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lUAKIICS 
LASIOCĖJE

METUS UŽBAIGIANT.
Pradedant šiuos metus redakcijos buvo pasi

sakyta, koks Skautų Aidas bus 1938 m. Jūs jau ži
note, ir iš redakcijos pareiškimų įvairiomis progo
mis ir iš paties laikraščio, koks Skautų Aidas buvo 
ir kodėl.

Šiais metais visos organizacijos veikimas kau
pėsi į didžiąsias tautines stovyklas. Skautų Aidas 
taip pat tuo rūpinosi.

Koks bus sąjungos veikimo svarbiausias užda
vinys 1939 metais mes dar nežinome. Su juo turės 
derintis ir Skautų Aidas.

Visais atvejais Skautų Aidas turės:
1. PALAIKYTI SKAUTYBĖS DVASIĄ, DARBO 

NUOTAIKĄ IR ENTUZIAZMĄ,
2. TEIKTI SKAUTIŠKAM GYVENIMUI IR PRI

TYRIMUI REIKALINGŲ ŽINIŲ,
3. RAŠINIAIS IR ILIUSTRACIJOMIS PAVAIZ

DUOTI SĄJUNGOS VEIKLĄ.
Skautų Aido puslapiai turės žymėti:
• tautinį ir religinį sąjungos gyvenimą; parei

gas Dievui, tėvynei, artimui ir sau;
• mokyklos, namų ir laisvalaikio aplinką;
• stovyklas, iškylas, keliones ir gyvenimą 

gamtoje;
• sportą, žaidimus, darbus ir rankdarbius;
• pa tyrimo laipsnius, specialybes ir visą skau- 

tavimą;
• sueigas, užsiėmimus, pramogas ir veiklą atvi

ram ore ir bukluose;
• įvairias skautybės šakas: jaunesniųjų skau- 

tų-čių, skautų-čių, vyr. skautų-čių, skautų vyčių, jū
ros skautų-čių ir t. t.;

• visos sąjungos, atskirų šakų, tuntų, draugo
vių, skilčių ir k. vienetų veiklą.

Skaitytojai, sugebą kurti, turės progos savo kū
rybos bandymus (eilėraščius, noveles, apysakas, pa
sakojimus, aprašymus ir t. t.) dėti Skautų Aidan.

Korespondentai ir foto mėgėjai galės aprašyti ir 
fotografuoti įdomesnius skautiško gyvenimo mo
mentus.

Prityrę skautai-ės ir vadai teiks tinkama forma 
išdėstytų skautiškam gyvenimui ir prityrimui rei
kalingų žinių.

1939 m. Skautų Aidas — visų kūrinys visiems. ~
Šia proga redakcija turi iškelti du Skautų Aido 

gyvavimui būtinus dalykus:
1. SKAUTŲ AIDUI REIKIA LĖŠŲ! Spausdini

mo, iliustracijų gaminimo ir laikraščio siuntinėjimo 
išlaidos yra labai didelės. Sk. A. galės būti tobulas, 
jei jis turės pakankamai lėšų. Apskaičiuojama: jei 
Sk. Aidą prenumeruotų visi sąjungos nariai (visi 
skautai-ės, kandidatai ir rėmėjai) ir visi vienetai

LINKSMŲ ŠVENČIŲ GERB. SKAITYTO
JAMS,

• TIEMS, KURIE SKAUTŲ AIDĄ PRE- 
NUMERUOJAS1

• IR TIEMS, KURIE JĮ SKOLINASI.

(tuntai, dr-vės, skiltys ir k. vienetai bent po 1 egz.j, 
tai prenumeratos mokesčio susidarytų tiek, kad laik
raštis galėtų eiti bent dvigubai didesnis, kaip dabar, 
arba du kartu dažniau (vadinas, kas savaitę) ir ga
lėtų turėti didesnių ir geresnių iliustracijų ir, apskri
tai, būti visaip tobulesnis.

Prenumeratorių skaičius kasmet didėja. Tauti
nių stovyklų ruoša buvo, rodos, visus išjudinusi. 
Bet dabar yra nemaža vietų, kur yra skaitlingi skau
tų-čių būriai, bet... apsnūdę. Bent 15—20 tuntų 
centrui nepranešė savo vienetų adresų ir negalėjo
me ten siųsti Sk. Aidui platinti knygelių ir instruk
cijų. Pačiu geriausiu sk. spaudai platinti laiku tokie 
apsileidėliai yra tikri skautiško darbo duobkasiai.

Kad kitur ir nusiųsta platinti medžiaga, bet vie
netai ... nuo vasaros dar nepradėję veikti. Ar yra 
žodžių tokiems darbininkams įvertinti?

Mes labai rūpinamės, kad tokios dabar ,,tuščios 
vietos" žymiai pakenks sk. spaudos platinimo tal
kai. Be to, ir patys tų vietų skautai-ės, veikti daž
nai įkvėpiami skautiškos spaudos, šiemet paliks ir 
be to savo šaltinio.

2. SKAUTŲ AIDUI REIKIA MEDŽIAGOS! 
Mūsų redakcija negali savo darbo atlikti lengvai, 
jai nepakanka ištaisyti gautus rankraščius, uždėstyti 
gražias antraštėles, dailiai pabraukti parašus •— ir 
yra laikraštis. Ne! Kol surenkama medžiaga, ten
ka gerokai pavargti. Kronikos, pirmųjų bandymų 
eilėraščių ir dar vieną kitą rašinėlį patiekia bendra
darbiai iš įvairių vietų. Specialios medžiagos (pri
tyrusiam skautui, patyrimo laipsnių programoms ir 
specialybėms, stovykloms, iškyloms, pramogoms, 
darbeliams; skautams vyčiams, jaun. skautams-ėms, 
jūrų skautams-ėms ir t. t', ir t. t.) parūpinti nėra 
lengva.

Redakcija, labai suvaržyta lėšų, negali naudo
tis brangiai kaštuojančių, autorių, kūryba.

Nuo 1939 m. pradžios prityrusieji skautai-ės ir 
vadai - vadovės kviečiami ir savo plunksna per 
Skautų Aidą didinti mūsų skautijos prityrimą.

Visi į talką — platinti prenumeratas ir kitaip 
remti Sk. Aidą.
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Ką reiškia Kalėdos tau?Ar tai šventė, kurios išsiilgęs lauki, kada tikiesi gauti gražių dovanų? Arba kasdieniniai vargai tave prislėgė, ir tu nori šiek tiek atsikvėpti?Jei taip, esi vargšas, labai vargšas, nors tavo dovanos būtų ir gražiausios: tada tavo širdis nenu- rimtų, nepasilstėtų, nors tave suptų švenčių rami nuotaika.Ne! Norėdamas pergyventi tikras Kalėdas, turi mintimis grįžti į tuos laikus, kada nuodėmių prislėgta žmonija ilgėjosi Išganytojo. Turi suprasti, kad kiekvienas žmogus reikalingas Išganytojo, ir šių dienų žmogus — ir Tu!Nes blogų palinkimų pančiai laiko žmones surakinę šiandien, kaip ir anais senais laikais.Tada nebegalvoji taip daug apie savo įvairias dovanas, bet dėkoji už Viešpaties didžiausią dovaną — už Betliejaus Kūdikėlį. Ir tau paaiškės, ko Tas Kūdikėlis nori: Jis nori nušviesti tamsą, kurioje žmonės paskendę. Nauja žmonių giminė turi išaugti Dievo Šviesoje, kuri nešiotų Didžiosios Šviesos liepsnelę savo širdyje ir uždegtų ja kitus žmones.Tos naujosios žmonių giminės nariu esi Tu, broli skaute, sese skaute! Tavyje turi degti skais

čioji meilės liepsnelė, ir tau skirta būti pavyzdžiu kitiems. Tu turi šviesti tiems, kurie neberanda kelio prie Išganytojo lopšelio, kadangi jų pasitikėjimas Dievu ir žmonėmis atrodo apviltas.Šią iškilmingą valandą iš naujo pasišvęsk savo kilniems tikslams. Kaip iš tolo atkeliavę karaliai, paaukok šventam Kūdikėliui auk

so, smilkalų ir miros: Tebūna tavo atvirumas ir nuoširdumas tavo auksas. Eik per gyvenimą nieko neapgaudinėdamas, kaip laisvas, tiesus žmogus. Juk tu esi riterius, ir tavo kalba yra atvira — taip - taip — ne - ne.Tebūna tavo pasiaukojimo dvasia smilkalai: tarnaudamas kitiems geriausiai pildysi Kristaus įsakymus. Jam niekas nebuvo per žemas, neturtingas, kad jis neteiktų jam pagalbos.Mira tebūna tavo skaistumas. Be abejo, sunku šiais laikais nepasiduoti blogai įtakai, nenuklysti nuo kelio, bet tu turi didelius sąjungininkus kovoje su piktu: turi daugybę vienminčių ir, kas svarbiausia, nujautimą, kas gera ir kas bloga, ir troškimą tobulėti.Dievas davė tau dievišką sielą: ją išlaikyk skaisčią; kovok, kentėk, nugalėk. Parodyk vyriškumą, valios stiprumą, skautišką dvasią .. . Nes skaistumas yra būtina sąlyga gyventi dvasios gyvenimą.Kaip tikras Kalėdų angelas darbu padėk paklydusiems rasti kelią į bažnyčią: už šį gerą darbą ne tik žmonės tau atlygins, bet ir šventas Kūdikėlis, kuriam priklauso visas dangus.
Praeitą kartą naujus metus pradėjome, 

turėdami vilties susilaukti didesnės laimės 
ir norėdami greičiau nusikratyti senų nu
blunkančių metų. Buvome kupini suma
nymų ir pasiryžimų.

Dabar stovime vėl naujų metų angoje. 
Vėl svarstome praleistų metų veiklą ir 
kaupiamės naujiems sumanymams 1939 m.

Kiekvienas patikrinkime savo kelią. Ir 
pamatykime, kaip tęsėjos mūsų troškimai, 
kokių sulaukėme savo darbo vaisių.

Kurdami naujus planus, daugiau Įsi- 
pareigokim ir drąsiau žiūrėkim pirmyn. 
Kiekvieno jauno jėgos kasmet tvirtėja, su
sidaro vis naujos sąlygos gabumams ir 
energijai sunaudoti geriems tikslams, savo 
ir kitų laimėt

Kaip skautai-ės, turite nepaprastai ge
rų progų labiau padėti sau ir kitiems; pa
sukti savo kelius į šviesų visos tautos ry
tojų; išmokti ir išgyventi; džiaugtis ir 
dirbti; kurti ir laimėti; tobulėti ir stiprėti.

Numanau, kad ne visas progas išnau
dojate kurti savo' ateičiai ir neišsemiat 
pilno skautybės auklėjimo saiko sau to
bulinti. Tai tikra priežastis pasirūpinti 
tą reikalą 1939 metais vykdyti tobuliau.

Sujungti Į didžiulę ir skaitlingą sąjun-

Sudiev 1938 m.
gą, gavę gerus veiklos pagrindus, būdami 
jauni, energingi ir šviesūs, galite padaryti 
milžiniškus darbus bet kurioje srityje.

Tautinės skautų ir skaučių stovyklos 
šią vasarą buvo didelis jūsų visų kūrinys. 
Stovyklavimo technika, Įrengimų įvairu
mas, skoninga tvarka ir daugelis kitų iš
orinių dalykų buvo didelis propagandinis 
darbas, ypač patraukęs visuomenės dė
mesį. Tos stovyklos buvo milžiniškas or
ganizacijos darbas. Daugelis jūsų, skau
tai ir skautės, labai nuoširdžiai tame dar
be atlikote savo pareigą.

Stovyklos praėjo, negreit gal turėsime 
tokių. Jų paliktas Įspūdis jums turi būti 
vėl naujas paskatinimas dirbti skautiš
kąjį darbą.

Nuotaika, kuri buvo ypač pakilusi sto
vykloms ruošiantis, po stovyklų, aišku, 
nuslūgo... Ir kurį tarpą matėm nemaža 
poilsio ir gal nuovargio pertrauką. Kai 
kur toks atoslūgis tebėra ir dabar, mes tą 
ypač jaučiame organizuodami skautiškos 
periodinės spaudos platinimo talką. Bet 

susnūdėliai gal greit pabus ir vėl parodys 
ankstyvesnįjį savo energingumą ir veiks, 
kaip veikę.

Stovyklos buvo labai didelis dalykas. 
Dėl jų vertėjo visiems pasitempti. Bet 
už stovyklas svarbesnis yra auklėjimas, 
kurį pasirinkome skautybės pagalba vyk
dyti, ir šiam reikalui verta atiduoti vi
siems ir visas jėgas. Stovyklos sutelkė 
skautišką jaunimą išoriniai, ir visuomenei 
rodė išorinę pusę. Tikras, pagrindinis 
mūsų veikimas yra išvidinis. Į jį 1939 m. 
turi nukrypti visos mūsų pastangos.

Skautybės veiklai dar daugybė būdų 
ir priemonių neišnaudota. Ir vartojami 
metodai dar gali (ir turi!) būt žymiai pa
tobulinti, panaujinti ir energinga jėga 
paskleisti skautų ir skaučių gyvenime.

Daugelis dalykų pareina nuo jūsų, 
skautai ir skautės. Jūsų rankose yra są
žiningumas, stropumas, jaunystė ir ener
gija. Jūsų kilnumas ir jūsų pasišventi
mas įvykdyti uždavinius, išdėstytus skau
tybės pagrinduose, nulems pasisekimą, 
kurio laukiame užbaigdami senuosius ir 
pradėdami naujuosius metus.

Ant. Saulaitis.■ 495 ■
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Ir ramybė geros valios žmonėms žemėje...
L

Ten, kur baigiasi Turgaus gatvė ir 
prasideda plentas, miestelio riba. Va
sarą žmonės čia ateina pasidžiaugti ža
liomis pievomis ir auksiniais javų lau
kais. Bet dabar baltas, blizgąs kilimas 
viską uždengė, ir kiekvienas stulpas, 
kiekviena šakelė nešioja pūku kepu
raitę, kad nesušaltų, nes lauke nepa
prastai šalta. Jaunuomenė, kuri čiuo
žia prūde ir nori žaisti sniegais, tuo 
džiaugiasi, bet suaugę, gyveną mažose 
trobelėse miestelio pakraščiuose, kito
kios nuomonės. Vėjas negailestingai 
draskė vargingų namelių sienas, ir jo 
šaltas kvapas veržėsi per kiekvieną 
mažiausią plyšelį arba varė dūmus at
gal per kaminus į mažyčius kambarė
lius, iš kur jis, gerokai pagriaužęs gy
ventojų akis, surasdavo išėjimą per 
prieškambarį, kuris savo suglaustomis 
keturiomis sienomis taip pat panašus į 
juodą kaminą.

Viename iš vargingiausių namelių, 
kurį galima pažinti iš pristatytų, ne
tvirtų laiptų, gyvena skylėtoje pasto
gėje Blažių šeima.

Trylikos metų Jurgis vienintelis 
Blažių sūnus, pats Blažys jau ilgus 
metus neturi darbo, o Blažienė patar
nauja įvairiuose namuose. Jos uždar
bis išlaiko visus. Kaip ji tai padaro, 
niekas negali suprasti. Gal, net ir ji 
pati to nežino. Kartais vienas kitas 
jai padeda, bet ji ir jos namiškiai ne
daug tereikalauja.

Kartais kaimynai duoda Jurgiui šį 
tą uždirbti, nes berniukas mandagus ir 
linksmas: Dievas davė jam malonų bū
dą, kuris brangesnis už visa, ką žmo
gus gali turėti, ir mylinčią širdį, užjau
čiančią tėvelių sunkią padėtį. Ypač 
motina tuo džiaugiasi — tėvo širdis 
šiek tiek atbukusi tokiems jausmams: 
gyvenimas vargšą vyrą taip apvylė, 
kad jo būdas pasidarė šiurkštus ir 
kartus ir jis pritapo prie tų bedarbių, 
kurie neslepia savo nepasitenkinimo ir 
net padaro neapgalvotų žygių.

Šiandien Jurgis vienas namie. Bla
žys nuėjo giminių sveikinti ateinančių 
švenčių proga, o jo žmona užimta sve
timuose namuose. Jurgis žino, kad jo 
motina paskutiniu laiku ne kaip jau
tėsi, ir jis nori ją sugrįžusią maloniai 
nustebinti: turėdamas beveik visą die
ną laisvą, jis sutvarkys kambarėlį iš 
pagrindų, iššluos, išvalys dulkes, nu- 
šveis virtuvinius puodus ir uždės šva
rią staltiesę ant stalo. O ryt vakarą 
jis švęs Kalėdas su savo draugovės 
skautais. Tai bus malonu!

Skubėdamas ir karščiuodamasis 
berniukas ruošiasi. Laikas bėga, kaip 
niekad. Jau ir penkta valanda. Bet 

daug padaryta. Didžiausia staigmena 
bus naujai įstatytas lango stiklas. Il
goką laiką teko taupyti, kol Jurgiui 
pasisekė jį nupirkti: juk mamytė nieko 
neturėjo žinoti apie jo sumanymą. Bet 
stikliorius padovanojo berniukui kito, 
ir stiklas tuojau bus įdėtas. Bet kas 
ten beldžiasi? Mamytė? Dar per anksti 
jai grįžti.

— Atidaryk, Jurgi, atidaryk grei
čiau! — girdi jis motinos balsą. Kas 
įvyko? Drebančiom rankom jis raki
na duris.

Motina įsiveržia į vidų, sunkiai sė
dasi į kėdę ir verkia, verkia ... Jurgis 
stovi rankas nuleidęs ir nežino, ką da
ryti. Pagaliau jis sužino, kad jo tėve
lis pas gimines šiek tiek išgėręs, po to 
dar nuėjęs į aludę — po to, kaip mies
telyje atsirado aludė, jis vis dažniau 
sunkiai uždirbtą centą ten palikdavo — 
dar daugiau išgėręs ir ėmęs plūsti val
džią. Pašauktas policininkas jį nuga
benęs į nuovadą, kur jis pakviestą 
žmoną sutikęs tokiais žodžiais: „O ber
niukas nebedraugaus su tais veidmai
niais skautais. Teparduoda jis savo 
kuprinę žydui: pinigai mums kitiems 
dalykams reikalingi“.

Vadinasi, tokių susilaukta Kalėdų! 
Tėvas uždarytas nuovadoje, o jis, Jur
gis, turi atsisakyti draugų! Tėvas tik
rai nežino, ko jis reikalauja, bet pasi
priešinti neįmanoma, tą Jurgis gerai 
žino: nieko nėra baisesnio už tėvo stai
gų pyktį. Žino tą ir Blažienė. Jai gaila 
sūnaus, bet ji jo nesulaiko, kai jis, iš
ėmęs kuprinę, apsivelka ir išeina. Tik 
tada ji ima dairytis ir pastebi tvarką 
kambaryje.

II.
Gruodžio 23 d. 6 vai. vakaro. Mo

kykloje susirinkę skautai paraudusiais 
nuo žiemos oro ir džiaugsmo skruostais 
rodo vieni kitiems, ką jie paruošė 
šventėms: ant stalo stovi dvi papuoš
tos mažos eglaitės ir aplink jas daugy
bė dovanų. Nė vienas berniukas, nors 
jis būtų ir neturtingiausias, nepamiršo 
tų, kurie dar neturtingesni už jį. Yra 
kojinių, šiltų drabužių vaikams, žaislų, 
knygų ir visa krūva valgomųjų daiktų 
— cukraus, duonos, dešrų ir nemažai 
įvairių kitokių ryšulėlių. Visų nuotai
ka pakilusi, nes niekas nesitikėjo, kad 
toks mažas būrelis galės taip daug su
rinkti.

Tada visi susikaupia, ir drauginin
kas uždega vieną žvakutę. Jis kalba 
apie meilės švieselę, sušvitusią žmoni
jai tamsią, šaltą naktį. Ja turi užsi
degti žmonių, o ypač skautų širdys ir 
išnešioti į pasaulį, į kiekvieną jo kam
putį — visur, kur tamsa, šaltis, var

gas ir nerimas viešpatauja. Mažytė 
meilės liepsnelė turi juos nugalėti.

Visi atsidėję klauso, tik lokių skil
ties skiltininko mintys retkarčiais nu
klysta: jis negali pamiršti, kad vieno 
trūksta jo skautų tarpe, vieno, kuris 
jam ypatingai rūpėjo.

Po draugininko kalbos skautai su- 
siskirsto, kas kur eis ir kokios dovanos 
kam tinka. Visi pažada aprašyti savo 
įspūdžius, vieni miestelyje, kiti kaime, 
nes ir jį pasieks jų dovanos. Bet lokių 
skiltininkas nerimsta. Jis prašo žodžio 
ir praneša:

— Draugai, aš jums pamelavau, kad 
Jurgis išvažiavo pas tetą į kaimą. Jis 
namie, bet tėvas jam nebeleidžia būti 
skautu. Čia niekas negelbsti. Jūs žino
te, koks jis savotiškas. Vakar jį už ne
leistinas kalbas uždarė daboklėje, ir jo 
liepiamas Jurgis pardavė savo kuprinę. 
Galite įsivaizduoti, koks vargšas Jur
gis nelaimingas. Bet mes esame ir lie
kame jo draugais. Taigi, atlankykime 
jį rytoj ir nuneškime jam ir jo motinai 
dovanų. Gal brolis draugininkas pa
rašys kelis žodžius, kad jam nebūtų 
taip sunku nebepriklausyti mūsų 
draugovei.

Valandėlę visi tyli, bet paskui visi 
subruzda. Planas netrukus sudarytas 
ir, užbaigę sueigą giesme, berniukai 
išsiskirsto.

III.
— Labą dieną, Jurgi, — sako skau

tas Vincas, — ar neitum su manimi 
pavaikščioti? Vakar nebuvai sueigoje, 
ir aš tau norėčiau papasakoti, ką mes 
darėme.

Jurgis, visą dieną liūdnai sėdėjęs 
kambarėlyje — jo motina tik vakare 
tegrįš iš darbo — nudžiunga. Vadina
si, draugai jo nepamiršo. Jis mielai iš
eis pakvėpuoti grynu oru.

Jurgis tebesisagsto apsiaustą, o Vin
cas pasisiūlo užrakinti duris. Jis ra
kina du kartus, vieną kartą dešinėn, 
antrą kairėn. Pasisekė! Linksma šyp
sena perbėga per jo veidą, ir jis paduo
da Jurgiui raktą.

