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LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VADO 

ĮSAKYMAS. 
Nr. 26.

Kaunas, 1937 m. gruodžio mėn. 15 d.

§ i- i •
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str., 

Vilkaviškio skautų tunto tuntininką skautininką pulki
ninką leitenantą Vincą MATULIONĮ, jam prašant, iš 
pareigų atleidžiu ir už eitas pareigas reiškiu padėką.
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Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 str., 

Vilkaviškio skautų tunto tuntininku skiriu skautininką 
Stasį P ALIULĮ.

Vyr. sktn. K. P ai čiauška s,
L. e. Brolijos Vado p.

LIETUVOS SKAUČIŲ SESERIJOS VADĖS 
ĮSAKYMAI.

Nr. 39.
Kaunas, 1937 m. gruodžio mėn. 21 d.

Nuo šių metų gruodžio mėn. 22 d. išvykstu iš Lietuvos ir, 
remdamosi Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 34 str., seserijos 
vadės pareigas eiti pavedu seserijos vadeivai skautininkei Elzei 
RUDIENEI.

Sktn. K. Žilinskienė, 
Seserijos Vadė.

Nr. 40.
Kaunas, 1937 m. gruodžio mėn. 22 d.

Remdamosi seserijos vadės š. m. gruodžio mėn. 21 d. įsa- 
kymu nr. 39 ir Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 34 straipsniu, 
seserijos vadei skautininkei Ksaverai Žilinskienei išvykus atos
togų, pradėjau eiti seserijos vadės pareigas.

Sktn. E. Rudienė,
l. e. Seserijos Vadės p.

Šių mėty kišeninis skauty-čiy kalendo- 
rėlis yra toks, kad be jo negali apsieiti nė 
vienas. Ar jau įsigijai? Kaina tik 10 centy. 
Atspausdinta nedaug. Jei. nepasiskubinsi 
įsigyti, gali nebegauti.
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Mūsų vadų linkėjimai Naujų Metų proga

Šefo pavaduotojo vyr. sktn. J. Aleknos
Skautės, Skautai ir Vadai.
Pradėjome naujus — 1938 — metus. Jus visus 

širdingai sveikinu.
Smagu matyti mūsų didelę šeimą vis augančią, 

tvirtėjančią ir tobulėjančią. Praeitais metais jūs įro- 
dėte, kad skautybė jums visiems didelis dalykas ir 
kad jūs jos auklėjimo pagalba mokate sėkmingai 
naudotis.

Šie naujieji metai jums yra didelis bandymas, 
kuriam jau nuo seniau ruošiatės.

Šiais metais minėsime Lietuvos Nepriklausomy
bės 20 metų sukaktis. Taip pat sueina 20 metų, kai 
Vilniuje įsikūrė pirmasis mūsų skautybės branduolis.

Sukaktims minėti ruošiame skautų ir skaučių 
tautines stovyklas. Jos abi šiemet yra didžiausias 
darbas visai mūsų organizacijai. Kiekvienas mūsų 
sąjungos narys, kiekviena skiltis ir draugovė, tuntas 
ir rajonas, brolija ir seserija turi padėti visas jėgas, 
kad tautinės stovyklos, ko puikiausiai pasisektų.

Bus daug šiaip įvairių švenčių ir iškilmių, kurios 
pabrėš visos tautos jausmus ir nuotaiką. Visur skau
tės ir skautai dalyvaus aktyviai ir su tinkama nuo
taika.

Iškilmės bus išorinė pusė. Jūsų išvidinis tobulė
jimas, jūsų pažangumas skautybės dalykuose, jūsų 
darbai namie, įstaigose, mokyklose ir organizacijoje 
bus svarbiausias Lietuvai brangių sukakčių minėji
mo dalykas, jei jūs į savo darbus sugebėsite įdėti visą 
savo išmonę ir entuziazmą. Jūs darykite, kad jūsų 
darbais galėtų džiaugtis vyresnieji ir kad jūsų žygiai 
parodytų skautiškojo idealo vertę.

Jūsų, skautės ir skautai, svarbiausias dalykas 
dabar yra mokytis, lavintis ir auklėtis! Kaip skautės 
ir skautai, jūs turite didelių progų būti naudingi ir 
kitiems, mylėti savo šalį ir jos gamtą ir sąžiningai 
tarnauti Lietuvai.

Mano linkėjimai Naujų Metų proga jums yra 
tokie: sąžiningai eikite savo pareigas, būkite nuošir
dūs skautai-skautės, gyvenkite, kad gyvenimo būdas 
atitiktų skautybės idealą, būkite naudingi, dirbkite 
ir visada turėkite gerą nuotaiką — būsite naudingi 
sau ir kitiems.

Budėk! J. A 1 e k n a,
Šefo Pavaduotojas, 

Tarybos Pirmininkas.

L. e. skaučių seserijos vadės pareigas sktn. E. Rudienės
Mielos Sesės,

Artinasi didelė šventė — vasario 16 diena.
Tą dieną švenčiame 20 metų sukaktį nuo Lie

tuvos Nepriklausomybės atgavimo.
Šių metų vasarą rengiama tautinė skaučių sto

vykla paminėti dvigubą sukaktį: 20 metų valstybės 
laisvės ir 20 metų nuo skaučių įsikūrimo Lietuvoje.

Nedaug laiko beliko pasiruošti atsakingai parei
gai — būti šeimininkėmis. Mūsų patyrimą ir suge
bėjimą tvarkytis stebės ne tik savieji, bet ir užsienio 
viešnios ir svečiai. Pasitikėdamos savo jėgomis įvei

kime visas kliūtis, kad galėtumėm parodyti sveti
miesiems, kaip pas mus gražu, jauku ir miela;

Reikšdama jums geriausių linkėjimų, norėčiau 
pabrėžti mūsų idėjos kilnumą. Ypač svarbu įsisą
moninti, kad mūsų kelrodžiu būtų ne išviršinės for
mos išlaikymas, bet įsigilinimas į mūsų įstatuose 
Įrašytų šūkių vidujinį turinį. Linkiu, kad tos kilnios 
idėjos vedamos jūs ne tik savo asmenybę ištobulin- 
tumėt, bet galėtumėt įdiegti tą humaniškumo sėklą 
savo artimui.

Sktn. E. Rudienė,
L. e. skaučių seserijos vadės pareigas.

Skautų brolijos vado vyr. sktn. pulk. J. Barausko
Skautų Vadai ir Skautai!
Įžengėme į 1938 jubiliejinius metus. Prieš dvi

dešimt metų mūsų tautos vyrai, su dabartiniu mūsų 
Respublikos Prezidentu ir Skautų Šefu priešakyje, 
paskelbė Lietuvos nepriklausomybę ir ėmėsi valsty
bės atstatymo darbo. Prieš dvidešimt metų pradėta 
kurti nepriklausomos Lietuvos kariuomenė, kuri vė
liau, kaudamosi su trimis Lietuvos priešais, nepri
klausomybę apgynė. Iki nepriklausomybė buvo at
gauta, buvo aukų — vieni galvas padėjo, kiti, kraują 
pralieję, sveikatos nustojo.

Taigi, tuos istorinius metus minės visa tauta, o 
su ja ir mes, jos vaikai.

Prieš dvidešimt metų mūsų sostinėje Vilniuje, 
atstatant tautos vyrams Nepriklausomą Lietuvą, be- 
sikuriant mūsų kariuomenei, mūsų entuziastų moks
leivių būrelio buvo sukurta ir pirmoji skautų skiltis. 
Per dvidešimt metų iš atskiros skilties išaugo kelio
likos tūkstančių skautų sąjunga.

Šie metai mums, skautams, dvigubai minėtini, 
dvigubai brangūs, todėl mes juos tinkamai paminė
sime. Paminėsime juos ne tik patys rengdami ir ak
tingai dalyvaudami visuomenės rengiamose iškilmėse, 
bet ir savo vienetų našiu skautišku darbu. To pa
sieksime tada, jei visuose vienetuose, pradedant vie
neto vadais ir baigiant skautais kandidatais, sutelk-
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sime pajėgas ir pastangas, kad visi skautai pakeltų 
savo skautiškų patyrimą, skautiškoje veikloje pa
koptų nors vienu patyrimo laipsniu aukščiau, o tie, 
kurie turi tinkamus patyrimo laipsnius, įgytų nors 
vieną antrą specialybę. Tai nėra taip sunku, tik rei
kia pasiryžimo.

Jūs pasakysite, kad šiais metais tenka daugiau
sia dėmesio kreipti ir energijos skirti tautinei jubi
liejinei stovyklai, kuri bus surengta jubiliejiniams 
metams paminėti. Taip! Stovyklai reikia daug dė
mesio ir energijos skirti, nes jos metu turėsime pro
gos parodyti mūsų aukštajai vadovybei ir visuome
nei, ką skautai veikia, ko ir kiek esame išmokę ir 
pasiekę. Stovyklos proga galėsime parodyti ir kitų 
kraštų skautams bei jų vadams savąjį kraštą, savo 
organizaciją, kurios reprezentacinės draugovės jau 
nekartą yra gražiai pasirodžiusios kitose valstybėse. 
Ta pačia proga galėsime mūsų svečiams, kitų valsty
bių skautams ir jų vadams, parodyti mūsų gražiąją 
Lietuvą, mūsų tautos meną. Todėl tautinei jubilieji
nei stovyklai reikia skirti daug dėmesio ir energijos. 
Bet atminkite, kad aukštesni skautiškojo patyrimo 
laipsniai ir specialybės ir pačiam stovykliniam pasi
ruošimui daug padės. Todėl šiais metais turim ir 
skautavime pakilti: patobulėti ir įgauti daugiau pa
tyrimo, dar daugiau suskautėti.

Šie dvigubi jubiliejiinai metai tebūna mums su

sitelkimo, ypatingos skautiškos veiklos metais. Juos 
gerai paminėsime, jei dvigubai, o kur galint ir tri
gubai, padirbėsime. Šiems darbams akstinu tebūna 
mums prisiminimas 1918 metų, kuomet mūsų tautos 
vyrai sunkiomis sąlygomis ėmėsi kurti ir tvarkyti 
Lietuvą ir ją atstatė; tebūna akstinu ir pasiryžimas 
mūsų krašto gynėjų, apgynusių mums nepriklauso
mybę. Jie visa tai padarė, kad Lietuva būtų laisva, 
kad mes, Jos vaikai, galėtumėm laisvi gyventi ir 
dirbti.

Mieli skautų vadai ir skautai! Sveikindamas jus 
Naujųjų Metų proga, linkiu kiekvienam jūsų geros 
sėkmės jūsų gyvenime ir datbuose.

Jubiliejinių metų proga kviečiu visus dar dides
niu skautišku stropumu vykdyti visus skautų įstatus, 
pirmoje eilėje geležinį įstatą.

Darbe visur ir visuomet atsiminkime savo aukš
čiausiojo vado, mūsų Šefo nurodymus, o tuomet bū
sime naudingi mūsų kraštui ir tautai.

Sutelkę energiją, su jaunatvišku entuziazmu pa
dirbėkime šiais metais, kad jie būtų tikrai sėkmingi 
ir našūs.

Mūsų širdys, mūsų mokslas, mūsų jėgos skiria
mos Lietuvai Tėvynei.

Į darbą! Budėkit!
Vyr. sktn. J. Šarauskas, 

Brolijos Vadas.

♦ ♦ REI AK I J€)S PASTC <1»1 ♦ ♦
JUBILIEJINIŲ METŲ SLENKSTĮ 

PERŽENGUS.

Pradėjome naujus metus, kurie 
yra jubiliejiniai pilna to žodžio pras
me. Juk šiais metais minėsime ketu
ris jubiliejus: 20 metų nuo Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo, tiek pat 
metų nuo skautų organizacijos Lie
tuvoje įsikūrimo, 15 metų nuo „Skau
tų Aido“ įsteigimo ir 30 metų sukak
tis nuo to, kaip pasaulyje atsirado 
skautų organizacija.

Mūsų vadai — šefo pavaduotojas, 
seserijos vadeiva ir brolijos vadas — 
savo linkėjimuose Naujų Metų pro
ga nurodė, kokios svarbios užduotys 
laukia mūsų šiais metais. Iš to, kas 
jų buvo pasakyta, aiškėja, kad šie
met visiems teks nepaprastai įtempti 
savo jėgas, nes visi aliai vieno turė
sime išlaikyti patį sunkiausiąjį skau
tiškąjį egzaminą — parodyti visiems, 
ką mūsų organizacija pasiekė per 
dvidešimtį savo gyvenimo metų.

Kas įspės (šimto tikslumu), kiek 

šiemet prenumeratorių turės „Skautų 
Aidas“, tam redakcija duos dovanų 

Įdomią knygą.
Jei atspėtų keli, knyga bus paskirta 

burtų keliu. Spėjimus atsiųsti iki š. m. 

kovo mėn. 1 d.

Šie daugelio sukakčių metai taip 
pat bus sunkus egzaminas ir „Skau
tų Aidui“, nes uždeda jam daug ne
lengvų pareigų. Iš gautų iki šiol at
sakymų į anketą „Kokį norėtumei 
matyti „Skautų Aidą“ 1938 metais“ 
matyti, jog daugelis skaitytojų pa
geidauja, kad šiais metais „Skautų 
Aidas“ būtų visiems lyg koks ge
riausias patarėjas, viską žinąs ir iš
manąs vadovas, kuris vadovautų vi
sam pasiruošimo tautinėms stovyk
loms darbui. O be to, norima, kad 
būtų dedama daug daugiau, kaip iki 
šiol, įvairių apsakymėlių, kelionių 
aprašymų, būtų įvesta naujų skyrių, 
dedama daug ir gražių iliustracijų...

Visi tie norai, kuriuos redakcija 
labai norėtų įgyvendinti, ir yra tas 
sunkusis egzaminas „Skautų Aidui“, 
kurį aukščiau minėjau. Pirmiausiai 
kyla klausimas, kaip įvykdyti tuos 
skaitytojų pageidavimus nepadidinus 
laikraštį? Spausdinsi daug apsaky

mėlių, kurių daugumas pageidauja, 
nebeliks vietos tautinių stovyklų rei
kalams. Rašysi tiek, kiek norima, 
apie tautines stovyklas, nebeliks vie
tos beletristikai... Tai vienas rūpestis. 
Kitas — kur surasti bendradarbių, 
kurie parašytų kiek reikia tautinių 
stovyklų ruošimo ir kitais su jomis 
susijusiais klausimais? Kiekvienas 
gabesnis vadovas įtrauktas į tų sto
vyklų ruošimo darbą ir kuo labiau 
artės stovyklos, tuo sunkiau bus su 
jais susikalbėti, įprašyti, kad rašytų 
laikraščiui. Iš kur gauti tų gražių 
skautiško gyvenimo nuotraukų, jei jų 
skautai foto mėgėjai mums neatsiun
čia arba atsiunčia tik tokių, kurios 
laikraščiui netinka? Iš kur paimti 
laikraščio tobulinimui pinigų, jei di
delė dalis sąjungos narių dar nepre
numeruoja laikraščio, o iš užsiprenu
meravusių nevisi laiku atsiskaito?... 
Tokie ir tolygūs klausimai nuolat 
neišeina iš galvos redaktoriui ir ki
tiems redakcijos bendradarbiams.
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Tokia maždaug mūšų padėtis. Ta
čiau, nežiūrėdami visų numatomų 
sunkumų, mes daug užsimojome. 
Pertvarkome laikraštį tiek išvaizdos, 
tiek turinio atžvilgiais. Įvedame nau
jų skyrių, atgaiviname kai kuriuos 
buvusius. Norėdami užmegsti glau
desnius ryšius su skaitytojais ir duoti 
progos išmėginti visiems savo jėgas 
ir gabumus, ruošiame net 7 įvai
rius konkursus. Įtempėme visas jė
gas, kad metų pradžioje galėtumėm 
duoti skaitytojams vertingą priedą
— mūsų gyvenimo vaizdų albumą,
— paskyrėme platintojams gražių 
dovanų.

Popierius pabrango, dažai pabran
go, darbas pabrango, o mes laikraš
čio ne tik kad nepabranginome, bet 
dargi duosime brangų priedą skaity
tojams, gražių dovanų platintojams 
ir skiriame premijų konkursų laimė
tojams. Turint galvoje, kad priedas 
kaštuoja 2,50 lt., šiemet skaitytojai 
laikraštį gauna, galima sakyti, už 
dyką.

Kodėl mes taip darome, dėl ko 
tiek daug rizikuojame? Tik todėl, 
kad esame optimistai! Mes esame 
tikri, kad skautai ir skautės mūsų 
pasirįžimus supras ir mūsų pastan
gas parems — laikraščio prenumera
torių šeima šiemet žymiai padidės. 
O kas prenumeruos laikraštį šiemet, 
tas (esame tikri!) prenumeruos jį ir 
ateityje. Tiesa, šie metai mums bus 
labai sunkūs, bet už tai ateityje bus 
lengvesni. Jei šiais metais žymiai 
paaugs prenumeratorių skaičius, 1939 
metais turėsime jų dar daugiau. O 
kud daugiau turėsime skaitytojų, 
tuo lengviau bus verstis ir laikraštį 
tobulinti. Reikia juk pagaliau rizi
kuoti. Šį drąsų ir rizikingą žingsnį 
mes pasiryžome padaryti šiemet, di
džiųjų mūsų jubiliejų metais, tikėda
mies, kad jie mūsų nenuvils.

Ar galėsime mes ištesėti savo už
simojimus ir pažadus? Aišku, šis 

klausimas jums daugiausiai rūpi. 
Mes padarysime visa, ką tik mūsų 
jėgos leis, kad jūsų neapviltumėm. 
Dalį užsimojimų ištesėsime visu 
100°/o, būtent, įvykdysime visus nu
matytus konkursus (žiūr. šiame nu
mery 14 psl.), šių metų pradžioje 
išsiuntinėsime visiems užsimokėju
siems prenumeratoriams pažadėtąjį 
albumą (jis jau surinktas guli spaus
tuvėje; laukiame tik kreidinio popie- 
rio, kurio dabar Kaune negalima 
gauti). Kiek mums pavyks ištesėti 
mūsų užsimojimą padaryti laikraštį 
įdomesnį turinio atžvilgiu, priklau
sys daugiausia nuo jūsų, mieli skai
tytojai ir bendradarbiai.

Mūsų ir jūsų santykiai turi būti 
pagrįsti abipusišku bendradarbiavi
mu — jūs turite paremti mūsų pa
stangas. Kad galėtumėm laikraštį 
tobulinti, pirmiausiai mums reika
lingi pinigai. Dėl to reikia, kad kiek
vienas skautas-ė prenumeruotų laik
raštį. Kas pats jokiu būdu negalėtų 
užsiprenumeruoti, tegu prikalbina 
tai padaryti kitą skautą ar neskautą. 
Toliau mums labai reikia gerų nuo
traukų iš skautų-čių gyvenimo, pie
šinių, karikatūrų. Lygiai laukiame 
apsakymėlių, feljetonų iš skautų gy
venimo ir straipsnių, ypač tautinių 
stovyklų klausimais. Galėtumėm at
sisakyti tik vieno dalyko — eilėraš
čių: jų turime didžiausią bylą pri
sidėję. ..

Sunku mums bus taip tvarkyti 
laikraštį, kad visiems įtiktumėm. 
Visų sumanymų gal negalėsime įvyk
dyti, visiems skaitytojams įtikti. Ti
kimės, kad suprasdami tas mūsų 
darbo sąlygas, kurias aukščiau nuro
džiau, skaitytojai daug ką mums at
leis. Tačiau mes padarysime visa, 
ką mūsų jėgos leis, kad nepatenkintų 
laikraščiu skaitytojų skaičius šiais 
metais sumažėtų iki didžiausio mi
nimumo!

Skautų. JSofijuįa
Dievui, artimui, tėvynei — 
Skautų darbas ir mintis, 
Ir jaunoj, karštoj krūtinėj 
Meile deganti širdis!

Iškylėles savo rengiam,
Nes mylim gamtą Lietuvos, 
Mylim savo žemę ir padangę, 
Norim būti geri sūnūs mūs1 tautos.

Mylim gamtą, žalią gojų, 
Čiulbuonėlius paukštelius, 
Mylim karį ir artojų 
Sesę, brolį, tėvelius.

Mūsų Šefo — Tautos Vado
Žodis stringa mums širdin:
Jis tėvynę mūsų veda 
Laimės, gėrio ateitin.

Gyvulėliai ir paukšteliai
Mūsų broliai ir draugai, 
Tad globojame, kiek galim, 
Kad neslėgtų jų vargai.

Kur pavojus ar nelaimė, 
Skautas pirmas ten skubės 
Gelbėt, artimui be baimės 
Ranką broliškai išties.

Silpną, nuskriaustą, bedalį
Laukia skautiška globa:
Taip mums liepia Visagalis
Ir tėvynė — Lietuva.

Darbą, meilę tau, gimtinė,
Skiria mūsų brolija:
Dievui, artimui, tėvynei 
Žydi skautų lelija.

Lietuvos skautams
Karo inv. dim. kpt. L. Žukauskas.

wwwvwwwwww.

Smagu dirbti, kada yra tokių skaitytojų!

Atsakymų į anketą „Kokį norėtum matyti „Skautų 
Aidą“ 1938 metais?“ mes laukėme ne anksčiau, kaip po Ka
lėdų švenčių. Bet štai užėjęs į redakciją Kūčių dieną jau 
radau net 13 atsakymų (o yra dar žmonių, kurie sako, 
kad „13“ nelaimingas skaičius!). Atsakymų gavome tiek 
iš Kaimo, tiek iš provincijos. Pažymėtina, kad pirmieji 
atsakę yra mūsų jaunieji skaitytojai (11—14 me
tų amžiaus; iš vyresniųjų — 17 m. — atsakė tik vienas).

