dienomis Šiaulių valse., 
Žeimių prad. mokykloje, mokyt, 
skautės Gutmanaitės pastango
mis, įsikūrė nauja jaun. skaučių 
draugovė. Per labai trumpą lai
ką draugininke spėjo surinkti iš 
jaun. skaučių nemažą sumą pi
nigų, kurią kariuomenės šven
tės proga paaukavo ginklų fon
dui. Sesuo Vaiva.

ŠIAULIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Dviejų jaunesniųjų skautų 

draugovių jubiliejus.
Gruodžio mėn. 5 d. Dr. Vinco 

Kudirkos mokykloje įvyko III 
jaun. skaučių dr-vės 3-jų metų 
ir II-sios jaun. skautų dr-vės 
6 metų sukaktuvių minėjimas.

Apie 15 skautų-čių davė įžo
dį. Jaun. skautams-ėms davus 
įžodį, kaklaryšius jiems užrišo 
ir pasakė turiningą kalbą skau
tų tunto tuntininkas vyr. sktn. 
K. Ubeika, kuris vaizdžiai api
būdino skautų pareigas ir pa
brėžė, kad skautų tėvai, pasiti
kėdami skautų vadais, padės 
jiems dar labiau išplėsti skautų 
auklėjimo darbą.

Linksmąją dalį užpildė jaun. 
skautai-ės gražiomis deklama

SEINŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Ir mūsų norai „saulėmis tviska“.

Seinų tuntas uoliai ruošiasi 
tautinei stovyklai. Išrinktas 
taupymo vadovas tunt. adjutan
tas mok. Makūnas, programų 
vedėjas sk. A. Barkauskas, pa
siruošimo vadovas sklt. B. La- 
benskas ir ūkio — sklt. H. Cha- 
leckas. Platinamos taupymo 
knygutės ir ženklai.

UTENOS SKAUTŲ TUNTAS.
„Suskilom“ į dvi draugoves.
Utenos skautų tunto 1-joj dr. 

J. Basanavičiaus draugovėje 
šiais mokslo metais atsirado tiek 
skautų, kad vienoje draugovėje 
nebegalėjo jokiu būdu sutilpti. 
Taip šių metų gruodžio mėn. 5 
d. per tunto sueigą mūsų drau
govė buvo padalinta į dvi drau
goves. Tunto sueigoje dalyvavo 
brolių uteniškių labai mylimas 
tuntininkas psktn. J. Aleksa. Jis 
savo kalboje pažymėjo ypač 
paskutiniu laiku pagyvėjusią 
skautiškąją veiklą, palinkėda
mas ir toliau tokiu pat tempu 
žengti pirmyn.

Ši sueiga mums, uteniškiams, 
suteikė daug džiaugsmo, bet 
kartu ir šiokio tokio nusimini
mo.

Iki šiol vadovavęs J. Basana
vičiaus draugovei draugininkas 
vyr. skit. St. Vaškelis atsisakė 
iš draugininko pareigų, nes yra 
išleidžiamojoje klasėje.

Nors kiekvienam, o ypač 
skautui nereikalingas pagyrimas, 
tačiau buvęs draugininkas tik
rai yra to vertas ir tikrai nusi
pelnė gero draugininko vardą. 
Jis mokėjo vadovauti, kaip va
das, jaunoms, nuolat nerirųstan- 
čioms, širdims: su visais gerai 
sugyveno, visus sugebėjo pa

JEI CENTĄ PRIE CENTO SPAUSI,
TAUTINĖJ STOVYKLOJ TIKRAI DALYVAUSI.

cijomis, kankliavimu, vaidini
mais ir inscenizacijomis.

Ypatingai gražų įspūdį pada
rė svečiams jaun. skautai-ės, sa
vo meniniais pasirodymais sce
noje pavaizduodami jūrai atsi
davimo idėją.

Pažymėtina, kad jaun. skautų 
vadai įdėjo daug skautiškos sie
los į bendrą darbą su jaunai
siais. Šiems „sukaktuvininkams“ 
— vienetams vadovauja prityrę 
skautų vadai: sktn. K. Korsa
kas (jaun. skautų skyr. vadas) 
ir vyr. skltn. P. Pakalniškytė- 
Korsakienė (skaučių tunto ad
jutante).

Minėjime dalyvavo abiejų 
tuntų vadijų skyrių vedėjai, 
draugininkai ir per 100 skautų 
tėvelių ir svečių. Marela.

Smagu, kai atvyksta instrukto
rius.

Lapkr. 21 d. pas mus lankėsi 
brolijos instruktorius pasktn. 
Neniškis. Lazdijiečiams svečio 
žodžiai ir pamokymai buvo be 
galo įdomūs ir brangūs. Gaila 
tik, kad neilgai su mumis tebu
vo — vos 4 vai.

Sk. vyt. L.

lenkti prie darbo ir visada savo 
užsibrėžtąjį tikslą pasiekdavo. 
Gaila jo visiems uteniškiams 
skautams ir, manau, ilgai jis ne- 
išdils iš mūsų atminties.

Kaip persitvarkėm.
Skautus suskirstėme į drau

goves paklasiui. J. Basanavičiaus 
draugovei priskyrėme visus 
skautus, esančius 5—8 kl., žino
ma, neskaitant skautų vyčių. 
Čia susidarė 20 skautų. Juos pa
dalinome į tris skiltis. Draugi
ninku buvo paskirtas psklt. M. 
Namajūnas, o adjutantu psklt. 
L. Valentinas ir skiltininkais: 
psklt. V. Keras, K. Urbonas ir 
psklt. L. Vėgėlė.

Linksmai praleidome tą suei
gą, nes basanavitiečiams džiugu, 
kad taip didelį būrį sugebėjom 
surinkti.

Kitai draugovei, kuri buvo 
pavadinta „Kęstučio“ draugove, 
priskyrėme imtinai visus skau
tus, esančius 1—4 kl. Šios drau
govės draugininku paskirtas 
psklt. J. Petrauskas, adjutantu 
sklt. A. Šeikis. Šioje draugovėje 
buvo sudarytos trys skiltys iš 
34 skautų. Skiltininkais paskirti: 
sklt. A. Šeikis, B. Sakalauskas 
ir B. Jakavonis.

Psklt. M. N-nas.
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Prabėgo paskutinė darbo diena mo

kykloje, ir mokytoja Pranė Naujalytė 
grįžo namo. Įėjusi į savo butelį ir nu
purčiusi sniegą nuo savo skrybėlės ir 
apsiausto, atsisėdo pailsėti.

— Vadinasi, atėjo Kalėdų atostogos, 
— pasakė ji pati sau ir susimąstė. — 
Kas galėjo tikėti, kad šiemet būsiu vie
na, kad Mamytė jau tris mėnesius ilsė
sis žemėje...

Migla užtemdė mokytojos žvilgsnį ir 
ji atsikėlė.

— Kaip man švęsti Kūčias vienai? 
Kur man dingti? Negaliu visą laiką 
miegoti, o eiti pas kitus nenoriu. Pas 
svetimus jausčiausi dar nelaimingesnė. 
Eisiu į bažnyčią, parėjusi klausysiu ra
dijo muzikos, ir kaip nors tos dienos 
praeis. Suruošiu šiokias tokias Kūčias 
Mamytei atminti.

