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----- --------- SKAUTŲ AIDAS---------------
Lietuvos skautu Ir skaučių laikraštis Oficialus Lietuvos Skautų Sąjungos afganas

Redaktorius vyr. sktn. Aatosas Saulaitis Redakcijos ir administracijos adresas: KAUKAS,
Leidėjas Lietuvos S k ou tų Sąjunga * Nepriklausomybės aikštė 4, telefonas 2 65 34

Administracija dirba darbo dienomis nuo 6 iki 14,30 vai.

Prenumeratos kaina metams t
Lietuvoje t jaunesniesiems skautams-ėms — 2,75 Lt; skautams-ėms — 4 Lt; neskautams — 5 Lt. Užsienyje i (Išskyrus Latvija ir Estijq, kur taikomas vidaus tarifas) dvigubai.
Skelbimų kaina pagal susitarimq > Už skelbimų turln] redakcija neatsako • Užuojautos 5 Lt, padėkos — 3 Lt. Spausdinamos ten, kur redakcijai patdglau. 
Rankraščius, piešinius, nuotraukas siųsti redakcijos vardu. Rankraščiai trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra; nesunaudoti nesaugomi; grqiinami, jei atsiunčiama 
tam reikalui pašto ženklų. Nesunaudotos nuotraukos Ir piešiniai gražinami redakcijos lėšomis. Suk galvq sk. rankraščius siųsti—psktn. Rudzlnskul, Gimnazija, Joniškis, (Šiaulių op.)

Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d. Šiauliuose. Eina du sykiu per mėnesį: 10 ir 25 d. d.
1938 (XVI) metai. Gruodžio mėn. 10 d. 23 (215) Nr.

Kas pirmieji užsiprenumeravo 1939 m. Skautų Aidų
Patys pirmieji 1939 metams Skautų Ai

dą užsiprenumeravo: 1) E. Martišius iš 
Kauno ir 2) J. Šaulys iš Mažeikių. Juodu 
užsisakė prenumeruodamies 1938 metams.

Dabar, pradėjus naują platinimo talką, 
pirmutinis savo užsakymą administracijai 
atsiuntė vyr. skltn. A. Grušnys, iš Kauno, 
kuris ir šiems metams buvo pirmasis užsi
prenumeravęs.

Džiugu, kad ir provincija stengiasi ne
atsilikti nuo tų, kurie yra arčiau admi-

Pasaulio skautų šeimoje
LIETUVOS SKAUTAI BUVO AT
STOVAUJAMI TARPT. SKAUTŲ 
BIURO DIREKTORIAUS P. H. MAR

TINO LAIDOTUVĖSE.

Lapkričio mėn. 21 d. Londone įvy
ko buv. tarptautinio skautų biuro di
rektoriaus p. H. Martino, apie kurio 
mirtį buvo rašyta paskutiniajame 
„Skautų Aido“ numery, laidotuvės. 
Jose dalyvavo keli šimtai žmonių, tarp 
jų Estijos ir Latvijos pasiuntiniai. Pa
maldas atlaikė Kemingtono anglikonų 
vyskupas. Velionis palaidotas Chiswick 
kapinėse. Jo paskutinis noras buvo, 
kad būtų laidojamas be gėlių ir vai
nikų.

Lietuvos skautus, užsienių reikalų 
ministerijai pritarus, atstovavo mūsų 
pasiuntinybės Londone sekretorius 
p. Laucevičius. -

PADĖKOS LAIŠKAI IŠ TARPTAU
TINIO SKAUTŲ KOMITETO IR 
ANGLIJOS SKAUTŲ ORGANIZA

CIJOS.
Dėl p. H. Martino mirties dr. Alek

na sąjungos vardu pareiškė telegrama 
užuojautą tarptautiniam skautų komi
tetui, o brolijos vardu užuojautos tele
gramą pasiuntė Anglijos skautų orga
nizacijai užsienio skyriaus vedėjas vyr. 
sktn. Laucius. Mat, velionis buvo tos 
organizacijos užsienio skyriaus vedėjas. 
Iš abiejų vietų gauti padėkos laiškai. 
Tarptautinio skautų komiteto padėkos 
laiške, kurį pasirašė p; Wilson, rašoma, 
kad jam visai suprantamas Lietuvos 

nistracijos. Paminėtina Jurbarko skautų 
II Tumo Vaižganto dr-vė, vadovaujama Z. 
Vegerto, kuri pirmoji jau atsiuntė admi
nistracijai nemaža užsakymų.

Kviečiame visus paskubėti užsisakyti 
Skautų Aidą, nes jau greitu laiku tiems, 
kurie atsiųs užsakymus, siusime 1939 metų 
kalendorių.

Kas neturi prenumeratai rinkti knygu
čių, prašome pranešti, — tuoj išsiųsime.

Skaut. Spaudos Administracija.

skautų gilus liūdesys, nes p. H. Marti
nas turėjo daug nuoširdžių jausmų 
Lietuvai ir jos skautams.

PABALTĖS SKAUTŲ SVEIKINIMAI 
LIETUVOS SKAUTAMS.

Mūsų organizacijos dvidešimties 
metų sukakčių proga Estijos ir Latvi
jos skautai atsiuntė sveikinimo ląiškus. 
Estijos skautų vadovybė savo laiške, 
tarp kitko, rašo:

„Per ilgą dvidešimties metų laiko
tarpį jūsų organizacija,.labai daug gera 
padarė kraštui auklėdama jaunimą. 
Mes esame tikri, kad jūsų organizaci
joje yra daug narių, kurie šį darbą dir
ba visus dvidešimt metų, pašvęsdami 
savo laiką ir energiją šiam didžiam ju
dėjimui. Mes su malonumu turėjome 
progos stebėti puikius šio darbo rezul
tatus. Mes linkime, kad jūsų energija 
nesumažėtų ir tęstumėt šį darbą toliau, 
kaip ir pirma, paremiami linksmų jau
nuolių. Visi mes gerai žinome,kad 
Skautų judėjimas yra naudingas vi
siems, nes auklėja broliškumą, drau
giškumą ir dvasinį susipratimą. Tad 
tegyvuoja Lietuvos skautai“.

TARPTAUTINIO SKAUTŲ BIURO 
LAIKINUOJU DIREKTORIUMI PA

SKIRTAS P. J. WILSONAS.
Tarptautinis skautų komitetas laiki

nuoju tarptautinio skautų biuro direk
toriumi pakvietė pasaulinio skautų la
vinimo centro viršininką p. J. Wilsoną. 
Jis šias pareigas eis ligi kitos tarptau

tinės skautų konferencijos, t. y. 1939 
metų liepos mėnesio.

Su p. Wilsonu mūsų organizacijos 
vadovybė turėjo progos susipažinti šią 
vasarą. Jau vykstant į Latvijos Gare- 
zero kursus Kauno stoty buvo su juo 
susitikę brolijos vadeiva su užsienio 
skyriaus vedėju, o Latvijos tautinėje 
stovykloje turėjo progos su juo susipa
žinti ir pasikalbėti aktualesniais klau
simais Šefo pavaduotojas, brolijos va
das ir užsienio skyriaus vedėjas. Be to, 
1934 metais su juo Gilwell kursuose 
susipažino tarybos pirmijos sekretorius 
vyr. sktn. Saulaitis, brolijos vadeiva ir 
kiti tuose kursuose dalyvavę skauti
ninkai.

PIRMOS LATVIJOS LIETUVIŲ 
SKAUTŲ DRAUGOVĖS 15-KOS ME

TŲ SUKAKTYS.
Prieš 15 metų Rygoje p. S. Burle- 

vičius įkūrė 64 lietuvių skautų draugo
vę. Draugovės gyvenime pasitaikė įvai
rių sunkumų ir kliūčių, tačiau josios 
nariai lietuvišku ryžtingumu jas visas 
nugalėjo.

Ši draugovė davė pradžią naujai 
įsisteigusiai 11-tai lietuvių jūrų skau
tų draugovei, kuriai vadovauja skau
tininkas J. Stabinis.

64-oji skautų draugovė pastaruoju 
laiku savo veiklą dar labiau pagyvino 
ir iš Latvijos Skautų Organizacijos va
dovybės gavo darbingumo liudijimą, 
kurio iki šiol dar neturėjo.

Š. m. lapkričio mėn. antroje pusėje 
draugovė atšventė savo 15-kos metų 
gyvavimo sukaktis. Ta proga draugo
vės įkūrėjas ir buvusieji jos nariai pa
dovanojo draugovei vėliavą, kuri buvo 
pašventinta ir per sukakčių minėjimo 
iškilmes įteikta draugovei. Vėliavą įtei
kė Latvijos Skautų Organizacijos Še
fas gen. Goperis. 64—ai lietuvių skautų 
draugovei vadovauja skautininkas B. 
Rupšys. V. Elnionis.

NEPIRK KALENDORIAUS ! 
Su 1939 metų Sk. Aidu 
gausi gerą - nemokamą 
kišeninį kalendorių.

VIRŠELYJE: Lietuviška trobelė skaučių taut, stovykloje; skit. St. Urbono foto konkursui atsiųsta nuotrauka.
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darbelis f KALĖDŲ IŠVAKARĖSE
Kalėdos ne be už marių. Dvi savaitės 

akimirka prabėgs. Kalėdoms skautai ir 
skautės turi ypač pasiruošti. Tos didžio
sios šventės turėtų būti džiaugsmo dienos 
visiems. Skautiškasis jaunimas, turįs ge
rą auklėjimos ir lavinimos ginklą, gražias 
idėjas ir sveikus gyvenimo pradus, turė
tų būti laimingas ir džiaugsmingas ir su 
gera viltimi žiūrėti ateitin.

Džiaugsmo nuotaika, susidaranti Kris
taus Gimimo šventėse, turėtų padidinti 
pasiryžimus ir pastangas dar sėkmingiau 
naudotis visų teikiamomis progomis la
vintis, mokytis ir auklėtis. Dabar jaunieji 
krauna savo lobius ateičiai.

Džiaugsmas tik sau nėra tikras džiaugs
mas ir laimė tik sau nėra pilna laimė.

Ir mūsų žemėje yra daug suvargusių ir 
kenčiančių žmonių, suaugusių ir vaikų, 
senų ir jaunų. Bet Kristaus Gimimas tu
rėtų ir jiems būti šventė. Tarpas, kuris 
jungia vargšą ir turčių, alkaną ir sotų, 
nužemintą ir išsiaukštinusį — ateinančių 
švenčių proga turėtų būti sušvelnintas.

Mes, jaunimas, neturime jokios teisės 
spręsti, kodėl nelaimingieji neturėjo ge
resnio pasisekimo gyvenime. Mes neesa
me paskirti teisti kitų gyvenimo. Nega
lime nuspręsti, ar ką nors smerkti, jei 
nelaimingasis ir pats būtų aiškiai kaltas 
dėl savo vargo. Skautai ir skautės turi 
vieną teisę ir vieną pareigą, abi sujung
tas į vieną, — įvykdyti savo įžodį: tar
nauti artimui ir padėti vargstančiam. 
Kalėdų proga tai pareigai įvykdyti yra di
džiausia.

Vargas ir skurdas užėmė lūšnas, rūsius, 
požeminius butus, palėpes ir urvus. Bet 
skurdas yra paslaptingas: jis įsimetęs yra 
ir čia pat — prie gražaus palociaus, 
džiaugsmingoje draugijoje, čia pat, mūsų 
mokyklos suoluose, mūsų klasėje, mūsų 
draugovėse, mūsų skiltyse ir mūsų vie
netuose. Neieškokite nelaimingųjų, žvalgy
damiesi su žiūronais į tolius, širdingai pa
kelkite akį aplink save — ir rasite dau
gybę progų geriems darbams.

Kiekvienoje mokykloje yra keliasde- 
šimts berniukų ir mergaičių, labai blogai 
maitinamų, blogiausiai aprengiamų, netu
rinčių ne tik kuo persivilkti, bet ir iš viso 
yos pridengiančių savo jauną kūnelį. Ar 
nėra Tau, sesuo ir broli, progų peržiūrėti 
savo drabužius, baltinius ir apavą? Ar 
negali surasti priemonių sutvarkyti savo 
jnaitinimosi programą kitaip?

Kristaus nurodytas idealas yra, gal, la
bai toli. Ir jūs vieni pasaulio neapversite. 
Jei širdingai norėsite, jūs pasaulį pasuksi
te. Padėsite naują pagrindą žmonių san
tykiams, surasite naujų būdų ir naujų 
priemonių pagerinti visų mūsų krašto 
žmonių gerovei.

Reikia atminti, kad trupinius nuo savo 
stalo galime sulesinti paukščiams, šąlan
tiems lauke, ir drabužių likučius galime 
suvartoti dulkėms šluostyti. Žmonėms pa
dėti reikia daugiau ir garbingesnių būdų! 
Pagalbą ir paramą teikiant nereikia iškil
mių ir orkestrų, padedančių didinti netik
ro labdario darbus. Tik širdinga pastan
ga ir darbas, einąs iš pačios širdies, — 
yra verti gero žodžio, žodžio, kuris yra 
gyvas, nors nebūtų niekad tartas.

Išjudinkite rutiną ir parodykite, kad 
tūkstančius progų, kurių skautai ir skau
tės turi, jūs išnaudojote.

Tarkite galingu darbu žodį: mūsų že
mėje visiems geriau.

Kalėdos didi šventė!
Ant. Saulaitis.

Vienintelė tikra dovana 
yra dalis savęs.

EMERSONAS.
Kilniam žmogui turtingos 

dovanos nustoja vertės, jei 
dovanotojai neširdingi.

SHAKESPEARE'AS.
Ką, iš tiesų, reiškia žodis 

linksmumas? Tai reiškia pa
tenkintą sielą, skaisčią širdį, 
malonų, mylintį būdą, kuk
lumą ir labdarybę, kitų kilnų 
pripažinimą ir .kuklią nuo
monę apie save.

THACKERAY'AS.
Gerieji darbai yra vienin

teli laimingi darbai žmogaus 
gyvenime. SIDNEY'AS.

Jau Kalėdos čia pat. Jauni ir 
seni vienodai laukia švenčių, po
ilsio, džiaugsmo. Šiemet mūsų 
skaučių ir skautų šeima pergyve
no taip .daug gilių įspūdžių, prisi
rinko tokių gražių atsiminimų, kad 
gali tikrai smagia širdimi laukti 
švenčių.

Be to, mūsų skaičius auga, ir vis 
daugiau mergaičių ir berniukų 
ruošiasi skautiškai gyventi.

Mūsų kraštas eina pažangos ke
liu, ir jos priešakyje vėl sutiko bu
dėti mūsų Tautos Vadas Antanas 
Smetona, visų skautų mylimas 
Šefas.

Pasitikėjimas ir drąsa įkvepia 
mus, ir mes vėl pasiryštame sekti 
savo Šefą darbais ir gyvenimu.

Daug priežasčių tikėtis, kad šios 
Kalėdos bus vienos laimingiausių, 
bet ir mes patys galime prisidėti 
prie to, kad jos būtų visų laimin
giausios. Kaip tai suprasti? Mat, 
senas prityrimas mus moko, kad 
mūsų laimė ne nuo to pareina, 
kiek mes gauname, bet nuo 
to, kiek g e ro mes padarome 
kitiems žmonėms. Paklauskite 
savęs, kas jus daugiau džiugina, 
ar dovanos, kurias jūs gaunate, ar 
tos, kurias dovanojate kitiems. Tu
rėsite pripažinti, kad niekas nesu
kelia tokio laimės jausmo, kaip 
mūsų artimųjų blizgančios akys, 
draugo susižavėjimas gauta dova
nėle arba vargšo, kurį mes sušel
pėme, dėkingi žodžiai. Žinodami 
šitą nesugriaunamą tiesą, galime 
padaryti šias Kalėdas laimingiau
sias savo gyvenime. Ir ne tik 
mūsų gyvenime, bet ir visų tų gy
venime, kurie gyvena aplink 
mus.

Gal būt, vienas kitas pagalvos, 
kad jam, toli gražu, nepakanka iš
teklių šiam planui įvykdyti, bet 
aš užtikrinu, kad nėra nė vieno, 
kuris neturėtų reikalingų išteklių. 
Tik paklausykite!

Brangiausios dovanos yra tos, 
kurių negalima apmokėti pinigais, 
ir kurias tik mes patys galime do
vanoti. Štai sąrašėlis tokių do
vanų: '

* DOVANA MOKYTOJAMS, 
kurie kantriai taiso mūsų klaidas 
padeda mums lavintis, — nuošir
džios pastangos, punktualumas, 
mandagumas.

* DOVANA DRAUGAMS, ku
rie džiaugiasi mūsų džiaugsmais 
ir užstoja mus sunkiais laikais — 
kilnumas, ištikimybė, džentelme
niškumas.

* DOVANA BAŽNYČIAI, kuri 
padeda mums išlavinti savo būdą 
ir ruoštis garbingai gyventi su
augusiųjų gyvenimą — pagalba, 
pagarba, patarnavimas ir drąsa 
stovėti už tai, kas yra teisinga.

* DOVANA TĖVELIAMS, ku
rie nuo daug ko atsisako, kad ga
lėtų mus aprūpinti namais, moks
lu ir džiaugsmais — linksmumas, 
paklusnumas ir džiaugsminga pa
galba namuose.

* DOVANA VISUOMENEI, ku
rioje užimsime sau tinkamą vietą 
— pagarba ir patarnavimas..

* DOVANA NELAIMINGES- 
NIEMS už mus, kuriuos dažnai pa
mirštame, būdami užimti savimi 
ir savo reikalais — užuojauta ir 
geras skautiškas darbelis.

* DOVANA KIEKVIENAM, 
kurį sutinkame Kalėdų švenčių 
dienomis ir šiaip kasdien per vi
sus metus — šypsena, kilusi iš 
širdies.

Ir, pagaliau, DOVANA SAU — 
džiaugsmas, kurį jaučiame padarę 
kitą žmogų laimingą.

Štai dovanos, kurias aš patariu 
dovanoti Kalėdoms. Be abejo, jūs 
sugalvosite jų daug daugiau. Aš 
negalvoju, kad lengva dovanoti 
tokias dovanas, bet kiekvienas 
gali stengtis, ir, jeigu visa eilė 
mergaičių ir berniukų deda tas 
pačias pastangas, daug gali pasi
keisti. Skautiška dvasia gali įgy
vendinti taikos ir geros valios 
idėją žmonių tarpe.

Kalėdų proga iš naujo pasišvęs- 
kime savo idealams ir įrodykime, 
kad skautybės dvasia gyvena mū
sų širdyse.

■ 471
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Senis Urbonas stovėjo prieš savo
trobos duris, rūkė pypkę ir žiūrėjo į 
kelią.

— Petreli, — sušuko jis staigiai, — 
pažiūrėk, kas ten ateina?

Petrelis pribėgo prie senelio ir, iš
sigandęs, atsakė:

— Tai kaimo seniūnas, seneli. 
Juozas jį man parodė, kada buvom 
turguj, — ir berniukas įbėgo į tro
bą, nes buvo nedrąsus ir nepratęs 
matyti svečių savo senelio namuose.

Tuo tarpu seniūnas priėjo prie Ur
bono, pasisveikino ir atsisėdo ant suo
lelio.

— Gražiai gyvenate, — pradėjo 
seniūnas, — viskas tvarkinga ir 
švaru. ’

- Senelis taip pat atsisėdo.
— Dirbu, kiek galėdamas, — at

sakė trumpai ir pagalvojo: — Ko se
niūnas iš manęs nori?

Bet netrukus seniūnas viską pa
aiškino.

— Atėjau dėl Tamstos berniuko. 
Jis jau nebemažas; rodos, eina sep
tintus metus. Laikas jam lankyti 
mokyklą.

— Nereikia jam mokyklos, — at
sakė senis, — aš pats jį išmokysiu 
rašyti ir skaityti.

— Labai gerai, — pagyrė seniū
nas, — bet rašyti ir skaityti nepa
kanka. Mokykloje mokoma dar ki
tų dalykų.

— Kam Petrui kiti dalykai: jis po
nu nebus, iš čia niekur neis. Dirbs 
žemę, kaip aš ją kad dirbau.

— Bet ir Tamsta, mažas būdamas, 
mokeisi, — stengėsi įtikinti seniūnas.

— Dvi žiemas ėjau pas tokią da
vatką ir pakako visam amžiui.

— Dabar kitokie laikai, visi vai
kai mokosi mokykloje. Be to, Tams
tos Petras visai neturi draugų. Ne
sveika vaikui augti, kaip laukiniam.

— Ar Petras auga kaip laukinis? 
— įsikarščiavo Urbonas. — Ko jam 
trūksta? Ar aš jo nepriglaudžiau? 
Ar jis nepavalgęs ir neapsirengęs? 
Ten, tvarte, jis gimė, nelaimingesnis 
už ėriukus, kurie vos gimę šokinėja 
ir bliauna. Jeigu nebūčiau jo pasi
gailėjęs ...

Seniūnas pertraukė senelio kalbą.
— Mes visi žinome, ką Tamsta pa

darėte, mielas Urbonai, — visas kai
mas Tamstą giria, bet vaikas visvien 
turi eiti į mokyklą. Toks jau įstaty
mas. Dar gali kelias savaites pa
laukti, bet paskui pasirūpink Tams
ta, kad vaikas ateitų. Negražu būtų, 
jei tektų jį prievarta vesti.

Seniūnas atsikėlė, palinkėjo seniui 
labo vakaro ir nuėjo kaimo linkui.

Urbonas palydėjo jį iki vartų ir, grį
žęs, vėl atsisėdo ant suolo.

Tada Petrelis išlindo iš už trobos 
durų. Jo veidelis buvo išblyškęs ir 
krūtinė sunkiai kilnojosi.

— Seneli, — jis paklausė dreban
čiu balseliu, — ar teisybė, kad aš 
gimiau tvarte? Aš girdėjau, kaip 
Tamsta sakei seniūnui, kad aš gi
miau tvarte.

— Eikš čia, Petreli, — atsakė Ur
bonas ir paėmė berniuką už rankos.
— Aš tau turiu šį tą papasakoti, ko 
tu iki šiol nežinojai. Tai buvo se
niai, prieš šešeris metus. Vėjai laks
tė aplink trobą, nes artinosi žiema. 
Vieną tokį vakarą sėdėjau troboje ir 
išgirdau kažką beldžiantis. Atida
riau duris ir pamačiau moterį, įsisu
pusią į didelę skarą. Ji atrodė labai 
išvargusi ir prašė manęs leisti jai 
pernakvoti. Tu žinai, kad iki kai
mo dar geras gabalas kelio. Man pa
gailo moters, bet troboje nebuvo vie
tos. — Nežinau, kur Tamsta galėtu
mei pernakvoti, — pasakiau aš jai.
— Turiu maža vietos, o tvarte nepa
togu. — Leiskite pernakvoti tvarte,
— paprašė moteris. — Aš nebegaliu 
toliau eiti. — Tada aš leidau jai eiti 
į tvartą ir atnešiau švarių šiaudų, 
pieno ir duonos.

— Kitą rytą gimei tu, o tavo ma
mytė labai sirgo. Aš ją nuvežiau į 
kaimą pas Bogužienę, ir ten ji mirė. 
Tu palikai vienas, ir man buvo gai
la tavęs. Paėmiau tave pas save ir 
auginau kaip savo vaiką.

Urbonas baigė pasakoti ir paglos
tė Petrelio plaukus. Vaikas prisi
glaudė prie senelio ir ilgai tylėjo. 
Paskui giliai atsiduso ir sumurmėjo:
— Vargšė mamytė... Ji nakvojo 
tvarte.

Petriukas vis dėlto atėjo į mokyk
lą. Prieš keletą dienų senelis par
vežė porą gražių batukų, liepė Pet
riukui jais apsiauti ir nuvedė į mo
kyklą. Mokykla buvo gražiausias 
namas visame kaime, geltonai išda
žytas ir dviejų aukštų. Kada sene
lis ir Petriukas įėjo, pamokos jau 
buvo prasidėjusios. Mokytojas kaž
ką rašė juodoje lentoje, o vaikai sė
dėjo suglaudę ausis.

— Sėskis, vaike, — pasakė moky
tojas, — čia dar yra vietos. — Petriu
kas nedrąsiai atsisėdo, o senelis, pa
kalbėjęs su ponu mokytoju, išėjo.

