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

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

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

Prenumeratos kaina metams:
Lietuvoje i jaunesniesiems skautams-ėms — 2,75 Lt; skautams-ėms — 4 Lt; neskautams — 5 Lt. Užsienyje: (Išskyrus Latviją Ir Estiją, kur taikomas vidaus tarifas) dvigubai. 
Skelbimų kaina pagal susitarimą • Už skelbimų turini redakcija neatsako • Užuojautos 5 Lt, padėkos — 3 Lt.; spausdinamos ten, kur redakcijai patogiau. 
Rankraščius, piešinius, nuotraukas siųsti redakcijos vardu. Rankraščiai trumpinami Ir taisomi redakcijos nuožiūra; nesunaudoti nesaugomi; grąžinami, Jei atsiunčiama 

tam reikalui pašto ženklų. Suk galvų sk. rankraščius siųsti—psktn. Rudzinskui, Gimnazija, Joniškis, (Šiaulių ap.)

Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d. Šiauliuose.
1939 (XVII) metai. Sausio mėn. 10 d.

Eina du sykiu per mėnesį: 10 ir 25 d. d.
1 (217) Nr.

♦ REDAKCIJOS PASTOCEJE »
1.15.

Sausio m. 15 d. sukanka 16 me
tų, kai Klaipėdos kraštas grįžo 
prie Lietuvos. Per tą 16 metų lai
ką išaugo Klaipėda ir ypač jos 
uostas, Lietuvos visuomenė ypač 
pamilo jūrą, įvertino jos reikšmę 
Lietuvai ir daug padarė, kad Lie
tuva visada turėtų jūros keliu 
platų išėjimą į pasaulį.

Mūsų pajūris yra gyvoji Lietu
vos gyvenimo dalis. Jį turime dar 
labiau branginti.

SUSTOJO MŪSŲ VILNIUS.
Praeitų metų pabaigoje sustojo 

ilgus metus ėjęs žurnalas Mūsų 
Vilnius. Tas laikraštis ypač 
varė plačią vagą Vilniaus krašto 
propagandos srityje ir kovojo už 
Vilniaus grąžinimą Lietuvai. Pa
sikeitus tarptautinėms politinėms 
sąlygoms turėjo tas kovotojas su
stoti. Ilgas organizuotas darbas 
Lietuvos Rytų reikalais yra giliai

įleidęs šaknis visoje tautoje ir jo 
jėga nesumažės, nors Mūsų 
Vilniaus baras tuo , tarpu lie
ka tuščias.

SKAUTŲ AIDO PLATINIMAS.
1939 m. Sk. Aido prenumeratos 

platinimo talka vyksta gyvai. Ad
ministracija kasdien gauna bent 
keliasdešimt naujų užsakymo la
pelių.

Sąjungos vadovybė ragina vi
sus skautus, skautes ir vadus 
Skautų Aidą užsisakyti 1939 me
tams. Tą jie turėtų tuojau pada
ryti.

Administraci jos iš si un t i nė tų
prenumeratai platinti knygučių 
daugelis vienetų pritrūko ir prašė 
skubiai siųsti naujų. Kai kurie 
tuntai, deja, negalėjo reguliariai 
gauti knygučių, nes administraci
ja negali gauti tų tuntų vienetų 
sąrašų ir adresų (pvz., skautų 
tuntai: Kauno Aušros ir Šiaulių,

skaučių, tuntai ir vietininki- 
jos: Jonavos, Jurbarko, Kauno 
Neries, Klaipėdos, Marijampolės, 
Mažeikių, Seinų, Šiaulių, Ukmer
gės ir Utenos).

RAŠOMOJI MAŠINĖLĖ ir kai 
kurios kitos Sk. Aido platintojams 
premijos jau guli administracijo
je. O skaitytojams priedas — ka
lendorius BUDĖK! — jau siunčia
mas su Sk. Aido 1 nr.

i

Skautų Aido konkursai
Skaitytojams pageidaujant, šie

met bus paskelbta daugiau ir įvai
rių konkursų.

Nuo pr. m. lapkr. m. 20 d. vyks
ta Skautų Aido platinimo konkur
sas, kuris baigsis III.l. (Sąlygos 
paskelbtos Sk. Aide).

Siame numeryje skelbiami trys 
nauji konkursai:

a) SKAUČIŲ RASINIŲ,
b) GERŲJŲ DARBELIŲ SUMA

NYMŲ ir
c) PIEŠINIO SPALVAVIMO.
Redakcija kviečia Skautų Aido

skaitytojus aktyviai konkursuose 
dalyvauti. Konkursai ne tik įdo
mūs tuo, kas ką laimi, bet ypač 
tuo, kas juose pasiekta, kas pada
ryta. Konkursų dalyvių mintys, 
darbai ir veikalai skatina ir visus 
kitus skaitytojus pasekti konkur
sų dalyvių pavyzdžiais. Tas tur-

• BENDRADARBIAMS. Skautų Aidas 
ir šiemet eis du kartu per mėnesį: 10 ir 
25 d. d. Redakcija prašo rankraščius ir 
kitą laikraščiui medžiagą redakcijai pri
siųsti bent per savaitę prieš naujam nu
meriui išeinant. Taip pat redakcija ma
loniai kviečia visus senuosius ir naujus 
bendradarbius ir toliau taip pat stropiai 
Skautų Aidu rūpintis ir jį remti.
• KORESPONDENTAMS. Redakcija pra
šo: — rašyti ne apie paprasčiausias kas
dieninio gyvenimo smulkmenas, bet apie 
įdomesnius skautiško gyvenimo įvykius, 
darbus ir sumanymus, kuriuos vertėtų ži
noti kitiems; — stengtis, rašyti aiškiai, 
trumpai ir vienoje lapo pusėje; — nevė
luoti aprašyti, bet rašyti tuoj ir tuoj siųsti 
redakcijai; — korespondencijos viršuje pa
rašyti rajoną, tuntą ar vietininkiją; —

LAIMINGŲ 1939 METŲ VISIEMS

kiekvienai žinutei duoti antraštę; — vi
suomet nurodyti savo pavardę ir adresą.

Kai kurių vietovių korespondentai-ės 
ypač apsnūdo: beveik nėra koresponden
cijų iš Kauno, Šiaulių, Telšių, Klaipėdos, 
Rokiškio, Seinų, ir k.

Skautų Aido korespondentu ir bendra
darbiu gali būti kiekvienas sąjungos na-
rys.
• Br. M. Paškauskui. Sk. Aidui kores
pondencijas mas skau
tas. Jokių y 
@ „Korės 
siūlymas i^a^ingas. Prašb^Įg^irbti.

adžia gra- 
esponden- 
užrašytas

nereikia.
amstos pa-

ži. Tik la 
cija supin 
to paties 1 troie p

ruvą, o eile

tina ir įvairina mūsų skautiškąjį 
gyvenimą, paskelbia naujų minčių 
ir idėjų, didina prityrimą ir t. t.

Skaitytojai patys gali bet kada 
pasiūlyti redakcijai paskelbti jų 
patariamus konkursus. Skaitytojų 
pageidavimus redakcija labai
brangina ir su jais labai skaitosi.

Noriu keistis pašto ženklais.
F. GALVON AS,

Šiauliai, Valst. Berniukų Gimnazija.

O SKAITYTOJAMS IR SKAITYTOJOMS.
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DR. J. ALEKNOS,Lietuvos skautų sąjungos šefo pavaduotojo ir sąjungos tarybos pirmininko,
1939.1.1 sveikinimasradijo klausytojams:

Naujųjų Metų proga radijo bangomis siunčiu 
tokį savo linkėjimą:

■— kad visa skautija, visi skautai ir skautės ir 
jų vadai nepailstamai, su tikru pasiryžimu ir vis di
dėjančia energija siektų savo idealų;

— kad visa mūsų visuomenė galėtų pasiekti lai
mingo, taikingo ir darnaus gyvenimo, kad išnyktų 
visi nesutikimai, nesantaikos, pavojai ir žmonių tar-

Brolijos Vado sveikiftimas skautams
LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VADO ĮSAKYMAS

Nr. 33.
Kaunas, 1938 m. gruodžio mėn. 31 d.

Šiemet visa Lietuva iškilmingai minėjo 20 metų savo nepri
klausomos valstybės atkūrimo jubiliejų. Tokį pat jubiliejų at
šventė ir garbingoji mūsų kariuomenė.

Maloniu sutapimu mūsų skautų organizacija šiemet irgi 
šventė antrojo dešimtmečio sukaktį.

Visi džiaugiamės ta didele pažanga, kurią Lietuva padarė 
per 20 nepriklausomo gyvenimo metų savo kultūroje, valstybi
niame susitvarkyme ir sustiprėjime. -■

Mes, skautai, tos pažangos vaisiais irgi naudojamės.
Tų brangių mums jubiliejų ir sukakčių proga turime atsi

minti tą mūsų tautos erškėčiuotą kelią, kuriuo ji nepriklauso
mybės pasiekė. Mūsų laisvę įkvėpė mums motinos lietuvės, 
skelbė tautos pranašai, Aušrininkai, Varpininkai, knygnešiai ir 
savo krauju išpirko tautos sūnūs — kariai, savanoriai ir partiza
nai. Šimtai Lietuvos sūnų paaukojo savo gyvybes už savo krašto 
ateitį.

Tų mūsų tautos kovotojų ir aukų niekuomet neturime pa
miršti.

Įžengę į mūsų laisvosios Tėvynės ir mūsų organizacijos tre
čiąjį dešimtmetį, stenkimės visuomet ir visur būti tos laisvės 
vertais.

Pažinkim, supraskim ir atjauskim tuos mūsų tautos erškė
čiuotus kelius, mūsų brolių karių žygius ir aukas. Tuomet pa
tys mokėsime tinkamai Tėvynės laisvę branginti ir jos saugu
mui bei stiprinimui tinkamiau rengtis.

pą sunkinančios blogybės, o jų vietoje suspindėtų 
didelis galingas troškimas vieningai kurti SAU, SA
VO ARTIMIESIEMS IR VISAI LIETUVAI šviesią 

tyaujus Motus pradėkime su tikra viltimi, į (Įdr
ibkime pakelta nuotaika ir šviesiu tikėjimu.
liLtegu. 1939 metai būna visiems mums laimės ir 

jeljDvės metai!

Mes, skautai, rengiamės tarnauti ir pagal išgalę tarnaujame 
savo Tėvynei. Kad tas mums sėkmingiau vyktų, turime pažinti 
ir suprasti mūsų tautos gyvybinius reikalus, kuriais nuolat rū
pinasi krašto vadovybė, kuriais rūpinasi ir gyvena visa tauta.

Pasekim pavyzdžiu mūsų Šefo J. E. Respublikos Prezidento 
Antano Smetonos, kuris nuo mokyklos suolo iki šių dienų ne
nuilstamai atsidėjęs darbuojasi mūsų Tėvynei, mūsų tautai, iš jo 
tartų žodžių ir raštų pasimokykim, kaip reikia gyventi, kaip 
tvarkytis, kaip Tėvynei dirbti.

Visus mūsų brolijos vadus: tumtininkus, vietininkus, tuntų 
štabo narius, draugininkus, skiltininkus ir paskiltininkius kviečiu 
visaip stengtis, kad jų vadovaujamieji skautai daugiau pažintų 
ir suprastų mūsų tautos praeitį, dabartį ir ateities siekimus.

Siems uždaviniams vykdyti pasikvieskim talkon istorikus, 
literatūros mokytojus, veteranus, kovų dalyvius, karininkus. Bro
lijos vadovybė pasistengs šiuo klausimu duoti nurodymų bei 
patarimų.

Pažinę mūsų praeitį, pasisemsime stiprybės, pasimokysim; 
žinodami tautos dabarties uždavinius ir ateities siekimus, galė
sime tęsėti mūsų brolijos vėliavoje įrašytą šūkį „Mūsų jėgos, 
mūsų širdys Lietuvai Tėvynei“.

Naujųjų metų proga sveikinu mūsų brolijos vadus ir skau
tus, linkėdamas kiekvienam pasisekimo jo asmeniniame gyve
nime. Visiems skautams linkiu augti, stiprėti, tobulėti ir budriai 
budėti.

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

Seserijos Vadės sveikinimas skautėms Įdėtas 9 psl.
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1939
Laimingų naujų metų Skautų Aido 

skaitytojoms ir skaitytojams!
Laimingų visiems skautams ir skau

tėms!
Laimingų mūsų Sąjungai! -
Laimingų Skautų Aidui!

* *
Norime, kad šie metai mums visiems 

būtų laimingi, taikingi ir gražūs. Kad 
skaitytojos ir skaitytojai ir skautai-ės sa
vo gyvenime turėtų pakankamai laimės, 
jėgų įvykdyti savo pasiryžimus, energijos, 
sveikatos ir darbingos nuotaikos.

Domėdamies skautiškuoju sąjūdžiu ir 
savo kasdieniniame gyvenime taikydami 
skautybės auklėjimo dėsnius, skautai ir 
skautės šiemet iš tikra turi svarbių parei
gų sau, savo sąjungai ir mūsų kraštui.

Sau — augti: savo kūnu, savo jėga, 
žiniomis, išmintimi; augti, kad būtų ver
tingesni, naudingesni ir nagingesni, tiktai 
sąžiningai vykdydami visus savo įstatus 
skautai-ės gali būti laimingesni ir jausti 
tikrąjį gyvenimo džiaugsmą.

Savo sąjungai — ištikimybė aukš
tiesiems principams, lojalumas drausmei 
ir vadovybei, atsidėjimas pareigoms ir 
darbui, kilnumas bendradarbiavimui ir 
kuklumas savo reikalams; tvirta organiza
cija yra geras pagrindas visiems joje tin
kamai dalyvauti; daugiau skautiškos dva
sios ir daugiau skautiškų priemonių viso
se organizacijos veikimo aplinkybėse.

Savo kraštui — pirmiausia: tyra 
meilė tėvynei, savo žmonėms ir Lietuvos 
žemei. Gyventi pagal skautybės dvasią: 
tiesumas, darbštumas, klusnumas, ištiki
mybė, labdaringumas, mandagumas, sąži
ningumas, gerumas, taupumas, pasiaukoji
mas, švarumas, teisingumas, pagarbumas, 
riteriškumas... ir t. t., tai gero piliečio 
ypatybės, kuriomis turėtų spindėti visi 
skautai ir skautės, vadai, vadovės ir visi 
skautų sąjungos nariai. Tėvynei gera daryti 
niekas nėra per mažas ir per jaunas. Nie
kas nėra nereikalingas. Visi turi dirbti, 
kad Lietuva būtų laisva, šviesi, turtinga 
ir laiminga. Skautų-čių gero pavyzdžio 
laukiama pirmiausia.
. Žinome didžiuosius žygdarbius už Lie
tuvos laisvę kovose, slaptose prieškarinėse 
mokyklose, platinant tada draudžiamą lie
tuvišką spaudą, lietuviškai mokant rašto 
ir t. t. Žmonės žuvo, kentėjo, būdavo iš
tremiami į tolimus kraštus, kalinami, kan
kinami ir t. t. Šiandie, manome, mūsų 
gyvenimas pilkesnis ir nėra tokių progų 
pasiaukoti savo krašto laimei... Ne. Taip 
galvoti būtų klaidinga.

Ir šiandie, ir juo labiau šiandie, Lietu
vai reikia pasiryžusių žmonių, sugebančių 
gerai atlikti savo pareigas, dorai visose 
aplinkybėse gyvenančių, šviesių, naudin
gų, labdaringų, skaisčių ir blaivių, geros 
nuotaikos ir tvirtos sveikatos. Nauji lai
kai, naujos aplinkybės, kiti uždaviniai ir 
kitos priemonės. Bet tikslas tas pats — 
Lietuvai!

Iš to matome, kokių pareigų skautai ir 
skautės gali turėti 1939 metais.

Norėtumėm, kad mūsų sąjunga vis

Mintys Naujiesiems
1938 m. praėjo, ir mes įžen

gėme į Naujuosius Metus, pa
siryžę išnaudoti kiekvieną aki
mirksnį. Atsigrįžę atgal mes 
staiga pastebime, kaip daug be 
reikalo sugaišome, kiek gerų 
progų praleidome pro pirštus, 
kiek darbų neatlikome, kiek 
malonių žodžių neištarėme. Ši
tie nesmagūs atsiminimai pa
deda mums pasiryžti naujie
siems metams. Atėjo naujas 
laikotarpis, kuriuo mes galime 
rimčiau vykdyti savo tris paža
dus: tarnauti Dievui, tėvynei ir 
artimui.

Kiekviena skautė, kiekvie
nas skautas didžiavosi savo įžo
džio dieną, bet, deja, dažnai 
įžodis lieka tiktai pasakyti žo
džiai.

Tiesą pasakius, nėra labai 
lengva kasdien išgyventi savo 
įžodį, kasdien vykdyti savo pa
žadus, bet mes turime Vieną, 
Kuris mums mielai padeda, rei
kia tiktai Jo prašyti. Tiktai 
tuomet mūsų našta žymiai pa
lengvės ir skautiškasis kelias 
išsilygins. Mūsų kasdieninis 
gerasis darbelis ne būtinai turi 
daug kaštuoti, būti auka arba 
nepaprastas žygis. Gerasis dar
belis gali būti malonus žodis, 
užuojauta, nereikšminga pa
slauga.

Yra draugovių, kuriose nėra 
pakankamai draugiškumo ir 
bendradarbiavimo. Nepažinę 
vienas kito mes elgiamės „šal
tai, mandagiai“ ir nesistengia
me padėti. Ne vienas tingi pa
sukti iš kelio, kadangi pagalbos 
reikalingas žmogus jam neži
nomas, nematytas. Kartais ne
norime padėti, kartais didžiuo-

augtų ir kiltų, vis tobulėtų ir jos įtaka 
jaunimui vis didėtų. Juk į ją kreipiamos 
mokyklos akys, į ją dedama visuomenės 
viltis, jos pagalbos laukia jaunoji karta ir 
ji pati yra daug pasižadėjusi. Visi, kaip 
vienas, iš visų pusių kibkime, kad sąjun
ga vis būtų tvirtesnė ir reikšmingesnė.

Metams.
jamės, kartais nepasitikime sa
vimi, kartais nedrįstame. Bet 
visuomet pakanka turėti gerą 
širdį ir gerus norus, tada viso
kiausiais būdais galime pagel
bėti ir įsigyti draugų.

Yra skaučių ir skautų, kurie 
visuomet lankosi sueigose ir 
kuriems laikas savųjų tarpe 
maloniai prabėga. Sąžiningumą 
ir punktualumą visuomet giria
me; mes taip pat džiaugiamės, 
jei skautė ar skautas mielai 
lankosi sueigose ir smagiai pra
leidžia laiką, bet — kokia nau
da iš to skautų judėjimui? Ar 
kitiems suteikėme džiaugsmo? 
Ar jiems padėjome? Pagalvo
kime apie pereitus metus. Ar 
padėkojome draugininkei, drau
gininkui už malonią iškylą, 
linksmą sueigą? Ar pasakėme 
kelis padrąsinančius žodžius 
naujajai kandidatei? Ar rūpi
nomės, kad naujasis brolis da
lyvautų žaidime, kurio jis ne
mokėjo? Nuoširdumas dažnai 
toks reikalingas! Ką išmokome 
per pereitų metų sueigas? Kuo 
kitiems patarnavome? Kokius 
juodus debesis išsklaidėme?

Mūsų įžodis reikalauja, kad 
būtume ištikimi, mylį ir jautrūs 
ne tiktai viešai, bet ir užkuli- 
sėse!

Nors pereitais metais buvo 
nepasisekimų ir nesusipratimų, 
viską dar galima pataisyti. Nu
tarkime ne tiktai imti iš kitų, 
bet ir duoti iš savęs, save.

Mažiau asmeniškumo, dau
giau užuojautos, pagalbos, ben
dradarbiavimo! Vienas už vi
sus ir visi už vieną.

Taip pradėkime 1939 metus.
B. J.

Redakcija rūpinasi, kad ir Skautų Aidui 
1939 m. būtų laimingi. Ji, Sk. Aido pre
numeratorių ir bendradarbių padedama, 
ryžtasi daryti visa, kas padėtų Skautų 
Aidui 1939 metus turėti laimingus!

Ant. Saulaitis.

■■ 4 • SAVO JĖGĄ? SAVO GARBĘ, SAVO ŠIRDIES TROŠKIMĄ, SAVO DŽIAUGSMĄ
• , ■
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(Įžymieji įmonės

Muzikos kūrėjai
mėnesių tvarka

Sausis.
Francas Petras Šubertas: —
Kaimo mokytojo sūnus Moravi

joje. Turėjo 18 brolių ir seserų. 
Gimė Vienoje 1797 m. sausio mėn. 
31 d. ir mirė 1828 m. lapkričio 
mėn. 19 d., eidamas 32 metus. Pra
dėjo kurti būdamas 11 m. amžiaus. 
16 m. parašė savo pirmąją simfo
niją. Didžiausias dainų kompozi
torius. Parašė 600 dainų, kartais 
net 8 per dieną. Per vienerius me
tus parašė 131 kūrinių.

Garsūs kūriniai: — Simfonija C 
major. Simfonija B minor (nebaig
toji). Karinis maršas. Dainos: Kas 
yra Silvija? Avė Maria. Erlkonig.

Vasaris.
Georgas Fridrikas Haendelis: —
Kirpėjo sūnus. Gimė Halėje, 

žemutinėje Saksonijoje, 1685 m. 
vasario mėn. 23 d. Priėmė anglų 
pilietybę. Mirė, nevedęs, 1759 m. 
balandžio mėn. 14 d., eidamas 75 
metus. Palaidotas Londono West- 
minsterio vienuolyno bažnyčioje. 
Sukūrė 40 operų ir per 20 oratori
jų, iš kurių Mesiją garsiausia. Ka
ralius Jurgis II dalyvavo pirma
me koncerte, kuriame buvo gie
dota ši oratorija, ir jam Aleliuja 
choras padarė tokį įspūdį, kad jis 
ir visi dvariškiai atsistojo. Sis pa
protys Anglijoje gyvas iki šios 
dienos. Oratorija Mesiją buvo su
kurta per 23 dienas.

Garsūs kūriniai: Operos: Rod
rigas. Agripina. Muzika fortepijo
nui: Largo. Oratorijos: Mesiją. 
Juda Makabėjietis. Samsonas.

Kovas.
Johanas Sebastianas Bachas:
Gimęs 1685 m. kovo mėn. Eize- 

nache. Vedė 1707 m. ir turėjo 7 
vaikus. Po pirmosios žmonos mir
ties vedė antrą kartą 1721 m. ir tu
rėjo dar 13 vaikų. Mirė 1750 m. 
liepos mėn. 28 d. Bachas buvo gar
sus vargonininkas, sukūręs pui

kios muzikos vargonams. Apako. 
Parašė Kristaus kančias pagal šv. 
Motiejų ir šv. Joną. Kūrė bažny
tines kantatas, Velykų ir Kalėdų 
oratorijas, overtiūras, muzikos 
vargonams, preliudijas ir fugas.

Garsūs kūriniai: Vargonams: 
Preliudas E minor. Preliudas ir fu
ga G major. Fortepijonui: Tokata 
C minor.

Balandis.
Petras Čaikovskis: ■—
Gimė Votkinske, Rusijoje, 

m. balandžio mėn. 25 d. ir 
cholera 1893 m. lapkričio 
6 d. Petrapilyje. Studijavo teisę ir 
tiktai eidamas 23 metus ėmė rim
tai ’ atsidėti muzikai. Sukūrė 6 
simfonijas, 4 suitas orkestrui, 3 
koncertus fortepijonui ir 50 rusų 
liaudies dainų.

Garsūs kūriniai: Simfonijos: 
Pathetique B minor Nr. 6. Simfo
ninės poemos: Audra. Romeo ir 
Julija. Fatumas — Likimas.

1840 
mirė 
mėn.

Gegužė.
Vilhelmas Richardas Vagneris:
Gimęs Leipzige 1813 m. gęgužės 

mėn. 22 d. Jauniausias iš 9 vaikų. 
Teismo tarnautojo sūnus. Mirė 
Venecijoje 1883 m. vasario mėn. 
13 d. Vedė du kartu. Didelis Listo 
draugas; antroji žmona buvo Lis
to duktė. Sukūrė daug operų ir 
muzikos dramų. Paskutinysis dar
bas — Parcivalis.

Garsūs kūriniai: Operos: Tan- 
hauseris. Lohengrinas. Meisterzin- 
geriai. Skrendąs Olandas. Muzika 
orkestrui: Zigfrido idilė. Simfoni
ja C.

Birželis.
Robertas Šumanas:
Knygų krautuvės savininko sū

nus. Gimė 1810 m. birželio mėn. 
8 d. Saksonijoje. Mirė 1856 m. lie
pos mėn. 29 d. Ruošėsi tapti teisi
ninku, bet paskui pasišventė mu
zikai. Eksperimentuodamas susi
žeidė ranką ir negalėjo tapti pia
nistu. Vedė žinomą pianistę Kla
rą Wieckaitę. Kūrė dainas (kurių 

stilius panašus į Šuberto stilių) ir 
overtiūras ir koncertus.