Pati pirmoji atsakė (atsakymą gavome XII. 
24 d. su rytiniu paštu) skiltininkė H. ALEKSANDRAVI
ČIŪTĖ iš Kauno.

Mes dažnai mėgstame pasakyti, kad skautės kiek pa
syvesnės už skautus. Šiuo atveju ši „populiari nuomonė“, 
kaip matome, nepasitvirtino.

Nemaža atsakiusiųjų nepasirašė savo pavardžių arba 
parašė neišskaitomai. Iš tų, kurie išskaitomai pasirašė 
pavardes, pirmieji atsiuntė atsakymus šie:

IŠ PROVINCIJOS:
Skautė S. Butkevičiutė (Raseiniai), skiltininkas 

V. Š v a ž a s (Mažeikiai) ir draugovės adjutantas R. G r i n- 
cevičius (Jonava).

IŠ KAUNO:
A. Bielskis (11 metų), A. Aukštuolis (12 m.) 

ir A. Pukštis (13 m.).
Visi patys pirmieji atsiuntę anketas yra skautai-ės. 

Bet pasirodo, kad „Skautų Aidas“ turi uolių skaitytojų ir 
ne skautų. Vienas tokių skaitytojų (prenumeratorius) be
sąs 12 metų amžiaus pradžios mokyklos VI skyriaus moki
nys A. Žygelis, kuris mums atsiuntė XU.24 d. labai 
tvarkingai ir rūpestingai užpildytą anketą. Galima drąsiai 
tvirtinti, kad šis mūsų skaitytojas, tapęs skautu, bus pa
vyzdžiu kitiems, kaip reikia tvarkingai atlikti darbą. Tarp 
kitko, jis skaito iš viso 9 laikraščius. Geriausiai jam pa
tinkąs „Skautų Aidas“, nes — „yra gražus, įdomus ir 
pigus“.
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Penkiolika metų, kai mūsų Klaipėda laisva —
Šiais metais sausio mėn. 15 d. su

kanka jau penkiolika metų, kai Klai
pėdoje 1923 m. pradžioje nuaidėjo 
paskutinių šūvių garsai ir Mažoji Lie
tuva Susijungė su Didžiąja Lietuva. 
Tą dieną sugriuvo 500 metų skyrus 
siena ir Lietuvos valstybė išplėtė savo 

suverenumą į Nemuno žiotis ir lietu
viškąjį Baltijos pajūrį.

Baltijos jūra ir lietuviškasis pajūris 
mums yra vartai į platųjį pasaulį. Tad 
ir neveltui taip džiaugsmingai, tokia 
pakilia nuotaika šias sukaktis mini vi
sa Lietuva ir, bent mintimis, mūsų pa

vergtieji broliai anapus administracL 
nės linijos.

Klaipėdos krašto vadavimas, gali
ma sakyti, prasidėjo jau 1918 metų pa
baigoje, kada buvo išspausdintas ir 
Maž. Lietuvoje daug tūkstančių 
egzempliorių išplatinta Prūsų arba 
Maž. Lietuvos tautinės tarybos priimto 
nutarimo, kuriame buvo pareikšta ir 
reikalaujama, kad Maž. Lietuva būtų 
priglausta prie Didž. Lietuvos. Po to 
buvo išleistas dar vienas atsišaukimas, 
parašytas lietuvių ir vokiečių kalbo
mis, kurio šūkis buvo: „Šalin nuo Vo
kietijos! Glauskimės prie savo tikros 
tėvynės Lietuvos“.

Nors buvo reikalauta atskirti visą 
Maž. Lietuvą, tačiau santarvė atskyrė 
tik mažą jos dalelę ir krašto valdymą, 
iki jo likimas bus galutinai išspręstas, 
pavedė prancūzams. Okupacinės val
džios sudaryta direktorija, kurios na
rių daugumas buvo vokiečiai, nesigai
lėjo Vokietijos lėšų ir žmonių savo 
propagandai. Krašte buvo jaučiamos 
ir lenkų intrigos.

Tačiau 1922 m. gruodžio m. 18 d. 
subruzdo Maž. Lietuvos tikrieji sūnūs 
ir įsteigė Klaipėdoje Vyr. Maž. Lietu
vos Gelbėjimo Komitetą, kurio užda
vinys buvo vaduoti iš artėjančio pavo
jaus lietuviškąjį Klaipėdos kraštą. Ko
miteto nariai — Martynas Jankus, Jur
gis Brūvelaitis, Jurgis Lėbartas, Vilius 
Saulinskis ir Vanagaitis — važinėjo po 
Klaipėdos kraštą, šaukė susirinkimus, 
išleido atsišaukimą ir — jau 1923 m. 
sausio mėn. 10 d. prasidėjo sukilimas. 
Vėl pasigirdo šūvių garsai... Ne vienas 
Maž. ii’ Didž. Lietuvos sūnus paguldė 
ir savo galvą už gimtąją šalį, už lietu
viškąjį gintaro pajūrį, kol sausio 15 d. 
buvo galutinai išspręstas Nemuno žio
čių likimas.

Ir štai ačiū tiems didvyriams, 
mes minime penkiolikos metų Klaipė
dos krašto atvadavimo sukaktis. Jau 
penkiolika metų, kai mūsų gimtąją šalį 
plauna putojančios Baltijos bangos, 
kai lietuviškame pajūry plėvesuoja 
mūsų trispalvė. Penkiolika motų, kai 
Lietuva turi, atvirą langą į platųjį pa
saulį.

Mes, skautai, keliaudami ar stovyk
laudami ošiančiuose Klaipėdos kraš
to pušynuose visuomet prisiminkime 
krašto apsaugos ministerio pasakytus 
žodžius, kad „greičiau mūsų Nemunas 
nukryps nuo Baltijos jūrų, negu lie
tuvninkai ir žemaičiai išsižadės nuo 
amžių savo Klaipėdos!“

O karštai pamilę savąjį pajūrį, ne
pamirškime, kad mūsų laukia dar vie
nas žygis, apie kurį mūsų Šefas yra 
pasakęs: „Įsistiprinę laisvosios Lietu
vos ribose — atgausint prarastą Vil
niaus kraštą“. Alius Z.
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SKAITYTOJŲ NUOMONĖS APIE „SKAUTŲ AIDĄ"

Čia spausdiname būdingesnes skaitytojų nuomones apie 

return matyti „Skautų Aidų“ 1938 metais“. Kas dar i šią 

laikrašti ir jų pageidavimus, pareikštus anketoje „Kokį no- 

anketą neatsakė, labai prašome tai neatidėliojant padaryti.

Neskaitau „Redakcijos pastogėje“, nes nemėgstu amži
nų redaktoriaus „dejavimų“.

(Skaitytojas 17 metų, VI kl. mok., jūros skautas iš Klai
pėdos).

------ o------

Kodėl „Redakcijos pastogėje“ yra būtinai laikraščio ve
damuoju? Ar tai redakcija laiko labai svarbiu dalyku. Tai 
labai gadina laikraščio išvaizdą. Atrodo, kad skautams 
aktualiausias dalykas „Redakcijos pastogėje“!

(Skaitytojas 16 metų, VI kl. mokinys, skiltininkas iš 
Utenos).

J ------°-----
Mažiau domiuosi skyriumi „Redakcijos pastogėje“, nes 

tie „pamokslai“ ir taip jau yra nusibodę.
(Skaitytojas 15 metų, IV kl. mok., paskiltininkis iš 

Šiaulių).
------ o------

Pirmiausiai skaitau „Redakcijos pastogėje“, nes man 
patinka ten pasireiškiąs nuoširdus atvirumas.

(Skaitytojas 15 metų, V kl. mok., paskiltininkis iš 
Utenos).

------o—

Patiko kai kurie „Redakcijos pastogės“ straipsniai. Kas 
netingi juos skaityti, tam jie padeda tapti žmogumi.

(Skaitytoja 15 metų, VI kl. mok., skautė iš Kauno).
------ o------

Iš straipsnių labiausiai patiko „Redakcijos pastogėje“. 
(Skaitytojas 19 metų, VIII kl. mok., iš Utenos).

Man atrodo, kad perplatus skyrius „Mūsų šeimos nau

jienos“. Ten yra maždaug vienodos žinios: „Turėjom mi
nėjimą, surengėm vakarą, aplankė mus tuntininkas“. Ap
skritai imant, neįdomu.

(Skaitytoja 15 metų. V kl. mok., iš Kauno).

------ °------
Nepatinka „Mūsų šeimos naujienos“ — nuobodoki pra

nešimai, maža originalumo.
(Skaitytojas 17 metų, studentas, draugininko pavaduo

tojas iš Kauno).
------ o------

„Mūsų šeimos naujienos“ nepatinka todėl, kad kiekvie
nas tuntas perdaug save giria, ko kaip tik ir nereikėtų.

(Skaitytojas 15 metų, IV klasės mok., paskiltininkis iš 
Šiaulių).

------ o------

Labiausiai patiko „Mūsų šeimos naujienos“, nes jas 
skaitydamas žinau kas vyksta visuose tuntuose.

(Skaitytojas 13 metų, VI skyr. mok., skiltininkas iš 
Šiaulių).

------ o------

Pirmiausiai skaitau „Mūsų šeimos naujienas“. Šį sky

rių reikėtų dar praplėsti.
(Skaitytojas 47 metų, skautininkas iš Šiaulių tunto).

------ o------

Ateinančiais metais daugiau rašyti skyriuje „Mūsų šei
mos naujienos“ apie skautų ir skaučių veikimą, nes kiek
vienam įdomu žinoti, ką kiti veikia. Jei „Skautų Aidhs“ 
dėtų daugiau korespondencijų, būtų populiaresnis ir mie
liau skaitomas.

(Skaitytojas 14 metų, V kl. mokinys iš Skuodo).

P. TARASENKA

PERKŪNO
APYSAKA

1. Nebaigtas ginčas.
— Tai galutinai, gerbiamasis profesoriau, neigiate, kad se

novės lietuviai turėjo savo originališkus raštaženklius? — pa
kartotinai klausė žinomojo istorijos profesoriaus Kalniečio jo 
vedamos Lietuvos istorijos katedros asistentas Mailius ir, ne
laukdamas profesoriaus atsakymo, įsikarščiavęs tęsė savo kalbą.

— Tai kaip žiūrėti į dievo Kurko vėliavos savotiškus 
ženklus, kaip suprasti Luko Dovydo, Simano Grunau ir kitų 
kronikininkų tvirtinimą, kad senovės prūsai ir lietuviai tikrai 
turėjo savo raštaženklius?

— Kronikininkų teikiami senovės prūsų raštaženklių pa
vyzdžiai dar visiškai nerodo jų originalumo. Tai tik kiek sti
lizuoti rusų — slavų ar lotynų raštaženkliai, o, be to, ir dėl 
jų platesnio naudojimo labai abejojama, nes, be kronikose pa
stebėtų raštaženklių pavyzdžių,, jų vėlesniais laikais niekur nėra 
aptikta. Tai labai abejotinos mokslinės vertės šaltiniai, — auto
ritetingai pastebėjo profesorius. Bet jaunas mokslininkas ne
nurimo. •

— O keli žinomi Lietuvoje akmens su įvairiais juose iškal
tais ženklais ar tik nebus senovės lietuvių originališkos rašy

bos liekanos? Daug akmenyse iškaltų ženklų tiek savo išdės
tymu, tiek savo pavidalu daro įspūdžio, kad jais, tarytum rasta-' 
ženkliais, kurios nors mintys yra reiškiamos.

— Tai tiesa, — pastebėjo profesorius, — bet mums ži
nomų Lietuvos akmenų parašų ženklai daugiausia į kitų tautų 
raštaženklius panašūs. Štai dr. J. Basanavičius Alksnėnuose, 
Seinų apskr., pastebėtuose akmens ženkluose randa panašumo 
net su senovės Mažosios Azijos tautų raštaženkliais. Geriau 
žinomi Žiogų km., Skiemonių v., Utenos apskr., akmens ženklai 
daugiausia panašūs į senoviškas normanų runas, kurios tik 
savotiškais stilizuotais lotynų raštaženkliais yra laikomos. Isto
rininko T. Narbuto paminimas dievo Kovo sagties parašas yra 
iš slaviškų raštaženklių. Randame Lietuvoje dar akmenų su 
senovėje iškaltais ant jų totorių, žydų, vokiečių raštaženkliais, 
bet akmenų su kuriais nors ypatingais, Jūsų manymu, su se
novės lietuvių raštaženkliais Lietuvoje nežinau.

— O Valiulio akmens, Švobiškėlių dv. miške, Aluntos v., 
Utenos apskr., savotiški ženklai: mėnulis, saulė ir kryžius, iš
kalti vienas greta kito ir bendru apskritimu apsupti, ar tik ne
bus senovės lietuvių rašybos pavyzdys — nerimavo asistentas.

— Tai tikrai įdomus simboliškas kurios nors religinio tu
rinio minties vaizdavimas. Tačiau simboliškas minčių vaizda
vimas dar nėra tikra rašyba, kuri nuo simboliško vaizdavimo 
skiriasi tuo, kad visi sutartiniai rašybos ženklai yra supranta
mi ne vien tik jų žymėtojui, bet ir kiekvienam, kas tų sutar
tinių . ženklų sąvokas supranta. Tiesa, galime turėti sutartinių 
simboliškų ženklų ir naudoti juos ar atskiriems žodžiams, ar 
skiemenims paženklinti, kaip tai darydavo senovės egiptiečiai 
arba71ę?sp ir dabar dar tokius simboliškus žodžių bei skiemenų 
ženklūs vartoja kinai. Tačiau toks rašybos būdas mūsų kalbos 
dėsniams netinka. Tokia rašyba negalėjo senovės lietuviai
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Nepatiko nuotykių aprašymai iš indėnų gyvenimo. Jų 
galima rasti ir kitur. „Skautų Aide“ reikėtų rašyti apie 
tai, kas liečia skautus.

(Skaitytoja 14 metų, V kl. mok., skiltininkė iš Pane
vėžio).

——o-----

Nepatiko „Pėdsekys“. Paprasti, šabloniški indėnų triu
kai, kuriuose nėra jokios vertybės, o tik paprastas šlamštas.

(Skaitytojas 17 metų, VI kl. mok., vairininkas iš Aly
taus).

-------o-------

Ateinančiais metais mažiau rašyti apie Viljamą ir kitus 
kovbojiškus didvyrius.

(Skaitytojas 17 metų, VII kl. mok., skiltininkas iš Ši
lutės).

------ o------

Girdėjau, kad daug kam iš skautų patiko apsakymėliai 
apie Viljamą ir jo draugus. Kodėl dabar jų nėra?

(Skaitytoja 15 metų, V kl. mok., skautė iš Kauno).
------ o------

Kitais metais daugiau rašyti apie indėnus ir jų gyve
nimą.

(Skaitytojas 15 metų, I kl. mok., skautas iš Tauragės).
-------o------

Labiausiai patiko „Pėdsekys“, nes čia yra rašoma apie 
indėnus, o skautai, apskritai imant, mėgsta apie juos skai
tyti.

(Skaitytojas 13 metų, IV kl. mok., skautas iš Kalva
rijos). _________

Redaktorius vis skambina ir skambina redakcijos var
pu, kad visi siųstų daugiau stovyklų, kelionių aprašymų, o 
kai kas atsiunčia, tai ir nededa, pav., kad ir tokių kelionės 
aprašymų. Gal todėl, kad pats redaktorius savo Įspūdžiais 
ketvirtadalį „Skautų Aido“ 'Užima?

Leisti daugiau pasireikšti tiems skautams, kurie to 
trokšta. Manau, jų raštų nemaža guli redakcijos stalčiuo
se. Tie patys bendradarbiai, kurie kiekvieną kartą užpil
do, nusibosta.

(Skaitytojas 20 metų, VII kl. mok, draug. pavaduoto
jas iš Marijampolės).

-------Q__

Būtų geriau, jei „Skautų Aidas“ daugiau dėtų mokslei
viškos kūrybos, daugiau būtų jame mokiniško.

(Skaitytojas 15 metų, IV kl. mok., paskiltininkis iš 
Utenos).

------ o-------

Reikia daugiau rimtos literatūros ir rimtesnių apsaky
mų. Pakviesti bendradarbiauti Įžymesnius mūsų rašytojus 
ir poetus.

(Skaitytojas 17 metų, VII kl. mok., skiltininkas iš Ši
lutės).

------ o-------

Ateinančiais metais reikėtų daugiau duoti lietuvių ra
šytojų prozos ir lyrikos.

(Skaitytojas 15 metų, V kl. mok., skautas iš Mažeikių).
------ o-------

Ar negalima būtų vieną kitą kartą Įdėti eilėraščių ar 
novelių mūsų Įžymesnių rašytojų, kaip Inčiūros, Babicko, 
Dovydėno ir kt. Tas labiau sudomintų skaitytojus.

(Skaitytojas 17 metų, VIII kl. mok., draugininkas iš 
Alytaus). _________

Reikia daugiau novelių ar šiaip linksmesnio turinio 
apsakymėlių, nes šiaip „Skautų Aidas“ atrodo truputi per- 
rimtas. •

(Skaitytoja 17 metų, V kl. mok., draugovės adjutante 
iš Raseinių).

------ o------

Dažnai girdime, kad „Skautų Aidas“ yra perdaug vai
kiškas.

(Skaitytoja 15 metų, VI kl. mok., draugovės adjutante 
iš Alytaus). 

Dėti kiek galima daugiau beletristikos, apsakymėlių, 
kaip kad būdavo prieš keletą metų. Tada „Skautų Aidas“ 
buvo įdomiausias.

(Nemaža skaitytojų iš įvairių vietų).

Akmenų ženklai:
1) Žiogų km. (Skie

monių vals., Ute
nos apskr.);

2) Valiuniškio km. 
(Juodupės vai., 
Rokiškio apskr.);

3) Puntukio viens. 
(Anykščių valse., 
Utenos apskr.);

4) Valiulio akmens 
(Svobiškėlių vns., 
Aluntos valse., 
Utenos ap.).

naudotis. O tam ir pavyzdžių turime. Štai, liaudies tvirtini
mu, akmenyse iškaltos pasagos reiškia, kad toje vietoje yra pa
slėptas lobis. Bet su tokiu šio simboliško ženklo aiškinimu ir 
Tamsta nesutinki.

—■ Tiesa, iškalti mūsų akmenyse pusapskritimiai tik iš da
lies gali būti pasagų atvaizdais laikomi. Ir nors pasagų atvaiz
dų lobių ženklais laikyti negalime, bet, reikia manyti, vis dėlto 
tuo ženklu kuri nors visiems žinoma mintis buvo reiškiama. 
Tai rodo tiek „pasaguotojų“ akmenų gausumas, tiek pats ženklo 
pastovumas. O iškalti tokį nors ir paprastą ženklą senovėje 
buvo nelengvas darbas. Ir jei žmonės tą sunkų darbą Įvairiose 
vietose dirbo, tai, be abejo, jie norėjo kurias nors mintis jais 
išreikšti, — vėl tvirtino asistentas.

— Deja, ir čia daryti kurių nors tikrų sprendimų negali

me, nes niekur prie „pasaguotojų“ akmenų nei mes tyrinėdami, 
nei kas kitas jokių lobių nerado. Be to, ir tų ženklų kilmė atro
do gana vėlyva, nes kai kur jie aptinkami tokiose vietose, ku
rios jau žinomiems istoriniams asmenims priklausė ir kurių 
herbuose buvo pasagos ženklas. Ir jie šiais savo giminės ženk
lais valdomų žemės plotų ribas paženklindavo, — tęsė profe
sorius.

— O ką, gerbiamasis profesoriau, manote dėl lietuvių liau
dies ornamentų. Ar tik juose nėra paslėpta senoviškų lietuvių 
raštaženklių? Per ilgą laiką ornamentų detalių sutartinė reikš
mė buvo užmiršta, ir jie buvo vartojami vien tik kaip pagra
žinimo ženklai. Be abejo, įvairūs nežinomi kūrėjai, puošdami 
įvairius savo dirbinius ornamentais, reikšdavo jais ne vien tik 
kurį nors estetinį pajautimą, bet ir grynai savo individualinius 
sielos išgyvenimus. Kiekvienoje ornamentuotoje kultuvėje, 
rankšluostinėje, verpsties lentelėje ir kituose daiktuose mes ne 
vien tik tam tikro estetinio pajautimo reiškinį matome, bet gy
vai jaučiame ir tuos nepasakytus žodžius ir mintis, kuriuos 
kūrėjas norėjo išreikšti. Tai gal savotiškas savo mintims reikšti 
būdas, kuris remiasi giliai apgalvota ir nusistovėjusia sistema, 
bet tik kol kas tos sistemos pradų negaliu surasti, — nerimavo 
Mailius, karštas tautinės lietuvių kultūros savarankiškumo 
gynėjas.

— Tai jau tikra romantika, — nusišypsojo senas profeso
rius. — Ir turtingoje mūsų liaudies ornamentikoje nematau Tams
tos visur ieškomų senovės lietuvių raštaženklių. Kai kurios 
atskiros ornamentų detalės galėjo būti iš pradžių vartojamos, 
kaip ypatingi simboliški ženklai ir, gal būt, jiems buvo tei
kiama ypatinga mistiška reikšmė. Vėlesniais laikais, kai oma- 
mentavimas tapo pagrįstas tik grožio ritmu ir simetrijos dės
niais, kai buvo pradėta detalės tam tikrais deriniais kartoti, tai

■ 8 ■

8



Daugiau rimtų straipsnių ideologiniais klausimais, ma
žiau beletristikos.

(Taip pat nemaža skaitytojų iš Įvairių vietų).
------ o------

Daugiau rimtesnių straipsnių, o ne pasakų, nors tai 
būtų anglų ar kitų rašytojų.

