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--------------SKAUTŲ AIDAS--------------
Llatuvoi skautų Ir skaučių laikraštis '■ Oficialus Lietuvos Skautų Sąjungos organas

Redaktorius vyr. sktn. Antanas Saulaitis Redakcijos ir administracijos adresas: KAUNAS,
Leidėjas Lietuvos Skautų S q je n g a * Nepriklausomybės aikštė 4, telefonas 2 65 34

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

Prenumeratos kaina metams t
Lietuvoje i Jaunesniesiems skautams-ėms — 2,50 Lt; skautams-ėms — 4 Lt; neskautams — 5 Lt. Užsienyje t (Išskyrus Latviją ir Estiją, kur taikomas vidaus tarifas) dvigubai. 
Skelbimų kaina pagal susitarimą o Llž skelbimų turln) redakcija neatsako • Užuojautos 5 Lt, padėkos — 3 Lt. Spausdinamos ten, kur redakcijai patogiau. 
Rankraščius, piešinius, nuotraukas siųsti redakcijos vardu. Rankraščiai trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiOra; nesunaudoti nesaugomi; grąžinami. Jei atsiunčiama 
tam reikalui pašto ženklų. Nesunaudotos nuotraukos Ir piešiniai grąžinami redakcijos lėšomis. Suk galvą sk. rankraščius siųsti—psktn. Rudzlnskui, Gimnazija, Joniškis, (Šiaulių ap.)

Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d. Šiauliuose.
1938 (XVI) metai. Lapkričio mėn. 25 d.

Eina du sykiu per mėnesį: 10 ir 25 d. d.
22 (214) Nr.

1939 m. skautiškos periodinės spaudos 
platinimo talka 1938. XI. 20-1939. III. 1.

Pagal šias taisykles platinama laikraščiai Skautų Aidas ir 
Skautybė.

1939 m. Skautų Aidas eis kas dvi savaites ir Skautybės išeis 
6 numeriai.

PRENUMERATOS KAINOS:
Skautų Aido metinė prenumerata skautams-ėms Lt 4, jau

nesniesiems skautams-ėms Lt 2,75 ir neskautams Lt 5.
Skautybės metinė prenumerata Lt 3,75; prenumeruojant 

kartu su Skautų Aidu Lt 3.
Pusmetinių prenumeratų nėra.

PRENUMERATORIAMS PRIEDAS.
Visi Skautų Aido prenumeratoriai, neišskiriant ir jaunes

niųjų skautų-čių (o taip pat primokamų ir nemokamų prenume
ratų), gauna puikų priedą — didelį kišeninį 1939 m. kalendorių 
(2 litų vertės).

PLATINIMO TVARKA.
Prenumerata renkama pagal tam tikras užsakymo knygutes, 

kurios turi po 5 numeruotus lapelius. Užsakymo knygutės siun
čiamos vieneto vadams. Vieneto vadas platinimo darbą gali pa
vesti kitam asmeniui, bet jis pats turi sekti platinimo eigą ir atsi
skaitymą, nes už jam nusiųstas knygutes jis lieka atsakingas.

Užsakymo lapelis yra iš trijų dalių: šaknelės ir dviejų iš
plėšiamų to paties numerio lapelių. Pirmas lapelis įteikiamas 
prenumeratoriui’ o antras tuojau siunčiamas administracijai. Šak
neles galima grąžinti galutinai atsiskaitant su administracija.

Jeigu atsiųstų knygučių pritrūktų, prašome pranešti admi
nistracijai, kuri tuojau atsiųs daugiau.

PLATINIMO PABAIGA.
Platinimo vajus pradedamas šį mėnesį ir baigiamas 1939 m. 

kovo mėn. 1 dieną.
Visi platintojai turi su administracija galutinai atsiskaityti 

ne vėliau, kaip ligi 1939 m. kovo mėn. 15 d., atsiųsdami likusias 
knygutes, šakneles ir pinigus.

Pageidaujama, kad pinigai būtų siunčiami administracijai 
tuojau juos gavus iš prenumeratorių.

Pinigus siunčiant prašome būtinai žymėti už ką siunčiama, 
t. y. už Skautų Aidą ar Skautybę ir už kuriuos prenumeratos 
numerius.

PLATINTOJAMS SKIRIAMOS PREMIJOS.
Platintojas, išplatinęs 10 Skautų Aido ar Skautybės prenu

meratų, vienuoliktą prenumeratą gauna nemokamai. Išplatinęs 
5 prenumeratas, 6 prenumeratą gauna primokėjęs pusę prenume
ratos kainos. Platintojas, kuris gauna nemokamą ar primokamą 
prenumeratą, antroje užsakymo lapelio pusėje turi surašyti iš
platintų prenumeratų, už kurias gauna nemokamą ar primokamą 
prenumeratą, numerius.

Platintojas už tuos pačius numerius negali gauti primoka
mos ir nemokamos prenumeratos.

Paskiriems platintojams už surinktas Skautų Aido prenu
meratas bus duodamos konkurso keliu vertingos daiktinės dova
nos žemiau išdėstytomis sąlygomis:

a) daiktinės dovanos duodamos tik už Skautų Aido pre

numeratas po 4 ir 5 litus. Jaunesniųjų skautų, primokamos ir 
nemokamos prenumeratos į konkursą neužskaitomos;

b) daiktinių dovanų laimėjimo konkurse gali dalyvauti ne 
tik paskiri platintojai, bet ir vienetai (mažesni už tuntus);

c) platinimo talkai pasibaigus, paskiri platintojai ar vienetai 
turi atsiųsti administracijai išplatintų prenumeratų sąrašus, pa
žymėdami, kiek išplatinta prenumeratų ir kokie jų numeriai;

d) konkurse bus užskaitytos tik tos prenumeratos, už ku
rias iki 1939 m. kovo mėn. 15 d. bus visai su administracija atsi
skaityta;

e) daugiausia prenumeratų surinkusiems platintojams bus 
skiriamos šios dovanos:

1) rašomoji mašinėlė „Continental“, 325 litų vertės; 2) foto 
aparatas „Nettar“ 6X9 formato su 1:4,5 stiprumo, „Pelma“ už
raktu, „Zeiss-Ikon“ firmos, Lt 140 vertės; 3) „Vilniaus“ spaustu
vės savininko, p. J. Atkočiūno, skirta dovana 100 litų grynais 
pinigais; 4) dvivietė baidarė, 95 lt vertės; 5) angliška palapinė 
„Brighton“, 75 lt vertės; 6) rankinis laikrodis, 60 lt vertės; 7) 
angliška palapinė „EEen“, Lt 40; 8) angliška palapinė „EEen“, 
Lt 37; 9) skautiškų knygų už 35 lt; 10) skautiškų knygų už 32 lt; 
11) skautiškų knygų už 30 lt; 12) skautiškų knygų už 28 lt;
13) skautiškų knygų už 26 lt; 14) skautiškų knygų už 23 lt;
15) skautiškų knygų už 20 lt; 16) skautiškų knygų už 18 lt;
17) draugovės vaistinėlė, 15 lt; 18) skautiškų knygų už 15 lt;
19) pačiūžos, 14 lt; 20) skautiškų knygų už 13 lt; 21) kariška 
kuprinė, 12 lt vertės; 22) kariška kuprinė ir Skiltininkų vadovė
lis; 23) kariška kuprinė ir Skautybė Berniukams; 24) skautiškų 
knygų už 10 lt; 25) kuprinė ir „Vado pašėke“; 26) skautiškų 
knygų už 9 lt; 27) skautiškų knygų už 8 lt; 28) skautiškų knygų 
už 7 lt; 29) skautiškų knygų už 6 lt; 30) knyga Skautybė Mer
gaitėms ir 31) knyga Skautybė Berniukams.

Iš viso trisdešimt viena dovana.
Be to, 10 platintojų, surinkusių daugiausia prenumeratų, 

bus paskelbti Skautų Aide ir įdėtos jų fotografijos.

DRAUGOVĖS GARBĖS KONKURSAS.
Platinimo talkoje pasižymėjusios draugovės (turinčios ne 

mažiau, kaip 14 narių) taip pat bus pagerbtos. Tos draugovės, 
kurių narių didžiausias procentas užsiprenumeruos Skautų Aidą, 
gaus specialę dovaną — draugovės gyvenimo knygą — albumą, 
su Šefo, brolijos vado ir seserijos vadės įrašais. Tos draugovės, 
kurių narių skaičius visu 100% prenumeruos Skautų Aidą, gaus 
ALBUMĄ SU ŠEFO ĮRAŠU, o kurios prenumeruos, ne mažiau 
75%, gaus su brolijos vado ar seserijos vadės įrašu.

Be to, 8 draugovės, 4 skautų ir 4 skaučių, kurių kiekvienos 
narių, užprenumeravusių Skautų Aidą, iš viso daugiausia, bus 
skirta po vieną Skautų Aido puslapį draugovei pagerbti — isto
rijai ir fotografijai įdėti.

Platinimo talkai pasibaigus, iki 1939 m. kovo mėn. 15 d. 
draugovės turi atsiųsti skautų sąrašą ir pažymėti Skautų Aidą 
užsiprenumeravusius ir kokį draugovės narių procentą jie sudaro.

-----o——
Kviečiame visus vadovus ir platintojus skautus-es uoliai 

prisidėti prie skautiškų laikraščių platinimo talkos, kad šiemet 
neliktų nė vieno skauto-ės, kurio nelankytų Skautų Aidas ar 
kiti mūsų laikraščiai.

SKAUTIŠKOS SPAUDOS ADMINISTRACIJA.
1938.XI.20.
Kaunas, Nepriklausomybės a. 4. Telef. 265 34.

VIRŠELYJE: Skautės ir skautai prie Nežinomojo Kareivio kapo; p. Miežlaiškio nuotrauka.
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XI.23.

Lapkričio m. 23 d. mūsų KARIUO
MENĖS ŠVENTĖ: jos 20 metų su
kaktis.

Mūsų kariuomenė steigėsi iš nieko. 
Valstybės aparatas vos pradėjo kur
tis; turto jokio, lėšų nebuvo, muni- 
cijos taip pat. Buvo tik vienas daly
kas — ryžtas — pats svarbiausias. 
Ryžtas, tėvynės ir tautos meilės 
įkvėptas, davė vyrams ir moterims 
jėgų sukurti kariną galybę, savo 
ginklu ir kraujo aukomis padėjusią 
atstatyti Nepriklausomą Lietuvą.

Vyrai, grįžę iš Didžiojo karo fron
tų Rusijoje ir kitur, stojo kurti savo
— Lietuvos — kariuomenę. Vilkėjo 
kas ką turėjo; valgė ką pasiėmė iš sa
vo neturtingų namų arba ką sudė
davo moterys pirmiesiems kariams 
maitinti; ginklavosi, kuo pakliuvo: 
rusų ir vokiečių kariuomenių išmėty
tus ginklų likučius montavo, taisė ir 
vartojo; muziejuose yra tų pirmųjų 
ginklų pavyzdžių. Tačiau nė šaltis, 
nė alkis, nė kitos kliūtys nepalaužė 
mūsų tautos žmonių dvasios iškovoti 
Lietuvai laisvę. Kas iš miesto, kas iš 
kaimo, seni ir jauni, suaugę ir vaikai
— ėjo savanoriais ginti savo žemės.

Ir jiems pasisekė! Jie padarė, ką 
galėjo. Vieni su ginklu, kiti su 
plunksna ar knyga, kiti darbu ir 
aukomis atstatė Lietuvą.

Oi sunkus buvo kelias, oi daug 
aukų padėta Lietuvos Laisvei gauti. 
Bet juo didesne kaina įgyta Laisvė, 
tuo ji brangesnė! Tik didieji žygiai, 
erškėčiuoti keliai ir aukos užtikrina 
Nepriklausomybę.

Ir Nežinomasis Kareivis, žuvęs už 
Tėvynę, yra mūsų Naujosios Lietu
vos įžymiausias Didvyris, didžiausio 
pasiaukojimo simbolas!

Kariuomenės reikšmė ne tik pra
eityje. Ji didelė yra dabar, ji juo di
desnė ateityje.

Ištobulėjusi karinė sistema, gerai 
išmokslinti ir patyrę vadai, vis ge
riau aprūpinama ir vis moderniškiau 
rengiama mūsų kariuomenė lieka 
pagrindinis tikras laidas tėvynės lais
vei apsaugoti nuo priešų. Bet kari
nėse institucijose vyrai išmokomi ne

tik karinės technikos ir ginklą var
toti; jie mokomi iš viso gyventi; pra
tinami drausmintis, valdytis, susi
klausyti; ugdoma vyriškumo, ryžtu
mo, drąsos, ištvermės ir patriotizmo 
dvasia; kariuomenė mokykla kaimo 
ir miesto, mokslo ir darbo, intelekto 
ir jėgos vyrams. Ypatybės, kurių turi 
turėti doras ir geras karys, yra ypa
tybės, kurios reikalingos kiekvienam 
doram žmogui ir geram piliečiui.

Mūsų karinė dvasia ir mūsų ka
riuomenės meilė jokiu atveju nėra 
militarizmas; jis yra svetimas mūsų 
tautai, nėra jo ir mūsų kariuomenė
je. Nesikėsinama į kitų kraštų lais
vę, negrąsoma niekieno gyvenimui ir 
nenorima nė pėdos svetimos žemės. 
Lietuva taikinga, kultūringa ir dora!

Mūsų kariuomenė, tačiau, tvirta, 
jos ginklas tvirtose rankose ir pavo
jingas tam, kas kėsintųsi į Lietuvos 
laisvę. Kariuomenė didžioji ir tik
roji Nepriklausomybės saugotoja ir 
gynėja. Duok Dieve, kad niekad jai 
netektų pakelti ginklo, bet reikalui 
ištikus, ji savo pareigą atliks didvy
riškai.

Kariuomenė išaugusi iš visuome
nės. Kokie tamprūs ryšiai jas jungia! 
Iš visų šeimų yra vyrų kariuomenė
je; jie jungia savo namus ir karinį 
gyvenimą.

Skautija artima kariuomenei. Mū
sų vedamas auklėjimas siekia iš
auklėti žmogų, kurio siekia ir karinis 
auklėjimas. Skautybės sistema, tiesa, 
kitais metodais ir savais principais, 
auklėjimo siekimuose artimai stovi 
su kariuometle.

Skautų ir skaučių lavinimo pro
gramos turi nepaprastai daug ir ka
riniam auklėjimui naudingų dalykų.

Nuo pat 1918 metų mūsų skautiš
kasis sąjūdis turi tradiciniai gerus 
santykius su kariuomene, ir tuos 
santykius labai vertina.

Besiplėtojanti mūsų organizacija 
vis labiau gali būti naudinga krašto 
gynimo reikalui.

Minėdami mūsų brangios kariuo
menės sukaktis, ryžtamės dar stro
piau ruoštis dirbti Lietuvos Laisvei 
ir Laimei.

ANT. SAULAITIS.
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M irė Hubertas Martinas

Spausdinant šį Skautu Aido numerį, 
gauta liūdna žinia: tarptautinio skautų 
biuro Londone direktorius Hubertas Mar
tinas mirė.

Po lordo Baden-Powellio H. Martinas 
buvo visame pasaulyje žinomiausias skau
tų veikėjas.

H. Martinas mirė būdamas 59 metų am
žiaus. Jo tėvas, taip pat jau miręs, buvo 
anglų armijos kapitonas. H. Martinas mo
kėsi Huntigdono ir Teddingtono mokyklo
se ir Londono karališkoje kolegijoje. Nuo 
1898 m. dirbo Anglijos užsienių reikalų 
ministerijoje, nuo 1916 m. buvo svarbus 
tos ministerijos ypatingo skyriaus valdi
ninkas.

Velionis skautų sąjūdyje dalyvavo nuo 
1909 m., kada jis įkūrė pirmąją Chiswicko 
skautų grupę. 1914 m. — 1919 m. jis buvo 
Ealingo tunto tuntininkas ir nuo 1919 m. 
ligi savo mirties buvo Middlesex© kuni
gaikštystės skautų viršininkas; taip pat 
buvo Didžiosios Britanijos skautų organi
zacijos užsienių dalies vedėjas ir Londono 
diacezijos skautų vadovybės narys.

1920 m. jis įsteigė tarptautinį skautų 
biurą Londone ir nuo 1922 m. buvo to biu
ro garbės direktorius (tas pareigas ėjo ne
imdamas jokio atlyginimo). Kaip šio biuro 
direktorius, H. Martinas buvo ir tarptau
tinio skautų komiteto (vyriausio viso pa
saulio skautų organizacijos tarptautinio 
vykdomojo organo) narys. Jis taip pat bu
vo tarptautinio skautų Alpinu klubo 
(Šveicarijoje) prezidentas ir skautų Cha- 
leto (Kanderstege) vadovybės narys.

H. Martino nuopelnai tarptautiniame 
viso pasaulio skautų bendradarbiavime 
yra nepaprastai dideli. Jis buvo įžymiau
sias viso pasaulio skautų jamboree sto
vyklų, tarptautinių skautų vadų konfe
rencijų, viso pasaulio skautų vyčių sam
būvių ir k. organizatorius. Rūpindamasis 
skautų veikla visame pasaulyje, yra ap
lankęs apie 26 valstybes, jis buvo ir Lie
tuvoje.

Už didelius nuopelnus buvo apdovano
tas Britų Imperijos (karininko ir koman
doro laipsnių) ordinu, Viktorijos ordinu 
ir k. Amerikos, Belgijos, Čekoslovakijos, 
Danijos, Graikijos, Prancūzijos, Latvijos, 
Lietuvos, Norvegijos, Portugalijos, Rumu
nijos, Švedijos ir Vengrijos skautų orga
nizacijos buvo jį apdovanojusios aukš
čiausiais savo garbės ženklais. 1937 m., 
tarptautinėje skautų vadų konferencijoje 
Olandijoje, tarptautinio skautų komiteto 
vardu to komiteto garbės pirmininkas 
Švedijos princas Gustavas Adolfas H. Mar
tinui įteikė Bronzos Vilką — aukščiausį 
viso pasaulio skautų garbės ženklą.

H. Martinas buvo Lietuvos skautų bi
čiulis, tikras nuoširdus bičiulis. Kores
pondencija, jo lankymasis Lietuvoje, jo 
nuoširdus tarpininkaujamasis vaidmuo 
mūsų sąjungos reikalais tarptautinėje 
skautų organizacijoje lieka nepamirštami 
įrodymai jo nuoširdumo mūsų sąjungai. 
Mūsų delegatai (1929 m. siųsti į tarptau

tinę skautų jamboree ir vadų konferenciją 
Anglijoje), tiesa, buvo labai šaltai priimti 
„už neatsakinėjimą į biuro raštus“, bet jo 
pamoka mūsų vadovybei buvo įspūdinga. 
Vėliau, kai nuo 1930 m. mūsų sąjungos 
vadovybė galėjo reguliariai palaikyti ry
šius su viso pasaulio skautų centru, H. 
Martinas kiekviena proga pabrėždavo mū
sų sąjungos korektiškumą, tokių pagyrimų 
esame gavę nekartą.

H. Martino rūpesčiu, mūsų sąjungai 
buvo duota garbinga proga imtis inicia
tyvos Tautų Sąjungoje iškelti skautų or
ganizacijų su jų valstybėmis santykių 
klausimą, rekomenduojant jį tvarkyti pa
gal Lietuvos skautų organizacijos pavyzdį 
(nuo 1930 metų). Negavus tuometinės už
sienių reikalų ministerijos vadovybės rei
kiamos pagalbos, ta proga nepasisekė pa
sinaudoti.

Kaip mažos valstybės skautų organi
zacija, mūsų sąjunga visada jautė, p. H. 
Martino rūpesčiu, turinti visada ir visur 
lygias su visomis kitomis skautų organi
zacijomis teises, niekad ir niekur tarptau
tinio bendravimo forume didžiųjų valsty
bių organizacijos (kitos turinčios net per 
milijoną narių) nebuvo statomos pirma.

♦ REDAKCIJOS
SKAUTIŠKOS SPAUDOS PLATINI

MO TALKA.
Mėtų pabaigoje kiekviena organi

zacija suspiečia talką savo periodinei 
spaudai platinti.

Nuo š. m. lapkričio mėn. 20 d. to
kią talką pradėjome ir mes. Atski
roje vietoje (446 pslp.) yra surašytos 
sąlygos ir nurodymai skautiškos 
spaudos platinimo talkininkams. 
Spaudos administracija siuntinėja vi
sų vienetų vadams ir vadovėms 
instrukcijas ir kvitų knygeles prenu
meratai rinkti.

Mūsų spaudos platinimo talkos 
reikšmė yra tokia didelė, kad ją ga
lime lyginti su pačiais didžiaisiais 
sąjungos darbais. Talkos reikšmė yra 
ne tik tuo didelė, kad surenkama 
tūkstančiai prenumeratų mūsų laik
raščiams, į kasą sunešama dešimtys 
tūkstančių litų. Ji didelė ir tuo, kad 
talkos tarpą visi nariai, vyrai ir mo
terys, berniukai ir mergaitės, vie- 
gai darbu ir veikla skleidžia skauty- 
bės propagandos akciją, atidaro du
ris įvairiuose namuose ir širdyse per 
sekančius metus skautiškai pasakai, 
kurią seka periodinė skautų sąjun
gos spauda, drauge su skautybės va
dovybe rūpindamasi skautišką auklė
jimą plėsti ir gilinti.

Kai 1927 m., pavaduodamas mūsų už
sienių dalies vedėją ir kviesdamas į mūsų 
tautinę stovyklą kitų kraštų skautų orga
nizacijas, pasiunčiau pranešimą apie ruo
šiamąją mūsų tautinę stovyklą 1938 m. A. 
Panemunėje ir pakviečiau H. Martiną būti 
stovyklos svečiu, labai greit gavau jo nuo
širdų laišką, kuriame pareiškė tikįs netu
rėsiąs kliūčių pas mus dalyvauti, bet... 
kliūčių atsirado, ir šį pavasarį užsienių 
dalis gavo jo pranešimą, kad dėl ligos Lie
tuvon neatvyksiąs, ir žadėjo atsiųsti gerą 
britų kontingentą; savo pažadėjimą ištę
sėjo. Nors jo tarnyba skautų pasaulyje yra 
diplomatinė, bet priežastis neatvykti į mū
sų tautinę stovyklą buvo, deja, tikrai ne- 
diplomatiška: H. Martinas buvo rimtai su
sirgęs, ir, ilgą laiką sirgęs, š. m. lapkričio 
mėn. 18 d. Londone mirė, o 22 d. buvo 
palaidotas.

