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--------------SKAUTŲ AIDAS--------------
Lietuvos skautų ir skaučių lalkraitls Oficialus Lietuvos Skautų Sąjungos organas

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

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

Prenumeratos kaina metams:
Lietuvoje: jaunesniesiems skautams-ėms — 2,75 Lt; skautams-ėms — 4 Lt; neskautams — 5 Lt Užsienyje: (Išskyrus Latvljq Ir Estiją, kur taikomas vidaus tarifas) dvigubai. 
Skelbimų kaina pagal susitarimų • Llž 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; grųžinami, 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 (XVH) metai. Sausio mėn. 25 d.

Eina du sykiu per mėnesį: 10 ir 25 d. d.
2 (218) Nr.

^(ll(lill\K ZISI<%

PAMESTI LIUDIJIMAI.
— Pamestas L. S. S. liudijimas (I ser.) 72 nr., išduotas 

DANTELIUI MIRONUI. Radus, perduoti vyriausiai brolijos va- 
dijai.

— Pamestas L. S. S. liudijimas (I ser.), 1936 m. Kauno Pilies 
tunto tuntininko išduotas sk. vyčiui PETRUI LINARTUI. Radus, 
perduoti vyriausiai brolijos vadijai.

IŠ SESERIJOS VADĖS ĮSAKYMŲ:

1939.1.3. Nr. 1 — Seinų skaučių tunto tuntininkė psktn. V. 
Matelienė, jai pačiai prašant, atleista atostogų ligi V.15.; jos pa
reigoms laikinai eiti paskirta vyr. skautė P. Virbickaitė.

1939.1.18. Nr. 2 — Kauno Saulės skaučių tunto tuntimnke 
paskirta psktn. K. Akelaitienė.

1939.1.20. Nr. 4 — Kauno Centro skaučių tunto tuntininkė 
psktn. St. Gudauskienė, jai pačiai prašant, atleista atostogų ligi 
IV.l.; jos pareigoms eiti laikinai paskirta sktn. S. Sarauskienė.

odpie. nuts laša
XX AMŽIUS (1.10, Nr. 7).
Apie naująją mūsų knygą 

SKAUTYBĖ MERGAITĖMS įdėta 
plati recenzija. Tarp kito, rašoma:

„Skautybė, nežiūrint kai kurių 
atskirų iškrypimų, kai kuriuose 
kraštuose, kaip auklėjimo sistema 
turi savo vertę. Ji moka pažadinti 
paties auklėjamojo iniciatyvą, 
duoda aiškias direktyvas ir pade
da auklėjamajam sumobilizuoti 
valios pastangas joms vykdyti, — 
paruošti praktiškam gyvenimui. 
Šitokia dvasia dvelkia ir iš šio Ba- 
den-Powellio kūrinio — viskas de
taliai numatyta, praktiškai paduo
ta. Reikia pripažinti, kad ir vertė
ja stengėsi ne tik gerai perduoti 
autoriaus mintį, bet drauge ir pri
taikyti mūsų sąlygoms, įvesti nau
ją reikalingą medžiagą, atitinka
mais ženklais parodydama, kas 
yra lietuviškojo vertimo priedu. 
Manome, kad knyga bus naudin
ga ne tik skaučių vadams, bet su 
ja turėtų susipažinti ir kitų jau
nuomenės ir vaikų organizacijų 
vadai ir pasimokyti praktiškumo 
tos rūšies organizacijų darbe".

Toliau cituojama įvairios kny
gos vietos apie religijos ir skau- 
tybės ryšį.

KARDAS (1.15, Nr. 2).
Spaudos apžvalgos skyriuje pa

minėtas ir SKAUTŲ AIDAS (š. m. 
Nr. 1). Aprašyta to numerio turi
nys ir toliau pasakyta:

„Kiekvieną straipsniuką skai
tant galima jausti, kad čia visur 
liečiami ir aptariami skautams rū->

• Skautų Aido bendradarbiai. Skautų 
Aido 1 nr., be redakcijos narių ir skyrių 
vedėjų, bendradarbiavo: vyr. sktn. dr. J. 
Alekna, vyr. sktn. pik. J. Šarauskas, vyr. 
sktn. dr. K. Žilinskienė, sktn. M. Dundu- 
raitė, sktn. E. Ševelinskaitė, sktn. A. Zau- 
ka, psktn. Alf. Petrutis, psktn. O. Saulai- 
tienė, psktn. S. Jameikis, psktn. V. Ba
ravykas, mjr. S. Narušis, dail. B. Macut- 
kevičius, dail. V. Rataiskas, mok. T. Šu- 
ravinas, komp. V. Kuprys - Kuprevičius, 
stud. G. Juškėnas, stud. E. Chodeckaitė, 
St. Janavičius, sk. v. V. Raulinaitis, vyr. 
sklt. E. Maksimavičius, J. Šimkevičius, 
St. Leonas, I. Fridmanaitė, A. Motiekoms, 
L. Andriuškevičiūtė, Kavaliauskas ir k.
• Kas gali būti Sk. Aido bendradarbis? 
Dažnai toki klausimą raštu gauna redak
cija. Klausiantiems atskirai nurodoma, 
kad Skautų Aide bendradarbiauti gali visi 
skautai, skautės, vadai, vadovės ir visi jo 
skaitytojai, net ne skautai-ės. Skautų 
Aidui dirbti, jį remti, platinti ir jį tobu
linti turi pirmiausia visi skautų sąjungos 
nariai. Taigi ne tik, kad Sk. Aide gali, 
kas nori, bendradarbiauti, bet ir turi jį,

pimi reikalai, galima sakyti, kad 
visur kvepia skautiškumas. Bele
tristiniuose straipsneliuose gra
žiai iškeliamos įvairios jaunimo 
būdo teigiamos savybės: pasiau
kojimas, kantrumas, darbštumas, 
paklusnumas, artimo meilė, žo
džio laikymas ir kt., žodžiu, žur
nale nieko, kas netobulina jaunuo
lio ar jaunuolės. Tuo požiūriu ir 
pats žurnalas labai rekomenduoti
nas mūsų jaunimui. 

kaip gali, remti. Kadangi redakcija 
pati sprendžia kokius rašinius dėti Sk. 
Aidan, tai bendradarbiams neteikiama jo
kių privilegijų, galinčių turėti lengvatų 
visuomenės gyvenime, ir neišduodama jo
kių liudijimų, išskyrus kai kuriuos kon
krečius atsitikimus, kada redakcija kam 
nors specialiai paveda kokį uždavinį, re
dakcijos autoriteto reikalingą.
• Eilėraščio SANTŪRUMAS autoriui Mo
lėtuose. Ir žymiausiems „Suk galvą“ sky
riaus bendradarbiams padedant negalėjo
me išsiaiškinti kieno pasirašyta po žo
džių „su pagarba“. Kadangi redakcijai 
autoriaus parašas nepasako autoriaus pa
vardės, tai eilėraštis, kaip ir be autoriaus, 
į Sk. Aidą patekti negalės.
• Pskltn. L. Lapei. Atsiųstą rašinį spaus
diname šiame numeryje. Laukiame dau
giau, ką buvai žadėjęs.
• Br. J. Rudžianskui. Eilėraščių Kalėdoms 
ir Sniegas ir Vėjas negalėjome naudoti.
• Br. J Matiekoniui. Fotografijas (3) ga
vome, bet nežinome kokiam reikalui jos 
atsiųstos.

Naujųjų metų proga Skautų 
Aidui linkėtina savo prenumera
torių šeimą keleriopai padidinti".
XMOCOOOCOOCCOOOOOOCCOOOOOOOOaXXXXXXXOOOOOCXXXXXOOOC

SKELBIMAS.
Vivu Esperanto!

Skautui-ei labai naudinga mokėti tarp
tautinę Esperanto kalbą. Susirašinėkim 
— išmokysim. Atsakymui 30 et. p. ž. 
Rašyti: H. J. Krušinskui. Klaipėda, Lie
poj aus g. 59.
□OOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOCOOOCOOOCOOOOt
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Nusiminti ar ryžtis
Gyvename sunkius laikus. Pasaulis 

skęsta neapykantos jūroje. Gyvenimas 
be meilės girgžda, kaip netepti ratai. 
Žiauriai mindžiojama teisė ir teisingu
mas, o jų vietoje iškeliama jėga ir 
smurtas — vilkų ir tigrų teisė. Galin
gieji grasina silpniesiems, didieji ma
žiesiems. Žmogus žmogui galanda pei
lį!

Ir mūsų tėvynei atėjo sunkios va
landos. Pavojų debesys vis labiau 
apniaukia tėvynės padangę, nelai
mės vis dažniau pasibeldžia į tėvy
nės duris. Visi mylį savo tėvų žemę 
lietuviai dabar minta rūpesčių ir siel
varto duona.

Todėl ir mes skautai dabar atsidū
rėme prieš didelį klausimą: verkti ar 
juoktis?

Gal mes turime pasekti tuos, kurie, 
išgirdę pavojų trimito garsą, tesugeba 
tik drebėti, skųstis ir dejuoti? Ne, su 
tokiais mums nepakeliui, nes tai yra 
bailiai tikra to žodžio prasme: jie ne
turi drąsos pažvelgti į akis juodesnei 
dienai, o išgirdę klaikaus likimo žings
nius, jie su triukšmu bėga nuo pavo
jų, sukeldami aplink save paniką.

Verkšlenti dėl sunkumų ir nepasi
sekimų yra ne tik nerimta, bet ir ne
leistina. Nusiminimas — pralaimėjimo 
ženklas! Ašaromis ir skundais nieks 
gyvenimo nepataisė ir nepataisys. Prie
šingai, nusiminimas silpnina žmogaus 
valią, iš krūtinės išplėšia viltį ir atima 
norą dirbti. Nusiminimas yra negai
lestingas žmogaus dvasios ir kūno jė
gų naikintojas. Paniuręs žmogus yra 
likvidavęs savy jaunystę, visas savo 
galias.

Todėl yra didelė nelaimė nesistengti 
pakelti nelaimės. Vargas tam kraštui, 
kurio sūnūs ir dukros pavojų valando
se, kada gyvenimas šaukte šaukia 
dirbti ir kovoti, tesugeba verkti ir

JUMS, BERNIUKAI IR MERGAITĖS, 

baudžiauninkiškai dejuoti. Lietuvai 
reik ne raudotojų, o energingų darbi
ninkų. Ar dabar turėtume nepriklau
somybę, jei mūsų Basanavičiai, Kudir
kos ir kiti tautos vadai vergavimo lai
kais būtų tik verkę, o ne ryžtingu dar
bu kėlę tautą iš tautinio miego ir ra
ginę kovoti už savo teises?

Teisi yra skautybė, reikalaudama 
iš skautų būti linksmiems ir nenustoti 
vilties. Neviltis yra apgaulingesnė už 
viltį. Jaunimas negal vergauti nusi
minimui. Kiekviena pastanga nuga
lėti bloga gali kilti tik iš giedrios nuo
taikos. Giedri nuotaika ugdo žmonių 
energiją. Iš jaunimo giedrios nuotai
kos kyla daug jėgos ir pasiaukojimo. 
Stiprios valios ir sveikos dvasios žmo
gus sugeba suvaldyti save visokiuose 
sunkumuose. Linksmumas atgaivina 
žmogų, kaip pavasarį šiltas lietus žemę. 
Todėl teisingai sakoma, kad jauna sie
la be giedrios nuotaikos — tai gėlė be 
saulės šviesos. Mes negalime aima
nuoti, kada dvasia trokšta darbo, kada 
tėvynė šaukia mus aukoti jai savo 
jėgas.

Tačiau tai dar nereiškia, kad mes 
turime užmerkti akis prieš pavojus ir 
į juos lengvai pamoti ranka. Mes tik 
stengiamės išsivaduoti iš šešėlių, ku
rie temdo mūsų gyvenimą, pakilti 
aukščiau nelemtų aplinkybių ir savo 
valios jėga sulaikyti krintantį sielos 
barometrą, paimti į savo rankas gyve
nimo vairą. Tik tas pasauly yra ga
lingas, kas su šypsančiu veidu sutinka 
laimę ir nelaimę. Jei negalime gyventi 
taip, kaip norime, tai turime gyventi 
taip, kaip galime! Nelaimės ir nepasi
sekimai negal sulaikyti mūsų gyveni
mo eigos. Šešėliai šviesos nepanaiki
na. „Gyvenimas nėra dovana, bet pa
skola, už kurią kartais tenka ir labai 
dideli nuošimčiai mokėti vargų, sun-

SKIRIAMA SKAUTYBĖ. 

kaus darbo, sopulių ir sielvarto pavi
dalu“ (E. Ožešk.). „Gyvename ne tam, 
kad būtume laimingi, bet kad pildytu
me savo pareigas“. (Kantas).

Gal dabar likimas nori užgrūdinti 
lietuvių dvasią vargo, širdgėlos ir pa
žeminimo žaizdre, gal pavojai išblaš
kys tą snaudulį, kuriuo mes dažnai su- 
sirgdavome? Kančia yra didvyrių mo
kykla. Kristus kentėjo — pasaulį at
pirko; lietuviai kentėjo — laisvę at
gavo.

Kentėti turime tyliai, drąsiai, su 
šypsena veide, tikėjimo ir meilės ku
pini. Didelės sielos kenčia tyliai. Men
kos dvasios žmonės kentėjimų ugnyje 
sudega kaip šiaudai, o didžiadvasiai 
žmonės toje “ugnyje nusivalo kaip 
auksas. Nelaimės prislegia prie žemės 
tik dvasios nykštukus, o kilnesniems 
duoda įkvėpimo dirbti ir aukotis.

Tad ir mums skautams šie niūrūs 
laikai tebūnie išbandymu, kiek mes 
esame ištikimi skautiškiems idealams. 
Mokykimės kiekvienu sunkiu momen
tu išskelti iš savo širdies daugiau ug
nies, šviesos. Stenkimės visokiuose 
atsitikimuose išlaikyti pusiausvyrą: lai
mėje būkime kuklūs, nelaimėje didi.

Težydi mūsų širdyse viltis, pasiti
kėjimas šviesia Lietuvos ateitimi ir 
tvirtas pasiryžimas skirti save ir savo 
jėgas tėvynei. Juodesnes dabarties 
valandas paverskime ateities lobiu. 
Atiduokime į Dievo rankas visą savo 
širdies naštą ir ryžkimės dirbti. Savo 
darbu ir šviesia nuotaika mes įnešime 
į Lietuvos gyvenimą daugiau sveikos 
dvasios ir veiklumo.

Tik su šypsančiu veidu ir entuziaz
mo kupina širdimi mes tinkamai su- 
vaidinsim tas roles, kurias mums ski
ria Dievas ir Tėvynė!

Sktn. R. Stankūnas.
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PIRMOJI PAREIGA.
Noriu pradėti pirmąja skautiško įžodžio dalimi: 

„Brangindamas savo garbę, aš pasižadu visomis jėgo
mis stengtis tarnauti Dievui...". Jei skautė-as pasi
žada savo garbe, — ištęsi žodį. Ji ar jis negali pasi
žadėti „visomis jėgomis stengtis" ir nieko nedaryti.

Nepakanka kelis kartus per metus dalyvauti įžo
džio iškilmėse ir atnaujinti savo pažadą. Reikia ko
kiu nors būdu pažinti, kad Dievas 
tikrai yra, koks Jis yra, kaip gali
ma bendrauti su Juo ir ko Jis iš 
mūsų reikalauja. Vyresnieji ir 
šiuo atžvilgiu turi vadovauti jau
nesniesiems broliams. Jie turi 
taip pat duoti pavyzdį, kaip prak
tiškai įgyvendinti pareigą Aukš
čiausiajam.

Galima stengtis išvengti pa
reigos jaunesniesiems ir sakyti: 
„Tikyba jaučiama, bet neišmoks
tama". Atsakymas, kuris grei
čiausiai ateina į galvą, yra, kad 
skautas neužsikrės tymais, jei jo 
vadas jais nesirgs, ir skautas ne
jaus, neužsikrės tikyba, jei jo vy
resnysis jos neturės — jei jis ne
tikės gražiai ir kilniai — ir tai ne
atsitiks, nors tymai daug labiau 
limpa už tikybą.

Vis dėlto žodžiuose „Tikyba 
jaučiama, bet neišmokstama" yra 
dalis tiesos. Tikėjimas eina iš vi
daus — tai nėra vien tiktai proto 
vaisius. Bet taisyklė yra, kad ti
kėjimas nejaučiamas, jei jo pa
grinde nėra tikybinio žinojimo, 
kuriuo mes galime vadinti mistišką arba jausmų pa
tyrimą. Galvoju štai apie ką: berniukas užkopė į 
kalną ir žiūri į puikius vaizdus apačioje; staiga jis 
jaučiasi pakeltas ir jam atrodo, kad, be jo, kalne yra 
dar „kažkas". Jei jis neturi religinio pagrindo, jis 
vėliau sakys: „Tikrai, jaučiausi nei šiaip, nei taip", 
ir tai bus viskas. Bet jeigu jis turi religinio lavinimo, 
jei jis tiki, kad Dievas yra, jis supras, kad Jo buvimo 
jausmas nebuvo tuščia vaizduotė, bet kad Jis tuo 
keliu nekartą pasireikšdavo. Savo tarnams ir dar te- 
besireiškia. Nuo tos dienos berniukas ne tiktai tikės, 
kad Dievas yra, bet jis ir žinos.

Gal būt, vienas kitas pagalvos: „Tikyba yra ku
nigo dalykas", ir kai kuriais atžvilgiais jis bus teisus.

Norėtumėm pailiustruoti šį. klausimą, palyginę jį 
su plaukymu ir pirmąja pagalba. Laikomasi trijų 
principų: 1) instruktorius turi sekti, kad lavinimas 
būtų vykdomas; 2) jis turi pats nusimanyti apie da
lykus; 3) kad negalime visi būti ekspertais, turime 
teisę kviesti ekspertus — pagelbininkus.

Kalbėdamas apie plaukymą, vadas negali pasa
kyti — jis ir neturi tos teisės — „Man plaukymas ne
rūpi. Aš pripažinsiu tave išlaikius egzaminus be šio 
dalyko". Jis pats bus ne per daug geras skautas, ir 

berniukai pagalvos, kad jis lepšiškas, nemokėdamas 
plaukti ir net nevertindamas to meno. Bet, jei ber
niukas ateis ir pasakys: „Broli skautininke, ar nega
lėtumei išmokyti mane nardyti", mes jausime turį 
teisę atsakyti: „Žinai, aš pats ne koks naras, bet pa
žįstu tą ir tą, jis gerai nardo. Paprašysiu jį ateiti kitą 
trečiadienį ir parodyti tau, kaip tai daroma".

Pritaikyk šiuos principus tikybai. Vyresnysis 
neturi teisės pasakyti: „Aš pats nelabai religingas, 
todėl ir nereikalauju, kad jūs kreiptumėte daug dė
mesio į pirmąją obalsio dalį". Vadas turi turėti pri
vatų tikybinį gyvenimą — tai nereiškia, kad pakan
ka, jei jis turi miglotą tikybinį supratimą, bet jis turi 
sąmoningai praktikuoti, ką tiki. Nereikalaujama, kad 
vyresnysis būtų teologinė enciklopedija; todėl, ne
galėdamas atsakyti į klausimą, jis tuojau pasinaudo
ja proga ir kreipiasi į kunigą, ne pamokslui laikyti, 

bet specialiam klausimui išaiškin
ti. Ir, jei iš to klausimo nekils dar 
kitų, reikalaujančių tolimesnių 
aiškinimų kitą kartą, reikėtų labai 
nustebti.

'Bet ir mes patys galime daug 
padaryti. Būdami gamtos mėgėjai, 
iškylautojai ir stovyklautojai, tu
rime daugybę progų. Neseniai bu
vo paklausti du žmonės to paties 
klausimo. Vienas buvo universi
teto filosofijos profesorius, antras 
teologijos profesorius. Klausimas 
buvo toks: Ar yra koks nors kitas 
visatos šaltinis, kaip atsitiktinas 
aklos jėgos veikimas į negyvą me
džiagą (kaip materialistai ir ypač 
marksistai moko) arba Kūrybinė 
Galia. Abu mokslininkai atsakė 
tą patį: „Nėra kitų šaltinių".

Dabar pažvelkime į gamtą, 
kokią ją pažįstame, ir pagalvoki
me, ar tenka abejoti, koks įsitiki
nimas teisingas. Koks stebuklin
gas augalų pasaulis! Koks tobulas 
žvėrių skeletas ir jo muskulų ap
daras! Koks sudėtingas paukščio 
arba vabzdžio sparnas, kokia su

dėtinga akis! Nervų sistema, žmogaus protas, suge
bąs sverti žvaigždes, analizuoti jas cheminiai ir iš
skaičiuoti, kur jos bus už 2.000 metų, sugebąs taip 
pat suprasti ir atlikti ir įvertinti meno veikalą, kaip, 
pvz., didelę simfoniją — visa tai mus giliai įtikina, 
kad akla jėga negalėjo tokių stebuklų atsitiktinai 
sukurti. Tiktai Kūrybinė Galia, kurią mes vadiname 
Dievu, galėjo tai padaryti!

Šita išvada, pagrįsta tyrinėjimais, palaikoma 
mūsų patyrimais. Mes esame matę ir girdėję, kad 
žmogaus protas gali pagaminti automobilius, povan
deninius laivus, elektrinius traukinius, lėktuvus, ra
diją ir, pagaliau, televizijos aparatą, bet mes nie
kuomet nematėme ir negirdėjome, kad pasprukęs iš 
savo pono rankų sunkvežimis pagimdytų kūdikį — 
kitą mažą automobiliuką! Tuo norime paaiškinti, kad 
nors žmogaus ribotas protas negali kurti medžiagos, 
bet gali vartoti ją savo kūrybai, akla jėga, tačiau, 
veikdama negyvą medžiagą — pavyzdžiu paėmėme 
sunkvežimį — niekuomet nesukuria proto, dvasios, 
niekad nieko nesukuria, kas būtų gražu arba tvar
kinga. Ji sukelia tiktai biaurią anarchiją, netvarką.