Garsūs kūriniai: Simfonijos: 
Nr. 1. Pirmoji simfonija op. 38, Nr. 
2. Antroji simfonija op. 61. Dai
nos: Belzacaras. Muzika vargo
nams: Sesios fugos apie Bacho 
vardą. Fortepijonui: Humoreskas. 
Arabeskas.

Liepa.
Kristupas Gluckas: —
Gimė 1714 m. liepos mėn. 2 d. 

Reino krašte, princo Lobkovico 
dvare, kur jo tėvai tarnavo. Mirė 
1787 m. lapkričio mėn. 15 d. Mokė 
Mariją Antuanetą, vėliau tapusią 
Prancūzijos karaliene, dainuoti. 
Jos įtaka jam buvo labai maloni 
ir naudinga.

Kūrė bažnytinę muziką, operas, 
simfonijas, sonatas ir dainas.

Rugpiūtis.
Ambruazas Tomas: —
Muziko sūnus. Gimė 1811 m. 

rugpiūčio mėn. 5 d. Mece ir mirė 
1896 m. vasario mėn. 12 d. Pary
žiuje. Buvo kariškis. Vaikystėje 
mokėsi griežti smuiku ir skambin
ti pianinu.

Sukūrė kelias operas: Hamletą, 
Sielą, Milijoną. Kūrė ir kompozi
cijas teatrui (vieną aktą baladės 
Čigonės, Raimondą ir Venecijos 
karnavalą).

Rugsėjis.
Antoninas Dvorak: —
Smuklininko ir mėsininko sū

nus. Gimė 1841 m. rugsėjo mėn. 
8 d. Bohemijoje ir mirė 1904 m.
gegužės mėn. 1 d. Prahoje. Atsi
sakė nuo mėsininko amato ir grie
žė smuiku kavinėje. Sukūrė dai
nas, kamerinės muzikos ir muzi
kos orkestrui.

Garsūs kūriniai: Vaiduoklio su
žadėtinė. Stabat Mater — giesmė 
lotynų kalba apie Kryžių.

(Tęsinys 7 psl.).
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NEMUNO LEDU
Kai širdį skauda girdint
Vien aimanas aplink, 
Kada kovos verpetuos 
Pačiam jėgų pristingi

Kai į kapus lydėdams 
Kovos draugus verki, — 
Išeik tuomet į gamtą 
Ir vėl save rasi... (Lenau).

Žmonių triukšmo nuvargintą krūtinę 
apėmė ilgesys plačiųjų apsnigtų laukų. 
Norėjos pasiklausyti, kaip šiaurės vėjai 
kartais nuūžia, sniegą sukdami, ar vėl — 
kaip tyli laukai, tyli girios — kaip viskas 
aplink tyli sniego pataluose. Norėjos, kad 
ir krūtinėn ateitų šventoji tyla. Taigi, ir 
išsirengiau savęs paieškoti apsnigtuose 
laukuose, sušalusioje Nemuno vagoje.

Šitie keli žodžiai tebūna miegančio tė
vo Nemuno pasveikinimo laiškas. Tegu ji
sai, jo girios ir žmonės pasakoja savo gy
venimą, savo vargus ir džiaugsmus pirmo
mis naujų metų dienomis, tegu atidengia 
įdomias savo paslaptis ir parodo veidą ty
linčios pražilusios senutės žiemos, kuri su
kausto dainą zyliukės krūtinėj, nutildo 
čiurlenantį Nemuną, ir šaldo man nagus.

Aš daugiau rašyti nebegaliu. Šildau 
kvapu sustingusius pirštus ir lekiu tolyn.

— Džir-džar — barbia ledas, pačiūžų 
plaunamas.

Vis tolyn. Jau ir rytinių varpų aidas 
iš Alytaus bažnyčių negali manęs pavyti... 
Aušta miglota žiemos diena.

Pralekiu 10 kilometrų žemiau Alytaus 
esantį bažnytkaimį Rumbonis, Rumbonių 
dvarą (kurio keistų ir baisių istorijų čia 
nepasakosiu) ir sustoju prie dailaus pilia
kalnio.

Tai — dzūkų vadinamas

Piliupas arba Raubono kalnas.

Netoli į žemę lindo maža, skurdi tro
belė. Užsukau jon vandens atsigerti, pa
sakojimų apie tą kalną pasiklausyti.

Viduj dvokė drėgme, pelėsiais. Oras 
buvo iškvėpuotas ir troškus. Tamsiose 
kertėse, skudurais įsivyturiavę ryškėjo 
žmonių kontūrai. Prie lango senutė supo 
lopšyje verkiantį, kosintį vaiką. Jo mažas, 
liesas veidelis buvo didelių vočių suardy
tas, iškreiptas.

Prie stalo sėdėjo dar jaunas vyras — 
namų šeimininkas. Ir pasižiūrėjęs į jo 
veidą — pragertą alkoholiko veidą — aš 
supratau, kodėl tas nežmoniškas skurdas 
ir vargas, kodėl mažas vaikutis lopšelyje 
supamas vos vos bekvėpuoja.

— Jau kelis kart jam deginom žvakę, 
bet jis vis dar gyvas, — kalbėjo išvargin
tu, bejėgiu balsu motina.

Skaudžiai suvirpėjo krūtinė, tą juodą 
neviltį pamačius. Supratau, jog reiks be 
galo daug dirbti, reiks tapti šviesiu ir tau
riu žmogumi, kurs neš į gyvenimo dugną 
šviesą, laimę ir džiaugsmą. Supratau tą 
didelę mūsų, mokyklose besimokančių, at
sakomybę — atsakomybę dėl žmonių skur
do ir tamsumo, dėl Lietuvos žmonių atei
ties.

Žodis po žodžio — išsikalbėjom.
— Ką mes, prasti žmonės, apie tą kal

ną galim papasakot? Va, klebonas, moky
tojas — tie tai žino, — iš pradžių gynėsi 
šeimininkas.

Bet jo moteris, matyt, kalbesnė, paga
liau pradėjo:

— Žinot, būdavo plevoja — ant Piliupo 
ty buvus skylė. Kai trenki jon akmenu
ką, tai, sako, suskamba viduj kalno baž

nyčia... O gal gi ir tikrai ty kas apakas- 
ta?...

— Kad apkasta — tai tikrai: nebūt iš 
piliakalnio mūrai išvirtę... Tik kas ty ap
kasta — Dievai žino, — tęsia vyras. — Pir
ma, kai kasinėt buvo galima, žmonės vis
ko ant Raubono rasdavo — durklų, žiedų, 
tokių mažyčių mėlynų poteriukų, o dau
giausia tai kaulų. Dabar valdžia nelei
džia kalno kasinėt, bet ir aplink kalną 
ardami žmonės šį tą randa. Kai pernai 
išariau jau senai senai neartą dirvoną, ra
dau daug dantų, ir didelių dantų. Saky
tum jie arklio, bet ne — perdideli...

Tai kalbėdamas, nuėjo į grįčios kampą, 
iš po balkio ištraukė kelis kaulus ir pabė
rė juos ant stalo. Ilgai varčiau juos ran
kose, o šeimininkas, dzūkiškai užsidegęs, 
pasakojo:

— Mažiukų dantų daug rasdavau — ne
ėmiau, bet šitie tai tikrai įdomūs.

— Tikrai įdomūs, — pritariu.
— Tai, žinot, aš mįslinu: jei dantys — 

turi būt ir galva.
Visai sutinku su ta mintim:
— Kai galvą išarsit, būtinai ją muzie- 

jun atvežkit.
— Aš mįslinu ir pinigo už ją bus gali

ma ovaž (daug) gaut. Tai... kaip ariu, — 
pasakoja, — tai vis kaulai ir tokios moli
nės šukės; ty buvo, tur būt, kokioj karėj 
laukė virtuvė (matyt, šeimininkas nesenai 
kariuomenėj tarnavęs), tur būt, mušė tuos 
didelius gyvulius ir paskui virė puoduose. 
Dievai jį žino — ir žemė ty tep sumaišy
ta — tai smėlis, tai juoda... Mažum, ty kas 
pakasta. Gal kokių ir labai gerų dalykų...

— Eik, eik, kas ty tau gerus dalykus 
pakas?... — suabejoja moteris.

Dar kiek pakalbėję, atsisveikinam. Šei
mininkas parodo ranka, kur turi būti iš pi
liakalnio išgriūvę mūrai, ir dar ilgai lydi 
mane akimis. Paskiau pradingsta savo 
sukrypusioj lūšnelėj.

Užsilipu ant gražaus Rumbonių pilia
kalnio, apsidairau, nusileidžiu stačiu skar
džiumi į upelį, bet mūrų, apie kuriuos 
žmogus kalbėjo — niekur nerandu. Tačiau 
žiemos diena tokia trumputė, o man dar 
reikia daug kilometrų nulėkti. Tad vėl 
einu į Nemuną ir vėl čiuožiu tolyn.

Už vingio, dešiniam Nemuno krante, 
pamatau aukštą, statų piliakalnį, o kiek 
toliau besistiebiančius bažnyčios bokštus. 
Tai garsioji

Punia — kunigaikščio Margio sostinė.

Kai užlipu į krante susigūžusį miestelį 
— net savo akim netikiu: medines trobe
les praauga nematytas, dailus dviejų aukš
tų pastatas — naujoji Punios mokykla. Tai 
ir sugalvoju mokyklon užeiti ir iš mokyto
jo kelių žodelių apie piliakalnį pasiklau
syti.

Įeinu į vidų. Išbarškinu daugybę durų 
ir nieko nepešęs velkuos gatvele. Staiga į 
akis krenta nauja perdažyta iškaba: 
„Smulkių prekių krautuvė“. Pro baltus 
dažus dar permatomas senasis ne visai 
lietuviškas pavadinimas. Įeinu.

— Labas, Mauša! — sakau. — Aš taip ir 
taip... Nemunu keliauju... Renku visokius 
padavimus ir pasakojimus... Ir aš tarp 
kitko dar nepietavęs — duok pieno ir duo
nos.

Mauša pastato ant stalo puodynę sal
daus pieno ir juodos, skanios duonos. Val
gau pasigardžiuodamas ir klausiu priešais 
sėdinčios senutės, ar nežino kokių porin
gių apie Margio kalną.

— Kas geras galvas turi mažum žino, 
bet kap aš, boba, nežinau. Mažum tu ką, 
Mauša, girdėjai — pabajyk.

— Ką tu čia žinosi, kibą knygose ne
rašo? — numoja Mauša skeptiškai ranka.

— Betgi knygose gal to nėra, kas žmo
nėse pasakojama, — įsikišu.

Moterėlė pradeda įsidrąsinti:
— Tai, žinot, mano tėvas bajino... Ne, 

ne tėvas, bet, Dieve duok dangų, motka 
bajino... (Mūsų vaikutai, tai vistiek su- 
spiaudo — nevierina, sako pasakos...). Tai, 
Dieve duok dangų, motka bajino, kad ty, 
Margio kalno viršūnėj, ant to daikto, ką 
kryžius stovėjo, va, tokia skylė buvo, kap 
šita kuburka, — tai sakydama moterėlė 
kilstelėjo skardinę banbonkių dėžę. — O 
prieg mano pomiecies, tai dar buvo sky
lutė, va, šitokia, va, — kalba senutė abi 
rankas sudėjus saujon, — šatra lindo... 
Tai mano motka, Dieve duok dangų, baji
no, kad to Žūsino, žinai, Mauša, ne to, ką 
palei kalną, bet ano nabašnyko Igno Žū
sino tėvo, o tėvo diedas...

— Oho, — sukluso Mauša.
— Tai... jo tėvo, o tėvo, o tėvo... Tai 

kap čia bus? Aha — tai jo tėvo, o tėvo, 
o tėvo tėvas, tai buvo toks atvožnas ber
nas. Tai prieg jo ta skylė buvo, ką žmo
gus lindo. Tai ėmė ir tą Žūsiną vadžiom 
į tą skylę įleido. Sako: jei ką pamatysi, 
truktelk už vadžių. Tai ilgai leido Žūsiną. 
Pačion kalno gilumon. Nors ir atvožnas 
bernas buvo, bet vistiek baisu... Ir kai 
dugną pasiekė, jis mato — gražus pakajus, 
viduryj stalas, ant to stalo žvakė, ant pa- 
dlagės šuniukas sėdi. Tik aš gerai nepa
sakysiu — ar juodas, ar baltas. Aš sakau
— juodas, mano diedas — baltas. Nežnau, 
mažum ir jo prauda. Tai... ant padlagės 
šuniukas, o prie stalo pana sėdi ir į kny
gą rašo... Ji ty skradžiais žemę su paka- 
jais nuvėjo... — Valandėlei senutė nutyla 
pailsėti.

Ją pradeda imti abejonės:
— Bet klausyk, Mauša, jei ty būt paka- 

jai, tai, kai pavasarį Punelės upelis Mar- 
gerį iš apačios pagraužia ir kai slankius 
žemyn nuvirsta, sakau, išvirstų kur iš že
mės rūstas, ar mūrai.

— Nu, jei kur labai giliai tie pakajai 
nuvėjo — neišvirs, — ginčinas Mauša, pil
damas man stiklinėn dar pieno.

Moterėlė, kiek lukterėjus, iš naujo pra
deda:

— Tai jau vėl statys kryžių ant to 
daikto, ką anksčiau buvo.

— Tik kryžių... — ne taip mano Mauša.
— Dar valdžia strais ir strais, — jo žo
džiuose skamba entuziastiška gaida, — šį
met iki Margirio vieškelį davedė.

— Bet ty ant viršaus, ant tos kaktelės, 
tai tik kryžių statys, — nepasiduoda senu
kė. — Ir nežinau, ko čia visi in Margirį 
tik plaukia? Mačiau Vilniaus kalną — man 
būt ciekavesnis...

— O man jokio ciekavumo nėr. Ot 
Kaune — tai nors kalnai: ir su laiptais ir 
su gražiais budinkais.

Valandėlę visi tylėjom. Rainas katinas 
pasižiūrėjo iš pasalų ir ėmė slinkt stalu 
duonos.

— Škic, — nuvijo Mauša.
— Žmonės bajina, kad kartą nevaga 

buvo prisisapnavę kunigui, kad ateitų ant 
to daikto, ką kryžius stovėjo, žinai, Mau
ša, ir ty mišias atlaikytų. Tai ta pana su 
pakajais ir su viskuom iškils in viršų. Tik, 
kad nieko nepamirštų su savim pasiimt! 
Kunigas nuvėjo, atlaikė mišias, tik ėmė ir
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krapylą namuose užmiršo. Taip ir pasi
liko užkeikta pana Margio kalne.

Visi klausėmės. Susimąstęs Mauša glos
tė savo ilgą barzdą, atėjus jo žmona atsi
sėdo su siuviniu rankoje lovos pakraštyje, 
o aš rašiau — nežmoniškai greit rašiau se
nutės žodžius.

— O mūs Vincukas nevierina. Sako, 
jei tiesa, būtų knygose parašyta. Bet ar 
mūs prodiedžiai būt tokie kvaili ir bajytų, 
kap nebuvo? — užbaigia pasakotoja.

— Vis, jei dzvanina — tai ar šventė, ar 
nebašnykas, — įsikiša nusijuokdama Mau- 
šos žmona.

— Nebus dūmų be ugnies, — pratariu 
ir aš.

Dabar padeda į šalį rankdarbį Maušos 
žmona ir gražiai lietuviškai pradeda:

— Ir mes nuog amžių čia gyvenam. 
Tai bobutė mums pasakodavo, koki ker- 
mošiai čia būdavo, koki karai... kur ir 
kaip jie pasibaigdavo. Pasakodavo mums, 
kaip badai ir marai buvo. Ir kai ji bajin- 
davo, tai mes, būdavo, verkiam. Dar vi
sai mažos tada buvom. „Vaikai, vaikai, 
— sakydavo, — nemeskit duonos, tai bran
gus dalykas!“ Bobutė pasakojo, kaip žmo
nės samanas ir šakneles valgė, kaip išba
dėję šunes staugdavo. Jie staugdavo taip 
baisiai ir gūdžiai, kad žmonės sakė — šu
nes staugdami Dievą permaldavo.

— O aš tavo bobutės neatmenu... — įsi
kišo moterėlė.

— Smarki buvo bobutė. Sena jau ir vi
sai žila. Bet siuva, būdavo, be akuliorių. 
Jei kas paklausia jos, kiek jums metų, ji 
sako — šešiolika — ir juokiasi. Buvo svei
ka, raudona ir nei vienas dantis nebuvo 
iškritęs.

Aš klausiau visų šitų žodžių, žvelgiau į 
žmonių veidus ir jie man atrodė tokie 
geraširdiški. Man rodos, kad kartais, jiems 
bepasakojant, veiduose atsišviesdavo jų tas 
tyras gerumas, ta dvasinė inteligencija, 
kurią ne kartą matydavau senos, nemoky
tos bobutės veide, ir kurią kartais taip 
sunku būdavo surasti miesto žmonėse...

Sieninis laikrodis išmušė 12. Atsilygi
nęs už maistą ir atsisveikinęs, užlipau dar 
ant Margio kalno. Bedūmojant apie gra
žias senovės dienas, atėjo mintin sena, už
silikusi dzūkiška daina, kurioj apdainuo
jami Pilėnų karžygiai ir narsusis jų kuni
gaikštis:

— Už ąžuolą Margis yra stipresnis
Ir už perkūną kirvis jo baisesnis...
Ilgai svajoti negalėjau. Prieš mane, 

kiek akys užmatė, driekėsi apšarmojęs se- 
nasai Punios šilas. Mano kelias — Nemu
nas — dabar nusirietė

Punios šilo pakraščiais.

Punios šilą, viso 2.960 ha, apsuka Ne
munas iš trijų pusių, darydamas 20 km 
kilpą, kurią sausumos keliu nukirtus būtų 
tik l'/z kilometro. Pagunda didelė, tačiau 
ir ledas šito pakraščiais visai neblogas, tad 
pasirenku pirmąjį kelią.

Pralenkiu būrį mažų vaikų. Jie čiuo
žia namų darbo pačiūžom, viena koja pa- 
sispirdami.

— Ar nenuneš jūsų vilkas? — šūkteliu 
pračiuoždamas.

— Ne, dabar šile nėra vilkų... — atšau
kia pasilikę pipirai. Pakyla iš properšos 
išgąsdintas būrelis ančių ir trikampiu nu
skrenda pirmyn. Jos ilgai laikysis Nemu
ne, kol liks nors vienas neužšalęs vandens 
plotelis. Jų seserys dabar gal braido Mo
zūrų ar Prūsijos balose, o jos jau, tur būt. 
šią žiemą neišskris į pietus.

Apšalęs Punios šilas tyliai šnera. Mie
ga jame seni, seni ąžuolai, aukščiausia 
Lietuvoje eglė, svyra į Nemuną karklai, 
o kažkur šilo viduryj, giliai žemėj dega 
per prancūzmečius pakastos trys dėžės pi

įmones
(Tęsinys iš 5 psi.). 

Spalis.
Francas Listas: —
Gimė Vengrijoje 1811 m. spa

lio mėn. 22 d. Persišaldęs mirė 
Baireute 1886 m. liepos mėn. 31 d. 
Šumano ir Vagnerio draugas. Tu
rėjo sūnų ir 3 dukteris. Tapo gar
siausias pianistas pasaulyje. Tu
rėjo palinkimą tapti dvasiškiu.

Garsūs kūriniai: Fortepijonui: 
Concerto Pathetique. Meilės Sap
nas. Operos: Šv. Elžbieta. Orkes
trui: Vengrų rapsodija. 12 simfo
ninių poemų.

Lapkritis.
Antanas Rubinšteinas: —
Žydo pirklio sūnus. Gimė 1894 

m. lapkričio mėn. 20 d. Įsteigė 
muzikos konservatoriją Petrapily-

nigų. Daug kas jų ieškojo. Prieš karą 
net inžinieriai buvo atvažiavę, tačiau ne
rado. O žmonės dar ir dabar vidurvasario 
naktimis matę tuos degančius pinigus.

Dideliu ratu apsukau Punios šilą. Juo 
toliau, juo sunkiau buvo nuslysti kiekvie
ną kilometrą. Pradėjo temti. Trumpa 
žiemos diena jau ėjo į pabaigą. Iš šilo 
atbėgo kiškis ir nušokavo skersai kelią. 
Kažko nejauku pasidarė, kad tik eketėn 
neįlėkčiau.

Šilas pasibaigė. Pralėkiau pro Marge- 
ravos kaimą, kurio laukuose stovi pilia
kalnis, Margio Raktu vadinamas. Apie jį 
pasakojama, kad jisai požemiais su Rau- 
bono ir Punios piliakalniais sujungtas bu
vęs ir tam pačiam kunigaikščiui Margiui 
priklausęs.

Prie Balbieriškio jau visai sutemo. Ta
da nusiėmiau pačiūžas, perėjau į plentą ir 
lėtai, išvargęs ėmiau žengti Prienų pusėn. 
Į Prienus dar 15 kilometrų. Laukuose 
pūtė šaltas vėjas, bailiai blykčiojo tolumoj 
šviesūs taškeliai — sodybų langaij Didelė 
juoda, kaip mūras, Prienų giria pastojo 
man kelią. Kai jon įėjau, joks vėjas ne
galėjo manęs pasiekti, tačiau jau daugiau 
nebemačiau tų ramių, draugiškų žiburių. 
Girioj paslaptingai gaudė ėgliai, niūrūs ir 
juodi šešėliai užkrito klaikiąsias daubas ir 
revus.

Ir kaip tik šią nykią valandą prisimi
niau istorijas apie

Prienų vagis.

Visoj Dzūkijoj jie buvo pragarsėję. Dar 
ir dabar kartais išgirsi dzūką sakant:

— O, tai neprasto vagies darbas... Tai 
Prienų vagis!

Nors jaunimas dabar gal ir nežino, ko
dėl taip sakoma. Jau kelios dešimtys me
tų praėjo nuo to laiko, kai Prienų vagių 
gauja siautė plačioj apylinkėj. Net ir to
limiausiuose kaimuose įsilauždavo jie į 
tvartus ir išsivesdavo arklius, ne po vieną, 
ar du, bet visus — tris, keturis. Jauni 
dzūkeliai turėdavo naktimis budėti prie 
arklių. O vagys savo grobį nusivesdavo 
į Prienų girią, kuri tais laikais dar dides
nė buvusi. Šituose revuose, pro kuriuos 
kaip tik ėjau, jie ir laikydavo pavogtuo
sius arklius. Rusų žandarai, nors ir labai 
stengėsi, niekaip negalėjo jų pagauti, nes 
jie ir patys gal buvo tų vagių globėjai.

Ėjau iš lėto tolyn, o pagalvojus apie 

je. Žinomas, kaip didžiausias pia
nistas, išskyrus Listą. Sukūrė 6 
daineles rusiškomis temomis ir 
vieno akto šventąją operą Babe
lio bokštas.

Garsūs kūriniai: Pianinui: Ta
rantela. Operos: Demonas.

Gruodis.
Liudvigas van Bethovenas: —
Tiksli gimimo data nežinoma, 

bet manoma, kad gimė 1770 m. 
gruodžio mėn. 18 d. Bonoje prie 
Reino. Mirė 1827 m. kovo mėn. 
26 d. Buvo nevedęs. Kūrė varia
cijas dar būdamas 10 metų am
žiaus ir išleido pirmąsias tris so
natas būdamas tik 13 metų.

Garsūs kūriniai: Orkestrui: 9 
simfonijos. 12 menuetų. Operos: 
Fidelio. Oratorijos: Tl/yvų darže
ly. Fortepijonui: Mėnesienos so
nata. Kr.

vagis, nejauku rados. Giria, rodos, tyliai 
ir slaptingai šnabždėjo gūdžias vagių pa
sakas. Pagaliau ji pasibaigė, ir toli nu
švito Prienų žiburiai. Lyg linksmiau pa
sidarė:

Kur aš nukeliausiu,
Nakvynėlę gausiu, — dainavau.
Tačiau miestą pasiekiau jau visai nu

silesęs. Pas žmogų užmigau. Užmigau 
kietai, kaip tik galima miegoti po vienuo
likos valandų neįprasto darbo. Miegojau 
lokio miegu, nieks negalėtų manęs paža
dinti. O už lango sušalę laukai ir Ne
muno vaga.

Oi pūtė, pūtė 
Šiaurys vėjelis, 
Oi krito, krito 
Baltas sniegelis.

*
Kai anksti rytą pabudau, viskas buvo 

pridengta lengvu naujo sniego sluoksniu. 
Vėjas jį supūsdavo į pusnis, į kopas, ku
rios ledu keliavo vis tolyn. Vėjo pakeltas 
aštrus sniegas kapojo veidą, lindo į akis. 
Ilgai stūmiausi Nemunu. Jei vakar į va
landą nulėkdavau aštuonis kilometrus, tai 
šiandien nei pusės to nepadariau. Greitis 
visiškai sumažėjo. Pagaliau neiškenčiau 
— nusiėmiau pačiūžas ir nuklampojau ap
snigta vaga

į Birštoną.

Buvau alkanas. Tačiau Birštonas da
bar, žiemą, atrodė visiškai išmiręs ir, kas 
liūdniausia, Cvekienės kepyklą radau už
darytą.

