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PITTSBURGE (JUNGT. AMERIKOS VALST.) 
JAU ĮSIKŪRĖ LIETUVIŲ SKAUČIŲ SKILTIS!

Jau sulaužius laikraštį, gavome iš dr. J. Bal
trušaitienės laišką, kuriuo ji praneša, kad Pitts- 
burge jau susiorganizavo lietuvaičių skaučių 
skiltis. Smulkiau apie tai parašysime kitame 
numery.

NEPAMIRŠK, KAD SKAUTIŠKOSIOS SPAU
DOS PLATINIMO TALKOS PABAIGA JAU 

NEBETOLI.

Šiemet šią talką turime galutinai baigti ko
vo mėn. 1 d., nes jubiliejiniame numery („Skau
tų Aido“ 15 metų sukakčių), kuris išeis kovo m. 
15 d., norime paskelbti platinimo talkos pasek
mes: garbės konkursą laimėjusias draugoves, 
vienetus, kurių narių 5O°/o užsiprenumeravo 
„Skautų Aidą“ ir daugiausiai prenumeratorių 
surinkusius platintojus.

Dėl to prašome visus pasiskubinti: skaity
tojus laikraštį užsisakyti, o platintojus — užsa
kymus ir pinigus atsiųsti administracijai.

KAS BUS, JEI VISOJE SĄJUNGOJE ATSIRAS 
DAUGIAU KAIP 10 VIENETŲ, KURIŲ VISI

NARIAI UŽSISAKYS „SKAUTŲ AIDĄ“

•rasi paaiškinta skyriuje „Pasiklaus! — sužinosi“. 
Žiūrėk viršelio III puslapy.

r

DAR NE VISI SENIEJI MŪSŲ SKOLININKAI 
UŽ LAIKRAŠTĮ ATSISKAITĖ, nors mes ir ne *
sykį raginome. Kai tik administracija suras 
truputį laisvo laiko, tokių skolininkų sąrašus iš
siuntinės tuntininkams ir vietininkams prašyda
ma, kad jie mums padėtų šį reikalą greičiau už
baigti.

ŠIAME NUMERY RASI:

PsL

1. Šefo mintis apie drausmės ir autoriteto dėsnių svarbą 27
2. Pirmojo šių metų „Skautų Aido“ konkurso sąlygas 27
3. Duomenis, kaip šiemet sekasi „Skautų Aido“ pla

tinimo talka ir paaiškinimus dėl priedų skaityto
jams davimo ........................................................................ 28

4. Biografijų rašymo konkurso rezultatus .................. 29
5. Apysakos „Perkūno šventykloje“ tęsinį ................... 29
6. Patarimus, ką skaityti ................................................... 30
7. Skaitytojų pageidavimus dėl laikraščio tvarkymo.. 31
8. Skyriaus „Skautei“ redaktorės originalia forma pa

rašytą „atsišaukimą“ ................................................. 33
9. Trijų sudėvėtų suknelių prašymą ir jų „atvaizdus“ 35

10. Du puslapius mūsų šeimos naujienų ...................... 36
11. Gražų apsakymėlį iš kompozitoriaus Jono Štrauso

gyvenimo ............................................................................. 38
12. Naujai išleistų knygų sąrašą ....................................... 40
13. Paskučiausias naujienas apie brolijos tautinę sto

vyklą ..........................'.................................................. 41
14. Žinių iš pasaulio skautų šeimos gyvenimo ............... 42
15. Straipsnį apie Brazilijos lietuvius skautus ............... 43
16. Tris puslapius mūsų jauniesiems broliukams ir se

sutėms ............................................................................ 44
17. Redaktoriaus pageidavimus eilėraščių rašytojams.. 47
18. Skyrių „Pasiklaus! — sužinosi“ ................................... 47
19. „Mes su daina“ .......................................................  48
20. Pranešimų ir nuotraukų — įvairiuose puslapiuose.

KAS ĮDOMESNIO BUVO PEREITAJAME NUMERY:

• Straipsnis apie stovyklų puošima. • Skaitytojų nuomo
nės apie „Skautų Aidą“. • Jubiliejinių metų slenkstį per
žengus. • Apysakos „Perkūno šventykloje“ pradžia. • 
Nurodymai, kaip pasigaminti šviesos ir garsų efektų vai
dinimams. • Kaip daryti sniego nuotraukas. • Pašto

ženklų rinkimo istorija.

ARTIMIAUSIUOSE NUMERIUOSE SPAUSDINSIME:

• Seniai pažadėtąjį rašinį, kaip įsirengti stovyklą be vi
nies. • Kelionės per Amerikos Lietuvą tęsinį. • Feljetoną 
apie skaučių tautinę stovyklą. • „Telefonijos pagrindų“ 
pabaigą. • Naują, įdomią apysaką mūsų jauniesiems. • 
Kokią stovyklinę aprangą turi turėti kiekvienas skautas,

kuris vyks į tautinę stovyklą.
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DRAUSMES IR AUTORITETO DĖSNIŲ SVARBA
Šių metų sausio mėn. 5 d. Kaune įvyko Lietuvių, tautininkų sąjungos ap

skričių pirmininkų ir apylinkių atstovų suvažiavimas. Šiame suvažiavime J. 
E. Respublikos Prezidentas A. Smetona pasakė ilgą kalbą, kurioje taip pat 
palietė drausmės ir autoriteto klausimus. Čia spausdiname keletą tos kalbos 
ištraukų, kuriose kalbama apie drausmės ir autoriteto reikšmę.

Pažymėjęs, kad ,, . . . darbas tuomet sekasi, 
kai tvarkingai dirbamas, o tvarkos pamatas yra 
drausmė“ ir kad „drausmė nėra sau tikslas, bet 
yra tik priemonė tikslui“, mūsų Šefas palietė 
su drausme glaudžiai susijusį autoriteto klausi
mą, apie kurį štai ką pasakė:

„Šiokia ar tokia organizacija būtų, draus
mė be autoriteto nebūtų galima. Dargi anar
chistai, kurie nepripažįsta bendravimo dėsnių, 
jam lenktis yra verčiami, kai sumano ką daryti. 
Kitaip ir negali būti. Anarchiją galima vaizduo
tis tik Robinzono saloje, kur jis vienas tegyvena, 
kur nesutinka žmonių. Jei žmonės yra visuo
meniniai gyviai, tai jie privalo laikytis keno 
bent saugomų visuomenės normų. Kitaip būtų 
betvarkė maišatis, o ne gyvenimas. Kas saugo 
tvarką ir jos žiūri, kas veda kokį darbą, tas yra 
autoritetas, to reikia klausyti. Choras ar orkes
tras tuomet geras, kai jo dalyviai klauso pasta
tyto dirigento, kai kiekvienas pildo savo parti
tūrą. Ne kitaip ir politikos organizacijoje. Ar 
ji būtų dešinė ar kairė, ar ji vaduotųsi renka
mąja ar skiriamąja vadovavimo sistema, visur 
yra autoriteto dėsnis, rišamas su drausmės pa
grindu. Gali atsitikti ir atsitinka, kad autori
tetas nesti reikiamoje aukštumoje. Tada paski
riamas arba išrenkamas naujas. Šiaip ar taip, 
be autoriteto nepaliekama nei valandos. Juk 
tai būtų anarchija ir organizacijos žuvimas. Nu

žudysiu vadą, sako šv. Raštas, ir pakriks kai
menė.

Kaip suderinti autoriteto dėsnį su laisvės 
dėsniu? Tai ne dykas klausimas, jis nuolat ir 
daug kur svarstomas ir nagrinėjamas. Autori
tetui turi juk asmens nuomonė nusilenkti? Baž
nyčia, kariuomenė ir mokykla tą klausimą yra 
seniai išsprendusios. Moksleiviai turi būti pa
klusnūs ir drausmingi dėl to, kad jie, būdami 
nebrendę, turi mokytis iš išmaningų žmonių, iš 
mokytojų; karinio auklėjimo tokia tvarka, kad 
visa remiama įsakymais. Prieš tai niekas nie
ko nesako, nes tai, rodosi, savaime suprantama. 
Bet kaip gi politinėje ar kultūrinėje organiza
cijoje, kur žmogus įstoja su savo nuomone, kaip 
čia suderinti laisvė su autoritetu? Klausiame 
ir suabejojame dėl to, kad arba pamirštama, 
arba nesame pakankamai išsiaiškinę, kas yra 
laisvė. Tikroji laisvė yra lygtinis dalykas. Ji 
turi ribas, kartais platesnes, kartais siauresnes, 
destis draugijos ar visuomenės tikslas, destis ša
lies santvarka. Organizuota laisvė yra draus
minga laisvė. Tačiau kiekvienas, kurs jos pri
klauso, gali plačiai pasireikšti su savo nuomone, 
gali, šiokiame ar tokiame santvarkos laipsnyje 
būdamas, daug sverti. Tvirta asmenybė gali 
išaugti kaip tik drausmingoje aplinkoje, kur 
laisvė ribota“.

MES KURIAME SKAUTIŠKAS DAINAS
PIRMASIS ŠIŲ METŲ „SKAUTŲ AIDO“ KONKURSAS.

Mums trūksta gražių skautiškų dainelių. „Skautų Ai
das“ stengiasi šią spragą užpildyti isivedęs skyrių „Mes su 
daina“. Deja, labai trūksta tinkamų eilėraščių dainelėms. 
Norėdami padidinti skautiškų dainelių lobyną, kviečiame 
visas seses ir brolius, kurie turi gabumų eilėraščius rašyti, 
i talką, skelbdami konkursą pavadinimu „Mes kuriame 
skautiškas dainas“.

TEMA.

Temų eilėraščiams pasirinkimas laisvas, tik turinys turi 
būti iš skautų ar skaučių gyvenimo; nuotaika skautiška, 
optimistinė. Ritmas ir rimas turi būti lengvas, kad galėtų 

parašyti gyvą, nuotaikingą muziką. Pageidautina, kad eilė
raštis nebūtų labai ilgas.

SĄLYGOS.

1. Konkurse gali dalyvauti visi „Skautų Aido“ prenu
meratoriai, išskyrus redakcijos narius.

2. Vienas autorius gali atsiųsti ne daugiau, kaip 3 eilė
raščius, tačiau to paties autoriaus premijuotas galės būti tik 
vienas eilėraštis.

3. Premijuotą eilėrašti „Skautų Aidas“ turi teisę spaus
dinti visuose Lietuvos skautų sąjungos leidiniuose. Nepre
mijuoti eilėraščiai galės būti spausdinami „Skautų Aide“.
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4. Po eilėraščiais reikia pasirašyti slapyvarde. Tikrąją 
pavardę ir adresą reikia įdėti į atskirą voką, kurį užlipdyti 
ir viršuje užrašyti slapyvardę. Tą voką atsiųsti drauge su 
eilėraščiais.

5. Konkursas baigiasi šių metų kovo mėn. 15 d. Visi vo
kai, kurie turės vietinio (kur autorius gyvena) pašto III.15 d. 
antspaudą, bus laikomi išsiųstais laiku. Vokus adresuoti 
šiaip: „Skautų Aidas“ (konkursui „Mes kuriame skautiš
kas dainas“), Kaunas, Nepriklausomybės a. 4.

PREMIJOS.
6. Konkurso rezultatus įvertins „Skautų Aido“ redak

cijos sudaryta teisėjų komisija, kurios sprendimas galutinis.

7. Už premijuotus eilėraščius skiriamos trys dovanos — 
įvairių mūsų poetų eilėraščių rinkiniai. I dovana — trys 
knygos, II — dvi knygos ir III — viena knyga. Be to, šias 
premijas laimėjusių autorių atvaizdai bus įdėti „Skautų 
Aide“.

KONKURSO PASEKMĖS.

8. Konkurso pasekmės bus paskelbtos „Skautų Aido“ 
balandžio mėn. 10 d. numery.

9. Dalyvavimas konkurse reiškia, kad autorius sutinka 
su visomis jo sąlygomis be jokių rezervų.

♦ ♦ 11I AI 4 114 % I IM4 4 I II ♦ ♦
KAIP VYKSTA ŠIEMET „SKAUTŲ AIDO“ 

PLATINIMAS.

Iki šio mėnesio 20 d. atskirose vietovėse „Skautų
Aidą“ užsiprenumeravo: 1937 m.

buvo
1. Kaunas su priemiesčiais .................... 487 egz. (739)
2. Klaipėda ..................................................... 210 egz. (130)
3. Šiauliai ..................................................... 207 egz. (275).
4. Panevėžys ............................................. 177 egz. (157)
5. Tauragė ................................................. 149 egz. ( 72)
6. Telšiai ...................................................... 83 egz. ( 82)
7. Vilkaviškis .............................................. 82 egz. ( 75)
8. Marijampolė .......................................... 76 egz. ( 80)
9. Joniškis ŠI................................................... 72 egz. ( 75)

10. Jurbarkas .................................................. 70 egz. ( 42)
11. Biržai ...................................................... 68 egz. ( 86)
12. Kybartai .................................................. 60 egz. ( 57)
13. Raseiniai .................................................. 56 egz. ( 72)
14. Pagėgiai .................................................. 55 egz. ( 54)
15. Kėdainiai .................................................. 55 egz. (100)
16. Plungė ...................................................... 52 egz. ( 35)
17. Rokiškis .................................................. 51 egz. ( 66)

Iš viso: 2010 egz. (2097)
Palyginus šiuos duomenis su pereitų metų duome

nimis, matyti, kad aukščiau nurodytų vietovių skautai 
šiemetdki sausio mėn. 20 d. užsiprenumeravo beveik tiek 
pat, kiek pernai per visus metus. Ypač didelę pažangą 
padarė Tauragė, kur prenumeratorių skaičius padidėjo 
daugiau, kaip dvigubai. Taip pat beveik du syk daugiau, 
kaip pernai, prenumeratorių surinko Klaipėda ir Jurbar
kas. Praeituosius metus jau žymiai pralenkė Panevėžys 
ir Plungė. Iš kitos pusės dar nemaža vietovių, kurių 
skautai gausiai prenumefruodavosi „Skautų Aidą“, paly
ginus su pereitaisiais metais, dar tebėra žymiai atsiliku
sios. Tarp tokių vietų pirmoje eilėje paminėtini Kėdai
niai, Kaunas, Raseiniai, toliau Biržai, Šiauliai, Rokiškis. 
Reikia tikėtis, kad čia nurodytos vietovės prenumerato
rių duos, jei jau ne daugiau, tai ir nemažiau, kaip perei
tais metais. Be to, reikia manyti, kad iš tų vietų, ku
riose prenumeratorių skaičius pasiekė pernykščių metų 
skaičių arba jį žymiai prašoko, taip pat nevisus užsaky
mus administracijai atsiuntė. Kadangi iki platinimo tal
kos pabaigos dar yra gražaus laiko, galima tvirtinti, kad 
skaitytojai mūsų šiemet neapvils. Manome, kad dar 
daug kas iš neužsiprenumeravusių laikraštį jį užsisakys, 
kai pamatys mūsų šių metų skaitytojams duodamąjį 
priedą — albumą, — kurį užsimokėjusiems pradėsime 
siuntinėti apie ateinančio mėnesio vidurį.

IŠ PASKIRŲ PLATINTOJŲ

iki šiol, daugiausia užsakymų atsiuntė šie:
1. Vyr. skltn. R. Ubeikienė, Klaipėdos skautiškų 

studijų dr-vė, surinko 70 pren.
2. Skltn. St. Genys, Kauno Pilies tunto I-oji sk. 

vyčių draugovė, — 55 pren.
3. Skltn. Z. Laugalys, Tauragės Vytauto Didž. dr- 

vė, — 49 pren.
4. Vyr. skltn. E. Gimelis, Marijampolės sk. vyčių 

Eimučio būrelis, — 45 pren.
5. Vyr. skltn. J. Pocius (Klaipėda), 6. Valt. St. Mar

cinkevičius (Panevėžys), 7. Skltn. A. Jankauskas (Telšiai), 
visi po 30 pren.

TIEMS, KURIE DARO MUMS PRIEKAIŠTŲ.

Atsakydami į anketą dėl laikraščio tvarkymo kaikurie 
skaitytojai padarė mums teisingų ir neteisingų priekaištų 
dėl kaikurių pažadų neištesėjimo. Pavyzdžiui, vienas skai
tytojas iš Mažeikių rašo:

„Patarčiau daugiau laikyti savo žodį. 1936 m. skaity
tojams buvo žadėtas duoti paveikslas, negavau. Manau, kad 
ir pažadėtąjį šių metų prenumeratoriams albumą niekas 
negaus“.

Kitas skaitytojas iš Šakių tiesiog klausia:
„Ai- 1938 metų prenumeratoriams tikrai duos skautiš

kų vaizdų albumą, ar tai liks pažadais, nes 1936 metų 
„Skautų Aido“ prenumeratoriams žadėjo duoti skautiško 
turinio spalvotą paveikslą, bet nedavė“?

Šie priekaištai teisingi, tačiau iš tikrųjų mes čia nesa
me tiek kalti, kiek kaikuriems atrodo. Laiku savo pažadų 
kartais negalime ištesėti, kad mus daug kas nuvilia arba 
sutinkame labai sunkiai nugalimų kliūčių. Būtų ilga isto
rija, jei imtumėm čia pasakoti, kaip keli dailininkai paišė 
ir... nenupaišė pažadėtąjį 1936 metų prenumeratoriams pa
veikslą. Manau, geriau bus suprasti, kad daug ką negali
me padaryti ne dėl nuo mūsų priklausančių kliūčių, jei pa
pasakosiu, kaip yra su šių metų priedu — albumu.

Norėdami „išpirkti“ savo senesniąsias nuodėmes, įtem
pėme visas jėgas, kad galėtumėm atspausdinti minėtąjį al
bumą dar pereitųjų metų pabaigoje arba šių metų pačioje 
pradžioje. Ir albumas buvo laiku paruoštas spaudai. Spaus
tuvė surinko, sutvarkė, bet kai reikėjo spausdinti, paaiš
kėjo, kad visame Kaune negalima gauti sandėliuose krei-
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dinio popieriaus. Tada kilo klausimas, ką daryti: spausdinti 

blogame popieriuje ar laukti kreidinio? Mums, žinoma, bū
tų geriau spausdinti tuoj, kad ir blogame popieriuje: ir pi
giau kaštuotų, ir visus abejojančius galėtų įtikinti. Ne gi 
mums malonu čia tokius paaiškinimus rašyti? Argi mums 
ne geriau būtų, jei prenumeratoriui, kuris parašo manąs, 
kad albumo negaus, vietoje atsakymo nusiųstumėm albu
mą? Tačiau ką pasakytų prenumeratorius, gavęs vietoj ža
dėto gražaus albumo, murziną. Nors mums ir nenaudinga, 
kad albumas vėliau išeis, tačiau vis tik nutarėme laukti iki 
bus gautas kreidinis popierius. Taip ir praėjo daugiau kaip 
mėnuo laiko. Pagaliau, ačiū Dievui, popieriaus spaustuvė 
gavo ir netrukus tikimės albumą atspausdinti.

Dabar keletas žodžių dėl 1936 metų prenumeratoriams 
žadėto paveikslo. Nusistatyta duoti priedu paveikslus, ku
rie naudojami tautinių stovyklų plakatams. Skautai prenu
meratoriai gaus skautų stovyklos, o skautės — skaučių sto
vyklos plakato paveikslą. Abu paveikslai labai gražūs. Esa
me tikri, kad juos gavę nebepyks, kad ilgai reikėjo pa
laukti. Skautams skirtasis priedas jau spausdinamas ofsetu 
„Spinduly“, o skautėms — šiomis dienomis bus atiduotas 
spausdinti.

f

PRAŠOME SEKTI IR SMULKIUS PRANEŠIMĖLIUS.

Daugelį svarbių pranešimų ir paaiškinimų mums tenka 
atspausdinti ne pranešimų skyriuje, o įvairiose laikraščio 
vietose, kur laužant laikraštį pasilieka tuščios vietos ga
balėlis.

Matyti, skaitytojai tokius „smulkius“ pranešimus ne 
visada skaito. Pavyzdžiui, pereitais metais birž. mėn. 10 d. 
numerio „Redaktoriaus kampely“ paskelbėme, kad birže
lio, liepos ir rugpiūčio mėnesį išeis tik po vieną, padidintą 
„Skautų Aido“ numerį. Tuo tarpu šiemet, atsakydami į 
anketą, kai kurie mūsų klausia, kodėl mes 1937 metais iš
leidome tik 21 numerį. Matyti, kad minėto pranešimo jie 
neskaitė. Štai kitas pavyzdys. Pereitųjų metų 21 numery 

(žiūr. 483 psl.) paskelbėme, kad šių metų pirmąjį numerį 
išleisime ne sausio 10, bet 15 dieną, kad platintojai grįžę 
iš Kalėdų atostogų suspėtų išsiųsti užsakymus ir didesnis 
skaitytojų skaičius laiku gautų pirmąjį numerį. O štai prieš

Štai kas laimėjo biografijų konkursų!

Biografijų konkurse, kuris buvo paskelbtas pereitųjų 
metų „Skautų Aido“ Nr. 2, dalyvavo 25 asmens. Atsiųs
tuosius rašinius įvertinti buvo gana sunku. Dėl to ir dėl 
eilės kitų, nenumatytų, kliūčių rašinių įvertinimo darbas 
labai ilgai užtruko. Komisija, kurią sudarė sktn. V. Armi
naitė, vyr. sktn. A. Saulaitis ir pasktn. V. Šimkus, nuspren

dė už atsiųstus konkursui rašinius premijas paskirti šiaip:
I prem. — 50 lt. pinigais — už rašinį „Dėl Tėvynės“ 

(dr-o Vinco Kudirkos biografija) autoriui slapyvarde „Ed. 
Šarūnas“, kuriuo pasirodė besąs paskltn. Edmundas- 

Eduardas Misevičius iš Kražių m.
II prem. — Lietuvos skautų s-gos išleistų knygų už 

30 lt. — už rašinį „Mūsų Šefo jaunystės dienos“ — auto

riui slapyvarde „Jaunas ugniagesys“, kuriuo pasirodė besąs 
skautas Eduardas Spiridavičius iš Kauno.