(Skaitytojas 17 metų, VII kl. mok., skiltininkas iš 
Šilutės).

Apskritai, „Skautų Aidas“ šiais metais yra menkiau
sias. Geriausias buvo 1933—5 metais.

(Skaitytojas 16 metų, VI kl. mok., skautas iš Biržų).
------ o------

Dabar, kai platini „Skautų Aidą“, beveik visi senieji 
skaitytojai šaukte šaukia, kad laikraštis neįdomus, nieko 
gera jame nesą.

(Skaitytojas 17 metų, VII kl. mok., draugininkas iš Pa
nevėžio).

------ o------

Apskritai, norėčiau, kad „Skautų Aidas“ būtų toks, 
koks buvo prieš 5—3 metus, nes jis tada buvo tikrai Įdo
mus ir visi jį skaitė. Bet šiemet, neduok Dieve, koks ne
įdomus. Aš pati jį prenumeruoju tik dėl to, kad nepatogu 
atsisakyti.

(Skaitytoja 14 metų, V klasės mokinė, skautė iš Kauno).

------ o-------

„Skautų Aidas“ dabar eina labai gražus ir įdomus, tik 
norėtųsi, kad jis lankytųsi dažniau — kas savaitę.

(Skaitytojas 18 metų, mokinys, skautas iš Ukmergės).

------ o------

Man „Skautų Aidas“ patinka, todėl galėčiau pageidau
ti, kad jis tiktai augtų, tobulėtų ir gražiai gyvuotų.

(Skaitytojas 31 metų, mokytojas iš Kernavės).

Kitame numery įdėsime daugiau.

KAM RUPI, KAD „SKAUTŲ AIDAS“ TOBU
LĖTŲ, TAS TURI ATSAKYTI Į ANKETĄ!

Iki šiol į mūsų anketą dėl „Skautų Aido“ tvarkymo 
atsakė tik 203 skaitytojai. Tai labai maža. Iš skaitytojų 
pageidavimų mums tenka spręsti, kaip tvarkyti laikraštį. 
Jei maža teatsakys, laikraštis bus tvarkomas pagal skai
tytojų mažumos pageidavimus, kurie gali būti priešingi 
daugumos norams. Prašome visus atsakyti ne vėliau š. m. 
vasario mėn. 15 d.

VIS TIK REIKĖTŲ IR „SAUSUS PAMOKS
LUS“ PASKAITYTI...

Atsakydami į anketą dėl laikraščio tvarkymo nemaža 
jaunesnio amžiaus skaitytojų pareiškė mažai tesidomį arba 
net visai neskaitą skyriaus „Redakcijos pastogėje“. Vienas 
(tiesa, ne iš pačių jaunųjų) paaiškino ir kodėl nesidomi šiuo 
skyriumi — nemėgstąs „sausų pamokslų“.

Nors aš ir manau nesąs vertas pamokslininko vardo, 
tačiau jei jau kas jį būtinai norėtų man priskirti, labai ne- 
sikratyčiau — sakyti pamokslus darbas garbingas. Žinoma, 

bloga, kai pamokslai „sausi“, bet ką gi padaryti, jei Dievas 
ne visus gero pamokslininko gabumais apdovanojo, o pa
reigą juos sakyti daug kam uždėjo...

Bet aš manyčiau, kad vis tik reikėtų prisiversti paskai
tyti redaktoriaus „pamokslus“, nors jie ir labai neįdomūs 
būtų, jau vien dėl to, kad tai gera proga valią lavinti. Ta
čiau ten ne visuomet vien „pamokslai“ rašomi — yra ne- 
sykį ir kiekvienam skaitytojui žinotinų dalykų.

Na, o jei jau kas griežtai nenorėtų visada šio skyriaus 
skaityti, tuos labai prašyčiau padaryti vieną išimtį — pa
skaityti minėtąjį skyrelį metų pirmajame ir pasku
tiniajame numery. Juk tai ne taip jau sunku, tiesa?

ornamento pavidalas visai nustelbė jo turinį ir pirma vartojami 
su tam tikra simboliška reikšme ornamento ženklai visai nustojo 
reikšti kuriuos nors simbolius bei mintis. Tuo būdu ornamentas 
ryškiai skiriasi nuo raštaženklių, kurie yra siejami su tam tik
rais kalbos garsais, o jų deriniai kitiems žmonėms daro su
prantamas tokias mintis, kurių jie pirma visai nežinojo. Iš tik
rųjų, ir raštaženklių raidoje mes pastebime kelis etapus. Iš 
pradžių raštaženkliais galėjo būti ne tik kurie nors ženklai me
dyje, molyje ar akmenyje, bet ir šiaip daiktai, su kuriais tam 
tikros sąvokos buvo siejamos ir kurie galėjo būti suprantami 
tik tada, jei tų ženklų ar daiktų sąvokos žmogui pirma jau bu
vo žinomos. Tačiau tokia rašyba plačiau negalėjo būti var
tojama. Tik paskui, kai supratę savo kalbos dėsnius ir žmonės 
atskirus kalbos garsus sutarė reikšti atitinkamais ženklais, ku
rių sąvokos visiems buvo suprantamos, rašyba paplito ir pasi
darė galinga kultūros priemonė. Tuo būdu ornamentas ir 
raštaženklis yra labai skirtingi dalykai. Be abejo, kaip ir 
kiekviename meniškame kūrinyje, kuriuo nors ornamentu pa
puoštame daikte galėjo būti reiškiami ir paties kūrėjo išgyve
nimai, bet tai nėra raštaženkliai, iš kurių mes tas kūrėjo mintis 
galėtumėm išskaityti. Mes randame labai senų laikų primi
tyvišku ornamentu puoštų molinių indų šukelių. Jas klasifikuo
jame, nustatome jų chronologiją, stebime jų kūrėjų kultūrinį 
savarankiškumą ar nustatome svetimųjų kultūrų įtaką. Bet ir 
ornamentuotų senoviškų molinių puodų šukėms mes neteikiame 
tos pačios reikšmės, kaip asiriečių molinių raštų lentelių šukėms, 
kuriose lengvai galime reiškiamas mintis išskaityti. Apskri
tai, ir pats senoviškų lietuvių raštaženklių buvimas labai proble
matiškas. Tai yra graži romantika, o ne moksliškais argumen
tais paremtas faktas! — rimtai ir galutinai nusprendė senasis 
profesorius.
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K. Bordeaux

Dudeno
Kalėdų išvakarės. Anzelmas Diuše- 

nas, neturtingas malkų kirtėjas, grįž
damas namo iš darbo turėjo parnešti 
kalakutę ir žaislų. Jo žmona, Perneta, 
jam įsakė būtinai tai padaryti.

Vakare, po pamokų, abu mažyčiai 
Diušenų vaikučiai buvo grįžę, bet jų 
tėvo dar nebuvo. Perneta jau ne pir
mą kartą ėjo pas durų slenkstį pasi
klausyti ir pasižiūrėti. Bet naktis tam
si, o Švento Bernardo krioklys kelia 
tokį triukšmą, kad nesigirdėtų net su 
dideliais kaustytais batais akmenimis 
einant.

Tačiau, štai pasirodė šešėlis ten 
tarp dviejų maumedžių. Jis skubiai ar
tinasi, nors pašlaitė stati.

— A! taip. Tai Anzelmas! Jis vi
suomet turi kirvį ant peties. Jis nene
ša jokio ryšulėlio rankoj. Kur žaislai, 
kalakutė? A, po šimts pypkių! Maiše, 
kurį jis neša ant nugaros, yra kažkas, 
ko negalima dar įžiūrėti.

— Anzelmai, tai tu? Nekelk triukš
mo. Ten yra vaikai. Duok man kala
kutę.

— Iš tikrųjų, Perneta, jokios ka
lakutės neturiu su savimi.

— Tu ją pamiršai? Vis dėlto Ka
lėdos.

— Pagaliau šiais metais ir be to 
apsieisime. —- Kur žaislai? Aš juos 
greit paslėpčiau. Šią naktį jais pripil- 
dysime Onutės ir Pilipuko klumpeles.

— Aš tau tuoj paaiškinsiu dviem 
ar keturiais žodžiais.

— Nereikia nei dviejų, nei keturių. 
Anzelmai, tu pamiršai vaikus?

— Aš jų nepamiršau.
— Tad duok man žaislus be jokio 

atsikalbinėjimo.
— Aš jų nepamiršau, Perneta, pri

siekiu. Aš sutikau Peronę, kurią ap
leido vyras, išvykdamas Italijon. Jis 
paliko keturis alkanus vaikučius.

— Mes neprivalome jų maitinti.
— Jie stovėjo ten visi penki, ketu

ri vaikeliai ir motina prieš paukštie
nos parduotuvę. Jie žiūrėjo į gražias, 
storas, išrikiuotas eilėmis, kaip karei
viai, ir sprogstančias iš riebumo kala
kutes. Jie uostė ir traukė kvapą, tarsi, 
jos būtų iškepusios. Na, Perone, ryž
kis!

— Mes neturime nieko namie val
gyti.

— Nieko valgyti? Neįmanoma!
— Nieko nuo vakar dienos, mano 

vargše, Anzelmai! Visi valgo Kalėdų 
dieną. Visi, išskyrus, gal būt, tik mus.

— Tada aš išėmiau visus savo pini
gus, savo pinigus ir tavo, Perneta, sa
vo ir tavo, kurie sudaro vienus ir ati
daviau juos moteriškei. Bet ne kala
kutę ji pirko, o duonos ir tešlainių, 
nes tai greičiau pilvą užkemša ir pi
giau kainuoja. Štai, aš, Perneta, tru
putį susigėdęs ir sumišęs.

1938 METAMS!
O, tas laikas, laikužėlis, 

Kaip jis skrenda, skuba — 
Čia kvepėjo pavasarėlis, 

O čia jau ir sninga!

Pilna snaigių... dingsta snaigės, 

Kaip jaunatvės dienos — 

Nauji metai senus lenkia, 

Varpo aidas liejas!

Nauji metai, nauji žygiai — 

Artinas stovykla.

Mūs brolijoj džiaugsmas žydi, 
Auga mūs šeimyna!

Dingsta laikas — darbai lieka 

Ir žygiai garbingi.
Mes kasdiena Vilniaus sieksim «.
Dirbdami vieningai!

M. Petruškevičienė.

— Ko tu nori? Kas! nei keiksmų, 
nei šiurkščių žodžių, nei skundų! Tu 
šį vakarą esi nešneki. Na, gerai! Tu 
verksi tuoj? Dėl medinių žaisliukų ir 
kalakutės?

— Ne dėl to aš verkiu.
— Tai dėl ko? Pasakysi?
— Dėl tavo gerumo ir Perenės 

vargo, kvailuti.

Vertė: Panevėžio valdžios mergai
čių gimnazijos 7a klasės mo

kinės.

Tokie moksliški ginčai gana dažnai kildavo erdviame pro
fesoriaus Kalniečio darbo kambaryje, kai ilgais rudens ir žie
mos vakarais pas jį užeidavo jo jaunas asistentas Mailius, gabus 
mokslininkas ir mokslo skleidėjas, karštas patriotas lietuvis. 
Pasirinkdamas sau specialybe lietuvių tautos istoriją, jis su visa 
savo energija ieškojo savarankiškų kultūrinio senovės lietuvių 
klestėjimo pagrindų. Jis jautė, kad senovės lietuviai nebuvo 
laukiniai, kurie svetimų kronikininkų dažnai yra niekinami. 
Jaunasis mokslininkas buvo įsitikinęs, kad senovės lietuviai tu
rėjo aukštą, savarankišką kultūrą. Ypač jį domino originališkų 
senovės lietuvių raštaženklių problema. Tai svarbiai lietuvių 
kultūrinio gyvenimo problemai išspręsti Mailius rinko įvairiau
sius duomenis ir visa širdimi buvo jai atsidavęs. Tam reikalui 
su savo šefu, žiųomu Lietuvos istorininku profesorium Kalnie
čiu, dažnai ir ilgai ginčydavosi.

Mailius buvo įsitikinęs, kad senovės lietuviai tikrai turėjo 
ypatingus raštaženklius ir to jo įsitikinimo negalėjo paša
linti nei seno autoritetingo profesoriaus prieštaravimai, nei tik
rų duomenų trūkumas. Po karštų ginčų išeidamas iš profeso
riaus buto, jaunasis mokslininkas nors ir nerimaudavo dėl pro
fesoriaus prieštaravimų, bet su savo įsitikinimu nesiskyrė.

— Negali būti, kad senovės lietuviai ir kitos jiems gimi
ningos tautos, kurios vakaruose siekė Vislos žiotis, o rytuose 
net už Dniepro pereidavo, sukūrusios tokiame dideliame plote 
visiškai savarankišką, aukštą kultūrą, kurių gyventajame plote 
išmėtyta daugybė įvairių vienodos paskirties, įrengimo ir turinio 
senovės paminklų, nebūtų turėjusios galingos kultūros plėtimosi 
priemonės — savarankiškos rašybos. Ypatingai negalėjo netu
rėti jos lietuviai, kurie pirmaisiais savo istorinio gyvenimo 
amžiais parodė tiek daug kūrybinės jėgos, sukūrė didingą vals
tybę, atrėmė kuone visos Europos spaudimą. Kaip gi tikėti, kad 

tais garbingais tikro karžygiškumo laikais ne patys lietuviai, o 
svetimieji rašė lietuvių tautos istoriją? Tai tikra nesąmonė. Taip 
negalėjo būti! — kuo ne balsiai pareikšdavo tas savo mintis 
jaunasis mokslininkas, grįždamas vėlai tuščiomis Kauno gatvė
mis į priemiestį, kur jis gyveno.

2. Krivio Mortaus apyrankė.

Sugrįžęs iš profesoriaus jaunasis mokslininkas visada ilgai 
negalėdavo nusiraminti. Valandomis žingsniuodavo savo kam
baryje galvodamas apie priešingus profesoriaus tvirtinimus ir 
apie savo gilius įsitikinimus.

— Netiesa, — šnibždėjo jo lūpos. — Bet kur tiesa, kur at
rasti nors vieną senoviškų lietuvių raštaženklių pavyzdį, kaip 
tuos raštaženklius išskaityti... Dar taip maža duomenų. Kur 
rasti tą paslaptingą juodąją knygą, kurią dažnai mūsų liaudis 
mini pasakodama, kad senovėje burtininkai iš senoviškos juo
dos knygos su nesuprantamais ženklais burdavo, — nerimavo 
Mailius. Retkarčiais susimąstęs sustodavp' jis prie užversto 
knygomis ir rankraščiais rašomojo stalo arba prie iškabinėtų 
ant sienų ornamentų ar akmenų ženklų atvaizdų. Sustojęs 
ilgai sekdavo kurį nors atvaizdą ir galvodavo.

— Bet ne kas kitas, kaip liaudies ornamentai senovės lie
tuvių raštaženklių problemą gali teigiamai išspręsti. Štai kad 
ir ši verpstė taip nuostabiai gražiai visa ornamentiniais ženk
lais išraižyta. Kiek tame nežinomojo dailininko kūrinyje ma
tome darbo, kiek į jį gilaus jausmo yra įdėta. Juk taip ir 
skaitai iš to ornamento smulkmenų: „Štai tau, brangioji mer
gelė, rengiu dovanėlę, tavo rankutėmis plonus siūlus verpti, 
man berneliui baltus marškinius austi!“.

Bet nusišypsojęs dėl tokių savo minčių galvojo toliau.
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Paprotys puošti savo stovyklas.
Kaip pačias stovyklas, taip ir puo

šimą išplatino mūsų skautai. Įdomu, 
kad užsieniuose ne visur skautai 
puošia stovyklas. Ypatingai didžiųjų 
valstybių (Anglijos, Amerikos) Skau
tams stovyklų puošimas yra beveik 
visai svetimas. Lietuvos skautai, 
kiek juos matė kiti Lietuvoje ar už
sieniuose, yra garsūs stovyklų puo
šėjai.

Mūsų skautų stovyklų papuošimų 
fotografijų ir brėžinių yra ne maža 
spausdinta svetimų kraštų spaudoje. 
Tos srities Lietuvos skautų darbas 
užsieniuose paprastai esti statomas 
pirmoje vietoje.

Stovyklinių puošimų motyvai yra 
imami iš skautiško gyvenimo, tauti
nės lietuvių kultūros, gamtos, vieto
vių ir t. t.

Puošimams medžiaga paprastai 
vartojama tokia, kokios stovyklavi
mo vietoje galima rasti. Prašmatnes

nieji stovyklautojai savo stovykloms 
puošti medžiagos nusigabena ir iš 
namų. Taip dažnai darome važiuo
dami į kitus kraštus stovyklauti.

Puošimo darbą, kiek sąlygos lei
džia, dirba ne vienas žmogus. Bet iš 
viso reikia pažymėti, kad to darbo 
kūrimą atlieka tik vienas kitas sto
vyklautojas. Tai ir yra didelis trū
kumas.

Tas paprotys tobulintinas.
Gal bus per staiga pasakyta, kad 

mūsų stovyklų puošimo paprotys yra 
tobulintinas. Bet tai tikra.

Kad karštieji stovyklų puošimo 
šalininkai nepapiktintų kažkokio B. 
Juodvarnio saviškais tvirtinimais, 
norėčiau pagarsinti, kad tas Juodvar
nis nėra stovyklos gyvenime naujo
kas. Jis nemažiau, kaip apvalius me
tus yra praleidęs palapinėje. Ir per
ėjęs įvairaus plauko stovyklų.

Artinantis mūsų didžiosioms š. m. 
stovykloms ir noriu paskatinti mie

luosius stovyklautojus patobulinti 
tą mūsų skautų stovykloms taip bū
dingą stovyklų puošimą.
Kodėl reikia šį paprotį tobulinti.

Reikalas yra toks, kad:
a) Stovyklose paprastai puošiama 

aikštė, takai ir palapinių „apylinkės“ 
— puošimas sukoncentruojamas že
mės paviršiuje.

b) Tokie papuošimai — daromi la
bai rūpestingai — atima daug laiko, 
ypatingai nukankina puošėjus (visą 
laiką dirbama susilenkus), varžo ju
dėjimą (visur apgaubstoma takais ir 
takeliais, ornamentais ir kt.), o pa
puošimai apie palapines (tokie, ko
kie jie paprastai daromi), yra griež
tai priešingi sveikatos ir palapinių 
statymo bei prižiūrėjimo taisyklėms.

c) Papuošimus sugalvoja ir kuria
mąjį darbą vykdo paprastai vienas 
ar kartais keli žmonės. Visi kiti sto
vyklautojai lieka juodadarbių mase 
nešti velėnoms,, kasti grioviams ir

— Tai jau tikra, kaip sako profesorius, romantika. Tik
rai toje verpstėje aš jau tiek perskaičiau, kad tiek joje ne tik 
ornamentais, bet ir mūsų dienų raštaženkliais neprirašysi!

Vėl giliai susimąstęs žingsniavo Mailius iš kampo į kam
pą, o įstrigusios į galvą palaidos mintys kažin kaip savaime 
tvarkėsi tam tikra sistema, įgavo daugiau planingumo ir 
aiškumo. .. ,

— Kokie originalūs ir savotiškai gražūs lietuvių liaudies 
ornamentai, kaip jie gyvai rišasi su lietuvių būdu, jų elgesiu, 
svajonėmis, džiaugsmais. Ornamentai negali būti atskiriami 
nei nuo kitų liaudies meno šakų, nei nuo pačios tautos kalbos. 
Ornamentų kūryba tais pačiais dėsniais buvo tvarkoma, kaip 
ir kitos liaudies meno šakos. Suprasti jų dvasią, jų reiškiamas 
mintis nelengva, nes čia turinys yra nustelbiamas jo išreiškimo 
formomis. Tačiau pagrindinis ornamentų raidos dėsnis yra 
tas, kad čia visada jo turinys nuo jo išreiškimo formos nėra 
atskiriamas ir ornamento smulkmenų kartojimas tam tikromis 
grupėmis tą pačią, kartais gal ir pamirštą, mintį reiškia. Tas 
įvyko, kaip sako profesorius, jau vėlesniais laikais, kai orna
mentai jau galutinai atskira tautinio meno šaka tapo. Kitaip 
buvo senovėje. Matome, kad tada ornamentų smulkmenų ma
ža tekartojama. Tie ženklai tikrai turi simboliškos, dažniausiai 
su religine mistika susijusios, prasmės. Ir tie ženklai ne indi
vidualinės, bet bendrinės prasmės turi. Visiems jie yra su
prantami, visų ta pačia prasme vartojami. Štai kad ir mūsų 
kaimų trobesių prieangių, stogų, langų puošimas stilizuota sau
le.- Juk ji su tam tikra simbolika yra siejama: kad namai ir 
šviesūs ir šilti būtų ir jų šeimininkams džiaugsmą teiktų, kaip 
tai visiems žmonėms šviesioji saulutė iš dangaus teikia.

— Taigi tiek raštaženkliai, tiek ornamentas yra iš vieno 
to paties prado atsiradęs. Simboliško ornamento ženklai, pa

keitus jų simbolius tam tikrais sutartiniais skiemenimis ar 
garsų sąvokomis, virsta raštaženkliais, o simboliškus ženklus 
meniško ritmo ir simetrijos dėsniais derindami kuriame orna
mentą. Taigi iš pradžių tiek ornamentas, tiek rašyba buvo 
labai artimi. Tik ilgainiui ornamento smulkmenų simbolika 
ar jų sutartinės garsų sąvokos buvo užmirštos. Jei taip iš tik
rųjų yra, tai tik senesniuose liaudies ornamentuose tikrus
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kitam sunkiausiam darbui dirbti. 
Jei puošimo organizatorius yra žmo
gus „su skoniu“, tai tie „juodadar
biai“ ir liks, kaip buvę, „be jokio 
skonio“, nieko neišmoks.

d) Dažniausiai daromi papuošimai 
neturi didesnės praktinės reikšmės ir 
beveik visai nelavina juos dirban
čiųjų stovyklautojų.

e) Tokie papuošimai rodo skautiš
ko darbo pilnumo stoką — jie yra 
vienašališki ir ne retai paviršuti
niški.