Prieš kelis mėnesius skaitėme laikraščiuose, kad 
devyni britų karo aviacijos lėktuvai nuskrido į
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ČJhonutė. be ItMpšuuo hJWAqtynas

I.Rožė sėdėjo savo kambarėlyje, įsigilinusi į matematikos uždavinį, kada kažkas pabeldė į duris. Ji pašoko, atidarė duris ir pamatė Polę, šeštos klasės mokinę. Ką tai turėjo reikšti? Polė atėjo pas ją, penktos klasės mokinę, ir, be to, krepšinio komandos kapitonė ir labai gabi, maloni mergaitė! Rožė jau seniai gėrėjosi jos gražiomis, šviesiomis kasomis, jos elgesiu, balsu ir dailia figūra. Bet ko ji galėjo norėti?— Labas, — pasakė Polė ir padavė Rožei ranką. — Gerai, kad radau tave namie. Mūsų krepšinio komanda ką tik nusprendė kviesti tave žaisti su mumis rungtynėse prieš Marijampolės gimnaziją. Elenutė Zokaitė staiga susirgo ir norėtume, kad žaistumei jos vietoje.— Aš jos vietoje? — nustebo Rožė. — Juk Elenutė viena geriausių žaidėjų.— Taip, bet ir tu neblogai žaidi. Tiesa, tau tektų šiek tiek kitokios pareigos, lengvesnės. Turėtumei ginti krepšį.Rožė mielai būtų paklaususi, kas turėjo žaisti Zokaitės vietoje, bet Polė jau žiūrinėjo fotografijas lentynoje.— Jūsų šuo? Tikras vilkas? — paklausė ji ir paskui ramiai pridūrė. — Tarp kitko, šios rungtynės lemiamos, bet mes vargu ar išlošime, kadangi Elenutė susirgo.— Aš kažką girdėjau, — pasakė Rožė, — bet kas jai iš tikrųjų yra?— Ir mes nežinome, — atsakė Polė. — Klasėje jai staiga pasidarė bloga. Skundėsi skausmais šone. Ar nebus tik apendicitas. Nunešė ją į ligonių kambarį, pašaukė gydytoją ir išvežė į ligoninę.— Gaila jos, ji padori mergaitė.— Labai padori...— Ar jau taip labai padori? — paabejojo Rožė, šiek tiek pavydėdama tokio pagyrimo. — Ji labai gyva ir mėgsta krepšinį, bet...— Bet? — Polė pakėlė antakius. — Ji ne tik mėgsta krepšinį, bet visą sielą įdeda į jį.— Niekad nepastebėjau, kad ji skirtųsi iš kitų savo gerumu, — Rožė sumišusi stengėsi pateisinti savo „bet“.— Visai nesistebiu, — atsakė Polė šiek tiek nekantriai, — ji niekad neskelbia savo gerumo.Po šios pastabos pasikalbėjimas nutrūko, ir Rožė galvojo, kad jos viešnia įsižeidusi atsisveikins. Bet Polė kuo ramiausiai paklausė, ar galima pažiūrėti albumą ir net domėjosi įvairiais vaizdais. Staiga ji pakėlė galvą ir paklausė:— Pasakyk, Žyte, — ji pavadino Rožę pravarde, ko niekad prieš tai nebuvo dariusi, — ar pastebėjai ką nors negražaus, 

ką Elenutė būtų padariusi arba pasakiusi? Ar ji ne džentelmeniška? Ar nepastebėjai, kaip mergaičių santykiai pagerėjo po to, kaip Elenutė įstojo į mūsų gimnaziją? Ji nieko ypatingo nesako, bet ji visuomet tokia linksma ir maloni, kad niekas nenori atsilikti nuo jos.Rožė nustebo tokiu ilgu Elenutės gynimu ir tik sumurmėjo:— Aš niekad negalvojau apie ją tokioje šviesoje...— Atsidūrusi bėdoje pažįsti draugą; taip aš radau Elenutę.Norėdama ką nors atsakyti, Rožė tyliai paklausė:— Ar ją taip labai mėgsti?— Mėgti! — Polė padėjo albumą ir priėjo prie lango. — Aš ją myliu! Tiesiog negaliu suprasti, kad ji negalės žaisti su mumis.Rožė pajuto, kad keli tušti žodžiai nevietoje, ir ji tylėjo, stebėdamosi Polės susijaudinimu. Jei kita mergaitė būtų šitaip elgusis... bet Polė, kuri visuomet būdavo rami ir net atrodė šaltoka!— Dovanok, aš tave varginu, — pasakė viešnia pagaliau, — tu Elenutės nepažįsti ir negali visko suprasti. Aš ir ne tuo tikslu atėjau, kad pasakočiau apie ją, bet kad pakviesčiau tave. Tai, sutarta? Žaisi su mumis trečiadienį? Gerai. Lik sveika, Žyte. II.— Kur man dėti laikrodį? — Be reikalo paėmiau piniginę.— Man nutrūko bato raištis? Kas turi siūlų? Tikras vargas!— Baik ruoštis, Verute, čia karšta, kaip krosnyje.— Kas paėmė mano šukas? Maryte, tu sėdi ant jų. Pasikelk.Mergaitės ruošėsi rungtynėms ir virte virė iš susijaudinimo. Jau seniai jos svajojo apie pažadėtąją taurę, bet Zokaitės liga daug pakeitė. Pasitikėjimas savimi susvyravo, ir tas blogiausia, kas gali atsitikti gerai komandai.Tada įėjo sargienė ir paklausė, ar panelė Polė Svaraitė galinti išeiti, nes ponas norįs su ja pakalbėti.Mergaičių kaklai ištyso iš smalsumo, kada Polė ėjo pro duris, bet jos nieko negalėjo matyti.Už valandėlės Polė grįžo. Mergaitės pastebėjo, kad ji išblyškusi ir sukando dantis.— Ar visos pasiruošusios? — paklausė ji trumpai.— Taip, — atsakė mergaitės.— Tai paklausykite. Ką tik buvo atėjęs Elenutės tėvas ir papasakojo man, kad ji nepaprastai rūpinasi mumis. Ji ne

gali pamiršti, kad nelaiku susirgo. Tiesa, jai ryt bus daroma aklosios žarnos operacija — ir mes galėtume nelaimėti taurės. Ji apie tai tekalba ir labai karščiuoja. Net miegodama kliedi ir prisimena mus. Tėvas susirūpinęs, kas bus, nes jei karštis nesumažės, operacija bus dvigubai pavojingesnė.— Galėtų jai pasakyti, kad mes laimėjome, — pasiūlė kažkas.— Bet ji galėtų pareikalauti laikraščio, arba šiaip ko nors paklausti.— Jei laimėtume, ar jai būtų geriau? — O jei mes nelaimėtume, ar ji, gal būt...— Nežinau, — atsakė Polė, — tėvas labai susirūpinęs. Bet, susimildamos, jau laikas eiti. Užsiplepėjome. Tikras skandalas!Mergaitės išbėgo į rungtynių aikštę ir ką tik spėjo pasveikinti marijampolietes.Rungtynės prasidėjo. Komandos buvo geros, įgudusios, viena už antrą neblogesnė. Kaip žaibas sviedinys lėkė iš rankų į rankas, žaidėjų veidai paraudo, kvapas sunkiai veržėsi iš krūtinės ir retkarčiais ištrūkdavo trumpi žodžiai.Žiūrovai šūkavo, mojo kepurėmis, trypė, bet mergaitės įsikarščiavusios nieko negirdėjo. Jos tematė sviedinį ir savo komandos mergaites.Pagaliau pirmasis kėlinys baigėsi lygiom. Komandos pasitraukė pasilsėti, pasitarti.Antram kėliny marijampolietes pakeitė savo taktiką, bet ir jų priešės nesnaudė: kaip matant persigrupavo ir atrėmė puolimą. Bet puolimas vėl pasikartojo nauju smarkumu ir vėl, ir vėl, kol marijampolietes turėjo vienu tašku daugiau. Laikas baigėsi, liko tik kelios minutės, ir Polei paaiškėjo, kad, jei jos komanda visą laiką tiktai ginsis, rungtynės bus pralaimėtos marijampolietėms.— Pirmyn, pulti, — ji sušuko, nors šiaip rungtynėse vengdavo šūkauti.Ir jos puolė, puolė visa jėga. Sviedinys beveik nuėjo iki priešių krepšio, bet iš ten jį grąžino. Vėl jis bematant nuėjo toli, beveik iki tikslo ir vėl jį grąžino.— Dėl Dievo, pirmyn, — beveik sudejavo Polė. — Atminkite Elenutę.Kaip elektra perbėgo per mergaičių kūnus. Niekas jų nebegalėjo sustabdyti. Tokio smarkumo į žaidimo galą marijampolietes nesitikėjo. Sviedinys šaute įšovė į krepšį ir vos iškritęs, vėl sukosi apie jį. Net žiūrovai ir tie sulaikė kvapą, o paskui ėmė šaukti, nes sviedinys vėl įkrito į marijampoliečių krepšį. Beveik tuo pačiu laiku sušvilpė švilpukas, ir rungtynės pasibaigė.Polė sušuko valio priešingai komandai, bet ji buvo tokia išblyškusi, kad mergaitės jos išsigando.Marijampoliečių kapitonas priėjo ir pasveikino laimėjusias.— Puikiai žaldėte. Dar nemačiau tokio smarkumo į žaidimo galą. Sveikinu.(Tęsinys 56 psl.). ' • ■Prancūziją ir, surišti elastiška viela smūgiams amortizuoti, rodė akrobatikos numerius. Lėktuvams nutūpus, paaiškėjo, kad viela nebuvo sutraukta, vadinasi, akrobatika buvo tobulai atlikta. Bet reikėjo tiktai išjungti vieną protą, sėdintį prie vairo, ir būtų įvykusi klaikiausia katastrofa. Toks patyrimas visur pasikartoja. Kur viešpatauja grožis ir tvarka, ten dvasia, protas dirba; kur veikia akla jėga, ten
Bet, jei per savo abejingumą arba kuklumą arba nenusimanymą mes apleidžiame šią skautiškojo auklėjimo sritį, mes neatliekame savo darbo tinkamai, nors įgytume kažin kiek prizų ir garbių. Nutarkime nė vienos srities neapleisti, mažiausiai šią, visų svarbiausią. -Jei skautų judėjimas taptų stabmeldišku, jis nebebūtų ištikimas sau.chaosas.Nieko kito nesugalvojęs, vyresnysis gali skautams bent tiek pasakyti: „Gamta įrodo, kad Dievas 

yra; mes pažadėjome atlikti pareigą Jam; todėl turi
me stengtis kuo daugiausiai išmokti, sužinoti apie Jį“.

Dalyvaukime Skautų Aido 1939 m. prenumeratų rinkimo va
juje (ligi III.l). Sąlygos 1938_ m. Sk. Aido 24 nr., o instrukcijų va
jaus ' reikalu išsiunti

Platintojams

SKAUTYBĖJE RASITE GYVENIMĄ PO ATVIRU VIEŠPATIES DANC^MĮ.
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Jšiįmi&ji Omanis

/MARCONIS
Audringą gruodžio mėn. naktį 

Marconis ir keletas Naujojo 
Fundlando salos žvejų veltui sten
gėsi palaikyti aitvarą ore. Prie 
aitvaro buvo pririšta viela, kuria 
mokslininkas bandė pagauti radi
jo signalus iš Kornvalijos.

Žmonės kalbėjo, kad jis ir jo 
pagelbininkai neteko proto.

Ištisas šešias dienas jie kovojo 
su gamtos jėgomis, stengdamiesi 
sunešti sunkius gazo cilinderius, 
balionus ir aitvarus iš uosto į kal
vos viršūnę.

Ketvirtą dieną aitvaras jau ple
vėsavo. Penktą dieną, kada oras 
šiek tiek nurimo, balionas buvo iš
keltas, bet jis dingo popiečio au
droje.

Šeštą rytą aitvaras vėl buvo iš
keltas, bet už valandos vėjas jį 
nusinešė.

Ir po to — pasisekimas. Naujas 
aitvaras buvo pastatytas, ir jis 
sėkmingai laikėsi ore tris valan
das, per kurias Marconis registra
vo puikius signalus telefono triū- 
bele. Tai buvo garsūs „S" (...) 
signalai, pirmą kartą radijo sujun
gę tolimas distancijas ir padėję 
pagrindą pasaulio bevieliam susi
siekimui.

Gerai žinomas faktas, kad visi 
svarbiausieji dalyviai jaudinan
čios dramos, vykusios Signalų kal
voje, tebėra Mafconio organizaci
jos nariai ir aktyviai plečia ir to
bulina radijo naudojimą pasaulyje.

Pradedant pačiais ankstybiau- 
siais eksperimentais, Marconis 
tvirtai tikėjo — beveik nujautė — 
kad galima perduoti radijo signa
lus per tolimus žemės plotus, vadi
nasi, ir per Atlantą. Jau 1899 m. jis 
pastebėjo, kad trumpuose atstu
muose žemės apvalumas netrukdė 
perduoti radijo signalus.

Tuo padrąsintas, jis jautė 1900 
m., kad atėjo laikas bandyti drąsų 
žygį ir įrodyti, kad radijo žen
klams perduoti nėra Vietos truk
dymų žemėje. Žygis iš tikrųjų bu
vo drąsus, nes reikėjo rizikuoti 
£50.000 (dabar apie Lt 1.500.000) 
pasiekti rezultatams, kurie kai ku
rių įžymių matematikų buvo visiš
kai paneigti.

Buvo nutarta pastatyti dvi galin
gas stotis Atlanto pakrantėse — 
anglų stotį Kornvalijoje ir ameri
kiečių stotį Masašiuzetų valstybė-

Kempas, Marconis ir Pagetas Signalų 
kalvoje.

je. Šį darbą suplanuoti Marconiui 
padėjo Ambrozas F1 e m i n g a s.

1901 m. rudenį, kada abi stotys 
buvo baigiamos statyti, smarki 
audra nuvertė stoties stiebus Ang
lijoje ir pagadino visą įtaisymą.

Marconis nepaprastai jautriai 
pergyveno šį nepasisekimą ir jau 
galvojo, kad teks atidėti bandy
mus ilgesniam laikui. Bet vis dėl
to jis ėmėsi statyti naujus stiebus, 
nors ir žymiai žemesnius. Šiam 
darbui įpusėjus, atsitiko nauja ne
laimė, gal būt, pagreitinta klaidin
gos konstrukcijos: viesulas atlankė 
ir Amerikos pakrantes, sunaikin
damas ten pastatytą radijo stotį.

Tada Marconis nutarė daryti 
bandymus tarp Anglijos ir Naujo
sios Fundlandijos. Kadangi tokiu 
pažengusiu metų laiku buvo ne
įmanoma pastatyti aukštesnių stie
bų antenai palaikyti, ta pareiga 
turėjo tekti aitvarui arba balionui.

1901 m. lapkričio mėn. 26 d. 
Marconis, Kempo ir Pageto 
lydimas, išplaukė iš Liverpulio į 
Naująjį Fundlandą, kur atvyko 
gruodžio mėn. 6 d., apsirūpinę 
dviem balionais ir šešiais aitva
rais antenai iškelti. Balionai tu
rėjo būti panaudoti palankiam orui 
esant, o aitvarai — pakilus vėjui.

Apžiūrėjus šv. Jono uosto apy
linkes, paaiškėjo, kad radijo sto
čiai geriausiai tiktų Signalų kalva, 
kurios viršūnėje buvo pakanka
mai erdvu. Be to, Marconis galėjo 
įsitaisyti ten esamose senose ka
reivinėse, vartojamose ligoninei.

Netrukus buvo pradėti įrengia
mieji darbai kalvoje. Reikalingas 

aparatas buvo perneštas iš prie
plaukos į aukštumos viršūnę, ait
varai ir balionai paruošti ir t. t. 
Po to Marconis iškėlė aitvarą su 
180 metrų antenos vielos ir van
denilio pripūstą balioną, turintį 
4 m 90 cm skersmenį ir pakeliantį 
vielą, sveriančią apie 5 kg.

Balionas buvo smarkaus vėjo 
nuneštas; ir Marconis nutarė, kad 
aitvarai geriau tinka jo tikslams. 
Iškėlęs aitvarą maždaug 120 m 
aukštumoje, jis pasiruošė priimti 
pirmuosius signalus.

Jau iš anksto buvo susitarta, 
kad raidė ,,S" būsianti perduota 
nustatytomis valandomis iš Ang
lijos pakrančių. Raidė „,,S“ buvo 
todėl parinkta, kad lengva ją per
duoti. Be to, Marconis bijojo, kad 
brūkšniai galėtų per daug įtempti 
netobulus aparatus ir pagadinti.

Suprasdamas momento svarbu
mą ir negalėdamas pasitikėti auto
matišku priimtuvu, Marconis pa
siruošė klausyti.

Apie pusiaudienį kantrus moks
lininkas pagaliau sulaukė išsvajo
to ženklo: telefono triūbelė jam 
perdavė tris taškus, aiškiai išsi
skiriančius nuo atmosferinių truk
dymų — triukšmų.

Įtemptai klausydamasis Marco
nis jau kurį laiką girdėjo taškus, 
bet nedrįso tikėti savo ausims. 
Pagaliau jis vis dėlto perdavė 
triūbelę Kempui ir paklausė, ar jis 
galįs ką nors girdėti. Kempas taip 
pat išgirdo taškus, ir Marconis ga
lėjo džiūgauti: jo pastangos nenu
ėjo niekais. Radijo bangos nuke
liavo daugiau kaip 3.500 km, ir ar
tėjo diena, kada jos, nugalėjusios 
visas kliūtis, pradėjo tarnauti 
žmonijai.

Neužilgo signalai nutilo, bet po 
to vėl pasikartojo du kartu. Kita 
diena vėl buvo sėkminga, o diena 
po to nuėjo niekais. Matyti, ait
varas keitė savo aukštį, ir tas tu
rėjo įtakos perduodant bangas.

Bet, svarbiausia, neliko abejo
nės, kad okeanas buvo nugalėtas. 
Teliko tobulinti siųstuvą ir priim
tuvą. Marconio išradimas, nebuvo 
laimingas supuolimas, kaip vienas 
kitas galėtų pagalvoti: jis buvo rū
pestingai paruoštas ir ištirtas, -ir

(Tęsinys 39 psl.)

Taip Marconis statydino pir
muosius radijo bokštus — ait
varus, bandydamas radijo su
sisiekimą tarp Europos ir 

Amerikos.
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Skyrių tvarko — stud, skautė R. Skipitytė.

Nuobodus straipsniukas
Nuobodus, nes bus rašoma apie pinigus ir išlaidas; apie 

pajamų — išlaidų sąsiuvinėlį, kurį privalai kasdien tvar
kingai ir tiksliai vesti.

Vis dėlto pasiskaityk — yra ir dar nuobodesnių, nema
lonesnių dalykų, pav., šiandien tau reikia eit tėtės pinigų 
prašyt, kada dar vakar jis 10 Lt yra davęs.

— Na, kur gi tu juos d.edi, tuos pinigus? — nustebęs 
(geriausiu atveju) klaus tėtė.

Taigi. Ir tau pačiai baisiai neaišku, kur sutirpo tas 
tūkstantis centų.

Pinigas turi driežo būdą. Žiūrėk, kaitinasi sau koks 
driežiukas prieš saulytę ramių ramiausiai, o tik sujudėk — 
šmurkšt, ir nė nepastebėsi, katran urvan tas sumažintas 
krokodilo atvaizdas įlindo. Nėra ir tiek. Ne geriau elgiasi 
ponas litas su savo vaikučiais centukais. Turi jį, o tik 
pereik porą gatvių, jau litas kokioj krautuvės kasoje be
gulįs. O tavo piniginukėj badas. O ką nupirkai? — Viską, 
tik ne tą, kam tėtė tau pinigų davė.

Vis dėlto privalai suvaldyti savo pinigus: pirmiausia su
žinoti, kur tie litai - centai išlaksto, o paskum jau juos pri
derančiai sutvarkyti.

Yra tokia labai sena, labai išmėginta, tavo žinoma ir 
vis dėlto nevartojama gudrybė — išlaidų, pajamų sąsiuvi
nėlis. Jis labai mažai iš tavęs reikalauja, o duoda daug.

Ką tu privalai sąsiuvinėliui?
1. Pirmiausia, aišku, jį įsigyti. Geriausia nedidelį (pav., 

16X10), languotą, ir jį reikiamai susilinijuoti (pavyzdys ga-

SNAIGĖMS KRINTANT.
Kaip gražu, kai krinta baltos baltos snaigės! 
Tokios lengvos, grakščios, ir tokios įvairios. 
Kaip gražiai jos šoka savo snaigių šokį, 
O, miela šokėja, tu tokio nemoki!..

Pamažu papuošia liūdną juodą žemę, 
Ir atrodo linksma ir taip gera, gera...
Ir toks noras juoktis! Juoktis ir kvatoti, 
Ir tą baltą sniegą norisi myluoti.

O snaigės vis šoka paslaptingą šokį...
Nutūpia ant veido, glamonėja nosį...
Šnibžda apie žiemą, kaip bus gražu, balta, 
Na, tai kas čia tokio, jei truputį šalta!

Vyr. skilt. Ir. F r i d manai t ė. 

le). Geriau kiek storesnį ir kietu viršeliu, bet tai nebūtina.
2. Tiksliai, tvarkingai, kasdien į jį surašyt pajamas ir 

išlaidas. Geriausia padaryti tai vakare, po visų dienos dar
bų. Užims ne daugiau 5 min. laiko, ypač jei daugiau ką 
pirkdama lapeliuke susižymėsi kiek už ką mokėjai.

3. Parinkt sąsiuvinėliui nuolatinę vietą, kad jo ieško
dama negaišintum laiko ir neverstum aukštyn kojom visų 
daiktų.

Kas gero iš to viso?
1. Žinai, kur išleidai kiekvieną centą.
2. Mėnesio gale gali patikrinti, kiek išleidai drabužiams, 

knygoms, aukoms ir pan., o tąip pat, kur išmetei be rei
kalo pinigus.

3. Per metus vesdama sąsiuvinėlį galėsi kitiems (1940) 
metams susidaryti tikslų savo biudžetą (kam ir kiek nu
matai per ateinančius metus išleisti). Aišku, jei maždaug 
gali numatyti kiek turėsi pajamų.

4. Priprasi vesti savo pinigų atskaitomybę. Juk kada 
nors būsi šeimininkė, tavo rankose bus namų, šeimos pi
nigai, ir įprastas mokėjimas tvarkyti pinigus daug padės.

5. Išmoksi taupiai ir tik reikalingiems dalykams pini
gus leisti.

Suspėk dar šiandien nubėgt į knygyną, nusipirkt są
siuvinėlį ir jį susilinijuot šitaip:

Teta Morta.

1939
mėn. d.

Gauta ir išleista
Pajam.

Lt j et

Išlaidos

Lt Į et
Pastabos

sausio 1 Kasoje
Autobusas
Kojinės
Saldainiai
Danutės grąžinta skola

8

4

2
20
50
80

1 Kasoje sausio 1 d.
Išleista sausio 1 d.

12
3 50

3 50

2 Kasoje
Telefonas
„Vadovės“ prenumerata
Knyga „Namie ir sve

čiuose“

8 50

3

3

20

50

Kasoje sausio 2 d.
Išleista sausio 2 d.

8
6

50
70

6 70

3 Kasoje 1 80

Psl. 408.

JAUNESNIŲJŲ SKAUČIŲ, SKAUČIŲ, VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ IR VADOVIŲ 
KNYGA

SKAUTYBĖ MERGAITĖMS
PARAŠĖ LORDAS ROBERTAS BADEN - POWELLIS.

IŠ ANGLŲ KALBOS IŠVERTĖ IR PAPILDĖ O. SAULAITIENĖ.
ĮSIGYKITE TUOJAU! Kaina Lt 3,50.
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— Štai mūsų kelionės maršrutas: Le
liūnai (juos pasieksime autobusu), Rubi
kių ežeras (ten mėginsim savom kojom 
nusikraustyti). Nuo Rubikių į Anykščius 
važiuojam automatrica. Ir paskui jau pės
tute per Taujėnus, Užulėnį, Siesikus pa
sieksime Ukmergę. Mes užtrunkam lygiai 
keturias dienas, ir bus puiku! Baigta! — 
pasakė Rame, iškilmingai sulankstė žemė
lapį ir trinktelėjo kumščia į stalą.

— Bus puiku! — Vitos akys džiaugs
mingai žibėjo.

Šios dvi pramuštgalvės mergaitės, 
aišku, galvojo apie banguojančius pla
čius rugių laukus, didelį, neužmatomais 
krantais Rubikių ežerą, velnio pamestą 
Puntuką, Baranausko klėtelę, senus pa
slaptingus dvarus ir t. t. ir t. t., nes, aišku, 
iškeliaudama (o dar pirmą kartą savo gy
venime) mažiausiai galvoji apie tą pra
kaitą, kurį teks išlieti gražioje Aukštaiti
jos žemelėje, apie tas visas nakvynes, ku
rios vakarais nebus žinomos ir nustatytos 
ir apie galimas oro atmainas.

Keliauti...
Šio poetiško žodžio įkvėpėja buvo gry

niausia proza, skaučių patyrimo laipsnių 
pavidale. Ten aiškiai pasakyta: jei nori 
būti trečio patyrimo laipsnio skaute, turi 
tris dienas pakeliauti po mieląją Lietu
vos žemelę.

Ir taip, atėjus šiltoms Sekminėms, šios 
dvi stropiosios skautės iškeliavo. Į kupri
nes, be apsiaustų, kojinių, batų, skepetai
čių, nosinių, segtukų, adatų, siūlų, jos 
įsidėjo po storą sąsiuvinį, kur rašė savo 
patyrimus ir įspūdžius.

1938 m. birželio m. 4 d. 10 v. vakaro. 
Anykščiuose.

Esame Anykščių „garsiame“ viešbutyje, 
antrame aukšte didelių mūrinių namų. 
Pirmame aukšte gi yra kirpykla, mėsos 
parduotuvė ir dar kažkas. Pro langą gir
disi vaikų balsų koncertas, kuriam diri
guoja aukštas bobos sopranas. Puiku! 
Kojos „nervuotos“, kaip sako Rame, t. y., 
jaučiasi tam tikras drebėjimas gyslose, ir 
eidama svyruoji, lyg pilietis, grįžtąs va
kare namo...

Aišku, reikia pradėti nuo Kaimo. (Die- 
vulyti, kaip ta sostinė toli mūsų dūšioms).

— Ar įsidėjai megstuką? — šaukė 
mama.

— Gal paimtum rudeninį apsiaustą!? — 
sakė teta.

— O pinigų, ar nepamiršai? — pridėjo 
tėtė, kada aš dėjaus ant nugaros „pri
pampusią“ kuprinę.

— Žiūrėk, nenušalk!
— Atsargiai maudykis! — išlydėjo ma

ne pro duris.
Ankstyvą rytą Kauno gatvės tuščios, 

tik viena kita bobikė, eidama į pamaldas, 
palydi mudvi akimis. Dangus toks gied
ras, ir iš kažkur toli atklysta saulutės 
spinduliai. Namų šešėliai ilgi ir tamsūs. 
Sukdamos už kampo prie Saugumo De
partamento, tik nesusimušam su mūsų 
gimnazijos inspektore, pasisveikinam ir 
dumiam tolyn.