III prem. — „Skautų Aido“ ir „Skautybės“ prenume
ratą 1938 m. ir knygą „Skautybė berniukams“ — už rašinį 
„Kan. Kazimieras Prapuolenis“ autoriui slapyvarde „Sfink
sas“, kuriuo pasirodė besąs skautas Kęstutis Čerke- 

liūnas iš Kauno.
IV prem. — „Skautų Aido“ 1938 m. prenumeratą ir 

knygą „Skiltininkų vadovėlis“ — už rašinį „Daktaras Ant. 
Biržiška“ autoriui slapyvarde P. Būginis, kuriuo pasirodė 
besąs Povilas Vilkus iš Viekšnių.

V prem. — „Skautybės“ 1938 m. prenumeratą ir knygą 
„Skautybė berniukams“ — už rašinį „Didvyris“ (A. Juo
zapavičiaus mirtis) autoriui slapyvarde „Juodas Tušas“, 
kuriuo pasirodė besąs Vytas Dvilinskas iš Alytaus.

I, II, III ir V premijų laimėtojus prašome ne vėliau, 
kaip ligi vasario mėn. 3 d., atsiųsti redakcijai savo fotogra
fijas. Pinigines ir daiktines premijas laimėtojams išsiunti- 
nėsime šiomis dienomis.

sausio mėn. 15 d. gavome iš vienos draugininkės laišką, ku
riuo klausiama, kodėl neišėjo sausio mėn. 10 d. „Skautų 
Aidas“, nes skautai klausinėdami neduodą jai ramybės.

Dėl to prašome skaityti ne vien tik tuos pranešimus, 
kurie spausdinami atskirame pranešimų skyrelyje, bet vi
sus, visvien, kur jie laikrašty nebūtų atspausdinti.

P. TARASENKA

PERKŪNO
ŠVENTYKLOJE

A P Y S A 'K A

PEREITAME NUMERY BUVO:
Jaunas lietuvis mokslininkas Mailius, Lietuvos 

universiteto istorijos prof. Kalniečio asistentas, įsi
tikinęs, kad senovės lietuviai turėjo savo originalius 
raštaženklius. Prof. Kalnietis tuo netiki ir juodu 
dažnai tuo klausimu pasiginčija. Po vieno tokio 
ginčo, Mailius grįžęs namo susidomi skautų prie 
Rambyno kalno rasta senovės lietuvių apyranke ir 
jam pasiseka išskaityti jos ornamentuose užrašą 
„Mortus — dievų tarnas“. Senovės lietuvių rasta- 
ženkliai atrasti.

3. NAČIŪNŲ AKMUO.

Praslinko žiema, o po jos greitai ir pavasaris prabėgo. Nors 
ir daug darbo turėjo Lietuvos istorijos katedros asistentas Mai
lius, bet visą laiką nepamiršdavo savo nuostabaus atradimo — 
žalvarinės apyrankės parašo. Dažnai Mailius laikydavo tą įdo
mią apyrankę savo rankose ir giliai susimąstęs stengdavosi iš
spręsti ir jos savininko, dievų tarno — Mortaus paslaptį.

— Kas buvai, Mortau, kurios priežastys paskatino tave tapti 
dievų tarnu, kuriais žodžiais raminai pas tave ėjusius su savo 
sielvartais tautiečius, kurių tautos gyvenimo įvykių buvai liu
dininkas, ir ar tik šiuo kukliu parašu apyranke tepažymėjai savo 
buvimą?

Daug ir kitų klausimų kildavo jaunam mokslininkui žiū
rint į pažaliavusią žalvarinę apyrankę. Bet veltui jis laukė at
sakymo. Apyrankė tylėjo, o vaizduotėje bėgą praeities vaizdai 
buvo tokie blankūs ir neaiškūs. Mailius tylėjo apie šį nuostabų 
savo atradimą. Gerai žinodamas savo šefo profesoriaus nei
giamą nusistatymą dėl originališkų senovės lietuvių raštaženklių, 
Mailius jautė, kad vienos Mortaus apyrankės teigiamai tam klau
simui išspręsti dar maža, kad dar trūksta kitų duomenų. Dar 
reikia vieno kito panašaus rašto pavyzdžio. Užsidegęs ieškojo 
Mailius naujų duomenų, norėdamas jais įtikinti seną profesorių.

Pagaliau baigėsi mokslo metai. Į visus Lietuvos kampus 
išvažinėjo studentai, gimnazistai ir kiti mokiniai. Profesoriai ir 
mokytojai taip pat išvyko pailsėti ir pasisemti naujų jėgų sun
kiam ir atsakingam savo darbui.

Maža poilsio turėjo tik lietuvių tautos praeities tyrinėtojai. 
Dabar jie savo darbą iš dulkėtų archyvų ir tvankių darbo kam
barių perkėlė į plačius laukus, tyrinėjo gyvas praeities liekanas 
ir stengėsi pažinti nuostabiai gražią, o drauge ir paslaptingą, lie
tuvių senovę.

Rengėsi gyvų senovės paminklų tyrinėti ir profesorius Kal
nietis, kuris drauge su savo asistentu Mailium šią vasarą buvo 
pasiryžęs patyrinėti pasakingąjį Dainavos kraštą. Pasirengimas 
buvo neilgas, ir mokslinė ekspedicija netrukus jau buvo Dai
navos krašte. Prasidėjo senovės paminklų tyrinėjimas. Nuo pi
liakalnio prie piliakalnio, nuo vieno milžinkapio prie kito ke-
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JjjHLsIcai. jonui
I. KĄ TU SKAITAI.

Brangus Jonai!
Laikraščiuose yra daugybė įdomių 

dalykų. Yra inteligentiškas būdas 
skaityti laikraštį — galima beveik sa
kyti, teisingas ir klaidingas būdas. Gal 
tau teko skaityti apysakų ir stebėtis, 
iš kur autorius paėmė tokią savotišką 
intrigą. Ar nustebsi, jei pasakysiu, kad 
apysakos turinys dažnai sudaromas iš 
trijų eilučių pranešimo arba žinutės 
laikraštyje? Trumpas straipsnelis bu
vo, gal būt, daugelio skaitytojų nepa
stebėtas, bet vienas žmogus jį paste
bėjo ir padarė iš jo apysaką.

Yra laikraščių, kurie mėgsta sensa
cijas, ir jų redaktoriai teisinasi saky
dami, kad skaitytojai mėgsta sensacin
gas žinias. Dalis skaitytojų ieško laik
raštyje sensacijų, bet tu, būdamas 
skautas, prie jų nepriklausai. Tu 
skaitai, kadangi: 1) nori pailsėti ir 2) 
įsigyti žinių, kurios tau tolimesniame 
gyvenime gali būti naudingos.

Kasdien laikraščiuose yra kilnių 
darbų aprašymų ir įkvėpiančių kalbų. 
Perskaitęs tai degi pasitenkinimu ir 
esi dar labiau pasiryžęs budėti, kol 
pats turėsi progos veikti.

Turi skaityti laikraštį taip, kaip in
teligentas kad daro. Jam nepakanka 
laiko 'skaityti apie nelaimingą šeimy
ninį gyvenimą, apie savižudybes ir 
žmogžudystes. Tavo akys ieškos straip
snių apie narsius tyrinėtojus, apie 
žmones, kurie drąsiai žvelgė pavojui 
ir net mirčiai į akis, apie išradimus 
žmonijos gerovei ir apie savo krašto 

reikalus. Tu krausi savo galvoje žinių 
atsargą, kurias panaudosi užaugęs 
vyru.

Jei šitaip darysi, tu neužilgo įsiti
kinsi, kad trijose eilutėse gali būti pa
slėptas turtas, o ilgame straipsnyje vien 
tuščios, nenaudingos mintys.

Šis laiškas nelabai „skautiškas“, 
bet mums, skautams, be patyrimo 
laipsnių ir ugnies kūrimo būdų, rūpi 
ir kiti dalykai. Svarbiausias skautybės 
tikslas yra padėti mums, kad užaugtu
me teisingais ir naudingais piliečiais. 
Todėl, pašventę dalį savo laisvo laiko 
skautiškajam lavinimui, mes turime 
pašvęsti antrą jo dalį bendriems gyve
nimo dalykams. To pageidauja taip 
pat ir mūsų vadai.

Rinkdamasis knygas skaityti, skau
tas turi būti išmintingas. Gražu būti 
apsiskaičiusiu žmogumi. Skaityk ge
riausius autorius. Tu nustebsi pama
tęs, kiek galima išmokti iš geros kny
gos. V. P. p.

„Jei Tamstos kada paabejosite dėl savo 
darbo sistemos, paskaitykite dar kartą 
„Skautybę berniukams“. Be to, tą nuo
stabią knygą visumet perskaitykite bent 
kartą metuose“.

Taip pasakė danų skautų vadas T. 
Carstensen pereitais metais tarpt, skautų 
vadų konferencijoje, kalbėdamas tema „Ar 
tinka skautybė šiams laikams“ apie knygą 
„SKAUTYBĖ BERNIUKAMS“.

Ar turi šią knygą? Jei ne, skautiškų 
reikmenių tiekimo skyriuje gali jau gauti 
beveik už dyką — 1,75 lt.

MOKANTIEMS ESPERANTO 
KALBĄ.

Laimingu atveju — 1938 m. vasarą 
nemokamai kelionė į Italiją.

Italija — turizmo kraštas. O, be 
to, italai įvairiausiais būdais stengia
si į savo kraštą vilioti turistus. Ypač 
dabar italai yra įkinkę savo krašto 
propagandai radijo stotis. Nuolat 
skelbiami Italijos turizmo kronikos 
konkursai su vertingomis premijo
mis. Šiuo metu italai vėl skelbia 
konkursą su tokiomis 8 premijomis: 
antros klasės kelionės bilietas nuo 
laimėjusio gyvenamos vietos iki Ro
mos ir atgal. Be to, apmokamas pra
gyvenimas už penkiolika dienų Ita
lijos viešbučiuose.

Konkurso sąlygos yra šios: reikia 
išklausyti 3 paskaitas apie Italiją, 
kurios bus skaitomos esperanto kal
ba iš Romos radijo stoties. Italijos 
radijo propagandos centras, norėda
mas įsitikinti, kad konkurso dalyvis 
tikrai išklausė jų transliuojamas pa
skaitas, kiekvienos paskaitos metu, 
po atitinkamos pastabos, prašys už
sirašyti 4 žodžius. Išklausius visas 
tris paskaitas gausis 12 žodžių saki
nys. Šį sakinį su savo adresu reiks 
pasiųsti į radijo stotį. Ten burtų ke
liu 8 asmenims bus paskirtos minė
tos premijos. Susidomėję šiuo kon
kursu platesnių informacijų gali 
gauti atsiuntę už 30 et. pašto ženklą 
Marijampolės esperantininką sky
riui, Vytauto 71.

Zg. Turnevičius, 
Marijampolės esperantininkų 

skyriaus pirmininkas.

liavo mūsų mokslininkai, nepraleisdami nė vieno senovės pa
minklo. Lankė jie garsiąją Punios Margio pilį, didingąjį Mer
kinės piliakalnį, daugelį miškų tankumynuose pasislėpusių mil
žinkapių, pustomus Nemuno ir Merkinės krantų smėlynus, ku
riuose randama seniausių žmogaus gyvenimo pėdsakų, ir kitus 
senovės paminklus. Iš kaimo į kaimą mūsų mokslininkai traukė 
plačiais Dainavos laukais i rytus. Visur jie mielai buvo sutin
kami, visur rasdavo stropių padėjėjų moksleivių. Ilgokai keliavę, 
vieną pavakarį mokslininkai pasiekė Trakų apskr., Semeliškių v., 
Načiūnų k.

Načiūnuose mokslininkai nutarė nakvoti ir sustojo erdvioje 
ūkininko Lapino seklyčioje. Netrukus kukli kaimiška vakarienė 
garavo ant stalo, ir mokslininkai vakarieniaudami šnekučiavo su 
šeimininku apie ūkininkų vargus, apie savo kelionę ir teiravosi 
apie įvairias senoviškas liekanas kaimo laukuose.

— Tušti mūsų laukai: nėra juose nei piliakalnių, nei mil
žinkapių, nei kurių nors senoviškų daiktų, — pasakojo šeimi
ninkas.

Atidžiai klausėsi to pasikalbėjimo šeimininko sūnus Vytau
tas, 6 klasės gimnazistas, gerai išsilavinęs jaunuolis, veiklus skau
tas ir didelis svajotojas. Mėgiamiausia jo svajonė visada buvo 
atlikti tėvynės gerovei kokius nors karžygiškus darbus, pačiam 
tapti karžygiu. Dažnai būdamas gimnazijoje jis sustodavo prie 
žuvusiųjų kovose dėl tėvynės gimnazijos auklėtinių paveikslų 
ir žiūrėdamas į jų kupinus ryžtumo jaunus veidus pavydėdavo 
jų likimo.

— Laimingi esate, draugai, kad sunkiuoju, bet garbingu 
Lietuvos atstatymo laiku lankėte mūsų gimnaziją. Kaip aš pa
vydžiu jums, kad galėjote palikę gimnazijos suolus griebtis gin
klo! Nors ir žuvote kovose, bet jūsų aukomis apginta Lietuvos 

laisvė ir jūs karžygiais tapote. Kaip nuobodūs mūsų laikai, vie
nodai pilkos dienos. Kasdien tas pats darbas. Kaip aš pavydžiu 
jums, draugai, karžygiai!

Tačiau negalėdamas įkūnyti savo svajonių mūsų dienų gy
venime, Vytautas Lapinas jas nukeldavo į praeitį, ieškodamas 
joje tokių laikotarpių,'kurie tikrai pareikalautų iš jo karžygiškų 
veiksmų. O tokių laikotarpių mūsų praeityje buvo nemaža. Pa
galiau net visa lietuvių tautos istorija — vienas ilgas karžygiš
kas ne tik atskirų asmenų, bet ir visos tautos pasiaukojimas. 
Lietuvių tautos istorija buvo mėgiamiausias Vytauto dalykas. 
Tai ir dabar sužinojęs, kad į jų namus atvažiavo nakvoti garsus 
Lietuvos istorijos profesorius Kalnietis ir jo asistentas Mailius, 
Vytautas padėjo jiems susitvarkyti ir atidžiai klausė tėvo ir 
mokslininkų kalbų. Kai tėvas pasakė, kad Načiūnų laukuose 
jokių senovės paminklų nėra, Vytautas prabilo:

— Tėveli, o gi miške yra keli samanomis apaugę akmens. 
Kai dar ganiau, tai drauge su kitais vaikais nuo vieno akmens 
samanas nudraskiau ir kažin kokius keistus ženklus jame ma
čiau. Tarytum raidžių būta.

Nepaprastai atidžiai klausė tų Vytauto žodžių Mailius ir, 
vos tik jam baigus kalbėti, paklausė:

— Ar .galėsi man tą įdomų akmenį parodyti?
— Galėsiu, — atsakė Vytautas, džiaugdamasis, kad ir jis 

galės bent tuo mokslininkams padėti ir pats prie senovės tyri
nėjimo prisidėti.

Anksti rytą, kai pavargęs nuo kelionės profesorius dar mie
gojo vėsioje svetainėje, jo asistentas ir Vytautas rasotais laukais 
jau traukė į mišką akmenų su ženklais žiūrėti. Netrukus jie 
buvo miške ir priėjo prie kelių paskirų tarp medžių gulinčių 
akmenų. Nugrimzdę į žemę, samanomis ir kerpėmis apaugę,
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SKAITYTOJŲ NUOMONĖS APIE „SKAUTŲ AIDĄ"

Reikėtų išmesti „Mes su daina“, nes dainos kartais 
gana silpnos, niekas jų nedainuoja.

(Skaitytojas 17 metų, 7 kl. mok., draugininko padėjė
jas iš Klaipėdos).

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

Nepatiko „Mes su daina“ — labai nuobodžios dainos, 
o žodžiai banalūs.

(Skaitytojas 17 metų, 7 kl. mok., skautas iš Kaimo).

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

Nepatinka „Mes su daina“, nes kartais dainos negra
žaus motyvo.

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

Iš 1937 metais spausdintų straipsnelių geriausiai pati
ko „Mes su daina“.

(Skaitytoja 17 metų, VI kl. mok., skiltininkė iš Pa
langos).

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

Labai geras skyrius „Mes su daina“. Ar negalėtų jį 
išplėsti?

(Skaitytojas 19 metų, VIII kl. mok., skiltininkas iš 
Kėdainių).

„Skautų teatras“ nebūtinas, nes tais vaidinimais, mano 
nuomone, niekas nesinaudoja.

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

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

Nepatinka „Skautų teatras“, nes jis daugiau pritaikin
tas jaun. skautams.

(Skaitytojas 17 metų, V kl. mok., skiltininkas iš Šakių).

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

Labiausiai patiko skyrius „Skautų teatras“.
(Skaitytoja 17 metų, VI kl. mok. skiltininkė iš Pa

langos).
------ o------

Reikia praplėsti gražų „Skautų teatro“ skyrių.
(Skaitytojas 14 m., VI klasės mokinys, skiltininkas 

iš Marijampolės).

Į klausimą, kokius skyrius reikėtų išmesti, yra įvai
rių pasiūlymų. Vieni siūlo išmesti vienus, kiti kitus jiems 
neįdomius skyrius. Tačiau sykiu gauta daug atsakymų, 
kurie rodo, jog autoriai labai teisingai supranta „Skautų 
Aido“ paskirtį. Trejetą tokių atsakymų čia pacituojame.

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

Nors keli skyriai man ir nepatinka, tačiau išmesti ne
reikėtų — jie naudingi kitiems.

(Skaitytojas 13 metų, V klasės mok., skautas iš Kauno).
------ o------

Išmesti nieko nereikia, nes kas man neįdomu, kitam 
gali būti ypatingai įdomu.

(Skaitytoja 16 metų, VI kl. mok., draugininke iš 
Ukmergės).

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

Jokio skyriaus nereikėtų išmesti, nes skaitytojų šeima 
įvairi. „Skautų Aide“ negalima norėti rasti medžiagą tik 
individualiai skaitytojui pritaikintą.

(Skaitytojas 31 metų, mokytojas iš Kernavės).

Jaunesniųjų skautų skyrių reikėtų išmesti. Jiems tu
rėtų būti leidžiamas atskiras laikraštėlis.

(Nemaža skaitytojų iš įvairių vietų).
------ o------

Jaunųjų skautų skyrių reikėtų dar daugiau praplėsti.
(Taip pat nemaža skaitytojų ir iš įvairių vietų).

„Skautų Aide“ visuomet rašoma tik apie turtinguosius 
skautus. Daugiau rašyti apie neturtingus.

(Skaitytojas 15 metų, pradž. mokyklos Vii skyr. mok., 
iš Kelmės).

slėpėsi jie ošiančių medžių pavėsyje. Kai kurie jų vos bebuvo 
žemės paviršiuje matomi.

— Kuriame tie ženklai? — paklausė Mailius.
—• Rodos, kad šiame! — pastebėjo Vytautas, pasilenkęs 

paėmė šaką, pradėjo valyti nuo akmens samanas ir kerpes. To 
paties darbo ėmėsi ir Mailius. Greitai akmuo buvo apvalytas, 
bet atidžiai jį apžiūrėję, jokių ženklų nepastebėjo.

— Tai gal tame... — nedrąsiai prabilo Vytautas, rodydamas 
į skyrium nuo kitų gulintį didoką akmenį.

— Pažiūrėsime, — ramiai pastebėjo Mailius ir vėl kartu 
su Vytautu ėmė valyti nuo akmens samanas ir kerpes.

— Štai ir ženklai! — sušuko Vytautas, rodydamas išvaly
tame akmens šone kažin kokias raukšles.

— Taip, tai iš tikrųjų ženklai! — nudžiugo metęs į juos 
žvilgsnį Mailius ir paskubomis ėmėsi valyti visą akmenį. Pa
galiau akmuo buvo nuvalytas. Kiek ryškiau buvo galima įžiū
rėti akmenyje kažin kokius neaiškius ženklus, panašius į na
tūralias akmens raukšles.

— Amžiai gerokai išdilino tuos ženklus, — prabilo Mailius, 
— bet pabandysime juos geriau įžiūrėti, gal ką nors ir tie ženklų 
pėdsakai galės pasakyti...?

Prityrusia mokslininko akimi jis pradėjo sekti ženklus, vie
tomis ir pirštais braukdamas per vos įžiūrimas akmenyje raukš
les. Iš pradžios Mailius buvo lyg ir abejingas, bet toliau tiriant 
ženklus pirštai vos pastebimomis raukšlėmis greičiau slankiojo, 
o sučiuptos lūpos kažin ką vis dažniau ir dažniau kuždėjo.

Kuždėjimas kas kartą buvo garsesnis, akys žibėjo ir, pa
galiau, Mailius iš reto garsiai perskaitė:

M . . tus die .... tar........................... av.....................
er........................................ėmy ....

— Tai „Mortus — dievų tarnas“! — garsiai sušuko Mai
lius. — Tai iš tikrųjų, senoviški lietuvių raštaženkliai. Pagaliau, 
atrastas antras svarbus tų raštaženklių pavyzdys! Dabar jau 
užtenka įrodymų. Tai nustebins profesorių šis atradimas! Bet 
ką norėjo pasakyti tuo savo užrašu ant akmens tasai nenuo
rama dievų tarnas, nuo tolimojo Rambyno į Dainavos kraštą 
atkeliavęs?

Ir vėl atidžiai pradėjo jis ir Vytas sekti akmens ženklus, 
bet be kelių, dar vos pažintų ženklų, iš kurių galėjo sudaryti 
aiškesnius' kelių žodžių skiemenis, kitų įskaityti negalėjo, nors 
jų. pėdsakai buvo pastebimi gana dideliame akmens plote.

— Užteks, — pagaliau prabilo Mailius, kai įsitikino, jog 
daugiau ženklų negalima pažinti. — Gaila, labai gaila, kad lai
kas išdildė daugelį ženklų, bet pasitenkinsime ir tuo, ką jau 
pastebėjome! — baigė Mailius ženklų tyrimą, o pastebėtus ženk
lus tiksliai užsirašė į savo užrašų sąsiuvinį.