Skautybės Kūrėjas ligi šiol sąjūdžio 
centre turėjo du nepaprastai reikšmingus 
ir praktiškus interpretatorius: mirusį Hu
bertą Martiną — vesti tarptautinį skautų 
bendravimą ir skautų tarnybą taikai or
ganizuoti, ir Johną S. Wilsona, Gilwell 
parko skautų vadų kursų viršininką, — 
skautų vadų lavinimui kurti ir skautybės 
sistemai gilinti.

Bet, pasaulyje siaučiant žiaurioms 
audroms, Taikos Kregždė (martin — anglų 
kalba reiškia kregždę) amžinai užmigo...

Vyr. sktn. Ant. Saulaitis.

PASTCCEJE ♦
Ir šiais laikais reikia spaudos apaš

talų, kaip jų reikėjo seniau. Spauda 
yra galinga, jos yra daug ir įvai
riausios. Ji pati turi būti aktyvi 
įtraukti žmones į savo skaitytojų ra
tą. Įvairūs spaudos platintojai atsi
dėję dirba, platina spaudą.

Skautiškos spaudos vadovybė, no
rėdama, kad moralinė ir materialinė 
spaudos platinimo kompensacija tek
tų pačios sąjungos nariams ir viene
tams, stengiasi savo spaudos platini
mo talkos veikėjus — moderniuosius 
spaudos apaštalus rinkti iš sąjungos 
narių.

Didelė garbė plėsti skautybę per 
spaudą. Tą daro ne tik tie ir tos, ku
rie spaudą kuria, rašo ir joje bendra
darbiauja, bet ir tie ir tos, kurie tą 
spaudą išplatina po visą Lietuvą.

Be moralinio atlyginimo, kurį tei
kia pats apaštalavimas skautybei, 
skautiškos spaudos platintojai (vie
netai ir paskiri nariai) gali turėti ir 
medžiaginės naudos. Administracijos 
instrukcija nurodo būdus, kaip vie
netai ir paskiri platintojai gali už
dirbti.

Kviečiame visas ir visus į didžiąją 
skautiškos spaudos talką nuo XI.20!

Gero pasisekimo.
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LATVIJOS SKAUTAMS 20 METŲ
Neseniai, maždaug prieš savaitę laiko, minėjome 

Latvijos nepriklausomybės dvidešimtąsias sukaktis. Ma
lonu mums buvo pasidžiaugti broliškos tautos nepri
klausomo gyvenimo laimėjimais. Tačiau ta pačia pro
ga tenka prisiminti, kad šiemet taip pat sueina 20 metų 
nuo Latvijos skautų organizacijos įsikūrimo. Tiesą pa
sakius, Latvijoj skautai pradėjo organizuotis anksčiau, 
kaip prieš 20 metų. Alūksnės, Cesio ir Talsio miestuo
se buvo įsikūrusios beveik vienu laiku skautų skiltys, 
kurios viena apie kitos buvimą nieko nežinojo. 1918.IX.2 
Cesyje įsikūrė pirma didesnė draugovė. Ši data ir lai
koma Latvijos skautų įsikūrimo pradžia.

Mes čia nepasakosime, kaip kūrėsi ir augo Latvijos 
skautų organizacija. Tuo klausimu buvo atspausdintas 
„Skautų Aido“ 1937 metų Nr. 1 straipsnis. Jį patartu- 
mėm perskaityti. Palyginę Latvijos skautų kūrimosi ir 
augimo eigą su savo, pastebime daug ką bendra. Kaip 
mūsų taip ir Latvijos pirmieji skautai uoliai prisidėjo 
prie kovų už nepriklausomybę, patys karių eilėsna sto
dami ir reikalingą kariuomenei pagalbą teikdami.

Šiandieną skautų organizacija Latvijoje yra plačiai 
išsiplėtusi, gerai susiorganizavusi ir populiari. Remia 
visuomenė ir vyriausybė. Ypač daug paramos teikia 
Latvijos raudonojo kryžiaus draugija. Ji kasmet skiria 
piniginę pašalpą ir Rygoje leido skautams naudotis vie
nais savo namais. Latvijos skautų vyriausioji vadija 
dėl to turi labai gražią būstinę, kur telpa visos jos įstai
gos ir yra gražiai įrengtas skautų vyčių klubas.

Latvijos skautai savo narių mokslinimo ir vadų pa
ruošimo srity taip pat yra padarę pažymėtiną pažangą. 
Yra išleista daug skautiškų knygų, leidžiami du laik
raščiai, kurių vienas („Ugunskurs“) skirtas visiems, o 
kitas — „Garezero Raksti“ — vadams. Prie Garezero 
ežero turi keletą ha nuosavo miško, kuriame įrengta 
nuolatinė vadų kursų stovyklavietė. Vadų kursai turi 
pasaulinio skautų lavinimo centro Gilwellyje skyriaus 
teises.

Gerą Latvijos skautų organizaciją ir sėkmingą vei
kimą parodo tas faktas, kad iki šiol buvo surengtos net 
keturios tautinės stovyklos. Paskutinioji, kaip jau ži
nome, įvyko šiemet, tuoj po mūsų tautinės stovyklos. 
Paskutiniose dvejose Latvijos skautų tautinėse stovyk
lose teko ir man dalyvauti ir turėjau progos stebėti gerą 
ir gražią stovyklų organizaciją, kas daug pasako ir apie 
visos organizacijos susitvarkymą ir pažangą.

Cafoįįos skautams
(20 metų nepriklausomybės švent. proga).

Mumis jungia trilapio ženklas, 
Mūs širdyse skautybės idėja. 
Per audras ir žvarbųjį lietų 
Mūsų tautos abejos ėjo . ..

Užtekėjo jums vėliakos saulė, 
Sustiprėjot, kaip kietas granitas. 
Daug išėjo basų savanorių, 
Daug išėjo ir daugelis krito ...

O šiandien nepriklausomi esat, 
Jūs išėjot tėvynėj tarnauti. 
Gyvuokit, stiprėkit ir aukit — 
Tegyvuoja Latvijos skautai!

Julius Šimkevičius.

LATVIJAI
Suskambo varpas, sugaudė trimitai — 
pasklido laisvės dainos šalyje.
Vėliavos plevena, džiaugsmas lydi minią — 
tai laisvės šventę švenčia Latvija!

Nugalėtas priešas, iškovota laisvė, 
krauju savanoriu apšlakstyta žemė, 
šiandie laisvės žiedas puošia Tavo veidą, 
o likimas šviesią ateitį Tau lemia.

O, gyvuoki amžius laisva ir galinga 
Latvijos šalužė — sesuo Lietuvos! 
Patekėjus laisvės saulė te Tau šviečia, 
Karžygiais teauga sūnūs Latvijos!

Vyr. skilt. Ir. F r i d m a n a i t ė.

Malonu pastebėti, kad daugiau, kaip prieš dešimtį 
metų prasidėjęs glaudesnis Latvijos ir Lietuvos skautų 
bendradarbiavimas kasmet stiprėjo. Visą laiką Lietu
vos ir Latvijos skautai palaiko draugiškus ir nuoširdžius 
ryšius, kurie kaskart daugiau stiprėja ir įgyja vis kon
kretesnes formas. Skautams nereikėjo jokių santarvių, 
bet tiesiog instinktyviai linkdavome vieni į kitus, visuo
met rasdavome bendrą kalbą, būdavome broliais ne žo
džiais, bet darbais.

Lietuvos skautai dalyvaudavo kiekvienoje Latvijos 
skautų tautinėje stovykloje, keletas mūsų skautininkų 
yra baigę Latvijos skautų vadų kursus ir dar apie 10 va
dų „tebelanko“ juos — atlieka vadovavimo praktiką. 
Pasienio sričių skautų vienetai nuolat apsilanko vieni 
pas kitus, dažnai nuvyksta ir tolimesnių vietų mūsų 
skautai į Latviją, o iš Latvijos atvyksta pas mus. Ypač 
nuoširdžius santykius palaiko kaikurios Rygos ir Kauno 
skautų draugovės. Šiemet Latvijos skautai dalyvavo ir 
mūsų tautinėje stovykloje.

Taip pat tarptautinėse ar tautinėse kitų kraštų skau
tų stovyklose lietuviai ir latviai visuomet randa bendrą 
kalbą. Sykiu suruošia laužus (1935 m. Švedijoj), drau
ge stovyklauja ir rengia „priėmimus“ (1936 m. Austri
joje), vieni kitus pirmiausiai atlanko ir visais galimais 
būdais paremia. Nuo 1936-37 metų buvo susitarta dėl 
konkretesnių Latvijos, Lietuvos ir Estijos skautų orga
nizacijų bendradarbiavimo savitarpy ir tarptautiniame 
skautų gyvenime.

Lietuvos skautai turi labai daug nuoširdžių drau
gų tarp Latvijos skautų. Jų yra tiek vyriausių vadovų, 
tiek eilinių vadų ir skautų tarpe. Sunku būtų čia iš
vardinti kad ir pačius nuoširdžiausius Lietuvos skautų 
draugus — jų yra labai daug. Eilė Latvijos skautų 
vadų yra apdovanoti mūsų organizacijos garbės ženk
lais, o mūsiškiai — Latvijos. Net abiejų kraštų vyriau
sybės yra įvertinusios skautų darbą abiejų tautų jauni
mo suartėjimo darbe ir už tai apdovanojusios valstybi
niais ordinais vyriausius organizacijų vadovus: Latvijos 
keli skautų vadovai yra apdovanoti „Gedimino“ ordinu, 
o mūsiškiai — „Trijų Žvaigždžių“ ordinu.

Norime tikėti, kad gražus Latvijos ir Lietuvos skau
tų bendradarbiavimas, vykęs per šiuos pirmuosius dvi
dešimt nepriklausomo gyvenimo metų, ateityje dar la
biau išsiplės, nes kaip abi valstybės, taip ir abi skautų 
organizacijos turi labai daug bendrų interesų.

Latvijos skautus, švenčiančius savo dvidešimties 
metų sukaktis, mes nuoširdžiai sveikiname ir linkime 
dar labiau išaugti, suburti į savo eiles geriausiąjį Latvi
jos jaunimą ir toliau sėkmingai dirbti abiejų broliškų 
tautų suartėjimo darbą. K. Laucius.
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įjžanūejL fononėj

FARADĖJUS
Jau temo Londono gatvėse, kada 

vargingai apsirengęs berniukas atbė
go blogai grįsta gatve ir užlipo laip
tais į seną namą. Jis smagiai šypso
josi, galvodamas apie tai, ką matė 
kalvėje. Kūjis, linksmos raudonos 
kibirkštėlės, įkaitusi geležis, tėvo 
greiti judesiai — visa tai buvo taip 
įdomu, kad berniukas mielai praleis
tų ilgas valandas kalvėje. Net žaisti 
su kitais berniukais nebuvo taip įdo
mu.

— Štai, ir tu pagaliau, — pasvei
kino berniuką motinos balsas. Po
nia Faradėjienė norėjo būti griežta, 
bet, pamačiusi savo sūnaus veido iš
raišką, ji jo nebebarė. Mažytis, 
tvankus kambarėlis virš arklidžių 
visuomet atrodydavo smagesnis, kai 
Mykolas ateidavo. — Jis panašus į 
saulę, — pagalvojo motina pati sau.

Neužilgo Mykolą pašaukė virtu
vėn. — Štai, tavo duonos kepalas sa
vaitei, sūnau, — pasakė motina, — 
būk darbštus ir linksmas, ir Dievas 
jį tau palaimins.

Mykolas susimąstęs paėmė kepalą 
ir išėjo. Duona buvo rupi, bet ber
niukui neatėjo į galvą skųstis. Nors 
jam tebuvo 9 metai, berniukas su
prato, kokie blogi buvo 1801 metai ir 
kaip jo tėvai džiaugėsi gavę savo 
duonos dalį. Miltų pirkti buvo ne
įmanoma, nes jų kaina kasdien augo.

Už kelių minučių ponia Faradėjie
nė pamatė savo sūnų dalinant kepa
lą į 14 gabalėlių, po du gabalėliu 
kiekvienai dienai. Ji stebėjosi, kad 
berniukas mokėjo taip tiksliai skai
čiuoti ir riekti vienodas riekutes.

— Jo rankom, — pagalvojo ji, — 
nėra skirta dirbti kalvėje.

Bet net ir Mykolo Faradėjaus mo
tina negalėjo įsivaizduoti, kad jos 
sūnus dirbs Londono laboratorijoje 
ir išras būdą naudoti elektrą įvai
riems naudingiems tikslams, ne tik 
įdomiems laboratorijos triukams. Jei 
ji būtų galėjusi nujausti, kad pusė 
pasaulio ratų suksis jos sūnaus išra
dimo dėka; jei ji būtų galėjusi ma
tyti apšviestus miestus ir žinias, 
siunčiamas šen ir ten, ir tūkstančius 
kitų stebuklų, ji būtų tikrai nuste
busi! Bet tada ji to nenumatė.

Mykolo tėvas dažnai sirgdavo ir 
negalėdavo dirbti kalvėje, bet Elž
bieta, Robertas ir Maja, Myko
lo brolis ir sesutės, turėjo būti 
aprūpinti maistu ir drabužiais. Tai
gi, Mykolas ir jo brolis pavaduodavo

tėvą kalvėje. Būdamas 13 metų My
kolas pradėjo išnešioti laikraščius iš 
artimo knygyno. Tais laikais laik
raščiai Londone būdavo tokie bran
gūs, kad retai kas galėdavo juos už
sisakyti. Todėl žmonės laikraščius 
išsinuomodavo. Pasiuntinys, atnešęs 
laikraštį, laukdavo, kol klijentas 
laikraštį perskaitydavo, ir paskui 
bėgdavo pas kitą nuomotoją.

Kartą Mykolas grįžo namo labai 
susijaudinęs.

— Mama, mama, — šaukė jis, — 
aš būsiu pono Riebau'o mokinys: mo
kysiuos įrišti knygas.

Berniukas uoliai išnešiodavo laik
raščius, tėvams nereikėjo mokėti už 
jo apmokymą. Ta diena buvo be 
galo laiminga Faradėjų namuose.

Mykolas išmoko taisyti ir rišti 
knygas. Kaip jis pavargdavo siūda
mas, lipindamas ir piaustydamas! 
Bet retkarčiais vis dėlto būdavo va
landėlė laiko pažvelgti į rišamų kny
gų turinį. Kartą storame enciklope
dijos tome berniukas užtiko žodį 
,,e 1 e k t r a“. Visos žinios apie šį 
dalyką jį labai jaudino. Štai, kas 
verta tyrinėti! Nors spausdintas raš
tas tais laikais buvo sunkiai išskai
tomas ir kalba sausa, Mykolas gili
nosi į šį klausimą, skaitydamas vie
ną knygą po kitos, kol jam pasisekė 
vakarais sukonstruktuoti mašina, ku
ri siųsdavo kibirkštis.

Faradėjaus laikais mokyklose ne
būdavo moksliškų pamokų, išskyrus 
keliose techniškose mokyklose, bet 
būdavo šiokių tokių paskaitų. Vie
ną žiemą Mykolas lankė visą eilę 
„natūralios filosofijos“ paskaitų, 
kaip tuomet mokslą vadindavo. Be

to, jis susitikdavo su kitais jaunais 
londoniečiais, kurie, kaip ir jis, taip 
pat domėjosi mokslu. Tie jauni 
vyrai susirinkdavo po paskaitų ir 
diskutuodavo įvairiais klausimais.

Mykolas nutarė užsirašinėti pa
skaitų turinius.

— Mano rašysena netikusi, — nu
sprendė jis ir kantriai ėmė mokytis 
rašyti mažomis dailiomis raidėmis. 
— Aš niekam negalėčiau rodyti savo 
brėžinių, — jis skundėsi liūdnai ir, 
nors jis stengėsi iš visų jėgų, jo at
vaizduoti instrumentai ir aparatai 
atrodydavo kreivi ir netikę. Paga
liau užsienio menininkas, kuris gy
veno knygininko namuose, paskolino 
jam knygų apie perspektyvą, iš ku
rių Mykolas, uoliai lavindamasis va
karais, išmoko dailiai iliustruoti pa
skaitose demonstruojamus eksperi
mentus. Tuo metu jam buvo 19 me
tų, ir jis jau turėjo kelis padėjėjus 
knygyne. Pirkėjai ne kartą stebėjosi 
grakščiu jaunu žmogumi ir jo geru 
išauklėjimu.

— Gal, norėtumėte išgirsti Humf- 
rėjų Davy karališkame institute? — 
paklausė vienas iš jų, — štai, keturi 
bilietai.

Laimingas Faradėjus nežinojo kaip 
atsidėkoti už tokią malonią dovaną.

Sir Humfrėjus Davy buvo moksli
ninkas, kurį pakvietė į karališką 
institutą dirbti krašto ir viso pasau
lio gerovei. Jam pavyko padaryti 
naujų chemijos eksperimentų, ir visi, 
kuriems pasisekdavo gauti bilietus, 
rinkdavosi penktadienių vakarais, 
kad išgirstų naujų žinių.

Sėdėdamas galerijoje virš laikro
džio, Mykolas nė nepažvelgė į garse
nybes, susirinkusias apačioje; jo akys 
žiūrėjo į paskaitininką ir į užrašų 
knygutę. Mykolas turėjo skubiai ra
šyti, nes Sir Humfrėjus, asistento pa
dedamas, nuolat kažką keitė maši
nose.

— Viską duočiau, galėdamas atsi
stoti to žmogaus vietoje! — pagalvo
jo jis pavydžiai apie asistentą.

Neužilgo po to, kada Faradėjui su-
kako 21 m., ir jis tapo keliaujančiu 
knygrišiu, jis padarė drąsų žingsnį:

M. Faradėjaus labo
ratorija karališkame 

institute.
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husiuntė ponui Davy jo paties pa
skaitas, Faradėjaus gražiai iliustruo
tas ir įrištas, ir laišką, kuriame My
kolas pasisakė norįs tapti moksli
ninku.

— Ką darysime su juo? — paklau
sė susidomėjęs Sir Humfrėjus savo 
draugo.

— Teplauna jis butelius, — atsa
kė tasai.

— Ne, mano drauge, — atmetė pa
siūlymą didysis mokslininkas, supra
tęs laiško autoriaus vertę, — jam 
reikia duoti geresnį darbą.

Už kelių mėnesių naktį Mykolą 
pakėlė iš lovos, pranešdami, kad 
jam skirta asistento vieta karališka
jame institute!

Mykolo darbas ne visada buvo 
malonus, o dažnai ir rizikingas. Jis 
turėdvo paruošti medžiagą pamo
koms, tvarkyti instrumentus ir padė
ti ponui Davy dirbti eksperimentus 
su dvokiančiom dujom. Per 6 savai
tes įvyko 4 baisūs sprogimai, bet My
kolas ir to nenusigando, nes džiau
gėsi patekęs į tikrąjį kelią.

— Nu, Faradėjau! — pasakė moks
lininkas vieną kartą, — supakuok sa
vo daiktus, nes važiuoju į užsienį ir 
tamsta turi vykti drauge.

Gavę pasą iš imperatoriaus Napo
leono, nes tai buvo 1813 metai ir 
Europoje vyko karas, abu moksli
ninkai lankėsi Prancūzijoje, Italijoje, 
Šveicarijoje, Vokietijoje ir Olandi
joje, visur susitikdami su didžiais 
mokslininkais ir matydami jų dar
bus. Tai buvo Faradėjaus universi
teto kursas, geresnis už bet kokį kur
są, kurį jis būtų galėjęs lankyti.

Jam tapus karališkojo mokslo 
instituto direktoriumi 1825 m., visi 
šie mokslininkai jį atsiminė ir buvo 
jo draugais.

1821 m. M. Faradėjus vedė ir pa
sakojama, kad jo žmona buvo pir
moji, kuri matė, kaip magneto adata 
ir srovę leidžianti viela veikia viena 
antrą.

— Jie juda, jie juda! Mes pagaliau 
laimėjome, — šaukė Faradėjus vieną 
Kalėdų švenčių rytą, šokinėdamas 
kambaryje.

Jis padarė 158 eksperimentus ir 
parašė per 5.000 straipsnių apie šį 
reiškinį. Šitie bandymai buvo labai 
svarbūs, nes rodė, kaip naudoti di
džiuosius magnetus dinamo maši
nose.

Visa tai truko ilgus metus. Fara
dėjus atsisakė visų kitų darbų, ku
riais jis galėjo gerai pelnytis, ir gy
veno iš mažos algos. Kiti mokslinin
kai dirbo mašinas, bet Faradėjus už
sibrėžė platesnį tikslą; jis norėjo ras
ti naujų jėgų ir jas ištirti.

Atrodė, kad jis „užuosdavo teisy
bę“, kaip kažkas apie Faradėjų pa
sakė; jis padarė per 6.000 eksperi

Kai kurie berniukai per vieną 
valandą padaro tiek pat, kiek kiti 
per dvi. Jie paruošia pamokas 
daug greičiau ir turi pakankamai 
laiko įvairiems užsiėmimams, spor
tui, skautavimui, nikiams, kny
goms ir t. t. Negalima būtų saky
ti, kad tokie berniukai visuomet 
daug gabesni už kitus, bet jie tu
ri vieną gerą ypatybę, kuri pade
da jiems dirbti: jie moka susi
kaupti ir galvoti tiktai apie tai, ką 
jie tuo akimirksniu dirba. Mokė
ti susikaupti ne tiktai todėl svar
bu, kad darbas greičiau sekasi, 
bet kad lieka laiko įvairiems ki
tiems įdomiems užsiėmimams, ku
rie praturtina berniuko gyvenimą.