— Blogai, — pranašingai ištaria Rame.
— Kas gi?
— Inspektorę susitikom...
— Ir prie Saugumo Departamento!
— O aš ir debesį sapnavau!
Tačiau nežiūrint šių svarbių ir nema

lonių faktų, autobusas vistik atvažiavo; 
mes su dviem nusipirktom citrinom susi- 
kraustom į vidų ir ūžimam dvi pirmąsias 
vietas, nors ant mūsų bilietų aiškiai pa
rašyta 12 ir 13.

— Gyvenime nereikia būti per daug 
jautriems! — taria Rame.

Nežinau, kodėl mums taip linksma. 
Gal, kad toks ilgas plentas vingiuojąs! 
prieš akis, kad užpakaly autobuso kyla 
didžiuliai dulkių debesys, kad telegrafo 
stulpai neapsakomu greičiu bėga pro mū
sų šalį. . -

Nežinau! Bet mes juokiamės visą lai
ką. Priešais stikle matyti užpakaly sėdin
čių veidai. Man gaila tų rūgščių minų.

— Palik juos! Tai rimti žmonės. Jie su 
rimtais reikalais važiuoja, — kalba Rame.

Mūsų galvų tokie dalykai nekvaršina, 
ir mes norime šaukti: „valio!“ kiekvienai 
pakelėje paliktai piemenaitei, kuri baso
mis kojomis, plonomis kaselėmis, išlindu
siomis iš po skepetaitės, ilga rykšte pava

ro nuo rugių neaiškaus plauko ir margu
mo karvę ir paskui akimis lydi mūsų auto
busą. Ji jau žino visas pravažiavimo va
landas. „Dar anksti!“ atsidus. Ir kada 
kely tematys kylančias dulkes, pradės 
laukti atvažiuojant kito „tanabuso“.

Laukuose marguoja baltos moterų ska
relės ir vyrų marškiniai. Pavasaris! O 
žemė tinginiauti nemėgsta.

Jonavoje į mūsų pustuštį autobusą pri
lipa žmonių. Rimtas ponas su dideliu če
modanu ir išdidi ponia su mažu vaiku su
stoja prieš mus ir sučiulba.

— Čia, rodos, mūsų!
Mudvi mandagiai nukraustom kuprines 

ir pačios save į patį autobuso galą ir su- 
pamės, kaip per Velykas sūpynėse. Ko
kie įdomūs tie „keliaują rimtais reikalais“ 
žmonės. Jie užmiršta, kad autobusas sto
vės pusę valandos, ir baisiausiai jaudinasi, 
jei su visais ryšuliais ir vaikais per mi
nutę nesulipa į vidų. Salia mūsų įsitaiso, 
nors neišdidi, tačiau labai jautri ponia su 
gražute mergaite.

— O, Viešpatie, kaip čia krato! Tau 
negerai, pupyte, sušilus. Mažytė mano, 
visa šlapia. Te, pupuliuk arbatytės! O gal 
citrinytės pačiulpsi. Na, čia uždusti ga
lima. Malonėkite truputėlį praverti lan
gą, — kreipiasi ji pagaliau į konduktorių. 
Langas atidaromas, nežiūrint, kad kažko
kia jautri esybė nepakenčia skersvėjo.

Mergaitė gi tuo tarpu stovi, įsikibus į 
sėdynę, visa įsitempus, dantukus sukan
dus. Nuo važiavimo ji visa virpa, ir tas 
jai labai patinka. Tačiau rūpestinga ma
mytė ima ją ant kelių, girdo arbatyte, 
duoda citrinytę, kad „mieloji pupytė“ ne
susirgtų. Dabar mergaitei tikrai darosi 
bloga ir autobusas turi sustoti.

Mūsų kelionė baigiasi. Kiekvieną, to
lumoje pamatytą prie plento, kylantį į 
dangų, aukštą baltą bažnyčios bokštą 
sveikiname, kaip Leliūnus. Kelis kartus 
apsigauname, kol pagaliau išlipame prie 
mūrinės, kadaise buvusios baltos, bet da
bar pilkai margos, šventoriaus tvoros. Čia 
mus pasitinka vaikų gauja ir smarkus vė
jas. Tai Leliūnai. Didelė bažnyčia ir ke
letas menkų trobesių. Patraukiame pir
mu keliuku į kairę, nusprendusios, kad , 
tiesiai nueisime į Rubikių ežerą.

Laukų ir pavasario oras! Jis toks leng
vas! Mūsų žingsniai platūs ir entuziazmas 
didelis. Praeiname kaimus su beveik į 

(Tęsinys 53 psl.).

Prie velnio pamesto Puntuko. Miestelis jau visai arti.
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S/caučių Taučinės Stangas at^aMtai 
(Laiškų tekstus davė seserijos vadija).

Stovyklos vadovybės narės gavo iš 
viešnių užsieniečių per 40 padėkos laiškų. 
Štai keletas jų ištraukų.

Tarptautinio Komiteto atstovė p. Mark 
K e r r rašė: „Esu aplankiusi daug kraštų, 
mačiau daug įvairių tautų skaučių sto
vyklų ir kitokių jų pasireiškimų, bet nė 
vienai tokiai stovyklai nesu skyrusi dau
giau kaip 2—3 dienas savo laiko; tačiau 
Lietuvoje neišlaikiau savo principo, — iš
buvau visą savaitę. Šioje stovykloje buvo 
viskas taip puiku, taip malonu ir įdomu, 
kad, išvykti jai nepasibaigus, būtų buvę 
per daug sunku. Mačiau, kiek visos dirbo, 
žinau, kad turėjot nuvargti, bet atpildas 
už tą darbą buvo triumfas, kuris lydėjo 
visą stovyklą nuo jos pradžios iki pa
baigos“.

Kita mus aplankiusi Tarptautinio Skau
čių Komiteto, narė p. E. H. P i e p e r s 
rašė: „Buvo puiku. Tai buvo pati gra
žiausia stovykla iš tų, kurias esu mačiusi. 
Aš gėrėjausi ta energija, su kuria skautės 
lietui lyjant dirbo ir puošė stovyklą. Tai 
simbolis tokios energijos, kokia jauna lais-
va tauta atstato savo kraštą. Aš visuomet 
atsiminsiu tą sunkiai dirbančią, energingą, 
taiką mylinčią tautą, tautą su didele atei
timi“.

Pasaulinė skaučių veikėja anglė p. S. 
I. Warner savo laiškuose rašė: „Visas 
darbas stovykloje buvo atliktas puikiai. 
Aš lankiau daug tarptautinių stovyklų ir 
niekur nesu radusi ramesnės ir geresnės 
nuotaikos ir aplinkos. Stovykla buvo ge
rai organizuota, ir visos skautės gali tuo 
didžiuotis. Užsienio viešniom buvo viskas 
ypatingai gerai ir įdomiai paruošta. Visos 
skautės su viešniom buvo tokios malonios 
ir paslaugios. Tikėkit, kad savo pasireiš
kimu Lietuvos skautės įrašė į pasaulio 
skaučių istoriją gražų lapą. Lankiau Jus 
prieš 7 metus Birštone vadovių stovykloje, 
džiaugiausi turėjusi progos vėl pamatyti 
Lietuvos skautes ir konstatuoti didelę pa
žangą visose srityse“.

P. A. E k d a 1 — Švedijos skaučių gru
pės vadovė, rašė: „Širdingai dėkojam už 
tas puikias dienas Pažaislyje ir Klaipėdoj. 
Dabar visa tai yra tartum gražus sapnas, 
kada mes galvojame apie visus mūsų iš
gyvenimus Lietuvoj. Kuomet vėl ateis ru
duo ir žiema, nebebus taip tamsu ir bloga, 
nes šį kartą sapnuosime mišką su palapi
nėmis, meniškus stovyklos įrengimus ir 
linksmas dainuojančias mergaites. Mes 
kalbėsimės apie liaudies papročius ir šo
kius, kuriuos matėm puikiomis vasaros 

didingas kopas, geltonąjį gintarą ir spal
vingus, gražius laužus. Mes nuolat prisi
menam tą nepaprastą nuoširdumą mūsų 
sesių skaučių Lietuvoj. Ir prie šio viso 
dienomis, apie gražų ramų vienuolyną, 
kyla širdyje dėkingumo jausmas, kad 
skautybė šiais sunkiais laikais tame ka
ringame pasaulyje yra; kitaip įvairių 
kraštų jaunimas negalėtų kiekvienais me
tais susirasti naujų draugų vis kitame 
krašte. Tiesą kalba tie, kurie, išgirdę pa
sakojant mūsų įspūdžius, pasako: „Kokios 
jūs laimingos, kad tokį kraštą pamatėt“.

Danijos skaučių grupės vadovė p. Pe
te r s o n rašė: „Nerandam žodžių išreikšti 
padėkai už visa, ką pas jus patyrėm. Dė
kojam visoms, pradedant mažiausia paukš
tyte, nes visos stengėsi padaryti visą ga
lima. kad mums būtų gera. Ir mums liko 
įspūdis, kad Lietuva gali didžiuotis, turė
dama tokią puikią skaučių organizaciją. 
Mes iš jūsų daug išmokom“.

P. Von den Bosch — Olandijos skau
čių vadė, rašė: „Aš Jus tikinu, kad mes

Fot. J. Miežlaiškis.Tautinėje skaučių stovykloje. 

nepamiršim niekad Jūsų stovyklos ir gal- 
vosim su didele meile apie jūsų šalį ir jos 
gyventojus“.

Gražų padėkos laišką atsiuntė Anglijos, 
Australijos ir N. Zelandijos skautės, visos 
pas mus stovyklavusios po šiuo laišku pa
sirašydamos. Jos rašė: „Prieš išsiskirsty- 
damos norime parašyti keletą padėkos žo
džių visai stovyklos vadovybei. Anglėms 
nėra lengva išreikšti žodžiais savo jaus
mus. Mes taip puikiai jautėmės pas jus, 
brangios sesės lietuvės, ir tikimės, kad 
jūs tikėsite mūsų tikrai širdinga padėka. 
Stovykloj buvo įgyvendintas mūsų įsta
tas: „Skautė artimo draugė ir sesuo visų 
skaučių“. Taip suprasta, tokiais principais 
vadovaujama ir taip beplisdama pasau
lyje skautybė yra vienas iš laidų pasaulio 
taikos stiprinime“.

Prancūzijos skaučių vadovė p. J. 
Brička savo laiškuose rašė: „Stovykla 
buvo puikiai įrengta. Mūsų — užsieniečių 
priėmimo aš niekad nepamiršiu. Dienos, 
praleistos Lietuvoj, yra tikrai turtingos 
puikiais, nepamirštamais pergyvenimais“.

Gražių padėkos žodžių atsiuntusios mū
sų artimesnės kaimynės — suomės, estės 
ir latvės.
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Ihiiill midi min

VISKAS TURI DVI PUSES.

imiii mini

AUKLĖJIMAS L

Auklė pasakoja savo motinai:

— Taip, ši tarnyba man patinka. Dar
bas ne per sunkus, ir žmonės malonūs, 
palieka mane ramybėje po to, kai vaikai 
paguldyti.

Bet vis dėlto praeis kiek laiko, kol 
prie jų priprasiu. Ponia jaudinasi dėl 
menkniekių, ypač dėl jauniausios dukre
lės. Nesuspėju jos dienos metu lygiai nu
statytą valandą paguldyti, ir ponia jau 
jaudinasi. Arba mergaitė per anksti pa
bunda, ir vėl negerai.

Ir berniukai! Jie amžinai bus berniu
kais, ir visai nesveika juos lepinti. Jie 
turi dviračius, bet į mokyklą tėvas jiems 
neleidžia važiuoti, kadangi jam atrodo, 
kad taip saugiau. Jiems neleidžiama im
ti įrankių ir dirbti su jais, arba suptis ant 
vartų. Kas matė berniukus, kurie nesi- 
suptų ant vartų?

Su maistu taip pat keista. Padėčiau 
jį ant stalo ir daugiau nebesirūpinčiau. 
Jei vaikai alkani, jie valgys; jei ne — taip 
pat joks nuostolis. Be to, negaliu suprasti, 
kodėl vyresnysis berniukas turi valgyti 
mėsą, o jaunesnysis ne, jei jam nepatin
ka. Ar negeriau būtų, jei su vaikais būtų 
elgiamasi vienaip?

Tėvas kaikuriais atžvilgiais griežtas, o 
kitais per daug atlaidus. Jis įsako jiems 
ką nors ir labai pyksta, jei jie neklauso. 
Jie turi tuojau bėgti — net ir mažoji Ma
rytė. Bet jie gali atsakinėti jam, ir jis 
tiktai nusišypso. Mūsų tėvelis nebūtų lei
dęs tokiu tonu kalbėti.

Taip pat nesuprantu, kodėl jiems lei
džiama bėginėti į kiemą be kepurių ir ša
likų, o į gatvę jie negali išeiti be suau
gusių. Mums Tu visuomet leisdavai vie
niems eiti į mokyklą, bet rūpindavais, kad 
būtume šiltai apsirengę.

Ponia pasakoja savo vyrai:
— Taip, ji gera mergaitė, bet jai reiks 

prie šio to priprasti. Žinau, kad ji ne
supranta, kodėl aš laikausi griežtos tvar
kos, ypač su mūsų jauniausiąja. Dakta
ras man ne kartą sakė, kad maži vaikai 
turi būti ypatingai rūpestingai prižiūrimi: 
valgis, miegas ir t. t. turi būti punktualus. 
Man nereikia nei gražių vaikų, nei ypa
tingai gudrių vaikų, jei tiktai jie norma
lūs ir ramūs.

Ir berniukai! Nesunku sakyti, kad po 
to, kai jie įkiš pirštus į vartus, jie nebe
sisups ant jų. Bet kai jaunesnysis tai 
padarys, niekas jo pirštų nebeišgydys, nes 
vartai nepaprastai sunkūs.

Aš džiaugiuosi, kad mūsų auklė svei
ka mergaitė, išaugusi kaime, ir kad ji 
viską valgo. Bet vis dėlto negalima rei
kalauti, kad mūsų jaunesnysis valgytų 
visai tą patį, ką vyresnysis valgo. Vaikų 
skonis keičiasi, ir pamažu jie įpranta val
gyti, kaip suaugę žmonės.

Mes nemėgstame vaikų šiltai rengti, 
kadangi kūnas gali užsigrūdinti. Bet bū
tinai reikia vaikus apsaugoti nuo įvairių 
pavojų, kaip, pvz., piūklų, automobilių ir 
pan., kadangi jie dar per maži patys ap
sisaugoti. To mūsų auklė nesupranta ir 
be reikalo sielojasi, kad mes vaikus blo
gai auklėjame. Bet pagaliau jai paaiškės, 
kad mes ne visi vienodi ir todėl negalime 
visi gyventi pagal griežtas, vienodas tai- • 
sykles.

Kurią dieną turėsiu jai paaiškinti, kad 
vaikų atsakinėjimas yra įgimtas jiems 
instinktas, bet nepaklusnumas visai kas 
kita. Papasakosiu apie mažąjį Jonelį, ku
ris bėgo, kai jam liepė bėgti, bet kurį 
jautis būtų subadęs, jei berniukas būtų 
sustojęs, ėmęs dairytis arba prieštarauti...

M.

RŪPINKIS SAVO DANTIMIS.
Šiais laikais visiems žinoma, kad 

dantys ne tiktai svarbūs grožiui, bet 
ir bendrai žmogaus sveikatai. Beveik 
kiekvienas kūdikis gimsta sveikais 
dantimis, pasiruošusiais savo laiku iš
dygti.

Svarbu vaikystėje prižiūrėti pieno 
dantis ir retkarčiais atsilankyti pas 
dantų gydytoją, kad nuolatiniai dantys 
galėtų sveiki išaugti.

Išmintinga įsigyti kietoką šepetėlį 
ir juo dažnai naudotis, trinant dantis 
iš viršaus į apačią, kad visos maisto 
liekanos išsiplautų. Trink dantis taip 
pat ir iš lauko ir iš vidaus ir nepa
miršk, kad dantų smegenys taip pat 
turi būti sveiki.

Yra daug gerų dantims pastų, bet 
milteliai, į kuriuos ne vienas su panie
ka žiūri, taip pat labai geri. Gali juos 
pati pasigaminti: prie valytos kreidos 
pridėk šiek tiek paprastos druskos ir 
sodos.

Jei smegenys valant kraujuoja, įpilk 
į vandenį kelis lašus jodo (sūrus van
duo taip pat stiprina) arba nusipirk 
pastą, vadinamą „Kaliklora“. Jei dan
tys bijo šilto ir šalto vandens, ši pasta 
taip pat netrukus dantis išgydo.

Valyk dantis po valgio ir vakare, 
eidama gulti, kad rytą neturėtumei 
neskanaus skonio burnoj.

Pastebėjusi, kad akmuo renkasi ant 
dantų, gali paimti švarų degtuką, įkišti 
jį į pastą ir patrinti dantį. Niekuomet 
nekrapštyk dantų aštriais ar metali
niais daiktais. Jei ant dantų renkasi 
nepaprastai daug nuosėdų — akmenų, 
— tai dažniausiai ne tavo, o sulčių kal
tė — nueik pas gydytoją ir paprašyk 
jį dantis išvalyti.

Nelauk, kol pradeda dantis skau
dėti, bet, pastebėjusi mažiausią trūku
mą, nueik pas gydytoją.

Žiūrėk į savo dantis, kaip į neįkai
nojamą turtą ir negalvok, kad dirbtini 
tokie pat geri.

Valgyk vaisių ir kietų duonos plu
tų, netingėk kramtyti. Nepriprask prie 
saldžių, minkštų bulkučių, pyragaičių, 
nepirk saldainių ir šokolado už turi
mus centus. Taupydama pinigus, pa
tarnausi ne tik savo būdui, bet ir svei
katai. Geriau nusiskusk morką ir su
valgyk ją — bus pigiau ir sveikiau.

P. S.

1939 M. SKAUTŲ AIDO KONKURSAS NR. 1 
(skaučių rašinių konkursas).

(Kartojame konkurso sąlygas iš Sk. Aido 1 nr. 9 pslp.).
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.III.1; ligi tos dienos turi būti 
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 premijuoti ir daugiau rašinių; ta pati autorė gali 
siųsti kelius rašinius, bet premijuotas tebus vienas.

sh 38 o SKAUTYBĖJE —ŽINOJIMAS, ATLIKIMAS, BUVIMAS IR GYVENIMAS.
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MARCONIS
t

(Tęsinys iš 34 psl.). 

jam buvo paaukota daug laiko, 
kantrybės ir ištvermės.

Tų pačių, t. y. 1901 m. gruodžio 
mėn. 14 d. Marconis telegrama 
pranešė italų valdžiai ir Marconio 
draugijai, kąd bandymas pasise
kęs, bet kad oras trukdąs tolimes
niems darbams. Tą patį vakarą 
sensacinga žinia paplito visame 
pasaulyje. Vieni pasitiko ją entu
ziastiškai, kiti skeptiškai. Anglo - 

-amerikiečių telegrafų draugija, tu
rėjusi monopolį savo rankose, net 
uždraudė Marconiui tęsti savo ty
rimus ir demonstruoti juos ki
tiems!

Marconio aparatai buvo labai 

netobuli, palyginti su šių dienų ra
dijo aparatais; tuo labiau turime 
įvertinti jo triūsą.

Negalėdamas dirbti Naujame 
Fundlande, Marconis persikėlė į 
Naująją Škotiją, Kanadoje. Jau 
pakely, laive, jis įsitikino, kad ga
lima perduoti ne tiktai atskirus 
ženklus, bet ištisus žodžius, žinias.

Pagaliau, 1902 m. naujoji stotis 
buvo pastatyta, ir 1903 m. įsteig
tas bevielis telegrafo susisiekimas 
per Atlantą.

Radijo programų romantika te
prasidėjo už 18 metų — 1920 me
tais — kada Artūras Burro was, 
plaukdamas iš Didž. Britanijos į 
Kanadą, kasdien priimdavo žinias 
iš Marconio stoties Kornvalijoje ir 
leisdavo dvi laikraščio laidas kas
dien.

Tada radijo inžinierius turėjo 
puikią idėją: jis sujungė gramofo
ną su siųstuvu ir ėmė transliuoti 
plokštelių muziką. Tuojau atsilie
pė visi laivai 750 km rate, atsi- 
klausdami, ką tai reiškia. Sunku 
įsivaizduoti, kokį įspūdį padarė 
pirmoji transliuota muzika! Juk 
iki to laiko buvo galvojama, kad 
tegalima perduoti tiktai Morzės 
abėcėlės taškus ir brūkšnius.

Bet Marconio kova su Naujojo 
Fundlando audromis ir laiminga 
radijo inžinieriaus mintis vaini
kuota didžiu malonumu, kurį jau
čiame, praleisdami jaukias valan
das prie savo radijo aparato.

Marconio gyvųjų tarpe nebėra, 
bet jo genijaus kūryba kas minutę 
tarnauja visai žmonijai.

KaįiniU' phičJuuJia.
Kojinės atlygina už rūpestį, gražiai 

atrodydamos ir ilgai laikydamos.

Pirkdama kojines pasirink tokią 
porą, kuri kokį centimetrą ilgesnė už 
tavo koją, nes kojinės išskalbtos su
šoksią ir, žinoma, kiekvienoje per daug 
įtemptoje vietoje plyšta. Ekonomiški 
žmonės perka dvi poras vienodos spal
vos, kad, vienai kojinei suplyšus, gali
ma būtų papildyti porą. Kaip dažnai 
pasileidžia akutė matomiausioje vieto
je, ir pora sugadinta! Jei nebepasiseka 
akutės dailiai pakelti, vis dėlto nerei
kia kojinių „išmesti“, nes galima svei
kąją kojinę nešioti su kita vienodos 
spalvos pora.

Geriausia naują porą kojinių tuo
jau išskalauti šiltame vandenyje su 
keliais lašais acto ir gerokai paspausti 
(netrinti ir negręžti). Šilkas sutvirtės, 
ir kojinė geriau dėvėsis. Net ir tuomet, 
jei nesiruoši kojinių tuojau užsivilkti, 
išskalauk jas. nes šilkas gulėdamas 
genda.

Plauk savo kojines ko dažniausiai, 
nes kiekvieno žmogaus kojos šiek tiek 
prakaituoja, ir niekas kojinių labiau 
neplėšo, kaip prakaitas ir nešvara. Juo

Kojines plaunant gręžti, reiškia jas plėšyti.

plonesnės tavo kojinės, juo dažniau turi 
jas plauti.

Plauk kojines šiltame muilo van
denyje, spausk jas tarp rankų ir, pa
galiau rūpestingai išskalauk švariame 
vandenyje (ypač vilnones kojines), į 
kurį gali įdėti truputį acto. Jo vietoje 
įpilti keli lašai medžio spirito sulaiko 
akutes.

Išskalautos kojinės nuspaudžiamos 
švariame, sename rankšluostyje, išima
mos, papurtomos ir pakabinamos už 
pėdos pirštų. Arba jos rankose pa
kankamai nuspaudžiamos, išverčiamos, 
įkišant ranką į vidų ir pačiumpant ko
jos pirštus, ir pakabinamos, kaip at
vaizduota paveiksle.

Neprotinga džiauti kojines ant karš
tų vamzdžių arba prie krosnių, ka
dangi šilkas genda, spalva vietomis 
blunka ir gauna dryžių. Taip pat ne
galima kabinti kojinių ant virvės, nes 
jos toje vietoje pakeis spalvą. »

Akį gali sulaikyti patepusi ją mui
lu, laku arba net paseilintu pirštu. 
Parėjusi namo gali pakelti ją ypatinga 
adata, gaunama krautuvėse arba mez
gimo dirbtuvėse. Gali taip pat išversti 
kojinę, nukirpti laisvus siūliukus ir 
Singerio mašina susiūti abu kraštuku. 
Nauja siūlė bus vos pastebima.

Adyk kojines trikampiu, kad siūlai

Kojinė lygiai sudedama ir atsargiai iš
spaudžiama tarp rankų.

Kojines kabinti už pėdos, o pirštines 
(jas pripūtus) — už čiurnelių.

ne taip temptųsi ir nepaleistų akių. 
Vadinasi, ne pagal audinį, bet skersai 
iš abiejų šonų.

Kišdama ranką į kojinę, suglausk 
ją į kumštį. Nagai dažnai įplėšo audi
nį. Prižiūrėk taip pat ir savo kojų 
nagus.

Pigios kojinės dažniausia neišsimo
ka pirkti. Jos megstos iš silpnesnių 
siūlų ir dažnai turi įvairių trūkumų. 
Jų forma netobula, ir jos po skalbimo 
visiškai netikusios, apvalios, raukšlėtos. 
Šilkinės kojinės nešilko pėda ir viršų 
stipresnės už ištisai šilkines. Be to, 
jos geriau sugeria drėgmę ir sveikes
nės.