Pranė vėl atsisėdo prie stalo ir, iš
ėmusi užrašų knygutę, susižymėjo, ką 
reikėtų mieste nupirkti, kam sveikini
mus nusiųsti. Pirmiausia, reikėjo par
sinešti mažą eglaitę, o paskiau, šį tą 
Kūčioms. Tiesa, reikia neužmiršti nu
sipirkti keletą gerų knygų. Bus laiko 
skaityti.

Už valandos mokytoja jau vaikščio
jo miesto gatvėmis, ryšulėlių nešina. 
Liko tiktai eglaitę išsirinkti.

Aikštelėje, kur vasarą augdavo gė
lės, gulėjo ir stovėjo daugybė mažų ir 
didelių eglaičių. Jau iš tolo buvo jau
čiamas jų malonus kvapas. Tėvai su 
vaikais linksmai rinkosi medelius ir 
derėjosi su raudonskruosčiu parda
vėju.

— Šis medelis man patiktų, bet jis 
kiek pageltęs. Matyt, seniai kirstas.

— Visi vakar vakare kirsti, — teisi
nosi pardavėjas. — Nieko nepadarysi, 
vienas medelis toks, kitas — kitoks.

Pamačius tiek daug nukirstų eglai
čių, Pranei kažkodėl suskaudo širdį.

— Kiek daug medelių išnaikinama 
per Kalėdas — pagalvojo ji. — Gražus 
paprotys puošti pei’ Kalėdas eglaitę, 
bet gal geriau būtų, kad jis išnyktų — 
mąstė žiūrėdama į didžiulę eglaičių 
krūvą. Valandėlę svyravo — galvojo, 
gal nepirkti, bet senas įpratimas šį syk 
nusvėrė.

— Kjek kaštuoja ši eglaitė? — pa
klausė Pranė ir pakėlė nedidelį medelį.

— Litelis, panele, — atsakė vyras,— 
o su koja litas penkiasdešimt centų.

Pranė dar kartą apžiūrėjo eglaitę ir 
nutarė ją paimti. Net nesiderėjo. Tegu 
Kalėdoms uždirba!

Atskaitė litą penkiasdešimts centų ir 
pasisuko į gatvę.

— Ponia, gal reikfe panešti eglaitę?

PILKOJI PELĖDA.

— staiga suskambėjo plonas balselis.
Pranė pažvelgė į tą pusę, iš kurios 

išgirdo kalbant, ir pamatė nedidelę 
mergaitę, žiūrinčią į ją. maldaujančio
mis akimis.

— Ar duoti? — susvyravo mokyto
ja. — Galiu pati parsinešti, — bet jai 
pagailo mergaitės ii' ji pasakė:

— Gerai, panešk, mergyte.
Išbalęs veidukas nušvito, rankos 

skubiai pagriebė medelį — Pranė pa
stebėjo, kad jos buvo visai mėlynos 
nuo šalčio — ir maži žingsneliai sten
gėsi prisitaikyti prie gerosios ponios 
žingsnių.

— Ar nešalta be pirštinių? — pa
klausė Pranė.

— Nešalta, — atsakė mergaitė, — 
pripratau.

— O kur tu gyveni? — paklausė vėl.
— Maišo gatvėje, ponia.
— Pas tėvelius?
— Pas senelį. Mano tėveliai abu 

mirę.
— Ar seniai?
— Tėvelis seniai, mamytė neseniai.
„Mamytė neseniai“, — suaidėjo Pra

nės širdyje. — Mano motina taip pat 
neseniai...

— O senelis ar geras? — paklausė 
ji vėl mergaitės.

— Geras, tik nelabai sveikas. Mažai 
uždirba.

Taip besikalbėdamos Pranė ir jos pa
lydovė pasiekė namus ir, užlipusios 
laiptais, įėjo į prieškambarį. Šiltas oras 
maloniai mušė į veidą ir apgaubė visą 
kūną.

— Padėk eglaitę, — pasakė Pranė,
— ir palauk, kol tau surasiu pirštines. 
O čia tau penkiasdešimt centų.

Mergaitė, nesitikėjusi gauti tiek daug 
pinigų, kažką dėkingai sumurmėjo, o

— Kažin, ar „Mūsų gyvenimo vaizdų 
albumas“ bus tiek pat įdomus, kiek šis?

mokytoja nuėjo senos pirštinių poros 
ieškoti.

— Kažin, ar ji man teisybę pasa
koja, ar meluoja, — pagalvojo ji, ati
darydama spintą. — Neatrodo melagė, 
bet kas gali žinoti.

Suradusi pirštines, Pranė grįžo į 
prieškambarį. Staigi mintis jai dingte
lėjo į galvą.

— Pasakyk man savo pavardę ir kur 
gyveni, — pasakė ji mergaitei. — Gal 
kada užeisiu pažiūrėti, kaip gyvenate.

Mergaitė pasakė savo pavardę ir ad
resą ir nustebusiomis akimis spoksojo 
į savo geradėją.

— Ateisiu ryt rytą, dešimtą valan
dą, — dar pridūrė mokytoja ir, pado
vanojusi pirštines, išleido mergaitę.

* * *
Gražus sumanymas atėjo Pranei į 

galvą: ji pakvies mergaitę pas save ir 
suruoš jai Kūčias. Tokiu būdu ji ne
sijaus tokia viena ii' padarys neturtin
gam vaikui malonumą. Bet prieš tai 
reikėjo sužinoti, ai' mergaitė nepame
lavo.

Kitą rytą dešimtą valandą Pranė nu
ėjo į Maišo gatvę ir rado visa taip, 
kaip mergaitė buvo pasakojusi.

Mažam kambarėlyje sėdėjo senas vy
ras ir dirbo šepečius, o mergaitė ruo
šėsi kambaryje. Kampe stovėjo lova, 
prie lango stalas ir dvi kėdės; kitame 
kampe skrynia ir prie kamino kažkoks 
guolis, matyti, mergaitės miegamoji 
vieta.

Vienu žvilgsniu apžiūrėjusi visą 
kambarį, Pranė pasisakė, ko atėjusi. 
Senelis atrodė simpatingas ir dėkin
gas. Pasakęs, kad panelė be reikalo sa
ve vargina, kad mergaitė netinkamai 
apsirengusi, tačiau mielai sutiko leisti 
jai eiti pas malonią panelę.

Patenkinta savo pasisekimu, Pranė 
atsisveikino ir pažadėjo užeiti vakare 
ir pati parsivesti mergaitę į savo na
mus.

* * *
— Jei kvieti viešnią Kūčioms, ne

gana ją pavaišinti — mažai mergaitei 
reikalinga ir dovanų. Padori suknelė, 
kojinės, batukai, o, gal, ir baltinių; sal
dainių, lėlė — ar dešimties metų mer
gaitė dar žaidžia lėlėmis? — tiesa, dar 
šį tą seneliui: tabako, kelis litus.

Taip svarstydama savo reikalus, 
Pranė ėjo iš krautuvės į krautuvę ir 
pirko ką reikėjo. Kalėdų nuotaika, ku
rios ji prieš vieną dieną neturėjo, ap
ėmė ją visą, ii' ji iš anksto džiaugėsi 
galvodama, kaip jausis mergaitė, ga
vusi tiek dovanų.