Skaitydamas šį straipsnelį pa
tikrink, kiek kartų tavo mintys 
nuklysta. Kai kurių berniukų 
mintys šokinėte šokinėja, kaip cir
ko akrobatai. Išmok įsakinėti sa
vo mintims, neleisk joms daryti 
su tavimi, kas joms patinka!

Susikaupti reikia turėti tvirtą 
valią ir jėgą susivaldyti. Lavinti 
šias ypatybes galima taip pat, 
kaip kad lavinamas kūnas. Kiek
vienas žino, kad reikia mankštin
tis, jeigu nori, kad kūnas gražiai 
išaugtų ir raumenys sutvirtėtų. 
Tas pat yra su susikaupimu: jei 
nesitobulinsi, nesistengsi iš visų 
jėgų nugalėti išsiblaškymą, laikui 
atėjus nesugebėsi atlikti sunkaus 
ir atsakingo darbo vikriai ir efek
tingai.

Išlavink savo galvą, kad ji da
rytų ką tu nori. Prisiversk su
kaupti visą dėmesį aiškinamai pa
mokai. Žaisdamas krepšinį daž

mentų ir skaitė šimtus penktadienio 
paskaitų.

Nuo 1827 m. Faradėjus, Kalėdų 
atostogų metu, skaitydavo paskaitas 
vaikams, ir jis mokėdavo labai sudo
minti juos. Pvz., buvo visa eilė 
paskaitų apie žvakės chemijos isto
riją. Šiai paskaitai pailiustruoti, Fa
radėjus turėjo žvakę iš rusų lajaus, 
bičių vaško, nuo 1782 m. gulėjusią 
jūros dugne žvakę, žvakę iš naujojo 
Japonijos uosto ir žvakių, ką tik 
pirktų krautuvėje. Ir visos tos žva
kės degė ant stalo, kai Faradėjus pa
sakojo vaikams žvakių istoriją, apie 
jų liepsną, sušilusį orą, garus ir t. t. 
Kaskart eksperimentai būdavo sudė
tingesni, bet vaikai galėdavo laisvai 
sekti malonų balsą ir nagingus pirš
tus.

Užrašęs paskutinius savo eksperi

SUSIKAUPIMAS ——
nai taip įsigilini, kad pamiršti vi
sa, kas aplinkui vyksta. Įnešk tą 
pačią dvasią į savo darbą ir pa
matysi, kaip daug tu pasieksi.

Tai nėra lengva, bet ir ne taip 
sunku, kad berniukas to negalė
tų padaryti. Kaip greit tavo pa
mokos paruoštos, jei griežtai pa
sakyta, kad tiktai paruošęs pamo
kas galėsi eiti į sporto aikštę! Tu 
pats sau įrodai, kad gali susi
kaupti. Imkis darbo ir nustatyk 
tam darbui laiką, per kurį jis turi 
būti atliktas. Baik laiku. Neati
dėliok savo darbo ir nelauk, kol 
„pajusi norą" jį dirbti. Griebkis 
darbo tuojau, negaišk nė minutės. 
Būdamas vyras turėsi tiek daug 
darbo, kad nebus kada laukti 
„įkvėpimo", jei nenorėsi atsilikti 
nuo kitų. Nebus ir laiko moky
tis susikaupti: tą turi atlikti da
bar, mokykloje.

Kiekvienas berniukas turėtų 
laisva valia apsiimti kokį sunkų 
darbą, nes tiktai energinga mankš- 

. ta lavina. Kiekvienas tikras vy
ras prisipažins, kad tiktai sunkus 
darbas jį paruošė gyventi.

Mes nesame atsiųsti į šį pasaulį, 
kad dirbtume tokį darbą, kuris 
mums neina iš širdies. Mes turi
me mokėti darbu už savo duoną, 
ir tas darbas turi būti atliktas 
įtempus visas jėgas; mes turime 
mokėti darbu už savo džiaugsmus, 
ir tas darbas turi būti nuoširdžiai 
atliktas. Joks darbas neturi būti 
pusiau atliktas, ir niekas mūsų 
neturi stumti, bet mes patys turi
me norėti. Darbas, kuriame ne 
visas žmogus dalyvauja, nieko 
vertas.

mentus 1862 m., Faradėjus nebeilgai 
gyveno.

Karalius Jam dovanojo mažytį na
melį, ten jis rašydavo laiškus, kalbė
davos su draugais ir sekdavo Londo
no saulėlydį.

Žmonės visuose pasaulio kraštuo
se garbino Faradėjų ir siuntė jam 
įvairių dovanų; neatsiliko nė tolimi 
kraštai, kaip Amerika, Rusija ir kt.

Mykolas Faradėjus mirė 1862 m.
Ir mes kasdien turime būti dėkin

gi Faradėjui, nes jo išradimai, pri
taikyti lėktuvams, automobiliams, 
telefonui, telegrafui ir namų apyvo
kos reikmenims — palengvina žmo
nių gyvenimą.

Kokia laimė, kad jaunasis Fara
dėjus kadaise turėjo įrišti enciklo
pediją!

R. K.
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Stovyklos aikštėje ištemptos dvi 
žalsvos stygos, dvi skautų eilės pilnoj 
žygio aprangoj.

Saulė svyra grakščių vakaro debe
sėlių guolin (nors šiaip dangus visai 
skaidrus ir melsvas, it rugiagėlių var
sa dažytas). Jos pavargę spinduliai 
bučiuoja palapines, bučiuoja netoliese 
snaudžiančio vienkiemio langus, nuo 
ko šie iš gėdos paraudonuoja, ir žaidžia 
skautų diržų sagtimis.

Draugininkas aiškina šios nakties 
pratimo sąlygas. Visi įdėmiai klauso, 
nes abi skiltys, kurios čia išrikiuotos, 
lokiai ir žirgai, surinko skilčių kon
kurse po lygiai taškų, ir šis pratimas 
yra paskirtas persirungimui dėl pir
mos vietos. Todėl tik ir dvi skiltys 
tedalyvauja. Langai pabąla, — saulė 
nusileido. Dar pora patarimų, ke
lios komandos ir skautai jau žygiuo
ja. Keista, žirgų paskiltininkis akies 
kampuku žvairuoja ten, kur saulė tu
rėtų būti. Tiesa, jos jau nebėra. Ta 
vieta, lyg, krauju pasruvusi, o dangus 
pradeda dažytis žalsvai.

Bet štai ir tikrasis miškas. Jo tam
sa praryja vyrus, ir batai pradeda min
ti minkštas samanas. Žirgai atsiskiria 
ir žengia į savo tvirtovę, į kalnelį, ku
rio viršūnėje pakabintą kaklaryšį lo
kiai turės pavogti. Skiltininkas Jurgis 
paskirsto savo žmones po du ir išsiun
čia į postus saugoti kalno. Keistai iš
puola būti kartu su Stasiu. Jie senu 
grioviu slenka į jiems paskirtą vietą.

Melsvame aksome sužiba aukso 
lašas.

— Žiūrėk, pirmoji žvaigždutė! — 
kuone surinka Stasys.

— Mažytis, — pirmoji žvaigždutė ... 
— Keista paniekinančiai nusispiauna.

— Velnias, — galvoja Stasys, — ir 
kaip man ta žvaigždutė išsprūdo. Vai
kas iš manęs, ne skautas. Ir ką dabar 
Keista manys apie mane? O jei jis dar 
kitiems išpasakos? —

Piktai pasižiūri į savo nelaimės kal
tininkę, į žvaigždutę, atsitiktinai spė
jusią pirmiau sužibti, nei kitos. Bet, 
o Dieve, visas dangus apipurkštas

Vienos nakties pasaka
aukso rasa — begalės žvaigždžių iš
plaukė nakties tamsiai melsvon jūron. 
Ir vėl aš susižavėjęs, pagauna Stasys 
save.

Jiedu sustoja prie krūmuko. Šalia 
jo nemaža duobė. Puiki vieta postui.

— Ei, tu ... Ko toks tylus? — baks
telia Keista Stasiui.

— Aš? Nieko ... Žinai, taip sau ... 
— bando išsisukinėti.

Bet Keista supranta.
— Žinai, Stasy, tu esi puikus... 

kvailys. Ale toks jau, kad sunku 
būtų tau lygų rasti. Tu džiaukis, 
kad turi dar tikro jausmo, kad gali 
dar pirmąja žvaigždute žavėtis. Žiū
rėk, daugelis jaunuolių to jausmo ne
teko ar visai neturėjo, ir jie laimingi, 
manai? —

— Gerai, bet... —
— Koks čia gali būti dar „bet“!
— Matai, ne tame dalykas. Aš su

prantu, ką norėjai pasakyti, bet man 
gėda tokio savo vaikiškumo, tokio, hm, 
kaip čia pasakius ...

— Geriau nieko nesakyk. Vaikiš
kumą parodytum tik tuomi, jei dar 
bandytum ginčytis.

Naktis vaikščioja pamiške, grioviais 
ir naujam derliui bręstančiais laukais. 
Krūme virpa lapai. Lyg išsigandę ko. 
Kažkur loja šuo, loja tingiai, užtęsda- 
mas.

Tylus švilptelėjimas. Žingsniai. Elek
tros lemputės prislopinti spinduliai 
šauna akysna.

— Tvarkoj? —
—Tvarkoj, broli skiltininke! —
— Na, žiūrėkit, nesnauskit! — 
Žingsniai tolsta.
Iš rytų kyla debesys. Darosi vėsiau.
— Ššš ... Klausyk! — atbrenda kas. 

Jie krenta duobėn. Tamsiame dangaus 
fone žymisi juodas siluetas.

— Tai jų vienas! — šnabžda ausin 
Stasiui nesantaiką pamiršęs Keista.

— Palaukim, kol jis visai priartės. 
Sučiupsimi

O šitas... jis artėja, nieko nenujaus
damas, bet ir ne per atsargiai. Vis 
garsiai girdėtis sausa žeme velkamų 
batų čežėjimas. Jau...

— Stok!
— Jėzau! — surinka jis ir it angį 

prieš save pamatęs, atšoka atgal. Toj 
pačioj akimirkoj nuo gretimo krūmo 
atsiskiria spindulių, baltų, kaip perkai- 
tinta geležis, pluoštas. Jis puola į švie
są (visai panašiai elgiasi peteliškės, 
žvakės suviliotos). Keista su Stasiu 
nedelsia, ir tuoj vyrukas jų rankose. 
Tai lokių Juozas. Skiltininkas (jis iš 
krūmo švietė) nuima jam kaklaryšį ir 
siunčia jį į stovyklą.

— O jūs ar neišsigandot?
— Nieko panašaus, — Keista sten

giasi nuduoti didvyrį. — Galim vykti?
— Vykit!
Ir vėl jie duobėj.
— O vis tik keista... — pirmas nu

tęsia mintį Stasys.
— Kas?
— Na, ot kad tas Juozas taip neat

sargiai slinktų. Jis gi ėjo stačias, įsi
vaizduok sau. Ir ne geltonsnapis juk...

— Hm...
Vėl tyla užgema duobėj. Bet dvi gal

vos įtemptai galvoja. Keista pirštais 
drasko smilgutę, sviedžia ją pagaliau 
nuo savęs ir sako:

— Klausyk, aš tau papasakosiu pa
saką. Aš būsiu jų skiltininkas, o tu 
Juozas. Ir aš tau sakau, tu eik, girdi, 
į kalno pusę ir nesistenk slapstytis. Jie 
tave pagaus ir šviesa parodys, kur jųjų 
postas. Eik!

— Na, ir ? — Stasys nesupranta, at
rodo.

— Na ir po to jis pasišauks tris ar 
du skautus, palauks, kol pasirodys 
šviesa ir pasiųs juos ta linkme. Tik 
vienas eis dešiniau ar kairiau šviesos 
ir turės pasiduoti, o kiti ar kitas ...

— Tuo laiku, kai aną brolį čiupsim, 
mėgins kita puse praslinkti!

— Valio, pagaliau!
— O dabar ką?
— Tu pranešk šią pasaką skiltinin- 

kui, o jis jau žinos, kaip pasielgti.
— Klausau! — Stasys kariškas ir 

pilnas ugnies dabar.
Ir tuoj ruošia skiltininkas lokiams 

lauktuves. Du skautus siunčia į duo
bę ir pats eina kartu. Jie čiups anuos, 
kurie pasiųsti nuvilioti sargybą nuo 
posto, o skiltininkas su Keista ir Sta
siu bandys pagauti kita puse slenkan
čius. Jei Keistos pasaka virs tikrove, 
savaime aišku.

Ir jie laukia. O laukti sunku ir ne
ramu, kaip visuomet būna, ir nesinori 
tikėti, kad išdegs šis dalykas.

Bet po gero pusvalandžio artėja 
žingsniai iš kairės. Į pagalbą atvyku
sieji skautai žino savo pareigą, ir mūsų 
draugai irgi ne iš kelmo išspirti. Jie 
slenka ir va! Vešlioj žolėj parkritę du 
kūnai bando šliaužti į kalnelį. Jie rai
tosi ir pluša, bet skiltininkas pakelia 
ranką ir nebepavojingi jie jau žirgų 
tvirtovei.

Kelias atgal. Lokiai truputį lyg ir 
nuliūdę, o Keista patenkintas.

Vienas lokių murma:
— Na, ir laimė nusišypsojo jiems ...
O Keista:
— Ne laimė čia kalta, drauguži, o 

mūsų galvos!
Jis norėjo sakyti „mano“, bet susi

laikė. Mat, skautas ir žirgas be to dar.
Ir tekančią saulutę sveikina bendra, 

skambi sutartinė. G. Vaitiekaitis.
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Skyrių tvarko — stud, skautė R. Skipitytė.

Skaučių įžodis(Pagal lordą Baden-Powellį)Pasiryžusi stoti į skaučių seseriją ir išlaikiusi III-jo patyrimo laipsnio egzaminus, duodi įžodį. Savo draugovės arba tunto akivaizdoje prieini prie skaučių arba tautos vėliavos, paimi jos kraštelį kairiąja ranka ir saliutuodama didžiuoju saliutu, tari:
„Brangindama savo garbę, aš pasi- 

• žadu visomis jėgomis stengtis tar
nauti Dievui ir Tėvynei, padėti arti
mui ir vykdyti skaučių įstatus“.Po to tavo draugininke arba kita skaučių vadė duoda tau liudijimą, įsega ženklelį, užriša geltoną kaklaraištį ir viename jo gale suriša mazgelį, kad atsimintume!, jog pasižadėjai kasdien atlikti gerą darbelį. Nuo tos valandos esi tikra skautė ir priimta į skaučių seserijos eiles.

Pareiga Dievui.Senas karo vadas, daugiau kaip prieš tryliką šimtų metų p*asakė: — Mūsų gyvenimas man visuomet primena žvirblio skridimą per didelę menę, kurioje valgoma už stalo prie skaisčios ugnies, tuo tarpu kai lauke tamsu ir audringa. Jis įskrenda nežinia iš kur ir, valandėlę patupėjęs šviesoje ir šilumoje, vėl išskrenda į tamsą. Taip pat įvyksta su žmogaus gyvenimu. Žmogus ateina nežinia iš kur, valandėlę vieši šioje žemėje ir vėl išskrenda į nežinomas tolybes. Bet jūs mums parodote, kad, atlikę savo pareigas gyvenime^ nebeskrisime į tamsą, nes Kristus atidarė vartus į šviesesnį pasaulį, į dangų, į kurį galime įeiti ir amžinoje ramybėje gyventi.Šis vadas kalbėjo už visus savo brolius— vadus, susipažinusius su Kristaus mokslu, ir drauge su jais priėmė naują tikėjimą, kuris jį labiau ramino už seną, pagonišką dievų garbinimą.Tikyba atrodo labai paprastas dalykas, turi:1) tikėti Dievą,2) daryti gerą kitiems.

Senovės riteriai.Senovės riteriai, kuriuos galima būtų taip pat vadinti skautais, buvo labai pamaldūs. Jie uoliai lankė pamaldas, ypač imdamiesi sunkaus darbo arba eidami į mūšį. Jie buvo įsitikinę, kad žmogus visuomet turi būti pasiruošęs mirti. Didelėje bažnyčioje Maltos saloje dar šiandien galima matyti, kur riteriai melsdavosi. Kunigui kalbant „Tikiu į Dievą, Tėvą“, riteriai atsistodavo ir išsitraukdavo savo kardus, norėdami pabrėžti, kad jie kiekvienu laiku pasiryžę ginti Dievo žodį savo ginklu ir gyvybe. Riteriai ne tiktai garbindavo Dievą bažnyčioje, bet matydavo Jį visuose Jo kūriniuose, kaip, pavyzdžiui, gyvuliuose, augaluose ir gamtoje. Tą patį daro šių dienų skautės: kur tik jos eina, gėrisi miškais ir kalnais ir stengiasi pažinti žvėris, kurie juose gyvena, ir gėlių bei augalų paslaptį.Joks žmogus nėra tikrai vertingas, nei sau, nei kitiems, jeigu jis netiki Dievą ir nevykdo Jo įsakymų. Taigi kiekviena skautė turi tikėti.Yra daug įvairių tikėjimų, taigi, susitikusi su kitos tikybos mergaite, neturi būti nedraugiška, bet pripažinti, kad ji tarnauja tam pačiam Karaliui, kaip ir tu tarnauji.Skaučių organizacija mielai priima kiekvieną mergaitę, kuri jaučiasi galinti sąžiningai pažadėti visomis jėgomis „stengtis tarnauti Dievui“. Mes žinome, kad davusi šį įžodį, ji dės visas pastangas, kad ištesėtų savo žodį, kaip jos tikyba ją moko. Tuo būdu broliška meilė ir vienybė kasmet vis labiau artėja.Atlikdama pareigą Dievui, visuomet būk Jam dėkinga. Patyrusi 

džiaugsmo, žaidusi įdomų žaidimą arba sėkmingai atlikusi gerą darbą, dėkok Jam vienu ar keliais žodžiais, kaip meldiesi po pietų. Gražu linkėti palaimos ir kitiems žmonėms. Pavyzdžiui, matai traukinį išvykstant: paprašyk Dievo palaimos visiems tiems, kurie traukiniu važiuoja.Atlikdama savo pareigą kitiems žmonėms, būk kilni ir naudinga ir dėkok už kiekvieną tau padarytą malonumą. Nesivaržyk parodyti ką veiki, nes tavo dėkingumas nušviečia kitų širdį.
Kaip tapti žvaigžde?Atsimink, kad dovana tol nėra tikrai tavo, kol nepadėkoji už ją. Būdama žvirblis, skrendąs per menę, t. y., gyvendama šiame pasaulyje, stenkis padaryti ką nors gera, kas gyventų ilgiau už tave.Vienas rašytojas sako:— Dažnai galvoju, kad saulei nusileidus, didžiulė skraistė skiria pasaulį nuo dangaus šviesos, bet žvaigždės yra mažos skylutės, kurias padarė žmonių gerieji darbai. Ne visos žvaigždės vienodos: vienos mažos, kitos didelės — vieni žmonės atliko didžius darbus, kiti mažus, bet vis dėlto jie padarė skylutę dangaus skliaute prieš eidami į dangų“.Dėk visas pastangas, kad gerais darbais padarytumei savo skylutę danguje, kol esi žemėje.Garbinga-būti gerai, bet dar garbingiau daryti gera.

Pareigos tėvynei.Skautė, be pareigų sau pačiai, turi dar pareigų savo tėvynei. Pareigos sau labai dažnai sutampa su pareigomis savo kraštui, ypač, kol skautė maža.Stengies būti gera, stengies daryti gera kitiems ir būti naudinga — darai gera tėvynei.Vyresniosios skautės dar daugiau gali būti naudingos tėvynei.Skaučių veikloje turime didelių progų nuolat tarnauti savo kraštui.Iš knygos ;
SKAUTYBĖ MERGAITĖMS.

■ 453 ■

9



Jadvyga Toločkaitė.

JAUNATVĖS < AIIA
Tarp plačių juodų dirvonų ir mėlynojo 

gojaus, kiek į dešinę nuo kaimo, stovėjo 
pakrypusi maža, šiaudiniu stogu, lūšnelė. 
Langeliai buvo išmušti, durys lentom už
kaltos. Rudens žiaurūs vėjai puotaudavo, 
vaikydavo iš kampų į kampus piktas dva
sias.

Žmonės sakydavo, kad su tomis dva
siomis keldavosi dar sena burtininkė, ku
ri kartu su vėjais siausdavo, ūždavo. Skli
do toli laukiniai klaikūs atbalsiai, gąsdi
no mažus vaikus ir moteris. Ir klausyda
vos sustyrusi gamta tokių dejonių, lauki
nių meliodijų — oooo! Siaubo pagauti 
drebėjo medžių lapai, šakos ir krūmai. O 
trobelėj niekas negyveno. Ir kas gi gy
vens? Jei ten taip baisu, jog naktį tepra
eidavo tik drąsuolis.

Ir stovėjo taip lūšnelė vieniša, apleis
ta. Daug pasakų sukūrė žmonės, daug 
dainų yra pasklidusių po kaimą — vis 
apie tą šiaudais klotą trobelę ...

Tik kartą kažkas nutiko. Žmonės 
pamatė .lūšnelėj žiburį, net nustebo, ma
nė — raganos apsigyveno. 'Ten apsigyve
no senas, taip senas smuikininkas. Ne 
tiek gal senas, kiek pats gyvenimas ir 
vargas palenkė jį.

Iš kur jis ir kaip atvyko — nieks ne
žinojo. Žinojo tik, kad jis einąs į miestus 
ir ten žmonėms groja, groja ir per atlaidus 
ir jomarkus.

Dažnai vakarais užgęsdavo menkutis 
žiburėlis, o kartais pasigirsdavo tokie šil
kiniai smuiko aidai. Versdavo praeinantį 
sustoti ir net užsukti į surūkusią, mažą 
trobelę.