Tai tokie daromi dabartiniam sto
vyklų puošimui priekaištai.

Kaip turėtų būti mūsų stovyklos 
puošiamos.

Visai aišku, kad mūsų papuošimai 
labai retai kada pakyla virš žemės 
paviršiaus. O stovyklos grožis nėra 
vien gražiai išpuoštoje jos žemėje. 
Puošimų darbą reikėtų pakelti aukš
tyn — statyti ir puošti vartus, įrengti 
bokštus, kabančius tiltus, įmantrius 
vėliavoms stiebus, signalizacijai pa- 
kilas, lieptus, įvairias pastoges, tvo
ras, lapines, tautiško stiliaus pastatų 
imitacijas ir t. t.

Papuošimai turi kelti stovyklauto
jų nuotaiką, turi būti jiems malonūs; 
papuošimais jie patys turi didžiuotis, 
o svečiai džiaugtis. Kokia vertė to
kių papuošimų, jei stovykloje reikia 
kaip kokiame salione staipytis ant 
pirštų galų arba drebėti, kad neuž
mintum papuošalo, kaip kokio neve- 
šuoklio. Palapinės, žemėje aplink 
apraizgytos „klombomis“, lieka ne

higieniškos, pavojingos sveikatai, 
drėgnos, nepatogios įeiti, neleidžian
čios išnešti guolių lauk, laikyti juos 
saulėje ir t. t. Jei aikštės papuošimas 
taip, kaip dabar daroma, galėtų būti 
priimtinas, tai palapinės apreizgelio- 
jimas turi ko greičiausiai spausti iš 
geros stovyklos. Aš mačiau mūsų 
stovyklose tokių takų į palapines, 
kad jais vos vos pirštų galais gali 
įžargčioti, nes aplink „labai gražu“. 
Tose palapinėse čiužiniai buvo drėg
ni, žemė nuo to laiko, kai ją apden
gė palapine, nematė saulės ir jos ne
džiovino vėjas. Tokia palapinė ne 
skautiška palapinė, o sirgdytoja. Ir 
tokie dalykai laikomi normaliais! 
Kartu su tėvais, kurie dėl tos prie
žasties, kad stovyklų guoliai drėgni, 
neleidžia vaikų į stovyklas, skelbiu 
karą tokiems garsiems papuošimams.

Tikras palapinės ir jos aplinkos 
papuošimas yra švara ir higieniškos 
sąlygos! Jei puošti, tai daryti ką nors 
netrukdančio laisvės judėti, neuž
griozdinančio palapinę ir kliudančio 
ją visą dieną vėdinti. Tinka gražiai 
pačių palapinių sienas ir stogus pai
šyti. Kiek čia gali būti įdomių pa
puošimams motyvų!

Kodėl reikėtų stovyklas puošti 
taip, kaip čia siūloma.

Kad tokius vienos rūšies papuo
šimus sugalvoja ir vykdo tik vienas 
kitas skautas, naudos kitiems sto
vyklautojams maža. Puošimas turi 
būti įvairus, visų sumanymu ir jė
gomis įvykdomas. Tinkami stovyklos 
įrengimai labai puošia stovyklą. To

kiam darbe vietos randa įvairūs 
„specai“.

Daugelis minėtų daromų puošimų 
neturi dažnai jokios praktinės reikš
mės: jie tėra tik papuošimai. O ko
kiu sunkiu darbu įtaisyti! Rekomen
duoti įrengimai, einą ir stovyklų pa
puošalų pareigas, galėtų būt naudingi 
visiems. Dirbantieji taikytų savo ga
bumus ir darbas didintų prityrimą ir 
lavintų.

Skautiškas darbas yra platus ir di
delis. Įvairios darbo sritys apima 
pilną jaunuolio lavinimo turinį. Sto
vyklose, paprastai, nepajėgiama pa
sinaudoti platesniais skautybės auklė
jimo pasiūlymais, nes pastangų dė
mesys nukreipiamas ne retai į visai 
paviršutinišką veikimą. Tokiai veiki
mo rūšiai priskirčiau ir tuos ligi šiol 
labai madingus papuošalus, suryjan
čius tiek daug laiko ir jėgų.

Iš pasakyto nereikia daryti griež
tos išvados, kad papuošimai neberei
kalingi. Jie reikalingi, ir labai rei
kalingi. Bet reikia rasti protingesnę 
ir praktiškesnę išeitį.

Šiuo klausimu reikia susirūpinti 
dabar.

Ateinančios š. m. tautinės sto
vyklos galės būti naujų bandymų ir 
platesnių pasirodymų stovyklos. 
Apie tą galvoja ir vyriausios sto
vyklų vadijos.

Vietose skautai ir skautės gali 
daug padaryti: stovyklų įrengimų ir 
puošimų reikalus iš anksto, dar žie
mą, apspręsti ir suplanuoti.

Baltasis Juodvarnis.

senovės lietuvių raštaženklius rasime ir jų sutartinę prasmę su
prasime!

Taip galvojo Mailius žingsniuodamas kambaryje. Jis 
nuolat sustodavo prie vieno kito ornamento pavyzdžio ir ati
džiai žiūrėdamas ieškodavo jame savo minčių patvirtinimo.

Štai jo dėmesį sulaikė drauge su kitais senoviškais daik
tais ant stalo gulinti žalvarinė apyrankė. Ši gražiais orna
mentais papuošta apyrankė jau seniai gulėjo ant jo rašomojo 
stalo. Ji drauge su kitais daiktais jaunajam mokslininkui bu
vo atsiųsta iš garsaus Rambyno. Ją vieną pavasarį sriaunus 
Nemunas iš kranto išplovė, o iškylaują skautai rado. Nors 
nekartą Mailius laikė tą apyrankę savo rankose, nekartą ste
bėjosi jos gražiu darbu ir jos sudėtingu ornamentu, bet nega
lėdamas išaiškinti jos paslapčių su širdgėla vėl ją padėdavo į 
vietą.

Tačiau šį kartą paėmė apyrankę į rankas ir vėl ilgai jos 
ornamentą sekdamas jaunasis mokslininkas jame kažin ką nau
ją pamatė.

— Keista... apyrankės ornamento smulkmenos čia iš
skirstytos visai ne pagal ornamento sudarymo tvarką. Šios 
apyrankės ornamento smulkmenos nesikartoja, bet nelygiomis 
grupėmis yra suskirstytos ir kartojasi tik jų grupės. Čia orna
mente kažin kas nauja! Įdomu būtų tą ornamento sistemą pa
nagrinėti!

Pagriebęs popieriaus lapą Mailius nubraižė jame apyran
kės vienos ornamento grupės ženklus, pažymėjo jas skaitme
nimis ir įsigilino į jų paslapties nagrinėjimą.

— Taip, šioje grupėje matome tik šių smulkmenų pana
šumą:

3 = 14
4 = 12
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5 = 11
6 = 17

Kitos smulkmenos visai viena į kitą nepanašios ir tą pa
čią tvarką, tik naujoje grupėje aptinkame. Toks ornamento 
paskirstymas ne meniškais pagrindais padarytas. Tame pa
skirstyme pirmenybė teikiama ne formai, bet kažkokiam pa
slaptingam ornamento grupės turiniui!

— O tai ne ornamento, bet rašto pagrindai! — džiaugs
mingai sušuko Mailius. — Ar nebus čia tik kurio nors dar ne
žinomo rašto pavyzdys. Pabandysime jį išskaityti, ieškodami 
tiems ženklams jau žinomų raštaženklių pavyzdžių.

Po kai kurio laiko labai nustebo jaunasis mokslininkas, 
kai atrado, kad ornamento 1, 7, 10 smulkmenos visai panašios 
į normanų runų M, D, V raides. O ornamento 2, 9, 13, 16 
smulkmenos, tai visiems indoeuropiečių tautoms bendros bal
sių o, e, a ir vėl a raidžių ženklams.

— Taigi jau kuone pusę ornamento išaiškinau! — džiau
gėsi Mailius. — Bet pabandysim dabar skaityti! Tvarkingai 
surašęs ornamento ženklus Mailius skaitė:

Mo .... d . ev . . a .. a .
Tą patį skaitė Mailius ir antroje ornamento grupėje. Tas 

pats buvo ir kitose apyrankės vietose, kur tos pačios ornamento 
smulkmenos kartojosi.

— Tai tikrai nuostabu, džiaugdamasis kartojo Mailius, — 
o tai tikrai raštas ir aišku, kad šiame apyrankės paraše kar
tojasi žodis „dievas“, bet visa jo mintis dar nėra aiški. Paban
dysime kitus parašo ženklus palyginti su spėjamais senovės 
lietuvių raštaženklių pavyzdžiais, pastebėtais liaudies ornamen
tikoje!

(Tęsinys 13 puslapy).
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ŠIO SKYRIAUS BENDRADARBIUS PRAŠOME:

• Rašyti ne apie kasdieninio gyvenimo smulkmenas, bet apie Įdomesnius Įvykius ar sumanymus, kuriuos vertėtų žinoti 
kitiems. • Stengtis rašyti kiek galima trumpiau, tačiau sykiu taip, kad visiems būtų aišku, kas norėta pasakyti. • Rašyti 
tuojau pat po aprašomojo Įvykio ir parašius neatidėliojant išsiųsti redakcijai. Pirmajam mėnesio numeriui korespondencijos 
redakciją turi pasiekti ne vėliau, kaip 5 d., o antrajam — 20 d. • Pradėjus rašyti pirmiausiai pažymėti savo tuntą ar 
vietininkiją. • Pasistengti kiekvienai žinelei duoti antraštę. • Rašyti vienoje lapo pusėje ir aiškiai, ypač pavardes. • 

Visuomet nurodyti redakcijai savo pavardę ir adresą.

Skautų brolijoj
JUBILIEJINIŲ DARBŲ PRADŽIA —

BROLIJOS VADŲ SUVAŽIAVIMAS.

Įžengus į didžiojo jubiliejaus metus, visiems vadams rūpėjo 
aiškiai suvokti planus, pagal kuriuos jubiliejiniai įvykiai bus 
tvarkomi. Tada visai gerai galės jiems parengti skautus ir 
patys tinkamai pasirengti. Ypatingai daug klausimų iškelia 
dideliais šuoliais artėjanti tautinė stovykla. Todėl sausio mėn. 
3 dieną suvažiavo tuntininkai, vietininkai, tautinės stovyklos 
ūkvedžiai, programų vadovai su laužavedžiais ir tuntų-viet. jau
nesniųjų skautų skyrių vadai.

Int. maj. Milaševičius (stovyklos ūkio v-kas) nurodė mai
tinimo organizaciją ir išaiškino paskutiniu laiku daug rūpesčio 
sukėlusį stovyklos mokesčio klausimą. Skautai moka po 6 litus 
registracijos mokesčio, o mokesčio dalis už maistą ir transportą 
paliekama nustatyti patiems tuntams — vietininkijoms.

Sktn. Ržečickas pranešė ką skautai stovyklon turi atsivežti. 
Pabrėžė, kad skautas neprašo kitų ką paskolint, o pats stengiasi 
padėt, dėl to turi pirmučiausia turėt visa tai, kas jam pačiam 
stovykloj bus reikalinga.

Vyr. sktn. pulk. Šarauskas supažindino suvažiavimo daly
vius su bendrąja Lietuvos Nepriklausomybės ir mūsų skautijos 
20 metų sukakčių programa. Visose tautos ir valstybės šventėse 
skautai stengsis būti kiek galint aktingesni. Be tautinės stovyk
los, mūsų skautijos sukaktis bus paminėta specialiu aktu, įvyk
siančiu Lietuvos skautų įkūrimo dieną — lapkričio pirmąją. Taip 
pat skautai stengsis ypač gražiai atšvęsti savas skautiškas šventes.

Vyr. sktn. majoras Šenbergas nurodė, kaip tautinėj sto
vykloj veiks komendantūra. Smulkiau papasakojo registravi
mosi, maudymosi, budėjimo, apsaugos bei švaros palaikymo 
tvarką.

Sktn. Itn. Matonis plačiai nupasakojo apie tautinės stovyk
los susižinojimą, susisiekimą, transportą, apšvietimą ir paštą. 
Skautai savo daiktus būtinai turi paženklinti, nurodydami ir 
tuntą ar vietininkiją, kad begabenant nedingtų. Iš Kauno gel. 
stoties, autobusų stoties ar garlaivių prieplaukos skautai sto- 

(Tęsinys iš 12 psl.).
Ištraukęs krūvą rankraščių ir brėžinių ir pagriebęs kelias 

knygas mokslininkas uoliai sprendė šį įdomų klausimą. Vartė 
rankraščių ir knygų lapus, atidžiai nagrinėjo ornamentų pa
vyzdžius, popieriuje braižė įvairius ženklus. Pagaliau įsižiū
rėjęs į savo nubraižytus popieriuje ženklus, staiga su nusiste
bėjimu garsiai perskaitė:

„Mortus — dievų tarnas“.
Pašokęs nuo kėdės Mailius džiaugsmingai sušuko:
— Tai tikrai senovės lietuvių originališkas raštas! Netei

sus esi, profesoriau, neigdamas jo buvimą! Štai ir to rašto 
originališkais senovės lietuvių raštaženkliais parašyto teksto 
pavyzdys. Garbė tau, Mortau, dievų tarne, palikusiam mums, 
savo palikuonims, tokį brangų kultūrinį palikimą!

(Bus daugiau).

vyklon eis pėsti ir vešis kuprines. Galės važiuoti autobusais, 
kurie nuveš iki pat stovyklos ir bus papiginti.

Vyr. sktn. Saulaitis referavo rimtą stovyklinio inventoriaus 
rūpinirno klausimą. Nereikia laukt, kad visas palapines gautu
me pasiskolint. Skautai patys gali jų pasisiūt ar nusipirkt tie
kimo skyriuje. Galima palapines pasidaryt iš šiaudų, tolio ir 
kitokios medžiagos.

Sktn. Gabrėnas, kaip taupymo komisijos pirmininkas, kal
bėjo apie taupymą. Išaiškino, kad sutaupyti pinigai bus grąžinti, 
jeigu skautas stovyklon nevyktų. Tad visiems reikia taupyti. 
Taupymas pradėtas labai uoliai. Tuntams — vietininkijoms iš
duota per 3.000 taupymo knygučių, o ženklų daugiau 10.000 litų 
sumai. Skautai turi taupyti tokią sumą pinigų, kokią nustato 
tuntas. Nieko nekenks, bet dar pačiam skautui bus geriau, jeigu 
sutaupys ir daugiau negu nustatyta: turės pinigų gausiems rei
kalams, kilsiantiems stovyklavimo metu.

Sktn. Itn. Jonaitis lentoje nubraižė stovyklos planą. Kiek
vieno tunto ir vietininkijos atstovai rado savo rajonus. Maždaug 
taip pat bus išplanuojama stovykla. Bendriems statybos dar
bams bus sudaryta savanorių pionierių draugovė iš 40—50 skautų 
vyčių ar vyresniojo amžiaus skautų. Draugovė darbą pradės 
savaitę ar daugiau prieš stovyklą. Pionieriai nemokės už maistą.

Sktn. kapit. Navikas patiekė stovyklos dienos darbų tvarką 
ir nurodė darbą stovykloje dienomis. Kiekviena diena pava
dinta kitu vardu pagal tai, kas tą dieną svarbiausia stovykloj 
įvyks.

Sktn. Čepas, tautinės stovyklos programų vadovas, su savo 
bendradarbiais pasakojo apie eitynes, skautiškas varžybas, sporto 
šventę ir laužus. Suvažiavimo dalyviai programininkai mokėsi 
bendrų mankštų, dainų.

Vyr. valt. Kanclyvius aiškino jūrų skautų dalyvavimą tau
tinėje stovykloje. Pageidaujama, kad į tautinę stovyklą jūrų 
skautai atvyktų vandens keliais. Lenktynėms bus gauta vieno 
tipo baidarių. Iš mūsų turimų valčių, jei galės, bus sudarytos 
klasės. Šių klasių valtimis bus galimos ir lenktynės.

Vyr. sktn. Laucius, tautinės stovyklos užsienio skyriaus ve
dėjas, pasakojo, kaip bus tvarkomas užsienio skautų dalyvavi
mas mūsų tautinėje stovykloje ir kokie turi būti mūsų santykiai 
su jais. Ypač kvietė įsąmoninti skautus, kad neužsikrėstų tau
tinių ir tarptautinių stovyklų yda — autografų rinkimu ir mai
nikavimu. Skautai turėtų paruošti gražių ir prasmingų dova
nėlių vienetams ir paskiriems skautams, kad užsieniečiai gyvai 
prisimintų Lietuvą ir jos skautus.

Apie skautų darbų parodėlę kalbėjo sktn. Čepas. Svarbiau
sias parodėlės eksponatams reikalavimas — kad jie būtų pačių 
skautų rankų darbas.

Į suvažiavimą buvo atvykęs sąjungos tarybos pirmininkas 
vyr. sktn. Alekna. Dalyviams pasakė kalbą, kurioje nurodė šių 
jubiliejinių metų įvykių svarbą ir kvietė uoliai ruoštis, kad po 
20 metų darbo tinkamai išlaikytume egzaminus prieš kitus.

Visą suvažiavimo laiką darbo eigą sekė stovyklos viršinin
kas vyr. sktn. pulk. Kalmantas. Jis prašė suvažiavimo dalyvius
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Skautų ir skaučių tuntuose

KAUNO ŠANČIŲ SKAUTŲ TUNTAS.

Pėsti nueisime i tautinę stovyklą.
A. Panemunės 37-oj pradžios 

mokykloj 1937 m. gegužės mėn. 
1 d. įsikūrė VU „Vytauto“ drau
govė. Iš mažo 12 skautų būrelio 
ji išaugo į didelę 28 skautų 
draugovę, kuriai vadovauja 
darbštus draugininkas, tos pa
čios mokyklos mokytojas sk. vy
tis pasklt. Pažėra.

Dabar draugovė smarkiai 
ruošiasi II tautinei stovyklai, 
kuri kaip tik A. Panemunėj ir 
įvyks. (Ot, kur gyvenimas! Pėsti 
nueisim). Kartojamos patyrimo 
laipsnių programos, dainos, šū
kiai. Mokomasi telefonijos ir

KĖDAINIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Nors pasitraukė iš pareigų, bet 

skautams padės.
Pereitųjų metų gruodžio mė

nesį gimnazijos salėje įvyko tun
to sueiga, kurioje buvęs tunti- 
ninkas gimn. dir. pasktn. A. Ty
lenis atsisveikino su tuntu. Jis 
pasisakė negalėjęs toliau oficia
liai tuntui vadovauti dėl laiko 
stokos, tačiau pažadėjo mums 
kiek galėdamas padėti ir pa
remti. Palinkėjo gerai pasiruoš
ti tautinei stovyklai, kad ne tik 
tinkamai atstovautumėm savo 
tuntą, bet prisidėtumėm prie 
gražaus pasirodymo prieš sveti
mų kraštų brolius.

KLAIPĖDOS UOSTO JUROS SKAUTŲ TUNTAS.
Ką nuveikė jūrų skautai pereitą 

vasarą.
Pavasariui išaušus, „Budžio“ 

draugovės jūrų skautai su jach
ta „Budys I“, o „Kastyčio“ drau
govės su jachta „Skautas“ pra
dėjo raižyti Kuršių marių ir 
Baltijos jūros vandenis, pasiek
dami Juodkrantę ir Nidą. Nors 
ir su dviem jachtom sezono ati
darymo regatoje skautai var
žėsi.

Birželio mėn. pabaigoje jūrų 
skautai padarė šuolį pirmyn — 
įsigijo dar dvi jachtas — „Bu
dys II“ ir „Kastytis I“. O jachtą 
įsigyti ne taip lengva, nes nau
ja jachta kainuoja 6.000—9.000 
litų. Taigi, birželio mėn. pabai
goje jau keturios jachtos iškėlė 
skautų vimpilą — vėliavą... Koks 
džiaugsmas pripildė jūrų skautų 
širdis. Keturios jachtos, viena 
paskui kitą, skrodžia vandenį. 
Tai skautų flotilė... Kukliai, ne- 

sukelti skautuose linksmumo ir darbštumo nuotaiką ir priminė 
drausmės bei tvarkos reikalą šitame dideliame skautų susibūrime.

Suvažiavimo dalyviai buvo labai aktingi — kėlė daug su
manymų. Tai parodo, kaip aktualus mūsų gyvenimo klausimas 
dabar yra ta laukiamoji tautinė stovykla.

Suvažiavimą, trukusį dvi dienas, vedė brolijos vadas vyr. 
sktn. pulk. Sarauskas. Dalyvių buvo 101. Nieko nebuvo iš Klai
pėdos ir Vilkaviškio. R.

ruošiamasi skautavimo bei spor
to varžyboms.

Draugovė ypač dėkinga 37 
pr. mokyklos vedėjui p. Kudū- 
kiui, kuris nuolat remia skautus 
ir yra suteikęs draugovei mo
kykloje nuolatinį būklą.

Pasklt. Jonavičius.

„Skautų Aidą“ prenumeruosime 
visi.

Aukštosios Fredos V-oji „Vy
tenio“ draugovė, kurią sudaro 
sodininkystės ir daržininkystės 
mokiniai, gražiai veikia. Dabar 
draugovėje yra 25 skautai. 1938 
metais „Skautų Aidą“ prenume
ruosime visi. Sakalas.