Pavalgiusi valgykloje pietus, Pranė 
parėjo namo ir ėmė tvarkyti salionėlį 
— tai buvo valgomasis ir salionėlis, pa
gal reikalą, — puošti eglaitę ir dengti 
stalą. Visą laiką ji galvojo apie savo 
viešnią ir stengėsi viską taip sutvar
kyti, kad jai iš to būtų ko daugiausia
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džiaugsmo. Apie ketvirtą valandą vis
kas jau buvo paruošta, ir Pranė nuėjo 
savo viešnios.

* * *
— Nusivilk paltuką, Maryte, — krei

pėsi Pranė į mergaitę. — Tu čia pa
liksi iki ryt ryto.

Mergaitė nusivilko ir nedrąsiai dai
rėsi. Viskas buvo per daug nelaukta, 
per daug nuostabu.

Uždengusi Marytės akis rankomis, 
Pranė nuvedė ją per salionėlį į miega
mąjį kambarį.

— Tokią šventę reikia gražiai nusi
prausti ir švariai apsirengti, — pasakė 
Pranė. — Pirma aš nusiprausiu, o pas
kui tu. Ant kėdės padėjau naujus dra
bužius, kuriuos tau dovanoju. Senus 
drabužius gražiai sudėsime ir ryt par
sineši juos į namus.

Nusivilkusi suknelę, mokytoja ėmė 
praustis, nesigailėdama nei muilo nei 
vandens. Mergaitė stovėjo nuošaliai ir 
stebėjo.

— Baigiau, — pagaliau nusijuokė 
Pranė, — ak, kaip gerai nusiprausiau. 
Net smagu... Bet dabar tu prauskis.

Marytė taip pat nusivilko suknelę, 
nuleido perpetėles ir ėmė praustis.

— Žinai, aš tau padėsiu, — pasisiūlė 
Pranė, — greičiau eis.

Gerai įmuilinusi prausiamąjį skudu
rėlį, Pranė gerai nuprausė mergaitę, o 
paskiau sugalvojo ir kojas jai nuplau
ti. Marytė nesipriešino — stovėjo už
merkusi akis ir leido save prausti. Ka
žin, ar ji nebūtų taip pat kantriai lei
dusi sau galvą nukirsti!

Pagaliau Marytė buvo aprengta ir 
sušukuota, ir tai buvo nebe ta Marytė: 
vaikiškas veidelis atrodė rausvas, akys 
žėrėjo, kojos kyšojo naujuose bateliuo
se ir kūnelį puošė nauja šilta suknelė.

— Taip, — pastebėjo Pranė paten
kintu balsu, — dabar gerai. Viskas tau 
tinka. Aš išeisiu į kitą kambarį, o tu 
palauk manęs čia. Ar moki maldelę 
„Sveika, Marija“?

— Moku, panele, — atsakė mergaitė 
— ir „Tėve mūsų“.

Nuėjusi į salionėlį Pranė uždegė 
žvakutes eglaitėje, perbraukė ranka 
per dovanėles, suieškojo radijo progra
moje Kalėdų muzikos ir įjungė apara
tą. Kada ji ir maža mergaitė peržengė 
salionėlio slenkstį, nežinia, kurios šir
dis smarkiau plakė.

Priėjusi prie eglaitės, Pranė pritrau
kė mergaitę prie savęs ir sumurmėjo:

— Kalbėkime „Sveika, Marija“, Ma
ryte.

Ir viena balsiau, kita tyliau, mokyto
ja ir mažoji viešnia, sukalbėjo maldą. 
Kada jos nutilo, iš radijo aparato pa
sigirdo „Tyli naktis, šventa naktis“.

Ir Pranės sieloje buvo ramu ir 
šventa.

Paskutinę valandų nesusvyruok
Skaučių šių metų foto konkursas artinasi j pa

baigą. Nuotraukas atsiųsti paskutinis terminas — 
š. m. gruodžio m ė n. 31 d.

Sese, jau atėjo laikas sutvarkyti savo nuotrau
kas taip, kaip reikalauja konkurso sąlygos *(žiūr. 
„Skautų Aido“ 12 nr.) ir nunešti į paštą. Šią pas
kutinę valandą aš noriu Tau priminti, kad nesusvy- 
ruotumei, manydama, kad Tu nieko gero neturi. Pa
lik viską spręsti konkurso komisijai. Tu nedaug ką 
rizikuoji, mums savo nuotraukas siųsdama, o laimėti 
gali. Siųsk, ką turi. Šis skaučių foto konkursas yra 
pirmas, todėl Tavo pareiga jame dalyvauti, nes jei 
jis nepasiseks — būsime kaltos mes pačios.

Mes laukiame ir pasitikime jumis.
Pasktn. Ševelinskaitė, 

skaučių seserijos vyr. vadijos 
propagandos skyr. vedėja.

APIE MUS RAŠO
Lietuvos karininkų laikraštis „Kardas“ 

š. m. 22 numery įdėjo p. Nedzinsko 
straipsnį, pavadintą „Kariuomenė, šauliai 
ir skautai“. Straipsnio autorius skatina 
karininkus daugiau padėti šaulių ir skau
tų organizacijoms. Štai kaip rašo apie 
skautus.

„Pažvelkim Į skautus. Skautų organi
zacija išsiplėtusi po visą pasaulį. Tai yra 
organizacija, kuriai ir nesvarbu partinės 
rietenos ar kas kita, bet jai svarbu iš
auklėti jaunuolį, kuris būtų tikras tėvy
nės mylėtojas, darbštus, teisingas, sąžinin
gas, tvirtai laikytų savo žodį ir būtų pa
sirengęs kitiems padėti.

Ar čia verta karininkui prisidėti? 
Skautų siekiai: Dievas, tėvynė, artimas. 
Ko jie mokosi — tėvynę mylėti, ją gar
sinti po pasaulį (nepaslaptis, kad įvyks
tančiose tarptautinėse stovyklose daugu
ma žmonių tik iš mūsiškių skautų gra
žaus pasirodymo sužino apie Lietuvą), jie 
išmoksta nutiesti telefoną, jį aptarnauti, 
mckosi signalizacijos, daug kur sudaro 
dcgazatorių komandas ir jaunas skautas, 
negalėdamas dalyvauti kautynėse, mokės 
panaikinti dujų apkrėstus plotus, pasta
tyti slėptuvę. Skautai mokosi ugniagesy- 
bcs, sanitarijos, kad karo ar taikos metu 
sužeistus karius ar civilius gyventojus 
galėtų aptvarstyti, duoti vaistų ir t. t. Mo

ATITAISOME KOREKTŪROS KLAIDAS.
Pereitajame numery buvo Įdėta korespondencija iš Šiaulių skautų gyvenimo, 

kurioje parašyta, kad Šiaulių rajono skautų vadas yra gen. štabo pulk. Rėklaitis. IŠ 
TIKRŲJŲ p. RĖKLAITIS YRA BRIGADOS GENEROLAS.

Pereitajame numery išspausdinto vaidinimėlio „Lietuvių Betliejus“ (459 pusi.) 
giesmelės „Lietuviukai, lietuvaitės“ trečioji eilutė turi būti tokia: „KURS MINKŠTAM 
GĖLIŲ ŠIENELY“...