Per visas pamokas Petriukas sėdė
jo kaip apglušęs. Mokiniai per per
traukas triukšmavo, šūkavo, pešėsi, 
bet Petriukas nesijudino iš vietos. 
Mokytojas jam davė sąsiuvinį ir pieš
tuką ir liepė rašyti brūkšnelius. Ber
niuko ranka neklausė, brūkšneliai iš
ėjo kreivi, netikę, ir, pagaliau, jis nu
stojo rašęs, ir tik didelėmis akimis 
žiūrėjo į visa, kas vyko klasėje.

Po pamokų ponas mokytojas pri
ėjo prie naujo mokinio, paėmė jį už 
rankos ir atsivedė prie stalo. Moky
tojas buvo jaunas, malonus žmogus, 
neseniai atkeltas į kaimą. Jis pa
klausė Petriuko:

— Pasakyk man savo vardą ir pa
vardę. Aš turiu juos įrašyti į šią 
knygą.

Nepakeldamas akių Petriukas at
sakė:

— Petras Urbonas.
— O kiek tau metų? Ar žinai?
— Šešeri, ant septintų, — atsakė 

berniukas vis dar nepakėlęs žvilgs
nio.

— O kur gimei, ar žinai? — klau
sė mokytojas toliau.

Petriukas truktelėjo. Jo veidas 
paraudo ir vėl išblyško.

Kiti mokiniai sekė pasikalbėjimą 
tarp mokytojo ir Petriuko, ir kada 
Petriukas nutilo, nežinodamas, ką at
sakyti, Bogužiukas sušuko: — Jis gi
mė tvarte. Mamytė man sakė.

Petriukas pakėlė išsigandusias akis 
į mokytoją ir tas pasakė: — Tvarkoj, 
Petrai. Gali bėgti namo.

Berniukas lėtais žingsniais išėjo iš 
klasės, ir visi vaikai išėjo paskui jį.

— Me, me, ožy, ožy, — pasigirdo 
dešinėje ir kairėje. — Ožy, ožy, — 
suskambėjo priešakyje ir užpakalyje.

Tada Petriukas ėmė bėgti, ir jis 
bėgo, kaip niekuomet gyvenime ne-. 
buvo bėgęs. Berniukai paliko toli 
užpakalyje, o jis vis dar bėgo, kaip 
pikto vejamas.

Jeigu Petriukas iki tol buvo ne
drąsus ir tylus, jis mokykloje tapo 
dar nedrąsesnis ir tylesnis. Pamo
kas jis mėgdavo ir visuomet steng
davosi viską išmokti, bet kai per
trauka ateidavo, jis nežinodavo, ką 
veikti. Mokiniai, sužinoję, kad jis 
gimė tvarte, jį nuolat erzino ir va-
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‘Kalėdą SOMžįis
Ne apie tą Kalėdų Senelį jums 

papasakosiu, kurio mes visi taip 
laukiam, kuris tiek daug dovanė
lių mums atneša, ne.

Tai yra liūdnas atsitikimas, ku
rio niekada negaliu pamiršti.

Vienų metų mudvi su sesute 
Čėse labai nekantriai laukėm Ka
lėdų, o labiausia senelio su dova
nomis, nes mamytė sakė, kad šie- 
met atneš daug gražių knygelių su 
paveikslėliais.

Kūčios. Tiek daug darbo turi 
visi. Moters net prisėsti per die
nų negavo. Gi lauke nepaprasta 
pusnis, nieko nematyt, vien tik 
sniegas ir sniegas.

dino ožiu. Net mergaitės mekendavo 
jam praeinant, bet visuomet taip, 
kad mokytojas nieko negalėtų girdėti.

Taip Petriukas kentėdavo, ir jam 
būdavo taip kartu gerklėje, kad jis 
vos susilaikydavo neverkęs.

Atėjo šalta žiemos diena. Laukai 
užsnigo, ir langeliai užšalo ledo gė
lėmis.

— Ar negalėčiau šiandien neiti į 
mokyklą, — svajojo Petriukas. — 
Pasakyčiau viską seneliui ir neičiau.

Bet ar jis galėjo viską papasakoti? 
Ar tai neatrodytų, kad jis nedėkin
gas? Ne, geriau jis eis į mokyklą ir 
kentės.

Paėmęs savo knygas ir atsisveiki
nęs su seneliu, Petriukas, kaip pa
prastai, nubėgo keliu į mokyklą.

Mokykloje tik dalis vaikų susirin
ko, ir Petriukas nudžiugo pastebėjęs, 
kad Bogužiuko taip pat nebuvo.

Prasidėjo pamokos, vaikai rašė, 
skaitė, skaičiavo. Paskui atėjo ku
nigėlis, kurio Petriukas visuomet 
mielai klausydavo, ir ėmė pasakoti 
apie Kūčias.

— Tokią pat žiemos dieną, kaip 
šiandien, — kalbėjo kunigas, — Šv. 
Juozapas ir Marija, Dievo Motina, 
keliavo į Betliejų, kadangi karalius 
buvo taip įsakęs. Kelias buvo toli
mas ir Marija labai išvargusi. Tada 
Šv. Juozapas ėmė ieškoti pastogės 
miestelyje, bet viskas buvo užimta, ir 
Šv. Juozapas labai nusiminė. Užėjęs 
į paskutinius namus, Šv. Juozapas 
vėl paprašė nakvynės, bėt ir ten vis
kas buvo užimta. Bet šeimininkui 
pagailo Marijos, ir jis nuvedė ją į 
tvartą, kur stovėjo jautis ir kur Šv. 
Juozapas nuvedė savo asiliuką. Ma
rija džiaugėsi, galėdama pasilsėti, ir 
Šv. Juozapas atnešė jai šiaudų guo
liui.

— Ir tą naktį, vaikai, įvyko di

Jau Čėsytei ir ašarėlė nuriedėjo 
per skruostų, kad senelis gali ne
ateiti per tokį orų, bet mamytė su
ramino.

Vakaras. Eglutė jau papuošta, 
neleidžia akių atitraukti, laukiam, 
kada visi susės Kūčių valgyti ir 
galėsim uždegti žvakeles.

Jau mamytė pakvietė visus prie 
stalo. Tėvelis, kaip visada, sukal
bėjo maldų ir sėdo laužyti plotkų. 
Tik kažkas pabeldė į duris. Cėsė 
tuoj sušuko, kad jau senelis at
eina. Tėvelis tuojau pasiuntė tar
naitę atidaryti duris ir įleisti.

Atidarė. Į trobų vos įėjo senas 
senas senelis, visas susnigtas, su
šalęs. Virpančiom lūpom vos išta
rė pagarbinimo žodžius ir susmu
ko asloje. Visi subėgome aplink. 
Tėvelis, padedamas kitų, paėmė,

džiausias stebuklas pasaulyje, nes 
ten, tvartelyje, gimė Jėzus Kristus, 
mūsų Išganytojas. Jis gimė vargin
gas, ir Jo Motina padėjo Jį į ėdžias 
ir apklojo Jį, kad Jis nesušaltų. Bet 
aukštai danguje, virš tvarto, švietė 
šviesi, žėrinti žvaigždė ir pranešė pa
sauliui, kad Dievo Sūnus gimė. Ir 
piemenys atėjo ir meldėsi Jam . ..

Iki šios vietos kunigas buvo pasa
kojęs, kada Petriukas uždengė veidą 
rankomis ir balsiai pravirko.

— Neteisybė, neteisybė, — jis kuk
čiojo. — Jis negalėjo gimti tvarte.

— Kas yra tau? — paklausė ku
nigas ir priėjo prie verkiančio vaiko.
— Ko taip verki?

Bet Petriukas negalėjo kalbėti. 
Ašaros vis labiau ir labiau veržėsi iš 
jo akių, lyg jis norėtų visą skaudan
čią širdį išverkti.

Tada kunigas išvedė Petriuką iš 
klasės ir mokytojo kambaryje malo
niai su juo pakalbėjo. Ir Petriukas, 
vis dar verkdamas ir kukčiodamas, 
papasakojo, kaip vaikai iš jo juokėsi 
ir kaip jis manęs, kad esą gėda gimti 
tvarte. *

— Daug vaikų gimsta vargingai,
— paaiškino kunigas rimtai, — bet 
niekas nebuvo toks vargšas, kaip mū
sų Išganytojas. Ir tas įvyko tam, 
kad mes žinotume, jog nėra gėda būti 
vargšu. Ar tu tą supranti, Petrai? 
Jis mus taip mylėjo, kad nusižemino 
ir gimė tvartelyje. Ar tai ne gražu?

Petriukas nusišluostė ašaras ir go
džiai klausėsi kunigo žodžių, kurių 
kiekvienas jam atrodė gražų gra
žiausias. Visas skausmas, visa gėda 
paskendo didelėje laimėje, didelia
me džiaugsme. Pakelta galvute vai
kas grįžo į klasę ir po pamokų links
mas bėgo namo.

Niekam Kūčios nebuvo tokios gra
žios, kaip Urbonų Petriukui. 

paguldė lovoje, nuvilko didžiumų 
skarmalų, liepė atnešti sniego ir 
pradėjo trinti rankas ir kojas, nes 
buvo nušalę. Atgaivinę pasodino 
prie šilto pečiaus ir paklausė, ko
dėl tokiam ore ir taip vėlai vaikš
čioja. Senelis nusibraukė nušalu
sia ranka ašaras ir pradėjo pasa
koti.

Gyvenau anoj pusėj girios, pas 
jaunesnę savo seserį našlę. Netur
tinga ir ji, vargšė. Geri žmonės 
aprūpindavo maistu. Manėm taip 
tyliai ir Kalėdų sulauksim. Bet ne
tikėtai iš kalėjimo grįžo jos na- 
bašninko vyro brolis, jau daug kar
tų baustas už visokias nedorybes. 
Buvo jau girtas. Pradėjo tuojau 
viską daužyt. Seseriai sudraudus, 
į jų metė geležiniu puodu. Vargšė 
kraujais apsipylusi kažin kur iš
bėgo. Mane gi nutvėręs išstūmė 
laukan ir įgrųsino daugiau neper
žengti tos trobos slenksčio.

Ėjau nežinodamas kur. Vėjas 
draskė mano menkus skarmalus, 
vėjas nešė sniegų į akis, nors ir 
taip jau neprimatau. Bet labiausia 
sopėjo širdis dėl vargšės sesers li
kimo. Paklydau girioje, tik neži
nau kokiu stebuklu išėjęs, pama
čiau šviesų ir atėjau čia. Manau, 
geri žmonės, neišvarysit manęs 
šiąnakt.

Visi buvom labai sugraudinti se
nelio pasakojimu. Tėvelis pasakė: 
„Tave Dievas atsiuntė pas mus šių 
šventų naktį, tai galėsi ir pasi
likti“. Senelis nežinojo kaip dė
koti.

Visi nuėjom kūčių valgyti, bet 
man vis stovėjo akyse sukruvinta 
moteris, klaidžiojanti pusnyje.

Dabar jau nelaukiau Kalėdų se
nelio, nes pamačiau, kiek daug yra 
nelaimingų žmonių, kurie neturi 
net kur prisiglausti.

Pati sau pasižadėjau gautas tas 
Kalėdas dovanas atiduoti varg
šams.

Laukų dėdienė.
t.

KALĖDŲ DOVANOS
VAIKAMS IR P AAU GELIAMS:

1. Skautu Aido prenumerata 1939 metams, 
priedas — gražus didelis kišeninis ka
lendorius (prenumeratą užsakyti da
bar).

2. Naujausia knyga Skautybė Mergaitėms, 
tikras mergaičių gyvenimo vadovėlis; 
daug iliustracijų; kaštuoja Lt 3,50.

3. Nepaprasta knyga Skautybė Berniu
kams — gerų piliečių vadovėlis; dabar 
kaštuoja tik Lt 1,75.
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i.
Prieš daug, daug metų mažoji laumė 

išbėgo į šaltąjį pasaulį:7 ji buvo maža mer
gytė, vardu Onutė.

Kai ji dar buvo visai mažas kūdikis, 
kažkas ją padėjo šalia kelio, įvituriavęs į 
seną skarą. Tuo keliu važiavo cirkas. Vie
na iš moterų, dirbančių tame cirke, pa
žvelgė per vežimo langą.

— Ana, žiūrėk, — tarė ji savo vyrui, 
— tenai guli dar pakankamai gera skara.

Jis buvo laukinių žvėrių tramdytojas, 
o ji gyvačių kerėtoja. Jis sulaikė vežimą 
ir ji iššoko, kad paimtų skarą.

— Čia yra mažas kūdikis, — sušuko ji, 
pakėlusi skarą.

— Palik, geriau, ten, kur radai, — ta
rė jos vyras. — Mums nereikia vargo.

Kūdikis buvo labai alkanas. Jis kišo 
mažus kumštelius į burnytę ir stengėsi 
juos čiulpti. Pastebėjęs, kad kumšteliai 
maistui netinka, jis ėmė verkti.

— Vargšelis, — tarė moteris. — Aš 
duosiu jam kiek šilto pieno. Jau temsta, 
ir niekas daugiau šiandien šiuo keliu ne
važiuos, todėl mes negalime jo čia palikti, 
kad jis sušaltų.

— Puiku, — pasakė jos vyras. — Da
ryk, kaip nori. Tik, kad jis nebūtų mums 
sunkenybė. Aš nemėgstu vaikų.

Jis buvo lengvai sukalbamas žmogus ir 
tesirūpino savo liūtais.

Moteris įkėlė kūdikį į vežimą ir davė 
jam kiek pieno. Kūdikis buvo labai pa
tenkintas gavęs pieno ir, jusdamas šilimą, 
pradėjo moters rankose spurdėti. Moteris 
dar nebuvo laikiusi savo rankose kito gy
vo padaro, kaip tik gyvates. Jos buvo 
šaltos ir visai nemeilios. Ji pažvelgė į kū
dikio veidelį. Jis atidarė akutes, jai pa
mirkčiojo, patenkintas šyptelėjo ir prisi
glaudė prie jos. Moteris pasilenkė ir pa
bučiavo.

— Įdomu, kieno yra šis kūdikis? — 
paklausė ji pati savęs. — Kas galėjo būti 
tiek žiaurus palikti šią mažą būtybę šal
tyje; aš juo rūpinsiuos.

Ji buvo iš tų moterų, kurios visada 
daro tai, ką pasako. Taigi, kūdikis (buvo 
maža mergytė ir jie ją vadino Onute) ke
liavo kartu su cirku. Nieks jos neskriau
dė, ir netrukus ji su visais susigyveno.

n.
Kai Onutė buvo dar labai maža, jai 

buvo gera. Moteris buvo jai meili. Nors ir 
vargingai gyveno, bet nebuvo nelaiminga. 
Ji žaisdavo su mažu liūtuku, o jis buvo 
gražus gyvulėlis ir žaisdavo su ja, kaip ir 
šunelis. Retkarčiais juokdarys Jokūbas 
papasakodavo jai juokingų pasakų, o kai 
kurie vaidintojai ją lepino. Naktimis Onu
tė miegodavo lopšy.

Tačiau cirko savininkas, p. Jonkaitis, 
nebuvo labai malonus žmogus. Jis ilgą 
laiką pyko dėl kūdikio buvimo cirke, bet 
moteris pasakė, kad jei jai nebus leista 
rūpintis Onute, ji cirką apleisianti. P. 
Jonkaitis nenorėjo jos nustoti. Gyvačių 
kerėtoją surasti nelengvas daiktas. Ne
daug kas nori užsiimti gyvačių kerėjimu. 
Na, tai ir leido kūdikiui likti cirke.

Tai buvo tada^ kai Onutė buvo dar vi
sai mažutė. Bet vieną dieną gyvatė įkan
do moters ranką. Kai gyvatė įkanda, tai 
sunku nuo jos atsikratyti. Moters vyras 
jėga turėjo atplėšti gyvatę nuo žmonos 
rankų. Kadangi gyvatė nebuvo iš nuodin
gųjų, o moteris nemėgo niekais rūpintis, 
tai į žaizdą nekreipė dėmesio. Žaizda už- 
siteršė, įvyko kraujo užkrėtimas, ir, paga
liau, moteris mirė.

Vargšė Onutė nustojo geriausios drau
gės ir globėjos. Juokdarys Jokūbas persi
kėlė į didesnį cirką, o kiti nebebuvo jau 
taip jai meilūs. Onutė pasijuto vieniša. 
Niekas ja labai nesirūpino. Net ir liūtu-

KALĖDŲ 
LAUMĖ

kas gerokai paūgėjo, ir žaisti su juo bu
vo jau pavojinga.

Žvėrių tramdytojas Onutę pasiliko su 
savim. Jis nebuvo blogas žmogus, tik ne
mėgo rūpintis vaikais. Jis, bijodamas, kad 
Onutė netaptų jam sunkenybe, norėjo ją 
pasiųsti į amatų mokyklą.

Kartą jis kalbėjo su p. Jonkaičiu jos 
reikalais.

— Ko erzintis? — pasakė cirko savi
ninkas. — Man vistiek, ar jūs ja rūpina
tės, ar ne. Bet jei ją užlaikote, kodėl ne
turėti iš jos naudos. Paprašykite Nitos, 
kad pamokytų ją šokti. Ji jau pakankamai 
paūgėjo ir gali dalyvauti vaidinimuose. 
Žmonės mėgsta žiūrėti vaikus vaidinant.

Tramdytojas suprato, kad tuo jis ga
lės dar kiek uždirbti. Onutė buvo graži 
mergaitė, aprengta gražiais drabužiais, at
rodys puikiai.

Nitą buvo jo pagelbininkė. Jis, kol ne- 
pastorėjo, buvo šokėjas. Ji pradžioje mur
mėjo dėl naujo darbo.

— Išmokykite ją šokti, ir tai greičiau, 
— pasakė jis — Už jūsų triūsą bus at
lyginta.

m.
Išgirdusi, kad ją mokys šokti, Onutė 

nudžiugo. Ji buvo linksma mergaitė ir, 
girdėdama muziką, mėgo judėti. Tačiau 
Nitą griežtai ėmėsi darbo. Keturias va
landas kamuodavo ją įvairiais pratimais, 
kol Onutė visai pavargdavo. Dažnai ji 
pradėdavo verkti iš skausmo ir nuovargio 
dar pamokai nepasibaigus. Dar netaip bū
tų bloga, jei ji būtų soti, tačiau jos valgiu 
niekas nesirūpino: dažniausiai ji valgė tą, 
kas likdavo nuo suaugusiųjų.

Ji buvo gabi mergaitė, ir mokslas jai 
sekėsi. Po kiek laiko ji jau galėjo cirke 
vaidinti.

Pirmą kartą, po žvėrių tramdytojo 
žmonos mirties, jos plaukai buvo gražiai 
sušukuoti ir apie galvutę sudėti. Ant 
kaktos buvo uždėta blizganti žvaigždė. Ji 
buvo aprengta purpurine suknele, sidabri
niais batukais. Rankose ji laikė sidabrinę 
lazdelę taip pat su žvaigžde.

Ji mėgo gražiuosius drabužius, nes jos 
kasdieniai buvo daromi iš suplyšusių su
augusių drabužių. Ji buvo labai paten
kinta savo aprėdu ir todėl stengėsi pada
ryti visa kiek galint geriau. Cirko lanky
tojai buvo labai patenkinti mažute artiste. 
Onutė taip pat buvo laiminga, kai vaikai 
plojo prašydami, kad ji dar pašoktų.

Tačiau šokiai mažai silpnai mergaitei 
buvo nelengvas darbas. Kai pasibaigdavo 
vaidinimas, ji būdavo labai labai pavar
gusi. P. Jonkaitis visad murmėjo, kad jos 
paskutinieji šokiai nebūdavo labai gerai 
atliekami.

Onutė bijojo p. Jonkaičio. Jis buvo 
aukšto ūgio, raudonu veidu ir rankomis 
vyras, mėgstąs bartis. Gal būt jis nebuvo 
toks blogas, bet mažajai šokėjai jis atrodė 
baisus.

Onutė tapo labai nelaiminga. Ji, blogai 
maitinama ir sunkiai dirbdama, labai silp
nėjo. Vietoje to, kad šokiai jai būtų malo
nūs, jie tapo jai sunkiu darbu; kasdien 
vis sunkesniu ir sunkesniu.

Dažnai, vaidinimui pasibaigus, Onutė 
nusivilkdavo savo gražiuosius drabužėlius 
ir, įlipusi į savo lovutę, susimąstydavo, 
kodėl p. Jonkaitis vis nepatenkintas.

Vaidinimo metu ji dažnai matydavo 
linksmas mažas mergytes, čiauškinčias su 
savo motinomis ir tėvais. Ji galvojo apie 
jų gyvenimą ir apie tai, ką reiškia turėti 

tėvą ir motiną, brolius ir seseris. Daugu
mas vaikų atrodė linksmi ir patenkinti. Jie 
juokdavosi ją išvydę ir plodavo delnais 
kiek tik jėgų turėjo. Kaip vargšė' vaidin
toja norėjo juos pažinti.

IV.
Kalėdų išvakarėse cirkas nutarė su

ruošti didžiulį pasirodymą. Visi dirbo, kad 
tinkamai pasiruoštų. Liūtai ir lokiai buvo 
sušukuoti. Narveliai buvo išvalyti ir bliz
gėjo, net ir gyvatės buvo išmaudytos.

Onutė turėjo būti Kalėdų laume. Ji 
gavo naujus drabužius. Jie buvo papuošti 
sidabrine šerkšna. Jos plaukai taip pat. 
Taip pasipuošus ji atrodė kaip snieguole. 
Ji turėjo smarkiai dirbti, nes savininkas 
norėjo, kad ji pašoktų kelis naujus šokius.

P. Jonkaitis buvo piktas. Jis visad bū
davo piktas, kai turėdavo daug darbo. Be 
to, jis buvo pavargęs ir jo naujieji batai, 
kuriuos jis pirko, kad gražiau atrodytų, 
spaudė jo kojas. Jis įspėjo Onutę, kad jis 
labai supyksiąs, jei ji nešoksianti geriau.

Ji tapo labai nervuota ir taip smarkiai 
dirbo, kad dar prieš prasidedant vaidini
mui buvo visai pavargusi.

Kaip ji gražiai atrodė savo blizgan
čiuose drabužiuose, kai pirštų galiukais 
įbėgo į sceną. Vaikai patenkinti plojo. 
Maža mergytė net sušuko: .

—• O, tu malonioji Kalėdų laume.
Onutė tai nugirdo ir nusišypsojo, bet 

ji buvo labai pavargus. Ji jautė, kad ji tik 
šiaip taip galėjo šokti. Kai atėjo vaidini
mo galas, mažutė laumė juto, labai blogai 
šokanti. Ji žinojo, kad p. Jonkaitis ja ne
patenkintas. Ji matė, kaip jo veidas vis 
labiau raudo ir raudo. Net ir liūtų tram
dytojas pasakė, kad ji daranti vaidinimui 
gėdą. Ji vos galėjo sulaikyti ašaras.

Pagaliau ji baigė šokti ir kiek galėda
ma greičiau apleido sceną. Ji jautė ne
galinti susitikti su vaidintojais. Ji norėjo 
kur nors pabėgti, vis tiek kur. Kai niekas 
jos nežiūrėjo, ji pakėlė palapinės kraštą 
ir pabėgo. Buvo labai šalta, viską dengė 
šalna.

Prie cirko sfovėjo keli automobiliai, 
laukdami vaikų, kad juos parvežtų į na
mus. Onutė visad galvodavo apie tuos 
namus. Ji slinko pro tuos automobilius. 
Kai kuriuose buvo uniformuoti šoferiai. 
Onutė pasiekė paskutinę mašiną. Viduje 
atrodė malonu ir šilta. Užpakalyje buvo 
dėžė daiktams sudėti. Onutė įlipo ir pa
sislėpė dėžėje. Ji norėjo, kad automobilis 
išvežtų ją į platųjį pasaulį, kurio ji dar 
nematė. v

V.
Žiūrovai apleido didžiąją palapinę. Jie 

buvo patenkinti ir laimingi. Automobiliai 
prisipildė ir nuvažiavo. Onutė girdėjo vai
kų balsus.

— Liūtai buvo puikūs, ar netiesa, ma
myte?