Naujas tuntininkas skautin. 
Vaškevičius nurodė, ką tuntas 
dar šiais mokslo metais turi nu
veikti. Be to, davė nurodymų 
atskiriems vienetams žiemos pa
galbos, gyvulių globos ir tauti
nės stovyklos reikalais. Priminė, 
kad reikia pramokti bent vieną 
svetimą kalbą, kad galėtų sto
vykloje su užsienio broliais ge
riau bendrauti. Patarta neuž
miršti ir esperanto kalbos.

Sueigą baigėme linksmąja 
dalimi, kur tarp kitko pirmą 
kartą pasirodė „Lukšio“ d-vės 
choras ir skautai skudutininkai.

A. M.

sireklamuodami, bet gilią vagą 
varo jūrų skautai jūrinimo dir
vone.

P. m. liepos mėn. 15 d. Hai 
klasės jachtos: „Budys I“, va
dovaujama jūrų skauto Knopf- 
milerio ir „Budys II“, vadovau
jama jūrų paskautininkio Kaz. 
Paužos, dalyvavo regatoje Vents
pilis — Liepaja.

Kelios regatos įvyko Klaipė
doje, kuriose varžėsi skautų 
jachtos „Skautas“, „Budys I“, 
„Budys II“ ir „Kastytis I“.

Plaukiojimo sezono iškilmin
gas uždarymas įvyko p. m. spa
lių mėn. 3 d., bet plaukiojimą 
skautų jachtos baigė spalių mėn. 
31 d. Paskutinę iškylą į Juod
krantę padarė jachta „Kasty
tis I“.

Ką veiks jūrų skautai žiemos 
mėnesiais.

Žiemos mėnesiais ruošimės 
teoretiniai — kursuose, nes jach-

Gyvesniems ryšiams tarp laikraščio ir skaitytojų pa
laikyti šiais metais suruošime įvairių konkursų, kad kiek
vienas galėtų patikrinti savo gabumus ar jėgas. Numatoma 
surengti šiuos konkursus: mūsų menininkams — skautiškų 
piešinių, foto mėgėjams — foto nuotraukų, poetams — 
skautiškų eilėraščių, kurie tiktų dainelėms, rašytojams — 
apsakymėlių, novelių, feljetonų iš skautų gyvenimo, apra
šymų mėgėjams — geriausio tautinės stovyklos aprašymo, 
vadovams ir apskritai vyresniems skautams — ideologinio 
turinio rašinių konkursą, „gudragalviams“ — „Suk galvą“ 
skyriaus uždavinių konkursą.

tą valdyti neužtenka mokėti pa
kelti būręs ir vairuoti, bet rei
kalinga gerai žinoti signalų, pra
silenkimo taisykles, navigaciją 
(nes plaukiama ir naktimis, 
tirštai miglai esant, reikalinga 
vadovautis jūrlapiu, kompasu ir 
logu) ir papročiai, kurie būtini 
kiekvienam, kas mano vadovau
ti jachtai.

Be to, jachtų vadai būtinai 
turi laikyti valstybinius egzami

KLAIPĖDOS SKAUČIŲ TUNTAS.

Jūrų skautės pas kalinius.
Kalėdų švenčių proga mes 

nutarėme aplankyti Bajorų ka
lėjimo kalinius. Sudėjusios pini
gų nupirkome kaliniams įvairių 
kalėdinių dovanėlių ir, gavusios 
pono kalėjimo viršininko sutiki
mą, p. m. gruodžio mėn. 19 d. 
nuvykome į Bajorus.

Traukiniui sustojus išlipome 
ir ėjome tiesiog į kalėjimo rū
mus. Prie vartų stovėjo sar
gybinis, apsivilkęs ilgus kaili
nius, ir rankoje laikė šautuvą.

Mus net šiurpas paėmė. Pa
sipasakojome sargybiniui, kokiu 
tikslu atvykome. Sargybinis 
džiaugsmingai paspaudė skam
bučio mygtuką ir netrukus pro 
vartų mažą skylutę pažiūrėjo 
kažkieno akis. Po to, žvanginda
mas kelias dešimtis raktų, atida
rė duris kitas sargas, kuris su 
šypsena prabilo: „Prašom, pra
šom toliau“.

Mes viena po kitos nedrąsiai 
įėjome į kiemą. Kieme pastebė
jome didelę tvarką. Visur kiek
vienas dalykas padėtas savo 
vietoje. Kieme pasieniuose besą 
pristatyta daug didelių pamink

KLAIPĖDOS SKAUTŲ TUNTAS.
Skautas kandidatas į gimnazijos 

stalo teniso nugalėtojus.
Skuodo „Kęstučio“ draugo

vėje veikliausia yra „Sakalų“ 
skiltis. Iki Velykų visi skautai 
pasiryžę įsigyti uniformas. Taip 
pat visi nutarė užsiprenumeruoti 
šiems metams „Skautų Aidą“. 
„Sakalų“ skilties skautas paskilt. 
J. Narvilas pretenduoja į gim
nazijos stalo teniso meisterius.

Bastūnas II. 

nus. Tiesa, jūrų skautai Klaipė
doje turi progų išmokti buria
vimo, bet jiems statomi ir rei
kalavimai. Pasiruošime teoretiš
kai, kad išaušus pavasariui ir 
įsigijus dar naujų jachtų, būtų 
kam vadovauti, nes ateinančių 
metų vasarą įvyks Klaipėdoje 
tautinė ir olimpinės regatos (o 
dar ir visa eilė vietinių, mažes
nių regatų), kuriose norėtųsi pa
glemžti vieną kitą prizą.

linių kryžių, kurie buvo kalinių 
išdirbiniai.

Patekusios pas kalėjimo vir
šininką, papasakojome jam mūsų 
programą ir parodėme, • kokias 
turime dovanas. Ponas viršinin
kas nusivedė mus laiptais aukš
tyn. Antrame aukšte prie durų 
taip pat stovėjo sargybinis, ku
ris kažką atraportavęs viršinin
kui, atidarė vienas duris. Du
rims prasivėrus, priešais mus 
stovėjo nesuskaitoma daugybė 
žmonių — vyrų ir moterų.

Visiems kaliniams persimainė 
veidai, kai mes suėjome, nes jie 
nežinojo, kas bus. Ponas virši
ninkas ir mūsų draugininke L. 
Kateivaitė trumpai apibūdino 
mūsų atvykimo tikslą.

Po to pradėjome savo pro
gramą. Pirmiausiai deklamavome 
eilėraščius, paskiau padainavome 
ir pašokome čigonų šokį. Ka
liniai buvo labai patenkinti pro
grama ir prašė pakartoti. Bai
gusios savo programą, išdalino
me dovanas ir atsisveikinusios 
išėjome. Ponas kalėjimo virši
ninkas palydėjo mus į stotį ir 
mes grįžome į namus.

M. Vilkanėckytė.

Kalėdų eglutė pradžios mokyk
los vaikams.

1937 m. Kalėdų pirmąją die
ną Skuodo pradžios mokyklos 
Nr. 1 jaunesniųjų skautų drau
govė surengė Kalėdų eglutę pra
džios mokyklos mokiniams. Pro
gramoje buvo įvairūs pasirody
mai, susiję su Kristaus gimimu, 
ir eilėraščiai. Pradžios mokyklos 
mokiniams, ypač neturtingiems, 
tai buvo didelė pramoga, kuri 
suteikė didelį džiaugsmą.

Bijūnas.

■ 14 ■
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FOTOGRAFUOJI? „VALDAI“ TEPTUKĄ? ROKIŠKIO SKAUTŲ TUNTAS.

Atsakydami i anketą „Kokį norėtum matyti „Skautų 
Aidą“ 1938 metais“ daugumas pageidauja, kad jis būtų ilius
truojamas nuotraukomis ir piešiniais iš mūsų skautų gy
venimo.

Mes šį pageidavimą mielai išpildysime, tik atsiųskite 
mums tokių nuotraukų, piešinių, karikatūrų. Kas tik turi 
ar gali padaryti nuotraukų ar nupaišyti piešinių, kurie at
rodys galį būti tinkami „Skautų Aidui“, nieko nelaukda
mas tesiunčia mums. Siųskite kaip spausdinius, atvirame 
voke — pigiau kaštuos. Nesunaudotų rankraščių negrąži
name, o nuotraukas ar piešinius grąžinsime. Ypač reika
lingos nuotraukos, vaizduojančios skautų gyvenimą žiemą.

PAGĖGIŲ SKAUTŲ IR SKAUČIŲ VIETININKUOS.
Skiltininkų ir vainikų pynimo 

kursai.
Broliai ir sesės susitarę, per

eitais metais nutarėme suruošti 
bendrus skiltininkų-ių kursus. 
Tiems kursams vadovavo skilt. 
P. Lukošius. Kursai vykdavo su
eigų būdu. Iš viso padarytos 
septynios sueigos, kiekvieną sa
vaitę po vieną.

Lankytojų buvo taip pat ne
maža, būtent, 22 skautės ir 15

PANEVĖŽIO SKAUČIŲ TUNTAS.
Taip reikia ruoštis tautinei 

stovyklai.
Ruošiantis tautinei stovyklai 

buvo suruošti greitosios pagal
bos, virimo ir signalizacijos kur
seliai, kuriuos lankė apie 60

RASEINIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Topografijos, pionerijos ir ryšių 

kursai.
Sąryšyje su tautine stovykla 

tuntininko rūpesčiu pradėti to
pografijos, pionerijos ir ryšių 
kursai. Lektoriais pakviesti įgu
los karininkai, kurie maloniai 
sutiko tame darbe paremti skau
tus. Baigę minėtus kursus ir iš
laikę egzaminus, skautai įgys 
atitinkamas specialybes.

Kursų vadu paskirtas tunt. 
pavad. ats. j. Įeit. Vasiukevičius, 

skautų. Buvo smagu matyti tokį 
didelį skaičių pasiryžusių veikti 
sesių ir brolių. Kursus galutinai 
baigėme p. m. gruodžio mėne
sio 17 dieną.

Be to, prieš tai buvo dar vai
nikų pynimo kursai. Jiems va
dovavo skautn. Vainauskas. Nu
pinti vainikai buvo padėti ant 
žuvusių karių ir šiaip neprižiū
rimų ir apleistų kapų.

Skautė.

skaučių. 1937 m. gruodžio mėn. 
16—17 d. gavome savo žinias pa
tikrinti: buvo egzaminai į visus 
patyrimo laipsnius. Juos išlaikė 
daug skaučių.

V. Zaborskytė.

o padėjėju sk. v. vyr. sklt. A. 
Stancevičius.

Sekasi platinti „Skautų Aidą“.
Šiemet geriau, negu kitais 

metais sekasi platinti „Skautų 
Aidą“. Ypatingai savo uolumą 
platinime parodo algimantiečiai 
ir vytautiečiai.

Taip pat visų nuoširdžiai bu
vo sutikti ir skautiški kalėdinio 
turinio atvirukai. Juos mielai 
pirko ir neskautai. Žemaitis.

Organizacijos remia skautus.
Čedasų apylinkėje yra tik dvi 

jaunesniųjų skautų draugovės: 
Daliečių ir Kavolių kaimuose. 
Čedasų miestelio organizacijos, 
įvertindamos kilnius skautų sie
kimus, nutarė juos visokeriopai 
remti. Pirmieji tą padarė Čeda
sų skyr. jaunalietuviai. Jie nu

ŠIAULIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Paruoštas sanitarų kadras.
Sanitarinius kursus lankė 34 

skautai ir 20 skaučių, iš kurių 
užskaityta baigusiais kursus 24 
skautai ir 12 skaučių.

Lektoriumi buvo gydyt, pulk. 
Domarkas, kuris per 12 valandų 
ne tik teoriškai, bet ir praktiš
kai supažindino skautus su pir
mąja pagalba bei jos teikimu.

Skautai nuoširdžiai dėkoja 
gyd. Domarkui už tokį didelį 
pareikštą rūpestingumą ruošiant 
skautų sanitarų kadrą.

TAURAGĖS SKAUČIŲ TUNTAS.
Kaip mes sušelpėme vargšus.

1937.XII.15 d., per „Gražinos“ 
d-vės sueigą nutarta Kalėdų 
švenčių proga sušelpti vieną 
vargingą šeimą.

Gruodžio mėn. 22 d. skaučių

UKMERGĖS SKAUTŲ TUNTAS.
Supažindino su Estų tautine 

stovykla.
P. m. gruodžio mėn. 19 d. II 

gimn. rūmuose įvyko skautų 
tunto darbo sueiga, kurios cen
trine ašimi buvo tuntininko sktn. 
Jasinevičiaus įdomus pašnekesys 
apie estų tautinę stovyklą, tau
tinių stovyklų tikslus ir skau
tams naudą jose stovyklauti. 
Tuntininkas pažadėjo dažnai da
ryti tokias darbo sueigas, kurio
se bus bendrai mokomasi. 

Sesutei
Kai tik vakaras saulei užmerks akis, 
Iš tolių atskris tamsiaveidė naktis, 
Beribėj erdvėj vėl aidai suskambės — 
Ateik pasitikt pirmagimės žvaigždės. 
Kai esi, sesute, neskinki žiedų, 
Kurie vakar dar saulėj žydėjo, 
Su pirma žvaigžde pasitikt ateinu, 
Nors laimė tave gal ne man pažadėjo.

E. Gražytė.

tarė (ir vykdo!) į jų rengiamus 
vakarus bei pasilinksminimus 
leisti jaun. skautus veltui, o 
skautus už pusę kainos. Tuo pa
sekė ir šauliai. Už tai skautai 
yra dėkingi „JL“ Panemunio 
apyl. vadui ir Čedasų šaulių bū
rio vald. nariui p. Kisieliui.

Prijaučiantis.

Neturtingiems pagalbon.
Pereitųjų metų gruodžio mėn. 

19 d. suruoštoje mieste dėžutė
mis rinkliavoje žiemos pagalbai 
dalyvavo per 20-tį skautų.

Ryšių kursai.
Šių metų pradžioje prasidės 

ryšininkystės kursai, kuriuose 
bus praeinama telefonų, telegra
fų aparatų įsirengimas, jų ele
mentai, naudojimasis jais ir kt.

Lektoriais pakviesti prityrę 
specialistai. Marela.

aukas sudėjom į dėžę, gražiai ją 
papuošėme ir uždėjusios ant ro
gučių nuvežėme vargšams. Gra
žu buvo žiūrėti, kokį didelį 
džiaugsmą jiems padarė mūsų 
dovanos ir linkėjimai!

A. Čepaitė.

Skautiški atvirukai turi didelį 
pasisekimą.

Kalėdiniai skautiški atviru
kai skautams labai patinka ir jie 
pageidauja, kad panašių meniš
kų atvirukų būtų išleista dau
giau rūšių. Būtų gerai išleisti 
mūsų patrono šv. Kazimiero 
spalvotą atvaizdą.

Ant. Umbrasas.

„JAMBOREE“ ŽURNALO 
PRENUMERATORIAMS.

Visi prenumeratoriai prašomi iki II. 1 d. at
siųsti Lietuvos skautų brolijos vyriausios vadi- 
jos užsienio skyriui po 4 lt. prenumeratos mo
kesčio už 1938 metus.
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Alė.

Jiaitįą t/Keča nokti.
— Na, tai kaip, Oli. Naujų Metų 

vakarą, lygiai 22 vai. būsi prie Dau
bariškių kryžiaus? — baigė „Briedžių“ 
skilties skiltininkas Vacys pasikalbėji
mą su savo skilties skautu Oliu.

— Nežinau... — atsakė Olis neran
giai. Visi žmonės kalba, kad Naujų 
Metų vakarą iš viso negera vaikščioti, 
nes gali sutikti savo ateitį ir viską su
žinosi, kas tavęs laukia...

— Tai būtų puiku, bet būk tikras 
to nebus.

— Sakai nebus. Na, o jei taip suži
nai, kad rytoj mirsi? Kas tada? — spy
rėsi Olis.

— Tada pasirengtumei mirčiai. Pa
galiau, ar tu tiki tokiais kvailais pasa
kojimais?

— O tu netiki?
— Žinoma, ne.
— O aš tikiu. Kaip netikėti! Žiū

rėj, pernai Naujų Metų vakarą Špin- 
kienė išliejo iš švino karstą ir mirė.

— Vis tai kvailybės, — numojo 
ranka Vacys.

— Sakai, kvailybės. Ii- aš taip norė
čiau manyti, bet kaip išaiškinti tokius 
keistus įvykius. Vaitkų Levukas perei
tais metais Naujų Metų vakarą grįž
damas iš miško pamiškėje susitiko kaž
kokį senį, kuris jam pasakė: „Pateksi, 
vaike, į kalėjimą“... ir pasodino tą pat 
pavasarį.

— Nusikalto tai ir pasodino. Paso
dino ne dėl to senio pranašavimų, o 
dėl to, kad blogai elgėsi. Ir aš galėjau 
jam tą patį išpranašauti. Prisiklausai 
visokių niekij ir kalbi tai, kam pats ne
tiki. Pagaliau, nueisiu aš ir vienas... 
Nemaniau, kad tu esi toks bailus ir 
prietaringas, — pasakė Vacys, lyg pyk- 
teldamas.

Olis pasijuto užgautas. Nors jis bu
vo jauniausias iš visos skilties (teturė
jo dvylika metų), tačiau jautės lygiai 
subrendęs, kaip ir kiti jo draugai. Ir 
štai skiltininkas galvoja, kad jis bailus.

— Jei išsiprašysiu iš namų, tai bū
siu, — pagaliau pasakė.

— Tau vis tas „jei“. Pasakyk, kad 
būsi ir būk.

— Gerai, būsiu, — tvirtai atsakė 
Olis.

Grįždamas namo laužė sau galvą: 
koks galas neša skiltininką Naujų Me

tų naktį į tą baisų Daubariškių mišką. 
Miškas kaip miškas, bet jame esąs 
apgriuvęs buvusio dvaro senas kloji
mas Olį labai baugino. Apie tą klojimą 
žmonės įvairių dalykų pripasakodavo. 
Sako, ten naktimis vaidenasi buvusio 
dvaro pono dvasia. Žiaurus ponas bu
vęs. Tame klojime baudžiauninkus 
plakdavęs. Pagaliau pats ten pasiko
ręs,** o dabar vaikštąs naktimis. Atsi- 
keliąs iš kapų ii’ ateinąs į tą klojimą. 
Kol dar dvaras tebebuvo ir klojimas 
buvo naudojamas, žmonės iškasę iš 
senkapių pono lavoną, nukirtę jam 
galvą ir padėję karste tarp kojų, kad 
negalėtų vaikščioti. Tačiau tai nieko 
negelbėjo — ponas vaikščiojo naktimis 
ir gana. Ir dabar daug kas girdėjęs 
eidamas pro šalį, kaip naktį klojime 
kažkas aimanuoja. Be to, vieną sekma
dienį 12 vai. moterys grįžusios iš uogų 
ir pamačiusios, kaip kažkoks keistas 
senis išlindęs iš klojimo didele knyga 
nešinas ir prie jų artinęsis. Jos be ga
lo išsigandusios ir vos vos pabėgusios. 
Daugiau sekmadieniais prieš piet nie
kas nebeeidavęs uogauti.

Kuo Olis daugiau galvojo, tuo dau
giau prisimindavo įvairių pasakojimų 
apie vaiduoklius ir šį klojimą. Vacys 
jam nepasakė ką veiks miške, todėl 
Olis bijojo, kad jis kartais nebūtų su
galvojęs nueiti į tą klojimą. Jis ėmė 
gailėtis davęs žodį skiltininkui.

— Gal sugalvoti kokią nors prie
žastį, dėl kurios negalėtų išeiti Naujų 
Metų vakarą iš namų ir pranešti Va
ciui? — mąstė. — Ne, nieko neišeis: 
nors Vacys už mane vyresnis tik dviem 
metais, bet labai tvirto charakterio — 
jei ką nutarė, tai ir įvykdys. Matyti, 
turi kokį nors ypatingą tikslą vykti Į 
mišką, o jei taip — jo neatkalbėsi.

Oliui buvo labai įdomu, ką Vacys 
sugalvojo ir kodėl pasirinko jį, o ne 
kitą kurį skautą, bet sykiu buvo ir 
baisiai nejauku tokią naktį eiti.

* *
*

Pas Olio tėvus Naujų Metų sutikti 
atvažiavo giminių ir atėjo pažįstamų. 
Motina, pasipuošusi savo nauja sukne
le, vikriai sukosi ii’ ragino svečius vai
šintis. Ji buvo gyva, linksma moteris, 
bet labai prietaringa. Toks pat buvo ir 

jos vienturtis sūnelis Olis, kuris aug
damas buvo iš motinos prisiklausęs 
įvairiausių pasakojimų apie vaiduok
lius, raganas ir kt.

Svečiai vaišindamiesi apibėrė Olį 
pagyrimais, nes jis savo pažymėjime, 
kurį parsinešė iš mokyklos, neturėjo 
nė vieno blogo pažymio. Oliui 
tuo tarpu visai’kas kita rūpėjo ir jis 
labai jaudinosi. Jau buvo 21 valanda 
ir už valandos jis turėjo būti sutartoje 
vietoje. Vis galvojo, kaip čia pasakius 
motinai, kad jis turi išeiti. Galėjo tat 
seniau padaryti ir dabai’ nebereikėtų 
bijoti, bet vis delsė manydamas, kad 
Vacys gali pranešti, jog jis savo nu
sistatymą pakeitė. O kas bus, jei moti
na neleis? Skiltininkas pamanys, kad 
jis pabūgo ir todėl neatėjo. Kur tada 
reikės dėti akis...