Skautai, pasislėpę už gatvelės kam
po, to ir telaukė, kad Vincas ir Jurgis 
išeitų į gatvę ir paliktų neužrakintas 
duris.

Kaip skruzdės jie užpuolė Blažių 
butą: vienas užkūrė ugnį krosnyje, 
antras iškraustė dovanas, trečias pa
puošė stalą eglišakiais. Nepraėjo nė 
pusvalandžio, ir maloni šilima paplito 
kambaryje, o stalą dengė įvairūs nau
dingi daiktai — valgomieji daiktai ir 
saldainiai, žaidimai, knyga apie lauki
nių gyvenimą, kojinės, megstukas ir 
pan. Skautams, pažiūrėjus į savo dar
bą, ' džiaugsmingai plakė širdis. Pa-
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dėję laišką matomoje vietoje, jie ne
delsdami išsiskirstė namo.

IV;
Smagiau nusiteikęs Jurgis grįžta į 

namus. Pastebėjęs, kad durys paliko 
neužrakintos, jis kiek nusigąsta. Įėjęs 
ieško degtukų, bet tuo pačiu užuodžia 
eglės kvapą. Lempą uždegęs, didelėm 
akim žiūri į dovanomis apkrautą stalą. 
Tiktai jo draugai galėjo tai padaryti, 
šmėkšteli galvoje, ir tada jis pamato 
sau adresuotą laišką.

— Mielas Jurgi, — rašo jo draugi
ninkas, — Išgirdę apie Jūsų liūdną li
kimą, mes siunčiame Jums kelis maž
možius, kuriuos galite ramia sąžine 
priimti. Niekas savęs nenuskriaudė, 
nes mūsų visas būrys. Linkime Tau 
ir Tavo Mamytei linksmų švenčių, o 
labiausiai, kad Tavo Tėvelis grįžtų. 
Jei jis iš tikrųjų pageidauja, kad ne
priklausytum mūsų draugovei, turi su 
tuo apsiprasti. Tu juk žinai, kad skau
tas klauso vyresnybės...

Mes atsiminsime Tave kaip gerą 
skautą, kokiu ir dabar esi, nors ir ne- 
benešioji uniformos.

Linkėdami Tau ir Taviesiems geros 
kloties, liekame Tavo ištikimais drau
gais. (29 parašai).

Jurgis padeda laišką. Jis visų do
vanų brangiausias. Berniukas labai su
sijaudinęs ir dėkingas. Jis nespėja ap
žiūrėti dovanų, kaip durys atidaromos

ir įeina abu jo tėveliai. Blažį Kūčių 
dienos proga paleido namo, ir jis sa
votiškai sumišęs. Jam nesmagu prieš 
žmoną ir sūnų. Bet pamatęs, ką skau
tai padarė, ir perskaitęs jų laišką, jis 
dar labiau susijaudina.

— Ar pardavei kuprinę? — jis 
klausia sūnaus.

— Pardaviau, — atsako šis.
— Rytoj ją vėl parsineši, — sako 

jis trumpai. Bet Jurgis žino, ką tas 
reiškia, ir jis puola tėvui dėkoti.

Tuo tarpu Blažienė, sunkiai sulai
kydama džiaugsmo ašaras, ruošia ar
batos vakarienei.

V.
Pirmoji švenčių diena. Bažnyčia 

pilna žmonių. Netoli altoriaus stovi 
skautai, jų tarpe Jurgis Blažys. Iškil- 
minga nuotaika apėmė visus. Vargo
nų garsai susilieja su žmonių balsais, 
ir Kalėdų giesmė ieško kelio į dangų.

Parapijiečių tarpe stovi Blažys. Jis 
senai nebebuvo bažnyčioje, ir mišios jį 
ypatingai veikia. Meilės liepsnelė nu
galėjo. — Ir ramybė geros valios žmo
nėms žemėje. L.

UidaLozios mintys
Skautai Tėvynei mokosi 

tarnauti ne žodžiais, o dar
bais, kad visi galėtume 
džiaugtis.

SMETONA.* *
Darbas yra didis vaistas 

visiems negalavimams ir ne
laimėms, kurie ištinka žmo
niją — nuoširdus darbas, ku
ri esi pasiryžęs atlikti.

CARLYLE.* *
Žmogus, kuris atideda dar

bą, trokšdamas dvasios ra
mybės, atpras nuo darbo, kol 
ta ramybė ateis. Dirbk visose 
sąlygose, bet kokiose sąly
gose.

HAYDOMAS;* *
Pinigai, išleisti mums pa

tiems, gali tapti akmeniu ap
link mūsų kaklą; pinigai, iš
leisti kitiems, gali duoti 
mums angelų sparnus.

HITCHOCKAS.* *
Dovana be dovanotojo ne 

taip maloni.
LOWELLIS.* *

Tas geras, kas daro gera 
kitiems.

LA BRUYERE.

Nepalik be Skautų Aido 1939 m.

SKAITYTOJU KAMFEUIS
Z

SKAUTYBĖ IR KAIMAS

Prieš dvidešimt metų mūsų 
sostinėj Vilniuje įsikūrė Lietuvos 
skautai.

Iš pirmųjų dvylikos skautų bū
relio išaugo didžiulė Lietuvos 
skautų sąjunga. DIEVUI, TĖVY
NEI IR ARTIMUI, — šituo obalsiu 
vadovaujasi įvairių profesijų žmo
nes, kaip: kunigai, karininkai, 
daktarai, mokytojai, moksleiviai 
ir kt. Daugiausia skautų sąjungoj 
yra moksleivių. Be moksleivių, 
daug yra miestelėnų žmonių, ku
rie arčiau gali susipažinti, susi
gyventi su skautų ideologija.

Ne kartą, gal, mes pagalvoja
me, kodėl mūsų kaime beveik nėra 
skautų? Daugelis mūsų į tą klausi
mą pažiūrėtų teigiamai ar neigia
mai. Iš tiesų čia yra didelė spra
ga, kurią mes, broliai skautai, 
dvidešimties metų sukakties pro
ga, privalome panaikinti. Atro
do, čia labai didelis darbas, kuris 
gali neduoti tinkamo vaisiaus. Ne! 
Jei šitaip būtų galvojęs skautų 
įkūrėjas, gal, šiandien ir neturėtu
mėm tos kilnios jaunimo organi
zacijos. Šitas darbas gali parei
kalauti net ir ilgo laiko ir didelės 
kantrybės. Bet broliai skautai, 
turi tvirtą ir ryžtingą idėją, kurią 
mes turime paskleisti, pasėti savo 
brolių kaimiečių širdyse.

Pirmutinį žingsnį šitame darbe 

gali pradėti skautai moksleiviai. 
Dažnai susieidami ir atostogauda
mi, gali skiepyti tą skautišką dva
sią savo brolių kaimiečių širdyse. 
Parvažiavus atostogų nepagailėti 
laiko ir geros valios. Susieiti su 
kaimo jaunimu, padainuoti, pa
žaisti skautiškų žaidimų, pasilinks
minti, kaip pridera augančiam jau
nimui. Pamatysime, kad kaimas 
mus pagerbs, pamils ir trauks į 
save. Pasidarys tada mums kai
mas, kaip tėvas, kaip motina, kuri 
priglaudžia savo sūnų nuo visokių 
pavojų. Nors ir vėl jį apleisime, 
bet jau jis mums pasidarys toks 
artimas, malonus, gyvenimiškas.

Pamatysime, kad po metų, po ki
tų, prie pradžios mokyklų, ar ki
tur įsikurs skautų būreliai. Paju
sime tada kaimą daug gyvesnį, 
šiltesnį, kada kiekvienoj samano
toj pirkelėj skambės skautiška su
tartinė. Koks tada bus linksmas 
mūsų jaunimas, judrus, gyvas, 
kaip vieversėlis ankstų rytą pava
sarį.

Tad, broliai skautai mokslei
viai,' eikime į savo gimtąjį kaimą, 
prikelkime to kaimo jaunimą iš 
letargo miego, kad jis, pabudęs ir 
pasiėmęs į geležines rankas kil
niausi pasaulyje obalsį: DIEVUI, 
TĖVYNEI IR ARTIMUI, žengtų 
per gyvenimo audras nenugali
mas! ' .

S. JOKUBAUSKAS
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DĖDĖS JONOt
L

Penktadienio popietį Pranas Baltutis 
piktas ėjo iš mokyklos namo. Jo saulės 
nudegintam veide matėsi liūdesio šešė
lis. Jis buvo labai nusiminęs. Šiandien 
jam mokykloje nesisekė. Jau visą savai
tę jam nesiseka.

Kaip ir visada, jis buvo paskutinis mo
kinys klasėje. Jis jau įprato, o mokyto
jas taip pat. Jis nebuvo negabus. Jis 
atidžiai klausėsi ir labai stengėsi paruošti 
pamokas. Tačiau kažkodėl jam nesisekė.

Jis žinojo laukinių gėlių vardus, paukš
čių kiaušinių spalvas, bet jam nesisekė 
skaičiavimas ir jis negalėdavo atminti Lie
tuvos upių vardų.

Šiandien buvo visai blogai. Jis neat
sakė nė į vieną klausimą. Nežinojo nei 
skaičiavimo, nei istorijos, nei geografijos. 
Mokytojas pastebėjo, kad jis nesidomįs.

— Kodėl aš negaliu mokytis taip, kaip 
kiti vaikai, — klausė jis pats savęs.

Jis taip pat buvo susirūpinęs, kad, pa
siekęs didžiąją miestelio gatvę, nekreipė 
dėmesio į vaizdus ir garsus, kurie jį visad 
žavėjo. Jis praėjo pro kalvę net nepa
žvelgęs į vidų. Jis negirdėjo šarkų čirški
mo. Petraičio karvės ramiai praėjo ir jis 
nenubėgo pažiūrėti, kaip jas melžia. Net 
ir Rudis, nuovados viršininko šuo, visų 
miestelio berniukų, išskyrus Prano, prie
šas, negavo savo dalies sviestainio.

— Dėmesio! Galvą aukštyn!
Balsas privertė jį sustoti ir atsisukti. 

Atsirėmęs į savo namo tvorelę, stovėjo 
miestelio didvyris dėdė Jonas.

— Ko gi toks ištysęs veidas? — tarė 
jis. — Kas atsitiko?

— Nieko ypatingo, dėde Jonai.
— Nieko ypatingo, o atrodai, kaip iš

troškęs kupranugaris. Užeik pas mane. 
Tur būt, vėl mokslas nesiseka?

— Taip.
— Matai, kaip atspėjau. Kai pastebė

jau tave einant nukorus galvą, taip ir pa
maniau, kad mokslas kelia tau rūpesčio. 
Užeik, pasikalbėsime.

.II
Dėdė Jonas apsisuko ir, pasiramsčiuo- 

damas kriukiais, nuėjo durų linkui. Jis 
ėjo labai lėtai, kadangi jis sirgo reuma
tu, tačiau visa jo išvaizda rodė, jį buvus 
karį.

Pranas džiaugdamasis nusekė jį. Dėdė 
Jonas ir nuovados viršininko šuo buvo 
geriausi Prano draugai. Tačiau Rudis vi
sų buvo nekenčiamas, o dėdė Jonas ger
biamas ir mylimas.

Dėdė Jonas teturėjo nedidelį namelį su 
darželiu ir gyveno, gaudamas kuklią pen- 
sijėlę, bet jis buvo Vyčio Kryžiaus ka
valierius. Niekas daugiau plačioje apylin
kėje neturėjo Vyčio Kryžiaus. Miestelis 
juo didžiavosi.

Retkarčiais atvykdavo svečių ir iš to
liau, norėjusių pamatyti seną savanorį. 
Jis visad buvo mandagus ir atsakydavo į 
jų klausimus. Bet jei kas paklausdavo, už 
ką jis gavęs Vyčio Kryžių, jis atsakyda
vo, kad už pareigtį atlikimą, kad kiekvie
nas, jo vietoje, būtų taip pasielgęs, bet 
ką jis padarė — nepasakydavo.

Pranas pamiršo savo rūpesčius, kai tik 
įėjo į vidų.

— Dėde Jonai, jums laikas išgerti ar
batos.

— Taviškiai nepasiges tavęs?
— Ne, jie šiuo laiku niekad manęs ne

pasigenda. Aš paruošiu arbatos. Gerai?
— Puiku. Pašildyk.

VYČIO KRYŽIUS

Geriant arbatą, senis pradėjo klausi
nėti Prano apie jo rūpesčius.

— Nesirūpink tuo, vaike, ir nesisielok. 
Daug yra įvairių mokslo šakų ir visos 
skirtingos.

— O jums mokykloje ar sekėsi?
— Man? Aš visai nebuvau mokykloje. 

Dabar geresni laikai. Aš pats išmokau 
skaityti ir rašyti, bet skaičiuoju labai 
silpnai.

Pranui patiko, kad Vyčio Kryžių gali
ma gauti ir nemokant gerai skaičiuoti.

Dėdė Jonas papasakojo savo nuotykius 
laisvės kovose. Pranas jau daug kartų 
tai girdėjo, bet jam niekad nebuvo nuo
bodu jų klausytis.

Papasakokite man apie mūšį, kuriame 
užsitarnavote Vyčio Kryžių, — paprašė 
jis.

— Tai buvo ties Giedraičiais. Lenkai 
mus smarkiai puolė, bet mes juos nuga
lėjome.

— Bet kaip užsitarnavote Vyčio Kryžių?
— O, labai paprastai. Radau sužeistą 

draugą ir atgabenau jį į lauko ligoninę.
Daugiau dėdė Jonas niekad nepasaky

davo, tačiau Pranas žinojo, kaip dėdė 
narsiai kovėsi, kaip radęs sužeistą drau
gą, nebodamas savo gyvybės, išnešė iš 
priešo ugnies linijos.

— Ar galiu pažiūrėti Kryžių, dėde Jo
nai, — paklausė Pranas.

— Gali. Jis ten, kur ir visados.
Jis užlipo į savo miegamąjį ir parodė 

Vyčio Kryžių, kabantį ant sienos prie 
lango.

— Rytmečio saulėje jis nepaprastai 
gražiai atrodo.

Pranas išėjo, daug geriau nusiteikęs 
Pakeliui į namus jis galvojo, kaip gera 
būtų patekti į kariuomenę ir užsitarnau
ti Vyčio Kryžių.

III.
Pirmadienį, atėjęs į mokyklą, Pranas 

rado visus mokinius labai susijaudinusius: 
dėdė Jonas pametė Vyčio Kryžių. Grįžęs 
namo iš bažnyčios, jis pasigedo Kryžiaus 
įprastoje vietoje.

Pasibaigus pamokoms, Pranas nubėgo 
pas savo senąjį draugą. Dėdė Jonas sė
dėjo kėdėje. Juoda pypkė gulėjo dnt stalo.

— Ar tiesa? — paklausė visai uždusęs 
Pranas.

Kokie gražūs miškai žiemą. Fot. Palinauskas.

— Tiesa, -r liūdnai tarė senas karys. 
— Prarasti tiekui metų praėjus! AŠ net 
popiečio pypkės išrūkyti negaliu; kažkoks 
kitas skonis.

— Gal kas pavogė?
— Greičiausiai, pats dingti negalėjo. 

Žiauru pavogti seno kario ordiną. Juk 
ne auksas ir ne sidabras. Pats Kryžius 
mažai tekaštuoja, bet ten užrašyta „Už 
narsumą“, — tai pasižymėjimo ženklas, ir 
jį pavogti... žiauru!

— Ar jūs rakinate duris, eidamas į 
bažnyčią?

— Taip. Ir radau užrakintas. Langai 
taip pat visi uždaryti.

— Gal kas įlipo per miegamojo langą?
— Be kopėčių negalėtų, o tai paliktų 

žymes.
— Gal kas įlindo, kai buvote virtu

vėje?
— Gal būt, bet nemanau. Turiu labai 

gerą klausą, o laiptai, einą į viršų, labai 
girgžda.

— Tai įdomu, — tarė Pranas. — Ar 
tikrai palikote Kryžių toje pat vietoje 
kabantį?

— Aišku. Aš jį užvakar nuvaliau. Va
kar iš ryto dar saulės spinduliai juo žai
dė, o dabar jo nėra.

Pranas pagalvojo, ar dėdė Jonas užsi
miršęs nepadėjo Kryžiaus kitoje vietoje, 
todėl paprašė leidimo nueiti į viršų pa
žiūrėti.

— Jei nori, gali užlipti, — tarė dėdė 
Jonas, — bet nieko nepadėsi. Kryžius din
go, ir čia nieko nepadarysi.

Miegamajame nedaug tebuvo baldų ir 
Pranas netruko viską apžiūrėti. Kry
žiaus nė pėdsako. Langas, kaip ir visa
da, buvo atidaras. Palangėse nebuvo ko
pėčių žymių. Pranas išėjo į daržą, bet ir 
čia žemė buvo lygi ir kieta. Nebuvo nei 
kopėčių žymės, nei iš viso kokių nors 
pėdsakų.

Visas miestelis buvo susijaudinęs. Visi 
pripažino, kad gėda taip apvogti seną sa
vanorį.

Sekančią dieną mokykloje apie tai te
bekalbėjo. Pamokoms baigiantis Pranas 
pateko į visišką mokytojo nemalonę. Jis 
negalėjo susikaupti. Nesvarbu kokia pa
moka būtų, jis tegalvojo tik apie dėdę 
Joną ir pavogtą Kryžių.

Kam reikėjo jis vogti? Kryžius, kaipo 
metalas, vertės neturėjo, o vagis, jei pa
norėtų jį parodyti, tuoj būtų pagautas.

— Tai, tur būt, padarė koks biaurus ir 
kvailas vaikas, — galvojo jis.

— Baltuti, — paklausė mokytojas, — 
koks didžiausias miestas Egipte?
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— Dėdė Jonas, — atsakė Pranas.
— Esi biaurus vaikas, — tarė moky

tojas.
IV.

Sekančią dieną Pranas vėl užsuko pas 
dėdę Joną, kad paklaustų, ar kartais jis 
nerado Kryžiaus.

— Ne, — atsakė senas savanoris. — Jis 
dingo. — Aš niekad jo nebematysiu. Ta
čiau nėra ko nusiminti, ir blogiau būda
vo. Gražu, vaike, kad užeini pasiteirauti.

Seno kario susivaldymas ir drąsa vei
kė Praną. Pamokų metu jis stengėsi su
sikaupti, ir mokytojas jį pagyrė, kas re
tai atsitikdavo.

Grįžtant namo jį džiugino Rudis, vaikąs 
šarką. Paukštis truputį paskridęs atsi
tūpdavo, o Rudis jį puldavo. Sarka iš po 
pat Rudžio nosies vėl pasprukdavo. Pra
nui rodėsi, kad ji tyčiojasi. Nuvargęs 
paukštis atsitūpė ant dėdės Jono namų ir 
žiūrėjo į šunį.

Kiek laiko Pranas juokdamasis klau
sėsi paukščio čirškėjimo. Staiga jam kilo 
mintis. Jis prisiminė pasakėčią apie šar
ką - vagilę. Niekam nematant ji pavogė 
žiedą ir tik po ilgų ieškojimų jis buvo 
rastas jos lizde.

Prano mintis veikė. Ar kartais šarka 
nepavogė ir dėdės Jono Kryžiaus? Jis 
nutarė patyrinėti. Jis dabar dar niekam 
nesakysiąs, nes gali ir nepavykti surasti.

Jis nubėgo prie bažnyčios. Durys bu
vo užrakintos. Jis nenorėjo prašyti rak
to. Ar galės jis užlipti į bokštą, kur 
paukščiai savo lizdus sukrovė. Tai jis 
galėtų padaryti, jei tik pasiektų stogą. O 
stogą pasiekti tebuvo galima tik kopė
čiomis.

Netoli buvo ūkininko Petraičio sodyba, 
o šis turėjo ilgas kopėčias. Pranas nubė
go jų atnešti. Jos buvo labai sunkios. Jas 
atnešti ir prie sienos įremti nebuvo leng
vas darbas. Užlipęs kopėčiomis, jis dar 
turėjo pasistiebti, kad pasiektų stogą.

Kopėčios nukrito žemėn. Pranas, sėdė
damas ant stogo, galvojo, kaip jis nulips 
žemyn. Tačiau jis neatsisakė užsibrėžto 
tikslo. Jis pamažu prisiartino prie bokšto. 
Bokšto langelis buvo kiek aukščiau, ta
čiau Pranas tikėjosi jį pasiekti. Pamažu, 
centimetras už centimetro, lipdamas, Pra
nas pasiekė langelį ir kampe pamatė 
lizdą.

Jis įkišo į lizdą ranką. Paukščiai bu
vo išlėkę. Nebuvo nei kiaušinių, nei jau
nų paukščiukų. Jis jų ir nesitikėjo, ka
dangi lizdas dar nebuvo baigtas sukti 
Tačiau tarp plaukų, plunksnų, šiaudų ir 
kitko jis užčiuopė kažką platesnio. Jis 
ištraukė ranką ir pastebėjo, kad tai buvo 
raudonas juodai dryžuotas kaspinas, prie 
kurio kabėjo dėdės Jono Vyčio Kryžius.

V.
Tuo metu, kai Pranas, dantyse laikyda

mas Vyčio Kryžių, leidosi bokštu, pasi
girdo iš apačios piktas balsas:

— Ei, tu ten, biaurus vaikėze, — rėkė 
ūkininkas Petraitis, — nori nusisukti 
sprandą? Įdėk kiaušinius atgal į lizdą.

— Neturiu jokių kiaušinių, — atsakė 
Pranas. Jis buvo labai pasipiktinęs tokia 
mintimi. Juk kiekvienas žinojo, kad to
kiu ankstyvu metų laiku šarkos kiaušinių 
nededa. Jis taip užsigavo, kad, užmiršęs 
kur esąs, paslydo. Laimė, kad jo koja pa
taikė 4 vandens nutekamą vamzdį. Tai jį 
išgelbėjo. Laikydamasis abiem rankom, 
jis kybojo ore.

— Laikykis, — suriko ūkininkas, iš bai
mės pabalęs. — Tuoj pastatysiu kopėčias.

Netrukus kopėčios buvo atremtos į sie
ną. Pranas, jausdamasis nepergeriausiai, 
pamažu ėmė lipti žemyn.