Svyrančių beržų alėja nuėjau į Vytau
to kalną. Nečiulbėjo dabar lakštingalos — 
buvo tyku, tyku. Tik vėjas garbanojo se
nas egles, iš kurių pasigirsdavo nedrąsūs 
sniegenų balseliai. Ne vasarotojai laipio
jo dabar į Vytauto kalną. Takelyj, snie
ge buvo aiškiai atspausta laputės pėdsakų 
eilė. O pačioj viršūnėj, ant suolelio dar 
lietus ir sniegas visai nenudildė pieštuku 
parašytų žodžių. Tai buvo žodžiai, kurie, 
lyg užmirštųjų vasaros žiedų kvapas, atėjo 
į krūtinę. Ir rodės, kelionės nuovargis, šal
tis ir alkis padarė tai, kad krūtinėj pasi
darė taip gera, taip ramu, kad ji šituos 
nuostabius žodžius pajautė ir suprato:

Mano siela yra aidas, 
Kurs iš grožio pradžią ima, 
Grožiu spindi Dievo veidas, 
Grožis puošia prigimimą“.

S. J.

ŽMOGUI, ŽMOGAUS MEILĖ DIEVUI — TOKS MANO PASIRYŽIMAS.
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S K A UTY B Ė

SKAUTYBĖ ŠIANDIEN.

Rusijoje skautybė uždrausta nuo revoliucijos 
laikų, vėliau ji buvo uždrausta Italijoje, prieš kele
rius metus — Vokietijoje ir praeitais metais Austri
joje ir Sudetuose. Todėl mes negalime nepastebėti, 
kad geografinės skautiškojo pasaulio ribos siaurėja, 
nors ir skautų ir skaučių skaičius nuolat auga. Lais
vo noro skautybė ir valstybinis totalizmas kai kur 
nesuderinami, todėl visiškai logiška, kad totalistinių 
valstybių vadai stengiasi suponuoti judėjimą, kuris 
lavina jaunuomenę savarankiškai galvoti ir reikšti 
savo individualinę sąmonę. Deja, mes nieko kito ne
galime padaryti, kaip gailėtis šių įvykių ir reikšti 
užuojautą tiems, kuriems nebeleidžiama praktikuoti 
skautybės. Tuo pačiu laiku turime saugotis, kad 
patys nepamirštume ketvirtojo įstato: mes vis dėlto 
galime jausti, kad mergaitės ir berniukai, kuriuos 
tas liečia, reikalingi mūsų draugiškumo ir atjauti
mo. Mes nenorime, kad jie jaustųsi nustoję mūsų 
pagarbos dėl vyresniųjų žodžių ir veiksmų.

Sekdami dideles totalistines valstybes, keletas 
mažesnių kraštų įsteigė arba jiems gresia pavojus 
įsteigti priverstinas arba pusiau priverstinas jauni
mo organizacijas, kurios naudojasi, daugely atvejų, 
skautiškais principais ir metodais. Šiuo atveju teko 
šiek tiek stebėti šiuos reiškinius, ir galima tvirtinti, 
kad šiems kraštams gresia pavojus miške nematyti 
medžių. Galima įvertinti jų sunkumus ir baimę, bet 
šie nesumažės, jei jaunuomenė bus surikiuota po 
vienu ženklu: vienintelis būdas sunkumams ir bai
mei sumažinti yra lavinti berniukus ir mergaites 
kaip individus, pasiruošusius užimti tuščius tarpus 
ir veikti savo iniciatyva, kai paliekami vieni. Skau
tybė yra geriausia lavinimo priemonė norint atsiekti 
šį tikslą.

Taigi, skautybė šiais laikais aiškiau, kaip kada 
nors prieš tai pasisako už atskiro žmogaus sielos 
laisvę.

Mes turime eiti su laiku, bet ne būtinai tuo pa
čiu šablonu. Jei būtų einama kitais keliais, reikėtų 
atiduoti visa, kas brangiausia ir būdingiausia ir 
kuo skautybė pasauliui labiausiai nusipelnė.

Nieko nėra statiško gamtoje, ir skautybė nėra 
išimtis šiai taisyklei. Jos gyvavimo laikotarpis, 
matuojant istorijos taisyklėmis, gal neilgas, bet tai 
yra laikotarpis, pergyvenęs nepaprastus pakeitimus.

Sunku suprasti kai kuriems iš mūsų, kad aplin
ka, kurioje šių laikų jaunuomenė gyvena, ir jaunų
jų pažiūros visiškai kitokios, kaip jų pirmtakūnų

Jie domisi 
skautiška 
spauda.

Fot.
E. Ševelinskaitė 
(Sk. Aido 
foto konk.).

prieš 30 metų. Skautybė turi lenktyniuoti su mo
derniais išradimais, su radiju, kinu ir pan.; jos me
todai, kurie buvo nauji ir žavūs, visur perimti; įvai
rios kitos organizacijos paskolino tai šį, tai tą iš 
mūsų auklėjimo sistemos.

Jei skautybė nesugebėtų sėkmingai konkuruoti 
su visokiais šių laikų interesais, ji turėtų nustoti sa
varankiškumo ir nykti. Faktas, kad daugybė skau- 
tų-čių ir vadų įstoja į mūsų organizaciją ir išstoja 
prieš tai, kaip jų skautiškasis kelias užbaigtas, at
rodo, yra įrodymas, kad mūsų vadovavimas neina 
žingsnis į žingsnį su permainomis ir progresu.

Bet nepadarykime didelės klaidos: neišsivaiz
duokime, kad būti šių laikų moderniu žmogum reiš
kia išmesti išmėgintus metodus ir sveikas idėjas; 
toli gražu: galime tiktai padaryti išvadą, kad šie me
todai ir idėjos turi būti naujai atkurti, kad būtų to
kie pat gyvi, kokie buvo praeityje. Skautybės pa
galba ir pagrindas būdui lavinti tebėra sveiki.

Kas mums reikia daryti — ir kas mūsų pareiga 
daryti — yra išdėstyti skautybę kaip žaidimą ir nuo
tykį ir suprasti, kad viskas daroma jaunuomenei, ir 
jos pažiūros turi pirmauti.

Skautybė, gal, kaip niekad iki šiol, reikalauja 
entuziazmo ir žinių. Kiekvieno skautininko-ės, kiek
vieno skautų-člų vado-ovės pareiga yra patraukti ir 
laikyti skautą-ę savo skautybės supratimo gaivumu. 
Tas skautybės supratimas turi eiti drauge su moder
niomis mintimis ir sąlygomis ir turi jas visuomet 
turėti galvoje, kad skautas būtų pasiruošęs užimti 
savo vietą šių laikų pasaulyje ir ne tame pasaulyje, 
apie kurį kalba istorijos puslapiai. Niekas iš mūsų 
negali sau leisti sustoti ir praleisti pažangos bangas 
pro save.

■ ■ 8 ©

Tikrąją skautybę pažinsite knygose

Skautybė Mergaitėms
ir

Skautybė Berniukams
GERA KNYGA GERIAU, KAIP BET KOKS DRAUGAS: ĮSIGYK GERĄ KNYGĄ.
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stud, skautė K. Skipitytė.Skyrių tvarko —

S&seVjas V.cuJ.is svoiJdnbnoLS
BRANGIOS SESĖS,

Palydėjusios vėl į praeitį vienus metus, įžengė
me į Naujuosius Metus. Ta proga, širdingai sveikin
dama mielas jaunesniąsias seses ir vadoves, dėkoju 
už didelį pereitais metais nuveiktą darbą besiren
giant Tautinei Jubiliejinei Stovyklai ir pačioje sto
vykloje. Kaip kiekvienas pasišventimas, pasiryži
mas gyvenime nelieka be atpildo, taip ir Jūsų, bran
giosios sesės, pastangos tapo gražiai įvertintos mūsų 
organizacijos Šefo Respublikos Prezidento Antano 
Smetonos, mūsų Vyriausybės, visuomenės ir aplan
kiusių mūsų stovyklą viešnių.

1939 metus pradėdamos, ryžkimės Dievui, Tėvy
nei ir Artimui tarnaudamos UGDYTI PIRMIAUSIAI 
KIEKVIENA SAVYJE GERĄ VALIĄ, bendraudamos 
paskirai tarpusavyje, bendraudamos ir dirbdamos 
skiltyje, draugovėje, tunte. Gera valia, kaip saulė, 
nuskaidrina visus mūsų sielos, proto ir širdies su
klupimus, parodo tikruosius kelius mums bekeliau
jant į užsibrėžtą tikslą.

UGDYKIME SAVYJE PATVARUMĄ VISUOSE 
DARBUOSE. Yra visoms mums aišku, kad ne visa, 
kas tenka pradėti veikti, malonu ligi galo ištesėti. 
Atsirandančios kliūtys dažnai padaro sunkiai įgy
vendinamą mūsų užsimojimą gerai atlikti kokį už
davinį ligi galo. Tačiau, tvirtai tikėdamos, kad kiek
vienas darbo, pasižadėjimo ištesėjimas suteikia 
mums ir didelio džiaugsmo, pasitenkinimo, mes 
stengsimės tapti vis patvaresnės.

SESERIŠKA MEILĖ TEPAVERGIA MUSU ŠIR
DIS KUPINAI. Mūsų visas auklėjimasis, visas moks
las būti naudingai ir tarnauti kitiems statomas ant 
seseriškos meilės pagrindo. Mylėdamos savo sesę,

GERO VĖJO!
VISOMS JŪRŲ SKAUTĖMS-AMS
NAUJAISIAIS 1939 METAIS.

Alytaus Jūrų skaučių Aktinijos laivas.

Vyr. sktn. K. Žilinskienė, 
skaučių seserijos vadė.

mes pasakome jai kad ir nemalonią tiesą, mylėdamos 
įspėjame ją, mylėdamos jai sakome. Neužsigauna- 
me, kai mus papeikia, nepavydime, kad kitai geriau 
sekasi kas nuveikti, įširdusios greit atsileidžiame.

Tad šiais metais visos tvirtai RYŽTAMĖS BŪTI 
GEROS VALIOS, KUPINOS PATVARUMO IR SE
SERIŠKOS MEILĖS.

Ugdydamos šiuos privalumus kiekviena savyje, 
padarysime geros valios, patvarią, kupiną seseriškos 
meilės ir skiltį, draugovę bei tuntą, o tuo pačiu ir 
visą Skaučių Seseriją.

Mūsų Seserija, tai tūkstančiai lietuvaičių, ku
rios, pasiryžusios tobulintis, ugdo gerovę brangioje 
mūsų Tėvynėje Lietuvoje.

Vyr. sktn. K. ŽILINSKIENĖ, 
Seserijos Vadė.

1939 m. Skautų Aido konkursas
Skautų Aido redakcija skelbia skaučių rašinių konkursą:
1. konkurse gali dalyvauti kiekviena skautė ir kandidatė, 

Skautų Aido skaitytoja, ne vyresnė, kaip 20 metų;
2. konkurso rašinys gali būti: apysakaitė, novelė, (kelionės, 

stovyklos, iškylos ar k.) aprašymas arba kitas panašus rašinys;
3. konkursui skirtas rašinys turi turėti ne daugiau, kaip 

3.000 žodžių; turi būti aiškia rašysena parašytas vienoje lapo 
pusėje, ir turi turėti autorės slapyvardę;

4. konkurso terminas 1939.HI.1; ligi tos dienos turi būti

1 HL (skaučių rašinių konkursas)

rašinys išsiųstas redakcijai; rašinį siunčiant, atskirame vokelyje 
įdėti raštelį, kuriame turi būti užrašyta autorės pavardė, var
das, gimimo data (metai, mėnuo ir diena) ir gyvenamosios vie
tos adresas; vokelis turi būti užlipdytas ir ant jo užrašytas ra
šinio pavadinimas ir autorės slapyvardė; prie rašinio gali būti 
pridėta rašinį liečiančių fotografijų, brėžinėlių ir k.;

5. bus premijuoti trys geriausi rašiniai, jie ir jų autorių fo
tografijos ir biografijos įdėtos Skautų Aide; redakcijos nuožiūra, 
galės būti premijuota ir daugiau rašinių; ta pati autorė gali 
siųsti kelius rašinius, bet premijuotas tebus vienas.

PAŽINK SKAUTYBĘ, GYVENK PAGAL SKAUČIŲ ĮSTATUS IR KASDIEN PADARYK GERĄ DARBELĮ. • 9 ■■
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RŪPINKIS SAVO PLAUKAIS.
Plaukai jau senovėje buvo laikomi 

mergaitės papuošalu ir, nors susišukavi- 
mas, plaukų ilgumas ir t. t. ir yra žmonių 
skonio dalykas, sveiki, blizgą plaukai ir 
šiais laikais visų mėgiami.

Pats svarbiausias dalykas, kaip ir vi
sose kitose srityse, kur rūpinamasi kūno 
grožiu, yra švara. Vos pastebėjus, kad 
plaukai nebešvarūs, išplauk juos. Taisyk
lė, su kuria, gal, ir ne visos sesės norės 
sutikti, yra, kad ne per sausi plaukai plau
nami kas dvi savaites arba net kas 10 
dienų.

Be to, labai svarbu turėti šepetį, nors 
plaukai ir būtų trumpi (šiais laikais daž
nai galvojama, kad menkų, kišeninių šu
kučių pakanka!). Labai rūpestingi žmonės 
— ir, gal, turtingesni už mus? — turi du 
šepečiu, kurių vieną plauna, kol antras 
vartojamas. Kietoki šepečiai geresni už 
minkštus, nes jie geriau masažuoja. Iš
plovus šiltame vandenyje, juos reikia per
plauti šaltu, kad liktų kieti. Šepečiai džio
vinami ore, bet jokiu būdu ne prieš ugnį 
arba ant krosnies.

Neimk aštrių šukų, taip pat ir labai 
tankių (be abejo, pleiskanoms iššukuoti 
turėsi mažas, tankias šukutes), kad nesu- 
žeistumei galvos odos.

Plaukai niekuomet nėra per daug daž
nai šukuojami — „šepetuojami“. Mūsų se
nelės, gal būt, ne labai perdėjo, reikalau
damos, kad plaukai būtų kasdien 100 kar
tų perbraukti šepečiu. Tuo būdu iššukuo
jamos dulkės ir pleiskanos, pagyvinama 
kraujo cirkuliacija ir plaukams teikiamas 
blizgėjimas.

Turėdama laisvo laiko, masažuok plau
kų šaknis pirštų galais. Masažuok apskri
tais judesiais. Net plaukų pešiojimas svei
kas, nors nepatariu paskelbti šią naujieną 
savo brangiųjų broliukų tarpe!

Sveika vaikščioti be kepuraitės ar skry
bėlės, bet uždėjus ją pažiūrėk, ar jos pa
mušalas švarus. Kokia nauda iš to, jei daž
nai plausi ir šukuosi plaukus, o paskui 
uždėsi nešvarią kepuraitę ar skrybėlę!

Prieš plaudama plaukus iššukuok juos 
smulkiom šukutėm ir gerokai „iššepe-

Vaikų auklėjimas
Auklės: Vargas su mūsų vaikais! 
Vaikai: Vargas su mūsų auklėmis!
VISKAS TURI DVI PUSES.

Viena pusė.
Auklė pati sau:
— Koks biaurus vaikas! Kaip galima 

dirbti, jei jis nuolat verkia ir trukdo? Už 
penkių minučių vėl turėsiu pas ją išbėgti. 
Ji šiandien nepakenčiama. Pereitą pirma
dienį buvo tas pat. Reikėjo skalbti ir virti 
pietus dviem dienom, o ji jokiu būdu ne
norėjo sėdėti vežimėlyje. Nenori žaisti, 
mėto savo pirštines, nusiima kepuraitę. 
Visą laiką nerami, o kartais ji gali būti 
angeliukas. Bet vos tik pradedi dirbti ir 
neturi laiko, vaikas neramus. Nebaigiau 
lovų kloti ir jau reikėjo rūpintis pie
tumis.

Štai, jau ir vanduo verda, o daržovės 
nenuskustos. O po piet ateis dvi viešnios, 
ir reikės Marytę aprengti gražiausiais dra
bužiais. Viena suknelės rankovytės siūlė 
sprogusi; reikės susiūti... Vėl ji bliauna! 
Šventoji kantrybe...

Be abejo, labai vargina, kai vaikas trukdo dirbti, bet vis dėlto viskas turi dvi 
puses. Kaip jums patiktų, jei pasodintų jus vežime ir lieptų ramiai sėdėti, tuo tarpu 
kai kiti laksto ir kažką ruošia?

Vaikai labai jautrūs juos supančiai aplinkai ir tuojau „užuodžia“, jei kas nors 
įdomaus vyksta. Kaip ir mes visos — jiems nesmagu būti paliktiems nuošalyje, jei jie 
sveiki ir gabūs padarėliai.

Jei vaikams leidžiama dalyvauti įvykiuose ir, tiesą pasakius, visa, kas sužadina 
veiklumą, jiems įdomu, jie dažniausiai elgsis ko geriausiai ir mažai trukdys. Šiuo atveju, 
pavyzdžiui, auklė galėjo pasukti vežimėlį, kad Marytė matytų, ką ji veikia. Vaikai, kaip 
ir naminiai gyvuliukai, mėgsta kompaniją. Jiems smagu, kol jie mato žmogų einant 
ir išeinant.

Marytė, tur būt, ko gražiausiai sėdės vežimėlyje, jei auklė retkarčiais dulkins sku
durą, išėjusi į kiemą, arba iškabins baltinius vėjyje, arba kas nors atsilankys su reikalais.

Paaugusi Marytė norės šluostyti dulkes, valyti blizgančius daiktus arba krauti 
knygas atgal į lentyną. Net ir maži berniukai mielai dirba tokius darbus. Nors atrodo, 
kad vaikiškas darbas mažai naudingas ir lėtas, vis dėlto reikia jiems leisti dalyvauti 
namų ruošoje. Kol jie maži, sakysime, ramybės dėlei, o paskui, kad išaugtų mums pa- 
gelbininkai.

Ir reikia atminti, kad Marytė nekalta, jei auklė skuba ir karščiuojasi. Taip pat
ne ji pakvietė ir svečius, ir dar tokią dieną, kada reikia atlikti daugybę darbų!

Puikiai suprantu, ką reiškia prižiūrėti du vaikus ir dar turėti įvairių kitų rūpesčių. 
Bet kaip aš gėdijausi, kai vieną kartą, netekusi kantrybės ir privertusi mažą pilietį 
verkti, švelnios, šiltos rankutės apkabino mano kaklą ir balselis sušnibždėjo: „Aš tave 
myliu“.

Kiekvienas dalykas turi dvi puses, teisybė? M.

čiuok“. Nėra reikalo pirkti visokių šam
pūnų — plaukams plauti miltelių, — jei 
turi gero muilo. Priskusk jo į karštą van
denį ir, jei nori, paplak, kol atsiras putų. 
Jei nori būti labai prašmatni, gali pridėti 
arbatos šaukštelį glicerino ir net tiek pat 
odekolono.

Lietaus vanduo geresnis už paprastą, ir 
vasarą labai sveika džiovinti plaukus lau
ke, saulėje, žinoma, iš anksto pertrynus 
juos minkštu rankšluosčiu.

Nepamiršk, kad labai svarbu plaukus 
rūpestingai išskalauti, kad neliktų jokio 
muilo. Keli lašai acto arba pusė išspausto 
citrino suminkština vandenį ir plaukus ir 
duoda jiems blizgėjimą.

Antroji pusė.
Marytė vežimėlyje:
— Kas auklei šįryt? Ką ji galvoja? Ar 

aš turiu sėdėti vienoje vietoje ir visą laiką 
žiūrėti į tą patį vaizdą? Be to, dar nepato
giai sėdžiu, negaliu ištiesti savo kojų kaip 
reikiant. Bet ji apie tai negalvoja.

Ką ji dirba? Girdžiu ją vaikščiojant, pi
lant vandenį ir kitais būdais linksminantis. 
O aš čia turiu nuobodžiauti! Kokios neti
kusios pirštinės! Nieko negaliu laikyti 
pirštiniuotomis rankomis. Šalin, pirštines! 
Šalin, žaisliuke! Šalin, kepuraite, nes ku
teni man sprandą. Uaaaa!

Ji buvo ir nuėjo. Kokia ji pikta. Kodėl? 
Ji man dar smarkiau uždėjo kepuraitę ir 
užmovė kvailas pirštines. Vis vien jų ne
pakęsiu.

Kaip nuobodu! Šis medis man be galo 
įkyrėjo. Nei paukščių, nei gyvuliukų. Jau
čiuosi apleista. Uaaaa!

Sausų plaukų nereikia dažnai plauti. 
Kas 2 savaiti yra dažniausia. Prieš plau
dama sausus plaukus, įtrink į jų šaknis 
šilto aliejaus — tuo būdu išgydysi save. 
Aprišk galvą rankšluosčiu, kad aliejus ga
lėtų įsisunkti, ir po kiek laiko išplauk 
plaukus paprastu būdu.

Labai riebūs plaukai dažnai plaunami, 
„šepečiuojami“ ir masažuojami. Tuo būdu 
ir tas trūkumas po kiek laiko išnyks.

Jei mėgsti labai lygią šukuoseną, gali 
perbraukti plaukus gabaliuku šilko arba 
aksomo, ir tavo plaukai dar labiau blizgės. 
Bet vis tiek, kaip šukuotumeis, visais at
vejais rūpinkis savo plaukais, jų švara, 
sveikata ir grožiu. P. S.
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^ėlių priežiūra
Vasarą niekuomet nereikia kirpti gėlių 

karštoje saulėje. Geriausia tai daryti 
anksti rytą. Laužti, arba, teisingiau pasa
kius, plėšti vargšes gėles arba šakeles ne
kultūringa. Jos kerpamos žirklaitėmis arba 
plaunamos peiliu. Juk nesunku, einant į 
darželį, pasiimti vieną arba kitą įrankį.

Chrizantemos nakčiai giliai įstatomos į 
vandenį, o rožes reiktų aplenkti šlapiu 

laikraščiu.

Nuplautos gėlės įstatomos į didelį indą, 
pilną vandens, kad gerokai prisisunktų 
drėgmės. Tame inde jos paliekamos kelias 
valandas. Gavusi pirktų gėlių, perplauk 
raiščius ir taip pat įmerk į didelį indą. 
Tik po to suskirstyk gėles į įvairias vazas 
arba dubenėlius. Nupiauk visus lapelius, 
kuriuos vanduo apsemia, nes jie greit pra
deda pūti ir nemaloniu būdu apie tai pra
neša esantiems kambaryje žmonėms. Nu
piauk taip pat ir atžalas, augančias iš to 
paties stiebelio, kaip žiedas, nes jos be rei
kalo atitraukia nuo jo drėgmę. Žinoma, 
atžalų neišmesk, bet taip pat įkišk į vazą.

Stiebelius nupiauk įžambiai, kad plo
tas, kuris įsunkia vandenį, būtų didesnis. 
Kietų, lyg sumedėjusių stiebelių žievę ke
liose vietose įkirpk arba net lengvai pa
plak plaktuku. Norėdamos būti ypatingai 
rūpestingos, apkerpame gėles po vandeniu. 
Tą darome kasryt; be to, keičiame vandenį 
vazoje.

Stiebelis nuplaunamas įžambiai.

Daugelis gėlių mėgsta purkščiamos, 
ypač rožės, kurios iš viso reikalauja daug 
drėgmės. Purkšti galima specialiu laisty
tuvu arba, jo neturint, burna. Vis bus ge
riau už nieką. Daržininkystėje augintų 
alyvų ir chrizantemų nereikia purkšti, ka
dangi jų žiedai bijo vandens ir greitai pa
gelsta ir ima pūti. Chrizantemos nakčiai 
ko giliausiai, jei galima, iki pat žiedo, 
įmerkiamos į vandenį, kad žiedų lapeliai 
ne taip greitai nubyrėtų. Žiedas geriau
siai stovi tarp langų, žinoma, ne žiemą, ir 
ne karščiausioje saulėje; tarp langų yra 
drėgnas, vienodas oras, kurį jis mėgsta. 
Visos daržininkystėje augintos gėlės, ypač 
orchidėjos, mėgsta kambario šiltumo van
denį, vadinasi, ne šaltą vandenį iš krano! 
Orchidėjos bijo skersvėjo ir todėl geriau
sia pastatyti jas už stiklo vitrinoje. Purkšti 
jų jokiu būdu negalima.

Kai kas galvoja, kad jei vaza nėra 
kimšte prikimšta gėlių, bukietas negražus. 
Taip galima daryti su silkėmis statinėje, 
nes jos nebegyvos ir dar sūdytos. Bet gė
lės tokioje būklėje užtrokšta. Jos turi 
jaustis ko laisviausiai; tada jos dėkingos 
ir ko ilgiausiai džiugina žmogų.

Kelios gėlės labai gražiai atrodo, ypač 
jeigu jos įmerktos tinkamoje vazoje. Vie
noms tinka, gal būt, brangus kristalas, ki
tos daug gražiau atrodo moliniame puode
lyje. Todėl kiekvienos šeimininkės svajo
nė turėti daug įvairių vazų, vazelių, aukš
tų, žemų, plonų, plačių ir t. t. Vazelė vi
suomet laukiama dovana, nes jų niekad 
negali būti per daug. Kaip gaila, kada ro
žės, kurias dovanotoja didžiuodamasi pir
ko ko ilgiausiais kotais (ir, tarp kitko, už 
kurias ji todėl kelis kartus brangiau mo-

SKAITYTOJU IVHIIU5
C

Steigtinas stovyklų fondas
Kad skautams stovyklavimas reikalin

gas ir net būtinas, — to neverta ir aiškinti.