Pagaliau, radęs progą, įslinko į vir
tuvę pas motiną ir sukaupęs visas jė
gas pradėjo:

— Miela mama, aš žinau, kad tau 
bus nemalonu ir nepatogu prieš sve
čius, bet aš turiu porai valandų išeiti 
pas savo skiltininką...

— Vaikuti, šiokį vakarą... — nuste
bo motina. Bet Olis neleido jai toliau 
kalbėti:

— Mamyt, aš turiu eiti. Mano skil
tininkas Vacys nori atlikti vieną už
duotį ir prašė manęs padėti. Aš da
viau žodį, kad ateisiu.

Motina laiminga šypsojosi, kad jos 
Olis laiko žodį.

— Tai, kad... — norėjo dar kažką 
sakyti motina, bet Olis ją pabučiavęs 
šoko tuoj prie kailinukų. Pažadėjęs, 
kaip tik galės, tuoj grįžti, skubiai išnė
rė pro duris, kad motina kartais neap
sigalvotų neleisti.

* *

Kai Olis atėjo pas kryžių, buvo be 
penkių minučių 22 valanda, o Vacio 
dar nebuvo.

— Būtų gera, kad jis neateitų, — 
galvojo Olis, — bet kur- tau: pasakė 
ateisiąs, tai ir ateis.

Olis pasistatė geriau kailinių apy
kaklę ir įtraukęs kaklą į ją ėmė skai
čiuoti, kaip bažnytėlės bokšte mušė 
dešimt, kai staiga išgirdo iš užpakalio 
kažkokį keistą balsą:

— Tu jau čia?
— Jau čia... — nejučiomis, smar

kiai krūptelėjęs, ištarė Olis ii’ atsisu
kęs tuoj pamatė besišypsantį skiltinin
ką. Jis tyčia, pažinodamas Olį, buvo 
balsą pakeitęs.

RŪPINDAMASIS PASKIRAIS SKAUTAIS IR DRAUGOVĘ NEPAMIRŠK!
Daugumas tavo skautų-čių jau gal užsiprenumeravo „Skautų Aidą“. O kaip yra su drau

gove, kaipo vienetu? Ar nepamiršai kartais besirūpindamas, kad skautai-ės laikraštį užsisa
kytų savo vienetui jį užprenumeruoti? Užprenumeruoti „Skautų Aidą“ savo vienetui ne tik 
naudinga (čia skelbiami visi oficialūs Šefo, brolijos ir seserijos vadų įsakymai, kuriuos reikia 
turėti vieneto bylose), bet sykiu tai yra ir prievolė — žiūr. pereitųjų metų „Skautų Aido“ 
82 psl. sąjungos tarybos pirmininko 1937 m. įsakymą Nr. 10.
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ATĖJO LAIKAS ĮRODYTI, KAD NE TIK ŽODŽIAIS, BET IR DARBAIS ESI GYVULIŲ IR 
PAUKŠČIŲ DRAUGAS!

Kada tu džiaugiesi, jog yra pakankamai sniego rogutėmis nuo kalnelių važinėti ar pa
šliūžomis po kalnus ir klonius narstyti, daugelis miško žvėrelių ir paukščių dėl to gilaus sniego 
žūsta iš bado. Ypač sunki yra būklė stirnų, kiškių ir kurapkų. Kai kurie kompetetingi ži
novai pranašauja, kad daugumas šių žvėrelių ir kurapkų šią žiemą žus.

Pagalvok, kuo galėtum palengvinti sunkią žvėrelių ir paukštelių dalią, o nutaręs ką veikti 
— tuoj vykdyk! Atėjo puiki proga Įrodyti, kaip mes vykdome savo šeštąjį įstatą.

— Puiku. Tai eisime. Aš eisiu pir
mas, o tu dėk kojas į mano pėdas, ta
da tau mažiau sniego pribirs į batukus. 
Jei pavargsi, pasakyk — pailsėsime.

Skiltininkas drąsiai žengė pirmyn 
beveik iki kelių panarindamas kojas 
sniege ir dar pakraipydamas į šalis, 
kad nors truputį suspaustų sniegą ir 
Oliui būtų lengviau eiti, nes buvo daug 
pripustyta, o į mišką jokio kelio ne
buvo.

Olis žengė iš paskos dairydamasis į 
visas puses. Užpakalyje pasiliko mies
telis, abiejose pusėse baltavo plynas 
laukas, o priešais juodavo baisus miš
kas. Artėjant prie miško, Olis paste
bėjo, kad Vacys suka senojo sugriu
vusio klojimo link.

— Vacy, gal geriau grįžkim ...
— Ką tu pasakei? — paklausė at

sisukęs skiltininkas.
— Ar aš...?
— Tai kas, jei ne tu?
— Aš? Aš nieko...
— Gal pavargai?
— Ne. Nepavargau.
Kurį laiką abu vėl ėjo tylėdami. 

Aplink švilpavo šaltokas vėjas, nešda
mas smulkų sniegą, kuris įkyriai lin
do už apykaklių.

— Vacy, ar tu senai buvai išpažin
ties?

— Nesenai. Kam klausi? Juk da
bar bažnyčia uždaryta... Geriau būtų, 
kad tu dabar nekalbėtume!. Esi apši
lęs ir šaltą orą į save traukti nėra 
sveika.

Miškas bebuvo už kelių žingsnių. 
Jau ir vėjas ėmė aprimti. Iš miško 
pasigirdo braškėjimas. Sušalusių me
džių šakos trynėsi vienos į kitas. Stai
ga kažkas miške sukliko. Oliui nubė
go šiurpulys per kojas ir nė nepajuto, 
kaip pasakė:

— Vacy, gal grįžtum geriau...
— Grįžti? Bene ėmei bijoti? Ach, 

nenoriu tik pasakyti... — buvo bepra
dedąs Vacys, kuris, artėjant prie miš
ko, kažkodėl pasidarė nervingas.

— Aš bijau? Aš nebijau, bet man 
keista, nes nežinau, kur mane vedi.

— Greit sužinosi. Ko bijai, jei aš 
nebijau? Aš einu juk pirmas. Jei kas 
man atsitiks, tu galėsi pabėgti.

— Tu man siūlai bėgti? — užsiga
vo Olis.

Olis buvo bailus, bet savo draugo 
nelaimėje jis nebūtų galėjęs palikti. 

Jis pyktelėjo ant skiltininko, kam šis 
taip drąsiai į akis jam žėrė, kad jis 
bailus.

Priėjo aikštelę, kurioje niūksojo 
klojimas.

— Žiūrėk, Vacy, pėdos...
— Pataikėm. Jau grįžęs, — pratarė 

pats sau Vacys.
Iš miško per aikštelę į klojimą ėjo 

pėdos. Nors jos nebuvo aiškiai sniege 
išspaustos, bet sprendžiant iš didumo 
jos buvo žmogaus.

Klojimas buvo sugriuvęs: vienas jo 
galas beveik žemėn įsmegęs, kitas sto
vėjo dar kiek aukščiau. Susmukusia
me gale matėsi kažkokia skylė, užke- 
yerzota lentgaliais. Vacys pirmas pri
ėjęs patraukė kažkokį lentgalį, paspy
rė koja seną supuvusio kelmo šaknį ir 
mėgino lįsti.

— Leisk, Vacy, aš lįsiu pirmas, — 
kažkaip keistai skambančiu balsu pra
tarė Olis, kuriam dantys iš baimės 
barškėjo. Savo pasakytų žodžių jis 
pats išsigando, bet skiltininkas jau bu
vo pasakęs „Gerai, lįsk“ ir jam nebe
buvo kaip nebelįsti. Abu atsidūrė vi
duje. Tamsu, nyku.

— Tšš... Kažkas šnabžda, — prata
rė Olis.

Vacys, geriau įsiklausęs, išgirdo 
viename kampe tikrai kažkokį brazdė
jimą. Jis ėmė sėlinti į tą kampą. Olis 
sekė drauge pėda į pėdą. Pasiekė sie
ną. Apgraibstė rankomis — aštri, lyg 
molinė. Staiga Olis neiškentęs pašvie
tė elektrine lempute. Siena iš tikro 
buvo molinė, apgriuvusi ir dešiniaja
me kampe buvo skylė. Įsiklausė. Už 
sienos girdėjosi traškėjimas ir lyg 
murmėjimas.

— Teks čia lysti... —■ tarė skiltinin
kas. Jo balsas truputį lyg drebėjo. Ne
atrodė, kad jis bijotų, tačiau buvo jau
čiama, kad jo nervai gerokai įtempti. 
Kada Vacys pamėgino lįsti, Olis ener
gingai jį sulaikė ir pats skubiai mėgi
no pralįsti. Kažkoks skuduras jam pa
sipriešino, kurį jis greit nubloškė į ša
lį ir pasijuto besąs viduje.

* **
Dabai’ Olis sustingo iš nustebimo. 

Už kelių žingsnių nuo jo žybsėjo silp
na ugnelė, o prie jos sėdėjo skudurais 
apsisukęs senis. Valandėlę stovėjo nie
ko nesakydamas.

— Laimingų Naujų Metų, — staiga 
jis išgirdo iš užpakalio skiltininko bal
są ir krūptelėjo. Tas balsas Olį lyg iš 
kokio apsnūdimo pažadino. Senis su
krutėjo, sykiu ant savęs pajudindamas 
sunkią skarmalų krūvą, bet neatsakė 
nė žodžio. Jis buvo taip nustebęs, kad 
negalėjo žodžio beištarti.

— Sakau, laimingų Naujų Metų, — 
pakartojo Vacys.

— O jūs ko čia? Kaip čia patekot? 
— drebančiu balsu sušuko senis.

— Mes atėjome pas tamstą laimin
gų metų palinkėti, — įsiterpė Olis, nes 
jautė, jog ii' jam reikia ką nors pasa
kyti, nors iš tikrųjų jis nežinojo ko 
atėjo. Jis juk vykdė tai, ką skiltinin
kas jam įsakė:

— Pas mane? Laimingų metų pa
linkėti... Cha, cha, cha... — nusikvato
jo girgždančiu balsu. Ar jūs nežinote, 
kad čia vaidenasi. Lauk iš čia, sakau 
jums, kuogreičiausiai! — ėmė piktai 
šaukti. Skiltininkas instinktyviai pa
ėmė Olį už rankos ir patraukė arčiau 
prie ugnies.

— Šalta, senuk, — tarė Olis. — Da
bar jau jis nebebijojo. Senis kalbėjo 
piktai, bet savo išvaizda nebuvo jis 
toks baisus. Pagaliau, kaip ten nebū
tų, šioje keistoje aplinkumoje jie su 
Vaciu nebebuvo vieni: čia šalia jų bu
vo dar vienas žmogus — senis.

Senis, pamatęs, kad berniukai ne
mano iš čia išeiti, nutilo ir susimąstė. 
Laužė žabus ir dėjo į ugnį. Kada ža
bai ėmė įsidegti, stiprių dūmų srovė 
pateko jam į veidą ir iš jo akių išsi
veržė stambūs ašarų lašai, kuriuos se
nis nubraukė savo paišina ranka.

— Prašau nosinaitę. Rankomis juk 
negalima akių šluostyti. Galima už
krėsti, — pasakė skiltininkas duoda
mas nosinaitę. Senis nosinaitės nepa
ėmęs laužė toliau žabus. Dabar jis 
stengėsi perlaužti vieną stambų karkli
nį pagalį, bet šis linko ir nesidavė per- 
laužiamas.

— Prašau mano finkę. Perlaužti 
bus sunku, — pasiūlė Olis savo suo
mišką peilį.

Senis ją paėmė ir vartė lyg džiaug
damasis gražia, žalia rankena.

— Panašų buvau gavęs tą sykį iš 
Marcelės, — sumurmėjo jis, o jo veidu 
perbėgo keistas šypsnys.

■ 17 ■
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— Taip, čia vaidenasi... Daugiau čia 
neateikite. Šį sykį aš jums dovanoju, 
— pasakė jis staiga ir greit.

— Jei Tamsta nebijai, tai ko mums 
bijoti? Juk esi toks pat žmogus, kaip 
ir mes? Esi vienas, — susigraudeno 
Olis.

— Aš žmogus? Aš žmogžudys, o ne 
žmogus! — sušuko jis.

—- Kodėl tu žmogžudys? Juk nie
ko nenužudei ii’ nenužudys!? — nera
miai paklausė Olis, žiūrėdamas į senį, 
kuris rankose laikė jo suomišką peilį.

— Nenužudysiu? Aišku, ne, bet 
prieš dvidešimt metų... Taip, prieš dvi
dešimt metų aš nužudžiau... Po to aš 
jau nieko nežudau. Vabalo, nei musės...

— Nebežudai ir nebežudysi? Ką, ar 
ne? — norėjo įsitikinti Olis.

— Nebežudysiu, bet žmogžudžiu li
kau visam amžiui...

— Tur būt, supykęs buvai, ar buvo 
kas nuskriaudę, — pertraukė jį Vacys, 
norėdamas duoti progos seniui save 
pateisinti.

— Ar supykęs buvau? Gyniau sa
vo. Gyniau kas man priklauso. Šitas 
klojimas tuokart priklausė turtingam 
dvaro nuomininkui Liftui, pas kurį aš 
bernavau. Tuokart mylėjau gražią 
mergaitę... Marcelę... — kalbėjo ramiai, 
lėtai, net akių vokų nejudindamas. — 
Norėjau būti laimingas, bet išėjo ki
taip. Liftas kartą kėsinosi į Marcelę. 
Aš ją gyniau ir... nežinau, kaip viskas 
įvyko. Buvau perdaug susijaudinęs. 
Pajutau, kad mane laiko už rankų nu
tvėrę dvaro vyrai, o Marcelės padova
notas peilis kruvinas mano rankoje... 
Apkaltino mane iš anksto apgalvotu 
nužudymu. Vėliau kalėjimas. Penkioli
ka' metų... Iš jo išėjęs atvykau čia. Ma
niau Marcelę rasti. Jos neradau. Klau
sinėjau, bet niekas nežinojo kur ji. 
Darbo negalėjau gauti, nes iš mano 
paso buvo matyti, jog aš sėdėjau ka
lėjime. Kai sužinodavo, kad buvau 
baustas už žmogžudystę, visi kratyda
vusi manęs. Basčiausi šen, basčiausi 
ten. Pagaliau apsigyvenau čia, šiame 
klojime. Čia aš su Marcele šieną, va
sarojų kraudavau. Ji stovėdavo ant 
nampusės, o aš jai nuo vežimo su ša
kėmis paduodavau...

Senis nutilo. Jam kažkaip leng
viau pasidarė, išsipasakojus tiems ne
pažįstamiems berniukams. Vacys pir
mas išdrįso pertraukti tylą. Atėjo lai
kas eiti prie tikslo, kurio vedinas bu
vo čia atvykęs. Jis pradėjo:

— Sunku čia Tamstai. Šalta. Netu
ri ko valgyti.

— Sunku. Vasarą pasirenku žabų, 
žiemai turiu pasišildyti. Pereinu per 
žmones ir šį bei tą užsidirbu, kai kur 
šį tą duoda... Yra visokių žmonių. Pa
valgyti gaunu, bet priimti nakvynėn 
visi bijo — žmogžudys. Čia gyvenda
mas to žodžio negirdžiu.

Vacys pradėjo kalbinti jį apleisti 
šią landynę ir eiti sykiu su jais, bet 
senis ir klausyti nenorėjo.

— Neisiu. Man gyvenimo jau nebė
ra. Čia aš niekam neužkliūvu. Pragy
venau jau keletą metų ir niekas nebu
vo pas mane užklydęs.

Vacys dar smarkiau ėmėsi įkalbi
nėti senį. Turi jam pasisekti. Jei ne
pasiseks, tai visas jo sumanymas, kurį 
jis ryžosi įgyvendinti Naujų Metų pro
ga, nueis niekais. Jis jau senokai bu
vo patyręs, kas tame klojime „vaide
nasi“ ir buvo sumanęs tą žmogų iš čia 
ištraukti, tik laukė patogios progos. 
Tinkama proga šiam žygiui jam atrodė 
Naujų Metų išvakarės. Olį, kurį žino
jo esant bailų ir prietaringą, pasiėmė 
drauge tikėdamasis gal pavyks jį at
pratinti nuo tos nelemtos baimės ir 
prietaringumo.

* *

Pagaliau Vacio sumanymas pavy
ko — iš miško per pusnis miestelio 
link matėsi trejos pėdos.

— Mama, mamyt, — šaukė Vacys, 
įpuolęs į kambarį, — jau parsivedžiau. 
Parsivedžiau Kalėdų dieduką, nors ir 
pavėluotai.

— Ką gi daryt, Vaceli, jei die
dukas pas tave pats neatėjo, turėjai 
jį susiieškoti, — šypsojosi motina.

Vacys, papasakojęs tėvams, kaip 
viskas įvyko, prašė jų, kad jie kaip 
nors surastų seniui darbo.

— Jei jis sykį padarė gyvenime 
klaidą, už kurią brangiai užsimokėjo, 
neturi būti taip visų niekinamas. Juk 
tokia pažiūra į kalėjime sėdėjusius 
žmones stumia juos į naujus nusikal
timus... Ką turi daryti žmogus, jei dar
bo negauna? Vogti! — įsikarščiuoda
mas dėstė Vacys.

Tėvas, nieko nesakęs, stipriai pa
spaudė Vaciui ranką ir pasakė sura
siąs senukui tarnybą. Geniui kalvėje 
kaip tik reikia darbininko. Galės 
krapštinėtis po kalvę.

— Keistas tas mūsų Vacelis. Kas 
Nauji Metai, vis nauji sumanymai, — 
tarė motina tėvui.

— Mamyt, aš toks laimingas, kad 
tą senuką parsivedžiau. Su Naujais 
Metais jis juk įžengė į naują gyve
nimą. Juk jis dar gali dirbti? Mama... 
— buvo bepradedąs, bet jį nutraukė 
sieninio laikrodžio dūžiai, kurie skel
bė, kad senieji metai jau pasibaigė.

Tuo pat laiku, kada Olio namuose 
laikrodis mušė dvylika ir svečiai lau
kė momento, kada galės sudaužti stik
lus, Olis klūpėjo prie savo lovos, o jo 
lūpos šnabždėjo: „Dėkoju Tau, Aukš
čiausias, kad Tu man leidai sutikti 
Naujus Metus nusikračiusiam mano 
didžiausios ydos — baimės. Dabar aš 
jau jokiems vaiduokliams netikiu. Va
cio aš neužmiršiu visą savo gyvenimą“.

Kokia bus skautų tautinės 
stovyklos daina?

Skautų brolijos tautinės stovyklos 
vadi jos paskelbtajame konkurse sto
vyklos dainai parašyti skautai poetai 
gausiai dalyvavo — dainas atsiuntė 26 
autoriai, kiti net su gaidomis.

Konkurso rezultatams Įvertinti jury 
komisija, kurioje taip pat dalyvavo 
Lietuvos rašytojų draugijos atstovai 
poetai Miškinis ir Inčiūra ir muzikas 
Jonušas, peržiūrėjusi atsiųstas dainas, 
visai tinkamo eilėraščio dainai nerado. 
Literatūriniu atžvilgiu rado priimtinu 
kiek pakeitus eilėraštį „Mūsų kelias“, 
kurio autoriumi pasirodė besąs Pra
nas Kozulis, iš Kauno, bet konsta
tavo, kad muzikos atžvilgiu jis sunkiai 
tetinka maršui. Tačiau Įvertindama 
jaunųjų autorių pastangas, jury komi
sija nutarė paskirti šio eilėraščio auto
riui antrąją premiją.

Be to, minėtoji komisija konstatavo, 
kad muzikos atžvilgiu yra tinkamesnis 
maršui ir yra savo turiniu plačiau at
vaizduojąs stovyklos gyvenimą ir jos 
nuotaiką autoriaus SOS 13 eilėraštis 
„Tautinės stovyklos daina“, tačiau jis 
gana silpnas literatūriniu atžvilgiu.

Tautinės stovyklos vyriausioji va- 
dija, savo posėdy apsvarsčiusi konkurso 
rezultatus, priėjo išvados, kad tautinės 
stovyklos daina nebūtinai turi būti 
gera literatūriniu atžvilgiu. Svarbu, 
kad būtų tinkama savo turiniu ir mu
zikai parašyti. Dėl to rado priimtinu, 
truputį pakeitus, stovyklos dainą eilė
raštį „Tautinės stovyklos daina“, kurio 
autoriumi pasirodį besąs stud, skautas 
pasktn. Bražėnas. Vietoj premijos 
jam paskirtas nemokamas išlaikymas 
stovykloje.

Muzikas B. Jonušas rašo šiai dai
nelei muziką. Tokiu būdu greit turė
sime stovyklos dainą — maršą.

tautinės
•stowjkQ&s cLahwi.

Atgimė Tėvynė, gimėme ir mes, 
Metai išaugino skautiškas eiles, 
Viską mes pašvęsim Lietuvai mielai, 
Motina ji mūsų, o mes jos vaikai.

Ei, pirmyn į tautinę stovyklą, 
Ten paspausim broliškai rankas, 
Tai geriausia skautiška mokykla, 
Ten supinsim darbą ir dainas!

Kas yra pamilęs šalį Lietuvos, 
Žiedus jos laukuose, saulę vakaruos, 
Lai gretomis stoja su mumis žygiuot, 
Eisime Tėvynei laimės paieškot.

Ei, pirmyn ...
Tautinė stovykla sušaukė visus, 
Panemunės šilas priglaudė svečius. 
Laužas tegul jungia skautiškas širdis, 
Liepsnos tegul neša Dangui mūs mintis.