—• Man labiausiai patiko Kalėdų laumė.
— Ar tai tikrai Kalėdų laumė? Ji taip 

atrodė.
—1 Lipkit greičiau į mašiną, nes šalta.
Onutė girdėjo, kaip jie sulipo į maši

ną. Motoras pradėjo veikti ir automobilis 
pajudėjo.

Buvo šalta ir keista kelionė mažutei 
laumei. Medžiai, rodos, tik lėkė pro šalį. 
Onutė bijojo. Ji dar niekad nevažiavo 
automobiliu ir greitas važiavimas ją džiu
gino. Jai atrodė, lyg ji skristų užburtame 
vežime. Tačiau baimė nugalėjo. Kur ji 
važiavo? Kas atsitiks, kai mašina sustos 
ir ją ras? Ar jie vėl grąžins ją p. Jon- 
kaičiui.

Pagaliau prie didelių namų automobilis 
sustojo. Išlipo tėvas su motina ir berniu
kas su mergaite. Jie greit, užlipo laipte
liais ir įbėgo į namus.

Onutė ramiai išlipo ir pasislėpė už di- 
(Tęsinys 492 pslp.).
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Skyrių tvarko —

Kiekvieną vakarą šimtai mergaičių 
nuoširdžiai pasižada: „Nuo ryt, nuo ryt 
aš tikrai būsiu gera ir pavyzdinga“.

Deja, kol kas dar niekas nesiskun
dė, kad pasauly būtų atsiradę per daug 
tų gerųjų ir pavyzdingųjų mergaičių.

Nes pasižadėti ir norėti, nors ii’ nuo
širdžių nuoširdžiausiai, yra viena, o 
būti, ištesėti tai, ką ketini — visai, vi
sai kas kita.

„Oi, kad tik kaip nors šį sykį lai
mingai“, dūsauji prieš lemiamąjį vo
kiečių kalbos rašomąjį. „Kitą trimestrą 
kalsiu visas „vortfolges“ nuo aušros 
iki vidurnakčio; gulsiu ir kelsiu su vo
kiškąja gramatika“.

Bet ateina kito trimestro galas ir tu 
vėl: „kad tik šį sykį... o kitą trimestrą, 
tai...“

Jau greit Kalėdos. Atostogos! Mie
los, ilgos atostogos! Ko tik per jas ne
padarysi! Ir pamokas paruoši (ak, taip 
puikiai, kad visa klasė choru išsižios, 
kai net neatsikvėpdama imsi berti vi
sus teoremų išrodinėjimus); perskai
tysi visus Vaižganto „Pragiedrulius“, 
Šatrijos Raganos raštus ir Lazdynų Pe
lėdos, ir iš naujosios literatūros... (ot 
akis pastatys „lietuvninkas“!); nusi- 
megsi čiuožyklai megstuką ii' piršti
nes, mamai dovanų priegalvėlį išsiusi. 
Ir kiek bus laiko rogutėmis važinėtis, 
aplankyti drauges; gal dar kur pas dė
dę į kaimą nuvažiuosi!

Atkeliauja snieguotas Kalėdų senis, 
nešdamas didžiajam savo maiše atosto
gas, ir tu, „linksmų švenčių“ prilinkė- 
jusi visai klasei, stveries už „Pragie
drulių“, megstuko, priegalvėlio, rogu
čių... Viešpatie! Juo toliau, tuo aiškiau, 
kad vien tik megstukas užims visas 
atostogas, o visa kita...

Pražingsniuoja Trys Karaliai. Tu 
kankinės veidu grįžti „į mokslus“ ir 
prieš geometriją maldauji pirmąją mo
kinę: „Širdele, būk žmogus, pasufle
ruok“.

„Kaip čia tos atostogos ir prabėgo?“ 
griaužies apie nė neperverstus „Pragie
drulius“ ir Pelėdą, liūdnai dūmodama 
„Buvo tiek gerų projektų, gerų norų! 
Ir megstuko, ir to beveik visa nugara 
liko. A, tiktai!“

Tu, aišku, dar man galėtum papa
sakoti, kaip kažkada, perskaičius kny
gą apie Egiptą, troškai būtinai ten nu
keliauti, ir norėjai, nors ir per kelio- 
liką metų susitaupyti reikalingą kelio-

Geri norai
nei sumą. Buvai net taupymui dėžutę 
įsitaisius, bet paskum... Paskum vieną 
kartą draugininke taip gražiai kalbėjo 
apie dovaną mamytei ir tu pagalvojai: 
„Vaikiškumas, tas mano Egiptas. Ot, 
taupau ir nuperku mamai...“ Ir galų 
gale gegužės mėnesio pirmąjį šeštadie
nį ėjai pas tėtę ir sakei: „Tu žinai, tė
te, ryt Motinos diena. Aš norėčiau ma
mytei ką nors nupirkti. Gal galėtum 
man pinigų duoti“.

Po „Egipto“ sekė sąskaitų vedimas, 
nes tu norėjau sužinoti: „Nesuprantu, 
kur tie pinigai ir nykti gali? Kasdien 
iki cento užrašinėsiu išlaidas“.

Visą savaitę buvo įrašomos išlaidos 
cento tikslumu. Bet vieną dieną tu no
rėjai miego, rytojaus dieną neatsiminei, 
kiek kaštavo anas juodraštis; galų gale 
nutarei, kad nėra reikalo gaišti su tais 
niekais, geriau kas rytą skirti 15 minu
čių gimnastikai.

Bet tos penkiolika minučių gimnas
tikai liūdnai baigė savo dieneles taip 
pat, kaip ir kasdieninė valanda muzi
kai, kaip kasdieninės keturios valan
dos pamokų ruošimui, kaip, kaip dau
gybė, daugybė puikiausių norų, tvir
čiausių pasiryžimų, naujausių, geriau
sių minčių... likusių tik norais, pasiry
žimais, mintimis.

Nes ir norai ir pasiryžimai yra tik
rai geri ir puikūs, kai jie įvykdyti. Tą 
tu juk žinai.

Bet kodėl tie geri norai paprastai 
taip baisiai sunkiai keičiasi į gerus 
darbus?

Dažnai, kad apskritai nežinai, bent 
aiškiai, ryškiai nesupranti, ko nori.

„Nuo ryt aš būsiu gera mergaitė“, 
pasiryžti vakare, grauždamasi dėl šios 
dienos. O kas, tavo nuomone, tą gera 
mergaitė? Kaip tu kitą vakarą, visą 
popietę išbuvusi ligoninėje, lankydama 
draugę, bet neparuošusi nė vienos pa
mokos, galėsi nustatyti, ar šią dieną 
buvai gera mergaitė, ar ne?

Arba vėl. Buvai kine ir susižavė
jai dainuojančia, šokančia, besišypsan
čia, sakykim, Dina Durbin.

„Aš būsiu tokia, kaip ji“, apreiški 
grįžusi namo.

„Ak! Tai gal nuo ryt tapsi baleri
na ir savo keptos lydekos balsu imsi 
traukti arijas?“ plyšta juokais sesuo.

stud, skautė R. Skipitytė.

Ne, ne, taip tu nemanei. Bet... bet 
svarbiausia, tu nežinai, kas tau tikrai 
artistėje patiko, kuo tu norėtum sekti.

Aišku, sunku, kad noras virstų dar
bu, jei, apskritai, nežinai, ko nori.

Bet jei ir aiškiai, ryškiai savo norą 
įsivaizduotum, galvok, ar verta jį vyk
dyti. Jei gali, tarkis su kuo vyresniu, 
prityrusiu. O jei pati nusprendi tą 
„verta“ ar „neverta“, neužmiršk, 1) 
kad rytojaus diena, kaip ir šiandien, 
teturės tik 24 valandas (Kalėdų atosto
gos tik 2 savaites), 2) kad negali į šalį 
mesti kitų, jau įpusėtų savo darbų, 
3) (tikiu, to tu niekad nepamiršti) kad, 
pav., nusprendusi kasdien po 3 valan
das skambinti gamas, pagalvosi apie 
namiškius, kuriems tavo muzikiniai 
pasiryžimai gali įvaryti jei ne chroniš
ką galvos skaudėjimą, tai mažiausiai 
gilią neapykantą visiems muzikams 
nuo Bacho iki Gruodžio imtinai.

Žodžiu, savo norus priderinsi prie 
esamų sąlygų, prie kitų žmonių.

Bet jei jau tikrai žinai, ko nori, jei 
aiškiai supranti, kad tas noras vertas 
darbo ir pasiryžimo, tada pasišauk sa
vo panelę Valią į talką, ir, gali lyti ak
menaičiais, gali prigesti saulė, ar kurią 
naktį mėnuo užmiršti užtekėti (jų rei
kalas!), tu gi nė nežvilgterėji į visas 
kliūtis kliūteles, dirbi atkakliai, dantis 
sukandusi, kol tavo geras noras virsta 
darbu.

Kažkoks išmintingas ponas yra pa
sakęs: „Tikroji drąsa yra sąžiningai ir 
linksmai nešti kasdieninių rūpesčių 
naštą“.

Tą tu gali patvirtinti, kai rytą, šiek 
tiek nedamiegojusi, sučirškus žadintu
vui šoki iš šiltos lovos ir prausies le
diniu vandeniu. Tikrai, reikia drąsos!

Kai draugei pasiūlius „Eikim į ki
ną“ gali visai linksmai atsakyti: „Dė
kui, širdele. Turiu dar suvesti sąskai
tas su panele Lingua latina“. Ir neini. 
O ypač, jei draugė ima iš tavęs šaipy
tis: „tik nepersikalk! nepersimokyk. 
Profesoriau!“ Reikia drąsos.

Kada vienas, nors ir smulkus no- 
riukas tavo valia virs darbu, kitą pa
siryžimą įvykdyti bus jau daug leng
viau. „Jei aš galėjau išmokti tą nuobo
dybę lotynų, kaip dabar imsiu ir ne
parašysiu to laiško tetai. Parašysiu ir 
baigta!“

Ir parašysi. Nes tu imi tikėti sau, 
nes tu jau tiki sau. Ir kiti tau tikės.

Laimutė.
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Skaučių saliutas
Sveikindamasi skautė pakelia 

dešiniąją ranką sulig petim, atsu
ka delną į priešakį, uždeda nykštį 
ant mažojo pirščiuko ir ištiesia li
kusius pirštus.

Tai skautės sveikinimosi būdas, 
arba saliutas.

Jei ranka pakelta sulig petim, 
sveikinimasis vadinamas pusiau 
saliutu, jei ranka siekia kepurai
tės kraštą, turime pilną saliutą, ir, 
pagaliau, jei ranka ištiesta alkū
nėje aukščiau galvos, saliutas va
dinamas didžiuoju.

Trys ištiestieji pirštai (kaip rū
telės lapeliai) primena skautei jos 
duotuosius tris įžadus:

1) tarnauti Dievui ir Tėvynei,
2) padėti artimui ir
3) vykdyti skaučių įstatus.
Skautė, sutikusi kitą skautę, 

sveikinasi pusiau saliutu. Vėlia
vą, tautos himną ir aukštuosius 
svečius skautė pagerbia didžiuoju 
saliutu. Bažnyčioje stovima ra
miai.

Žygiuodamos skiltimis arba 
draugovėmis, skautės nesaliutuo
ja ranka; taip pat nesaliutuoja 
ranka stovėdamos rikiuotėje ir 
klausydamos komandos ,,ramiai". 
Saliutuoja tiktai pareigininkės, ku
rios vadovauja skiltims arba drau
govėms. Išimtį sudaro didysis sa
liutas.

Sktn. A. Urbanavičiūtė.

Lietuvos skaučių istorijos bruožai 1930—1936 m.
(Tęsinys).

Visai nauja Lietuvos skaučių gyveni
mo era prasidėjo nuo 1930 metų, kada 
skaučių priešakyje, kaip vadė, atsistojo 
Vyr. sktn. S. Čiurlionienė. Tai ir buvo tas 
autoritetas, kurio iki to laiko skautės taip 
pasigedo. Bet nelengva buvo skautėms šį 
autoritetą įsigyti.

1930.IV.25-27 d. d. Kaune įvykusiame 
visuotiname brolijos vadų suvažiavime 
skautės savo atskirame posėdyje tarėsi dėl 
savarankiškesnio skaučių veikimo ir pa
darė šiuo klausimu keletą svarbių nuta
rimų. Svarbiausios to posėdžio rezoliuci
jos buvo šios:

1. Pavedama naujai išrinktam skaučių 
skyriui kuo greičiau padaryti reformą, kad 
jis galėtų dirbti savarankiškai, autonomiš
kai, duodamas L. S. S. statuto § 54 numa
tyta tvarka apyskaitas vyriausiam štabui 
(tuntuose — tuntui). Jei taip tvarkyti ne
pavyktų, skaučių skyrius įgaliojamas pra
vesti visišką skaučių organizacijos atsi
skyrimą.

2. Remiantis L. S. S. statuto § 7 pa
staba, skaučių skyrius vienbalsiai įgalio
jamas pakviesti skyriui vadovauti moterį 
iš visuomenės veikėjų tarpo.

3. Tunto skaučių skyriaus vedėją ski
ria tuntininkas, tvirtina skaučių skyriaus 
vadė.

Tautos Vadas domisi skaučių darbais.
(Ar ruoši rankdarbių Kalėdų švenčių metu dovanėlėms?). Fot. J. Miežlaiškis.

Išgirdusi komandą „pagarba 
dešinėn" arba „pagarba kairėn", 
skautė energingai pasuka galvą 
nurodyton pusėn. Nešamą pro ei
les vėliavą skautė lydi galvos ir 
iškeltos rankos pasukimu vėliavos 
pusėn.

Labai svarbu, išgirdus komandą 
„ramiai", gražiai laikytis; jei to 
nedarai, visa eilė atrodo pakriku
si ir netvarkinga.

Iš knygos
Skautybė Mergaitėms.

4. Į skautininkių laipsnius keliama tik 
skaučių skyriui pasiūlius.

5. Skaučių skyriaus siunčiamieji ir 
gaunamieji raštai registruojami tik skau
čių skyriaus raštinėje.

Kandidatėmis į Vyriausią Skautų Štabą 
išrinktos sktn. E. Barščiauskaitė ir sktn. 
O. Bradauskaitė. Į Skaučių skyrių kandi
datėmis išrinktos: F. Dičiūtė, O. Nakutytė, 
O. Ščiukaitė, A. Urbanavičiūtė, K. Bart- 
nikaitė, R. Stulgaitytė, S. Matulevičiūtė, 
G. Motuzaitė, L. Manumaitytė ir M. Viz
girdaitė.

Iš kitų atskiro skaučių skyriaus posė
džio darbų svarbesnieji buvo šie:

1. Pataisytas ir balsavimo keliu pri
imtas skaučių statuto projektas.

2. Iškeltas tautinės stovyklos klausi
mas ir išrinkta komisija, kuri šiuo reikalu 
rūpintųsi.

Ko trūkai — jau turi I
Seniai laukta ir reikalinga knyga
SKAUTYBĖ MERGAITĖMS jau išėjo. Knygą parašė skautybės įkūrėjas lordas 

R. Baden-Po wellis, iš anglų kalbos išvertė, sulietuvino ir papildė psktn. O. Saulaitienė.
SKAUTYBĖ MERGAITĖMS yra vadovėlis jaun. skautėms, skautėms, vyr. skau

tėms ir vadovėms.
Naujoji knyga yra 405 pslp., turi apie 250 paveikslų. įsigyk tuoj. Kaštuoja Lt 3,50.

3. Paskaityta skaučių skyriaus darbų 
apyskaita.

4. Padaryti pranešimai iš tuntų.
Šio posėdžio prezidiumo pirmininke 

buvo sktn. A. Šenbergienė, vicepirmininkė 
— O. Nakutytė ir sekretorė — sktn. O. 
Bradauskaitė.

Skaučių atžvilgiu suvažiavimas nutarė: 
Suvažiavimas paveda vyriausiam štabui 
remti Lietuvos skaučių pastangas jų stip
rėjimo ir savarankiškumo kryptimi. Vyr. 
štabas turi visus savo žygius dėl skaučių 
derinti su šio suvažiavimo skaučių sky
riaus nutarimais ir vyr. štabo skaučių sky
riaus pastangomis.

Vasarą, VI.23—VU.4 surengta II-ji
skaučių vadovių stovykla Karmėlavos 
miške. Dalyvavo joje 35 vadovės iš šių 
vietų: Kauno, Marijampolės, Lazdijų, Ky
bartų, Vilkaviškio, Giedraičių, Zarasų ir 
Telšių. Be to, dar viena skautininke iš 
Latvijos (Liepojaus lietuvaičių skaučių 
draugovės draugininke). Stovyklai vado
vavo vyr. sktn. E. Barščiauskaitė. Pašne
kesius laikė p. S. Čiurlionienė, p. O. Ma
šiotienė ir p. Ruginienė. Šioje stovykloje 
buvo teikiami vyresniškumo ir patyrimo 
laipsniai, surengtas skautininkių ir vyres
niųjų skaučių įžodis.

Liepos mėn. Il-je pusėje Lietuvos 
skaučių atstovė — psktn. O. Zemturytė 
dalyvavo tarptautinėje skaučių vadovių 
stovykloje Olandijoje.

1930 m. vyr. štabo skaučių skyriaus su
dėtyje buvo šios vadovės: 1. E. Barščiaus
kaitė — skyriaus vedėja, 2. E. Motuzaitė 
— adjutante, 3. S. Matulevičiūtė — sekre
torė, 4. F. Dičiūtė — vyresniųjų skaučių 
skyriaus vedėja, 5. A. Urbanavičiūtė — 
jaunesniųjų skaučių skyriaus vedėja, 6. L. 
Manumaitytė — užsienio skyriaus vedėja, 
7. K. Bartnikaitė — ūkio skyriaus vedėja.
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O MIELAS KRAŠTE!
KALNELIAI IR KLONIAI ŽALIUOJA KAIP ŠILKAS, 
UPELIAI VINGIUOTI TAIP NUOŠIRDŽIAI ŠNERA 
ČIA BROLIŲ LŪŠNELĖS IŠMĖTYTOS PILKOS — 
GYVENT ČIA IR DIRBTI, NET MIRTI TAIP GERA.
IŠEINI Į LAUKĄ — ARTOJAI SULINKĘ, — 
JIE SĖJA ČIA AUKSĄ IR PRAKAITA KARTU.
ČIA SESIŲ DARŽELIAI ŽIEDŲ DAUG SURINKĘ, 
TEBESKAMBA DAINOS VIRŠ LAUKO SUARTO.
O, MOTINA ŽEME! O, ŽEME, ARTOJŲ!
TU LAISVO LIETUVIO KRAUJU IŠMAITINTA. 
ČIA LAŠAS ANT LAŠO. ČIA KRAUJAS PO KOJŲ. 
BET SULTIMIS TAVO KRYŽIUOČIAI NEMINTA.

* LIETUVI, TU DARBO IR VARGO LIETUVI, 
KLAUSYK KĄ UPELIAI VINGIUODAMI ŠNERA: 
UŽ GIMTĄJĮ KRAŠTĄ, ŠVIESESNĮ JO BŪVĮ 
KOVOTI IR DIRBTI, NET MIRTI TAIP GERA.

Jonas Jakštas.

Senoji Pelerina
— Skruzdžių skilties dienoraš

tis. Data: 1937 m. gruodžio mėn. 
22 d., — skaitė Viktutė. — Kaip 
susitarusios, visos mūsų skilties 
skautės penktą valandą susirinko 
gimnazijoje ir atsinešė dovanų ne
turtingai šeimai, gyvenančiai Žy- 
go kieme. Susidarė nemažai: trys 
kilogramai miltų, pusantro kilo
gramo cukraus, metras dešros — 
naminės, — ją atnešė mūsų „se
sė dvarininkė" — dvi poros mote
riškų kojinių, suknelė, nosinių, 
moteriški marškiniai, tiesa, ir duo
nos kepalas. Prieš tai jau buvome 
apsirūpinusios eglaite, žvakidėmis 
ir žvakutėmis, o Petrė buvo pasi
skolinusi Kalėdų senio drabužius.

Taigi, išžygiavome visos, dova
nų nešinos.

Koks buvo džiaugsmas, kada 
įėjome į Burbos kambarėlį: Bur
bienė beveik apsiverkė, o vaikai 
tik spoksojo į mus didelėmis aki
mis ir sustingo vietoje. Mes pa
statėme eglaitę ant stalo, uždegė
me žvakutes ir sugiedojome — 
net pačioms buvo griaudu. Tada 
Kalėdų senis pasibeldė į duris, ir 
mes apsimetėme nieko apie jį ne
žinančios. .Kokia Petrė buvo juo
kinga, kaip ji mokė vaikus, o pa
ti klasėje tokia išdykėlė . ..

Petrė bandė prieštarauti, bet 
mergaitės tik šaukė: — Toliau, 
skaityk toliau.

—- Mes išėjome pilnos džiaugs
mo. Daug smagiau laukti Kalė
dų, jei kitam gero padarei, — bai
gė Viktutė savo dienoraštį.

— Ar tai viskas? — nusivylė 
Birutė. — Tu neparašei, kaip be
veik nusiritome nuo laiptų ir Ka

Pilkoji Pelėda

zė išsigando šmėklos koridoriuje.
Prisiminusi šį įvykį, visa skil

tis sujudėjo, sučiauškėjo.
— Ir aš bijojau, kad mano ūsai 

nukris, — juokėsi Petrė. — Išsi
vaizduokite, kas būtų išėję.

— O Elė visai nebenorėjo eiti 
namo, taip jai patiko Burbienės 
vaikai.

— Palaukite, sesutės, — per
traukė skiltininkė visas kalbas, — 
aš turiu šiokį tokį sumanymą: ar 
mes negalėtume ir toliau rūpintis 
Burbomis? Gera, kad Kalėdoms 
užėjome, bet greit iš mūsų dova
nų nieko nebeliks, ir vėl prasidės 
tas pats vargas.

— Žinoma, būtų gerai ir toliau 
jais rūpintis, — pritarė mergaitės. 
— Gal, vienas kitas neatsisakytų 
retkarčiais šį tą paaukoti. Ypač 
vaikai atrodo neaprūpinti; reikėtų 
juos padoriau rengti.

— Jei visos sutinkate su šiuo 
sumanymu ir esate pasiryžusios, 
kelių susirasime, — pasakė skilti
ninkė. — Na, o .kas toliau mūsų 
darbotvarkėj?

Už dviejų savaičių skruzdės vėl 
susirinko.

— Jau aš turiu medžiagos vai
kiškiems marškinėliams, — pasi
gyrė Olė. — Tol prašiau mamy
tės, kol išprašiau, tik siūti reikės 
pačiai.

— O mano mamytė suieškojo 
seną peleriną, kurią tetulė kadai
se nešiojo, — neatsiliko ir Viktu
tė, — tai toks keistas apsiaustas, 
be jokių rankovių, tik skylėmis 
vietoje jų. Bet, gal, išeis neblogi 
sijonėliai Burbienės dukterims.

— Žinote, viena tegu ką nors 
pasakoja, o mes ardysime peleri
ną, — pasiūlė skiltininkė. — Vis 
greičiau eis. Iškirpti paprašysi
me darbelių mokytojos.

Skautės paklausė skiltininkės ir 
susėdo. Viena ėmė pasakoti, o 
kitos peiliukais ardė siūles, api- 
kaklę, pamušalą.

— Kas čia? — staiga sušuko 
Petrė. — Man atrodo, kad čia kaž
kas įsiūta.

Mergaitės nustojo kvėpavusios.
— Maišelis, — sumurmėjo Pet

rė, — užsiūtas. Kaip mes to anks
čiau nepastebėjome?

Iš tiesų; pamušale buvo įsiūtas 
nedidelis maišelis, ir jame kaž
kas šlamėjo. Petrė praardė mai
šelį ir ištraukė pluoštelį popieri
nių pinigų.

Valandėlę buvo visai tylu kam
baryje; tada kilo audra.

— Pinigų? Kiek? Parodyk: ir 
mes norime pažiūrėti... Trys šim
tai, sakai? Kas tą galėjo manyti... 
Tokiame sename drabužyje... Bet 
ir laimė . ..

Maišelyje buvo trys šimtai dvi
dešimt litų — gerais, lietuviškais 
pinigais.

Apie sueigą nebebuvo kalbos. 
Niekas nebegalėjo nusėdėti vieto
je, ir visos nuėjo pas Viktutės mo
tiną atiduoti radinį.