Skautas, ruošdamasis stovyklon, turi 
turėti lėšų, o jų dydis priklauso nuo sto
vyklos paskirties ir kt. sąlygų.

Jei pavartysim mūsų sąjungos narių 
sąrašus, pamatysime, kad dauguma skau- 
tų-čių yra moksleiviai ar dar nesavaran
kiška jaunuomenė. Vieniems ir kitiems lė
šų trūkumas trukdo normaliai stovyklauti. 
Ir nors stovyklauti yra sudaromos palan
kiausios sąlygos, tačiau dar daug lieka na
muose skautų, kurie visa širdimi norėtų 
pagyventi su savo broliais skautais ben
drą stovyklos gyvenimą, bet piniginiai 
trūkumai neleidžia to padaryti.

Kai kuriuose tuntuose ir draugovėse 
yra praktikuojama iš susidariusių santau
pų sušelpti keletą neturtingų skautų, su
mokant jiems dalį stovyklos mokesčio ar 
padengiant kelionės išlaidas. Bet toks su- 
šelpimas ne visur dar praktikuojamas ir 
ne taip jau tikslus. Tuntininkai ar drau
gininkai dažnai turimas santaupas išlei
džia kitiems organizacijos reikalams ir to
dėl nukenčia kiti svarbesnieji reikalai.

Atrodo, kad galima rasti priemonių 
šiam reikalui sutvarkyti.

Šakelės ir pumpurai nupiaunami.

kėjo, kaip už trumpas), varduvininkės čia 
pat trumpai nuplaunamos, kadangi nėra 
tinkamos vazos. Todėl kartais smagu ge
rai draugei dovanoti kelis žiedus su tin
kama vaza!

Mes Lietuvoje esame dar tokios laimin
gos, kad pačios galime iškeliauti į pievas 
ir miškus ir skinti gėlių puoštus. Didmies
čiuose sunku išvykti į kaimą ir, be to, ten 
nuolat tai šis, tai tas uždrausta. Ir mūsų 
krašte pievų mindžiotojos niekas nepagirs, 
bet ir šiaip turime pakankamai progos 
džiaugtis gamta ir parsinešti glėbį atmini
mų į savo namus. O lauko gėlės lietuvai
tei itin brangios ir artimos!

Stovykloms propaguoti ir sudaryti ge- 
resnioms sąlygoms stovyklauti reiktų su
daryti tam tikrą stovyklavimo fondą, ku
ris veiktų sąjungos centre, o jo padaliniai 
— rajonuose ir tuntuose.

Centrinio fondo lėšas sudarytų tuntų 
nedideli metiniai įnašai ir dalis centro 
duodamų lėšų. Toks centrinis fondas 
teiktų pašalpas ir paskolas pagal reikalą 
tokiems stovyklaujantiems skautams, ku
rie atstovauja ir reprezentuoja Lietuvos 
skautus užsieniuose. Išduotos paskolos tam 
tikromis sąlygomis vėliau būtų gavėjo 
grąžinamos fondui, o pašalpos būtų ne
grąžinamos. Tokiu būdu, reprezentantų 
kvalifikacijos padidėtų ir tuo pačiu į rep
rezentacinius vienetus turėtų progos pa
tekti ir tokie skautai, kurie tikrai mokėtų 
reprezentuoti mūsų skautiją užsieniuose.

Rajonai ir tuntai galėtų taip pat turėti 
net ir savarankiškus fondus (žinoma, ge
riau būtų centralizuoti). Jų lėšas sudarytų 
vienetų nedidelis metinis mokestis, tam 
tikras % nuo rėmėjų sumokėtų pinigų, 
ruošiamų pramogų pelno ir kt.

Stovyklų fondo įsteigimas, be nurody
tų gerų savumų, dar padidintų stovyk
lautojų skaičių ir duotų progos mažiau 
pasiturintiems skautams pajusti stovykla
vimo naudą bei malonumus.

Psktn. Alf. Petrutis.

GRAŽIOS YRA GĖLĖS, BET GRAŽESNĖ YRA ŽMOGAUS SIELA, RŪPINKIS ABIEM. • 11 ■■
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PASKUTINE PREMJERA
Verutė pažvelgė į laikrodį virš ka

sos, rašydama paskutinę sąskaitą už 
plaukų plovimą ir garbanavimą. Jau 
po penkių! Taip visuomet atsitinka 
dienomis, kada turi laisvą popietį ir 
susitari su draugėmis! Jei pasiseks, 
Verutė dar suspės nuvažiuoti namo, 
persirengti ir dalyvauti sueigoje. Ži
noma, į krautuvę nueiti jau nebebus 
laiko, tas dalykas liks kitai dienai.

— Tikras vargas, — pagalvojo Ve
rutė, paduodama klientei sąskaitą ir 
nusišypsodama jai profesine šypsena, 
kuria kiekviena ponios Vandos tarnau
toja turėjo šypsotis.

Diena iš pat ryto buvo netikusi. 
Dvi vyresnės kirpėjos dėl ligos neatėjo, 
ponia Vanda be priežasties pyko ir 
vargšė naujoji mokinė, kurią Verutei 
priskyrė, vos atėjusi rytą sugadino 
džiovintuvą ir visą laiką verkė.

— Košė, košė iš pat ryto, štai, kas 
šiandien buvo, — sumurmėjo Verutė, 
bėgdama į savo skyrelį ir imdama 
tvarkyti jį rekordiniu greitumu. — 
Monteriai po kojomis, kukčioja vaikai 
raminti, išlepę klientai — tai smagu
mas! Dėkui Dievui, kad vakarą būsiu 
laisva ir galėsiu viską pamiršti.

Verutė padėjo paskutinius du bu
teliukus į vietą ir staiga atsisuko.

Dzin, dzin — suskambėjo prie jos 
skyriaus durų.

— Ar tu, širše, turi man trukdyti? 
— karčiai atsiduso Verutė ir nuėjo į 
viršininkės kabinetą. Niekas nedrįstų 
neklausyti ponios Vandos ii' nors Ve
rutė jau seniai išmoko savo amatą, ji 
vis dar tebevengė ponios, kuri visuo
met pasirodydavo nepatogiausiu mo
mentu ir nesigailėdavo aštrių, nors ir 
pamokančių žodžių.

Nejučiom Verutė pataisė savo ir 
šiaip jau dailiai sudėtus plaukus ir pa
beldė į kabineto duris.

— Tamsta mane kvietei? — ramiu 
balsu paklausė ji ponios, nors krūti
nėje virė nekantrumas.

Ponia Vanda pakėlė galvą nuo po
pierių, kuriuose ji kažką rašė.

— Taip, panele Vera, aš skambi
nau. Ar galėsi man šį popietį padėti? 
Rodos, Tamsta laisva? Taip, bet, gal, 
pasirinksite kitą popietį. Panelė Julė 
ir ponia Stasė serga, ir man labai sun
ku verstis. Ak, vėl tas telefonas — 
prašau palaukti, kol pakalbėsiu. — Po
nia nukėlė ragelį. — Taip, taip, laba 
diena, čia aš pati, panele Rainyte. Ką 
Tamsta sakai? Negali būti... Kokia ne
laimė... Kas Tamstą šukuodavo? Pa
nelė Julė? Ji šiandien serga...

Ponia Vanda nutilo, tuo tarpu bal
sas telefone vis labiau karščiavosi.

— Man labai, labai nemalonu, pa
nele Rainyte... Tikrai negaliu suprasti, 
kas atsitiko... Mes, žinoma, atitaisysi
me savo klaidą... Aš pažiūrėsiu, kada 
mes laisvos...

Ilga kalba pertraukė ją. Ponios 
Vandos veidas suakmenėjo.

— Atsiųsti mergaitę Į Tamstos na
mus? Dovanokite, to mes negalėsime 
šiandien padaryti... bet mes kaltos... aš 
ką nors sugalvosiu... ką tik atėjo pa
nelė Verutė, kuri turėjo būti laisva šį 
popietį... gal, ji mums patarnaus...

Ponia Vanda uždengė ragelį ranka 
ir pažiūrėjo į Verutę.

— Čia skambina artistė, panelė Rai
nyte. Ji sako, kad jos pusmetinis neti
kęs ir jos plaukai panašūs į šieno ku
petą. Ji šįvakar turi vaidinti, ir aš bi
jau, kad ji dėl plaukų nusižudys ir po 
to pakeis kirpyklą. Tai būtų didelis 
nuostolis, nes ir kitos artistės, jos 
įkalbėtos, nueitų kitur. Tamsta turėsi 
eiti, nėra kitos išeities, panele Vera.

Minutę Verutė svyravo. Kodėl ji 
negalėjo užsispirti ir neiti? Juk ir ji 
žmogus? Bet pareigos jausmas nuga
lėjo, ir ji palenkė galvą.

— Aš eisiu, ponia Vanda. Pasi
stengsiu patarnauti panelei Rainytei.

Ponia Vanda nusišypsojo ir nura
mino klientę aname laidų gale.

— Panelė Vera sutiko palikti, ir ji 
tuojau nuvyks pas Tamstą. Tamsta 
galite būti visiškai rami.

Verutė sudėjo savo įrankių čemo
danėlį, apsivilko ir sėdo į autobusą. 
Pirmą kartą per trejis metus ji galvojo 
apie ponią Vandą, kaip apie žmogų, ne 
tiktai viršininkę.

— Kažin, kaip jai pasisekė įsteigti 
tokią didelę kirpyklą? Sako, kad ji 

— Ak, kaip tai gražu! Karolis tuo susižavėtų!

pradžioje nieko neturėjusi. Ar ji turi 
vaikų? Kokie jos namai?

Paskui jos mintys ėmė suktis apie 
panelę Rainytę. Kaip ji iš arti atrodys? 
Ji, rodos, nebejauna. Ji pikta, visos 
artistės turi kaprizų... Bet užtat niekas 
taip gražiai nevaidina. Teatras visuo
met išpirktas.

Autobusas sustojo reikiamoje sto
tyje, ir Verutė iššoko. Teko pereiti 
trumpą gatvę, pasikelti plačiais laip
tais, ir mergaitė atsidūrė prieš artistės 
namus.

— Ko Tamstai reikia?*
Panelė Rainyte pasisuko į kabineto 

duris, ir jos balse skambėjo nepasiten
kinimas. Verutė pamatė, kad ji dėvėjo 
žalio aksomo suknelę su plačiom ran
kovėm ir kailių apikaklę, kuri pabrėžė 
jos dailų, išblyškusį veidą- ir tamsius 
plaukus. Jos kojas puošė suknelės 
spalvos patogūs bateliai, kuriuose jos 
atrodė nepaprastai mažos.

— Ponia Vanda mane atsiuntė pas 
Tamstą, — atsakė Verutė ir nusišyp
sojo. — Jeigu Tamstos sušukavimas 
tikrai nepasisekė, mes tai labai apgai
lestaujame. Bet aš tikiuosi galėsianti 
Tamstai patarnauti.

— Ai- Tamsta mane šukuosi? — su
šuko p-lė Rainyte. — Ką ponia Van
da išsivaizduoja: ji sugadina mano 
plaukus, kad aš panaši į negrę, o pas
kui atsiunčia man mergaitę. Tamsta 
mokinė, taip?

— Ne, — atsakė Verutė ramiai. — 
Aš nesu mokinė, bet kirpėja.

Kažkas gretimajame kambaryje ty
liai susijuokė, durų užuolaidos prasi
skleidė ir įėjo aukštas, žilas ponas.

— Nusileisk, mano ponia, — pasakė 
jis maloniu žemu balsu. — Tegul pa-
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JAUNESNIŲJŲ SKAUČIŲ, SKAUČIŲ, VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ IR VADOVIŲ 
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SKAUTYBĖ MERGAITĖMS
PARAŠĖ LORDAS ROBERTAS BADEN - POWELLIS

IŠ ANGLŲ KALBOS IŠVERTĖ IR PAPILDĖ O. SAULA1TIENĖ.
Psl. 408. ĮSIGYKITE TUOJAU! Kaina Lt 3,50.

nelė Tau padeda, nors aš nesuprantu, 
kodėl tas reikalinga. Man tavo plaukai 
atrodo visiškai gražūs.

Panelės Rainytės pyktis tuojau iš
nyko. Jos akys nusišypsojo, nors ji ir 
lyg pasipūtusi atsakė:

— Tau, žinoma, vistiek, kaip atro
dau. Galėčiau paukščio lizdą užsidėti 
ant galvos, ir tu to nepastebėtum.

Ponas dar kartą tyliai nusijuokė, 
panelė Rainytė vėl nušvito, pažiūrėjusi 
i jį, ir, pakvietusi Verutę sekti paskui 
ją, išėjo iš kambario.

Tada už jų suskambėjo fortepijonas, 
ir panelė stabtelėjo.

— Mes paliksime miegamojo duris 
atdaras, — pasakė ji. — Aš taip mėgstu 
muziką. Jis žino, kaip reikia nuraminti 
mano nervus. Jei pažįsti vienas antrą 
apie keturiasdešimts metų, žinai visas 
silpnybes, — artistė susijuokė ir atsi
sėdo prieš didelį veidrodį savo jaukia
me žaliame miegamajame.

— Kaip aš atrodau? Sakyk, Tamsta, 
kaip aš atrodau? — paklausė ji, atidžiai 
žiūrėdama į savo paveikslą. — Esu pa
naši į seną raganą ir net dar baisiau.

Verutė nieko neatsakė, bet iškraus
tė savo įrankius ir, suvilginusi artis
tės plaukus, ėmė jos galvą švelniai 
masažuoti. Po valandėlės panelės vei
do įtempimas atsileido ir ji patenkinta 
atsiduso.

— Kokie malonūs Tamstos pirštai, 
— pasakė ji. — Turėtumėte būti masa
žistė, o ne kirpėja.

Verutė atsakė, kad kirpėjos moko
mos veido masažo ir kad jai ta sritis 
visuomet atrodžiusi įdomi. Tuo prasi
dėjo pasikalbėjimas, ir Verutė, kuri 
šiaip nemėgdavo pasakoti klientėms 
apie save, šį kartą būtų mielai atsklei
dusi visą savo gyvenimo istoriją, kad 
išblaškytų pavargusią artistę, kuri jai 
kas minutę labiau patiko. Pasitikėji
mas sukėlė pasitikėjimą, ir, kada Ve
rutė papasakojo ėjusi mokytis kirpė
jos amato, kad brolis turėtų lėšų lan
kyti muzikos mokyklą, panelė Rainytė 
sušuko:

— Ak, kaip tai gražu! Karolis tuo 
susižavėtų! Ar pažinote poną kabinete? 
Tai Karolis Andrionis, garsus pianis
tas. Bet ką aš kalbu: Tamsta negalė
jote jo pažinti, juk jis ką tik grįžo iš 
Amerikos. Man atrodo, kad visi turi 
žinoti, kas jis yra, kadangi aš jį iš ma
žens pažįstu.

— Kaip įdomu! — sumurmėjo Ve
rutė.

Bet panelė dar nebaigė kalbėti. Ji 
nusišypsojo ir pridūrė:

— Ką sakytumėte, jei ši premjera 
būtų paskutinė? Jei mesčiau artistės 
karjerą ir ištekėčiau?

— O, tai būtų didelis nuostolis, — 
sušuko Verutė. — Publika labai ap
gailestautų Tamstos žingsnį... Bet jeigu 
Tamsta to norite...

— Labiausiai už visą pasauly, — 
atsakė artistė. — Tamsta dar nesu
pranti, ką reiškia neturėti tikrus savo 
namus. Ką reiškia atsisakyti nuo savo 
gyvenimo, kad būtumei juokdariu.

— Bet labai dideliu juokdariu, — 
įterpė Verutė.

— Gerai, bet vistik juokdariu. Kas
vakar ai' beveik kasvakar eiti į teatrą, 
blogu oru, geru oru, sveikai ar ne
sveikai ir vaidinti, kad kitiems būtų 
pramoga. — Panelė atsiduso. — Prieš 
dvidešimt metų aš galvojau, kad visa 
tai labai svarbu. Man atrodė, kad turiu 
atlikti kažkokią didžią misiją. Aš Ka
rolį išsiunčiau į Ameriką — jis išvyko 
ir tik šią savaitę...

— Šią savaitę? — paklausė Verutė 
švelniai.

— Jis grįžo ir pasakė, kad ir užsi- 
spyrusiems žmonėms galima susitai
kyti, ypač tokiems, kurių plaukai jau 
žilsta. Jis leis man vaidinti žiemos me
tu, jei norėsiu, bet vasarą mes keliau
sime užsienin arba ramiai gyvensime 
mažame namelyje, kurį jis nori mums 
nupirkti. Prieš namelį bus obuolių so
das, ir mes turėsime bičių.

Artistė pažvelgė į veidrodį ir nu
stebo.

— Bet mano plaukai dabar visai 
neblogai atrodo, — ji pagyrė Verutę. 
— Visas veidas pasikeitęs.

— Džiaugiuosi, kad panelė mano 
darbu patenkinta, — atsakė mergaitė 
kukliai ir pagalvojo sau „Laimė padaro 
žmogų gražesnį, kaip gražiausia šu
kuosena pasauly“.

— Aš kažką atsimenu, ką ponia 
Vanda minėjo telefonu, — pasakė pa
nelė Rainytė. — Rodos, šį popietį 
Tamsta turėjai būti laisva, ar taip? Aš 
duosiu Tamstai dvi kontramarkes, ku
riomis Tamsta su broliu galėsite nu
eiti į premjerą.

Verutė širdingai padėkojo už dova
ną ir linksma išbėgo namo.

Premjera apsvaigino Verutę. Sėdė
dama tokioje patogioje vietoje, kokioje 
ji niekad nebuvo sėdėjusi, ji per visą 
vaidinimą neatkreipė akių nuo pane
lės Rainytės ir vis labiau ja žavėjosi. 
Ji pamiršo brolį šalia savęs ir visus ki
tus žmones aplinkui ir net per per
traukas nenorėjo pasijudinti iš vietos.

Pagaliau vaidinimas pasibaigė, ir 
publika be perstojimo plojo, reikalau
dama, kad panelė Rainytė pasirodytų 
scenoje. Verutei to nepakako. Greitai 
apsirengusi ji išbėgo laukan, kad pa
matytų artistę išeinant ir išvykstant 
namo. Prie šoninių teatro durų jau 
stovėjo laukianti minia.

— Panelei Rainytei automobilį, 
greičiau! — sušuko frakuotas ponas, 
išėjęs į laiptus.

Tada išėjo ir pati artistė, užsimetusi 
kailinius ant suknelės, kuria vaidino 
paskutiniame akte. Jos veidas buvo 
išblyškęs, bet, pamačiusi susirinkusius 
žmones, ji pakėlė ranką ir nusišypsojo.

— Į ligoninę, — sušuko frakuotas 
ponas šoferiui. — Spausk, kiek gali.

— Kas atsitiko? — paklausė Verutė 
durų sargo, visomis jėgomis prasiver
žusi pro žmones.

— Ar negirdėjot? — atsakė jis nu
stebęs. — Atvažiuojant panelės auto
mobilis susidūrė su autobusu ir ponas, 
kuris ją lydėjo, smarkiai nukentėjo. Jį 
nuvežė į ligoninę.

Verutę nupurtė šiurpulys. Kokia 
baisi katastrofa! O panelė Rainytė vai
dino, lyg nieko nebūtų įvykę. Koks su
sivaldymas! Staiga, prieš Verutės akis 
kilo mažas namelis raudonu stogu ir 
obuolių sodu. Ji užsimerkė.

Kitą dieną dienraščiai skelbė apie 
įvykusią nelaimę, bet davė viltį, kad 
nukentėjęs pasveiks. Kol sulūžę šon
kauliai suaugs, galėjo trukti porą mė
nesių, bet vis nebebuvo mirties pavo
jaus.

Verutė ilgą laiką negalėjo pamiršti 
premjeros. Ji gėrėjosi panele Rainytė, 
kuri sunkią valandą taip narsiai lai
kėsi, kad niekas nepastebėjo jos sumi
šimo. Šis pavyzdys ragino nepasiduoti, 
nenustoti vilties, nors ir viskas atro
dytų pralaimėta. Verutė suprato 8-to 
įstato tikrąją prasmę ir jį ypatingai 
pamėgo.

Pilkoji Pelėda.

ATIMKITE MAN GARBĘ, IR AŠ NETEKSIU GYVENIMO“ — RAŠĖ ŠEKSPYRAS. « 13 “H
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AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMAS ORGANIZUOJASI Į 
SKAUTŲ - SKAUČIŲ EILES.

Pi’, m. spalių mėn. 1 d. Clevelando priemiestyje nuo
širdžių lietuvių S. Navickų ir Samų namuose įvyko besior
ganizuojančių Clevelando lietuvių vyresniųjų skautų (vy
čių) įžodis. Iškilmėse dalyvavo Čikagos konsulas p. D a u- 
d z v a r d i s, mjr. S. Narušis, „Dirvos“ redaktorius p. 
Karpius, inž. Ž ū r i s, P. B a č i ū n a s, Dr. S. T. Tamo
šaitis ir p. Izidorius Samas.

Būrio vadas Jonas Petrauskas (buvęs Lietuvos 
skautas, Biržų tunto jaunesnysis adjutantas) plačiai nupa
sakojo kokie reikalai verčia Amerikos lietuvių jaunimui 
įsteigti lietuvių skautų būrelius. Kad per skautybę būtų 
geresnė proga sueiti su kitų miestų Amerikos lietuvių jau
nimu, geriau susipažinti ir vieniems kitus labiau pažinti. 
Labiau vieni kitus pažindami ir vieni kitus lankydami, iš
moksią kaip tėvus gerbti, vieni kitiems padėti, pramokti 
gražiau tvarkytis būsimam gyvenimui. Skautais būdami ir 
skautiškai auklėdamiesi turėsią naujų progų atsitolinti nuo 
nekultūriškų palinkimų bei išėjimų, pamiršę kas bloga, nes 
gerumu ir tvirto būdo išauklėjimu nugalėsią priešingas 
kliūtis. Tik per skautybę galėsią labiau pažinti savo krašto 
kultūrą, palaikyti lietuvišką dvasią. Amerikos Clevelando 
lietuvių skautų vyčių būrelis prisižadėjo su savo vienmin
čiais brolijos draugais dirbti tą kilnų skautijos darbą, kurį 
dirba viso pasaulio skautija.

Skautų vyčių būrelį sveikino mjr. S. Narušis, kon
sulas p. Daudzvardis, inž. Ž ū r i s, P. B a č i ū n a s, P. 
Karpius ir Dr. Tamošaitis. Visi kalbėjusieji džiau
gėsi tokiu gražiu būrelio jaunuolių sumanymu ir linkėjo 
jiems gero pasisekimo.

Turi vilties, kad iš šio būrelio išaugs eilė būrių, nes šie 
bus Amerikos lietuvių skautų organizacijos išsiplėtimo va
dai. Šį Clevelando lietuvių skautų būrelį sudaro: 1. būre
lio vadas Jonas Petrauskas, 2) vado pavaduotojas Jo
nas Jurgelis (buvęs Lietuvos skautas), 3) Kostas Sa
vickas, 4) Povilas Šukys, 5) Aleksas Linkevičius, 
6) Antanas Bartulis, 7) Ignas Visockas, 8) Jurgis 
Mačys, 9) Juozas Alovošius.

Šių skautų vyčių būrelis organizuotai dalyvavo spalių 
mėn. 2 d. Clevelando lietuvių darželio iškilmėse, kuriose 
buvo iškilmingai atidengtas Lietuvos Karininkų Ramovės 
padovanotas Dr. Kudirkos biustas.

Būrelio rėmėjai: K. S. Karpius, Dr. Tamošaitis, 
P. J. Ž u r i s, J. S a m a s, Aleksas Banys ir S. Telksnys..

Be Clevelando berniukų skautų, įsisteigė ir Clevelando 
lietuvių vyresnių moterų skaučių draugovė. Clevelando 
vyresniųjų moterų skaučių organizavimo priešakyje stojo 
„Dirvos“ redaktoriaus žmona ponia Ona K a r p i e n ė, šiais 
metais buvusi Lietuvoje ir plačiau susipažinusi su Lietuvos 
mergaičių skaučių organizacija. Ji, viešėdama Lietuvoje, 
kaip tik dažnai lankė tarptautinę skaučių mergaičių sto
vyklą Pažaislyje. Clevelando miesto lietuvių vyresnių skau
čių užuomazgą sudaro šios moterys: Ona Karpienė, A. 
Šulcienė, A. Visotskienė, M. Stančienė, F.

PASAULIO LIETUVIU SKAUTU ŠEIMA VIS AUGA!A *

Nuolat gauname iš Amerikos kraštų žinių apie ten įsi- 
kuriančius lietuvių skautų vienetus. Šiomis dienomis už
sienių skyriaus vedėjas gavo laišką iš čikagietės lietuvės 
dainininkės p. Juozaitienės, kuri tarp kitko rašo, jog Čika
goje, toje parapijoje, kuriai ji priklauso, susiorganizavo lie
tuvių skautų draugovė.