Stebėjosi šiuo atradimu Vytautas, bet nesuprasdamas jo 
svarbos, rengėsi Mailiaus paklausti apie tuos ženklus. Tačiau 
nemažiau stebino jį ir jaunojo rimto mokslininko elgesys, kiuris 
nusirašęs akmens ženklus iš džiaugsmo pradėjo šokinėti aplink 
akmenį ir kartojo:

— Brangus Mortus, kiek džiaugsmo man padarei, kokį svar
bų kultūrinį palikimą mums, savo palikuonims, palikai!..

Pagaliau, smalsumo traukiamas, Vytautas nebeiškentė ir 
kreipėsi į Mailių, prašydamas paaiškinti, ką jis svarbaus tame 
akmenyje atrado.

— Brangusis Vytautai, — tarė Mailius, — tavo dėka liko 
galutinai išspręstas svarbus lietuvių tautos garbei klausimas. Ga
lutinai įrodyta, kad senovės lietuviai turėjo originališką rašybą, 
kad ir jie patys, o ne vien tik svetimieji galėjo apie tautos did-
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„Fotografuoti gali kiekvienas“ mail nepatinka dėl to, 
kad jis, mano nuomone/ yra daugiau skirtas berniukams, 
o ne mums.

(Skaitytoja 10 metų, pradž. mokyki. VI skyr. mokinė, 
iš Kuršėnų).

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

Reikėtų dar įvesti tautinės stovyklos sky
relį (mano pabr. Redaktor.).

(Skaitytojas 12 metų, 2 reng. klasės mok., skiltininkas 
iš Nidos).

——o——

Reikia įvesti skyrelį apie karus ir „Iš teismo salės“.
(Skaitytoja 12 metų, pradž. mokyklos V skyr. mok., 

jaun. skautė iš Viekšnių).

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

„SKAUTŲ AIDAS“ DĖKOJA.

Kaunietė p. Andriūnaitienė, kurios vienintelis sū
nus skautas prieš porą metu nuskendo, antri metai atvyksta 
į „Skautų Aido“ administraciją ir aukoja po 10 litų, prašydama 
siuntinėti jai vieną egzempliorių laikraščio, nors jo ir nėra kam 
namie skaityti. Laikraštį prenumeruoja savo mirusio sūnaus 
skauto atminimui.

Šią p. Andriunaitienės auką mes ypatingai branginame dėl 
to, kad tas faktas rodo, kaip labai vertina skautybę, kaipo auk
lėjimo veiksnį, kai kurie tėvai.

Galimas dalykas, kad šio fakto viešumon iškėlimas p. 
Andriunaitienei ir nebus malonus, tačiau mes negalime susilai
kyti nepareiške jai čia viešai nuoširdžią, skautišką padėką.

„SKAUTŲ AIDO“
REDAKTORIUS IR ADMINISTRATORIUS.

Kodėl „Skautų Aidas“ neskiria skaitytojams ir platin
tojams dovanų, ką daro beveik kiekvienas laikraštis. Skai
tytojai tada daugiau domėtųsi laikraščiu.

(Skaitytojas 18 metų, VI kl. mok., draugininkas iš 
Šilutės, „Skautų Aidą“ skaito nuo 1934 metų...).

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

Reikėtų išmesti apsakymėlius, nes čia rašomos visokios 
pasakos, nėra jokio pamokymo. Daugiau rašyti apie visų 
tautų rašytojus, mokslo išradimus, kad labiau tiktų moks
leivio dvasiai, nes gal išimtinai moksleiviai „Skautų Aidą“ 
ir prenumeruoja.

(Skaitytojas 16 metų, VI kl. mok., paskiltininkis iš 
Rokiškio).

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

„Skautų Aidas“ turi „suvyriškėti“ ir atsipalaiduoti iš 
gimnazijų ir miestų „vergijos“, turi pasidaryti savo dvasia 
artimesnis kaimui.

(Skaitytojas 21 metų, aukšt. pienininkystės mokyklos 
mokinys, skautas iš Seredžiaus).

Yra mazgų, kuriuos ir vadovėms surišti nelengva... (Klišė iš 1938 m. prenum. skirto albumo „Mūsų gyvenimas vaizduose“).
vyriškus žygius rašyti. Seniau jau apie tai galvojau ir spėliojau, net vieną tokį rašybos pavyzdį aptikau ant vienos žalvarinės apyrankės ir dideliu vargu tąjį užrašą perskaičiau. Bet to vieno pavyzdžio buvo maža, o štai dabar ant šio akmens aptikome dar antrą tosios rašybos pavyzdį. Įdomu ir tai, kad apyrankės užrašas ir ant akmens iškaltas raštas mini tą patį vardą. Tai dar daugiau įrodo mūsų atradimo tikrumą. Tačiau, apie tai dar pakalbėsime, o dabar skubėkime pas profesorių, kad ir jį šituo atradimu pradžiugintumėm ir įrodytumėm, kad senovės lietuviai tikrai turėjo savo originalią rašybą!Abudu paskubomis grįžo į kaimą ir įbėgo į svetainę. Mailius, nesulaikydamas savo džiaugsmo, pribėgo prie dar miegančio profesoriaus ir pradėjo jį žadinti:—• Profesoriau, profesoriau! — kartojo Mailius, — pagaliau, tikrai atradau!Nustebęs tokiu savo rimto bendradarbio elgesiu, profesorius pasikėlė lovoje ir paklausė:— Ką taip svarbaus radote, kolega?—* Akmenyje radau Mortaus raštų. Jis ir čia buvo... — Bet pastebėjęs, kad profesorius nustebęs į jį žiūri, jaunas mokslininkas kiek nurimo ir jau aiškiau kalbėjo:—• Pagaliau, tikrai įsitikinau, kad originališki senovės lietuvių raštaženkliai tikrai yra buvę, nes čia kartu su Vytautu radome iškaltą akmenyje antrą raštaženklių pavyzdį ir jį perskaičiau.— Tai gal vėl tik romantiškomis svajonėmis, o ne moksliškais argumentais paremtos išvados, — ramiai pastebėjo profesorius. — Tokių tamstos įrodymų jau nekartą, dar žiemos laiku, iš tamstos esu girdėjęs.
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— Bet šį kartą jau turiu tikrų įrodymų. Senovės lietuviai originalią rašybą tikrai turėjo. Štai tosios rašybos pavyzdys, .iš akmens nurašytas, o štai nuorašas nuo vienos žalvarinės, Ram- byne rastos, apyrankės, — pasakė Mailius ir padavė profesoriui ženklų nuorašus.— Keista, labai keista, — kartojo profesorius, lygindamas nuorašus. — Čia tikrai yra kurių nors raštaženklių pavyzdžiai. Nors jie yra ir labai primityvūs, bet aiškiai matyti, kad jais yra išreikšta kažin kokia mintis. Įdomu, labai įdomu, jei jie iš tikrųjų yra, kaip tamsta tvirtini, senovės lietuvių raštaženkliai!Pagaliau, profesorius, nebepaslėpdamas smalsumo ir savo nustebimo, pradėjo teirautis:—■ Ar tamsta, gerbiamasis kolega, tuosius užrašus įskaitei?— Taip, tų ženklų prasmę išsprendžiau ir užrašus tikrai perskaičiau. Neabejoju, kad jie, iš tikrųjų, yra senovės lietuvių raštaženkliai ir jų originališkosios rašybos pavyzdžiai!Profesorius ir Vytautas nustebę klausėsi Mailiaus pasakojimo, kaip jis ilgais žiemos vakarais, nors profesorius ir buvo neigiamai tuo klausimu nusistatęs, nagrinėjo senovės lietuvių originalių raštaženklių buvimo klausimą, ir kaip jam pavyko senoje žalvarinėje apyrankėje įskaityti tų raštaženklių užrašą: „Mortus — dievų tarnas“. Tačiau, nors raštaženkliai jau ir buvo atrasti, bet vieno pavyzdžio dar buvo maža ir jis visur ieškojo tų raštaženklių pėdsakų. Ir štai šiandien akmeny vėl tuosius raštaženklius aptiko. Nuostabiausia, kad ir apyrankės užrašas ir likę užrašo pėdsakai akmeny apie tą patį asmenį, „Mortų — dievų tarną“, kalba.Išklausęs karštos jaunojo mokslininko kalbos, senas profesorius pasikėlė iš lovos, dar kartą patikrino užrašų nuorašus, pamąstė ir, pagaliau, tarė:
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Skyrių tvarko stud, skautė R. Skipitytė.

Pasaka apie stalčiuose raudančius
Šitą pasaką man papasakojo vieną 

vakarą senė vorienė, viename kam
bario kampe mezgusi tinklą. Mez
gėja ji, reikia pripažinti, prityrusi: 
akučių jai skaičiuot nebereikia, to
dėl ji buvo labai patenkinta, galėda
ma su kuo nors paplepėti.

— Aš, žinote, užsienietė, — pra
dėjo ji, — pirma ten, už sienos, pas 
Onutę gyvenau.

— A, jo, pažįstu, — pasakiau, — 
ji mūsų skilty.

— O žinote, kas ten užvakar atsi
tiko?

— Nu?
— Tai nežinote? O, j e. Aš dėl to 

iš ten ir išsikrausčiau. Norit išgirsti? 
Papasakosiu. O buvo va kaip:

Užvakar vakarą mano vyras pra
šė, kad numegsčiau tinklą: jis norįs 
anksti rytą eit muselių žvejot. Na, 
aš ėmiau mėgsti, bet vis tie voriukai, 
mano vaikučiai, trukdo ir trukdo.

Maždaug taip atrodo šio skyriaus 
redaktorė.

Nusibodo. Tai įlindau pro slaptąsias 
dureles į vieną iš Onutės spintos 
stalčių. „Šventa ramybė bus“, gal
voju. Deja, vietoj šventos ramybės 
stalčiuj radau visą įvairių padarų 
bendruomenę, kuri tiesiog pulte prie 
manęs pripuolė. Pradžioj išsigan

dau, bet paskum, pažinus jų tarpe 
didžiai gerbiamą poną Foto Aparatą 
ir Ponią Plunksną, pasisveikinau su 
jais, o šie supažindino mane su ke
letą įvairių spalvų suknelėmis apsi
vilkusių jaunų mergyčių.

— Jos visos vadinasi panelės Nau
jos Mintys, — paaiškino jie man. 
Tuo tarpu, kai spaudžiau kiekvienai 
tų vienodo vardo, tačiau labai į vie
na kitą nepanašių panelių rankeles, 
iš foto albumo, kuris čia pat gulėjo, 
pasigirdo silpni balsiukai:

— Tėte, tetule, o kas ten, gal jau 
kalėjimą atidarė? Ak, jau mes bai
giam trokšt tam foto albume!

— Tai mano vargšės dukrelės — 
Fotografijos, — atsiliepė liūdnu bo
su Foto Aparatas. Kai mūsų šeimi
ninkė Onutė jas ten suklijavo, tai 
taip jos daugiau oro ir nematė. Ten 
taip baisiai trošku, dar kokį plevritą 
ar džiovą susičiups — tas foto albu
mas juk be jokios ventiliacijos.

— Sveikinu, brangusis kolega, tai iš tikrųjų tamstos atrasti 
originališkos lietuvių rašybos pavyzdžiai. Šis tamstos atradimas 
yra ypatingai reikšmingas lietuvių kultūros istorijai. Jis iš pa
grindų keičia iki šiol buvusias mūsų ir svetimųjų mokslininkų 
pažiūras apie senovės lietuvių kultūrą. Iš tikrųjų, tai buvo aukš
tos kultūros tauta, kuri, kaip politiniame gyvenime, taip ir kul
tūrinėje kūryboje, buvo savarankiška, ir ėjo vien tik tautiniais 
pagrindais nustatytais keliais. Sveikinu tamstą, brangusis ko
lega, ir atsiprašau, kad iki šiol nepasitikėdamas klausydavausi 
tamstos įrodymų ir skeptiškai žiūrėdavau į tamstos šioj srity 
dirbamus darbus.

Priėjęs prie Mailiaus, senas profesorius meiliai jį apkabino 
ir nuoširdžiai pabučiavo.

— Dėkingas tamstai, gerbiamas profesoriau, už nuoširdų 
sveikinimą, tačiau šio nuostabaus atradimo kaltininku ne vien 
tik save laikau. Kitu šio kultūrinio laimėjimo kaltininku yra ir 
šis jaunas mokslo bendradarbis, dėl kurio pastabumo pavyko 
surasti antrą originališkos senovės lietuvių rašybos pavyzdį, — 
tarė Mailius, privesdamas Vytautą prie profesoriaus.

— Sveikinu ir tamstą, jaunasai mokslo bendradarbi, tokiu 
dideliu laimikiu pirmuose mokslinio bendradarbiavimo žings
niuose. Linkiu tamstai būti tikru paslaptingosios lietuvių tautos 
praeities tyrimo mokslo bendradarbiu, paaukoti jam visas savo 
jaunąsias jėgas ir dar didesniu pasisekimu dirbti! — kalbėjo pro
fesorius, sveikindamas ir bučiuodamas paraudusį ir sumišusį 
Vytautą.

Nereikia daug aiškinti, norint pabrėžti, ką jautė karštas 
Lietuvos istorijos mylėtojas Vytautas, taip netikėtai tapęs didelio 
mokslinio laimėjimo kaltininku. Sumišęs stovėjo ir pats neti
kėjo, kad ir jis yra šį tą naudinga lietuvių tautos garbei padaręs.

Mokslininkai ir Vytautas per pusryčius linksmai šnekėjosi 
apie tą svarbų atradimą. Vien tik ir buvo minimi senoviški ir 
originališki lietuvių raštaženkliai ir paslaptingas „Mortus — die
vų tarnas“, seniausias lietuvių rašytojas.

— O ką daugiau sako tasai akmenyje iškaltas užrašas. Juk 
ten ne vien tik Mortaus vardas minimas. Ten dar kažin kas 
buvo* iškalta? — teiravosi Vytautas.

— Tikrai, — pastebėjo profesorius, — įdomu, ką šituo savo 
iškaltu akmeny užrašu norėjo pasakyti Mortus — dievų tarnas. 
Kuriam reikalui jis akmenyje iškalė tąjį užrašą?

Tasai klausimas sudomino visus. Ilgai tyrinėjo akmenyje 
rastų ženklų nuorašą, bet užrašo minties neišsprendė. Po pus
ryčių dar kartą visi nuvyko prie to akmens. Vėl Mailius sten
gėsi iš nudilusių ženklų liekanų įskaityti visą užrašą ir suprasti 
jo turinį. Bet veltui. Amžiai jau buvo visai išdildę akmenyje 
iškaltus ženklus, tik kiek aiškiau buvo galima įskaityti kelis 
atskirų žodžių skiemenis:

M . rtus die . . tar.......................
. emav . . er . ūno . o . . . emy

Mailius garsiai perskaitė užrašą ir liūdnai prabilo:
— Daugiau nieko nebegalima įskaityti, viskas jau yra išdilę.
— Pabandysime spręsti šio užrašo turinį iš rašto likučių! — 

nekantravo susidomėjęs šiuo atradimu profesorius. Visi ėmėsi 
tą įdomią praeities laikų mįslę spręsti.

— Aišku, kad šiame užraše Mortus — dievų tarnas, kurio 
vardą lengvai iškaitome, dar Kernavę pamini, — apsidžiaugė 
profesorius. Štai, beveik visas to garsaus senovės miesto pava
dinimas yra išlikęs akmenyje. (K) . . ernav . (e), tai tikrai 
Kernavė yra minima.
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— Ką čia ir kalbėti: čia visai svei
kas daiktas ir tai gali sugesti, — pa
reiškė Plunksna. Staiga ji stvėrėsi 
už kojų ir sukliko:

— Ai, ai, ai. Mano kojos, mano 
reumatas. Och, och.

Kiek atsigavus ji pasiaiškino:
— Žinot, gavau reumatizmą. Bū

tinai reikia rašalo vonių ir nuolati
nių pasivaikščiojimų balto popieriaus 
takeliais, o čia... — ji desperatiškai 
pamojo aplink, — urvas, niekas dau
giau. Na, nejaugi jūs nieko nera
dote? — kreipėsi ji į paneles Nau
jas Mintis.

— Ak, kad tik mes tą slaptažodį 
surastume, — atsiduso Naujos Min
tys, — taip būtų miela savo naujas 
sukneles pasauliui parodyti. Na, 
eime, — patraukė viena kitą ir visos 
Naujos Mintys nuskubėjo prie di
džiulio žodyno, kurį ėmėsi skubiai 
vartyti kažko ieškodamos. Tuo tar
pu ponia Plunksna ir ponas Foto 
Aparatas drauge dūsavo.

Aš visiškai nieko nesupratau ir 
prašiau poną Foto Aparatą bent kiek 
paaiškinti. Ir ponas Foto Aparatas, 
nuolat pertraukiamas ponios Plunks
nos dejonių: „Man būtinai reikia ra
šalo vonių. Ar ne tiesa? Ak, ak, aš 
nelaiminga“, papasakojo, kad juos 
štai visus: jį patį, jo dukteris pane
les Fotografijas, ponią Plunksną ir 
paneles Naujas Mintis Onutė uždarė 
į stalčių ir, atrodo, kad ji čia juos 
visus ir numarint pasiruošus.

— Ir aš dar norėčiau pagyventi, 
pamatyti pievų, laukų ir pasaulio, — 
užbaigė Foto Aparatas, — bet svar

biausia, tai mano dukros, kurių sva
jonė išgarsėti, patekti į laikraščius. 
Jų tarpe yra keletas, visai negiriant, 
gražių, tiesiog puikių, mergiočių ir į 
laikraščius jas tikriausia priimtų, 
bet niekaip negalime iš to stalčiaus 
išsikrapštyti. Žinome, kad yra vie
nas toks slaptažodis, nuo kurio atsi
veria akys ir širdys ir jei jį rastu
me. . .

— Dėde, Tetule, — staiga sušuko 
Naujos Mintys, — mes radom naują 
žodį. Gal tai tas?

— Kas? kur? parodykit! — supuo
lė visi, net panelės Fotografijos mė
gino iškišt savo karpytas galvytes iš 
albumo. Pasidarė toks sąmyšis ir 
trukšmas, jog aš pasistengiau pasi-* 

traukti į kampą, kad tie nenuora
mos ko gero manęs pačios nesutryp
tų. Kas ten per žodis buvo, aš neiš
girdau, tik, matyti, tai buvo tas tik
rasis, nes staiga į stalčių pasipylė 
didžiausia šviesos srovė ir pasirodė 
Onutės veidukas. Pažvelgus į stal
čiaus vidų ji sušuko:

— Dievuliau, juos aš gi visai bu
vau pamiršus. Ak, čia ir mano varg
šas foto aparatas, koks tu apdulkė
jęs. . . ir fotografijos. .. štai kur ir 
plunksna.

Ji vieną po kito iškilnojo visą liūd
nąją draugiją iš stalčiaus (dabar visi 
jie laimingi gaudė šviežų orą ir juo
kėsi patenkinti) ir atsivertus albumą 
ėmė rinkti fotografijas.

— O štai nesunku dar ir kitą žodį atspėti: (P) .. er.. (k) 
... ūno! — lėtai prabilo profesorius, sekdamas kito žodžio skie
menų likučius. Taip, tai iš tikrųjų dievo Perkūno vardas čia 
minimas. Ir jis, be abejo, su Kernavės pavadinimu yra surištas. 
Iš istorijos šaltinių žinome, kad Kernavėje tikrai yra buvusi 
dievo Perkūno šventykla!

— Visai tiksliai išsprendėte, gerbiamas profesoriau, — pa
brėžė Mailius. — Bet įdomu, kad dar vieno žodžio išlikę ženklai 
kažin kokį požemį mini!

Tačiau tik tiek mokslininkams pavyko iš Načiūnų akmenyje 
iškalto, bet per ilgus laikus išdilusio, užrašo liekanų įskaityti. 
Bet ir tie maži praeities pėdsakai senovės tyrinėtojų tarpe iškėlė 
daug naujų minčių ir klausimų.

— Šitos užrašų liekanos patiekia įdomių naujų uždavinių 
mūsų senovės tyrinėjimui, — pagaliau pabrėžė profesorius. — 
Jei tasai paslaptingasis Mortus — dievų tarnas tikrai čia mini 
Kernavės Perkūno šventyklą, tai jos pėdsakai ten tikrai turi 
būti. Suradę šiuos pėdsakus, gal atspėsime ir kitas užrašo min
tis. Taigi važiuojame į Kernavę, kolega!

— Važiuojame! — pritarė asistentas.
Ir mokslininkai, grįžę į kaimą, pradėjo rengtis į kelionę.
Vytautas su pavydu žiūrėjo į mokslininkų pasirengimą ke

liauti. Patyręs tiek laimės, tapęs didelio moksliško laimėjimo 
kaltininku, Vytautas buvo paniuręs. Gailėjosi, kad, štai, moks
lininkai dar ir toliau seks nuostabias lietuvių praeities paslaptis, 
o jis vėl liks vienas. Jis taip norėjo daugiau nebesiskirti nuo 
mokslininkų ir keliauti su jais drauge į Kernavę ir ten daly
vauti jų tyrinėjimuose. Net ašaros pasirodė jo akyse ir jis giliai 
atsiduso, bet pareikšti savo norus nedrįso.

Netikėtai pažvelgęs į Vytautą, Mailius suprato Vytauto ne
rimo priežastį.

— Ar nenorėtum kartu su mumis vykti, brangus Vytaute?
— paklausė Mailius.

— Labai norėčiau! — nedrąsiai atsakė Vytautas.
— Labai gerai! — sutiko ir profesorius.
— Nuo šios dienos mūsų ekspedicija padidėjo dar vienu 

ųiokslo bendradarbiu. Prašau rengtis į kelionę... bet tik anks
čiau paprašysime tėvelių sutikimo?

Kreipdamasis į seną Lapiną ir šeimininkę, profesorius pra
dėjo jų prašyti leisti kartu su jais kelioms dienoms Vytautą. 
Tėvai mielai sutiko, ir Vytautas greitai pasirengė į kelionę.