— Aš ne kartą galvodavau, kad 
tetulė Emilija galėjo turėti dau
giau pinigų, kaip pas ją kad ra
do, — pasakė Viktutės motina, .po 
to, kai aštuonios mergaitės, vienu 
kartu kalbėdamos, pagaliau, jai 
viską išaiškino. — Bet jei ne jūs, 
ir šie pinigai būtų dar ilgus me
tus gulėję, o, gal, ir patekę į kros
nį drauge su sena pelerina. Taigi, 
imkite ir jūs dalį pinigų savo skil
ties reikalams. Duodu jums sep- 
tyniasdešimts litų ir dar kavą su 
pyragaičiais magaryčiaus. Ar su
tinkate?

Kur nesutiksi su tokiomis sąly
gomis: per vieną akimirksnį skruz
džių skiltis tapo turtingiausia vi
sose mokyklos draugovėse. Per 
vieną akimirksnį. Todėl, kad tetu
lė Emilija nešiojo seną peleriną, 
pelerina pateko į Viktutės rankas 
ir t. t. ir t. t., ji galėjo gausiai su
šelpti globojamą jos šeimą. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA/

KODĖL SKAUTŲ AIDAS?
1939 m. užsisakyk Skautu Aidą:

— jis bus įdomus Tavo draugas;
— gausi priedą didelį kišeninį kalendorių;
— vienetas gaus garbės dovaną;
— platintojai gaus rašomąją mašinėlę, foto 

aparatą, 100 litų, baidarę ir daugybę 
kitų premijų.

SKAUTŲ AIDĄ užsisakyk tuoj.
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K. Laucius

Įspūdžiai iš dviejų Amerikos skautų 
stovyklų.

Pereitais metais, lankantis Ameri
kos Jungtinėse Valstybėse, kai pasi
baigė jubiliejinė Amerikos skautų 
stovykla, mums teko atlankyti dvi 
paprastas, eilines, amerikiečių skau
tų stovyklas ir pamatyti, kaip jie sto
vyklauja. Į jas buvome pakviesti 
Baltimorės ir Pittsburgo miestų skau
tų. Manau, kad „Skautų Aido“ skai
tytojams gali būti įdomu sužinoti, 
kaip atrodo Amerikos skautų stovyk
los ir kaip jie ten stovyklauja. Dėl 
to pasistengsiu trumpai papasakoti, 
kaip atrodė mūsų matytosios stovyk
los.

Linstead Camp.
Taip vadinasi nuolatinė Baltimorės 

miesto skautų stovyklavietė. Į ją 
vieną vakarą nusigabeno mane ir 
sktn. J. Vainauską vienas Baltimorės 
skautų tuntininkas p. V. BYUS, ku
rio tuntui priklauso to miesto lietu
vių skautų draugovė. Suprantama, 
kad drauge vyko ir lietuvių skautų 
draugovės įkūrėjas dr. ŽELVIS, ku
ris tarp vietos skautų turi labai ge
rą vardą ir yra to tunto skautų gar
bės teismo pirmininkas.

Stovykla ar ūkis?
Atvažiavus į stovyklą, kuri už ke

liasdešimt kilometrų paežery (ar pa
jūry, dabar jau nebeatsimenu), atro
do, kad patekai į kokį didelį ūkį, nes 
čia pilna įvairių, didesnių ir mažes
nių, pastatų. Mišką sudaro nedide
lio ūgio pušys ir kitokie medžiai ar 
krūmai. Krūmuose auga nuodinga 
žolė, vadinama Poison Avy. Ji pa
sižymi tuo, kad skleidžia tam tikras 
nuodingas dulkes, kurios, patekusios 
ant žmogaus kūno, sukelia niežtėjimą 
ir iššaukia šašus. Tikrų vaistų prieš 
šią ligą dar nėra išrasta, todėl ją gy
dyti gana sunku. Tų vietų, kur ši 
žolė auga, skautams tenka labai sau
gotis ir dėl to jie maža tegali daryti 
miško žaidimų. Tačiau skautai tų 
žolių nebijo ir stovyklauja, nors ne 
vienam tenka ir susirgti. Radome ir 
mes porą sergančių. Taigi ameri
kiečiai ir nuodingų žolių, kurių visur 
pilna, nebijo, tuo tarpu kai kaikurie 
mūsų tėvai bijosi leisti savo vaikus 
į stovyklą dėl to, jog ten kartais ga
lima rasti gyvatę ...

Namas su dangumi lubose.
Stovyklavietėje, kurią sudaro ki

tados buvęs ūkis, yra didelis namas. 
Jame valgo, kai šaltas oras iškylau

tojai miega, lietui lyjant daromi už
siėmimai ir t. t. Šio namo lubų vie
toje pavaizduotas dangus su žvaigž
dėmis. Jas nusistatyta pakeisti ži
bančiomis. Taigi astronomijos mė
gėjams, o taip pat ir kiekvienam 
skautui, kuriam reikia išmokti orien
tuotis pagal žvaigždes, patogumas 
gana didelis. Be to, turi pianiną ir 
patefoną. Žodžiu, galima jaustis kaip 
namie.

Stovyklos „dirbtuvės“.
Stovykloje yra dvi dirbtuvėlės, ku

riose skautai gali mokytis įvairių 
naudingų darbelių, kaip deginimo 
medyje, odos, skardos dirbinių ir kt. 
Viename pastate įrengta kaip ir 
„gamtos laboratorijėlė“. Čia gausu 
pačių skautų sudarytų vabzdžių, me
džių lapų, akmenų, gyvačių ir kito
kių rinkinių. Į tas dirbtuvėles, tu
rėdamas laisvo laiko, gali ateiti kiek
vienas stovyklautojas ir, instrukto
riaus nurodomas, mokytis jam pa
tinkančio darbo. Stovykloje yra du 
apmokami instruktoriai, taip apmo
kamas gydytojas stov. v-kas. Sto
vyklos viršininkas čia gyvena visą 
stovyklavimo sezoną, kuris trunka 
apie tris mėnesius, o skautai vieni 
atvyksta, kiti išvyksta. Skautai, pa
prastai, stovyklauja dvi savaiti.
„Baltarankių“ arba bendroji stovykla.

Stovyklavietė susidaro iš dviejų 
stovyklų. Viena jų vadinama cen
trinė arba bendroji stovykla, o ki
ta — draugovių stovykla.

Centrinėje stovykloje stovyklauja 
ne natūralūs skautų vienetai, bet 
„dirbtinės“ arba „suvestinės“ skautų 
skiltys ir draugovės. Į ją atvyksta 
įvairių draugovių skautai (gali atvyk
ti iš visos Amerikos) ir iš jų sudaro
mos draugovės, vadovaujamos nuo
latinių, apmokamų vadų. Šitokia 
sistema patogi tuo, kad gali pasto- 
vyklauti tie skautai, kurių draugo
vės nestovyklauja.

Centrinės stovyklos skautai patys 
valgio negaminasi, o gauna samdomų 
virėjų pagamintą. Užsimoka 8 do
lerius per savaitę ir gauna visą iš
laikymą. Tai „baltarankių“ stovyk
la. Ir, pasirodo, ji amerikiečių skau
tų tarpe turi gerą pasisekimą: joje 
radome 131 skautą, o draugovių sto
vykloje jų buvo tik 70. Tarp kitko 
reikia pažymėti, kad centrinės sto
vyklos skautai gyvena dideliuose pir
mųjų Amerikos kolonizatorių veži
muose, kurie ten dabar nebenaudoja
mi ir pateko skautams.

Stovyklavietei vietą draugovė turi 
nuomoti.

Draugovių stovykloje skautai sto
vyklauja panašiai, kaip ir pas mus. 
Kiekviena draugovė turi atskirą savo 
sklypelį, už kurį turi sumokėti 5 do
lerius. Valgį gaminasi patys. Pro
duktų nusipirkti gauna pačioje sto
vykloje. Čia skautai moka pigiau: 
4—5 dolerius per savaitę. Tarp kit
ko paminėtina, kad stovykloje yra 
ir krautuvė, kurioje gana gausu šo
kolado ir kitų skanėstų.

Panašumo su mūsų stovyklomis 
netenka ieškoti.

Savo išore amerikiečių stovyklos, 
kurias mums teko matyti, jokio pa
našumo su mūsiškėmis neturi. Čia 
nematyti jokių papuošimų žemėje, 
įrangų ir kitokių „prašmatnybių“, ku
rių gausu mūsų ar mūsų kaimynų 
(latvių, estų) stovyklose. Gerai ne
prisimenu, bet atrodo, kad draugo
vės stovykloje neturi savo vėliavų. 
Apskritai, stovyklos atrodo smarkiai 
sumechanizuotos. Pavyzdžiui, turi 
virtuves, kūrenamas gazoliu ar ak
mens anglimis. Gyvena ne palapi
nėse, bet mediniuose pastatuose. In
dus plauna su tam tikromis maši
nomis.
Jūrų skautų buklas — povandeninis 

laivas.
Stovykloje beesą ir jūros skautų, 

kurie turi tokį laivą, jog negėda bū
tų jiems ir pavydėti. Tai 110 pėdų 
ilgio povandeninis laivas, iš kurio 
išimtos mašinos. Jį skautams pado
vanojo vyriausybė ir šie prisitaikė 
savo reikalams. Jūros skautai jame 
ir gyvena.

Kaip padengiamos bendrosios 
stovyklos išlaidos.

Suprantama, kad tokią stovyklą iš
laikyti susidaro nemaža išlaidų ir 
Baltimorės skautams jas padengti 
būtų sunku. Į pagalbą ateina mies
tas, skirdamas kasmet po 1.000 dole
rių pašalpos, ir visuomenė. Kaiku- 
riuos pastatus stovyklai įrengė tėvai 
savo lėšomis, norėdami pagerbti sa
vo mirusių vaikų — skautų — atmi
nimą.

Paradas mums pagerbti.
Stovyklos vadovybė mums pagerb

ti stiebe iškabino Lietuvos tautinę 
vėliavą, kuri buvo labai puošni. To
kių puošnių Lietuvoje man matyti 
neteko. Be to, suruošė skautų para
dą, kuriame pražygiavo visi stovyk
los dalyviai. Pirmą sykį savo gyve-
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nime ir aš turėjau progos „priimti“ 
paradą ... Stovyklą mums aprodė ir 
visus prašomus paaiškinimus suteikė 
jos viršininkas sktn. French.

Umbsteatter Camp.
Tai antroji mūsų aplankytoji skau

tų stovykla, į kurią mus pakvietė 
Pittsburgo skautai. Čia nuvykome 
keturiese (sktn. Bulota, Neniškis. 
Vainauskas ir aš) drauge su dr. Bal
trušaitiene ir kaikuriais kitais vietos 
lietuviais. Stovykla taip pat gana 
toli nuo miesto (už kokių 70 klm). 
Savo išore ir sutvarkymu panaši į 
baltimoriečių stovyklą, tik šioji, man 
atrodė, prabangiškiau Įrengta.

Stovyklavietė užima 155 akrų miš
ko plotą. 105 padovanojo ponia 
Umbsteatter savo mirusiam vyrui 
pagerbti, o 50 akrų prisipirko patys 
skautai, sumokėdami po 60 dolerių už 
akrą. Tai jau šiek tiek pasako apie 
Pittsburgo skautų materialinę būklę.

Arti stovyklos nėra upės, todėl 
yra įrengtas skautams didžiulis mau
dymosi baseinas, kurį su elektra va
romomis mašinomis pripompuoja 
vandens. Vandenį tam tikrais che
mikalais dezinfekuoja, o laikas nuo 
laiko visai išleidžia. Šių maudyklių 
įrengimas kaštavo 20.000 dolerių. Jas 
įrengė savo lėšomis vienas skautų bi
čiulis. Taip pat stovykloje yra įreng
tas vandentiekis, kuris tiekia visai 
stovyklai reikalingą vandenį.

Stovyklauja taip pat mediniuose 
pastatuose. Yra „baltarankių“ ir 
draugovių skyriai. Pirmieji moka 
po dolerį per dieną, o antrieji po 25 
amerikoniškus centus nuo skauto už 
teisę naudotis stovyklaviete.

Mes patekome į šią stovyklą pir
mąją stovyklavimo dieną. Atvažia
vome tuo metu, kada buvo valgomi 
pietūs. Tuoj ir mus pasodino. Vieš
patie, koks čia beesąs triukšmas. Šau
kė, kaip kas išmanė, švilpė, trypė ko
jomis, dainavo. Po pietų teko ma
tyti, kaip su specialiomis mašinomis 
labai lengvai ir greit išplovė indus. 
O kiek mes privargstame puodus be- 
šveisdami. . .

Vakare buvo pirmasis laužas, ku
riame ir mes pasirodėme, padainuo
dami keletą dainelių. Laužų pro
grama panaši į mūsų, tik amerikie
čiai mėgsta labiau nervus dilginan
čius dalykus. Pavyzdžiui, pirmas vai
dinimėlis buvo nužudymas . . .

Į stovyklą mus nugabeno Pittsbur
go skautų vado pavaduotojas sktn. 
AYLSWORTH, kuris yra labai sim
patiškas žmogus. Taip pat atvyko ir 
pats vadas p. BENTSON, kuris mus 
vedžiojo po stovyklą ir teikė paaiš
kinimus. Apskritai, Pittsburgo skau
tų vadovybė mūsų ten viešėjimo me
tu rodė mums daug dėmesio. Ke-

SKILTIES KAMPELIS ►
SKILTIES SANTVARKA.

Jei skiltis nebus tinkamai suorganizuo
ta, ji niekad toli nepažengs.

Koks yra tinkamas skilčiai skaičius?
Paprastai astuoni berniukai yra laiko

mi tinkamu skaičiumi skilčiai. Ne kartą 
tenka susidurti su nuomone, kad skilti- 
ninkas, paskiltininkis ir šeši kiti berniu
kai, kurie eina kitas skilties pareigas, su
daro ideališką vienetą.

Bet ne būtinai taip turi būti. Jei skil
tis turi mažiau, kaip aštuonis narius, tai 
dar nereiškia, kad ta skiltis yra nepilna. 
Svarbu, kad skiltis būtų gerai suorgani
zuota.

Šeši berniukai kaip tik galėtų būti tin
kamas tavo skilčiai skaičius. Ir iš tik
rųjų, jei apsidairysi, galėsi pamatyti, kad 
ne viena nusisekusi skiltis susideda iš še
šių, o ne iš aštuonių. Kartais atrodo, kad 
vidutiniam skiltininkui lengviau dirbti su 
penkiais, kaip su septyniais berniukais.

Kai kuriose skiltyse yra tik keturi ber
niukai, bet, nežiūrint to, jos puikiai vei
kia, nes jose viešpatauja reikiamoji dva
sia. Kai kur yra gerų skilčių, kuriose 
yra iki dešimties skautų.

Negalima nustatyti jokios griežtos tai
syklės dėl berniukų skaičiaus skiltyje, 
bet, apskritai imant, galima sakyti, kad 
geriausias skaičius yra nuo šešių iki 
aštuonių. Jei skiltyje bus mažiau kaip 
šeši, kils nepatogumų, nes nebus užtekti
nai asmenų visoms vietoms užimti rung
tynėse, stovyklose ir t. t., o jei bus dau
giau, kaip aštuoni, tai kartais skiltininkas 
negalės jų suvaldyti.

Tai ne vieno skauto darbas.
Gal būsi sutikęs skiltininką, kuris nori 

būti visos skilties centru, saule, aplink 
kurią skautai, kaip planetos, turi suktis. 
Jis pats planuoja visas sueigas ir iškylas, 
renka mokestį, veda dienoraštį, tvarko 
skilties reikmenes, žodžiu, viską daro, ir 
tarias, kad puikiai atlieka savo pareigas, 
kaipo skiltininkas.

Gal būsi jį kur susitikęs ir gal būsi pa
stebėjęs, kaip nevienodai berniukai elgias, 
kada jis yra ir kada jo nėra. Gal jis ir 
gali vienas visą skiltį sėkmingai pavesti, 

liems padovanojome mūsų gintarinių 
ženkliukų. Pasirodo, kad jie tiek 
patiko, jog tie, kuriems neteko, do
mėjosi, ar negalėtų kaip iš Lietuvos 
parsisiųsdinti. Šiemet kaip tik pasi
taikė proga jiems tokių ženkliukų 
nusiųsti.

Taip, maždaug, atrodė amerikie
čių skautų stovyklos, kurias mums 
teko atlankyti. Žinoma, kitos, gal, 
kiek kitaip sutvarkytos, bet, reikia 
manyti, ir kitur panašiai stovyklau
jama. Mes kitokiose sąlygose gyve
name, kitaip ir stovyklaujame. Iš 
amerikiečių reikėtų tik „pasiskolin
ti“ vieną dalyką — priimti į draugo
vių stovyklas svetimų vienetų paski
rus skautus, visvien iš kurios vietos 
jie neatvyktų. Tai būtų naudinga 
daugeliu atžvilgių. 

bet jei kurią dieną neateis į skilties su
eigą, nebus jokios sueigos, nes niekas ne
žinos, kaip ją vesti, kadangi niekad ne
turėjo progos pamėginti, o jei kurią die
ną jis negalės dalyvauti skilties iškyloje, 
niekais nueis ir visa iškyla, kadangi tik 
jis vienas žino, ką reikia daryti.

Nieko nepasieksi, jei pats vienas mė
ginsi viską aprėpti. Galėsi savo skiltį 
tik nusmukdyti, o to, be abejo, nenorėsi 
padaryti.

Jei norėsi, kad skiltis išeitų žmoniška, 
turėsi sudaryti organizaciją, kurioje kiek
vienas berniukas turės tam tikras parei
gas ir darbą skilties labui atlikti.

Dirbdamas greit patirsi, kad skilties 
vedimas nėra vieno žmogaus darbas ir 
kad būtina visų berniukų pagalba.

Gal iš pat pradžių jie visi tau ir ne
bus reikalingi. Tiesą pasakius, geriau bus 
palaukti, prieš paskirstant pareigas tarp 
berniukų, kol būsi kurį laiką su jais ben
drą darbą padirbėjęs ir apsipažinęs su jų 
gabumais.

Toliau išdėstoma lengvai įvykdomas 
skilties organizacijos planas su įvairiomis 
pareigomis. Prieš pradėdamas jį studijuo
ti ir taikyti, savo galvoje, savo skilčiai ir 
jos nariams, leisk mums tave perspėti, 
kad jis nėra toks sunkus ir painus, kaip 
gali iš karto pasirodyti. Jo tikslas — ne
atbaidyti tave nuo skiltininkavimo, kol 
dar nesi pradėjęs skiltininkauti, bet tik 
parodyti, ką gali padaryti skiltininkas, ku
ris nenori viską pats aprėpti, bet nori su
daryti žmonišką skiltį, kurioje visi domė
sis, dirbs ir jausis laimingi ir kurioje vieš
pataus tikroji skilties dvasia.

Organizacijos smulkmenos.
Kad turėtume pagrindą savo organiza

ciniam planui, įsivaizduokime, kad tavo 
skiltis susideda iš aštuonių berniukų. Jei 
berniukų bus mažiau, galėsi sujungti kai 
kurias pareigas ir pavesti jas vienam ber
niukui eiti. Jei jų bus daugiau, be didelio 
vargo galėsi kai kurias pareigas pusiau 
padalinti.

Visų pirma eina skiltininko pareigos. 
Su jomis nebus vargo. Jos — tavo.

Tu pats turėsi turėti padėjėją, kuris tau 
padėtų išplanuoti sueigas ir iškylas, pa
mokyti skiltį ir atlikti tą šimtą įvairių dar
bų darbelių, be kurių skilčiai gyvuoti ne
įmanoma. Kitaip tariant, tau bus reika
lingas paskiltininkis.

Įsidirbęs pamatysi, kad tau reikia ir 
daugiau pagelbininkų.

Tau bus reikalingas iždininkas mokes
čiui rinkti ir sąskaitybai vesti, rašeiva — 
skilties pranešimams rašyti, reikmeninin- 
kas arba tiekimo skyriaus viršininkas — 
skilčiai reikmenėmis aprūpinti, iškylinin- 
kas — stovyklomis ir iškylomis rūpintis, 
maistininkas — maistui pirkti ir pramogi- 
ninkas — skilčiai linksminti.

Beje, gali išgalvoti ir kitus pavadini
mus šias pareigas einantiems berniukams. 
Čia pažymėtieji nėra privalomi.

Turėsi pastudijuoti savo skilties ber
niukus, kad galėtum nustatyti, kurie ge
riausiai tinka toms įvairioms pareigoms. 
Bet nesigailėsi pridėto darbo ir laiko, nes, 
skirdamas berniukus, jau nepadarysi 
klaidų. . S. V.

■ 479 ■
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RUOŠIAMĖS 
Š V. KALĖDOMS!

(Tęsinys).

Skautų Aido 21 nr. buvo pradėta aprašinėti ir piešinėliais 
vaizduoti kalėdinio tvartelio dirbdinimas; 22 nr. tas darbelis buvo 
tęsiamas. Iš abiejų numerių susirenka nemaža figūrėlių, ir pata
rimų, kaip tą visą darbą padaryti.

Kas, pasinaudodamas šiais patarimais, darbą bus pradėjęs, 
žino, kaip gerai sekasi. Kas nepradėjo, gali pradėti. Ligi Kalėdų 
laiko dar yra. Galima suspėti.

Sk. A. 22 nr. buvo patarta, kaip figūrėles spalvinti — dažyti 
arba aplipdyti. Siame nr. aprašymas baigiamas. Yra dar vieno 
kuprio figūrėlė, taip pat žirgo ir varovo figūrėlės ir palmės (guls
čia, padėta žemiau kuprio). Kai kurių figūrėlių, pvz., angelėlių 
(22 nr.), avinėlių (21 nr.), palmių (23 nr.) galima pagal tuos pa
čius brėžinius daugiau, po kelias, pasidaryti. Tuo atveju jas spal
vinti tiktų įvairiau.

Dešinėje aukštai matote visas, jau čia dėtas, figūrėles žymiai 
sumažintas ir visaip išmargintas. Pagal tuos piešinėlius galite su
sekti, kaip patariama figūrėles spalvinti. Žemiau tų piešinių yra 
taip pat išmarginta lentelė su parašais, kokią spalvą koks išmar- 
ginimas žymi. Žinoma, figūrėlių spalvas galite ir savitai derinti; 
čia tik patariama.

Tvartelio Įrengimas.
Jau turime visas figūrėles. Viduryje aukštai matote tvar

telio brėžinius; tvartelio išmačiai (išmieros) tikrovėje turi būti 
4 kartus didesni: brėžinio 1 cm atitinka jūsų dirbamo modelio 
4 cm. Viršutinis brėžinys rodo priešakinę tvartelio pusę, žemu
tinis — tvartelio grindų planą ir vidurinis (mažas) — tvartelio 
perspektyvą iš kampo. Dabar nesunku sugalvoti, kaip tvartelį 
padaryti. Jūs galite susistatyti kitokį tvartelį. Nereikėtų dėti 
tvartelio lubų, jei tvartelį apšviesite žvakėmis arba žibaline 
lempute.

* Balta, 
f

h* Geltona.

Šviesiai 
raudona.

Raudona.

m Šviesiai 
mėlyna.

Mėlyna.

-«—Žalia.

-e-« Ruda.

.« ,, Tvartelyje turi tilpti Mari- 
jteįjos, Sv. Juozapo, Kristaus, 
mjasilėlio ir jaučio figūrėlės; ga

lite taip pat viduje pastatyk 
angelėlius (vieną ar kelis); 
tarpduryje arba vienus vidu
je, kitus lauke sustatykite ir 
piemenis. Avinėliai gali likti 
lauke prie piemenų; lauke 
paliekami ir kupriai su žirgu 
ir palydovais; palmės taip pat 
gali stovėti lauke, šonuose.

Tvartelio grindys ir figū
rėlių papėdės turėtų būti vie
noda spalva nuspalvintos. Jei 
taip nėra, sustačius figūrėles 
reikia smulkiai grindis ir fi
gūrėlių papėdes nukloti ko
kia lengvos spalvos medžia
ga, vata, šienu ar p.

Tvartelio apšvietimas.
Kad ir gerai figūrėles išpiaustysite, kad ir vykusiai jas nu

spalvinsite, viską į krūvą sustatė negausite tikro įspūdžio, jei ne
būsite tvartelio tinkamai apšvietę. Tai svarbus reikalas.

