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--------------SKAUTŲ AIDAS--------------
Lietuvos skautų Ir skaučių lai kraitis Oficialus Lietuvos Skautų Sąjungos organas

Redaktorius vyr. sktn. Antanas Saulaitis Redakcijos ir administracijos adresas: KAUNAS,
Leidėjas LietuvesSkautuSqjusga * Nepriklausomybės aikštė 4, telefonas 2 65 34

. Administracija dirba darbo dienomis nuo 8 iki 14,30 vai.

Prenumeratos kaina metams:
Lietuvoje: jaunesniesiems skautams-ėms — 2,50 Lt; skautams-ėms — 4 Lt; neskautams — 5 Lt. Užsienyje: (Išskyrus Latviją Ir Estiją, kur taikomas vidaus tarifas) dvigubai. 
Skelbimų kaina pagal susitarimų • Už skelbimų turini redakcija neatsako e Užuojautos 5 Lt, padėkos — 3 Lt. Spausdinamos ten, kur redakcijai patogiau. 
Rankraščius, piešinius, nuotraukas siųsti redakcijos vardu. Rankraščiai trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra; nesunaudoti nesaugomi; grąžinami, jei atsiunčiama 
tam reikalui pašto ženklų. Nesunaudotos nuotraukos Ir piešiniai grąžinami redakcijos lėšomis. Suk galvų ik. rankraščius siųsti—psktn. Rudzlnskul, Gimnazija, Joniškis, (Šiaulių ap.)

Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d. Šiauliuose. Eina du sykiu per mėnesį: 10 ir 25 d. d.

1938 (XVI) metai. Lapkričio mėn. 10 d. 21 (213) Nr.

<II<I<IISI DALIS
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO AKTAI. 

NR. 7.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10, 79, S0 ir 82 

str. str., Garbės Gynėjų sueigos patvirtintu Brolijos Vadijos nu
tarimu ir Brolijos Vado pristatymu, Lietuvos skautybės 20 metų 
sukakčių proga žemiau išvardintus skautų vadus pakeliu į se
kančius. skautininkų laipsnius:

į skautininko:
1. Joniškio skautų vietininkijos vietininką paskautininkį 

Henriką RUDZINSKĄ;
2. Kauno Aušros skautų tunto vadijos narį paskautininkį 

Mečį RĖKLAITĮ;
3. Marijampolės skautų tunto paskautininkį leitenantą Pra

ną NEDZINSKĄ;
4. Studentų skautų korporacijos „Vytis“ vadą paskautinin

kį Steponą KAIRĮ;
5. Telšių skautų tunto tuntininką paskautininkį Simoną 

SIDABRĄ;
į p a s k a u t i n i n k i o :

1. Biržų skautų tunto vyresnįjį skiltininką Romaną VIL
KIUKĄ; %

2. Kauno Aušros skautų tunto vyresnįjį skiltininką Stasį 
DUMČIŲ;

3. Kauno Aušros skautų tunto vyresnįjį skiltininką Vik
torą KUTORGĄ;

4. Kauno Pilies skautų tunto vyresnįjį skiltininką Vladą 
KUPRĮ;

5. Kauno Pilies skautų tunto vadijos narį vyresnįjį valti
ninką Aleksandrą VAINORIŲ;

6. Kauno Šančių skautų tunto vyresnįjį skiltininką Kazį 
PAŽĖRĄ;

7. Kėdainių skautų, tunto vyresnįjį skiltininką Joną 
PODERĮ;

8.. Kėdainių skautų tunto vadijos narį vyresnįjį skiltininką 
Tomą SlDlSKĮ;

9. Klaipėdos skautų tunto vyresnįjį skiltininką Tautvydą 
BRAKĄ;

10. Klaipėdos skautų tunto vyresnįjį skiltininką Juozą 
POCIŲ;

11. Klaipėdos skautų tunto vyresnįjį skiltininką Joną 
SPERTALĮ;

12. Klaipėdos Jūrų skautų tunto vyresnįjį valtininką Leoną 
KNOPFMILERĮ;

13. Klaipėdos Jūrų skautų tunto vadijos narį vyresnįjį val
tininką Juozą LUCKU; '

14. Klaipėdos Jūrų skautų tunto vyresnįjį valtininką Liud
viką NEĮMANĄ;

15. Klaipėdos Jūrų skautų tunto vyresnįjį valtininką Alfon
są SEIBUTĮ;

16. Klaipėdos Jūrų skautų tunto vyresnįjį Valtininką Juozą 
ŠIDIŠKĮ;

(Tęsinys 426 pslp.).

Lietuvos Skautų Sąjungos vadų suvažiavimo 
nutarimai:

Lietuvos, skautų sąjungos vadų suvažiavimas, įvykęs 1938 
metų spalių mėn. 31 d. ir lapkričio mėn. 1 — Lietuvos skautų 
organizacijos 20 metų sukakčių — dieną, išklausęs skautų sąjun
gos Šefo J. E. Respublikos Prezidento Antano Smetonos kalbą, 
tarybos pirmininke ir kitų sąjungos centro vadovų pranešimus 
ir nuosekliai apsvarstęs sąjungos reikalus, nutarė: 
I. PRIPAŽINTI:

1) kad 1918 m. lapkričio mėn. 1 d. Vilniuje užsimezgęs lie
tuviškosios skautybės daigas per 20 metų yra išaugęs į didžiulę 
įtakingą moderniško auklėjimo jaunimo organizaciją, susiforma
vusią viso lietuviško tautinio auklėjimo kultūros junginio dalimi;

2) kad per paskutiniuosius aštuonius metus, išleidus Lie
tuvos skautų sąjungos įstatymą, skautų organizacijos pažanga, 
pilna ir plačia tų žodžių prasme, yra tikrai didelė, pasiekta aiš
kia skautybės ideologija, gera organizacine sistema ir taisyklingu 
veikimu, intensingai bendradarbiaujant vyriausiai sąjungos va
dovybei, jos darbuotojams, skautų ir skaučių vadams, skautams, 
skautėpis ir skautybės bičiuliams;

3) kad sąjungos bendradarbiavimas su valdžios ir visuome
nės įstaigomis ir organizacijomis yra tradiciniai širdingas, pa
remtas geru sąjungos vardu, pasitikėjimu ir visų bendru troš
kimu auklėjant jaunimą kurti laimingą mūsų tėvynės ateitį;

4) kad Lietuvos Vyriausybė, švietimo ministerija, kariuo
menė ir kitos valdžios institucijos, pripažindamos Skautiško auk
lėjimo reikšmę mūsų'tautai, sąjungą visokeriopai remia;

5) kad sąjunga, turėdama progų ir priemonių bendradar
biauti su viso pasaulio skautų ir skaučių organizacijomis, jų cen
trais ir įžymiausiais jaunimo auklėjimo veikėjais visame žemės 
kamuolyje, atlieka didelį Lietuvos vardo ir lietuvių tautos gyve
nimo propagandos darbą ir tarnauja viso pasaulio taikai;

6) kad sąjunga turi širdingų Lietuvos bičiulių įvairiose 
valstybėse ir ypač širdingų bičiulių turi Pabaltijo — Latvijos ir 
Estijos kraštuose;

7) kad sąjungos, brolijos ir seserijos vadovybės joms pa
vestą darbą atlieka gerai, širdingai ir rūpestingai;
n. PAREIKŠTI:

1) Lietuvos skautų sąjungos Šefui J. Ė. Respublikos Prezi
dentui Antanui SMETONAI, jau devintuosius metus sąjungai tie
sioginiai vadovaujančiam, visą skautų ir skaučių auklėjimo darbą 
remiančiam ir savo didžiu autoritetu mūsų organizaciją globo
jančiam — iš širdies gelmių einančią padėką, karštą prisirišimą 
ir tvirtą pasižadėjimą nenuilstamai dirbti mūsų tautos auklėjimo 
darbą pagal skautybės sąjūdžio metodus; siekiant mūsų bran
giajai tėvynei Lietuvai ko geriausios ateities;

2) gilią padėką Lietuvos Vyriausybei, J. E. Ministrui Pir
mininkui kun. Mironui ir bu v. Ministrui Pirmininkui ponui Tū- 
beliui, už globą ir visokeriopą sąjungai teiktą pagalbą;

3) didelę pagarbą ir gilų prisirišimą J. E. Lietuvos Metro
politui Arkivyskupui Skvireckui, Vyskupams ir visai Bažnyčiai;

4) ypatingai jautrią padėką J. E. Švietimo Ministrui profe
soriui Tonkūnui, švietimo ministerijos vadovams ir visiems Lie
tuvos švietimo ir auklėjimo kultūros-veikėjams, visada širdingai 
įvertinusiems sąjungos siekimus ir padėjusioms skautybės vei
kimą išplėsti;

(Tęsinys 426 pslp.).
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LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO ANTANO SMETONOS
kalba, pasakyta skautų vadovų sukaktiniame suvažiavime š. m. spalių mėn. 31 dienų

Mūsų skautų Brolijos ir Seseri
jos sukaktuvių minėjimas yra gera 
proga įsivaizduoti aną metą, kada, 
pasiskelbus Lietuvai nepriklauso
ma valstybe, tauta laukė susida
rant savos vyriausybės. Vėlyvą 
rudenį 1918 m. ji ir susidarė. Įsi
kūrė tuomet Vilniuje ir skautų or
ganizacija. Nualinta ir nukamuo
ta Lietuva didžia viltimi kėlės ge- 
resnėn ateitin.

Mūsų ateitis — jaunimas. Dar 
svetimoje valdžigje tebesant, bu
vo slaptų moksleivių kuopelių, 
gaivinusių ir ugdžiusių savo tau
tinį ir religinį jausmą. Jų tarpan 
spraudės iš rytų istorinio materia
lizmo srovė, nešusi luominę etiką.

Tatai buvo priešinga mūsų tau
tai, nes jos idealas iš senovės bu
vo Dievas, Tėvynė ir artimas. 
Jam auklėti tiko geriausiai skau
tų organizacija su savo išmėgin
tais auklėjimo būdais. Į ką dairy
tis ir linkti, siekiant laisvės? Į ry
tus ar į vakarus? Atsakymas buvo 
išspręstas lietuvių tautos prityri
mo. Iš rytų ji negalėjo laukti nie
ko gero, kentėjusi vien panieką 
ir vargą. Viltis žibėjo iš vakarų: 
ten laisvė, aukštas kultūros gyve
nimas, apstus dvasinių gėrybių 
lobynas.

Jauni vyrai, mokytojai ir kariai, 
ryžos, tokios minties vedami, ir 
įkūrė skautų draugiją. Mažas jų 
skaičius, o dvasia jų buvo stipri. 
Jie tikėjo, kad dirva bus derlinga 
ir duos gausingų vaisių. Ir neapsi
riko. Šit po 20 metų nebe dešimti
mis, o šimtais skaičiuojame skau
tų vadovus, mokytojus ir auklėto
jus, nebe šimtus, o tūkstančius tu
rime skautų jaunuolių, berniukų ir 
mergaičių.

Maža organizacija, prasidėjusi 
Vilniuje, dabar yra paplitusi po 
visą Lietuvą. Ji ne tik skaičium 
padidėjo, bet ir jos galia išaugo. 
Ji turi nemažą periodinę ir nepe
riodinę literatūrą, suspietė apie 
save daug išlavintų auklėtojų, vy
rų ir moterų, sutvarkė savo gyve
nimą statutu, priderinusi jį mūsų 
tautos ypatybėms. Juk skautizmo 
dėsnių pamatas yra žmoniškumas, 
visuotinės dvasios vertybės, tai

komos kiekvienai tautai sky
rium. Šia prasme teko statutas 
sutautinti.

Save pažinti yra reikalingiau
sias dalykas. Tuo ir pradedamas 
auklėjimas. Mūsų jaunuoliai, tvar
kingai sutelkti vienon organizaci- 
jon, bendraudami kitą kits auklė
ja, ir save geriau pažįsta. Savo 
kelionėmis ir stovyklomis jie gau
na plačiau pažinti ir savo kraštą. 
Mielą tėvynę geriau pažinę, mes 
geriau saugome ir giname jos sie
nas. Tačiau pravartu žinoti, kas 
yra ir kas darosi ir toliau už jų. 
Toliau yra daug kas verta įsisa
vinti. Taigi mūsų skautai bendra
darbiauja su kitų kraštų skautais 
ir bendraudami skelbia jiems Lie
tuvos vardą ir lietuvių gyvenimą. 
Iš svetimšalių laikraščių nekartą 
esame gavę patirti, kaip mūsų jau
nuoliai savo palapinėmis esą įdo
mūs pasirodę. Ir tikrai pasirodo 
jie tautiškai, kaip gali lietuviai pa
sirodyti geromis savo ypatybė
mis. Kitų kraštų skautai lankėsi 
Lietuvoje, kaip svečiai, ir, pažinę 
ją iš geros pusės, grįždavo namon 
gerai nusiteikę. Taip tad ir jie 
garsino lietuvių vardą. Didis bu
vo įvykis, kai skautizmo kūrėjas, 
lordas Baden Powell, atsilankė su 
daugybe palydovų, svečių ir vieš
nių, mūsų gražiame pajūryje Pa
langoje. Savo atsilankymu jis pa
darė daug gero mūsų tautai. Ne
pamiršime tų valandų, kaip jis 
mielai bendravo su mūsų skautų 
vadais ir vadovais, kaip gėrėjosi 
mūsų jaunimu, skautiškai auklė
jamu. Savo gerus įspūdžius iš Lie
tuvos aprašė svečiai ir Didžiajai 
Britanijai.

Taip tad mūsų skautai per 20 m. 
labai sustiprėjo savybėje ir sudo
mino Lietuva kitus kraštus. Šian
dien turėtų būti linksma diena, 
kad nebūtų liūdno meto, atjau
čiamo visame pasaulyje. Visur 
baidomasi karo, kuris sutrikdytų 
gerą tautų bendravimą. Prasidė
jus ūkinei ir socialinei autarkijai, 
tariant pasitikėjimui ir pasiten
kinimui tik savo krašto gyvenimu, 
sekė ir kultūrinė autarkija. Tau
tos lyg norėtų vien savyje rasti 

ko joms reikia, rasti vien savų 
dvasinių ir medžiaginių vertybių. 
Vienas kraštas nuo kito apsitve
ria tvirtovėmis, nebegerbia tarp
tautinių sutarčių. Sako, jos atgy
ventos, pasenusios. Nebetikra tau
tų laisvė. Tatai visi junta. Vieton 
visuotinės etikos braunasi nacio
nalistinė etika.

Jau arti to, kad žmogus žmogui 
ir tauta tautai darosi vilkai. Ka
dangi radijui nėra sienų, tai siau
rosios etikos (luominės ir nacio
nalistinės) srovė per jį visur pra
siveržia.

Dėl to nereikia nusiminti. Vi
suotiniai dėsniai, kuriais žmonija 
gyveno tūkstančius metų, yra 
tikri ir stipresni už naujinius, kart
kartėmis pasireiškiančius vienur 
smarkiau, kitur silpniau. Taip mo
ko mus ir istorija. Žmonijos jūra 
banguoja į vieną ar į kitą kraštą, 
galiausiai betgi laimi sąmonėje 
tikra dvasinė kultūra. Taigi ir da
bar, apsišarvojus drąsa ir ištver
me, reikia vykti seniau įtrintais 
keliais, numatant pro ūkanotą 
dangų, o kartais tarp audrų ir vie
sulų, skaistesnę ateitį. Kelias, 
kuriuo vedamas mūsų jaunimas, 
yra ištirtas ir tikras. Jo auklėji
mui neturime būti abejingi. Ne 
patėviai, o tėvai juk auklėja mū
sų jaunimą. Ateitis radijų ir lėk
tuvų, bet ne autarkijos. Ši yra 
laiko dalykas, pairusios kapitaliz
mo tvarkos pasėka. Iš to pairimo 
rasis nauja santvarka. Kraštai 
autarkijos ribose dūsta, trokšta. 
Laisvesni dvasinių ir medžiaginių 
gėrybių mainai yra reikalingi tau
toms. Tai, ką vadiname tautišku, 
ne visai savo yra. Vienų paveldė
jimas iš kitų yra būtinas dalykas. 
Taigi autarkijos nešama etika yra 
ne ilgam, nors ji šiam metui ir ne
išvengiama pasirodė.

Tautiškai auklėti yra drauge 
auklėti žmoniškai. Šitokios link
mės laikydamos, mūsų skautų or
ganizacija daug laimėjo. Jos įta
ką juntame visur Lietuvos gyve
nime. Kaip ūkininkui berti dirvon 
grūdai ne visi išdygsta, taip ir 
auklėtojai nevisiems auklėtiniams 
prigydo dorybes. Ir vis dėlto or-
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ganizuotas jaunimo auklėjimas 
yra didelis nepakeičiamas daly
kas. Tatai supranta mokykla ir 
šeima ir džiaugiasi tėvai, kad jų 
vaikai, skautais pabuvę, darosi 
geresni.

Skautų Brolijai ir Seserijai, 
švenčiant savo 20 m. sukaktį, pa- 
sisėmus iš savo praeities stipry
bės, reikia eiti toliau nužymėto
mis gairėmis ir tikėti, kad jų 
auklėjimo darbas atneš daug dva
sios pelno mūsų tėvynei. O kas 
už tų darbų? Kokia padėka? Tė
vynės labui, kariškiai sako. Į ją 
visi sutelkime dėmesį, kai nerimas, 

kai gali būti pavojaus, mylėkime 
tėvynę dar labiau, jos sargyboje 
budėkime dar stropiau. Jums bu
dėjimas yra jaunimo auklėjimas. 
Už tai jums dėkoju iš visos šir
dies. Budėkite toliau!

J. E. Respublikos Prezidentas A. Smetona 
kalba skautų sąjungos vadų suvažiavime.

Suvažiavimo dalyviai ir svečiai karininkų 
ramovės rūmų salėje.

Fot. Smečechauskas.

Br. gen. S. Raštikio
. Krašto Apsaugos Ministras ir Ka
riuomenės Vadas br. gen. S. Raštikis 
skautų vadų suvažiavimą pasveikino 
tokia kalba:

Džiaugdamasis gražiu Lietuvos 
skautą sąjungos susitvarkymu ir 
mūsų skautų per dvidešimtį metų at
liktais darbais, aš laikau sau pareiga 
šia proga nuoširdžiai padėkoti skau
tų sąjungos vadovybei bei visiems 
skautams bei skautėms už tą didelį, 
kilnų ir gražų darbą, kurį tamstos 
jau atlikote ir atliekate, auklėdami 
ne tik Dievui, Tėvynei ir Artimui iš
tikimą ir aukštesnių idealų kupiną 
pilietį, bet ir drąsų, apsukrų netikė
tumams ir pavojams visada pasiruo
šusi mūsų laisvės ir nepriklausomy
bės saugotoją ir gynėją. Ačiū Tams
toms už tai.

Tarp skautų sąjungos ir kariuo
menės mūsų jaunuomenės auklėjimo 
darbe yra daug kas bendro. Dėl to 
ir santykiai tarp skautų sąjungos ir 
kariuomenės ir tarp šių dviejų orga
nizacijų vadovybių yra labai geri ir 
tradiciniai nuoširdūs. Tokie bus jie 
ir ateityje.

kalba skautų vadams
Visos mūsų kariuomenės ir savo 

vardu aš nuoširdžiai sveikinu Lietu
vos skautų sąjungos vadų jubiliejinį 
suvažiavimą, linkėdamas geriausios 
kloties ir pasisekimo visuose suvažia
vimo darbuose ir sumanymuose.

Dirbkite, gerbiamieji skautų vadai, 
kaip dirbote iki šiol, rodykite nesu
gadintoms jaunimo širdims aukštes
niųjų ir visiems mums bendrųjų 
idealų kelius, dirbkime visi kartu, 
nuoširdžiai bendradarbiaudami, dirb
kime ne sau, bet bendram visos mū
sų Tėvynės ir visų mūsų labui; kur 
galėdami, plėskime tą bendradarbia
vimą dar toliau, tolerancijos, vieny
bės ir bendradarbiavimo idėjos ne 
tik skautų sąjungos, bet ir visų kitų 
organizacijų ir jų dalinių vadovy
bėms tebūna kelrodžiu į bendruosius 
visos mūsų tautos ir valstybės rei
kalus. Šių tikslų siekiantiems ir šiais 
keliais einantiems kariuomenė yra 
pasiryžusi visur ir visada padėti.

Lietuvos skautų sąjungai ir vi
siems skautų vadams mūsų kariuo
menės ir jos vadovybės parama, 
kaip iki šiol buvo, taip ir toliau yra 
užtikrinta.

Skautgstol.
Kiek daug pasaulyje nelaimių ir skausmų, 
Kiek daug dejonių ir žiaurių vargų.
Ir kaip pasauly būt klaiku ir neramu, 
Jei tu, skautybe, nebūtum atėjusi laiku.

Tu tik viena mus mokai, ramini,
Tu tik viena vedi į tiesų kelią.
Už tai mes tau, skautybe, meilės kupini, 
O iš deimantų irrožių puikų pinam vainiką.

Kaip būtų liūdna — neramu,
Pasaulis būt toks tuščias ir klaikus, 
Jei tu, skautybe mano, nebūtum atėjusi 
Su savo viską vergiančia dvasia. [laiku,

Tau himnus giedam mes sustoję, 
Tave mes prisiekiam mylėt ir neapleist. 
Tau niekad, niekad nenustosim moję, 
Kol dar pasaulis drįs širdis mūs žeisti.

Al g. Z a r c i n a s.
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PO SKAUTYBĖS 
SUKAKČIŲ

Lapkričio m. 1 d. mūsų organizacija 
pradėjo trečią dešimtmetį. Įvairiais būdais 
minėjome jos 20 metų sukaktis, ir dabar 
pradedame vėl ramų, taisyklingą darbą.