O jei kas žinotų ir suprastų, kad tais 
garsais plaukdavo sunkūs, sunkūs atodū
siai, karti žmogaus dalia, nebepataisytas, 
sugriautas žmogaus gyvenimas — ooooo!! 
Toji tikroji gyvenimo daina liedavosi ru
deniniais laukais, gelsvais miškais ir kaž
kur dingdavo be žinios ir aido.

Senas smuikininkas turėjo dukrą. Ji 
mokydavosi ir šeimininkaudavo. Jaunutė 
Jola visad laukdavo tėvo grįžtant iš dide
lio miesto, nors jis, tas tėvas, buvo jai 
visad svetimas ir tolimas. Jis, tas senas 
smuikininkas, kaip ir žmonių, taip jos, sa
vo dukros — vengdavo. Bijodavo jos vei
do, akių — jam primindavo kažką iš to
limų dienų, iš ano, jau seniai dingusio 
gyvenimo.

Tik labai dažnai užsukdavo į seną dva
rą, neva ponui groti. O kas pagaliau ži-

Skilties irštvoje.

no — ko ten eidavo, kaip ten tas valan
das leisdavo, ką grodavo?...

Jola taip pat vikriai smuiką valdė. Gir- 
dėjusieji pranašavo gražią ateitį, stebėjosi 
tokiais negirdėtais gabumais. Jaunutė 
mergaitė negebėjo išreikšti savo vienišo 
vargingo gyvenimo, savo minčių, kurios 
taip, kaip vėjas, kaip žaibas skrido jos 
gyvenime. Ji ilgėjosi saulės ir vaikiškos 
laimės ir džiaugsmo. Ir pats tėvas dū
saudavo, net drausdavo jai groti... jam 
perdaug baisu būdavo... Bet — greit nu
svirdavo jo galva, jis jau nebegalvodavo 
apie drausmę — užsimiršdavo ir grįždavo 
kažkokian gyveniman, lyg nuskęsdavo į 
pasakas. Sunkūs šešėliai apnikdavo jo 
veidą. Norėdavo išplėšti iš tos dingusios 
praeities savo palaidotas dienas, tinklus, 
kuriuos audė dar jaunas būdamas... Ir šit, 
— smuikas juokiasi, šaiposi iš senio, tik 
tas nebegirdi, jam visvien .. .

Dingsta ir Jola . . . Kas gi tikėtų, kad 
puikūs rūmai — gali pavirsti į dūminę 
lūšnelę, turtai ir jaunystė — į skur
dą ir senatvę. Ir mylėjo tada Stonis tokią 
jauną, gražią, bet neturtingą mergaitę.

O dabar? Kas gi dabar! Dabar tik Jo- 
los dieviškas paveikslas, panašus į aną — 
palaidotą, kažkada mylėtą.

Ir sąžinės balsas vėl, kaip kokia šmėkla, 
nuolat kalba, kad pražudė save ir kitas... 
Kad gyvenime didelę klaidą padaręs, ku
rią atpirks dukra... Jis negali žiūrėti, bet 
nori pasakyti Joiai, nori viską prisipažin
ti, bet — ne, ne, niekados. . . Neatvers 
baisios paslapties. Tegu likimas kryžiuoja 
gyvenimą ir Jolos, tokios jaunos. Tegu ir 
ji kenčia ir vargsta. Ir tegu niekad ne
sužino, kaip tas gyvenimas ateina ir pra
eina, koks sunkus gyvenimo kryžius, jei 
jį reikia nešti. Ir juokiasi smuikas iš se
nio — ha, ha, ha . . . Šit, mirtis ateina, 
ateina gyvenimo pabaiga — kapas ir 
amžinas poilsis tarp šlamančių lapų, tarp 
ošiančių medžių.

Ir drasko senis drabužius, nori pasiekti 
širdį ir išmesti kaip nereikalingą daiktą... 
Lieka rymantis, paskendęs mintyse, skaus
mų sūkury.

Jolai neaiškus gyvenimas. Ji nori pa
klausti tėvo, kodėl pas juos amžina tyla, 
kodėl jis jos nuolat vengia. Iš kur tos 
ūkanos ir paslaptis.

Ar taip visad buvo? Saulėtų, šviesių 
dienų ar niekad nebuvo! Gal, kada, bet 
seniai, ji niekad neprisimins, nes tai ne 
jos laikais buvo.

Ir ji dabar prisimena, kai sena auklė 
pasakojo ją migdant, pasakojo pasaką apie 
gyvenimą. O kas, pagaliau, toji pas-aka, 
gal tas pats, kas ir gyvenimas? Kas žino...

Tik nepamiršta ašarotų auklės akių, 
virpančio balso, kuris liepė šios pasakos 
niekad neužmiršti.

Prisimena dabar, kad seniai gyveno 
labai turtingas dvaro valdovas. Valdė 
daug žemių ir miškų. Švaistėsi gyvenime, 
buvo gabus, ypač muzikoje... Įsimyli į 
paprastą kaimo merginą ir ją veda. Su
kelia dulkių debesis tėvų tarpe. Išsižada 
savo turtų ir vardo. Ir šit, praėjus tiek 
metų, kurie atneša dukrą, o žmoną pasi
ima likimas .. .

Žinojo Jola, kad ponas pergyveno di
deles sielos audras, daug blaškėsi... Jis 
virto elgeta, ja pats gyvenimas padarė ir 
pasenęs, susikūprinęs eidavo per žmones 
su smuiku.

Kaimas liko artimiausiu draugu. Ten 
jomarkuos, atlaiduos liedavo savo sielos 
audrą, o vestuvėse virkindavo smuiką už 

laimę ir ilgą gyvenimą. Įsilinksminę ne
matydavo, kaip senis rydavo ašaras, kaip 
jo krūtinėje blaškėsi širdis, kadaise bu
vusi jauna ir laiminga.

Ir Jola stebisi, kodėl anoji auklės pa
saka nuostabiai panaši į jos tėvo gyve
nimą!

Paskutiniu metu Stonį ištinka dažni 
priepuoliai. Nakties metu kliedi, vaikš
to. Kartais šaukia į ‘ save vardus, lyg 
dvasių, lyg žmonių, bet ne gyvų, o mirusių. 
Matyt, labai brangių, seniai palaidotų.

Visai pagelto senis. Ir jaučia nebe ilgą 
savo gyvenimą. Nori su sustingusia šyp
sena numirti, numirti šalia smuiko garsų.

„Groki, groki, smuike, lydėki mane, 
mano gyvenimą. Žinai, jis ne toks buvo, 
koks turėjo būti...“

Ir Jola nenujaučia, kad liks viena, be 
nieko. Liks, kaip anas, žemių valdovas, 
o vėliau elgeta su smuiku ...

Smuiko duslūs aidai virsta į baisią de
jonę ir prislegia senio sielą. O senos nuo 
suodžių pajuodusios trobelės sienos pra
virksta, nes prabilo iki šio laiko negirdėti 
garsai. Suvirpo paskutinieji nedrąsūs to
nai ir pratarė tyliai „mirtis... mirtis...“.

Pabudo Jola. Manė, kad apsirinka,... 
bet... baisu .. . Tėvas gulėjo sustingęs. 
Jis mirė, kai naktį klaidžiojo baisiosios 
šmėklos, laumės, kai į žemę artinosi su
simąstęs, žemiškasis skausmas... juodasis 
žmogaus likimas.

Pilkas dvaro rūmas, paskendęs milži
niškuose medžiuose, lyg žadą užkandęs, 
tyliai stovi. Tik kada-ne-kada kyla tylus 
šlamesys, lyg sunkus atsidūsėjimas. Su
juda medžių viršūnės, gal prisimindamos 
žmones, kadaise gyvenusius. Apgaili gal 
anuos laikus, apverkia, kas praslinko .. . 
Ir vėl tyla, lyg užpirkta, užkerėta.

Ir dvaro kambariai apleisti, vieni, dul
kėti. Nieks nevaikščioja minkštais, sto
rais kilimais, nieks nebežiūri į veidro
džius, kurie taip išdidžiai stovi nuo grin
dų ligi lubų. •

Ir paauksuotos lempos, paveikslų rėmai 
tokie dulkėti, pilki. Šilko dangalų niekas 
nevarsto nuo durų, langų. Ir čip tyla ... 
tokia negirdėta ir nematyta — gedulinga 
ir slegiant^ Kartais tokioje didingoje vie
natvėje gera pabūti, bet gyventi dienų 
dienas — ne ... ne.

Bet — nuostabu! Kartais kažkas ne
paprasto pasigirsta tuose kambariuose. 
Atrodo, kad dvaras kitoks, lyg judresnis ir 
šviesesnis. Tas „kažkas“ kelia gyvus ir 
mirusius.

Grįžusi atostogų Jola groja. Ji jau su
brendusi, menan linkusi mergina. Tik vic 
jos veidas negali nusišypsoti, pragiedrėti. 
Jaučia vis kažkokį sielos slėgimą .. .

Ir jos smuiko aidai, tai klaidžioją nu
sivylimo ir skausmo atgarsiai. Oooo! Kaip 
pavydėtinai Jola valdo smuiką!

Ji dabar jaukiame kambarėly. Prie 
milžiniškos krosnies stovi atsirėmęs senas, 
bet geras ponas. Palenkė jį jo metai, nu
dažė plaukus, išvagojo veidą, užtemdė 
akis. .. Bet širdies troškimų ir gailesčio 
negalėjo išspausti, ištremti. Atsirėmęs 
stovi. Jo veidas paslėptas tarp rankų. 
Klauso vakarinio grojimo. Atsidūsta . ..

Kai dienos šviesos valdovas grimsta į 
sutemas, kai gęsta paskutiniai saulės spin
duliai, tamsios valandos slegia seną poną. 
Ir jis šnibžda „kokia liūdna pasaka, ko
kios graudžios jaunatvės laidotuvių gies
mės“.

Bet nusišypso. Žiūri į jaunystę, į tą 
jauną merginą ... ir linki iš pat gilumos 
širdies jai geros ateities. Jis tikisi ir 
džiaugiasi, kad yra žmonių, kurie gyveni
mą papildo, kurie ateitin žengia su norais 
ir gražiais užsimojimais.

■ 454 ■
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VYRESNIOSIOS SKAUTĖS
NESAIKO PAVOJAI.

Gėrimas.Nesaikas visuomet kenksmingas,\bet pavojingiausia jo forma yra alkoholio vartojimas. Alkoholis mažina kūno atsparumą ligoms ir ardo jo audinius. Jis veikia smegenis ir nervų sistemą. Net keli stikliukai alkoholio kenkia žmogaus proto jėgoms. Važiuoją motociklais ir automobiliais ne kartą nesugebėjo išvengti katastrofos, kadangi jie buvo ne visai blaivūs.Gerti be saiko — pražūtis. Girtas vyras arba girta moteris nebemoka valdytis ir dažnai elgiasi begėdiškai ir žiauriai, ko šiaip niekuomet nebūtų darę. Girti žmonės arba linkę daug ir dažnai išgerti negali globoti vaikų ir gyvulių ir važiuoti susisiekimo priemonėmis. Jie negali atsakyti už savo veiksmus ir dažnai neįstengia atlikti savo pareigų. Reikia atminti, kad lengviau visai atsisakyti nuo kenksmingo daikto, pvz., alkoholio, 'kaip pasitikėti tuo, kad neperžengsi ribų.
? - r«

Rūkymas.Tą patį galima pasakyti apie taboką. Yra žmonių, kurie be pertraukos rūko ir neturi pakankamai valios cigarečių skaičiui sumažinti. Toks rūkymas, žinoma, kenkia sveikatai, o ypač silpnina širdį. Moteriai rūkyti visai nedera.
Kūno trūkumai.Kartais jauniems žmonėms atsiranda sunkumų gyvenime, nes jie turi fiziškų trūkumų. Nesveikos glandos neleidžia pakankamam kiekiui gryno oro įeiti į kūną, bet jos galima išpiauti arba išgydyti inhaliacijomis.Blogi dantys taip pat labai kenkia žmogaus sveikatai. Mes valome dantis kas rytą ir kas vakarą, bet vieną dieną vis dėlto turime nueiti pas dantų gydytoją, nes sergąs dantis pats nesugyja. O sirgti dantys anksčiau ar vėliau vis viena pradeda. Idealas yra nueiti pas dantų gydytoją du kartu per metus, kad jis patikrintų mūsų dantis ir užpliombuotų vos pasirodančias skyles. Blogi dantys yra visokių ligų priežastis, pvz., vidurių ligų, reumatizmo ir pan. xKitas trūkumas yra blogas regėjimas. Vieni žmonės gimsta su silpnomis akimis, kiti jas pagadina skaitydami blogoje šviesoje (pvz., lovoje) arba persirgę tymais ir per anksti pradėję skaityti.Bloga laikysena ir kreiva nugara taip pat kenksmingi. Šį trūkumą galima pagydyti pritaikytais. drabužiais, mankšta ir poilsiu, kurio metu ligonis guli tiesiai ant nugaros.

Gražus kampelis skaučių tautinėje stovykloje. Fot. Girčys.Mažakraujystė ir silpnumas, susijęs su blogu maistu, gydytojo gydomi. Nusilpimas gali baigtis džiova.
Proto trūkumai.Reikia atminti, kad kūnas labai priklauso nuo dvasios įtakos, taigi ši įtaka turi būti gera ir sveika. Daugeliu atvejų kūno liga įsivaizduojama, nes protas kūną neišmintingai veikia. Todėl svarbu valdyti savo mintis ir nekreipti dėmesio į menkus simptomus ir negalavimus. Nėra reikalo kiekviena nereikšminga proga kankintis ir jaustis prislėgta. Reikia vengti nesmagių minčių ir, jei yra palinkimas galvoti apie visokius sunkumus, tuojau pakeisti minčių kryptį, kad sveikos ir džiaugsmingos mintys užimtų nesveikų ir liūdnų minčių vietą.Patartina papasakoti savo nesveikus ir nemalonius patyrimus išmintingam žmogui, kuris padėtų mums viską išsiaiškinti ir pamiršti. Net vaikai reikalingi tokios pagalbos. Nepakanka vaiką rengti ir maitinti, bet reikia įsigilinti į jo galvojimo būdą ir stengtis suprasti jo sunkumus. Taip lengva vaikui pakenkti. Nereikia vaikui įkvėpti baimės jausmo. Tokios pastabos, kaip „Tu krisi“, yra blogos, nes sukelia vaiko galvoje mintį, kad jis gali kristi, tat kenkia jo nervams.Senesniems žmonėms nereikia sakyti: „Jūs blogai atrodote“, nes jie gali iš tikro pradėti blogai jaustis. Geriausia nekalbėti apie visokius negalavimus. Padėkime viena kitai būti sveikai ir tvirtai ir valdyti save. Mūsų išvaizda dažnai priklauso nuo aplinkos, ir daug geriau didžiuotis sveiku, tvirtu kūnu, kaip galvoti apie jo trūkumus ir nuolat skųstis visokiomis ligomis.- Galvok didžias mintis, ir tavo žygiai augs; tikėk, kad tu laimėsi, ir pasisekimas tavo.

t. ■

Širmiai prunkšdami vėl nuvežė Jolą į 
didelį miestą. Ten gyventi ir darbą dirb
ti. Ji jau aštuntoje klasėje — gera ir 
darbšti mokinė. Vidujinis balsas nuolat 
sakė, kad reikia dirbti, reikia nesigailėti 
jėgų, nes kitaip gyvenimas bus palaužtas, 
be naudos. Jau aštuoni metai, kaip šalia 
pamokų mokės muzikos. Muzika — jos 
visas gyvenimas.. Ji net pati kurdavo; vi
sos skautiškos sueigos, jaunutės kompozi
torės iniciatyva, praeidavo gyvai.

Ji pritaikydavo dainoms gaidas, melio- 
dijas. Ji vesdavo orkestrėlį, kuris jai di
riguojant sugrodavo gražių dalykėlių.

Jos mintys ir svajonė tebuvo baigti 
gimnaziją, stoti konservatorijon, o vėliau 
su pilnu muzikos pritarimu žengti į pla
tų pasaulį. Jai rodės, kad turinti labai 
daug dirbti, dirbti už savo šeimą, kuri, ro
dos, galėjo ką atnešti, duoti gero ir nau
dingo žmonėm — tačiau vėjais nuėjo.

Ji norėjo paskleisti visą muzikos gro
žį, atgaivinti savų dainų meliodljas, pri
žadinti žmones iš miego, iš prisimiršimo,

Paskutinis gimnazijoj skautų, balius.. 
Programą atlieka patys skautai — links
mom dainom, gyvais kuplietais, laisva, 
jaunatviška kūryba ir muzika.

Šalia klasinių veikalų. — Jola pasirodo 
pirmą kartą su ^avo kompozicija, lengvu 
ir lyriniu dalykėliu: „Jaunatvės galia“. 
Į žalsvą sceną įėjo jaunutė skautė. Nusi
lenkė. Ir po kelių nedrąsių užsimojimų, 
pradėjo. MirgėjoV gaidos, kol įsidrąsino, 
todėl pradžioje virpanti garsai plaukė, lyg 
ant tolimų debesų. Pynėsi, liejosi akor
dai. Plaukė tylūs nesuprastų dienų — 
mažoj lūšnelėj — skundai ir vienatvė. Iš 
sunkių miglų kilo didi gyvenimo tragedi
ja — budo dienos — ir nugrimsta į 
tylią, ramią maldą, liūdnai pratardami 
paskutinį skundą.

Ir šit, iš anos tolimos pąsakos — at
skrenda švelnutis, liūliuojantis, virpantis 
aidas. Jis didėja ir ’nuolat garsiau aidi 
visoje salėje.

Čia pasakoma, kad gyvenimas visvien 
daina atpirktas, kad jaunos jėgos teskiria

mos tik gyvenimui ir gražiai ateičiai. O 
ji bus — ateitis su daina, šypsančia pa
laima ...

Gili tyla prislėgė visus kažkokiom ilge
sio ir nerimasčio šmėklom. Visi nusikra
tė šalčiu ir kaip vienas, visa salė atsi
duso.

Smuiko aidas nutrūko. Dar užklydęs 
salės viršūnėje, skambėjo. Visi tylėjo, lyg 
užburti, puikiu, originaliu smuikavimu. 
Tik, kai jaunutė skautė pradingo — publi
ka suplojo.

Stebėjosi žmonės, mokinės Jolos ne
paprastais gabumais, tikėjosi, kad toks 
žmogus tikrai atneš tautai savo žemėj ge
ro ir naudos.

Ir jei kada gyveno iliuzijom, gyveno 
tokiom baisiom, slegiančiom mintim — 
šiandie naujas žmogus. Darbo žmogus. Ir 
svajoti nebuvo kada. Tąrp darbo valan
dų viskas išnyksta. Pasieks, išsipildys ir 
pasklys „Jaunatvės galia“, jei ir toliau 
rūpestingai dirbs, jei semsis įkvėpi
mo iš savos žemelės ir praeities dienų ...

11



RUOŠIAMĖS 
ŠV. KALĖDOMS!

Praeitame Sk. Aido numeryje (432—433 pslp.) buvo nuro
dyta, kaip galime įsitaisyti kalėdinį tvartelį su įvairiomis fi
gūrėlėmis, vaizduojančiomis Kristaus gimimą. Aname numeryje 
įdėtame bendrame figūrėlių vaizdelyje yra ir asilas, bet jo silue- 
tinės figūrėlės pjaustyti ten nebuvo įdėta. Ją rasi šiame nume
ryje (žiūrėk žemai dešinėje).

Jeigu savo daromą Betliejaus tvartelį nori dar labiau pra
turtinti: padaryk ir trijų karalių figūrėles; jų viena (klūpančio 
karaliaus) yra čia pat dešinėje, kita (stovinčio karaliaus) yra 
viduryje žemai (prie asilėlio figūros) ir trečia (klūpančio kara
liaus) yra dešinėje aukštai kampe.

Ar prisimeni, kokių dovanų gimusiam Kristui tie trys ka
raliai atnešė? Pažiūrėk figūrėles ir nustatysi, ką kuris karalius 
turi atnešęs.

Bet karaliai jūk ne pėsti atėjo. Kairėje žemai matai kupra
nugario figūra — juo jojo vienas karalius, kitų dviejų karalių 
nešėjai (kitas kupranugaris ir arklys) bus įdėti sekančiame Sk. 
Aido numeryje.

Prie kupranugario stovi jo vadovas.

FIGŪRĖLIŲ DAŽYMAS.
Dažyti figūrėles gali aliejiniais ir klijiniais dažais. Jei turi 

tiktai vandens dažų arba spalvotų pieštukų, aplipink fanierą iš 
abiejų pusių baltu popieriumi, prieš pradėdamas piaustinėti. 
Tą patį gali padaryti ir su kardonu.

Atskirų spalvų kraštai pažymėti taškuotomis linijomis.
Tik išdažęs figūrėles įlipink jas į papėdes.

Tvart 
Štai deš 
ko žvak

Viršų 
padaryti 
žvakė.

Spalvas nurodysime kitame numeryje, bet, be abejo, kiek
vienas jaunas menininkas gali rodyti savo skonį ir pats derinti 
spalvas.

Norėdamas, kad dažai nenusitrintų, padenk juos bespalviu
bus

ne- 
ap-

Spalvotus popierius reikia sukarpyti tokiomis dalimis, ko
kios figūrėlėse yra pažymėtos taškuotomis linijomis.

Sumanus piaustinėtojas lengvai susivoks, kaip gražiau lipi
namų popierių spalvas derinti ir kaip iš viso figūrėles aplipinti.

laku. Tą, žinoma, galėsi tiktai tuomet padaryti, jei figūrėlės 
medinės.

Figūrėles galima ir spalvotu popierium aplipinti, tada 
reikėtų jų dažais dažyti. Popieriai, naudojami figūrėlėms 
lipinti, gali būti blizgą, tada figūrėles apšvietus, jos bus ryškios, 
spalvingos.

reikia ir angelo figūrėlės, 
tokia yra. Angelėlis lai- 
kurią įstatoma žvakutė, 
irėžinėliai parodo, kaip 
idę, kad joje laikytųsi
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SKILTIES KAMPELIS
DRAUSMĖ.