Netrukus paprastas kaimiškas vežimėlis su mokslininkais ir 
Vytautu jau tratėjo siauru lauko keleliu į rytus, kur visus ke
liaujančius viliojo tolimos Kernavės ir seniausiojo lietuvių ra
šytojo „Mortaus — dievų tarno“ paslaptis.

(Kitame numery — skyrius „Drauge su mokslininkais“. 
Įdomus prof. Kalniečio paaiškinimai apie senovės lietuvių kul
tūrą ir paminklus, kuriuos aplankė pakeliui į Kernavę).

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nors ir labai prityręs stovyklautojas būtumei, tinkamai 

pasiruošti tautinei stovyklai be knygos
„KAIP STOVYKLAUTI“ 

negalėsi, nes ši knyga — tikra stovyklavimo enciklopedija.
308 puslapiai teksto, o piešinių ir nuotraukų net 356!
SKAUTIŠKŲ REIKMENIŲ TIEKIMO SKYRIUS UŽ 5 Lt 

ŠIĄ KNYGĄ tuojau pasiųs.

■ 34 ■
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— Na, reikia pripažinti, jos visai 
nebjaurios, — nusprendė Onutė. — 
Jas reikia tikrai laikraščiui pasiųsti.

— Mus siųs, mes keliausim! — su
šuko panelės Fotografijos. Jos buvo 
be galo laimingos, kai jas sodino į 
balto voko vagoną. O kada Onutė 
nupirko joms bilietą už 30 centų ir 
prilipdė jį ant baltojo vagono sienos 
(aišku tam, kad neprityrusios ke
liautojos to bilieto kur nepamestų), 
panelės Fotografijos beveik verkė 
iš džiaugsmo. Nėra ko nė stebėtis. 
Štai tas rimtas dėdė Foto Aparatas, 
stebėdamas dukterų laimę, šluostėsi 
džiaugsmo ašaras, o ką jau kalbėt 
apie margaspalves Naujas Mintis ir 
jautriąją ponią Plunksną. Jos visos 
kartu juokėsi, verkė, mosavo išva
žiuojančioms ir šaukė:

— Laimingos kelionės. Tik neper- 
šalkit. Tik neiškriskit. Iki greito pa
simatymo. Ryt ar poryt ir mes va
žiuojam.

Jos taip šaukė, nes matė, kad 
Onutė pasitiesė ant stalo balto po
pieriaus lakštą ir tarė:

— Kaip keista, bet man kyla tiek 
Naujų Minčių, reikia jas visas su
rašyti, o ryt ir išsiunčiu. Eik šen, 
plunksnele. Tik prašom truputį 
greičiau judintis. .. Peržiūrėsiu dar 
ir kitus stalčius: gal ir ten yra kas 
naudingo? — ir Onutė ėmė greitai 
vedžioti ponią Plunksną popieriuje.

Bet čia jau man buvo per daug. 
Negana, kad per tą visą draugiją 
vyrui musėms tinklo nenumezgiau, 
bet, svarbiausia, tas viskas man be 
galo nervus paveikė. Judėjimas, riks
mas, tos visos absurdiškos kelionės. 
Būta ko džiaugtis! O svarbiausia, tai 
kad pati Onutė visiškai pasikeitė. 
Jau aišku, kad kai žmogus ima ju
dėti, tvarkytis, o ypač kai prie jo 
kažkokios Naujos Mintys prisikabi
na, tai jau visiems voratinkliams su 
vorais gyvenimo nebėra. Taigi ir iš- 
sikėlėm dar tą patį vakarą. Bet tu 
man taip imk nuo vieno žodžio ir 
pasikeisk. Koks gi ten galėjo būt tas 
slaptažodis?—užbaigė vorienė, megz- 
dama paskutinę akutę.

Vorienės pasaka tuo ir baigėsi. O 
aš dar norėčiau sužinoti porą dalykų. 
Pirmiausia, aišku, koks buvo tas 
slaptažodis? O antra, tai ar pas ta
ve, sese, kartais nėra tokių stalčiuo
se uždarytų ir raudančių panelių Fo
tografijų ir panelių Naujų Minčių, 
kurios mielai parodytų pasauliui sa
vo karpytas galvutes ir naujas suk
neles. O taip pat, kaip gyvena tavo 
plunksna ar pieštukas? Ar tik jie 
negavo reumatizmo? Man rodos, 
jiems būtų labai sveika pažaisti te
nisą ar „šuniukus“ baltoje popierio 
aikštelėje. O trečia (tą aš mielai pa
braukčiau dviem brūkšniais) noriu

Skautė taupi
arba Trijų Sudėvėtų Suknelių, gyv.

(ir vargstančių) vienam spintos 
kampe,

PRAŠYMAS
Miela Panele Birute,

Mes, žemiau pasirašiusios Tamstos tarnaitės ir valdinės, drįstame 
kreiptis į Tamstą. Mes esame dabar Tamstai nusibodusios, negražios ir 
suplyšusios, į spintos kampą sukištos. Tačiau, norėdamos įrodyti, kad ne
same jau tokios niekam tikusios, siūlomę kiekviena Tamstai po vieną pro
jektą, kuris padėtų Jūsų Malonei sutaupyti keletą litų (tautinei stovyklai, 
sakysim), o mus išvaduotų iš tos liūdnos padėties (pasakysim visai atvirai — 
spintos kampas taip pat būtų patenkintas mūsų atsikratęs).

Pirmosios Suknelės pasiūlymas: „Mano alkūnės kiauros ir šonai su
lopyti (prašau tik pažvelgti į mano atvaizdą (1 pav. I), o ir siūlės gerokai 
išsitampiusios. Bet, kaip Tamsta matai (2 pav. I), aš galiu virsti visai dailia 
berankove suknute ir — jeigu Jūs dar turite tinkamos spalvos bliuskutę ir 
keletą gražių guzikų — per porą valandų iš manęs padarysite jaunuolę“.

Antrosios Suknelės pasiūlymas: „Aš atrodau dar beviltiškiau: kiaura 
ir guzikai ištrūkinėję (1 pav. II). Tačiau, mano projektu, aš galiu tapti visai 
gražia, net puošnia, suknute, ypač kai Tamsta teiksies mane ir prie manęs 
priderintą bliuskutę dailiai išsiuvinėti (2 pav. II).

Trečiosios Suknelės pasiūlymas: „Aš, Tamstos languotoji vasarinė 
Suknelė, po plovimo beviltiškai susitraukusi. Bet iš manęs išeis puikus 
rūbelis Tamstos sesutei“. (2 pav. III).

Taigi, kaip matote, mes dar galime būti naudingos, ir, jei Tamsta su 
mūsų projektais sutiksi, liksime Tamstai ištikimos iki paskutinės savo 
siūlės.

Priedas: 1. Mūsų atvaizdai dabar ir
2. Mes ateity. Su pagarba

TRYS SUPLYŠUSIOS SUKNELES.

priminti, kad visi tavo keliauninkai 
ir sportininkai (p. .p. Rašiniai, Pieši
niai, panelės Fotografijos, Mintelės 
— didelės ar mažos), jei jie nori pa
matyti pasaulį ir save pasauliui pa
rodyti, kuo skubiausia tevažiuoja į 
Kauną, Nepriklausomybės a. 4 Nr. 
„Skautei“. Juos aš labai maloniai 
priimsiu. Na, o blogiausiu atveju, jie 
čia turės pilną išlaikymą iki gyveni
mo galo mano violetinėje papkėje. 
Laukiu. Iki pasimatymo!

Ta sesė, kuri šitą skyrių veda.

Lietuvos skaučių seserijos vyriau
sios vadijos propagandos skyriaus su
ruošto foto konkurso „Skautė stovyk
loje“ rezultatus paskelbsime kitame 
numeryje.

DĖL NAUJOS SKAUČIŲ UNIFOR
MOS, PATYRIMO LAIPSNIŲ PRO
GRAMŲ IR BŪDINGŲ TAUTINIŲ •

RŪBŲ.
Naujos skautės uniformos smulkų 

aprašymą su piešiniu rasite 1937 m. 
„Vadovės“ 3 numeryje. Tik uniformos 
aprašyme nepasakyta, kokios spalvos 
yra išeiginis (paradinis) sijonėlis. Jis 
turi būti tamsiai mėlynos spalvos, kaip 
ir buvo. Ten pat yra paskelbtos ir nau
jos skautės patyrimo laipsnių progra
mos.

O būdingų įvairioms Lietuvos sri
tims tautinių rūbų aprašymai bus įdė
ti greit išeisiančiam 1938-tų metų „Va
dovės“ 1-me numeryje.

Skubėkite užsiprenumeruoti „Va
dovę“. Metams 2 lt. Atskiro numerio 
kaina 60 et.

■ 35 ■
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ŠIO SKYRIAUS BENDRADARBIUS PRAŠOME:

• Rašyti ne apie kasdieninio gyveninio 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 mė
nesio numeriui korespondencijos redakciją turi pasiekti ne vėliau, kaip 5 d., 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.

Brolijoj
RUOŠIAMOS PASKIRŲ SKAUTŲ VEIKIMUI TVARKYTI 

TAISYKLĖS.
Skautų brolijoje yra skautų, kurie negali dalyvauti skau

tiškame darbe vien tik dėl to, kad gyvenamojoj apylinkėj nėra 
skautų vieneto.

Brolijos vyriausioji vadija parengė paskirų skautų veiki
mo taisyklių projektą, kurį išsiuntinėjo tuntininkams ir vie
tininkams susipažinti ir pareikšti savo pageidavimus. Netru
kus šios paskirų skautų veikimui tvarkyti taisyklės bus ir pa
skelbtos. Taip pat bus paskelbtos ir skautų atostogoms tvar
kyti taisyklės.

PARUOŠTAS SKAUTŲ UNIFORMOS APRAŠYMAS.
Skautų uniformos aprašymas buvo atspausdintas brolijos 

senajame statute — reguliamine (1930 metų). Ši knyga jau 

senai išsibaigė. Be to, kai kurie ten paskelbtos uniformos da
lykai paskiau buvo pakeisti. Dėl to skautai, nesant uniformos 
aprašymo ir brėžinių, pasisiūdina nevienodas uniformas. No
rint to išvengti, paruoštas dabartinės uniformos aprašymas ir 
brėžiniai ir visa tai artimiausiu laiku bus paskelbta skautams 
žinoti.

RUOŠIAMASI PABALTĖS VALSTYBIŲ SKAUTŲ VADŲ 
SUVAŽIAVIMUI.

Numatoma, kad netrukus Estijoje, kuri šiais metais rū
pinasi Pabaltės valstybių skautų bendradarbiavimo organizavi
mu, įvyks Estijos, Latvijos ir Lietuvos skautų vadovų pasita
rimas. Brolijos vyriausioji vadija dabar ruošiasi šiam suva
žiavimui.

Skautų ir skaučių tuntuose

KAUNO AUŠROS SKAUTŲ TUNTAS.
Įsirengsime savo prieplauką.
Pereitųjų metų pabaigoje žy

miai pasikeitė kunig. Birutės jū
ros skautų laivo vadovybės su
dėtis. Į karo mokyklą įstojo at
likti karinės prievolės laivo va
das psktn. V. Švedas, vyr. valt. 
B. Stundžia ir dar du skautai. 
Dabar laivui vadovauja vyr. valt. 
V. Petukauskas, kuris ilgesnį 
laiką plaukiojo „Lietuvos — Bal
tijos Loydo“ laive „Mariampo- 
lė“, laivo vado pavaduotoju yra 
vyr. valt. V. Šarauskas ir adju
tantu jūrų sk. R. Rutkauskas. 
Išėjus 4 laivo skautams vado
vams į kariuomenę, kurį laiką 
laivui buvo sunkiau veikti, bet 
dabar veikimas vėl suaktyvėjo. 
Buvo surengtas vakaras, kuris 
davė pelno. Šiais metais numa
toma pasistatyti sau prieplauką. 
Taip pat ruošiamasi tautinei sto
vyklai. Turint prityrusį laivo va
dą, norima dar daugiau pasispe- 
cializuoti jūrininkystėje.

B. S. Jūrunas.
Sanitariniai kursai.

Kauno Aušros tunto XII 
„Dievaičio Perkūno“ draugovės 
iniciatyva Kauno rajono vadija 

surengė 45 vai. sanitarinius kur
sus, kurie prasidėjo š. m. sau
sio mėn. 17 d. Kursams vado
vauja dr. V. Kauza, o juose lek
toriau j a dar apie 15 įvairių Kau
no gydytojų. Kursai vyksta Kau
no miesto centrinės ugniagesių 
komandos rūmuose (Kaunas, 
Nemuno g. 2). Paskaitos vyks 3 
kartus per savaitę po 2 vai. kas
dien tarp 19—21 vai. ir kursai 
užtruks iki š. m. kovo mėn. pra
džios. Baigusiems ir išlaikiu
siems kursų egzaminus bus iš
duodami atitinkami pažymėjimai.

Šis tas iš maironiečių gyvenimo.
Neseniai draugovėje pasibai

gė skydo konkursas, kurį gavo
me iš mūsų bičiulių Latvijoje 
M. ir A. Bušmeisterių. Jis turė
jo konkurso būdu tekti tai skil
čiai, kuri pasirodys darbščiau
sia ir pavyzdingiausia. Ši laimė 
nusišypsojo „žirgams“, kurie lai
mėjo pirmą vietą ir kartu kon
kursą. Antrąją teko pasitenkinti 
„gaidžiams“.

Šalia konkursų skautai neuž
miršta ir tautinės stovyklos, ku
riai uoliai rengiasi ir nori tin
kamai pasirodyti. Todėl darbas 

virte verda. Darom įvairių sto
vyklos ir angų projektus bei 
modelius.

Taip pat neužmirštame ir 
taupymo. Jau esam sutaupę per 
80 litų ir dabar dar mūsų glo
bėjo sktn. Kizlaičio pastangomis 
nupirkta taupymo ženklelių už 
130 litų, nes norim visi daly
vauti drauge su kitais tautinėje 
stovykloje.

Dirbdami neužmirštam ir 
sporto. Neseniai dar buvo su
ruoštas tarp draugovės skautų 
stalo teniso turnyras. Čia pir
muoju atsistojo sklt. M. Olšaus
kas, o antruoju K. Rudminas.

Truputį dar pasiruošę ban
dėm pamėginti savo jėgas su ki
tomis draugovėmis. Suruošėme 
turnyrą tarp VI-os „Kęstučio“,

KAUNO ŠANČIŲ SKAUTŲ TUNTAS.

Kursai pasiruošti tautinei 
stovyklai

Sausio mėn. 9 d. įvyko II tau
tinei stovyklai pasiruošti kursų 
antras periodas. Šį kartą jau 
smulkiai ir tiksliai vienetų vadai 
buvo informuoti, kaip tuntas 
maitinsis, koks stovyklos mokes- 

XIII žydų skautų ir mūsų dr-vių. 
Kiekvieną atstovavo trys ge
riausi žaidėjai. Šiame turnyre 
pranašesni už kitus pasirodė mū
siškiai ir laimėjo pirmąją vietą. 
Antroji teko kęstutiečiams ir 
trečioji XIII žydų dr-vei. Mūsų 
pergalę nulėmė sklt. M. Olšaus
kas ir sk. A. Čaplikas. Pirmasis 
iš 6-šių susitikimų nepralaimėjo 
nė vieno.

Be stalo teniso turnyro, dar 
tarp tų pačių draugovių suruo- 
šėm šachmatų turnyrą. Pirmąją 
vietą laimėjo XIII žydų skautų 
dr-vė, antrą — maironiečiai ir 
trečią — kęstutiečiai.

Visos rungtynės praėjo sklan
džiai, mūsų globėjui sktn. V. 
Kizlaičiui vadovaujant.

Gaidys.

tis, kaip stovyklaus jaun. skau
tai. Išaiškinti inventoriumi apsi
rūpinimo, stovyklų įrengimo ir 
papuošimo klausimai, nurodyta, 
kaip vienetai turės dalyvauti 
varžybose, eitynėse ir pasirody
muose. Taip pat buvo nurodyta, 
kokie turės būti santykiai su 
užsieniečiais.
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Buvusiam I-sios dr. J. Basanavičiaus vardo skautų 
draugovės draugininkui vyr. sklt.

STASIUI VAŠKELIUI, 
netekusiam mylimos sesutės, reiškia brolišką užuojautą.

Utenos valstyb. gimnazijos skautės ir skautai.

Šančių skautų tunto IV „Šarūno“ d-vės sk. vyčiui 
vyr. skilt.

RINDINUI VLADUI,
mirus jo mylimai mamytei, reiškia užuojautą

Draugininkas ir skautai.

Kursai praėjo ypatingai ge
roj nuotaikoj. Vienetai rodo la
bai daug sumanumo ir ruošiasi 
pilnu tempu. Kursus pravedė 
sktn. Matonis, mok. sk. vytis Pa
žėra ir psktn. Gružauskas.

Kviečiame į nepriklausomybės 
sukakčių minėjimą.

Vasario mėn. 19 d. 15 vai. IV 
„Šarūno“ dr-vė 17 pradž. mo
kyklos salėje (V-ji Kranto g-vė) 
ruošia 20 metų nepriklausomy
bės minėjimą. Kviečia tą dieną 
dalyvauti ne tik skautus, bet ir 
jų bičiulius.

Sk. vytis Žvanga.

Domimės aviacija.

Šančių dr-o J. Basanavičiaus 
vardo draugovėje neseniai įsi
kūrė dvi oro skautų skiltys. Kol 
pas mus Lietuvoje dar nėra oro 
skautų, šios skiltys traktuojamos 
kaip ir kitos, tik leidžiama tose 
skiltyse esantiems skautams gi
lintis savo specialybėje. Tuo rei
kalu dr-vės vadovybė jau krei
pėsi į savo tuntą, prašydama ši 
reikalą juridiškai sutvarkyti ir

KLAIPĖDOS SKAUTŲ TUNTAS.
Alio, alio! Skuodo mažiukai 

kalba.
Nemanykit, brangieji skaity

tojai, kad jei mes tylime, tai 
nieko ir neveikiame. Ne! Mes 
judam, krutam, kiek galėdami. 
Kas savaitę darom •sueigas. Ne
užmiršome ir šiemet savo senos 
tradicijos: Kūčių vakarą aplan
kėme su eglaitėmis ir savo ma
žomis dovanėlėmis keletą netur

MAŽEIKIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Steigiame skrajojantį teatrą.

Mažeikių jūros skautų Vy
tauto Didžiojo laivas nutarė 
įsteigti skautišką teatrą, kuris 
aplankytų visą apskritį. Pelną 
skirti tautinei stovyklai. Anks
čiau, 1930—33 metais, skautiškas 
teatras turėjo gerą pasisekimą ir 
būdavo laukiamas atvykstant. 

parūpinti vadą — tos srities spe
cialistą. Oro skautai jau spėjo 
puikiai užsirekomenduoti: per 
1938.1.8 d. įvykusį dr-vės vaka
rą surengė aviomodelių paro
dėlę, kuria svečiai gyvai domė
josi ir nemaža suaukojo būsi
miems aviatoriams. Ypač gražiai 
puošė spalvotų šviesų spindu
liuose didžiulis aviomodelis va
karo salę.

Pats vakaras taip pat pasi
žymėjo nekasdieniškumu. Buvo 
statoma Vyt. Bičiūno pantomima 
„Gedimino sapnas“, kurią pats 
autorius ir režisavo. Muzika vy
kusiai sukonstruota p. Gylendo. 
Pantomimos žanras, tiesa, ne 
naujenybė, bet nūdien pas mus 
nėra populiarus. Šiuo žanru bu
vo susidomėta dėl tautinės sto
vyklos, nes pantomimą, kaip ir 
baletą, gali suprasti įvairių tau
tų žmonės. Šią pantomimą, šiek 
tiek pataisius istorinės perspek
tyvos požiūriu, galima būtų drą
siai parodyti ir vasarą tautinėje 
stovykloje.

Dr-vės globėju yra mokyt. 
VI. Pažėra, o jai vadovauja stud. 
T. Vaitelis. Atžala.

tingų šeimų. Kalėdų I-mą dieną 
suruošėme visai mokyklai eglu
tę su skautiška programa. Da
bar ruošiamės iškilmingai pa
minėti 20 m. Nepriklausomybės 
šventę. 21 skautukas-kė pasi
puoš raudonais ir geltonais kak
laryšiais. Manome dalyvauti ir 
tautinėje stovykloje. Jai smar
kiai ruošiamės ir taupome.

Kregždutė.

Tikimasi, kad ir dabar tinkamai 
pasirodys.

Turime savo būklą.
Vienetas turi savo būklą, ku

riuo tinkamai naudojasi, nes 
būklan pareina keliolika laik
raščių. Be „Skautų Aido“, skai
to daugelis ir savo paskirčiai ar
timus laikraščius: „Jūrą“, „Ka
rį“ ir kitus. J. Jūreivis.

RASEINIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
„Sakalai“ mėgsta spaudą.
Kelmės miesto skautų atski

roji „Sakalų“ skiltis be „Skautų 
Aido“ skaito ir prenumeruoja 
kitus laikraščius. „Lietuvos Ai
dą“ prenumeruoja 3 skautai, 
„Vakarus“ — 3, „Naująją Ro
muvą“ — 1, „Mūsų Kraštą“ — 4, 
„Jaunąją Kartą“ — 1, „Ūkinin
ko Patarėją“ — 3, „Darbą“ — 1. 
Kadangi beveik visi skilties 
skautai yra ugniagesiai, tai dau
gelis skaito „Ugniagesį“. Iš to 
matome, kad „Sakalai“ yra 
smarkiai susidomėję spauda.

Viadukas.

Klaipėdos atvadavimo sukaktis 
patys minėjome ir kitiems mi

nėti padėjome.
Sausio mėn. 15 d. Kelmės Dr. 