Apšviesti galite paprastomis žvakelėmis, kokia maža žibaline 
ar aliejine lempute arba elektrine (kišenine ar tinklo) lempute. 
Apšviečiant žiburių liepsna, reikia saugoti, kad neužsidegtų tvar
telis ir kad apskritai nebūtų gaisro pavojaus. Apšviečiant elek
tros tinklo šviesa, ją įrengti turi tas, kas gerai nusimano, kaip 
reikia elgtis su elektra.

Vis vien, kokia šviesa apšviesite, apšviesti turite tvartelio 
vidų (geriausia iš abiejų priešakinių kampų aukštai) ir, silpniau 
(ir tvartelis nėra pakankamai patogiai apšviečiamas kambario 
šviesa), visą tvartelį iš lauko.

Apšviesti galima ir žvakutėmis, įstatytomis į angelėlių lai
komas žvakides.

Dar vienas žygis.

Jei viską sutvarkėte, turite gražų darbelį, bet... sau. 
Pasidžiaugę namie, tą patį ar padirbę kitą tvartelį, su figūrė
lėmis ir apšvietimu, ir atiduokite už save neturtingesniems vai
kams, kad jie savo vargingame gyvenime galėtų džiaugtis Kalė
domis ir jūsų darbu.

Visai mergaičių ar berniukų skilčiai eitų labai lengvai da
ryti iš karto kelis komplektus tokių tvartelių. Pabandykite.

Gero pasisekimo!
P. S. Redakcijai būtų įdomu sužinoti, kaip pasisekė čia ap

rašytas darbas padaryti. Ji lauks korespondencijų ir aprašymų, 
jei galima, su fotografijomis ar brėžiniais.
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Brangiam skautų brolijos vadui

vyr. sktn. pik. Juozui Šarauskui ir šeimai 
mirus jo tėvui, jautrią užuojautą reiškia

Skautų Sujungęs Taryba, Skaučių Seserijos Vadija, 
Skautų Brolijos Vadija.

Didž. Gerb. Mūsų Globėjui, Brolijos Vadui
vyr. sktn. pulk. Juozui ŠARAUSKUI

ir draugovės nariui
sk. vyčiui Mečiui ŠARAUSKUI, 

jų tėveliui mirus, reiškiame gilią užuojautą
I-oji skautų vyčių draugovė.

Brolijos Vadui
vyr. sktn. pulk. J. ŠARAUSKUI, 

jo mylimam tėveliui mirus, siunčiame nuoširdžią užuojautą 
Tauragės skautų tunto tuntininkas, 
Tauragės skaučių tunto tuntininkė, 

skautai ir skautės.

Kačanauskas. Labai linksmą ir 
įdomų „almanachą“ — aktuali
jas skaitė senj. Mikuta.

Apie tris valandas už
trukusį pobūvį užbaigė korp. va
das, dėkodamas svečiams už at
silankymą. Be to, pranešė, kad 
per Kalėdas sesės stud, skautės 
ir vytiečiai kartu ruošia netur
tingiesiems Kauno vaikučiams 
eglutę. Kvietė pobūvio dalyvius 
ir svečius, kiek kas gali, paau
koti šios eglutės reikalams vieną 
kitą centą. Į šį kvietimą visi 
nuoširdžiai atsiliepė — beregint 
buvo surinkta Lt 86,80. Už šiuos 
pinigus bus suruošta eglutė ir 
nupirktos dovanėlės vaikučiams.

Germantas.

Turim savo sporto klubą.
Šiomis dienomis korporacijoje 

susiorganizavo sporto klubas. Į 
jį susirašė per 30 korporantų, ku
rie pasiskirstė į įvairių sporto 
šakų sekcijas.

Priimtas 1938-39 m. veikimo 
planas.

Senjorų sueigoje (X1.13) korp. 
vadas senj. St. Obuchavičius pa
skaitė valdybos paruoštą 1938— 
39 akadem. mokslo metų korpo
racijos veikimo — darbų planą 
(jo tekstas dedamas atskirai).

Buvusiam tuntininkui,
psktn. Vytautui MAKNICKUI, 

jo mylimam tėveliui mirus, reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą

Alytaus Skautų Tuntas.

Akademinio skautų jaunimo padangėje

STUD. SKAUTŲ KORP. „VYTIS“.

STUDENČIŲ SKAUČIŲ DRAUGOVĖ.

Lindės - Dobilo vardo meninis 
pobūvis.

XII.4 kūno kultūros rūmų 
auditorijoje buvo korp. a. a. 
Garbės Nario kun. Lindės-Dobi
lo vardo meninis pobūvis. Jį 
atidarė korp. vadas senj. St. 
Obuchavičius, tardamas atitinka
mą žodį apie meną ir meninin
kus. Taip pat kai ką palietė ir 
iš skautybės žiūrint menininko 
akimis. Visus pakvietė pagerb
ti atsistojimu a. a. korp. Garbės 
Nario kun. Lindės - Dobilo ir a. 
a. korp. filisterio Šležo atmintį. 
Toliau buvo trumpa oficialinė 
dalis:

Meninėje pobūvio dalyje da
lyvavo ir sesės studentės skau
tės. Iš pradžių senj. Vajėga pa
skaitė Lindės-Dobilo kūrinio „Ką 
man Nemunas sakė“ nagrinėji
mą. Toliau — sesė Tallat-Kelp- 
šaitė padeklamavo S. Neries „Į 
degantį židinį“. Junj. Repečka 
paskaitė žiupsnį savo poezijos. 

Sesė Rimšaitė paskambino pia
ninu Bethoveno gedulo maršą. 
Senj. Vikt. Miliūnas, studijavęs 
Italijoje, paskaitė savo eilėraš
čius ten rašytus, o sesė Ev. Ko- 
lupailaitė paskaitė s. M. Šulcai
tės „Dargių kapai“. Savo kū
rybą skaitė pobūvio pranešėjas 
senj. Jameikis. Vytiečių prisie
kęs dainininkas senj. V. Bražė
nas solo padainavo Nadiro ariją 
iš op. „Perlų žvejys“ ir A. Ka- 
čanausko „Mano gimtinė“. Sesė 
Bortkevičiūtė paskambino Rach- 
maninovo „Preliudą“. Senj. St. 
Obuchavičius padeklamavo savo 
eil. „Gatvės vaikai“. Pobūvio 
svečias fraternitietis Matiukas 
senoviniu lietuvių tautiniu 
instrumentu — lumzdeliu pagro
jo kelias liaudies daineles. Dar 
padainavo duetą filist. J. Milvy
das ir senj. Bražėnas. Dainoms 
ir deklamacijomis akompanavo 
pobūvio svečias ir stud, skautų 
bičiulis stud, neolithuanas Alg.

Kulinarijos paskaita.
XI.27 kūno kultūros rūmų 

auditorijoje buvo bendra drau
govės sueiga. Septynioms kan
didatėms buvo uždėtos dr-vės 
kepuraitės ir priimti jų pasiža
dėjimai. Ponia Budrevičienė 
skaitė paskaitą apie stalo paden
gimą. Taip pat papasakojo ir 
kaip gaminami kai kurie valgiai. 
Ši praktinė paskaita visoms la
bai patikusi. Žadama parašyti p. 
Budrevičienę daugiau paskaityti 
panašių paskaitų apie virimą, ke
pimą ir kt.

Organizuojasi draugovės 
rėmėjos.

XI.4 Pažangos rūmuose buvo 
Studenčių Skaučių Draugovės fi
listerių, išklausiusiųjų narių ir 
vienaminčių pirmoji sueiga. Ją 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/
Kalėdų švenčių metu (Kūčios, Kalėdos, Nauji Metai, Trys 

Karaliai) skautai ir skautės, paskirai ir organizuotai, atliks daug 
gerųjų darbelių.

Redakcija nori sausio mėn. numeriuose daugiau parašyti 
apie tuos skautiško jaunimo žygdarbius. Apie paprastą vienetų 
gyvenimą tada nebus rašoma.

Visi skautai-ės, padarę gerųjų darbelių, prašomi tuoj rašyti 
Sk. Aidui. Suprantamais skautiško kuklumo sumetimais, nebus 
skelbiama žygdarbininkų pavardžių. Bet turime viešai paskelbti, 
ką gali padaryti jaunimas, jei jo širdyje liepsnoja kilniųjų idealų 
meilė.

Dirbkite kitiems, o rašykite mums.

/yWWWWWWWWWW¥WW¥WW

atidarė draugininke ir pakvietė 
pirmininkauti vyr. sktn. Barš- 
čiauskaitę. Ši sueiga nutarė prie 
stud, skaučių dr-vės suorgani
zuoti filisterių, išklaus, narių ir 
vienaminčių vienetą, kuris dr-vę 
rems moraliai ir materialiai. Vie
neto vadovybėn išrinktos: pirmi
ninke — filist. S. Danilevičiutė- 
Jurkynienė, narėmis — filist. 
Barmienė, išklaus, nr. E. Barš- 
čiauskaitė, O. Palubinskaitė ir 
vienamintė Skirmantienė. Iki 
sekančios sueigos ši vadovybė 
paruoš vidaus veikimo regulia- 
miną. Visos steigiamo vieneto 
narės mokės nustatytą mokestį’. 
Iš surinktų pinigų nutarta ne
turtingosioms stud, skautėms 
skirti stipendijas. Jau kelios 
narės įmokėjo kalbamą mokestį.

■ 482 ■
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Skautų ir skaučių tuntuose
KAUNO RAJONAS.

KLAIPĖDOS JŪRŲ SKAUTŲ TUNTAS.

Nemuno skaučių tuntas.
Lietuvos Nepriklausomybės ir 

skautijos įsikūrimo 20 metų su
kakties- proga, XI.27 įvyko iškil
minga tunto sueiga. Į sueigą at
silankė seserijos yadijos atstovės 
sktn. E. Ševelinskaitė, vyr. sktn 
Arminaitė. Šančių skautų tuntą 
atstovavo sktn. J. Gružauskas, 
vėliava ir kit. Tuntininkė psktn. 
E. Strikienė savo kalboje apibū
dino trumpą tunto apžvalgą. Iš 
apžvalgos paaiškėjo, kad tuntas 
smarkiai žengia pirmyn tiek vie
netų, tiek skaučių skaičiumi, na, 
žinoma, ir darbu. Šia proga, sktn. 
E. Ševelinskaitė įteikė IV Živi
lės dr-vei vėliavą. Taip pat įsi
steigė dar dvi skaučių draugovės 
ir viena jaun. skaučių dr-vė. 
Šiais metais šiek tiek pasikeitė 
ir vadovybės sudėtis: skaučių 
skyrių perėmė vyr. skautė Eug. 
Breimerienė ir tunto adjutantės 
pareigas perėmė psktn. Eug. 
Apanavičiutė.

Po tuntininkės pranešimo, šios 
šventės proga, skautų Šefui J. E. 
Respublikos Prezidentui Antanui 
SMETONAI pagerbti, buvo su
šuktas didingas valio. Taip pat 
buvo paminėta ir mūsų garbin
goji kariuomenė, buvo „paleisti“ 
šūkiai ir rakieta. Nepamiršo ir 
savo mielos vadės vyr. sktn. K. 
Žilinskienės, kuriai skautės di
dele meile šaukė valio! Vėliau, 
nuoširdų žodį tarė sktn. E. Še
velinskaitė, linkėdama tuntui 
gero pasisekimo ir kilti aukštyn, 
aukštyn, aukštyn... Sveikino vyr. 
sktn. Arminaitė ir sktn. Gru
žauskas.

Šios šventės proga, tuntas pa
vaizdavo Lietuvos Nepriklauso
mybės ir skautiško gyvavimo 20 
metų sukaktį rymišku skaičiumi 
dvidešimts. Buvo vaizduojama 
Lietuva, šalia jos didžiuoju sa
liutu saliutuojančios trys skau
tės — vyr. skautė, skautė ir jaun. 
sk. Subėgant ir susigrupuojant, 
buvo skaitomas šiai šventei pa
ruoštas Kazio Sabulio eilėraštis 
„Dvidešimt metų“. Pasirodymas 
buvo labai gražus ir įspūdingas. 
Gražiai pasirodė jaun. skautės, o 
ypatingai II jaun. skaučių drau
govė, kuri pavaizdavo Lietuvos 
Nepriklausomybės „Dvidešimt 
metų“.

Tunto sueiga praėjo sklandžiai, 
linksmoj ir gražioj nuotaikoj

Buvusi.

TRAKŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Kaišiadoriečių naujienos.

Artinasi žiema. Šlapia. Be ka
liošų gimnazijon nemėgink! Šiuo 
laiku kaišiadoriečiai turi dau
giausia darbo. Ypatingai skilti
ninkai: suka galvas, kaip dau
giau skautiškos spaudos apturė
jus skiltyje. Kadangi už pra
eitus metus kai kurių neatsily
ginta, tai dar padvigubina kiše
nę. Bet skiltininkai tuomi nesi
skundžia, matyt, jų kišenėje dar 
ne džiova. Skiltininkai šu sa
viškiais gerai sugyvena, tai ir 
tas daug palengvina darbą.

Strazdeliečių radijas pradėjo 
veikti!

XI.27 buvom susirinkę draugo
vės sueigon; dalyvavo 64 skau
tai. Iškilmingai priėmėm savo 
senąjį vadą vyr. skltn. Vladą 
Kuprį. Buvo draugovės įsakymai 
ir sveikinimo kalbų. Po kalbų 
draugininkas įsakė skiltimis (o 
yra 4 skiltys) ir būriais (du jaun. 
skautų būriai) vykti į 4 pr. mo
kyklą Nemuno g-vėje, ten bū
sianti tunto sueiga.

Tunto sueigoj mūsų draugovės 
įkūrėjas vyr. skilt. Vladas Kup- 
ris gavo raudoną paskautininkio 
kaklaraištį, o br. draugininkas — 
skiltininko laipsnį; be to, 3 skil
čių skiltininkai, vienas paskilti- 
ninki s (dr-vės adjutantas) ir vie
nas būrio vadas gavo paskiltinin- 
kio laipsnius.

Tunto sueigoj vaidinom br. 
draugininko skltn. A. Dubausko 
parašytą vaidinimėlį „Skautas 
draugas artimui ir brolis kitam 
skautui“.

Dainuojantis sakalas.

Netekome vadės.
Labūnava. XII.2 atsisveikinom 

su draugininke ir su ašarom iš
lydėjome į kitą mokyklą. Labū
navos skautams vadovavo moky
toja p. M. Dovidaitienė. Nors 
neilgai mums vadovavo, bet mus 
labai daug išmokė. Buvo numa
tyta minėti vasario m. 16 ir įžo
dį duoti šv. Jurgio dieną; jau 
buvo pradėtas ruošti pritaikytas 
vaidinimas. Nors ir vieni pasili
kom, bet tikimės pasiekti numa
tytą tikslą. Atsisveikinant, buv. 
vadei visi bendrai padėkojome 
už draugovės įkūrimą.

Draugovėje yra 13 jaun. skau
tų ir 30 jaun. skaučių. Likę 
skautai liūdi netekę drauginin- 
kės. Karmazinas Alpa.

Padėjom jaun. skautams.
XI. 20 Prienų pradžios mo

kyklos jaun. skautai surengė 
viešą vakarą. Gimnazijos skau
tai buvo pakviesti jiems padėti.

Ekskursija i valstybini teatrą.
XI.23. jaun. skautai ir keletas 

vyresniųjų važiavo į valstybinį 
teatrą, kur buvo statoma „Dėdės 
Tomo trobelė“. Pasižiūrėti buvo 
įdomu, nes daugumas net pačio 
teatro nėra matę.

XII.2. įvyko draugovės sueiga, 
kuri buvo skaitlinga. Štai ką 
mums Juozas šnektelėjo:

— Po Kalėdų numatoma su
ruošti viešas vakaras.

— Ot gerai, ot gerai, — iš visų 
pusių skambėjo žodžiai, delnais 
akompanuojant.

Taigi po švenčių visa draugovė 
sutiko suruošti gana programin- 
gą, linksmą ir muzikalingą vaka
rą. Be to, vakaro proga numato
ma išleisti ir laikraštėlį. Ben
dradarbiais bus patys skautai. 
Koks jis bus — matysime. Šio

Sukaktys.
...Bet pradžia buvo jūrų 

skautų ir skautams garbė, 
kad jie pirmieji praskynė 
kelią į Lietuvos jūrą.

Klaipėdos jūrų skautų tuntas 
XI.25. Vytauto Didžiojo gimnazi
jos salėje surengė Lietuvos skau - 
tų sąjungos 20 metų minėjimą.

Į minėjimą gausiai atsilankė 
kviestieji skautų bičiuliai, visų 
trijų tuntų skautės ir skautai 
pripildė didžiulę salę.

Oficialioji dalis: tuntininkų su
tikimas, vėliavos įnešimas ir pa
gerbimas, įsakymų ir sveikinimų 
skaitymai ir kt.

Brolijos Vadas vyr. sktn. pulk. 
Šarauskas, minėjimo proga, svei
kino telegrama: Jūrų skautų tun
tui. Broliški sveikinimai pajū
rio skautams. Brolijos Vadas Ša
rauskas.

Jūrų skautų Kastyčio draugo
vės „6 balai“ vyrų sekstetas, pri
tariant akordijonui, padainavo 
kelias jūrininkų dainas, kurios 
publikos buvo labai jautriai su
tiktos ir sekstetui teko kelias 
dainas kartoti.

Sktn. Kukutis paskaitoje trum
pai nušvietė Lietuvos skautų įsi
kūrimą Vilniuje, sąjungos augi
mą, jūrų skautų įsikūrimą, ypač 
Klaipėdoje, kur priminė, kad ir 
pirmieji užmokėjo Lietuvos jū
rai — skautai, atiduodami bran
giausią kainą — gyvybes. Jūrų 
skautų eilėse išaugo Lietuvos 
tautinio laivyno vadai ir jie lai
mingai vadovauja laivynui. Bet 
pradžia buvo jūrų skautų ir 
skautams garbė, kad jie pirmieji 
praskynė kelią į Lietuvos jūrą, 
— baigė sktn. Kukutis.

KLAIPĖDOS SKAUČIŲ TUNTAS.
Jūrų skautės iškylavo.

Atėjus rudeniui, jūra, vėjo siū
buojama, pradėjo kaskart vis 
smarkiau ir smarkiau banguoti. 
Taip pat, Marių draugovės Ban

PANEVĖŽIO SKAUTŲ TUNTAS.
Šeduva. Draugovės steigiamoji 

sueiga įvyko spalių mėn. 9 d. Ši 
data yra skaitoma dr-vės įsikū
rimo data. Draugovę įsteigė 
skautas A. Motiekonis. Dr-vė 
tuntininko patvirtinta XI.8. Da
bar dr-vėje yra 19 narių, ir be
veik visi taisosi uniformas, ruo
šiasi patyrimo egzaminams ir 
įžodžiui. Beveik visi draugovės 
nariai yra amatininkai arba dar
bininkai. Lapinas.

Padidėjo mūsų šeima. XI.22 vi
si mūsų skautai kandidatai stojo 
prieš egzaminų komisiją, laiky
ti egzaminų į III pat. laipsnį. 16 
skautų sėkmingai įgijo III pat. 
laipsnį. Egzaminavo: vyr. skltn.

laikraštėlio redaktorius — An
tanas Ciurinskas.

Kaip visos organizacijos, taip 
ir mūsų Trakų Pilies draugovė, 
vakaro proga, paminės savo de
šimtmetį. A. Čekis.

Vaidilutės choro vyrų ansamb
lis, diriguojamas Step. Sodeikos, 
padainavo kelias dainas. Publika 
parodė didelį susidomėjimą dai
na ir teko kartoti.

Minėjimas baigtas linksmu su
buvimu.

Jūrų skautų Kastyčio dr-vė.
XI.22 dr-vės sueiga, vadovau

jant naujam draugovės vadui 
vyr. valtin. P. Želviui, aptarė 
pereitos vasaros veikimą, pasi
džiaugė tarptautinėse regatose 
garbingais laimėjimais: I Lietu
vos tarptautinėje regatoje iško
vota I ir III vieta, Latvijos tarp
tautinėje regatoje trys I, viena II 
vieta ir greičiausios bei laimin
giausios jachtos taurės.

Šią vasarą laimėta keturios 
I-os, viena II ir viena III vie
tos — tarptautinėse regatose ir 
vietinėse regatose — pirmosios.

Buvo iškeltas pageidavimas, 
kad tarptautinių regatų aprašy
mas būtų atspausdintas Skautų 
Aide, kur visi jūrų skautai galė
tų daugiau pažinti buriavimo 
malonumus, o kartu ir papročius 
kitų — kaimyninių valstybių bu
riuotojų, kas sukeltų didesnį su
sidomėjimą jūrų skautų veikimu, 
gal ir visų Skautų Aido skaity
tojų (mielai spausdintumėm, ra
šykite. R e d.).

Aptartas tolimesnio veikimo 
planas: rengimas paskaitų, skau
tų ideologijos ir jūrininkystės ir 
kt. Rengiamos jūrų skautų va
landėlės per Klaipėdos radiją. 
Po draugovės sueigos, įvyko vi
so tunto jūrų skautų sueiga, da
lyvaujant tuntininkui V. Bulo
tai ir vadijos nariams. Aptarta 
L. S. S. 20 metų minėjimo pro
grama ir kt. • J. L.

gų skiltis pradėjo gražųjį ru
dens bangavimą. XI.20 padarėm 
iškylą Kretingon, kurioje, skil- 
tininkei Vilkoneckytei vadovau
jant, dalyvavo 8 sesės marietės.

H. B.

Zingbergas, skltn. Černiauskas ir 
sktln. Kučys. O XI.27 visi kan
didatai per iškilmingą dr-vės 
sueigą, kariuomenės šventės pro
gai pasižadėjo ištikimai tarnauti 
Dievui, Tėvynei, padėti artimui 
ir vykdyti skautų įstatus. Sueiga 
praėjo jaukioje skautiškoje nuo
taikoje. Programoj bei pasiro
dymuose daugiausia dalyvavo 
jaunieji skautai. O mūsų kvies
tieji svečiai — Vytauto Didžio
jo dr-vės jūros skautai mums 
sudainavo keletą jūriškų daine
lių.

Savo laikraštėlis. Lapkričio 
mėn. pabaigoje dr-vė išleido ša
pirografuotą, skautiškos minties, 
18-kos pusi., laikraštėlį 1 nr., pa
vadintą Savas Žodis. Laikraštė
lio pasirodymas sukėlė didelio 
susidomėjimo ir neskautų tarpe, 
kur daugelis stengėsi jį įsigyti. 
Prieš atostogas manoma išleisti 
2—jį — gruodžio mėn. — numerį.

K. Vilsonas.
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Pažinkime „Skautių Aido“ platinimo garbės konkurso laimėtojus
l-ji skautų vyčių draugovė 

-davė nemaža jaunųjų vadų kitoms drau
govėms ir skautininkų tunto vadovybei.