-— Kam ėmei mano kopėčias? — pra
dėjo vėl šaukti ūkininkas. — Su vaikais,

SKILTIES 
kampelis

Jūrų skaučių 
skiltis.

Fot.
H. Bergmanaitė.

PASKILTININKIS.
Svarbiausios po skiltininko skiltyje 

pareigos — paskiltininkio pareigos.
Paskiltininkis yra skiltininko padė

jėjas visame kame, ką skiltis daro. Jis 
turi žinoti, kodėl tam tikri dalykai da
romi tam tikru būdu, o kiti paliekami 
nepadaryti.

Skiltininkas turi gerai apsigalvoti, 
prieš išsirinkdamas paskiltininkį ir pa
prašydamas draugininką jį patvirtinti. 
Turi būti visiškai tikras, kad jis yra 
toks berniukas, kuriam bus galima pa
vesti skiltį, kada pats skiltininkas ne
galės vadovauti.

Paskiltininkio kvalifikacijos.
Jis turi turėti skiltininko kvalifika

cijas. Jis turi gerai su skiltininku su
tarti ir turi, kaip ir skiltininkas, tu
rėti kitų skautų pasitikėjimą.

Ne vienas skiltininkas padaro pa
prastą klaidą — išsirenka paskiltinin- 
kiu savo geriausią bičiulį skiltyje.

Rinkdamasis paskiltininkį, neturi 
vadovautis asmeniniais sumetimais, 
turi pagalvoti: „Kuris iš jų bus geriau
sias paskiltininkis?“

Visos skilties gerovė turi daugiau 
sverti, kaip asmeniniai skiltininko 
norai.

Jei skiltininko geriausias bičiulis 
geriausiai tinka, niekas nesikabins, jei 
jis bus pasirinktas, bet jei ne, skiltyje 
bus nepasitenkinimo, kurį bus sunku 
numalšinti.

Skiltininkas turi vadovautis savo 
protu ir galvoje turėti skilties gerovę.

Paskiltininkis turi skiltininkui pa
dėti planuoti skilties darbą, padėti mo-

dievaži, sunku. O tu, Pranai Baltuti, visų 
blogiausias. Mokytojas mažai jus baudžia. 
Kiek kiaušinių radai?

— Kiaušinių? Aš jų neieškojau, — at
sakė Pranas. — Aš, štai ko ieškojau.

Jis pakišo ūkininkui Kryžių.
— Kaip? Dėdės Jono Kryžius. Kaip 

jis nudžiugs. Iš kur žinojai, kad jis ten?
— Aš nežinojau, bet -atspėjau.
— Puikiai atspėjai! Esi puikus berniu

kas. Tai puikiausiai Įrodo.
Pranas buvo pagyrimu patenkintas.
— Dabar bėk pas dėdę Joną ir per

duok jam Vyčio Kryžių, — tęsė ūkinin
kas. — Aš bėgčiau kartu, jei nebūčiau 
toks storas. Kai atiduosi, užeik ir pas 
mane, gausi obuolių.

kyti ir rengti iškylas. Jis turi būti pa
sirengęs skiltininką pavaduoti, jei šiam 
kartais pasitaikytų nebūti, vadovauti 
skilčiai draugovės sueigose ir iškylose, 
tvarkyti skiltį be skiltininko pagalbos, 
jei būtų reikalas, atstovauti draugovės 
vadijoje. Paskiltininkis turi būti skil
tininko šešėlis.

Ką paskiltininkis daro?
Skiltininkas duoda jam kartkartė

mis skilčiai pavadovauti, ir, net kada 
yra, — paveda jam tvarkyti įvairias 
skilties veikimo sritis. Tik tokiu būdu 
jis galės išmokti vadovauti ir padėti 
tvarkyti skiltį.

Būtų gera jam pavesti kokias aiš
kias pareigas, kur jis galėtų vadovauti. 
Pav., būtų galima jį padaryti žaidimų 
vadovu. Tegul jis renka tinkamus 
skautams vartoti žaidimus. Tegul va
dovauja paskirtomis žaidimo valando
mis ir tegul žiūri į tai, kaip į rimtą, at
sakingą darbą. Tai galima pritaikyti ir 
kitiems skilties skautams. Tegul kiek
vienas turi progos kur nors vadovauti.

Tegul jis tikrina su rašeiva, kurie 
berhiukai neateina į sueigas, ir išaiš
kina, kodėl jie neateina. Tegul skilti
ninkui padeda palaikyti ryšius su ber
niukų namais. Tegul parengia suei
goms reikalingą medžiagą. Tegul iš
dirba iškyloms ir sueigoms reikalingus 
įsakymus. Kitaip tariant, tegul perima 
dalį skiltininko darbo. Tegul turi pro
gos pasirodyti su savo gabumais.

Trumpai tariant, tegul jis padeda 
skiltininkui vadovauti skilčiai.

S. V.

Pranas įbėgo į seno savanorio kiemą, 
šaukdamas: „Aš radau, aš radau!“. Senas 
karys, visas išbalęs, išėjo iš namų. Jo 
akyse blizgėjo ašaros.

— Te Dievas tave laimina, vaike, — 
tarė jis drebančiu balsu. — Aš vėl pajau
nėjau. Tu turi man viską papasakoti.

Visas miestelis džiaugėsi kartu su dėde 
Jonu. Kiekvienas gyrė Praną, o jo ben
dramoksliai jam pavydėjo. Pranu visi do
mėjosi ir gėrėjosi. Jis pats taip pat buvo 
labai patenkintas. Mokslas ėmė jam ge
riau sektis, ir mokytojas dažnai sakyda
vo, kad už tai jis turįs būti dėkingas dė
dės Jono Vyčio Kryžiui.

G. Grigaliūnas - Glovackis.
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KČCIU li/ili* 
c

(E aspiranto dienoraščio).

Kuopoj, netoli budėtojo staliuko, ant 
sienos kabo trys sąrašai po stiklu. Vie
name gražiai surašytos pavardės tų, kurie 
pirmaisiais baigė Karo Mokyklą, antras 
rodo mokyklos auklėtinius, kurie gavo 
Vyties Kryžių, o iš trečio liepsnoja pavar
dės žuvusiųjų nepriklausomybės kare. 
Gražiai sunumeruotos ir išraitytos pavar
dės turi beveik visos vienokį prierašą: 
„... Žuvo kautynėse su lenkais“.

Dažnai mėgstu stovėti ties trečiuoju 
sąrašu ir akimis siurbti savin tas juodas, 
kuklias raides.

„...Žuvo kautynėse su lenkais ties Šir- 
vintais“.

„...Žuvo kautynėse su lenkais ties Gie
draičiais“.

„...Žuvo kautynėse su lenkais, vieta ne
žinoma“.

Ir širdy bunda kerštas ir kaupiasi ma
nyje, kaip varpoje saulės auksas. Žiūriu, 
kol akys pradeda raibti ir užsimerkęs ga
liu matyti prieš save tą gedulo sąrašą. 
Žuvo kautynėse... O gal už metų, už kitų 
kabės čia naujos pavardės, pavardės man 
brangių žmonių su panašiu prierašu. Tik 
tas sąrašas bus jau daug ilgesnis ir ne 
taip gražiai parašytas, nes raštininkui nu
bos tą milžinišką pavardžių eilę kruopš
čiai raityti.

Aš negalvoju, kad pats galėčiau tan 
sąrašan pakliūti. Juk kautynėse kiekvie
name kary glūdi gan stambi vilties nuo
trupa, kad kam, kam, tik jau ne jam teks 
žūti. Kol kulka, ta tyli mirties bitė, jį 
įgelia.

Šiandien esu paskirtas pirmos pamai
nos patruliu. Ilgi, šilti kailiniai ir stori 
vailokai įstengs, manau, su šalčiu pako
voti. Algis, mano bendras, dar nepasiruo
šęs. Laukiu. Prieinu prie žuvusiųjų kau
tynėse sąrašo ir skaitau mintinai man jau 
žinomas pavardes.

— Ko čia tūnai? Eime! — Algis jau 
kailiniuose.

Gaunam iš kuopos budėtojo po 15 ko
vos šovinių ir einame užsiregistruoti pas 
mokyklos budėtojo padėjėją. Ten forma
lumas trumpas. Pasirašom, gaunam leidi
mą ir galim vykti patruliuoti.

Lauke vaiski žiemos naktis. Žvaigždės 
aiškios ir artimos, kaip persirpusios vyš
nios lapų žalume. Reikėtų, rodos, tik pa
sistiebti ir ranką ištiesti, ir galėtum sau
jas žvaigždžių prisiraškyti. Šąla truputį. 
Sniegas girgžda mums po kojų, o mėnuo 
žaidžia spinduliais ir snaigėmis. Tylu. Tik 
spengia plonos telefono vielos ir savo 
šerkšnos įgytu baltumu dalo nakties 
tamsą.

Mes nešnekam, bet aš jaučiu, kad da
bar vienas kitam galėtume būti atviresni, 
nei bet kam. Tokioje melsvoje tyloje kren
ta uždanga nuo širdies ir žodžiai negali 
būti sukti.

Užrakinam visus vartelius, patikrinam 
sargybas prie sandėlių ir Šefo vartų. Vėl 
pasukam į rajoną.

— Tu skaitei žuvusiųjų sąrašą? — tai
sydamas karabiną, kuris vis kailiniais 
bando nuslysti, klausia Algis.

— Skaičiau. Ir, žinai, gana dažnai skai
tau.

— Kodėl?
— Nežinau, tiesą pasakius... Bet kažin 

kokia jėga stumia mane...
— Taip? — Jis užsimąsto truputį, Mė

nesį kerta antro flygelio radijo antena. — 
Aš stosiu kadran! — Neaišku man, kam 
jis tat sako.

— Į kadrą? Pablūdai, ką?
— Tau keista? Bet jei žinotum, ką ma

no tėvas per atostogas papasakojo...
Nesiteirauju, ką, būtent, jo tėvas jam 

pasakojo.
— Jei tau įdomu, galiu papasakoti, — 

ir, lyg atsiprašydamas, priduria, — o gal, 
tiesa, tau bus nuobodu klausytis?

— Kodėl? Ne. Pasakok.
Mes šaudykloje. Atsiremiam į pylimą, 

ir Algis pradeda:
— Buvo Kūčių vakaras. Eglutė baigė 

degti, ir mes su tėvu vienu du buvome 
kambaryje. Motina svečiavosi Rygoje. Aš 
jam pasakojau apie mokyklą, apie viską 
ir paminėjau tuos tris sąrašus. Tėvas ne
ramiai sujudėjo, norėjo lyg kažin ką pa
sakyti, bet nusiramino. Ir kai aš baigiau 
pasakoti, o ant eglučių tik pora liepsno
jančių žvakučių teliko, jis staiga prašneko:

„Klausyk, sūnau. Tu dabar karo mo
kykloje, tu jau subrendęs. Galėsi mane 
suprasti, man atleisti ar pasmerkti.

„Tu žinai — dalyvavau nepriklauso
mybes kovose. Vadovavau būriui. Tavo 
motina ir tu, trijų metų varliūkštis, bu
vote Kaune. O aš fronte, ties Giedraičiais. 
Buvo šaltas rytas. Tą dieną turėjome pul
ti priešą...“ Tėvas nustojo pasakoti, už
sirūkė papirosą ir jau daug sklandžiau 
pradėjo mintys plaukti.

„Aš visą naktį nemiegojau. Rašiau tavo 
motinai laišką ir negalėjau atsižiūrėti ju
dviejų atvaizdų. Tu neįsivaizduoji, kaip aš 
tave mylėjau, mano sūnau. Tave ir tavo 
motiną. Baigęs rašyti pažadinau puska
rininkį ir liepiau kelti būrį, kuris čia pat 
kluone nakvojo. Greit išgirdau šautuvų ir 
katiliukų brazdesį. Matyt, virtuvė atva
žiavo. Užkandau ir pats truputį duonos su 
pienu, susijuosiau ir išėjau kieman. Mano 
būrys buvo jau bebaigiąs pusryčiauti. Bet 
aš darausi smulkmeniškas. Trumpai, iš
ėjau su būriu į iš anksto mums paskirtas 
pozicijas. Pusiaukelėje susitikau pasiunti
nį, kuris mus tiesiausiu keliu nuvedė į 
vietą“.

„Smulkias instrukcijas jau turėjau, iš
siunčiau tik ryšius bei žvalgybą ir nera
mus laukiau ženklo pulti. Buvo keista sa
vijauta. Kažin kodėl jaučiau, kad neišvy
siu jau rytojaus dienos saulės, neišvysiu 
jūsų daugiau. Mano kareiviai buvo ra
mesni, kaip aš — rūkė, šnekučiavosi, tik
rino aprangą bei ginklus.

Po valandos gavome ženklą pulti. Tu
rėjome užimti kaimą, kuris slėpėsi už mus 
dengiančios kalvos. Kulkosvaidį tempė- 

SKAUTYBE JAUNIMĄ SKATINA KILNIEMS ŽYGIAMS. EIK GERU KE
LIU: KALĖDŲ ATOSTOGŲ METU DARYK KUO DAUGIAUSIA GERA KITIEMS 
IR PADEK ARTIMUI.

mės drauge. Štai ir kalvelė. Dar koks pus
kilometris iki kaimo. Bet priešai muš pa
stebėjo, ir pirmos kulkos pradėjo kapoti 
šalimais augančius krūmus. Jau tik pora 
šimtų metrų iki pirmųjų trobesių. Puo
lėme atakon. Gaivališkas mano būrio „va
lio!“ susiliejo su patankinta priešų ugni
mi. E šonų puolė kaimyniniai būriai. Aš 
bėgau susigūžęs, kad mano kūnas suda
rytų kuo mažiausią taikinį. BeprotEkai 
norėjosi gyventi. Dėl jūsų. Pavojingai arti 
zvimbė kulkos. Keli krito — pasiliko gu
lėti savo kraujuje. Dar labiau susigūžiau. 
Palei pat ausis suzvimbė, it širšė. Susto
jau — mano milinės rankovėje juoda sky
lutė. Galvą galėjau dėti, kad prieš akimir
ką jos ten dar nebuvo. Mane sukrėtė šal
tis, šiurpus šaltis. Būrys jau buvo beveik 
pasiekęs kaimą. Sutrato trumpam užsprin
gęs priešo kulkosvaidis. Ir aš kritau į ša
limais purvinu vandeniu blizgantį griovį. 
„Gyventi, gyventi...'“ šnabždėjau sukepu
siomis lūpomis“.

„Drėgnas šaltis priveikė mane iškišti 
galvą iš griovio. Vyrai kovėsi, matyt, jau 
kaime, nes šūviai tilo ir retėjo. Išsiritau 
iš savo slėptuvės. Čia pat, prie griovio 
krašto gulėjo vienas mano kareivis. Matyt, 
dar gyvas, nes sunkiai kilnojosi jo krūti
nė, ir pirštai patys smigo juodon žemėn. 
Žemėn, už kurią jis galvą dėjo, pamaniau. 
Paėmiau vandens iš griovio ir suvilgiau 
jojo kaktą. Akys atsimerkė. „Tai tamsta, 
vade“, — šnabždėjo sunkiai lūpos, — „aš 
norėčiau, gal...“ — „Sakyk“, — padrąsi
nau. — „Gal galėtumėt pranešti motinai... 
kad aš nebuvau bailys, ir kad aš...“ — 
Jam sunku buvo kalbėti, — „kad aš žu- 
vau už ją... už mūsų žemę... Stase“, — jis 
blankiai nusišypsojo. Staiga paskutinių jė
gų likučiais atsisėdo, mėšlungEkai sugrie
bė mano ranką, — „Pasakyk ir Stasei...“ — 
nebaigė. Sunkiai nusviro galva, kūnas E- 
sitiesė žolėje, ir su paskutiniu atodūsiu iš
skrido E jo lūpų žodE, brangesnis jam už 
vEką — „Tėvyne...“.

„O aš stovėjau prie jo, ir mano krūtinę 
plėšė beprotEkas skausmas ir gėda. Aš 
turėjau pasakyti vienai motinai lietuvei, 
kad jos sūnus nebuvo bailys. O ką aš tu
rėsiu pasakyti savo žmonai, pamaniau, o 
kaip aš galėsiu pažvelgti į sūnaus melsvai 
nekaltas akE?.. Ir aš prEiekiau prie tojo 
kario lavono, kad aš Eauginsiu sūnų ne 
tokį, koks aš. Kad Eauginsiu sūnų, kurE 
nebijos mirti už savo žemę. Ir ar Eaugi- 
nau?“ — baigė tėvas pasakoti ir šiltai pa
žvelgė man į akE.

„Eauginai, tėte...“ ■
— Štai, kodėl aš stosiu kadran. Epirk- 

siu tėvo kaltę, nors to jE ir nereikalavo, 
suteiksiu jam džiaugsmo, kokio jE pats ir 
nesitiki susilaukti.

— Suprantu Algį.
— O tau ar patinka kariškas gyveni

mas?
— Taip! . .
Tas „taip“ taip drąsiai ir lengvai, jog 

aš tikrai žinau — AlgE nemeluoja.
Mėnuo jau dingo už Nemuno stataus 

šlaito, ir mūsų patruliavimo laikas baigia
si. Girdim — antroji pamaina eina pas 
budėtojo padėjėją. Ir mes ten kreipiame 
žingsnius. G. Vaitiekaitis.
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stud, skautė R- Skipitytė.Skyrių tvarko —

Kalėdų švenčių ir Naujų Metų proga 
visas skaučių vadoves ir skautes širdingai 
sveikina

VYRIAUSIOJI SESERIJOS VADIJA
!l

Kalėdos
Šiandien Kalėdos.
Ir Kalėdos yra diena, paskirta duoti.
Atverk savo spintas, savo stalčius, savo rankas ir 

širdį,
Ir duok tai, kas ten yra, neskaitydama.
Miela gauti.
Miela duoti.
Laimingi, kurie gali šiame pasaulyje tuo pat metu 

' duoti ir gauti.
Šiandien Kalėdos.
Ir Kalėdos yra diena, paskirta duoti.
Atverk savo spintas, savo stalčius, savo rankas ir 

širdį,
Ir duok tai, kas ten yra, neskaitydama.
Aš žinau tavo priešinimąsi.
Tu man pasakysi:
~AŠ esu neturtingą; aš nieko neturiu.
Mano namai yra tušti ir mano sodas. 
Ką galėčiau duoti, sakykite?" ■ ■ - ■ 
Ką tu gali duoti?
Ar tu neturi geros nuotaikos, kuri galėtų pripildyti 

namą džiaugsmo įr patrauklumo?
Ar tu neturi kantrybės, kuri galėtų užbaigti šį ilgą - 

■darbą?
Ar tu neturi pasakojimų ir išdaigų, kurie galėtų pa- 

spalvinti blankias tavo sergančio broliuko 
dienas?

Ar tu neturi šiltos sielos, kuri galėtų mylėti?
Ar tu neturi gėlių? Ar tu neturi vaisių?
Ar tu neturi idėjų, minčių, žaidimų ir žaislų?

Net savo neturte ar tu neturi per daug daiktų sau 
— visai vienai?

Šiandien Kalėdos.
Ir Kalėdos yra diena, paskirta duoti.
Atverk savo spintas, savo stalčius, savo rankas ir 

širdį,
Ir duok tai, kas ten yra, neskaitydama.
Kalėdos yra spindinti diena tarp besibaigiančių ir 

prasidedančių metų.
Zvilgterėjama atgal. Zvilgterėjama pirmyn.
Pasirenkama. Nusprendžiama.
Ką tu nori padaryti iš ateinančių metų?
Dovaną. '' ' ", "
Nuolatinę dovaną. Taip.
Viską, ką aš turiu, visą, kas aš esu, skirti Dievo 

tarnybai ir žmonių tarnybai.
Tai mūsų įžodis. ■ ;
Ir įžodis yra mūsų gyvenime, kaip ugnis miško 

pakrašty. ’ " . ’ „
Kaip rausvas persikas tarp vynuogių.
Kažkas šviesaus ir gražaus.
Kažkas degančio ir stipraus.
Kažkas, kas priverčia mylėti gyvenimą.
Ir aš noriu mylėti gyvenimą.

Iš antrosios Lėzard knygos 
išvertė R. JABLONSKYTĖ.
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Rikiuotė ir mankšta
(Parašė lordas R. Baden-Powellis).

Skautės mokosi rikiuotės, kad ga
lėtų greitai ir tvarkingai persikelti iš 
vienos vietos j kitą. Rikiuotė taip pat 
pataiso jų eiseną ir padaro jas vikrias.

Mankšta stiprina kūną palaikančius 
raumenis, o kai kūnas laikomas tiesiai, 
plaučiai ir širdis turi pakankamai vie
tos darbuotis. Vidaus organai taip pat 
yra skirtoje jiems vietoje, gali kaip rei
kiant virškinti ir t. t. Priešingu atveju, '

Mankšta staibiams ir nugarai lavinti.
Pratimas ant kojų pirštų. Stok „ra

miai“, gražiai pakelta galva; nuleisk

Mankšta krūtinei lavinti.
Pratimas sukryžiuotomis kojomis. 

Sukomandavus „Kelk liemenį“, pakelk 
galvą ir liemenį nuo žemės, smakrą lai
kyk prispaudus prie krūtinės, kojas 
palik sukryžiuotas po savimi. Suko
mandavus „Laisvai“, grįžk į pirmąją 
padėtį. Pakartok tris kartus.

Pratimo tikslas: išlavinti krūtinę ir 
sustiprinti pečių ir nugaros raumenis. 

pečius, įtrauk pilvą, kojas truputį iš- 
skėsk. Sukomandavus „Rankas aukš
tyn“, kelk abi rankas prieš save, kol 
jos bus taip aukštai iškeltos, kaip ma
tai šiame piešinyje. Davus įsakymą 
„Liemenį lenkt“, lėtai pradėk lenktis į 
priešakį, bet pečius laikyk suglaudus. 
Lenkis tol, kol rankų pirštai (jei gali) 
paliečia žemę; galvą lenk drauge su 
liemeniu ir rankomis. Davus įsakymą 
„Liemenį kelt“, lėtai išsitiesk į pir- 
mykščią padėtį, kelių vis dar nelenkda
ma. Pagaliau, rankas laisvai nuleisk 
prie šono. Pakartok tris kartus.

Pratimo tikslas: išmankštinti ir su
stiprinti nugaros ir kojų staibių rau
menis.