Taip pat organizuojasi nauji lietuvių skautų vienetai 
Montevideo mieste, Urugvajuje. Į ten pereitą vasarą, tau
tinės stovyklos metu, išvyko mokytojauti p. E. ir B. Savic
kai. Ponia Savickienė Lietuvoje buvo skautė. Dabar už
sienio skyrius gavo iš jų laišką, kuriame praneša, kad jau 
turi suorganizavę 13 skaučių ir 10 skautų būrelius. Prašo 
atsiųsti literatūros, skautiškų ženklelių ir siuntinėti skau
tiškus laikraščius.

MŪSŲ GINTARINIAI ŽENKLIUKAI LABAI PATINKA 
AMERIKIEČIAMS.

1937 metais, kai mūsų skautai lankėsi J. A. V., keliems 
Pittsburgo skautų vadams padovanojo gintarinius skautiš
kus ženklelius. Jie labai patiko ir prašė kaip nors daugiau 
atsiųsti. Pereitais metais kaip tik pasitaikė proga tai pa
daryti: į J. A. V. grįžo mūsų jubiliejinėje stovykloje da
lyvavęs Baltimorės skautas A. Dikinis ir per jį tokių žen
kliukų pasiųsta. Dabar brolijos užsienio skyriaus vedėjas 
gavo iš Pittsburgo skautų vado pavaduotojo p. Aylsworth 
laišką, kuriame rašo, jog visi, kas tik pamato mūsų ginta
rinį ženklelį, labai džiaugiasi ir teigia, jog esąs pats gra
žiausias iš visų jų matytų skautiškų ženkliukų.

SUOMIŲ JAUNIMO LAIKRAŠTIS APIE LIETUVOS 
SKAUTUS.

Suomijos skautų organizacijos „Suomalainen Partripo- 
koliitto vadas p. Lauri Vuolawirta, kuris 1937 ir 1938 me
tais lankėsi Lietuvoje, priešlėktuvinės apsaugos akademinio 
jaunimo sąjungos organe „Maapuolustusnoriso“ („Krašto 
gynimo jaunuomenė“) išspausdino rašinį „Studijų kelionė 
tarp Europos jaunuomenės“, kuriame aprašinėja savo atsi
lankymą pas Lietuvos skautus. Labai objektyviai ir tiksliai 
aprašo dabartinį mūsų organizacijos stovį, siekimus ir už
davinius. Paliečia Vilniaus klausimą. Baigdamas straipsnį 
skatina Suomijos jaunimą arčiau pažinti Lietuvą, nes „ta 
pati Baltijos jūra skalauja mūsų krantus ir, be to, esame 
tautos, kurios anksčiau turėjo abipusius glaudesnius santy
kius“.

Mačienė, Malaveckienė, A. Lincevičiutėir 
B. Ž u r i e n ė.

Skaučių vade išrinkta Ona Karpienė, pavaduotoja 
p. Stančienė ir reikalų vedėja — kasininkė p. Vi- 
sotskienė. Ši vyresniųjų moterų skaučių draugovė gy
vai pradėjo savo organizacinį darbą ir, vyrams skautams 
vyčiams padedant, ruošiasi ir mokosi skautiškos tiesos, ne
peržengiant skautų įstatų ir įsakymų dirbti tautos ir tėvy
nės labui.
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Tenka džiaugtis ir sveikinti ypač šių skautų ir skaučių 
būrelių iniciatorius, kad jie Amerikos lietuvių jaunimą pra
dėjo organizuoti į šią taip kilniais tikslais* pagrįstą orga
nizaciją, pasiryžusią dirbti tautinį bei kultūrinį darbą, va- 
duodamiesi obalsiu: Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Reikia manyti, kad šiuos būrelius paseks ir kitų Ame
rikos miestų bei kolonijų Amerikos lietuvių jaunimas. Lie
tuvos skautai su besiorganizuojančiu Amerikos lietuvių jau
nimu užmegs ryšius ir savo gerais patyrimais padės savo 
broliams išeiviams organizuotis, nes teko išgirsti iš Cle- 
velando lietuvių skautų vyčių būrelio vado nusiskundimų, 
jog jie neturi jokios skautiškos lietuviškos literatūros, ir

tuo labiau jie norėtų turėti Lietuvos skautų instrukcijas ir 
kitą literatūrą.

Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba, susirūpinusi Ame
rikos lietuvių jaunosios kartos likimu, jos lietuviškumu bei 
tautiniu auklėjimu, nutarė paremti Lietuvių Skautų Ame
rikoje organizaciją. Tautinė Taryba pasižada globoti skautų 
sąjūdį ir rūpintis organizaciniais skautų darbais.

Tiek vyrų skautų, tiek ir moterų skaučių vadijos lai
kinai prisiglaudė „Dirvos“ redakcijoje:

6820, Superior avė.
Cleveland, Ohio. S. N.

SKILTIES KAMPELIS
Kiekvienai skilčiai įdomu tyrinėti savo vardo gyvio gyveni

mą. Šį kartą dedame apie žuvėdrą.
Kito numerio šiame skyriuje bus skiltininkų diskusijos apie 

Skilties dvasią.

Žuvėdra
Skilties spalvos: Melsva ir rau

dona.
Skilties šūkis: Kvy, kvy, kvy.
Nors žuvėdrų esama trijų rūšių, 

mes dažniausiai visas tris rūšis 
vadiname vienu vardu. Žuvėdros 
baikštūs paukščiai ir sunku pama
tyti jas visai arti arba net paliesti 
rankomis. Teko rasti sužeistą žu
vėdrą ir teikti jai pirmąją pagal
bą, bet ji nieko nelesė ir taip 
smarkiai kapojo rankas ir vartė 
savo raudonas akis, kad buvo gai

Taip vežėm 
Kalėdų dovanas.

la matyti jos išgąstį. Taip ji, pa
galiau, ir paliko pajūry, kur, grei
čiausiai, mirė badu.

Žuvėdros neatskiriamos nuo jū
ros. Jų baltas kūnas harmpnizuo- 
ja su visomis spalvomis aplinkui. 
Supdamosios ir skrisdamos ratu 
jos žavi žiūrovų akis, kol, staiga, 
kaip vilyčios, krinta į jūrą, pagau
na žuvelę, kurią jų budrios akys 
jau iš aukšto pastebėjo, arba su
pasi bangose. Saulė šviečia ir nu
dažo žuvėdrų sparnus sidabru. 
Taip aukštai jos pakyla, lyg norė-

tų pasiekti mėlyną dangų. Ne vie
nišos jos, bet dideliame būry, kaip 
sidabro debesys. Jų balsai kly
kta, net ir audroj juos galima gir
dėti. Jūra joms tokia artima, kad 
jos miega jos bangose, pakišusios 
galvą po sparnu. Audros nebijo, 
bet klykia iš džiaugsmo ir drąsiai 
išstato krūtinę prieš vėją. Bet 
dažnai jos skrenda į kraštą, kad 
praneštų žvejams ir kitiems ge
riems žmonėms, kad audra artina
si. Ir šiaip jos mielai seka artoją 
ir lesa kirminus, sekdamos jo pė
dom. Ir grūdai joms patinkamas 
maistas — nors, tiesą pasakius, 
jos ryja visa, ką jos gali suvirš
kinti.

Kas plaukė jūra, gerai atsime
na, kaip žuvėdrų būriai valandų 
valandas sekė laivą ir godžiai 
gaudė išmestas joms maisto lieka
nas. Savo gyvumu ir miklumu jos 
džiugina keleivius ir įvairina jų 
kelionę.

KITUOSE KRAŠTUOSE; SKAUTYBĖ LIETUVIAMS PADEDA SVETUR PASIREIKŠTI. • 15 ■■
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(IRISU DIDŽIOJI Sfimi
Sąjungos centre

PATVIRTINTI NAUJI SĄJUNGOS VADOVAI.

Sąjungos Šefas paskyrė ir patvirtino: tarybos pirmininku — 
vyr. sktn. dr. J. Alekną, tarybos piranijos nariais: dr. D.#Zaunių, 
sktn. dr. A. Jušką, vyr. sktn. V. Arminaitę ir vyr. sktn. K. Pal- 
čiauską; sąjungos garbės gynėju — vyr. sktn. pik. M. Kalmantą; 
skautų brolijos vadu — vyr. sktn. pik. J. Šarauską; skaučių se
serijos vade — vyr. sktn. dr. K. Žilinskienę; skautų brolijos gar
bės gynėju — vyr. sktn. A. Gabrėną; skaučių seserijos garbės 
gynėja — sktn. A. Šenbergienę.

BROLIJOS VADAS APDOVANOTAS „PLIENO SPARNAIS“.

Kariuomenės štabo spaudos ir švietimo skyriaus viršinin
kas, skautų brolijos vadas vyr. sktn. pulk. Juozas Šarauskas už 
nuopelnus karo aviacijai, kurioje nuo 1919 metų pulk. Šarauskas 
yra atlikęs daug skridimų ir perskridimų, o taip pat yra daly
vavęs manevruose ir atlikęs daug tarnybinio pobūdžio skridimo 
uždavinių, apdovanotas „Plieno Sparnų“ garbės ženklu. Krašto 
apsaugos ministro vardu „Plieno Sparnus“ vyr. sktn, pulk. Ša- 
rauskui įteikė aviacijos viršininkas brig. gen. inž. Gustaitis pra
ėjusių metų gruodžio m. 31 d.

VISIEMS SKAUTŲ BROLIJOS NARIAMS.

Dar daugelis skautų brolijos narių — jaun. skautų, skautų ir 
vadų neturi L. S. S. nario liudijimų. Vienetų vadai prašomi 
rūpintis, kad visi vienetų nariai, tuojau po įžodžio, įsigytų ati
tinkamos serijos L. S. S. nario liudijimus. Skautų vadai, pa
kelti į skautininkų laipsnius, prašomi tuojau išsiimti ser. III liu
dijimus, nes skautininko mokestis išreikalaujamas ir už praeitą 
laiką. Liudijimų įsigijimo bei pratęsimo taisyklės paskelbtos 
1938 m. Sk. Aido Nr. 19, Tarybos Pirmininko įsakymais Nr. 11 ii' 
12. Turime stengtis, kad šiais metais nebūtų nei vieno skautų 
brolijos nario, kurs neturėtų L. S. S. liudijimo

I
 Pasvalio X-tos Pajautos dr-vės adjutantei

St. BRAZDŽIONYTEI,

netekusiai mylimo tėvelio, reiškia užuojautą

Pajautietės ir Kęstutiečiai.

Sesei adjutantei
STASEI BRAZDŽIONYTEI

liūdesio valandoje, jos mylimam tėveliui mirus, reiškia 
nuoširdžią užuojautą

Pasvalio IV Kęstučio ir X Pajautos dr-vės. |

Sk. vyčiui skiltininkui

ANTANUI KALUŽEVIČIUI,

jo broliui mirus, tikrą užuojautą reiškia

Kauno I-ji sk. vyčių dr-vė.

BIRŽŲ RAJONAS.

Pasvalys.

Pasvalio skautai Kalėdų šven
čių proga [teikė dovanėlių netur
tingoms šeimoms. Pasvalio vals
tybinės gimnazijos skautės ir

skautai, iš suaukotų pinigų nu
pirkę kalėdinių dovanėlių, įteikė 
neturtingoms šeimoms. Sesės 
skautės neturtingas šeimas ap
dovanojo savo gamybos pyragai
čiais.

1939 m. Skautų Aido konkursas Nr. 2.
GERŲJŲ DARBELIŲ SUMANYMO KONKURSAS.

1. Konkurse gali dalyvauti visi Skautų Aido skaitytojai;

2. Konkursui siunčiami gerųjų darbelių sumanymai turi 
būti parašyti trumpai ir aiškiai, kiekvienas gerojo darbelio pa
vyzdys parašytas atskiroje lapo eilutėje; rašyti tik vienoje lapo 
pusėje; gali parašyti autoriaus vardą, pavardę (arba ir slapy- 
vardę) ir adresą;

3. konkurso terminas 1939.HI.20, ligi tos dienos sumanymai 
turi būti išsiųsti redakcijai;

4. gerųjų darbelių sumanymus redakcija pradės spausdinti 
Sk. Aide nuo 11.25; spausdins pagal sumanymo gavimo eilę; ne
spausdins tokių gerųjų darbelių pavyzdžių, kurie bus jau anks
čiau atsiųstų autorių nurodyti, bus netvarkingai ar neaiškiai pa
rašyti arba nesuderinami su skautiškos etikos taisyklėmis (apie 
tokius bus taip pat Sk. Aide pranešama); spausdinant bus pa
rašoma ir autoriaus vardas ir pavardė arba, jei to autorius no
rės, slapyvardė;

5. premijuojami bus bent 5 autorių gerųjų darbelių su
manymai; premijuoti bus tik Sk. Aide spausdinti darbelių pa
vyzdžiai;

6. premijos skiriamos tokios:
I. Skautų Aido 1939 m. garbės prenumerata ir 10 litų 

pinigais;
II. Skautų Aido 1939 m. garbės prenumerata ir 5 litai 

pinigais;
III. Skautų Aido 1939 m. garbės prenumerata;
IV. Skautybės 1939 m. prenumerata ir viena skautiška 

knyga;

V. viena skautiška knyga;

Konkurso laimėtojų fotografijos bus Įdėtos Skautų Aide.

Skautą ir skaučių tuntuose
KAUNO RAJONAS.

Kauno IX kun. Strazdelio dr-vė 

švenčių išvakarėse.

Prieš šventes draugovės suei
goje buvo paskelbtas įsakymas, 
kurio ištrauka skamba: „...Bro
liai, atėjo šalta žiema. Šaltis ne
gailestingai skverbiasi į skurdo 
slegiamas lūšnas, kur nėra nieko 
tam šalčiui numalšinti. Broliai, 
atminkime skautų įstatą: skautas 
draugas savo artimui ir brolis 
kitam skautui“. Sudėkime kiek 
kas galime ir tą turtą sutvarkę

(pinigais, drabužiais, maistu) nu
eikime švenčių proga pas vargs
tančius ir nutraukime bent va
landėlei jų liūdesį, nušluostyki
me jų vaikučiams ašaras“...

Į šį įsakymą atsiliepė visi 
dr-vės skautai ir buvo surinkta 
per 50 Lt.

Su šiomis gėrybėmis aplankė
me Žaliakalnio „brazilkos“ rajo
ne 4 šeimas.

Šitokius darbelius draugovė 
jau tęsia ketvirtoji žiema.

Dalyvavęs.

ŠIAULIŲ RAJONAS.

Kalėdinis darbelis.
Joniškis. Skautės lenkty- 

niaudamos stengėsi kuo daugiau
sia sunešti senų drabužėlių ir 
maisto, kad prieš Kalėdas galėtų 
padaryti džiaugsmo neturtingie
siems. Daugiausia sunešė I jau- 
nesn. skaučių dr-vė; nuo jos ne
atsiliko ir Pajautos dr-vė. Kitos 
dr-vės žadėjo dar po švenčių šį 
tą atnešti.

Trims draugovėms vietininkė 
paskelbė konkursą. Laimėjusi I 
vietą draugovė iš vietininkijos 
gauna vėliavą. Iki šiol surinko 
daugiausia taškų Pajautos dr-vė.

Vietininkijos skaučių skyriaus 
vedėja draugovėse tikrina kny
gas. Po švenčių tikrins ir Žeime
lio draugovėse. L.
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STUDENTŲ SKAUTŲ „VYČIO“ KORPORACIJOS VALDYBOS 

1938—39 m. METŲ DEKLARACIJA.

Pagal tradiciją, pirmoji po metinės šventės stud, skautų 
„Vyčio“ korporacijos senjorų sueiga išrinko naują valdybą 
1938—39 akad. mokslo metams ir pareiškė jai pageidavimą, kad 
artimiausiu laiku paskelbtų savo deklaraciją — veikimo planą. 
Lapkričio 13 d. tokia deklaracija buvo paskelbta ir vytiečių 
senjorų vienbalsiai priimta. Čia dedama ištrauka iš šios dekla
racijos:

„V. D. U. stud, skautų korp. „Vytis“, eidama keturiolikos 
metų tradicijų keliu, mokydamasi iš a. a. kun. J. Lindės-Dobilo 
ir kitų korporacijos Garbės Narių, nenutoldama nuo Lietuvos 
Skautų S-gos principų ir įstatų ir derindama savo gyvenimą su 
V. D. U-to statutu, yra pasiryžusi ir penkioliktaisiais u-to skautų 
gyvenimo metais stengtis eiti tobulėjimo — AD MELIOREM — 
keliu, kaip organizaciniame, taip ir privačiame korp. narių gy
venime; palaikyti tradiciniai draugiškus ryšius su kitomis u-to 
korporacijomis ir ypač su Studenčių Skaučių Draugove; yra pa
siryžusi stengtis geriau pažinti skautybę, kaip auklėjimo ir auklė
jimosi sistemą, ir ieškoti naujų kelių jos plėtojimuisi Lietuvoje, 
ypač propaguojant keliones po savąjį kraštą ir tarnavimą arti
mui konkrečiu darbu; ruoštis būti skautų vienetų vadais ir ki
tais Lietuvos Skautų Brolijos pareigūnais, skleisti L. S. S-goje 
vispusiško tobulėjimo, o Lietuvos visuomenėje skautų organi
zacijos naudingumo mintį.

Visa tai tebūnie mūsų JAUNOSIOS TĖVYNĖS GEROVEI. 
Mes tikime, kad mūsų pasiryžimas, padedant GRAŽIOS GAM
TOS IR VISO PASAULIO KŪRĖJUI, bus ištvermingas.“

Toliau išvardinti visi darbai, kuriuos numatoma padaryti 
šiais akad. mokslo metais. Svarbesnius iš jų čia išvardinsiu. Iš 
viso, reikia pabrėžti, kad numatomas glaudus bendradarbiavi
mas su sesių Studenčių Skaučių Dr-ve. Būtent, — bendru są
rašu dalyvauti V. D. U-to stud, atstovybės rinkimuose (jau pa
daryta), suruošti tradicinę korp. menininkų Lindės-Dobilo vardo 
šventę, kviečiant seses studentes skautes (jau buvo XII.4), su
ruošti neturtingiesiems Kauno vaikučiams Kalėdų eglutę, kartu 
paminėti Motinos Dieną, padaryti bendras žiemos ir pavasario 
iškylas, aplankyti aklųjų institutą ir bent vieną vaikų prie
glaudą ir kartu suruošti u-to skautų 15-kos metų gyvenimo mi
nėjimą.

Iš darbų korporacijoje numatoma: suorganizuoti korp. spor
to klubą (irgi jau įvykdyta), 1939 m. kovo 4 d. Šv. Kazimiero 
šventės proga sušaukti visuotinį korp. suvažiavimą, kviečiant 
filisterius, inaktyvius senjorus ir visus buvusius korp. senjorus 
ir junjorus.

Suruošti „studentijadą“ ir bent vieną balių provincijoje. 
Švęsti korp. pavasario šventę (antrąjį gegužės mėn. sekma
dienį) ir suruošti korpor. skautų vyčių kursus. Suorganizuoti 
baidarių kelionę. Išleisti reprezentacinį leidinėlį apie „Vyčio“ 
korporaciją ir atspausdinti korp. įstatus ir statutą. Vasarą su
ruošti keliaujančią stovyklą. Taip pat nepamirštas ir vienas iš 
aktualiųjų klausimų, būtent — įsigyti korporacijai būklą ir jame 
skautiškai susitvarkyti. Be to, yra vienas kitas klausimas, kurie 
liečia grynai korporacijos vidaus gyvenimą. Taigi štai, prisilai
kydama tokio veikimo plano „Vyčio“ korporacija įžengė į 15-sius 
akademinės skautybės gyvenimo metus. Kai kurie jo punktai 
jau įvykdyti, be abejo, bus pasistengta ir toliau taip dirbti. 
Ateinančių metų spalių mėn., po metinės — jubiliejinės šven
tės, iš valdybos pateiktos veikimo apyskaitos paaiškės, kiek 
nuveikta. G. J.

RADVILIŠKIO VIETININKUOS.

XII. 11. pirmą kartą Radviliš
kyje vieningai pasirodė naujai 
įsteigtosios skaučių-tų vietininki- 
jos: jos šventė LSS 20 metų gy
vavimo sukaktį.

Sekmadienio rytą ilga skau- 
čių-tų vora, vadovaujama vieti
ninkų, skaut. Sarauskienės ir
pulk. Itn. Baubliausko, su skau
tiška vėliava ir kariško orkestro 
maršo lydimi, nužygiavo į pa
maldas. Po pamaldų traukė į ka
pines. Ten, po trumpų vietinin
ko žodžių apie žuvusiųjų už Lie
tuvos laisvę didį pasiaukojimą, 
padėdami prie paminklo vainiką 
ir minutę susikaupdami, pager
bė žuvusius už Lietuvos laisvę. 
Atlankė ir uždėjo vainiką ir ant 
jūrų skauto Amulevičiaus, žuvu
sio per „Budžio“ avariją Baltijo
je, kapo. Juo reikšmingesnis tas 
pagerbimas buvo dabar, kai sve-

valandas, — nei humoro, nei rim
tų minčių. Per pertraukas skam
bėjo skautiškos dainos ir šūkiai. 
Baigiantis pasirodymams, skau- 

miesi išlydėjo, turėju- 
brolijos vadą ir d-rą 

ibaigus pasirody- 
i ir skautai skirs- 

kupinu įspūdžių. Radviliškio 
skaųtfes-taį, ’įsidėmėję brolijos 
vado raginančius žodžius, pasi
ryžę ne apsėsti, o žengti vis 

f pirmyn.- K. M.

*****
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timų vėjų audra siaučia musų 
pajūryje.

O vakare d-ro Vinco Kudir
kos vardo pradžios mokyklos sa
lėje prisirinko tiek skaučių-tų, 
jų artimųjų ir bičiulių, kad ne
tilpo salėje. Po vietininkų pasi
sveikinimo su skautais, sueigą
atidarė vietininkas, pakviesda
mas garbės prezidiuman skau- 
čių-tų rėmėjus, bičiulius ir vie
tos organizacijų atstovus. Gau
sus skaučių-tų būrys, iškilmingai 
duodamas įžodį, padidino Radvi
liškio skaučių-tų eiles. Su dėme
siu išklausė reikšmingų vietinin
kų žodžių, trumpai apibrėžiančių 
per 20 metų nuveiktus ir ateities 
darbus. Bet tos dienos kulmina
cinis džiaugsmo taškas buvo, kai 
į minėjimą netikėtai atvyko bro
lijos vadas pulk. Sarauskas ir 
dr. J. Navakas. Su dar pakilesne

PANEVĖŽIO
Kuo galėjom — tuo padėjom.

Panevėžio gražinietės, savo 
tarpe surinkusios drabužių, įtei
kė juos Žiemos pagalbos komite
tui, o Kūčių dieną, už savo tarpe 
surinktus Lt 30, sušelpė maistu 
3 neturtingas šeimas.

Vyr. skaučių Įžodis.
1938.XII.18. Šeduvos vyr. skau

tės davė įžodį. Buvo iš Kauno 
sesė sktn. D. Navikienė atvažia
vusi, o iš tunto vadijos — vyr. 
skit. I. Fridmanaitė. Spiginant 
šalčiui, už miestelio linksmai 
traškėjo nušviesdamas tamsumą 
lauželis, plevėsavo vėliava ir iš
kilmingai aidėjo nakties tylumo
je sesių priesaika. Tuja.

Iš Panevėžio m. Jūrų skautų 
veiklos.

XI. 22. suėjo vieneri metai, kai 
buvo įkurtas naujas Panevėžyje 
Jūrų skautų Vyties laivas. Lai
vui kurti sąlygos buvo labai sun
kios, bet vis dėlto kelių skautų 
didelio darbo ir atsidėjimo dė
ka buvo įtraukta į skautų eiles 
10 jaunuolių, iš kurių ir susida
rė laivas. Per trumpą laiką lai
vas nuveikė: štai 1938 m. pava
sarį buvo surengtas vakaras ir 
gautas pelnas paskirtas neturtin- 
gesniems į tautinę stovyklą vyk
ti, o į stovyklą vyko upėmis 
(valtimi ir baidarėmis), tuo būdu 
atlikdami tolimąjį plaukiojimą.

TELŠIŲ
XII. 4. Telšių skaučių tuntas, 

minėdamas skautybės 20 m. su
kaktį, sukvietė vadovių ir vyres
nių skaučių sueigą. Sueiga turėjo 
2 uždavinius: 1) praktiškai pasi
ruošti vadovauti jaun. skaučių 
draugovėms ir 2) apsvarstyti 
įvairius tuntą ir vyr. skaučių 
draugovę liečiančius klausimus.

Suvažiavimą — sueigą atidarė 
sesė tuntininkė, kviesdama vado
ves šiais metais kreipti daugiau 
dėmesio į Vidujinį draugovių 
darbą.