Praėjo pasirengimas didžiosioms sto
vykloms, praėjo ir pačios stovyklos; ką tik 
Įvyko žymusis sąjungos vadų suvažiavi
mas, pastiprinęs mūsų veikimo pamatus.

Daug buvo galvota, daug dirbta, kurta 
ir daug padaryta. Rodos, didžiausias pa
kilimas jau praeityje. Bet būtų klaidinga 
manyti, kad didieji žygiai užbaigti, kad 
entuziazmas perliepsnojo, kad aktingumas 
pasiekė viršūnę, ir kad apskritai dideli 
dalykai ką tik praėjo. Taip galvoti būtų 
ir neskautiška. Kodėl? — gal paklausite.

— Kas buvo šiemet padaryta, parodo 
didelę mūsų sąjūdžio galią ir reikšmę. 
Dabar tik įrodyta, kad mūsų skautybė yra 
didis dalykas. Atverta aiški pradžia. To
liau turi sekti vienas po kito dideli darbai. 
Niekas neturi teisės sustoti ar apsileisti. 
Yra vienas kelias — kelias pirmyn!

Vadai, skiltininkai, draugininkai ir k. 
dabar turi daugiau galvoti ir veikti, kaip 
bet kada. Ir skautai-skautės dabar turi 
būti veikliausi. Juk laimėjimai didina už
sidegimą, kelia darbštumą ir troškimus 
daugiau laimėti. Reikia tą nuotaiką išgy
venti, ir naujose sąlygose, pagal naujus 
darbo planus toliau dirbti skautybės darbą.

----- *------

I. Pirmas reikalas: susitvarkyme! 
Skiltys ir vienetai turi po vasaros, kaip 
kasmet rudenį, susiorganizuoti. Juo tas 
bus greičiau padaryta, tuo geriau. Visi į 
savo vietas ir pareigas. Tik tvarkinguose 
vienetuose yra galimas tvarkingas skau- 
tavimas. Vienete bus daugiau tvarkos ir 
jis bus pavyzdingesnis, kai jo paskiri na
riai bus tvarkingi: rūpinsis savo skauta- 
vimu, sąžiningai atliks pareigas ir t. t.

•
II. Antras reikalas: sk a uty bė yra 

gyvenimas! Nepakanka skautiškos 
nuotaikos tik sueigose, skautybės dvasia 
turi eiti per visą gyvenimą visose aplin
kybėse. Suskautėti — tai šūkis mūsų pa
čių ir mūsų artimųjų laimei! Skautų-čių 
įstatai yra gražūs, bet jų grožis pasilaiko 
tik įstatus gyveniman taikant: pagal įsta
tus gyvenant Mums reikia tik skautų, 
tikrų, gerų, energingų; tuščiavidurių, šiau
dinių ir popierinių skautų-čių sąjungai 
nereikia. Rūpinkimės, kad kiekvienas 
mūsų sąjūdžio narys visai suskautėtų.

III. Sutvirtinę savo vienetus, sustip
rėję skautybėje patys, rūpinkimės viso
keriopa mūsų organizacijos gero
ve. Drausminga, tvarkinga, turtinga or
ganizacija visada gali daugiau už išglebu
sią, apsileidusių narių sudarytą. Skautybė 
kiekvienam berniukui ir mergaitei daug 
duoda, ji šio to reikalauja ir sau: atiduo
kime, kas jai reikalinga.

Ant Saulaitis.

NAMAI
Mes gerai jaučiame, kas yra 

motina, bet ne visuomet taip 
gerai darome, kaip jaučiame. 
Susimąstykime!

A. Smetona.

Namai yra meilės, džiaugs
mo ir taikos šventykla, kurioje, 
jos palaikomi ir ją palaikyda
mi, artimi giminės tampa ge
riausiais draugais.

Thomsonas.

Būti laimingam savo namuo
se yra žmogaus troškimų galu
tinas tikslas — tikslas, kurio 
siekia visi jo darbai ir užsi
mojimai.

Johnsonas.

Mano garbė yra mano gyve
nimas; šie du dalykai neatski
riami. Atimkite man garbę, ir 
aš neteksiu gyvenimo.

Šekspyras.

Skautas paklusnus savo tė
vams ir vyresnybei.

Skautas sąžiningai atlieka vi
sas savo pareigas.

Skautas naudingas ir padeda 
artimiesiems.

Geri namai turi labai didelės 
reikšmės berniukų gyvenime, nors 
ir ne vienas jų galvoja, kad tu
rėti namus yra visai paprastas da
lykas. Jei nori sužinoti, ką namai 
reiškia, paklausk draugo, kuris jų 
neturi. Procentas vyrų, užaugusių 
be tikrų namų, yra toks didelis, 
kokį tu niekuomet neišsivaizduo- 
tumei. Daugelis nusikaltėlių netu
rėjo geros namų įtakos. Vadinasi, 
namai vis dėlto yra šis tas!

Nesakau, žinoma, kad turi už
augti visai netikęs, jei savo namų 
neįvertini — toli gražu. Bet sakau 
— ir mielai pakartočiau savo žo
džius kiekvienam jaunam šių eilu
čių skaitytojui — kad kiekvienas 
berniukas bus laimingesnis ir ge
resnis, jei jis leis namams jį tei
giamai veikti.

Gyvenimas toks painus, pagun
dos tokios klastingos, kad kiek
vienas berniukas turi išsidirbti

Ruoškimės lapkričio 23 d.
S. m. lapkričio m. 23 d. mūsų kariuo

menė minės savo 20 metų sukaktis. Tai 
šventė visiems. Kariuomenė ir mūsų 
skautija savo tarpusavio santykius iš pat 
pradžių turi tradiciniai širdingus. Todėl 
visi skautai savo bičiulės ir mūsų krašto 
gynėjos sukaktis turi gražiai paminėti. 

atsparos tašką, turi rasti teisingus 
santykius su gyvenimu ir žmonė
mis. Tikiu, kad namai jam padeda 
šiame reikale. Ir taip pat tikiu, 
kad Bažnyčia jį stiprina ir palaiko.

Skautybė ypatingai pabrėžia 
šeimą.

Jei mes sakome, kad skautas 
paklusnus savo tėvams ir vyres
nybei, kad skautas padeda arti
mui ir sąžiningai atlieka savo pa
reigas, mes pirmoje eilėje galvo
jame apie namus. Ir geriems dar
beliams atlikti daugiausia progų 
yra namie.

Yra berniukų, kurie žiūri į na
mus, kaip į kažkokį viešbutį, ku
riame jie miega ir valgo. Savo 
pramogoms jie randa vietos kitur. 
Jie nepripažįsta ir neprisiima jo
kių pareigų namuose, ir vis dėlto 
visa, ką jie turi, jie gauna iš tė
vų, kurie jiems kasdien aukojasi. 
Taigi, negalvok, kaip mažas kūdi
kis, kuris valgo ir nepagalvoja, 
kas jam tą valgį parūpino; kuris 
žaidžia ir linksminasi ir neklau
sia, kas jam džiaugsmą teikia. 
Elkis kaip suaugęs žmogus, kuris 
supranta reikalą. Būk linksmas 
ir malonus pilietis savo namuose. 
Padėk tėvams, broliams ir sese
rims; jei reikia, paaukok savo pa
togumus ir palinkimus kitiems. 
Dalyvauk savo šeimos gyvenime 
ir neslėpk savo įdomių pergyve
nimų nuo tėvų. Padėk savo mo
tinai ne tiktai darbais, bet savo 
švelnia laikysena. Daryk, ką tau 
liepia, nors ir nevisuomet supranti 
gauto įsakymo prasmę, tada žy
miai prisidėsi prie to, kad tavo 
namai bus laimingesni — ir tu 
pats būsi laimingesnis ir ruošiesi 
būti naudingas savo krašto pi
lietis.

Gegužės mėnesį mes švenčia
me Motinos dieną — tada visų 
nuotaika pakilusi ir pasiryžimai 
dideli. Nepasitenkinkime tuo: pa
darykime taip, kad kiekviena die
na mūsų namuose būtų Motinos 
diena. Kaip tai įvykdoma — kiek
vienas iš jūsų pats geriausiai žino.

Vienetai kviečiami XI.23 proga pada
ryti sueigų, prisiminti mūsų kariuomenės 
žygius, pažinti kariuomenės santvarką, 
organizaciją ir atskiras ginklų rūšis.

Sueigas ir minėjimus (draugovių pa
skirai ar tuntų ir p.) reiktų paįvairinti 
pašnekesiais, eilėraščiais, įvairiais žaidi
mais ir t. t.
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CFICIALINĖ DALIS
L. S. S. ŠEFO AKTAI.

(Tęsinys iš 422 pslp.).

17. Kretingos skautų vietininkijos skautą vytį Antaną 
KRAUSĄ;

18. Marijampolės skautų tunto tuntininką pulkininką lei
tenantą Evaldą REICHERTĄ; i

19. Mažeikių skautų tunto vyresnįjį skiltininką Antaną 
KAZLAUSKĄ;

20. Raseinių skautų tunto tuntininką Joną MATULIONĮ;
21. Rokiškio skautų tunto tuntininką Vincą SABĄ;
22. Rokiškio skautų tunto vadijos narį vyresnįjį skiltininką 

Liucijų NEMICKĄ;
23. Rokiškio skautų tunto vadijos narį vyresnįjį skiltinin

ką Petrą MACKŲ;
24. Studentų skautų korporacijos „Vytis“ vyresnįjį skilti

ninką Andrių MILAKNĮ;
25. Studentų skautų korporacijos „Vytis“ vyresnįjį valti

ninką Algirdą PEREKŠLĮ;
26. Telšių skautų tunto vyresnįjį skiltininką kapitoną 

Adolfą BALTOKĄ;
27. Telšių skautų tunto vyresnįjį skiltininką Antaną 

VILKEVICIŲ;
28. Vyriausios Brolijos Vadijos bendradarbį Joną DAI- 

NAUSKĄ.
Kaunas, 1938 m. spalių mėn. 31 d.

A. SMETONA, 
Respublikos Prezidentas 

Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.
Vyr. sktn. pulk. J. SARAU SKA S, 

Brolijos Vadas.

NR. 8.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10, 79 ir 82 
str. str., Garbės Gynėjų patvirtintu Seserijos Vadijos nutarimu 
ir Seserijos Vadės pristatymu, Lietuvos skautybės 20 metų su
kakčių proga žemiau išvardintas skaučių vadoves pakeliu į 
paskautininkės laipsnį:

1. Kauno Neries skaučių tunto vyresnę skautę Emiliją 
GVILDIENĘ;

2. Kauno centro skaučių tunto vyresniąją skiltininkę Jad
vygą GULBINIENĘ;

3. Kauno centro skaučių tunto vyresniąją skiltininkę Sta
nislavą SARAUSKAITĘ;

4. Mažeikių skaučių tunto vyresniąją skiltininkę Malviną 
E1DIMTIENĘ;

5. Žagarės skaučių vietininkijos vyresniąją skiltininkę Ge
novaitę GRYBAUSKAITĘ;

6. Žagarės skaučių vietininkijos vyresniąją skiltininkę 
Uršulę KACKIENĘ.
Kaunas, 1938 m. spalių mėn. 31 d.

A. SMETONA, 
Respublikos Prezidentas 

Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.
Vyr. sktn. K. ŽILINSKIENĖ, 

Seserijos Vadė.

LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VADO ĮSAKYMAS 
NR. 23.

Kaunas, 1938 m. spalių mėn. 31 d.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 ir 89 str. str., 

Brolijos Vadijai pasiūlius, Lietuvos skautybės 20 metų sukakčių 
proga, žemiau išvardintus asmenis apdovanoju ordinu UŽ 
NUOPELNUS:

1. Marijampolės skautų tunto vyresnįjį skiltininką Volde
marą BERGĄ, 2. Marijampolės skautų tunto vadijos narį vy
resnįjį skiltininką Vytautą KARALIŲ, 3. Kauno Pilies skautų 
tunto skautininką Benediktą BUČINSKĄ, 4. Kauno Pilies skau
tų tunto vyresniąją skautę Mariją BALTRUŠAITIENĘ, 5. Kau
no Pilies skautų tunto vyresnįjį skiltininką Mečių BUTKŲ, 6. 
Kauno Pilies skautų tunto vyresnįjį skiltininką Mečių NARBU
TĄ, 7. Kauno Pilies skautų tunto skautą Česlovą JANUŠĄ, 8. 
Kauno Pilies skautų tunto vyresnįjį skiltininką Zenoną AŠOKLĮ, 
9. Kauno Pilies skautų tunto vyresnįjį skiltininką Tadą ADO- 
MONĮ, 10 Kauno Šančių skautų tunto skiltininką Osvaldą DO
VYDĖNĄ, 11. Kėdainių skautų tunto vyresnįjį skiltininką Stasį 
KAŽDAILĮ, 12. Kėdainių skautų tunto vyresnįjį skiltininką Ed
vardą TRUMPĄ, 13. Klaipėdos Jūrų skautų tunto vyresnįjį val
tininką Kostą GAIŽAUSKĄ, 14. Rokiškio skautų tunto vyresnįjį 
skiltininką Edgarą TIPELĮ, 15. Studentų skautų korp. „Vytis“

L. Š. S. VADŲ SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI;
(Tęsinys iš 422 pslp.).

5) gilią padėką J. E. Krašto Apsaugos Ministrui ir Kariuo
menės Vadui generolui Raštikiui, kariuomenės vadovybei ir vi
siems kariams, už visada brangią sąjungai paramą ir už didelį 
rūpinimąsi skautiško auklėjimo išsiplėtojimu;

6) širdingiausius linkėjimus ir savo pagarbą skautybės įkū
rėjui ir viso pasaulio skautų šefui lordui Baden-Powelliui ir viso 
pasaulio skaučių šefei lady Baden-Powell;

7) nuoširdžius sveikinimus tarptautiniams skautų ir skaučių 
komitetams, tarptautinių skautų ir skaučių biurų direktoriams, 
Latvijos ir Estijos skautų ir skaučių organizacijoms ir viso pa
saulio skautams ir skautėms;

8) broliškus tautinius sveikinimus ir linkėjimus viso pasau
lio lietuviams ir lietuvių skautams ir skautėms visuose kraštuose;

9) didžią padėką ir linkėjimus Lietuvos visuomenei, orga
nizacijoms, įvairiems veikėjams ir sąjungos bičiuliams;

10) širdingą padėką sąjungos tarybai, tarybos pirmijai, ta
rybos pirmininkui vyr. sktn. J. Aleknai, sąjungos garbės teismui, 
sąjungos garbės gynėjui vyr. sktn. pik. M. Kahnantui, vyriau
sioms brolijos ir seserijos vadijoms, brolijos vadui vyr. sktn. pik. 
J. Šarauskui ir seserijos vadei vyr. sktn. K. Žilinskienei;

HI. PAGEIDAUTI:

1) kad sąjunga ir toliau eitų tokiu pat skautiško auklėjimo 
kūrimo keliu ir taip pat intensingai plėstųsi skautybės įtaka Lie
tuvos jaunimui;

2) kad visuose skautijos darbuose ir visose institucijose 
būtų ypatingai giliai pritaikomi skautybės ideologijos pagrindai 
ir auklėjimo metodai;

3) kad būtų dar labiau suaktyvintas skautų ir skaučių 
praktinis pasirengimas tautos kultūrai ūgdyti ir krašto saugumui 
stiprinti, plačiai naudojant visas skautiško auklėjimo priemones: 
skilčių sistemą, patyrimo laipsnius, specialybes, stovyklavimą, 
iškylavimą, varžybas ir t. t.;

4) kad būtų dar labiau išplečiamas skautų ir skaučių nau
dingumo artimiems ir pagalbos reikalingiems tarnavimo idealo 
pritaikymas;

5) kad būtų papildytos techniškos santvarkos detalės orga
nizuoti vyresnįjį amžių pasiekusiems skautams, pagilinti rėmėjų 
ir skautų-čių tėvų bendradarbiavimą, praplėsti skautų ir skaučių 
vadovų lavinimą ir paskatinti visų skautybės šakų plėtojimąsi;

6) kad būtų skautybės pritaikymas praplėstas vaikams inva
lidams, vaikams, neturintiems namų globos ir kitiems, negalin
tiems naudotis esamais reguliariais nuostatais;

7) kad būtų suaktyvintos pastangos sąjungai ir vienetams 
ekonomiškai labiau sutvirtėti:

a) įsigyti žemės sklypų namams, būstinėms, užeigoms, pa- 
reituvėms, stovyklavietėms, iškylavietėms ir įvairioms 
lavinimo įstaigoms steigti,

b) įsigyti reikalingo inventoriaus, lavinimo ir skautiško mo
kymo priemonių, įrankių, palapinių ir kitų reikmenių,

c) įpareigoti sąjungos narius mokėti sąjungos naudai mo
kesčius ir medžiaginiai remti skautybės vedamą darbą, 
platinant ir įsigyjant sąjungos laikraščius, literatūrą ir 
kitus leidinius,

d) nustatyti būdus, duodančius progos sąjungos nariams ir 
skautybės bičiuliams sąjungą medžiaginiai remti

vyresnįjį skiltininką Henriką JONAITĮ, 16. Studentų skautų 
korporacijos „Vytis“ vyresnįjį skiltininką Mykolą VAITENĄ, 
17. Studentų skautų korp. „Vytis“ vyresnįjį skiltininką Vytenį 
STASIŠKĮ, 18. Studentų skautų korporacijos „Vytis“ vyresnįjį 
skiltininką Igną MORKELIŪNĄ, 19 Studentų skautų korporacijos 
„Vytis“ vyresnįjį valtininką Eugenijų SLAVINSKĄ, 20. Studentų 
skautų korporacijos „Vytis“ skiltininką Algį ŠIMKŲ, 21. Šiaulių 
skautų tunto vyresnįjį skiltininką Eugenijų MAKSIMAVIČIŲ, 
22. Telšių skautų tunto skiltininką Jurgį GAIŽAUSKĄ, 23. Trakų 
skautų tunto vyresnįjį skiltininką Juozą STEMPOŽECKĄ, 24. 
Vyriausios Brolijos Vadijos bendradarbį vyresnįjį skiltininką 
inž. Joną MULOKĄ, 25. Žagarės skautų vietininkijos vyresnįjį 
skiltininką Albiną STIPINĄ.

Vyr. sktn. pulk. J. ŠARAUSKAS, 
Brolijos Vadas.

Vyr. sktn. K. PALC1AUSKAS, 
Vadeiva.

■ 426 ■

6



1. Skautė tiesi ir laikosi savo žodžio.
Skautės žodis lygus priesaikai. Jei

gu skautė pasako: „Taip yra“, kiek
vienas žino, kad jai galima tikėti. Pa
žadėjusi atlikti patikėtą darbą arba 
duotą įsakymą, skautė visaip stengia
si savo žodį ištesėti, nors tai būtų ir 
labai sunku. Meluodama skautė nu
sižengia savo garbei ir žemina kitas 
skautes.

2. Skautė ištikima Dievui ir tėvynei.
Skautė giliai tikįs žmogus. Ji rim

tai žiūri į savo pareigas Dievui ir dė
koja Jam už visas jai teikiamas gery
bes. Ji ištikima, kad ir kažin kas įvyk
tų. Tėvynei ji pasiruošusi aukoti gy
vybę ir gina ją nuo visų priešų, ir net 
nuo tų, kurie blogai apie ją kalba.

3. Skautė naudinga ir padeda 
z artimiesiems.

Skautė visuomet atlieka savo parei
gą, jei ir tektų atsisakyti malonumų, 
patogumų arba net saugumo. Jeigu 
sunku žinoti, kaip pasielgti, skautė 
klausia savęs: „Kokia mano pareiga“, 
tai reiškia: „Kas geriausia kitų atžvil
giu“, ir daro taip. Ji visuomet budi 
— yra pasirengusi gelbėti ir tarnauti 
kitiems ir kasdien stengiasi atlikti ge
rą darbelį.

4. Skautė draugė savo artimui ir 
sesuo kitai skautei.

Sutikusi kitą skautę, nors ir sveti
mą, skautė gali drąsiai į ją kreiptis ir 
siūlyti jai savo pagalbą. Skautė ne
turi būti snobė, t. y., žmogus, žiūrįs 
iš aukšto į neturtinguosius ir nepri
pažįstąs turtingųjų. Skautė panaši į 
mažąjį Kimą — viso pasaulio draugą.

5. Skautė mandagi ir kukli.
Skautė mandagiai elgiasi su visais, 

bet už vis mandagiausiai su senais 
žmonėmis, invalidais, luošais ir pan. 
Už patarnavimus ji atlyginimo neima.

Skautės įstatai
6. Skautė gamtos draugė.

Ji apsaugoja gyvius nuo skausmo ir 
be reikalo nežudo nė mažiausio Dievo 
padarėlio.
7. Skautė paklusni savo tėvams ir 
vyresnybei.

Skautė myli ir gerbia savo tėvus, jų 
klauso ir juos užjaučia. Ji taip pat 
klusni savo auklėtojams ir vadovėms 
ir mielai atlieka savo pareigas jiems.
8. Skautė linksma, susivaldo ir 
nenustoja vilties.

Gavusi įsakymą, skautė jį mielai ir 
linksmai vykdo; ji nevaikščioja paka
binusi nosies, bet stengiasi dainuoti, 
nors įsakymas jai ir nepatiktų. Jeigu 
skautė turi rūpesčių, arba kenčia 
skausmus, ji prisiverčia šypsotis, nes 
tuomet našta žymiai palengvėja ir 
skausmai darosi pakeliami.