J. Basanavičiaus vardo dr-vė ir 
atskiroji miesto skautų „Saka
lų“ skiltis progimnazijoje minė
jo Klaipėdos atvadavimo 15 m 
sukaktį. Pradėjus minėjimą, Dr

ROKIŠKIO SKAUTŲ TUNTAS.
Mes „Skautų Aidą“ skaitome 

visi.
Panemunėlio kunig. J. Kate

lės vardo draugovės sueigoje, 
įvykusioje š. m. sausio mėnesio 
14 d., tarp kitko kalbėta ir „Sk. 
Aido“ platinimo reikalu. Pasiro-

ŠAKIŲ SKAUTŲ
600 litų pelno iš vieno vakaro!

Š. m. sausio mėn. 8 d. Sakių 
„Žiburio“ gimnazijos salėje įvy
ko skautų d-ro V. Kudirkos 
vardo ir skaučių „Birutės“ drau
govių didelis vakaras. Buvo vai
dinama 3-jų veiksmų veikalas 
„Buities sonata“, kurį režisavo 
skaučių globėja mokyt. A. Dra
gūnaitė. Vaidinime ypač gražiai 
pasireiškė šie skautai: M. Naujo- 
kaitytė, V. Petraitis, G. Stanai- 
tytė ir A Grybinas. Mokyt. A. 
Vaitkevičiaus vadovaujamas sty
gų orkestrėlis pagrojo keletą 
muzikos dalykėlių. Be to, labai 

J. Basanavičiaus dr-vės draugi
ninkas mokyt. Ed. Streikus tarė 
žodį, pabrėždamas Klaipėdos 
krašto reikšmę Lietuvai. Pro
gimnazijos direktorius J. Slieso- 
raitis savo kalboje pasidžiaugė 
didėjančiomis skautų eilėmis ir 
pažadėjo visomis išgalėmis rem
ti skautiškąją veiklą. „Sakalų“ 
skilties paskilt. Br. Žolpys kal
bėjo apie skautų ideologiją ir 
Klaipėdos atvadavimą. Po to se
kė meninė ir linksmoji dalis. Mi
nėjime dalyvavo ir sesės skau
tės birutietės.

Sausio mėn. 16 d. vietos kino 
teatro salėje įvyko organizacijų 
suruoštas Klaipėdos atvadavimo 
sukakčių minėjimas, kuriame 
dalyvavo ir daug skautų. „Bi
rutės“ d-vės adjutante Br. Gru- 
šeckaitė skaitė referatą „Mažoji 
Lietuva“, o draugininke mokyt. 
Rimaitė - Mockienė — paskaitą 
tema: „Klaipėdos kraštas istori
jos šviesoje“. Viadukas.

do, kad šiemet „Skautų Aidą“ 
skaito visi draugovės skautai. 
Be to, mūsų skudutininkai uoliai 
mokosi, ir jau pagriežia net 5 
puikius dalykėlius.

Satekšnos sūnus.

VIETININKIJA.
įdomus buvo skautiškas laužas, 
kurį ypatingai įspūdingą padarė 
„kiniečiai“, atkeliavę pas mūsų 
skautukus. Gražiai buvo pasiro
dyta ir su tautiškais šokiais, ku
riuos skautes gražiai šokti išmo
kė skautė M. Namikaitė. Sis va
karas labai gerai pavyko ir ja
me labai gausiai atsilankė Sakių 
miesto ir apylinkių visuomenė. 
Vakaro pelną, kurio gauta 600 
litų, dalinamės pusiau ir skiria
me tautinių stovyklų reikalams.

Šį vakarą ruošiant daugiau
siai pasidarbavo globėja A. Dra
gūnaitė, d-ro V. Kudirkos dr-vės

■ 37 ■

13



IIIIISIS Robert Hohlbaum

Senasis dirigentas Jonas Strausas 
stovėjo viduryje savo miegamojo su 
dirigento lazdele rankoje ir mėgino 
diriguoti nematomam orkestrui. Ne
sisekė! Porą kartų sujudėjusi nusviro 
podagros nukamuota ranka ir dau
giau nekilo. Lygiai kaip prieš tris 
savaites, didžiojo koncerto metu. Ir 
lyg tyčia, — vos įpusėjus gražiau
siąjį valsą. Orkestras dar porą taktų 
grojo, paskui nutilo ir tik žiūrėjo į jį. 
Buvo tokia gėda — nors į žemę 
lįsk! Ir kai po to jis, pasistatęs ap
siausto apikaklę ir užsimaukšlinęs 
ant akių skrybėlę, išsėlino, girdėjo 
kalbant:

— Taip, taip, paseno jau Štrausas!
Kažkokia ponia, su lornete prie 

akių, kraipydama krinoliną atsakė:
— Tiesą Tamsta sakai. Doma- 

jeris turi pasidairyti, kad rastų, kuo 
jį pakeisti. Kitaip — sudie gražieji 
koncertai!

Pakeisti! — lyg peiliu pervėrė se
najam Štrausui širdį.

Palaukit, dar ne taip greit.
Ir vėl bandė senelis kelti ranką. 

Turi jį dar klausyti, po šimts pypkių!
Deja ... Iš lūpų išsiveržė skausmo 

aimana. Lazdelė iškrito iš rankos.
Valandėlę atsidėjęs į ją žiūrėjo, 

paskui iš lėto pasilenkė, kairiąja ran
ka pakėlė ir, laikydamas prieš langą, 
gėrėjosi. Graži ji buvo, gražutė! Bliz
gėjo rankenos sidabras, švelniai ty
vuliavo saulės nušviestas dramblio 
kaulas. Ir tuomet ji taip skaisčiai ir 
pavasariškai blizgėjo, tuomet, di
džiausio jo triumfo dieną! Koncertui 
pasibaigus atėjo delegacija su bur
mistru pryšakyje, ir miesto vardu 

įteikė brangią dirigento lazdelę lin
kėdami, kad ilgai dar ja mosuotų sa
vo gimtojo miesto garbei ir džiaugs
mui!

Ilgai dar!
Praėjo vos pora metų. Žmona tada 

dar tebebuvo gyva, Šani lankė gim
naziją. O šiandie .. .

Apsidairė senasis Štrausas, pažiū
rėjo pro praviras duris į kitus kam
barius. Ir nukrėtė jį šaltis. Vienui 
vienas jis buvo dideliam bute. Vienui 
vienas! Žmona .. . Negerai jis su ja 
elgėsi. Žinoma, ji buvo kalta. Bet 
trupučiuką, trupučiuką ir jis. Anks
čiau jis niekad nebuvo tai pripaži
nęs. Tik šiandie jis tai suprato, 
šiandie pirmą kart. Gera ji buvo mo
teris. Patrintų šiandie ji jam ranką, 
karštą kompresą uždėtų. Taip, ji bū
tų tai padariusi.

Bet ji jau mirus. Tiesa, dar vienas 
jam buvo likęs. Tas, kuris dabar tik
rai galėtų prie jo būti. Nereiktų pa
čiam lenktis lazdelės. Šani tikrai 
ją būtų pakėlęs. Dirigento lazdelę... 
Ne! — senukas net pašoko.

Dėl tos lazdelės ir kilo visa ta isto
rija. Šani visada jos tykojo. Kai tik 
senukas ją parsinešė, kitą rytą jau 
nutvėrė ją Šani. Atsistojo prie lango 
ir ja, ta gražiąja lazdele, skėteriojo. 
Kaip greit jis galėjo ją sulaužyti! 
Tada tėvas drožė jam per ausį ir su
šuko:

— Išmesi daiktą, apie kurį nieko 
neišmanai!

Rodos, kas kitas tada buvo tuos 
žodžius ištaręs, — taip aiškiai ir griež
tai dabar jie skambėjo senajam^ 
Štrausui. Taip, tuomet viskas ir pra

sidėjo tą rytą. Paskui didžiausiąją 
laimę atsekė nelaimė. Dėl to, kad 
Šani buvo tikriausias asilas. Kai se
nasis Štrausas atsimindavo savo jau
nystę, turėdavo net _ užsimerkti — 
tiek tamsių vaizdų jį apnikdavo. Kas 
gi jis, iš tikro, buvo? Muzikantas 
elgeta, atsitiktinuose orkestrėliuose 
grojęs gatvės žiopliams, kad turėtų 
kąsnį ašakotos duonos. Godūs kole
gos jį išjuokdavo, kai jam kas nepa
vykdavo arba pavydėdavo, jei pasi
sekdavo. Mulkiai dirigentai, kurių 
galvose mažiau buvo, negu jo maža
jam pirštelyje, jį išnaudodavo ir nuo
lat aprėkdavo. Diduomenė į jį žiū
rėjo pro petį. Sieloj nuolatinė kan
čia ir nusivylimas — tokia buvo jo 
jaunystė. Ilgus metus taip jis bastė
si, kol staiga viskas taip pasikeitė, 
kad kiekvienas gatvės vaikėzas švil
pavo jo valsus, o publika, kur tik jį 
pamačiusi, kėlė ovacijas. Bet kuriam 
muzikui nušvinta tokia laimė? Vie
nam iš tūkstančių. Ir dėl to jis norė
jo savo Šanį nuo to apsaugoti. Gali
mas daiktas, kad Šaniui būtų geriau 
vykę: jis — garsiojo Štrauso sūnus! 
Bet ne, jis to negalėjo leisti. Jo sū
nus pats turėjo šį tą nuveikti, savo 
jėgomis. Šanio garbei turėjo tėvas 
prisipažinti, kad jis ne iš tų, kurie 
tėvo garsu dangstosi. O ne, jaunuo
lis buvo per daug išdidus ir užsispy
ręs. Savo jėgomis jis norėjo iškilti. 
Taip jis tėvui ir pasakė. O šis atkir
to:

— Gražu ir gera. Tik kam tau mu
zikantu būti? Žiūrėk, dėdė Ferdinan
das jaunas irgi smuikavo, net plau
kai, būdavo, šiaušiasi jo besiklausant. 
Paskui su vienu orkestru išvyko į 
Ameriką, bet ten ne griežė, o ranko
mis ir galva skynė sau kelią į gyve
nimą. Jam pavyko, ir su gražiu pi
nigu jis grįžo namo. Jis ir man pa
tarė: „Leisk, sako, Šanį studijuoti

draugininkas A. Gudaitis, vieti
ninko adjutantas K. Kasperavi
čius ir „Birutės“ dr-vės draugi
ninke A. Stanaitytė. Skautų rė

UKMERGĖS SKAUČIŲ TUNTAS.
Jaunosios skautės sušelpė ne

turtinguosius.
Anykščių jaunesniosios skau

tės Kalėdų švenčių proga surin
ko padėvėtus ir išaugtus drabu
žius. Juos išskalbusios ir gražiai 
sulopiusios paaukojo neturtin
goms šeimoms. Viso sušelpė 9 
šeimas. Gavusieji pašalpas nuo
širdžiai dėkojo.

Mūsų draugovėje yra trys

ŽAGARĖS SKAUTŲ VIETININKIJA.
Sušelpėme vargšus.

Ir šiais metais Kalėdų šven- 

mėja Milmantavičienė buvo su
ruošus! didelį bufetą, kuris 
skautams davė gana daug pelno.

Vytas Vytėnas.

skiltys, viso 24 skautės. Vado
vauja mokyt. S. Mačeikienė.

K. Juknevičiūtė.
Sektinas pavyzdys.

Ukmergės skaučių tunto 
„Gražines“ dr-vė įsigijo didįjį 
Vilniaus pasą ir priklijavo gana 
daug ženklelių. Pažymėtina, kad 
toji dr-vė yra veikliausia tunte. 
Dr-vei vadovauja energinga 
draugininke mokytoja vyr. skil- 
tininkė Angelė Sabaliauskaitė.

Skirmantė.

čių proga skautai ir skautės su
šelpė varguolius, nunešdami 

jiems valgomųjų dalykų, dra
bužių ir kt. Siame darbe ypa
tingai gražiai pasirodė skautės. 
O „Gražinos“ dr-vės visos 26 
skautės dalyvavo šiame kilniame 
darbe. Tai draugininkės psktn. 
E. Fišeraitės ryžtingas ir tikrą 
pasiaukojimą rodąs darbas.

Gyvos Kalėdų eglutės.
Švenčių proga „Gražinos“ ir 

„Dariaus-Girėno“ dr-vių draugi

Skautui vyčiui vyr. skilt.

VLADUI RINDINUI.

dėl mylimos motutės mirties gilią užuojautą reiškia

Sk. vytis skilt. Leop. Heiningas.

ninkai psktn. E. Fišeraitė ir vyr. 
skltn. A. Laurinavičius, nusive
dę savuosius skautus į miesto 
sedą, padarė sueigas, kartu pa
dabindami gyvas sodo eglutes 
tokiomis puošmenomis, kokiomis 
daugumas dabar puošia nukirs
tąsias. Ten pat skautai-ės gavo 
ir dovanėlių ir gražiai, gyvos 
gamtos prieglobstyje, pasilinks
mino. Sektina.
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techniką — pasaulis priklauso inži
nieriui. Kai jis bus inžinierius, ga
lės dirbti mano fabrike, o jei šis tas 
iš jo bus, kada nors visai jį paveldės.

O jaunuolis norėjo pro šį ateityje 
švytintį aukso kalną abejingai pra
eiti. Tol jis tėvą maldavo, kol šis 
pagaliau neiškentęs tarė:

— Gerai, patikrinsiu. Jei ką gali, 
tai žinokis!

Vieną vakarą jis padavė Šaniui 
smuiką. Ir jį paėmė toks pyktis, kad 
vos nesuskaldė smuiko į jo galvą. 
Nutvėrė, pakratė ir taip suriko, kad 
jaunuolis ėmė drebėti.

— Grok paskutinį mano valsą!
Jaunuolis pagrojo, Bet — šventoji 

motina Ona! Taip sudarkė švarius 
tonus, kad senukas vos bepažino sa
vo kūrinį. Tada tėvas ištraukė jam 
iš rankų smuiką ir suriko:

— Į politechnikumą! Dar džiaukis, 
kad tau praskina kelią. Man nebuvo 
taip lengva!

Šani įstojo į politechnikumą, bet 
ten išbuvęs tik pusę metų, dingo 
taip staiga, kad tėvas turėjo siųsti 
seklius jo ieškoti. Tada jis išgirdo, 
kad Šani smuikuoja kažkokiam or
kestrėlyje, tai vienam miestely, tai 
kitam, ir kad jau tikrai pasinešęs 
likti valkata. Tada senasis Štrausas 
numojo ranka ir nenorėjo daugiau 
apie jį galvoti. Bet tą pačią dieną 
jis pirmą kart pajuto podagrą.

Vėl nudiegė jam dešinę ranką. Tu
rėjo net kairiąja suimti ją ir laikyti, 
kol praėjo skausmai. Tada jis dar 
kartą apžiūrėjo savo baltąją lazdelę, 
įdėjo į juodą aksominį makštį. Kaip 
į karstą, — pagalvojo dėdamas. Šal
tas šiurpulys nukrėtė senį. Ar dar 
toli tas laikas, kada jį patį paguldys 
į kažką juodą? Bet niekas tada ne
bus su juo taip švelnus ir malonus, 
kaip dabar jis su šiuo negyvu daiktu.

Skersvėjis atidarė duris, ir jis pa
matė visą savo tuščią butą, kuriame 
vienui vienas gyveno. Vienui vie
nas! Pirmą kart jis dabar pastebėjo, 
koks tatai siaubingas žodis. Senasis 
Štrausas savo gyvenime ne dažnai 
būdavo vienas. Dabar jam tai buvo 
neįprasta. Lyg norėdamas bėgti nuo 
gresiančio pavojaus, pasiėmė iš spin
tos skrybėlę, lazdą ir išėjo.

Gatvėje lengviau jis atsiduso, kai 
pora pažįstamų draugiškai jį pasvei
kino, nepažįstamieji viens kitą stuk- 
čiojo ir šnabždėjo jo vardą.

Namai skendo lengvoj pavasario 
šviesoje. Senasis Štrausas pažiūrė
jo į skaisčią padange ir staiga paju
to keistą ilgesį ir norą skristi su bal
tu debesėliu per dangaus mėlynę. 
Siaura gatvelė suspaudė jam krūti
nę, ir jis dusdamas sustojo. Paskui, 
iškėlęs aukštai galvą, ryžosi išeiti į 
erdvesnę vietą.

Paskutiniai saulės spinduliai dažė 
Šonbruno rūmų stogus, kai senasis 
Štrausas pastebėjo, kad eina įprastu 
keliu į Hycingą. Ir sielvartas suspau
dė jam širdį, nes vėl skausmas nudie
gė reumatizmo apimtą ranką ir pri
minė, kad dar, gal būt, daug turės 
praeiti laiko, kol jis vėl galės diri
guoti savo valsus. Pagaliau — ar ga
lės dar kada?

Pažįstama aplinkuma švelniai jį 
ramino, blaškė sielvartą, lengvino 
žingsnį ir viliojo vis tolyn ir tolyn, 
ligi jis atsidūrė Bažnyčios aikštėje, 
skęstančioje vakaro prieblandoje. 
Aukštų Domajerio kazino parko me
džių linijos nyko pilkai violetinėje 
padangėje. Jonas Štrausas meiliai į 
tuos medžius žiūrėjo. Kai jis, dar 
visai jaunas smuikininkas, pirmą kar
tą čia grojo, jie buvo dar visai nedi
deli. Ir kai jam prieš porą metų įtei
kė garbingąją lazdelę, jų viršūnės ty
liai šlamėjo. Jonas Štrausas mylė
jo tą jų šlamėjimą, kuris harmonin
gai jungėsi su jo valsų garsais, lyg 
švelnus akompaniamentas. Ir dabar 
lengvas vakaro vėjelis judino jų la
pus, ir jis aiškiai girdėjo tylų ošimą. 
Lygiai taip jie šlamėdavo, lygiai taip 
visada, kai jis čia kitąsyk jų pavė
syje grodavo. Lygiai taip pat.

Tylus šlamėjimas atnešė Jonui 
Štrausui valso garsus, teisingo tak
to, ne per greito, ne per lėto, lygiai 
tokio pat, kaip ir jis diriguodavo, ly
giai tokio.

Viešpatie Dieve, tai iš tikrųjų buvo 
muzika! Senasis Štrausas pašoko, pa
sipurtė, kad išsklaidytų vaiduokliš
kus atsiminimų garsus. Ne, ne, gar
sai nenyko. Ten, viduj, Domajerio 
parke, grojo lygiai taip, kaip ir prieš 
savaites, kada jis dar nejautė pra
keiktosios podagros rankoje. Senąjį 
Štrausą nukrėtė drugys. Mažais, sku
biais žingsniais, ištiesęs kaklą, sėli
no jis, sustodavo ir vėl slinkdavo prie 
žmonių pilno parko vartų. Muzika 
vis aidėjo. Senasis dirigentas paju
to, kad kvaišta galva. Viskas aplin
kui ėmė suktis; juodi, tamsoj susilie
ję į vieną masę žmonės, pora švytu
rių, padangėje spindinčios žvaigždės. 
Paskutinėmis jėgomis prislinko jis 
prie kėdės, krito į ją, užsimerkė ir 
valandėlę nejautė nieko.

Muzika buvo nutilus, parke skam
bėjo žmonių kalbos ir šūkavimų 
triukšmas, kurio senasis Štrausas vi
sai negirdėjo. Tik naujo valso įžan
giniai taktai jį pažadino. Pamažu nu
sileido galvą rėmusios rankos, išsi
plėtė akys, prasivėrė burna, lyg jis 
būtų norėjęs savo nustebimą pasaky
ti. Paskui, kad vakaro vėjelis atvė
sintų kliedinčią galvą, nusiplėšė nuo 
galvos skrybėlę. Jis sėdi kaip papras
tas klausytojas tarp tūkstančių kitų 
ir ... tuo pačiu laiku ... jis stovi ten 

aukštai ir diriguoja savo gražiausiąjį 
valsą, kurį grojo pirmą kartą savo 
trimfo dieną, kada jam įteikė sidabri
nę dirigento lazdelę! Ji dabar guli 
aksominėse makštyse, juodose kaip 
karstas. Karstas! Nesąmonė! Gyve
nimas, gyvenimas! Triukšmingas gy
venimas virė, ir jis, jis laikė rankoje 
sidabrinę lazdelę ir dirigavo. Jis, jis... 
bet jis sėdi čia minioje! Nukrėtė jį 
šiurpas, vėl pradėjo šokinėti aplink 
jį pilka žmonių masė, švyturiai, 
žvaigždės. Ar jis pamišo, ar sap
nuoja? Senasis Štrausas įsignybė sau 
į alkūnę. Ne, čia pat stovėjo stikli
nė vyno, kurį tarnas jam buvo atne
šęs, ir jis išgėrė ją ligi dugno. Vėl 
staiga viskas nustojo šokinėję, lin
gavo nuo vėjo švyturių liepsnos, 
blaiviai mirgėjo žvaigždės. Valsas 
tebeskambėjo. Lygiai taip, kai jis pats 
jį diriguodavo, lygiai taip. Kitas jau 
tą darė, kitas stovėjo jo vietoje. Su
skaudo širdį, nusmelkė mažas skaus
mas, kurį greit nustelbė karštas noras 
žinoti, kas jo vietoje stovi.

Mažasis dirigentas atsistojo, pasi
stiebė, užsilipo ant kėdės, aplinkui 
sėdintieji ėmė bartis. Deja, negalė
jo įžiūrėti dirigento išvaizdos. Jo kon
tūrai susilieję, nes užstojo medžiai, 
seni medžiai, kuriuos jis dar nedide
lius buvo matęs. Tik vieną jis aiškiai 
matė — ranką, kuri laikė dirigento 
lazdelę. Vienintelė paviljono palu
bėje kabojusi lempa ją apšvietė. Se
nasis Štrausas matė, kaip ji kilo ir 
leidosi; taupūs, grakštūs judesiai, 
kaip jo, lygiai kaip jo. Tik Viešpa
tie Dieve — kokį biaurų pagaikštį 
jis nusitvėręs, tikrą vynmedžio rykš
tę! Senasis Štrausas atsiminė savo 
sidabrinę lazdelę ir pasijuto tikru
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Krezu. Pagailo jam to vargšelio. 
Tokia rykštė gražioj rankoj, kuri taip 
diriguoja! Senasis Štrausas minti
mis ištraukė ten aukštai stovinčiam 
iš pirštų nevertą pagaikštį, įdėjo į 
ranką sidabrinę dirigento lazdelę ir 
vaizdavosi, kaip didingai blizgėtų si
dabras, nušviestas vienintelės lem
pos, spindinčios iš palubės.