Sueigoje ilgą kalbą pasakė iš 
Kauno atvykusi v. sktn. Armi
naitė. Kalbėtoja iškėlė skautybės 
tinkamumą visų luomų ir viso-

KLAIPĖDOS

Kūčių vakaras.
Skuodo I jaun. skautų-čių 

draugovė, pagal seną savo tradi
ciją, Kūčių vakarą aplankė su 
savo mažomis dovanėlėmis kele
tą neturtingų šeimų ir senelių 

nuotaika pergyveno po to seku
sius brolijos vado ir d-ro Nava
ko žodžius. Nuoširdžios katutės 
palydėjo didelių Radviliškio 
skaučių-tų bičiulių, prog. dir. p. 
Gūžio ir pradž. mok. vedėjo 
Gudo, sveikinimus ir pasižadę 
mą ir ateityje paremti. Ofici^Įj 
daliai pasibaigus, visos Rad 
kio miesto draugovės ir 
skautės-tai, be išimties, daly 
pasirodymuose. O tų pasirod 
buvo gausu. Nieko netrūko Pri
rodymuose, užtrukusiuose apie I

RAJONAS.
Laivas ir vasarą darė naktinius 
plaukiojimus, sueigas ir kitus už
siėmimus. Šių metų pavasarį nu
matoma pasistatyti laivą ir at
likti bendrą savo įgulos tolimąjį 
plaukiojimą.

Dabartiniu metu laive yra 15 
skautų, iš kurių didesnė dalis 
gyvena savarankiškai. Vadovau
ja valt. A. Albavičius. A. J.

Šeduva.

— XII.30. į Šeduvą buvo at
vykę Radviliškio skautai-ės. Va
kare miesto savivaldybės salėje 
įvyko vieša iškilminga sueiga. 
Radviliškiečiai parodė įdomių 
dalykų, sesės pašoko baletą. Visi 
buvo patenkinti.

— XII.31. VI ir I L. K. Min
daugo dr-vės buvo nuvykusios 
pas Radviliškio skautus naujų 
metų sutikti.

— XII.18. buvo atvažiavę iš 
tunto atstovai į egzaminus. Eg
zaminus j patyrimo laipsnius lai
kės trys draugovės: V L. K. Min
daugo, VII D. L. K. Birutės ir V 
D. L. K. Kęstučio. Geriausiai iš 
laikiusių dr-vių pasirodė V L. K. 
Mindaugo dr-vė. Po egzaminų 25 
kandidatai davė įžodį.

Vakare Šeduvos skautų rėmė
jai suruošė arbatėlę. Arbatėlės 
metu tunto atstovė Fridmanaitė 
pasakė prakalbą.

A. Motiekonis.

RAJONAS.
kio amžiaus moterims. Pabrėžė 
idėjinę skautybės reikšmę, taip 
pat ir praktinę — pritaikomąją. 
Davė daug praktiškų nurodymų 
vadovėms draugininkėms.

Išrinkta nauja dr-vės draugi
ninke psktn. Šerpetienė.

Po pietų gimnazijos rūmų sa
lėje įvyko oficialioji dalis, daly
vaujant abiem Telšių — skaučių 
ir skautų — tuntams. Buvo daug 
gražių sveikinimų. Atskiri drau
govių meniniai pasirodymai pra
ėjo gana vykusiai.

Keletą skaučių ir kelios jaun. 
skautės davė įžodį.

Tuntui vadovauja energinga 
sktn. Kupstaitė. Skautė.

RAJONAS.
prieglaudą. Senelius pasveikino 
su šventėmis, pagiedojo, eilėraš
čių pasakė ir apdovanojo.

Kalėdų pirmą dieną suruošė 
vaikams eglutę — vakarėlį su 
Kalėdoms pritaikyta programėle.

Kregždutė.

avaką:
mams, ir
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Pažinkime Skautų Aido platinimo garbės konkurso laimėtojus
Šiaulių i Vytauto didžiojo draugovė.

DRAUGININKO BIOGRAFIJA.
Draugininkas psktn. Petras Armonas 

yra gimęs 1907.1.13. Manikūnuose, Saločių 
valsč., Biržų apskr. Baigęs Biržų gimna
zijos 4 klases 1923 m. rudeni įstojo Pane
vėžio mokytojų seminarijon ir tais pačiais 
metais Panevėžio 25-on Vytauto draugo
vėm Draugovėje apie metus ėjo skiltinin- 
ko pareigas, 1925 m. pavasarį išvažiavo 
Klaipėdos konservatorijon. Baigęs konser
vatoriją pora metų dirbo Valst. Operos 
orkestre, paskum persikėlė į Šiaulius ir 
1934 m. įstojo į Tumo-Vaižganto skautų 
vyčių būrelį ir kurį laiką buvo to būrelio 
adjutantas. 1935 m. buvo paskirtas drau
gininku. Tas pačias pareigas tebeina ir 
dabar I Vytauto Didž. dr-vėje. 1938.11.16 
pakeltas į paskautininkio laipsnį.

Be to, kaip muzikas, dirba Šiaulių 
skautų tunte dainos ir muzikos srityje.

DRAUGOVĖS ISTORIJA.
1921.XI.26 buvo įkurta I-ji Šiaulių 

skautų draugovė.
Pirmieji Vytauto draugovės žingsniai į 

gyvenimą buvo labai nepavydėtini: trūko 
žmonių, kurie bent kiek daugiau nusima
nytų apie skautybę, pagaliau pati visuo
menė nebuvo skautybei labai palanki. Bet 
„naujos idėjos, nauji keliai, naujos svajo
nės, milžinų darbai vaidenosi kiekvie
nam“ (V. B.). Po didelių vargų 1921.XI.26 
buvo sušaukta pirmoji sueiga iš 25 asme
nų. Draugininku išrinktas Alg. Januške
vičius, adjutantu — V. Baniulis. Tačiau 
sekančią sueigą V. Baniulis ir Alg. Ja
nuškevičius pareigomis pasikeitė.

V. Baniulis patiria daug vargo ir triū
so, kol užregistruoja skautus, kaip orga
nizaciją, pas apskrities viršininką. Paga
liau pati gimnazijos administracija, kaip 
rašo V. Baniulis savo prisiminimuose, ėmė 
varžyti skautų veiklą, nors ne iš blogos 
valios, bet greičiau dėl stokos žinių apie 
pačią skautybę. Buvo atsitikimų, kad ne 
vienas mokytojas nudrėksdavo ir skautų 
ženklelį, tautinį kaspinėlį. Nemaža vargo 
pirmieji skautai patyrė, kol įsigijo vėlia
vą, o ypatingai pats Baniulis daug vargo, 
kol parašė skautų įstatus. Šios visos kliū
tys, vadovaujant sumaniam draugininkui, 
buvo nugalėtos: skautai įsiskverbė į Šiau
lių visuomenės eiles su naujomis idėjo
mis, kurios tikrai daug kam buvo negir
dėtos. Toliau veikla pasidaro kaskart 
lengvesnė. Keli vakarai ir iškylos sudaro 
jau gana palankią nuomonę visuomenėje 
apie skautus. Daug dr-vei padeda nuo
širdus dr-vės bičiulis kun. Mažonavičius.

1922.1.17 Vytauto dr-vė išleidžia laik
raštuką Skautą, kuris vėliau, bendradar

biaujant su mergaičių Mirgos dr-ve, pra
dėjo eiti Skautą Aido vardu, o šį pastarą
jį dabar mes matome visos sąjungos orga
nu. Tais pačiais metais liepos mėn. 
įvyksta I-ji dr-vės stovykla Kairiuose, ku
ri buvo labai reikšminga to laiko skautų 
gyvenimui.

1923 m. Baniulis pakeltas į paskautinin
kio laipsnį ir dr-ko pareigas perėmė Ig. 
Tomašauskas (adj. Stanevičius). Bet grei
tu laiku Tomašauskui pavesta organizuoti 
„Lapinus“ ir dr-ku nuo 1923.X.25 Stane
vičius (adj. Laucius). 1924.11.27 dr-ko pa
reigos pavestos K. Lauciui (adj, Mielys). 
Nuo tų pačių metų geg. m. 11 d. dr-vei va
dovauja J. Mielys, po jo nuo 1924.IX.5 A. 
Lapinskas (dabar advokatas Čikagoje), adj. 
Ant. Saulaitis (dabar Skautų Aido red.). 
1926 m. A. Lapinskui suteiktas paskauti
ninkio laipsnis. Vėliau dr-vę perėmė L. 
Marcinkevičius (adj. VI. Kašauskas). Po jo 
VI. Kašauskas. Dr-vė leido dvisavaitinį 
„Linksmą draugą“, kuris ėjo 1926—1929 m. 
Be to, gavus vyriausiojo skautų štabo pri
tarimą, buvo išleistos dviejų rūšių spaus
dintos skautiškos atvirutės.

1930.1.31 Kašauskas iš pareigų pasitrau
kė. Jo vieton paskirtas V. Volodka. Po 
Volodkos, nuo 1930.IV.5. dr-vę vedė V. Ci- 
ninas. Perėmus dr-vę naujam, energin
gam dr-kui, dr-vė savo veiklumu išgarsė
jo Šiaulių visuomenės tarpe. Rajono ruo
šiamose skautiškų darbelių parodose dr-vė 
kelis kartus gavo I laipsnio pagyrimo la
pus.

1931.XI.26 dr-vės 10 metų sukakčių pro
ga dr-vė už padarytus Lietuvos skautijai 
nuopelnus apdovanota ordinu „Už nuo
pelnus“.

Pasitraukus iš pareigų Cininui, dr-vę 
perėmė vyr. sklt. Alg. Masiulis. Šiam va
dovaujant dažnai darytos iškylos, ypač 
lavintasi įvairiose skautiško darbo srityse. 
1934 m. tunto ruoštoje stovykloje dalyva-

Įdomų ir naudingą
1919 M. I AI I SI1I II BUDĖKI 

gaus nemokamai
KIEKVIENAS SKAUTŲ AIDO 1939 METŲ 

PRENUMERATORIUS.
Kalendorius turi 208 psl., daug iliustracijų ir įdomių rašinių, 

yra praktiškas ir naudingas.
Knygynuose parduodamas po Lt 2,—.

SU SKAUTŲ AIDU GAUSITE NEMOKAMAI.n — <

Draugovės, kurios iš pr. metų Skautų 
Aido platinimo garbės konkurso turi teisę 
būt Sk. Aide aprašytos, prašomos savo 
istorijas ir savo dr-kų biografijas su foto
grafijomis redakcijai prisiųsti ligi š. m. 
1.31.

Laiku neprisiųstų aprašymų vėliau 
nespausdinsime. Red.

vo vien vytautiečiai. 1936 m. Masiuliui 
suteiktas paskautininkio laipsnis. Po Ma
siulio dr-vei kurį laiką vadovavo sk. vyt. 
mokyt. C. Janušas, o po šio, nuo 1936.IX.16 
— vyr. sklt. Ed. Budreika. Ed. Budreika 
pasišventė dr-vei ir savo nuoširdžiu darbu 
suteikė jai stiprius pagrindus. 1937.IV.23 
Ed. Budreika gavo paskautininkio laips
nį. Pasitraukus Budreikai, dr-ku paskir
tas mokyt. Myk. Levickas. Šiam esant la
bai užimtam savo tiesioginėmis pareigo
mis, jį pavadavo dr-vės adjutantas sklt. 
Eug. Maksimavičius. Dr-vė tiek kiekybe, 
tiek kokybe sparčiai žengė priekin. Pami
nėtinas dr-vės surengtas koncertas — va
karas (1937.XI.7), palikęs svečiams gerą 
įspūdį, o vytautiečiams suteikęs Lt 200 
pelno taut, stovyklai ir iš gimnazijos va
dovybės pritarimą toliau taip sėkmingai 
veikti. Nuo 1937.XI.20 dr-ku paskirtas vyr. 
sklt. mokyt. P. Armonas. Stropiai imtasi 
ruoštis taut, stovyklai: rengti vakarai lė
šoms įgyti, keltas skautiškas patyrimas ir 
t. t. Be to, užmegzti broliški santykiai su 
Telšių tuntu. 1938.11.19 Telšiuose sureng
tas neblogai pasisekęs koncertas ir kartu 
su Telšių tuntu išbandytos sportinės jėgos. 
Šiaip vytautiečiai visur pasirodo kaip pri
tyrę skautai, geri sportininkai, gabūs mu
zikai. Tai rodo ir II tautinė stovykla, ku
rioje vytautiečiai dalyvavo atskiru viene
tu. Dr-kui P. Armonui perėjus į rajono 
vadovybę, stovykloje dr-vei vadovavo 
dr-ko pav. Eug. Maksimavičius. Stovyk
loje parodyta visa, kas buvo išmokta besi
ruošiant tai stovyklai. Štai kad ir pasiek
tos I-sios vietos: viena — rajono tarpdrau- 
goviniame konkurse, kita — stovyklos sig
nalizacijos varžybose, kur dr-vė atstovavo 
visą Šiaulių rajoną. Be to, pasižymėjo taip 
pat laužo ar kitais pasirodymais. Iš šios 
stovyklos dr-vė parsivežė ne tik keletą 
vertingų dovanų (jų tarpe ir palapinę), 
aukštesnį patyrimą, bet ir skautišką entu
ziazmą su tuo pat skautišku pasiryžimu 
žengti ir 18-sius savo gyvavimo metus 
žmonijai jau daug davusiu keliu. 1938. 
XI. 1 dr-ko pavad. vyr. sklt. Eug. Maksi
mavičius apdovanotas ordinu Už nuopel
nus. Dabar dr-vėje yra 30 skautų, ku
riems vadovauja skiltininkai: A. Ditma- 
nas, V. Žalys, A. Gasiūnas ir J. Kudžma.

E.
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i/ftas $u cLaunja. WffYGU^
MAN NEREIKIA KETURIŲ.

Vytės Nemunėlio žodžiai * Viktoro Kuprio-Kuprevičiaus muzika.

2. Dvi ausytes aš turiu — 3. Dvi rankytes aš turiu —
Man nereikia keturių: Man nereikia keturių:
Su abiem ką išgirdau, Dirbu, piešiu ir rašau,
Pasakyt galiu ir tau. Kad padėtų neprašau.

4. Dvi kojytes aš turiu —
Man nereikia keturių: 
Šokinėju ir lakstau 
Šokinėt linkiu ir tau.

JjjnluinoLS luunfp&iis
Direktorius: — Tu pripažįsti, kad nau

jas mokinys buvo nuneštas prie prūdo ir 
panardytas į vandenį? Kokia dalis šioje 
gražioje byloje teko tau, Jonai?

Jonas, išsigandęs: — Dešinioji koja, po
nas direktoriau. # * *

Mokytojas: — Jei tavo tėvelis turėtų 
750 g mėsos ir pirkėjas pareikalautų 1 kg, 
ką tėvelis darytų?

Mėsininko sūnus: — Jis pridėtų didelį 
kaulą.

* *
— Mano sūnau, — sako rūpestingas tė

vas savo vieninteliam sūneliui, — būk 
darbštus ir pasižymėk universitete, kad 
taptumei garsus žmogus.

— Kas iš to, tėveli, — atsidūsta sūnus, 
— mūsų mieste jau ir šiaip daug pa
minklų.

* * *
Valgytojas: — Man nepatinka jūsų mu

sės šiame kambaryje.
Padavėjas (nenugirdęs): — Dovanokite, 

pone, ryt bus naujų.
* * *

Automobilistas kasa purvą šalia savo 
įklimpusios mašinos.

— Įklimpote, pone? — klausia praei
vis.

— Ne, neįklimpau, bet mano mašina čia 
mirė, ir aš jai kasu duobę, — atsakė auto
mobilistas.

* * *
— Kas ten triukšmauja?
— Skautai dainuoja „Tris dienas, tris 

naktis keleliu ėjau“.
— Jie tikrai nuklydo nuo kelio.

* * *
— Ką aš girdžiu apie jūsų draugovę?
— Nieko ypatingo, broli skautininke, 

jie turi sueigą ir šiek tiek triukšmauja.

BWWWI— ■IUi I III IBMHMaBMS

Ar žinai, kad...
— SMĖLIS DAINUOJA?

Didžiose Saharos (ir kitose) dyku
mose galima staiga išgirsti vaiduokliškų 
balsų, kylančių iš kopų. Šis „dainavimas“ 
girdimas kasdien tris valandas po saulė
tekio ir trunka apie vieną valandą. Tyri
nėtojai išrišo šią paslaptį. Šaltomis nak
timis, kuriomis temperatūra kartais krin
ta iki 0°, atsiranda didelė rasa, sutrau
kianti smėlio paviršių. Tuo būdu smėlio 
kamuolėliai uždaro savyje oro. Vos tik 
saulė pradeda šildyti smėlį, jis išsiplečia, 
išdžiūsta, ir oras išsilaisvina, balsiai dai
nuodamas.
— KREGŽDĖS LABAI ĖDRIOS?

Paukščių mylėtojai žino, kad be galo 
sunku nors ir trumpą laiką išlaikyti kregž
dę gyvą nelaisvėje. Priežastis ta, kad 
kregždė minta vien tiktai musėmis ir ne
priima jokių maisto „erzacų“. Paprastose 
sąlygose pasotinti ėdrią kregždę visiškai 
neįmanoma; todėl iki šiol tegalėjo tik 
spėti, kiek maisto jai reikia.

Įdomių žinių teikia mums zoologas 
gyd. Jacobas, kuris rado sužeistą čiurlį 
(kregždžių rūšį) ir slaugė jį tol, kol jis 
pagijo. Čiurlys mito vien musėmis, ku
rių, tačiau, negalima buvo gaudyti mus
gaudžiu, kadangi jos susitepdavo. Todėl 
p. Jacobas arklidėje pastatė didelius van
dens indus, kuriuose gaudydavo muses. 
Šias jis pincetu (nedidelėmis repliukėmis) 
duodavo čiurliui, kuris nepaprastai daug 
jų sulesdavo. Vienu kartu vos teužtekda- 
vo 60 musių, ir už valandos paukštis vėl 
būdavo alkanas. Penktą valandą rytą jis 
sulesdavo 68 muses, 8 vai. — 66 muses, 
10 vai. — 60 musių, 11.30 — 67 muses, 
12.30 — 46 muses, 13.45 — 41 musę, 15.30
— 56 muses, 16.30 — 36 muses, 19.15 — 
53 muses, 20.30 — 19 musių. Tuo būdu 
čiurlys per dieną sulesdavo 605 muses (ir 
tai dar būdamas nelaisvas).

Parūpinti tokį maistą iš tiesų nėra

NAUJOS KNYGOS.
1939 METŲ KALENDORIUS BUDĖK! 

Paruošė Antanas Saulaitis. Išleido Skau
tų Aidas, 1939 m. 208 pslp. Kaina Lt 2,—.

Šis kalendorius, kaip nemokamas prie
das, duodamas 1939 metų Skautų Aido 
prenumeratoriams.

Kalendoriuje yra rašinių: ideologiniais 
klausimais (įstatai, įsakymai; apie laiką, 
skautišką gyvenimą; „ką duosime Lietu
vai?“, Tautos Vado ir kitų įžymių žmonių 
minčių jaunimui; „keturios didžiosios pa
reigos“, „pilietiškumas“, „ko laukiama iš 
gero piliečio?“, „gerieji darbeliai“, „tikras 
skautas“, „mandagumas“ ir t. t.).

Kalendoriniai užrašai: kai. savininko- 
ės žinios, laiko (pamokų) suskirstymo len
telės, kasdieniniai užrašai visiems metams, 
specialūs užrašai stovykloms, iškyloms 
ir t. t.

Praktinio pobūdžio straipsnelių: foto
grafavimas stovyklose ir iškylose, gerieji 
darbeliai; „kaip užsidirbti pinigų“, pirmoji 
pagalba, „uniforma“; apie iškylavimą ir 
stovyklavimą, palapinę, kojų priežiūrą, 
ugnies kūrimą, peilio ir kirvio vartojimą 
ir t. t.; namų ruoša; skyrelis pašto ženklų 
rinkėjams; gamtosakos kampelis, pėdsė- 
kos, signalizacijos ir k. skyreliai; patyri
mo laipsnių programos; įvairūs matai; 
įdomus skyrius: Lietuva ir pasaulis; įvai
rios matavimų žinios; įdomus kūno kultū
ros kampelis ir t. t.

Kalendorių turėtų turėti kiekvienas 
skautas ir kiekviena skautė.

Pearl S. Buck. RYTŲ VĖJAS — VA
KARŲ VĖJAS. Gražiausias šiandieninės 
Kinijos romanas. Išvertė K. Jakubėnas ir 
J. Lukoševičius. Viršelis dail. B. Macut- 
kevičiaus. „Literatūros Panteonas“ Nr. 26. 
Spaudos Fondo leid., 256 psl. Lt 3,—.

Vienas pačių geriausių ir įdomiausių 
1938 m. Nobelio laureatės romanų. Vei
kalas, suteikęs Pearl S. Buck pasaulinį 
garsą. Vertingiausia naujiena visiems 
grožinės literatūros mėgėjams.

lengva, ypač, kad mes niekad neišmoksime 
taip mikliai gaudyti muses, kaip paukštis.

— DIDMIESČIO ORAS YRA
PERKŪNSARGIS?
Visiems žinoma, ir, gal, ne vienas tuo 

stebėjosi, kad žaibas dažniau trenkia kai
me, kaip mieste. Paskutinių laikų tyrinė
jimai mus įtikina, kad „gerasis kaimo 
oras“ daug blogesnis elektros laidininkas 
už miesto orą. Be to, dar reikia atminti, 
kad kaime namai išsisklaidę ir nepakan
kamai giliai pamatuoti. Tuo būdu jie aukš
čiausi visoj apylinkėj ir blogai nuleidžia 
elektrą į žemę.

Mieste namai maždaug vienodo aukš
čio ir turi gerus, gilius pamatus. Bet 
svarbiausia kliūtis perkūnui trenkti yra 
anglių dulkelių sluoksnis, gaubiąs visą 
miestą. Šis „didmiesčių oras“ nepraleidžia 
perkūno, kuris priverstas išsisiausti de
besyse. Taigi, stočių, fabrikų ir įvairių 
kitų įmonių sugadintas didmiesčio oras 
yra geras perkūnsargis. A. S.
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KAIP MES PIEŠIAME VAIZDUS.Nepaprastai greitu laiku briedžių skiltis užėmė lokių skilties teritoriją. Kodėl pergalė taip greitai teko briedžiams? Todėl, kad vietovė buvo rūpestingai ištirta ir nupieštas topografijos žemėlapis, pagal kurį skiltininkas galėjo duoti visus reikalingus nurodymus. Dabar briedžių gairelė plevėsuoja priešų pilyje, ir visi nugalėtojai džiaugsmingai renkasi aplink ją.Kaip briedžiai piešė žemėlapį? Štai, kaip:Medžiaga: popieriaus lapas, liniuotė, trintukas, „žiūronas“.

Kas tai per žiūronas? Kur jį gauti? Paimk lakštą kardono ir iškirpk jame 20X10 cm langą. Šį langą padalink į mažus langelius po 2 kv cm ir ištempk stiprius siūlus; numeruok langelius. „Žiūrono“ apatinio kraštelio viduryje pririšk apie 1 m ilgio virvutę.Krokis — topografinis vietovaizdžio brėžinys — nieko bendro neturi su menišku paveikslu. Jį piešiant reikia laikytis kelių svarbių taisyklių:1. Niekad nepiešti šešėlių.2. Nekreipti dėmesio į spalvas.O dabar pradėkime dirbti.Nupiešk popieriaus lakšte tokius pat langelius kaip žiūrone ir numeruok juos. Užsikabink „žiūroną“ ant kaklo. Pasirink vaizdą, kurį nori atvaizduoti, ir nustatyk jo ribas, žiūrėdamas per savo „žiūroną“, pritraukdamas ir atitraukdamas jį nuo savęs. Suradęs savo vaizdą ir nustatęs jo didumą, virvutę sutrumpink aplink kaklą kiek reikalinga. Po to turėsi visuomet laikyti žiūroną tiek cm nuo akies, kiek
leidžia virvutė (kaip ją būsi nustatęs). Žiūrėdamas per savo tinklinį žiūroną, vadovautos 3 dalykais:I. Nustatyk visas 4 vaizdo ribas, jo centrą ir pagrindines linijas, ir pažymėk juos popieriuje.II. Po to, piešk antrinius taškus, vaizdo detales (medžių, namų, kelių linijas).III. Patikrinęs visą krokį, pabrėžk ir 

SKAUTŲ AIDAS — GERAS PATARĖJAS 1939 M.

tušuok medžius, krūmus ir t. t., ir užrašyk žinomus pavadinimus.Bus įdomu ir labai nesunku. Tiesą pasakius, nė aprašyti nereikėtų, kaip visa daroma, nes ir taip aišku iš iliustracijų. Nepamiršk reikalingos piešti medžiagos eidamas iškylon arba iškeliaudamas sto- vyklpn, nes tikrai džiaugsiesi galėdamas parnešti įdomių škicų. P. P.

■ ■ 20 • prityręs skautas turi būt išėjęs visus patyrimo laipsnius, įsigijęs specialybių,
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PĖDSĖKA i i! H i
Pėdsėkos lavinimas

I skyrius. % 
APIE KĄ ČIA KALBAMA?