2-as pratimas: Stok „ramiai“, su- 
glausk kulnis,, bet tarp kojų pirštų pa
lik tarpą. Uždėk rankas ant klubų tie
siu kampu. Davus komandą „Pasi
stiept“, „Kelius lėtai lenkt“ — atsistok 
ant pirštų galų ir lenk kelius į lauko 
pusę, kol, pagaliau,' pritūpsi. Visą lai
ką laikyk kulnis suspaustus, nors ir 
pakeltus nuo žemės; kūno nekraipyk 
ir alkūnių nejudink.

Sukomandavus „Išsitiesti“, lėtai pa
kelk kūną ir nuleisk kulnis. Pagaliau, 
laisvai nuleisk rankas prie šono.

Pratimo tikslas: lavinti visas kojų 
dalis, klubus ir nugaros raumenis; iš
mokti pusiausvyros.

Iš knygos Skautybė Mergaitėms.

t. y., kada žmogus sudribęs, visi orga
nai suspausti ir negali savo darbo tin
kamu būdu atlikti. Taigi, susmukęs 
arba susitraukęs žmogus, paprastai, 
esti silpnas ir dažnai nesveikuoja. Au
gančios mergaitės labai linkusios susi
kūprinti, todėl jos turėtų daryti visa, 
ką gali, kad atsikratytų šio blogo pa
pročio. O pasiekti tai jos gali dažnai ir 
daug mankštindamosios.

Stovėdama, stovėk tiesiai ir sėdė
dama, sėdėk tiesiai, kad visa nugara 
prisiglaustų prie kėdės atramos. Visuo
met stiprink nugaros raumenis.

Davus įsakymą „ramiai“, skautė at
sistoja išsitiesusi, suglaudžia kojas, pa
prastai, nedirbtinai, nuleidžia rankas 
prie šono ir žiūri tiesiai į priešakį.

Skautė niekuomet neužsiaugins 
sveiko, stipraus kūno, jeigu ji nesirū
pins sveikata. Vyresnės mergaitės gali 
padėti jaunesnėms, klausinėdamos jas 
apie jų sveikatos būklę ir patardamos 
joms nesileisti į ilgas keliones, jeigu 
jos per silpnos. Jos taip pat turėtų iš
aiškinti savo sesutėms, kad labai ne
sveika vaikščiot! šlapiomis arba sudrė
kusiomis kojomis. Šis menkas dalykas, 
net ir po ilgų metų, gali skaudžiai at
siliepti. Mūsų visų pareiga yra rūpin
tis savo sveikata, ją prižiūrėti ir stip
rinti, kad būtume atsparios tolimes
niam gyvenime. -

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

1930 metais Lietuvos skautų-čių orga
nizacija pergyveno persitvarkymo mo
mentą, kurį galutinai tais pat metais nu
sprendė Lietuvos vyriausybė: įvertinda
ma pedagoginę skautybės sistemą, ji išlei
do Lietuvos skautų sąjungą globojautį 
įstatymą. Pats Respublikos Prezidentas 
— sąjungos Šefas. Vyriausybė ją remia, 
šelpia ir teikia įvairių lengvatų.

Spalių mėn. 16 d. Šefo įsakymu paski
riamas naujas vyriausias skautų štabas 
kuriame buvo jau 4-ios skaučių atstovės:
1) sktn. Sofija Čiurlionienė — skaučių va
dė, 2) sktn. E. Barščiauskaitė — skaučių 
skyriaus vedėja, 3) sktn. A. Goberienė — 
vilkiukų - paukštyčių skyriaus vedėja, 4) 
sktn. V. Chrolauskaitė — vyresniųjų skau
čių skyriaus vedėja.

1931 m. sausio mėn. 3—5 d. d. per skau
tų veikėjų suvažiavimą, Kaune, skautės 
jau buvo stipresnės. Vadė skaitė net dvi 
paskaitas: 1) Apie tobulinimąsi ir meilę,
2) Jaunuomenę ir politiką. Suvažiavimo 
proga Lietuvos Skautų Šefas įteikė svas
tikos ordiną Vilniaus lietuvių skautų-čių 
garbės narei ir jų globėjai p. Vileišienei.

Vienas iš svarbiausių naujojo skaučių 
skyriaus rūpesčių buvo skaučių vadovių 
paruošimas. Tuo tikslu 1931 m. vasario 
mėn. 15—17 d. d. (per Užgavėnes) vyr. šta
bo skaučių skyrius surengė skaučių vado
vių kursus. Į juos buvo kviečiamos tuntų 
skaučių skyrių vedėjos, draugovių globė
jos, jaunesniųjų skaučių vadovės, moky
tojos ir kitų profesijų moterys, kurias do
mina skautiškojo auklėjimo sistema. Mo
kytojoms šiuo reikalu išsiuntinėtas net 
specialus aplinkraštis.

Kursus vasario mėn. 15 d. 16 vai. Šau
lių sąjungos salėje atidarė skaučių vadė, 
kalbą pasakė p. Švietimo Ministras. Pa
šnekesiai buvo tokie: 1) skaučių organi
zacijos įsikūrimo istorija ir pasaulinis 
skaučių judėjimas — sktn. E. Barščiaus
kaitė; 2) atsakingumo ir iniciatyvos jaus
mo lavinimas — p. O. Krikščiūnienė; 3) 
vilkiukų ir paukštyčių organizavimas — 
sktn. A. Goberienė (po pašnekesio pavaiz
duota ir pavyzdinga jaunesniųjų skautų-čių 
sueiga); 4) vyresnės skautės — sktn. D. 
Kesiūnaitė; 5) kaip pasirinkti vadovę ir 
kokia ji turi būti — sktn. A. Šenbergie- 
nė; 6) skaučių organizavimas ir joms va
dovavimas — sktn. V. Cečetienė; 7) skau
čių gyvenimas gamtoje — sktn. E. Barš
čiauskaitė; 8) skaučių pasilinksminimai — 
sktn. S. Čiurlionienė.

Kursų dalyvės organizuotai dalyvavo 
iškilmingose pamaldose Įgulos bažnyčioje 
ir vėliavos nuleidime Karo Muziejaus so
delyje. Paskutiniąją dieną surengta iš
kilminga eisena iš vyr. skautų štabo į 
Rotušę, kur įvyko skautiškas laužas — pa
silinksminimas.

Į šiuos kursus atvyko ir juose dalyva
vo apie 120 klausytojų, kurių tarpe buvo 
keliasdešimt mokytojų, norinčių dirbti 
skaučių organizacijoje. Ne viena, pasi
klausiusi paskaitų ir pašnekesių ir keletą 
dienų pagyvenusi skautiška darbo rtuotai- 
ka, pamatė, kad skaučių organizacija nė
ra vien tik vaikų organizacija ir pasiryžo 
dirbti jos labui. Daugelis jų po to prisi
dėjo prie skautiško darbo, o viena kita 
žymesnė moteris užėmė ir svarbesnes pa
reigas. - Sktn. A. Urbonavičiūtė.
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• Elektra, mūsų vergė £
(Morzė, Fieldas, Bellas, Watsonas, Marconis, Edisonas).

Skautų Aido 22 numeryje susi
pažinome su Faradėjaus, dinamo 
mašinos išradėjo, biografija ir gy
venimo darbu. Kilęs iš neturtin
gų namų, ilgą laiką skurdęs ir 
sunkiai vertęsis, Mykolas Faradė
jus tapo žmonijos geradariu ir 
praskynė kelią visokiems elektros 
mašinų patobulinimams ir nuosta
biems išradimams.

Paaiškėjus, kad elektrą galima 
gaminti, žmonės ėmė galvoti ir 
bandyti, kaip elektra perduoti ži
nias. Pirmasis, kuriam pasisekė 
įgyvendinti šią svajonę, nors ir po 
dvylikos metų sunkaus darbo, bu
vo Samuelis Morzė.

MORZE buvo artistas. Grįžęs iš 
studijų kelionės į Europą, Morzė 
„Sully" laive susipažino su kelei
viu, kuris jam parodė elektromag 
netą, Europoje įsigytą, ir aprašė 
matytus bandymus. Morzė susi
žavėjo, ir jam atėjo mintis, kad 
elektros srove galima būtų per
duoti žinias. Netrukus jis surado 
priemonę savo minčiai įgyvendin
ti. Lipdamas į krantą, Morzė pa
sakė laivo kapitonui: „Jei išgirsi
te kalbant apie telegrafą kaip apie 
pasaulio stebuklą, atminkite, ka
pitone, kad tas išradimas buvo 
padarytas Tamstos laive".

Morzė ilgus metus gyveno ir 
kovojo mažame kambarėlyje, ne
nuilstamai bandydamas su elek
tros srove ir mažais magnetais. 
Jis buvo toks neturtingas, kad tu
rėjo savo aparatą susidaryti iš se
no laikrodžio dalių, vielos galiu
kų ir paveikslo rėmų.

Pagaliau jam pasisekė elemen
tus tokiu būdu sudėlioti, kad gali
ma buvo perduoti garsą, kurį gir
dėjo abiejuose vielos galuose. 
1844 m. Morzė perdavė savo pir

Leidžiami kabe
liai Atlanto van
denyne 1866 m.

/

mą telegramą. Pasakojama, kad 
jos tekstas buvęs:. „Tai Viešpaties 
darbas".

Išradus telegrafą, žmones pra
dėjo jaudinti klausimas, ar nega
lima būtų sujungti Ameriką su 
Europa.

FIELDAS. Fieldas, jaunas Nau- 
jorko pirklys,. pasiryžo išspręsti 
sunkų uždavinį: ar įmanoma nu
leisti kabelius per šimtus kilomet
rų skersai Atlanto vandenyną? 
Ar galima, kabelius nuleidus, siųs
ti jais elektros srovę?

Nuleisti kabelius buvo be galo 
sunku. Daugybę kartų viela nu
trūkdavo vandenyne, ir žmonės 
netikėdavo, kad Fieldui pasiseks 
pasiekti savo tikslą. Bet jaunasis 
drąsuolis nenustojo vilties, kol, 
pagaliau, 1866 m. liepos mėn. 27 d., 
po trylikos sunkaus darbo metų, 
jo svajonės išsipildė: susisiekimas 
telegrafu tarp Senojo ir Naujojo 
Pasaulių buvo įtaisytas. Šiais lai
kais galime siųsti telegramas ne 
tiktai į Ameriką, bet į visas kitas 
pasaulio šalis.

BELLAS ir WATSONAS. Tele
grafas perduoda žinias taškais ir 
brūkšniais. Kiekviena skautė, 
kiekvienas skautas pažįsta Morzės 
abėcėlę; ji įeina į mūsų skautiš
kąją programą.

Bet žmonės nepasitenkino nau 
ju išradimu: jie panoro elektros 
viela perduoti žmogaus balsą.

Karštą birželio dieną aukštas, 
jaunas vyras dirbo pastogėje vie
no iš Bostono miesto namų. Jis 
įsigilino į bandymus su keistos iš
vaizdos mašina. To jauno vyro 
vardas buvo Bellas. Gretimaja
me kambarėlyje jaunas mechani
kas, Tomas Watsonas, dirbo prie 
nemažiau savotiško aparato, elek-

Edisonas išranda elektros šviesą.

tros viela sujungto su pirmuoju. 
Watsonas netyčia prisilietė prie 
kažkokios vielelės, ir Bellas stai
ga išgirdo tylų garsą savo -maši
noje. Jis įbėgo į draugo kambarį 
ir žibančiomis akimis sušuko: „Ką 
padarei? Nesijudink! Leisk man 
pažiūrėti!"

Tai įvyko po to, kaip Bellas ir 
jo padėjėjas trejis metus dirbo sa
vo pastogėje. Bet praėjo dar ne
maža laiko, kol pirmas žodis buvo 
perduotas telefonu. Bet ir ta die
na atėjo. Tai buvo 1876 m. kovo 
mėn. 10 d. Bellas dirbo pastogė
je, o Watsonas rūsyje. Pastogė 
buvo sujungta su rūsiu viela, per 
kurią Bellas be pertraukos sten
gėsi perduoti kelis žodžius. Stai
ga telefonas aiškiai perdavė: 
„Pone Watsonai, ateik čionai. 
Tamsta man reikalingas".

Watsonas numetė priimtuvą ir, 
nesitverdamas džiaugsmu, vienu 
šuoliu atsidūrė pastogėje. „Aš gir
džiu Tamstą", šaukė jis. „Girdžiu 
Tamstos žodžius".

MARCONIS. Nors telefono ir 
telegrafo išradimas buvo nepa
prastas įvykis žmonių gyvenime, 
dar daug liko neištirta. Jau se
niai buvo žinoma, kad elektra gali 
persiduoti oru, bet niekas tuo ži
nojimu dar nesugebėjo praktiškai 

- pasinaudoti.
Guglielmo Marconis, jaunas ita

las, susidomėjo tuo klausimu ir 
pasišventė visai eilei bandymų. 
Keliaudamas ilgus metus, jaunas 
mokslininkas perduodavo žinias iš 
vis tolimesnių vietų, bet tuo jis 
nepasitenkino. Jis norėjo siųsti 
žinias per Atlanto vandenyną. 
1901 m. galinga stotis buvo pasta
tyta Anglijos vakarų pakrantėje. 
Po to Marconis išvyko Amerikon, 
kur Naujojo Fundlando saloje pa
statė antrą stotį žinioms priimti.

(Tęsinys 511 pslp.).
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• Rašyti ne apie kasdieninio gyvenimo smulkmenas, bet apie įdomesnius įvykius ar sumanymus, kuriuos vertėtų 
žinoti kitiems. • Stengtis rašyti kiek galima trumpiau, tačiau sykiu taip, kad visiems būtų aišku, kas norėta 
pasakyti. • Rašyti tuojau pat po aprašomojo įvykio ir parašius neatidėliojant išsiųsti redakcijai. Pirmajam mė
nesio numeriui korespondencijos redakciją turi pasiekti ne vėliau, kaip 5 d., antrajam — 20 d. • Pradėjus rašyti 
pirmiausiai pažymėti savo tuntą ar vietininkiją. • Pasistengti kiekvienai žinelei duoti antraštę. • Rašyti vienoje 

lapo pusėje ir aiškiai, ypač pavardes. • Visuomet nurodyti redakcijai savo pavardę ir adresą.

Lietuvos Skautų Sąjungos Brolijos Vadui 
vyr. sktn. pulk. JUOZUI ŠARAUSKUI 

ir jo šeimai, mirus jo garbingam tėveliui, reiš
kia gilią užuojautą

„Aušros“ tunto tuntininkas, vadijos nariai, 
draugininkai, skautininkai ir skautai.

Vyr. skltn. St. Petrelienės MOTUTEI ir Rė
mėjų Vald. Pirmininko p. J. Petrelio UOŠVEI 
mirus, reiškiame Jiems giliausią užuojautą.

Joniškio skaučių vietininkiją.

Akademinio skautų jaunimo padangėje

STUD. SKAUTŲ
Paskutinė šių metų senjorų 

sueiga.
XII. 1 d. I-se V. D. U-to rū

muose buvo paskutinioji šiais 
metais senjorų sueiga. Jai pir- 
mininkavo senj. D. Gūžys. Svar
biausiu sueigos darbotvarkės 
punktu buvo korp. įstatų ir sta
tuto pakeitimai ir papildymai.

Steigsim korporacijos „Laivyno 
Fondą“.

Nuo pereito semestro korpora
cijoje veikia jūrų skautų laivas. 
Šiemet jis įgijo nemaža naujų 
jėgų, nes naujųjų junjorų tarpe

STUDENČIŲ SKAUČIŲ DRAUGOVĖ.
Studenčių skaučių draugovės 

veikimas.
Šiais akademiniais metais stu

denčių skaučių dr-vės valdybą 
sudaro: pirmininkė — Milda
Kuršaitė, vicepirmininkė — Al
dona Jasutytė, kandidačių vadė
— Adelė Kazlauskaitė, sekretorė
— Janina Jaųgelytė ir iždininkė
— Liuda Litvinaitė.

Dabar dr-vėje veikia 10 skil
čių: 5 tikrųjų narių ir 5 kandi
dačių. Tikrųjų narių skiltys yra 
šios: Gražinos, Gabijos, Liepsne
lių, Aušros, Galiūnių; o kandida

KORP. „VYTIS“.
yra keli jūrų skautai. nutarta 
steigti savo „laivyno fondą“, t. y. 
pradėti rinkti lėšas valčiai įsi
gyti. Tuo tarpų mūsų laivas te
turi vieną „mokomąją plaukio
jimo priemonę“ — baidarę.

Atsargos karininkai pradėjo 
darbą.

XI.24 buvo pirmoji šį semestrą 
korp. atsargos karininkų būrelio 
sueiga. Apžvelgtas praėjusių 
metų būrelio veikimas. Ateičiai 
numatytos darbo gairės — savęs 
tobulinimas ir karinių žinių stip
rinimas Lietuvos skautijos tarpe 

čių dar bevardės. Turimų kan
didačių skaičiumi dr-vė yra vie
na skaitlingiausių korporacijų 
Vytauto Didžiojo Universitete.

Studentų atstovybės rinkimuo
se dr-vė, drauge su broliškąja 
skautų korp! „Vytimi“, išstatė 
vieną bendrą sąrašą.

XII.4 „Vytis“ ir skaučių drau
govė bendromis jėgomis suruo
šė a. a. Lindės-Dobilo minėjimo 
proga meno pobūvį.

Per atostogas žadama suruošti 
neturtingiems vaikučiams eglai
tę. B. M.

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.

PAMESTAS LIUDIJIMAS.

Pamestą 1938 m. liepos mėn. 10 d. Klaipėdoje (kartu su 
kitais dokumentais) skauto vyčio vyr. skilt. Juozo Pociaus 
L. S. S. liudijimą Nr. 393 (I ser.), duotą Klaipėdos skautų tunto 
tuntininko 1934 m. X.10 d., laikyti be vertės ir pastebėjus kon
fiskuoti.

Skautų ir skaučių tuntuose

PANEVĖŽIO SKAUČIŲ TUNTAS.

Buvo skiltininkių kursai.
Tunto vadija suruošė skiltinin

kių kursus, kurie tęsėsi IX.29— 
XI.23. Kursams vadovavo sktn. 
V, Makauskaitė; juos lankė ir 
baigė 17 skaučių (draugininkės ir 
skiltininkės).

XII.11 buvo iškilminga tunto 
sueiga, įspūdingesniam kursų 
baigimui paminėti. Sueigos me
tu sesė tuntininkė psktn. O. 
Maksimavičienė papasakojo 
skautėms labai įdomų pašnekesį 
apie darbą, o sktn. V. Makaus
kaitė išdalino baigusioms kur
sus asmens liudijimus su pažy

PANEVĖŽIO SKAUTŲ TUNTAS.

VIII Dariaus ir Girėno dr-vė.
Pasikeitimai dr-vės vadijoj. 

Nuo XI.20 mok. Mickui nuo dr- 
ko pareigų atsisakius, drauginin
ku, tuntininko įsakymu, paskir

SKAUTŲ AIDAS 1939 m. kaštuoja: 
skautams-ėms Lt 4,—; neskautams Lt 5,— 
ir jaun. skautams-ėms Lt 2,75.

mėjimu apie kursų baigimą.
Sueiga baigta pakilusia nuo

taika ir dar didesniu pasiryžimu 
dirbti skautijos labui.

Kas laimės?
Gimnazijos skautėms paskelb

tas punktualumo konkursas, ku
ris tęsis iki gegužės 1 d. Laimė
jusi draugovė gaus dovaną — 
laikrodį.

Jaun. skautėms paskelbtas 
švaros konkursas. Mažytės run
giasi, kurios draugovės skautės 
turės švariausius sąsiuvinius.

Tuja.

tas buvęs dr-ko pavaduotojas sk. 
vyt. skltn. S. Kuprevičius, o 
dr-ko pavaduotoju — pskltn. K. 
Vilsonas.

■ 504 ■

12



Apie „Skautybę" 1939 m. ŠIAULIŲ SKAUTŲ TUNTAS.

'Tik ką išėjo iš spaudos 15 
„Sk.“ numeris, paskutinis, kaip 
Sąjungos vadovių ir vadų laik
raščio. Nuo ateinančių metų 
„Sk.“ liks Brolijos vadų laik
raščiu.

Nuo seno jau buvo jaučiamas 
reikalas vadams turėti dažniau 
išeinantį laikraštį. Ateinančiais 
metais ši svajonė bent iš dalies 
Įsikūnys: „SKAUTYBĖS“ EIS 
6 NUMERIAI, ir, šiaip gerokai 
pertvarkyti.*

* *
Lygiai jaučiame visi, kaip 

būtų gera, jei Brolijos vadų 
laikraštis galėtų savo 
PRENUMERATOMIS IŠSILAI
KYTI.

Tam reikia dviejų dalykų:
1. Kad visi prenumeratoriai 

mokėtų po 3 LITUS (pren. be 
„Sk. Aido“ — 3,75 lt). Už du- 
mėnešinį vadų žurnalą tai nėra 
per daug.

2. Kad būtų surasta dar 200 
NAUJŲ prenumeratorių, kurie 
bent kiek padidintų 1938 m. pre-

RASEINIŲ
Kražių vietininkija.

1935 m. Kražiuose mokytojos 
p. A. Jurevičienės iniciatyva įsi
kūrė jaunesniųjų skautų draugo
vė. Nenuilstamai įkūrėjai, vado
vaujant (rūpinasi visais jaun. 
skautų reikalais, dažnai daro 
sueigas) draugovė išaugo; šiais 
metais jau turi 40 narių, kurie 
sudaro 5 būrelius. Draugovės 
adjutantu yra V skyr. mok. Pet
rošius, kurs dirba atsidėjęs.

R. Capkauskas ir 
P. Dzendoletas.

Pandėlys. XII.8. Pandėlio IX 
skautų ir XXVI skaučių draugo
vės minėjo skautybės 20 m. su
kaktis Lietuvoje. Sueiga buvo 
iškilminga. Ją vedė vyr. skltn. St. 
Cebilis.

Skautų šefui J. E. A. Smetonai 
ir skautų įkūrėjui Baden-Powel- 
liui visi griausmingai sušukom 
tris kartus valio! Po to, prisimi
nėm išvykusius iš IX dr-vės 10 
skautų ir XXVI draugovės 12 
skaučių. Pasijutom, kad mūsų 
skaičius žymiai sumažėjo. Bet

TAURAGĖS
Švėkšna.