Maža berniukų mėgsta žodį „drausmė“. 
Galimas dalykas, kad ir tu pats ne labai 
jį mėgsti. Tačiau nesuvaldoma, nepasival- 
danti skiltis nėra nei laiminga, nei nusi
sekusi, nei vieninga. Iš anksto galima nu
matyti, kad tokia skiltis pakriks, o juk 
nenorėtum, kad tavo skiltis pakriktų.

Bet ši drausmė, — būtina visur pasau
lyje, kur tik susieina didesnis ar mažes
nis žmonių būrys, — nėra jėgos ar prie
vartos dalykas. Žodis, kurį pavartojome 
aukščiau, „pasivaldymas“, atskleidžia pa
slaptį. Jei tavo berniukai darys, ką dera, 
ne todėl, kad būsi juos privertęs, bet to
dėl, kad norės tai daryti ir matys to da
rymo prasmę, būsi pažengęs tikrą žingsnį 
į vadovybę ir tikros skautų ir skilties dva
sios sukūrimą.

Kokia ji yra?

Paaiškindamas, kodėl taip darai ar įsa
kai, o ne kitaip, kaip jau buvo aukščiau 
pažymėta, pašalinsi nemaža sunkumų ir 
trynimosi. Jei berniukai nesupranta, ko
dėl tai taip ir taip daroma, tau greit gal
vą susuks ir visą tvarką suardys visokie 
„Nesuprantu, kodėl aš turiu tai daryti? 
Kodėl Juozas negali to padaryti?“ „Kodėl 
mes tai darome taip, o ne kitaip?“ „Kam 
to reikia?“ „Kodėl ne šitaip?“ Jei iš anks
to atkreipsi dėmesio į visokius „kodėl“, 
apsisaugosi nuo kenksmingų puolimų vė
liau. Išmintingas skiltininkas suteikia sa
vo pasitikėjimą savo berniukams ir pats 
tuo nusipelno jų pasitikėjimą.

— Drausmė? — neseniai pasakė vienas 
skiltininkas. — Nepažįstu to žodžio. Jos 
nėra mūsų skiltyje. Mums užtenka skil
ties dvasios.

Žinoma, tas skiltininkas nenorėjo pa
raidžiui pasakyti, kad jo skiltyje nėra 
drausmės. Drausmės klausimas iškyla ge
riausiai sutvarkytose skiltyse, kadangi 
berniukai nėra nei šventi nei vienodai iš
drožti medžio gabalai. Jis tik norėjo pa
sakyti, kad skiltyje, kurioje viešpatauja 
tikra vienybės dvasia, susidaro natūrali 
drausmė, kurios nereikia prievarta pri

mesti. ,

Gamtos akimirkai.
Fot. V. Kizlaitis

Bailumas nėra 
drausmė.

..Ne visi vienodi.

Trynimosi pavojui sumažinti ir skil
čiai tikrai vieningai padaryti, skiltininkas 
turi kiaurai pažinti savo berniukus, bent 
turi maloniai ir kantriai pamėginti juos 
pažinti. Jei jis nenorės to padaryti, iš jo 
niekad neišeis geras skiltininkas.

Berniukų įvairumas, kuris pasitaiko 
net ir tokiame mažame būryje, kaip at
skira skiltis, ne tik pasunkina skiltininko 
darbą, bet jį ir paįdomina.

Šiaip asmenybę tirti visai ne lengva. 
Priešingai, dažnai tai yra labai painus da
lykas, kuris suteikia nemaža galvosūkio. 
Tačiau skiltininkas gali ir turi tirti savo 
skilties berniukus, ir juo daugiau jis tirs, 
juo geriau jis supras, užjaus ir galės pa
dėti savo skilties nariams ir jiems būti 
tikras bičiulis. Jam nėra reikalo ben
drinti. Užteks tik stebėti, mokytis ir my
lėti.

Yra taisyklių, kurias galima pritaikyti 
kiekvienam skilties berniukui, ir jas ga
lima trumpai šitaip formuluoti:

1. Nuolat užimdinėk vaikus dalykais, 
kurie jiems Įdomūs.

2. Duok jiems atsakingo darbo.
3. Būk kantrus ir malonus. Mėgink 

suprasti.
Norėdamas berniukus užimti, turi la

bai atsidėjęs planuoti skilties sueigas ir 
iškylas, kad neliktų tarpų, per kuriuos iš
dykę vaikai galėtų pasileisti. * _

Atsakingas darbas dažnai gali berniuką 
„žmogumi“ padaryti. Jei skiltis bus taip 
suorganizuota, kad pareigos bus padalin- \ 
tos ir paskirstytos tarp berniukų, tai pa- f 
prastai joje greičiau įsiviešpataus tikroji •• 
skilties dvasia, kaip kitaip suorganizuo- i 
toje skiltyje.

O, be to, būk kantrus ir malonus! Nie
kad nepaversi savo skilties gerai valdomu, \ 
susivaldančiu vienetu, jei nekantrausi. 
Nieko nepasieksi bardamasis. Barimas tik 
sukiršins berniukus ir vis tiek nepadarys 
įspūdžio, kurį norėsi padaryti.

Skilties garbė.
Skiltyje turi būti drausmė, bet drausmė 

turi išeiti iš vidaus, t. y., iš pačių berniu
kų, — ji neturi būti primesta iš viršaus, 
t. y., tavo.

Įkalus berniukams, kad drausmė yra 
vienintelė priemonė skilčiai pagerinti ir 
pastiprinti, kartais drausmė ims ir išaugs 
į skilties dvasią. Tada berniukai viską 
darys ne dėl drausmės, bet „dėl skilties 
garbės“. Visi atliks savo pareigas, nes 
kiekvienas berniukas supras, kad pildyda
mas tavo, kaip skiltininko, įsakymus, jis 
padės skilčiai tik linksmiau, smagiau lai
ką praleisti. 1

Tą ir norėjo pasakyti skiltininkas, ka
da pasakė: „Mūsų skiltyje drausmės nėra“.

Nors geras skilties drausmės suprati
mas padeda išugdyti skilties dvasią, yra 
dar keli kiti dalykai, kurie irgi padeda. 
Vieni yra stambūs, kiti — menkos smulk
menos. Bet, ugdant skilties dvasią, svar
bu nepražvelgti nė mažiausios smulkme
nos. Todėl rūpestingai atlikime tą ugdy
mo darbą. Pamėginkime pasekti skiltį, 
kuri plėtojas, ir pabandykime įsigilinti į 
smulkmenas, kurios įeina į skilties gyve
nimą ir gali padėti išugdyti skilties dvasią.

Sk. V.

♦ Cukrus stiprina sveikatą. Vartoki daug cukraus, gerki saldžią kavą, arbatą. ♦
•i ‘
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UHŪ, KUR TU ?
Tai buvo anais spaudos draudimo lai

kais, kai kiekvieną lietuvio žingsnį, kiek
vieną jo ištartą žodį persekiojo žandarų 
retežiai ir botagas... Daugelis lietuvių tada 
nekaltu savo krauju apšlakstė dabartinės 
laisvosios Lietuvos žemelę, daugelis jų žu
vo, arba ištremti į Sibirą — nebegrįžo ...*

Ir kai kartą, prieš pora savaičių, nu
ėjęs į A. Panemunės šilą apvaikščiojau 
buvusios tautinės stovyklos ribas ir pail
sęs atsisėdau prie Šefo vartų, mano akys 
tuojau nuklydo į Nemuno pusę, kuriame 
maudėsi paskutiniai saulutės spinduliai... 
Kažkur toli nuaidėjo tylus ir duslus bal
sas: „Uhū, kur tu?“, ir taip keletą kartų. 
Maniau, kad kas ieško manęs. Atsistojau, 
apsidairiau, bet — aš vienas. Vadinasi, ap
sirikau, o kad buvo toks gražus vakaras, 
nors ir kelias namo gan tolimas, vis dėlto 
susigundžiau ir nutariau dar valandėlę 
pailsėti. Bet — ir vėl kažkas šaukia... Bal
sas, tarsi, iš Nemuno pusės. Einu prie jo. 
Čia, kur tik akys žvelgia, vanduo, skai
drus, tekantis senojo Nemuno vandens 
kelias...

Po truputį temo. O aš sėdėjau ir žiū
rėjau į senąjį Nemuną, galvodamas apie, 
kiek jis daug savyje slėpė paslapčių, kiek 
jis daug visko matė ir kiek daug nuplovė 
ir nunešė į marių gelmes vargo ašarų. — 
Mažytės bangelės taip gražiai suposi ant 
Nemuno paviršiaus ir risdamos viena per 
kitą nešėsi į tą pusę, kur galingai bangavo 
jų motina — mūsų jūra. Atrodė, kad šios 
mažosios Nemuno bangelės viena kitai 
kažką pasakojo, kažką paslapčia kalbė
josi. O mano akys vis dar tebežiūrėjo į 
Nemuno gelmes, kai staiga aš ir vėl nu
girdau taip tyliai, dusliai šaukiant: „Uhū, 
kur tu?“ Ir... prasidėjo senojo Nemuno 
tikra pasaka, kad —

... tai buvo senais spaudos draudimo 
laikais ... Buvo tamsi, be galo tamsi nak
tis. Šaltas rudens vėjas purtė beržų pa
geltusias kasas. Ir tai buvo jau po dvy
liktos nakties, kai ilsėjosi žemė ir žmonės. 
Per tamsią girią ir purvynus klampojo, 
šakota liepine lazda pasiramstydamas, se
nas, palinkęs žmogus — knygnešys. Jis 
ėjo per laukus, per miškus... ir nešė jis 
Lietuvai šviesos žibintą — spausdintą lie
tuvišką žodį. Kelias jam buvo gerai žino
mas, nes ne kartą jį jau matavo vienui 
vienas, tempdamas ant palinkusios nuga
ros visą pundą lietuviškų knygų. Daug 
kartų prie jo kojų sužvangėdavo žandarų 
retežiai, bet jis niekuomet to nepabūgda- 
vo ir visuomet laimingai pasiekdavo savo 
tikslą. Grįžęs namo, apie savo keliones 
daug pasakodavo savo jaunajam sūnui. 
Štai ir šį kartą, prieš išvykdamas į kelio
nę, jis pasikvietė savo sūnų ir tarė:

— Tu, vaikeli, matai, kad mano gyve
nimo saulutė jau gerai vakaruose, o, be to, 
ir žandarai taip negailestingai persekioja, 
bet, tu atmink, kad tavęs laukia tėvynė, 
kad po manęs turėsi stoti į kovą už laisvę 
tu, mano sūnau, — ir ištraukęs po pažas
timi paslėptą lietuvišką maldaknygę, pa
rodė busimajam karžygiui, tardamas: — 
Štai, sūnau, tai mūsų laisvės ginklas. Imk 
jį ir nešk, žadink juo lietuvių tautą. Ma
tai, kaip vargsta, kaip vergauja svetimiems

išvyko kelionėn... kad tęsėtų, ką priža
dėjo savo tėvui ir tėvynei.

Jaunasis knygnešys ėjo, ėjo tyliai tais 
pačiais tėvo pramintais ir niekam nežino
mais takais Eidamas jis net pamiršo apie

mūsų gimtosios šalies sūnūs ir dukros. 
Atmink, kad tik per kovas, per kruvinus 
erškėčius sušvis skaisti Lietuvos laisvės 
saulė.

O tai buvo paskutiniai senojo knygne
šio žodžiai. Jis ėjo vėl tais pačiais keliais 
sušlapęs, sušalęs ir pavargęs. Jau nebe
toli buvo prie tikslo, kai staiga, kaip iš 
dangaus, nukrito žandaras ... pasigirdo 
duslus šūvis ir... senasis knygnešys su
kniubo po sunkia savo našta. Sukaupęs 
visas jėgas, jis dar pajėgė ištarti:

— O, Dieve, leisk mano sūnui kovoti 
už Lietuvos lais... — ir, nebaigęs sakyti 
žodžio, užmerkė akis, kad jau nebematytų 
nei sūnaus, nei laisvosios tėvynės. O žan
daras, priėjęs prie mirštančio knygnešio, 
šyptelėjo ir pro dantis iškošė: — Taip, 
vieno jau nebebus.

Praslinko viena diena, kita. Knygne
šio sūnus ir jo senoji motina neberimavo. 
Jie jautė, kad kažkas su tėveliu atsitiko. 
Abu išėjo ieškoti. Išklaidžiojo visus aplin
kinius miškus, išklausinėjo visus gyvento
jus, dažnai per klaikias girias nuaidėdavo 
jų skausmingas šauksmas: „Tėveli, uhū, 
kur tu?“, bet — jo jau neberado.

Artėjo žiema. Nukrito nuo medžių visi 
lapai. Sustingo ir žemė. Kartą priėjęs prie 
motinos knygnešio sūnus jai tarė:

— Mamyt, aš tėvelį dar pamatysiu ... 
Štai jo knyga, — ir, ištraukęs po čiužiniu 
paslėptą tėvo maldaknygę, parodė senajai 
savo motinai.

— Aš jų turiu ir daugiau, — tęsė knyg
nešio sūnus, — eisiu tėvelio pėdomis, juk 
jis manęs to prašė, o tėvynė taip pat ma
ne šaukia.

Daugiau motinai jau nereikėjo pasa
koti, ji viską suprato ir, apkabinusi savo 
vienintelį sūnų, prispaudė prie krūtinės ir, 
priejuostėle nušluosčiusi riedančias ašaras, 
drebančiu balsu šnabždėjo:

— Eik, sūnau. Dirbk, nešk savo gim
tajam kraštui laisvę, bet atmink ir savo 
tėvą...

Nepraėjo nė kelios dienos, kai jauna
sis knygnešio sūnus jau buvo pasiruošęs 
savo pirmajai kelionei. Atsisveikinęs su 
savo močiute ir gavęs josios palaiminimą, 

savo uždavinį, nes akyse kaip gyvą pama
tė savo tėvelį. Staiga, iš jo lūpų išsiveržė 
smarkus šauksmas: „Tėti, tėti, kur tu?“ 
Bet, niekas jam neatsakė, tik tyliai ir leng
vai supdamos krito ant sušalusios žemės 
baltos ir lengvutės snaigės. Atrodė, visur 
taip gražu esant, tik liūdna, kad čia nėra 
tėvelio, tėvelio, kurio pėdomis eina jo sū
nus ...

Jaunasis knygnešys taip susimąstė, kad 
net nė nepajuto, kaip kažkas už jo nuga
ros sušuko: „Stok!“. Atsipeikėjęs jis pa
matė, kad jį seka žandaro akis, kad jį jau 
vejasi. Bet, jaunojo knygnešio kojos grei
tos. Jis, kaip viesulas, pasileido į upės pu
sę. Už kelių sekundžių jis jau buvo ant 
ledo ir žaibo greitumu artėjo prie miško. 
Bet, upės vidury subraškėjo pirmasis le
das ir ... pasigirdo tik jaunojo knygnešio 
išgąsties pilnas riksmas: „Mamyt, gel
bėk“ ... Bet, niekas neatsiliepė ... Jau
nojo knygnešio tėvynės laisvės trokštanti 
širdis dingo po šaltu ledu. Jo troškimas, 
pamatyti savo tėvelį, išsipildė ...

Ir vėl slinko viena diena, kita... Ir vėl 
miškuose ir laukuose aidėjo motinos 
šauksmas: „Sūneli, uhū, kur tu?“, bet 
vargšei motinai jau niekas nebeatsakė, tik 
didelės ir kaip pūkas lengvutės baltos 
snaigės glostė josios žilus išdrikusius plau- 
kus^ Jos guodė senąją didvyrių motiną.

Štai, baigiau pasakoti tau, mylimas 
skaute, šią žiaurią ir liūdną, tačiau tikrą 
gyvenimo pasaką. Ar tu irgi esi geras tė
vynės sūnus? Pagalvok tu ir pasakyk tai 
kitiems, — baigdamas pasakoti man šią 
gyvenimo pasaką, tarė senasis Nemunas.

*
Ilgai dar žiūrėjau į Nemuno gelmes, 

galvojau ir nė nepastebėjau, kai per se
nąjį mūsų upių tėvą jau brido šviesus 
mėnulis ir su mažytėmis bangomis žaidė 
tūkstančiai žvaigždučių. Aš turėjau vykti 
namo... bet vis dar galvojau. — Taip, su
švito laisvės saulė.

Ir kai aš ėjau Nemuno krantu namo, 
visą laiką dar girdėjau duslų ir tylų šau
kiantį balsą: „Uhū, kur tu?“. Nemunas 
šią nebaigtą žemės pasaką, matyt, sekė ne 
man vienam ... Alius Z.

■ 459 ■
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P. Antanas Smetona — Respublikos Prezidentas dar 7 metams
Lietuvos skautų sąjungos Šefas Tautos Vadas 

J. E. Respublikos Prezidentas ANTANAS 
SMETONA š. m. lapkričio mėn. 14 d. Kaune, Seimo 
rūmuose įvykusiame tautos atstovų Respublikos Pre
zidentui rinkti susirinkime vėl (jau iš viso ketvirtą 
kartą) perrinktas Respublikos Prezidentu dar 7 me
tams.

Naujoji kadencija prasidės š. m. gruodžio mėn. 
12 d. — tą dieną Respublikos Prezidentas A. Sme
tona tautos atstovų susirinkime duos Resp. Prezi
dento priesaiką.

Lietuvos skautija yra nepaprastai laiminga, kad 
ilgametis jos Šefasj ideologas ir mūsų skautybės kū
rėjas, mylimas ir brangus Vyriausias Vadas, palieka 
ir toliau sąjungos Šefu.

Akademinio skautų jaunimo padangėje

Išrinkom naują valdybą.
Spalių 30 d. Pažangos rūmuose 

buvo korp! senjorų sueiga. Pir
mininkavo senj. Jameikis. Svar
biausias sueigos darbotvarkės 
punktas buvo naujosios valdy
bos, 1938/39 akad. mokslo me
tams, rinkimai. Kontrolės komi
sijos narys senj. Ingaunis pa
skaitė protokolą, kuriame kontr. 
komisija pasisakė apie savo re
viziją korp! kasoje, raštinėje ir 
kit. Senasis vadas senj. Kairys 
pranešė apie studentų atstovybės 
darbus ir trumpai pasistengė at
pasakoti, ką veikė valdyba 1937/ 
38 m. metais. Po to senojj val
dyba atsistatydino. Kartu atsi
statydino: garbės gynėjas, gar
bės teismas, vėliauninkai ir 
kontrolės komisija. Buvo išrink
ta nauja valdyba. Kiekvienas 
v-bos narys buvo renkamas at
skiru slaptu balsavimu. Taip 
buvo išrinkti: 1) Psktn. Stasys 
Obuchavičius — vadu, psktn.

STUD. SKAUTŲ KORP! VYTIS
Juozas Klimavičius — junjorų 
tėvūnu, psktn. Algirdas Jurskis 
— arbiter elegantiarum, vyr. 
skilt. Arnoldas Grušnys — iždi
ninku ir vyr. skilt. Gerardas 
Juškėnas — sekretorium. Toliau 
buvo išrinkti: senj. Vilius Bražė
nas — Garbės gynėju, Garbės 
teisman — senj. K. Janavičius — 
pirmin. ir nariais — senj. I. 
Morkeliūnas ir senj. E. Slavins
kas ir kontrolės komisijon — 
senj. E. Ingaunis, senj. M. Ba
binskis ir senj. Vitkus.

Be to, buvo išrinkti ir nuolati
niai vėliauninkai — senj. Va- 
sauskas, senj. Pauliukas ir senj. 
Jonaitis. Rinkimai iš viso už
truko apie 3 vai. Balsus skaičia
vo inakt. senjorai Tuminas, Ma
jauskas ir Pauliukas.

Naujai išrinktai valdybai sen
jorų sueiga pareiškė pageidavi
mą, kad sekančią senj. sueigą ji 
paskaitytų savo deklaraciją, t. y., 
ką numato veikti 1938/39 akad. 
mokslo metais.

Germantas.

STUDENČIŲ SKAUČIŲ 
DRAUGOVĖ.

Nauja Draugovės valdyba.
V. D. U-to Studenčių Skaučių 

Draugovės tikrųjų narių sueiga 
neseniai išrinko naują valdybą 
akad. 1938/39 mokslo metams. 
Naujoji valdyba taip pasiskirstė 
pareigomis:

1) Milda Kuršaitė — pirmin.— 
draugininke, 2) Aldona Jasutytė 
— vicepirmin., 3) Anelė Kazlaus
kaitė — kandidačių vadė, 4) Jo
nė Jaugelytė — sekretorė ir 5) 
Liuda Litvinaitė — iždininkė.

G.

Stud, skautų korp. Vytis.
Fot. A. Grušnys.

Skautų ir skaučių tuntuose

BIRŽŲ RAJONAS.
Pasvaliečiai skautai gražiai pa
minėjo skautybės dvidešimtmetį.

XI. 19. Pasvalio valst. gimnazi
jos skautės, skautai, jaun. skau
tai ir skautai vyčiai iškilmingai 
paminėjo skautybės dvidešimt
metį. Į minėjimą atsilankė Pa
svalio valst. gimnazijos direkto
rius p. VI. Klusis, Biržų tunti- 
ninkai sktn. Andrejauskas ir 
sktn. Bernštainaitė, keletas Bir
žų gimnazijos mokytojų ir per 
30 biržiečių skautų-čių.

Sj iškilmingą minėjimą atida
rė Pasvalio valst. gimnazijos 
insp. ir skautų vyčių vadas 
psktn. V. Baravykas. Po to daug 
vyresniųjų ir jaun. skautų-čių 
davė įžodį. Po įžodžio naujieji 
skautai buvo pasveikinti. Šven

čiant 20 metų skautybės jubilie
jų, skautus sveikino: Jaunosios 
Lietuvos Pasvalio skyriaus var
du — mokyt, psktn. K. Indrelė, 
Pasvalio šaulių vardu — Pasva
lio šaulių būrio vadas major. 
Petkevičius ir tautininkų vardu 
p. Sabas. Po pertraukos įvyko 
psktn. V. Baravyko pa ;kaitėlė, o 
po jos sekė dr-vių pasirodymai. 
Iš skautų vyč. pasirodė sk. v. 
Balčiauskas, paskambindamas* 
fortepijonu, ir p. A. Nepraustis 
ir p. K. Zigmantas, pagrieždami 
smuikais. Be to, pasirodė gim
nazijos skautai ir jaun. skautai.