Kartą, būdamas Oxforde, pasaulio skautų vadas pra
dėjo savo pašnekesį šiuo aprašymu:

— Mokslininkų ir tyrinėtojų ekspedicija beveik būtų 
žuvusi Australijos dykumose, bet keturiolikos metų lau
kinė išgelbėjo juos savo pastabumu ir gudrumu.

— Troškulio kankinami vyrai ieškojo lašo vandens ty
ruose. Tada mergaitė pastebėjo keletą skruzdėlių lipant 
medžio liemeniu ii’ išnykstant mažoje žievės skylutėje. 
Laukinė tuojau padarė išvadą, kad skruzdėlės ne be reikalo 
lipa į skylę, ir, įkišusi šakelę, mergaitė įsitikino, kad joje 
buvo vandens. Vandeniui ištraukti mergaitė padarė ilgoką 
vamzdį iš žalių šakų žievės ir įkišo jį į skylę. Tuo būdu 
kiekvienas ekspedicijos dalyvis galėjo atsigerti ir liko gyvas.

Toliau lordas Baden-Powellis pabrėžė, kad nei lotynų 
kalba, nei aukštoji matematika, nei kitos mokslo žinios ne
išgelbėjo tyrinėtojų, bet mergaitės, gyvenusios primityviu 
gyvenimu, savaime įgytos žinios.

Ypatybė, kuri iškelia mokytą žmogų iš jo draugų tarpo, 
yra mokėjimas stebėti, suprasti ir analizuoti. Tai sunkoka 
paaiškinti, bet pamėginkime: bet kokioje būklėje atsidūręs, 
žmogus turėtų sugebėti beveik instinktyviai atskirti svar
biausius įvykio bruožus, jų įtaką visam įvykiui — vadinasi, 
suprasti dalyką — ir pasverti šiuos bruožus savo mintyje. 
Jis turėtų analizuoti svarbiausius bruožus tokiu būdu, kad 
paaiškėtų išeitis iš susidariusios būklės ir žygiai, kurių rei
kėtų imtis, norint išspręsti painų reikalą, nors pats žmogus 
ir neturėtų techniškų ir profesinių žinių.

Kartais mes stebimės, kaip politikas, užimąs aukštą 
valstybės vietą, sugeba atlikti visas savo pareigas. Tai yra 
todėl, kad jis turi išlavintą protą ir moka išstudijuoti, su
prasti ir išanalizuoti bet kokią problemą.

Žmogus, mokąs teisingai pritaikyti savo jėgas, kiekvie
ną darbą dirbs sistemingai, visvien, ar jam tektų raišioti 
virves ar rašyti eilėraštį. Neturėdamas šios ypatybės, žmo
gus vargu pasieks atsakingą vietą. Bet šią ypatybę galima 
įsigyti, išlavinti, ir skautybė teikia tuo atžvilgiu begales 
progų. Daugiau net: suprasdami šio dalyko svarbą, mes 
skiriame jam daug laiko ir darbo ir įtraukiame jį į savo 
lavinimosi sistemą.

Žodžiu „skautybė“ mes vadiname tai, ką dirbo ir kuo 
pasižymėjo pionieriai, tyrinėtojai ir kovotojai už savo 
kraštą.

Tikrasis pionierius — išeivis tolimuose kraštuose — yra 
beveik kiekvieno berniuko svajonė. Jo gyvenimas ir dar
bai duoda pavyzdžių, kurie nenustoja savo vertės ir naudos 
kasdieniniame gyvenime civilizuotame pasaulyje. Austra
lijos ir Indijos gyventojų, Afrikos medžiotojų ir Kanados 
žvėrių gaudytojų patyrimai ir auklėjimas turi labai nau
dingų bruožų jų civilizuotiems broliams net ir didžiausiuose 
miestuose.

Nėra geresnio auklėjimo, kaip stebėti, išvadoti, atsi
minti ir sugalvoti; šis auklėjimas berniukui patinka, ir jis jį 
mielai sau taiko, žinoma, jei jam nurodoma kaip.

Įprotis stebėti ir daryti išvadas, atminties lavinimas 
smulkmenų ir ženklų atžvilgiu, ir sumanumas pritaikyti 
gautas žinias padeda arčiau įsigilinti į gyvenimą, o ypač mus 
supančios gamtos gyvenimą. Tuo būdu net ir neturtin
giausias ir mažiausiai vilčių teikiąs berniukas gali tobulėti 
moraliai, dvasiniai ir kūniškai.

Sekti pėdsakus labai sudėtinga, tačiau berniukams daž
nai liepiama bėgti prieš tai, kaip jie išmoko vaikščioti, t. y., 
sekti pėdsakus prieš tai, kaip jie išmoko stebėti.

Ką, pagaliau, reiškia „sekti pėdsakus“? Kas yra pėdsa
kas? Pėdsakas yra linija arba ženklas, padarytas žemėje, 
po to, kaip kažkas buvo vilkta arba traukta žeme, vadinasi, 
taip pat ir kojų ženklas arba kelias, padarytas žmogaus arba 
žvėries.

Dar kitaip galėtume pasakyti, kad pėdsakas yra ženklas 
arba grupė ženklų, palikta žemėje bet kokio gabento daikto; 
tai kelias, vėžės, kojų atspaudai, laivo kelias, kvapas, seka
mas šunų.

Kad skautams būtų dar aiškiau: pėdsėka yra mokslas, 
tyrinėjąs pėdsakus, padarytus gyvo daikto ir darąs išvadas 
iš to: 1) kas tai buvo per daiktas, 2) kur jis nuėjo, 3) ko
kios jo savybės. Tas objektas gali būti žmogus, gyvulys, 
žvėris, paukštis ir t. t. ir t. t.

Pėdsėka nepaprastai daug padeda lavinti pastabumą ir 
išvadojimą. Ji moko skautą vartoti akis ir smegenis. Aki
mis jis pastebi kiekvieną mažiausią ženkliuką žemėje ar 
kur nors kitur, o smegenimis jis stengiasi atspėti, ką šie 
ženklai reiškia.

Kas jis buvo? Ką jis darė? Kur jis nuėjo? Štai, klau
simai, kurie paprastai iškyla. Skautas užintriguotas: ar jis 
atspės šią mįslę, ar ne? Tas daugiausiai pareis nuo to, kiek 
jis lavinosi ir kiek praktikos jis turėjo. Uždavinys ne toks 
lengvas, kaip rebusas, nes daugumos raktų trūksta, o dalis 
turimų raktų tiktai klaidina. Bet, ar šiaip ar taip, tai geras 
žaidimas ir vertas sugaišto laiko.

Pėdsėkos mokslas, tačiau, nėra lengvai įgyjamas. Rei
kia jam atsidėjus ruoštis. Reikia pereiti, gal, ne visuomet 
lengvą mokyklą; reikia įprasti. Reikia ištverti, stebėti, būti 
rūpestingam ii' kantriam.

Skautas turi tenkintis nežymia pradžia. Išmokęs ste
bėti žiogą, jis gali sekti didesnius gyvius. Iš mažo jis gali 
pereiti prie didelio.

Labai geras vadovas yra SKAUTYBĖ BERNIUKAMS, 
bet jis nėra geresnis už patį gyvenimą. Kasdien lavinda- 
masis, vaikščiodamas plačiai atmerktom akim, skautas gali 
nepaprastai gerai išmokti stebėti ir išvadoti.

SKAUTYBĖJE BERNIUKAMS taip pat yra daug sky
rių, duodančių įvairių pėdsėkos pavyzdžių ir nurodančių, 
kokių žinių reiktų įsigyti prieš pradedant tikrąjį pėdsėkos 
darbą. Knyga duoda pagrindinių žinių, nes, tenka dar kartą 
pasakyti tą patį: praktiškos pėdsėkos išmoko tik pats mar
gas gyvenimas.

Pasisekimo taisyklė tokia pat, kaip prieš šimtą metų: 
reikia dirbti, sunkiai, sąžiningai dirbti. Ši taisyklė taiko
ma visur, kur norima pasiekti rimtų rezultatų; ji lengva 
rašyti ir skaityti, bet ne taip jau lengva įgyvendinti. Su 
tuo, tur būt, ir jūs sutiksite.

Bet skautas stengiasi visomis jėgomis.
O to tik ir tereikia! (B. d.). Pėda.

ESI AUTOS ŪKIS 
vienintelis savaitinis ekonominis žurnalas Lietuvoje, 
1 9 3 9 metais geriausias ekonominių žinių šaltinis. 
Kiekvienas 

mokytojas, 
tarnautojas, 

prekybininkas, 
pramonininkas ir visi kiti, 

kam rūpi ekonominiai reikalai, 
Prenumeruokite 1939 m. „TAUTOS ŪK Į“. 
„TAUTOS ŪKĮ“ leidžia Ekonominių Studijų Dr-ja. 

* 
Prenumeratos kaina: 
metams 15 Lt, studentams 9 Lt, pusei 
metų visiems 8 Lt, 3 mėnesiams 4 Lt.*

ADRESAS: Kaunas, Laisvės alėja 14a. Telef. 2 39 04.
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Spausdinama Lietuvos foto mėgėjų dr-jos kronika.

Mūsų darbo gairės
Pereitųjų metų paskutiniajame nu

meryje (žiūr. Nr. 24 psl. 512) paaiški
nome priežastis, dėl kurių redakcija 
pasiryžo praplėsti foto skyrių. Kadangi 
dabar foto skyrius bus taikomas ne tik 
skautams, bet, apskritai, visiems Lie
tuvos foto. mėgėjams, jo turinys turės 
būti kiek kitoks, kaip ligi šiol buvo. 
Taigi, kaip jis atrodys šiais metais?

Pirmiausiai stengsimės duoti nuro
dymų vadinamais „aktualiaisiais klau
simais“, t. y. patarsime, ką, kada ir 
kaip fotografuoti, kad foto mėgėjas ga
lėtų tinkamai išnaudoti visokį laiką. 
Dabar pasitaiko taip, kad foto mėgėjai 
praleidžia daug nebegrįžtančių progų. .

Toliau, dėsime šiek tiek platesnių 
straipsnelių įvairiais fotografavimo 
klausimais, kurie mūsų foto mėgėjams 
gali būti įdomūs, o ligšiolinėje foto li
teratūroje nieko nėra apie tai rašyta.

Gerai suprasdami, kad kiekvienam 
labai svarbu kuo mažiausiai laiko su- 
gaištant ir pinigų išleidžiant gauti ge
riausius rezultatus, nuolat spausdinsi
me įvairių patarimų, kurie foto mėgėjo 
darbą suprastina ir atpigina.

Kadangi geriausiai galima pamatyti 
savo klaidas ir laimėjimus iš praktiškų 
pavyzdžių, dėsime būdingesnių skaity
tojų nuotraukų kritiką, nurodydami jų 
teigiamas ir neigiamas puses. Taip pat 
laikas nuo laiko įdėsime nuotraukų pa
tiems skaitytojams įvertinti.

Skaitytojas negali pasitenkinti vien 
tuo, kas parašoma. Jam kyla daug 
klausimų, į kuriuos nori gauti atsaky
mą. Dėl to mes atsakinėsime į skaity
tojų paklausimus fotografavimo klausi
mais. Atsakysime laikraštyje. Kas no
rėtų gauti atsakymą laišku, prašomas 
atsiųsti pašto ženklų laiško persiunti
mo išlaidoms apmokėti.

Foto rinkoje nuolat pasirodo įvairių 
naujienų. Nežinodami, kas yra nauja, 
foto mėgėjai dažnai įsigyja tokius reik
menis, kurie nėra pakankamai tobuli, 
užuot už tą pačią kainą nusipirkę tobu
lesnį dalyką. Arba nenusiperka tokių 
reikmenų, kurie darbą žymiai paleng
vintų ir atpigintų. Turėdami tai gal
voje, mes stengsimės parašyti apie tas 
foto rinkos naujienas, kurios, mūsų 

nuomone, galėtų būti naudingos mūsų 
foto mėgėjams.

Mūsų foto mėgėjų veikimui „toną 
duoda“ organizuoti foto mėgėjai, susi
būrę į Lietuvos foto mėgėjų draugiją 
ir Lietuvos matininkų ir kultūrtechni- 
kų sąjungos foto kuopelę. Mes mano
me, kad visiems foto mėgėjams ne tik 
įdomu, bet ir svarbu žinoti, ką veikia 
šios organizacijos. Dėl to esame susi
tarę su Lietuvos foto mėgėjų draugija 
spausdinti čia jos gyvenimo kroniką. 
Taip pat nepamiršime painformuoti 
apie įdomesnius matininkų ir kultūr- 
technikų foto mėgėjų gyvenimo įvy
kius.

Norėdami paskatinti foto mėgėjus 
gausiau dalyvauti tarptautinėse foto 
parodose ir konkursuose, dėsime jų są
rašus ir adresus, kuriais galima gauti 
registracijos blankus. Tačiau kas dėl 
svetimųjų kalbų nemokėjimo nenorėtų 
susirašinėti su užsieniais, galės kreip
tis į mus ir, jei ne visų parodų, tai bent 
daugumos jų, registracijos blankus 
gaus. Tik tokiu atveju prašome atsiųsti 
už 30 et pašto ženklą susirašinėjimo iš
laidoms padengti.

Skautai foto mėgėjai turi ir speci
fiškų uždavinių, pavyzdžiui, fotogra
fuoja skautiškojo veikimo ir gyvenimo 
motyvus. Jų taip pat neužmiršime ir 
kiekvienas skautas foto mėgėjas laikas 
nuo laiko čia ras tik jam įdomių da
lykų.

Ar šios mūsų darbo gairės galutinės 
ir nekeičiamos? Suprantama, kad ne. 
Mūsų dėsnis — eiti su gyvenimu. Jei 
kas pasirodys nereikalinga, nerašysime. 
Iškils nauji aktualūs klausimai — juos 
aptarsime. Dėl to mes kviečiame visus 
foto mėgėjus į talką: praneškite mums 
savo pageidavimus, nurodykite sky
riaus trūkumus. Kiekvieną pageidavi
mą apsvarstysime ir, kiek galėsime, 
stengsimės įgyvendinti, jei mums atro
dys, kad tai naudinga ir įmanoma.

„Skautų Aidas“ kol kas yra vienin
telis Lietuvoje laikraštis, kuris turi pa
stovų foto skyrių. Nesant specialaus 
fotografijos reikalams laikraščio, ne 
vienas rimtas foto mėgėjas negalės be 
jo apsieiti. „Supažindinkite“ savo pa

žįstamus foto mėgėjus su „Skautų Ai
do“ foto skyriaus turiniu ir paraginki
te laikraštį užsiprenumeruoti. Kuo 
daugiau prenumeratorių turėsime, tuo 
lengviau mums bus šį skyrių tobulinti, 
padarai naudingesnį. Už talką iš anks
to ačiū!

KAS NAUJA PAS FOTO 
PREKYBININKĄ.

• Spalvota filmą dirbtinei šviesai. Kaip 
žinome, dirbtinė šviesa turi daug raudo
nųjų ir geltonųjų spindulių. Pasirodė, kad 
dienos šviesai pritaikytos spalvotos filmos 
nevisai tinka nuotraukoms dirbtinėje švie
soje. Dėl to „Kodak“ ir „Agfa“ neseniai 
pagamino speciales spalvotas filmas dirb
tinei šviesai. Tai „Kodachrom. A“ ir „Ag- 
facolor fuer Kunstlicht“. Abi šios filmos 
gaunamos ir Kaune, tik „Kodako“ spalvo
tos filmos yra maždaug tris syk branges
nės už „Agfos“. „Kodachromo“ filmos jau
trumas 13/io° Din, o „Agfacolor“ 15/io° Din. 
Taigi abi pakankamai jautrios momenti
nėms nuotraukoms daryti.

• „Brillant“ su patobulintu vaizdaieškiu 
ir apšvietimo matikliu. „Voigtlaender“ fir
mos veidrodinis aparatas „Brillant“ neturi 
matinio stiklo, o jo vietoje yra vaizdaieš- 
kis, kuris rodo labai šviesų daikto vaizdą. 
Ryškumą tenka nustatyti spėjant atstumą, 
kaip ir su filminiais aparatais. Bet neseniai 
šį aparatą labai patobulino. Dabar jau ga
lima su vaizdaieškiu nustatyti ir ryškumą, 
nes jo viduryje yra įšlifuotas 1 cm dia
metro matinis stiklas. Vaizdaieškis rodo, 
kaip ir rodęs, labai aiškų vaizdą, o tame 
matiniame „stikle“ jis ryškiai nustatomas. 
Be to, yra pagamintas specialus optinis 
apšvietimo matiklis, kuris uždedamas ant 
vaizdaieškio. Apšvietimo matikliui, filtrams 
ir pagalbiniams lęšiams laikyti aparato šo
ne įrengtas specialus „sandėlis“. Yra daug 
kitokių patobulinimų, kurių čia dėl vietos 
trūkumo negalima aptarti. Užėjus pas foto 
prekybininką, praverstų šį aparatą apžiū
rėti. Toks yra vienas modelis. Gaminami ir 
senieji modeliai.

• Naujos knygos apie spalvotą fotogra
fiją. Kas domisi spalvotąja fotografija ir 
moka vokiečių kalbą, tam galime reko
menduoti įsigyti šias dvi naujai išėjusias 
knygas:

1. Farbenphoto 1X1. Von R. Otwill 
Maurer. Kaina 2,50 vokiečių markių. Pho- 
tokino-Verlag Helmut Elsner, K., G., Ber
lin S. W. 68, Oranienstrasse 139 leidinys.

2. Farbenphotographie. Von Dr. Alfred 
Grabner. Kaina 1,20 vok. markių. Išleido 
Verlag Josef Gottschammel „Die Galerie“, 
Wien, VI, Linke Wienzeile 48.
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► 10 „įsakymų** foto mėgėjui žiemos metui
1.

Nenaudok žiemos gamtovaizdžių nuotraukoms filtro, nes jį 
naudodamas gausi nuotraukoje šešėlius, dėl kurių sniegas neteks 
savo „baltumo“ ir nebegausi baltų, lyg kreida, sniego plotų.

2.
Žinodamas dėsnį, kad žiemos nuotraukose svarbiausi ele

mentai yra saulė ir sniegas, nevartok objektyvo gaubto fotogra
fuodamas prieš šviesą. Jei jį vartosi, objektyvas saulės „nebe
matys“... Kad fotografuojant be gaubto gausi nuotraukoje šviesos 
židinius arba visas negatyvas bus aptrauktas pilku šydu, nedi
delė bėda.

3.
Kadangi fotografuoti prieš saulę visada sunkiau (reikia ob

jektyvui gaubto, ilgiau apšviesti, minkštai negatyvą išryškinti), 
fotografuok pasauliui. Tada sniegas nuotraukoje atrodys tikrai 
baltas, be jokio gyvumo.

4.
Darydamas žiemos nuotraukas, visuomet naudokis vieliniu 

išjungikliu ir filtru su praskečiamomis spyruoklėmis, nes jei jie 
dings minkštame, kaip pūkai, sniege, turėsi progos nudžiuginti 
foto prekybininką, padarydamas jam nenumatytą „vizitą“.

5.
Niekuomet nedaryk tokių nuotraukų, kurioms reikalingas 

statyvas, nes „pažangus foto mėgėjas“ daro nuotraukas tik išim

tinai tokių motyvų, kaip šuolių su pašliūžomis, ledo sporto, čiuo
žimo ir tolygių.

6.
Sningant reikia labai trumpai apšviesti, mažiausiai V too sek., 

kad kiekviena snaigė būtų tikrai „ryški“.
7.

Žiemos vaizdų kopijas ir padidinimus daryk tik gelsvos 
spalvos (chamois) popieriuje ir apipiaustyk pakraščius tik kar- 
puotai, nes tiktai tokie pozityvai „įdomiausiai atrodo“.

8.
Jei kartais dėl neapsižiūrėjimo pagaminsi pozityvą baltame 

popieriuje, nepamiršk paskiau jį rudai nutonuoti.
9.

Geriausiai tačiau padarysi, jei savo aparatą žiemos metu pa
liksi ramybėje. Tuo būdu sutaupysi pinigų ir laiko. Tarp kita ko, 
žiema „nieko ypatinga“ nėra.

10.
Žiemos nuotraukas ryškink su kietai dirbančiu ryškalu, nes 

kitaip jos nebus pakankamai kontrastingos.
Jei,

mielas skaitytojau, visus šiuos „įsakymus“ tikrai sąžiningai vyk
dysi, savo žiemos nuotraukomis niekuomet nesidžiaugsi. Norė
damas susilaukti pasisekimo, elkis priešingai, kaip tuose „įsaky
muose“ nurodyta. Iš „Photofreund“.

Lietuvos Foto Mėgėjų gyvenimo naujienos
a) KAS NAUJA LIETUVOS FOTO 

MĖGĖJŲ DRAUGIJOJE.

• Netrukus Įvyks metinis narių susirin
kimas. Metinį narių susirinkimą numato
ma sušaukti dar šį mėnesį. Apie jo laiką 
nariams bus pranešta atskirais kvietimais 
ir paskelbta laikraščiuose. Susirinkime bus 
renkama nauja valdyba ir svarstomi toli
mesnio draugijos veikimo klausimai. Teko 
patirti, kad galimi didesni pasikeitimai 
draugijos vadovybėje.

• Geras pasisekimas tarptautinėje paro
doje Belgijoje. Šiuo metu Belgijoje, Ant
verpene, vyksta „Tris“ foto salono suruošta 
tarptautinė foto paroda. Į ją savo nuotrau
kas pasiuntė trys Lietuvos foto mėgėjų 
draugijos nariai: pirm, majoras Milaševi
čius, vicepirmininkas V. Augustinas ir p. 
Stanišauskas. Visų trijų nuotraukos į pa
rodą pateko: pirmųjų dviejų po dvi, o tre
čiojo viena. Major. Milaševičius dar gavo 
kvietimą dalyvauti kilnojamoje foto pa
rodoje Belgijoje, kuri įvyks šiemet di
džiuosiuose Belgijos miestuose.

• Mūsų mėgėjii nuotraukos tarptauti
niame almanache. Knygų leidykla „Knorr 
und Hirth“ Munchene pereitųjų metų pa
baigoje išleido knygą pavadinimu „Leica. 
in aller Welt“ („Leica visame pasaulyje“), 
kurioje yra 132 didelio formato nuotrau
kos, darytos su šiuo aparatu viso pasaulio 
kraštų foto mėgėjų. Be to, yra 11 rašinių, 
kuriuose supažindinama su įvairių kraštų 
mėgėjiškos fotografijos būkle. Knyga kaš
tuoja 21,40 lt. Galima gauti ir Kaune, Vo
kiečių knygyne.

Knygos leidėjai turėjo tikslą surinkti 
geriausias nuotraukas, darytas su „Leicos“ 
aparatu, kurios būtų būdingos kiekvienam 
kraštui savo turiniu, motyvo parinkimu, 
kompozicija ir, iš dalies, technika. Mat, 
leidėjai yra tos nuomonės, kad kiekvieno 

krašto žmonės į fotografiją saviškai žiūri, 
turi skirtingą skonį.

Suprantama, kad sudaryti tokį rinkinį 
sunkus uždavinys, kuris visu 100% gal ir 
nepavyko, tačiau nuotraukos, kurios į šią 
knygą pateko, yra rinktinės ir tiems kraš
tams, kurie jame „atstovaujami“, yra gera 
propaganda.

Malonu pažymėti, kad iš Pabaltės kraš
tų ten yra atstovaujama tik Lietuva. Ją 
atstovauja K. Laucius su nuotrauka „Prieš 
bangas“ (oficialus „atstovas“) ir K Bau- 
las su nuotrauka „Ryto rūkai Nidoje“. K. 
Baulas oficialiai atstovauja Latviją ir gy
venamąją vietą nurodo Rygą, nors iš tik
rųjų jau daug metų gyvena Kaun’e ir nu
siuntė Lietuvos vaizdą. Taigi, faktinai iš 
Lietuvos yra dvi nuotraukos.

KUR ARTIMIAUSIU LAIKU ĮVYKS TARPTAUTINĖS FOTO 
PARODOS.

1. 11.20—IH.11. Leičestery, organizuojama „Leicester and 
Leicesthire Photographic Society“ dr-jos. Registracijos blankus 
ir dalyvavimo sąlygas galima gauti šiuo adresu: To Hon. Secr., 
The International Exhibition of Pictorial Photography, c/o 
Young's (Chemists) Ltd., 42 Belvoir Street, Leicester, Anglija. 
Paskutinis terminas nuotraukoms gauti 1.24.

2. III.G—25. Southamptone organizuojama „Southampton 
Camera Club“. Adresas: The Exhibition Secretary, Southamp
ton Camera Club, 30, Carlton Crescent, Southampton, Anglija. 
Paskutinė diena nuotraukoms gauti 11.22.

3. IV.17—22. Cheshire organizuojama „North-West Cheshire 
Salon of Photography“. Adresas: North-West Cheshire Salon of 
Photography. R. J. Edwards, 1 Waterloo Road, Runcorn, Cheshire, 
Anglija. Paskutinė diena nuotraukoms išsiųsti III.17.