Skautė visuomet gerai nusiteikusi ir 
gerai nuteikia kitus. Net pavojui iš
tikus ji nenustoja šalto kraujo ir ra
miai apsvarsto susidariusį padėjimą. 
Ji niekuomet nenustoja vilties ir žino, 

skaučių Sukis
Skaučių šūkis yra — Dievui, Tėvynei ir Artimui. 

Šie trys trumpi žodžiai turi nepaprastai gilios prasmės ir 
apima visą skaučių ideologiją.

Skautė tiki Dievą ir atlieka visas pareigas, kurias 
jai uždeda jos tikyba. Ji garbina Jį ir myli visa širdimi 
ir žino, kad keliai, kuriais Jis veda ją, yr;a geriausi.

Ji taip pat dėkoja Dievui už visas gėrybes ’-r aukoja 
Jam savo sielą.

Antroji šūkio dalis pabrėžia, kad skautė tarnauja vi
somis jėgomis tėvynei ir pasiruošusi ginti ją savo gy
vybe. Ji žiūri į ją, kaip į brangią močiutę, kurios ne
galima apleisti, nors ji būtų sunkiausiame padėjime. 
Priešingai, juo sunkiau jai, juo mieliau skautė aukoja 
savo jėgas.

Skautė myli ir gerbia artimą ir kuo galėdama jam 
padeda. Ji nepasiduoda blogai įtakai ir nesmerkia kitų, 
bet stengiasi kiekvieną žmogų suprasti ir kiek galint 
išteisinti. Ji gailestinga ir mato toliau už kitus, atlieka 
gerus darbus, nes jai smagu juos atlikti, o ne todėl, kad 
tiktai pelno susilauktų. Atlyginimą už gerus darbus 
skautė randa pačioje savyje. Ji tiki, kad šviesa nugali 
tamsą, o geri darbai — bloguosius, ir niekuomet nenu
stoja nuotaikos. Parašė lordas Baden-PoweUis.

kad jeigu iš niekur jokios pagalbos ne
begalima tikėtis, Dangiškasis Tėvas jos 
neapleis.
9. Skautė taupi.

Skautė išmintingai naudoja savo 
daiktus ir jų nemėto. Ji leidžia pini
gus rimtiems reikalams ir stengiasi pi
nigų sutaupyti. Tuo būdu ji ne tik nė
ra sunkumas kitiems žmonėms, bet gali 
pati jiems sunkiais laikais padėti.

10. Skautė blaivi, skaisti savo mintyse, 
žodžiuose ir veiksmuose.

Skautė pakankamai stipri, kad atsi
spirtų blogai įtakai. Ji neklauso ne
švarių kalbų ii* jose nedalyvauja. Ji 
išsilaiko skaisti ir moteriška.

Geležinis Įstatas.
Skautė sąžiningai atlieka visas savo 
pareigas.

Skautė visų pirma sąžiningai eina 
savo tiesiogines pareigas, būtent, na
mie, mokykloje, tarnyboje ir pan. Ji 
tiktai tuomet griebiasi naujo darbo, 
kai senas padarytas, ir tiktai tuomet 
tikrai linksma, kai niekas sąžinės ne
spaudžia.
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Namų ruoša
Skautė turi mokėti: šluoti, dulkes šluos

tyti, šveisti, plauti kambarius ir indus; 
tvarkyti, vaškuoti grindis; blizginti me
talus ir sidabrą; poliruoti baldus ir lan
gus; užkurti ugnį ir primusą; valyti dė
mes; kloti stalą, tyliai ir tvarkingai pa
tarnauti keliems žmonėms.

Šluoti ir dulkėms valyti bendros taisyklės.

Šluoti ir valyti dulkes reiškia surinkti 
kuo daugiausia dulkių, bet nesukelti jų.

Šlavimas.

Seserijos vadė vyr. 
sktn. dr. K. Žilins
kienė žiūri skaučių 

darbelius.
Fot. A. Laučienė.

Šluodama kambarį uždaryk duris, kad 
dulkės nelakstytų. Sluok nuo savęs ir iš
ilgai lentų.

Linoleumą, medines ir akmens grindis 
šluok minkšta šluota. Sąšlavas sudegink. 
Kilimus pabarstyk drėgnomis išsunktomis 
arbatžolėmis arba drėgnais popierėliais; 
šluok mažu, kietu šepetėliu.

Dulkių valymas.

1. Vartok minkštą skudurą, kuris pa
tektų į visus kampelius.

2. Įlenk skuduro kampelius, kad jie ne
keltų dulkių.

3. Pirma nušluostyk didelius baldus; 
pradėk nuo viršaus.

4. Mažus daiktus paimk į rankas ir nu
šluostyk iš visų pusių. Niekuomet ne
šluostyk aplink kokį daiktą.

5. Nepamiršk siaurų kraštelių, stalų ir 
kėdžių kojų.

Šveitimas.

1. Koklių grindis plauk vandeniu ir 
muilu ir, jei reikalinga, kita valymo prie
mone. Nevartok sodos, nes ji keičia plau
namų koklių spalvą. Rūpestingai nuplauk 
muilą ir ištrink sausai.

2. Akmens grindis plauk soda ir karštu 
vandeniu. Jei reikia, pridėk kitą valymo 
priemonę; nevartok muilo, nes nuo 
akmens slysta.

3. Medines grindis šveisk (arba 
plauk) vandeniu ir muilu arba ki
ta priemone. Plauk išilgai lentų 
ir paskui ištrink sausai. Ne
vartok sodos ir per daug karš
to vandens, nes nuo jų baltos 
lentos pagelsta.

Plauti taisyklės.

1. Įpilk vandens į indus, ku
riuose buvo pienas arba kiti 
panašūs valgiai. Keptuves iš
virink vandeniu ir soda arba 
iššluostyk popierių.

2. Surink visas valgių lie
kanas iš lėkščių.

3. Sudėk lėkštes pagal di
dumą ir rūšį.

4. Įdėk peilius ir šakutes į ąsotį 
su karštu vandeniu ir soda, bet žiū
rėk, kad vanduo kriaunų nesiektų.

5. Paimk dubenį karšto vandens su 
soda arba IMI. (Nevartok sodos, jei indų 
platūs auksuoti kraštai).

6. Plauk sidabrą ir tuojau šluostyk: ta
da jis blizgės.

7. Plauk indus, pirma imk švariausius. 

Jei turi lentynėlę indams džiovinti, per
plauk juos karštu vandeniu: kitu atveju 
jie bus dryžuoti.

8. Plauk virtuvės indus, puodus ir kep
tuvus. Jei reikalinga, keisk vandenį. Nu
šluostyk.

9. Išplauk kibirą, dubenį ir plaunamus 
skudurėlius.

Kambario valymas.

1. Surink ir išnešk visus daiktus, ku
riuos reikia atskirai valyti. Išnešk kili
mus, priegalvius, antklodes ir t. t. laukan 
ir išdulkink juos.

2. Išdulkink baldus, sustatyk viename 
kampe ir uždenk, arba išnešk į korido
rių ar kiemą.

3. Nuimk mažas užuolaidas; dideles 
pakratyk ir susek, kad nesipainiotų.

4. Aprišk minkštą šluotą minkštu sku
duru ir nudulkink lubas, sienas ir visus 
kitus daiktus, kurių kasdien nevalai.

5. Iššluok grindis.
6. Kol dulkės nusileidžia, išeik iš kam

bario ir sutvarkyk išneštus daiktus.
7. Atsargiai nuklok apdengtus baldus, 

kad dulkės nepakiltų.
8. Dar kartą rūpestingai nušluostyk 

visur dulkes; nepamiršk siaurų kraštelių, 
paveikslų rėmų ir pan.

Tvarkingai dengtas stalas.

9. Kur yra, nuplauk aliejiniais dažais 
dažytas sienas, blizgink langus, išvaškuok 
grindis.

10. Nusek užuolaidas, atnešk kilimus ir 
sutvarkyk kambarį kaip įprasta.

Kaip valyti ir vaškuoti grindis.

Nušluok dulkes. Paimk ne daug grin
dims vaško minkštu skudurėliu ir trink 
rūpestingai. Dirbk ruožais, mažais plotais. 
Blizgink minkštu skuduru apskritais ju
desiais. Trink, kol grindys nebelimpa: ki
tu atveju jos tepsis, ir kiekvienas žings
nis paliks pėdsakus.

Po kojašluosčiais pavojinga vaškuoti.

Baldų poliravimas.

Rūpestingai nudulkink. Nupirk specia
laus grindims vaško ir plonai užtepk 
minkštu skuduriuku. Paskui trink kitu 
minkštu skuduru, kol, palietus politūrą 
pirštu, nelieka žymių.

Metalinių daiktų blizginimas.

Prieš blizgindama pasirūpink, kad daik
tai būtų visiškai švarūs; jei reikalinga, 
nuplauk karštu, muilinu vandeniu ir nu
šluostyk.

Metaliniai daiktai valomi specialiais 
milteliais, parafinu, sugrūstų plytų mil
tais arba specialiu skystimu.

Sidabrą valyk kreida, sumaišyta su 
vandeniu, specialiomis valyti priemonė

mis arba sidabrui valyti skuduru, gau
namu vaistų sandėliuose ir indų krau

tuvėse. Sidabrui valyti skuduras 
labai praktiškas ir, nors visai pa

juodavęs, turi valomos jėgos.
Kreidos košelės užtepk ne daug, 
duok jai išdžiūti ir tada trink 
sausu, minkštu skuduru, kol 
daiktas pasidarys visai šva
rus. Peiliams valyti yra spe
cialūs pilki milteliai.

Langai.

Nevalyk langų nei šaltą žie
mos dieną, nei vasarą, kada 
saulė į juos šviečia.
1. Patrauk užuolaidas į šalį ir 
susek jas.

2. Nudulkink arba nuplauk 
langų rėmus.

3. Imk šalto arba šilto vandens, 
skudurėlį, laikraščių arba negarankš- 

tėtą (nefroteruotą) rankšluostį. Pradėk 
iš viršaus, nepamiršk kampų.

4. Nušluostyk rankšluosčiu arba laik
raščiais.

5. Juo greičiau dirbi, juo labiau langai 
blizgės.

Neimk per daug šlapio skudurėlio.
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Batų valymas.

1. Šlapius batus išdžiovink šiltoje vie- 
. toje (ne prieš ugnį). Prikimšk popierių

arba įdėk kurpalius, kad nesusitrauktų.
2. Kietu šepečiu nuvalyk purvą ir dul

kes; jei to nepakanka, atsargiai, nebrai
žydama bato, nukrapštyk purvą arba nu
šluostyk drėgnu skuduru. Varsčius įkišk 
į bato vidų.

3. Plonai užtepk tepalo; nepamiršk nė 
vieno kampelio.

4. Nuvalyk šepečiu ir pagaliau išbliz
gink aksominiu skudurėliu ar paprastu 
minkštu skuduru.

Ugnies kūrimas.

1. Ant grindų prieš krosnį padėk laik
raštį.

2. Išimk pelenus ir surink anglis.
3. Įdėk kelias didesnes anglis krūvelė

je; ant jų uždėk skalų, popieriaus gniu
žulų arba tošių.

4. Uždek popieriaus gniužulus kros
nyje iš visų pusių arba uždek kelias ska
las rankoje ir įkišk į krosnį, kad stovėtų.

5. Uždėk plonesnių malkų, o joms įde
gus — storesnių.

6. Jei kūreni anglimis, vietoje stores
nių malkų uždėk anglių.

Be šito yra dar daug kitų būdų kros
niai ar plytai kurti, nes ne visos krosnys 
vienodos ir ne vienodai traukia. Bet vi
suomet svarbu turėti ką nors sausa, kuo 
galėtumei ugnį prakurti.

Dėmių valymas.

Dėmes valyk tuojau. Senas dėmes 
sunku išimti, o kartais ir visai nepasiseka.

Rašalas. — Ko daugiausia ištrauk 
sugeriamu popierium. Netrink, bet šla
pink skudurėliu, pamirkytu acte, vande
nyje ar piene. Pieną paskui išplauk van
deniu ir muilu. Citrinos sunka taip pat 
išima rašalą.

Suodys. — Užberk druskos; lengvai 
valyk kieto šepečio galu. Niekuomet suo
džių dėmių nešlapink.

Dažai. — Jei šviežia dėmė, nuimk 
senu šaukštu; paskui trink terpentinu iš 
lauko į vidų; vartok vis naują skudurėlio 
galiuką. Baigusi valyti išplauk dėmę 
muilinu vandeniu.

Alyva ar taukai. — Tuojau išimk 
karštu vandeniu ir PERSIL milteliais.

Kraujas. — Išimk benzinu arba 
vandenilio peroksidu.

Žvakių taukai. — Kiek galėdama 
nuimk senu šaukštu ar kitu buku daiktu. 
Uždėk neblizgančio vyniojamo popieriaus 
arba sugeriamo popieriaus ir lengvai glais
tyk šiltu glaistytuvu. Nespausk, neimk 
karšto glaistytuvo.

Kaip dengti stalą.

Užtiesk staltiesę ir žiūrėk, kad sulen
kimai būtų tiesūs. Šakučių, peilių ir 
šaukštų skaičius priklauso nuo valgių rū
šies ir skaičiaus. Įrankių eilė eina iš lau
ko pusės į vidų; ji nustatoma pagal val
gių eilę.

Nepamiršk druskos ir kitų reikalingų 
priedų. Kad stalas tvarkingai atrodytų, 
ne būtinai turėti brangius indus plačiais 
aukso kraštais. Ir paprastas, kasdieninis 
stalas gali gražiai atrodyti.

Yra daug būdų stalui dengti: anglai 
dengia vienaip, prancūzai kitaip ir t. t., 
bet visi laikosi vieno dėsnio: stalas turi 
būti vienodai dengtas, t. y., atstumas nuo 
stalo krašto iki lėkščių turi būti vieno
das, peiliai turi būti dešinėje (imami de
šine ranka), šakutės kairėje, tiesiai, gra
žiai išrikiuoti. Stalas arba staltiesė turi 
būti švarūs — jei nori, kasdien vartok 

vaškytinę, o sekmadienį staltiesę. Indai 
turi būti -visiškai švarūs, taip pat šakutės, 
peiliai, šaukštai ir t. t.

Dideliems priėmimams yra maždaug 
tarptautinis būdas stalui dengti, bet savo 
namuose gali turėti savo būdą ir juo sa- 
votiškesnis jis bus, juo įdomiau (žinoma, 
nuo švaros ir tvarkos taisyklės neatsi
sakyk!).

Stalą gali puošti brangios rožės kris
talinėje vazoje, bet ir kuklios rugiagėlės 
moliniame puodelyje. Priprask puošti 
savo stalą gėlėmis (net žiemą gali gauti 
kelias eglėšakes), nes tai kelia nuotaiką, 
o tau turi rūpėti, kad visi, kurie sėdasi 
už tavo stalo, būtų smagiai nusiteikę.

Nebūtinai gėles statyti į vidurį stalo — 
jos gali stovėti viename tuštesniame kam
pe ir taip pat džiuginti.

Kiekviena moteris, o ypač skautė, 
mėgsta gėles, bet nepakanka jas mėgti: 
reikia jomis rūpintis. Keisk vandenį ir 
neįkišk per daug į vieną vazą, nes gėlėms 
trošku. Kartais pakanka dviejų, trijų di
desnių gėlių ir kelių lapelių. Nekišk į

Pradedame naują barą
Kam teks RAŠOMOJI MAŠINĖLĖ, FOTO APARATAS, BAIDARĖ, 

LAIKRODIS ir t. t.
Visi gauna dideli kišeninį KALENDORIŲ 1939 METAMS.
Nuo š. m. lapkričio mėn. 20 d. pradedama rinkti Skauto Aido prenumeratos 

1939 metams.
Sąjungos vadovybė nustatė, kad Skautų Aidas 1939 metais eitų taip pat 

du kartus pei’ mėnesį.
Visiems metiniams Sk. Aido skaitytojams paskirtas geras priedas — 

specialus kišeninis kalendorius 1939 m., kaštuojąs apie 2 litus.
Platintojams (prenumeratų rinkėjams) paskirtos tokios dovanos:
1. rašomoji mašinėlė, 8. palapinė,
2. foto aparatas, 9. pačiūžos,
3. baidarė, — kuprinės 5,
4. palapinė, — skautiškų knygų
5. laikrodis, (pagal platintojų norą) už maž
6. palapinė, daug Lt 250,—
7. vaistinėlė, — ir t. t.
Draugovės dalyvaus 1939 m. GARBĖS KONKURSE ir kurių visi 

(100%) nariai užsisakys Skautų Aidą 1939 metams, gaus „draugovės gyvenimo 
knygą“ (albumą) su Šefo įrašu; o kurių užsisakys ne mažiau, kaip 75% — gaus 
„draugovės gyvenimo knygą“ su brolijos vado ar seserijos vadės įrašais.

Platinimo smulkmenos ir nurodymai siuntinėjami vienetų vadams.
Visi į darbą!

Gėlėmis papuoštas stalas.

vandenį per daug lapuoto kotelio, nes la
pai pradės pūti ir dvokti.

Jei gėlės vysta, nupiauk kotelio galiu
ką ir įpilk į vazą šalto švaraus vandens. 
Jei nori, kad greičiau pražystų, imk šilto. 
Stenkis pati ištirti, kaip gėlės ilgiausiai 
laikosi.

Juo ilgesnis rožės, gvazdiko ir t. t. ko
telis, juo gėlės brangesnės.

Taikyk (jei turi) vazas gėlėms: nenie
kink molinės vazelės, nes ir joje daug 
gėlių gražiai atrodo.

Patarnavimas valgant.

Paduok valgius iš kairės (kad valgy
tojas, atsisukęs į kairę, dešine ranka ga
lėtų patogiau imti), o vartotas lėkštes at
imk iš dešinės. Vandenį ar kitus gėrimus 
pilk iš dešinės. .

Nesiek per žmones.
Pasistenk nešti lėkštes ant delno: ne

tepk kraštų pirštais.
Sutvarkyk vartotas lėkštes kitur, ne 

prie stalo (jei yra, specialiame šalutinia
me bufetėlyje).

Prieš paduodama naują valgį, atimk 
visa nuo stalo, kas nebereikalinga.

Atmink: visi mėgsta malonią veido iš
raišką! A. S.
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Vėjas kaukė ir draskė mažo pre
kinio laivo bures, ir putotos bangos 
veržėsi į denį. Audra buvo baisi.

Iš toli aukštai pasigirdo žąsų, 
skrendančių į pietus, gagenimas, ir 
kapitonas, pažvelgęs į juodą dangų, 
sumurmėjo sušalusiomis lūpomis:

— Kokia naktis paukščiams skristi! 
Kažin, kur jos nusileis. Skrenda, 
matyt, valandų valandas.

Gagenimas nutilo, ir vėjas staugė 
nauju smarkumu.

Aukštai danguje nesuskaitomi žą
sų pulkai skrido pietų linkui. Prie
šakyje buvo jaunas neprityręs 
paukštis.

Jaunuolišku pasitikėjimu žąsinas 
įsakinėjo savo palydovams, ir jo bal
sas skambėjo išdidžiai, kaip kad turi 
skambėti jauniklio balsas, jauniklio, 
kuris veda savo pulkus prieš žiau
rią audrą. Ne be pagrindo net ir 
vyresni paukščiai parinko jį vadu ir 
sutiko jo klausyti.

Vienodais tvirtais judesiais vado 
dideli sparnai skrodė orą, ir jo garsus 
balsas įtikinėjo armijas, skrendančias 
paskui jį, nebijoti baisios audros.

Juodi debesys lenktyniavo dangu
je, ir aštrus lietus mušė tiesiai į 
paukščių akis. Vanduo varvėjo nuo 
jų ištiestų kaklų, ir vėjas blaškė 
juos; bet jie tikėjo savo vadu ir aklai 
sekė jį. Tūkstančiai balsų atsakyda
vo į jo šūkį: — Sekite paskui mane!

Sala pietuose turėjo būti arti.
Jaunas vadas šiek tiek pakeitė 

kryptį, ir jo armija pasekė paskui 
jį. Jis nusileido arčiau jūros, kad 
pateisintų savo elgesį; putos aptaškė 
jo krūtinę, ir jis vėl pakilo į aukš
tas padanges drauge su ištikimais 
pavaldiniais.

Aiškiai ir ramiai vado balsas įsakė 
vėl pakeisti kryptį.

Bet toli užpakalyje skrido senas, 
senas paukštis. Metus iš metų, pa
vasarį ir rudenį, jis vedė žąsų pulkus 
iš šiaurės į pietus ir atgal. Jis pase
no ir perleido vadovavimą jaunam 
vadui, bet, pajutęs, kad kryptis kelis 
kartus keičiama, jis žinojo, kad visi 
žuvę. Ir nors jis žinojo, kad visi žu
vę, jis skrido paskui jauniklį, kaip 
žąsų tarpe buvo įprasta.

Tolyn ir tolyn žąsų pulkai skrido 
per naktį.

Jaunas paukštis vėl pakeitė kryptį, 
apskrido didelį ratą, tikėdamasis su

rasti salą, bet veltui. Jis sugageno, 
bet jo balsas nebebuvo tvirtas.

Veltui jis dairėsi, stengdamasis 
savo aštriu žvilgsniu perverti lietų 
ir tamsią naktį; veltui jis leisdavosi 
žemyn prie jūros ir vėl pakildavo: 
jokios žymės, kad sala būtų kur nors 
arti, nebuvo matyti.

Kada įsakymuose aiškiai buvo gir
dėti baimė, senasis vadas įtempė vi
sus savo nervus, kad jam pavyktų iš
gelbėti draugus.