Ei, pirmyn ...
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UŽ KULISŲ
Teatro vaidinimams dažnai reika

lingi įvairūs garsų arba šviesos efek
tai, kurių pagalba pasiekia statomojo 
veikalo geresnį pasisekimą. Klausi
mas, kaip mūsų scenai tuos garsus ar 
efektus pigiausiu ir paprasčiausiu bū
du pasigaminti. Visiems garsiniams 
efektams galima gauti patefono plokš
telių, kuriomis tie garsai gero radijo 
garsintuvo pagalba reprodukuojami. 
Mes galėsime išsiversti ir be radijo pa
galbos. Einame prie reikalo!

Žaibas. Kur prieinama elektra, žai
bo imitaciją galima pasiekti staigiu 
stiprios prožektorinės lempos įjungimu 
ir išjungimu. Kur elektros nėra, ypač 
pastatymams gamtoje, žaibas padaro
mas kitaip. Reikia pasirūpinti kalifo- 
nijos miltelių, apie 10 cm ilgio stiklinį 
vamzdelį ir žvakę. Stiklo vamzdelį 
reikia įsmeigti į kalifonijos pokelį taip, 
kad kalifonijos miltelių prisipildytų 
bent trečdalis vamzdelio. Reikiamu 
momentu žvakės liepsna (ji turi būti 
kokiu gaubtuvu nuo žiūrovų akių pa
slėpta) tą kalifoniją uždegti. Kalifo
nijos milteliai staigiu blikstelėjimu pri
mins žaibą.

Perkūnija. Šiam reikalui apsirū
pinama dideliu gabalu, apie 1,5 m ilgio 
ir 1 m pločio, skardos. Viename skar
dos gale išmušamos dvi skylės apie 3 
cm nuo galo ir apie 30 cm nuo kraštų. 
Per tas skyles skarda pakabinama ant 
vielos. Norint išgauti reikiamą garsą, 
kabančios skardos galą paimame abiem 
rankomis ir patraukę ją į save taip, 
kad ji kabėtų 45 laipsnių kampu, imam 
ją drebinti. Lengvas skardos virpini- 
mas duos garsą, panašų į tolimą per
kūniją, smarkesnis — į smarkų per
kūnijos griaudimą. Po kiekvieno žai
bo turi sekti perkūnijos griausmas — 
smūgis, kuris išgaunamas sudavus per 
mūsų skardą pagaliu, kurio smogiama
sis galas apvyniojamas skuduru. Per
kūnijai imituoti galima panaudoti di
desnį būbną arba, pagaliau, už scenos 
galima smarkiau trinktelėti ir durimis.

Lietus. Lijimo garsui išgauti reikia 
didelės kardoninės dėžės (pav., tokios, 
kuriose parduodamos skrybėlės). Šios 
dėžės viduje, per visą jos plotą, reikia 

įklijuoti kas 2—3 cm po stiprią papkės 
pertvarą. Tose pertvarose reikia iš
plauti arba kokiu prietaisu išmušti 
vieno cm protarpiais skylučių. Reikia 
žiūrėti, kad paskirų pertvarų skylučių 
vietos nesutaptų. Į taip paruoštą dėžę 
įpilti apie 0,25—0,50 Itr. sausų žirnių. 
Dėžę viršeliu gerai uždengti. Dabar 
reikia tuos žirnius lyg sijoti. Žirniai, 
krisdami per dėžėje esančių pertvarų 
skylutes, duos barbenimą panašų į lie
tų. Kai žirniai atsidurs dėžės dugne, 
dėžę reikia tik apsukti dugnu aukštyn 
ir „lietus“ prasidės iš naujo.

Vėjas. Teatre vartoja labai kompli
kuotą vėjo mašiną. Mes tai darysime 
paprasčiau. Imame paprastą, apie 30 
cm ilgumo, linijuotę ir pririšame ją 
per skylutę už 1,5 m ilgumo virvutės. 
Dabar tą linijuotę sukame už virvutės 
ratu ir gauname ūžesį, visai panašų į 
vėją. Pagal sukimo smarkumą galima 
gauti įvairius vėjo ūžimo niuansus.

Duslūs garsai, kaip kritimas per so
do tvorą ir panašūs, išgaunami skar
dinės dėžės pagalba. Skardinė dėžė, 
kokių 3 kg talpos, pripildoma iki pu
sės porceliano šūkių. Viršelis stipriu 
šniūru gerai pririšamas. Norint išgauti 
garsą, reikia užlipti ant kėdės, iškelti 
dėžę virš galvos ir paleisti ją iš rankų, 
kad kristų žemėn. Kad garsas būtų 
stipresnis, reikia taikyti numesti dėžę 
žemėn kampu.

Stiklo dužimas. 8 arba 10 misingio 
plokštelių (5X15 cm ploto) laikyti ran
koje, kaip kortų kaladę ir leisti ant 
žemės vienai po kitos kristi. Jeigu 
reikia pavaizduoti lango išmušimą, tai 
tas plokšteles reikia mesti žemėn iš 
karto.

Žygiavimas. Pripildyti skardinę 
dėžę iki pusės smėlio. Jei tą dėžę lai
kydami rankose pagal ritmą kratysi
me, tai ir išgausime reikiamą efektą.
rXXX^^<XXXXX>OOOOOOCOOOOOOO(>^(>XXXXX)O^XXXXXXX)OOOOCOOCOCCCXXXXOCOOOOOCOOOOOOOCOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO(

Vaidinimėliai scenai ir laužui skautų-čių vienetams 
labai reikalingi.

Gal turi parašęs jų arba gali parašyti? Atsiųsk 
mums, — mes paskelbsime šiame skyriuje, kad visi, kam 
reikės, galėtų pasinaudoti.

Arklių kanopų bildesys. Reikia pa
sirūpinti kokoso riešutą. Perpjauti jį 
piūklu į dvi lygias dalis ir branduolį 
suvalgyti. Gauti reikiamą arklių ka
nopų bildesį, riešuto kevalai imami į 
rankas įdubimais į išorinę pusę ir tais 
kevalais plojama. Reikalinga šiek tiek 
pasilavinti, kad galėtume atvaizduoti 
riščią, zovada, artėjimą ir kitas arklių 
bėgimo rūšis.

Šūviai. Šis efektas išgaunamas šau
nant vaikišku pistoletu („pugaču“) 
sprogstamais kamščiais arba, papras
čiausiai, sprogdinant išpūstą popierinį 
maišelį.

Varpų skambėjimas. Normaliai su
derintą gitarą laikome už kaklo ir siū
buojame į šalis. Siūbuojant, dešinės 
rankos rodomuoju pirštu braukiame 
per stygas, tikslu išgauti garsą.

Pasibelsti Į duris. Kad scenoje be
sibeldžiant į duris nedrebėtų dekora
cijos, reikia belstis lazdos galu į grin
dis.

Mėnulio šviesa. Elektros lemputę 
apsukti šviesiai mėlynu popieriumi. 
Tikslu pavaizduoti mėnulį pridengian
čius debesis, prieš lempą reikia pa
laikyti tamsiai mėlyną popierį. Slen
kantį dangumi mėnulį galima atvaiz
duoti stiprios prožektorinės lempos pa- 
gelba, kuria nušviečiama scenos gilu
ma.

Laužas. Paprastai ugnis vaizduoja
ma apvyniojant lempą raudonu ir gel
tonu popierių. Gražų įspūdį sukelia 
prie malkų priklijuoti raudoni, geltoni 
ir mėlyni šilko gabalėliai, kurie judi
nami lauže paslėpto plaukų džiovini
mo aparato.

Savaime suprantama, kad visiems 
šiems efektams išgauti reikia iš anks
to pasipratinti. Tuo būdu paminė
tus efektus scenoje gyvenimiškiau ir 
tinkamesnių momentu galėsime panau
doti.
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Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus.
Brolijos atstovas psktn. Nesavas. , Seserijos atstovė sktn. Gudaitienė.

JAU ŠIEMET
— Nesuprantu, Julyt!
— Ko tu nesupranti?
— Apie tautinę stovyklą nesuprantu ir tiek.
— Tai ko gi tu apie ją nesupranti?
— Kai mes gruodžio 31 d. vakare papuošėme 

miške gyvą eglutę, ten apie ją žaidėme ir šokome, o 
paskui išsiskirstydamos padėjome vaišių miško kiš
keliams ir stirnaitėms, tai sesė draugininke mums 
gražiai pasakojo apie laužus ir vėl priminė, kad atei
nančiais metais įvyks tautinė stovykla, ragindama 
mus ruoštis. Dabar tu sakai, kad tautinė stovykla 
bus jau šiemet. Tai kaip gali būti: vakar sakė ki
tąmet, o jau šiandie sakai šiemet?

— Cha, cha, cha! Oi tu, Neliute, juokdarėle! 
Pasakyk man pirma, kokia šiandie diena?

— Nauji Metai.
— Na tai jei vakar sakėme „kitąmet“, tai šian

die jau galim sakyti „šiemet“.
— Tikrai, Julyt! Dabar suprantu.
—• Tai matai, Neliut! Tautinė stovykla tikrai 

bus šiemet ir tai jau už šešių mėnesių. Todėl 

visos sesės ruoškimės lylio, 
tautinė stovykla jau ne už mylių.

O dabar, Neliut, 
norėčiau žinoti, kokie tavo mokslo pažymiai, kuriuos 
gavai Kalėdoms iš mokyklos.

— Kam. tau, Julyt, mano mokslo pažymiai? Juk 
mes dabar kalbamės apie tautinę stovyklą.

— Taip, sesyt! Bet, mat, pažymiai ir vasaros 
stovykla turi daug bendro: geri pažymiai artina mus 
su stovykla, blogi — tolina nuo jos. Koks būtų ma
lonumas tavo tėveliams ir tau pačiai ruoštis vasaros 
stovyklai, jei turėtum blogus pažymius ir tau grėstų 
pavojus likti antriems metams? Tikriausiai ir tėve
liai neleistų, ir pati nenorėtum.

— Tiesą sakai, Julyt.
— Todėl, jei norime vasarą dalyvauti tautinėj 

stovykloj, privalome gerai mokytis.
— Taip: privalome gerai mokytis. Ir aš visomis 

jėgomis stengsiuos taip daryti, — pasižadėjo Ne- 
liutė pati sau.

Sesuo Vaiva.

Per sidabro ledq
Slepia debesėlis 
Saulužėlę šviesią. 
Šaltis karalaitis 
Ledo tiltus tiesia.

Per upes ir kalnus 
Jis pas mus atklydo.
Jis išaudė upei 
Sidabrini šydą.

Šydas tartum plieno — 
Gali vežt patrankas.
Jį vaikams pastatė, 
Baltos šalčio rankos.

Mūs mažiems vaikučiams 
Jis daug džiaugsmo žada. 
Skrenda jie, kaip vėjas, 
Per sidabro ledą.

Mėlynos akutės
Lyg žvaigždutės tviska. 
Už sidabro ledą 
Atiduotų viską!

Jėzau, mažutis vaikeli, 
Globok mane jaunutį.

Į grožį rodyk man kelią: 
Juo noriu eiti ir geru būti.
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3Cuc Baigiasi sapnas
Didžiuliais kąsniais sniegas drimba, 
Visur jis kibte prikimba.
Žemę padengė baltas mūras,
Iš baslių puikias figūras,
Iš tvorų tiltus padarė.

Ant medžių šakų nukarę 
Storos baltos sniego dangos.
O sniegulės krinta, rangos ... 
Tėvas duris atidarė 
Ir garsiai motulei tarė:

— Na, ir sniegas! Tai bent sniegas! — 
Vaikams išgaravo miegas.
— Vaikai, bėkite j kiemą!
Šiandien pamatysit žiemą! — 

Tuoj vaikeliai viens po kito 
Iš lovyčių išsirito.
Viens, du, trys — ir jie tvarkoj, 
Vytui rogutės rankoj.

Kaip kareiviai jie sustojo, 
Algis kepure pamojo.
— Na, vaikai, pirmyn j kiemą!
Eisim susitikti žiemą!

Kiek ten džiaugsmo,
Kiek ten šauksmo:
Visur balta, balta, balta!
Ir gražu, ir nešalta!

Visur sniego iki kelių
Ot, važiuosim nuo kalnelių!
Ir susėdę visi trys
Sušvilpė, kaip traukinys
Ir pakalnėn nusileido.

Džiaugsmas tryško iš jų veido, 
Kaip pavasario saulutė.
Džiaugias tėvelis, močiutė
Pro langą žiūrėdami,

Abu negalėdami
Atsikvėpti iš juokų:

Sniegas žvilga, 
žemėj balta, 
bet kai šliuoži, 
tai nešalta.

Gurgžda sniegas 
mums po kojom, 
o mes šliuožiam 
ir dainuojam.

Nes tik kojos jų vaikų 
Ir rogutės tesimato.
O vaikai visi suskato 
Galvom pusnį išmatuoti.

Šešioliktasis.

Stikliniai medžiai
Vieną gražų vasaros vakarą senu

tė, Birutė ir aš sėdėjome sodely. Ne
toli buvo serbentų krūmelis. Staiga 
krūmelyje pragydo lakštutė. Aš net 
kvėpavimą sulaikiau: bijojau, kad ne
galėsiu iš karto girdėti ir senutės pa
saką ir lakštutės giesmelę. Lakštutė 
taip gražiai čiulbėjo, kad aš kelis se
nutės pasakos žodelius nebeišgirdau. 
Bet ir pasaka buvo graži. Nė kiek ne 
menkesnė už lakštutės giesmelę, kuri 
tai šildė, tai šaldė mano gįslose nera
miai srovenantį kraują.

Senutė pasakojo apie stiklinius me
džius. Stiklinių medžių pasaką senutė 
taip pradėjo:

„Tai buvo senai. Aš dai' maža bu
vau. Mano amžinos atminties mamytė 
apavė mane storom, dvejom kojinėm ir 
broliuko batukais, nes mano batukai 
buvo per maži, aprišo skara ir išvedė 
į kiemą.

— Mamyte, iš kur toki gražūs me
džiai? Kaip stikliniai!

— Kaip stikliniai, — pakartojo ma
mytė.

— Kas juos taip gražiai išpuošė?
— Tai Žiemys, — maloniai atsakė 

mamytė.
— Koks geras tas Žiemys! Mamy

te, ar ir mus taip pat galėtų išpuošti?

— Ne, dukrele, mūsų jis nepuošia. 
Jis tik medžius puošia.

— Kaip aš norėčiau būti medis! Ar 
jie visą laiką toki pasiliks? .

— Aš nežinau kiek laiko.
— Ir aš nežinau. Tai kas žino?
— Vienas Dievulis težino. Bet ir 

mes žinosime.
— O iš kur mes sužinosime?
— Išeisime kiekvieną dieną pažiū

rėti ir sužinosime, kiek ilgai jie bus 
taip gražiai išsipuošę.

— Žiūrėk, žiūrėk, mamyte, ir so
das toks pat gražus! Visas sodas vie
no stiklo! Ot, gražu! Tai gražu! — 
negalėjau atsidžiaugti sodo gražumu. 
Įėjome į sodą. Sodo takelis taip pat 
buvo stiklinis. Ir suolelis stiklinis. Net 
kelmas ir tas stiklinis. Aš norėjau pa
sėdėti ant stiklinio kelmo, bet mamytė 
neleido. Tur būt, bijojo, kad nesudau
žyčiau stiklinio kelmo. Nuėjome prie 
berželio. Berželis buvo iš visų stikli
nių medžių gražiausias. Čia mamytė 
nutilo ir susimąstė. Aš kalbėjau, bet 
mamytė man nieko neatsakė. Aš ap
kabinau mamytės ranką, patraukiau 
ją, bet ranka buvo kaip negyva. Pa
žiūrėjau į mamytės veidą ir nusigan
dau: per jį riedėjo didelės stiklinės 
ašaros. Aš surikau:

— Mamyte, ir tu pasidarysi stikli
nė! Jau per tavo veidą stiklinės aša
ros pabiro.

— Ne, dukrele, aš neliksiu stiklinė, 
— nusiminusiu balsu prašneko ma
mytė.

— O kodėl, mamyte, taip nusimi
nei? Juk čia labai gražu!

— Mane tas berželis sugraudino.
— Kodėl?
— Man atrodo, kad jis verkia. Žiū

rėk, koks jis nuliūdęs. Kaip jo šakelės 
nusvirusios.

— O ko jam liūdėti; juk jis toks 
gražus. Aš jo vietoje tai tik džiaug
čiaus ir džiaugčiaus.

— Tas berželis yra mano pasodin
tas. Aš sodindama jį verkiau. Ne tik 
aš viena verkiau, visi verkė. Todėl jis 
dabar toks ir nuliūdęs.

— Tikrai, senutei taip pat atrodo, 
kad tas berželis verkia.

— Visiems jis taip atrodo.
— Tik man vienai atrodo, kad jis 

labai laimingas. Mamyte, tu man pa
sakyk, kodėl tu jį sodindama verkei?

— Aš jį sodinau toje vietoje, kur 
buvo tėvelio kraujas persunkęs že
melę.

— Tėvelio kraujas?
— Taip, tėvelio krauju čia buvo 

nudažyta žemelė. Čia mano tėvelį po
nas užmušė! — Taip pasakiusi mamy
tė balsu pravirko.

Aš labai norėjau sužinoti, už ką tė
velį tas piktasis ponas užmušė, bet bi
jojau klausti, nes galėjau dar labiau
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sugraudinti jos širdelę. Po valandėlės 
mamytė nusišluostė ašaras ir pradėjo 
pasakoti:

— Mano tėvelis buvo baudžiaunin
kas, o baudžiauninkus ponai užmušda
vo, parduodavo, dovanodavo ir net ant 
šunų apmainydavo. Tai buvo baisūs 
laikai!

— O kodėl dabar mūsų niekas ant 
šunų nebemaino?

— Dabar jau kiti, geresni laikai. 
Anie laikai atrodo lyg baisi pasaka. — 
Ir vėl mamytės akyse pasirodė didelės 
stiklinės ašaros, o lūpos drebėdamos 
kažką šnibždėjo. Atrodė, kad ji tyliai 
tyliai meldėsi. Po valandėlės mamytė 
paėmė mane už rankos ir nusivedė 
mane namo“.

Senutė nutilo. Ji baigė savo gra
žiąją pasaką, o lakštutė dar garsiau 
pragydo, visais devyniais balseliais, 
savo dieviškąją dainelę.

Birutėlė palenkė į save mano gal
vą ir tyliai tyliai į ausį man pašnibž
dėjo:

— Senutė melavo.
— Ką tu sakai! Senutė nemeluoja! 

Senutė tik teisybę sako!
— Gal ir teisybę, bet...
— Tylėk, senutė išgirs!
— Vaikai, eikite vakarieniauti! — 

išgirdome mamytės balsą.
Tuoj visi trys skubėjome namo. 

Ant stalo jau garavo skani sriuba. Su
sėdome valgyti. Visi gyrė vakarienę, 
tik aš viena tylėjau, nes man atrodė, 
kad ta sriuba ne vandenyje virta, bet 
ašarose, kurias senutės mamytė išliejo.

Pavakarieniavę pasimeldėme ir ėjo
me gulti. Mamytė apklostė visus, per
žegnojo, užgesino žiburius ir pati at
sigulė.

Aš ilgai negalėjau užmigti: vis 
skambėjo ausyse senutės žodžiai, ro
dėsi stikliniai medžiai, senutės mamy
tės ašaros ir berželis, kuris nuleidęs 
šakeles atrodė lyg būtų labai nusimi
nęs ir verkia, verkia, verkia ...

Išaušo šių metų gruodžio mėnesio 
15-tas rytas. Toks buvo gražus, kad 
sunku ir apsakyti. Šviesi saulutė šyp
sojosi pro apšalusio lango stiklus. O 
tų stiklų gražumėlis! Aš suskaičiavau 
dvidešimt devynias spalvas, kuriomis 
buvo išpuoštos stiklų rožės. Gal bū
čiau ir daugiau spalvų suradęs, bet 
Birutėlė metė savo pagalvį tiesiai man 
ant galvos. Aš išsigandau, o ji juok
damosi sako:

— Einam senutės pasakos pasižiū
rėti!

Man dar baisiau pasidarė. Aš pa
maniau, kad Birutėlė pamišo. Ji kal
ba tokius dalykus! Senutė jau visi 
metai kaip kapuose guli, o ji apie se
nutę kalba.

— Kokią pasaką?
— Senutės, — juokdamosi suriko.
— Juk senutė seniai mirė.

— Bet jos pasaka gyvena.
— Beprotė! Pamišo! Tikrai iš pro

to išsikraustė! — Jau buvau beprade
dąs mamą šaukti, kaip Birutė atnešė 
man batukus ir sako:

— Aukis greičiau ir eisime į sodą 
stiklinių medžių pažiūrėti.

— Stiklinių medžių? — Ir prisimi
nė man senutės pasaka „Stikliniai me
džiai“.

Nė nepajutau, kaip stovėjome kie
me ir gėrėjomės stiklinių medžių gra
žumu. Ilgai tylėjome. Staiga Birutė 
palenkė mano galvą ir tyliai tyliai pa
šnibždėjo man į ausį:

— Senutė nemelavo.
— Taip, Birutėle, senutė šventą. 

tiesą sakė.

Dabar mes jau žinojome, kad Lie
tuvoje buvo baisi baudžiava, kad bau
džiauninkus ponai į šunis mainydavo, 
juos kankindavo ir net nužudydavo, ir 
kad niekas baudžiauninkų neužtarda
vo. Aš tą sužinojau mokykloje, nes 
jau esu III skyriaus mokinys. O da
bar patys matome stiklinius medžius, 
apie kuriuos senutė pasakojo.