Ranka nusileido. Valsas baigtas. 
Sode vėl skambėjo žmonių balsai. 
Lyg įkyrus musių dūzgimas, jie erzi
no senuką. Bet greitai vėl viskas 
aplinkui išnyko. Liko jie du, jis pats 
ir tasai ten aukštai. Jis ištiesė anam 
ranką ir tarė: „Puikiai išpildyta!“ 
Viršum jų galvų buvo žvaigždėti 
dangaus skliautai. Tik aidėjo neap
sakomai švelni muzika, lėtai plaukė 
ji oru, gaubė visą žemę ir kilo į 
dangų.

Vėl tas ten aukštai iškėlė ranką, 
pradėjo paskutinį programos nume
rį. Senukas įsiklausė. Argi čia vėl 
ne jo kūrinėlis? Tik kuris? Galvojo, 
galvojo senelis, ir neatsiminė. Čia 
ne jo. Tik pirmieji taktai toki pažįs
tami. Jonas Štrausas nusišypsojo. 
Aha! Jis pradeda muzikoj naują sro
vę, jau negali be jo apsieiti, skoli
nasi iš jo, tie ponai! Na, taigi! Bet vos 
keletą akordų tetrūko jo išdidumas. 
Po velnių! Po velnių! Kas gi čia? 
Kažkas nauja, visai nauja. Godžiai 
klausėsi įgudusi ausis. Perėjimas, 
užuomazga, variacijos, o dabar ato
mazga. Viešpatie, tai įžūlumas, kuris 
net žadą atima, tai — valsas, kurį se
nieji tik kaikada pro sapnus nujaus
davo, tai valsas, toli toli per gražus, 
kad jį būtų galima tikrai pagroti. 
Kas jį sukomponavo, tas gali daug 
daugiau už jį! Podagros kankinamą 
ranką ir širdį pervėrė skausmas.

Vėl suskambėjo įžanginė naujojo 
valso tema. Taip, tai buvo imta iš 
jo. Be jokio abejojimo, naujasis re
miasi juo, yra jo mokinys, o jis — 
mokytojas. Mokytojas, kuris po po
ros taktų vėl matė, kad mokinys yra 
didesnis už jį. Bet vis dėlto jis — 
mokytojas, ir tai malonu. Jonas 
Štrausas jau nebejautė jokio skaus
mo. Ramiai grožėjosi paskutiniais 
akordais. Ir net nuostabu, kad jis ne
jautė podagros, kai drauge su ki
tais, tik daug garsiau už kitus, plo
jo. Jis užlipo ant kėdės, ant stalo. 
Aplodismentai ūžė, vis iš nauja se
nelio žadinami. Jau bene dešimtą 
kartą dirigentas lenkėsi. Kaip kvai
la, kad skurdi šviesa neleido pama
tyti veido. Staiga pasirodė mėnulis, 
apvalus, didelis, tik pora šakų užsto
ja. Pagaliau jis netrukdomas žiūri į 
jaunojo dirigento veidą. Senasis 
Štrausas stovi ant stalo, plojančios 
rankos sustyro, šaukianti burna nu
tilo, išplėstos akys žiūri į mėnulio nu-
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šviestą veidą ... Tai jis ... Šani... 
J o sūnus...

Pasistatęs apikaklę, giliai ant akių 
užsitraukęs skrybėlę, laukia senasis 
Štrausas prie vartelių, pro kuriuos 
eina iš Domajerio parko muzikantai. 
Ir jis, ir jis eis pro čia, tik kada tai 
vėl bus? Nuostabu, šis klausimas jau 
nebeskaudus jam. Toli, toli jau ta 
diena, kada jis gavo dirigento lazdelę. 
Jonas Štrausas nusišypsojo. Ot, iš
vers akis Šani!

Bet kai tas tikrai išėjo ir visas mė
nulio nušviestas sustojo, seneliui taip 
ėmė mušti širdis, kad jis užkimusiu 
balsu nieko kito negalėjo ištarti, kaip 
tik:

— Taigi, taigi, čia esi. Čia! Na, žiū
rėk, na, žiūrėk ...

Šani sustyro, pažiūrėjo ir dar dus
lesniu balsu pramikčiojo:

— Tėvas, taip, tėvas. Jis, tikrai jis...
— Eikš, einam, — pagaliau pra

tarė senasis Štrausas. Sūnus klausė. 
Šalia tėvo eidamas jis girdėjo, kaip 
plakė širdis.

Hycingerio aikštėje senelis tarė:
— Leiski jau! — ir įsikabino į jo 

ranką. Sūnui pradžioje buvo baisiai 
keista.

— Leiski jau! — tėvas pasakė. Kas 
gi tai būtų?

Pamažu jis pajunta, kad nurimsta 
širdis, ir jam pasidaro taip jauku, 
šilta, kaip seniai jau nebuvo, taip 
jauku, kaip tik tokią gražią pavasa
rio naktį gali būti.

Netoli namų senelis paklausė:
— Keno tas paskutinis kūrinys?
— Tavo, tėve, argi nepažinai?
— Na, na, dar aš netoks pusgalvis, 

kad savo kūrinio nepažinčiau! Mano 
buvo priešpaskutinis. Bet keno tas 
pats paskutinis, po kurio taip baisiai 
plojo?

— Tasai mano.
— Taip, taip, tavo. Aš taip ir ma

niau. Dabar jam iš tikro atrodė, kad 
jis iš pat pradžios tai žinojo.

Paskui juodu tylėjo. Mėnulis išti
kimai juodu lydėjo. Iš padangės jis 
žiūrėjo ir kai juodu sustojo prie se
nelio namų. Senelis krapštė iš kiše
nės raktą.

— Vieną dalyką turiu aš tau, Šani, 
pasakyti. Lazdelė, kuria diriguoji, per 
daug jau menka, — nepritinka tau. 
Ar kitokios neturi?

— Dabar, tėve, galėsiu įsitaisyti 
kitą. Bet ligšiol man ji visai buvo 
gera. Senelis įbedė akis į žemę. Rak
tai žvangėjo rankose. Suspaudė juos 
tvirčiau. Iškėlė galvą, pažiūrėjo į 
Šanį.

— Gali imti mano lazdelę. Man jos 
daugiau nebereikės! — tarė senasis 
Štrausas ir, atidaręs duris, įstūmė sū
nų į priemenę.

Vertė N. Večerkienė.

IKHYGim
KLEHTYnĖLĖ

„DIRVOS“ B-VĖS LEIDINIAI.
Henrikas Senkevičius, TVANAS. Se

nųjų laikų apysaka. II tomas. Išvertė J. 
Sužiedėlis. 286 psl. Kaina 2,50 lt.

L. Boussenar, LEDŲ PRAGARAS. Ver
tė C. Petrikas. 288 psl. Kaina 2,50 lt.

„SPAUDOS FONDO“ LEIDINIAI. ►

V. Blasco-Ibanez, RAŠYTOJO KELIO
NĖ APLINK PASAULĮ. H t. Iš ispanų k. 
vertė dr. Jz. Pajaujis. Viršelis iš ispaniš
ko leidinio. 410 psl., kaina 4 lt., įrišto dro
belės viršeliais — 5 lt. II tomo turiny: 
Mukdene. Vykstame į Pekiną. Trys mies
tai Pekine. Kinijos gyvenimo savotišku
mai. Maldyklos ir filosofai. Draudžiama
sis miestas. Vasaros rūmai. Didžioji siena. 
Kelionė į Mėlynąją upę. Turtingas ir links
mas Šanchajus. Geltonosiose jūrėse. Hong- 
Kongas ir Kantonas. Kelionė į Makao. Fi
lipiniečiai. Insulindijos jūrėse. Prieskonių 
šalis. Javos rojus. Po Ekvatoriniu lietu
mi. Tolimųjų rytų vartai. Dramblių mies
tas. Trys Budos plaukai. Deimanto įlanka. 
Kalkutos degykla. .

„SAKALO“ LEIDINIAI.

Penketas, VYRAI IŠ RUSNĖS. Karių 
novelės. 222 psl. Kaina 2 lt.

Šios knygos temos: Neringa, Klaipėda, 
Palanga, žalingas mums svetimas elemen
tas, tikrų sąmoningų lietuvių kova su grio
vimo darbu. Visos idėjos iškeliamos pa
trauklia fabula, gražia menine forma ir 
literatūrišku stiliumi. Knyga labai nau
dinga ir būtinai reikalinga kariams, šau
liams ir bendrai visam jaunimui. Du šios 
knygos autoriai yra studentai skautai. Tai 
D. Cibas ir J. Dovydaitis.

Vyt. Tamulaitis, ATEINA PAVASARIS. 
Apysaka vaikams. Iliustracijos dail. D. 
Tarabildaitės. 151 psl. Kaina 2,50 lt.

Tai vėl nauja patraukli knyga mūsų 
jaunimui su tikrai meniškomis D. Tara
bildaitės iliustracijomis, kurios išspaus
dintos gelsvame kreidiniame popieriuje. 
Tiek savo turiniu, tiek išorine išvaizda ši 
knyga bus įdomiausia dovanėlė mūsų jau
niesiems skaitytojams.

Alfonsas Sušinskas, MARŠAS JAU
NYSTEI. Knyga jauniesiems jaunuoju gy
venimo keliu. 256 psl. Kaina 2,50 lt.

Jaunimas ištroškęs ugningo žodžio, 
idėjų kovos; darbo, mokslo ir meno entu
ziazmo. Visa tai ras šioje knygoje. Knyga 
teiktina tiek visai moksleivijai, tiek ir vi
sam jaunimui.

Vanda Janavičienė, DRAUGAI IŠ GI
RIOS. Tikri pasakojimai mokyklinio am
žiaus jaunimui. Iliustruota. Šviet. M-jos 
Kn. Tikr. K-jos pripažinta tinkama visų 
mokyklų bibliotekoms. Prot. Nr. 563. 94 p. 
Kaina 2 lt.

Paukšteliai ir žvėreliai yra mūsų drau
gai; su jais reikia mokėti elgtis, jie mums 
nieko pikta nedarys. Šioje knygelėje pa
matysite, kokie žmogaus draugai gali būti 
lokiukai, laputės, šimelis ir paukšteliai.

16



MES RUOŠIAMĖS
SAVO

TAUTINĖMS
STO VYKLO M S

Brolija
KAIP BUS SUTVARKYTAS MAITINIMASIS TAU

TINĖJE STOVYKLOJE.
Apsvarsčius tuntininkų raštu pareikštus ir bro

lijos vadovų suvažiavime š. m. sausio mėn. 3—4 d. 
iškeltus pageidavimus, galutinai nustatyta tokia 
maitinimosi tvarka:

Skautų vienetai tautinėje stovykloje galės mai
tintis pagal tautinės stovyklos vyriausios vadijos 
ūkio skyriaus arba savo tunto ar vietininkijos nusta
tytą tvarką.

Pirmuoju atveju už maistą visi stovyklos daly
viai, išskyrus jaunesniuosius skautus, turės sumokė
ti po 18 litų, o jaunesnieji — po 15 lt. Už tuos pi
nigus gaus iš stovyklos vadijos ūkio skyriaus kiek
vienai dienai nustatytų valgių sąrašą ir visus pro
duktus jiems pasigaminti. Maitinimosi vienetu to
kiu atveju laikoma 28—35 žmonių draugovė.

Maitinantis pagal tunto ar vietininkijos nusta
tytą tvarką, mokestis už maistą bus toks, kokį nu
statys tuntas ar vietininkija. Taip pat tuntas ar 
vietininkija šiuo atveju galės nusistatyti, kokia siste
ma maitintis: visiems drauge ar paskirais vienetais 
ir kokio didumo turi būti maitinimosi vienetai. Mai
tindamasis pagal savo nusistatytą tvarką, tuntas ar 
vietininkija galės visus ar dalį produktų atsigabenti 
drauge arba visus ar tik trūkstamus produktus nusi
pirkti už grynus pinigus stovyklos vadijos ūkio sky
riuje, tik iš anksto per 24 valandas kiekvieną syk 
turės pranešti ūkio skyriui, kiek kokių produktų nori 
gauti.

Visi stovyklos dalyviai, visvien pagal kokią 
tvarką jie maitintųsi, turės sumokėti registracijos 
mokestį: jaunesnieji skautai po 4, o visi kiti — po 
6 litus. Už šį mokestį kiekvienas skautas gauna: 
stovyklos ženklą, laikraštį, stovyklos vadovą ir šiau
dus čiužiniui. Be to, draugovė (arba tuntas) gauna 
malkas maistui gaminti, kartį vėliavai pakelti, kartis 
palapinėms ir jų kuoleliams medžiagą, lentų virtuvės 
stalui ir malkas laužams. Registracijos mokestis 
įnešamas tautinės stovyklos vadijos kason ligi gegu
žės mėn. 1 d.

Tokiu būdu stovyklos mokestis bus toks:
1) tiems, kurie maitinsis pagal stovyklos vado

vybės nustatytą tvarką — 19 litų jaunesniesiems 
skautams (4 lt. registr. mokesčio ir 15 lt. už maistą) 
ir 24 lt. visiems kitiems (6 registr. mok. ir 18 lt. už 
maistą);

2) tiems, kurie maitinsis pagal tunto ar vieti
ninkijos nustatytą tvarką — 4 lt. ir 6 lt. registracijos 
mokesčio ir tunto ar vietininkijos nustatyta suma už 
maistą. Pav., tuntas gali nustatyti jaun. skautui už 
maistą 13 litų, o skautui 15 lt. Tuomet jaun. skau

tas turėtų mokėti 17 litų (4 lt. reg. mok. ir 13 už 
maistą),, o skautas — 21 lt. (6 reg. mok. ir 15 už 
maistą).

Šitokia maitinimosi sistema nepatogi stovyklos 
ūkio skyriui, nes reikia kas dieną surinkti užsakymus 
iš tų, kurie maitinsis pagal savo tvarką, ir pristatyti 
užsakytus produktus. Bet ji patogi tuntams, nes jie 
gali atsigabenti dalį produktų su savimi vietoje juos 
pigiau nusipirkę ar dykai gavę ir stovykloje tik pri
sipirkti tų, kurių trūksta, pav., pieno, šviežios mė
sos ir kt. Arba gali nieko neatsivežti ir visus rei
kalingus produktus kasdien nusipirkti (prieš 24 va
landas užsisakius) iš stovyklos ūkio skyriaus, bet 
pirkti mažiau, kaip kad gaus tie, kurie maitinsis pagal 
stovyklos ūkio skyriaus nustatytą meniu, ir dėl to 
nustatyti savo skautams mažesnį mokestį už maistą, 
kaip 18 ir 15 lt.

Tuntai ir vietininkijos prašomi planingai tęsti 
taupymą ženklelių pagalba, kad kuo didesnis skautų 
skaičius galėtų dalyvauti stovykloje. Taupymą rei
kia vykdyti nustatyta tvarka. Labai svarbu, kad 
skautai ligi gegužės mėn. 1 dienos susitaupytų netik 
registracijos mokestį, bet kartu ir reikalingą maistui 
sumą. Skautų sutaupyti pinigai, atskaičius registra
cijos mokestį, bus laikomi tuntų dispozicijoje, ir už 
šiuos pinigus tuntai galės gauti reikalingus maisto 
produktus arba ir visus maistui skirtus pinigus, jei, 
pav., norėtų visus produktus susipirkti vietoje ir 
atsivežti.

Skautai, kurie dėl svarbių priežasčių negalės da
lyvauti stovykloje, savo draugininkui per tuntininką 
tarpininkaujant, sutaupytus pinigus iš tautinės sto
vyklos vadijos galės gauti atgal.

JAUNESNIEJI SKAUTAI STOVYKLOJ.
Jaunesnieji skautai labai susidomėję tautine sto

vykla. Jie tautinėje stovykloje stovyklaus su savo 
tuntais. Tie jaunesnieji skautai, kurie yra skautų 
draugovėse — stovyklaus kartu su savo draugovėmis, 
o visi kiti sudarys atskiras jaunesniųjų skautų drau
goves savo tuntų ribose. Jaunesnieji skautai galės 
stovyklauti visą laiką arba 5 dienas. Iš stovyklos 
jaunesnieji skautai išvyks kartu su skautais. Sto
vykloje jaunesnieji skautai turės atskirą darbo ir už
siėmimų programą. Taip pat jie dalyvaus laužų pro
gramose ir vaikų šventėje.

SKAUTŲ DARBŲ PARODA.
Tautinės stovyklos vadija nutarė stovyklos metu 

surengti skautų darbų parodą, kuriai eksponatus pa
rengs visų šakų skautai ir draugovės. Paroda bus * 
suskirstyta skyriais, vaizduojančiais įvairias skautų 
darbo sritis, pav.: stovyklos įrangas, greitąją pagal
bą, pioneriją, jūrininkystę, aviaciją, skautus kaip
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Lordo baden powellio linkėjimai skautams
NAUJŲ METŲ PROGA.

Skautų įkūrėjas lordas Baden Powellis šiuo metu yra 
Afrikoje, kur jis lanko ten gyvenančius savo vaikus. Iš Afrikos 
jis pasiuntė viso pasaulio skautams tokio turinio sveikinimą:

„Daugelis mūsų esame laimingi galėdami praleisti Kalėdų 
šventes Kenijoje — šalyje, kur gamtos grožis ir šviesūs saulės 
spinduliai kuria tikrai kalėdišką taikos ir ramybės nuotaiką. 
Savo broliams kitų kraštų skautams, kurie neturi tokio gražaus 
oro, aš siunčiu geriausius linkėjimus laimingai ir sėkmingai 
skleisti tarp tų, kurie yra aplink jus, taiką ir gerą valią“.

LORDAS BADEN POWELLIS PASIRYŽO IŠGYVENTI 
ŠIMTĄ METŲ.

Anglų skautų biuletenis „Boy Scouts Weedy News Bulle
tin“ rašo, kad pasaulio skautų įkūrėjas kartą vienam skautui 
pažadėjo išgyventi 100 metų ir šį pažadą nori ištęsėti. Keliau
damas iš Anglijos į Afriką lordas Baden Powellis buvo susirgęs 
bronchitu. Gydytojai patarė vengti ilgų, varginančių kelionių 
ir staigių klimato pasikeitimų. Norėdamas ištęsėti minėtąjį savo 
pažadą, lordas Baden Powellis turi klausyti gydytojų patarimų 
ir dėl to turėjo atidėti savo numatytą kelionę į Rodeziją ir Pietų 
Afriką.

DVIDEŠIMT KETURIAS OPERACIJAS IŠKENTĖ 
ŠYPSODAMASIS!

— Negalimas dalykas! — greičiausiai pasakysite. Tačiau 
taip buvo. Nepaprasto kantrumo pavyzdį neseniai parodė vienas 
13 metų Liverpulio (Anglijoje) skautas Erikas Courtliffe.

Dėl -vidujinių organizmo sužalojimų, įvykusių prieš dvejus 
metus vienos katastrofos metu, teko padaryti jam net 24 ope
racijas, tačiau jis jas visas pakėlė su šypsena lūpose.

Ligoninės direktorius, kurioj šis berniukas buvo gydomas, 
pareiškė, kad toks didvyriškas kantrumas, su kuriuo ligonis pa
kėlė labai didelius skausmus, jam padarė nepaprastai gilų įspūdį.

Anglijos skautų organizacija apdovanojo šį skautą aukš
čiausiu ordenu, kuris duodamas už „drąsą, sumanumą ir cha
rakterį“. Ordeną jam įteikė Liverpulio miesto burmistras miesto 
rotušėje.

IR PARALIŽUOTAS GALI BŪTI NAUDINGAS.

Šiomis dienomis Anglijoje buvo apdovanotas tam tikru 
garbės diplomu 15 metų amžiaus skautas Gordon Taylor.

Šis berniukas jau dešimt metų kaip paraližuotas ir gali 
valdyti tik rankas, tačiau savo artimiesiems yra labai naudin
gas. Jis dažnai yra teisėju, kai jo kaimo berniukai žaidžia, pa
deda mokytojams ir skautams jų sueigose instruktuodamas. Iš
moko rašyti stenografiškai ir mašinėle. Ir, svarbiausia, niekas 
nėra girdėjęs jį skundžiantis savo likimu.

KOKIAS PASEKMES KARTAIS TURI GERAS DARBELIS.

Anglijoje neseniai vienas žmogus — p. Fletcheris — buvo 
paskirtas eiti labai atsakingas pareigas skautų organizacijoje. 
Šia proga jis papasakojo, dėl ko jis stojo dirbti į skautų eiles. 
Pasirodo, kad tai nuopelnas vieno Vakarų Afrikos skautuko.

Kartą per atostogas p. Fletcheris nuvyko į Vakarų Afriką 
ir sustojo Bathurst mieste, Gambijoje. Mieste jį iš visų pusių 
apstojo vaikai, įkyriai prašydami išmaldos. Ponas Fletcheris pa
matė keturis skautukus, kurių vienas priėjo ir atsaliutavęs pa
sisiūlė parodyti gražiąsias miesto vietas.

Daugiau kaip valandą laiko šis skautukas važinėjo su juo 
automobiliu rodydamas įdomiuosius miesto vaizdus. Atsisvei
kinant p. Fletcheris ištraukė pusę kronos ir pasiūlė jam. Skau
tukui net akys pabalusios tai pamačius, nes afrikiečiui tokia 
suma esą dideli pinigai. Tačiau jis mandagiai atsisakė priimti, 
paaiškindamas, kad skautai už patarnavimą neima atlyginimo.

Šis afrikiečio skautuko pasielgimas paskatinęs p. Fletcherį 
stoti į skautų organizaciją ir joje aktyviai dirbti. Prisiminus, 
kad panašus vieno Londono skauto geras darbelis buvo Jungti
nių Amerikos Valstybių skautų įsteigimo priežastimi, labai sun
ki* numatyti, kokias neįsivaizduojamai dideles pasekmes kartais 
gali turėti ir menkiausias geras darbelis.