Jei žąsų pulkai nebeteks tvarkos 
ir kiekvienas paukštis ims blaškytis, 
bus sunku padėti. Svarbiausia išlai
kyti drausmė ir išvengti isterijos.

Jo seni sparnai vis sparčiau dirbo, 
nes visur aplinkui skambėjo bevil
tiškas gagenimas. Jau paukščiai iš
ėjo iš savo rikiuotės, ir atrodė, kad jų 
pilna padangė. Veltui jaunasis va
das gageno: niekas juo nebenorėjo 
tikėti, ir kiekvienas tegirdėjo tiktai 
savo balsą ir tebejautė savo širdies 
plakimą.

Vėjas kaukė ir varė besiblaškan
čius paukščius jūros linkui. Žaibas 
akimirksniui klaikiai nušviesdavo jų 
sparnus, ir dar labiau didino sumi
šimą.

Senojo vado gagenimą išgirdo tik 
keli paukščiai už jo. Dar kartą ir dar 
kartą jis kartojo savo šūkį, skrisda
mas tiesiai, — tiesiai kažkur. Jis ne
sitikėjo rasti ieškomą salą, jis teno
rėjo grąžinti žąsų pulkams tvarką.

. K. Pranas Inčiūra.

RUDENS DAINA
Hab‘ Sonn‘ im Herzen !..

O. Ludwig.

Kai artinsis šalnos, ir vėjai papūs, 
ir audros blaškyti ims medžių lapus, 
ir miškas pames savo rūbus žalius, — 
tegul gi mūs‘ širdys perdaug nenuliūs!—

Praeis rudenėlis, žiemužė šalta, 
ir vėl prisikels iš letargo gamta. 
Atgims žali sodai, raibi žolynai, 
ir viltys, ir godos, ir laimės sapnai...

Gyvenimas trumpas—laikas brangus!— 
Ką teikia, pilnai išnaudokim, 
nei audrų, nei vėjų nebokim;
pavasarį pinkim žiedų vainikus, 
o rudenį, broliai... svajokim!

Nors audros ir vėjai ir slegia jausmus, 
nors gėlės ir vysta, dainuokim !..

Jo seni sparnai prasiveržė pro audrą, 
ir jis susilygino su jaunikliu. Jo bal
sas suskambėjo tvirtai ir aiškiai. Vie
nas paukštis po kito išgirdo jo šūkį 
ir nustojo blaškęsis. Rikiuotė vėl su
sidarė, nors vadovavo senas vadas, 
kurio vieton jie buvo skyrę jo sūnų. 
Sumišimas praėjo, ir vėl žąsų pulkų 
pulkai skrido per audrą.

Senasis vadas nusileido prie jūros, 
instinktyviai pasisuko ir nuskrido 
salos linkui. Antras eilėje skrido 
jaunasis vadas, kuris, atgavęs pasi
tikėjimą savimi, kartojo savo tėvo 
įsakymus, drąsiai skrosdamas orą. 
Jis džiaugėsi, kad senas vadas pavo
juje perėmė atsakingą vadovavimą 
ir noriai sekė paskui jį.

Senasis paukštis taip pat smagiai 
skrido, bet jo sparnai jau sustingo 
iš senatvės, ir jis jautė, kad ši ke
lionė bus paskutinė. Bet užtat jis — 
vadas! Grįžęs į senas pareigas! Se
kamas tūkstančių paukščių, aklai 
klausančių jo balso! Pasididžiavimas 
kilnojo jo krūtinę, ir jis skrido tie
siai, niekuomet nenuklysdamas nuo 
kelio. Už šimto kilometrų jūroje 
pradėjo iškilti sala.

Rytui auštant salos siluetas ne
aiškiai stūksojo virš vandens. Vadas 
džiaugsmingai sugageno ir perdavė 
žinią kitiems.

Tada jis ėmė lėčiau skristi, pama
žu perleisdamas savo vietą sūnui. 
Jis atsidūrė antruoju, trečiuoju, ket
virtuoju. . ., ir jaunasis vadas vėl 
ėmė vadovauti žąsų pulkams.

Dideli sparnai sklendė, ir sunkūs 
kūnai nutūpė salos stačioj pakrantėj.

Senasis vadas taip pat nutūpė, bet 
jo sparnai susmuko kaip palūžę. Tik 
vieno dalyko paukštis gailėjosi: kad 
jo ilgametė draugė nedalyvavo jo 
paskutiniame žygyje ir nepergyve
no jo džiaugsmo. Bet ji gulėjo ne
gyva lizde toli, ten šiaurėje.

GRĮŽIMAS.
i

Vėl žąsų pulkai rinkosi padangėse. 
Šį kartą jaunasis vadas vedė šiau
rės linkui senu išbandytu keliu, bet 
jo pasekėjų skaičius vienu sumažėjo, 
nes senasis vadas gulėjo negyvas to
je vietoje, kur jo galingi sparnai jį 
paskutinį kartą atnešė — krūvelė ap
šepusių plunksnų liudijo apie didį 
vadą, išgelbėjusį nesuskaitomus žą
sų pulkus.
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================ Širmį veda! ---- ------ ---------
Balys Gendvilas.

Tamsi naktis. Juodai tamsi, kaip ge
dulo šydas. Danguje nė vienos žvaigžde
lės, visur tamsa, tamsa. Žvarbus vėjas ne
gailestingai švilpauja nuogų medžių vir
šūnėse ir protarpiais purkštauja smulku
čiu rudens lietumi. Kuopa užėmusi pozi
cijas gynimuisi. Šalmuoti, jau keletos ne
migo naktų išvarginti, vyrai tyliai kiūti 
miško pakraštyje, kovodami su nuovargiu 
ir pasiruošę kiekvienu momentu bėgti į 
tuos purvinus apkasus, kietai suspausti 
šautuvą ir ugnimi pasveikinti nelauktą, 
neprašytą svečią.

Nakties ramybės užliūliuotas styri ša
lia plieno vyrų vienkiemis, — visi jame 
saldžiai miega ir nė svajoti nesvajoja, kad 
budi vyrai, taip nepaprastai reikalingi po
ilsio, šilumos.

Eilinis Gaižutis sekimo poste. Iki krū
tinės įsirausęs į šlapią žemę, akis įsmeigęs 
į negailestingą tamsą, jis klauso, ar neiš
girs kur nors įtartino šlamesio, nesuvoks 
pavojų lemiančio garso. Jo milinė kuone 
kiaurai permerkta, nuo šalmo negailestin
gai lašas po lašo teka už apikaklės ir visą 
kūną tolydžio nupurto nemalonus drebu
lys. Rankos sugrubę ir sunkiai kilnoja 
šautuvą. Kojos šlapios. Kur nebus šla
pios, kad apkase tiek vandens!..

Su malonumu ir ilgesiu prisimena Gai
žutis savo gimtąją sodybą toli toli nuo čia, 
stovinčią viduryje gražiai suvagotų laukų 
ir tėviškai visus namiškius saugoj ančią tą 
negailestingą naktį. Ir jis dabar ramiau
siai ilsėtųsi seklyčioje, šiltuose pataluose 
vartytųsi, jei ne tas kareiviškas mundiras, 
jei ne tie manevrai. Ir kam visa tai? Juk 
dabar ne karas? Kam tasai toksai kietas 
vargas?..

Gaižutis neramiai sujuda savo apkase. 
Kažin kur toli, labai toli padangėn iškyla 
rakieta ir tirpdama tūkstančiais kibirkš
čių vėl pasineria nakties tamsybėn. Ją 
seka keli duslūs šūviai. Dabar eilinio Gai
žučio krūtinėn užklysta atminimai tokie 
artimi, suprantami. Širdis ima blaškytis, 
rankos kietai spaudžia šautuvą, akis dar 
plačiau žiūri į tamsą, nebejaučia nei to ne
malonaus drebulio, nei tos vienatvės, ne
bepavydi ramiai besilsintiems namiš
kiams...

*
Tėvas sėdi ant suolelio palangėje ir šil

dosi prieš saulę. O maloni ir gaivinanti 
toji pavasario saulutė! Ji linksmai juo
kiasi dangaus mėlynėje, žaidžia dar juo
duose, bet jau gyvybe alsuojančiuose lau
kuose. Ir tėvui atrodo, kad tokiomis die
nomis jam žymiai geriau. Ir jam norisi 
pakilti, eiti į laukus, viskuo rūpintis ir dar 
ilgai, ilgai gyventi. Jo senatvės išvagotu 
veidu nuskrieja džiaugsmo šešėlis, o gel
tonos, kaip vaškas, rankos nesąmoningai 
spaudžiasi į kumštį. Ė, kad ne tasai karas, 
ne tie skausmingi rūpesčiai, jis dar būtų 

. tvirtas, galėtų eiti paskui žagrę, bet da
bai’ ... Prisimena tėvas, ką jam teko per 
tuos paskutiniuosius metus išgyventi, ir 
ašaros nesulaikomai rieda jo raukšlėtu 
veidu, kaip tie pavasario upeliai laukuose. 
Viską išplėšė priešas, kas beliko iš jo gra
žios sodybos, iš viso gyvenimo ...

— Tėte, tėte, širmį kareiviai veda! — 
atbėga uždusęs sūnus Jonas ir glaudžiasi 
prie tėvo.

Širmį! Paskutinį arklį! Nepakako jiems 
trijų, kuriuos jau išvedė. Ne, to nebus, — 
Širmio neduos! Juk reikia vagą kitą iš
arti, reikia žmonai gyventi ir be arklio?..

Tėvas pakyla nuo suolelio ir sunkiai 
eina per kiemą. Jis be kepurės, jo palai
dus plaukus taršo vėjas. Jie tokie balti, 
sakytum apšarmoję. Tarpuvartyje du vo
kiečiai vedasi arklį. Tėvas valandėlę žiūri 
į juos. Taip, tai tikri vokiečiai — pilki, 
pabalusiais veidais, juodais ūsais panosėje 
ir nepaprastai išdidūs. Tokie pat išvedė 
jau tris arklius, tokie pat išpiovė visas 
karves, avis, tokie pat suvalgė visus laši
nius, išpylė visus javus ...

Tėvas pakelia galvą, kiek galėdamas 
stipriau prieina ir uždeda ranką ant apy
nasrio.

— Paskutinio arklio neduosiu!
Kareiviai nusišypso ir nori eiti toliau, 

bet dabar tėvas konvulsingai įsikabina 
apinasrio ir suka arklį į kiemą atgal:

— Sakau, kad neduosiu, tai neduosiu! 
Pasitraukit, vagys!

Vienas iš vokiečių nurausta. Jo akyse 
žybteri kraugeringas nugalėtojo pyktis.

— Raus! — surinka ir smogia tėvui 
krūtinėn.

??? Ar žinai, kad ... ???— paprastu pieštuku galima būtų padaryti 55 km brūkšnį;— molekulės tokios mažos, kad jeigu padarytumėme tuščioje elektros lemputėje skylutę, pro kurią į lemputę įeitų milijonas oro molekulių per sekundę, vis dėlto truktų šimtą milijonų metų, kol lemputė prisipildytų oro;— Empire State Building Niujorke turi 6.400 langų, 14.600 centnerių nikelio ir aliuminijaus (vien iš lauko), dešimt su puse kilometrų liftų šachtų; plytų sunaudota 10 milijonų;— Didžiajame kare vienam kareiviui užmušti teko 28.000 šautuvų ir kulkosvydžių kulkų ir 860 artilerijos sviedinių;— laukiniai šunys ne loja, bet kaukia; galvojama, kad šuo, pamėgdžiodamas žmogaus kalbą, išmoko loti;— žemuogės, iš tikrųjų nėra uogos, bet mėsingoji gėlės „axis“ dalis, kurioje kimba tikrieji augalo vaisiai — maži, rudi žirneliai, kuriuos mes paprastai vadiname sėklomis;— ne vienas Arktikos tyrinėtojas pastebėjo savotišką faktą, kad šiaurės ledynų lokys — patinas žiemą nemiega; tuo jis skiriasi nuo patelių ir visų kitų mums žinomų lokių; jokio paaiškinimo šiam savotiškam reiškiniui nepasisekė rasti.
/WWWYWWYWWWWWWWWWWyYYWWY

DALYVAUKIME SKAUTIŠKOS SPAUDOS (SKAUTŲ AIDO, VADOVĖS 

IR SKAUTYBĖS) PLATINIMO TALKOJE.

/yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyvyyyyyyyy

Tėvas susverdi ir susmunka be garso. 
Čia pat prie kiemo juokiasi kareivių bū
relis. Širmį išveda ...

Po dviejų dienų tėvas gulėjo skurdžia
me pušiniame karste. Ties jo veidu mirk
sėjo geltona grabnyčia. Lygiai tokia gel
tona, kaip jo veidas, ir lygiai taip gailiai 
virpanti, kaip motinos verksmas ...

Tą dieną, kai tėvą laidojo, girdėjosi ka
žin kur toli šūviai ir dangus buvo pilkas... 
O tai Jonas nepaprastai gerai atsimena.*

Braška ... Eilinis Gaižutis prispaudžia 
galvą prie šlapios žemės. Girdėti žingsniai. 
Girdi šnabždesį... Taip, abejonių nėra — 
priešas artėja. Staiga prieš akis suduluoja 
žmogaus šešėlis.

— Stok! Leidimas?!
Tyla. Dar niekada Gaižutis taip vikriai 

neužtaisė šautuvo. Nesitaikęs iššauna. Jam 
atsako daug šūvių, jis susigūžia apkase. 
Vyrai, kaip skruzdės, pasileidžia į apka
sus ir šūviai susilieja į vieną galingą aidą. 
Į dangų kyla akinančiai baltos rakietos. 
Eilinis Gaižutis akimirkai pamato daug 
pilkų žmogystų, atkakliai slenkančių pir
myn. Jam atrodo, kad jos ateina išsivesti 
Širmio. Ne, bet jie dabar Širmio tikrai 
neišves, jie dabar motinos neužgaus, o 
jei... Jo rankos kietai suspaudžia šau
tuvą ...

VWOIYGIIK
EnTYnĖLĖ -į|

— J. Mackevičius - Nord, PELIUKĖS 
MICĖS LAIŠKAI IŠ LATVIJOS. Iliustra
vo graf. E. Totlebenaitė. Lt 2,50. Jaunie
siems skaitytojams gerai pažįstama peliu
kė Micė pasakoja savo kelionę, pilną įvai
riausių nuotykių, po Latvijos kraštą ir 
miestus. Tai gražiausia knyga mūsų jau
nimui apie brolių latvių tautą.

— Motiejus Lukšys, GAILESTINGOJI 
SESUTĖ. Gražiai V. Z. Stančikaitės iliu
struota apysaka. 84 psl. Lt 1,80. Su antru 
veikalu jaunimui pasirodąs autorius šioje 
apysakaitėje įdomiai pasakoja apie gyvu
lių meilę ir apie mergytę, kuri pasiryžusi 
užaugus būti gailestingąja sesute ir vi
siems tik gera tedaryti. Aut. gerai pažįsta 
vaikų psichologiją ir moka rašyti jiems 
įdomia kalba.

— Stepas Zobarskas, PAUKŠČIO LI
KIMAS. Novelės jauniesiems. Iliustravo 
T. Kulakauskas. 118 psl. Lt 2. Autorius 
meniškai sukuria lietuvišką peisažą ir ap
gaubia jį lyriška nuotaika. Gamta, jos 
gyventojai, kaimas, jo vaikai šiame rinki
nyje vaizduojama gražiu literatūriniu sti
lium, įdomiai ir jauniesiems ir suaugu
siems skaitytojams.
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RUOŠKIMĖS
SV. KALĖDOMS!

A

Piemens figūra.

Žvaigždė.

■ 432 ■

Mūsų bažnyčiose iš seno yra paprotys Kalėdų šventėms 

įrengti Kristaus gimimo tvartelius.

Jų yra įvairių įvairiausių. Labai gražiai padarytų ir dide

lėje pagarboje laikomų.

Ne tokios reikšmės tvartelį su atitinkamomis figūrėlėmis 

žmonių ir gyvuliukų, gali pasidaryti ir pats sau namuose arba 

kitiems vaikams, kuriems Kalėdų šventės yra liūdnos.

Šiame numeryje įdedama 8 figūrėlių siluetai: Kristaus, Die

vo Motinos, šv. Juozapo, trijų piemenų, jaučio ir avinėlio. Pa

veikslas dešinėje aukštai parodo, kaip tas figūrėles būtų galima 

sustatyti.< Prie figūrėlių yra apskritimai arba keturkampiai — 

tai papėdės figūrėlėms įstatyti. 
* f

Norėdamas pasidirbti gražų tvartelį Kalėdoms, perpiešk fi

gūras ant plono popieriaus. Paskui perspausk figūras per mėlyną 

perspaudžiamą popierių ant 5 mm fanieros.

Juo smailiau nudroši pieštuką ir juo labiau spausi, juo ge

riau perpieši piešinius.

Išpiovęs figūras iš fanieros, nudailink jas stiklo popieriumi,

Paskui nudažyk ir įstatyk į papėdes. Kaip tai daryti, pa

pasakosiu kitą kartą.
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ĮŽYMIEJI
€

ZMCNES
Šubertas

1808 metais Austrijos imperatoriaus 
dvaro koplyčios chorui stigo daininin
kų. Į priimamuosius egzaminus atvy
ko nemaža berniukų, jų tarpe neaukš
tas, tamsios veido spalvos ir trumpais, 
garbiniuotais plaukais 11 metų ber
niukas. Kiti berniukai juokėsi iš jo ir 
vadino jį malūnininku, kadangi jis vil
kėjo pilku švarku. Bet „malūninin
kas“ taip dailiai atliko visus dainavi
mo pratimus, kad jo pilkąjį švarką ne
trukus pakeitė auksu siuvinėta impe
ratoriaus choristų uniforma. Į choro 
mokyklą gabiuosius choristus priimda
vo ir čia rūpindavosi jų tolimesniu 
muzikos lavinimu. Į tą mokyklą pate
ko ir Šubertas.

Šuberto pasisekimas buvo laimė vi
siems jo namiškiams. Jo tėvas, para
pijos mokyklos mokytojas Vienos prie
miestyje, ir jo vyresnieji broliai mokė 
jį groti smuiku ir skambinti fortepio- 
nu. Gavus pradžią namie, Šubertui 
muzikos mokykloje nepaprastai gerai 
sekėsi. Jo gražus balsas buvo parapi
jos choro dirigento pastebėtas, ir Šu
bertas dar mažas būdamas dalyvauda
vo bažnytiniame chore ir, vargoninin
kui leidus, grodavo vargonais. Jau 
tuo metu Šubertas kurdavo originalią 
muziką ir komponuodavo variacijas.

Choro mokyklą Šubertas lankė ket- 
veris metus. Be muzikos, jis ten mo
kėsi matematikos, istorijos, geografi
jos, poezijos, rašybos, piešimo ir pran
cūzų ir italų kalbų. Pirmaisiais metais 
Šubertui sekėsi mokytis, bet juo labiau 
jis ėmė gilintis į muziką, tuo labiau su
sidomėjimas kitais dalykais mažėjo.

Muzikos mokyklos auklėtiniai kas
dien turėdavo dalyvauti orkestro pra
timuose. Studentas — kapelmeisteris 
pastebėjo Šubertą pačią pirmąją die
ną. Apsidairęs, kas taip gerai groja, jis 
pamatė „mažą, akiniuotą berniuką, 
vardu Francas Šubertas“. Nuo tos 
dienos užsimezgė tarp jaunojo Franco 
ir jo kapelmeisterio, Josefo von Spau- 
no, draugystė, kuriai buvo lemta tu
rėti didelės reikšmės abiejų draugų gy
venime. Vieną dieną Šubertas nuga
lėjo įgimtą bailumą ir pasipasakojo 
draugui sukūręs šį tą ir galėsiąs kas
dien kurti, jei jis turėsiąs pakankamai 
popieriaus. Be abejo, Spaunas pasirū
pino, kad Šubertui popieriaus nestigtų.

Šuberto pirmas kūrinys, parašytas 
1810, buvo skirtas fortepionui. Tada 
komponistui buvo 13 metų. Po to 
.ėjo dvi ilgos kompozicijos, kuriomis 
taip pat tenka stebėtis, kadangi Šuber
tas vis dėlto buvo savamokslis, nes 
choro mokykloje mokė dainuoti, skam
binti ir groti, bet ne komponuoti. Mo

kiniams Šuberto įgimtas gabumas kur
ti darė tokį gilų įspūdį, kad vienas jų 
pasakė: „Jis jau viską moka, nes Die
vas buvo jo mokytojas“. Taigi, ką Šu
bertas būtų pasiekęs, jei juo būtų taip 
rūpintasi, kaip, pavyzdžiui, Mocartu 
ar Mendelsonu!

Choro mokyklos privalumas buvo 
tas, kad jos auklėtiniai girdėdavo geros 
muzikos. Tuo laiku Šuberto idealas 
buvo Mocartas, apie kurį jis savo die
noraštyje šitaip rašė: „Švelniai, lyg iš 
toli, toli, Mocarto muzikos garsai už
buria mano ausis... Sieloje palieka to-

Šubertas prie savo darbo.

kių gražių įspūdžių, kad kyla noras 
amžinai dirbti muzikai, neatsižvelgiant 
nei į laiką, nei į sąlygas.

Antras choro mokyklos privalumas 
buvo tas, kad joje Šubertas rado drau
gų visam amžiui.

Nors Šuberto balsas šešioliktaisiais 
jo gyvenimo metais pasikeitė, bet jis 
būtų galėjęs pasilikti choro mokykloje, 
nes pats imperatorius domėjosi gabaus 
mokinio pažanga. Šubertui buvo pa
siūlyta stipendija, jei jis išlaikys rei
kalaujamus egzaminus. Bet jis nesi
ryžo patenkinti šias sąlygas ir grįžo į 
tėvo mokyklą, nors mokytojo darbas 
nepaprastai jį vargino. Laisvu laiku 
Šubertas rašydavo kompozicijas h’ gro
davo su savo draugais; vakarais jis 
lankydavo choro mokyklą, grodavo 
orkestre ir mėgindavo kompozicijas.