Kojinės glaistomos iš blogosios pu
sės, kol dai’ ne visai išdžiuvusios.

Kaip mautis kojines? Paprastai įki
šus koją? Tai geriausias būdas suplė
šyti jas. Ne, reikia kojines išversti, 
pėdą užsimauti ir tik paskui atsargiai 
užtraukti blauzdą. Už tokį elgesį ko
jinės bus tikrai dėkingos.

SKAUTYBĖJE PIRMOSIOS PAGALBOS PASLAPTYS — ŽMOGAUS GYVYBĖS GELBĖTOJAS. • 39 ■■
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SKAUTUI
PRADEDANT SKAUTŲ SKYRIŲ.

Skyriaus vedėjo žodis.
Iki šiol atskiro skautų skyriaus 

mūsų laikraštyje nebuvo, tad ir 
neretai pasitaikydavo, kad Broli
jos Vado ar kitas kuris nors tik 
skautų brolijos narius liečiąs klau
simas ar rašinys būdavo įdėtas 
vieną kartą vienoje, o kitą kartą 
vėl kitoje Skautų Aido vietoje, žo
džiu, tekdavo po laikraštį klajoti.

Dabar, įvedant šį skyrių, nori
ma visus broliją liečiančius klau
simus jame ir talpinti, sukoncen-

akim į skautų skydų
(Kaip ir feljetonas).

Būdamas devynių laikraščių repor
teriu ir pagal išsilavinimą amžinas 
studentas, kad ir neskautas, bet vistiek 
jiems visa širdimi ir siela prijaučianti 
asmenybė, dar visiškai neseniai, grįžęs 
iš spaudos baliaus ir panorėjęs kiek 
atsijauninti, įsigilinau į Skautų Aidą. 
Perverčiau jį nuo vieno galo iki kito 
ir vėl atgal. Čia žiūriu parašyta „re
dakcijos pastogėje“ ir „redaktoriaus 
kampelis“. Pasižvalgęs po „pastogę“ 
akimis nuvažiavau į kampelį — į tą 
išsvajotą redaktoriaus kampelį, apie 
kurį aš kartais ir nemiegodamas 
mėgstu pasapnuoti. Mat, kaip tie kiti 
sako, turiu „nadiejų“, kad gal gi at
einančiais gerais laikais ir pats įsirisiu 
į redaktoriaus kėdę...

Verčiu Aidą toliau ir skaitau — 
„skautei“. Hm, gražu ir linksma, pa
galvoju, ir perskaitęs straipsnelį apie 
vaikų auklėjimą, verčiu kitą lapą. Ogi 
žiūriu, kad esu patekęs į dainų skyrių. 
Na, tai sakau, tikrai įdomu ir gražu, 
kad tu žmogus, grįžęs iš baliaus ir pa
norėjęs atsijauninti, gali visa tai atlikti 
visu šimtu nuošimčių. Aš, šiek tiek 
tarp gaidų susigraibeliodamas, kad už
trauksiu dainelę „man nereikia ketu
rių“, tai ir nė nepastebėjau, kai prie 
mano šono atsirado buto šeimininkas 
ir kraipydamas savo plikę, maldavo, — 
„ponuli, mielas ponuli, ką tamsta ma
nai keldamas vidurnaktį tokį nežmo
nišką triukšmą?“ — „Et, — sakau, — 
kad tamsta nieko iš gaidų ir meno ne
supranti, tai ir netrukdyk“. Kaip ten 
bebūtų, vis dėlto nustojau šūkavęs ir 
pervertęs dar visą eilę lapų, priėjau 
prie antraštės „fotografuoti gali kiek
vienas“. Va, sakau, ir vėl patogumas, 
kad būdamas apsivilkęs pasiskolintu 
fraku galėsiu susipažinti su fotografa-

Skyrių tvarko 
sktn. A. Zauka

skautų brolijos

bus rašoma ar 
beveik netenka 

nes šį klausimą,

truoti. Dėl to šis skyrius turi būti 
aktualus visiems 
nariams.

Kas skyriuje 
skelbiama, man 
čia ir užsiminti, 
nors ir feljetonišku būdu, kiek pa
tyriau, aptarė Bijūnėlis Žalias sa
vo straipsnelyje ,,Viena akim į 
skautų skyrių".

Man belieka tik pabrėžti, kad 
skautų skyrių visuomet turi per
skaityti kiekvienas skautų broli
jos narys ir kviesti visus uoliai ja
me bendradarbiauti.

vimu ir moment pats save nusifoto
grafuoti; aparatą prieškarinių laikų 
turėjau.

Perskaitęs visus 10 „įsakymų“, skir
tų foto mėgėjui žiemos metu, prisine- 
šiau į kambarį sniego, įsukau 25 žvakių 
lempą ir pasiremdamas visais įsaky
mais nusifotografavau. Kaip ten išėjo, 
dar nežinau, bet reikia manyti, kad 
mano nuotrauka bus įdėta į fotogra
fijos skyrių, o tada ja galėsime visi pa
sidžiaugti, tik — saugok Dieve, nekri
tikuoti.

Dai- daug skyrių ir antraščių per
skaičiau, bet vieno skyriaus vis dėlto 
pasigedau, nors jo ieškojau ir su žva
ke ir prie mėnulio ir prie 25 žvakių 
lempos šviesos. Pagaliau, amžinuoju 
plunksnakočiu pakrapštęs įkaitusį pa
kaušį, priėjau prie gražios minties — 
eit tuojau gulti, o rytoj būtinai užsukti 
pas Skautų Aido redaktorių ir pasitei
rauti, kur dingo vyrų, kitaip sakant, 
skautų skyrius.

Prieš patį knarkimą dar spėjau ir 
nusišypsoti, nes buvau bepradedąs gal
voti, kad jei padėtis nepasikeis, mes 
visi greit tapsime fotografais arba 
auklėmis.

*
Rytą atsikėlęs tuojau nudrožiau į 

Skautų Aido redakciją. Čia prie pa
radinių durų prisegta nauja iškaba

Ruošiasi patyrimo laipsnių egzaminams.
Fot. A. Grušnys.

„mažamečių nusikaltėlių reikalams po
licija“. Hm, neblogas dalykas, pagal
vojau. Ateina, pavyzdžiui, kas nors iš 
jaunųjų pas administratorių užsipre
numeruoti Skautų Aido ir šmakšt tuo
jau pinigus ant stalo, nes kas gi beri- 
zikuos neužsimokėti, kai prie durų to
kia iškaba.

Kokiu laiptais į antrą aukštą ir — 
po vienos, kitos minutės, papasakojęs 
redaktoriui šį tą apie vakardienos ir 
šios dienos orą, jaučiausi prie jo, kaip 
prie seno pažįstamo. O reikalas, ku
riuo aš vakar taip buvau susirūpinęs, 
taip pat, pasirodė, esąs tvarkoje. Man 
vos tik apie tai išsižiojus, redaktorius, 
laikydamas vienoje rankoje plunksna
kotį, o kitoje žirkles, tuojau nurodė 
antras duris po dešine ir pridūrė, — 
eik, mielas ten ir pasikalbėk su pačiu 
to skyriaus vedėju. Aš kaip mat atsi
dūriau jaukiam kambarėly ir už visos 
krūvos popierių pamačiau sėdintį bro
lijos reikalų vedėją, tą patį žmogų, 
kurs vesdavo radijo sueigas, visokius 
pasirodymus ir kurį dažnas vadina to
kiu maloniu vardu — Aliukas.

— Na, tai kaip gi manai tvarkyt 
skautų skyrių, — tuoj eidamas prie 
reikalo paklausiau besišypsančio 
Aliaus.

KODĖL 1939 METAMS SKAUTŲ AIDAS?
— jis įdomus draugas ir naudingas skautybės vadovas;
—* nemokamai gausi didelį gerą kišeninį kalendorių;
— vienetas gaus brangią garbės dovaną;
— platintojai gaus rašomąją mašinėlę, foto aparatą, 100 litų, baidarę, palapinę ir 

daug kitų premijų;
— Koks bus Skautų Aidas 1939 m., kaip jį platinti ir kaip premijas gauti — žiūr. 

Sk. A. 1938 m. 24 nr.
SKAUTŲ AIDĄ UŽSISAKYK TUOJAU!

■ ■ 40 • DIDŽIAUSIAS SKIRTUMAS TARP MŪSŲ — KAIP MES NAUDOJAME MUMS DUOTĄ LAIKĄ.
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Vaidila pas vargšus ir neturtingus
(Nauja skautų Vasario mėn. 16 dienos tradicija).

Labai gražus mūsų paprotys Naujųjų 
Metų, o ypač Kristaus gimimo švenčių 
proga lankyti neturtingas šeimas, apdova
noti jas drabužiais, produktais, jas pa
linksminti ir paguosti. Kiekviena drau
govė jaučia pareigą tai atlikti, tad ir ne
nuostabu, kad yra susidaręs posakis, kad 
toji dr-vė ne draugovė, kuri bent kartą 
į metus nepažvelgė į vargšų lūšneles. Ir 
iš tiesų, kitaip ir neturėtų būti!' Tada, 
kai visas pasaulis džiaugiasi Kristaus gi
mimo švente, kai visi sveikinasi ir linki 
viens kitam laimės ir džiaugsmo, nepa
galvoti apie vargšus, nesuteikti ir jiems 
šilimos — yra nežmoniška, o tuo labiau, 
neskautiška. Kuo gi jie kalti, kad jų gy
venimo kelias vien erškėčiais ir ašaromis 
nuklotas?

Džiugu, kad šiais mokslo metais, kiek 
teko patirti, beveik visos dr-vės šią kil
nią pareigą atliko. Bet, ar to jau ir už
tektų? Oi, ne! Štai, artėja Vasario 16-toji 
— mūsų tautos džiaugsmo ir pasididžiavi
mo šventė. Šios šventės nuotaiką turi 
pajusti visa Lietuva, nė tik laimingas ir 
džiūgaujantis jaunimas, ne tik pasiturin
tieji žmonės, bet ir tie alkio ir šalčio iš
kankinti ir išblyškę veidai. O tai galės 
įvykti tik tuomet, kai ir vargšas, nors tai 
dienai, užmirš savo kasdieninį rūpestį 
apie duonos kąsnį ir šilimą, kai pajus, 
kad ir jo dar nepamiršo, kad ir jis gyve
na tarp savo brolių ir tautiečių.

Vienas žymus mokslininkas yra pasa
kęs, kad rūpindamiesi kitų laime, mes ra
sim savąją. Niekuomet nebus per daug 
padėti vargstančiam ir alkanam. Tad ir 
artėjant mūsų visos tautos džiaugsmo ir

— Čia mat kariška paslaptis, — nu
sijuokė jis. — Jei dabar viską išpa
sakosiu, tai pačiam vėliau bus neįdo
mu. Na, o jei taip jau nori, šį tą galiu 
ir papasakoti, — ramindamas mane 
pridūrė. — Pats pastebėjai, kad Skau
tų Aide trūksta skautų skyriaus. Su 
naujai išleidžiamu numeriu toks sky
rius bus įvestas. Žinoma, ne visuomet 
jis bus vienodo dydžio, supranti, vieną 
kartą parašysime daugiau, kitą kartą 
vėl mažiau, žiūrint pagal reikalą. Bū
damas tiesioginiame kontakte su skau
tų vienetais ir tuntais, pasistengsiu čia 
iškelti jų veikimo gerąsias ir blogąsias 
puses. Skyriuje, manau, galėsiu taip 
pat aprašyti kai kuriuos teigiamus ir 
neigiamus reiškinius, pasitaikančius 
skautų tarpe, duoti naujų minčių, nu
rodymų, įvairios skautų broliją lie
čiančios statistikos, instrukcijų ir t. t. 
Žinai, mielas bičiuli, čia aš tau visko 
ir neišpasakosiu.

— Bet juk turi žmogus iš anksto 
žinoti, kas kokiame skyriuje bus ra
šoma, o gal imsi ir pradėsi rašyti kaip 
tos sesės apie aukles, — šyptelėjęs pri
dūriau.

— Žinai, kambariai seserijos ir bro- 

laimėjimų šventei — Vasario 16-tai, drą
siai ir su pasiryžimu ruoškimės pasibelsti 
į vargšų lūšneles.

Kaip Kalėdų švenčių metu skautai 
persirengia Kalėdų seneliais, taip Vasa
rio 16-tos dienos proga Kalėdų senį ga
lėtų puikiai pavaduoti kad ir mūsų se
novės vaidila. Sis, apsirengęs ilgais bal
tais, drabužiais, ilga barzda ir lazda pasi
puošęs, aplankytų neturtingas šeimas, jų 
vaikučiams padovanotų po gražią tautiš
ką vėliavėlę ir knygą, papasakotų jiems 
apie mūsų tautos ir valstybės garbingą 
praeitį ir nepriklausomybės kovas, tuo 
skiepydamas mažųjų tarpe ryžtingumą ir 
tėvynės meilę, apdovanotų visus dova
nėlėmis — drabužiais ir produktais.

Tai, kas aukščiau pasakyta apie Vai
dilą, tebūna kuklus dar vienas įnašas į 
mūsų skautiškąsias tradicijas. Vasario 
16-tos proga eikime su Vaidila pas ne
turtingus, neškime jiems dovanas, šilimą, 
džiaugsmą ir tėvynės meilę. Atminkime, 
jei kiekviena dr-vė per metus aplankys 
ir sušelps bent dvi neturtingas šeimas, tai 
iš viso, drauge su skaučių draugovėmis, 
mes sušelpsime ir paguosime bent po vie
ną kartą į metus per 7.000 vargo ir ne
turto slegiamų širdžių.

Skautų brolijos vienetai, kurie Vasario 
16-tos dienos proga, pagal naują tradici
ją, su Vaidila, aplankys neturtingas šei
mas, prašomi, labai trumpai aprašant pa
tirtus įspūdžius, tai tuojau pranešti bro
lijos vyr. vadijai, pažymint laiške viene
to pavadinimą ir adresą.

Linkime gražiausio pasisekimo!
V.

lijos greta, galime su seserija ir susi
bičiuliauti, — nusijuokė Alius. — Bet, 
kaip ten bebūtų, — tęsė toliau, — šis 
skyrius visiems skautų brolijos na
riams turi būti prieinamas ii' žipomas. 
Būtų puikus dalykas, kad kiekviena 
dr-vė, tuntas ir vietininkija užsiprenu
meruotų ir sau Skautų Aidą, nes einant 
Tarybos Pirmininko 1937 m. vasario m. 
3 d. įsakymu tik labai skubūs raštai ir 
įsakymai gali būti siuntinėjami viene
tams, o šiaip viskas skelbiama Skautų 
Aide. Na, bet manau, kad jau užteks, 
— pasakė baigdamas pasakoti apie 
naujai įvedamą Skautų Aide skautų 
skyrių jo ir brolijos reikalų vedėjas.'

Ką darysi, susirinkau visus savo 
daiktus, kuriuos bevaikštinėdamas po 
redaktoriaus, brolijos, seserijos ir ki
tus kambarius buvau išmėtęs, skautiš
kai atsisveikinau, sušukau visiems ži
nomą šūkį „dirbsim, krutėsim, skyrių 
tvarkyt padėsim“ ir — dūmiau žemyn 
su tokia energija, kad vos viso tieki
mo skyriaus neapverčiau; gerai dar, 
kad tik tinkas nubyrėjo, pagalvojau, 
išėjęs į gatvę ir pažvelgęs į naują ant 
paradinių durų prisegtą iškabą.

Bijūnėlis Žalias.

Liudas Šakalinis:

Laimink, 
aukščiausias

■ .. ■ •

Laimink, Aukščiausias, mūsų bro
liją. 

Skautiškus darbus ir siekimus.
Rodyki kelią, skautų lelija, 
Mums į saulėtus, šviesius rytus.

Slepia miglotą ateitį toliai...
Būsim Lelijos mes žiedeliu: 
Dievui, Tėvynei, artimui — broliui 
Žengsim garbingu, tiesiu keliu.

Lietuvai — mūsų brangiai Tėvynei 
Dirbam ir dirbsim mes ateity: 
Sūniškos meilės liepsnos krūtinėj 
Skautiškais laužais plieskia širdy.

Kelias į laisvę kaulais nuklotas... 
Žengsim ryžtingai mes juo pirmyn. 
Jei kas tą šventą kelią pastotų, 
Skautai pirmieji eisim ugnin.

Dievui, Tėvynei, tautai, žmonijai, 
Sese, ir, broli, dirbk ir budėk!
Laimink, Aukščiausias, mūsų Le

liją:
Skautiškam darbe stiprink, padėk!

(Iš naujos knygos
ŠIRDIS IR PLIENAS).

Žiemos naktis
Saulė. Šaltis. Snaigių burtai 
Glosto kietą, pilką gruodą, 
Ausys nuo tylos apkurto, 
Žydi žemė vyšnių sodais.

Bunda vėjas, bunda snaigės, 
Saulė svyra guoliui vėlei — 
Smulkų sniegą tingiai maigo 
Grakštūs sutemų šešėliai.

Jau tarp žemės ir žvaigždynų 
Blankios šviesos naktį laisto — 
Mėnuo kelią prasiskynė 
Pro krūmokšnį nuogą raiste.

Ir minkštoj šviesoj verpetais 
Snaigės šoka baltą šokį, 
Šokį gražų, šokį retą, 
Šokį ilgesio ir juoko.

Tarp klevų užkliūva mėnuo, 
Tarp klevų pastyra vėjas — 
Lepios snaigės lieka vienos, 
Kaip visi, kurie mylėjo.

Minga žemė, minga šilas, 
Jau naktis kelionę baigia.
Tik — kažkas suardo tylą: 
Pabučiavo snaigė snaigę ...

G. Vaitiekaitis.

VIENI PRASNAUDŽIA VISAS PROGAS, KITI NAUDOJA JAS KITIEMS TARNAUTI IR PAKILTI GYVENIME.
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DRAUGOVĖS GYVENIMO KNYGA — 
ALBUMAS.

Greitai, labai greitai praslenka sekun
dės, minutės, dienos ir metai. Gyvenimas, 
kad ir trumpas, bet toks margas, tiek įvai
rus. Ir dėl to ne veltui praeityje mes ieš
kome sau stiprybės, pavyzdžių, patarimų 
ir nurodymų, vengdami visokių klaidų ir 
darydami iš viso to atitinkamas išvadas.

Tad nenorėčiau čia plačiau kalbėti, ar 
reikalinga draugovės GYVENIMO KNY
GA — ALBUMAS, nes manau, kad jos di
džią reikšmę visi gerai suprantame ir drą
siai galime sakyti, jog draugovė be savo 
gyvenimo knygos — draugovė be praei
ties ir be ateities!

DRAUGOVES GYVENIMO KNYGA 
gali būti labai įvairiai padaryta ir įvairiai 
tvarkoma bei vedama. Pageidautina, kad 
jos formatas būtų kiek mažesnis už da
bartinį Skautų Aidą. Viršeliai kieti, ap
tempti oda ar drobe. Ir odą ir drobę rei
kėtų išmarginti tautiniais raštais; kuriuos 
odoje galima išdeginti bei įspausti, o dro
bėje — išsiuvinėti. Skautai, turintieji sta
liaus specialybę, dr-vės gyvenimo knygos 
viršelius galėtų padaryti ir iš medžio — 
fanieros, jį gražiai išdeginant arba iš- 
piaustant. Žinoma, kaip jau minėjau, to
kius viršelius lengvai padarys jaunieji 
staliai, bet nereikėtų nusiminti ir kitiems 
— reikia tik pabandyti, kitaip tariant, pra
dėti ir, anot Horacijaus, jau pusę darbo 
atliko tas, kurs jį pradėjo. Iš viso, knygos 
viršeliai turi būti patrauklūs ir tautiški.

Dabar valandėlei atskleiskime pačios 
knygos lapus. Čia, be rašomojo popieriaus, 
turi būti taip pat ir kietesnis, piešimui bei

PADARYKIME PAUKŠTELIAMS 
LESYKLŲ!

Žiemos šalčiams užėjus ir žemei snie
gu apsiklojus, daugelis paukščių turi kęsti 
alkį. Galima užtikti jų ir mirusių, nes 
dažnai, negalėdami niekur gauti maisto, 
jie turi kankintis ir net žūti.

Mums, gamtos draugams, reikėtų kiek 
galint paukšteliams padėti. Net pats žmo
niškumas verčia tai daryti.

Kad tą įvykdytumėm, kiekvienas skau
tas turėtų padaryti bent po vieną lesyklą.

Tai ir bus geriausia priemonė gelbėti 
paukščius nuo alkio. Kadangi lesyklos 
nėra nei brangios, nei sunkios gaminti, tai 
manau, kad radę laisvo laiko skautai ga
lės jų ir padaryti.

Lesyklų dirbimas neužims daug laiko. 
Reikia gauti tik neilgų lentelių (įvairių 

nuotraukoms lipdyti popierius. Kaip ra
šyti, taip piešti skirtas popierius paskirs
tomas proporcingai po visą knygą. Pir
muose dr-vės knygos lapuose dedamos 
mūsų s-gos vyriausių vadų, dr-vės pasi
rinktojo vardo, pav., D. L. K. Kęstučio, 
bei pačios dr-vės steigėjų fotografijos su 
trumpomis jų biografijomis. Garbingą 
vietą dr-vės gyvenimo knygoje turi už
imti Vytis, Tautos himno žodžiai ir kny
gos formato Lietuvos žemėlapis.

I knygą rašoma visa dr-vės gyvenimo 
eiga. Čia aprašomas dr-vės steigimas, su
eigos, iškylos, stovyklos, ekskursijos, ge
rieji darbeliai, kursai, įžodžiai, dedamos 
įvairios su dr-vės gyvenimu susijusios 
nuotraukos, laikraščių iškarpos ir kt. Į 
knygos lapus gali būti įtrauktas taip pat 
ir metinis dr-vės balansas, dr-vės ryšių 
planas, visų dr-vės narių įvairi statisti
ka ir t. t.

Gražu, jei knygoje netrūksta ir skau
tiškos nuotaikos piešinių.

Bevartydamas vienos dr-vės gyvenimo 
knygą, radau joje vieną kitą sudžiūvusią 
gėlelę, kuri buvo nuskinta nuo buvusio 
dr-vės nario kapo jo metinių mirties su
kakčių proga. Kitoje vietoje vėl radau 
gražiai nulipdytą mažytį Gedimino kalną 
iš atvežtų iš Vilniaus samanėlių, trečioje 
vėl Brolijos Vado parašą, kada jis aplan
kė dr-vės stovyklą, ir dar daug įdomių ir 
gražių dalykų galima rasti jau vedamose 
dr-vės gyvenimo knygose.

Aišku, kad knyga turi būti švariai, gra
žiai, skoningai ir tvarkingai vedama. Rei
kia manyti, kad kiekvienoje dr-vėje atsi
ras skautas, skautė, kurie turės mažesnį ar

nuoplovų), kurių tikriausiai rasime kiek
viename sandėlyje.

1 br. rodo labai patogią lesyklą su sto
geliu. Joje pabertų grūdelių nei sniegas 
neapdengs nei vėjas nenupūs, nes ji su 
stogeliu ir su kraštais prie pagrindo.

2 br, lesykla kiek blogesnė, nes ją la
bai greitai apsninga, tačiau negalint pa
sidirbdinti lesyklos su stogeliu, ir ši su
teiks daug naudos paukščiams.

Lesyklą, parodytą 2 br., galima pri
kabinti lauke, prie lango, tai suteiks daug 
džiaugsmo ir įdomumo, nes lesančius 
paukštelius bus galima stebėti.

Lesyklų didumas nenurodytas, jas ga
lima dirbti pagal savo norą.

Č. Kavaliauskas.

SKAUTŲ ĮSTATAI

Kaip kiekvienas riteris prisiek
davo ištikimybę savo karaliui ir 
pašvęsdavo jam savo gyvenimą, 
taip kiekvienas berniukas, stojąs 
i skautų organizaciją, priima skau
tų įžodį ir įstatus kaip savo įsta
tymus.

Kiekvienas skautas žino savo 
įstatymus.

Kiekvienas tikras skautas įgy
vendina juos savo gyvenime.

didesnį patraukimą prie plunksnos, na, ir, 
žinoma, dr-vės gyvenimo knygos tvarky
tojo — vedėjo klausimas bus išspręstas. 
Pats dr-vės gyvenimas aprašomas, neiš
kreipiant tikrų faktų, gyva, jei taip būtų 
galima išsireikšti, skautiška kalba. Patar
tina vieną kitą kartą sueigų bei laužų me
tu paskaityti iš knygos įdomesnių ištrau
kėlių, kas pas mus ir praktikuojama, ne
pamirštant ir tai, kad pati knyga dr-vės 
skautams turi būti visuomet prieinama.