1938 METAIS „SKAUTŲ AIDAS“ PASIPUOŠ NAUJAIS „RŪBAIS“.
Dail. T. Kulakauskas nupaišė ateinantiems metams naują viršelį, kuris yra toks, 

kad kiekvienam primins, jog gyvename jubiliejinių tautinių stovyklų metus.
Be to, jau pagamintos šešios naujos vinjetės atskiriems skyriams. Naujas vinjetes 

turės šie skyriai: 1) skaučių (jau dėjome); 2) kronikos; 3) skautų teatro; 4) foto mėgė
jų; 5) pasaulio skautų ir 6) redaktoriaus kampelio. Vinjetes nupaišė dail. V. Kosciuška.

Taigi naujus metus „Skautų Aidas“ pradės pasipuošęs naujais „rūbais“.

kosi topografijos — eiti pagal žemėlapį, 
padaryti „kroki“ ir t. t.

Taigi, ar šie dalykai yra blogi? Argi 
čia karininkui neverta prisidėti? Juk čia 
daug karinių dalykų einama. Gerai pa
rengti skautai gali atnešti didelę naudą 
tiek taikos, tiek karo metu. Paskutiniais 
laikais dauguma aukštesnių ir žemesnių 
karininkų skautams daug padeda ir juos 
remia, bet kaip visur, taip ir čia dar pasi
taiko ir priešų, kurie turi menką supra
timą apie skautus, neįsigilina į tai, ko 
skautai siekia ir ką jie dirba. Kariuome
nė skautus remia moraliai ir medžiaginiai. 
Skautų Šefas yra Respublikos Preziden
tas, skautus remia ir dirba daugumas ka
rininkų, tai atrodo, kad ši organizacija 
verta visų dėmesio.“

Dėl tokio mūsų karininkų organo atsi
liepimo apie mus ir savo skaitytojų pa
skatinimo dar daugiau paremti skautų 
darbą, mes galime tik nuoširdžiai pasi
džiaugti. Nors mes negalėtumėm ir da
bar nusiskųsti, kad maža karininkų dirba 
skautų eilėse, tačiau nauji talkininkai iš 
kariuomenės tarpo visuomet bus mūsų 
džiaugsmingai sutinkami. Ypač reikalinga 
p. p. karininkų pagalba mokantis praktiš
kų dalykų, kaip ryšių, sanitarijos, degaza- 
vimo ir kt. Kuo daugiau karininkai padės 
skautams, tuo geriau jie galės pasiruošti 
būti gerais ir naudingais savo tėvynės gy
nėjų talkininkais.
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Brolijos atstovas pasktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko pasktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

BRANGI DOVANA
— Mamute, kur gyvena Kalėdų senelis ? — klau

sinėjo motinos mažasis Jonelis.
— Jis ateina vidunaktį per kaminą, — atsakė 

motina, nepakeldama nuo siuvinio akių.
— Ne, tu vis dėlto pasakyk, kur jis gyvena! Juk 

turi jis kur nors gyventi!
— Senam malūne, balandėli, Bijūnuose... Žinai, 

netoli yra toksai kaimas. Bent jis gyveno ten, kai 
aš buvau mažytė.

— Bet gal jis dabar iš ten išsikėlė? Juk tu jau 
didelė užaugai!

— Labai galimas daiktas.
— O gal jis ten tebegyvena?
— Ir tas gali būti.
Ponia Ruibienė nuleido siuvinį ant kelių ir pasi

žiūrėjo į langą. Nuo jūros aidėjo liūdni žuvėdrų bal
sai. Ji atsiduso, sudėjo darbą ir pasižiūrėjo į sūnų.

— Žinai, Joneli, greit vakaras, tvarkykim kam
barį.

Berniukas suplojo rankutėmis: labai įdomu puoš
ti kambarį žalumynais. Motina atnešė iš virtuvės 
eglių šakų glėbį ir jie ėmė puošti langus, duris ir 
paveikslus.

Gražiausia šakele ponia Ruibienė papuošė ka
bantį ant sienos kapitono Ruibio, laivo ,,Budys“ ški
perio, paveikslą.

Įėjo tarnaitė ir uždegė šviesą. Jonelis sėdėjo 
mėgiamiausioje minkštasuolio kertelėje ir laukė, koks 
bus šiandien pyragas.

Motina paglostė jį.
— Kaip tu manai, Joneli, ar mudviem bus links

ma šį vakarą?
— Praėjusios Kalėdos buvo labai linksmos, ma

mute! Mes turėjom kalakutą, pyragą, vaisių, šoko
lado ir... — berniukas nutilo. Jis norėjo pasakyti: 
„ir tėvelis buvo“, tačiau kažkodėl susilaikė.

Tarnaitė įnešė arbatą ir pyragą, paprastą kas
dieninį pyragą, visai ne kalėdinį, nebent truputį di
desnį.

— Žinai ką, Joneli, pakvieskim šiandien svečių 
— Onutę, Vytelį, Tomuką... Jūs dainuosit, žaisit... 
Gerai ?

— Aš nenoriu svečių, mamute! Kam jie man? 
Galima dar pyrago?

— Galima, brangusis.
Kada Jonelis suvalgė pyragą, jis nedrąsiai pasi

žiūrėjo į motiną ir paklausė:
— Ar Kalėdų senelis duoda berniukams viską, 

ką jie paprašo?
— Nežinau, kaip tau pasakyti. Jeigu berniukas 

prašo ką nors negalima, pavyzdžiui, labai brangų, tai 
Kalėdų senelis gali neduoti.

— Aš geriau paklausiu jį patį, mamute!
— Gerai, mažyti, bet, kad tu jau saldžiai mie

gosi, nes jis tik vidunakty ateina.
Pasigirdo skambutis. Tai laiškanešys.
Tarnaitė ir ponia Ruibienė nuėjo atidaryti duris, 

o Jonelis tuo tarpu griebė nuo kabyklos paltą, kepu
rę, pirštines ir tylutėliai išėjo iš namų per virtuvę 
Kalėdų senelio ieškoti.

Mėnulis apliejo savo sidabrine šviesa sniegą, den
giantį laukus ir namų stogus, o berniukas vis ėjo, 
piešdamas sau džiaugsmo paveikslus.

Staiga tolumoje jis pamatė kažkokius žiburėlius. 
Tai, »tur būt, Bijūnų kaimas. Ar suspės jis dar su
rasti Kalėdų senelį? Ar nebus jisai išvažiavęs?

Žiburiai artėjo. Greit jis pamatys roges, pakin
kytas dviem briedžiais, o jose gerutį, žilutėlį senuką, 
kurį taip myli vaikai.

Žiburiai vis artėjo ir didėjo, apšviesdami kelią 
toli pirmyn. Berniukui atrodė, kad į jį eina didžiulė 
su ugningomis akimis baidyklė.

Jis sustojo, sustyro iš baimės, užsimerkė.
Dvidešimties žingsnių atstu sustojo automobilis. 

Iš jo išlipo žmogus ir pribėgo prie berniuko.
— Kalėdų seneli, Kalėdų seneli, — sušuko Jo

nelis, — tai tu? Aš ieškau tavęs, senuti!
— Žinoma, aš! Argi tu nežinai mano mašinos? 

Dabar aš nebevažiuoju rogėmis, briedžiais pakinky
tomis, tas nebe madoje. Aš turiu automobilį. Na, lipk 
čia, mažasis žmogau, ir pasakyk, ką aš galiu tau pa
daryti. Prašyk ko nori, kad tik nelabai brangiai kaš
tuotų.