Bažnytiniam parapijos chorui, ku
riame jis buvo giedojęs, Šubertas pa
rašė mišias fa major, kurios bene lai
komos gražiausiomis šalia Bethoveno 
mišių do major. Po to jis parašė leng
vą operą ii' 1814 metais net 5 minuetus, 
6 valsus ir 17 dainų. Valsas tuo metu 
buvo bepradedąs užimti minueto vietą, 
ir Šubertas buvo pirmas, kuris jį jo 
vietoje įtvirtino.

Pasiekus 18 metų amžiaus, Šuberto 
kūrinių skaičius nepaprastai augo. Dvi 
simfonijos orkestrui, bažnytinės muzi
kos kūriniai, šokių muzika, dramatinė 

fortepiono muzika ir 146 dainos pri
klauso tam laikotarpiui. Vieną popietį, 
anksčiau paleidęs mokinius kaip pa
prastai, Šubertas perskaitė Goethės 
eilėraštį „Erlkonig“. Miško ir vėjo 
baisybė ir tėvo beviltiška kelionė jį 
taip paveikė, kad kompozitorius pasir 
juto pats baidyklių persekiojamas. Jo 
draugas Spaunas, įėjęs netrukus po to, 
rado jį rašantį gaidas neįtikėtinu grei
tumu. Jei jis nieko kito nebūtų rašęs, 
kaip tik savo muziką šiam Goethės 
eilėraščiui, Šubertas būtų visame pa
saulyje pagarsėjęs.

Šubertas buvo papratęs rašyti gai
das bet kokiems eilėraščiams, bet ko
kiems žodžiams. Pagal Šumaną, jis 
būtų galėjęs parašyti meliodiją skelbi
mui. Reikia tikėti, kad jame buvo ne
išsemiamas turtas meliodijų ir harmo
nijų, išsiveržiančių iš jo širdies.

1816 metais Šubertas nustojo mokęs 
ir stengėsi gauti naujai steigiamos val
džios muzikos mokyklos direktoriaus 
vietą, bet jo viltys nesipildė. Tada jis 
gyveno su savo draugu Šoberiu kelis 
mėnesius ir įsiskolino pas kitus drau
gus, nes nieko neuždirbdavo, išskyrus 
mažą sumą už kantatą. Bet vis dėlto 
tie metai buvo gausūs naujais kūri
niais. Šubertas parašė nemaža bažny
tinės muzikos, 1 operą, 2 simfonijas ir 
per 100 dainų, tarp jų garsų „Wan
derer“.

1818 metais Šubertas gavo muzikos 
mokytojo vietą grafo Esterhazy na
muose Vengrijoje. Nors jam buvo 
sunku skirtis su savo draugais, bet 
graži šalis, naujos pažintys ir čigonų 
muzika jam nepaprastai patiko.

Šubertas džiaugėsi naujojo gyveni
mo patogumais. Viename laiške jis 
sakėsi „rašąs, kaip dievas, nes nebetu- 
rįs rūpesčių“. Kitame laiške jis cha
rakterizuoja žmones, su kuriais jam 
teko gyventi: „Virėjas malonus, tar
naitei trisdešimts metų; kambarinė 
daili, auklė kiek senoviška; tarnas ma
no konkurentas; arklininkui arkliai 
labiau rūpi, kaip mes. Grafas šiurkš
tokas, grafienė išdidi, bet širdinga; 
jaunos panelės geros. Jums jau aišku, 
kad su visais gerai sugyvenu, nes jūs 
pažįstate mano atvirą būdą“.

Nors Šubertas buvo bailus, bet jis 
mėgo žmonių draugystę, tačiau jam ge
riau sekdavosi su paprastais žmonėmis, 
kaip su turtingaisiais ir įtakingaisiais.

Būdamas 21 metų amžiaus. Šuber
tas tik mažam draugų būreliui tebuvo 
žinomas, nors jo kūrybos buvo nema
ža. Nė viena jo sukurta daina nebu
vo koncerte dainuota, nors jis dainose 
gražiausiai pasireiškė.

Likusius 10 gyvenimo metų Šu
bertas dirbo be poilsio, lyg nujausda
mas savo ankstyvą mirtį. Jo draugai 
atspaude kelis jo darbus, bet buvo sun
ku įtikinti leidėją jų verte. Savaime
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Skauto pareiga padėti vargšams
Štai, baigiasi drėgnas ir purvinas ruduo ir artėja 

šalta, daugeliui kam didelių rūpesčių teikianti, žiema. 
Ne visiems mums ta žiema jau tokia baisi ir nelaukiama. 
Ko gi mums jos bijoti, jei turime iki sočiai pavalgyti, 
šiltai apsirengti ir jaukią, šiltą pastogę gyventi. Tačiau 
mūsų visuomeninis gyvenimas dar nėra tiek tobulas, kad 
visi žmonės turėtų bent minimumą pragyvenimui rei
kalingų išteklių ir sąlygų. Iš antros pusės, ir patsai 
žmogus dažnai yra kaltas, kad pats ir jo artimieji atsi
dūrė beviltiškame skurde ir varge. Ypatingai reikia įsi
dėmėti, kuo gi kalti vaikai, paliegėliai ir seneliai, ku
rie dėl vienokių ar kitokių priežasčių nebeturi jais pa
sirūpinančių artimųjų.

Šiems vargšams į pagalbą eina ir valstybė, ir baž
nyčia ir įvairios visuomenės organizacijos. Reikalin
goms lėšoms ar daiktams surinkti skiriama iš turimų 
išteklių, rengiami labdaringi vakarai ir baliai, renkamos 
aukos, lankant butus ir įstaigas, organizuojamos viešos 
rinkliavos gatvėse, sudaromos pelningos loterijos ir pan. 
Ne nuošalėje nuo viso šito darbo stovi ir skautai. Iki 
šiol bent taip būdavo, kad patys skautai laikė savo pa
reigą šiuose geruose darbuose dalyvauti. Tos pačios 
nuomonės buvo ir yra ir kitos organizacijos, nes jos, ką 
šioje srityje pradėdamos daryti, visuomet pasiprašydavo 
ir skautų talkos.

Dabar, kada jau tampa aktualus žiemos pagalbos 
klausimas, tenka ties šiuo reikalu stabtelti, jį apsvarstyti 
ir padaryti kokias nors išvadas, nes dėl skautų dalyva
vimo viešose rinkliavose yra pasireiškę skirtingų nuo
monių skautų tėvų, mokytojų, skautų vadų ir pačių 
skautų tarpe. Ypač ryškiai tas pastebima Kaune, ku
riame tos aukos labai dažnai renkamos. Dalis tėvų, mo
kytojų, skautų vadų ir skautų mano, kad skautai nėra 
labdarybės organizacija ir dėl to jie neprivalo aukų rin

kimo talkose dalyvauti; be to, esą, aukų rinkimas demo
ralizuojąs jautrios sielos jaunuomenę, nes tas pats aukos 
prašymo momentas sunkiai žeidžiąs jaunuolio dvasią.

Vargu, ar su šitokiais samprotavimais būtų galima 
sutikti. Aš gerai atsimenu, kokiu nusiteikimu aš rinkau 
aukas prieš 15—13 metų, dar jaunas skautas būdamas. 
Jaučiausi einąs didvyriško darbo dirbti. Širdyje turėjau 
nugalėti didelį nemalonumą prašyti paaukoti vargšams, 
bet jį nugalėdamas jaučiau darąs moralinę auką tiems 
patiems vargšams. Tada aš supratau, kad dirbu didelį 
ir garbingą darbą. Manau, kad sąmoningas idealistas 
skautas tą patį išgyvena ir šiandie. O jei taip, tai kame 
gi čia jaunų sielų demoralizacija? Priešingai, čia vyksta 
jaunų sielų praktinė moralizacija, dorinimas.

Kad dalis tėvų, mokytojų, skautų vadų ar skautų 
nepalankiai žiūri į skautų talką aukų rinkime, manau, 
yra kitos priežastys. Jos yra kasdieninės, praktiškos 
priežastys. Kai Kaune aukų rinkimas būna labai daž
nas, tai tėvams, skautų vadams ir patiems skautams jos 
pradeda įkyrėti. Reikia pateisinti ir tėvus, kurie kiek
vieną sekmadienį nemato savo vaiko, ir skautų vadus — 
kurie sekmadieniais nebegali padaryti nei sueigų, nei 
iškylų. Bet šio nepatogumo galima išvengti tinkamai 
susiorganizavus. Kaune yra tiek daug skautų, kad tin
kamai pasiskirsčius laiką tarp atskirų draugovių, kiek
vienam skautui gali tekti dalyvauti aukų rinkimo tal
koje nedaugiau kaip vieną kartą per metus. Dėl šio ne- 
susiorganizavimo, juk negalima smerkti iš esmės kil
naus vargšams patarnavimo darbo. Tarnyba artimui, 
ypač silpnajam ir vargšui — juk tai kilniausia skauto 
pareiga.

Atsisakydami dalyvauti aukų rinkimo talkoje panei
giame kilnų skautybės ideologijos momentą patarnauti 
artimui, nustojame tikros gyvenimiškos auklėjimosi mo
kyklos, paliekam spragą vargšų aprūpinime ir vis dėlto 
nesurandame kitų, realiai šią visuomeninio gyvenimo 
žaizdą gydančių, būdų. K. Palčiauskas.

aišku, kad užmokestis už Šuberto kū
rinius buvo labai mažas, bet ir šiaip 
kompozitorius netaupydavo ir leisdavo 
savo pinigus draugams. Nors jis bu
vo neturtingas ir dažnai apsivildavo, 
Šubertas nenustodavo geros nuotaikos. 
Keliaudamas su savo draugais per 
Austriją, jis džiaugdavosi gamta ir 
smagia kompanija. Ar keliaudamas, ai’ 
gyvendamas mieste, Šubertas nenu
ilsdamas kūrė originalią muziką.

„Mano naujos dainos iš Valterio 
Scoto „Lady of the Lake“ pasisekė“, 
rašo jis savo dienoraštyje. „Žmonės 
stebisi pamaldumu, kuris jaučiamas 
giesmėje „Avė Maria“, ir atrodo, kad 
ši giesmė visus sužavėjo. Tai, grei
čiausiai, įvyko todėl, kad aš niekuomet 
neapsimetu esąs pamaldus, bet tiktai 

Jaunas Šubertas 
su savo drau
gais iškylauja.

tuomet rašau giesmes ir maldas, kai 
jausmas mane apima; tiktai tuomet 
kuriu tikrą pamaldumą“.

Šubertas praleido dar vieną vasarą 
grafo Esterhazy dvare. Pasakojama, 
kad jis įsimylėjo septyniolikos metų 
Karoliną Esterhazy, bet sunku pasa
kyti, ar toks pasakojimas teisingas.

Vėlybesniuose metuose Šubertas 
garbino Bethoveną, bet, kai pasitaikė 
proga susipažinti, jaunasis kompozito
rius nenugalėjo savo įgimto bailumo ir 
pabėgo.

Netenka stebėtis, kad Šubertas daž
nai sirguliuodavo, nes įtemptas darbas 
ir nenormalus gyvenimo būdas ardė jo 
sveikatą. Bet ir sirgdamas Šubertas 
nesiliaudavo rašęs ir mokęsis iš kitų 
kompozitorių kūrinių.

1828 metais Šubertas mirė ir buvo 
palaidotas koncertų ir aukų lapų lė
šomis netoli Bethoveno, nes toks buvo 
jo prieš mirtį pareikštas noras. Antka
pyje įrašyti kuklūs žodžiai:

„Čia muzika palaidojo didelius tur
tus, bet dar didesnes viltis. Čia ilsisi 
Francas Šubertas. Gimęs 1797 m. sau
sio mėn. 31 dn.; miręs 1828 m. lapkri
čio mėn. 19 dn., būdamas 31 m. am
žiaus“.

Draugai ir vėlybesni entuziastai 
ieškojo Šuberto kompozicijų pastogėse 
ir kitose slėptuvėse. Sunku įsivaiz
duoti, kaip daug Šubertas sukūrė pei
są vo trumpą, palyginti, gyvenimą. Jo 
valsai linksmi, operos dramatiškos, 
simfonijos didingos ir oratorijos ir mi
šios iškilmingos. Visuose jo kūriniuo
se jaučiamas grakštumas, romantišku
mas, švelnumas ir grožis. Listas sa
ko: „Gražūs garsai, gaivinąs gyvumas, 
sapnų vaizdai, liūdesys, linksmumas, 
ašaros ir liepsnos kyla iš jo širdies“.

Visų ryškiausias Šubertas savo dai
nose. Jo fantazija gyvai suprasdavo 
poetų eilėraščius, ir jis kurdavo jų žo
džiams tokias žavingas meliodijas, kad 
žodžiai ir garsai susiliedavo. „Šuber
tas tikrai dega dieviškąja ugnimi“, sa
kė Bethovenas. R. K.

■ 435 ■

14



ORIENTAVIMASIS
Kaip be įrankių spręsti apie daiktų 

skaičių, tolį, aukštį ir svorį.
Sprendžiant apie daiktų tolį, ilgį ir 

t. t., labai lengva perdėti, jei:
1) fonas ir daiktas panašios spalvos;
2) daiktas yra šešėlyje;
3) ūkanota, garai iš žemės kyla ar

ba temsta;
4) ne visas daiktas matyti;
5) stebėtojas guli arba klūpoja;
6) stebėtojas žiūri per slėnį, nely

gią arba kalnuotą žemę;
7) stebėtojas stovi alėjoje, ilgoje 

gatvėje arba siaurame tarpukalnyje.
Ir priešingai, lengva apsirikti ir spė

ti per mažą atstumą, aukštį ir t. t., 
jei:

1) saulė už stebėtojo nugaros;
2) diena labai giedri, kaip, pavyz

džiui, po audros;
3) daikto ir fono spalvos skiriasi;
4) žemė lygi arba dengta smėliu;
5) daiktas, palyginti su aplinka, di

delis, kaip, pav., paminklas arba baž
nyčia;

6) stebėtojas žiūri per vandenį ar
ba tarpeklį;

7) stebėtojas žiūri į viršų arba į 
apačią.

Atstumas.
Lavindamasis spėti atstumą, iš pra

džių nenorėk, kad teisingai spręstum 
ilgus tarpus, bet būtinai žinok savo 
žingsnio ilgį einant ir bėgant. Mokan
tis spėti atstumą, kiekvienas skautas 
atskirai turi pasakyti, koks daiktas yra 
už 20 žingsnių, ir drauge su savo ins
truktorium patikrinti rezultatus. Kas
kart pridedant 10 metrų, pereiti ligi 
100 metrų. Po to pereiti į kitą vietą, ir 
tegul kiekvienas skautas pasako, kokie 
daiktai yra 100 metrų akiratyje. Ir šiuo 
atveju patikrinami rezultatai žings
niais.

Reikia atminti, kad atstumas ma
tuojamas nuo akies iki daikto, nepai
sant visų žemės nelygumų. Puikus bū
das išmokti atstumus spėti yra pasi
rinkti centrinį tašką nelygioje vieto
vėje ir aplink jį įbęsti aiškiai matomas 
kartis už 50, 100, 200 ir 300 metrų. 
Stebėtojas stovi centre ir stebi, kaip 

įvairūs daiktai atrodo įvairiais dienos 
laikais, saulėtu, lietingu arba miglotu 
oru. Jei galima, į karčių vietas siun
čiami skautai, kurie pagal ženklus sto
jasi, klaupiasi arba gulasi.

Skautas turi mokėti tiksliai nusta
tyti bet kokį atstumą žingsniais. Taip 
pat dviratininkas turi žinoti, kiek met
rų padaro jo dviračio ratas, apsisuk
damas vieną kartą. Perrišęs tekinį 
skudurėliu arba pririšęs margą vilnonį 
siūlą prie vieno stipino, skautas turi 
sugebėti apskaičiuoti nuvažiuotą atstu
mą pagal tekinio apsisukimus.

Atstumą galima taip pat spėti iš pa
trankos vamzdyje pasirodžiusios ugnies 
arba garvežio švilpuko garų ir šūvio 
garso arba švilpesio. Garsas keliauja 
apie 333 metrus per sekundę, vadina
si, apie 1000 metrų (arba 1 km) per 3 
sekundes. Išmokus skaičiuoti iki de
šimties per 3 sekundes (tai nesunku 
išmokti), kiekvienas skaičius atitiks 
100 metrų.

Bet vis dėlto geriausia spėti atstu
mus iš akies. Žinok, kad nuo vėjo taip 
pat pareina, ar daiktas atrodo tolimes
nis ar artimesnis. Šiaurės vėjyje vis
kas atrodys arčiau, rytų vėjyje, kada 
šiek tiek miglota, viskas atrodys toliau. 
Naktį kiekvienas matomas taškas atro
do artimesnis, kaip iš tikrųjų kad yra.

Žingsniais išmatuok tarpus tarp te
lefono, elektros stulpų ir pan.

Spėdamas ilgą tarpą, padalink jį pu
siau ir skaičiouk šimtą metrų dalimis. 
Paskui rezultatus padaugink iš dviejų. 
Jei vienas kuris daiktas aiškiai mato
mas ir lengva atspėti atstumą tarp jo 
ir savęs, išdėstyk visą tarpą tokiomis 
dalimis.

Kitas būdas atstumui spėti yra šis: 
ištiesk dešinę ranką tiesiai prieš save 
ir uždenk daiktą nykščiu. Užmerk kai
riąją akį. Paskui, nepatraukęs rankos 
iš vietos, užmerk dešiniąją akį ir at

GERIAUSIOS KNYGOS YRA:
SKAUTĖMS — LORDO BADEN-POWELLIO SKAUTYBĖ MERGAITĖMS
SKAUTAMS — „ „ „ SKAUTYBĖ BERNIUKAMS

VISI IR VISOS TURI JAS TURĖTI.

merk kairiąją. Pastebėsi, kad nykštis 
lyg ir pajudėjo iš vietos — neberodo, 
nebeuždengia to paties daikto. Spėk 
atstumą tarp vieno ir antro daikto ir 
padaugink iš 9. Rezultatas maždaug 
atitiks tikrenybę.

Skaičiai.
Paprask skaičiuoti vienetais. Įsidė

mėk, kaip 10 atrodo, ir kiek kartų yra 
po 10. Tai tinka skaičiuojant betką. 
Skaičiuok žirnius, pupas lėkštėje, ban
dą, žmones — skaičiuok viską, kol akis 
visai išsilavins.

Aukštis.
Saulėtą dieną daikto aukštį gali 

spėti iš šešėlio. Paimk kartį, kurios il
gis nesunku išmatuoti, ir įbęsk ją į že
mę, kad šešėlis būtų aiškiai matomas. 
Išmatuok šešėlį. Turėsi trupmeną:

karties ilgis
šešėlio ilgis.

Jei, pavyzdžiui, kartis bus 5 m ir
5 1

šešėlis 10 m, trupmena bus: — — —• 
10 2

Dabar išmatuok šešėlį to medžio, 
namo arba bažnyčios, kurių ilgį nori 
žinoti. Jei šešėlis bus 20 m, daikto ilgis 
10 m; jei 28, tai 14 m ir t. t.

Santykis tarp karties ilgio ir jos še
šėlio yra tas pat, kaip santykis tarp 
medžio aukščio ir jo šešėlio ilgio.

Antras būdas aukščiui matuoti jau 
skautuose plačiai žinomas. Jį galite 
rasti knygoje Skautybė Berniukams.

Svoris.
Pasverk rankoje vieną kilogramą, 

pusę kilogramo, šimtą gramų ir t. t. 
Pakelk taip pat vieną litrą, du, tris, 
dešimts ir, užmerkęs akis, stenkis at
minti svorį. Kelk abiem rankom.

Tiktai iš praktikos galima išmokti 
spręsti apie daiktų svorį. Patikrink sa
vo spėliojimus svarstyklėmis arba lit
ru. P. S.
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♦ Gera proga pasiruošti specialybėms ♦
Specialybės sudaro svarbų skautų pa

tyrimo laipsnių programų papildinį. Skau
tai, ruošdami atskirų patyrimo laipsnių 
programas ir norėdami kai kurias jų dalis 
pagilinti, ar užpildydami atsiradusius tuš
čius laiko tarpus tarp patyrimo laipsnių 
programų studijavimo, visuomet turi gau
sų ir įvairų specialybių pasirinkimo są
rašą. Dažnai skautus verčia susidomėti 
viena ar kita specialybe ir įvairūs aktua
lūs gyvenamojo momento įvykiai. Nors 
skautai specialybėms visą laiką yra rodę 
didelio dėmesio, tačiau ne visada yra bu
vę sąlygų tą skautų susidomėjimą ir ben
drąjį skautiškojo darbo reikalą patenkinti. 
Ypatingai daug sunkumų turėjome ir tu
rime, kai reikia rasti specialistų, norinčių 
ir galinčių tos ar kitos specialybės dalykų 
pamokyti. Dėl to jau ne vieną kartą yra 
buvę atsitikimų, kad skautai sumaniai pa
sinaudoja kitų organizacijų ar įstaigų su
ruoštais kuriais nors specialiniais kursais, 
pa v., pirmosios pagalbos, sanitarijos, ug- 
niagesybos, priešdujinės apsaugos ir k.