Bet ne visada šviečia saulė. Taigi ir 
mūsų istorija pakrypsta truputį kitaip. 
Trečiuosius veiklos metus dr-vė pradeda 
be S. Daukanto skautų vyčių būrelio, vei
kusio to paties vardo mokytojų semina
rijoj, kuri buvo likviduota, o su tuo ir 
skautai vyčiai turėjo iš ten išsiskirstyti į 
kitas mokslo įstaigas. Energingas vileišie- 
čių būrelis pasiryžta atskilti ir 1931.XII.20 
jiems leidžiama sudaryti II-oji inž. P. Vi
leišio sk. v. dr-vė, kuri taip pat pergyve
nusi įvairių dienų ir dabar vėl gražiai 
veikia aukšt. technikos mokykloj. Taigi, I 
sk. v. dr-vė skilo, iš savęs išleisdama 15 
energingiausių, mokslus einančių vyrų. Gi 
mūsų dr-vėje liko 24 vyrai, dr. J. Basa
navičiaus ir dr. V. Kudirkos būreliai. I 
sk. v. dr-vės vadu paskirtas skltn. J. Bu- 
tauskas (dabar sktn.). Reikia pripažinti, 
kad šis skilimas mūsų draugovei nebuvo 
labai sveikas. Išėjus vileišiečiams, draugo
vė palengva, nežymiai, pradeda nustoti 
pirmųjų dienų nuotaikos, gal daugiau ir 
dėl to, kad draugovėje kažkodėl nebeli
ko nė vieno skautininko, nebeegzistuoja 
jų būrelis. Dr-vės sudėtis dažnai keitėsi. 
Daug į draugovę ateidavo, bet daugelis jų 
neperėję visos programos, palikdavo drau
govę. nesutapdami su jos dvasia, arba iš
vykdami gyventi į provinciją. (Iki šiol 
dr-vėje yra buvusių apie 250—300 sk. v.). 
Draugovė nuo 1932 m. pradeda įgauti ypa
tingą charakterį — joje galima rasti įvai
rių užsiėmimų, amatų bei specialybių, 
įvairaus amžiaus ir išsilavinimo vyrų, ku
rie ne visada gali atsidėti skautiškam dar
bui. Bet visada buvo pasiryžėlių ir pasi
šventusių žmonių, kurie atidirbdavo ir už 
tuos, kurie negalėjo, ir veikimas ėjo sa
vo keliu. Suorganizuota atskira skautų 
skiltis, kuri 1935.IV.7 perorganizuojama į 
dr. V. Kudirkos vardo draugovę. 1935.III. 
12 dr-vės vadu paskirtas vyr. skltn. J. 
Rimkūnas, vos spėjęs gražiai susigyventi 
su dr-ve ir nemažai ją išjudinęs, tų pat 
metų rudenį išeina į Karo mokyklą. Dr- 
vės vadovavimą perima stud. sk. korp. 
„Vytis“ senjorai vyr. skltn. J. Mačiulis 
(1935.XI.3 — 1936.1.24) ir vyr. skltn. J. 
Klimavičius (1936.1.24 — IV.26), tuo lai
ku vadovavę dr-vės skautų vyčių būre
liams, parodę didelį atsidavimą dr-vei ir 
paruošę nemažą būrį narių gerais skau
tais vyčiais. Po to, dr-vei vienus metus 
vadovavo skltn. J. Vildžius. Per du me
tu" nesikeitė 4 vadai.

Psktn. Stasys Jameikis, gimęs 1914.III.24 
Zarasų aps., Dusetų v., Gipėnų km. Skau
tų brolijoj aktyviai dirba jau XIV me
tai: 1925 m. — 1929 m. Rokiškio tunte, 
1929 m. — 1934 m. Kauno rajono tunte, 
o nuo 1934 m. Kauno Pilies tunte (pirma
sis šio tunto adjutantas ir vėliau fakti- 
nasis tuntininko pavaduotojas — tunto 
štabo viršininkas). Ėjęs palaipsniui įvai
rias pareigas buv. vilkiukų, skautų ir sk. 
vyčių vienetuose, draugovėse ir tunto šta
be. Baigęs keletą skautų ir neskautų 
kursų. Apie 5 mėn. stovyklavęs, keliavęs 
bei iškylavęs. 1934 m. apdovanotas ordi
nu „Už nuopelnus“. 1935 m. pakeltas į 
paskautininkio laipsnį. Nuo 1937.III.4, pa
sitraukęs iš pareigų tunto štabe, vadovau
ja I Kauno skautų vyčių draugovei. Pri
klauso V. D. U. stud, skautų korporacijai 
„Vytis“.

DRAUGOVĖS ISTORIJA.
Ne šios draugovės istoriją šiame pus

lapyje sutalpinti. Ji gal būtų labai įdomi, 
bet ilga. Taigi pasistengsiu trumpai.

I Kauno skautų vyčių dr-vė įkurta 
1929.III.1. Atskiri sk. vyčių vienetai: S. 
Daukanto būrelis, P. Vileišio būrelis ir 
Dr. Jono Basanavičiaus būrelis, glaudžiai 
tarp savęs bendradarbiaudami, nutarę su
sijungė ir sudarė šią draugovę, kurios pir
muoju vadu buvo sktn. VI. Kviklys, o nuo 
1930.XII.1 — sktn. M. Martinaitis. Pir
muoju dr-vės vado pavaduotoju iki 1931. 
XII.20 d. buvo sktn. (tada skltn.) V. Kiz- 
laitis.

Švenčiant dr-vės metines patiektoji jos 
veiklos apyskaita rodo, kad sujungtos 
skautų vyčių jėgos davė gražių vaisių. 
Šią dr-vę žinojo ne tik jaunieji skautai, 
bet ir miesto bei miesto pakraščių vaikai, 
aplankyti ar pakviesti į Kalėdų eglutę, ži
nojo aklųjų institutas, karo ligoninė ir kit. 
Tunte dr-vė turėjo didelį pritarimą, rei
kale — paramą, ir net būrelių vadams bu
vo leista dalyvauti tunto vadijos posė
džiuose. Būrelių vadai pakelti į paskauti- 
ninkių laipsnius. Radosi reikalas ir 1930. 
m.23 suorganizuotas skautininkų Vytau
to Didžiojo būrelis, kuris, be kitko, rūpi
nosi skautišką literatūrą leisti.

Draugovė randa sau ir įžymių rėmėjų: 
dvasios vadu prof. kun. Morkelį ir dr-vės 
globėju pulk. J. Šarauską, kuris ypatingai 
prisidėjo, kad dr-vė išbujotų, ir aprūpino 
ją reikalingiausiu stovyklos inventoriumi. 
Suruošta ir keletas skautiškų vakarų, ku
rių vienas 1930 m. davė net Lt 811,— gry
no pelno. Pasiūta graži dr-vės vėliava, 
kuri kaštavo Lt 800,—.

1930 m. dr-vės iniciatyva suruošta pir
moji ir vienintelė skautų vyčių stovykla 
Panerių miške.

Žodžiu, pirmuosius dvejus metus dr-vė 
augo kiekybe ir kokybe. Sustiprėjusi ji

Sekančiame SK. AIDO nr. bus 
įdėtas I-os Kauno skautų vyčių 
dr-vės vadovybės laiškas buvusiems 
tos dr-vės nariams.

1937.IU.4 dr-vės vadu paskirtas psktn. 
S. Jameikis. Jo pirmajame įsakyme mes
tas šūkis „atkurti gražiąją draugovės pra
eitį“ pakėlė dr-vės nuotaiką ir palengva 
vis daugiau ir daugiau dr-vės narių įsi
traukia į aktyvų darbą. Kadangi dr-vė 
turėjo finansinių bėdų, tai joms nusikra
tyti buvo tuojau suruoštas vakaras, davęs 
Lt. 226,— gryno pelno (gi šį rudenį su
ruoštas vakaras davė apie Lt. 300,— gry
no pelno). Tais pat metais paruošta ir iš
leista nauja laida (14) skautų vyčių, dr- 
vė perorganizuota — suskirstyta naujais 
būreliais ir paskirti nauji pareigonys. Dr- 
vė paaugo ir metų gale turėjo sk. vyčių 
34 ir sk. v. kandidatų 15, viso 49 narius. 
Tuojau po Kalėdų buvo suruošta ekskur
sija į Vilkaviškį, kur vietos sk. vyčių su
ruoštam vakare dalyvavo programoje.

Skautų vyčių veiklos kelias sunkus. 
Nėra skautų vyčių reguliamino, nesigirdi 
skautų vyčių skyriaus vado centre, nėra 
jokių instrukcijų. Kiek leidžia tuntas, 
naudojamės savo iniciatyva — dirbame, 
kuriame, kaip išmanome.

Kad lengviau būtų surasti tos kūrybos 
kelius, specialiu raštu jau pernai buvo pa
kviesti grįžti į draugovę visi buvę dr-vės 
vadai, kurių visi, išskyrus vieną, tam ma
loniai pritarė ir grįžo, todėl buvo tuojau 
atgaivintas skautininkų Vytauto Didžiojo 
būrelis, kuriame šiandien turime 8 skau
tininkus, aktyviai dirbančius (sktn. VI. 
Kviklį, sktn. M. Martinaitį, sktn. V. Kiz- 
laitį, psktn. St. Jameikį, psktn. J. Klima
vičių, psktn. J. Mačiulį, psktn. VI. Saba
liauską ir psktn. A. Petrutį).

Taigi, mes galim ir esam optimistai, 
pasitikim savo jėgomis^ kovosim su gyve
nimu ir norime išeiti su konkrečiais dar
bais sąjungai ir visuomenei. Toks mūsų 
ateities darbo planas.

Visas 100% draugovės narių užsipre
numeravome Skautų Aidą ir apie 50% 
Skautybę, ne vien todėl, kad buvo pa
skelbtas garbės konkursas, bet, kad taip 
mums diktavo pareiga. O kiekvieno gero 
skauto pareiga ne tik skaityti, bet ir pa
remti, ypač periodinę, literatūrą. Pinigų 
tam rasti ir mums nebuvo taip jau lengva, 
bet nebuvo ir nėra negalima! Esame skau
tai. Prenumeravome pernai, visi prenume
ruosime ir šiemet. Skltn. P. Juodelis.

Kaimo I-oji skautų vyčių draugovė.
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Ligonių slaugymas
Ligonių slaugymas — garbinga specia

lybė. Ją turėtų įsigyti kiekvienas skautas, 
pirmiausia — skautės.

Kas pats ilgą laiką sirgo ir priklausė 
nuo kitų žmonių patarnavimo, žino, kaip 
aplinka veikia. Jaukumas, širdingumas 
kelia nuotaiką; niūrūs žvilgsniai, nerūpes
tinga priežiūra liūdesiu gramzdina. Tie
sa, ligonys paprastai labai jautrūs; užda
ryti tarp keturių sienų jie daug galvoja, 
pergyvena ir kartais išnaudoja slaugyto
jos kantrybę, bet, iš kitos pusės, ir pati 
slaugytoja gali daug padaryti. Energin
gas, bet malonus elgesys, tvirta, bet švel
ni ranka gali būti palaima visiems ser
gantiesiems.

Daug klaidų padaroma ne pikta valia, 
bet nežinojimu. Gal šioje vietoje duo
dami patarimai padės sesutei — skautei 
išvengti stambių klaidų. Kol dar niekas 
neserga, pasistenk išmokti, kaip galėtu
mei ligoniui padėti ir palengvinti jo sun
kią padėtį; kai kas sirgs — bus per vėlu, 
nes laiko neturėsi.

Turi žinoti, kaip:
1. paruošti, vėdinti ir kūrenti ligonio 

kambarį;
2. kloti lovą, keisti paklodes ir apsau

goti nuo žaizdų; vartoti termometrus; tik
rinti pulsą ir kvėpavimą; plauti ir rengti 
ligonį;

3. pagal gydytojo nurodymus, slaugyti 
sergančius tymais, raupais, kokliušu, kiau
lyte ir influenca; saugotis, jei namuose 
yra džiovininkas;

4. duoti vaistus, vartoti tepalus ir t. t.;
5. dėti šiltus ir šaltus kompresus ir 

plauti žaizdas;
6. valgydinti ligonį ir sveikstantį;
7. mokėti tvarstyti;
8. nusimanyti apie ligų priežastis ir 

apsisaugojimo būdus.

1. Ligonio kambario paruošimas, vėdini
mas ir kūrenimas.

Kasdien šluok grindis ir nušluostyk 
dulkes drėgnu skuduru. Linoleumą arba 
kilimą pabarstyk drėgnomis arbatžolėmis, 
kad nekiltų dulkių. Jei galima, parink 
kambarį į pietų arba pietų - vakarų pusę. 
Jis turi būti ramus, gerai vėdinamas ir 
ne per didelis. Grynas oras būtinai rei
kalingas, bet kartais sunku apsieiti be 
skersvėjų. Verčiau įleisti šviežio oro pro 
langą (atidaryk viršų), kaip pro duris. 
Jei yra keli langai, atidaryk tą, kuris to
liausias nuo ligonio lovos. Kitu atveju 
užstatyk lovą paravanu. Labai gera kū
renti krosnį, nes pro ją kambarys išvėdi
namas. Atidaryk langą, užkurk krosnį, 
uždaryk duris — tai nebloga taisyklė. 
Niekuomet neatidaryk lango, kol ligonis 
prausiamas arba gydytojas jį apžiūri.

2. Ligonio priežiūra.
a) Ligonio lova.

Idealas yra geležinė lova su ašutų mat- 
rasu. Neimk pūkinių arba sunkių antklo
džių. Pastatyk lovą taip, kad iš abiejų 
pusių galėtumei prieiti. Atstumk galvū
gali apie 25 cm nuo sienos ir pasirūpink, 
kad šviesa nekristų ligoniui į akis. Imk 
lengvų, bet šiltų antklodžių ir, prieš klo
dama levą, išvėdink švarias paklodes.

Jei ligonis negali keltis iš lovos, pa
tartina įdėti dar trečią paklodę skersai 
lovą. Padaryk tai šiuo būdu: sudėk pa
klodę išilgai, kad jos platumas siektų nuo 
ligonio kelių iki jo nugaros vidurio; pa
dėk skersai lovą, vieną galą palenk po 
matrasu, o antrą, ilgą galą suvyniok ir tik 
tada pakišk. Paklodei susitepus, patrauk 
trumpąjį galą (atvyniok ilgąjį tiek, kiek 
reikia, kad lova būtų apdengta), suvyniok 
nešvariąją dalį ir pakišk po matrasu. Jei 
turi, padėk vaškytinę tarp apatinės ir tre
čios paklodės. Keisk užvalkalus ir dėl 
viso ko parūpink antrą pagalvį. Guldy
dama ligonį, sušildyk lovą karštais bute
liais (arba specialiu guminiu maišeliu). 
Įsitikink, ar kamštis tvirtai įkištas. Var
todama paprastus butelius, įkišk juos į 
flanelinį maišelį, kad ligonis neapsiplikytų 
kojų. Kiekvienu atveju reikia būti atsar
giai. Vanduo butelyje turi būti karštas, 
todėl keisk jį laikas nuo laiko, ypač rytą, 
kada temperatūra žemiausia.

b) Paklodžių keitimas.
Viršutinę paklodę keisk šiuo būdu: pa

dėk švarią paklodę po viršutine antklode 
ir duok jai sušilti. Paskui atpalaiduok 
visus užklotus daiktus. Vienas žmogus 
tvirtai laiko švarią paklodę ir antklodę iš 
vieno šono, o antras žmogus atsargiai iš
traukia nešvarią paklodę iš antro šono. 
Pakeitus paklodes, baik kloti lovą.

Norėdama pakeisti apatinę paklodę, 
švelniai apversk ligonį ant vieno šono. 
Laisvąją nešvarios paklodės pusę, iš anks
to ištrauktą iš po matraso, suvyniok iš
ilgai, kol pasidarys ilgas ritinėlis ties li- 
gonies nugara. Iš švarios paklodės pa
daryk panašų ritinį ir užklok jį ant mat
raso. Paskui perritink ligonį per abu ri
tinėliu ant antro šono ir, nuėmusi nešva
rią paklodę, baik kloti švariąją.

Jei ligonis negali gulėti ant šono (serga 
širdies liga, yra lūžęs kaulas ir pan.), 
keisk paklodes iš apačios į viršų. Suvy
niok nešvarią paklodę ir atvyniok švarią.

c) Apsaugojimas nuo žaizdų.
Slaugydama ligonį, stenkis apsaugoti jį 

nuo žaizdų, kurios atsiranda nuo ilgo gu
lėjimo ir blogos priežiūros. Po nugaros, 
šlaunų ir kulnų padėk vandens arba oro 
pagalvius ir, jei galima, keisk paciento pa

dėtį. Žiūrėk, kad paklodės būtų sausos, 
neraukšlėtos ir kad lovoje nebūtų trupi
nių. Plauk ligonį vandeniu ir muilu, nu
trink jį sausai, ištrink vyniniu spiritu ir 
pagaliau papudruok ryžių pudra.

d) Termometrų vartojimas.
Ligonies kambaryje turi kabėti termo

metras, kuris parodo kambario tempera
tūrą. Temperatūra turi siekti 18—20 C, 
bet jei ligonis serga plaučių ligomis, kam
baryje turi būti šilčiau.

Klinikos termometras reikalingas ligo
nio temperatūrai matuoti. Temperatūra 
matuojama rytą ir vakare, arba net daž
niau. Termometras pakišamas po pažasti
mi arba įdedamas į bumą. Vaikams pa
vojinga kišti termometrą į bumą, nes jie 
gali jį perkąsti. Nukratyk gyvąjį sidab
rą iki apačios ir laikyk termometrą bent 
penkias minutes po pažastimi. Pažastis 
turi būti sausa, ir drabužiai neturi kliu
dyti tarp termometro ir kūno. Prieš var
todama termometrą, dezinfekuok jį arba 
laikyk jį visą laiką silpname dezinfekuo
jančiame skiedinyje.

Sveikų žmonių temperatūra nevieno
da, bet paprastai sakoma, kad 36,6 nor
mali, o 37,1 pakelta temperatūra.

e) Pulsas.
Tikrinant temperatūrą, reikia taip pat 

tikrinti ir pulsą. Slaugytoja padeda de
šinės rankos pirštų galus ant arterijos 
rieše, po nykščio apatiniu sąnariu. Pulsas 
plaka drauge su širdimi. Kairėje rankoje 
laikydama laikrodį su sekundžių rodik
liu, slaugytoja skaičiuoja, kiek kartų pul
sas plaka per 30 sekundžių ir paskui pa
daugina skaičių iš dviejų.

Suaugusiųjų širdis plaka 78—80, vai
kų — 80—100, o kūdikių — 100—120 kar
tų per minutę.

f) Kvėpavimas.
Suaugę kvėpuoja apie 17 kartų per mi

nutę. Skaičiuok kvėpavimą taip, kad li
gonis nežinotų, ką darai; kitu atveju jis 
nenoromis pradės greičiau kvėpuoti. Lai
kyk pirštus ant pulso, o iš tikrųjų tikrink 
kvėpavimą. Sveiki vaikai, jaunesni už 7 
metus, kartais kvėpuoja 24—30 kartų per 
minutę.

g) Ligonies prausimas ir aprengimas.
Prausimas paprastai labai vargina li

gonį ir turi būti atliktas tokiu dienos me
tu, kada jis geriausiai jaučiasi. Ligonis 
labai džiaugiasi, jei jam plauna veidą ir 
rankas, bet to nepakanka: bent du kartus 
per savaitę reikia jį plauti nuo galvos iki 
kojų. Uždaryk langus, sušildyk seną pa
klodę, ant stalo prie lovos paruošk dubenį 
labai karšto vandens, muilo, kempinę ir 
t. t., kibirą ir ąsotį verdančio vandens. 
Ligonį nuplauti galima per 15—20 minu
čių, ir vanduo greitai atšąla. Plaudama

(Tęsinys 491 pslp.).
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Savo darbo telefonas
Įsivaizduokite nors minutei, kad visi 

telefonai sugedo, nei vienas neveikia 
ir jų pataisyti, dėl kurių nors prie
žasčių, negalima. Koks baisus tai būtų 
įvykis. Pasirodytų ištisa kurjerių armija, 
paštas būtų užgultas begalybe korespon
dencijos, popieriaus fabrikai nesuspėtų ga
minti popieriaus, o batsiuviai kalti padų 
Laikraščių žinios būtų pasenusios, nebe
įdomios.

Šių dienų žmogui gyvenimas be tele
fono stačiai neįmanomas. Visur eina tele
fono laidai ir į tolimą Aziją, ir į Afriką, 
ir į Ameriką, net Australiją, ir tą galima 
telefonu pasiekti.

Paėmus telefono triūbelę galima išsi
šaukti prietelių, gyvenantį kur nors Suo
mijoje ar Prancūzijoje, pakalbėti apie 
reikalą. Paštu tas išsiaiškinimas laba: 
ilgai užsitęstų, nežiūrint labai greito su
sisiekimo.

Per 60 metų, kai telefonas gyvuoja, jis 
pasidarė būtinybė. Telefono išradėju 
skaitomas amerikietis Bell‘as, kuris 1876 
metais paskelbė savo išradimą.

Belo telefonas buvo sudarytas iš pa
duodančio ir priimančio įrengimų. Pa
duodantis įrengimas — vamzdis su plona 
membrana, kurios centre platinos adata. 
Adatos smailuma lietė parūkštinto van
dens paviršių, kuris buvo inde po vamz
džiu.

Priėmimo dalis buvo panaši į šių dienų 
telefonų: pastovus magnetas su špūlėmis 
ir membrana. Baterija buvo jungiama 
prie abiejų polių.

Angliukus mikrofonui galima paimti 
nuo senos „batareikos“, perpiovus pusiau

3 br.

Žymiai tobulesnis yra Juzo telefonas 
su angliniu mikrofonu. Jo padarymas visai 
nėra sunkus, o girdėti galima labai gerai.

Išplaukime iš klijuotės rėmelius ir ko
jeles, 3 br. parodytus. Prie rėmelių vie
noje pusėje priklijuojame ploną pušinę 
lentelę (1,5 mm). Klijuoti reikia tik vir
šuje ir apačioje. Tarp rėmelių ir lente
lės padedame papkės juostelės 5 mm sto- 
rio, aišku, prieš klijuodami.

4 br.

išilgai. Dabar reikia dar padaryti angliu
kams guolius. Geriausi guoliai yra' iš 
anglies. Tam tinka seno elemento anglys. 
Kad mikrofonas geriau veiktų, padarome
ne vieną angliuką, bet du. Guolių reikia 
padaryti tris kiekvienam mikrofonui.

Viename guolyje padarome iš abiejų 
pusių mažus įdubimus, tai bus vidurinis

5 br.

guolis. Kitų dviejų įdubimai yra tik vie
name šone. Dabar reikia tuos kraštuti
nius guolius, nuėmus izoliaciją, apvynioti 
vielomis, ir stipriai suveržti.

Padalinę lentelę į dvi dalis, jos vidu
ryje klijuojame vidurinį guolį. Kiti du 
guoliai klijuojami viršuje ir apačioje, to
kiame atstume, kad įdėti angliukai iš 
įdubimų neiškristų, bet ir laisvai klibėtų.

Sujungimas atliekamas pagal schemą 
4 br. Laidas nuo mikrofono prijungiamas 
prie vieno „batareikos“ kontakto, kitas 
su telefonu, kurio laisvas galas prijun
giamas prie kito „batareikos“ polio.

Savaime aišku, kad laidų ilgis pareina 
nuo nuotolio tarp abiejų „telefonų“. Jei
mikrofonas gerai padarytas, lentelė pa
kankamai plona, tai ir pirmi žodžiai, tarti 
į mikrofoną, visai gerai girdimi.

Galima padaryti du mikrofonu ir įjungti 
į tinklą du telefonu, pagal schemą, 5 br. 
parodytą.

Ryšininkai turi patys sugalvoti, kaip 
padaryti, kad srovė naudotųsi tik kalbant 
ir iššaukiant, perjungimą šaukti ir kal
bėti, skambučiui įjungti ir išjungti.

E. Š.

Balsas, judindamas membraną, paner
damas daugiau ar mažiau adatą į parūkš- 
tintą vandenį, pavirsta į pulsuojančią sro
vę, kuri nuėjusi laidais į kito aparato pri
imtuvą vėl pavirsta garsu. Srovės stipru
mas keitėsi pareinamai nuo adatos pasi
nėrimo — varžos.

Vėliau Belas pakeitė savo telefono kon
strukciją, padaręs perdavėją ir priėmėją 
vienodais. Tokio telefono schemą mato
me 1 br.

Tokį telefoną galima iš radio telefonų 
pasidaryti ir jais pasikalbėti su savo prie- 
teliais per kokius 200 metrų. Padarymas 
labai paprastas: sujungiame ausinių bu- 
kavėles laidais, būtinai izoliuotais, ir ga
lima kalbėti. Vieną ausinę pridedame prie 
ausies, kitą laikome prieš burną ir į ją 
kalbame. Jei ausinės yra geros, girdėti 
net už 200 metrų. Bet tji yra pats pa
prasčiausias ir nepatogiausias telefonas. 
„Abonento“ iššaukti negalima ir tenka iš 
anksto susitarti pasikalbėjimų laiką. Tas, 
žinoma, labai mažina jo vertingumą ir 
mes juo tik pradžiai pasinaudosime. To
limesniam darbui pasigaminsime tobules- 
nius telefonus.