Aukščiau aprašytą dr-vės gyvenimo 
knygą drauge galima vadinti ir albumu, 
nes, be aprašymų, joje dar lipdomos ir 
nuotraukos. Žinoma, galima turėti ir ats
kirą dr-vės albumą, bet turint galvoje, 
kad knyga, pailiustruota įvairiomis nuo
traukomis, pasidaro daug įdomesnė ir tu
riningesnė, patartina turėti tik vieną ben
drą aprašymams ir nuotraukoms skirtą 
knygą.

Praėjus keliolikai, o gal net ir kelias
dešimčiai metų, kai progai esant kada pa
žvelgsime į mūsų pačių vestas dr-vės gy
venimo knygas, gal ne vienas nusišypso
sime, o gal — mūsų jau nebebus ir tik iš 
dr-vės knygos tyliai į aplink susispietu
sių skautų ar skaučių būrelį žvelgs mūsų 
nuotraukėlė. Esu tikras, kad vartydami 
dr-vės gyvenimo knygos lapus, mūsų jau
nieji broliai ir sesės, mums už gražų ir 
vertingą palikimą, bus dėkingi.

Šiais metais, be vertingų dovanų, dau
giausia Skautų Aido prenumeratų surin
kusiems platintojams, Skautų Aidas pa
skelbė ir draugovių garbės konkursą, pa
skirdamas konkursą laimėjusioms draugo
vėms, kurių narių didžiausias procentas 
bus užsiprenumeravęs Skautų Aidą, ver
tingą dovaną — DRAUGOVES GYVENI
MO KNYGĄ — ALBUMĄ.

Vienetams, kurie laimės dr-vių garbės 
konkursą ir gaus dr-vės gyvenimo knygą, 
tektų tik palinkėti nepailstamai dirbti ir 
toliau, kad konkurse laimėtos dr-vės gy
venimo knygos lapai būtų išmarginti mū
sų tėvynės, tautos ir skautijos labui nu
veiktų darbų aprašymais.

Geriausio pasisekimo! Alius Z.

■■ 42 • SKAUTAS SUPRANTA, KAD NIEKAIS PRALEISTAS LAIKAS YRA AMŽINAI ŽUVĘS.
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Meška
Skilties spalvos: Ruda, juoda. 
Skilties šūkis: Būūr.

Rudoji meška sutinkama įvai
riuose pasaulio kraštuose ir kar
tais sveria daugiau kaip 275 kg. 
Ji dažniausiai yra nelaimingas pa
daras, vedžiojamas po žmones ir 
turįs šokti jų malonumui. Daugelis 
šių belaisvių kilę iš Pirėnų kraštų, 
bet nemažas jų skaičius pagauna
mas Rusijoje. Ten meškiukų pėd
sakais nusekama į jų žieminį guolį 
ir vargšai miege prirakinami prie 
medžių. Pavasarį jie pabunda ne
laisvi ir netrukus iškeliauja į toli
mus miestus. Senovėje, kai būda
vo dideli miškai, ir mūsų krašte 
buvo meškų. Apie jas yra įvairių 
pasakų.

Aliaskoje yra milžiniškų rudų 
meškų, mintančių žuvimis, paskui 
kurias jie nuseka šimtus kilomet
rų į kraštą. Bet jie toji gražu ne
atsisako ir vaisių ir šaknų ir visai 
nesivaržytų, užtikę vynuogyną 
Šių meškų kailiai šiaurėje dažnai 
vartojami užsikloti nuo šalčio ir 
Didž. Britanijoje garsios gvardi
jos kepurėms gaminti.

Įtariama, kad Aliaskos rudoji 
meška esanti žmogėdra. Vienas 
medžiotojas rašo: „Mano broliui 
ir man pasisekė nušauti dvi meš
kas. Nulupę jų kailius, palikome 
meškas lauke netoli mūsų stovyk
los. Dar nesutemus pastebėjome 
visą eilę meškų, traukiančių žąse
le mūsų palapinių linkui. Vis dėl
to nutarėme kuo greičiausiai susi
rasti kitą stovyklauti vietą“.

Meškienė yra labai atsidavusi 
motina, ir pasakojama jaudinan
čių vaikų meilės pavyzdžių apie 
fa-

Meška palieka pėdsakus savo 
draugams, nukąsdama medžių žie
vę ir įvarydama savo aštrius na
gus tokioje aukštumoje, kokią ji 
atsistojusi pasiekia.

Ramiojo vandenyno pakrantėse 
matome meškas pajūry ieškant 
skanių žuvų ir kitų jūros gardu
mynų. Maži meškiukai kartais 
taip persiėda, kad nebeįstengia 
grįžti į savo urvus.

„Jaukus“ meškiukas, prisirišęs 
prie skautų stovyklos Algonkvi-

Diskusijos apie skiltininką
Šiandie kalbame apie jo pavyzdį. Šiam pasikalbėjimui vadovauja panevėžietis br.

Karolis Vilsonas.
SKILTININKO PAVYZDYS.

Skiltininkui yra ne tik svarbu gerai 
mokėti įstatus, rišti mazgus, turėti dau
giausia specialybių, patyrimo; be to viso 
jis turi žinoti, kad jis yra pavyzdys sa
vo skautams!

Geras skiltininkas pirmiausiai turėtų 
atkreipti dėmesį į tai, kad jo pavyzdys 
yra visas skautiškasis mokslas. Turi at
minti, kad viską, ką jis skilty ar atski
ram skaute nori įgyvendinti, turi savy 
jau pirm to turėti įgyvendinta.

Imdamasis kokį nors darbą, skiltinin
kas privalo pirm perleisti per savo pa
ties kritiką, nuspręsti, ar tas darbas ga
limas ar negalimas, ar jis suprantamas 
visiems skautams, ar nekils dėl to kokių 
nors neaiškumų ir, be to, ar iš viso bus 
naudingas. Taip pasielgęs skiltininkas 
niekuomet nepadarys klaidų.

Skautas labai seka savo skiltininką 
ne tik skautiškuose užsiėmimuose, bet ir 
privačiam gyvenime, pvz., pamokų metu, 
gatvėje ar p.

Manau, aiškiai suprantama, kokį įspū
dį gaus skautas, jei skiltininkas per skil
ties sueigą, pvz., aiškins apie rūkymo ža
lą ir, apskritai, kas skautui neleidžiama 
rūkyti, jei jis pats po tos pačios sueigos 
arba kitą dieną, kur nors, tarsi, niekam 
nematant, rūkys arba savo elgesiu prieš
taraus žodžiams. Be abejo, toks skilti
ninkas — ne skiltininkas!

Nustojęs autoriteto, skiltininkas neten
ka savo auklėjamosios reikšmės.

Skiltininkas savo autoritetą visuomet 
išlaikys atitinkamoje aukštumoje, .jei jis 
atkreips dėmesį į kaikurias, jam priklau
somas, savybes ir laikysis griežtai:

ne, buvo nepaprastas šposininkas. 
Pamatęs slenkančius debesis jis 
graibyte graibė juos ore, kol, pa
galiau, apsvaigęs nuriedėjo nuo 
kalnelio. Nors jis buvo gudrus, 
jam niekad nepaaiškėjo, kad rąui- 
las neskanus ėsti. Jis, nepataiso
mas, ėdė didelius gabalus, dejuo

1) visų skautiškų įstatų;
2) punktualumo;
3) drausmės ir paklusnumo.
Bendrai, skiltininkas negali norėti iš 

savo skautų to, ko jis pats nesugeba.

Pavyzdys yra geriausias mokytojas. To, 
ko negalima išmokti, pasiekti dideliais pa
sakojimais arba taip vad. „į galvą kalimu“, 
to galima gyvenimiškai pavyzdžio būdu 
pasiekti. Sakysime, skiltininkas nori skau
tus įsąmoninti,—kad kiekvienas skautas 
su savim turi turėti; virvutę, adatą, siū
lų, popieriaus, pieštuką ir peilį. Jis jiems 
be didelio aiškinimo visa tą parodys čia 
pat vietoj. Kitą kartą^-skiltininkas jau 
gali, pvz., pasakyti: „Patfltrinsim, ar vis
ką turimi“ — ir tud paeitTViską ant stalo 
išdėsto, Skautui,^Krtnfršusiam ką nors, 
bus be' ^aleynesi^ąųyr jau kitą kartą 
tikrai viską

Skiltininkas turi atminti, kad nuo jo 
priklauso visos draugovės ar vieneto ger
būvis. ir kad nuo jo priklauso skauto 
individualinis supratimas apie skautybę, 
skautybės siekiamus tikslus ir t. t.

Skiltininkas turi turėti autoriteto. To 
jis turi visą laiką siekti. Ir kad paniektų, 
turi pranešėt; kitus, mokėti atsakyti ir 
aiškinti visus kilusius klausimus, savaran
kiškai veikti, būti visada tiesus, laikytis 
dueto žodžio, pažinti kiekvieną skilties 
skautą atskirai ir stengtis skilty išlaikyti 
lygybę.

Iš viso, kas čia pasakyta, ne viskas, ką 
skiltininkas pavyzdžiu gali padaryti skil
čiai ir atskiram skautui.

Tad, skiltininke, visur ir visada būk 
pavyzdingas.

Karolis Vilsonas.

damas ir liedamas graudžias sū
rias ašaras.

Meškų kalba pakankamai sudė
tinga kasdieniniams pasikalbėji
mams. Meškiukas, prijunkęs prie 
skautų, patenkintas žviegdavo 
kaip kiaulė ir įpykęs cypdavo, 
plėšdavo savo „plaukus“ ir vers
davosi kūliais.

Žvėrių kalbos tyrinėtojas, p. 
Hornaday, sako, kad šūkiais ,,ek, 
ek, ek“ arba „vof, voi, voi“ meš
kos įspėja priešą. Kovodamos jos 
sako „o, o, o“, bet patekusios į ne
laimę — „jū-vau-ū-ūf“. Savo mo
tiną meškiukas šaukia „rau, rau, 
rau“. Bet labiausiai įprastas meš
kų šūkis yra „būūr“, ištartas giliai 
krūtinėje. Todėl meškų skiltys ir 
perima šį šūkį. Sk .
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PĖDSĖKA ii! 111
Pėdsėkos lavinimas

Buvo: Sk. A. 1 nr. 21 psl. — I skyrius: Apie ką čia kalbama? 
Toliau:

II skyrius.

BENDRAS JAUSMŲ LAVINIMAS.

„Vienas svarbiausių dalykų, kuriuos skautas turi išmokti, 
vis vien, ar jis būtų karo skautas, medžiotojas arba taikos skau
tas, yra nieko neišleisti iš savo dėmesio; jis turi pastebėti mažus 
taškus ir ženklus ir juos sau išaiškinti. Bet reikia įsigyti ne
maža praktikos, kol opiakojis įpranta viską pastebėti ir nieko 
neišleisti iš akių".

Tai pasaulio skautų vado žodžiai „SKAUTYBEJE BERNIU
KAMS“, ir jis, tur būt, žino, ką sako, nes buvo karo skautu, me
džiotoju ir taikos skautu; „bet reikia įgyti nemaža praktikos, kol 
opiakojis įpranta". Tiktai praktika įgyjamas paprotys, kuris 
mums rūpi. Per daug dažnai mes darome išvadas, nepaisydami, 
ar visas įdėtas darbas priimtas dėmesin. Kai kurie bandymai, 
pvz., Kimo žaidimas, atrodo tokie lengvi, kad neverta į juos 
kreipti dėmesio; todėl mes, ir vadai, ir skautai, jų nepraktikuo
jame ir, vadinasi, mūsų skautai-ės neįgyja papročio stebėti.

„Ženklas“ pėdsėkoje — ir šiaip gyvenime — yra pageidau
jamų žinių raktas. „Ženklas“ neturi jokios reikšmės ir nėra joks 
raktas, jei mes iš anksto neišmokome stebėti, nes, be abejonės, 
mes pusės nepastebėsime.

Beveik nėra abejonės, kad civilizacija, kokią mes ją pažįs
tame, linkusi atbukinti mūsų penkis jausmus. Tai atsitinka to
dėl, kad mes ne taip jau labai pareiname nuo jų ir kadangi yra 
mažiau progų jais naudotis.

Ypatingai nukenčia miestų gyventojai. Akiratis susiaurintas 
sienomis ir stogais, ir regėjimas susilpnintas dirbtine šviesa. 
Klausa nukenčia nuo nuolatinio triukšmo gatvėse, o uoslė nuo 
alyvos, žibalo ir dūmų kvapo. Skonis žūva krūvose saldžių val
gių, saldainių ir pan. Jutimas išlavintas tiktai specialistų versli
ninkų tarpe ir retai paprasto žmogaus benaudojamas.

iftlbant apie pastabumą, visi penki jausmai įkinkomi į dar
bą, nes ženklas nėra vien daiktas, kurį matome, bet ir toks, kurį 
girdime, užuodžiame, apčiuopiame ir ragaujame.

Toliau, jausmai turi ne tiktai registruoti įspūdį — automa
tiškai arba nesąmoningai, gal būt — bet jie turi taip pat tele- 
fonuoti žinią smegenims, kad jos galėtų pradėti veikti. Paste
bėtas dalykas nenaudingas, jei atmintis jo nekristalizuoja. Sunku 
iliustruoti šį posakį, bet, gal, atminsi šį įvykį: kartą du draugai 
išėjo pavaikščioti, ir vienas jų tarė: — Kažin, kodėl arklys, ką 
tik praėjęs gatve, šlubuoja. — Tada antrasis draugas atsiminė 
matęs tokį arklį ir sušuko: — Tikrai, arklys buvo šlubas, bet aš 
tik tada atsiminiau apie tai, kai tu jį paminėjai!

Pastabumas neturi atitrūkti nuo atminties, šiaip jis mums 
mažai tenaudingas. Todėl turime dvasinį budrumą lavinti drauge 
su penkiais jausmais.

Mūsų, ypač vyresniųjų, uždavinys yra patiems galvoti, na
grinėti ir ištirti, kodėl ir kam atliekamas koks nors skautiškas 
darbas ir paskui taikyti tą patį principą mūsų skautams. Mes 
norime nuvesti juos tiek toli, kad jie patys pradėtų galvoti ir 
nieko aklai nepriimtų, bet nagrinėtų, domėtųsi, vis vien, ar tai 
būtų pamoka, ar skautiškas darbas. Jie turi suprasti, stebėti ir 
analizuoti!

Todėl drauge su jūsų stebėjimo žaidimais ir pratimais — 
mes dažnai kalbėsime apie juos šiuose puslapiuose — turi eiti 
žaidimai ir pratimai, laviną protą.

Ne vienas auklėjimo autoritetas šiais laikais naudoja proto 
kvotimus mokyklos darbo plane, bet kodėl mes negalėtume jais 
naudotis savo darbe? Kartais galvojama, kad visa, kas daroma 
mokykloje, netinka skautiškai veiklai. Bet neklyskime: nepa
mirškime, kad kartais atmosfera viską nulemia ir kad berniukas 
laisva valia mielai pasirenka tą patį, ką jam duoda mokykla. 
Nepamirškime taip pat, kad mes mėgėjai ir turėtume džiaugtis 
radę profesinių vadovų.

Man nerūpi išnagrinėti proto bandymus mokslišku arba kri
minaliniu atžvilgiu: šie būdai vartojami inteligencijai nustatyti, 
psichologiniams tyrinėjimams daryti ir nusikaltėlio prisipažini
mui išgauti. Mums jie reikalingi greitam galvojimui išlavinti, 
ir mes minėsime tik keletą bandymų, kuriuos galime taikyti savo 
reikalams.

Šie bandymai turi aiškų tikslą ir skautų tarpe labai mėgia

mi. Taisyklių ir medžiagos labai mažai tereikia. Jie tinka žaisti 
skilčiai ir nuramina po triukšmingo žaidimo; užpildo spragas 
draugovės programoje ir užima kelis neramesnius berniukus, 
kol kiti dirba ką nors kita. Jie padeda praleisti šlapią popietį 
stovykloje; jie lavina inteligenciją, pastabumą, atmintį ir žinias.

Visų pirma imkime eilę. Parašyk lentoje arba popieriuje:
2, 4, 6, 8, 10; arba 1, 4, 9, 16, 25; K, a, L, b, M, 

ir pareikalauk, kad skautai nustatytu laiku pridėtų penkis skai
čius arba raides. Pvz., mūsų pirmasis pavyzdys, kol suskaitysi 
iki dešimties, turėtų šitaip atrodyti:

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
Labai lengvas pratimas pradžiai, bet jis gali kaskart labiau 
sunkėti.

Kitu atveju galima duoti visą eilę vardų ir reikalauti, kad 
skautai juos abėcėlės tvarka surašytų.

Laikui čia tenka didelis vaidmuo; iš pradžių jo duodama 
daugiau, paskui kaskart mažiau. Bet neišmintinga duoti per daug 
laiko, nors ir pradžioje, kadangi nebus lenktyniavimo su laiku 
ir berniukai nebudės. Iš pat pradžių jie turi jausti, kad reikia 
kažką nugalėti, nors ir tiktai laikrodį!

Štai, trečias uždavinys: reikia eilėje surašyti šiuos pava
dinimus:

paskiltininkis, skautas, draugininkas, skiltininkas, 
arba skautas vytis, skautininkas, skautas, jaunesnysis 

skautas.
Čia lengva įkliūti, nes bet kokia tvarka — skautininkas visuomet 
paskutinis eilėje!

Eilėje surašyti galima ir šiuos žodžius:

* kišenė, degtukas, kelnės, dėžutė.
Tenka šiek tiek pagalvoti, norint nustatyti, ar dešinysis žo

dis turi kairiojo žodžio atbulą reikšmę:

Rytas Vakaras.
Pašalinti Grąžinti. 
Irti Irtis.
Rodyti Demonstruoti.

Analogiški žodžiai taip pat įdomūs rasti, kai ketvirtas žodis
išleistas:

Koja yra batui, kas ranka yra ---------------- ,
arba, kai duota keletą žodžių ir reikia rasti tinkamą:

Skautas yra jaunesniajam skautui, kas prūdas, žuvis, bu- 
žungalvis, krantas yra varlei.

Panašiu būdu galima skaityti sakinius, kuriuose išleisti rei
kalingi žodžiai:

Skautas Įkrito Į vandenį ir..........................savo drabužius.
Dar kitaip, spragos vietoje galima pasakyti kelis žodžius, 

vieną kurių skautai turi ant greitųjų išsirinkti.
Sakiniai gali būti supainioti, ir iš nelaimingų aukų reika

laujama, kad jie tuojau parašytų, ar jie teisingi:
Jūra druskoje sūri... Teisinga, neteisinga, nežinoma.
Dešimts skautai trumpų turi įstatų...
Ar žino Marse, kas žmonių gyvenama...

Sąryšy su žodžiais, yra daug įvairių pratimų atminčiai ir 
protui lavinti. Kryžiažodžiai todėl užintrigavo žmones, kad rei
kėjo galvoti, pagilinti savo žinias ir praturtinti žodyną (parduo
damų žodynų skaičius žymiai padidėjo!). Visi pereitų laikų sa- 
lioniniai žaidimai panašūs savo intriga ir lavinimo verte.

Slaptaraščiai taip pat lavina protą, todėl patartina raginti 
skautus susirašinėti savo skilties draugų tarpe paprastais žen
klais, pakeitus raides skaičiais arba sukeitus abėcėlės raides. 
Kiekviena skiltis gali turėti savo raštą ir draugovė dar kitą! Tu
rint slaptaraštį, savaime atsiras įvairių būdų juo lavinti skautų 
protą. Galima rasti pranešimą, kurio dalis išversta žodžiais; skil
tis turi rasti raktą! Slaptaraštis kaskart gali būti sunkesnis, su
dėtingesnis. Slapti pranešimai, slapti įsakymai ir t. t. įeina į šią 
uždavinių grupę ir, be abejo, sudomins berniuką.

Kodėl?
Leopardas turi taškuotą kailį;
Katė turi ūsus;
Pelėda naktį gerai mato;
Zuikis turi nevienodai ilgas kojas.

Šie greitai paklausti klausimai taip pat parodo, ar skautai 
moka stebėti. Žinoma, gali būti ir tokių klausimų, kurie neati
tinka tikrenybę. Jie pasunkina reikalą ir ne vieną taip nuste
bina, kad jis nežino, ką atsakyti.

Piešk Grigo ratus, kokius juos matei tarp 9 ir 10 vai. va
karo antrojoje birželio dalyje.

Piešk jauną mėnulį.
Kuriais mėnesiais paprastai žydi šios gėlės: chrizantemos, 

lelijos, šv. Petro rakteliai, aguonos, bijūnai, tabokas?
Piešk iš atminties: šuns pėdsakus; katės pėdsakus; 6 stirnos 

pėdsakus; 6 žvirblio pėdsakus; karvės pėdsakus; avies pėdsakus. 
(Šis reikalavimas tuo tarpu dar sunkokas).

Ką reiškia šie sutrumpinimai:
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VDU, DULR, LSS, VDV, URM, LAK, LŠS, ir t t.;
t, kg, km, m, ha, Lt, et; pvz., psl.

Galima paklausti ir vieną kitą bendrų žinių klausimą, kuris 
parodytų, kiek skautas domisi įvairiais įvykiais. Pvz., klausi
mas, kas yra pasaulio skautų vadas, jau turėjo visokių atsakymų 
iš skautų lūpų!

Išėję šį paruošiamąjį lavinimą, mes dėsime pagriridą toli
mesniems darbams. Pratimams galime sunaudoti laisvalaikį, ku
rio vienas kitas pusvalandis visuomet pasitaiko. Jei draugovė 
vyksta į stovyklą traukiniu, užsirašyk kelis klausimus iš anksto; 
vieni berniukai žiūrės pro langą ir domėsis vaizdais, kiti sėdės 
ir nuobodžiaus: tuos užimk savo klausimais.

III skyrius.

STEBĖJIMAS NAMUOSE.
Tolimesnis pastabumo lavinimas gali vykti lauke ir namuo

se, taigi, tiesą pasakius, nėra rimtos priežasties, kodėl skautai — 
kur jie ir būtų ir kokiose sąlygose jie ir dirbtų — negalėtų būti 
daug daugiau lavinami naudoti savo gabumus stebėti, kaip kiti 
berniukai.

REGĖJIMAS.
Kalbėdami apie stebėjimą namuose, mes vadovaujamės ant

rojo patyrimo laipsnio Kimo žaidimu: atminti aštuonioliką iš dvi
dešimts keturių gerai parinktų mažų daiktų, įsižiūrėjus į juos 1 
minutę. Dažnai mes neįvertiname šio bandymo prasmės; pirma, 
todėl, kad jis atrodo dirbtinas, antra, kad jis „toks lengvas“. 
Vis dėlto Kimo žaidimas labai naudingas (ir ne toks jau leng
vas, jei viską atliekame kuo tiksliausiai!).

Ar atmenate, kaip šis žaidimas buvo pirmą kartą žaistas 
Simlos turguje? Čiabuvis vaikas nukonkuravo Kimą, aprašyda
mas visus 15 akmenų, kuriuos jis buvo matęs padėkle. Štai, ką 
Kiplingas mums pasakoja apie šį įvykį:

— Jis tave nugalėjo, — pasakė Lurganas Sahibas, krautu
vininkas, šypsodamasis.

— Nieko tokio. Jis žinojo akmenų vardus, — atsakė Kimas 
rausdamas. — Pamėginkit dar kartą! Su paprastais daiktais, ku
riuos ir jis ir aš pažįstame.

Jie vėl pridėjo padėklą įvairių mažų daiktelių iš krautuvės 
ir net virtuvės, ir kiekvieną kartą čiabuvis vaikas laimėdavo.

— Užriškite man akis — leiskite man tiktai pačiupinėti pirš
tais, ir net tada aš jums pasakysiu, kas ten buvo, — pasiūlė 
berniukas.

Kimas iš piktumo sutrypė koja, kuomet berniukas ištesėjo 
savo žodžius.

— Jei tai būtų žmonės — arba arkliai, — jis pasakė, — man 
geriau sektųsi. Šis žaidimas su žnyplėmis, peiliais ir žirklėmis 
man per menkas.

— Išmok, paskui mokyk, — pasakė Lurgan Sahibas. — Ar 
jis tave nugalėjo?

— Taip. Bet kaip jis tai padaro?
— Pratindamasis daug kartų, kol išmoksta tobulai spėti — 

tai verta triūso.
Atrodo, kad nebereiktų aiškinti, koks Kimo žaidimo turinys 

ir tikslas! Kimas buvo lavinamas sekimui. Tuo jo mokymas pra
sidėjo. Aš žinau, kad tą patį lavinimą ir vėliau vartodavo tiems 
patiems tikslams atsiekti. Bet ir čia mes turime nuosekliai 'dirbti. 
Nieko gero nepasieksime, jei pradėsime lavinti opiakojį su visu 
skaičiumi daiktų.