Šį kartą noriu atkreipti Kauno skau
tų (gaila, kad tų sąlygų šiuo atveju ne
turi ir kitų Lietuvos vietų skautai) dėmesį 
į Prekybos, Pramonės ir Amatų 
Rūmų ruošiamus medžio apdirbimo 
kursus moksleiviams. Tokie kursai jau 
veikė praėjusiais mokslo metais ir jie Kau
no moksleivių gana gausiai buvo lankomi. 
Nežinia, kaip skaitlingai pernai yra pasi
naudoję tų kursų patarnavimu Kaimo 
skautai. Šiais metais tos geros progos jie 
taip pat neturėtų praleisti.

Minėtų medžio apdirbimo kursų užda
vinys yra suteikti savo kuršininkams teo
rinių žinių apie medžio apdirbimo amato 
darbus ir praktiškai išmokyti juos paga
minti ir pataisyti įvairius medžio daiktus 
bei dirbinius. Kursuose einami šie daly
kai:

1. medžiagų ir įrankių pažinimas,
2. obliavimas,
3. lentų suleidimas,
4. klijavimas, beicavimas ir politūravi- 

mas,
5. įvairių smulkių dalykų gamyba,
6. avio-modelių gamyba ir
7. kiti šiai sričiai artimi dalykai.
Kuršininkų darbams šiais metais yra 

numatyti šitokie konkretūs uždaviniai: ra
šalinės ir jų komplektai, dėžutės popieriui 
ir daiktams sudėti (paprastos ir faneruo- 
tos), taupymo dėžutės, stalo lempos (aba
žūrai), batams traukti ožiukai, kočėlai, ko
šei grūstuvai, taburetės, drabužiams ka
binti lankeliai ir kabyklos, įvairių įrankių 
įtvaros (kotai, rankinėlės ir pan.), sklan
dytuvų ir avio-modeliai, skautiškos lazdos 
(paprastos ir vyčio), skelbimų lentos 
(skautams), pašto dėžutės (prie namų), 
inkrustacijos masyviniame medyje ir fa
neroje, paveikslams rėmai, foto rėmeliai 
(pastatomi ant stalo), pašliūžos (sky), ro
gutės, hockey lazdos, baidarės, ietys, lan
kai ir strėlės, staliukai gėlėms, radijui ir 
k., braižybai lentos, sodo kėdės, įvairūs 
stalo bilijardai, tenisui stalai ir raketės, 
knygų lentynėlės bei spintelės, šachmatų 
lentelės ir dėžutės, rankšluostinės, inki- 
liukai, jachtų, garlaivių ir karo laivų mo
deliai.

Kadangi kursuose laikomasi visiškos 
darbo individualizacijos, tai suprantama, 
kad kuršininkams leidžiama laisvai pasi
rinkti ir tokius programą atitinkančius 
konkrečius darbus, kurių šiame dirbinių 
sąraše ir nėra paminėta. Taigi, skautai ga
lėtų, kursų vadovybės ir instruktoriaus 
padedami, pasirinkti ir pasidaryti visą eilę 
jų draugovėms, skiltims ir asmeniškai rei
kalingų daiktų. Ypatingai šiuo atveju pa
togu tas, kad ir pats kursų instruktorius 
yra skautas vytis.

Pagaminti smulkesni daiktai lieka juos 
pagaminusio nuosavybė. Už pagamintus 
stambesnius daiktus, jei kuršininkas nori 
juos įsigyti, sumoka nustatytą medžiagos 
savikainą.

Kalbant apie šių kursų praktinę reikš
mę, nereikia paleisti iš akių ir jų, kaip ir 
bendrai skautų specialybių, bendrosios 
auklėjamosios reikšmės. O auklėjamoji 
reikšmė yra didelė: 1) fizinis darbas pro
tinį darbą nuolat dirbančiam jaunuoliui 
yra gaivinantis ir stiprinantis, ypač bren
dimo periode; 2) šį fizinį darbą dirbant 
produktingai išnaudojamas laisvas laikas; 
3) jei dėl kurių nors priežasčių dabartinis 
moksleivis nebegalėtų toliau tęsti mokslo 
ir gyvenimo šaltiniu turėtų pasirinkti ku
rį amatą, dirbdamas kursuose ir ruošda-

PATOGI DĖŽUTĖ
Per sueigas prisieina vartoti daug smul

kių daiktelių, kurie paskui neturi vietos 
ir po truputį išsimėto. Jiems sudėti mes 
siūlome pasidaryti dėžutę; ji galės būti 
skiltininko žinioje, o jei turite būklą, tai 
būkle būdama puoš skilties kampą. Su
kibę visi skilties nariai kartu, per dvi - tris 
sueigas tą dėžutę, rodos, turėtų užbaigti.

Reikės dviejų lentelių (geriausia — fa- 
nieros) po 5 ir 3 milimetrus storumo, dvie
jų sukynių („žavieskų“) ir spynelės.

Pirmiausia išpiaukit iš 5 mm storumo 
lentelės šonus dėžutei: dvi lenteles 20 cm 
ilgumo ir dvi 37 cm ilgumo, abi 11 cm 
aukštumo, ir dugną su dangteliu. Visus 
nelygumus piovimo vietose stikliniu po
pierium kuo lygiausiai nudailinkit ir šo
nus ir dugną sulipinkit.

Paskui iš plonesnės lentelės išpiaukit 
įdedamosios dalies šonus ir dugną ir, taip 
pat nudailinę stikliniu popierium, sulipin
kit (1 pav.). Tik čia ilgumas ir platumas 
turi būti 1,5 cm mažesnis, o aukštumas tik 
4 cm. Išdžiūvęs tas stalčiukas turi leng
vai tilpti dėžutėje.

Toliau apatinę dėžutės dalį padalysim 
skyriais. Jų tvarka atrodys maždaug taip, 
kaip matote 2 pav. Siame piešiny brūkš

1 pav.
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imas staliaus specialybę jau būtų patikri
nęs savo tinkamumą šiam amatui; 4) jei 
dabartinis moksleivis skautas baigęs moks
lus ir įsigytų intelektualinio darbo profe
siją, vis tiek jaunystėje įsigytos specialties 
šios srities žinios būtų naudingos duodant 
jo šeimai reikalingus užsakymus, perkant 
medžio daiktus ar įrankius, kai reikia 
įvertinti jų kokybę bei tinkamumą jų pa
skirčiai, įdėtą darbą ir nustatyti vertę.

Kursus gali lankyti vidurinių mokyklų 
mokiniai, kurie suskirstomi būreliais. Mo
kyklos mokinių būreliui vadovauja pa
skirtas mokytojas. Per šį mokytoją ir pa
togiausia yra į kursus įsirašyti. Tačiau, 
jei kurioje mokykloje tokio būrelio nėra, 
atskiri tokios mokyklos mokiniai gali 
įteikti prašymą kursų vadovui Prekybos, 
Pramonės ir Amatų Rūmuose (33 kam
barys).

Kursai prasidėjo š. m. spalių mėn. 15 d. 
ir tęsis iki šių mokslo metų galo. Už 
mokslą kursuose mokama 1,50 Lt mėne
siui. Yra numatyta, kad neturtingi kurši
ninkai nuo šio mokesčio gali būti ir atlei
džiami. Atrodo, kad šiuos kursus lankan
čius skautus, reikalui esant, galėtų pa
remti ir draugovės.

Iš tikro, būtų gražus ir didelis dalykas, 
jei Kauno skautai tinkamai įvertintų šiuos 
kursus rengiančių įstaigų pastangas ir ko 
skaitlingiausiai ir ištvermingiausiai juose 
dalyvautu. __ x. ...J * K. Zagaraitis.

niuoti kraštai yra dėžutės šonai, o dvigu
bos linijos — skyrių pertvaros. Juos rei
kės išpjauti iš 3 mm storio lentelės, 6 cm 
aukštumo. Sieneles geriau pirma tarp sa
vęs tvirtai sulipinkit, o tik po to prilipin- 
kit dėžutėje. Atskirų skyrių didumus im
kit kaip jums atrodys patogiau. Taip pat 
ir jų tvarką ne būtinai darykit tokią, kaip 
čia parodyta.

Kai jau visą tą būsit padarę, pritaisy- 
kit dangtelį ir spyną. Dėžutė turės atro
dyti maždaug taip, kaip matote 3 pav.

Lieka dėžutę tik nupoliruoti arba nu
dažyti, ant dangtelio nupiešti skilties em
blema ir jau galite dėti į ją skilties mantą.

P. P.

O
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Wiistl DIDŽIOJI SCUD l
ŠIO SKYRIAUS BENDRADARBIUS PRAŠOME:

• Rašyti ne apie kasdieninio gyvenimo smulkmenas, bet apie Įdomesnius įvykius ar sumanymus, kuriuos vertėtų 
žinoti kitiems. • Stengtis rašyti kiek galima trumpiau, tačiau sykiu taip, kad visiems būtų aišku, kas norėta 
pasakyti. • Rašyti tuojau pat po aprašomojo Įvykio ir parašius neatidėliojant išsiųsti redakcijai. Pirmajam 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.

Sgjungos centre
SĄJUNGOS VADŲ SUVAŽIAVIMAS.

X.31 ir XI.1 Kaune įvyko skautų sąjungos vadų suvažia
vimas.

I-as suvažiavimo posėdis — iškilmingasis — prasidėjo X.31 
17 vai. karininkų ramovės salėje; prieš posėdį visi dalyvavo 
karo muziejaus vėliavų nuleidimo iškilmėse. Posėdyje dalyvavo 
visi suvažiavimo dalyviai-ės, daug svečių, vyresniųjų skautų 
ir rėmėjų; atvykus Šefui J. E. Respublikos Prezidentui A. Sme
tonai ir k. aukštiesiems svečiams, tarybos pirmininkas dr. J. 
Alekna atidarė suvažiavimą; garbės prezidiume, be paties Šefo, 
buvo seimo pirm. inž. K. Šakenis, krašto aps. min. b. gen. S. 
Raštikis, susisiekimo ministras inž. J. Stanišauskas, kariuome
nės štabo viršininkas b. gen. Černius, dr. J. Alekna, švietimo 
ministro atstovas dir. Kviklys, p. Lozoraitienė, b. gen. Rėklaitis, 
v. sk. Žilinskienė ir v. sk. pik. Sarauskas. Sąjungos Šefas J. E. 
Resp. Prez. A. Smetona ir k. garbės svečiai pasakė kalbas. 
(Šefo ir p. krašto aps. ministro kalbas dedame atskirai). Suva
žiavimo nuotaika buvo žavinga.

Suvažiavimą sveikino šaulių sąjungos vadas pik. Saladžius, 
savanorių sąjungos pirm. adv. Gužas, Jaunosios Lietuvos sąjun
gos vadas adv. Grėbliūnas, Pavasario sąjungos vadas dr. Lai
monas ir k.

Suvažiavimo pirmi j a buvo tokia: pirmininkas — Seimo 
pirmininkas inž. K. Šakenis, vice-pirmininkai — b. gen. Rėk
laitis ir sktn. Zemgulienė ir sekretoriai — vyr. sktn. K. Gri
gaitis ir sktn. Gudauskienė. Buvo sudarytos 3 komisijos: man
datų (vyr. sktn. K. Ubeika, vyr. sktn. K. Palčiauskas ir sktn. 
M. Kuršaitė), rinkimų (teis. P. Budrevičius, vyr. sktn. D. 
Kėsiūnaitė ir sktn. pik. Matulionis) ir nutarimų (prof. Ig. 
Končius, vyr. sktn. A. Saulaitis ir vyr. sktn. V. Arminaitė).

Po iškilmingo posėdžio, darbo posėdyje, apie sąjungos vei
kimą pranešė: tarybos pirmininkas dr. J. Alekna, tiekimo komi
teto pirmin. dr. A. Juška, tarybos sekretorius vyr. sktn. A. Sau
laitis, garbės teismo pirmin. vyr. sktn. K. Ubeika ir garbės gy
nėjas vyr. sktn. pik. M. Kalmantas.

Vakare, nuo 21 vai., toj pačioje salėje buvo mūsų skautų 
organizacijos 20 metų sukakčių vakaras; dalyvavo suvažiavimo 
dalyviai, daug svečių ir Kauno skautų-čių.

XI. 1 nuo 8 vai. buvo atskiros brolijos ir seserijos vadų 
sueigos.

Seserijos vadovių sueigos pirmi ja buvo: pirmn. — vyr. sktn. 
D. Kėsiūnaitė, vice-pirm. — skt. Papečkienė ir sekr. — psktn. 
Rėklaitytė. Apie seserijos veikimą pranešė seserijos vadė vyr. 
sktn. K. Žilinskienė ir garbės gynėja vyr. sktn. E. Barščiauskaitė.

Brolijos vadų sueigos pirmija buvo: pirm. — sktn. Vaivydas- 
Vojevodskis, vice-pirm. sktn. Vaškevičius ir sekr. psk. Baltrušai
tis. Apie brolijos veikimą pranešė br. vadas v. sktn. pik. J. Sa
rauskas, vadeiva vyr. sktn. K. Palčiauskas, vyr. sktn. K. Laucius 
ir garbės gynėjas vyr. sktn. A. Gabrėnas.

Sueigose buvo aptarti seserijos ir brolijos reikalai ir įvairūs 
sumanymai ir atlikti reikalingi rinkimai.

Po to buvo padaryta pamaldų pertrauka.
Nuo 15 vai. vėl įvyko viso suvažiavimo posėdis. Jame at

likti reikalingi rinkimai, pasvarstyta sąjungos reikalai ir pri
imti suvažiavimo nutarimai (rezoliucijos), dedami atskirai ofi- 
cialinėje dalyje.

Suvažiavimas ir sueigos praėjo gera, darbščia ir rūpestin
ga nuotaika. Mūsų organizacija yra tvirta, turinti gerą pasise
kimą ir pasitikėjimą. Dirbkime visi ir visur, kad ji būtų dar 
naudingesnė Lietuvos jaunimą auklėti.

Kr.

PRADEDAMA SKAUTIŠKOS SPAUDOS PLATINIMO TALKA.

1939 m. skautų sąjunga leis šiuos laikraščius:
a) Skautų Aidą — visiems skautams-ėms,
b) Vadovę — skaučių vadovėms ir
c) Skautybę — skautų vadams.
Nuo šio mėnesio 20 d. pradedama Skautų Aido 1939 m. pla

tinimo talka.

Skautų ir skaučių tuntuose
ALYTAUS RAJONAS. KLAIPĖDOS RAJONAS.

Jubiliejinė tunto sueiga.

X. 23 įvyko Alytaus rajono 
Skaučių ir skautų tuntų sueiga 
paminėti 20 metų Lietuvos Ne
priklausomybės ir 14 metų skau
tų įsikūrimo Alytuje sukaktims. 
Po raportų, įsakymų ir įžodžio 
buvo nušviesta skautiškos šeimos 
kūrimosi keliai Alytuje. Paskt. 
V. Maknickui iš tuntininko pa
reigų pasitraukus, Brolijos vado 
įsakymu nauju tuntininku pa
skirtas gimnazijos direktorius 
skautas vytis A. Orvidas. Trejus 
metus vadovavęs Alytaus tuntui 
psktn. Maknickas buvo visų my
limas. Tardamas atsisveikinimo 
žodį, palinkėjo naujam tuntinin- 
kui sėkmingo darbo energingų 
dzūkų eilėse. Skaučių tunto tun- 

tininke paskirta psktn. V. An
dri ukaitytė.

Skautų raitelių šimtinė.

Alytaus skautų raitelių šimti
nė šiemet priėmė 9 naujus rai
telius. Šimtininku paskirtas Ma- 
karaitis, o jojimo pamokų ins
truktorium ulonų pulko psktn. 
Itn. Banaitis. Jojimo pamokos 
vyksta šeštadieniais. Tenka pa
sidžiaugti, kad Alytaus raitelių 
šimtinė yra davusi gyvenimui 
jau kelis karininkus. Va.

SKAUTŲ AIDAS 
1939 metams kaštuoja: 
skautams-ėms___ Lt 4,—
neskautams ............ Lt 5,—
jaun. skautams-ėms Lt 2,75

Šilutės skautai.
Pradėjome naujuosius skautiš

ko veikimo metus. X. 26 Šilutės 
skautų pareigūnai posėdžiavo. 
XI. 27 numatoma kviesti Klaipė
dos valstybės teatrą. Per Kalė
dų atostogas bus rengiami skil- 
tininkų kursai. Metų bėgyje bus 
ruošiamasi patyrimo laipsnių ir 
specialybių egzaminams. Skltn. 
K. Balčauskas išrinktas būklo se
niūnu.

Atidarėme skaityklą.
Šilutė. Psktn. A. Svetlausko 

pastangomis atidarėme gimn. mo
kinių skaityklą. Skaityklos va
dovybę sudaro: psktn. M. Nagys, 
pskltn. J. Triupa ir pskltn. Dora 
Janušaitytė. Skaitykla naudojasi 
ir neskautai.

J. Juškaitis.

Graži gimnaz. skautų meno 
šventė.

Skuodas. X. 22 vakare gimna
zijos salėje moksleivijai buvo 
gražus skaučių-tų pasirodymas. 
Mergaičių dr-vė suvaidino gra
žų ir turiningą vaizdelį iš Lie
tuvos senovės (rodos, kad jų pa
čių ir sukurtą), dvi sesės pašoko 
stilizuotų tautiškų šokių. Po ei
lės smulkesnių pasirodymų, pa
galiau ir pats svarbiausias va
karo taškas — vaidinimas, dr-vės 
adjutanto pskltn. Z. Bilevičiaus 
veikalas „Iš netolimos praeities“. 
Šiam veikalui buvo ilgokai ruoš
tasi, bet pastangos nebuvo vel
tui. Stiprių prožektorių pagal
ba buvo sudaryti gražūs fonai 
(naktis, mėnulis ir kt.).

Bastūnas.
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BIRŽŲ RAJONAS.

Pasvalio jaun. skautai veikia.
Pasvalio jaun. skautai šiais 

metais užsibrėžę nemažai nuveik
ti. Juos globoja „Vasario 16 
dienos“ vardo pradž. mokyklos 
mokyt, psktn. K. Indrelė, o jaun. 
skautes — pradž. mokyklos mo
kyt. Sabienė. Daugelis jaun. 
skautų ir skaučių stovyklavo tau
tinėse stovyklose.

MAŽEIKIŲ

Mažeikių skautams 15 metų.
Mažeikiuos skautai-ės įsisteigė 

1923.IV.20, pirmasis vienetas — 
Prutenio ir Vaidevučio dr-vė.

Lietuvos skautijos plėtotei 
daug padėjo p. Jurgelevičiaus 
knygos Pirmieji skauto žingsne
liai, Piliečių auklėjimo mokyk
la — skautybė ir laikraščiai 
Skautas ir Skautų Aidas; šie lei
diniai anais laikais buvo lyg 
evangelija. Mažeikiuose skauty
bė kūrėsi maždaug taip:

1924 m.: Vaidevučio ir Prute
nio dr-vei išsiplėtus, steigėsi Bu- 
tageidžio ir Laimutės dr-vės. 
Šiems vienetams daug tėviškos 
globos parodė mok. M. Kobiliū- 
nas (buv. Mažeikių m. burmis
tras). V. 1 d. steigėsi miesto jūrų 
skautų vienetas; V. 28 vidurinėj 
mokykloj — Skautų — mokinių 
dr-vė, o XI. 1 d. — Skautų — 
ateitininkų dr-vė ir XI. 16 — 
Živilės dr-vė.

1925 m.: IV. 16 įsteigtas jūrų 
skautų I Vytauto Didžiojo laivos, 
o V.3 — Gedimino dr-vė.

1926-7 m.: Gandrų skiltis ir 
Audrų valtis.

1928 m.: IV. 25 — Narų valtis, 
o VII persitvarkė į II jūrų skau
tų Vytauto laivą, X įsisteigė dar 
Butageidžio laivas.

1929—1930 m.: III 29 — Vingė- 
los dr-vė, o sekančiais metais — 
jūrų skaučių Gulbių valtis.

1931 m.: steigėsi vilkiukų bei 
paukštyčių gauja, Delfino valtis 
ir Pempių skiltis.

1932 m.: įsteigta Mažeikių vie- 
tininkija, kurios vietininku pa
skirtas komendantas pik. Micha- 
lauskas ir įkurta skautams rem
ti dr-ja; sudarytas skautų vyčių 
Vydūno būrelis. Pilnu tempu 
steigėsi jaunieji skautai-tės, kur 
daugiausia pasidarbavo sktn. O. 
Zailskienė ir vyr. skilt. L. Ostei- 
kaitė.

1933 m.: Vietininkija tapo per
reformuota į tuntą ir tuntininku 
paskirtas psktn. J. Rainys. 
Įsteigtas Erdvilo laivas, Audro
nės dr-vė ir suorganizuojama 
miesto skautų lapinų skiltis.

1934 m.: įsisteigė Margirio ir 
Gražinos dr-vės.

1936-7 m.: pradžios mokyklose 
Iš Vyresnio amžiaus mergaičių ir 
berniukų steigėsi jų dr-vės. Tun
tas perskiriamas į brolijos tun
tą ir seserijos tuntą, ir tuntinin- 
kais skiriami psktn. H. Bucevi- 
ijius ir sktn. O. Zailskienė.

1938 m.: gimnazijos ribose stei
giasi jūrų skautų ir jūrų skau
čių vienetai, o taip pat organi
zuojama vyr. skautų dr-vė.

Gimnazijos skautai surengė 
bendrą draugovių sueigą.

X. 28 gimnazijos skautės ir 
skautai surengė bendrą draugo
vių sueigą. Įvyko oficialinė da
lis, o paskui sužaidė keletą gal
vosūkių pobūdžio žaidimų. Žai
dimą laimėjusių skilčių eile vy
ko skilčių pasirodymai. Vienos 
skiltys pasirodė geriau, kitos bu
vo mažiau pasirengusios. J. Š.