Parodyk savo ranką ?
Mes esam pratę žmogaus būdą spręsti 

iš veido, nes jis mums atrodo charakte
ringiausias. Veido išraiška mums atrodo 
patraukianti arba atstumianti, ir dažnai 
parodo būdą ir nuotaiką. Iš tikrųjų veidas 
šį bei tą išreiškia, bet kad mes jį vadina
me charakteringiausia kūno dalimi, tatai, 
tur būt, yra dėl to, kad mes nepastebim 
smulkesnių dalykų. Pvz., kad ir iš kito
kių ženklų, randamų knygoje Skautybė 
Berniukams, galima spręsti apie žmogaus 
būdą. Ten skaitome, kaip iš skrybėlės ne
šiojimo ir batų sužinoti žmogaus būdą.

Kaip žmonių veidai skiriasi, taip pat 
skiriasi ir rankos. Nėra pasauly dviejų 
žmonių, turinčių visai tokias pat rankas, 
visai vienodus pirštus ir pirštų linijas. 
Tuo remiasi daktiloskopijos (pirštų at
spaudų tyrimas nusikaltėlių asmenybei 
nustatyti) pagrindai. Tas mokslas labai 
padeda kriminalinei policijai. Nusikaltėlių 
knygose yra ne vien tik jų fotografijos, 
bet ir jų pirštų atspaudai. Pagal juos pas
kui suranda nusikaltėlį. Aišku, tuos ma
žus linijų išvingriavimus neprityrusi ir 
nemokyta akis nepastebi ir neatskiria nuo 
kitų, o čigonai ir apgavikai, lengvabū- 
džiams ateitį iš rankos pranašaujantieji, 
rankų linijų nevienodus bruožus išnau
doja savo tikslams.

Bet šioje vietoje apie rankų skirtumus 
mes kalbėsim tik tiek, kiek kiekvienas iš 
mūsų gali pastebėti. Pirmiausiai — yra 
sąryšio tarp rankos ir amato: dykaduonio, 

veltėdžio ranka manikiū
ruota, migdolo forma nu
pjaustytais nagais; šiukšti, 
pritrinta paplaku — ūki
ninko ranka; ilgų, smulkių 
pirštų — laikrodininko; 
lanksti — pianisto; adato
mis ir kabliukais subady
ta — nerėjos; — ir dar 
daugelį kitokių tos rūšies 
rankų reiktų čia priskirti. 
Kad yra sąryšio tarp svei
katos ir rankos išvaizdos 
(drebanti sergančio nervų 
ligomis ranka, bejėgė, su
dribusi paraližuoto žmo
gaus ranka, karšta ligo
nio ranka ir k.), mes tik 

priminsim. Pirmiausia tuos sąryšius pa
stebėjo dailininkai ir kai kurie, supratę, 
kiek gali išreikšti ranka, tą motyvą pa
naudojo savo kūrybai. Gal būt, kai kurie 
esat net matę M. K. Ciurlionies paveikslą 
iš „Tvano“, kuriame vaizduojama tik van
duo ir dvi didelės sudėtos rankos — mal
daujančios, prašančios.

Šiaip gyvenime ranka tokio įspūdžio, 
kaip veidu, negalime padaryti, bet už ben-
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Darbeliai eglutei puošti
. t ..Kiekvienam patinka dailiai papuošta eglutė, bet, deja, papuošalai brangokai kaštuoja. Taigi, ar negalime patys šį tą padaryti, kas būtų pigu ir gražu?■ Ar nenorėtumei pasidaryti žvakidėlių? Paimk tuščią siūlų špūlę, sumažink viršų ir pritaikink skylutę žvakės storumui (p. 1). Prie apatinės špūlės dalies prilipink laku arba blizgančiu popierių išmargintas lenteles. Raštą pats sugalvok, o apačioje prikabink obuolį (p. 3) arba me- dauninką.O, gal, tau labiau tinka 3-iame ir 5-a- me piešiniuose atvaizduotos žvakidės? Jos padarytos visai lengvai: iš špūlės, vielos (paauksuotos arba pasidabruotos), obuolio, riešuto ir popieriaus.Žvaigždės ir žvaigždžių grandinės taip 1 pav.pat gražiai atrodo.Žvaigždės daromos iš lygaus arba — dar gražiau — raštuoto aukso ir sidabro popieriaus. Paimk du lakštu ir sulipink juos (jei popierius ne iš abiejų pusių

auksinis), paskui sukarpyk į ilgus (per visą 40 cm lakštą), 5 cm platumo lakštelius. Lakštelius sulankstyk, kaip armoniką, 1 cm platumo (p. 2, 4). Paskui viename gale įverk siūlą, nei per laisvai, nei per
4 pav.aukštai, ir iškirpk raštą. Iškirpusi ištrauk • „armoniką“, kol pasidarys graži, apvali žvaigždė. Sulipink laisvus šonus ir įverk siūlą pakabinti. Jei nori, padaryk žvaigždžių grandines, pririšdama vieną prie kitos.Jei nori nusverti šakutę, kadangi žvakės kreivai stovi, prikabink obuolių, me- dauninkų, riešutų (pripildytų švinu ir sulipdytų) arba balansuojančių gyvulėlių, geriausiai paukščių, užriestomis uodegomis.-Šeštame piešinyje matai paukštį, iš- piaustytą iš medžio ir lakuotą įvairiais lako dažais. Uodega užriesta į vidų ir prie jos vinele prikaltas švino gabalėlis, pav., pliomba, gaunama manufaktūros krautuvėje. Be švino paukštis virstų, nesilaikytų ant šakelės.O dabar geros kloties ir linksmų Kalėdų! P. P.

drą rankos išvaizdą vistiek esam atsakingi. Tatai svarbu ir dėl higienos. Pradžioj pakalbėsim apie nagus: tvarkingi žmonės panages užlaiko švarias, o daugelis berniukų kažkodėl purvinas. Net jaun. skautas, norįs gauti patyrimo laipsnį, turi žinoti, kodėl nagus reikia laikyti švarius. Bet net ir... — geriau nesakykim to skautų laipsnio — panagėse mėgsta nešioti gedulą. Kam, kodėl, aš negalėjau rasti priežasties. Taigi: kiekvienoj kuprinėj turi būti panagių grandiklis, tik ne tam, kad būtų visas inventorius, o stropiam vartojimui. — Kaip visi žinote, nagai visą laiką auga.Bet yra net didelių berniukų, kurie, kaip atrodo, mano gyveną akmens amžiuje, kai nebuvo jokių žirklių, ir tada žmonės savo nagus nukramtydavo. Jei jie žinotų, kaip tokie nugraužioti nagai atrodo, kokia nemaloni ir biauri yra tokia ranka, manau, iš karto pamestų tą šlykštų pa- žmogų, ypač apie jo švaros ir tvarkingumo meilę. Tokiu būdu skiriame kelias žmonių rūšis: žmonės švariomis rankomis, pratimą. Nagus reikia trumpai (tik ne per trumpai) nukirpti. Norėdamas išlaikyti vidurį, tuojau pasakysiu ir tai, kad nė vie

nas berniukas ar mergaitė savo manikiūruotomis arba ružavai nuteptais nagais rankomis gero įspūdžio man nepadarė! Jei nagų kraštuose atsiknioja pleišenos, tai jų plėšti nereikia, nes gali atsirasti pūliavi- mų, o reikia gražiai nukirpti. Pirštų žindimas yra kūdikių privilegija, tai geriau su jais nekonkuruokit!Be nagų, mums įdomus ir bendras rankos švarumas; šiuo atveju — o tai, rodos, ne visada žinoma — ir riešas priklauso prie rankos. Susitarkim laikytis tokios taisyklės: darbas nepateisina purvinų rankų (išimtis tik Saharoje, kur vandens visai nėra)! Aišku, rankas plauti tik kartą per dieną yra per maža! Reikia pergalėti „vandens taupymą“ ir rankas plauti tiek kartų, kiek kartų jas supurviname, bent 3—4 kartus per dieną, prieš valgį. To neužmirškite nei namuose, nei stovykloje, o visada atminkite, grįžę iš išeinamos. Ypačiai gudrūs vaikėzai visada išranda tariamai tokių nešvarių darbų, kad rankų paskui „jokiu būdu nebuvo galima nuplauti“. Tokiems aš čia pasakysiu paslaptį, kad karštas vanduo ir muilas, soda ir šepečiukas daro stebuklus.Iš visa to, kas pasakyta, darome išva

dą, kad ir iš rankų galima spręsti apie žmonės nešvariomis rankomis (tatai dažniausiai yra vaikiškumo ženklas, nes vaikai veikiau išsitepa, kaip suaugusieji. Tiesa, aš pažįstu porą žmonių, kurie, turėdami net per 30 metų, tokiu juokingu būdu nori įrodyti savo jaunystę) ir žmonės, kurie kiekvieną, progą išnaudoja rankas į kelnių kišenes sugrūsti net ligi alkūnių. Tai pamatęs, aš visada manau, kad tie vaikėzai dėl ko nors jas nori paslėpti, ir man tuoj prisimena vienas Baden-Powellio knygos piešinys, darbo bijančio individo tipas, dantyse įsikandęs papirosą, nugarą išlenkęs kaip lanką ir rankas sugrūdęs į kelnių kišenes. Trumpai tariant, vaizdas nekoks.Kiek kartų ligi šiol buvau matęs skautų — na, sakykime, tik su nešvariomis rankomis, tiek kartų radau tik tokį pateisinimą: jie nežinojo, ką kiti žmonės apie tai pagalvos. Bet dabar, tikėkimės, jau bus kitaip; tuo labiau, kad čia, kaip ir visur skautybėje, senesnieji bus pavyzdžiai jaunesniesiems. Ir dar pabaigai: nors ir dažnai būtų naudingas, nėra šūkio: „Rankas iš kišenių!“, tai mes pasistenkim, kad tas tarpas būtų užpildytas! R. K.
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Foto mėgėjams dažnai tenka skaityti spaudoje apie 
fotografavimą su nematomais spinduliais ar tamsoje. 
Kino filmose tenka matyti vaizdų, kurie atrodo daryti 
mėnulio šviesoje. Ne vienas laužo galvą, kaip galima 
tai padaryti? Iš tikrųjų čia nieko nepaprasta, o yra 
vadinamos infraraudonosios fotografijos rezul
tatai. Čia pateikiami svarbiausieji infraraudonųjų nuo
traukų darymo dėsniai.

Principas. Šviesos spinduliai sklinda tam tikromis 
bangomis, kurios matuojamos milimikronais (viena mi
lijoninė dalis milimetro!). Žmogaus akis mato tik tuos 
spindulius, kurių bangų ilgis yra tarp 390—770 mili- 
mikronų. Matomajame spektre tuoj už raudonųjų spin
dulių, kurių bangų ilgis 770 milimikronų, prasideda 
akiai nematomi spinduliai, vadinami infraraudonaisiais. 
Jie pasižymi tuo, kad sugeba prasiveržti ten, kur kelio 
neranda matomojo šviesos spektro spinduliai, pavyz
džiui, per rūką. Pagaminus negatyvinę medžiagą, kuri 
jautri infraraudoniesiems spinduliams, galima daryti 
nepaprastas nuotraukas.

Pritaikymo sritis. Infraraudonosios fotografijos pri
taikymo sritis labai plati: nuotraukoms rūke, nakties 
efektams dienos šviesoje fotografuojant gauti, suklas
totiems dokumentams tirti, reprodukcijoms pageltusių 
šriftų, augalų ligoms tirti, etnologijoj, medicinoj, astro
nomijoj ir daugely kitų sričių naudojamasi infraraudo- 
nąja fotografija. Foto mėgėjas infraraudonąja foto
grafija gali pasinaudoti daugiausia dviejų rūšių nuo
traukoms: gamtovaizdžiams rūke ir nakties efektų nuo
traukoms. Todėl čia ir bus kalbama tik apie tai, kaip 
daryti šitokias nuotraukas.

Nagatyvinė medžiaga. Infraraudoną ją negatyvinę 
medžiagą gamina 7 firmos. Iš Lietuvoje daugiau žino
mų firmų ją gamina Agfa, Ilford ir Kodak. Yra ga
minamos plokštelės, filmos ir kino filmos. Medžiaga 
nepatvari. Vidutiniškai tveria 5—8 mėnesius. Turi 
būti laikoma šaltai ir sausai. Jei nėra tinkamesnės vie
tos, laikyti kambary ant grindų (mat, čia vėsiausia).

Aparatas. Kiekvienas foto aparatas tinka šios rū
šies nuotraukoms, bet infraraudonoji negatyvinė me
džiaga daugiausia gaminama plokštelių pavidalo. Ge
riau naudoti, kas turi ne vieną, aparatą su trumpo fo
kuso objektyvu. Be to, nepatartina dirbti atvira dia
fragma, o reikia šiek tiek daugiau (bent iki 1 :12,5) 
diafragmuoti, nes kitaip galima gauti nepakankamai 
ryškias nuotraukas. Kodėl — čia nėra vietos aiškinti.

Filtras. Darant su infraraudonąja medžiaga nuo
traukas būtinai reikia naudoti specialų raudoną filtrą,

spin
du
liais

Foto, 
gra- 
favi- 
mas

su

turis sugertų visus kitus šviesos spindulius. Jei nuo
trauka daroma be filtro, ji atrodo panašiai, kaip ir 
daryta su ortochromatine medžiaga. Filtrus gamina 
įvairios firmos. Kada koks filtras vartotinas, bus nu
rodyta vėliau.

Apsvietzmas. Didžiausias keblumas yra apskaičiuo
ti infraraudonųjų nuotraukų apšvietimo laiką. Papras
tai firmos nurodo prospektuose, kurie pridedami prie 
negatyvines medžiagos, kiek maždaug apšviesti nuo
traukas. Pavyzdžiui, Agfa pataria, darant gamtos vaiz
dus kai yra rūkas, naudoti infraraudoną plokštelę Nr. 
810 su filtru Nr. 42 ir apšviesti 25 sykius daugiau, negu 
reikėtų apšviesti tose pačiose sąlygose fotografuojant 
su „Isochrom“ filmą.

Gamtovaizdžiai esant rūkui. Kai yra rūkaą, nega
lima daryti gamtos vaizdų su toluma, nes rūkas su
geria daug šviesos spindulių ir toluma išeina neryški. 
Tokias nuotraukas galima daryti tik su infraraudonąja 
negatyvine medžiaga, kuri yra jautri maždaug 800—810 
milimikronų ilgumo infraraudoniesiems spinduliams. 
Kas naudotų Agfos medžiagą, patartina vartoti „Infra- 
rot-Platte hart 800“ su filtru Nr. 42 arba plokšteles 
Nr. 700 ir 750, o taip pat „Kleinbild - R - Film“. Pasta
roji medžiaga naudotina tais atvejais, kada matomumas 
didesnis. Labai tiršto, šlapio rūko ir infraraudonieji 
spinduliai „neįveikia“.

Darant gamtovaizdžių nuotraukas su infraraudo
nąja medžiaga, reikia žiūrėti, kad artumoje nebūtų 
žalių krūmų, o taip pat ir medžių, žaliais lapais, nes 
lapai ar žolė nuotraukoje atrodo balta, lyg apsnigta.

Nakties efektų nuotraukos. Jos daromos dieną, 
šviečiant saulei, kai danguje nėra debesų. Nuotrau
kos atrodo lyg būtų darytos naktį, mėnuliui šviečiant 
Šios rūšies nuotraukoms geriausiai tinka motyvai, kur 
yra kokie nors pastatai, griuvėsiai, paminklai, seni kry
žiai, ypač jei jie šviesios spalvos Naudojama medžia
ga, kuri jautri 800 milimikronų spinduliams su filtru 
Nr. 42 (Agfos). Apšviesti 4—8 syk ilgiau, kaip reikėtų 
apšviesti n/io° Din jautrumo ortochromatinę medžiagą 
be filtro. Taip pat galima naudoti ir 730 milimikronų 
jautrumo medžiagą. Tokia, pvz., yra „Agfa-R-Film“.

Ryškinimas. Infraraudonąsias nuotraukas galima 
išryškinti su kiekvienu ryškalu, bet geriau vartoti tą, 
kurį pataria medžiagą pagaminęs fabrikas. Ryškinti 
galima tik tamsiai žalioje šviesoje, kaip ir panchroma- 
tinę medžiagą, o geriausiai — visiškoje tamsoje. Yra 
gaminami specialūs filtrai (Agfos Nr. 114) infraraudo
nai medžiagai ryškinti.

DU VAIZDUS VIENOJE NUOTRAUKOJE 
PADARYTI

dažniausiai pasitaiko tiems filminių apa
ratų savininkams, kurie nėra įpratę ap
švietę nuotrauką tuoj pat ją susukti į vir
šutinę špūlę. Tiesa, kartais foto mėgė
jas tą pačią nuotrauką tyčia apšviečia du 
ar tris syk, bet tai daro, turėdamas spe
cialų tikslą padaryti juokingų ar šiaip 
ypatingų nuotraukų. Dažniausiai, bet gi, 
pakartotinas nuotraukos apšvietimas 
įvyksta dėl neapsižiūrėjimo ir to pasek
mės patenkinamos esti tik labai išimti
nais atvejais.

Dėl to foto aparatų konstruktoriai se
nai laužė galvas, kaip pagaminti tokius 
foto aparatus, kad negalėtų tos pačios 
nuotraukos apšviesti antru syk. Tai pa

daryti lengvai pasisekė su mažojo forma
to aparatais, kurie turi užuolaidinį užrak
tą, pvz., Contax, Super Nittel, Netax ir kt. 
Ten taip įrengtas užraktas, kad jį užsuk
ti galima tik susukant apšviestą nuotrau
ką, — kol jos nesusuki, užrakto išjungti 
negalima.

Paskutiniuoju laiku pavyko šį reikalą 
„sutvarkyti“ ir didesniojo formato apara
tuose. Zeiss - Ikon firma gamina kelis 
aparatų modelius su tam tikru saugikliu 
— užraktą išjungti galima tik tada, kai 
apšviestoji filmą jau susukta, ir priešin
gai — neapšviestos filmos tol negalima su
sukti, kol užraktas neišjungtas. Tokiu 
būdu apšviesti tą pačią nuotrauką du 
syk negalima. Tokie, pavyzdžiui, yra šie 
aparatai: Super Ikonta 6x6 cm, Super 
Ikonta II 4l/»x6 ir 6x9 cm.

Kalendorius 
foto mėgėjams

Jau išėjo iš spaudos K. Lauciaus para

šytas foto mėgėjo kišeninis kalendorius 

1939 metams.
Kalendorėlis yra 9,5X15,5 cm formato, 

96 puslapių, su 12 iliustracijų. Daug foto 

mėgėjui reikalingų ir naudingų patarimų, 
apšvietimo lentelės kiekvienam mėnesiui 

ir nurodymai, ką kurį mėnesį fotografuoti. 

Išleido firma „Viskas Fotografijai“, Kau

nas, Laisvės ai. Nr. 46. Kaina 1 litas.
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Brolijos atstovas psktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

NETOLI EALĖEOS
— Jau netoli Kalėdos. Tai bus daug džiaugsmo'
— Bet ne visiems.
— Kodėl ne visiems?
— Daug yra žmonių, vargingai gyvenančių. 

Tokių žmonių vaikams nedaug džiaugsmo gali ir 
Kalėdos suteikti.

— Tad kas daryti? Man būtų linksmiau, jei aš 
žinočiau, kad ir visiems linksma.

— Ir man taip pat.
Taip kalbėjosi du berniukai skautai. Prie jų 

pribėgo trečias, kiek vyresnis berniukas, taip pat 
skautas.

— Ne aimanuoti, bet dirbti reikia. Tik darbu 
galime kitiems džiaugsmo suteikti.

— Tai kas dirbti? Pasakyk?

Pirmiausia susitaupykime nors po keliasdešimt 
centų. Už tuos pinigus nupirkime neturtingiems 
vaikučiams saldumynų ir per Kalėdas nuneškime 
jiems.

— O gal geriau žaislai pirkti? Juk vaikams 
didžiausio džiaugsmo suteikia žaislai, kuriuos gauna 
per Kalėdas.

— Taip. Bet už pinigus nupirkime saldumynų, 
o žaislų patys padarykime. „Skautų Aido" 21 ir 22 
numeriuose yra aprašyta, kokius žaislus galima pa
gaminti Kalėdoms. Yra ir piešiniais pavaizduota. 
Pasakykime mokytojui, kad norime tokių žaislų pa
daryti ir juos neturtingiems vaikučiams per Kalėdas 
padovanoti, tai ir mokytojas mums dar padės.-

— Gerai. Tad visi i darbą, o suteiksime džiaugs
mo vargšų vaikučiams.

Jauno kiškelio vargai
— Ūtiti!..
Mažasis kiškelis striuoktelėjo per ap

snigtą eglaitę ir sudulkėjo sniege.
— Eikš čia. Tu vistiek esi jau toks 

vargšas, sulysęs, — pakvietė senis kiškis, 
kuris po sniegu užverstomis eglaitės šako
mis buvo įsitaisęs šiltą guolį.

— Eikš čia, sušalsi dar, kvailuti!
Kiškelis mikliai striuoktelėjo artyn, 

šmukštelėjo į senio kiškio butą ir prisi
šliejo prie jo šilto kailio. Senis kiškis pa
vedė jam pačią šilčiausią, pačią tamsiau
sią vietą, prie pat eglaitės liemenėlio, kur 
nei vėjas neužpučia, nei šaltis taip ne
kausto. Kiškelis pasipurtė dar iš šalčio, 
pasirąžė ir ėmė snūduriuoti senio kiškio 
pašonėje. Nežino, ar ilgai miegojo, kai 
pajuto senį stuksenant jam į pašonę.

— Ir įmigai, miegaliau! — sakė senis. 
— Paliauk miegojęs. Papasakok ką nors. 
Papasakok, kaip žiemą praleidai. Man ro
dos, arba tu didelis miegalius, ir neturi 
laiko nė maisto pasiieškoti, arba tu dar 
visai jaunas ir kvailas, ir tau daug vargų 
reikia iškęsti. Žiūrėk, koks tu sudžiū
vėlis.

Kiškelis nusibraukė ūsiukus ir ėmė pa
sakoti savo geradariui:

— Kur nebūsiu toks, kai tiek vargo 
reikia iškęsti. O, ir jaunas esu. Dar man 

tik pirmoji žiepia. O, kokia baisi! Ūtiti... 
Vasarą buvo geriau. Kai buvau dar vi
sai mažytis ir gulėjau ant kupsto po eg
laite, mama man neleido niekur išeiti. 
Man atrodė, kad visur labai gražu, o ji 
sakydavo, kad čia gražiausia ir saugiau
sia vieta, o kitur gali mane vilkai ir šu- 
nes suėsti.

Šalia mūsų namų atbėgdavo ir daugiau 
kiškių. Jie užgrauždavo žolelės, paskui 
sustodavo ratu, pastatydavo ausis ir im
davo šokti. Aš jiems pritardavau: drata- 
ta, dratata ... Visi sustodavo ir imdavo 
juoktis iš manęs, sukišę savo ūsus. Jie 
sakydavo, kad aš vyras, kad man ne vieta 
čia dūlėti.

Pagaliau aš išbėgau. Buvo vakaras. 
Mėnuo švietė pro lapyną. — Paukščiai 
miegojo. Kiškiai mane išsivedė į palaukę, 
į jaunų želmenų lysvę, ir mokė maitintis 
želmenimis. Mokė, kaip aš turėsiu gy
venti. Buvo linksma. Į tuos želmenis 
naktį atbėgdavo daugiau kiškių. Rytą, 
kazokėlį pašokę, jie nudulkėdavo į mišką. 
Aš sušlapdavau nuo rasų ir laukdavau, kol 
patekės saulutė ir sušildys.

Bet čia ir prasideda mano vargai.
Vieną naktį atbėgo į želmenis kiškių 

būrys. Juos vedė vienas didelis, pramuš
ta nosimi, kiškis. Tas pramuštgalvis nu
sivedė juos į kopūstų daržą. Rytą tas 
visas būrys pradulkėjo pro mane ir nubė
go į mišką. Juos nusivijo didžiulis šuo. 