Broliai, nepamanykite, kad 
mes jau taip miegame! Ne. Mes 
dirbame, krutame, pasidaliname 
tautinės stovyklos įspūdžiais. 
Šiais metais šiek tiek pasikeitė 
vadai. Dabar turime šitokį va
dų kadrą: vietininkas psktn. S. 
Rudys, adjutantas vyr. sklt. A.

ERQ||T||RĖ
numeratorių, pasiliksiančių jais 
ir 1939 m., šeimą.

Broliai Rajonų Vadai, 
broliai Tuntininkai! — te- 
užsiprenumeruoja „Skautybę“ 
VISI JŪSŲ VIENETO RĖMĖ
JAI. Broliai Draugininkai! 
— teateina į Jūsų draugovę ar 
pas Jūsų draugovės vyresniuo
sius vadus bent 3 „SKAUTY
BĖS“ EGZEMPLIORIAI.

RAJONAS.
esame tikri, kad išvykę mokslo 
tęsti arba amato mokytis ir to
liau dirbs skautiškoje dirvoje, o 
mes jų vieton sulaukėme naujų.

Sueigos pabaigoje buvo įvairūs 
abiejų draugovių pasirodymai. 
Čia pasireiškė pačių skautų-čių 
kūryba. Pasirodymus tvarkė 
adjutantas A. Žigulis ir I skilties 
skiltininkė R. Jasinevičiūtė. 
Daug pasidarbuota skaučių, ku
rių tarpe randasi nemaža suge
bančių parašyti — sukurti gra
žių dalykėlių. Šį kartą laurų vai
niką laimėjo sk. O. Virbalaitė, 
parašiusi gražų vaizdelį: „Mo
kykloje“.

Vėliau pasitarta apie žiemos 
darbelius. Draugininkas paaiš
kino paukštelių globojimą, lesin- 
tųvių įrengimą, sodų medelių 
saugojimą nuo griaužikų ir kit.

Paskatino užsiprenumeruoti 
Skautu Aidą. Visi norėtų turę- 
ti, bet pasirodo, kad pradžios 
mokyklos mokiniams 4 litai ne
lengvai gaunami, todėl teks pa
ramos ieškoti iš kitų šaltinių 
prenumeratai. K. L.

RAJONAS.
Vingis; draugininkas mokyt. Z. 
Leškevičius. Prie Švėkšnos žie
mos pagalbos komiteto darbų 
prisidėjome ir mes. XII.4 gimna
zijos skautai rinko miestelyje 
aukas, nors buvo labai blogas 
oras, bet skautai dirbo atsidėję. 
Po Kalėdų nutarta suruošti 
skautų vakarą. Sjk.

Pasikvietėme
D. L. K. Kęstučio draugovė, 

naujai persitvarkius į būrius, 
ėmėsi įtempto darbo skautiškoje 
dirvoje, talkon pakviestos sesės

ZARASŲ
Zarasuose.

Zarasų skautai paskutiniu lai
ku pradėjo gyviau veikti. Nese
niai įsisteigė ir jūrų skautės. 
Bendrai, skautiška šeima narių 
skaičiumi žymiai padidėjo. XI.27 
gimnazijoj skautai dalyvavo iš
kilmingoj rajono įsteigimo su
eigoj. Į iškilmes atvyko rajono 
vadas apskr. virš. pik. Šlepetys, 
tuntininkas gimn. dir. Gipiškis, 
vietin. mokyt. Belžakas, daugu
ma gimnazijos mokytojų ir 
moksleivių. Rajono vadas savo 
kalboje palinkėjo skautams sėk
mingai veikti jų tolimesniame 
gyvenime, iš savo pusės vadas

KLAIPĖDOS RAJONAS.

Klaipėdos spartesniosios gimna
zijos Dr. Zauerveino draugovė.

Draugovė įkurta 1937.XII.15. 
Ją sudaro Klaipėdos krašto lau
kininkų vaikai. Viešos draugo
vės krikštynos įvyko 1938.11.26. 
Antrąsias, jūros, krikštynas 
skautai turėjo VI.11—12, stovyk
laudami Neringos pajūryje, kur, 
stebėdami beribius jūros plotus, 
girdėdami galingai ūžiančią jū
rą ir grumdamiesi su jos bango
mis, pasižadėjo drąsiau, ryžtin
giau ir sumaniau kovoti su gy
venimo audromis. (Nuotraukoje 
matyti du stovyklos gyvenimo 
vaizdeliai: kairėj atsisveikinimas 
su jūra, dešinėj — prieš atsisvei
kinant su Neringos mišku).

Draugovę sudaro dvi skiltys:

seses.
pajautietės ir nutarta surengti 
gruodžio mėn. pobūvį, be to, 
1939 m. kovo mėn. ir darbelių 
parodėlę.

RAJONAS.
prižadėjo padėti. Baigdamas kal
bą, kreipėsi į visus mokytojus, 
kad jie ateitų į pagalbą skau
tams. Vėliau kalbėjo tuntinin
kas dir. Gipiškis. Jis užtikrino, 
kad mokytojai visuomet bus su 
skautais, jiems padės ir, reika
lui esant, medžiaginiai rems. 
Tuntininkui paprašius buvo su
giedotas tautos himnas. Po to 
sekė skautiški pasirodymai, ku
rie svečius privertė „rimtai“ nu
sijuokti.

Skautams daug energijos ir 
paramos duoda naujasis vietinin
kas gimn. mokyt. Belžakas.

Jul. Gedvilą.

briedžių, kuriai vadovauja 
pskltn. M. Tydekas, ir lapinų, 
vadovaujama pskltn. J. Aušros.

Draugovei vadovauja sktn. mo
kyt. R. Stankūnas, jo adjutantas 
— skltn. V. Gižas.

Dabar gyvename didelių rū
pesčių ir gilios širdgėlos dienas. 
Tačiau skriaudos ir nelaimės 
mūsų dvasios nepalaužia: už
muštuosius susikaupę palydime į 
kapus, sumuštuosius broliškai 
paguodžiame, nuskriaustiesiems 
pareiškiame gilią užuojautą. Mes 
neleisim išniekinti mūsų tėvų 
kraujo ir žemės. Mes norime 
išaugti kilnios dvasios žmonėmis 
ir karštos širdies lietuviais. Die
ve, mums padėk!

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt!

BE GEROS KNYGOS — KAIP BE RANKŲ. 
Yra dvi skautams-ėms geros knygos:

skautėms — SKAUTYBĖ MERGAITĖMS, 
skautams — SKAUTYBĖ BERNIUKAMS.

TVIRTA SKAUTYBĖ — JEI PATYS TVIRTI. 
1939 metų Skautų Aido programos svarbiausias tikslas rūpintis 
skautiško gyvenimo tvirtumu.
Skautų Aidą prenumeruokis sau ir jį prenumeruok kitiems.
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ŠIAULIŲ RAJONAS.
Lydėjom antrą dešimtmetį.
XI.20. abu (skaučių ir skautų) 

tuntai minėjo LSS 20 metų gy
vavimo sukakti. Iškilminga ir 
nepaprastai gausi skautų-čių ir 
bičiulių sueiga įvyko valst. mer
gaičių gimnazijos salėje.

Dvidešimtmečio proga, labai 
daug skautų-čių davė įžodį, pa
kelta į vyresniškumo ir patyri
mo laipsnius. Vyr. skltn. E 
Maksimavičiui įteiktas ordinas 
Už Nuopelnus.

Šefą ir sveikinimus, gautus iš 
brolijos vado, Skautų Aido re
daktoriaus ir kit., skautai-ės su
tiko entuziastiškai valiodami. 
Žodžiu sveikino skautų tuntinin- 
kas sktn. E. Vojevodskis-Vaivy- 
das ir skaučių tuntininkė sktn. 
G. Venclauskaitė. Abu palinkė
jo trečiame dešimtmety būti ge
rais, uždavinių siekiančiais, 
skautybės nariais. Po oficialios 
dalies — nuotaikingi draugovių 
pasirodymai, ir gale — šokiai.

Taip, su džiaugsmu ir ryžtin
gumu šiauliečiai išlydėjo LSS 
20-tuosius metus, tikėdamiesi 
dar linksmesnės, daugiau žadan
čios ateities! Pruncis.

UKMERGĖS SKAUČIŲ TUNTAS.
Platinam Skautų Aidą.

Pas mus visos draugovės užsi
manė gauti albumą su Šefo įra
šu. Ypatingai subruzdo dvi drau
govės. Kokios, pamatysit, kaip 
laimėsim. Dabar dėl aukštaitiš
ko kuklumo nepasisakom.

Živilė.
Gavom būklą!

Iki šiol Ukmergės skautės 
būklo neturėjo. Dabar mok. se
minarijos direktorius p. Vokie
taitis suteikė skautėms kambarį 
— klasę. Rūpestingos aukštaitės 
mano įrengti ten antrą „aukštai
čių rajoną“.

MARIJAMPOLĖS RAJONAS.
Pasikeitė tunto vadovybė.
Skyriaus vadui ir I-os kar. 

Juozapavičiaus dr-vės dr-kui Itn. 
Pr. Nedzinskui pasitraukus, pa
skirti: skyriaus vadu mok. J. 
Ciuta, o I-mos dr-vėš dr-ku 
mok. P. Kijauskas.

Atidaryta skautų skaitykla.
Marijampolės skautai, nuo se

nų laikų, turi gerą ir patogų 
skautų buklą. Pirmiau skautų 
buklas buvo naudojamas drau
govių ir skilčių sueigoms daryti. 
Nuo Š. m. XI.7 — jis yra naudo
jamas tik kaip kultūrinė vieta. 
Skyr. vado mok. Ciutos pastan
gomis yra įgyta dvi šachmatų 
lentos, šaškės ir kiti naudingi 
žaidimai; be to, yra nemaža žur

GEROS DOVANOS yra: 
rašomoji mašinėlė, foto aparatas, palapinės, baidarė, 
100 litų ir k.

Skautei ir skautui, taip pat ir jų vienetams, ypač 
naudingos.

Kaip įsigyti — skaityk 516 pslp.

Provincija domisi skautais...
Naujai susikūrus provincijos 

miestelyje, Meškučiuose, D. L. 
K. Kęstučio dr-vės III būriui, 
surengtas skautų vakaras. Vie
tos gyventojai susidomėję skau
tais, veik visas miestelis atsi
lankė į skautų vakarą. Gražų 
įspūdį sudarė vietiniams gyven
tojams ir skautams atvykę apie 
penkiasdešimt iš Šiaulių miesto 
uniformuotų skautų-čių, kurie 
paįvairino vakaro programą 
skautišku gyvenimu, dainomis, 
žaidimais ir skautų tradicijomis.

Suruošėm vakarą.
Joniškis. XI.19 gimnazijos 

skautai suruošė vakarą; vaidino
me Lauciaus 4 v. dramą „Signa
las“, kurioje vaizduojama besi
kuriančios Lietuvos kovos su 
bolševikais. Vaidinimas nusise
kė gerai; publikos buvo nema
ža. Visi vaidinimu patenkinti. 
Ypač didelį pasisekimą turėjo R. 
Hiltonas Lukjanovo rolėje ir D. 
Rutkutė Natalijos rolėje.

XI.20 tą patį veikalą statėme 
gimnazijos mokiniams, o XI.23, 
kariuomenės šventės proga, A. 
Varno salėje — antrą kartą vi
suomenei. B.

Nauja draugovė.
Įsisteigus mokytojų seminari

jai susidarė dar vienas skautiš
kas lizdelis — vyr. skaučių drau
govė. Naujai draugovei teikia
ma daug vilčių, nes draugovės 
skautės gerai patyrusios skautiš
kame darbe. Draugovė narių 
dabar turi 24.

Aplankėm ligonius karius.
Kariuomenės šventės proga, 

pagal seną tradiciją, aplankėm 
ligonius karius. Nunešėm saldu
mynų ir šiaip skaučių paaukotų 
dovanėlių.

nalų ir laikraščių. Skautų buk
las veikia nuo 15 ligi 17 valan
dos kasdien. Jul.

— Iš L. K. Margio dr-vės veik
los. Dr-vė šiais mokslo metais 
nutarė dar sėkmingiau dirbti, nes' 
jos sudėtis padidėjo kiekiu ir ko
kybe. Narių skaičius siekia iki 
50, o globėju sutiko būti gimn. 
mok. sk. St. Tamulaitis, pasiža
dėjęs šiai dr-vei sėkmingai vado
vauti. Šiemet padarytos jau dvi 
sueigos, kuriose aptarta šių me
tų veikimo planas, skautų draus
mė ir siekiai. Dr-vės vadovybė 
sudaryta: iš dr-ko sk. vyčio vyr. 
skltn. B. Jasburskio, dr-ko pav. 
pskltn. J. Simonaičio ir adjutan
to B. Mauručio.

Alytaus jūrų skautai. Fot. G. Juškėnas.

MAŽEIKIŲ RAJONAS.
Iš Mažeikių padangės.

Iš buvusios Mažeikių valst. 
gimnazijoje atsk. jūrų skautų 
Narų valties sudarytas D. L. K. 
Švitrigailos laivas. Laivo vadu 
paskirtas mokyt. J. Jagutis, lai
vo adjutantu Alg. Bielkevičius 
(VIb kl.). Sudarytos dvi valtys:
I valties vado pareigoms eiti pa
skirtas Z. Nainys (VIb kl.), o
II — Al. Jurkūnas (Vb kl.).

XI.12. skautų vyčių būrelis, 
drauge su jūrų skautais, suruošė

ROKIŠKIO SKAUTŲ TUNTAS.
XI.27. Obelių Kipro Petrausko 

vardo pradž. mokykloje įvyko 
D. L. K. Kęstučio ir Rūtos dr- 
vių iškilminga sueiga ir įžodis. 
Į sueigą atsilankė svečių iš Ro
kiškio: rajono vadas vyr. sktn. 
VI. Rozmanas, tuntininkas psktn. 
Sabas, skaučių tuntininkės pav. 
psktn. M. Sabienė ir kit. Be to, 
prisirinko pilnutėlė salė svečių 
obeliečių. Rajono vadas, tunti
ninkas ir tuntininkės pavad. pa

VILKAVIŠKIO SKAUTŲ TUNTAS.
Šiais mokslo metais Vilkaviš

kio skautų gyvenimas pagyvėjo. 
D-ro Basanavičiaus valstybinėj 
gimnazijoj veikia dvi skautų 
draugovės: L. K. Margio dr-vė 
ir D. L. K. Kęstučio jūrų'skau
tų laivas. Pirmojoj yra apie 50 
skautų, o jūrų skautų laive apie 
25. Margio draugovei vadovauja 
vyr. sklt. Br. Jasburskis, globė
jas mok. S. Tamulaitis. Jūrų 
skautams vadovauja valt. St. Si
dabras.

Telefono kursai prasidėjo X.28. 
Jau padaryta trys sueigos ir iš
eitas beveik visas telefonas. Bu
vo dvi pamokos praktiškai atlie
kamos. Pamokas vedė p. Jasiū- 
nas. Skiltininkų kursai prasidė
jo XI.5. Iš viso buvo 4 sueigos. 
Į dvi sueigas atsilankė iš Kauno 
atvykęs sktn. Lauka. Jis turėjo 
keletą pašnekesių. Telefono ir 
skiltininkų kursus lanko apie 
po 30 žmonių. Buhalterijos kur
sai dar neprasidėjo.

— XI.20 Vilkavišky buvo Tau
tos Vado diena. Skautai ją pa
minėjo atskirai, iškilminga skau
čių ir skautų tuntų sueiga. Su
eigoj dalyvavo apie 100 skautų- 
čių. Į sueigą atsilankė rajono 
vadas sktn. pik. lt. Matulionis, 
tuntininkas sktn. dir. S. Paliulis. 
Sueiga praėjo gražioj nuotaikoj. 

gimnazijoje vakarą. Buvo pasta
tyta misterija „Padavimas apie 
šv. Kazimierą“. Be to, jungtinis 
jūrų skautų ir skautų vyčių cho
ras padainavo keletą dainelių. 
Vaidinimą režisavo ir chorą ve
dė mokyt. A. Baranauskas. Pro
gramą baigėme tautinės stovyk
los maršu.

Skautės irgi neatsilieka ir XI. 
26. suruošė gimnazijoje vakarą. 
Ir programa, ir šokiai prabėgo 
pakilusia nuotaika. B.

sakė skautams-ėms ir susirinku
siai visuomenei gražias kalbas, 
linkėdami ir toliau mums, kęs- 
tutiečiams ir rūtietiems, dirbti 
skautiškąjį darbą. Po pašnekė
siu įvyko įžodis.

Baigus oficialinę dalį, skautai 
ir skautės maloniesiems svečiams 
už jų atsilankymą dėkojo gra
žiais pasirodymais, o svečiams 
rokiškėnams dar ir saldžia skau
tiška arbatėle. J. K.

Tuo tinkamai paminėtas mūsų 
brangus Šefas. Nusiųsti nuošir
dūs sveikinimai. . J. K.

Gimnazijos sukaktys. XI.27. 
gimnazijos šventė 20 metų nuo 
lietuviškos gimnazijos įkūrimo, 
ir 30 metų nuo rusiškos. Eise
noje į pamaldas dalyvavo skau
tų-čių vėliavos. Skautai atskiro 
minėjimo nedarė. J. K.

Iš D. L. K. Kęstučio laivo 
veiklos.

Naujus metus pradėjom su di
dele energija ir pasiryžimu. Tik 
nuo rugsėjo 7-tos įžengėme į 
antruosius laivo gyvenimo metus. 
Laive yra 20 skautų, kurių 8O°/o 
uniformuoti. Ligi Kalėdų visi 
pasižadėję įsigyti uniformas. Yra 
3 skiltys, dvi gimnazijos skautų 
ir viena miesto. Globėju turime 
mokytoją C. Petrauską, didelį 
iškylų ir vandens sporto mėgėją.

Ruošiamės viešai pasirodyti. 
Esame pakviesti Darbo Rūmų 
Vilkaviškio kultūrinio klubo su
ruošti jų patalpose skautiškos 
propagandos vakarą.

Vytautas Ž.

NEPIRK KALENDORIAUS ! 
su 1939 metų Skautų Aidu 

gausi gerą nemokamą 
kišeninį kalendorių.
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Pažinkime Skautų Aido platinimo garbės konkurso laimėtojus

VII Vaižganto dr-vė.
1934 m. rudenį Kauno O-ojoj gimna

zijoj mokyt. VI. Butkus pradėjo organi
zuoti skautų dr-vę. Jam talkon atėjo sktn. 
K. Palčiauskas. Draugininko pareigas ėjo 
sktn. Palčiauskas, padėjėjo — mokyt. 
Butkus, adjutanto — vyr. skltn. Danile
vičius. Taip sukurta dr-vė greit įgijo 
skautišką išvaizdą.

Po metų dr-ko pareigas perėmė moky
tojas (dabar ir psktn.) Butkus, o padėjėjo
— vyr. skltn. Danilevičius. Suruoštas pa
vyzdingumo konkursas, kurį laimėjo: I v.
— Zaborskis, II v. — Valionis, III v. — 
Randamanskis. Šiemet pravedamas irgi 
toks pat konkursas, kurio vaisiai dar ne
paaiškėjo. Nenuilstamam psktn. Butkui 
vadovaujant, dėka jo didžiulio triūso, 
dr-vė pažengė dar pirmyn. Po psktn. But
kaus dr-vei vadovavo ir vadovauja psktn. 
Daniliūnas-Danilevičius (adjutantas — 
skltn. Zaborskis), kuriam vadovaujant įsi
gyta vėliava, didelė skilties palapinė, gy
venimo knyga, albomas, skudučiai, sto
vyklos ir kt. inventoriaus. Dr-vės skautas 
Polišaitis laimėjo Skautų Aido platinimo 
konkursą, o visi (27) dr-vės skautai už
sisakė sau Skautų Aidą ir dar daug išpla
tino kitiems.

Dabar dr-vė ruošiasi naujai 1939 m. 
Skautų Aido platinimo talkai.

Dr-vei skautiškame darbe labai daug 
padėjo ir padeda gimnazijos vadovybė, 
skautų rėmėjai, p. p. mokytojai, o ypač 
dr-vės globėjai p. mokyt. Gailevičius (bu
vęs globėjas) ir p. insp. Kazlauskas.

Draugininkas
psktn. E. F. Daniliūnas-Danilevičius gimė 
1914.III.7. Kretingos aps. 1934 m. pažymiu 
„labai gerai“ (pirmu mokiniu) baigė Šiau
lių Valdžios Berniukų Gimnaziją ir tais 
pačiais metais įstojo V. D. Universitetan.

Skautų organizacijon įstojo 1929 m. 
garsiojan II Lapinų dr-vėn, Šiauliuose. 
Dr-vėje ėjo įvairias pareigas: skiltininko, 
adjutanto, o paskui ir draugininko. 1933 m. 
dr-vei suteiktas Dariaus ir Girėno var
das. Psktn. Daniliūnui-Danilevičiui vado
vaujant, dr-vei buvo įsigyta vėliava, su
ruošta keli Dariaus ir Girėno minėjimai 
bei vakarai, paaukota Dariaus ir Girėno 
paminklui statyti Lt 75, o skautų skaičius 
išaugo ligi 100. Išvažiuodamas prašė tun- 
tininką dr-vę padalyti į dvi dr-ves. Nuo 
to laiko vietoj II Lapinų — Dariaus ir Gi
rėno dr-vės veikia dvi dr-vės: Dariaus ir 
Girėno ir Šarūno, kurios įvairiuose kon
kursuose laimi pirmąsias vietas, o pasku
tinė — ir šių metų Skautų Aido platini
mo konkursą (žiūr. nr. 10/202). Atvykęs 
Kaiman įstojo kuriamon VII Vaižganto 
draugovėn.

Dabar psktn. Daniliūnas yra ats. j. Itn., 
IV kurso stud, teis., valdininkas ir ūki
ninkas; priklauso: L. Skautų Sąjungai, L. 
Vakarų Sąj., Šaulių Sąj., Stud. ats. kari
ninkų korp! „Ramovė“, vienam sporto klu
bui ir dviem chorams.

Kokie bus 1939 metų Skautų Aido 
platinimo garbės konkurso laimėtojai?

Laiškas
visiems buvusiems Kauno I-os sk. vyčiu 
dr-vės nariams.