AUSTRALIJOJE ORGANIZUOJAMI ORO SKAUTAI.

Australijoje pradėtos organizuoti skautų vyčių ir suaugu
siųjų skautų tarpe oro skautų skiltys tikslu mokytis oreivystės,
mechanikos ir aerodromų tarnybos pagrindų. Sumanymą orga
nizuoti oro skautus Australijos skautai sutiko entuziastiškai.

gamtos draugus ir daug kitų. Iš parodos galės ma
tyti ne tik skautų bei vienetų darbštumą, bet ir jų 
pasirengimą praktiškam gyvenimui. Apie parodą iš
samūs nurodymai netrukus bus išsiuntinėti tunti- 
ninkams.

NUO KADA SKAUTAI GALĖS VYKTI Į TAUTINĘ 
STOVYKLĄ.

Tautinės stovyklos vadija nustatė, kad visi skautai, 
skautai vyčiai, jūrų skautai ir studentai skautai į tautinę 
stovyklą privalo atvykti liepos mėn. 8 dieną ligi 15 vai. 
Skautų vienetai stovyklon gali atvykti ne anksčiau kaip 
liepos mėn. 7 dieną. Iš stovyklos visi išvyksta liepos mėn. 
18 dieną. Jaunesniųjų skautų atvykimo ir išvykimo laikas 
netrukus taip pat bus nustatytas.

■ 42 ■

ŠTAI, KAIP SEKASI TAUPYTI TAUTINEI 
STOVYKLAI.

Taupymo ženklų ir knygelių tuntams ir vietinin- 
kijoms išduota už Lt 10.120,—.

Daugiausiai paėmė: Kauno Aušros tuntas už 
2.520 It ir Kėdainių tuntas — 1.077 It.

Išduota 3.015 taupymo knygelių.
Santaupų jau įmokėjo:

1. Kauno Šančių tuntas ............................ 175,— lt
2. Alytaus tuntas ........................................ 100,— „
3. Utenos tuntas ........................ . ............. 63,— „
4. Telšių tuntas ....................................... 40,— „
5. Biržų tuntas........................................... 52,90 „
6. Vilkaviškio tuntas ................................ 41,30 „
7. Pagėgių vietininkija ............................ 72,40 „

Iš viso tuntai įmokėjo .. 554,60 lt.
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LIETUVIAI SKAUTAI PLAČIAJAM PASAULY

St. V-čius.

KAIP VEIKIA BRAZILIJOS LIETUVIAI SKAUTAI.

Pirmuosius lietuvių skautus Brazi
lijoje suorganizavo skautas mokytojas 
Edvardas Pažėra 1933 metų pabaigoje, 
jo vedamoje vysk. M. Valančiaus lie
tuvių mokykloje Sao Paulo mieste. Į 
skautų draugovę buvo priimta kelioli
ka tos mokyklos mokinių, berniukų ir 
mergaičių. Tinkamai paruošti mažieji 
skautai davė įžodį, įsigijo uniformas ir 
pradėjo gyvai veikti. Pradžioje kai ku
rie lietuviai tėvai nenorėjo leisti savo 
vaikučius stoti į skautų organizaciją, 
bet vėliau, pamatę ir supratę šios 
drausmingos, gražios organizacijos 
naudą, sutiko. Skautų skaičius padi
dėjo. Jų vadas mok. Pažėra juos auk
lėjo, mokė ir jiems vadovavo. Po ke
lių mėnesių sėkmingo darbo pirmasis 
lietuvių skautų būrelis padarė labai 
gražią pažangą: išmoko keliolika lietu
viškų dainelių, žaidimų, nuolat darė 
sueigas, iškylas, kartas nuo karto eks
kursijas į Sao Paulo užmiesčius ir ki
tas įdomesnes vietas.

Iš pradžių lietuvių skautai veikė tik 
prie vysk. M. Valančiaus mokyklos, 
nes kitose trijose tada veikusiose mo
kyklose, nebuvo prityrusių vadovų. 
Kad ir nedidelis, bet gražus pirmųjų 
skautų būrelis labai sudomino ir kitų 
mokyklų mokinius. Ir kitose Sao Pau
lo lietuvių mokyklose atsirado daug 
mokinių, norinčių stoti į skautų orga
nizaciją. 1934 metais Pažėra, pa
dedamas dr. J. Basanavičiaus ii’ dr. V. 
Kudirkos mokyklų vedėjų, suorganiza
vo dar du naujus skautų būrelius. 
Skautų organizacija pradėjo smarkiai 
plisti ir gražiai veikti. Kai kurie ne
turtingi tėvai neįstengdavo nupirkti 
mažiesiems skautams uniformų. Tada 
buvo suorganizuotas skautų rėmėjų 
būrelis, kuris nemažai prisidėjo prie 
skautų organizacijos palaikymo. Vie
nas iš įžymiausių skautų rėmėjų buvo 
buvęs Lietuvos konsulas Brazilijoje dr. 
P. Mačiulis.

Gyviausias lietuvių skautų veiki
mas Brazilijoj buvo 1934 m. ir 1935 m. 
pradžioje. Vėliau skautų vadas mok. 
E. Pažėra išvyko į pasaulio lietuvių 
kongresą. Likę be vadovo skautai kiek 
pakriko. Grįžęs iš Lietuvos mok. Pa
žėra vėl, kiek sąlygos leido, dirbo 
skautų organizacijoje. Iš Lietuvos at
vežė šiek tiek literatūros ir kita.

Kiek vėliau mok. E. Pažėra buvo 
iškeltas iš vysk. M. Valančiaus į dr. J. 
Basanavičiaus mokyklą. Pirmojoj mo
kykloj veikę skautai pasigedo savo va
dovo ir vėl ėmė po truputį krikti. Ke
liolika vyresniųjų skautų, baigę pra
džios mokyklą, išvažinėjo į kitus mies

to rajonus, nuėjo dirbti į fabrikus ir 
buvo priversti skautų organizaciją ap
leisti. Vysk. M. Valančiaus mokykloj 
iki šiam laikui išsilaikė tik keliolikos 
mergaičių skiltis, kuriai vadovauja St. 
Isakaitė. Berniukų skiltis visai iširo. 
Šiuo metu geriausiai veikia, kad ir ne
didelis skautų būrelis, d r. J. Basana
vičiaus mokykloj Vila Anastazijos 
priemiestyje.

Brazilijos lietuvių skautų organiza
cija, tiesa, neskaitlinga, tačiau ji visą 
laiką, kiek leido sąlygos, veikė gana 
gražiai. Joje ilgesnį laiką išbuvę skau- 
tai-tės ir išėję iš lietuvių pradžios mo
kyklos neatitolo nuo lietuviško gyve
nimo. Ypatingai mergaitės. Jos ir da
bar dalyvauja „Vilties“ chore, lietuvių 
parengimuose, vaidinimuose ir t. t. 
Vysk. M. Valančiaus mokykloj vei
kianti mergaičių skiltis ypatingai pasi
žymi veiklumu. Tos skilties mergaitės 
yra gerai išmokusios nemaža įvairių 
lietuviškų žaidimų, plastikos, gimnasti
kos numerių ir kt. Labai gaila tik, kad 
Sao Paulo mieste mergaitėms skau
tėms nėra prityrusių vadovių.

Nuo šių metų vasario 1 d. S. Paulo 
lietuvių skautų organizacijos vadas 
persikels j Vytauto Didžiojo lietuvių 
mokyklą, kui’ mano suorganizuoti di
desnį skautų būrelį. Vytauto Didžiojo 
mokykla yra pati didžiausia Brazilijoj, 
turinti per 200 lietuvių mokinių. Kiti

Ar nepraverstų pasidaryti panašius vartus 
tautinėje stovykloje?

lietuviai mokytojai taip pat žada inten
syviau dirbti skautų organizacijoje ir 
ją daugiau išplėsti. Lietuvių skautų 
organizacijai Brazilijoj dirva yra labai 
plati, tik vadovų trūkumas trukdo 
skautiškam veikimui plėstis.

Čia tenka pastebėti, kad skautų 
organizacijos reikšmė išeivijoje yra 
nepaprastai didelė. Lietuviai skautai, 
nuo mažens auklėjami ir mokomi lie
tuviškoje dvasioje, tampa tikrais lietu
viais, atspariais prieš nutautėjimą. 
Vien lietuvių mokyklose Sao Paulo 
mieste mokosi per 500 lietuvių moki
nių. Apie 100 lietuvių mokinių jau yra 
baigę pradžios mokyklas. Be to. kiek 
daug jų mokosi vietos brazilų mokyk
lose arba dažnai ir visai nesimoko. Mo
kyklinio ir priaugančio jaunimo orga
nizavimas Brazilijoje yra būtinai rei
kalingas. O pati geriausia tokiam jau
nimui yra skautų organizacija. Skautų 
organizacijoje lietuvių vaikučiai iš
moksta ir įsisąmonina būti ne tik tik
rais lietuviais, bet ir gerais žmonėmis.

Kad lietuvių skautų organizacijos 
Brazilijoj veikimas būtų našesnis ir 
gyvesnis, reikalinga šiokia tokia, bent 
morališka, parama iš Lietuvos. Tiek 
skautams, tiek jų vadovams dar trūks
ta reikalingos literatūros, vadovėlių ir 
kitų reikalingų dalykų. Brazilijos lie
tuvių skautų veikimą galėtų dar pa
skatinti h' glaudesnis ryšys bei arti
mesni ir glaudesni santykiai su Lie
tuvos skautais. Pirmoje eilėje čia reik
tų plačiai išplėsti susirašinėjimą tarp 
Brazilijos lietuvių ir Lietuvos skautų. 
Susirašinėjimas, pasikeitimas įvairiais 
vaizdeliais ir glaudesnis bendradarbia
vimas būtų labai naudingas.

Reikia tikėtis, kad Brazilijos lietu
vių skautams ateis į pagalbą Lietuvos 
skautų vadovybė, o lietuvių skautų va
dovybė Brazilijoj iš savo pusės taip 
pat pasistengs savo darbą daugiau su
intensyvinti ir išplėsti.

Lietuvių skautų organizacija Bra
zilijoj tuo tarpu neturi jokių santykių 
su vietos brazilų skautais. Vėliau tiki
masi tokius santykius užmegsti, kad 
tuo būdu galima būtų pasinaudoti tei
kiamomis vietos skautams privilegijo
mis, papiginimais geležinkeliu ir t. t.

Tuo tarpu Brazilijoj skautų organi
zacijai priklauso daugiausia mokykli
nio amžiaus vaikai, berniukai ir mer
gaitės. Suaugusių skautų atskiros skil
ties nėra. Yra tiktai keletas suaugusių 
skautų, kurie vadovauja ir padeda ma
žųjų skautų organizacijai. Tačiau pri
tyrusių ir išėjusių tam tikrą stažą 
skautų vadovų kaip ir nėra, išskyrus 
mok. Pažėrą, kuris vienas būdamas irgi 
labai daug nuveikti nepajėgia. Vis tik 
galima tikėtis, kad ir tolimoje Brazi
lijoje skautų organizacija augs ir stip
rės, atlikdama didelį ir naudingą lie
tuviško auklėjimo darbą išeivijoje.
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Brolijos atstovas pasktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko pasktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

BUK TAUPUS!
Malonu prisiminti gražiąją vasarėlę tiems skau

tams, kurie, išnaudodami šiltąsias, saulėtąsias die
neles, apkeliavę yra mūsų gražiosios tėvynės tolius, 
apžiūrėję josios veidrodinius ežerėlius, srauniai te
kančias upes ir smėlėtąjį pajūrėlį. Jiems malonu 
prisiminti ošiančias Birūtės kalno pušis, malonu pri
siminti tą gražiąją skautų nuotaiką ir dainą, kuri 
lydėjo juos.

Su skausmu ir širdgėla reikėjo likti namie tiems 
draugams, kurių kišenė „džiova“ sirgo. Kodėl? Ne
jaugi jie yra prastesni skautai už tuos, kurio skrai
dė po gražiąją Lietuvos gamtą?

Matote, broliukai, sesutės, čia vienus nuo kitų 
atskyrė negailestinga ranka — taupumas. Kurie 
netaupė, turėjo namie būti. Daug skautų gal pasa
kys negalį taupyti dėl to, kad yra neturtingi. Tai 
nėra joks pasiteisinimas.

Daug pažinau berniukų, kurie buvo tikrai ne
turtingi, o šiandieną jie yra turtingi. Jiems netrūko 
pasiryžimo: jie dėjo centą prie cento. Per mėnesį 
jie sudėjo keletą litų, o per metus kiek jie sudėjo, 
galite pagalvoti.

Jūs, tur būt, girdėjote apie milijonierių Astori- 
jų. Jis buvo neturtingas berniukas. Kartą jis, kaž
kur gavęs pinigų, nupirko keletą fleitų. Paskui jis 
tas fleitas pardavė ir gavo daugiau, negu buvo už 
jas užmokėjęs. Taip taupydamas pinigus ir liko mi
lijonieriumi.

Yra ir mūsų tarpe skautų, kurie jau taupo iš 
pat mažens. Turiu vieną pažįstamą skautą L. mies<- 
telyje, kur teka gražioji Muša. Jis yra labai netur
tingas ir gyvena su savo motina labai vargingai. Mo
tina kiekvieną dieną eina pas žydus uždarbiauti, o 
sūnus kiekvieną rytą bėga pas vieną poną nuvalyti 
jo batus ir iššluoti kambarį. Sykį per mėnesį jis 
gauna penkiolika litų. Dalį savo uždirbtų pinigų 
duoda savo motinai, o po keliasdešimt centų meta į 
savo taupomąją kasą. Per metus jis sukrovė į tą 
dėžutė trisdešimt litą. O kiek yra tokių gerų 
skautų kituose miesteliuose, miestuose, kurie patys 
iš savo uždarbio ir pragyvena. Taigi, draugai, ne
mėtykime be reikalo pinigų saldainiams ar šaip ko
kiems menkiems blizgučiams, mažos vertės knygoms. 
Turi centą, tuoj mesk į savo taupomąją kasą (ma
nau, kad kiekvienas skautas ją turi!) ir nereiks 
paskui su pavydu žiūrėti į tuos savo draugus, kurie 
vasarą dumia kur nors į gražiąsias Lietuvos vietas 
iškylauti ar stovyklauti. O tokių skautų yra labai 
daug. Pradėkime nuo šio laiko taupyti pinigus, nes 
nežinome, kas mūsų laukia vasarą. Vasarą vadovas 
gali nejučiomis švilptelėti, ir tuoj visi skautai dro
žiame iškylauti. Neapsigaukime, nes paskui bus vėlu.

P. Svajūnas.
Red. prierašas. Visi skautai ir dabar žino, kas 

laukia jų šią vasarą — tautinės stovyklos.

VIENAS TARP LAUKINIŲ
Paskutinį kartą svečiuose pas papuasus.

Pragyvenęs dvejis metus su viršum 
Naujojoje Gvinėjoje, Miklucha-Maklajus 
vėl apsirgo drugio liga ir buvo labai silp
nas — vos galėjo pastovėti ant kojų. Su
prato, kad turi iš ten išvažiuoti, jei nori 
dar gyventi.

1878 m. netoli nuo kranto, kur jis gy
veno, pasirodė anglų laivas. Maklajus iš
kėlė vėliavą, ir iš laivo atplaukė valtis su 
jūreiviais. Maklajus pradėjo rengtis į ke
lionę. Atsisveikino, apėjęs artimiausius 
kaimus, su savo draugais. Papuasai prašė 
jį pasilikti. Bet Maklajus negalėjo; jis 
jiems pažadėjo netrukus grįžti.
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(Tęsinys iš pereitųjų metų 21 nr.).
Savo žodį ir ištesėjo. Bet šį kartą pa- 

puasams ilgai reikėjo jo laukti — ištisus 
penkerius metus.

Atvežė su savim į Naujosios Gvinėjos 
salą bulių, karvę, ožį ir kelias ožkas. Kai 
jauną bulių iškėlė į krantą, visi papuasai 
pasileido bėgti į visas puses, kai kurie, 
baimės apimti, įsilipo net į medžius. Mat, 
jie niekuomet nebuvo matę tokio didelio 
gyvulio, dargi su ragais ant galvos.

Dar labiau buvo nustebinti, kai Ma
klajus, padavęs jūreiviui puodą, liepė jam 
pamilžti karvę ir ožkas. Visas kaimas su
sibėgo žiūrėt į „stebuklą“: iš šių gyvulių 
„pilvo“ pradėjo bėgti „baltas vanduo“. Vi

si stebėjosi, klausinėjo Maklajaus, kam tas 
vanduo reikalingas, bet niekas nedrįso jo 
paragauti.

Pagyvenęs kiek laiko Bongų kaime, 
Maklajus persikėlė į Bili-Bili salą, kur 
irgi turėjo gerų prietelių. Čia jį visi pa
žino ir nudžiugę sveikino:

„O, Maklai! O, Maklai! E-me-me! E- 
aba!“ (Sveikas, Maklajau! Sveikas, broli!).

Miklucha-Maklajus apvažinėjo visas 
saleles, kuriose anksčiau buvo buvęs, ap
ėjo visus kaimus. Pasimatė su pažįstamais 
ir draugais ir apdalino juos dovanomis. 
Deja, daugelio draugų jis neteko — jie 
jau buvo mirę. Mirė ir Tu jus — pirmasis
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papuasas, išdrįsęs užeiti į palapinę, 
kurioj gyveno „žmogus nuo mėnulio“. Jis 
buvo padėjęs jam susidraugauti su pa- 
puasais, įtikino visus, kad Maklajus „ge
ras žmogus“ ir nenorįs papuasams nieko 
bloga.

Visos šios vietos, kur Maklajus gyveno 
tiek metų vienas tarp papuasų, pasidarė 
jam tokios malonios, kaip gimtasis kraš
tas, — juk tiek daug atsiminimų turėjo 
gimti jo sieloj. „Man pasidarė liūdna, — 
rašė Maklajus savo knygoje, — pasisku
binau grįžti į savo krantą, prie Bongų kai
mo. Ten jaučiaus lyg namie, ir man rodės, 
kad nė prie vieno žemės kampelio nebu
vau taip prisirišęs, kaip prie šito Naujo
sios Gvinėjos kranto. Kiekvienas medis 
čia buvo mano senas pažįstamas. Kai at
ėjau į kaimą, tuoj susirinko žmonių minia, 
tačiau daug savo draugų jau nebeteko pa
matyt. Daug žmonių pasirodė man visai 
nepažįstamų. Mat, jie buvo visai jauni ta
da, kai mačiau juos praeitą kartą. Dabar 
užaugo ir turėjo jau vaikų. Tik nedidelis 
skaičius pažįstamų buvo mano seni drau
gai. Kai kurie, pamatę mane, net apsiver
kė, atsiminę tuos, kurie, man čia nesant, 
pasimirė. Visi prašė, kad apsigyvenčiau 
pačiame kaime“.

Išvažiuodamas iš Naujosios Gvinėjos, 
Miklucha-Maklajus pasižadėjo dar sykį ją 
aplankyti. Bet šį kartą jam jau nebepa
vyko išlaikyti savo žodžio. Pagyvenęs tre
jus metus Rusijoj, jis apsirgo, o 1888 m. 
pavasarį mirė.

Juodaodžių draugas ir gynėjas.
Miklucha - Maklajus buvo ne tik įžy

mus mokslininkas ir keliautojas, nežino
mų kraštų ir jų žmonių tyrinėtojas, bet 
ir tų žmonių nuoširdus draugas ir užta
rėjas. Australija ir prie to žemyno esan
čios salos europiečių buvo atrastos ne per 
seniausiai; į tuos kraštus važiavo tūkstan
čiai įvairių tautų europiečių; jie stengėsi 
tas salas užkariauti, kolonizuoti, jų turtus 
iš juodaodžių atimti.

Maklajus žinojo, kad ir jo draugams, 
Naujosios Gvinėjos papuasams, irgi gresia 
toks pavojus. Jis stengėsi jiems padėti. 
„Kai tik pamatysiu, kad mano juodiesiems 
draugams gresia toks pavojus, grįšiu pas 
juos ir pasistengsiu, kiek galėsiu, jiems 
padėti, — rašė jis savo straipsniuose. — 
Savo žodį ištesėsiu, nors žinau, kad tatai 
labai atitrauktų mane nuo mano moksliš
kų tyrinėjimų. Bet turiu būti ten ne tik 
kaip mokslininkas, bet ir kaip savo juo
dųjų draugų globėjas. Kiek įmanydamas 
pasistengsiu ginti tų tautų nepriklauso
mybę“.

Keliaudamas per Didįjį vandenyną, 
lankydamas daugybę jo salų bei salelių, 
Maklajus matė, kad daug kur europiečiai 
ne tik atima iš juodųjų jų žemę ir tur
tą, bet juos paskui dar paverčia savo ver
gais. Jis matė, kad dažniausiai į tuos kraš
tus važiuoja ne geresni, šviesesni europie
čiai, bet tie, kuriems rūpi kuo greičiau
siai pralobti. Jie gaudo juodaodžius, veža 
juos į kitus kraštus ir parduoda turtin
giems plantatoriams — didelių ir derlin
gų žemės plotų savininkams. O tie verčia 
juodaodžius vergus sunkiai dirbti laukuo
se, auginti cukrines nendres, tabaką ir ki
tus augalus.

Maklajus rašė apie tai anglų ir olandų 
vyriausybėms, prašydamas jų užstoti juo
daodžius. Paskui jis dar parašė ir išleido 
knygą „apie žmonių pagrobimą ir vergiją 
Ramiojo vandenyno salose“. Ten jis rašė 
apie plantatorių žiaurumą, apie tai, kaip 
juodaodžiai nedorų žmonių nugirdomi 
degtine ir verčiami dirbti sunkų darbą po 
15—16 valandų kas dieną, negaudami už 
tai beveik jokio atlyginimo.

Jis pats važiavo į Angliją ir Olandiją, 
norėdamas atkreipti jų vyriausybių dė
mesį į juodaodžių sunkų gyvenimą.