Tas šuo grįžo paskui atgal, kiškių pėdas 
uostydamas. Čia atsirado iš kažkur ir 
piemuo. Aš susiriečiau iš baimės žalu
mynuose. Bet tas baisus šuo susirado ma
ne. Jo nasrai garavo. Aš užsimerkiau. 
Pajutau, kaip stvėrė man už nugaros. Ma
niau, bus galas. Kai atsimerkiau, supra
tau, kur esu. Piemuo laikė mane rankose 
ir nešėsi namo. Aš staiga iš visų jėgų pa- 
sispardžiau ir išsiveržiau jam iš rankų. 
Išsiveržęs, pasileidau patvoriu girios link. 
Bet man tada labai skaudėjo vieną petį, 
negalėjau pabėgti. Vėl nenaudėlis pie
muo mane pagavo. Pagavęs uždarė to
kioje dėžėje. Atnešdavo man želmenų, 
įpildavo pieno, bet aš nenorėjau valgyti. 
Iš nuobodumo valgyti negalėjau. Aš no
rėjau išbėgti į laukus. Sulysau.

Piemuo susirūpino, kad aš nevalgau ir 
džiūstu. Ištraukė mane iš tos dvokian
čios dėžės, suspaudė rankomis, kad aš net 
aičiojau, ir ėmė prievarta man pilti pieną. 
Kai pripylė ir nosis, tada ėmiau čiaudėti, 
pasispardžiau ir išsprukau. Dabar pasi
jutau laisvas. Petys buvo užgijęs. Taigi 
pasileidau į laukus ir pabėgau. Bėgau 
per lauką, paskui per mišką, ilgai, ilgai 
bėgau. Smagu buvo bėgti. Susiradau 
mažą aikštelę, kur buvo žolelės, paėdžiau 
ir atsiguliau po eglaite.

Nusibodo vienam lakstyti po girią. Su
siradęs kiškių būrį, susidėjau su jais. 
Buvau linksmiausias tame būryje. Mane
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Drambly, drambly! Storaodi! Į tave žiūri vaikų šimtai.
praminė Linksmuoju Murziuku. Tas antrasis vardas man nepatiko. Manydamas, kad kur nors iš tikrųjų susimurzi- nau, bėgau vieną dieną į upelį snukučio prausti. Nubėgęs į upelį išsimaudžiau, išsimaudžiau, pasišildžiau saulutėje ir ėmiau snūduriuoti. Tik išgirdau krūmuose kažką traškant. Žiūriu — vilkas. Persigandęs pašokau ir bėgau, kiek tik kojos įkerta. Vis man rodėsi, kad vilkas jau tveria mane. Laimė, pabėgau.Atėjo ruduo. Visa giria pagelto, o laukai visai nupliko. Geltoni lapai byrėjo nuo medžių. Kai imdavau siausti šnabždančiuose lapuose, visi kiškiai pradėdavo su manim šėlti. Linksma būdavo. Visur, kur tik bėgi, margi margiausi lapai tau kelią nukloję. Bet ir baimės įvarydavo. Purptels paukštelis, pūstels vėjelis, — lapai krinta ir čeža, o man rodosi, kad vėl tas vilkas.Buvo linksma, kol buvo kas ėsti. Aš nežinojau, kad kiškiui gali pritrūkti maisto. Bet kai atėjo ruduo ir tik kopūstų stagarai darže buvo likę, aš išalkau. Vieną rytą nubėgau į daržą. Vos tik porą kopūstų lapelių sugraužiau, kai išgirdau baisų ryksmą:—Ūžia, Margi, ūžia!Šuo įšoko per tvorą ir, kol suspėjau apsidairyti ir atsipeikėti, jis buvo prie manęs. Tada, persigandęs, šokau iš daržo ir ką tik nesukliūvau tvoroje. Bėgau, bėgau be atodūsio. Man rodėsi, kad šuo jau kanda; vis girdėjau jo baisų skalijimą ir kvėpavimą. Laimė, suspėjau pasiekti mišką, sumėčiau pėdas ir šuo pasiliko toli. Ilgai negalėjau atsigauti iš baimės ir nuovargio. Dabar aiškiai mačiau, kokie niekšiški ir beširdžiai yra žmonės.Kai artinosi žiema, bijojau ir pagalvoti, kas bus, kur maisto ieškosiuos. Tada išmokau "raužti žievę taip, kaip seniai kiškiai. Kai išalkstu, susirandu karklų krūmą ir sotinuosi jų žieve. Vieną sykį ką tik dantų neišsisukau.Gerai buvo, kol šilčiau buvo. Bmė šalti. Medžių šakos poškėjo nuo šalčio. Man peršalta buvo.Vieną dieną buvau labai alkanas, o

Ar pavojų tu užuodi, kad skubi taip rimtai?
K. Adomaičio linoleumo raižinys.buvo baisiai šalta. Taip sušalau, kad, užšokęs ant pusnies, ėmiau knerkti. Tada atbėgo vienas senas kiškis ir nusivedė ten, kur jis turėjo daug maisto ir kur buvo gera užuovėja. Tas jo maistas buvo džiovintų dobilų krūvelė ir kelios obelies šakos. Iš kur jie atsirado, mes nežinojome. Kasdieną čia rasdavome maisto. Aš labai norėjau žinoti, iš kur jis čia atsiranda.Vieną kartą vėl buvo labai šalta. Sniegas dulkėjo nuo medžių, šakos poškėjo. Iš šalčio aš peršokau net penkias apsnigtas eglaites vienu šuoliu. Tik žiūriu — du jauni berniukai dobilų po pluoštą besi- nešą. Tuodu berniukai turėjo geltonus kaklaraiščius ir rusvas kepuraites. Nežinojau, kas jie, tik mačiau, kad pametė dobilus — mūsų geriausią žiemos maistą — ant sniego ir nuėjo. Kitą dieną vėl atnešė. Trečią dieną vėl. Taip išgelbėjo mane nuo bado per baisiausius šalčius.Vieną dieną aš išbėgau padūlinėti po pusnynus. Striuoksėjau, striuoksėjau per pusnis ir sustojau nustebęs: mūsų gražiojoje aikštelėje dirbo tuodu berniukai. Juodu apkarstė vieną eglutę gražiausiais papuošalais, apsagstė žvakutėmis ir uždegė jas. Visą ją apkabinėję visokiomis gėrybėmis, jie pametė ten ir kiškių maisto. Kai žvakutės perdegė, jie pasitraukė į šalį. Visi paukšteliai, kiek tik jų buvo aplink, sulėkė į puotą. Visiems kiškiams, kurie čia gyveno, užteko maisto ir nė vienas nemirė iš bado ir šalčio. Jie suruošė mums Kalėdas.Aš vis matydavau, kaip tuodu berniukai eidavo į girią ir vis ką nors nešdavo. Tokie jie geri! Kiek kartų norėdavau užbėgti jiedviem už akių ir vis pabūgdavau. Toki blogi, juk, žmonės. O šie buvo geri.Aš dabar žinau, kaip jie vadinasi. Jie yra skautai.Dabar vėl pasidarė šalta. Aš, štai, su- lysau. Ūtiti... Maisto nėra. Kad ateitų jie! Aš prašyčiau jų pagalbos. Sušukčiau šitaip:■— Skautai, padėkit mums! — Čia kiškelis norėjo sušukti, bet išėjo tik knerk- telėjimas. Kiškelis nemokėjo žmonių kalbos. Vt. Bajorūnas.

Kartą žmogus atėjo pas karininką ir 
paprašė, kad jį priimtų į kariuomenę. 
Karininkas patikrino jo sveikatą, ūgį 
ir akis ir pagaliau, apžiūrėjęs jo dan
tis, pasakė: — Esate puikus, stiprus 
vyras, bet kariuomenei netinkate, nes 
dantys blogi.

Žmogus labai nustebo ir, nuėjęs pas 
savo draugus, papasakojo, kad šiais 
laikais kareiviai turį ne tiktai užmušti 
priešą, bet ji ir suvalgyti. Iš tikrųjų 
dalykas toks, kad kareivis ne daug 
vertas, jei negali valgyti džiovinto 
maisto ir kietos mėsos.

Mergaitė turi sukramtyti maistą, jei 
ji nori, kad maistingos sultys pereitų 
į jos skilvį ir iš ten į kraują. O be tų 
sulčių žmogus negali jaustis tikrai 
sveikas.

Taigi, žiūrėk, kad tavo dantys būtų 
sveiki ir stiprūs.

Nė vienos kūno dalies nuodingos 
bacilos taip noromis nepuola, kaip ta
vo dantis. Jos įsiskverbia į jų tarpus 
ir, pasislėpusios, sukelia tą baisųjį 
skausmą, kurį vadina danties gėlimu. 
Dantys pūna, ir nėra pagaliau kitos iš
eities, kaip juos ištraukti. Be dantų ta
čiau negali kramtyti.

Kad apsaugotume! savo dantis, turi 
juos rūpestingai plauti ir valyti. Tada 
bacilos bėga iš tavo burnos, nes jos 
švaros nemėgsta.

Visų pirma, turi įsigyti dantims še
petėlį. Jis ne daug kaštuoja ir gauna
mas kiekvienoje vaistinėje ar vaistų 
sandėlyje.

Jei neturi pinigų nusipirkti šepetė
liui, gali jį pati pasidaryti.

Afrikos dykumose nėra vaistinių, ir 
vis dėlto tenykščiai gyventojai turi 
puikius dantis: mat, po kiekvieno val
gio jie valo juos šepečiais, padarytais 
iš pagalėlio.

Jie paima trumpą pagalėlį' ir tol 
plaka vieną jo galą akmeniu, kol tas 
galas pasidaro panašus į dažomąjį še
petėlį. Tokį daiktą kiekviena skautė 
gali per kelias minutes lengvai pasi
daryti, tik svarbu nepamiršti, kad jis 
turi būti vartojamas kas rytą ir kas va
karą, atsikėlus ir einant gulti, o dar 
geriau ir po pietų. Kibk į bacilas, iš
šluok jas iš slėptuvių tarp ir už dantų, 
išplauk drungnu vandeniu ir neduok 
joms gadinti ar išėsti tavo girnų.

Kad skanius valgius ir gėri
mus pagaminti, reik nepagailėti 
cukraus jiems pasaldinti.
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Skyrių veda sktn. H. Rudzinskas.

KONKURSO UŽDAVINIAI.
Užd. nr. 3L

Koks skaičius parašytas prieš veidrodį 
„padidėja“ 4,5 karto?

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 32.

M. Grigonio iš Senamiesčio vienk.

5 6
III ----- ---- - -

7 8
TV----- -------- -

9
V — — -

I — Aš tarp vandenų esu, II — paukš
čiai... (ką daro?), III — labai daug, TV — 
tiktai... (kai nedaug), V — iš medžio var
va. 1,2,3,4,5,6,7,8, 9 — žinomas skautas.

-s Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 33.

A. Grigelionio iš Rygos.
Skiemenų sudėtis. 

1+2+3+4+5 — žymus imperatorius.
I. 2-|-5 — žodis, kuriuo mandagiai vadi

na žmones.
34-4 — vyr. vardas.
3- |-44-5 — vyr. vardas.
4- J-l — moter. vardas.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 34.

E. Martyšiaus iš K. Šančių.

žia jso mai svy

žo sta ‘gi jai

med rio su duo krū jo

o sap ly sva go sir

ta dos min nės

□ ai □ai ir vys ir tys

Šachmatų žirgo ėjimu paskaitykit vie
no eilėraščio punktelį, tilpusio š. m. Skau
tų Aido viename numery.

Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 35.
G. Bubelio iš K. Šančių.

Š a r a d ė.
Vyro vardą jei paimsi
Ir penkias raides nutrinsi — 
Didelį paukštį tu regėsi, 
Jei tik raidę „G“ pridėsi.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 36.

B. Tumavičiaus iš Gruzdžių.
Š a r a d ė.

Daržovės valgomos mes esam, 
Tai daržuose ir gyvenam. 
Raidę vieną jei mainysi. 
Tiktai žiemą ją matysi.

Užd. vert. 1 tašku.

SK. A. Nr. 21 UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI
Užd. nr. 26.

3+lVI-41/i;
54-i1/«=6I/«;
9+11/s=101/8;

114-1,1=12,1;
21-|-l1/2o=221/2o;

1014-1,01=102,01;
3xl*/«=4,/2;

SXIV^O'/i;
9xl1/8=101/s;

11X1,1=12,1;
21xl1/2o=221/so;

101X1,01=102,01 ir 
t. t.

Užd. nr. 27.
Liūdną mišką nuolat prausia 
šaltas rudenio lietus;
nusiminę, apsiblausę, 
skrenda paukščiai į pietus.

Šis eilėraščio punktelis paimtas iš Sk. 
A. nr. 19, K. Pr. Inčiūros eilėraščio „Ru
dens daina“.

Užd. nr. 28.
Ant stalo padedam tris degtukus taip, 

kad sudarytų taisyklingą trikampį. Tuo
met iš kiekvieno kampo iškeliam likusius 
tris degtukus, suvesdami juos į vieną vir
šūnę. Taip padarę, gausim piramidę, ku
rios visos sienos ir pagrindas sudarys ke- 
turius lygius trikampius.

Užd. nr. 29.
Snapas, krapas.

Užd. nr. 30.
Katinas, katilas, asilas.

UŽ UŽDAVINIŲ SPRENDIMUS UŽ UŽD. 
NR. NR. 16—24 GAVO:

7 taškus: E. Martyšius, A. Grigelionis, 
R. Lazersonas, F. Galvonas, E. Audiejus, 
K. Bėkšta, A. Mikštaitė, A. Strazdas, S. 
Rondomanskaitė, A. Vesčiūnas, Zen-ju iš 
Alytaus, A. Bilevičius.

DAR UŽ UŽD. NR. NR. 21 — 25 GA
VO 8 taškus: A. Grigelionis, E. Martyšius, 
E. Genrikas; 6 taškus: B. Rainys, O. Mi
kalauskas; 3 taškus: Bijūnas.

UŽ UŽD. NR. NR. 26—30 GAVO
7 taškus: A. Strazdas, A. Grigelionis, 

A. Vesčiūnas, J. Zenkevičius; 6 taškus: E. 
Martyšius, E. Genrikas, A. Bilevičius, B. 
Rainys; 5 taškus: R. Lazersonas, A. Mikš
taitė; 4 taškus: A. Jankauskas; 3 taškus: 
V. Miškinis.

UŽDAVINIŲ SPRENDĖJAMS.
Šiais uždaviniais baigiamas dabartinis 

uždavinių sprendimo konkursas.
B. Rainiui: priskaičiau dar 2 taškus.
Visiems, kurie pasirašo slapyvardėmis, 

neužmiršti pasirašyti ir pavardžių.

ŠIE SKAUTAI UŽDAVINIŲ SPRENDI
MO GARBĖS KONKURSE LAIMĖJO 

PIRMAS VIETAS:

Skiltn. Edv. Mar- 
tyšius, garbės kon
kurse laimėjo I-mą 

vietą.

Vyr. skiltn. A. Gri
gelionis, garbės 
konkurse laimėjo 

II-ra vietą.

Skiltn. Edv. Martyšius gimė 1917 m. 
Šeduvoje. 1930 V. D. m. baigė Radvilišky 
pradžios mokyklą, o 1934 — progimnaziją 
Šeduvoje. Tais pačiais metais įstojo į ama
tų mokyklą Telšiuose, kurią 1937 m. bai
gė. Baigęs apsigyveno Klaipėdoje, o nuo 
š. m. lapkr. mėn. tarnauja mūsų kariuo
menėj. Į skautų organizaciją įstojo 1932 m. 
Šeduvoje. Čia draugovėj ėjo įvairias pa
reigas, o Telšiuose buvo Dariaus — Girė
no dr-vės adjutantas. Persikėlęs gyventi 
į Klaipėdą, vadovavo skautų skilčiai.

Vyr. skiltn. A. Grigelionis gimė 1920 m. 
Rygoje. Tėvai kilę iš Pasvalio. Rygoje 
baigė lietuvių pradžios mokyklą, o dabar 
yra lietuvių gimnazijos VIII kl. mokinys. 
Į skautų organizaciją įstojo 1935 m., į 64-tą 
lietuvių skautų d-vę. Vėliau perėjo į 11-tą 
lietuvių j. sk. draugovę, kur iki dabar yra 
vienas iš aktyviausių skautų. Šią vasarą 
stovyklavo Il-je skautų tautinėje stovyk
loj A. Panemunėje.

Trečią vietą garbės konkurse laimėjęs 
A. Strazdas savo biografijos ir atvaizdo 
neatsiuntė.
■HHKKoaoMKMHMeasKnaaHui

Ligonių slaugymas
(Atkelta iš 485 pslp.).

išpilk vieną ar du kartus kiek vandens iš 
dubenio ir įpilk karšto iš ąsočio, kad van
duo visą laiką būtų labai karštas. Pradėk 
nuo ligonies veido ir nepamiršk rūpestin
gai išplauti vietas už ausų. Nušluostyk 
visai sausai ir pradėk plauti kitas kūno 
dalis — vieną po kitos, visą laiką atideng
dama tiktai tą dalį, kurią plauni. Baigusi 
šį darbą, greitai paklok lovą ir duok li
goniui kaitininką.

Prižiūrėk ligonies dantis ir plaukus. 
Jei jis per silpnas, kad galėtų pats išsi
valyti dantis, paimk pincetą, apsuk jį- va
ta, įkišk į šiltą vandenį ir atsargiai per
brauk per dantis ir jų šaknis. Truputėlis 
glicerino ir citrinos sunkos labai malonus 
burnai skalauti.

Ilgus plaukus perskirk per pusę ir su- 
pink į dvi kasas prieš ausis. Trumpus 
plaukus šukuok rytą ir vakarą.
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Kalėdų Laumė
(Tęsinys iš 474 pslp.).

delio medžio. Ji pastebėjo apšviestus lan
gus ir išgirdo čįauškėsį ir juoką. Šoferis 
nuvažiavo toliau, o ji liko viena. . Ji išlin
do iš už medžio. Buvo labai šalta. Kaip 
ji norėjo būti tame apšviestame kambary
je. Ji prislinko prie lango ir pažvelgė į 
vidų. Židiny kūrenosi linksma ugnelė, o 
stalas buvo apdėtas įvairiais valgiais. 
Kampe stovėjo papuošta eglutė.

Berniukas ir mergaitė valgydami gin
čijosi apie matytą vaidinimą. Onutė pa
žino mergaitę, kuri jai vaidinimo metu su
šuko.

Ilgai ji žiūrėjo pro langą ir vis labiau 
šalo ir alko. Pagaliau vaikai turėjo eiti 
miegoti.

—• Pažiūrėkime pirmiau, koks oras, — 
sušuko berniukas.

Jie pribėgo prie lango. Onutė išsigan
dusi atšoko, bet jie pastebėjo jos blizgan
čius rūbus pirm nei ji pasislėpė už medžio.

— Mamyte, laumė sode, — sušuko 
mergaitė.

— Taip, ji pasislėpė už medžio, — pa
tvirtino berniukas.

— Kvailystė, — tarė tėvas. — Jūs vis 
dar galvojate apie Kalėdų laumę.

Tačiau jam kalbant papūtė vėjas ir jis 
pastebėjo blizgančius drabužius.

— Čia kažkas yra, — tarė jis. — Aš 
pažiūrėsiu.

Onutė matė jį ateinant ir jai rodėsi, 
kad jis esąs piktas. Ji žinojo, kad nepa
bėgs, todėl pradėjo lipti į medį. Kai vai
kai pastebėjo ją šakose, jie išsigando. Ji 
atrodė kaip tikra Kalėdų laumė. Jie ne
matė kokia ji buvo išsigandus ir kokios 
sušalusios jos rankos, kuriomis ji stengėsi 
laikytis.

Jie matė tėvą stovint po medžiu, o lau
mę stengiantis dar aukščiau užlipti. Bet 
sušalusios rankos neišlaikė. Vaikai suriko 
matydami ją krentant, tačiau jų tėvas iš
skėtė rankas ir ją pagavo pirm, nei ji 
spėjo nukristi.

Jis įnešė ją į vidų ir padėjo prie ugnies. 
Ji buvo sustingusi ir pamėlynavusi nuo 
šalčio. Jie nuėmė jos drabužėlį, įsuko ją į 
šiltas skaras ir davė jai užkąsti.

7KHYGU,
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— SKAUTYBE MERGAITĖMS. Vado
vėlis jaun. skautėms, skautėms, vyr. skau
tėms ir vadovėms. Parašė lordas R. Ba
den - Powellis. Iš anglų kalbos išvertė, 
sulietuvino ir papildė O. Saulaitienė. Iš
leido Skautų Aidas, 1938 m. 408 pslp. 
Kaina Lt 3,50.

Ta knyga yra pirmoji ir vienintelė, ski
riama tik mergaitėms.

— MŪSŲ SVEIKATA. Trumpas higie
nos, sanitarijos ir pirmosios pagalbos va
dovėlis jaunimui. Redagavo gyd. Šim
kus - Simelevičius. (Paruošė dr. Butrima- 
vičius, dr. Dobrovolskytė, dr. Ambrazė- 
jutė - Steponaitienė, dr. Kauza ir dr. Šim
kus - Simelevičius). Išleido L. T. J. Jau
nosios Lietuvos S-ga, 1938 m. 185 pslp. 
Kaina Lt 1,—. Šis leidinys naudingas ir 
skautams-ėms, ruošiantis egzaminams į 
patyrimo laipsnius.

KAINA LT 3,50.

SKAUTYBĖ
MERGAITĖMS
VADOVĖLIS JAUNESNIOSIOMS SKAUTĖMS, SKAUTĖMS, 

VYRESNIOSIOMS SKAUTĖMS IR VADOVĖMS

— Dr. A. Kučinskas. KĘSTUTIS. Lie
tuvių tautos gynėjas. Didelio formato 
228 pslp. monografija. Geram popieriuje, 
su dail. T. Kulakausko viršeliu ir prieš 
tekstą Kęstučio protretu iš senų šaltinių. 
Sakalo leid. Lt 6,—.

— Kazys Boruta. KELIONES Į ŠIAU
RĘ, nuo seniausių laikų ligi šių dienų. 
I knyga. Išleido Spaudos Fondas. 277 
pslp. Lt 3,50.

Labai įdomūs kai kurių kelionių į Šiau
rę aprašymai.

— Stasys Dabušis. FIZIKA PAŠNE
KESIAIS. I tomas. Truputis mechani
kos su trumpomis žiniomis iš jos istori
jos, šiek tiek astronomijos ir krislelis ma
tematikos istorijos. Prakalbą parašė dr. 
A. Juška. Išleido Šv. Kazimiero draugija, 
1938 m. Iliustruota. 310 pslp. Kaina Lt 3,50.

—Juozas Audronis. TARPTAUTINE 
ESPERANTO KALBA. Esperanto kalbos 
vadovėlis — gramatika. Būdas greit ir 
lengvai išmokti vis plačiau pasaulyje var
tojamą tarptautinę kalbą. Marijonai. 93 
pslp. Lt 1,50.

VI
Vaikai nustebę ir nesuprasdami žiūrė

jo į laumę.
— Mamyte, ar tai tikra laumė? — pa

klausė mergaitė.
— Ne, brangute. Ji yra mažutė mergai

tė, reikalinga rūpesčio ir priežiūros, — at
sakė motina. .

— Ar ją pasiliksime? Mes ją prižiū
rės im.

—• Apie tai dar reikia pagalvoti.
Kuomet motina išklausė Onutės pasa

kojimo ir pamatė, kokia ji buvo vieniša 
ir apleista, nutarė ją palikti savo namuose. 
Vaikai buvo labai patenkinti, kadangi ma
žutė laumė jiems labai patiko. Taigi, ji 
liko gyventi didžiuose namuose ir buvo 
labai laiminga.

Vaikai nutarė ją vadinti „laumute“. Jie 
mėgo klausytis jos pasakojimų apie cirko 
gyvenimą. Ji buvo tokia meili ir maloni, 
kad jie tikrai manė ją esant gerąja laume. 
Retkarčiais, kai nebūdavo pavargus, Onu
tė apsivilkdavo blizgančius drabužėlius ir 
pašokdąvo. Ji .dabar gerai šoko, nes buvo 
stipri ir laiminga. Bet ji greitai vėl nusi
imdavo cirko drabužius ir padėdavo ant 
lentynos. Geriau būti gera maža mergaite, 

’ kaip Kalėdų laume.

Parašė
Lordas ROBERTAS BADEN - POWELLIS

/
Iš anglų kalbos išvertė, sulietuvino ir papildė
ONA MARIJA SAULAITIENĖ

ATSPAUSDINTA 3000 EGZ.

KAUNAS * SKAUTŲ AIDAS * 1938 M.

Atpasakojo G. Grigaliūnas-Glovackis.

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