Gal ilgai būtume stovėję sode ir 
džiaugęsis stiklinių medžių gražumu, 
kad nebūtų suskambėjęs malonus mo
čiutės balsas:

— Vaikai, eikite pusryčiauti!
— Tuojau! — abu surikome ir pa

sileidome stikliniu takeliu trobos link. 
Prie durų sustojome ir dar kartą, pa
sižiūrėję į stiklinius medžius, pasa
kėme:

— Senutė nemelavo!
A. N.

Ar žinote kaip didelė Lietuva?
Lietuvos žemės plotas turi su vir

šum 80.000 kvadratinių kilometrų. 
Tačiau didelę Lietuvos žemių dalį 
yra lenkai okupavę. Laisvosios Lie-r 
tuvos (su Mažąja Lietuva) žemės 
ploto yra 55.659 kv. kilometrai.

Nors žemės ploto atžvilgiu Lietu
va yra nedidelė valstybė, bet ar ži
note, kad Europoje yra dar 13 vals
tybių, mažesnių už Lietuvą. Štai jos:

Estija .................... 45.221 kv. km
Danija .................... 44.326 M

Šveicarija ........... 41.295 n H

Olandija ........... 34.208 h

Belgija ................ 30.444 M

Albanija ........... 27.538 n n

Europos Turkija 24.000 n H

Liuksemburgas .. 2.586 H H

Dancigas ........... 1.950 H

Andora ................ 452
Lichtenšteinas 159

J,

M

>>

H

San Marino .... 61 n M

Monako ........... P/2
u n

UŽDAVINIO TĄSA.
(Žiūr. pereitųjų metų Nr. 21).

Laimė lėkė ir nukrito 
Ant stalelio mažo Vyto, 
Kur jo brėžiniai gulėjo, 
O prie jų Vytas sėdėjo 
Ir mažą galvelę suko. 
Vytui kantrybės netrūko. 
Staiga jo pakaušėly 
Sako: „Nupiešk ąsotėlį! 
Ant vieno galo uždėk dugnelį, 
Antrą nupiovęs, pridėk snapelį, 
O iš lapelio išpiauk ąselę, 
Ir tavo miela skanioji kriaušelė 
Pavirs į gražų margą ąsotėlį. 
Dabar skubėk į šaltinėlį, 
Parnešk močiutei vandenėlio! 
Nušvito akys mažutėlio 
Praslinko minutės kokios trys, 
Ir skrenda „Aidukui“ piešinys. 
Ir jis už savo išradimą 
Gavo nemažą vežimą, 
Pilnutėlį dovanų: 
Tai aštuonetą taškų.
Man atrodo gan keistoka, 
Kad pas mus Vytukų stoka, 
Kurie galvotų rimtai 
Ir pas juos taškų šimtai 
Lėkte lėktų, skriste skristų, 
Kaip snieguolės kriste kristų. 
Tiesa, taip tik pernai buvo, 
Šiemet tie laikai pražuvo, 
Sako būsią geresni, 
Daug kartų darbingesni.

DAUGALONIŲ ANTANĖLIS.

KEISTAS EŽERAS.
Kaukazo kalnuose, Grūzų žemėje, yra 

ežeras, kurio vanduo kas treti ar ketvirti 
metai išnyksta, subėgdamas kažin kur po 
žeme. Tuomet ežeras pasidaro sausas. 
Praėjus 3—4 mėnesiams, vanduo vėl su
grįžta ir ežeras pasidaro kaip buvęs. Ko
dėl taip darosi — neištirta.

MOKYKLOJE.
Mokytojas klasėje aiškina žemės suki

mąsi apie saulę. Staiga mažutė mergaitė 
atsistoja ir klausia:

— Pone mokytojau, bet aplink ką su
kasi žemė naktį, kai nėra saulės?
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KODĖL NEĮDĖJOME VIENOS NUO
TRAUKOS KRITIKOS IR KĄ GALIME

DABAR APIE JĄ PASAKYTI.

Vienas mūsų skaitytojų skltn. O. Ba
cevičius klausia, kodėl mes neišspausdi
nome pereitųjų metų nr. 17 įdėtos šiame 
skyrelyje nuotraukos kritikos, kuri turėjo 
būti atspausdinta tų pačių metų 19 nu
mery.

Dėl to neįdėjome, kad niekas jos mums 
neatsiuntė. Apskritai, tenka nusiskųsti, 
kad įdėję kritikai nuotraukų maža tegau
name atsakymų. Dėl to galvojame, ar be- 
išsimoka šiais metais iš viso dėti nuotrau
kų kritikai. Kritikuotinų nuotraukų dėsi
me, nes tai viena geriausių priemonių fo
to mėgėjams patarti, kaip išvengti kai- 
kurių klaidų, tik manome patys parašyti 
nuotraukos įvertinimą. Būtų gera, kad 
atsakydami į anketą (kurie dar neatsa
kėte) ar laišku parašytumėt mums šiuo 
klausimu savo nuomonę.

Aukščiau minėtosios nuotraukos kriti
ką dedame dabar, kadangi pasirodė, jog 
yra skaitytojų, kurie domisi jos trūkumais 
ir gerosiomis pusėmis. Pasakysime apie ją 
savo nuomonę. Reikia spėti, kad skaity
tojai šioje nuotraukoje ieškojo kompozi
cinių ar techniškų trūkumų, nes jei nuo
trauka dedama kritikai, ji turi turėti ko
kių nors trūkumų. Tokia jau yra susida
riusi pažvalga. O iš tikrųjų šią nuotrauką 
mes įdėjome kaipo pavyzdį, kaip reikėtų 
daryti grupines nuotraukas. Įsižiūrėjęs į 
šią nuotrauką, kiekvienas lengvai paste
bės, kad autorius turėjo tikslą pavaizduoti 
kiekvieną nufotografuotąjį asmenį, kitaip 
sakant, padaryti grupinę nuotrauką. Ta
čiau sykiu kyla ir abejojimas — o gal čia 
atvaizduoti sueigos metu pašnekesio klau
są skautai? Ši nuotrauka skiriasi nuo 
mums įprastų grupinių nuotraukų, į ku
rias tik metus akį tuoj matai, kad visi su
sėdę specialiai fotografuotis. Čia ir glūdi 
šios nuotraukos teigiamas privalumas. 
Nors ji ir nėra ideali nuotrauka, tačiau ne 
vienam foto mėgėjui gali duoti naujų min
čių, kaip reikėtų daryti grupines nuo
traukas.

SNIEGO NUOTRAUKOS.
Pagaliau turime tikrą žiemą, kokia se

niai bebuvo — sniego iki valiai. Tik vie
na bėda — saulė yra retas svečias, o be 
jbs padaryti gerų žiemos nuotraukų sun
ku. Ką ir kaip fotografuoti žiemą, „Skau
tų Aide“ jau ne sykį buvo plačiai rašyta 
(pavartyk senesnių metų komplektus). 
Dėl to šį sykį tą klausimą plačiau nebe- 
liesiu, o tik priminsiu kai kuriuos pagrin
dinius dėsnius, kurių negalima žiemą pa
miršti.

Kuo pasižymi sniegas? Tuo, kad smar
kiai refleksuoja saulės šviesą, ypač mė

lynuosius šviesos spindulius, kurie la
biausiai veikia negatyvo emulsiją. Net še
šėlyje esąs sniegas pakankamai „siunčia“ 
mėlynųjų spindulių. Dėl to pereinamieji 
tonai tarp šviesų ir šešėlių, kurie akimis 
yra pastebimi, negatyve dingsta ir nebėra 
reikiamo skirtumo tarp šviesų ir šešėlių. 
Dėl to sniego nuotraukose ne visuomet 
pakankamai išsiskiria šešėliai.

Kokios iš to išvados? Tokios, kad pir
miausiai reikia stengtis susilpninti minėtų 
mėlynųjų spindulių veikimą. Tai galima 
pasiekti vartojant tinkamą negatyvinę 
medžiagą ir filtrą. Panchromatinė medžia
ga yra mažiau jautri mėlyniesiems spin
duliams, kaip ortochromatinė. Dėl to nau
dojant pirmąją medžiagą pakanka lengvo 
stiprumo geltono filtro (šviesaus, Nr. 1), 
o jei naudojama ortochromatinė medžia
ga, reikia vidutiniško stiprumo filtro 
(Nr. 2).

Tačiau negana tik susilpninti mėly
nuosius spindulius ir tuo būdu geriau 
„pabrėžti“ nuotraukoje šešėlius. Reikia 
dar pasirūpinti, kad jie patys savaime da
rytų įspūdžio, kitaip sakant, kad ir še
šėlių nuotraukoje būtų pakankamai. Tai 
galima pasiekti darant artumos vaizdus, 
nes čia šešėliai užima daugiau ploto. Ap
snigęs šulinys su savo ilgomis ledo žva
kėmis ar kelio rodyklė su didžiule snie
go kepure dažniausiai nuotraukoje atrodo 
daug įspūdingiau, kaip gamtos vaizdas, 
kur dideli sniego plotai viską nustelbia. 
Kada negalima išvengti nuotraukoje di
delių sniego plotų, tada ateina į pagalbą 
žemai stovinti saulė (iš ryto ir pavakarį), 
kuri sudaro ilgus daiktų šešėlius, labai pa
gyvinančius sniegynus.

Pagaliau patartina fotografuoti daiktus 
priešais saulę, nes tik šitoks apšvietimas 
pilnai leidžia pasireikšti šviesų ir šešėlių 
efektams. Tik fotografuojant prieš saulę 
ir, apskritai, prieš šviesą, reikia naudoti 
vadinamąjį „objektyvo skėtį“ (Gegen- 
lichtblende) arba kuo nors (ranka, ke
pure) iš viršaus pridengti objektyvą, kad 
šviesos spinduliai tiesiog į jį nepatektų; 
patekę sudaro refleksus, kurie sugadina 
nuotrauką.

ĮSIDĖMĖTINI FOTOGRAFIJOS ISTORI
JOS FAKTAI, KURIUOS PRAVARTU 
ŽINOTI NE VIEN FOTO MĖGĖJAMS.

1500 metai. Garsus dailininkas Leonardo 
da Vinci pirmutinis aprašė įrengimą 
ir veikimą vadinamosios camera obs
cura, kurios dėka mes suprantame, 
kaip susidaro foto aparate daikto 
vaizdas.

1566. Venecijos bajoras Danielius Barbaro 
pirmą syk pavartojo cameroje obs
cura vietoje skylutės pozityvų lęšį.

1727. Vokiečių gydytojas Johann Heinrich 
Schulze pastebėjo, kad sidabro drus
kos yra jautrios šviesai. Dėl to vo
kiečiai nori vadinti jį fotografijos iš
radėju.

1822. Prancūzui Niecėphore Niėpce su ca- 
meros obscura pagalba pavyko pada
ryti nuotrauką ant poliruotos cinko 
plokštelės, padengtos šviesai jautriu 
asfalto skiediniu.

1837. Kitas prancūzas Daguerre pirmutinis 
išrado būdą išryškinti negatyvą. Jis 
naudojo jodo sidabro emulsija pa
dengtas plokšteles. Vaizdą išryškin
davo su gyvsidabrio garų pagalba, o 
fiksuodavo su valgomosios druskos 
skiediniu. Su plokštelėmis nuotrauką 
galėjo padaryti per 4 minutes, kas 
padarė fotografiją prieinamą plates- 
niems sluoksniams.

1839. Anglas Fox Talbot išrado būdą ga
minti pozityvus. Negatyvą jis gamin
davo ant popieriaus, iš kurio galė
davo padaryti taip pat ant popie
riaus, padengto chlorosidabro skiedi
niu, kiek tik norima pozityvų.

1847. Niėpce giminaitis Niėpce de Saint 
Victor pirmutinis panaudojo negaty
vams stiklo plokšteles, kurios žymiai 
palengvina pagaminti pozityvą.

1854. Pasirodė pirmieji foto laikraščiai.
1866. Vokietis Steinheil Miunchene suk on- 

struavo pirmąjį aplanatą.

1871. Anglų gydytojas Maddox išrado būdą 
pagaminti vadinamąsias „sausas“ 
plokšteles (kokios dabar vartojamos), 
padengtas bromo sidabro emulsija. 
Iki tol reikėjo prieš pat darant nuo
trauką pasigaminti plokštelę.

1873. Berlyno profesorius H. W. Vogei iš
rado būdą pagaminti teisingiau spal
vas atvaizduojančias plokšteles (or- • 
tochromatines).

1896. Amerikoje pasirodė pirmosios rolfil- 
mos špūlėse įdėti į aparatą dienos 
šviesoje (kaip ir dabar kad yra). Iš
rado S. N. Turner, o į rinką paleido 
Eastmano (Kodak) firma.
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JJI METAIN
Viskas žemėj keičias, nyksta, 

dienos, bėga metai 
įpyksta, tartum dūmas, 
J vėjo verpety ... 
lė teka, aušta rytas — 

Štai ateina^Nauji Metai! 
Aukso dienos, džiaugsmas kitas 
deimanto j upeliais teka.

Nauji metai — naujos jėgos 
Mūs‘ kilnius tikslus gaivina. 
Dirbkim uoliau, kaip ligšioliai — 
Dievui, artimui, tėvynei!

f Brolis Sąvoka.

ega

IKHYGin
^£nTYNEL£ -jįį

UDOS FONDO“ LEIDINIAI.

leisdavo, dėti korespondencijas kuo ma
žiausiai trumpindami. Deja, atsakydami į 
mūsų anketą daugumas skaitytojų pagei
dauja „Mūsų šeimos naujienų“ skyrių 
gerokai sumažinti, nes jis esąs labai nuo
bodus. Vykdydami šį skaitytojų pageida
vimą, daug į šį numerį įdėtų korespon
dencijų turėjome gerokai sutrumpinti, o 
kai kurias (mažiau įdomias) visai nedė
jome. Ateityje prašome rašyti kiek gali
ma trumpiau.

• Margajam Apuokui. Koresponden
ciją gerai parašei, bet jos turinys kitiems 
neįdomus. Dėl to ir neįdėjome.

• A. Stancevičiui. Eilėraštį „Našlai
tiška dalia“ atidėjome Motinos Dienai. 
Gal tada galėsime jį sunaudoti.

• Pasldltn. Juozui. Rašinių iš Tavęs

• Jonui Stačiūnui. Apysakėlę „Popie- 
rio lakštas“ nedėsime. Mums ji atrodo 
psichologiškai visai neįtikinanti. „Gertrū
dos dovanos“ gavome per vėlai. Ji tinka 
tik kalėdiniam numeriui. Atidėjome atei
nančioms Kalėdoms

e Panevėžio mergaičių gimnazijos
Vila kl. mokinėms. Nors Jūs savo verti- 
mėlį „Diušeno Kalėdos“ ir pervėlai atsiun
tėte, tačiau dedame jį dabar, norėdami 

>. tuo pažymėti, kad mes vertiname Jūsų, 
į tarp kurių, neabejojame, yra daug ne 

skaučių, gražų norą paremti 
tyviu darbu „Skautų Aidą“.
ačiū.

• Svajonėlei ir Kregždei.
dencijas dedame tik tada, kada be slapy- 
vardės nurodoma redakcijai pavardė ir 
adresas.

• Visiems korespondentams, kurie gauname. Ar visus, kuriuos siunti, gauna-
prašo įdėti jų korespondencijas netrum- me, pasakyti negaliu. Gautuosius papras-
pinus. Dažnai korespondentai prašo jdėti fed. atiduodu „Skautų Aido Mūsų Mažie-
korespondencijas jų netrumpinant. Nors 
tokius prašymus išpildyti ir labai sunku, 
tačiau mes stengdavomės, kiek sąlygos

savo kolek-
Skautiškas

Korespon-„S
„Savanorių Žygiai“. Mūsų nepriklau

somybė: 
dai paruošė P. Ruseckas. 352 puslapiai. 
Kaina 5 lt.

Tai knyga, kurią turėtų perskaityti 
kiekvienas skautas-ė.

Aleksandras Ivič. Išradėjų nuotykiai. 
Iš rusų kalbos laisvai vertė K. Dobiliškis. 
101 psl. Kaina 1,50 lt.

Kiekvienam moksleiviui įdomi knyge
lė, nes papildo mokykloje įgytas žinias.

Klemensas Jūra. Praeivio ašara. Eilė
raščių rinkinys. „Spaudos Fondas“ komi- 
sionierius. ■ 64 pusi. Kaina 2 lt.

NAUJI MARIJONŲ LEIDINIAI.
MAŽUOJU KĖLELIU (Marijos Filip- 

petp gyvenimo aprašymas). Iš VI italų 
kalbos leidimo išvertė Ag. Šidlauskaitė. 
128 psl. Kaina 1,30 lt. 
152 hr. Ši knyga Italija 
prasto pasisekimo. Vienų metų laikotarpy 
išspausdinta keturi leidimanMšversta į vi
sas didesniąsias kalbas. Mažuoju,. Keleliu 

g? — brangus turtas jauniesiems, nes 15 me
tų gėlelės gyvenimo pavyzdys tikrai pra- 

k kalba į sielas. ~~ 
W puikiu sf 

Viršeliu.
%4ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ALBUMĖ
LIS. Marijonų leidinys 154 nr. Kaina 1 lt. 
18 vaizdelių garsiosios Lietuvos Jeruzalės 
ir Marijos Šventovės — Zem. Kalvarijos. 
Albumėlio recenzijų įdėsime kitame nu
meryje, skyriuje „Fotografuoti gali kiek
vienas“.

PRANAŠYSTE^Jš angių kalbos vertė 
Dr. Jonas Navickas MIC. 80 psl. Kaina 
1 lt. Anglijos karaliaus Enriko VIII per
sekiojimo laikų keturių veiksmų septynių 
paveikslų vaizdelis (vaidinimas*.

FILATELISTAMS ŽINOTINA.
ČEKOSLOVAKIJOS FILATELISTAS į 
NORI KEISTIS PAŠTO ŽENKLAIS.

Ieškomas filatelistas, gyvenąs Kau
ne, kuris norėtų keistis su vienu Če
koslovakijos filatelistu pašto ženklais. 
Susirašinėti galima vokiečių kalba. 
Kreiptis šiuo reikalu į mokytoją Pas- ieškotoją (Wasserzeichensd'cher). Rū- 
kevičių, Kaunas, Laisvės ai. 82, b. 1, pestingas rinkėjas niekada savo Ženklų 
telef. 26029. neliečia rankomis (juk pirštai gali būti

arų prisiminimai. I dalis. Span-

siems“ skyriaus redaktoriui. Kas tinka, 
jis sunaudoja.

Nuoširdus ačiū už gražius linkėjimus.

arijonų leidinys 
susilaukė nepa

ISTORIJA.
lų rinkėjai atsirado, ga- 

su pašto ženklais, o 
140 metais švęs savo 
lieną. Sistematiškas

Pašto že: 
Įima sakyti, 
pašto ženklas 
100-ją gimimo 
pašto ženklų rinkimas prasidėjo perei
to šimtmečio 50-tųjų metų pradžioje, 
nes žinoma, kad 1852 metais Briusely - 

Knyga su paveikslais ir įe jau buvo įžymus pašto ženklų pirk- 
palvotu V. Z. Stančikaitės pieštu lys j B Moens. Pašto ženklų rinET 

mas pirmausią paplito Belgijoje, 
Prancūzijoje- hr Anglijoje, vėliau Vo
kietijoje ir kitose valstybėse. Šiandien 
pašto ženklus renka ne tik,privatūs 
asmens— daugelis valstybių turi savo 
valstybinius pašto ženklų rinkinius. 
Žymiausiaiš valstybiniais pašto ženklų 
rinkiniais yra laikomi anglų Britų Mu
ziejaus ir vokiečių Pašto Muziejaus 
rinkiniai. ‘ .

Kiekvienas filatelistas pirmiausia 
privalo turėti pašto ženklų albumą. Be 
albumo, kaip pagalbinė priemenė, yra 
pašto ženklų katalogas. Pirmasis to
kios rūšies katalogas pasirodė 1892 m. 
Vokietijoje. Vėliau išėjo angliški ir 
prancūziški katalogai. Pažangus fila
telistas be albumo ir katalogo turi pa
didinamąjį stiklą ir vandens ženklų

FILATELISTU IT I II 11 •
C

Skaitytojams pageidaujant, įvedame šį naują skyrių. Kol 
kas numatome jį dėti kas trečiam - ketvirtame numeryje.

ir ne ląbai švarūs...) — jis pašto ženk
lus kiloja piticetu.

Daugumas filatelistų priklauso 
įvairioms filatelistų sąjungoms. Šios 
sąjungos atsirado dėl to, kad nariai ga
lėtų keistis pašto ženklais, pigiau jų 
įsigyti, gauti reikiamų informacijų, 
leisti spec, laikraščius ir t. t. Pirmoji 
įsikūrė 1869 m. anglų „Philatelic Šo

kini nuo 1896 m. vadinasi
„Royal Philatelic Society“.

Filatelistų skaičius nuolat auga. 
Daugumas filatelistų renka viso pasau
lio pašto ženklus — tokių filatelistų 
rinkiniai vadinami generaliniais 
rinkiniais. Tačiau nemaža filate
listų pasirenka siauresnę sritį ir ren
ka tik vieno kurio krašto arba net tik 
vienos spalvos pašto ženklus; šių rin
kiniai vadinami specialiaisiais 
rinkiniais. Pradedantiems fila
telistams patartina pradėti nuo viso 
pasaulio pašto ženklų rinkimo. Vėliau 
jau galima pereiti ir prie specialaus

Kitą syk parašysime apie pašto 
ženklus, turinčius ryšio su skailtybe.

PARDUODA IR KEIČIA PAŠTO 
ŽENKLUS.

Skiltininkas V. Navickas iš Skuodo 
(valdžios gimnazija, V klasė) parduo
da užsieninius pašto ženklus. Taip pat 
keičia juos į lietuviškus.

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