Vėliau sužinojo, kad ir Vokietija ren
giasi dalį tų kraštų užimti. Tada pradėjo 
rašyti straipsnius į vokiečių laikraščius 
apie papuasų gyvenimą, stengėsi įrodyti, 

kad nėra reikalo juos skriausti ir perse
kioti, kad kolonizuoti tuos kraštus ir juos 
sutvarkyti, apšviesti, padaryti papuasus 
europiečių draugais galima kitokiu būdu, 
taip, kaip jis pats darydavo.

Įžymusis rusų rašytojas Levas Tolsto
jus, perskaitęs Maklajaus knygą, parašė 
jam ilgą laišką. „Jei jūsų surinktos ko
lekcijos, — rašė jis, — turi didelės svar
bos, tai dar svarbesni jūsų stebėjimai ir 
juodaodžių žmonių gyvenimo aprašymai“. 
Ypač svarbu, — rašė Tolstojus, — kad jis 
buvo nustatęs, jog ir juodaodžiai esą žmo
nės, ir kad sugebėjęs su jais susidrau
gauti vien tik su savo proto pagalba.

Ankstyba mirtis sutrukdė Maklajui 
dar kartą aplankyti Naująją Gvinėją ir 
pabaigti savo darbą. Mirė jis, būdamas 
dar jaunas — turėdamas tik 42 metus.

Rusijoj jį labai greitai pamiršo, tik ne
seniai vėl atsiminė, surinko visus jo raš
tus iš išspausdino.

Bet tolimoje Naujoje Gvinėjoje, sako, 
ir dabar dar esą gyvi papuasų tarpe atsi
minimai apie „žmogų nuo mėnulio“, kurio 
vardas Maklajus. Dar ir dabar jie, sako, 
pasakoją, kaip tas nepaprastas žmogus at
vežęs jiems „kiaulę su dviem dantimis ant 
galvos“, kurią jis pavadinęs „bulium“. Ir 
dabar dar Naujosios Gvinėjos krante, ku
ris vadinasi Maklajaus krantu, auga jo pa
sodintos kokoso palmės, o papuasai dar 
turi ir saugoja tuos kastuvus ir kirvius, 
kuriuos jiems buvo atvežęs „žmogus nuo 
mėnulio“.

Papuasai yra įsitikinę, kad ateis dar 
laikas, kada tas žmogus vėl sugrįš į Nau
jąją Gvinėją, vėl gydys papuasus ir gins 
nuo kitų baltųjų žmonių jų žemę ir ne
priklausomybę.

Miklucha-Maklajus savo gyvenimu yra 
įrodęs, kad ir vadinamieji „laukiniai“ žmo
nės yra tokie pat žmonės, kaip ir mes; jie 
tuo tarpu dar tamsūs, neapsišvietę, bet, 
kaip ir mes, vertina gerą, žmonišką elgesį 
ir su gerais žmonėmis moka gražiai su
gyventi. Galas.
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uaApcis Brolio Savo.

I: Šiandieną laisva mūs brangioji tėvynė.
II: Ir vėl ją globoja Didysis Praamžius.
Visos merg.: Dukrelės jai skaistų vainiką nupynė.
Visi bern.: O sūnūs vis gynė ir gins ją per amžius.
Visi: Valio! Valio! Valio! Brangioji Lietuva!

Valio! Valio! Valio! Žydėk skaisti, laisva!
III: Krantus Nemunėlio kai pilys dabino.
IV: Ir gynė tėvynę, budėjo, nesnaudė.
V: Balsai mergužėlių maloniai ramino.
VI: Ir guodė, ką sunki dalelė prispaudė.
Visi: Valio! Valio! ir t. t.
VII: Bet laikas vis bėgo, pilis jau išgriovė, 
VIII: Gynėjai silpnėjo, mažėjo ir nyko.
IX: Kai visus galiūnus iš eilių išrovė, 
X: Daugybės pilių nė ženklo neliko.
Visi: Kenti! Kenti! Kenti! Brangioji Lietuva!

Kenti! Kenti! Kenti! Tik tu, tik tu viena!
XI: Beliko tik kelios, ir jos baigia irti, 
XII: Praslinks keli metai, nebeliks ii’ jų! 
XIII: O Vilniau! Trakai! Už jus saldu mirti!

XIV: Tik trūksta drąsuolių, nėra karžygių...
Visi: Kenti! Kenti ir t. t.
Visi Bet staiga didvyrių dvasia vėl atbudo: 
bern.: Kudirkos, Maironiai, Valančiai...

Prie darbo vėl šoko, sukruto, sujudo 
Ir trūko du amžių nešiotieji pančiai! 
Valio! Brangioji Lietuva!
Valio! Žydėk skaisti, laisva!

Visi Ir vėl mūs brangioji tėvynė laisva, 
bern.: Jos laisvės daina plačiai nuskambėjo.

Tai buvo vasario šešioliktoji diena, 
Per visą pasaulį aidu nuaidėjo.

Visi: Valio! Brangioji Lietuva!
Nuo šios dienos esi laisva!

XV: Jonas Basanis, Smetona Antanas
Pirmieji jie tarė: „Laisva Lietuva!“

XVI: Ir didis, ir mažas, ir jaunas, ir senas 
Juos gerbia ir gerbs visa tauta.

Visi: Valio! Valio! Valio! Garbės jums, milžinai!. 
Valio! Valio! Valio! Teskamba amžinai!

Paaiškinimas:
Aštuoni berniukai ir astuonios mergaitės scenoje išsiri

kiuoja taip, kad atrodytų lyg varpas, ir kiekvienas sako po 
sakinį. Šį vaidinimėlį galima paruošti per 20 minučių.
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UŽDAVINIO TĄSA IŠ NR. 1.
Nežinia kur Vytas dingo 
Gal galvoti jis aptingo? 
O gal laiko jam pritrūko, 
Kad negavom kūrinėlio 
Iš darbščiausio skautužėlio? 
Bet užtat jų vietoj du, 
Ir galvoti abudu. 
Taigi juodu, kaip sutarę, 
Du zuikučiu man padarė: 
Vienas šoka suktinėlį, 
Antras graužia želmenėlį. 
Vienas už šokėją savo 
Dvyliką taškų jau gavo, 
Antras gi už piešinėlį, 
„Begraužiantį želmenėlį“, 
Šešioliką taškų gavo, 
Nes gerai pasidarbavo. 
Na, rašyki, skaute broli, 
Šimtas taškų nebetoli!
Daugalonių Antanėlis.

M. Manomaitis.
IŠMINTINGOJI ŽUVIS.

V

Siltq vasarą prisiminusBuvo gražus rytas. Mūsų skautų ir skaučių draugovės rengėsi važiuoti iš Mažeikių į stovyklą gražiame Tirkšlių pušyne. Visi buvome uniformuoti ir su kuprinėmis. Kai atvažiavo autobusas, visi sulipome ir išvažiavome. Važiavome gražiu, lygiu plentu. Keli skautukai sėdėjo ant autobuso viršaus. Kai privažiavom Ventos tiltą, autobusas trinktelėjo, ir vienas skautukas vos ne- įkrito į upę. Krykštaudami pralėkėm ir „didelį“ Tirkšlių miestą.Sustojome pačiame žavingo pušyno viduryje. Kai atėjo vakaras, pušyne jau stovėjo skautukų miestas. Tą vakarą buvome pavargę ir negalėjom parengti laužo. Linksmai praėjo keturios dienos. Paskutinę dieną prašėme stovyklos viršininką eiti pasimaudyti į Ventą. Buvo gražus oras. Pradėjom maudytis, pliauškintis, išdykauti ir plaukioti po Ventą. Paskum pamatėm didelį debesį, tad greitai bėgome į krantą, apsivilkome drabužiais, kiti išvirkščiomis kelnėmis, ir pasileidome per laukus į sa

vo „miestą“. Bėgdami į stovyklą galvojome apie skanius pietus. Bet „ūkio ministeris“, didelės audros išgąsdintas, tupėjo palapinėje ir drebėjo. Virtuvėje šeimininkavo sodrus lietutis. Todėl atsisveikinant su stovykla teko pasitenkinti kukliais pietumis. Kai jau ruošėmės važiuoti namo, dangus rimtai pradėjo ašaroti. Matyt, nenorėjo skirtis su mumis. Visa nelaimė — jau buvome išardę visas palapines. Bet vistiek nepametėme galvos. Pasiėmėme kelias palapines, sulindome į jas ir gulime. Po kelių valandų praėjo lietus. Linksmi išlindome iš po palapinių. Ir kaip nudžiugome, kai mūsų žvalgai atvažiavo su dideliu autobusu. Greit sutempėme visą „miestą“ į autobusą ir linksmai dainuodami parvažiavome namo į Mažeikius. Parvažiavę pasakojom namiškiams, kaip pasisekė mūsų stovykla. O šių metų vasarą statysim dar didesnį miestą tautinėje stovykloje Aukštojoje Panemunėje.
Algimantas Zailskas.

Įsigykime išmintingąją žuvį, kuri moka atsakyti į mūsų paklausimus. Žinoma, žuvis nekalba, bet jei į klau- . simą „taip“ nori atsakyti — ji nusileidžia į dugną, jei ne — kyla į viršų. Indas, kuriame laikoma žuvis, yra uždengtas. Visi stebisi gudria žuvimi. Bet visiems kils klausimas, kur gauti tokią žuvį? Pasidarykime! Čia gyvoji žuvis nereikalinga. Patys ją pasidarykime.Paimkim kiaušinį ir, padarę iš abiejų galų po nedidelę skylutę, iš- pūskime. Tas kiaušinis atvaizduos žuvies galvą. Ant jo, su dažais, nu- paišykim žiaunas, akis ir žvynus. Žuvies kūną (jos formos maišelį) pasiūkime iš flanelio. Toliau tą „kūną“ priklijuokime prie kiaušinio ir lako pagalba (galima dažais) nudažykime žvynus. Žuvis jau baigta.Dabar paimkime stiklinį indą su vandeniu ir ten įleiskime žuvį. Žuvis, be abejo, neskęs, todėl į kiaušinio vidų įpilkim truputį smėlio ar keletą šratelių taip, kad žuvis būtų norimame aukštume. Dabar viskas paruošta. Indą reikia uždengti storoku vaškiniu popieriumi ir tvirtai aprišti, kad neišeitų oras. Toliau atsargiai uždedame ranką ant vaškinio popieriaus dangčio ir galime duoti
KURAPKŲ VARGAI IR MIKĖ ŠVILPA. J. Martinaičio karikatūros.
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• Visiems, kurie siuntinėja mums 
eilėraščius. Nors ir ne visuomet galime, 
tačiau gavę raštų stengiamės artimiausia
me numery pranešti autoriui, dėsime jo 
rašinį, ar ne. Tačiau skautams poetams 
atsakinėti, tur būt, negalėsime, nes eilė
raščių gauname tiek daug, kad neįmano
ma visiems atsakyti. Be to, nesykį ir ga
na sunku tvirtai pasakyti, ar galėsime 
įdėti. Daugelis eilėraščių yra tokie, kad 
nepataisius dėti negalima, o pataisius — 
galėtų. Žinoma, lengviausia būtų pasa
kyti, kad nedėsime, bet dažnai nenorime 
taip griežtai klausimą išspręsti, ypač jei 
matyti, kad autorius turi poetiškų gabu
mų. Pažadėti įdėti eilėraštį, kurį reikia 
daug taisyti, vėl negalime, nes dažnai pa
sitaiko, kad paskiau ta pačia tema gau
name geresnį ir dėl to nebegalime savo 
pažado ištesėti. O čia dar kai kurie mūsų 
poetiškai nusiteikę broliai labai nekantrūs 
— pažadėsi įdėti eilėraštį, o artimiausiuo
se numeriuose neįdėsi, tuoj ir rašo laiš
kus išmetinėdami, kam pažado nepildo
me, nors mes ir nebuvome pasakę kada 
įdėsime. Dėl šių priežasčių mums sunku 
atsakyti dėsime ar nedėsime atsiųstuosius 
eilėraščius, todėl jei kas neras atsakymo, 
prašyčiau nepykti.

• Mes vertiname tik skautiškos nuo
taikos eilėraščius. Atsakydami į anketą 
dėl laikraščio tvarkymo daugelis skaity
tojų pareiškia, jog jie nesidomi eilėraščiais 
ir pageidauja šiais metais jų mažiau 
spausdinti. Gaila, kad daugumas nepa
aiškino, kodėl nesidomi eilėraščiais — dėl 
to, kad jie blogi, ar kad poezijos nemėgs
ta. Aš manau, kad daug kam eilėraščiai 
gali nepatikti ir dėl to, jog dažnai jie yra 
labai pesimistinės nuotaikos. Pavyzdžiui, 
pasibaigus vasarai redakciją užplūdo eilė
raščiai apie buvusias stovyklas. Daugu
mas jų tokie, kad pasiskaičius atrodo, jog 
tik tada apsimoka gyventi, kada gali sto
vyklauti. Pasibaigė stovyklos — tuoj 
mirk! Arba, štai, atėjo ruduo. Visi rašo 
taip, lyg ruduo būtų pats biauriausias, pats

klausimus. Jei reikalinga atsakyti 
„taip“ ir žuvis turi leistis į dugną, 
mes lėtai spaudžiame vaškinio po
pieriaus dangtį, ir žuvis leisis į dug
ną. Jei norėtumėm, kad pakiltų, 
mes lėtai suduodame su pirštais per 
popierių (barškiname pirštais) ir žu
vis pakils į viršų iki norimo aukščio. 
Kodėl žuvis klauso mūsų noro? Tai 
yra paprastas fizikos reiškinys. Spaus
dami popierių, spaudžiame orą, ku
ris spaudžia vandenį, o vanduo spaus
damas pro kiaušinio skylutę orą 
pats veržiasi į kiaušinį ir jis skęsta. 
Kylant žuviai aukštyn, tas pats reiš
kinys pasikartoja priešingai. 

liūdniausias metų laikas, kada nieko gra
žaus gamtoje nebėra ir nebelieka nieko 
daugiau veikti, kaip tik dejuoti, aimanuo
ti ligi ateis pavasaris... Tokių pesimistiš
kų eilėraščių dėti negalime. Mums reikia 
entuziastingų, skautiškos nuotaikos eilė
raščių, kurie uždegtų sielą, pažadintų no
rą gyventi, dirbti, kovoti. Daugiau opti
mizmo, sesės ir broliai poetai!

• Ir dar vienas pageidavimas — duo
kite eilėraščių aktualiomis temomis. Ben
dromis, kasdieninėmis temomis eilėraščių 
gauname labai daug. Pavyzdžiui, pradėjo 
snigti. Snaigės žemę apklojo, o redakcijos 
stalčiai „prisnigo“ eilėraščių apie snaiges. 
Puiku. Ėmėme ir atspausdinome viename 
numery net tris eilėraščius apie snaiges 
(žiūr. „Skautų Aido“ pereitųjų metų Nr. 
20 psl. 452 „Ką jaučia poetiškai nusiteikę 
mūsų broliai, kai snaigės ima kristi“...). 
Tačiau iki šiol dar tebeplaukia eilėraščiai 
ta pačia tema. Kas gi būtų, jei mes spaus- 
dintumėm kiekviename numery eilėraš
čius apie tai, kaip snaigės krinta, nors jos 
jau seniai kristi nustojo, aiškinti, rodos, 
nereikia.

Tuo tarpu aktualiomis temomis eilė
raščių stinga. Atėjo Kalėdos, Nauji Metai. 
Rodos, ne pro šalį būtų įdėti šiomis te
momis po vieną, antrą eilėraštį. Ir ką gi — 
kalėdinių eilėraščių tesuradau bylose vos 
du, „naujametiškų“ tiek pat. Dėl to teko 
įdėti ir tokių, kur poezijos beveik nėra — 
eiliuota proza. Tokių įvykių, kurių proga 
praverstų įdėti vieną antrą geresnį eilė
raštį speciale tema, yra nemaža, pav., va
sario 16 d., Šv. Kazimiero šventė, Vely
kos, Šv. Jurgis, Motinos Diena, rugsėjo 
mėn. 8 d., Dariaus Girėno metinės ir daug 
kitų.

Ar negalėtumėt atsiųsti mums tokių 
„aktualinių“ eilėraščių?

• „Skautų Aido Mūsų Mažiesiems“ re
daktorius negalės sunaudoti šių rašinių: 
Kaributo Gaudenio apsakymėlio 
,Žąsys rugienose“, L. Kavaliausko 
rašinio „Stovyklos džiaugsmai ir nepato
gumai“, Juozo Masiulio eilėraščių 
„Tikiu“, „Niekad neužmiršiu“ ir „O tėvy
ne!“, Juozo Mikšio rašinėlio „Sulūžę 
pašliūžos“, Al. Radavičiaus eilėraš
čio „Įspėkit, kas esu“, V. A in ik e v i- 
čiaus eilėraščių „Žygimantas“ ir „Jūra“, 
D. R e m i o apsakymėlio „Nekalta auka“.

• Jaunam broliui. Skelbimėlį galėsi
me dėti pusę metų už 5 lt. Pinigus galima 
siųsti ir pašto ženklais.

PAMESTI LIUDIJIMAI.

Pamestas L. S. S. nario liudijimas ser. 
I Nr. 647, išduotas 1934.III.23 Tauragės 
r. t. tuntininko skautei Hertai Puodžiū- 
naitei. Radus siųsti skaučių seserijos vy
riausiai vadijai.

Pasiklaus!—sužinosi
1. Norėčiau sužinoti, kaip būtų pa

daryta, jei visoje brolijoje atsirastų dau
giau, kaip 5 vienetai, kurių visi nariai 
prenumeruos šiems metams „Skautų 
Aidą“, t. y., visas 100%. Kuriems viene
tams tada būtų skiriama po puslapį 
„Skautų Aide“, kaip tai yra numatyta 
platinimo taisyklėse? Pas mus, Šiauliuose, 
jau yra dvi draugovės, kuriose beveik vi
si skautai užsiprenumeravo laikraštį.

P. P.
Ats. Iš tikrųjų, tur būt, bus brolijoje 

daugiau, kaip penki vienetai, kurių visi 
nariai prenumeruos laikraštį. Kaip mes 
atrinksime, kurių vienetų istorijai skirti 
vietos „Skautų Aide“? Truputį keblus 
klausimas... Tiesą pasakius, mes nesitikė
jome, kad atsirastų brolijoje ir seserijoje 
daugiau kaip po 5-is vienetus, kurių visi 
nariai prenumeruosis laikraštį, bet kiek 
šis reikalas liečia broliją, matyti, būsime 
apsirikę. Nežinia tik kaip bus su seseri
ja — mūsų dabar turimomis žiniomis, tik 
vienos draugovės — Panevėžio vyresnių
jų skaučių — visos narės prenumeruosis 
„Skautų Aidą“.

Mūsų nuomone, teisingiausia bus, jei 
mes duosime vietos laikrašty visiems vie
netams, kurių visi nariai užsiprenumeruos 
„Skautų Aidą“, nes visi tokie vienetai turi 
moralinę teisę būti iš kitų išskirtais. Ne
galėtumėm tik tai padaryti tuo atveju, jei 
tokių vienetų atsirastų tiek daug, kad 
mums laikrašty jiems reikiamos vietos 
pritrūktų (ko, esame tikri, nebus). Tuo
met tektų išrinkti dalį vienetų kuriuo 
nors požymiu, sakysime, vieneto narių 
skaičiumi ar jų amžiumi vadovaujantis 
(pirmenybę duoti skaitlingesniems viene
tams ar tiems, kurių nariai jaunesnio 
amžiaus). Tačiau mes esame nusistatę 
skirti vietos laikrašty visiems vienetams, 
kurie 100% užsiprenumeruos laikraštį. 
Tačiau griežtai žiūrėsime vieno dalyko, 
būtent, kad vienetas, kurio visi nariai 
užsiprenumeruos laikraštį, iki platinimo 
talkos pabaigos (1938.III.1 d.) būtų pilnai 
atsiskaitęs su administracija. Kiekvienam 
suprantama, kad pavyzdingu, iš kitų iš
skirtinu vienetu, gali būti pripažintas tik 
toks, kuris visais atžvilgiais yra tvarkin
gas. Juk tokį vienetą, kurio visi nariai 
užsisakytų laikraštį, bet ne visi už jį atsi
lygintų, negalime pripažinti pavyzdingu. 
Užsisakyti laikraštį visiems nariams labai 
lengva, tik atsiskaityti jau kiek sunkiau. 
Šio garbės konkurso tikslas juk kaip tik 
yra pažymėti pavyzdinguosius brolijos ir 
seserijos vienetus.

2. Esu H patyrimo laipsnio skautas ir 
turiu knygrišio specialybę. 1936 m. išsto
jau iš gimnazijos ir skautų draugovės. 
Vilkaviškyje yra vyčių draugovė, bet ten 
negaliu įstoti, nes esu per jaunas — 15 
metų. Ar galiu būti paskiru skautu ir 
jei galiu, kur pratęsti nario liudijimą?

Ats. Paskiru skautu būti gali, tačiau 
vis tik reikėtų stengtis įstoti į kurį nors 
vienetą, sakysime, kandidatu į vyčių drau
govę. Liudijimo pratęsimo reikalu kreip
kis į artimiausią tuntininką. Brolijos vyr. 
vadija ruošia paskiriems skautams tvar
kyti taisykles (žiūr. šio numerio kroniką).

■ 47 ■
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2. Žemėj balta — 
akį veria ...
Ė! Tai snaigių sūkurys ... 
Baltam lauke, 
kilimuotam —
skautų krykštauja būrys ...

3. Ė! Jūs snaigės 
baltalūpės...
Koks jūs apdaras gražus! 
Širdį ima, 
akį veria ...
Ilgai būkite pas mus.

4. Snaigės krinta, 
snaigės dūksta ... 
Sukas viesulų ratu! 
Tai iškyla,
tai atslūgsta ...
Leidžias žemėn pamažu.

Kairėje — dvi nuotraukos iš spausdinamo albumo „Mūsų gyvenimas vaizduose“. Dešinėje — viršelis propagandinio 
prospekto apie skautų tautinę stovyklą, kuris buvo išleistas vokiečių, prancūzų ir anglų kalbomis pereitųjų metų vasarą 

užsienių skautams.

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