Buvau aš senas lapins — 
Ir lapins ne bet koks, 
Dabar mečiau lapiauti — 
(Ir džiaugsmas iš to joks), 
Tapau, mat, senas, silpnas, 
Ir laikas greit pabaigs, 
Prašyčiau aš, tačiau, ir vėl atgal, 

Ei, stovykla, Paneriais! —
Man. lapinu norėtųsi vėl būt ir grįžt 

(Iš dr-vės dainų). atgal.

Nepalaužiama jaunatvės dvasia, viešpa
tavusi draugovėje, jos įsikūrimo ir vėles- 
nais laikais, paliko daug gražių veiklos • 
pavyzdžių, teikiančių Jums, buvusiems 
joje, gal, tik smagius prisiminimus, o 
mums, dabartinei dr-vės kartai, paliko 
daug galios ryžtis pakartoti praeitį ir kur
ti pajėgų, tvirtą tarnavimo artimui vie
netą.

Štai, dr-vė gyvena jau 10-uosius savo 
darbo metus. Ir šiandien ji tokia pat gra
ži, rinktinė, energingų ir pajėgių vyrų, ku
rių pasikalbėjimuose kilo sumanymas, 
virtęs bendru dr-vės troškimu, susijung
ti jaunosioms jėgoms su senu patyrimu — 
dabartinei dr-vei su visais buvusiais 
dr-vės sk. vyčiais, kas įgalino mane pra
šyti Jus visus grįžti į mūsų šeimą ir at
naujinti bendradarbiavimą, ar tai aktyviu 
darbu dr-vėje, ar tai laiškais, žodžiu, taip, 
kaip kam sąlygos leis. Nesvarbu kur Jūs 
bebūtumėt — ar Kaune, ar provincijoj, ar 
užsieny. Mes norim žinoti, kas ir kitur 
daroma, jausti tikrąjį brolijos pulsą, pa
siimti iš kitų tai, kas mūsų darbui būtų 
naudinga.

Smagu dirbti susikibus į vieną grandi
nę, pradedant ir baigiant darbą tradicine, 
malonu gauti nurodymų, patarimų ar su
manymų ir iš tų, kurie negali būti su 
mumis.

Taigi, I-oji sk. vyčių vėl tiesia jums 
kairę ir tiki, kad su seno lapino daina, 
atklydusią nuo Panerių, sulauksime — 
pamatysime ar pajusime — Jus, Broliai, 
savo tarpe, o 1939 m. kovo 4 d. kartu at- 
švęsime dr-vės dešimtmetį.

O, tuo tarpu priimkite mūsų gražiau
sius linkėjimus.

Psktn. St. Jameikis, 
draugovės vadas.

Kaunas, Nepriklausomybės a. 4.

MŪSŲ MIRUSIEJI
■MUM

A. A. PSKLTN. MEČISLOVĄ RADA- 
VIČIŲ PRISIMINUS...

Ir pakirpo juodasis mirties angelas 
jaunos gyvybės siūlą, ir išplėšė žiau
rusis likimas jauną, taip gyventi norin
čią gyvybę, gyvybę, temačiusią vos dvi
dešimt nepilnų lapkričių...

Su paskutiniu pageltusiu lapu, š. m. 
lapkričio m. 18 d., Kražiuose mirė jis, 
a. a. Mečislovas Radavičius. Jis mirė, 
kai už lango siautėjo kova, kova įsiu
tusio vėjo dėl viso to, kas dar buvo 
gyva ir miela. Mažas artimųjų būrelis 
nunešė a. a. Mečislovą ten, iš kur nie
kas jau nebegrįžta... Užpylė karstą 

saujomis, kastuvais, užlygino duobę... 
ir paliko naujai supiltas kapas, liūdinti 
sesuo, giminės, pažįstami ir mokslo 
draugai...

A. a. Mečislovas Radavičius gimė 
1918 m. Kražiuose, Raseinių apskr., ne
turtingoje šeimoje. Anksti jis neteko 
motinos, o paskui ir tėvo... Mečislo
vas mokėsi Kražių pr. mokykloje ir 
Kražių gimnazijoje, kurioj 1936 m. bai
gė 5 klases. 6-tą klasę baigė Raseinių 
gimnazijoje. 1937 m. įstojo į Hl-čią 
Šiaulių mokytojų seminarijos kursą. 
Šį rudenį buvo IV-tame kurse, tikėjosi 

jį greit baigti ir likti mokytoju, bet... 

sunkios gyvenimo sąlygos ir nenuilsta
mas darbas pakirto jo sveikatą.

Jis mirė džiova...
Būdamas Kražių gimnazijoje, a. a. 

Mečislovas nuo pat pirmųjų klasių bu
vo aktyvus skautas. Tokiu pasiliko ir 
iki pat mirties. Įstojęs į Šiaulių moky

tojų seminariją, jis ėmėsi iniciatyvos 
įsteigti bent skautų skiltį. Ir tas jam 
pavyko.

Išsiskirdamas iš gyvųjų tarpo, tu, 
Mečislovai, palikai visus nuveiktus 
darbus, gražias viltis ir kilniuosius 
idealus mums pasilikusiems. Atsisvei
kiname su tavim, gerasis broli, šio 
laikraščio skiltyse, kurį tu taip mėgai.

Sit tibi terra levis...

Eduardas M.
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XKUSKMTM
Klaipėdos jūrų skautai budžiai savo įsikūrimo datą laiko 1924 m. Nuo pačių įsikūrimo pirmųjų dienų skautai Klaipėdoje yra vyresnio amžiaus. Į jūrų skautų tarpą susitelkia daugumoje suaugusieji jaunuoliai, kurie labai greitai ir kruopščiai dirbdami skautišką darbą, ypač savo jūrininkystės srityje, užima pirmąją vietą Lietuvoje.Klaipėdos jūrų skautai — budžiai pirmieji 1926 m. išvežė mūsų trispalvę vėliavą į Baltijos uostus. Jie aplankė beveik visus uostus ligi 1933 m. Juos pradeda pažinti net tolimesniųjų valstybių skautai ir pilnai visur teigiamai įvertina kaipo jūrų skautus ir gerus jūrininkus. Su pirmuoju laivu BUDYS jūrų skautai yra padarę net daugiau 10 kelionių; tose kelionėse skautai įgijo labai daug jūrinės praktikos ir žinių iš jūrininkystės. Tiesa, šis darbas kiekvienais metais darė tam tikrą pažangą ir telkė aplink save daugiau jaunuolių, jūros entuziastų. Budžio įguloje dalyvavo beveik 90% pirmųjų mūsų jūrininkų valdžios stipendininkų jūrininkystės mokslams eiti. Šių dienų mūsų laivų kapitonai retas kuris iš jų neplaukiojęs skautų laivu Budys. Jų pirmieji savarankiški vadovavimo darbai buvo išbandyti ant skautiškojo laivo ir su jūrų skautų įgula. Nelemta ir skaudi 1933 m. liepos mėn. 15 d. avarija išplėšė iš Klaipėdos jūrų skautų viltis greitu laiku raižyti Baltijos jūros vandenis. Žuvimas trijų brolių suteikė skaudų smūgį skautų vienetui, jų artimiesiems ir Klaipėdos visuomenei. Čia reikia paminėti, kad ši .įvykusi nelaimė buvo skaudžiai pergyventa be jokių skirtumų, kaip lietuvių, taip ir vietos gyventojų. Didelį straipsnį įdėjo vokiečių kalba išeinantis dienraštis, ir buvo sulaukta daug užuojautos žodžių. Šis smūgis ir nelaimė buvo pirmojo jūrų skautų periodo galas, nes su laivo žuvimu beveik buvo jūrų skautų veikimas Klaipėdoje laikinai apmiręs.1934 m. jūrų skautai pagyvėjo, buvo stengiamasi įsigyti plaukiojimo priemonių. Pradžioje darbas sunkus, ir jam pritarimo visuomenėje rasti buvo sunku, tik didelio pasiryžimo ir darbo dėka, ligi metų pabaigos skautiškas veikimas pagyvėjo ir jau nuo ateinančių metų pradžios pradėta stengtis įgyti kokį jūrinį pastatą.1935 m. vasaros pabaigoje nupirkta sena geležinė jachta, su kuria pradėta buriuoti Kuršių marėse. Ši jachta, gal, ne-
KODĖL SKAUTŲ AIDAS? 

7939 m.
— jis bus įdomus draugas ir naudingas 

skautybėje vadovas;
— gausi didelį kišeninį kalendorių;
— vienetas gaus garbės dovaną;
— platintojai gaus rašomąją mašinėlę, foto 

aparatą, 100 litų, baidarę, palapines ir 
daugybę kitų premijų.

Klaipėdos jurų skautai - budžiai itiek davė naudos, kaipo buriavimo priemonė, kiek ji buvo akstinas ir skautams atpildas už pasiryžimą ir įdėtą darbą. Tų metų pabaigoje jau surandama didesnio pritarimo visuomenėje įsigyti priemonių, ir sekančių 1936 m. pradžioje užsakyta viena jūrinė „Hay“ tipo jachta Estijoje. Šios jachtos gavimas, tai buvo didžiausias džiaugsmas visiems Klaipėdos jūrų skautams! Greitai atsiranda norinčių buriuoti ir buriuojama kiekvieną dieną, nežiūrint pavojų ir nekreipiant jokio dėmesio į oro sąlygas.1936 m. pirmą kartą lietuviški buriavimo klubai surengė jachtų lenktynes — regatą. Konkurencijoje dalyvauja 3 Klaipėdos Jacht - Klubo jachtos ir viena jūrų skautų. Regata baigėsi labai patenkinamai. Skautai regatoje gavo antrą vietą. Dar tą pačią vasarą įvyko trys regatos, kuriose visą laiką jūrų skautų jachta BUDYS I užima pirmąsias vietas, ir tais pačiais metais jūrų skautai išeina geriausiais buriuotojais, paimdami Klaipėdos Krašto Gubernatoriaus ir Lietuvos Buriuotojų Sąjungos pirmininko dovanas.Sekančiais 1937 m. skautams ne taip labai sekėsi. Liepos mėn. dvi jūrų skautų jachtos dalyvavo tarptautinėje jachtų regatoje. Čia, gal, buvo pirmasis pasirodymas, kas labai stebino kitų tautų buriuotojus, kad jūrų skautai yra taip aukštai iškėlę buriavimo sportą, kad įstengia dalyvauti net tarptautinėse regatose. Čia neužėmėm pirmosios vietos, bet neatėjom ir paskutiniais. Ypatingai reikia paminėti, kad šioje regatoje vienai skautų jachtai teko vos 6-ta vieta. Reikia pabrėžti, kad skautų pasirodymą labai įvertino latvių spauda ir davė gana ilgus ir gerai atsiliepiančius straipsnius apie mūsų jūrų skautus.1938 m. įgytas dar vienas didesnis jūrų pastatas specialiai jachtų lenktynėms. ■ Jis gautas labai pavėluotai, ir su juo pirmoje regatoje pasirodomą liepos mėn. 19 d. Klaipėdoje, tarptautinėje regatoje. Šioje regatoje jūrų skautai dalyvavo net 4 jachtom. Čia negalima pamiršti, kad Klaipėdoje esanti „Lietuvos Eksporto" įmonė pati viena parūpino savo įmonės jūrų skautams vieną jachtą, kurios vertę sudaro apie Lt 11.000. Šiais keturiais jūrų skautų pastatais tarptautinėje regatoje gauta dvi II-os vietos. Reikia pažymėti, kad šioje regatoje skautų jachtą „Baltąją 
Leliją“ ištiko skaudi avarija: lūžo stiebas ir jachta turėjo iš regatos išstoti, nfirs buvo jau labai geroje vietoje ir galėjo tikėtis laimėti brangią dovaną. Šie metai jūrų skautams nebuvo labai laimingi, nes juos viena nelaimė ištiko tarptautinės regatos metu ir antra — Juodkrantėje, kur nuskendo jūrų skautas Leonardas Lecha- vičius. Šie du skaudūs smūgiai teko per

gyventi beveik per vieną mėnesį. Šiais metais, dėl stokos laiko ir kitų organizacinių Lietuvos Buriuotojų Sąjungos trūkumų, regatų tarp lietuviškųjų klubų buvo surengta tik viena. Šioje regatoje pirmą kartą naujoji jūrų skautų jachta „Bal
toji Lelija“ ir „Eksporto“ jachta „Gražina“ gavo pirmąsias vietas. Po šios regatos, rudens laikui artėjant, buriavimas buvo užbaigtas.Suminėjus jūrų skautų darbus jūrininkystėje, norisi pridurti, kad toks jūrų skautų pasireiškimas buriavimo sporte turi labai gerų pusių, bet kartu ir yra nenaudingas, žiūrint į šį darbą iš antrosios paruošimo pusės. Skautų uždaviniai Klaipėdoje turėtų būti daugiau paruošiamo pobūdžio. Jiems turėtų rūpėti kuo greitesniu laiku ir patogiausiomis sąlygomis duoti jaunimui pajusti tikrąjį gyvenimą jūroje ir laive. Šį darbą atlieka jachtose ir, turimuose pastatuose, susiduriama su tokiais nepatogumais.Pirmiausia jachta yra labai opus padaras, kurio negalima naudoti, neturint tikrai ir gerai paruošto personalo. Ji reikalauja, kad su ja būtų elgiamasi kuo atsargiausiai* ir kuo atlydžiausiai. Ant jos negalima lipti su kietesniais batais, negalima su ja priglausti prie krantinės, neapsaugojus jos šonų. Kas kita yra su tokiu laivu, kaip buvo BUDYS, arba yra jam panašūs. Tokiame galima įtalpinti gana daug asmenų, pamokyti juos praktiškų darbų ir nerizikuojama tokiu pavojumi, kokio jachtose yra labai dažnai.Todėl jūrų skautams Klaipėdoje šiuo laiku yra pribrendęs klausimas įgyti tokį laivą, kuris atstotų žuvusį BUDĮ. Toks laivas reikalingas ne vien Klaipėdai, bet labiausia jo trūksta kitų Lietuvos dalių jūrų skautams. Visiems gerai žinoma, kad norinčių vasarą praleisti pajūryje ir paplaukioti laivu yra labai -daug, bet progų visai maža, ir tos beveik neprieinamos. Taigi šiuo laiku, kada Klaipėdoje jau paruoštas kadras, kuris galėtų aptarnauti didesnį jūrinį laivą, yra gyvas reikalas, kad visi Lietuvos jūrų skautai, susidėję bendromis jėgomis. įgytų tokį laivą, kuriuo būtų galima vasaros metu visiems skautams labai patogiomis sąlygomis šiame laive pagyventi ir padaryti keliones Baltijos jūra.Tokio laivo eksploatacijos planas ir sąlygos į jį pakliūti Klaipėdos jūrų skautų yra paruoštos ir tik laukiama atitinkamo momento, kuomet šiuo klausimu rūpinsis ne tik vieni Klaipėdos jūrų skautai, bet jau visos Lietuvos. Šio reikalo neatlikus, galima tvirtinti, jūrų skautų darbe yra didelė spraga. Psktn. K. Pauža.
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KAS YRA APDOVANOTIEJI MŪSŲ 
GARBĖS ŽENKLAIS UŽSIENIŲ ‘ 

SKAUTAI.
Mūsų brolijos dvidešimties metų 

sukakčių proga sąjungos Šefas ir bro
lijos vadas apdovanojo skautiškais gar
bės ženklais eilę užsienio skautininkų 
ir skautų, kurie yra daug nusipelnę 
Lietuvos skautų brolijai, stengdamiesi, 
kad jų kraštų skautai geriau pažintų 
Lietuvą ir labiau suartėtų su mūsų 
skautais.

Šefas lelijos ordinu apdovanojo 
šiuos ašmenis:

1. Anglijos skautų organizacijos na
rį kun. R. A. McKegney, suoi-ganiza- 
vusį anglų skautų, vykusių į mūsų ju
biliejinę stovyklą, reprezentacinį vie
netą ir jam vadovavusį. Kun. McKeg
ney būdamas Lietuvoje pasirodė besąs 
nuoširdus mūsų bičiulis.

2. Čekoslovakijos skautų organiza
cijos narį, Pilzeno miesto skautų vadą, 
Blažą Beneš. Skautininkas Beneš 1934 
metais lankėsi Lietuvoje ii' nuo to lai
ko liko didelis Lietuvos skautų bičiulis. 
Šiais metais organizavo skautų vienetą 
dalyvauti mūsų jubiliejinėje stovyklo
je, bet visiems žinomi nelemti įvykiai 
sutrukdė atvykti.

3. Jungtinių Amerikos Valstybių 
skautų organizacijos narį skautininką 
Joseph Wise. P. Wise yra kilęs iš Lie
tuvos. 1928 metais buvo čia atvykęs ir 
atgabeno skautų brolijai daug skautų 
literatūros anglų kalba. Kelis metus 
aukodavo „Skautų Aidui“ po 10 dole
rių, kurie tais laikais ypač buvo laik
raščiui reikalingi. Pereitais metais nu- 
vykusiems į J. A. V. mūsų skautams 
kuo galėdamas padėjo.

4. Latvijos skautų organizacijos na
rį Bušmeisters. Sktn. Bušmeisters yra 
senas Lietuvos skautų bičiulis, palaikąs 
labai gražius ryšius su Kauno Maironio 
skautų draugove ir kuo galėdamas pa
dedąs mūsų skautams, kai šie atsilan
ko Latvijoje.

5. Latvijos skautų organizacijos na
rį sktn. Arturs Lindenbergs. Tai taip 
pat senas Lietuvos skautų bičiulis, Lat
vijos skautų organizacijos laikraščio 
„Ugunskurs“ redaktorius. Per savo re
daguojamąjį laikraštį stengiasi geriau 
supažindinti Latvijos skautus su mūsų 

organizacijos gyvenimu ir veikimu ir 
skatina glaudžiau bendradarbiauti.

6. Prancūzijos katalikų skautų or
ganizacijos narį markizą Tonį Franc- 
lien.

7. Tos pačios organizacijos vyriau
sios vadijos narį kun. Jean Rupp.

Abu šie skautininkai vadovavo 
prancūzams skautams, kurie šią vasa
rą dalyvavo mūsų skautų jubiliejinėje 
stovykloje. Paskiau drauge su mūsų 
dviem skautais vyko į Švedijos skautų 
stovyklą ir ten drauge stovyklavo. Abu 
parodė nelauktai didelį nuoširdumą 
Lietuvos skautams kelionėje ir Švedi
joje visomis jėgomis stengdamiesi mū
sų atstovams padėti propaguoti savo 
šalies vardą, kas be prancūzų paramos 
būtų buvę sunkiai įmanoma. Apie tai 
buvo plačiai rašyta psktn. Naujokaičio 
straipsnyje „Lietuva — Švedijoj““ Kun. 
Rupp su mūsų skautais užmezgė ry
šius jau 1936 metais Austrijos katalikų 
skautų stovykloje.

8. Suomijos skautų organizacijos 
„Suomalainen Partripokolitto“ vadą 
Lauri Vuolasvirta. P. Vuolasvirta yra 
pirmutinis Suomijos skautų vadų, pa
daręs konkrečių žingsnių suartėti su 
Lietuvos skautais. Tuo reikalu buvo 
atsilankęs Kaune pernai ir šiemet ir 
atsiuntė labai skaitlingą reprezentacinį 
vienetą į jubiliejinę mūsų stovyklą. 
Pažymėtina, kad tai buvo pirmoji tos 
organizacijos skautų išvyka į užsienius.

Brolijos vadas apdovanojo ordinu 
„Už Nuopelnus“ 7 Estijos ir 6 Latvijos 
skautus, kuriuos tų kraštų organizaci
jos nurodė kaip nusipelniusius Lietu
vos skautų judėjimui.

BURIASI RYGIEClAI.
XI. 20 Rygos lietuvių 64-oji skautų 

draugovė minėjo savo 15 metų gyvavimo 
sukaktį. Nemaža šios draugovės buvusių 
narių gyvena ir Lietuvoj. Tad Ir nenuo
stabu, kad 64-os lietuvių skautų dr-vės 
sukakčių proga, skautybės prisiminimų 
vedini, jie XI. 20 Kaune susirinko į bendrą 
sueigėlę. Ta proga buvo įsteigtas ir 64-os 
lietuvių skautų draugovės buvusių narių 
būrelis. Sueigėlės metu pasiųsta telegra
ma 64 Rygos lietuvių skautų draugovei ir 
aptarti tolimesnio būrelio veikimo klau
simai. • • . . . .. .

NORIMA SUORGANIZUOTI SKAUTŲ 
SPAUDOS BIURĄ.

Pereitais metais tarptautinėje stovyk
loje Olandijoje įvyko skautų spaudos va
dovų konferencija. Ji iškėlė pageidavimą, 
kad prie tarptautinio skautų biuro būtų 
suorganizuota tarptautinė skautų spaudos 
agentūra, kuri rinktų iš viso pasaulio 
skautų gyvenimo žinias ir paskiau infor
muotų skautišką ir, gal būt, kitokią 
spaudą.

Vykdydamas šį pageidavimą, tarptau
tinis skautų biuras dabai' kreipėsi į visas 
skautų organizacijas, teiraudamasis jų 
nuomonės keliais konkrečiais šios agentū
ros organizavimo klausimais. Užklausimą 
gavo ir Lietuvos skautų brolija. Jei to
kia agentūra įsisteigtų, būtų labai nau
dinga.

C LEV ELAND E ĮSIKŪRĖ SKAUTŲ 
VYČIŲ BŪRELIS.

Po mūsų skautų apsilankymo Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, pradėjo įvai
riose vietose organizuotis lietuvių skautų 
būreliai. Štai, gavome žinių, kad Cleve- 
lande, Ohio valstijoje, įsikūrė Kudirkos 
vardo skautų vyčių būrelis, kurio tikslas 
paruošti lietuviams skautams organizuoti 
vadų. Būreliui vadovauja Amerikoje gi
męs, bet Lietuvoje mokęsis skautas vytis 
vyr. skltn. J. Jurgelis. Rėmėjų dr-jos pir
mininku laikinai yra „Dirvos“ redaktorius 
p. K. S. Karpius. Netrukus apie šį būrelį 
parašysime plačiau.