Žinau, kad dažnai prieš antrojo patyrimo egzaminus visai 
nėra pratinamas!, bet negaliu to pateisinti. Pradžiai pakanka 
dvylikos daiktų ir turi būti duodamas ilgokas laikas įsižiūrėti. 
Pirmus kartus berniukui bus lengviau aprašyti daiktus žodžiais, 
o.ne raštu. Jei žaidimo vadovas iš anksto pasidarė daiktų sąrašą 
abėcėlės tvarka, lengviau bus patikrinti.

Sakiau „aprašyti“: tai svarbu. Kiekvienas daiktas turi būti 
teisingai aprašytas ir nurodyta jo paskirtis. „Ilgas juodas daik
tas“ nėra parkerio geras aprašymas, ir vis dėlto žinau, kad toks 
aprašymas buvo priimtas! Daugelyje draugovių, ypač tose, su 
kuriomis man tekdavo susidurti, skautų ir skaučių auklėjimo 
lygmuo žemas. Todėl egzaminuojąs skautininkas dažnai atsiduria 
nesmagioje padėtyje, nes problemos tiesiog neišsprendžiamos. 
Duodu kelis pavyzdžius: dėžutė vaistams, stora virvė su mazgu, 
metalinis daiktas, odos gabalas, susuktas į lankelį, raudona gėlė, 
ratukas ir pan.

Šie nurodymai, gal būt, pravers žaidžiant Kimo žaidimą. 
Daiktų skaičius turi būti rūpestingai suskaičiuotas. Atsimenu 
berniuką, kuris taip nuoširdžiai stengėsi atminti vieną nesamą 
daiktą, kad pamiršo du kitu. Žaidimo vadovas pamiršo patik
rinti daiktų skaičių ir vieno trūko.

Pirma įsižiūrėk į mažesnius daiktus, didesnius savaime at
minsi. Surūšiuok panašius daiktus atmintyje. Neskubėk per 
daug, nesikarščiuok, minutė ilgas laikas, jei visą laiką esi ramus. 
Pratinkis daug kartų, kol išmoksi tobulai spėti.

Nors dirbam nuosekliai: didinam daiktų skaičių ir trumpi- 
nam laiką, visuomet reikalaujama, kad aprašymas būtų tikslus. 

Nėra reikalo žaisti žaidimo ta pačia forma. Daiktai gali keistis 
— Kimas žaisdavo akmenimis, kardų ir durklų krūvelėmis, čia
buvių fotografijomis — gali taip pat ir keistis žaidimo sąlygos. 
Nebūtina išdėlioti daiktus lygioje vietoje — keli gali gulėti ant 
grindų, kiti ant kėdės. Jie gali būti sukrauti kambario kampe, 
kur šešėliai apsunkina darbą. Daiktai gali kabėti nuo lubų. Jie 
gali būti stebimi veidrodyje.

Galima žaisti skiltyje ir įvesti įvairių pakeitimų, kad visi 
skautai galėtų dalyvauti. Galima nereikalauti, kad skautai tuo
jau užrašytų pastebėtus daiktus. Kitam žaidimui praėjus, jie 
staiga prašomi paduoti savo sąrašus.

Kimo žaidimas gali būti staigmena visai draugovei ir per
traukti triukšmingą žaidimą. Tai labai naudinga, kadangi gy
venime niekas neįspėja, kad kažkas nepaprasta įvyks ir mes tu
rime stebėti. Nuotykis įvyksta ir tiek! Jei būsi įpratęs stebėti, 
atminsi, ką esi matęs; jei nebūsi įpratęs stebėti, nustebsi, kad 
nieko neatmeni.

Vietoje daugybės daiktų galime imti vieną daiktą ir jį rū
pestingai aprašyti. Koks įdomus gali būti vokas, atėjęs paštu? 
Jis pasakoja ištisą istoriją. Neseniai tokia istorija buvo aprašyta 
ir Skautų Aide.

Kambario įrengimą galima atsiminti ir neatsiminti. Daiktų 
vietos pakeitimą galima pastebėti ir nepastebėti.

Įdomu paruošti kambario nuotraukas, kad nekiltų abejonių.
Į akių lavinimą galima įvesti du kitu elementu — spalvą ir 

nuotolį. Ir tarp keturių sienų galima pasunkinti uždavinį, rodant 
daiktus pačiame kambario gale. Spalvas galima taikyti dviem 
būdais: užmaskuoti daiktą tarp spalvingesnių daiktų ir įpratinti 
pažinti įvairias spalvas ir atspalvius ir išmokyti jų vardus (ro
dant spektrą arba vluokas).

Knygose ŽAISK ir SKAUTYBĖ BERNIUKAMS nurodomi 
dar keli žaidimai, laviną regėjimą.

KLAUSA.
Klausa taip pat galima lavinti tarp keturių sienų. Naudin

giausias žaidimas yra „triukšmai“. Skautas pasislepia už durų 
arba užuolaidos ir „kelia triukšmą“: numeta vieną, kitą daiktą, 
pastumdo daiktus arba atvaizduoja įvairius garsus lūpomis.

Įdomus žaidimas „laikrodžio ieškotojai“. Skautams užriša
mos akys, ir jie turi rasti laikrodį, kurį galima girdėti tiksenant, 
kai viskas ramu kambaryje. Šis žaidimas moko sėlinimo pra
džios, tylėti ir ramiai judėti.

Žaidžiant šį žaidimą, reikia vadovautis ausimi. Siūlomas 
taip pat ir šis žaidimas: skautai susėda ratu, vienam jų užri
šamos akys, ir jis, stovėdamas rato viduryje, turi atspėti, ką 
reiškia kiekvienas garsas, kurį jis girdi, ir iš kur tas garsas 
ateina. Kad nebūtų sąmyšio, skiltininkas nurodo, kurie skautai 
iš eilės turi daryti garsą.

Vienodumui pertraukti galima padaryti štai ką: visai neti
kėtai, per patį draugovės sueigos įkarštį, už durų girdimas didelis 
triukšmas. Po to kiekvienas skautas prašomas užrašyti, kas, jo 
nuomone, buvo triukšmadarys.

Šokiai ir muzika taip pat lavina žmogaus klausą. Apie šo
kius nedaug teišmanau, bet tikiu, kad jie moko ritmo ir garsų 
jausmo, gyvenime labai naudingų. Muzikoje kiekvienas berniu
kas turėtų bent mokėti atskirti smuiko garsą nuo* čelo garso, 
aukštą toną nuo žemo ir pan. Šis dalykas atrodo nesunkus, bet 
vis dėlto yęa daug žmonių, kurčių šiuo atžvilgiu.

UOSLĖ.
Uoslė tegalima lavinti uostant žaidimų knygose nurodytus 

daiktus, ir čia gali nemaža pagelbėti. Sueigos viduryje galima 
kur nors nepastebimai sudeginti popierių ir žiūrėti, kas greičiau
siai atsilieps kvapui. Jei niekas nieko nepastebi, tylėk ir mėgink 
dar kartą.

SKONIS.
Skonis šiek tiek pareina nuo regėjimo ir kvapo. Jį lavinti 

ne taip jau sunku. Yra tačiau sričių, kur skonis labai svarbus.
LYTĖJIMAS.
Lytėjimas sunkoka išlavinti. Lenktynės su kliūtimis užriš

tomis akimis labai smagios ir naudingos. Tegul du skautai pa
simeta kambaryje ir susiieško užrištomis akimis. Stebėtojai ne
maža išmoks apie aklųjų būdą orientuotis tamsoje.

Labai naudinga spėti daiktų formą ir prigimtį, apčiupinė
jus juos pirštais. Daiktai nebūtinai turi būti maži. Galima pa
žinti žmogų, lengvai apčiupinėjus jo veidą. Aklieji mums duoda 
pavyzdį: jie netik pažįsta žmogų, perbraukus ranka per jo vei
dą, bet išmoksta pažinti jį iš balso ir net iš žingsnio. Rūpestin
gai ir ilgai lavinusis, įmanoma nujausti kliūtis kely, nepalytė- 
jus jų.

Vienas iš pirmųjų uždavinių yra išmokyti skautus vaikščioti 
tamsiame, gerai žinomame kambaryje. Paskui galima pakeisti 
baldų vietas arba net nuvesti skautus į svetimą kambarį.

Aš, toli gražu, neišsėmiau viso klausimo, kaip išmokti ste
bėti namuose. Bet, gal būt, bus paaiškėję, kad ir tarp keturių 
sienų galima šį tą pasiekti.

Kaip mokyti skautus stebėti žmogų, bus aptarta kitoje vie
toje. Bet ir to lavinimo didelė dalis gali būti atlikta namuose.

VAKAR PRAĖJO, RYTOJ GALI NIEKAD NEATEITI... • 45 ■■
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foto9rafuot/
Skyrių veda vyr. sktn. K. Laucius. Spausdinama Lietuvos foto mėgėjų dr-jos kronika.

Fotografija jau šimtametė ►
Kai reikia nustatyti kurio nors išra

dimo tikslesnę „gimimo datą“, dažniau
siai iškyla nemažų sunkumų, nes pa- 
grindan nesykį galima paimti įvairias 
datas. Panašiai yra ir su fotografija. 
Štai, 1937 metais kaikurie užsienio fo
to laikraščiai paskelbė, kad tų metų 
kovo mėnesį sueina šimtas metų nuo 
fotografijos išradimo. Mat, 1837 me
tais kovo mėnesį prancūzas Louis 
Jackques Mandė Daguerre parodė che
mikui J. Maria Joseph Isidore Niepce 
(išradėjo kitokio būdo daryti nuotrau
kas Joseph Nicėphore Niėpce sūnui) 
pirmąsias savo nuotraukas, padarytas 
jodu padengtose sidabro plokštelėse, 
kurias išryškindavo gyvsidabrio garais. 
Taigi šią datą iš tikrųjų ir galima lai
kyti fotografijos pradžia, tačiau Pran
cūzijos foto mėgėjų sąjunga nusistatė 
oficiale fotografijos išradimo data lai
kyti 1837.1.7 d., kada Prancūzijos moks
lo akademijoj buvo padarytas prane
šimas apie Daguerrės išrastą metodą 
daryti nuotraukas, kitaip sakant, išra
dimas buvo paskelbtas visuomenei. Šį 
mėnesį Paryžiuje iškilmingai minimos 
fotografijos šimtmečio sukaktys. Mi
ni jas ir kiti kraštai.

Manau, kad mums nėra reikalo suk
ti galvą, kurią datą reikėtų laikyti ofi
ciale fotografijos išradimo data: 1837 
ar 1839 metus. Pora metų į vieną ar 
į antrą pusę jokios svarbos neturi. Jei 
pradėti labai gilintis į šį klausimą, ga
lėtų rastis ir daugiau datų, kurios at
rodytų fotografijos išradimo pradžia. 
1937 metais (žiūrėk „Skautų Aido“ 
Nr. 9) mes trumpai papasakojome apie 
Daguerrės išradimo principą. Svar
besnieji fotografijos istorijos faktai yra 
nupasakoti mano knygos „Fotografuo
ti gali kiekvienas“ II leidime. Dėl to 
čia nebekartosiu to, kas ten pasakyta, 
o norėčiau tik priminti keletą faktų, 
kurie rodo, kokių sunkumų turėjo pa
kelti pirmieji fotografijos pionieriai, 
kol fotografija iškovojo gyvenime jai 
priklausančią vietą.

Pirmiausiai tenka paminėti psicho
loginio pobūdžio kliūtis. Pravartu ži
noti, kad fotografija, kaip ir garvežiai 

ar garlaiviai, buvo laikoma pragaro 
monais. Kaip neperseniausiai radijui, 
taip tada fotografijai, būdavo suverčia
ma kaltė už vasaros sausras. Vokie
čiai „be jokių ceremonijų“ priskyrė fo
tografiją prie „Paryžiaus apgaulių“ ir 
talkon į kovą prieš šį išradimą kvietėsi 
net patį Poną Dievą. Manau, kad la
bai įdomu būtų pasiskaityti, ką rašė 
anais laikais apie fotografiją vienas 
vokiečių laikraštis — „Leipzigei- An- 
zeiger“:

„Stengtis pagauti išnykstančius daiktų 
vaizdus yra netik negalimas dalykas, kas 
nustatyta rimtais vokiečių tyrinėjimais, 
bet jau vien noras tai daryti yra Dievo 
niekinimas. Žmogus yra sukurtas pana
šus į Dievą ir Dievo atvaizdą negalima su 
jokia žmogaus pagaminta mašina gauti. 
Daugiausia tai tik dieviškas menininkas 
gali be jokios mašinos dieviškai žmoniš
kus bruožus atvaizduoti. Tačiau noras 
pagaminti mašiną, padarytą tik pagal žmo
gaus apskaičiavimus, ir turinčią atstoti ge
nijų, yra lygu norėti pasiekti visokios kū
rybos galą. Žmogus, kuris tai daryti pra
deda, turi būti išmintingesnis už Pasau
lio Kūrėją. Dievas iki šiol pakenčia tarp 
savo kūrinių veidrodį, kuris yra velnio 
tuštybės žaislas. Veidrodis reikalingas 
daugiausia moterims, kad galėtų savo pui
kumą ir išdidumą iš veido išskaityti. Ta
čiau Dievas iki šiol nėra leidęs bent ko
kiame veidrodyje (visviena, ar jo stikle, 
ar gyvsidabryje) žmogaus atvaizdą sulai
kyti. Dievas niekuomet neleido velnio 
menui, kuris glūdi veidrodyje, įgyti to
kio akiplėšikumo, kad Dievo atvaizdą, 
žmogaus veidą, taip pigiai paimtų į savo 
valdžią.

Ir štai Dievas, kuris tūkstančius metų 
negalėjo pakęsti, kad žmogaus atvaizdas 
britų pamėgdžiojamas, tas pats Dievas 
staiga pasidaro nebeištikimas savo amži
niems principams ir leidžia prancūzui Da- 
guerrei Paryžiuje velnio išradimą pasau
lyje įgyvendinti. Reikia aiškiai įsivaiz
duoti, kaip nekrikščioniškai ir nepataiso
mai menka pasidarys žmonija, jei kiek
vienas už savo pinigus galės pasidaryti tu
zinus savo atvaizdų. Įvyktų tiesiog ma
sinė tuštybės epidemija, jei kiekvienas 

galėtų pigiai savo atvaizdus tuzinais iš
dovanoti, ir žmonija liktų neleistinai pa
viršutiniška ir menka. Ir jei tūlas musje 
Daguerre Paryžiuje — baigė laikraštis sa
vo straipsnį — šimtą sykių tikina galėsiąs 
su savo mašina gauti sidabro plokštelėse 
žmonių atvaizdus, tai reikia šimtą sykių 
pasakyti, jog tai yra begėdiškas melas, ir 
neverta pasižymėjusiems vokiečių optikos 
meisteriams duotis jo įžūlių teigimų ap
gaunamiems“.

Tačiau tas „velnio išradimas“ ras
davo vis daugiau ir daugiau pritarimo 
ir susidomėjimas juo kasdien augo, 
nors teko nugalėti ir labai didelių 
techniškų sunkumų. Reikia įsivaiz
duoti, kokios kantrybės reikėjo turėti 
fotografuojamam asmeniui, kad galėtų 
išsėdėti ant namo stogo saulėje 20 — 30 
minučių su geležiniu puslankiu su
spaustu pakaušiu, kad nesujudėtų. O 
kai nebūdavo saulės, tekdavo veidą 
„nupudruoti“ su gipsu arba miltais.

Nelengviau būdavo ir fotografuo
jančiam. Prieš pat nuotrauką reikė
davo pasigaminti plokštelę, dėl ko rei
kėjo turėti didelę ir labai sandarią pa
lapinę. Padarius nuotrauką tuojau pat 
reikėdavo ją ir išryškinti. Dėl to ne
nuostabu,' kad, norint padaryti gamto
vaizdžio nuotrauką, reikėdavo su sa
vimi neštis ir visą laboratoriją.

Tokie tai buvo pirmieji fotografijos 
metai. Daugelio žmonių pasišventimas 
padarė tai, kad šiandieną fotografavi
mas pasidarė toks paprastas dalykas, 
jog vargu kam ir į galvą beateina, kad 
neperseniausiai tai buvo tik nedideliam 
„išrinktųjų“ skaičiui prieinamas menas.

„MAŽAJAI FOTOGRAFIJAI“ 
25 METAI.

Minint fotografijos išradimo sukak
tis, negalima nepaminėti, kad šiemet 
sueina’ dvidešimt penkeri metai, kai 
buvo pagamintas pirmasis aparatas 
mažojo formato nuotraukoms (24x36 
mm) — „Leica“. Jį pagamino Leitz 
firmoje dirbęs konstruktorius Oskar 
Barnack (mirė prieš porą metų) ir 
1914 metais jau darė su šiuo aparatu 
nuotraukas.

Tiesą sakant, dar prieš tai buvo 
aparatų mažo, net be galo mažo forma
to nuotraukoms, bet visi jie seniai jau
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Kq veikti foto mėgėjui siokiq „biauriq" ziemq
Foto mėgėjams skirto kalendoriaus „Foto mėgėjo dvylika 

mėnesių“ patarimų, ką veikti sausio mėnesį skyrelyje „Žemei 
sapnuojant“ rašiau:

„Žemė šalčio sukaustyta ir sniego apsiaustu apvilkta. 
Sušalęs sniegas saulės spinduliuose blizga milijonais dei
mantinių sniegulių. Visa gamta miega, o žemė sapnuoja 
žiemos sapną. Ką dabar veikti foto mėgėjui?“

Deja, dabar jau nebeturi žemė nei to „sniego apsiausto“, nei 
bematyti tų „deimantinių“ sniegulių... Taip bent yra dabar 
Kaune, kai aš šį straipsnelį rašau. Tur būt, negeriau ir kitur. 
Jei kur dar žemė ir turi „žieminį apsiaustą“, tai jis, tur būt, 
labai skylėtas... Tačiau ir tokioms aplinkybėms esant nerei
kia nusiminti. Darbo užteks.

Pirmiausiai šiomis dienomis dažnai pasirodo tirštas rūkas, 
todėl galima padaryti gerų nuotraukų rūke. Kaip jos daromos, 
yra nurodyta knygos „Fotografuoti gali kiekvienas“ II leidimo 
146 —147 psl.

Toliau — galima daryti vadinamąsias blogo oro ir snigimą 
vaizduojančias nuotraukas. Apie jų darymą nurodymų taip pat 
yra minėtojoj knygoje. Čia tik norėčiau pabrėžti, jog šios rū
šies nuotraukos gali būti labai įdomios, ir jų nevertėtų pa
miršti. Kas neturi vadinamojo šviesagaubčio (objektyvo gaubto), 

būtinai turėtų šį prietaisėlį įsigyti, nes daryti lyjant ar sningant 
be jo nuotraukas beveik neįmanoma.

Kur yra elektros šviesa, vakarais galima daryti glūdmenų 
(negyvosios gamtos vaizdų) nuotraukas. Tik būtinai reikia tu
rėti lempai atšvaitą (reflektorių, gaubtą). Jį galima pačiam pa
sidaryti iš kartono, išlipdant vidų sidabriniu popieriumi. Arba 
galima panaudoti popierinį specialų atšvaitą, skirtą „Vacublitz“ 
lemputėms. Jį galima pigiai nupirkti foto reikmenų krautuvėse. 
Žinoma, kas gali,. patartina įsigyti specialų metalinį atšvaitą.

Kas neturi elektros šviesos, gali daryti nuotraukas magni- 
jaus šviesoje. Ypač atkreiptinas dėmesys į siluetines nuotrau
kas. Apie įvairių rūšių nuotraukų dirbtinėje šviesoje darymą 
plačiai aprašyta knygos „Fotografuoti gali kiekviens“ II leid. 
155—177 puslapiuose.

Didesniuose miestuose, kaip Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose 
ir kt., gyvenantieji foto mėgėjai gali daryti nakties vaizdų nuo
traukas. Jas darant, reikia turėti gerą statyvą ir šviesagaubtį. 
Kiek jas apšviesti, yra nurodyta minėtoje knygoje ir kalendo
riuje „Foto mėgėjo dvylika mėnesių“ (žiūr. 63—64 psl.).

Pagaliau nereikia sėdėti be darbo ir tam foto mėgėjui, 
kuris nenorėtų nuotraukų daryti. Tokiam praverstų sutvarkyti 
savo nuotraukas: sulipdyti į albumus, padidinti, išmesti netin
kamus negatyvus ir t. t.

NUOTRUPOS, KURIAS PRAVERS
TU ŽINOTI. *

Ponia Daguerre skundžiasi, kad vyras 
išprotėjo...

Fotografijos išradėjas Daguerre buvo 
dailininkas. Kai jis pradėjo daryti bandy
mus norėdamas išrasti būdą fotografuoti, 
viską užmiršo. Vieną dieną pas garsų 
prancūzų chemiką Durnas atėjo nepažįs
tama ponia ir pradėjo pasakoti jam tokią 
„istoriją“:

„Mano vyras — skundėsi ji — atrodo, 
neteko proto. Užuot atsidėjęs menui, jis 
daro bevaisius cheminius bandymus. Da
bar jis trokšta daryti atvaizdus poliruo
tose metalo plokštelėse. Jis išparduoda 
mūsų daiktus, kad galėtų nusipirkti che
mikalų ir pasigaminti aparatų“...

„Bet, ponia, aš nematau, ką galėčiau 
Tamstai padėti“ — aiškino jai Durna.

„Tamsta esi įžymus, autoritetingas che
mikas. Įtikink mano vyrą, kad jo bandy
mai yra beprasmiški“ — maldavo ponia 
Daguerre. Pagailo p. Durna jos ir jisai pa
sižadėjo ateiti pas Daguerre. Ir atėjo, bet

guli fotografijos muziejuose. Visi tie 
aparatai buvo specialiems tikslams 
(slaptai fotografuoti). „Leica“ (šį var
dą jis gavo tik 1925 metais) sukūrė 
naują epochą fotografijoj ir foto isto
rijoj jos išradimas negalės palikti ne
paminėtas. Šiandieną „Leicos“ forma
to aparatų jau yra didžiausias pasirin
kimas ir jie nejuokais „kiša koją“ di
desniųjų formatų aparatams.

Mažojo formato aparatai nebūtų 
tiek įsigalėję, jei foto pramonė nebūtų 
suradusi būdų pagaminti labai smul
kaus grūdo filmų ir smulkaus grūdo 
ryškalų. Nereikia būti pranašu, kad 
galėtų pasakyti, jog šioje srityje dar 
daug bus padaryta ir mažojo formato 
nuotraukų mėgėjų skaičius vis augs. 

kai pasikalbėjo su Daguerre, įvyko prie
šingai, negu ponia Daguerre tikėjosi. Iš
eidamas Durna pasakė:

„Tęsk Tamsta savo bandymus toliau. 
Jei truks priemonių, aš padėsiu“. Ir Du
rna savo žodį tęsėjo: leido Daguerrei nau
dotis savo laboratorija ir padėjo patari
mais.

Šį įvykį esąs papasakojęs 1864 metais 
pats Daguerre.

Kaip Šopenhaueris bėgo iš foto atelje.
Vienas garsiojo vokiečių filosofo Šo

penhauerio bičiulis 1851 metais paprašė jo 
padovanoti atvaizdą. Atsakydamas į šį 
prašymą Šopenhaueris tarp kitko rašė:

„Aš mielai padaryčiau tuziną savo at
vaizdų, bet vietinis daguerretipistas (taip 
vadino tada fotografą) yra toks neapra
šomas trinka ir nešvankėlis, jog vienas jo 
buvimas man apmaudą sukelia. Pereitą 
vasarą aš jau sėdėjau kartą prieš jo ma
šiną, bet jis taip elgėsi, kad aš staiga pa
šokau, griebiau skrybėlę ir lazd^ ir iš
dūmiau pro duris. Jis yra vienintelis čia, 
kuris turi gerą mašiną. Man labai pikta, 
kad taip yra. Padarė man kitas porą 
nuotraukų. Jos rūpestingai išdažytos, bet 
atrodo, kaip gėdingos karikatūros. Kai 
aš vieną jų gerai įsižiūrėjau, man pasiro
dė!, jog aš atrodau panašus į Talleyrandą, 
kurį 1808 metais daug sykių mačiau. Kad 
taip dangus atsiųstų mums nors vieną da- 
guerrotipistą prancūzą. Su vokiečiais nie
ko gera neišeina“.

Taip skundėsi anais laikais p. Šopen
haueris. Jei jis dabar gyventų, galima už
tikrinti, nebespėtų išbėgti iš foto atelje — 
kol spėtų atsikelti nuo kėdės, nuotrauka 
jau būtų padaryta. Nebereikėtų prašyti 
dangaus ir prancūzą fotografą atsiųsti, nes 
šiandieną ir prancūzai iš vokiečių fotogra
fų pasimokyti šį tą galėtų.