— Bet iš kur tu žinojai, kad aš šiuo keliu va
žiuosiu?

— Mama pasakė, kad tu gyveni Bijūnų kaime.
— Štai kas! O mama žino, kad tu naktį vienas 

nuėjai?

15



— Koks laikraštis įdomiausias?
— Aišku, „Skautų Aidas“.
— Kodėl taip manai?
— O todėl, kad, be žmonių, jį dar ir paukščiai mėgsta skaityti.

— Ne, nežino...
Jonelis pravirko: Kalėdų senelis dabar pagalvos, 

kad jis blogas, nepaklusnus berniukas.
— Neverk, mažyti, aš tave tuoj namo, pas mamą 

pristatysiu. O dabar pasakyk, kokią dovaną tu nori 
gauti ?

— Prašau, Kalėdų seneli, ar negalėtumėt man 
padovanoti tėvelį, jei tas nelabai brangiai kaštuoja?

— Tėvelį? Vargšas vaikas,, vargšas! Tai labai 
sunkus uždavinys dovanoti motinas ir tėvus berniu
kams ir mergaitėms, kurie jų neturi.

— Reiškia, jie labai brangūs?
Žmogus nieko neatsakė.
— Na, važiuojam namo, mažyti. Pasakyk, kaip 

tu vadines ir kur tavo namai?
— Aš Jonelis Ruibys ir gyvenu Civiškių kaime.
— Dieve mano! — sušuko Kalėdų senelis ir ėmė 

atydžiai žiūrėti į berniuko veidą.

Liudas Juzėnai y _
Žiemos džiaugsmas
Pražydo gėlės mano kambaryje.
O koks didis džiaugsmas mano širdyje!
Tarp žalių lapų raudoni žiedeliai
Šypsos, lyg mergužėlės skaistūs veideliai. . .

Gamtoje liūdna, nei žiedų, nei lapų, 
O aš jaučiu malonų skaisčių žiedų kvapą. 
Ir lyg ne žiema būtų — vasara čia, 
Šypsnys žaidžia lūpose, pradingo kančia! —

*
* *

Ponia Ruibienė stovėjo prie vartelių, supdamas! 
į šiltus kailinius. Tarnaitė jau penktą kartą bėgo į 
kaimą, ieškodama Jonelio, tačiau jo niekur negalėjo 
rasti.

Staiga prašneko plonas vaikiškas balselis:
— Mamute, aš čia! Aš radau jį, radau Kalėdų 

senelį! Štai jis su manim!
— Ak, Joneli, Joneli, kaip aš sielojaus! dėl ta

vęs! — Bet, pamačiusi iš mašinos iššokusį Kalėdų 
senelį, nutilo.

Jis pridėjo pirštą prie lūpų, kad ji nieko nesa
kytų.

— Viskas tvarkoje, ponia. Štai jūsų sūnus, im
kit jį. Na, o tu, mažyti, bėk greičiau miegučio! Ka
lėdų senelis atneša vaikams dovanas tik vidunaktį, 
kada jie miega. Mama tuoj ateis pabučiuoti tave sal
džiam miegui.

Jonelis įbėgo į namus. Tarnaitė jį paguldė į lo
vytę. Jam buvo liūdna ir ilgu: Kalėdų senelis pa
sakė, kad jam labai sunku padovanoti tėvelį! „Ma
tyt, jis labai brangus. Įdomu, kokią dovaną atneš 
man?“ — galvojo berniukas užmigdamas.

Tuo laiku Kalėdų senelis svečių kambary sekė 
poniai Ruibienei stebuklingą Kalėdų pasaką.

Ji klausėsi nejudėdama, žiūrėdama į kalbantį 
praplėstomis akimis.

— Mes viską apgalvojom ir nutarėm jums ne
telegrafuoti, kad jus neišgąsdintume, ponia.

Jūsų vyro laivas paskendo. Įgula beveik visa žu
vo. Netoliese plaukęs burlaivis paėmė kapitoną ir dar 
penkis pusiau gyvus ir sušalusius jūrininkus. Jūsų 
vyras pateko į vieną salą, kur išgulėjo arti pusės 
metų ligoninėje. Paskui pasitaisęs neturėjo nei lėšų, 
nei galimumo pasiekti namus.

Trys mėnesiai praėjo, iki jis pateko į laivą, kuris 
atvežė jį tėvynėn. Bet ką čia pasakoti, jis pats jums 
viską papasakos. Daugiau dviejų parų nemiegojęs, 
jis miega dabar automobilyje.

— Ar man galima pas jį? — paklausė išbąlusi 
ir virpanti ponia Ruibienė.

— Eikit ir prikelkit jį pati.
*

* *
Rytą visa šeimyna sėdėjo ir valgė pusryčius.
— Joneli, ar tu radai tėvelį, ar tėvelis tave rado ? 

Pasakyk, ar tu geras ar blogas berniukas, kad išbė
gai nuo mamos?

— Aš blogas, kad išbėgau, o geras, kad radau 
tėvelį!

— O aš tavo Kalėdų dovana, sūneli? Tau pa
tinka toks žaisliukas?

— Žinoma, patinka! Tiktai tu, tur būt, labai 
brangus, tėveli: pats Kalėdų senelis man pasakė.

Sk. P. M.
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Q>ao anodai
Dunda žemė nuo patrankų, 
Viską maišo su žeme.
Broliai nenuleido rankų —
— Vade, priimki mane!
— Ir mane! — Ir mane!
— Saukia didžiulė minia.
— Tu per senas — jau senelis, 
Tu per jaunas — dar vaikelis — 
Man reikia vyrų jaunų, 
Kaip Žalgirio karžygių.
— Nežiūrėkit, kad aš senas, 
Aš esu Narsys Antanas, 
Esu ainis karžygių, 
Nuo pat Vytauto laikų !.. . 
Leiskit man tėvynę ginti, 
Leiskit iš naujo atgimti!
Nes tik gindams tėvų šalį, 
Išbandyti jėgas gali.
— Aš esu Kazys Drąsutis,
— Kad tu dar visai mažutis.
— Nors ir mažas, bet narsus, 
Būsiu toksai pat garsus, 
Koksai buvo Gediminas!
— Aš Audrūnas Konstantinas, 
— Sako pusaugis vaikinas.
— Prašau mane prirašyti!
Noriu priešus išvaryti 
Iš tėvynės Lietuvos, 
Neužleisiu nė pėdos 
Tėvų žemės mylimos, 
Kurią bočiai amžiais gynė! 
Jai garbės vainiką pynė. 
Tai ir aš taip pat ją ginsiu, 
Tokį pat vainiką pinsiu.
— Pagalvok, mielas jaunuoli, 
Darai pavojingą šuolį.
Būt kariu, reik daug drąsos. . .
— Argi aš neturiu jos?
Esu jau tikras karys, 
Jau galiu kovot už tris. 
Te šimtai dunda patrankų! 
Te kalnus ir kalvas ardo! 
Neišleisiu aš iš rankų 
Kieto plieno aštrų kardą!
— Mes du broliai Geležiniai, 
Teisingiau, gal mes plieniniai.
— Esu tikras karžygys, 
Tą kiekvienas pasakys — 
Turiu tvirtą kietą ranką.