KAS NORI VYKTI ATEINANČIAIS ME
TAIS Į TARPTAUTINĮ VYČIŲ SĄSKRY

DĮ ŠKOTIJOJE.
Anglijos skautų sąjunga teiraujasi, kiek 

maždaug skautų vyčių gali atvykti atei
nančiais metais į tarptautinį skautų vyčių 
sąskrydį, apie kurį smulkiai parašyta šia
me numeryje vyčių skyrelyje. Sausio mė
nesį reikia duoti atsakymą. Dėl to visi, ku
rie mano vykti į minėtąjį sąskrydį, prašo
mi ne vėliau sausio mėn. 15 d. apie tai 
pranešti brolijos vyriausios vadijos užsie
nių skyriui. Žinoma, norintiems vykti la
bai svarbu žinoti, kiek kaštuos kelionė. Į 
šį klausimą atsakyti kol kas negalima, nes 
tai priklauso nuo vyksiančių skaičiaus ir 
maršruto, kuriuo vykti. Apskritai, galima 
pasakyti, kad kelionė kaštuos nepigiai — 
keli šimtai litų. Kitame numeryje gal ga
lėsime nurodyti apytikrę sumą.
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Ligonių slaugymas
(Tęsinys iš Sk. A. 23 nr.)

Ligų bacilos, jų augimas ir apsisaugojimas 
nuo jų.

Ligos sukeliamos bacilų, kurios paten
ka į mūsų kūną iš oro, vandens, pieno ir 
pan. Bacilų užkrėstas žmogus pavojingas 
kitiems, nes gali savo ligą jiems per
duoti. Yra priemonių, kuriomis galima 
užmušti bacilas; jos yra verdąs vanduo, 
lizolis, karbolis, jodas ir t. t.

Baciloms užkrėtus žmogaus kūną, liga 
ne tuojau pasireiškia. Kol žmogus suser
ga, kartais trunka ilgiau, kartais trum
piau. Dažnai temperatūra pakyla, bet ki
tų ligos žymių dar nėra.

Bacilos gamina kraujuje nuodų, vadi
namų toksinais. Kovai su toksinais kū
nas gamina priešnuodį — antitoksiną. 
Jei užkrėtimas menkas, pats žmogus nu
gali ligą, bet rimtais atsitikimais antitok
sino nepakanka, ir ligonis be tinkamos 
pagalbos negali atsigauti. Tada daromos 
injekcijos ir dirbtiniu būdu padidinamas 
antitoksino kiekis. Vienas iš rimčiausių 
pavyzdžių yra difteritas: vos tik nustaty
ta, kad žmogus serga šia liga, tuojau jam 
duodama doza antitoksino. Kita pavojin
ga liga yra raupai. Ji tokia pavojinga, 
kad mes nė nelaukiame, kol ji pasirodys, 
bet iš anksto skiepijame priešnuodį. Se
nais laikais, kada žmonės nemokėjo skie
pyti, tūkstančiai mirdavo raupų epidemi
ja. Šiais laikais tokių epidemijų beveik 
nepasitaiko, bet ir tada liga ne tokia baisi, 
nes žmonės buvo iš anksto skiepyti.

Tymų simptomai.

Tymai paprastai prasideda galvos skau
dėjimu ir smarkia sloga, kuri trunka apie 4 
dienas. Temperatūra staiga pakyla, slo
gos nepaprastos, gerklė užkimusi. Ligonis 
kosti. Išbėrimas pirma matomas veide, 
paskui kūne, kojose ir rankose. Po to 
temperatūra dar labiau kyla.

Kokliušo simptomai.

Kokliušas prasideda neaukšta tempe
ratūra ir peršalimo žymėmis. Už 2-jų ar 
3-jų savaičių ligonis pradeda kosėti savo
tišku būdu, giliai ir ilgai traukdamas orą. 
Kosėdamas ligonis dažnai vemia.

Kiaulytės simptomai.
Kiaulytė dažnai prasideda bloga savi

jauta arba po tulžies priepuolio (taip būna 
su vaikais). Žmogus jaučia, kad jam ka
žin ko trūksta, bet dar nieko neskauda. 
Temperatūra pamažu kyla ir glandos 
gerklėje labai patinsta.

Vėjo raupų simptomai.

Vėjo raupai jau antrą dieną pasireiš
kia išbėrimu. Iš pradžių matyti maži 

puškiukai, vis keli iš karto, kurie paskui 
virsta pūslelėmis.

Influences simptomai.

Influences simptomai įvairūs ir sunkūs 
aprašyti. Yra trys susirgimo rūšys:

a) ligonis čiaudo ir kosti, ir skundžiasi 
gerklės skausmu;

b) ligonis vemia, jam skauda ir palei
džia vidurius;

c) ligoniui skauda nugarą ir galvą; jam 
laužo visus kaulus ir jis jaučiasi be galo 
išvargęs. Temperatūra aukšta. Kartais 
iš nosies pradeda bėgti kraujas.

BENDROS TAISYKLES GYDYTI.
Tokios yra kelios bendros taisyklės li

goninis, sergantiems tymais, kokliušu, 
kiaulyte, vėjo raupais ar influenca, gydyti.

Gali atsitikti, kad tau teks slaugyti li
gonį, sergantį viena minėtų ligų. Kiek
vienu atveju turi griežtai vykdyti gydyto
jo įsakymus ir visiškai gerai juos suprasti.

Visus vaistus turi rūpestingai atsverti 
arba atpilti ir griežtai laikytis nustatytų 
valandų.

Tikrink temperatūrą ir pulsą nustaty
tomis valandomis.

Plauk ir dezinfekuok savo rankas po to, 
kai buvai pas ligonį.

Degink nešvarius tvarsčius.

Tymai.
Ligonis laikomas 10 dienų lovoje (rim

tais atvejais ilgiau). Kambarys gerai vė
dinamas, bet jame palaikoma vienoda ši
lima, kad nepasirodytų komplikacijų, ne
susirgtų plaučiais. Jei skauda akis, švie
sa uždengiama. Be to, akys plaunamos 
šiltu borakso skiediniu, ir vatelė paskui 
sudeginama. Kad odos taip neniežėtų, ji 
plaunama drungnu geriamos sodos skie
diniu.

Maistas turi būti lengvas ir maistingas. 
Kol temperatūra aukšta, geriausia duoti 
pieno, vištienos buljono ir t. t.

Kokliušas.
Laikyk vaiką gerai vėdinamame, šilta

me kambaryje. Kai temperatūra nuslūgo, 
ir kosulys nebe toks gilus, išvesk vaiką 
pavaikščioti, bet nepamiršk jo šiltai ap
rengti. Žinoma, oras taip pat turi būti 
palankus.

Maistas turi būti lengvas ir maistingas. 
Jei vaikas kosėdamas vemia, valgydink jį 
po kiekvieno priepuolio, kad viduriai tu
rėtų darbo. Dezinfekuok nosinius prieš 
skalbdama juos su kitais skalbiniais.

Kiaulytė.
Sergant kiaulyte, patinsta glandos gerk

lėje, ir sunku išsižioti. Kvapas užkrečia
mas. Izoliuok ligonį ir aprišk gerklę sau
sa, šilta vilnone medžiaga — jei reikia, ir 
galvą — arba, jei gydytojas pataria, dėk 
kompresus.

Duok lengvo, maistingo, skysto maisto.

Vėjo raupai.

Izoliuok vaiką ir laikyk jį šiltame kam
baryje. Duok daug pieno, jautienos bul
jono ir kiaušinių. Neleisk vaikui kasinė
tis, nes nutrinti arba nuplėšti šašai palie
ka žymių. Jei oda labai niežti, pudruok 
ją pudra, padaryta iš vienodų dalių cinko, 
bulvių miltų ir borakso. Sergant vėjo 
raupais, taip pat, kaip ir tymais, liga per
siduoda žmonėms ir kartais net drabužiais 
ir kitais daiktais. Todėl duok ligoniui at
skirus rankšluosčius, indus ir t. t.

Influenca.
Ligonis tuojau guldomas į lovą ir net 

po to, kai temperatūra visai normali, dar 
savaitę laikomas lovoje. Salti kompresai 
galvai ir apytamsi šviesa kambaryje pa
lengvina galvos skausmą. Iš pradžių duo
dami skysti valgiai, bet paskui laikomasi 
lengvesnės dietos. Jei ligonis labai pra
kaituoja, drabužiai dažnai mainomi ir kū
nas atsargiai plaunamas šiltu vandeniu.

Džiova.
Džiovos simptomus taip pat sunku nu

statyti.
Paprastai ligonis iš pradžių skundžia

si įkyriu, sunkiu kosuliu. Jis blogai at
rodo, nenori dirbti, ir gydytojas randa 
įtartinų žymių plaučiuose.

Kad apsisaugotumei nuo džiovos, sten
kis palaikyti labai gerą bendros sveika
tos būklę. Ypač rūpinkis švelniais vai
kais. Saugok juos nuo peršalimų, bet 
duok jiems daug gryno oro. Žiemą duok 
žuvies taukų, ypač jei vaikas pradeda 
kosėti.

Žmonės, susirgę džiova, neturėtų mie
goti vienoje lovoje su kitais. Jų rank
šluosčiai, puodeliai, lėkštės ir t. t. turėtų 
būti atskirai plaunami. Jie turėtų kuo 
daugiausia gerti pieno ir nuolat būti gry
name ore.

Džiovos bacilos persiduoda skrepliais, 
t. y. tuo, ką žmogus iškošti ir išspiauna. 
Aišku, kad ligonis turi spiaudyti į spe
cialius buteliukus, kurie dažnai dezinfe
kuojami. Labai neatsargu mėtyti nosi
nes: niekas, be ligonies, neturi jų vartoti, 
ir jie turi būti išmirkę dezinfekuojančia
me vandenyje prieš tai, kai siunčiame 
juos skalbti. Geriausia vartoti popieri
nes nosines ir deginti jas. Ligonies kam
barys turi būti itin švarus. Dulkėms va
lyti įrankiai turi būti dezinfekuojami.

Dezinfekcijos priemonių galima gauti 
kiekvienoje vaistinėje.

Slaugytojai praustis tinka dezinfekuo
jąs muilas.

KAIP LIGONIUI DUOTI VAISTŲ.

Vaistai turi būti duodami ligoniui kuo 
maloniausiu būdu. Jei galima, nemalo
nus skonis arba kvapas turi būti nejau
čiamas. Riciną pirk piliulėmis arba pa
sinaudok šiuo patarimu: įspausk kiek cit
rinos sunkos į stiklinę, įpilk porciją vais
tų, vėl užlašink citrinos sunkos ir ištepk 
ja stiklinės kraštus. Greitai išgėrus rici
ną, užvalgyk duonos.
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-• Žuvies taukai duodami su druska arba 
specialiu salyklo preparatu.

Miltelius galima maišyti su cukrumi 
arba uogomis.

Piliules lengviausia praryti su vande
niu arba mažu duonos gabalėliu.

Prieš duodant ligoniui vaistus, reikia 
atidžiai išstudijuoti nurodymus.

Taisyklės vaistams pilti.
1. Supurtink butelį.
2. Kiekvieną kartą, prieš duodama 

vaistus, perskaityk etiketę.
3. Rūpestingai skaičiuok vaistų lašus 

arba šaukštus.
4. Nepilk ta puse, kur yra etiketė, kad 

jos nesuteptume!.
5. Niekuomet nedėk kamščio ant stalo 

arba šiaip kur nors. Laikyk jį tarp deši
niosios rankos pirštų ir tuojau užkimšk 
juo butelį.

Nuodai.

Nuodai turėtų būti laikomi užrakinti 
spintoje. Jei to negalima, jie vis dėlto 
neturėtų stovėti tarp kitų vaistų.

Išoriniai vaistai.
Būk atsargi su išoriškai vartojamais 

vaistais, kad nepakenktumei odai.

Šilima.

Šilima, sausa arba drėgna forma, var
tojama skausmui sumažinti arba kraujo 
apytakai pagyvinti. Sausa šilima gauna
ma kaitininkais, karštomis skarelėmis ir 
karštais maišeliais su sėlenomis.

Kompresus ir plėstras reikia dažnai 
keisti.

Kaip daryti sėmenų kompresą.
Parūpink dubenėlį, kastuvėlį arba at

šipusį peilį, rudo popieriaus arba drobės, 
verdančio vandens, dvi lėkštes ir sėmenų. 
Kompresui daryti viskas turi būti gerokai 
sušildyta. Įpilk karšto vandens į dube
nėlį, įpilk karšto vandens į ąsotėlį ir 
įkišk kastuvėlį. Padėk lėkštes į karštą 
vandenį arba po krosnimi. Išpilk vande
nį iš dubenėlio ir įpilk į jį tiek verdan
čio vandens, kiek reikia košelei daryti. 
Barstyk į miltus sumaltus -sėmenis kai
riąja ranka ir gerai maišyk kastuvėliu 
dešiniąja. Padariusi košelę, užtepk ją ant 
drobės arba popieriaus, padėk kompresą 
tarp karštų lėkščių ir kuo greičiausiai 
skubėk pas ligonį. Jei ligonio oda labai 
švelni arba jis vaikas, užtepk ant kompre
so alyvų aliejaus.

Karšti kompresai.
Sukirpk gabalą flanelės taip, kad ji, 

dvigubai sudėta, uždengtų žaizdą. Dėk 
lygią flanelės pusę prie odos. Ištempk 
ploną rankšluostį per dubenėlį, padaryk 
įdubimą rankšluostyje ir įdėk į jį flanelės 
gabalėlį. Dabar užpilk ant flanelės ver
dančio vandens, kol dubenėlis bus pilnas.

Susuk kompresą rankšluostyje ir gero
kai išspausk, nes per daug šlapias kom
presas gali ligonį nuplikyti. Padėk kom
presą ant žaizdos, uždėk vandens nepra
leidžiančios medžiagos (gausi vaistinėje), 
vatos ir aprišk tvarsčiu, kad kompresas 
laikytųsi vietoje.

Jei negali kompreso ruošti šalia ligo- 
nies, nueik pas jį, kai kompresas dar te
bėra karštame vandenyje.

Atviroms žaizdoms aprišti kompresas 
su visu rankšluosčiu 10—20 minučių ver
damas puode. Kadangi rankšluosčio ga
lai ilgi, jie ir šiuo atveju tinka kompre
sui išspausti.

Elektra, musų vergė
(Tęsinys iš 503 pslp.).

Vieną dieną Marconis įtemptai 
laukė minutės, kad raidė S (...) 
turėjo būti perduota iš už 3200 km.

Pusvalandis praėjo, bet moksli
ninkas nieko neišgirdo. Ar ban
dymas nepavyks? Staiga, visiš
koje tyloje, Marconiui pasirodė, 
kad jo ausinės jam perdavė kažko
kį stuktelėjimą. Netrukus po to 
jis išgirdo tris taškus (...): raidę 
S. Paskui vėl tą pati. Garsai 
perkeliavo per okeaną! Nebuvo 
abejonės, kad bevielis telegrafas 
tapo tikras dalykas.

Bet ir šitas stebuklas neužkirto 
kelio naujiems išradimams: pen
kiolika metų po Marconio išradi
mo, radijas pradėjo nugalėti pa
saulį. 1914 m. visi kraštai jau 
juo naudojosi.

EDISONAS. Už elektros šviesą 
turime dėkoti didžiajam išradėjui 
Edisonui. Mokslininkai jau se
niai pastebėjo, kad elektros sro
vė įkaitina laidus, ir jie ne kartą 
bandė pagaminti šviesą, įkaitin
dami plonytę vielą iki aukščiau
sio laipsnio, bet vielelė tuojau su
degdavo.

Naudingas kišeninis kalendorius
nemokamas priedas visiems 1939 m. Sk. A. skaitytojams

Karštas vanduo mažina skausmą. 
Salti kompresai.

Saitus kompresus reikia dažnai keisti. 
Vandens nepraleidžianti medžiaga turi 
būti didesnė už patį kompresą. Kol vie
nas kompresas uždėtas, antras turi mirkti 
vandenyje, kad nebūtų pertraukų.

Jei reikalingi ypatingi skiediniai, gy
dytojas juos nurodo.

Ligonių ir sveikstančiųjų maitinimas.

Slaugytoja turi mokėti paveikti ligo- 
nies apetitą. Valgiai turi būti švariai ir 
gražiai paduodami ir ligonis patogiai pa
sodintas arba pakeltas lovoje. Punktualu
mas labai svarbus ir, nors tai dažnai sun
ku įvykdyti, valgiai turi būti karšti.

Lėkštės neturi būti perkrautos, nes 
tada ligonis dažnai visiškai nebetenka no
ro valgyti. Maisto likučius reikia būtinai 
išmesti.

Daugelis ligonių turi laikytis dietos. 
Gulėdamas lovoje jis neeikvoja daug 
energijos ir nereikalingas stiprių valgių. 
Dieta vadiname baltą mėsą, žuvį, pieną, 
kiaušinius ir t. t., bet, ligoniui sunkiai 
susirgus, neduodama net ir šios dietos.

Kaip daryti buljoną, kiaušini ir pieną, 
baltymų vandenį.

Paimk kg jautienos, supiaustyk ją ma
žais gabaliukais ir įdėk į šiltą vandenį. 
Nepamiršk druskos. Virk 2—3 valandas 
ant ..mažos ugnies. Nugriebk taukus.

Suplak šviežią kiaušinį su šaukštu pieno 
ir dviem šaukštais verdančio vandens

Edisonas padarė daugybę ban
dymų ir, pagaliau, pagamino ang
lies siūlelį iš medvilninio siūlo. 
Šitas sumanymas pakreipė bandy
mų rezultatus, ir 1879 m. Edisonas 
išvydo nepaprastai aiškią šviesą. 
Tuo akimirksniu gimė elektros 
šviesa.

Edisonas pastatė centralinę sto
tį, iš kur ėmė siuntinėti šviesą. 
Tuojau pavojingosios žibalinės ir 
dujų lempos buvo pakeistos elek
tros šviesa.

Elektros vartojimas šiais laikais 
visur paplitęs ir jos šviesa ir šilu
ma kantriai tarnauja žmonijai 
Mes taip papratome prie jos, kad 
nebegalime išsivaizduoti, kaip 
žmonės versdavosi be jos.

arba verdančio pieno. Pridėk cukraus 
pagal skonį.

Paimk dviejų kiaušinių baltymus, iš
imk taškelius ir suplak. Atsargiai pri
pilk šalto virinto vandens. Maišyk.

Pieniški valgiai.
Pienas labai sveikas ir dažnai vartoja

mas ligonims maitinti maistas. Bet nešva
rus pienas labai pavojingas, nes jame at
siranda įvairių bacilų. Ne kartą pati kar
vė nesveika.

Visuomet laikyk pieną uždengtą ir nie
kuomet nepalik jo ligonies kambaryje.

Labai patartina pasižymėti, ką ir kokiu 
laiku ligonis valgė.

Laikas tarp valgių neturi būti per il
gas. Jei maitinama pieno dieta, valgis 
duodamas kas dvi valandas dieną ir, jei 
ligonis nemiega, naktį. Reikėtų atsiklausti 
gydytojo, ar patartina žadinti ligonį.

KADA KVIESTI GYDYTOJĄ.

Gydytojas kviečiamas, jei:
1. temperatūra aukšta ir neatslūgsta;
2. jei skauda gerklę;
3. jei išberia;
4. jei paleidžia vidurius, ypač mažiems 

vaikams;
5. jei be paliovos skauda vidurius;
6. jei smarkiai bėga kraujas;
7. jei ligoniui sunku kvėpuoti, ir jo iš

vaizda pasikeitusi;
8. jei ligonis be paliovos vemia;
9. jei laužo kaulus ir svaigsta galva;

10. jei ligonis nevaldo kurio sąnario.
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oĄt&u^aj^tio^L metai &us mums yehasni!
Jei šių metų pabaigoje šio skyrelio ve

dėjas pamėgintų padaryti mažutę „sąži
nės sąskaitą“, jos balansas nebūtų jį la
bai džiuginantis .. . Šiemet mūsų skyrelis 
nebuvo toks, koks turėjo būti: ir neregu
liariai pasirodydavo ir ne visada tiek, kiek 
būdavo tikimąsi, jame patarimų skaityto
jai rasdavo. Kodėl taip buvo, priežasčių 
yra ne viena. Jų čia gvildenti nebeišsi- 
moka.

Bet už tai ateinantieji metai foto mė
gėjams bus daug geresni — foto skyrelis 
bus kiekviename numeryje. Suprantama, 
kad tada galės daugiau ir aktualesnių pa
tarimų pateikti, į skaitytojų klausimus at
sakyti, mūsų foto gyvenimo kroniką spaus
dinti, apie paskutines foto technikos nau
jienas, kurios gali būti Lietuvos foto mė
gėjams įdomesnės, painformuoti ir t. t.

Kodėl redakcija ryžosi praplėsti foto 
skyrelį? Daugiausia dėk dviejų sumetimų. 
Pirmiausia norima daugiau prisidėti prie 
foto kultūros Lietuvoje pakėlimo. Foto
grafinės kultūros pakilimas mūsų kraštui 
yra labai reikalingas ir naudingas. Da
bartinėse mūsų gyvenimo sąlygose viena 
sėkmingiausių priemonių mūsų šalies foto 
kultūrai kelti ir yra foto mėgėjų lavinimas 
per spaudą. Deja, Lietuvoje nėra nė vie
no specialaus fotografijos laikraščio ir fo
to mėgėjai neturi kaip gauti jiems kas
dieniniame darbe reikalingiausių žinių. Šią 
spragą, nors iš dalies, gali išlyginti ir šis 
foto mėgėjų kampelis.

Antra priežastis, dėl kurios redakcija 
ryžosi foto skyrių praplėsti — noras 
„Skautų Aidu" daugiau sudominti suau
gusius, kurie su skautiškuoju judėjimu 
maža teturi ryšių. Foto mėgėjų Lietuvo
je yra gana daug. Jei nors kiekvienas 
dešimtasis užsiprenumeruos ar paskirais 
numeriais pirks mūsų laikraštį, skautiško 
judėjimo propagandai bus daug padaryta, 
nes toks foto mėgėjas dažnai paskaitys 
ne tik savo skyrelį, bet ir kitų rašinių. 
Tik mūsų pareiga yra paraginti pažįsta
mus foto mėgėjus užsiprenumeruoti „Skau
tų Aidą". Jei jūs paaiškinsite, kas bus 
rašoma šiame skyriuje, kiekvienas, kas 
nori gerai fotografuoti, tikriausiai laikraš
tį užsiprenumeruos.