RAJONAS.
Šiame žemaičių krašte per vi

są laiką, nuo skautų-čių įsikūri
mo, daug yra nuveikta skautijos 
dirvone. Per tą laikotarpį išėjo 
nemažas naudingų Lietuvai sū
nų ir dukrų, ir daugelis jų yra 
labai žinomi šviesuoliai, užimą 
atsakingas valstybėje vietas, k. t.: 
aukšti valdininkai, karininkai, 
kunigai, daktarai ir kitų profe
sijų žmonės, kurie džiaugiasi, 
kad savo laiku praleido naudin
gai laiką. J. Žemaitis.•X

Iš miesto jūrų skautų veiklos.
Mažeikiai. Jūrų skautų I-jo 

Vytauto Didžiojo laivas, įsikūręs 
Lietuvoj 4-as iš eilės, 1925. IV. 16, 
per tą laiką yra daug nuveikęs, 
pažiūrėkim ką šiemet veikia: 
Visi nariai skaito Skautų Aidą, 
(o 10 prenumeruoja Skautybę); 
sekantiems metams taip pat pre- 
numeruosis Skautų Aidą ir Skau
tybę, o kai kurie ir Vadovę. Ju
biliejiniais metais, visi kaip vie
nas, įsigijome geros medžiagos 
uniformas, ir todėl viešumon pa
sirodyti negėda. Šiemet įsigyta 
net 4 baidarės, su kuriomis pa
daryta įvairūs plaukiojimai ir 
didesnės kelionės ne tik didžiąja 
Žemaitijos upe Venta, bet ir Ne
munu. Kiek sąlygos leido, ir II 
tautinėj stovykloj pastovykla- 
vom. Kitąmet ruošiamės Ven
tos upe padaryti kelionę: Ma
žeikiai — Venspilė ir atgal. Jū
rų skautuose yra ir gerų raite
lių, kurių, manau, pavydėtų ir 
dzūkų skautai - raiteliai, nes su
ruoštose Mažeikiuose arklių 
lenktynėse laimėjo Magnusas A. 
greitumon I vietą ir su kliūti
mis II vietą, ir J. Helcermanas— 
greitumon II vietą ir kt.

Dabar vienete yra 30 jūrų 
skautų, kurie yra, kaip sako že
maičiai, „iš liemens ir stiemens“.

Greitu laiku bus ruošiama ry- 
šininkystės kursai. Jūreivis.

ŠAKIŲ SKAUČIŲ
Gražus skaučių darbas.

X. 31 būrelis skaučių atsidėjęs 
sutvarkė poeto - rašytojo Edmun
do Steponaičio kapą, aptvarkė 
kai kuriuos kitus kapus. Nors 
oras ir buvo blogas — lijo, ta
čiau sesės to nebodamos, su tik
ra skautiška nuotaika, dirbo tą 
darbą. Su pr. mok. J. Jasiūno 
pagalba nupynėm tikrai gražų, 
menišką vainiką iš geltonų kle
vo lapų ir uždėjom ant a. a. Ste
ponaičio kapo. Vėlinių išvaka
rėse visas kapas skendo baltų 
chrizantemų ir žvakučių šviesų

Mielam broliui 
VYTAUTUI GASIŪNUI, 

mirus jo tėveliui, reiškiame brolišką užuojautą.
Kelmės Basanavičiaus dr-vės skautai.

PETRUI Z UBUI, 
mirus jo mylimam tėveliui, Biržų skautų tunto vadija 
reiškia užuojautą.

Studenčių skaučių dr-vės tikrąją nare 
BIRUTĘ ŽIUGŽDAITĘ, 

netekusią brangios motutės, giliai užjaučia
Studenčių skaučių draugovė.

ŠIAULIŲ RAJONAS.
Iš mūsų veiklos.

Joniškis. 1 Simano Daukanto 
draugovė neteko darbštaus ii- su
manaus draugininko — vyr. 
skltn. J. Dzirkalo, kurio vietoje 
gavo naują — vyr. skltn. Kuza- 
vinį. Su naujuoju draugininku 
pagyvėjo ir draugovės veikla. 
Draugovė naujai persiformavo, 
susiskirstė skiltimis ir pradėjo 
aktingą darbą. Štai neseniai pa
skelbtas skautiškos veiklos bei

UKMERGĖS

Kariai — skautai.
Ukmergėje stovinčio pėstinin

kų pulko muzikantų komandos 
tarnautojai jau nuo 1930 m. pava
sario daug prisideda prie skau
tiškojo darbo. Tuo laiku, tun- 
tininko sktn. Kulviečio rūpesčiu, 
buvo suorganizuotas pučiamųjų 
instrumentų orkestrėlis. Orkes
trėlio nuolatinis mokytojas buvo 
civ. tarn. Borisovas, o rūpestin
gasis darbo prižiūrėtojas kapel
meisteris Stasys Kulikauskas. Jų 
darbo dėka tik šešių instrumen
tų orkestrėlis per trumpą laiką 
galėjo gana gražiai sugroti leng
vesnių maršų, fragmentų ar liau
dies dainelių meliodijas.

Kapelmeisteris Kulikauskas, 
labai rūpindamasis savo auklėti
nių vispusišku mokymu, 1931 m. 
rudenį leido jiems dalyvauti 
skautų organizacijoj. Norinčių 
būti skautais susidarė net 9. 
Jiems skiltininku paskirtas gim
nazistas skautas Stasys Lukaše- 
vičius. Jis ir pradėjo sėti pir
mąją skautybės sėklą muzikantų 
mokinių tarpe. Skiltis pasivadi
no sakalais ir veikė Vytauto Di
džiojo draugovės rėmuose.

VIETININKIJA.
jūroj. Visuomenė atkreipė į tą 
dėmesį ir tikrai gražiu skautiš
ku darbu daugelis grožėjosi.

Mūsų gyvenimo nuotrupos.
Birutės draugovė šiais metais 

pasiryžusi daug daugiau nuveik
ti, kaip pernai. Tai matome iš 
skaučių ateities planų. Nutarta 
surengti viešas vakaras, numa
tyta ir daugelis kitų skautiškų 
reikalų. Draugovėje dabar vei
kia keturios, lenktyniuojančios 
didelės skiltys. A. J. 

mokslo pažangumo konkursas 
tarp atskirų skautų. Dėl to visi 
stengiamės būti gerais skautais, 
gerai mokytis ir tuo laimėti kon
kursą.

XI. 20 d. draugovė rengia va
karą. Vaidinsime 4 veiksmų 
dramą Signalas. Kasdien daro
me repeticijas ir ruošiamės, kad 
vakaras- gerai pavyktų. Vaka
rą ruošti artistais mus paremia 
ir kitos draugovės. B.

RAJONAS.
1933.VI.15—29 septyni muzikan

tai mokiniai skautai dalyvavo 
tunto skautų stovykloje Kerna
vėje. Jie turėjo ir muzikos ins
trumentus. Tokiu būdu tuntas 
stovyklavo su savo orkestrėliu. 
VI. 24 d. į III pat. 1. išlaikė eg
zaminus šie muzik.-mok.: V. 
Ceikauskas, J. Vinskis ir A. 
Ivinskis, o du skautai: J. Rin- 
dzevičius ir A. Narkevičius — į 
II pat. laipsnį. Orkestrėlio ir 
skilties vadas J. Rindzevičius ga
vo muzikanto specialybę.

1934 m. tunto vyresnieji skau
tai skautų būkle silpniesiems 
gimnazijos mokiniams surengė 
pamokas. Pamokas lankyti bu
vo pakviesti ir muzikantai-mo- 
kiniai skautai. Pamokos buvo 
pirmadieniais, trečiadieniais ir 
šeštadieniais 18—19 vai. Jas lan
kė 12 auklėtinių. Buvo dėstoma: 
lietuvių kalba, dailyraštis, skai
čiavimas, Lietuvos istorija ir 
geografija. Pamokų vedėju buvo 
8 gimn. klasės skautas J. Juodis. 
Jam padėjo gimnazijos mokiniai: 
J. Valakas, V. Gogelis ir K. Lu- 
kaševičius.

1934 m. vasarą muzikantai-mo- 
kiniai skautai dalyvavo net dve
jose stovyklose: tunto stovyklo
je Dubingiuose ir jaun. skautų 
stovykloje Dukštynės miške.

1935.11. 2 d., Ukmergės skautų 
gyvenimo dešimtmečio minėji
mo proga, už pavyzdingai ir są
žiningai atliekamas pareigas 
skautas J. Rindzevičius pakeltas 
į paskiltininkio laipsnį.

1935 m. gale sakalų skiltis iš
skirta iš Vytauto Didžiojo drau
govės sudėties; p. Kulikauskas 
tapo muzikantų skautų skilties 
globėju.

Nuo tada pradėtas dar plates
nis muzikantų-mokinių auklėji
mo darbas. Ant. Umbrasas.
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SKILTIES KAMPELIS

SKILTIES DVASIA.
Dar kartą pasižiūrėk į savo draugus 

skautus. Pagalvok, kiek daug visa tai tau 
ir jiems reikš. Metus, gal kelerius metus, 
tavo ir jų gyvenimas riedės tuo pačiu ke
liu. Turėsite tuos pačius norus, tuos pa
čius siekimus, tas pačias viltis. Drauge 
leisitės į didžius žygius, turėsite daug nuo
tykių, dalinsitės nusivylimais, laimėjimais 
ir džiaugsmais, kaip skautai, skautų skil
tis, kurioje visa, kas paliečia vieną, palie
čia ir visus.

Įsidėmėkit tą žodį drauge.
Negalėsite suaugti į tikrą skiltį, kol 

neįgysite to „draugumo“ jausmo.
„Drauge“ yra raktas, slaptažodis į tą 

itin geistiną dalyką — skilties dvasią.

Kas yra skilties dvasia?
Nerasit skilties dvasios apibrėžtos nei iš

nagrinėtos nei žodyne nei enciklopedijoje. 
Tai nėra dalykas, kurį būtų galima įka
linti knygos puslapiuose. Skilties dvasia 
yra maždaug kaip asmenybė, kažkas, ką 
galima geriau pajausti, kaip apibrėžti. Pa
žįsti ją susitikęs. Pasigendi jos, kai jos 
nėra. Bet žodžiais lengvai nenusakysi, 
kas ji per viena.

Pamėginkime prieiti prie jos kitu keliu.
Skilties dvasios skatinamas skautas, 

prieš pat ugnies kūrimo rungtynes, sau 
pasisako: „Žūt būt, turiu laimėti Skiltis 
labai nusivils, jei nelaimėsiu“.

Jos skatinamas, vienas skautas kitam 
pasako: „Man labai gaila, bet šiandien ne- 

. galėsiu su tavim eiti į kiną. Man šiandien 
vakare yra skilties sueiga“.

Kada du skautai sudeda galvas, norė
dami išgalvoti, kaip Jonas, kuris yra ne
turtingas, galėtų užsidirbti pinigų ir užsi
mokėti už stovyklą, kad visa skiltis galėtų 
kartu stovyklauti, jie veikia, skilties dva
sios skatinami

Skiltininkas kreipiasi į savo drauginin
ką, paprašiusį savanorių geram darbui, ir 
sako: „Galiu laiduoti už savo skautus. Ži
nau, kad jiems bus malonu padėti“. Tai 
bus skilties dvasia, kuri pasitiki savimi, 
kuria, reikalui ištikus, bus galima pasi
kliauti.

Skilties dvasia įkvėpia entuziazmo ir 
gyvumo į viską, ką skiltis apsiima daryti, 
vis tiek, ar ji stato totemą, laiko egzami
nus, ar sergsti gatvės perėjimą. Ji pa
linksmina ir paįdomina skilties sueigas, 
suteikia tikros prasmės skilties stovyklos 
laužui ir pagrindžia visus skilties santy
kius ištikimybe ir bičiulyste.

Skilties dvasios skatinamas, kiekvienas 
skilties narys aukojo savo patogumą ir no
rus visos skilties gerovei, ji neprileidžia 
prie asmeninių kivirčų ir pavydo, kiekvie
nam parodo, koks gražus dalykas yra, 
truks pliš, laikytis iš vieno.

Skilties dvasia yra gyvas daiktas. Ji 
gyvuoja ir toliau. Kada, užaugęs, būsi už
miršęs atskiras iškylas, egzaminus, rung
tynes ir gerus darbus — visas skilties gy
venimo laimes ir nelaimes, kurios dabar 
visiems jums atrodo tokios svarbios, —

Kepam verdam
— patys sau.

MŪSŲ SUEIGOS.
Viena iš didesnių mūsų sueigų ydų 

yra per didelis, perdėtas linksmumas. 
Kai kurie skiltininkai, nuoširdžiai įsi
tikinę, kad skautams reikia būti tik 
linksmiems, per daug nukrypsta. Jų 
vedama sueiga — ištisa juoko, „šposų“ 
jūra. Joje neįmanoma joks rimtesnis 
darbas. Tiesa, linksmumas, gera nuo
taika ir juokas kelia jauną dvasią, ska
tina ją į veiklumą. Bet čia ir reikia pa
naudoti tą paskatinimą ir nepereiti 
ribų.

Rimtumas priduoda sueigai tvarkos 
ir sklandumo. Bet nuolatinis rimtumas 
padaro sueigą nuobodžią, neviliojančią. 
Niekas taip neatstumia jaunuolio, lin
kusio į juoką ir žaidimą, kaip filoso
fiškas rimtumas. Tačiau gyvenimas ne 
vien tik žaismas.

atsiminsi jų dvasią, atsiminsi, kaip buvo 
puiku būti kartu kaipo skilčiai visą tą 
laiką, kiek daug tai visiems jums reiškė.

Kaip skilties dvasia ugdoma?
Be skilties dvasios, skiltis — būrys 

berniukų, kurie susieina į vieną vietą tam 
tikru momentu ir kurie, kaip tik pereina
mas susidomėjimas išnyks, galės pakrikti 
kaip Grigo bitės. Su skilties dvasia tas 
būrys suauga, išsiplėtoja, ima sverti — 
draugovės gyvenime ir visuomenėje.

Todėl iš pat pradžių reikia stengtis pa
daryti viską, ką tik galima, kad berniukai 
pajustų, kaip svarbu išugdyti šį „draugu
mo“ jausmą, be kurio skilties dvasia ne
įmanoma. Iš pat pradžių stenkitės pada
ryti, kad kiekvienas suprastų, jog yra es
minė būrio dalelė ir jog visos skilties dva
sia priklauso nuo jos atskirų skautų dva
sios.

Vis dėlto nenusiminkit, jei būryje 
skautų dvasia neišdigs, kaip kremblys, per 
naktį. Tai nėra dalykas, kurį būtų gali
ma išdaiginti pagal užsakymą. Bet skil
ties dvasiai gali padėti išaugti ir išsike
roti, kaip kad gali padėti augalui, stropiai 
jį laistydamas, tręšdamas, nesigailėdamas 
saulės ir oro, kantriai ir atkakliai rauda
mas piktžoles, kurios dygdamos jį stelbia.

Daug ko reikia tikrai skilties dvasiai 
išugdyti. Skiltininkas turi žiūrėti, kad 
nieko, kas reikalinga, nepražvelgtų.

S. V.

Fot.
A. Petruškevičius.

Užtat sueigoje reikia rasti aukso 
vidurys. Tesipina joje rimtumas su 
linksmumu taip, kad tarp jų nebūtų 
spragų ir dirbtinumo. Čia ir turi pa
rodyti savo pasirengimą skilties vedi
mo darbui ir sumanumą skiltininkas.

Mūsų skautas eina į sueigą ne kaip 
į malonų, linksmą savo mažos šeimy
nėlės susirinkimą, bet kaip į būtiną, ne 
per malonią pamoką. Iš ko tas kyla? 
Tai dažnai ar dėl minėto per didelio 
rimtumo, ar dėl to, kad skautas maža 
ko joje tegauna, o ir iš jo maža ko pa
reikalauja. Sueiga turi duoti medžia
gos skautui toliau tobulėti skautiškam 
auklėjimui. Jam sueiga, tarsi automo
biliui stotis, kurioj jis turi gauti ben
zino. Užtat čia ir reikia jam duoti ne 
pusiau vandeniu atmiešto mišinio, bet 
gryno, energiją keliančio kuro. Kai jis 
to negauna, pamažu, nejučiomis jo už
sidegimas blėsta, darosi nuobodu, o su
eiga tampa našta.

Tai yra dėl to, kad vieni skiltinin
kai praveda sueigas atmestinai, nepa
sirengę; kiti, nors ir gerai pasirengę, 
tačiau visas sueigas praveda patys vie
ni, neįtraukdami ir neduodami pasi
reikšti kitiems skautams. Bet reikia 
žinoti, kad kiekvienas siekiąs žmogus 
yra linkęs ne tik imti, bet ir duoti ir 
kad, ką bedarytum, reikia daryti ne 
gerai ar patenkinamai, bet geriausiai. 
Jei skiltininkas visuomet pasirengęs 
praves sueigą ir jei duos joje pasi
reikšti savo jėgomis kitiems skautams, 
greitai jis šio nenormalumo išvengs. 
Tada nebus nė vieno nesilankančio ir 
apleidžiančio sueigas skauto.

Sueiga būtinai turi būti pritaikyta 
laikui. Pavasaris, saulė, kvepiančios 
pievos ir miškai. Žinoma, tada ir skau
tas nenorės gilintis į teoretines progra
mos žinias. Bet jis su džiaugsmu pra
leis sueigos valandėlę miške ar lau
kuose, sekdamas pėdsakus, signalizuo
damas ir traukdamas dainą. Žiema ar 
ruduo. Vėjas ūžia ir lietus žliaugia už 
langų. Tada ir būkle sueigoje įdomes
nės atrodys kiekvienam teoretinės ži
nios apie konstituciją, susitvarkymus 
ir p. Skautas.
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Brolijos atstovas psktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

Džiaugiuos, kad esu skautė
— Džiaugiuos, kad esu skautė, — sujaudinta 

Danutė kalbėjo savo broliukui. O jos broliukas, nors 
buvo tik antros klasės gimnazistas, į skautus žiūrėjo 
iš aukšto ir, skautystės nepažinęs, mažai ją vertino. 
Todėl, kaip visuomet, taip ir dabar, Į sesutės džiaugs
mą, jis tuoj paklausė:

— O ką gera skautai padarė ir ką skautystė tau 
davė?

Nors tokio klausimo Danutė buvo įžeista, bet ji, 
kaip dera skautei, susivaldžiusi paklausė brolį:

— Pasakyk, o ko skautai nepadarė ir ko skau
tystė man nedavė?

Brolis, nelaukęs tokio sesers klausimo, nežinojo, 
ką atsakyti, o Danutė kalbėjo toliau:

— Tai matai, broliuk, ir priėjai, kaip ožiukas, 
liepto galą. Aš tau nekalbėsiu apie tai, kiek kam gera 
skautai yra padarę, nes tu, nepažindamas skautystės, 
gali nepatikėti man, bet aš tau papasakosiu, ką man 
skautystė davė.

Šiemet mes švenčiame ne tik mūsų valstybės 
dvidešimtmetį, bet taip pat ir mūsų sąjungos dvide
šimtmetį. Taigi ir aš esu dalyvė to džiaugsmo, kuriuo 
šiandien kiekviena skautė ir kiekvienas skautas gy
vena. Būdama skaute, aš turiu ir tą pirmenybę prieš 
kitus, kad važinėdama geležinkeliais moku tik pusę 
kainos. Tačiau tas palengvinimas mums duotas ne 
mūsų malonumui, bet kad mes vasaros atostogas ga
lėtumėm tinkamiau sunaudoti, kad mes galėtumėm 

lengviau keliauti ir pažinti savo tėvynę. Tam pačiam 
tikslui mes ir stovyklas ruošiame, kur grūdiname sa
vo kūną, protą ir valią. Jei nebūčiau skautė, tai ir 
stovyklauti iki šiol nebūtų tekę.

— Ir būtų geriau, jei tau nebūtų tekę stovyk
lauti. Aš nenoriu save be naudos varginti.

— Oi, broliuk! Tu nežinai, kad per tuos malo
numus ir džiaugsmus, kurių mes patiriame stovyk
lose, jokio vargo nė įžiūrėti negalima. O jei ir tektų 
kiek pavargti, tai tas tik stiprina jėgas ir augi atspa
rus, ne lepšis.

— Gal ir tiesą tu, sesyt, sakai, bet aš baigsiu 
gimnaziją ir būsiu karys.

— Bet ir kariuomenės vadai skautais džiaugiasi 
ir juos remia, — tikino Danutė brolį. — Pati girdė
jau, kaip vienas pulkininkas sakė, kad jaunuoliai, bu
vę skautų eilėse, ir kariuomenėn atėję daug naudin
gesni, nes sumanesni, vikresni, apdairesni. O koks 
bus iš tavęs karys, jei tu pasakoji apie tuos „sunku
mus“, kuriais skautai veltui save apsikrauną stovyk
lose? Juk ir kariai stovyklauja, kai išvyksta poligo
nam O ten stovykla, tai ne skautų. Bet tie kariai, 
kurie yra buvę skautų stovyklose, moka susitvarkyti 
taip, kad ir kariškose stovyklose patiria daug malo
numų. Todėl dabar gerai apgalvok tą vieną klausi
mą: ar veltui gaišta laiką tie, kurie stoja į skautų 
eiles? — pasakė Danutė savo broliui.

Mokinys.

SKAUTUKAS IR KARYS.

Skautukas:

Ei, kary, noriu pasiklausti, 
Ar kariuomenėj tau gera?
Sunkią tavo nedalužę aš moku atjausti, 
O tave paguosti man, kaip skautui, dera.