4. Gegužio—spalio mėn. Belgijoje įvyks XIII tarptautinė 
fotografijos paroda. Adresas: F. L. Giesen, Rue Gėrard 106, 
Brussel, Belgija. Paskutinis terminas nuotraukoms išsiųsti 111.15.

b) KAS GERA PAS MATININKUS IR 
KULTŪRTECHNIKUS FOTO MĖGĖJUS.

e Baigiasi foto konkursas. Matininkų ir 
kultūrtechnikų foto mėgėjų kuopelė kas
met ruošia savo nariams foto konkursą 
žemėtvarkos melioracijos darbų ir etno
grafinėmis temomis. 1938 metų šis kon
kursas pasibaigė ir š. m. sausio mėnesio 
21 d. bus nuotraukos įvertintos. Į kon
kurso teisėjų komisiją pakviesti: prof. Ko
lupaila, major. Milaševičius, p. Chmie- 
liauskas, Niemčinavičius ir K. Laucius. 
Kitame numery painformuosime apie 
konkurso rezultatus.

PASIŪLYK SAVO PAŽĮSTAMIEMS 
FOTO MĖGĖJAMS UŽSIPRENU

MERUOTI „SKAUTŲ AIDĄ“.
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Brolijos atstovas psktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

Kaip atsisveikino Senieji Metai
Iškeliaudami Senieji Metai pasi

šaukė visa dvyliką savo ištikimųjų 
tarnų ir taip į juos prabilo:

— Mieli mano tarnai! Visus metus 
jūs man ištikimai tarnavote ir vykdėte 
mano įsakymus. Aš iškeliauju. Mano 
vietą užims Naujieji Metai. Būsite da
bar jo tarnais. Tarnaukite ir Naujie
siems Metams, kaip tarnavote man.

Nusilenkė visi tarnai ir pasižadėjo 
vykdyti tai, ką įsakys naujasai jų po
nas.

Paskui Senieji Metai vėl prabilo:
— Už jūsų darbą išeidamas norė

čiau jus kuo nors apdovanoti. Pagal
vokite, ko pageidautumėte? Ko no
rėtum tu, vyriausias mano tarne, 
Sausi?

— Aš norėčiau, kad tu mane apdo
vanotum tokia galia, kad kai tik aš pa
norėčiau ką nubausti, tuoj tas mirtų.

— Žiaurūs tavo troškimai, o tu pats 
ir taip jau rūstus esi. Bet gerai, duo
siu tau tokią galią, kad kai tu panorėsi, 
galėsi kiekvieną gyvybę sustingdinti. 
Tačiau numarinti negalėsi, nes kitam 
kuriam iš jūsų visų suteiksiu galią at
gaivinti tai, ką tu būsi sustingdęs.

Nusilenkė Sausis ir išėjo.
— Ko pageidauji tu, Vasari?
— Esu mažiausias, todėl norėčiau 

tik Sausiui padėti.
— Gerai. Turėsi tos pačios galios, 

kaip ir sausis.
Išėjo ir Vasaris.
— Dabar tavo eilė, Kovai. Ko no

rėtum?
— Esu nebejaunas,—nedrąsiai pra

dėjo Kovas. — Darbo nevengsiu, bet 
naktimis norėčiau turėti poilsį.

— Patenkinsiu tavo norą. Dienomis 
dirbsi, griaudamas blogą Vasario dar
bą, o naktimis ilsėsies.

Ir Kovas nusilenkęs išėjo.

— Na, Balandi, ko norėsi tu?
— Buvau tavo karalystės valyto

jas, norėčiau juo ir likti.
— Gerai. Tebūnie, kaip nori. Tu 

visuomet išvalysi laukus ir paruoši vi
sa, kas reikalinga pavasariui sutikti.

Išėjo ir Balandis. Prisiartino Gegu
žis. Šis nelaukęs, kol jį paklaus, ėmė 
savo pageidavimus dėstyti:

— Norėčiau visą gamtą prikelti ir 
paraginti į naują darbą. Prašau, suteik 
man galią atgaivinti visa, ką Sausis 
bus sušaldęs.

— Tavo noras išsipildys. Gali eiti, 
— pasakė Senieji Metai.

Paskui pasišaukė Birželį, Liepą ir 
Rugpiūtį ir taip jiems tarė:

— Pažinau jus kaip geriausius ir 
žmonių mėgiamiausius mano tarnus. 
Neklausiu jūsų ko norite, nes žinau, į 
ką labiausiai esate linkę ir kokį darbą 
mėgstate. Esate gamtos menininkai, to
dėl puoškite kuo gražiausiai gamtą.

MĖNESIENĄ ŽIEMOS NAKTĮ.
Dangumi ritas baltveidis mėnulis 
ir deimantus žarsto į sniegą, 
o žemę spaudžia šaltis storulis, 

kai žmonės ir gamta miega, miega...
Tik medžių šešėliai ant sniego šo- 

[ka, 
nes šiaurys skraido po jų šakas 
ir gąsdindams švilpia, sukelia juo- 

[ką...
Bet kam taip daro, kas jį supras? 
Šalčio išvytas bailus kiškutis 
šoko per kelią — sniegas dulkėjo, 
apsuko ratą ir vėl pasipūtęs 
rūko eglynan slėptis nuo vėjo. 
O storas kelmas galvą vis kėlė, 
kai jį užstojo tamsi eglytė, 
mat, jis norėjo savo šešėlį 
mėnulio pieštą sniege matyti.

VI. Šimkus.

Tegul tie papuošimai žavi kiekvieno 
širdį ir traukia kiekvieno akį. Taip pat 
jūs prižiūrėsite mano įpėdinio sodus ir 
daržus, atidarinėsite daržines, kad 
gyvuliai ir žvėreliai turėtų kuo misti ir 
nekęstų bado.

Visi trys buvo patenkinti. Po jų 
priėjo Rugsėjis ir Spalis. Jie pareiškė, 
norį žmonių ir gyvulių geradariais būti 
ii’ visus juos aprūpinti maistu žiemai.

Jų noras taip pat buvo patenkintas. 
Lapkričiui leido medžių lapus nu
krėsti ir paruošti Žiemai kelią. Pa
galiau prisiartino ir paskutinis tarnas, 
senelis Gruodis.

— Tu, seneli, būsi Naujų Metų pa
tarėjas. Jis dar jaunas ir reikalingas 
išmintingo patarimo. Globok jį iki žilos 
senatvės.

Taip pasakę Senieji Metai išėjo. O 
už durų jau laukė Naujieji Metai.

VL Š.

Ir tu, brol, būki sporto mėgėju, 
Eisim lenktynių drauge su vėju.
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Musė sienoje
— Žinai, — kreipėsi draugininke į musę, zvimbinčią kam

baryje, — kai kurios jaunesniosios skautės per sueigą tokios ge
ros, tokios malonios, o kitos tiesiog sunkiai suvaldomos. Kažin, 
kaip jos elgiasi namie?

— Bzz... — atsakė muselė. — Aš daug daugiau matau kaip 
Tamsta. Ar nenorėtumėte pusvalandžiui virsti muse ir padaryti 
vieną, du vizitus?

— Puiki mintis, — nudžiugo draugininke, ir už sekundės 
ji ir musė pasikeitė vietomis.

— Jonė geriausia mergaitė draugovėje, — galvojo draugi
ninke, skrisdama gatve. — Ji beveik per daug pavyzdinga. Kar
tais bijau, kad ji per daug išsivaizduoja. Nuskrisiu į jos namus.

Muselė įskrido į Jonės namus ir nutūpė darbo kambaryje. 
Mergaitė gulėjo ant kušetės ir skaitė knygą, tuo tarpu jos motina 
dengė stalą, vaikščiojo šen ir ten į virtuvę ir protarpiais siuvo 
mašina.

— Šiandien dešros ne per daug turime, — pasakė paga
liau ponia Ruikienė savo dukteriai. — Pakaks tėveliui ir Petrui, 
bet tu ir aš turėsime šiek tiek mažiau imti. Girdėjai, Jonute?

Mergaitė vos pakėlė akis nuo knygos ir murmtelėjo: — Te
gul Petras nevalgo dešros. Kodėl aš turiu būti nuskriausta?

Ir, kažką sugalvojusi, Jonė staiga atsikėlė nuo sofos, atsi
sėdo prie stalo ir ėmė tepti skaniausią sumuštinį.

— Ką tu čia darai? — supyko p. Ruikienė, grįždama iš 
virtuvės arbatos nešina. — Kas tau leido sėstis, kol kitų dar 
nėra? Ar skautėse nieko geresnio neišmoksti? Jei taip, be rei
kalo ten eini.

—• Tarp kitko, — atsakė Jonė, kramtydama sumuštinį su 
dešra, — gal, mamyte, nepamirši išplauti mano uniformą ir 
prisiūti sagą, kuri man per pereitą sueigą ištrūko. Tiesa, kažkur 
nukišau kaklaraištį, bet Tamsta jį, gal, rasi tvarkydama.

— Tokia didelė mergaitė, kaip tu, galėtų ir pati tvarkyti 
savo uniformą, — barė ją motina, — pereitą savaitę turėjau 
prisiūti kažkokius kaspiniukus, bet, matyti, jie nieko nereiškia, 
nes tu tinginė ir dar nemandagi!

Musė balsiai suzvimbė, nes iš visos širdies pritarė motinos 
žodžiams. Bet kadangi laiko buvo nebe daug, ji išlėkė pro lan
gą ir nuskrido į kitos jaunesniosios skautės namus. Marytė bu
vo, gal būt, triukšmingiausia ir netvarkingiausia mergaitė drau
govėje, bet kažkodėl visos ją mėgo.

Kada muselė įlėkė į Bartkų gyvenamąjį kambarį, buvo pats 

darbymetis. Ponia gulėjo sirgdama ant sofos, duodama įvairių 
nurodymų, o Marytė plušo dirbo.

—... tu galėtumei pamaišyti košę, — ką tik baigė motina.
Marytė paklusniai pamaišė košę, pakurstė ugnį, nuvedė 

mažiausiąjį broliuką, išsitepusį anglimis, praustis ir grįžo.
Kambarys neatrodė per daug tvarkingas, bet trys vaikai, 

jaunesni už Marytę, žaidė jame. Be to, viename kampe kabėjo 
šlapi skalbiniai, ir vienintelis stalas buvo padengtas arbatai.

— Kas man daryti, mamyte, — Marytės balsas buvo kiek 
nusiminęs, — ryt mūsų sueiga, ir aš nebespėsiu išskalbti savo 
uniformos. Be to, Kaziukas įmetė mano ženklelį į ugnį ir Jo
nelį sučiupau valant batukus mano kaklaraiščiu.

— Tu negali daugiau daryti, kaip tavo jėgos išneša, — ra
mino ją motina. — Palauk, kol mano koja pasveiks: bus visai 
kitaip. Tu galėsi savo draugininkei išaiškinti, kodėl esi netvar
kinga. Ji tave supras.

— O, gal, man ryt neiti? — paklausė Marytė abejodama.
— Žinoma, eisi. Tu jau ir taip visą savaitę sėdi namie. 

Julytė man padės, gerai, Julyte?
Julytė, mažesnė sesutė, linktelėjo galva.
— Gal, Julytė eitų mano vietoje? — pasiūlė Marytė. — Ji 

vistiek greit turės stoti į skautes.
— Dar yra laiko, — atsakė ponia Bartkuvienė. — Pamaišyk 

košę ir užpilk arbatą. Ten Kaziukas mirko savo duoną piene, 
kuris padėtas katei. Ir mano kojai taip pat reikėtų padaryti 
naują kompresą.

Muselė tyliai išlėkė iš kambario ir grįžo namo. Už minu
tėlės draugininke vėl susimąsčiusi sėdėjo prie rašomojo stalo, 
o musė zirzėjo sienoje.

— Dėkui tau, musele, — sakė draugininke. — Dabar su
prantu, kodėl Marytė neturi laiko skautiškiems darbams, o Jonė 
visada tokia tvarkinga.

— Ne visuomet taip, — atsakė musė. — Yra skaučių, ku
rios visur ir visuomet tvarkingos.

Ir musė išskrido. Bet draugininke nepajudėjo.
Ji galvojo...

KAIP PELANDĖ IŠLINDO IŠ 
DUOBĖS.

Malajų pasaka.
Kartą Pelandė*) nusibastė toli į 

mišką ir įkliuvo į gaudyklę — gilią 
duobę, iš kurios išlipti neįmanoma. 
Ilgai ji tenai vargo, kol pagaliau 
pamatė netoli einantį Dramblį.

— Broli, — sušuko ji, — kur 
eini ?

Dramblys sustojo, pasižiūrėjo į 
duobę ir klausia:

— O ką tu ten veiki?
— Noriu išsigelbėti: ar tu dar 

nežinai, kad netrukus dangus ims 
griūti ?

— Nieko nežinau, — susirūpi
nęs atsakė Dramblys.

— Na, tai pasižiūrėk, storžievi, 
į dangų. Matai, kaip bėga, skuba 
debesys. Tuoj dangus nugrius .. .

Dramblys pasižiūrėjo į dangų: 
tikrai greitai bėga debesys, lyg 
pabėgti nori. Pastovėjo, pagalvo
jo ir — dribo į duobę ... Pelandė 
bematant jam ant nugaros, nuo 
nugaros lauk. Tiek ją Dramblys ir 
tematė!

Mat, koks žioplas buvo.

*) Pelandė — gražus ir gudrus mažas 
žvėriukas, gyvenąs Malajų salose (Tylia
jame vandenyne).
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Mažame-namelyje netoliese gyveno vargšas žmogus su 
savo žmona ir dviem vaikais, Jonu ir Onyte. Nors mo
tina Joną ir Onytę mylėjo, bet ji nuolat turėdavo juos 
barti, nes vaikai buvo tingūs, nerūpestingi ir netvarkingi.

Jie išdykaudavo namuose ir kieme, klykdavo ir žais
davo kaip laukiniai, apversdami baldus, sumušdami indus, 
sutepdami ir suplėšydami savo drabužius. Namiškiams jie 
buvo tikra kankynė.

Kol jie išdykaudavo, jiems niekad neateidavo į galvą, 
kad galėtų kitaip būti, bet vieną dieną Mamytė papasakojo 
jiems apie tuos laikus, kada namuose gyvendavę nykštukai.

— Kas jie tokie buvo, tie nykštukai? — paklausė vaikai.
— Nykštukai, — atsakė Mamytė, — buvo maži vyriu

kai, kurie ateidavo į namus, kai visi dar miegodavo. Jie 
užkurdavo ugnį, atnešdavo vandens, paruošdavo pusryčius, 
sutvarkydavo kambarius, nuravėdavo daržą, nuvalydavo 
batus ir gražiai sudėdavo vaikų drabužėlius. Žodžiu, jie 
atlikdavo visokių naudingų darbų, bet niekas jų nematė. 
Jie būdavo tikra žmonių palaima, ir visuomet pasprukda
vo prieš žmonėms atsikelsiant. Visi džiaugdavosi savo 
jaukiais ir švariais namais ir jausdavosi laimingi.

Išgirdę Mamytės pasakojimą, Jonas ir Onytė susirūpino, 
kaip čia radus mažą nykštuką, kuris atliktų visus mažus 
darbelius, kad jiems nebereikėtų jų dirbti ir tėveliai būtų 
patenkinti.

Jie paklausė Mamytę, ir Mamytė jiems patarė nueiti 
pas išmintingą seną pelėdą, kuri viską žino ir tikriausiai 
pasakys, kur nykštukai slepiasi.

Sutemus vaikai nuėjo į mišką pelėdos ieškoti. Pradžioje 
Jonas drąsiai vedė sesutę keliu, bet, kai darėsi vis tam
siau ir tamsiau tarp tylių, aukštų pušų, berniukas ėjo vis 
lėčiau ir lėčiau, gailėdamasis nepasilikęs namie.

Onutė žūt būt norėjo rasti nykštuką. Nors jai taip pat 
buvo baisu, ji vis dėlto ėjo priekin, vesdama berniuką 
paskui save.

Staiga vaikai išgirdo klaikų pelėdos riksmą. Jis taip 
šiurpiai aidėjo tarp medžių, kad vaikai norėjo apsisukti ir 
bėgti namo.

Bet Onytė vėl atsiminė, kad pelėda galėtų padėti jiems 
rasti nykštuką, kuris dirbtų visus namų ruošos darbus. 
Todėl ji nepabėgo, bet, sustojusi po medžiu, kuriame paukš
tis tupėjo, sušnibždėjo:

— Ponia Pelėda, mes norėtume jūsų paklausti pata
rimo.

— Ū-ū-ū, malonu tai išgirsti iš jūsų, — atsakė pelė
da. — Lipkite į medį, mano brangieji, ir atsisėskite šalia 
manęs.

Paukščio žodžiai buvo tokie nuoširdūs, kad vaikai nie
ko nebebijojo. Jie prisiglaudė prie minkštų, šiltų pelėdos 
plunksnų ir papasakojo jai visą savo vargą: kad jiems 
nuolat liepdavę dirbti, kai jie norėdavę žaisti, ir kad jie 
atėję paklausti, kur nykštukai gyvena. Gal jiems pasi
seksią pakviesti vieną į savo namus ir nusikratyti visų 
darbų.

— Ū-ū-ū, — nusikvatojo pelėda. — Ar matote aną 
kūdrą? Nueikite į šiaurės pusę, kai mėnulis švies danguje, 
apsisukite tris kartus ir pasakykite:

„Nykštuką parodyk, prašau tave,
Skaisčiam vandeny pamačiau...“

Vandenyje pamatysite paskutinį šių eilučių žodį. Juo 
vadinamas nykštukas, kurio ieškote. —

Taigi, kai mėnulis išplaukė iš už debesų, Onytė nuėjo 
prie kūdros, apsisuko tris kartus ir pasakė:

„Nykštuką parodyk, prašau tave, 
Skaisčiam vandeny pamačiau...“

Bet, pažiūrėjusi į vandenį, Onytė nieko nematė be savo 
pačios atspindžio. Ji sugrįžo ir pelėdai papasakojo, kad 
ji nieko nematė vandenyje, kaip tik pačią save, o tikėjosi 
rasti nykštuką, kuris ateitų į jos namus ir atliktų visus 
darbus.

Tada pelėda pasakė:
— Ar tu nieko nematei, kurio vardas užbaigtų tavo 

eilutes?
Onytė atsakė:
— Nieko.
Ponia Pelėda paklausė:
— Ką pamatei vandenyje?
Onytė atsakė:
— Tiktai pačią save.
Tada ponia Pelėda paklausė:
— Ai* žodis „save“ netiktų?
Ir Onytė mintyse pakartojo:

„Nykštuką parodyk, prašau tave, 
Skaisčiam vandeny pamačiau save.“

Bet aš nesu nykštukas.
Ponia Pelėda atsakė:
— Tas teisybė: nesi nykštukas, bet gali juo būti. Esi 

tvirta, gyva mergaitė. Galėtumei šluoti grindis, išmokti 
kurti krosnį, įpilti vandens į katilą ir užvirinti vandenį; 
galėtumei sutvarkyti kambarį ir pakloti stalą pusryčiams; 
galėtumei valyti savo batus, gražiai sulankstyti drabužius 
ir kloti lovą. Visa tai galėtumei atlikti prieš kitiems ke
liantis; kai Tėvelis ir Mamytė atsikeltų, jie pagalvotų, kad 
buvo atėję nykštukai į namus ir anksti rytą viską paruošė.

Yra vaikų, kurie panašūs į piktas dvasias: kai žmonės 
nori ilsėtis arba ramiai skaityti ir rašyti, jie kelia baisiausią 
triukšmą, klykia ir šūkauja ir apverčia visus namus aukš
tyn kojomis. Net ligoninis jie neduoda ramybės. Kur šva
ru ir tvarkinga, jie įeina nešvariomis kojomis, išmėto savo 
daiktus ir palieka juos kitiems tvarkyti. Jie baisūs tingi
niai ir nė kiek nesistengia padėti savo tėveliams.

Nykštukai visai kitokie: jie nėra kokios dvasios, bet 
yra paprasti berniukai ir mergaitės, kurie atsikelia anksti 
rytą ii’ padaro gerus darbelius, kai niekas jų nemato. Jie 
dirba tyliai ir nelaukia, ar jiems už tai dėkos ar atsilygins: 
jiems tiktai rūpi atlikti savo pareigą mamytei ir tėveliui.

Kartais sunku save nugalėti, kai esi nuvargusi arba 
nori žaisti lauke, bet reikia atsiminti, kad tai pareiga, ir 
pareiga visuomet eina pirmoje vietoje.

Taigi, mūsų pasakoje Jonas ir Onytė, išgirdę visa tai iš 
ponios Pelėdos, atsikėlė anksti rytą, kai visi namuose dar 
miegojo.

Jie sutvarkė kambarį ir užkūrė krosnį; jie paruošė 
pusryčius, paklojo stalą ir įslinko atgal į lovą — vos kelias 
minutes prieš tai, kai tėvelis ir mamytė pabudo. Koks 
buvo džiaugsmas, kad visas darbas, visa ryto ruoša jau 
buvo padaryta! Tėveliai iš tikro pagalvojo, kad tai pasa
kiškų nykštukų darbas.

Taip vaikai dirbo dieną iš dienos, ir drauge su darbu 
augo jų džiaugsmas ir laimė.

Niekuomet jie anksčiau nejautė tokio malonumo, nors 
ir žinojo daug įdomių ir triukšmingų žaidimų. Nė tingi
niauti nebuvo taip malonu, kaip atlikti savo pareigą tėve
liams. O tėveliai tik po ilgo, ilgo laiko suprato, kad ge
rieji nykštukai buvo jų pačių vaikai.

S. M.
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1939 m. Skautų Aido konkursas 3 nr.

Piešinių spalvavimo konkursas
ligi 11 metų amžiaus, visiems skautams

», 14 ,, ,, ir
„5_x 1zi visoms skautėms

Kiekvienas, kuriam rūpi mūsų krašto ekonominis stip
rėjimas ir pažanga, 1939 m. prenumeruoja ir skaito dvi
savaitinį kooperacijos žurnalą

„TALKA“

„Talkos“ prenumerata: metams Lt 8,—; kooperatinin
kams, užsisakantiems per kooperatyvus, ir moksleiviams 
— Lt 5,—.

„Talkos“ adresas: Kaunas, Duonelaičio 2b.

TAISYKLES.

1. Jei esi jaunesnis-ė, kaip 14 metų, visa, ko Tavęs prašo, 
yra nuspalvinti paveikslėlį, iškirpti jį ir užlipinti ant kardono.

Jei esi vyresnis-ė, kaip 14 metų, nepakanka vien tiktai nu
spalvinti ir užlipinti paveikslą ant kardono: turi taip pat para
šyti trumpą apysakėlę apie iškylautojus paveiksle.

2. Parašyk savo vardą, pavardę, gimimo datą, adresą atski
rame lapelyje ir pridėk jį prie paveikslo.

3. Atsiųsk (ligi š. m. vasario mėn. 15 d.) viską Skautų Aido 
redakcijai: Kaunas, Nepriklausomybės a. 4.

DOVANOS.
Bus skiriamos 6 dovanos:
a) 2 dovanos dviem geriausiem piešėjam-om ligi 11 metų

LIETUVI!
Tau rūpi, kad mūsų tėvynė būtų blaivi ir sveika, 
tad 1939 metams išsirašyk dvisavaitinį žurnalą 

„BLAIVYBĘ IR SVEIKATĄ“.
Ten rasi aktualios ir vertingos medžiagos. 

„Blaivybės ir Sveikatos“ redakt. — prof. dr. J. Bagdonas. 
Leidžia Lietuvos Blaivinimo Sąjungos Vyr. Valdyba. 
Metinė prenumeratos kaina 4 litai, pusei metų 2 litai. 
Adresas: Kaunas, Mickevičiaus g. 16. Telef. 2 46 97.

b) 2 — dviem geriausiem piešėjam-oms tarp 11—14 metų 
amžiaus ir

c) 2 — dviem geriausiem piešėjam-om, vyresniem kaip
14 metų. ; .

amžiaus, Kiekviena dovana bus 3 gražios nosinaitės.

Iškirpk šį piešinį, gražiai nuspalvink ir siųsk Sk. Aido redakcijai.
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Skautas — nagingas!Žemiau dedami trys brėžiniai parodo, kaip nagingas skautas gali padaryti vaikams įdomų žaislą — galvą judinančią antį.
Kairėje piešinukas parodo pabaigtą žaislą, apačioje — normalaus dydžio anties schemą su judinamojo mechanizmo smulkmenomis ir dešiniau mažas brėžinukas — ratelių ir ašies padėtį žiūrint iš anties galo.Piaustyk iš faneros arba iš kitos lentelės. Pirma kontūrus perpiešk ant lentelės. Išpiaustęs sulipdyk ir sukalk; kad geriau dalys sutaptų, jas nulygink stikliniu popierium.Viską dailiai nudažyk. Vežimėlį, pvz., gali nudažyti žaliai, anties šonus — rudai arba pilkai, skersai nugaros (nurodyta brūkšniuotos linijos) galima kita spalva pamarginti; galvą irsnapą taip pat kitaip (žaliai ir baltai, mėlynai ir geltonai ir t. t.) reikėtų nuspalvinti.Pabandykite.

Į

Į a{

degančiam laužui.
Ūžia pušynas, kalbasi šakos,
Laužo liepsnelės šoka ratu. 
Džiugu mums minti šitąjį taką, 
Eiti su šūkiu: „Visad Budžiu!"
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