• Tarptautinių foto parodų sąrašą išspausdinome pereitaja
me numery. Kitame numery įdėsime jo tęsinį ir „Rollei- 
flex“ aparatų savininkams tarptautinio konkurso sąlygas.
• Matininkų ir kultūrtechnikų foto konkurso rezultatus iš
spausdinsime kitame numery.

LIETUVOS FOTO MĖGĖJŲ 
DRAUGIJOS KRONIKA.

• Minės fotografijos 100 metų sukak
tis. Vasario mėnesio pradžioje įvyksian
čiame foto mėgėjų draugijos susirinkime 
numatoma paminėti fotografijos 100 metų 
sukaktis. Bus apžvalginis pranešimas, pa
iliustruotas atitinkamais vaizdais. Apie 
susirinkimo laiką ir vietą bus paskelbta 
spaudoje. Būtų geistina, kad į šį susirin
kimą atsilankytų visi, kas tik kiek domisi 
fotografija.

• Dar apie mūsų foto mėgėjų dalyva
vimą tarptautinėje foto parodoje. Tarp
tautinėje foto parodoje, be praeitame nu
meryje paminėtų asmenų, dar dalyvavo p. 
Velička iš Kauno su viena nuotrauka. 
Šia proga mes norime paprašyti visus foto 
mėgėjus, dalyvaujančius užsienio parodo
se, mumis apie tai painformuoti, kad ga
lėtumėm paskelbti.

Dabar apie šią parodą galime pranešti 
smulkesnių žinių. Jai nuotraukų atsiuntė 
512 foto mėgėjų iš 34 valstybių, iš viso 
susiųsdami 1911 nuotraukų. Parodoje bu
vo išstatyta tik 376 autorių 525 nuotrau
kos. Iš Pabaltės kraštų dalyvavo tik Lie
tuva. Nuotraukas nusiuntė 4 asmenys, 
iš viso 16 nuotraukų. Priimti visų keturių 
darbai, iš viso 6. Iš kitų mūsų arti
mesnių kaimynų dalyvavo Lenkija. Nuo
traukas atsiuntė 5 mėgėjai, iš viso 19. 
Priimtos 3 nuotraukos trijų mėgėjų.

• Greit paaiškės konkurso rezultatai. 
Pereitą vasarą foto mėgėjų draugijos val
dyba buvo paskelbusi savo nariams kon
kursą pavaizduoti bet kokį veiksmą eile 
nuotraukų. Šis konkursas jau pasibaigė. 
Jame dalyvauja 6 mėgėjai. Kitame nu
meryje tikimės galėsią paskelbti konkurso 
laimėtojus.
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Akademinio skautų jaunimo padangėje

STUD. SKAUTŲ KORP! „VYTIS“.
Eglutė Žaliakalnio vaikučiams.

Dar prieš Kalėdų atostogas se
sės stud, skautės ir br. vytiečiai 
pasiryžo surengti eglutę netur
tingiems Kauno vaikučiams. Pa
sirinkta viena Žaliakalnio mo
kykla (Nr. 13), kurioje mokosi 
vieno neturt. Kauno rajono vai
kučiai. Trečią Kalėdų dieną į 
eglutę susirinko 120—150 vaikų. 
Jiems buvo padalintos kuklios 
dovanėlės — knygos, sąsiuviniai, 
pyragaičiai, saldumynai ir kt. 
Senj. Zaukos vadovaujami vai
kučiai gražiai pažaidė ir padai
navo. Tai buvo tikro džiaugs
mo šventė visiems susirinku
siems vaikučiams. Pabaigoje 
jiems apie stud, skautes-tus šį 
tą papasakojo mokyklos vedėjas 
sktn. Pr. Karalius. Eglutėje da
lyvavo Kaune per atostogas pa
silikusios sesės ir broliai.

Šiai eglutei surengti daugiau
sia pasidarbavo sesės Kolupailai- 
tė ir Vimerytė ir broliai Jonaitis 
ir Gimbutas. Rengėjai yra labai 
dėkingi Sk. Aido redakcijai už 
paaukotas eglutei knygas. Taip 
pat dėkoja ir visiems kitiems, 
kurie šį tą aukavo eglutės dova
nėlėms.

Turėsim įdomią sueigą.
Netrukus būsianti bendra kor

poracijos sueiga (greičiausia 
1.26). Joje numatoma pravesti 
diskusijas aktualiais skautų gy
venimo klausimais (sk. vyčiai, 
kaimo skautai, patyr. laipsnių 
programos, skautininkų drabu
žiai ir kt.). Apie šias diskusijas 
korp! jau iš anksto paskelbė vit
rinoje ir kvietė joms pasiruošti.

Germantas.

Studenčių Skaučių Dr-vės tikrąją narę
VALERIJĄ BALRAITYTŲ,

netekusią mylimos sesutės, giliai užjaučia
V. D. U.

Studenčių Skaučių Dr-vė

NORINTIEMS „VADOVO“ IR „STOVYKLAUJAME“.
Į Skautų Aido redakciją dažnai kreipiasi paskiri skautai, 

teiraudamiesi, kur galima būtų gauti pirkti II-os tautinės skau
tų stovyklos laikraštį STOVYKLAUJAME ir skautų stovyklos 
vadovą. . ; ! ■ ;į;

Užinteresuotiems pranešame, kad stovyklos laikraštį ir va
dovą dar galima gauti brolijos vadijos raštinėje. Skautų stovyk
los vadovas kaštuoja 40 et. ir visas komplektas stovyklos laik
raščio Stovyklaujame taip pat 40 et. Norintieji stovyklos vado
vą arba laikraštį gauti paštu, pinigus gali siųsti pašto ženklais 
po 30 ir 5 et. šiuo adresu:

Skautų Brolijai,
Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 4.
Siunčiant pinigus, pažymėkite, už ką juos siunčiate ir nu

rodykite savo adresą.

Skautų ir skaučių tuntuose

ALYTAUS RAJONAS. KĖDAINIŲ TUNTAI.
Mergaičių tunto sueiga.

Negailestingas šaltis žiauriai 
glamonėja žavingą Dzūkijos 
gamtą ir slopina pasireiškiančias 
džiaugsmo šypsenas. Bet skautiš
ka dvasia ir gyva jaunatvė visa
da šypsosi darbo bare. Žiema 
sukaustė juodai žvilgantį Nemu
no kūną, bet neturi galios prieš 
jaunuolišką energiją.

1938.XII.19 įvyko mergaičių 
tunto sueiga. Atsilankė berniukų 
tunto tuntininkas, vadijos nariai 
ir svečiai. Ratu iškrypsta sesių 
eilės, vienetų vadės bėgioja, 
tvarko, o vidury žuvėdriškai šyp
sosi jūrų skautės. Tarė žodį tun- 
tininkė psktn. V. Andriukaitytė. 
Žodžiai, kurie sustiprino sesių 
dvasią nuolatinės kovos už ide
alą fronte, kurie davė jėgos 
aukščiau iškelti skautišką vėlia
vą, taip artimi ir mieli.

Linksmoji dalis įvedė į sceną 
ir berniukų tunto atstovus. Eks-

KRETINGOS VIETININKIJA.
Skuodas.

Pasiryžome dirbti! Skuodo 
Kęstučio dr-vė perreformuota. 
Draugininko pareigas perėmė 
gimn. inspekt. J. Andriejauskas, 
kuris sudarė naują skautų dr-vės 
vadiją ir sudarė darbų planą. 
Naujai vėliavai įsigyti Skuodo 
skautai-ės 1.22 ruošia didelį skau- 

frontinė daina palydėta karštu 
plojimu. Labai gražiai pasirodė 
ir jaunesniosios skautės.

Naujų Metų sutikimas.
Skautų vyčių vysk. Valančiaus 

būrelis suruošė tradicinį N. Metų 
sutikimą, į kurį atsilankė gimna
zijos vadovybė, keli studentai ir 
kariūnai, dirbę šiame būrelyje. 
Pasveikinimo žodį tarė brolis 
tuntininkas A. Orvidas. Vyčio 
korp. vardu sveikino vyr. valt. 
S. Vasilauskas. Sutikimas pra
ėjo jaukioje nuotaikoje. Sutik
dami Naujus Metus, pasiryžome 
atsidėję dirbti skautišką darbą ir 
žengti su skautiška šypsena gy
venimo kovos keliu.

Sutikimui suruošti daug pasi
darbavo būrelio vadas vyr. valt. 
A. Vaškelis.

Tuntas džiaugiasi, kad vyres
nieji broliai studentai nesiskiria 
iš savo buvusios šeimos.

tų vakarą ir loteriją. Statoma 
„Būties sonata“. Į vakarą lau
kiama daug svečių iš kitų drau
govių.

Ekskursija į Rygą. Norėdami 
užmegsti glaudesnius santykius 
su kaimyniškos tautos latvių 
skautais, Skuodo skautai-ės pla
nuoja didelę ekskursiją į latvių 
sostinę Rygą. J. V.

Broliukai ir sesutės! Ar Jūs 
žinote, kad brangios mūsų tėvy
nės žavingoje Šušvės pakrantė
je yra jaukus ir gražus mieste
lis GRINKIŠKIS? Nežinote?! 
Kaip gaila! Tai gal žinote, kad 
yra tokios „Vilniaus“ sk-tų ir 
„Mirgos“ sk-čių draugovės? Irgi 
nežinote? Tikrai nuostabu! Ne
pažinti smarkių „vilniečių“ ir 
šaunių „mirgiečių“...

Na, tiek to! Nepažįstate, tai 
mano pareiga supažindinti.

Grinkiškiečiai skautai yra ga
na keisto nusistatymo. Jie sako: 
„Kuklumas — dorybė!“ Ir tikrai. 
Nežiūrint to, kaip gražiai „vil
niečiai“ atšventė savo penkme
tį, kaip šauniai pasirodė kariuo
menės su visuomene susiartini
mo šventėje; kad kalėdinis betur
čių šelpimas — jų tradicija, kad 
savo linksmais vakarais paįvai
rina apsnūdusios vietinės visuo
menės monotonišką gyvenimą, — 
jie nei karto nepasidalino savo 
džiaugsmais su jumis, mieli 
Skautų Aido skaitytojai!

Jie truputį klydo: skelbimąsi 
vadino pasigyrimu. Tačiau da
bar, pasižiūrėję iš kito taško, pa
darė išvadą, kad tai yra tik bro
liškas pasidalinimas savo vargais 
bei džiaugsmais. Štai, pirmoji 
jų telegrama į Lietuvos skautiš
kąjį pasaulį:

„1939.1.6. Vilniaus dr-vė suruo
šė vakarą su įvairia ir linksma 

programa. Senoji mokyklos sa
lė braškėjo nuo gausios visuome
nės spaudimo. Pasisekimas vi
siškas. Pelnas skiriamas įsigyti 
daugiau skautiškos literatūros ir 
pasirengti vasaros stovyklai.

Mirgos dr-vės sesėms už pa
galbą skautiškai dėkojame!

Vilniečiai“.

Krakių D. L. K. Kęstučio dr-vė.
Su naujom jėgom pradėtas 

smarkus darbas. Grįžo A. Fre
dos sod. ir darž. m-lą baigęs 
vienas pirmųjų Krakių skautų, 
vyr. skltn. Aleks. Urba, ir ėmėsi 
iniciatyvos vėl atgaivinti skautų 
dr-vę. Šiame sunkiame darbe 
jam visokeriopai padėjo pskltn., 
mok. V. Sadauskaitė, ir pagaliau 
skautai atgaivinti. Kol kas su
darytos 2 skiltys, bet ateityje nu
matoma sudaryti ir trečioji skil
tis. Dabartiniu metu dr-vėje 
veikia lyg ir trys paskiros dr-vės: 
jaun. skautų dr-vė (vadovauja 
pskltn. mok. V. Sadauskaitė), 
jaun. skaučių dr-vė (vadovauja 
pskltn. mok. Bogutienė) ir skau
tų dr-vė (vadovauja vyr. skltn. 
A. Urba). Nors skautų jėgos dar 
silpnos, bet dirba pilnu tempu. 
Uoliai ruošiasi III-jo pat. 1. egza
minams; be to, žūt būt pasiryžę 
laimėti Skautų Aido prenume
ravimo garbės konkursą, o Sk. 
Aidą prenumeruoja visas 100°/#.

Sakalas.
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KAUNO RAJONAS TRAKŲ TUNTAS.

Eglutė Darbo Rūmuose.
1.6 Darbo Rūmų vadovybė 

Kauno centriniame kultūriniame 
klube darbininkų ir tarnautojų 
vaikams suruošė eglutę. Į eglu
tę buvo atvykę per 400 vaiku
čių, kuriuos Kauno skautai bro
liai Geštautai — smuiku ir čelo, 
sesė Geštautaitė — pianinu, sesė 
Neniškytė (akompanuojant stud, 
skautei Reklaitytei) — dainomis, 
Kauno Jablonskio pradžios mo
kyklos jaun. skautės (vadovau
jamos dr-kės Milžinaitės) — tau
tiniais šokiais ir VI-tos Dariaus- 
Girėno dr-vės skautai — komiš
kais pasirodymais gražiai pa
linksmino.

Eglutės programėlę tvarkė 
sktn. Zauka, įtraukdamas į pro
gramos dalyvių tarpą ir visus 
mažuosius eglutės dalyvius.

Neiširome.
Labūnava. Mūsų draugovę 

įkūrė mokytoja M. Dovydaitienė. 
Draugovėje yra 13 jaun. skautų 
ir 30 jaun. skaučių. Draugovei 
vadovauja dr-vės adjutantas A. 
Karmazinas. Draugovė skirstosi 
į tris šakas. Pirmos — berniukų 
— šakos vadas yra J. Budrens- 
kas; antros — mergaičių — šakos 
vadė yra V. Lokuševičiūtė ir tre
čios — mergaičių — šakos vadė 
Z. Jeraitė. Visi patenkinti, kad 
esame skautais ir skautėmis, ir 
labai dėkojame buv. drauginin- 
kei už draugovės įkūrimą. La
būnavos skautai-ės ne iširo, bet 
kuo toliau, tuo uoliau dirba. Į 
savaitę darome kartą sueigą. Vi
si klausome savo vado ir žen
giame į šviesesnę ateitį.

J. Rudzenskas.

Kauno Pilies tunto XI dr-vė.
Naujas dr-vės adjutantas. 

Prienai. Vietoje išvykusio 
buv. adj. 1938.XII.17 psklt. Ig. 
Lapata paskirtas dr-vės adju
tantu.

Draugovės sueiga. 1938.XII.18 
Prienų šaulių namų salėje įvyko 
dr-vės sueiga. Ak.

Suruošėm dr-vės skiltininkų 
kursus.

Kazlų Rūda. Kauno Auš
ros tunto XI D. K. Šarūno Kazlų 
Rūdos skautų dr-vės vadovybė 
suruošė 1938.XII.28-29 d. d. skil
tininkų kursus; buvo dėstyta 
praktiški ir teoretiški dalykai, 
žinotini visiems skiltininkams 
Juos lankė visi dr-vės skiltn. ir 

paskiltn., viso 18 asm. Kursams 
vadovavo I Aušros vyčių dr-vės 
dr-kas ir tunto adjutantas sk. v. 
vyr. skiltn. A. Nevinskas.

Dr-vės skiltn. kursų vadui sk. 
v. vyr. skltn. A. Nevinskui, sk. 
vyčiui Pr. Čeponiui, gyd. Lauce
vičiui, K. Senkui ir buto šeimi
ninkui gelež. š. b. vadui Paurai 
tariame skautišką ačiū.

Sarūniečiai.

Kauno Pilies tuntas.

I kar. Juozapavičiaus dr-vė. 
Per įvykusią tunto sueigą dr-kui 
vyr. skltn. M. Narbutui buvo 
įteiktas medalis „Už Nuopelnus“, 
be to, vienas skautas buvo pa
keltas į skiltininko ir keturi į 
paskiltininkio laipsnius.

1938.XII.il dr-vė, globėjo Itn. 
J. Monkevičiaus rūpesčiu, šaudė 
iš kariško šautuvo šratais. Ge
riausiai šaudė Bebrų skiltis, o 
pavienių skautų: V. Čepulis, 
Bebrų skilties.

1938.XII.23 dr-vė, kaip ir kiek
vienais metais, sušelpė neturtin
guosius.

Dr-vė leidžia laikraštėlį B.S.B.
Po atostogų laikinai pasitrau

kė ilgametis dr-kas vyr. skltn. M. 
Narbutas; jį pavaduoja pskltn. V. 
Kempinskas.

Šiuo laiku dr-vėje yra trys 
skiltys, kurios smarkiai ruošiasi 
į patyrimo laipsnius.'

S.

Kauno Šančių skautų tuntas.
Tunte, vyr. sklt. J. Jonavi- 

čiaus iniciatyva, pravedamos tun
to draugovių krepšinio pirmeny
bės. Rungtynės vyksta Kauno VI 
valst. gimnazijos sporto salėje. 
Numatoma pravesti ir šachmatų 
bei stalo teniso pirmenybes.

VII D. L. K. Vytauto dr-vė.
Po vasaros atostogų dr-vė vėl 

sukruto. Dabar dr-vėje yra 26 
skautai ir 10 jaun. skautų. Dr-vei 
vadovauja mokytojas psktn. K. 
Pažėra.

Šiuo metu ruošiamasi visoje 
dr-vėje visiems pakilti vienu 
patyrimo laipsniu aukščiau ir įsi
gyti specialybių. Numatoma su
daryti skudučių orkestrėlį, su
ruošti dr-vėje konkursą, tarp 
skautų ir skilčių bei dr-vės stalo 
teniso pirmenybes. Visi skautai 
nutarė įsigyti liudijimus ir dau
gelis užsisakyti Skautų Aidą 1939 
metams. . J. Kr.

Kauno Neries tuntas.

UI Gabijos dr-vė ne
pamiršo ir praėjusių 
Kalėdų švenčių proga 
atlankyti savo globo
jamąją neturtingą šei
mą. Vaikučių laukia
mos sesės atnešė „pa
keliui sutikto Kalėdų 
Senio dovanų“.

Eglutės nenešėm, nes 
tai, mūsų nuomone, yra 
naikintinas paprotys.

Adjutante.

Jaun. vadų kursai.
1938.XII.9 prasidėjo Biržų ra

jono skautų ir skaučių tuntų 
jaun. vadų kursai, kurie tęsėsi 
10 dienų. Kursams vadovavo 
psktn. R. Vilkickas — kursų vir
šininkas, mokyt. Jurkinienė — 
pavaduotoja ir skltn. K. Tymu- 
kas — adjutantas. Kursus lankė 
41 skautas ir skautė, kurie buvo 
suskirstyti į dvi draugoves — 
skautų ir skaučių. Kursų atida
ryme kalbėjo rajono vadas gim
nazijos direktorius sktn. J. Vo
sylius: „Bendrieji skauto bruo
žai“.

Kursų metu paskaitas skaitė: 
psktn. K. Linkevičius, sktn. P. 
Andrėj auskas, sktn. M. Bernštei- 
naitė, vyr. sklt. R. Aukštikalnytė 
ir mokyt. Butkevičius. XII.17 
buvo iš Kauno atvažiavęs vyr. 
sktn. K. Palčiauskas.

TRAKŲ

Kaišiadoriečiai scenoje.
Sugrįžę iš atostogų, stojome 

vėl prie savo kasdieninių moki
niškų pareigų.

Pirmą šeštadienį po Kalėdų 
L. R. Kryžiaus būrelis suruošė 
savo tradicinį, šeimyninį vaka
rėlį, minint vienerių metų įsikū
rimo sukaktį. Šis būrelis, kaip 
artimas savo įstatais ir tikslu 
skautijai, buvo širdingai sveikin
tas kaip visų būrelių, taip ir 
skautų.

Sausio 15 d. įvyko gimnazijos 
salėje D. ir M. Lietuvos susi-

ŠIAULIŲ
Šiaulių skautų tuntas.

■ Naujasis tuntininkas sktn. Vai- 
vydas, norėdamas palaikyti di
desnį kontaktą su draugininkais, 
daro tunto vadijos posėdžius re
guliariai du kartu per mėnesį: 
1 ir 15 d. d. O išimtinais atsiti
kimais — pagal reikalą. Taip pat 
tuntininkas, norėdamas susipa
žinti su draugovių veikimu, jas 
lanko. »

Kad pagyvintų bendrą skautų 
veikimą, nutarta daugiau ben
drauti draugovėms ir palaikyti 
glaudesnius ryšius su kitų vieto
vių skautais.

MAŽEIKIŲ

■ 1938 XII.18 Mažeikių gimnazi
jos jūrų skautų Jurgelevičiaus 
laivas išleido laikraštėlį „Žuvėd
rą“, kuris susilaukė labai dide
lio susidomėjimo, nes išplatinta 
per 200 egz. Laikraštėlis numa
tomas leisti kas mėnesį. Pagei
dautina, kad ir kiti jūrų skautai 
bendradarbiautų su laikraštėliu. 
Laikraštėlį redagavo A. Janu
šauskas, VI kl. mok. (Tiktų at
siųsti jį ir Sk. Aidui, parecen- 
zuotų. R e d.).

■ 1938.XII.18 Mažeikiuose įvyko 
skautijos 20 m. ir Mažeikių skau
tų 15 m. minėjimas. Minėjiman 
atvyko skautų brolijos vadas 
vyr. sktn. pulk. J. Šarauskas ir 
seserijos vadijos atstovė Ševe- 
linskaitė. Minėjimas vyko pa-

Kursų viršininkas buvo pa
skelbęs konkursą parodomajai 
sueigai aprašyti ir pravesti. Kon
kursą laimėjo „Narų“ skiltis su 
skiltininkų K. Nyhofu. XII.20, 
uždarant kursus, 37 kursantams- 
ėms buvo įteikti kursų baigimo 
pažymėjimai. Kursantus sveiki
no Biržų skaučių tunto tuntinin- 
kė sktn. M. Bernšteinaitė ir stud, 
psktn. Ig. Pranckūnas.

Leonas Tymukas.
Bendra dr-vių sueiga. XII.8. 

skautės ir skautai surengė ben
drą sueigą. Sueigos metu buvo 
sužaista keletas žaidimų ir pasi
rodė atskiros skiltys. Šios suei
gos metu buvo atitinkamai pa
minėta Pajautos dr-vės šešerių 
metų sukaktys. Šiai dr-vei vado
vauja psktn. V. Baravykienė, o 
adjutante skit. St. Brazdžionytė.

J. S.

TUNTAS.
artinimo šventė. Šiam minėji
mui programą suruošti ir patį 
minėjimą pravesti buvo pavesta 
Trakų pilies ir kun. Birutės drau
govėms. Minėjimas visai progra- 
mingai buvo pravestas: brolis A. 
Ciurinskas paskaitė referatą, pri
taikytą šiam minėjimui ir brolis 
draug. J. Stempožeckas referatą 
„Jūra ir mūsų pasiryžimai“. To
limesnę programos dalį atliko se
sės, kurios eilėraščiais ir kito
kiais poetiniais žanrais gana gra
žiai pasirodė.

A. Čekis.

RAJONAS.
Dirbame išsijuosę.

Meškuičiai. Nors neseniai įsi
steigėme — 1938 m. rugsėjo mėn. 
4 d. — (atskira kun. Strazdelio 
skiltis prie Šiaulių III Kęstučio 
dr-vės), bet sparčiai dirbame.

Lapkričio mėn. 20 d. davėm 
įžodį, suruošėme tris vakarus, ka
soje jau turime 30 litų.

Visi užsisakėme 1939 metams 
Skautų Aidą.

Dabar darome sueigas ir ruo
šiamės II pat. laipsnio egzami
nams.

Sigytas.

RAJONAS.

keltoje nuotaikoje. Ta proga ap
dovanoti rėmėjai svastikos ordi
nais: p. p. Valansevičienė, Sa- 
bauskis ir A. Paltarokas. Ta pa
čia proga gražus skautų kandi
datų būrelis davė įžodį. Kelio
lika skautų vadovų buvo pakel
ti į aukštesnius vyresniškumo 
laipsnius. Po oficialiosios dalies 
įvyko šeimyninis pobūvis, kuria
me ypatingai pasirodė skautės.