Karys:

Vėjas, darganos ar lietūs, — 
Mūsų žingsnis tvirtas, kietas, 
Aidas skamba miško ploty, 
Kai mes imame dainuoti.

Gera mums ir šaltą žiemą, 
Jei kam šiurpu — marš į kiemą; 
Kol rajoną apibėgi, 
Šilta, nors voliokis sniege.
Tad jei nori geru žmogum būti, 
Pirma kareivėliu būk, vyruti!

Š.
*

SKAUTYTĖ 
ŽENGĖ KAPŲ GUOLIU, 
KAI RUDENS SAULĖ 
SLĖPĖS VAKARUOS,

IR PADABINO
KAPĄ BROLIŲ, 
KUR ŽUVO 
DĖL ŠALIES LAISVOS. 
JI KLAUPĖS 
PRIE JŲ KAPO GALO 
IR TARĖ 
PRIESAIKOS ŽODŽIUS: 
„O, BROLIAI! JŪSŲ 
SIEKSIM IDEALO, 
IR MŪS TĖVYNĖ — 
NEPRAŽUS!..“

E. S.

■ 441 ■

20



' ) ■. ■: ■ - ■ ; »■■ ■-. < \ ■■’IM}“-.“-’’"■ - '
ir’C ’vi-’'X' '-V. - '’i - ‘ ’’ *.* ' ' - . ■ u • . ..-•••• •' . . , . ■' ■ • , . ’

. v. . -y. >4: ; .— < • •- . 1 I . ■' • . . ,

% ŽVAIGŽDUTĖ *
(Tęsinys iš Sk. A. 20 (212) nr.)

Karaliaus pilis su daugeliu bokštų stovėjo ant aukšto kalno 
apsupto griovio. Pakalnėj buvo puikus sodas su tokiais gražiais 
medžiais bei žiedais, kokių Žvaigždutė niekur nebuvo mačiusi.

Širdies pavidalo tvenkinys buvo apsodintas medžiais su si
dabriniais lapais, o vandeny plaukiojo baltos gulbės su auksi
niais vainikais ant galvos. Aukštais marmuriniais laiptais galima 
buvo nusileisti nuo rūmų stogo iki tvenkinio, o ant stogo buvo 
įtaisytas sodas su fontanu.

Būrys jaunų mergelių kopė aukštyn ir leidosi žemyn tais 
laiptais, o viršuje, auksiniame suolely prie fontano sėdėjo ka
ralaitės ir žiūrėjo į susirinkusias sodietes ir miestietes.

— Negražios tarnaitės aš nenoriu imti, — pasakė vyresnioji 
karalaitė su juodais plaukais ir išdidžiu veidu.

— Bet ir labai gražios nereikėtų imti, — atkirto jaunes
nioji karalaitė su šviesiais plaukais. — Ji dar pradės didžiuotis, 
sužinojusi apie išminčių pranašavimą.

Karalaitės vis žiūrėjo į pro šalį einančias mergaites ir ne
galėjo išsirinkti sau tarnaitės: nė viena nemokėjo joms įtikti.

Pagaliau atėjo Žvaigždutės eilė. Ją atnešė raitelis ir papa
sakojo karalaitėms radęs kalnuose, kad ji esanti paprasta pie
menė ir jokiu būdu nenorėjusi eiti į pilį.

— Nusiimk tą pilkąją skarelę! — įsakė karalaitės.
Bet Žvaigždutė žemai nusilenkė ir pasakė:
— Leiskite man pasilikti su skarele. Aš niekuomet jos ne- 

nusiimu.
Tada karalaitės pradėjo patylomis tartis.
— Jei nenorėjo ji eiti į pilį, —pasakė jaunesnioji, — tai, 

atrodo, ji mums tiktų. Lai sau nešioja tą pilkąją skarelę. Kuklu
mas — girtinas tarnaitės privalumas.

Taip karalaitės ir pasirinko Žvaigždutę.
— Mano ožkutės, mano vargšės ožkutės, — dejavo Žvaigž

dutė. — Ką jos be manęs veiks tuose kalnuose!
Žvaigždutę nuvedė į skirtą tarnaitėms bustą. Ten ji pasi

pasakojo apie savo vargą, bet pilies tarnaitės tik pasijuokė iš jos.
— Ko tu, kvailute, galvoji apie tas savo ožkas?—sakė jos. 

—•Juk didelė garbė gyventi pilyje ir tarnauti karalaitėms!
Bet Žvaigždutė liūdnai palingavo galvą.
Ji pasigedo savo kalnų, laisvo gyvenimo, toli nuo žmonių, 

tarp gėlių, arti dangaus.
Bet ką gi darysi? Turėjo susitaikyti su savo likimu.
Ir tapo Žvaigždutė tarnaite.
Jai buvo leista vaikščioti su savo pilka skarele, tik vietoj 

paprasto sijono iš naminės drobės pradėjo dėvėti juodą šilkinį.
Karalaitės buvo išdidžios ir išlepintos. Visą dieną nieko 

nedirbo, tik dažnai keitė savo drabužius, vis sukinėjosi prieš 
veidrodį ir ginčijosi, katra iš jų gražesnė.

Visą dieną bėgiojo vargšė tarnaitė nuo vienos spintos prie 
kitos, išimdavo sijonus, vėl juos sudėdavo, padėdavo joms reng
tis ir vėl nusirengti.

Karalienė senai jau buvo pasimirus, o senas karalius taip 
išlepino savo dukteris, kad joms nebegalima buvo įtikti. Visas 
šimtas geriausių siuvėjų ištisą dieną dirbo pily, siuvo vis naujus 
rūbus, o joms ir to buvo maža.

Kartais karalaitės versdavo Žvaigždutę sekti joms pasakų. 
Žvaigždutė pasakojo, ką buvo girdėjusi iš seno Mėnulio.
Pasiklausydavo jos karalaitės, pasijuokdavo iš jos ir vėl 

prie veidrodžio.
Žvaigždutei buvo paskirtas visų mažiausias kambarėlis 

aukščiausiame bokšte. Apačioj buvo širdies pavidalo tvenkinys 
su baltomis gulbėmis, kurioms Žvaigždutė dažnai mėtydavo duo- 

, nos trupinių. Baltos gulbės gaudė juos, o kartais atlėkdavo ir 
prie jos lango.

Naktimis, kai visi užmigdavo, Žvaigždutė nusiimdavo ska
relę ir žiūrėdavo į dangų. Tai buvo pačios laimingosios valan
dėlės.

Vieną vakarą, kai saulutė buvo dar nenusileidusi, o mė
nulis jau pasirodė iš už miško, prie pilies vartų ant juodo žirgo 

sidabriniais šarvais ir su auksiniu puspilniu mėnesiu ant sidabri
nio skydo prijojo karalaitis.

Nustebusios karalaitės net kumštelėjo kita kitą — toks jis 
buvo nuostabiai gražus. •

Visos kitos buvusios pily mergelės tik aiktelėjo, o atsikvė- , 
pusios ėmė mostiguoti vėduoklėmis, kad tik kaip nors paslėptų 
savo nustebimą.

Karalaitis nusilenkė karaliui.
— Atvykau, — pasakė jis tyliu švelniu balsu, — iš tolimos 

ir nežinomos šalies. Girdėjau, kad tavo dukterys visų gražiau
sios, kad nėra pasaulyje gražesnių už jas.

(Abidvi karalaitės "tuoj nudžiugusios nusišypsojo).
— Girdėjau, kad tavo pilies bokšte vienos gražios mergaitės 

kaktoje naktimis dega žvaigždė. Nežinau, katrai tavo dukterų 
priklauso ji, bet meldžiu nurodyti man ją, kad galėčiau prašyti 
suteikti man garbę — būti mano nuotaka.

Senas karalius nustebęs pasižiūrėjo į karalaitį ir net užsi
dėjo ant akių didelius auksinius akinius, kad galėtų geriau įsi
žiūrėti, o karalaitės žvilgterėjo į viena kitą ir 'net paraudo iš 
apmaudo.

— Aš to nežinau, — sumišęs atsakė senas karalius. — 
Mano dukterys puikios, bet...

Čia vyresnioji pasiskubino pertraukti jo kalbą:
— Bet, — tęsė ji karaliaus žodžius, — mes visai nepažįstam 

tavęs, karalaiti, ir tu privalai pirma atsilankyti į mūsų puotą ir 
paviešėti kurį laiką mūsų pily.

— Dėkoju už pakvietimą, — žemai nusilenkęs atsakė kara
laitis. — Aš mielai sutiksiu pasišokti jūsų puotos metu. Tik labai 
prašau leisti man pasižiūrėti į visas mergeles, kurios gyvena 
jūsų pily.

Karalaitė piktai patraukė pečiais ir nusisuko nuo karalaičio.
— Ar nemanai tik tamsta, — pasakė ji išdidžiai, — kad 

mūsų pilies mergelės galėtų būti gražesnės už mus?
Jaunesnioji karalaitė taip supyko, jog jau norėjo išeiti iš 

salės, bet vyresnioji nutvėrė ją už rankos:
— Pasižiūrėsim ir pasijuoksim, — pasakė ji.
Ir štai visos pilies moters pradėjo eiti pro šalį, žemai nusi- 

lenkdamos karalaičiui. O abidvi karalaitės linksmai kvatojo, žiū
rėdamos į apmaudingus jų veidus, nes kiekvieną karalaitis su
tikdavo neigiamai linguodamas galva.

— Ar nepakviesti dar ir mūsų tarnaitės su pilka skarele? — 
paniekinamai, atstačiusi apatinę lūpą, paklausė jaunesnioji ka
ralaitė.

— Pakvieskit, — ramiai pasakė karalaitis.
To tai jau abidvi karalaitės nelaukė ir pasižiūrėjo į jį tokiu 

paniekinančiu žvilgsniu, kad, rodės, geriau jam būtų buvę į žemę 
prasmegti.

— Na ką gi, pašauksime, — pasakė vyresnioji. — Pasijuok
sim, pasityčiosim iš jos, kad daugiau nebeturėtų noro didžiuotis.

Ir nusiuntė pašaukti Žvaigždutę.
Ji atėjo sumišusi, drovi, nedrįsdama nė akių pakelti.
— Pasižiūrėk į mane, — tarė karalaitis.
Ir kai Žvaigždutė pakėlė savo akis, pajuto ji, kad jos širdis 

lyg nustojo plakusi.
Tai buvo jauniausias Mėnulio sūnus, karalaitis Mėnulio 

Spindulys.
Ar tik ne jos atsiimti jis atėjo, ar tik neatėjo galas visiems 

jos vargams?
— Nusiimk skarelę, — įsakė karalaitis.
Bet Žvaigždutė nė nepajudėjo.
— Nusiimk skarelę, nusiimk skarelę, — sakė visi, ir net 

pats senasis karalius sudavė savo lazda į sosto laiptelį ir įsakė:
— Nusiimk skarelę!
O karalaitės patenkintos tylėjo ir laukė, kas toliau bus.
Ir Žvaigždutė nusiėmė savo pilką skarelę.

(Bus daugiau).
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Stovyklos papuošimas.
----- *-----

Sveikas gyvas, miels gandreli, 
ar mane pažįsti?
Tave kalbina skautukas, 
tad kodėl kalbėt nedrįsti?

Fot. J. Gimbutas.

Sveikata
KVĖPAVIMAS PRO NOSĮ.

Kalbant apie kvėpavimą, liepiama 
įtraukti orą pro nosį.

Kodėl ne pro burną?
Štai kodėl: jūsų gerklė už burnos 

labai opi, lengvai peršąla ir sutinsta. 
Kvėpuojant pro burną, šaltas oras 
paliečia tą gerklės dalį, ir žmogus 
gali susirgti. Kvėpuojant pro nosį, 
oras kelyje į gerklę sušyla ir jau ne
bepavojingas.

Bet yra dar antra priežastis, kodėl 
patariama kvėpuoti pro nosį: oras 
pilnas mažų gyvūnėlių, vadinamų 
bacilomis. Bacilos tokios mažos, kad 
paprasta akimi jų nepastebi, tiktai 
pažiūrėjus pro gerą padidinamąjį 
stiklą gali pamatyti. Šitie šlykštūs 
padarai labai pavojingi ir dažnai su
sargina žmogų, patekę į jo vidų.

Kvėpuodama pro burną, nejučio
mis praryji nemažai bacilų, kurios 
patenka tiesiai į tavo vidurius ir 
pradeda savo kenksmingą darbą. 
Kvėpuodama pro nosį, taip pat 
įtrauki bacilų, bet jos prikimba prie 
drėgnos gleivelės šnervėse ir, pu
čiant nosį, išmetamos laukan.

NAGAI.

Japonų armijoje, kur, kaip pasa
kojama, kareiviai nepaprastai šva
rūs, įsakyta plauti rankas prieš val
gį ir stropiai valyti nagus. Nagai nie
kuomet neturi būti juodi. Tikima, 
kad ši taisyklė apsaugoja kareivius 
nuo visokių ligų.

Priežastis ta, kad nuodingos ma
žytės bacilos, kurios šiaip laikosi ore, 
mėgsta nešvarą ir apsigyvena ant 
jūsų rankų ir už pirštų nagų. Ar 
dabar aišku, kodėl reikia rankas la
bai dažnai plauti, ypač prieš valgant 
ar ruošiant valgį? Rankų ir kojų 
pirštų nagai apkerpami žirklėmis.

Ne tiktai kareiviai, bet ir kiti žmo
nės dažnai šlubuoja ir skundžiasi 
skausmais, nes didžiojo kojų piršto 
nagas įaugo į mėsą. Tai atsitinka 
todėl, kad nagas nebuvo laiku ap
kirptas ir, batų spaudžiamas, įaugo į 
pirštą.

Geriausia apkirpti nagus kas sa
vaitę ar kas dešimts dienų. Kojų 
pirštų nagai karpomi į vidų lenkta 
linija; rankų pirštų nagai karpomi 
apvaliai, kad kampučiai niekur ne
užsikabintų. Žirklės turi būti labai 
geros, aštrios.

Kandžioti nagus labai nesveika.

Taupumas
Esi girdėjusi, kad jaunesnioji 

skautė yra taupi.
Ką tai reiškia? — Jaunesnioji 

skautė (vadinas, tu) taupo ne tik 
pinigus — nemėto jų niekais, ne
išleidžia be reikalo — bet ir dra
bužius, juos gerai saugodama, val
gį, skaniai kas duota suvalgyda- 
ma, ir laiką, jį naudingai praleis
dama.

Sujunkite iš eilės taškus tiesiosiomis ir pažiūrėkite, ką gausite.
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Stovyklos papuošimas. 
----- *-----

Kaip kas tave pavadintų: 
stirna ar žirafa, 
bet užuodžiu Lietuvos miško 
samanėlių kvapą.

Savo santaupas gali dėti net į 
banką, jei jų daugiau turi. Kada 
nors jos bus naudingos, tu būsi 
turtinga ir galėsi kam nors padėti 
ar ką labai reikalinga įsigyti.

Taupydama gali padėti varg
šams ir nesveikiems.

Santaupų gali paaukoti skaučių 
organizacijos reikalams, savo bū
reliui ar draugovei. Čia visada 
yra įvairių reikalų, kuriems trūks
ta pinigų.

Taupumas — būtina tvarkin
gos mergaitės savybė. O tokia 
turi būti kiekviena jaunesnioji 
skautė.

S. M.
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MIK

Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

KONKURSO UŽDAVINIAI.

Užd. nr. 26.
Kiekvienas iš jūsų yra pastebėjęs, kad 

kai kurie skaičiai padauginti bei sudėti 
duoda tą pačią sumą, pvz.:

2 4-2 = 4,
2X2 = 4.

Tai vienintelis pavyzdys, kuomet sveiki 
skaičiai, be to, vienodi, duoda tą pačią 
sumą.

Bet yra dar ir nevienodų skaičių, ku
rie duoda vienodą sumą, juos sudauginus 
ar sudėjus.

Pamėginkit bent vieną sprendimą gau
ti, žinodami, kad jie bus ne visi sveiki.

Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 27.

Papildykit trūkstamas raides ir gaukit 
vieno eilėraščio punktelį. Eilėraštis buvo 
šiais metais įdėtas į „Sk. A.“.

Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 28.
A. Strazdo iš Ukmergės.

Pamėginkit iš šešių degtukų, jų nesu
kryžiuojant, taip sudėti, kad gautųsi ke
turi lygūs trikampiai.

Užd. veri. 1 tašku.

Užd. nr. 29.
X B. Rainio iš Vilkaviškio.

•i Š a r a d ė.
X Paukščio daliai dvi raides mainysi — 

Mane augant darže pamatysi.
Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 30.
A. Bilevičiaus iš Šiaulių.

Šaradė.
Naminiam gyvuliui raidę mainysi,
Virtuvės indą pamatysi.
Raidę nubrauksi, kitą pakeisi,
Naudingą gyvulį turėsi

Užd. vert. 1 tašku.

SK. A. NR. 19 UŽDAVINIŲ 
SPRENDIMAI

Užd. nr. 2L
Štai kokiu būdu galima gauti 100, nau

dojantis tris kartus pliusais bei minusais: 
123 — 45 — 67 4- 89=100.

Tai vienintelis sprendimas: dviem pliusais 
bei minusais sprendimo negalima gauti.

Užd. nr. 22.
Gulsčiai: 3) Astra, 5) blakė, 6) lašas, 

8) alus, 10) Algis, 11) astra, 12) agfa, 
13) sumus.

Stačiai: 1) estė, 2) aras, 4) albanas, 7) 
kruša, 9) sula, 11) akis, 14) Sumatra, 
15) uogos.

Užd. nr. 23.
Latas, matas.

Užd. nr. 24.
Krivis, kirvis.

Skautas yra mandagus.

UŽ UŽDAVINIŲ SPRENDIMUS UŽ UŽD.
NR. NR. 21 — 25 GAVO:

8 taškus: A. Strazdas, A Mikšaitė, A. Bi- 
levičius, A. Veščiūnas, J. Zen
kevičius.

7 taškus: B. Rainys, A. Rudminas.
6 taškus: A Jankauskas, K. Bėkšta.
5 taškus: E. Genrikas, Vaitkevičius.
4 taškus: A. Jankauskas, J. Vaitkevičius, 

R. Lazersonas.

UŽDAVINIŲ SPRENDĖJAMS.
Užd. nr. 22 vert. 2 taškais.
E. Genrikui: užskaičiau.
B. Rainiui: už užd. nr. 15—16 taškus 

užskaityti negaliu.
A Vesčiūnui: priskaičiau dar 8 taškus.
R. Lazersonas garbės konkurse laimėjo 

18 taškų.
Sekančiu „Sk. A.“ nr. baigsim uždavi

nių sprendimo konkursą.

Vartodami savo gamybos cukrų, 
mos ne tik keliame sveikatin
gumų, bet ir prisidedame prie 

savo krašto ger oves kėlimo.

MUZIKOS RATELIAI.
Draugovė sudaro du ratelius; viduri

niame yra viena skaute mažiau, kaip an
trame rate. Skautės dainuoja, eidamos ra- . 
tu, kol draugininke sušvilpia. Tada vidu
rinio rato skautės stengiasi pagauti sau 
porą iš antro rato. Viena palieka be po
ros ir nebežaidžia. Iš vidurinio rato taip 
pat viena išeina ir žaidžiama toliau. Laimi 
visos poros; pralaimi paskutinė, vieniša 
skautė.

/
VORŲ LENKTYNĖS.

Draugovė sustoja skiltimis viename 
kambario gale. Draugininkei sušvilpus, 
pirmieji numeriai visom keturiom bėga iki 
sienos antrame kambario gale ir atgal. 
Laimi vikriausia skiltis.

LENKTYNĖS SU KLIŪTIMIS.
Draugovė sustoja 2 eilėm; pirmieji nu

meriai turi sviedinį ir lazdą. Davus signa
lą, jie pradeda lazda varyti sviedinį į golą 
antrame kambario gale. Pakeliui į golą 
yra kliūčių: apversta kėdė, aplink kurią 
reikia padaryti ratą, tunelis iš dviejų kny
gų ir pan. Pasiekęs tikslą, pirmasis nu
meris paima sviedinį ir, atbėgęs atgal, per
duoda jį 2-am numeriui. Laimi vikriausi 
skautai

PILYS.
Draugovė padalinama pusiau: vieni pi

lių savininkai kiti jų sargai Išpiešiami 
ratai ir juose padedami keli daiktai. Sa
vininkai palikę savo pilis, bėga plėšti kitų 
turtą, bet turi saugotis, kad jų neapiplėš
tų. Sargai pastebėję vagį, pašaukia savi
ninką, kuris atbėga namo ir atsistoja rate, 
tuo priversdamas vagį pasitraukti. Laimi 
tas, kurio grobis didžiausias, o nuostoliai 
menkiausi

^Linksmas kampelis►
— Ką turi krepšyje?
— Obuolių. Jei atspėsi kiek, duosiu 

visus dvidešimts.
• e *

Pacientas: — Noriu suplonėtl Kokius 
vaistus man prirašysite, daktare?

Daktaras: — Mankštą.
Pacientas: — Kokią mankštą?
Daktaras: — Atsistumkite nuo valgo

mojo stalo 3 kartus per parą.
♦ ♦ ♦

Akių gydytojas liepia pacientui skaity
ti viršutinę raidžių eilę lentoje: XHVIB 
TFKZ, bet pacientas tyli

Gydytojas klausia: — Ar tamsta net tų 
didelių raidžių nematai?

— Raides matau, — atsako pacientas, 
— bet aš nemoku ištarti viso žodžio.

♦ ♦ ♦
Mokytojas: — Kodėl teparašei 10 eilu

čių apie pieną?
Mokinys: — Aš rašiau apie kondensuo

tą pieną.

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