Į šį minėjimą atsilankė gausiai 
visuomenės ir moksleivių. Po pa
sirodymų, svečiams biržiečiams 
įvyko arbatėlė, o po jos šokiai.

J. S.

MAŽEIKIŲ RAJONAS.

Viekšniai.
D. L. K. Kęstučio dr-vės 

dr-kas brolis P. Vilkus išvažiuo
ja į Dotnuvą mokytis*. Draugi
ninku dabar lieka progimn. di- 
rekt. J. Lazauskas. Išvažiuoda
mas draugininkas paskirstė pa
reigomis: adjutantas — V. La
zauskas, skiltininkas — J. Kar
čiauskas, pskltn. — A. Mikaliū- 
nas. Draugovė dabar turi de
vynis prityrusius skautus, kurie 
yra pasiryžę savo skaičių di
dinti. Kr.

Skautų Aido viršeliu konkur
sas baigsis gruodžio mėn. 1 d.

Sąlygos Sk. A. 200 nr. 165 pslp.

TAURAGĖS TUNTAS.
Vytauto draugovė.

Šiais mokslo metais I D. L. K. 
Vytauto dr-vė savo veiklą žy
miai pagyvino, nes nuo pernai 
mokslo metų pabaigos draugovę 
perėmė mok. J. Pažereckas.

Padarytos kelios draugovės 
sueigos* ir iškylos. Sueigas ir iš
kylas skautai noriai lanko, nes 
jos pravedamos visuomet skau
tiška nuotaika.

Raitelių šimtinė.
Vos tik dragūnai parjojo iš 

didžiųjų rudens manevrų, tuoj 
pradėjom jodinėjimo pamokas. 
Instruktuoja psktn. Itn. Ant. Su- 
šinskas ir psktn. j. Itn. A. Ke
meklis. Skautų šimtinei vado
vauja prityręs veikėjas psktn. K. 
Bedalis. Kal-kas.
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RAJONAS.
džiai; skiltys sueigas daro maž
daug kas savaitė; savaitėj du 
kartu turim jojimo pamokas, 
ruošiam vakarą ir pan. Darbo 
baras platus, galo nesimato.

Kb.
— .Jaun. skautai. Draugovės 

vado, sktn. B. Bučinsko, rūpes
čiu įsteigti pradžios mokykloje 
skautai šiemet jau panorėjo pa
rodyti savo jaunąsias jėgas, todėl 
ir sukruto uoliau darbuotis. Ne
trukus galvoja jie net vakarą 
surengti, kuris, kaip jie mano, 
gerai pavyksiąs, nes veikalas jau 
buvo kartą statytas scenoje ir 
turėjo puikiausi pasisekimą.

Šiomis dienomis įvyko egzami
nai. Nemaža išlaikiusių į jaunes
niųjų ir net į tikrųjų skautų pa
tyrimo laipsnius. Vienas kitas 
bando savo jėgas ir žirginiame 
sporte, nueidami į vietos karei
vines pajoti. Nors ir nemaža nu
kenčia, kartais ir nuo arklio nu
kristi tenka, bet joti neatsisako.

Jaun. skautams vadovauja 
mok. Makulis. Svajotojas.

RAJONAS.
lių dienų skautų stovyklą ir į 
ją pakviesti apylinkės miestų 
skautų būrelius; skautai nutarė 
stoti į miesto savanorių - ugnia
gesių komandą ir sudaryti atski
rą komandos vieneto dalį.

Būrelis rūpinasi skautiškos 
spaudos platinimu visuomenėje 
ir nori aprūpinti skautiška spau
da neturtingus pradžios mokyk
lų būrelių skautukus.

St. Gčs.

Padidėjo šeima.
Skuodas. X. 22 prie veikian

čios gimnazijoj skautų dr-vės 
įsisteigė miesto skautų skiltis.

Į skiltį įstojo 9 kandidatai. 
Skiltininku paskirtas A. Stonys. 
Naujai įsisteigusioji skiltis žada 
išaugti į tvirtą ir skaitlingą 
miesto skautų dr-vę.

Prof, brolis.

SKAUTŲ VIETININKUOS.
Lietuvoje, o vietininkas sktn.

Vainauskas — apie jų atsiradi
mą Pagėgiuose.

Nuotaika, kaip paprastai per 
tokias iškilmes, kuo geriausia; 
dar ir dėl to, kad skautės ir 
skautai parodė savo sugebėjimus, 
kurie nė vieno nepaliko surauk
tomis lūpomis ar raukšlėta kak
ta.

Po to, padedant broliui vieti
ninkui sktn. Vainauskui ir sesei 
vietininkei psktn. Grudzinskaitei, 
linksminomės.

Skautė.

TUNTAS.
yra suskirstyti į 4 skiltis. Kaišia
dorių skautų įkūrėjo kun. Svogž- 
lio — Milžino garbei pirmoji 
draugovės skiltis pavadinta „Mil
žinų“ skiltimi, jos skiltininkas 
pskltn. A. Čekanauskas; kitų 
skilčių skiltininkai: skltn. E. Mo
zūra, pskltn. St. Griškevičius ir 
V. Černiauskas.

Visi skautai skatinami užsipre
numeruoti Skautų Aidą 1939 me
tams! A. Čekis.

KAUNO
Sutikom Ministrą Pirmininką.

Prienai. XI.13 įvyko Prienų 
šaulių namų atidarymas. Ta pro
ga atvažiavusį Ministrą Pirmi
ninką, kun. Mironą, ir skautai 
nuvyko sutikti organizuoti. Po 
sutikimo šaulių salėje per iškil
mingąjį posėdį skiltininkai su 
gairelėmis už garbės prezidiumo 
atstovavo Prienų skautus.

— Energingas vadas. Pernai 
baigė gimnaziją ir apleido mūsų 
dr-vę buv. adj. vyr. sklt. J. Be- 
liūnas. Tai buvo tikro skauto 
pavyzdys tik besikuriantiems 
Prienų skautams. Brolis Juozas 
darbo ir kliūčių nebijojo. Tik 
atvažiavęs 1934 m. mokytis į 
Prienus su gimnazijos mokytoju 
sktn. B. Bučinsku įsteigė pirmą 
Prienų skautų skiltį, o jau šie
met išvykdamas paliko net ke
turias gerai sutvarkytas skiltis. 
Jo vieton naujo adjutanto dar 
neturime.

— Dirbam. Po kai kurių per
sitvarkymų ir pasikeitimų mūsų 
dr-vėje darbas eina gana sklan-

KLAIPĖDOS
Gyvėja skautu veikla.

Kretinga. Po vasaros atostogų 
smarkiai sukruto veikti skautų 
vyčių Dariaus - Girėno būrelis, 
kuris čia yra jau senokai įsi
steigęs. Padarytos dvi sueigos, 
aptarti aktualūs būrelio ateities 
veikimo klausimai, susirūpinta 
palaikyti ryšius su užsienių skau
tais, nutarta įsteigti esperanto 
kalbos kursus, stengiamasi atgai
vinti rėmėjų Kretingos skyrių, 
paimti būrelio globon išstojusius 
iš pradžios mokyklų skautų bū
relių skautus ir kt.

Būrelio vadas yra agr. Velža, 
kasininkas — Polikaitis.

Vietininkas sktn. Dirmeitis pa
darė pranešimą apie skautų va
dų suvažiavimą ir pasitarimus 
Kaune. Nutarta ateinančių me
tų vasarą surengti prie miesto 
(už geležinkelio) pušynėlyje ke-

PAGĖGIŲ SKAUČIŲ IR
Dvidešimt metų!

XL12. Pagėgių skautės-ai ben
dromis jėgomis suruošėm mūsų 
skautybės dvidešimties metų mi
nėjimą. Jame gausiai dalyvavo 
mokytojai, mokiniai ir dar gana 
daug šiaip publikos. Tą pat 
proga buvo suruoštas įžodis. 
Taigi, vėl dvylika seseriškų ir 
dvi broliškos širdys pradėjo 
plakti su mūsosiomis. Ir ketu
riolika naujų geltonų kaklaryšių 
dar labiau nušvietė salę.

Sktn. Daniusevičius paporino 
plačiau apie skautų įsikūrimą

TRAKŲ
Trakų pilies draugovės 

naujienos.
Kaišiadorys. Šiais metais žy

miai padidėjo mūsų draugovė; 
mat, mokykloje prisidėjo aštun
toji klasė. Turime naujų ener
gingų skautukų. Draugininko, 
mokin. J. Stempožecko, vado
vaujami jau suruošėm porą šei
myninių vakariukų. Numatoma 
ir daugiau tokių. Visi skautai

VILKAVIŠKIO RAJONAS.
Skiltininkiij kursai Kybartuose.

X. 30-31. įvyko Kybartuose 
skiltininkių paruošiamieji kursai. 
Į juos atvyko 20 vietinių, 18 Vil
kaviškio ir 3 Pilviškių skiltinin- 
kės.

Žodžiu sakant, tai jaunimas, 
kuris pasiryžęs tobulėti ir kitas 
tobulinti.

Kursus pravedė Kybartų psktn. 
Elena Kvederaitė. Nors kursai 
truko tik 2 dienas, bet per jas 
prisisėmčm tiek žinių, su kurio
mis sau ir kitoms sesėms atida
rysimi platesnių žinių horizontus 
ir jas panaudoję tobulėsim, nes 
tas žinias esam giliai įsidėjusios 
į širdį ir negreit užmiršim.

Skautė.

Skautų tuntas.
— Tunto štabą šiemet papildė 

gausiai gimnazijos mokytojai, dėl 
to ir tunto veikimas plečiamas. 
Tuntui sėkmingai vadovauja 
gimnaz. direkt. sktn. St. Paliulis.

— Skiltininku kursai, pradėti 
X. 5, tęsis ligi Kalėdų atostogų. 
Sueigos daromos šeštadieniais 
arba sekmadieniais. Programoj 
numatytos trys parodomosios

MARIJAMPOLĖS RAJONAS.
20 m. sukakčių minėjimas.
X. 6 Po pamaldų R. J. bern. 

gimn., dalyvaujant skaučių-tų 
tuntams ir nemaža Marijampolės 
visuomenės, įvyko minėjimas. 
Minėjimą atidarė rajono vadas 
pulk. Gausas, trumpai nupasako
damas skautijos istoriją ir tiks
lus. Skautų skyriaus vadas mok. 
Ciuta papasakojo tunto istoriją 
ir veiklą. Apie skaučių tunto 
veiklą papasakojo sktn. Siru- 
tytė. Skaučių-tų tuntus sveiki
no įvairių organizacijų atstovai.

KĖDAINIŲ SKAUTŲ IR SKAUČIŲ TUNTAI.
Skautybės 20-čio metų minėji

mas.
XI.13 Kėdainių skautų ir skau

čių tuntai minėjo 20 m. skauty
bės sukaktis. Iš ryto skautai-ės 
organizuotai dalyvavo pamaldo
se. Po pamaldų grįžo į gimnazi
ją, kur įvyko sueiga. Buvo svei
kinimai ir pakėlimai į vyresniš
kumo laipsnius. Gimn. direkto
rius p. A. Tylenis pasakė trum
pą, bet turiningą kalbą, pabrėž
damas, kad skautai-ės, žengdami 
į trečiąjį dešimtmetį, privalo dar 
daugiau budėti ir ugdyti savyje** 
geruosius auklėjimo pradus.

Sk. vyr. S. Sužiedėlis laikė pa
šnekesį apie pirmųjų skautų įsi
kūrimą Vilniuje, kadangi jis pats 
tuo laiku buvo Vilniuj. Šis 
linksmo turinio pašnekesys visus 
skautiškai nuteikė.

PANEVĖŽIO SKAUČIŲ TUNTAS.
Lenkėm Šiaulių skautes.

X. 23. vyr. skaučių Gražinos 
dr-vės skautės buvo nuvažiavu
sios pas Šiaulių vyresniąsias 
skautes. Buvo susipažinta su 
šiauliečių veikimu, aplankytas 
Šiaulių miesto muziejus. Šiaulie
čių meilių šypsenų lydimos, ku
pinos įspūdžių gražinietės grįžo 
į namus.

Nauja draugininke.
XI. 19. išrinkta nauja vyr. 

skaučių Gražinos dr-vės draugi

skilties sueigos, ruošiant į paty
rimo laipsnius. Dalyvauja 40 
skautų.

— Gražūs ryšiai tarp skautų ir 
Šv. Sakramento garbinimo bro
lijos narių užsimezgė Kristaus 
Karaliaus šventės minėjime. Bro
lijos vadovybė draugininkus pa
kvietė ir į prezidiumą. Gč.

— Kursai skautams. Šiemet 
bus pravesti treji kursai: tele
fonuos, skiltininku ir korespon
dencijos - buhalterijos. Kursų 
viršininkais paskirti: telefonijos 
— tunto adj. j. Itn. C. Petraus
kas; skiltininku — gimn. mok. 
sk. J. Greičius; korespondenci
jos - buhalterijos — gimn. mok. 
sk. S. Tamulaitis.

Telefonijos kursus pradedant, 
tunt. gimn. dir. sktn. S. Paliulis 
pasakė trumpą įžanginę kalbą, 
linkėdamas visiems kursantams 
sėkmingai išklausyti pamokas ir 
gauti atitinkamus pažymėjimus. 
I-mą pamoką pravedė instrukto
rius sk. vyt. v. pusk. Jasiūnas, 
baigęs mokomąją ryšių kuopą. 
Kursus lanko per 30 asmenų: 
skautai, jūr. skautai, skautės ir 
keletas mokinių.

Skautų vakaras.
XI.5 Marijampolės tuntas su

ruošė Ryg. Jon. Gimnazijoje va
karą—pobūvį. Programoje buvo 
K. Tunkevičiaus įscenizuotas 
vieno paveikslo vaizdelis „Bu
dėk“; be to, padainavo keletą 
dainų Simanavičius, Vengiauskas 
ir valst. operos solistė Vilčiaus- 
kaitė. Vaizdelio programą išpil
dė skautai ir skautės. Svečių 
buvo nemaža; daugiausia moks
leivių.

Skautų t. tunt. sktn. A. Vaš
kevičius gražiai nušvietė Kėdai
nių tunto įsisteigimą ir jo gyva
vimą.

Vyr. skltn. Cekavičius, visų 
draugininkų ir draugininkių var
du, pasveikino tuntininką už taip 
rūpestingą rūpinimąsi skautybe 
ir palinkėjo tuntininko pareigo
se ir toliau sėkmingai vadovauti 
tuntui, o gale jam sušuktas 
griausmingas valio.

Pasveikintas Šefas, vyriausybė 
ir skautų bei skaučių vadovybė.

Sugiedotas tautos himnas.
Iškilminga sueigą buvo baigta 

tautinės stovyklos daina. •
Po sueigos, pasilikę skautai-ės, 

padainavo skautiškų dainų, na, 
truputį ir pašoko.

Vyr. skltn. A. Vg.

ninke sesė vyr. skautė Z. Veitie- 
nė, adjutante ji pasirinko psktn. 
St. Rinkevičienę.

Tą pačią dieną įvykusioje su
eigoje nutarta 100% prenume
ruoti SKAUTŲ AIDĄ.

Važiuosim Į Vengriją.
Vengrijoj busimoji stovykla 

vilioja ir gražinietes. Kol kas ke
letą jau suviliojo. Jei aplinky
bės nepasikeis, tai trejetukas, 
tur būt, išdums. Tuja.
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draugai

Bet 
ir įsigilinti, 

ir gėrėtis. Studijuoti

Eidamas su užrašų knygute į laukus, 
nepamiršk spalvotų pieštukų arba dažų. 
Mėgink piešti gyvulius ir paukščius ir ne
nusimink, jei pirmieji bandymai bus ne 
kokie: ilgainiui tavo akys matys daugiau, 
kaip anksčiau kad matė: pastebėsi naujų 
formų ir spalvų, ir rankai pradės geriau 
sektis. Pieši sau ir niekam kitam; pieši, 
kad semtumeis daugiau džiaugsmo iš Die
vo stebuklingai sukurtos gamtos.

Pavasariui atėjus, išeik į mišką. Kaip 
medžiai vienas nuo kito skiriasi, kaip ne
vienodai jie skleidžia savo lapus, o kai ku
rie pražysta prieš 
Stebėk pumpurėlius, 
vius, 
lapų 
nias. 
žiau

Labai įdomu 
kada 

metus 
lizdą,
t., arba kada pirmas gan-

pasižymėti paukščių 
jie pirmą ar pasku- 
pasirodė; pvz., kada 
kada perėjo, išvedė

Samanos staiga pražys-

Gamtos draugas randa daugybę įdomių 
dalykų pasaulyje. Augalai, medžiai, oras, 
dangus dieną ir naktį, vanduo, akmens, ir 
visa kita žemėje yra medžiaga, kurios nie
kuomet negalima baigti studijuoti, 
studijuoti reiškia pažinti 
ne tiktai žiūrėti
reiškia atsidėti, mokytis.

Įsitaisyk užrašų knygelę, kurioje pa
kaitomis vienas puslapis būtų skirtas pie
šiniams, antras užrašams. Parašyk datą 
prie kiekvieno užrašo ar piešinio ir pa
matysi, kad veikiai tavo žinios žymiai pa
daugės. Žinosi, kada žydi pirmos pava
sario gėlės ir kada antys išskrenda į to
limus kraštus. Nežinodamas, kaip vienas 
kitas daiktas vadinasi, suieškosi jo pava
dinimą knygoje ir džiaugsiesi.

Nedidelis laukas, kūdra arba takelis 
gali būti įdomus, jei moki jį stebėti. Pa
daryk piešinį ir pažymėk jame visa, kas 
toje vietoje yra.
ta, lapų spalvos keičiasi, sėklos nubyra 
ant takelio. Varlės pasirodo ir išnyksta 
ir, nei iš šio, nei iš to, atsiranda mašalų. 
Paukščiai ir gyvuliai palieka pėdsakus, ir 
gėlės džiugina tavo širdį. Bet palik tas 
gražuoles ramybėje: neskink jų be rei
kalo, nes tau pareinant jos greičiausiai 
nuvys. Gerbk gražiąją mūsų tėvynės gam
tą ir brangink ją.

Radęs lizdą, nerodyk jo kitiems: pa
kanka jį paliesti arba net užkvėpuoti ant 
kiaušinių, ir paukštelis nebegryš.

Jei turi aparatą, fotografuok. Tiesa, 
reikia daug kantrybės ir mokėjimo mas
kuotis ir slinkti, bet dalykas vertas triū
so: stebėdamas daug pamatysi ir pagaliau 
parsineši fotografiją, kokią ne kiekvienas 
turi!

Lankyk 
sodą!

gamtos muziejų ir botanikos

pradėdami žaliuoti! 
stebėk lapus, atspal- 
ir atmink. Padaryk 
ir surašyk visas ži-

formas, stebėk 
ir gėlių rinkini
Juo greičiau gėlė išdžiūsta, juo gra- 

ji išlaiko savo spalvą.
Yra daug nedailių rinkinių, jie yra ke

lių dienų rinkimo užgaidos vaisiai, bet tu 
būk rūpestingesnis: tegu tavo rinkinys pa
įvairina ilgus žiemos vakarus.

— Žino-

už kitus 
ir atme-

Paukščiai.
Paklaustas, ar mėgsta paukščius, kiek

vienas skautas ir skautė atsakys: 
ma, labai!

Bet ar jie tikrai žino daugiau 
apie paukščius? Ar jie seka, stebi
na, ką jie mato? Ar jie žino, kokių jų 
kaimynystėje esama paukščių ir ar jie pa
žįsta vieną kitą arčiau? Mylėdami ką 
nors, norime padaryti gero, padėti, globo
ti, bet ar tai įmanoma, jei nežinome gyve
nimo sąlygų ir priemonių padėti?

Kiekvienas paukštis turi savo papro
čius, džiaugsmus ir vargus. Jis išskrenda 
rudenį į tolimus kraštus arba palieka pas 
mus ir šąla su mumis. Mes dažnai apie 
tai pamirštame ir tik pavasarį prisimena
me savo linksmintojėlius.

Neįmanoma atsiminti viską apie paukš
tį, nepadarius savo užrašų. Kiekvienas 
stebėjimas turi būti užfiksuotas, kad pri
reikus išeitų visa paukščio gyvenimo pa
saka.
dienotvarkę ir 
tinį kartą per 
žvirblis suko 
mažyčius ir t. 
dras pasirodė mūsų apylinkėje ir paskuti
nis išskrido. Taip pat įdomu sukaupti sa
vo dėmesį ir stebėti vieną paukštį arba 
lizdą kelias dienas nuo ryto iki vakaro ir 
smulkiai užrašyti, ką jie kada darė. Neuž
ilgo gali drąsiai pasakyti, kas tą ir tą va
landą vyksta.

Užrašų knygutėje patogu laikytis tvar
kos ir grupuoti žinias pagal antraštes. Siū
lau parašyti šias antraštes:

1) Vardas.
Įdomu be lietuviško paukščio vardo 

rasti jo mokslišką vardą ir užrašyti pra
vardę (jei paukštis ją turi). Gera vardą 
paaiškinti ir paminėti, kokioje dainoje 
arba pasakoje apie jį kalbama. • ' •

2) Aprašymas.
Sis skyrius turi keturias skiltis: didu

mas, forma, spalva, raštas (varna — di
delė, strazdas — vidutinis, žvirblis — ma
žas ir karaliukas labai mažas). Kalbėda
mi apie formą, sakome: lieknas, grakštus, 
apskritas, pailgas ir t. t. Taip pat pažymi
mos ypatingos pažinimo žymės: ilgas kak
las, ilgos kojos ir t. t.

Stebint spalvą ir raštą reikia žiūrėti į 
snapą, kaktą, viršugalvį, sprandą, kaklą, 
krūtinę, nugarą, sparnus, uodegą ir kojas. 
Skirtumai tarp patinų, patelių ir 
lių spalvos taip pat žymimi.