- — Duosiu tau valdyti tanką.
— Mano akys ugnim žeria, 
Tikslų taikinį greit tveria.
— Tu kulkosvaidį valdysi, 
Priešų eiles išguldysi.
— Aš esu Algirdas Mirga, 
Turiu savo puikų žirgą, 
Turiu šautuvą ir kardą, 
Duokit man tik kario vardą, 
Ir aš pirmas karan josiu, 
Visus priešus iškaposiu!
Aš ir juodbėrį turiu, 
jauną, metų keturių.
Aš taip pat labai noriu 
būt pirmuoju savanoriu.
— Aš esu Saulaitis Pranas, 
Jau esu silpnas ir senas,

Pats kariauti negaliu, 
Bet padėti aš turiu. 
Todėl atvedžiau aš jautį, 
Nupenėtą, kaip tik piauti. 
Bus kuo vaišinti pirmuosius, 
Mūsų karžygius narsiuosius.
— Penkis brolius aš turėjau, 
Juos į karą išlydėjau,
Aš atėjau paskutinė, 
Leiskite į ligoninę 
Slaugyti sužeistus karius!
— Koks tai pavyzdys gražus! 
Nors jauna, silpna mergelė, 
Nori būt miela seselė, 
Gydyt karžygių žaizdas . . . 
Ar jos meilę kas supras?
— Užrašykite Trinkūnus: 
Mane ir tris mano sūnus.
— Tamsta akies neturi, 
Kariu būti negali.
— Nuo vaikų aš nesiskirsiu, 
Kartu už tėvynę mirsiu! 
Nenoriu būt karininku, 
Bet gurguolėje aš tinku: 
Prie arklių esu pripratęs, 
Vargo daug esu jau matęs, 
Todėl prašau prirašyti, 
Man vienam neatsakyti! 
Nėr liūdnesnės jau dalies 
Tam, kas mylimos šalies 
Nebegali eit vaduoti,
Savo jėgų atiduoti 
Savo tėviškėlei brangiai, 
Savo mylimai padangei.
— Sveikas, mielas mūsų vade! 
Džiaugiamės tave suradę! 
Priimki iš mūsų senų
Šį maišelį dovanų!
Rasit sūrį ir dvi anti 
Ir dešrelę kaip pantį.
— Taip iš tėviškės laukų 
Plaukė daugybė aukų. 
Tais laikais kas ką galėjo 
Vargšei tėvynei padėjo. 
Kas galėjo pinigais,
Kas javais, kas gyvuliais. 
Net daugumas moterų , 
Ir jaunųjų ir senų, 
Kiekvieną valandėlę 
Rėmė savo tėviškėlę, 
Mezgė šiltas kojines, 
Nėrė plonas pirštines;
Spaudė sūrius, kumpius rūkė, 
Ką surado savam ūky 
Tinkamo mūsų kariams, 
Arba jų narsiems arkliams, 
Viską karo laukan vežė. 
Kiti vedė įsiręžę 
Karvę, jautį ar telyčią, 
Maža buvo, kurie tyčia 
Savanorių neparemtų, 
Nes visi laikė šį darbą šventu. 
Matot, ką reiškia vienybė — 
Kokią sudarė galybę!- 
Priešą šimtą kart gausesnį, 
Šimtą kartų galingesnį 
Į pakulas sukedeno, 
Nes nuo jauno iki seno 
Viena mintimi gyveno: 
Viską turim atiduoti,

Kad tik tėvynę išvaduoti. 
Mūsų tėviškę mieliausią, 
Iš visų kraštų brangiausią. 
Ir tikrai mūsų tėvynė — 
Daug gražesnė už auksinę, 
Paukščiai čiulba miškuose, 
Javai auga laukuose, 
Pievose gėlelės žydi. .. 
Mums visi, visi pavydi, 
Kad gražu mūs Lietuvoj, 
Tartum pasakoj gražioj. 
Taigi mes, kol dar maži, 
Prisiminkime visi, 
Nors tėvynė mūs graži, 
Bet privalome kiekvienas 
Puošti ją per dienų dienas. 
Dirbti jai, kiek jėgos gali: 
Jai kiekvienas savo dalį 
Mes privalom atiduoti.
Kuo greičiausiai atvaduoti 
Lenkų okupuotą žemę, 
Nes ji mūs likimą lemia. •

Brolis Savas.

GU^daoinio tąsa
(Pradžią žiūrėk „Sk. A.“ 20 nr.)

Vytas — mažas išradėjas, 
(Jo galvoj neūžia vėjas).
Štai kaip uždavinį sprendė: 
Jis nuskynė lapelius 
Ir pridėjo sparnelius, 
O sutrumpinęs kotelį, 
Gavo mažytį snapelį. 
Dar pridėjo dvi kojytes, 
Dvi akytes, kaip uogytes; 
Pagaliau — dar uodegikę, 
Na, ir mūs miela kriaušikė 
Tapo gražiu viščiuku. 
Mūsų mažas išradėjas, 
Aš tikiu,, kad ir toliau 
Ant galvos rankas sudėjęs 
Nesėdės tarytum svečias, 
Bet jis sugalvos daugiau, 
Nes dabar yra tik trečias, 
Ogi kur dar dvidešimtas? 
Jį vilioja taškų šimtas.
Jis laimėti pasiryžęs, 
Tai matyti iš akių. 
O, jis vyras neištižęs: 
Jis galvoja net už du.

Daugalonių Antanėlis.
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Vienas tarp laukinių
— Na, ką gi, pabandyk mane užmušti. 
Papuasas nusigando tokių žodžių:
— Ne, ne, aš negaliu.
Kati apsupo Maklajų, norėdami apginti. 
Maklajus nusijuokė ir tarė:
— Ar esi moteris, kad bijai ginklo?
Po to jau niekas jo daugiau nebeklau

sė, ar jis galįs mirti. Buvo nutarta, kad 
jis esąs nemirtingas ir tiek. Todėl toks 
drąsus ir jokios baimės nežinąs.

Maklajus ir šį kartą išgyveno tarp pa- 
puasų apie porą metų. Jis ramiai sau 
vaikščiodavo, kartais tolimiausiuose kai
muose, nakvodavo pas juos, ir visi jį lai
kydavo saviškiu.