„SKAUTŲ AIDAS“ ATEINA PAGALBON 
NORINTIEMS DALYVAUTI TARPTAU
TINĖSE FOTO PARODOSE IR KON

KURSUOSE. , 

jams. Ateinančiais metais šiame skyre
lyje bus skelbiami svarbesniųjų tarptau
tinių foto parodų ir konkursų sąrašai ir, 
be to, foto mėgėjai galės gauti „Skautų 
Aido" redakcijoj dalyvavimo sąlygas ir 
registracijos blankus. Reikės tik atsiųšti 
už 30 centų pašto ženklą susirašinėjimo 
išlaidoms padengti.

KĄ TURĖTŲ VEIKTI FOTO MĖGĖJAS 
GRUODŽIO MENESĮ

kiekvienas sužinos, įsigijęs foto mėgėjo 
kalendorių 1939 metams „Foto mėgėjo dvy
lika mėnesių“. Ten ras ir apšvietimo 
lenteles kiekvienam mėnesiui. Čia tik no
riu priminti, ką turėtų veikti skautas foto 
mėgėjas per Kalėdų šventes.

Skautas, foto mėgėjas turėtų pasisteng
ti padaryti nuotraukų, kurios vaizduoja 
skautiškąjį veikimą ryšium su Kalėdų 
šventėmis. Juk daug kur skautai Kalėdų 
švenčių proga ruoš neturtingiems vaiku
čiams eglutę, kurios metu įteiks jiems do
vanėlių. Tas dovanėles reikia surinkti, su
taisyti arba naujas pagaminti. Tuos dar
bus ir reikėtų nufotografuoti. „Eglutės“ 
metu galėtų nufotografuoti kaikuriuos mo
mentus, kaip dovanėlių įteikimą, pašne
kesio — pasakos besiklausančius vaikučius. 
Fotografuojant kambary dažniausiai teks 
pasinaudoti magnijumi. Kaip su juo da
ryti nuotraukas, plačiai aprašyta knygo
je „Fotografuoti gali kiekvienas“.

KĄ PIRMOJE EILEJE REIKĖTŲ ĮSIGYTI 
ŠVENČIŲ PROGA?

Švenčių proga ne vienas foto mėgėjas 
gauna dovanų arba už savo sutaupytus pi
nigus perkasi kokių nors foto reikmenų — 
priedų.

Ką reikėtų įsigyti? Daug ką. Viskam 
pinigų retas teužtektų. Kas maža turi pi
nigų, pirmoje eilėje patartumėm įsigyti 
knygą „Fotografuoti gali kiekvienas" (II

„Fotomėgėjo dvylika mėnesių“
vadinasi foto mėgėjo kišeninis kalendorius 1939 metams, kurį 
parašė knygos „Fotografuoti gali kiekvienas" autorius K. 
Laucius, o išleido firma „VISKAS FOTOGRAFIJAI", Kaunas, 
Laisvės ai. 46.

6X6 cm IKOFLEX VEIDRODINIO 
APARATO matiniame stikle vaiz

das yra puikiai matomas iki pat pa

kraščių. Tolimesni pliusai: Zeisso 

„Triotar“ arba „Tessar“ objektyvas 

1:3,5 stiprumo, „Compur“ arba 

„Compur-Rapid“ užraktas, ryškumo 

nustatymo lęšys ir rėminis vaizda- 

ieškis.

leidimą). Tokiu būdu sutaupys daug pi
nigų, nes tik ją skaitydamas galės pada
ryti gerų nuotraukų. Kiekviena nesuga
dinta nuotrauka sumažina foto mėgėjo iš
laidas, o nuotraukų negadina tik tas, kas 
skaito foto literatūrą.

Kas šią knygą jau turi ir galvoja, ką 
reikėtų įsigyti, tam patartumėm įsigyti 
objektyvo gaubtą. Tai prietaisėlis, be ku
rio negali apsieiti nė vienas rimtesnis foto 
mėgėjas. Ypač reikalingas jis žiemą, kai 
pradeda snigti. Kitam numery įdėsime 
straipsnelį, kuriame bus smulkiau paaiš
kinta objektyvo gaubto nauda ir vartoji
mas. Bet dabar galite man iš anksto pa
tikėti, kad tai būtinas priedas, ir jį nieko 
nelaukdami įsigyti. Jei savo miesto foto 
krautuvėje negautumėte, paprašykit, kad 
išrašytų iš Kauno. Čia beveik visos krau
tuvės turi.

Kasmet įvaii iuose kraštuose įvyksta 
tarptautinės foto parodos ir foto konkur
sai. Dalyvauti jose visais atžvilgiais labai 
naudinga. Mūsų foto mėgėjai dar maža 
tedalyvauja, nes, viena, nežino kur tokios 
parodos vyksta, o kita — dėl svetimųjų 
kalbų nepakankamo mokėjimo kaikuriems 
būtų sunkumų gauti dalyvavimo sąlygas ir 
registracijos blankus. „Skautų Aidas“ pa
siryžo ateiti į pagalbą mūsų foto mėgė-

Kalendorius 9,5X15,5 cm formato, 96 pusi., atspausdintas rašo
majame popieriuje. Ši knygutė tik vadinama kalendoriumi, 
bet iš tikrųjų yra nedidelis vadovėlis, kuriame foto mėgėjas ras 
visus kasdieniniame gyvenime reikalingus dalykus.
Jei negautum knygyne, paprašyk, kad išrašytų. Galima gauti 
spaudos kioskuose ir foto reikmenų krautuvėse. Taip pat išsiun
čia ir leidėjas, atsiuntus vienų litą pinigais ar pašto ženklais.
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Brolijos atstovas psktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

Gauski, vario varpe, 
nors tavo širdis ir plieno, 
bet nudžiugs žmonės pavargę, 
kai paskelbta linksma naujiena.

gausti, oacpe!
Gauski, vario varpe, 
nors tu ir bejausmis — iš vario 

lietas, 
bet skambėk gimusio Kūdikėlio 

garbei, 
kurs neša pasauliui dienas 

saulėtas.

Gauski, vario varpe, 
saugodams bažnyčios bokštą; 
tavo gaudimo laukia žmonės 

pavargę — 
linksmą naujieną išgirsti trokštą.

VI. Šimkus.

* ffiuhtai laižLą uakaiiĄ *
Tautos viena nuo kitos skiriasi daug kuo. Bet ryškiausiai vienų tautą nuo kitos skiria kalba ir papročiai. Lietuvių tauta turi daug gražių papročių. Vieną tų papročių noriu jums papasakoti. Tai burtai Kūčių vakare. Aš apie tai sužinojau iš vienos senutės.Kartą prašau senutę:— Papasakok, senele, ką nors apie Kūčias.— Gerai, ponaiti, — atsakė senutė. — Kai valgysi Kūčių vakarienę, tai kiekvieno valgio, skysto po lašelį, tiršto po trupinėlį dėk į popierėlį. Kai eisi gulti, tą popierėlį, susiviniojęs su valgio trupinėliais, pasidėk po pagalviu. Ką naktį susapnuosi — išsipildys.— O jei nieko nesapnuosiu? — paklausiau senelę.— Jei nieko nesapnuosi, turėsi laukti kitų Kūčių, — nusijuokė senelė.— Dar pasakyk, senele, — prašėme keliese, kurių tarpe buvo ir 

mergaičių. Senutė, kiek patylėjusi, sukomandavo:— Dabar visi marš į sandėlį ir po glėbį atneškite malkų.Nesupratome kam tos malkos reikalingos, bet visi nuskubėjome malkinėn. Kai sugrįžome su malkomis, senelė liepė suskaityti, po kiek pagalių atnešėme. Visų buvo po porą, tik Antanuko nelygus skaičius..— Jūs visi, kurie atnešėte malkas po porą, šiemet vesite arba ištekėsite, — pasakė senelė. — O dabar gal norite sužinoti, kokie vardai bus jūsų vyrų arba žmonų?— Norim, norim! — šaukėme visi.— Tai apsirenkite ir bėkite į gatvę. Mergaitės, sutikusios pirmą vyriškį, greit paklauskite vardo. Staiga paklaustas, atsakys. Kokį vardą pasakys, tokiu vardu bus jūsų būsimas vyras. Berniukai tą patį padarykite sutikę moteriškę.

Daug dar senelė pasakojo įvairių burtų, bet man kiti jau išnyko iš atminties. Bet dar ir dabar yra senelių, kurie tokių įvairių burtų žino.
^ooecylėsVasarą ar žiemąnuo šakos ant šakutės šokinėja, žaidžia voverės linksmutės.Bet kai ima šalti, — artinas Kalėdos, tuomet voverytėms prasideda bėdos.Sniegas dengia upę, sniegas dengia balą, riešutai ir skujos į kaulą sušąla.Nors aštrūs dantukai, bet įkąst negali... Atjauskime sunkią voveraičių dalį.
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EGLUTĖ GIRIOJE

Mudu su Vytuku, mano broliuku, 
prisirišom* pačitižas, pasiėmėm po ne- 
šulėlį į rankas ir nudūmėm ledo pilno
mis lankomis girios linkui. Ledas įve
dė mus į girios gelmę, kur mes skrai
dėme taip medžių ir džiaugėmės ramia 
užuovėja. Mudu pričiuožėme tankų 
eglyną. Tame eglyne buvo maža snie
go, jis dingo kažkur tarp tamsių šakų. 
Čia buvo ramu, tik girdėjosi gaivinan
tis eglių ošimas ir sniegulėlių byrėji
mas pro spyglius.

Vytukas stabtelėjo čia ir atraišiojo 
savo pačiūžas. Tą pat jis įsakė daryti 
ir man. Mudu nusirišom pačiūžas ir 
įėjom į eglyną. Vytukas lindo takeliu 
vis gilyn ir gilyn ir vis į tokias gelmes, 
kur buvo beveik tamsu, ir man net 
baugu darėsi. Mudu atsiradome mažoj 
aikštelėj, kurią dengė plačios, juodai 
žalios eglių šakos. Čia stūksojo ir ne
didelės, sniegu užverstos eglaitės, o to
mis sniego kupetomis šokinėjo zylelės, 
startos ir kiti paukšteliai. Po pačiomis 
didžiųjų eglių šakomis maža buvo 
sniego.

— Čia, — ištarė Vytukas ir pametė 
savo nešulėlį su pačiūžomis prie storo 
eglės kamieno.

— Taip, čia bus puiku, — pritariau 
aš ir pamečiau savo daiktus. Šakose 
balsiai sučerškė kėkštas ir liumpsėjo 
nuo šakos ant šakos. Iš po vienos eglai
tės pašoko kiškelis, peršoko kitas ap
snigtas eglaites ir nudulkėjo per snie
gus į girią.

— Žiūrėk, Vytuk, kaip puiku ir ra
mu čia, — neiškentęs pasidžiaugiau. 
Vytukas dėl to truputį ėmė didžiuotis, 
kad parinko šią vietelę.

Tai buvo Kalėdų dieną. Anksčiau 
per kiekvienas Kalėdas mudviem su 
Vytuku būdavo bloga nuotaika, kai 
namie eglute pasidžiaugę paskui ma- 
tydavom ją priebutyje betrūnyjančią. 
Visas grožis jos dingdavo, ir mes už- 
miršdavom, kad ji buvo graži. O šie
met mes sugalvojome pasipuošti sau 
eglutę girioje, pasidžiaugti ja drauge 
su paukščiais ir voveraitėmis. Mums 
bus linksma, kai ją paskui galėsime 
palikti sveiką ir gražią.

Sustoję mudu pasirinkom vieną 
gražią aukštoką eglutę ir ėmėm kabi
nėti spalvotas žvakeles taip, kad jas 
uždegus nesviltų eglutės šakos. Paskui 
iš popierinės dėželės ėmėm krauti vi
sokius papuošalus, kuriuos kabinėjome 
ant šakučių ir saugojome, kad nenu
birtų sniegas. Jeigu sniegas nubyrės, 
nebus taip gražu, ir mes turėsim ieš
kotis kitos eglaitės. Ir žvakeles taip 
stengėmės užkabinti, kad uždegus kuo 
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mažiausiai nutirptų sniego. Paskui mes 
ėmėm kabinėti gardumynėlius, bet 
mažiau sau, o daugiau girios paukšte
liams. Mes tikėjomės, kad gelsvos star
tos ir papūstžandės zylelės atlėks į mū
sų paruoštą puotą. Taip buvom įsigili
nę į darbą, kad nebepajutom, kaip vik
ri voveraitė užsirangė ant eglės šakos 
ir ėmė mėtyti skujų žvynelius mums 
ant galvų.

— A tu, išdykėle! — pašoko nu
džiugęs Vytukas ir spaudė sniego 
gniužulą, rengdamasis sviesti voverai
tei. Aš sulaikiau jį už rankos. Voverai
tė juk mums netrukdo, ir mes jai ne
trukdykime.

Gal niekad dar mudu su Vytuku 
nebuvom taip linksmi, kaip šiandien. 
Mudu nebežinojome, kaip besidžiaugti 
savo sumanymu ir darbu. Šokinėjom, 
tūpinėjom apie eglaitę. Aš ėmiau smar
kiai švilpauti iš džiaugsmo, bet Vytu
kas sudraudė mane. Mudviem reikėjo 
palaikyti tylą, nes šiaip galėjo kas nors 
nereikalingas užklysti.

Pabaigę puošti eglutę, mudu pasi- 
traukėm pažiūrėti iš toliau. Viskas bu
vo tvarkoje ir taip gražu, kaip niekad 
nebuvau matęs. Tai puikios Kalėdos! 
Kaip gerai padarėme, kad sniego nuo 
šakučių nenubėrėme. Kaip gražu, kai 
žvakelės marguoja snieguotose šakelė
se! Dabar mudviem jau beliko uždegti 
žvakeles, bet dar pasitraukėm į šalį pa
žiūrėti, ar atlėks zylelių ir startų. Mu
du užlindom už seno ąžuolo stuobrio 
ir laukėm. Žiūrim, vienas paukštelis 
purpt ant eglaitės viršūnėlės ir straksi 
žemyn — prie lentelės su lesalu. Štai 
ir kitas. Štai visas būrelis. Jau, jau pe
šasi, stumdosi. Mudu susikabinam ir 
imam džiūgauti. Paukšteliai išsigandę 
pakyla nuo eglaitės. Dabar mes uždeg

sim žvakutes, pasidžiaugsim, paskui 
paliksim puotą jiems.

Dabar turėjo prasidėti linksmiausia 
valandėlė. Mudu ūkčiodami ir džiaug
damies ėmėm degioti žvakutes. Bet 
nelaimė!

Įsigilinę į savo darbą, mudu su Vy
tuku nebegirdėjome, kaip mūsų pėdo
mis artinosi žmogus. Kai jau išgirdom 
jo žingsnius, buvo per vėlu: sniegas 
gurgždėjo už mūsų nugarų. Aš staiga 
pašokau ir sumišęs sustingau.

Iš už eglės išlindo senasis eigulis. 
Juokinga ir nustebusi buvo jo išvaizda.

— Išdykėliai, paršiukai! — suriko 
jis nesavu balsu. — Ką jūs čia prasi- 
manėt? Po girią landyti, savo pėdomis 
apgaudinėti mane ir medeliams šakas 
svilinti.

Aš buvau išsigandęs, bet Vytukas, 
kaip mačiau, pyko ant to senio ir nė 
kiek nebijojo. Dėl to ir mane apėmė 
piktumas. Juk mato tas senis, kad nei 
mes medelių deginam, nei ką blogo da
rom. Tai ko jam rėkti ne savo balsu.

Bet eigulis įsakė mums bėgti namo 
ir ėmė net juoktis iš mūsų, kai rinko
mės savo daiktelius.

Atbėgę prie upelio, mudu prisiri- 
šom pačiūžas ir leidomės čiužinėti. 
Čiuožėm taip, kad vėjas ūžė pro mūsų 
ausis.

Kai išlėkėm iš girios, pamatėm, kad 
senis eigulis ėjo per lauką tiesiai mūsų 
namų linkui papasakoti tėvams apie 
mus. Aš pričiuožiau prie Vytuko ir ta
riau jam:

— Na, Vytuk, dabar bus mums.
— Ką darysi, — tarė jis, — kad 

taip mūsų niekas nesupranta.
Bet kai tapsime skautais, niekas 

mums nebedraus žaisti, mylėti gamtą 
ir daryti gerus darbelius.

V. Palubeckis.

22



T'KHYGU 
į&^LEHTYnĖLĖ -j ;; i/Kas su dama.
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NAUJOS KNYGOS

— Rolf. Fechter. RAUPSUOTŲJŲ KU
NIGAS. Tėvas Damijonas de Veuster. 
Vertė kun. V. Šauklys MIC. Autorius at
skleidžia Havajų salyno misijonieriaus 
gyvenimą, jo heroizmą ir idealią krikščio
nišką meilę, kai per 16 metų betarnau
damas gyviems palaidotiems žmonėms, 
pats susilaukia raupsuotųjų likimo. Ma
rijonai. 133 pslp. Iliustruota. Lt 1,50.

— P. Maurice. IŠSISKYRUSIOJ!. (Ro
manas). Iš prancūzų kalbos išvertė Unė 
Babickaitė-Graičiūnienė. Išleido Šv. Ka
zimiero dr-ja, 1938 m. 278 pslp. Kaina 
Lt 3,—.

— T. Suravinas. KRISTUPAS KOLUM
BAS. Dirvos b-vės leidinys, 1938 m. 70 
pslp. Kaina Lt 1,—. Įdomūs Kolumbo ke
lionių aprašymai jaunimui.

— Liudas Dovydėnas. JAUJOS PASA
KOS. I. Skirta didžiajam knygnešiui J. 
Bieliūnui — Ereliui atminti. Gausiai, net 
spalvotais piešinėliais tekste iliustruota. 
Išleido Spaudos Fondas. 142 pslp. Kaina 
Lt 2,50.

— Vyt. Bičiūnas. AUKŠLYTE. Apysa
ka vaikams ir jaunimui. Iliustruotas Dir
vos b-vės leidinys, 1938 m. 153 pslp. Kai
na Lt 2,—.

— ŠACHMATAI, dvisavaitinis šachma
tų laikraštis, 1938.XII.1. Nr. 1. Redaktorius 
Juozas Miknevičius, leidėjas Stasys Saba- 
lys. Adresas: Kaunas, Laisvės ai. 14. At
skiro nr. kaina 40 et.

— V. Stankevičius. DIDELES IR MA
ŽOS VALSTYBES. Išleido Spaudos Fon
das. 128 pslp. Kaina Lt 2,—.

— Henri Fauconnier. MALEZIJA. Iš 
prancūzų kalbos vertė P. Alvydis. Išlei
do Spaudos Fondas. 302 pslp. Kaina 
Lt 3,—.

— N. D. Heskovas. MAŽASIS KAPRA
LAS. Romanas (iš Napoleono gyvenimo). 
Napoleono I karo žygių istorija. Vertė Pr. 
Kvietkauskas. Spaudos Fondo leidinys. 
226 pslp. Lt 2,50.

— Justas Paleckis. LATVIJA. Išleista 
Latvijos 20 metų sukaktims pažymėti. 
Spaudos Fondo leid., 240 pslp. 95 iliustra
cijos, 2 spalvotos reprodukcijos. Kaina 
Lt 4,50. Turinyje: Latvių laisvoji se
novė. Latviai svetimų valdomi. Atgyjanti 
tauta ir kelias į valstybę. Nepriklausomoji 
Latvija; Latvių tautos kultūra. Latvijos 
valstybės ūkis. Naujas kelias. Lietuviai 
ir latviai.

— J. Rainis. PŪSK, VEJELI. 5 v. tau
tos daina. Iš 6-to leidimo išvertė K. Kar- 
sokas - Radžvilas Spaudos Fondo leid., 
216 pslp. Kaina Lt 3,—. Įdėta autoriaus at
vaizdas, ir Klaipėdos Valst. Teatro pasta
tymo nuotraukos. Vertėjo turiningas 
straipsnis — J. Rainio dramaturgija — su
pažindina su šio latvių klasiko kūryba.

— T. Novrockis S. J. SU TIESA IR 
MEILE. Vertė F. -Jokubauskas. Nurody
mai, kaip apvaldyti savo kalbą, kad jis 
prisidėtų prie gražaus ir kilnaus žmonių 
sugyvenimo. Patiekiama būtinos sąlygos 
sąžinės reformai, kad pastoviai žmonijoj 
laimė klestėtų. ..Marijonai; 53 psl. Lt 0,80.

— Vk. Šauklys .MIC. BAŽNYČIA NE
NUGALIMA. Brošiūrėlėje nurodoma Baž
nyčios perneštos sunkios kovos praeity eu 
įvairiomis pasaulio galybėmis ir priveda-į 
ma, kad ir ateity Bažnyčia nugalės. Mari
jonai. 16 pslp. Lt 0,10 ir 100 egz. — Lt 3,—.

2. Tavo marios ir šilai, 
Kloniai ir kalneliai 
Širdužėlėj amžinai 
Šviesų džiaugsmą kelia:

3. Tavo jūra vakaruos 
Gintarėliais žydi, — 
Ūžesį melsvos bangos 
Mūsų dainos lydi.

4. Tėviškėle, tu graži, 
Apkaišyta uosiais, 
Tėviškėle, tau visi 
Šiandien mes dainuosim.

♦Jk Linksmas kampelis Jk.
—Turiu šunį, kuris ištaria savo vardą.
— Ką tu sakai! Kuo jis vardu?
— Bau-Vau.

*

, Ką taį reiškia, kad tu visiems pasa
koji, kad aš kurčias ir nebylys?

— Aš nesakiau, kad tu nebylys.

Mokytojas: — Koks tavo veidai nešva
rus. Kodėl, nesiprausi? Aš aiškiai matau, 
ką t& šįryt valgei pusryčių!

Mokinys: — Ką aš valgiau?
Mokytojas: — Kiaušinį.
Mokinys: — Ne, ponas mokytojau, tai 

buvo užvakar.
*

— Ką darai, Joneli?.,
— Rašau Juliukui laišką.
— Bet tu juk nemoki rašyti! '•
— O Juliukas nemoka skaityti.

*

*— Ar matei mano naują piniginę? Jos 
spalva suderinta su mano batų spalva.

— Ar tavo piniginėje yra kas nors?
— Ne.
— Tuomet ji, ląbiau panaši į tavo rudą 

skrybėlę.
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