3) Gyvenimo vieta.
Čia pakanka vienos antros 

Svarbu, kur paukštis gyvena, ar jis 
vienas ar būriais ir ar jis ateina 
žmonių maisto ir pastogės.

4) Judesiai.
Šis klausimas svarbus tiems, kurie ne

turi progos stebėti paukštį laukuose ir at
skiria jį nuo kitų tiktai pagal jo skridimo 
būdą. Pasižymėk, ar paukštis judrus, ar 
ne; ar jis bėga, šokinėja ar lėtai vaikšti
nėja žeme; ar jis greitai, tiesiai skrenda 
arba kaba ore; ar dažnai plasnoja spar
nais ir ar skraidydamas čiulba. Gal, 
paukštis visą dieną ore, o, gal, tūpčioja 
kieme? Gal, jis plaukia, nardo ir kaip?

jaunik-

eilutės, 
gyvena 
prašyti

Viršugalvis.Kakta.
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Kuriam tikslui tinka skrybėlė?
Jeigu norime, kad fetros - skrybėlės 

kraštinė visuomet būtų lygi, tai padeda
me jį į tam tikrą, taip vadinamą, „skry
bėlių presą“. Tam reikalui reikalinga pa
imti dvi lygias faneras, geriausiai 4 mm 
storumo, plonesnė fanera kartais pakeičia 
savo padėtį. Vaizdelyje parodytas presas 
iš dviejų dalių A ir B. Be to, visuose ke
turiuose kampuose supresuojama skrybė
lė stipriais varžtais. Vaizd. C — kampas 
su varžtu. D — supresuota skrybėlė.

Jeigu skrybėlės kraštinė pasidaro 
minkšta, reikia 50 g šelako sumaišyti su 
500 g spirito. Su tuo mišiniu patepti visą 
skrybėlę. Mirkalo liks ir kitam kartui.

Skrybėlių juosta gali būti pintinė, ki
taip sakant, išpinta ir papuošta visokiais 
tautiškais ornamentais. Skrybėlės dirže
lis gali būti odinis, bet geriausiai yra iš 
batų paimti šniūrelius (geltonus). Skry
bėlės kraštinėje padaromos dvi skylės, pro 
kurias įtraukiamas šniūrelis ir užrišamas 
su kitu šniūrelio galu. Tokiu būdu galima 
didinti ir mažinti, kaip norima.

Skrybėlės naudojimas.

1. Nuo lietaus, jeigu skrybėlė yra ge
rai padengta šelako mišiniu, tai ji tampa 
neperšlampama.

5) Būdas.
Varnos mėgsta gyventi poromis, kuosos 

— būriais; žvirbliai įkyrūs, kielės — bai
lios ir t. t. Vienas tinkamas žodis gali cha
rakterizuoti visą paukščio būdą.

6) Dainos ir šūkiai.
Pamėgink sužinoti, kuriais mėnesiais ir 

kuriomis dienos valandomis paukštis 
čiulba. Pažymėk, ar jo balsas švelnus, 
nemalonus, ar giesmė ilga, trumpa, ar gie
da ore, medyje, krūme.

7) Metų laikai.
Čia įrašyk, kada paukštį pirmą ir 

paskutinį kartą matei. Šie stebėjimai ypač 
įdomūs.

8) Maistas.
Rašyk tiktai savo stebėjimus. Matai 

žvirblį tampant slieką, strazdą puolant 
uogas, kregždę gaudant vabzdžius, kuosas 
nusileidžiant javų lauke ir žinai šį tą. 
Bet kas galėtų pasakyti, neperskrodęs jo 
vidurių, ką paukštis randa žemėje ir lau
kuose?

Yra vienas mokslininkas, kuris per
skrodė 12.000 paukščių, kad sužinotų, ką 
ir kiek jie sulesa, bet mes nenorime to 
daryti. Galiu jums pasakyti, kad viena 
kuosa sulesa apie 400 gr maisto per sa
vaitę, 10.000 kuosų — 232 tonus per metus, 
ir kad jos tuo būdu sunaikina 80 tonų ja
vų, 32 tonas bulvių ir šakniavaisių 7V2 to
nų naudingų žmonėms vabzdžių, 65 tonas 
nenaudingų vabzdžių ir, pagaliau, visokių 
kirminų.

9) P or avimasis.
Pastebėk, kaip paukščiai peršasi ir 

stengiasi patikti patelėms. Kaip jie čiul
ba ir skraido.

10) Lizdas.
Labai lengva išgąsdinti perinčius 

paukštelius, todėl tikras gamtos draugas 
labai atsargus. Paliktas pėdsakas gali pa
rodyti žiurkei ir kitiems kiaušinius ge
riantiems gyvuliams kelią į lizdą ir net 
akyla kuosa gali pasigardžiuoti skaniu 
valgiu: pakanka lapelį pasukti ir atidengti 
lizdelį. Todėl skautas-ė geriau neina ar
tyn ir tenkinasi tuo, ką iš tolo pastebi. 
Be to, yra paukščių, kurie krauna lizdus

i/ltes su cLcdna.
V. Griciūtės žodž.

•Kas Čia suit-pianas čia le- kiaL Ciane, pcaiks-tis,ne. plas-ta- ke
3

Qi! Su. - šii - ko Ivys W - žaij mii-Stj La - pai kreti-taftai

2. — Vėjas, vėjas! Rudens vėjas! — 
Šaukė medžiai ir gailėjos
Lapų, saulės ir gėlių 
Ir laukų gražių, žalių.

3. Debesys tuoj pasikėlė, 
Siautė, ūžė, kaip pašėlę, 
Baidė paukščius iš miškų, 
Šaukė, rėkė — ū ū ū ...

2. Gerai yra skrybėlės viduje pašla
pinti vandeniu vasaros saulėtą dieną. Tas 
prilaiko nuo didelio karščio.

3. Be to, skrybėlė tinka sekimui, šliau
žiojimui, selinimui ir maskavimui.

po stogu, pvz., visų mėgstamos kregždės. 
Čia nėra jokio pavojaus, nors ir arti įsi
žiūrėtume į lizdelį ir jame tupinčius jau
niklius.

Įdomu žinoti, kaip geriausia stebėti 
paukščius, bet dar įdomiau tai pačiam pa
daryti. Reikia mokėti ramiai stovėti vie
noje vietoje ir žiūrėti, jei galima, pro žiū
roną. Nereikia būtinai slėptis už krūmų 
— galima net įlipti į medį — bet pakanka 
nors kiek’ užsimaskuoti, uždengt baltą vei
dą, paslėpti baltas rankas ir ramiai sto
vėti vietoje.

Visi paukščiai žmonėms naudingi, nes 
naikina kenksmingus vabzdžius, kurie 
paverstų mūsų gyvenimą šioje planetoje 
pragaru. Yra paukščių tarpais naudingų 
ir kitais tarpais nenaudingų. Paprastas 
žvirblis, pavyzdžiui, minta grūdais, bet sa
vo jauniklius šeria vabzdžiais. Dr. Col- 
linge sako, kad 100 perinčių žvirblių per 
vieną dieną sulesa apie 3.4000 vabzdžių, iš 
kurių visi, be kelių vorų ir sliekų, žmo
gui kenksmingi.

Paukščių snapai pritaikyti maistui: 
minkšti snapai tinka vabzdžiams lesti, 
kieti — grūdams ir sėkloms. Žuvininkas 
turi ieties pavidalo snapą, o anties snapas 
panašus į šaukštą.

Sunku apsaugoti paukščius nuo priešų. 
Raudongurklis, sukrovęs lizdelį krūme, 
dažnai nukenčia nuo gyvačių, kačių arba 
žiurkių užpuolimų. Bet šį tą galima pa
daryti: pavyzdžiui, galima atpratinti kates 
gaudyti paukštelius ir pamokyti sodinin
kus, kurie dažnai paukščių neapkenčia.

Kasmet daugybė paukščių žūva kelyje 
į šiltuosius kraštus, nes be atmosferinių 
pavojų, yra dar daug kitų, pvz., suvartota 
alyva, kurią laivai išpila į jūrą, paukš
čiams neša mirtį; taip pat švyturiai pa
traukia paukščius savo šviesa, ir jie, atsi
trenkdami į stiklus, užsimuša. Anglijoje 
yra draugija paukščiams globoti, kuri 
stengiasi paveikti tinkamas įstaigas, kad 
alyva nebūtų išpilama į jūrą ir prie švy
turių būtų pastatytos platformos paukš
čiams ilsėtis.

Pr. S.

V. Kuprevičiaus muz.

4. Išsijuosęs rudens vėjas
Dirbo, kiek tiktai galėjo,
Dažė, draskė jis lapus,
Skundės medžiai: — Kas čia bus?

5. Vėjas švilpia, vėjas groja,
Lapai šoka ir dainuoja:
— Rudenėlis jau pas mus!
Skrisim, kur vėjelis pūs!

4. Klauptis ant skrybėlės kraštinės ga
lima bažnyčioje ir gatvės procesijoje.

5. Einant per karklynus ar šiaip per 
krūmus, kad neapsidraskius sau veido, 
skrybėlę užsitraukiam,. kiek tik galima, 
ant akių.

6. Su dviem arba viena skrybėle, jeigu 
nėra vėliavėlių, galima signalizuoti mor- 
zės arba semaforo ženklais.

7. Skrybėlę galima vartoti ugniai pūsti.
8. Švariai užlaikyta skrybėlė patar

nauja kartais ir vandeniui gerti.
9. Skrybėlėje galima nešti tik švarų 

vandenį, bet vandenį su priemaišomis lai
kyti skrybėlėje netinka, nes toks vanduo 
palieka dėmių.

10. Skrybėlėje galima nešti smulkių 
prekių bei daiktų. Be to, galima panau
doti skrybėlę skiedroms, samanoms, kan
korėžiams, spygliams ir žolei rinkti.

11. Su skrybėle galima nešti karštą 
puodą, lėkštes ir t. t. (Čia turima galvoje 
švarūs puodai ir lėkštės). Į skrybėlės sky
lę įstatoma lėkštė ar puodas ir už skrybė
lės dirželio ar virvelės nešama.

12. Jeigu namie ar stovykloje ant stalo 
pasilieka švarių ir sausų duonos trupinių, 
tai imama už vienos skrybėlės pusės (vir
šutinės) ir valoma stalas.

Ir t. t. K.
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SKALBIMASKasdieniniams reikalams reikia mokėti skalbti ir glaistyti:1. baltą medvilninį drabužį,2. margą medvilninį drabužį,3. vilnonį drabužį ir kojines,4. šilką.Be to, reikia mokėti skarbyti ir iš drabužių išimti dėmes.Kiekviena skautė pati skalbia savo trumpikę, apikakles, kojines ir šilkinius baltinius. Jei reikalinga, ji padeda motinai ar skalbėjai skalbti ir tuo būdu atlieka gerą darbelį.Be to, jai svarbu įgyti praktikos, nes skalbimo būdai įvairūs ir priklauso nuo skalbiamo daikto rūšies.
Baltas medvilninis drabužis.Šios rūšies daiktas iš anksto įmerkiamas. Iš vakaro paimk kibirą švaraus, karšto vandens, sušlapink jame plaunamą daiktą, išimk, išspausk beveik visą vandenį ir visą gabalą rūpestingai išmuilink, ypač apikaklę, rankoves ir kitas nešvarias vietas. Paskui laisviau susuk ir įdėk į kibirą.Kitą rytą paskalauk skalbinius tame pačiame kibire, išgręžk ir gerokai ištrink muiliname vandenyje. Vėl išgręžk ir įdėk į katilą, kurio du trečdalius pripylei (ar užkaitei) šilto, muilino vandens. Juo skalbiniai švaresni, juo trumpiau juos reikia virinti. 20—30 minučių paprastai pakanka.(Jei vartosi „Persil“ ar kitą skalbiamą priemonę, rasi vartojimo būdą, aprašytą pokelyje).Išvirinus išimk skalbinius lazdele ir įdėk į platų indą. Gerokai pamaišyk ir apžiūrėk kiekvieną daiktą, ar jis švarus. Jei ne, dar patrink, paskui išgręžk ir išskalauk keliuose vandenyse; pagaliau mėlsvink (lazur- kuok). Mėlsvę laikyk įvyniotą skudurėlyje sausoje vietoje, kol jos vė] prireiks.Išgręžusi daiktą paskutinį kartą, padžiauk jį. Sausus skalbinius sudėk pagal didumą, vienodai ištampyk paklodžių, nosinių ir panašių daiktų kraštus, pašlakstyk vandeniu ir nunešk į glostuvus (moglius). Saugok daiktus su sagomis.Parnešusi daiktus namo, vienus sudėk į spintą (rankšluosčius, paklodes ir pan. — jei jų neglaistai ir jie sausi), o kitus peržiūrėk ir išglaistyk.

Glaistymas.
Jei skalbiniai sausi, pašlakstyk juos vandeniu bent vieną valandą anksčiau. Pažiūrėk, ar glaistytuvas švarus; jei ne, gerokai jį pertrauk per šiurkštų skudurą, kol glaistytu- vo apačia ims blizgėti. Neglaistyk 

šlapio daikto, nes jis arba nevienodai išsitemps, arba glaistytuvas prikibs. Bet yra drabužių, kurie išplauti labai susitraukia ir kuriuos reikia ištempti. Tokius drabužius reikia šlapius glaistyti ir ištempti, kad būtų galima apsivilkti. Geriausia iš anksto išmatuoti, koks tūrėtų būti ilgumas ir platumas ir paskui pagal tuos nurodymus glaistyti.Norėdama glaistyti ką tik išskalbtą daiktą, susuk jį į sausą paklodę ar kelias paklodes iš eilės ir išspausk. Paklodės bus šlapios, o daiktas geras glaistyti.
Spalvotas medvilninis drabužis.Toks drabužis, jei nedažo, skalbiamas kaip baltas daiktas, bet atskirame inde, kad jokiu būdu nesugadintų kitų skalbinių. Jei dažo, skalbiamas kaip vilnonis daiktas. Skarbyti galima.

Vilnonis drabužis (baltas).Svarbiausia atminti, kad:a) negalima vilnonio daikto muilinti, bet reikia jį skalbti muiliname vandenyje;b) negalima jo šlapio ar drėgno vynioti ir mėtyti (greitai išskalbk ir tuoj išdžiovink);c) kol šlapias, reikia jį rankomis ištampyti, kad gražiai atrodytų, būtų nei per ilgas, nei per siauras. Ypač svarbu tai padaryti, jei daiktas rankomis nertas.Pasirūpink, kad būtų daug karšto, švaraus, muilino vandens. Įdėk vilnonį daiktą į muiliną vandenį, paminkyk, išspausk; išimk ir, įpylusi švaraus muilino vandens, vėl paspausk; išversk blogąją pusę ir pažiūrėk, ar siūlės švarios. Išimk ir 

Jūrų skautės. Fot. Miežlaiškio.

išskalauk šiltame vandenyje. Skalauk tol, kol visas muilas išeina. Du kartu perleisk per glostuvus, papur- tink, patampyk kiek reikia ir greitai išdžiovink. Nekabink, bet džiovink ištiesusi ant stalo arba lovos.Margas vilnonis drabužis skalbiamas tokiu pat būdu, bet atskirame inde, kad nedažytų. Vanduo imamas šaltesnis. Ranka nerto daikto nereikia šlapio kelti iš vandens, nes vanduo jį be reikalo ištempia: keliant jį iš vandens, jis antra ranka prilaikomas.Kojinės (vilnonės) skalbiamos kaip visi vilnoniai daiktai. Pėda iš abiejų pusių ištrinama muilu. Džiovinti kabinamos už pirštų.
Šilkas.Šilką plauk kaip vilnonį daiktą, bet dar rūpestingiau išskalauk. Į paskutinį vandenį įdėk truputėlį acto, kad medžiaga blizgėtų. Įsuk į švarią paklodę ar rankšluostį ir glaistyk drėgną.Juodos ir tamsios spalvos šilkus glaistyk iš blogosios pusės.Dirbtinį šilką spausk, minkyk ar trink kaip medvilnę, bet nei gręžk, nei skarbyk. Glaistyk beveik visai sausą iš blogosios pusės. Jei reikia, po apačią paklok drėgną skudurą.

Skarbylas (krakmolas).Paimk 1 valgomą šaukštą skarby- lo, 3 valg. šaukštus šalto vandens, pusę arbatinio šaukšto borakso ir gabaliuką, penkių centų didumo, vaško. Sumaišyk ir į košelę įpilk karšto vandens; maišyk visą laiką, ko] skarbylas beveik permatomas. Pridėk šalto vandens, kad nebūtų gabaliukų, ir pradėk skarbyti. Įkišk daiktą į skarbylą, gerai išgręžk ir išdžiovink. Prieš glaistydama pašlakstyk šaltu vandeniu, susuk ir valandą (jei ne daugiau) palaikyk. A. S.
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Brolijos atstovas psktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

LAPKRIČIO 23 MININT
Kiekvienas lietuvis, suaugęs ar vaikas, su 

džiaugsmu sutinkame lapkričio 23 dieną. Mat, tą die
ną yra įsikūrusi mūšy garbinga ir narsi kariuomenė. 
O tai buvo prieš 20 mėty. Iš nedideliy pirmyjy sava- 
noriy būriy šiandie yra išaugusi gerai organizuota 
ir stipri mūšy kariuomenė.

Pirmieji savanoriai, nors buvo negausūs skai
čiumi, bet galingi savo dvasia. Tai tikri dvasios mil
žinai. Kovoti turėjo su trimis stipresniais priešais, 
bet nepalūžo dvasioje: nugalėjo priešus ir iškovojo 
tėvynei laisvę. Daugelio tu narsuoliu krūtines šian
dieną dabina Vyčio kryžiai. Todėl jūs, mažieji skai
tytojai, sutikę vyrus, kurią krūtinės padabintos Vy
čio kryžiumi, žinokite, kad jie verti didžiausios pa
garbos, nes tie vyrai, nesigailėdami savo gyvybės, 
kovojo, kad lietuvis laisvas būtu, kad mūšy tėvynė 
Lietuva būtą laisva.

Lapkričio 23 dieną visa mūšy kariuomenė šven
čia kasmet, šiemet ta šventė dar iškilmingiau at
švęsta. Gaila, kad jūs, mažieji, ne visi galėjote tą 
dieną būti Kaune.

Jūs visi, manau, žinote, kad Kaune yra Vytauto 
Didžiojo vardo muziejus. Tą muziejų esate matę 
bent paveiksluose. Prie muziejaus yra aukštas bokš
tas. Taigi i tą bokštą lapkričio 23 dieną buvo įkelta 
didžiulė, tūkstantį kilogramu sverianti, metalinė sta
tula, kuri vaizduoja Vytauto Didžiojo laiku karį. Tai 
statulai atliedinti yra sunaudota per 100 tūkstančių 
šoviniu tūtelių, tu šoviniu, kurie kovose už nepriklau
somybę buvo į priešus iššauti. Tad kai būsite Kaune, 
aplankykite Vytauto Didžiojo muziejų ir jo bokšte 
pamatysite tą statulą. O dabar aukite ir stiprėkite 
kūnu ir dvasia, kad užaugę būtumėt verti Lietuvos 
kario vardo. Būti Lietuvos kariu garbinga ir gražu.

— Vaikeli, palik šiandieną namie: 
juk matai, kokia audra lauke. Net bai
su klausytis vėjo kaukiant. Jau rytą 
buvai mokykloje: j sueigą kitą kartą 
nueisi.

— Bet, Mamyte, aš jau ir taip ne 
visuomet galiu nueiti. Pereitą kartą 
pavėlavau, ir mane išbarė. Šiandien 
būtinai turiu eiti. Tu nepyk.

— Kur aš pyksiu: juk ir man rūpi, 
kad būtumei tvarkingas. Bet oras 
toks...

— Skautas nieko nebijo. Mamyte. 
Aš po sueigos tuojau pareisiu. Pama
tysi, kad viskas bus gerai. Lauke ne 
taip baisu, kaip kambaryje atrodo.

— Tai eik, vaikeli. Dievas su ta
vimi.

Oras tikrai buvo baisus. Vėjas 
siautė aplink namus, lyg norėdamas 
viską nušluoti nuo žemės paviršiaus, 
pykdamas ir staugdamas, kad jam ne
sisekė įvykdyti savo norą.

Bet, štai, išėjo žmogus iš trobos, ir 
vėjas nudžiugo: „Tam bent parodysiu, 
ką galiu padaryti. Jis nesidžiaugs iš
ėjęs laukan“.

<CccdchjOjcLis
Įtraukęs galvą į pastatytą apykaklę, 

Vilius narsiai kovojo su smarkiu prie
šu. Juo toliau jis ėjo, juo stipresnis ir 
drąsesnis jis jautėsi. Jis nepasiduos, 
nors vėjas ir kažin kaip smarkautų!

Kad tiktai nepavėluotų! Taip ne
smagu įeiti, kai visi jau susirinkę. 
Taip, jei turėtumei laikrodį, nors ir pa
prasčiausią ... Tai būtų visai kitoks 
dalykas. Dabar tas sieninis namie nuo
lat atsilieka, o kartais visai sustoja ir 
nebežinai, ką daryti.

Bet ir vėjas ! .. Tokio dar niekuo
met nebuvo.

Vilius dar stipriau įsisupo į savo 
apsiaustėlį ir smarkiau užtraukė ke
purę ant ausų. Iki miestelio beliko 
apie pusę kilometro. Vien juokai gra
žiu oru, bet kai vėjas varo atgal, iš vie
tos, rodos, nepaeini. Gerai, kad pas
kutinis kelio gabalas ėjo per mišką, vis 
ne taip reikėjo šalti.

— Ga, ga, ga, — ir vėl — ga, ga, 
ga, — pasigirdo kažkur aukštai.

— Žąsys, — pasakė berniukas.
Ir tikrai: iš anapus miško traukė 

žąsų trikampis. Vilius matė ilgus ke
liauninkių kaklus ir aiškiai girdėjo jų 
nesiliaujantį gagenimą.