MAKLAJUS PAPUASŲ VESTUVĖSE.Gorendų kaime buvo didelė šventė: Tujus, Maklajaus draugas, šventė savo sūnaus vestuves. Buvo, žinoma, pakviestas ir Maklajus. Maklajus paėmė kirvį jaunikiui padovanoti ir išėjo į kaimą. Kaime buvo didelis triukšmas: ruošėsi vestuvėms. Nuotakai buvo 16 metų. Jos vardas — Lo. Jos veidas buvo nelabai gražus. Ją visą moterys nudažė raudonais dažais, o paskui visi vyrai - giminės, priėję prie jos, spiaudė kažkokia tyrele: tatai, papuasų nuomone, turėjo ją apsaugoti nuo „nelabos akies“.Paskui vienas vyras nubraukė baltais dažais jos veide tris dryžius; ją visą apkabino visokiais pagražinimais, padarytais iš geldelių (kriaukutų) ir šuns dantų. Prie strėnų prikabino priejuostę.Taip apsirengus ji įžengė į jaunikio palapinę. Paskui ją ėjo muzikantai, grodami medinėmis dūdomis. Jos pasitikti išėjo iš palapinės jaunikio giminės, kiekvienas įteikė kokią nors dovaną.Vienas senas papuasas priėjęs paėmė į ranką pluoštą jos plaukų, apsivyniojo aplink pirštą ir pradėjo sakyti prakalbą, kartkartėmis vis patraukdamas už plaukų. Kartais patraukdavo taip stipriai, kad nuotaka net susiriesdavo nuo skaus-

Pagal N. Lebedevą parašė T. Šuravinas. (Tęsinys iš Nr. 20).mo. Senis sakė, kad ji turinti būti gera savo vyrui žmona, klausyti jo, rūpintis juo ir gaminti valgį.Visi klausėsi ir žiūrėjo į nuotaką. Priėjo dar du seniai ir padarė taip pat, kaip ir pirmas. Paskui nuotakos draugės ir ją atėję palydėti giminaičiai sudėjo į maišelius visas dovanas ir atsisveikino su nuotaka. Ji pasiliko viena, gatvėje, prie jaunikio palapinės. Iš palapinės išėjo jaunikis, penkiolikos metų vaikinas, ir jo motina. Ji paėmė marčią už rankos ir įvedė į palapinę.Vakare prie jaunavedžių palapinės susirinko visas kaimas. Buvo surengti šokiai, grojo muzikantai — pūtė dideles dūdas ir mušė medinius būgnus. Visą naktį puotavo ir linksminosi papuasai; jaunavedžio giminės vaišino visą kaimą bananais ir riešutais. Vyrai gėrė „keu“.
papuasų'* LAIDOTUVĖS.Sykį Maklajui buvo pranešta, kad vieno papuaso žmona labai serga ir jos vyras Motė prašo Maklajų aplankyti jį. Jis sutiko ir atėjo į kaimą. Prie palapinės, kurioj gulėjo ligonė, sėdėjo kelios moterėlės ir garsiai raudojo. Palapinėje buvo tamsu. Ligonė gulėjo ant žemės. Prie jos sėdėjo kelios moterys ir laikė ją už rankų. Ligonė dejavo, o kai kada sušukdavo: „Mirštu, mirštu“...Priimti vaistą ji atsisakė, ir Maklajus sugrįžo namo. Kitą dieną jam buvo pranešta, kad Motės žmona mirė. Kaime pradėjo mušti didelį medinį būgną. Tai ženklas, kad kaime yra miręs žmogus. Maklajus pasiskubino į kaimą. Visi vyrai vaikščiojo ginkluoti. Prie palapinės bėgiojo Motė, velionės vyras, su akmeniniu kirviu rankoje, lyg vijosi ką, o palapinėje moterys rėkė ir raudojo iki pat vakaro.Vakare Motė traukė liūdną giesmę: „Jau saulė nusileido, o jos vis nėr. Jau vakaras atėjo, o ji nebeateina. Aš vis ją šaukiu, o ji nebesirodo“...Visą naktį palapinėje liepsnojo laužas, 

o prie velionės sėdėjo moterys. Kaimo aikštelėje taip pat degė laužas, ir ten budėjo vyrai.Kitą dieną kaime buvo kitokia nuotaika. Žmonės gyvai svarstė kažin ką, plepėjo, žiūrėjo, kaip gaminamos vaišės. Pats Motė irgi buvo ramesnis.Velionės giminės, gretimo kaimo gyventojai, supynė iš karklų didelę pintinę, į kurią įdėjo mirusiosios kūną.Paskui šūkaudami ir verkdami įėjo į palapinę. Du vyrai išnešė krepšį su kūnu, moterys pradėjo vėl raudoti.Tuo tarpu svečiai dalinosi vaišes. Vy<- niojo į didelius lapus kiaulienos gabalus, riešutus ir bananus. Kiekvienas, paėmęs savo dalį, ėjo namo; mat, čia pat, velionės namuose, valgyti buvo draudžiama. Kai vaišės buvo padalintos, velionę su savotišku karstu vėl įnešė į palapinę ir pakabino kertėje.Po to visi išsiskirstė, o kitą dieną vėl susirinko, visi, seni ir jauni, prie Motės palapinės. Visų jų veidai buvo ištepti suodžiais, o velionės vyras Motė nudažytas juodais dažais. Visi buvo panašūs į kaminkrėčius. Tai pastebėjęs ir Maklajus paprašė juodų dažų. Papuasai buvo labai patenkinti, pamatę, kad ir Maklajus išsitepė kaktą juodais dažais. Motė paspaudė jam ranką, pasakęs: „e-aba, e-aba“ (brolis, brolis). Visi pagyrė Maklajaus elgesį. Jis įėjo į palapinės vidų. Ten degė du laužai. Papuasai pasakė jam, kad kitą dieną velionės lavonas bus palaidotas į žemę.(Bus daugiau).
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOC5COOOOOOO

Mus klausia, ką darysime, jei atsiras 
daugiau, kaip po 5 draugoves brolijoj ir 
seserijoj, kurių visi nariai užsiprenume
ruos „Skautų Aidą“.

Atsakymą į šį klausimą rasite kitame 
numery. Į šį, dėl vietos trūkumo, nebe
galėjome jį įdėti, kaip ir daugelio kitų 
dalykų. 
rraooocooooco»ocooooooooooocx3oc>ooocxxxx>oooooooocxx> 
yyyyyyyyyyyyyvyyyyy>

Prieš pat Kalėdas,
kai miškan atvyksta su piūklu diedas, 
tai mažos eglytės ir kojas įgauna
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m. 
LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VADO 

ĮSAKYMAI.
Nr, 24.

Kaunas, 1937 m. gruodžio mėn. 12 d.
§ 1-

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str., 
Klaipėdos Pedagoginio Instituto skautiškų studijų drau
govės vado pavaduotoją paskautininki Balį MILAKNĮ, 
jam prašant, iš pareigų atleidžiu.

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

Klaipėdos Pedagoginio Instituto skautiškų studijų drau
govės vado pavaduotoju tvirtinu skautą vytį skiltininką 
Adomą STASYTĮ.

Vyr. sktn. K. P ai č i a u s k a s,
L. e. Brolijos Vado p.

Nr. 25.
Kaunas, 1937 m. gruodžio mėn. 14 d.

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

Sakių skautų vietininkijos vietininką paskautininkį Vin
cą LIULEVIČIŲ, jam prašant, iš pareigų atleidžiu ir 
už įdėtą darbą vadovaujant Sakių vietininkijai reiškiu 
padėkos.

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

Sakių skautų vietininkijos vietininku skiriu skautą vytį 
pulkininką leitenantą Bronių PEČIULĮ.

Vyr. sktn. K. P alčiauskas,
L. e. Brolijos Vado p.

Redaktoriaus kampelis
• Paskautininkei D. V. Gailiuosi, kad 
„Jaunųjų skautų maršą“ spausdinti nega
lėsime. Mums atrodo, kad įvykis, kuris 
toje dainelėje minimas, nėra tokio pobū
džio, kad jį vertėtų apdainuoti.