— Ak, kas taip galėtų! — pagalvojo 
berniukas, neatitraukdamas akių nuo 
tolstančių paukščių. — Taip skristi! 
Rudenį į tolimus kraštus, pavasarį vėl 
atgal naiYio.

Vėjas tebesiautė kaip anksčiau, ieš
kodamas aukos.

Vilius staiga sustojo.
— Kas ten taip braška? Ar miškas 

griūva?
Už penkiasdešimt žingsnių pušis su

drebėjo, sulingavo ir nuvirto skersai 
kelio.

Pats nežinodamas kaip, Vilius atsi
dūrė prie nugriuvusio medžio ir apžiū
rinėjo jį. Senas, matyt, buvo, su viso
mis šaknimis išrovė, kaip mažą mede
lį, paguldė skersai kelio ir daryk jam 
ką nori.

— Kas bus, jei žmonės ant jo už
važiuos? — pagalvojo skautas. — Juk 
už vingio jo tikrai negalima matyti.
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Jei, pavyzdžiui, koks automobilis grei
tai važiuotų, jis tikrai galėtų susi
trenkti. Taigi reikia pasirūpinti, kad 
niekas neužvažiuotų. Reikia žmonės 
perspėti.

Pamiršęs sueigą ir tiktai galvoda
mas apie savo tiesioginę pareigą, Vilius 
grįžo atgal, ten, kur kelias sukosi į de
šinę. Iš miestelio pusės pavojaus ne
buvo, nes toliau plentas ėjo tiesiai.

Vilius negalvojo, ar jam ilgai teks 
stovėti plente, ar iš viso kas važiuos 
arba ateis jam į pagalbą: jis tiktai jau
tė negalįs pasitraukti iš vietos, kol 
medis gulėjo skersai kelio.

Bet likimas nelėmė berniukui ilgai 
laukti: plentu važiavo nedidelis auto
mobilis ir kas minutę jo zirzėjimas bu
vo aiškiau ir aiškiau girdėti.

Vilius atsistojo plento viduryje.
Mašina sustojo ir kažkieno balsas iš 

automobilio paklausė:
— Kas atsitiko? Kodėl stovi ke

lyje?
— Ten medis nugriuvo skersai ke

lio, — atsakė Vilius saliutuodamas. — 
Aš norėjau Tamstą perspėti.

Nors Vilius ir šį kartą pavėlavo į 
sueigą, bet jis dar niekad nesijautė 
toks laimingas.

Už savaitės draugininkas pasišaukė 
Vilių ir šypsodamasis perdavė jam dė
žutę. Berniukas atidarė ją ir pamatė 
laikrodį — dailų rankinį laikrodį su 
odiniu dirželiu. Po laikrodžiu buvo 
kortelė, kurioje Vilius perskaitė: „Vi
liui Sadlauskui, audrai prisiminti“.

PASIDARYKIM VEŽIMĄ!
Kur nors gavę porą centų, lentpiūvėje 

nusipirkit 11—12 metrų „apalkų“; jos daž
niausiai yra 5 cm X 2,5 cm storumo. Nu
plaukit du pagalius po 2 m, vieną 1,30 m 
ir kitą 1,70 m ilgumo. Iš jų sukalkit rė
mus; jie nebus kvadrato formos, nes vir
šuje 1,70 m ilgumo pagalį reikia kalti taip, 
kad iš abiejų pusių būtų išlindę galai po 
40—50 cm. Tik kalkit gerai, kad tuojau 
neiširtų. Kad būtų tvirčiau, rėmus reikia 
kryžmai sujungti dviem 1,80 m ilgumo pa
galiais.

Neužmirškit užlenkti vinių, kad paskui 
nesusižeistumėt. Priešakinėje dalyje išsi
kišusius galus apdailinkit, kad tiems, ku
rie trauks, būtų patogiau

Pagaliau pririškit vadžias, įkinkykit 
penkis draugus, sušukit „Nooo!“ — ir galit 
važinėtis. H. T.
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nuotyldai
Kojotas medžio drevėje.

Kartą labai snigo. Kojotas nežinojo 
nė kur pasislėpti. Bet štai pamatė ke
drą su didele dreve. Pasislėpė toj dre
vėj ir tupi. Tupi, tupi, žiūri — sniegas 
baigia pustyt drevę. Kojotas tuoj įsa
kė kedrui:

— Medi, pasisuk!
Medis ir iš tikrųjų pasisuko. Bet 

vėjas, lyg tyčia, pradėjo pūsti iš kitos 
pusės ir vėl nori užpustyti drevę. Tada 
Kojotas sako kedrui:

— Medi, pasisuk!
Ir medis pasisuko. O vėjas vis pus

to ir pusto, gali užpustyti drevę.
Kojotas sušuko:
— Dreve, užsidaryk!
Drevė ir tikrai užsidarė. Žiūri Ko

jotas — nė skylelės nematyt. Nusijuo
kė Kojotas:

— Ka-ka! Dabar jau vėjas manęs 
nepykins. Nagi, dreve, atsidaryk!

Ir drevė atsidarė.
— Dreve, užsidaryk!
Ir drevė užsidarė.
— Vėl atsidaryk!
Drevė vėl atsidarė.
Patiko tai Kojotui. Nieko nedaro, 

tik šūkauja:
— Atsidaryk! Užsidaryk! Atsida

ryk! Užsidaryk!
Drevė atsidarė, užsidarė, atsidarė, 

užsidarė.
- — Atsidaryk!

Bet staiga drevė atsisakė atsidaryt, 
nenori. Šaukia, šaukia Kojotas, bet 
medis neklauso jo įsakymų.

Tupi Kojotas ir galvoja, ką čia pa
darius? Šaukiasi pagalbos — niekas 
neina. Pagaliau prisišaukė mažą paukš
telį — Vilkutį. Vilkutis atskridęs pra
dėjo kalti medį. Tik neužteko jam jė
gų. Jis ir sako Kojotui:

— Prasti dalykai. Nepasiseks tavęs 
išgelbėti.

O Kojotas prašo:
— Lėk, atsiųsk čia Genį.
Po kiek laiko jis girdi — tikrai at

lekia Genys. Atlėkė ir pradėjo kalti. 
Neilgai kalė — prakalė skylelę.

Pamatė Kojotas Genį ir jam pra
dėjo seilės varvėti. Jis ir sako Geniui:

— Eikš arčiau, lįsk į skylę.
— Palauk, — atsako Genys. — Iš

kalsiu platesnę skylę, tada ir prieisiu.
Skylutė prasiplėtė. Kojotas vėl 

prašo:

— Geny, Geny, eik šen arčiau!
Bet vos tik Genys įkišo galvą, Ko

jotas tik čiupt ir nutvėrė.
Prasidėjo peštynės. Pešėsi jie, pe

šėsi, bet Genys ištrūko ir nuskrido.
— Grįšk, drauguži, grįsk! — šaukia 

Kojotas.
* Bet niekas jam neatsakė.
Nuliūdo Kojotas. Kaip čia dabar iš- 

sikrapščius iš tos drevės?
Galvojo, galvojo. Sugalvojo sudras

kyti save į gabalėlius. Drasko, stumia 
gabalėlius per skylę. Beveik visus iš
stūmė. Tik staiga pamatė — Varna at
skrido. Kojotas šaukia jai:

— Šelauk iš čia! Dar, žiūrėk, nu
kniauksi kokį gabalėlį! Išlindo iš dre
vės, apsidairė — nieko nematyt. Kad 
pradės kuduliuotis sniege, rinkt visus 
gabalėlius. Atsikėlė, apsidairė. Kaž
kodėl ne visai gerai mato. Pačiupinėjo 
akis — tikrai vienos trūksta ...

— Na, žinoma, — sako Kojotas, — 
vieną Varna pavogė!

Ką daryti? Eina toliau. Eina, eina, 
mato — žiogų krūva. Prisirinko jų, pa
ragavo: patiko jam. Vėl nužygiavo to
liau.

Eina, eina, mato namus. Įėjo į na
mus.

Nieko tenai nebuvo, tik viena se
nutė.

Senutė klausia jį:
— Iš kur eini?
— Iš toli.
— O kur eini?
— Visur klajoju. Štai parodysiu 

tau savo pusryčius. — Ir pavaišino ją 
žiogais, davė kelis paragauti.

— Kas tai? — paklausė senė.
— Tai žiogai.
Senė pavalgė.
— Kur jų gavai?
— O, jų lankose yra daug!
— Štai kaip! Reikėtų ir man jų su

sirast.
— Ne, — sako Kojotas, — tu jų 

nerasi.
— Tai palydėk mane, parodyk.
— Mielai padėčiau, bet be akies ne

galiu. Jei nori žiogų prisivalgyti, įdėk 
man akį.

— Gerai, — atsakė senė.
Pasižiūrėjo į židinį, rado ten anglį, 

padarė iš anglies akį.
— Duok šen, pažiūrėsiu, ar tinka, 

— sako Kojotas.
Paėmė iš senės akį, įsidėjo, kur rei

kia, ir pasileido bėgti.
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* ŽVAIGŽDUTE *
(Tęsinys iš Sk. A. 21 (213) nr.).

Mėnuo jau pasirodė iš už miško, bet saulė dar nebuvo nu
sileidusi, o kol paskutinis jos spindulys dar virpėjo žemėje, 
žvaigždė negalėjo užsidegti vargšės tarnaitės kaktoje.

Karalaitės patenkintos garsiai nusikvatojo ir net suplojo 
rankomis. Visos pilies moterys taip pat nusijuokė.

Ir toks triukšmingas buvo tas juokas, jog Žvaigždutei pa
sirodė, kad tai sienos griūva ant jos.

Bet karalaitis nenusijuokė. Jis pasižiūrėjo į Žvaigždutę 
savo giliu žvilgsniu ir nepasakė nė žodžio.

— Kokia gėda! Ieškoti žvaigždės tarnaitės kaktoje! Ka- 
ka-ka! ... — kvatojo karalaitės.

Kokia gėda! — pakartojo visi pilies gyventojai.
Žvaigždutė, susigėdusi ir nusiminusi, pabėgo į savo bokštą. 

Karalaitis dar sykį padėkojo karalaitėms už pakvietimą, ir jos 
pasiskubino išeiti į savo kambarius pasipuošti ir pasiruošti į 
balių.

Vargšė Žvaigždutė turėjo padėti joms ruoštis ir klausytis 
jų begalinių pasityčiojimų.

Gerai, kad karalaitės veikiai susivaidijo ir pamiršo apie ją. 
Mat, ir viena ir kita norėjo ištekėti už karalaičio, bet vyresnioji 
manė, kad jaunesnioji privalo jai nusileisti.

Jos apsitaisė gražiausiais savo rūbais, o į plaukus įsidėjo 
deimantines žvaigždes, kurios žėrėjo visomis vaivorykštės spal
vomis.

Prasidėjo puota. Ant pilies stogo buvo pakabinti įvairia
spalviai žibintuvėliai. Mėnulis nušvietė sidabrinį fontano van
denį. Viename bokšte smuikais sugriežė nematomi griežikai. 
Marmurinėmis grindimis pradėjo sukinėtis gražiai pasipuošusios 
porelės, o aukštame bokšte prie tvenkinio verkė Žvaigždutė.

— Nepažino, — pasakė ji, prisiminus Mėnulio Spindulį.
— Kaip čia pranešus jam, kad aš esu nukritusi Žvaigždutė? 

Ar tik ne manęs jis ieško žemėje? Bet dabar viskas baigta... 
Nebegrįšiu jau pas savo seseris!

Smuikai švelniai griežė kitame pilies bokšte, šoko linksmo
sios porelės... Ir niekam nežinomas karalaitis su sidabriniais 
rūbais, su išsiūtu ant jų auksiniu pusmėnesiu šoko su jaunes
niąja karalaite. Josios deimantinė žvaigždė skaisčiai žėrėjo 
mėnulio šviesoj. Visos pilies mergaitės žiūrėjo į karalaitį — 
toks jis buvo gražus.

O Žvaigždutė nutarė nušokti iš savo bokšto į tvenkinį.
— Teapdengie mane šaltasis vanduo ir baltosios gulbės lai 

plauko aukščiau nuskendusios Žvaigždutės. Geriau gulėti tven
kinio dugne, nekaip klausytis žmonių pasityčiojimų, — galvojo ji.

Nusiėmė savo pilką skarelę ir paskutinį sykį pažiūrėjo į 
žvaigždėtąjį dangų.

Kokios tolimos, kokios nepasiekiamos pasirodė jai tos pa
laimintos dangiškosios pievos!

Drugeliai susilėkė į žvaigždės šviesą, plevėsavo maloniais 
sparneliais ir patylomis šnabždėjo:

— Nesižudyk, Žvaigždute, mes tave mylim!
Bet Žvaigždutė liūdnai palingavo galva.
Ilgai žiūrėjo į žvaigždes, paskui apsidairė ir pasiuntė atsi

sveikinimo žvilgsnį į gražųjį karalaitį.
Švelniai griežė smuikai, vai kaip švelniai! Tiesiog į širdį 

kažin ką kalbėjo jų garsai...

Atidarė Žvaigždutė langą, pasilipo ant palangės, iškėlė į 
dangų paskutinį kartą ranką ir jau buvo pasirengusi kristi že
myn. Bet tuo laiku kažkieno stipri ranka sulaikė ją.

Tai buvo karalaitis Mėnulio Spindulys.
Jis matė, kad sužibėjo bokšte žvaigždės žiburėlis ir, nusto

jęs šokti su karalaite, pasiskubino į tą vietą.
Karalaitis paėmė Žvaigždutei už rankos ir nusivedė į salę, 

kur sukinėjosi linksmosios porelės.
Drugeliai lėkė paskui, tūpdami ant jos rūbų, o žvaigždė ži

bėjo taip skaisčiai, žėrėjo tokiomis nuostabiomis spalvomis, kad 
įvairiaspalviai žibintai atrodė užgesę, o deimantinės žvaigždės 
karalaičių plaukuose — kaip menki žaisleliai.

— Štai toji, kurios ieškojau žemėje, — pasakė karalaitis Mė
nulio Spindulys.

Visi žiūrėjo į juos.
Sužavėti žmonės nė žodžio negalėjo ištarti.
O žvaigždė švietė, žibėjo, žėrėjo ugniaspalviais spinduliais 

karalaičio pasirinktosios mergelės kaktoje.
— Bet tai juk mūsų tarnaitė su pilka skarele! — sušuko 

viena karalaitė.
Visi tik aiktelėjo ir, pamiršę karališkąjį etiketą*), apsupo 

Žvaigždutę.

Muzikantai užgriežė visų puikiausią melodiją, kokią jie 
mokėjo, ir Mėnulio Spindulys su Žvaigždute pradėjo šokti aplink 
fontaną, apšviestą mėnesio spinduliais.

— Kokia ji puiki! — šnabždėjo žmonės. — Kas galėjo taip 
manyti? Ji vaikščiojo visada apsigaubusi pilka skarele. Niekas 
nežinojo, kad po ja slėpė žvaigždę.

Naktis baigė slinkti, dangus pablyško . ..
— Aš tik trumpą laiką lankau žemę, — pasakė karalaitis 

Mėnulio Spindulys, r— ir vėl grįžtu į dangų. Nematomoji gija 
pririšta prie mano juostos.

Jis apjuosė savo auksine juosta Žvaigždutę ir save.
— Jau metas mums keliauti, — pasakė jis jai.
Dangus buvo rausvas, mėnulis nusileido...
Valties pavidalo oro debesėlis su baltomis, burėmis nusilei

do ant pilies stogo.
Žmonės apsupo Žvaigždutę, spaudė jai ranką, linkėjo lai

mingos kelionės.
Pats senasis karalius priėjo prie jos ir pabučiavo jai ranką.
Karalaitis su Žvaigždute įžengė į valtį, burės suplevėsavo, 

valtis ėmė kilti aukštyn.
— Sudie, sudie, — šaukė žmonės.
Visi mosavo nosinaitėmis, o senas karalius net apsiašarojo.
— Jei būčiau žinojęs, — pasakė jis, — kad mano rūmuose 

gyvena toks žemčiūgas, būčiau laimingas buvęs. Visi karaliai 
juk man būtų pavydėję! Blogai, blogai turėti tokias silpnas 
akis ...

O valtis kėlėsi vis aukštyn ir aukštyn, lydima švelnių 
smuikų balsų.

Gulbės su auksiniais vainikais paliko tamsų tvenkinio van
denį, ir jų baltasis būrelis pakilo palydėti Žvaigždutės.

— Sudie, sudie! — vis silpniau buvo girdėti iš dangaus 
balsai.

Štai debesis užslinko Žvaigždutę, štai vėl sužibo jos žibu
rėlis, džiuginantis ir skaistus.

Tylu pasidarė pily. Muzikantai nutilo, nes ir jie žiūrėjo 
į dangų.

Ir buvo girdimas tik vienas amžinai tekančios fontano 
čiurkšlės tekšlenimas.

(Galas).

*) Taisyklės, kurios nurodo, kaip reikia elgtis karaliaus tar
nams ir valdiniams.

Kas čia rėkia, kas čia daros? 
Tai aš, ponas jaguaras.
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MUSŲ GYVENIMAS 
VAIZDUOSE

Latvijos skautai mūsų skautų tautinėje stovykloje A. Panemunėje.
Fot. V. Kizlaitis.

KAS C A U S rašomą mašinėlę,
100 LITŲ,
baidarę ir k., žiūrėk 446 pslp.

'K/lYGl/į,
ĄLEHTYnĖLĖ -jJ

Taip buvo papuoštas Rokiškio tunto skau
tų kampelis tautinėje stovykloje.

Fot. J. Velička.

Kryžius ir vėliava stovykloje.
Fot. J. Velička. 

(Abi nuotraukos atsiųstos Sk. Aido foto 
konkursui, kuriame jų autorius gavo Vl-ą 

premiją).

KLAUSIMAI — ATSAKYMAI.
— Sės. Bir. Žmuidzinavičiūtei, Alytuje. 

Redakcijai nurodytas toks Tamstai reika
lingas adresas: Panevėžys, Gegutės g.

— M. Springbom, PASKUTINIS PRŪ
SŲ SUKILĖLIS HERKUS MANTAS. Ro
manas iš didžiojo prūsų sukilimo prieš 
kryžiuočius. „Jaunimo Biblioteka“ Nr. 1. 
Vertė P. Andriušis. 196 psl. Lt 2.

L. Wallace, BEN-HURAS. II dalis. 
Rorftanas iš Kristaus laikų. Vertė ir ko
mentarus parašė F. Neveravičius. „Jauni
mo Bibliotekos“ Nr. 3. Iliustruota kino fil- 
mos paveikslais. Sis tomas yra dar įdo
mesnis už I-jį, nes čia išsiplečia užsimez
gusi intriga ir dar pilniau pasireiškia vy
riausias herojus. Kaina Lt 2,50.

„SPAUDOS FONDAS“ ATSIUNTĖ 
PAMINĖTI:

K. Vinka, MUSELE, GREIČIAU... Ro
manas. Viršelis dail. Macutkevičiaus. 276 
pusi. Lt 3. Aktualus ir įdomus romanas.

Liudas Dovydėnas, JAUJOS PASA
KOS. I d. Valst. liter, laureatas L. Dovy
dėnas davė tikrai gražių, liaudies moty
vais sukurtų pasakų rinkinį, kuris bus 
puiki dovana mūsų jaunimui. Spalvotos 
dail. R. Kalpoko iliustracijos. 146 psl. 
Lt 2,50.

Pranas Mašiotas, IR AŠ MAŽAS BU
VAU. Trečias pataisytas ir naujai ilius
truotas leidimas. 128 psl. Lt 2. Jaunųjų 
skaitytojų pamėgta knyga, dabar išleista 
autoriaus 75 metų jubiliejui pažymėti.

Emilio Salgari. VERGŲ LATVAS. Nuo
tykių romanas. Vertė J. Šimkus. „Jauni
mo skaitymų“ bibliotek. Nr. 8. Viršelis 
dail. V. Kosciuškos. 212 psl. Lt 2,50. Gra
žus itališko Kari May veikalas jaunimui.

A. Nezabitauskas, BASANAVIČIUS. 
Tautos patriarcho gyvenimas ir darbai. 
„Įžymiųjų žmonių biografijos“ Nr. 1—2. 
544 psl., su Dr. J. Basanavičiaus atvaizdu. 
Kaina Lt 5. Knyga parašyta lengva kalba 
ir skaitoma kaip įdomus biografinis ro
manas.

♦ Linksmas kampelis ♦
Trečio patyrimo 1. skautas: — Kiek toli 

gali įeiti į mišką?
Kandidatas: — Nežinau . ..
Skautas: — Iki miško vidurio, antrą 

kelio pusę tu išeini iš miško.
* * *

Mokytojas: — Įrodyk, kad žemė ru
tulys.

Mokinys: — Aš to niekuomet nesakiau, 
ponas mokytojau.

* * *
Aptiekininkas: — Man labai gaila, bet 

ricina pabrango ir galėsiu tau tik pusę 
porcijos duoti už tavo pinigus.

Mažas berniukas: — Labai puiku: rici
ną aš pats turėsiu gerti.

* * *
Žmogus vandenyje: — Greitai įmeskite 

man gelbėjimo ratą.
Siuvėjas: — Tuojau, pone. Kiek Tams

tai centimetrų aplink juosmenį?
* * *

Opiakojis: — Kaip atskirti gerus gry
bus nuo blogųjų?

Antrojo pat. 1. skautas: — Užvalgyk jų 
vakare prieš atsiguldamas ir stebėk, ar 
tu kitą rytą pabusi.

* * *
Krautuvininkas: — Kas yra, sūneli?
Sūnelis: — Noriu atminti, ką mamytė 

man liepė nupirkti ąsotyje.
Kraut.: — Kokiame ąsotyje?
Sūnelis: — Vaje, pamiršau ir ąsotį.

Petrukas norėjo įsigyti bitininko 
specialybę.

.VILNIAUS“ sp. Kaime, Nepriklausomybės a. 4a. Tel. 2 07 26.
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