Atsiųstosios fotografijos neįdėjome dėl 
dviejų rūšių trūkumų: kompozicinių ir 
techniškų. Stirnelės „laikysenoje“ nėra 
natūralumo: susidaro įspūdis, kad skautė 
jai per prievartą stengiasi įbrukti maistą. 
Fotografuota pasauliui ir dėl to nuotrauka 
išėjo be jokio plastiškumo, lyg „suplota“ 
— tartum viskas būtų vienoje plokštu
moje.

Paskutiniuoju laiku Tamsta mažiau be
rašai „Skautų Aidui“. Džiaugtumėmės, jei 
galėtumėm matyti jaunųjų skyriuje dau
giau gražių Tamstos rašinėlių.
• Al. Radavičiui. Eilėraštį „Atspėkit, kas 
esu!“ perdaviau jaunųjų skautų skyriaus 
redaktoriui. Tik noriu priminti, kad siun
čiant rašinius redakcijai reikia nurodyti 
ne tik savo pavardę, bet ii' adresą.
• Paskilt. F. Kaseliui. Eilėraštį „Žiemos 
sueiga“ atidaviau jaunųjų skyriaus redak
toriui. Jei tiks, išspausdins.
• L. Kavaliauskui. Vaidinimėlį „Vaidy- 
la“ perdavėme tautinės stovyklos vyriau
sios vadijos programų skyriui.
• K. Grincevičiui. Šachmatų uždavinių 
kol kas nespausdiname. Dėl to atsiųstųjų 
uždavinių sunaudoti negalime.
• Sūriui. Feljetono „Tautiška stovykla“ 
įdėti negalėsime — silpnokas. Tačiau tai 
nereiškia, kad mes ateityje nelauksime 
Tamstos rašinių.
• Ruopiškiui. Rašinį „Trys vienkiemiai“ 
spausdinti negalėsime.
• Marelai ir Seseriai Vaivai. Manau, ju
dviem rūpi, kodėl paskutiniuoju laiku ne- 
beįdedame daugelio jūsų atsiųstųjų žine
lių. Jei taip būtų — dėl to, kad baisiai 
daug prirašote. Jei dėtumėm visas žinu
tes, kurias iš judviejų gauname, tur būt, 
visą „Mūsų šeimos naujienoms“ skirtą 
vietą užimtų Šiaulių skautų ir skaučių 
veiklos aprašymai...

Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.
UŽDAVINIAI.

Užd. nr. 1.
V. Paliušio iš Kauno.
(A-s) + (B + u) = X.

A — skautų vienetas, B — senovės gy
ventojas, X — vyresniškumo laipsnis.

Užd. nr. 2?
L. Kavaliausko iš Kauno.

______ i ii _
>3||||| f |

Paskaitykit stačiai: 1) paukštis, 2) dy
kumų žvėris.

Gulsčiai: 3) Lietuvos miestas, 4) gė
rimo indas.

Užd. nr. 3.
K. Montvilo iš Gižų.

Į kiekvieną langelį įrašykit po raidę, 
kad skaitant iš kairės į dešinę išeitų: 
1) vyriausias šeimos narys, 2) vežimo da
lis, 3) pasaulio dalis, 4) vyro vardas, 5) 
naminis paukštis, 6) šernas turi.

Iš pirmų raidžių gausit Lietuvos miestą.
Užd. nr. 4.

L. Gavėno iš Kauno.
Š a r a dė.

Senovės ginklui raidę mainysi, 
Skrendantį paukštį pamatysi.

Užd. nr. 5.
A. Grušnio iš Alytaus.

Š a r a d ė .
Vandens gyventojas esu, 
O be raidės vienos, 
Žvėriukas būsiu visados.
UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.

„Sk. A.“ nr. 18 uždavinių sprendimai.
Užd. nr. 1.

28 38 34

32 51 17

40 11 49

= 100, 100, 100.
Užd. nr. 2.

Šaradė, kaladė.
Užd. nr. 3.

Maras, omaras.
Užd. nr. 4.

Varėna, varnėnas.

KAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Kitą „Skautų Aido“ numerį išleisime 

ateinančių metų sausio mėn. 15 d. Vė
liau penkiomis dienomis leisime todėl, kad 
po atostogų platintojai suspėtų atsiųsti 
administracijai užsakymus.

Tą numeti laiku gaus tik tie prenu
meratoriai, kurių užsakymų lapelius ad
ministracija gaus NE VĖLIAU, KAIP 
SAUSIO MĖN. 12 D.

483

19



Jts ‘v

KU! KU! KU! 2. Mums gegutės užkukuos, 
„Lovų nėr žaliuos miškuos, 
Gulkit skautai ant šakų 
Ku! Ku! Ku!“

Skautai, ženkim pirmyn! ir t. t.

3. Skautės šaukia „Oi! oi! oi! 
Bijome miegot tamsoj“,
O gegutės ant šakų 
Ku! Ku! Ku!

Skautai, ženkim pirmyn! ir t. t.
«

4. Skautai puošės tris paras 
Ir pražudė kepures,
O gegutės ant šakų 
Ku! Ku! Ku!

Skautai, ženkim pirmyn! ir t. t.

5. O kai laužas suliepsnos, 
Jau ir skautės nebijos
Nei gegutės, nei vapsvos — 
Jos miegos.

Skautai, ženkim pirmyn! ir t. t.

Mikė Švilpa ir 

Kalėdų diedas
J. Martinaičio

karikatūros ir žodžiai.

1. Džiaugias Švilpa per Kalėdas: 
Lanko jį Kalėdų Diedas — 
Linki švenčių jam smagių, 
Duoda dovanų brangių.
Mikė Diedui spaudžia ranką, 
Kad Kalėdoms jį aplanko, 
Pasiilsi jo namuos 
Iš kelionės tolimos.

2. Geras Diedas krapšto plikę: 
Ką čia dovanojus Mikei? 
Kaip dabar čia sužinot, 
Ką €am Mikei dovanot? 
Mikės Švilpos Diedas klausia, 
Kas patinka jam labiausia. 
Mikė laikosi kukliai 
Ir tik šypsosi dailiai.

3. Diedas antakius pakėlė: 
Įteikė jis Švilpai lėlę.
— Ačiū, — tarė Švilpa mūs 
Nusiminęs, neramus.
Davė Diedas jam blizgučių: 
Džiaugtųsi maži vaikučiai, 
O mūs Švilpa ir čionai 
Dairosi kažkaip liūdnai.

4. Oi, ilgai čia Diedas gaišo: 
Išvertė jis visą maišą, 
Bet mūs Švilpa nė vienos 
Sau nerado dovanos.
Dovanų jisai nepeikia, 
Bet neranda, ko jam reikia. 
Diedas Švilpos mūs kuklaus, 
Ko jam reikia, tuoj paklaus.

5. Tarė Švilpa: — Baigias metai, 
Rūpi man prenumerata, 
Neturiu aš pinigų — 
Ot, kodėl man nesmagu! 
Ak, gerasis mano Diedai — 
Tas man širdį tik ir ėda! 
„Skautų Aidą“ užsakyk 
Ir dalyką sutvarkyk!

6. Diedas reikalą sutvarkė — 
Mūsų Švilpa nebeverkia: 
„Skautų Aidas“ jį lankys, 
Švilpa „ačiū“ pasakys.
Ir mane gerasis Diedas 
Aplankys per šias Kalėdas, 
„Skautų Aidą“ iš širdies 
Išrašyti man padės ...

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