Kr.
■ 1.14 gimnazijoj laivas suruošė 
Mažosios Lietuvos su Didžiąja 
susiartinimo minėjimą. Turinin
gai ir gražiai pasirodė A. Biel- 
kevičius „Klaipėdos istorija“, A. 
Janušauskas „Mūsų laivynas“, K. 
Želvys “Įspūdžiai iš Klaipėdos“. 
Be to, Z. Nainys gražiai padai
navo.
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Brolijos atstovai psktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

/Paukščiai skundžiasi
Buvo šaltas žiemos rytas. Pro storą baltų debesų ap

klotą ir saulė neįstengė prasiskverbti. Dangus baltas, že
mė taip pat balta, visur ir visa balta. Į baltą dangų kėlė 
baltomis sniego kepurėmis papuoštas savo galvas pušys. 
Baltažievis beržas savo liemens spalva taip pat nenorėjo 
atsilikti nuo sniego baltumo. Tik jo žievėje kažin kieno 
neįgudusios rankos nutaškyti be simetrijos ir nedailių for
mų juodi lopinėliai rodė, kad jis stovi stačias, o neguli kaip 
sniegas. Nukarusios ir sniegu aplipusios beržo šakos, kaip 
senio ilgi ūsai, iš lengvo ir sunkiai judėjo.

Į beržą atskrido dvi varnos. Viena jų snapu paglostė 
savo gūžio pasipūtusias plunksnas. Paskui pakreipė galvą 
ir, viena akimi pažiūrėjusi į viršų, sunkiai atsiduso.

— Ko dūsauji, bičiule? — paklausė antroji.
— Kaip nedūsauti, kai skilvys tuščias? Nėra kas iš 

vidaus šildytų. O tas šaltis toks negailestingas: lenda po 
plunksnomis ir kaip adatomis bado odą, kad net kaulai 
skauda.

— Bet kodėl skautai mus užmiršo?
— E, iš tų skautų mes, varnos, turime tiek naudos, 

kiek iš žiemos šėko. Juo jų skaičius auga, tuo jie mažiau 
plunksnuočiais besirūpina.

— Tiesą sakai. Patys mažai mumis besirūpina, o kitų 
taip pat neparagina, — patvirtino pirmosios žodžius antroji 
varna. — Vakar pasitaikė proga net jų pokalbį tuo reikalu 
išgirsti.

— Na, sakyk, bičiule, kuriuo būdu ir ką jie kalbėjo? 
Ar kartais neminėjo mano vardo? — klausė pirmoji varna. 
— Jie vis dar, tur būt, tebepyksta ant manęs už tą kiaušinį.

— Už kokį kiaušinį? Apie kokį kiaušinį tu, bičiule, 
kalbi? Aš nieko nesuprantu, — išgirdus apie kiaušinį ir 
seilę rydama klausė antroji varna.

— Tai, bičiule, neverta ir kalbėti. Radau aš jį vasarą 
darže tarp žolių ir, manydama, kad jis išmestas kaip niekam 
nereikalingas, pasiėmiau. Bet koks ten kiaušinis! Pase
nęs, supuvęs, — teisinosi pirmoji varna. — Tačiau po to 
taip skautas užširdo ant manęs, kad kiekvieną dieną ėmė 
statyti kilpas, vis norėdamas sugauti mane. Tik aš jo 
klastą suprantu. Bet kol buvo vasara, paskui ruduo, tai 
kilpas lengvai mokėjau pažinti, tačiau kai dabar sniegu visa 
užklota, tai baisu, kad nepakliūčiau kada.

— Ar gali būti, kad skautai statytų kilpas? — abejojo 
antroji.

— Ne tik gali būti, bet tikrai žinau, kad jų tarpe pasi
taiko ir tokių. Jie sako norį pažinti gyvūniją iš arčiau. 
Ir jie tai daro be jokio susijaudinimo.

— Jei ir taip daro, kaip tu sakai, tai, aš manau, paskui 
vėl paleidžia sugautą paukštį.

— Lengva pasakyti — paleidžia. Bet kiek baimės, 
kiek išgąsčio, numirti gali. O jei pasitaiko į kilpą galvą 
Įkišti, tai ir vietoje mirtis.

— Nesuprantu, kaip gali būti? Juk jie save gamtos 
draugais vadina ir tai savo įstatuose turi įsirašę, — bandė 
skautus teisinti antroji varna.

— Įstatuose, įstatuose! Ką reiškia jiems įstatai? Man 
rodos, kad jie tam juos ir rašo, kad nereiktų pildyti, o tik 
popieryje turėti, kad galėtų kitiems parodyti.

— Na, bet nutolom nuo savo kalbos temos. Tad pa
pasakok. kaip ir ką girdėjai skautus kalbant?

— Vakar prieš pietus pavyko iš Rimienės prieangio 
pagauti pusę virtos bulvės. Bet lesti ten pat bijojau. Todėl 
nuskridau į pušyną ir čia ant kelmo ją sudorojau. Bulvė 
buvo šilta, tai taip, rodos, kas ii' glostė skilvį, — kalbėjo 
antroji varna. — Vos tik pradėjau valyti snapą, pamačiau 
ateinant būrį skautų. Įskridau į pušį. Draugininkas, pa
matęs sniege mano pėdas, sustojo ir liepė skautams pa
sakyti, kieno pėdos. Visi nusprendė, kad tai varnos. Paskui 
draugininkas paklausė, kurie skautai įtaisė paukščiams le
syklas. Ir ką tu manai?... Tik vienas skautas pasisakė įtai
sęs. Draugininkas paragino ir kitus įtaisyti lesyklas. Bet 
aš žinau, kad jie visi kaip lig šiol neįtaisė, taip ir toliau 
neįtaisys.

— Kodėl taip manai? — paklausė pirmoji varna.
— Todėl, kad žinau, jog ir pats draugininkas nė vienos 

lesyklas nėra dar įtaisęs. Tad jei vadas nerodo pavyzdžio, 
ko benorėti iš eilinių skautų, — atsakė antroji.

— Taip. Vargas mums, varnoms, — kalbėjo toliau pir
moji. — Ir kas tiems skautams pasidarė? Dar sniegenomis, 
zylelėmis, žvirbliais tai kai kurie jų pasirūpina, bet mes 
tikrai užmirštos.

— Kas čia toks mano vardą mini, — sučirškė tuo tar
pu į beržą atskridęs žvirblis.

— Kalbame apie skautus. Sakome, kad dar žvirbliams 
tai jie įtaiso lesyklas, — atsakė abi varnos.

— Tikrai jūs varnos ir esate, jei taip manote ir taip 
kalbate, — pasakė žvirblis. — Nė vienas skautas nėra dar
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mums lesyklų įtaisęs. Net vagimis mus vadina. Bet spręs
kite, jūs, varnelės, ar mes kalti, jei bado spiriami kartais 
kokią bulvę iš jų vištų pagauname, arba kelis miežio grū
dus žąsims papiltus sulesame?

— Kas čia jus kaltins dėl tokio menkniekio.
— Jau taip toms vištoms gera ir dar gaidys, aplinkui 

vaikščiodamas, vis klausinėja: „Ko, ko, ko? Ar netrūksta 
jums ko?“

— Ką ir besakyti, — guodėsi abi varnos.
— Praeitą žiemą, žinote, buvo toks dalykas, — kal

bėjo toliau pirmoji varna. — Skautai suruošė teismą.
— Na ir ką jie teisė? — paklausė žvirblis.
— Teisė mane, varną.
— Na ir kuo baigėsi? — susidomėjus paklausė antroji.
— Daugybę apkaltinimų mums metė. Bet vis tai me

las. Tačiau labai nuoširdūs gynėjai buvo. Jie įrodė teis
mui mūsų naudingumą. Jie mus net sanitarėmis pavadino. 
Ir tikrai. Kas apvalytų žmonių sodybas nuo visokių at
matų ir valgio liekanų, jei nebūtų mūsų. Ir teismas, pasi
taręs, pripažino mūsų naudingumą. O dabar štai vėl mumis 
nebesirūpina. Juk sniegas viską paslėpė. Veltui skautai 
vadina save gamtos draugais. Mes alkstame, o jie tačiau 
tuo visai nesidomi.

— Reikia Skautams pareikšti protestą, — pasiūlė 
žvirblis.

Prienų skautukai ir jų artistai.

— Reikia, reikia! Tegul visi žino, kokie jie gamtos 
draugai, — šaukė abi varnos.

— Paskelbsime pasauliui, kad mes protestuojame prieš 
tokį skautų elgesį. Pareikalausime, kad jie tikrai gamtos 
draugais būtų, arba kad visai išbrauktų šeštąjį savo įstatą, 
— pasakė pirmoji varna.

— Taip. Mes reikalaujame, kad skautai išbrauktų sa
vo šeštąjį įstatą, — šaukia dabar visi paukščiai.

VI. Š.

LAIMINGIEJI SKAUTUKAI.

Mes esam laimingi,
Nes mes rūpestingi,
Niekas iš mūs netingi — 

Esam pavyzdingi!
Rūbai sutvarkyti, 
Batai nuvalyti, 
Švarios knygužėlės, 
Tvarkoj pamokėlės!

Mus myli tėveliai, 
Sesutės, broleliai, 
Myli mokyklėlė, 
Myli tėviškėlė!

Visi .tinginėliai
Mums labai pavydi, 
Nes mus laimužėlė 
Visur, visur lydi!

I 
Brolis Jonas.

•XvX£X Įdomų ir naudingą
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KIEKVIENAS SKAUTŲ AIDO 1939 METŲ <;
prenumeratorius. ‘ į

'i-i’i-i-Š:-?! Kalendorius turi 208 psl., daug iliustracijų ir įdomių 
sporto ir k. rašinių, yra praktiškas ir naudingas.

Knygynuose parduodamas po Lt 2,—. X
Šį:2x£ SU SKAUTŲ AIDU GAUSITE NEMOKAMAI. į:

SAUGOKIME VAISMEDŽIUS 
NUO GRAUŽIKŲ.

Žiemą šaltis ir sniegas atvaro iš 
miškų daug kiškių prie jūsų gyve
namųjų sodybų. Žinoma, į jūsų 
sodą kiškiai ateina naktimis ir čia 
savo aštriais dantukais nugraužia 
jaunus vaismedžius. Nuostolio 
padaro daug, o naudos kiškelis 
maža teturi. Todėl, skautai, pava
kariais geriau pabarstykite pamiš
kėse šieno ar dobilų kiškeliams, o 
sodus saugokite nuo jų.

Kai kurie žmonės medelius ap
riša šiaudais. Šiaudai, žinoma, ap
saugo nuo speigų, bet nuo kiškių 
nedaug. Be to, po šiaudų aprišalu 
kartais įsimeta ir pelių, kurios juk 
taip pat graužikės. Tačiau, kad 
kiškiai negraužtų, reikia medelių 
liemuo ištepti tepalu, pagamintu 
iš nesūdytų kiaulienos taukų, su
maišytų su prancūziškuoju degu- 
tėliu. (Prancūziškas degutėlis — 
kaulų destiliacijos produktas). 
Degutėlio reikia paimti 30 dalių, o 
taukų 70 tokių pat dalių. Nors tuo 
tepalu geriausia medeliai ištepti 
vieną kartą rugsėjo mėn., o kitą 
kart^ — lapkričio mėn. pabaigoje, 
bet jei žiema nešalta: dažni ato
drėkiai arba lietinga, tai reikia iš
tepti ir vasario mėn. pradžioje. 
Todėl, jei jūsų tėveliai turi sodą, 
tai galite patarti, kaip apsaugoti 
vaismedžiai nuo graužikų. Ir ne 
tik patarti, bet ir darbu padėti ga
lite, nes skautas privalo būti nau
dingu ir padėti artimiesiems. Tad 
nepamirškite apžiūrėti savo sodo 
medelius.

TEBŪNIE TAVO PIRMOJI MINTIS APIE KITUS, O TIK ANTROJI APIE SAVE. • 51 ■■
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Pažinkime Skautų Aido platinimo garbės konkurso laimėtojus
MAIRONIO VARDO SKAUTŲ DRAUGOVĖ KAUNE.

Maironio skautų drau
govė su svečiais Lat
vijos skautais ir savo 
tėveliais tautinėje sto

vykloje.
Fot. sktn. V. Kizlaitis.

KAIP MES GYVENOME.

Gražų rudens vakarą susirinkome Kau
ne, Jėzuitų gimnazijoje, 30-ties jaunuolių 
būrys. Tai buvo 1932.IX.25 d. 18 vai. Ne 
pasakas sekti mes čia susirinkome, bet 
steigti naują draugovę. Pirmąjį žingsnį 
pradėjome labai tyliai, niekam apie tai 
viešai nekalbėdami. Nors ir tyliai, bet su 
didele skautų energija ir pasiryžimu pra
dėtas darbas buvo sėkmingai tęsiamas ir 
varomas pirmyn. Draugovei nuo pat pir
mų dienų ėmėsi vadovauti Kauno rajono 
tunto adjutantas sktn. Vincas Kizlaitis. 
Tuoj buvo surengti skiltininkams kursai 
ir paruošti pirmieji skiltininkai, kurie 
sėkmingai vadovavo „gaidžiams“, „lapi
nams“ ir „žirgams“.

1933.III.4 buvo suorganizuotas jaunųjų 
skautų būrelis, kuris davė daug energingų 
jėgų draugovei. Tais pačiais metais skau
tų rėmėjai padovanojo draugovei gražią 
vėliavą.

Sėkmingai dirbusi, draugovė 1933 m. 
birželio mėn. įvykusioje Kauno rajono 
skautų sporto šventėje laimėjo I-ją vietą. 
Tuoj po šios šventės buvo suruošta 2 sa
vaičių I-ji draugovės stovykla gražiame 
Santakų pušyne. Stovykla pavyko gerai ir 
žymiai sustiprino draugovės veikimą.

Gražiai baigus draugovės stovyklą, tuoj 
pradėta ruoštis skautų sąskrydžiui Palan
goje. Šio sąskrydžio metu draugovės sto
vykla buvo įrengta kartu su šv. Aloyzo ir 
kar. Juozapavičiaus draugovėmis (visos 
Jėzuitų gimn.). Čia draugovės skautai pui
kiai pasirodė šventės iškilmėse ir gražiau
siai už visus Kauno skautus įsirengė>6avo 
rajoną. Dėl to lordui Baden-Powelliui lan
kantis po stovyklą Kauno rajone pirmiau
siai garbė teko maironiečiams.

Antraisiais gyvavimo metais suorgani
zuota nauja skiltis ir darbas energingai 
buvo tęsiamas. Birželio mėn. 17—30 d. ant 
Nemuno kranto Ringo vės miške buvo su
rengta antroji draugovės stovykla. Iš čia 
skautai aplankė žavingas Nemuno apylin
kes ir Raseinių tunto bei kelių Kauno 
skautų draugovių stovyklas.

Trečiuosius metus pradėjome kartu su 
Lietuvos skautų sąjungoje paskelbtu Šefo 
konkursu. Iš pat pirmųjų dienų buvo im

tasi energingai dirbti. Žymiai pažengta 
pirmyn patyrimo laipsnių ir specialybių 
srityje. Surinkta 115 Skautų Aido prenu
meratų. To darbo rezultatai buvo labai 
geri ir draugovei teko garbė užimti pir
mąją vietą tunte skautų draugovių tar
pe. Atsižiūrint į draugovės skautų jauną 
amžių, tokie rezultatai pasiekti tiktai di
delio visų skautų darbo ir vadovybės 
energijos dėka.

Tik pasibaigus mokslo metams, drau
govė surengė savo trečiąją stovyklą Pa
nerių apylinkėse prie Želvos ežero. Šioje 
stovykloje be draugovės skautų dar sto
vyklavo gražus būrys Kaišiadorių tunto ir 
kitų draugovių skautų. Čia ne tik patys 
skautai pasisėmė naujų jėgų, bet ir pa
traukė savo pusėn visą sulenkėjusią apy
linkę.

Sekančiais metais draugovė stovyklavo 
Giruliuose ir aplankė Klaipėdos kraštą.

Po ketverių darbo metų, pasitraukus 
buvusiam draugininkui ir tunto vadovy
bei nepaskyrus naujo, veikimas susilpnėjo.

1937 m. rudenį susirūpino draugovės 
veikimu patys skautai ir jų tėvai, ir ėmėsi 
žygių, kad draugovėn grįžtų buvęs vadas. 
Dėl to sktn. V. Kizlaitis, nors būdamas la
bai. užimtas kitais darbais, sutiko vėl drau
govę globoti ir rūpintis jos veikimu. Tuoj 
pagyvėjo visos draugovės veikimas. Visi 
skautai šiems metams užsiprenumeravo 
Skautų Aidą ir ėmė ruoštis tautinei sto
vyklai.

Liepos m. 7 d. 30 maironiečių (iš 32 
esančių draugovėje) įsikūrė ant Nemuno 
kranto A. Panemunės pušyne. Pirmas die
nas visi energingai dirbo, kol 20 gražių 
piramidžių išdygo tarp pušų. Greta baltas, 
saulės spinduliais apšviestas, stovi gražus 
kryžius, toliau puikiai dekoruota svečių 
palapinė. Tai vis besišypsančių skautų 
darbai. Čia pat įsikūrusi Latvijos skautų 
reprezentacinė draugovė, kurios malonūs 
skautai nuolatiniai maironiečių svečiai. 
Stovyklą aplankė skautų Šefas Respubli
kos Prezidentas A. Smetona, vyriausybės 
nariai, aukštoji skautų vadovybė ir labai 
daug svečių. Kaip ir kasmet, didelį susi
domėjimą stovykla parodo draugovės 
skautų tėvai. Draugovė maloniai priima 
Latvijos skautų vadų ekskursiją, atvyku

sią pasižiūrėti Lietuvos skautų tautinės 
stovyklos, ir visą laiką jais rūpinasi bū
nant tautinėje stovykloje. Baigiantis sto
vyklai, maironiečiai savo bičiuliams Lat
vijos skautų 55-os draugovės vadams ir 
skautams bei draugovės skautų tėvams 
surengė vaišes, kurių metu padovanojo 
55-tai draugovei puikų albumą, o svečiams 
iš Latvijos — Lietuvos skautų gyvenimo 
albumėlius. Be to, 64 lietuvių skautų drau
govei ir 11 lietuvių jūrų skautų draugovei 
Rygoje padovanojo įvairių lietuviškų 
knygų.

Tautinėje stovykloje draugovė stovyk
los įsirengime laimėjo pirmą vietą ir gavo 
dovanų palapinę. Šis laimėjimas buvo fi
nalas viso draugovės ^ešerių metų darbo.

Nuo 1934 m. draugovės vadovybė ir 
skautai artimai bendradarbiauja su Lat
vijos skautų 55-ta draugove ir kitų viene
tų vadais. Maironiečiai yra aplankę Lat
vijos skautus, o šie pastaruosius. Taip pat 
draugovė’ yra gavusi gražių dovanų iš sa
vo bičiulių Latvijos skautų.

Prie draugovės veikia skautų rėmėjų 
būrelis, kuris daug prisideda prie drau
govės veikimo. Daug padėjo draugovei di
deli skautų rėmėjai: prof. I. Končius, p.-K. 
Masiulienė, p. Gečienė ir pulk. Saladžius. 
Dabar nuolatiniai draugovės rėmėjai yra 
vyr. dir. agr. J. Tallat-Kelpša, dir. P. Šal
čius, p. A. Olšauskas ir kt. Nuo pat drau
govės įsisteigimo ligi šiam laikui yra labai 
artimi ryšiai tarp draugovės vadovybės ir 
skautų tėvų.

Kiekvienais metais draugovė rengia 
sportinių žaidimų rungtynes savo draugo
vės skautų tarpe ir su kitomis draugovė
mis.

Dabartiniu metu draugovėje yra trys 
skiltys: genių, gaidžių ir žirgų, 32 skautai.

Neilgas tas šešerių metų laikotarpis, bet 
maironiečiai suspėjo labai gražiai ir daug 
nudirbti. Šiandien tiek apie draugovės 
veikimą. Kas domisi, plačiau galės rasti 
draugovės gyvenimo knygose.

Baigiant dar tenka paminėti, kad Mai
ronio dr-vės skautai per visą savo šešerių 
metų gyvavimo laikotarpį buvo uolūs 
Skautų Aido skaitytojai ir platintojai, to
kiais yra pasiryžę būti ir ateityje.

Skltn. B. Barkauskas.

■ ■ 52 • -----------/-/---------/---/----------------------------------------------— /---------// - —------------/

i

24



• __ wo
I.

Jonukas Teisutis pabudo. Jis šoko iš 
lovos, patrynė akis ir pažvelgė pro lan
gą. Jis drebėjo nuo šalčio.

— Jau šešios, — pasakė jis pats sau.
Jis greit nusiprausė ir apsirengė. Jo 

drabužiai buvo labai seni ir sulopyti, bet 
švarūs; jo batai buvo skylėti. Paėmęs nuo 
lentynos metalinę dėžutę, jis suskaitė sa
vo pinigus. Dėžutėje buvo keli sidabri
niai ir daug variokų. Jis išėmė 75 et. ir- 
perdėjo į kitą dėžutę, kurioje jis laikė pi
nigus kambariui apmokėti.

Likusius pinigus jis susidėjo į pinigi
nę. Po to jis nulipo girgždančiais laip
tais ir išėjo iš namų. Jis nusiskubino į 
dviejų laikraščių redakcijas.

Gavęs laikraščius, jis ėjo stoties linkui. 
Jis jau buvo įpratęs visad čia ateiti ir 
pardavinėti laikraščius atvažiuojantiems ir 
išvažiuojantiems žmonėms.

Keleiviai jau įprato jį matyti. Jie mie
lu noru pirkdavo jo laikraščius, kadangi 
išbalęs berniukas visad meiliai šypsojos.

Šiandien jam sekėsi neblogiausiai: 
laikraščių pundas mažėjo, o piniginė sun
kėjo.

— Turiu palikti vieną laikraščio eg-, 
zempliorių.

Šiuo metu traukinys neateidavo ir 
todėl jis jau buvo įpratęs nunešti laik
raštį į mažą namelį, esantį netoli stoties.

Išmušus devintai valandai, jis jau te
turėjo du laikraščius. Jis pribėgo prie 
namelių ir paskambino. Duris, kaip ir vi
sada, atidarė maža, kokių penkių metų 
amžiaus, mergaitė. Ji mėgo iš ryto pa
imti laikraštį ir nunešti jį savo seneliui. 
Keturiolikos metų berniukas, parduodąs 
laikraščius, ir penkių metų mergaitė susi
draugavo.

— Štai ir jūs, — pasakė mažytė mei
liai šypsodamos. — Aš ko nepasivėlįnau.

— Kodėl? — paklausė Jonukas.
— Kadangi „niania“ pramigo. Kad tik 

neužtruktų ji, gamindama seneliui pusry
čius. Tai supyktų jis.

— Aš, tai dar nepusryčiavau.
— Ar jūs alkanas?
— Taip, tačiau ...
— Alio, vaike! Turi laikraštį? — pasi

girdo balsas iš kitos gatvės pusės. — 
Duokš greičiau, aš labai skubu.

— Taip, pone, — sušuko Jonukas. Jis 
įbruko mergaitei į rankas laikraštį. — Su- 
dievu, Danute.

Jis perbėgo skersai gatvę ir pardavė 
paskutinį laikraštį jį šaukusiam praeiviui. 
Praeivis sumokėjo ir nuėjo.

— Šiandien greit viską išpardaviau, — 
pagalvojo Jonukas.

Atsigrįžęs, jis pamatė Danutės senelį.
. — Ką galvoji? — suriko jis. — Štai 

jau antrą kartą pardavei man tą patį laik
raštį, kai aš prašiau kito.

— Aš tuoj pakeisiu.
— Nereikia. Štai pinigai. Gali dau

giau man nebenešioti, — ir neklausydamas 
Jonuko pasiaiškinimų, įėjo į namus.

% II-
Jonukas gūžtelėjo pečiais ir nubėgo 

daugiau laikraščių gauti.
— Pirmiau dar kiek laikraščių parduo

siu, o paskui papusryčiausiu, — pasakė jis.
Netrukus jis grįžo į savo senąją vietą 

su nauju laikraščių pundu. Dabar jau ne 
taip greit vyko pardavinėti.

Dešimtą valandą jis pastebėjo Danutę, 
kuri vaikščiojo kartu su aukle.

Jis buvo išalkęs, tačiau vis dar šaukė 
laikraščių pavadinimus ir svarbiausių 
straipsnių antraštes.

LITŲ
Netrukus jis labai nustebo, pamatęs Da

nutės senelį, be skrybėlės, ir mostaguo
jant laikraščiu, bėgantį gatve.

Eidamas į krautuvę, jis vėl pastebėjo 
Danutės senelį, einantį susikabinus su tuo 
praeiviu, kuris iš ryto buvo nupirkęs jo 
paskutinį laikraštį.

— Tai įdomu, — tarė Jonukas.
Abu vyrai buvo labai panašūs: stori, 

žemo ūgio, žilom barzdom.
Jonukas įėjo į krautuvę. Netoli jo sto

vėjo pora vyrų ir kalbėjosi.
— Petrai, štai proga. Ar nenori už

dirbti 100 litų?
— Kokiu būdu?
— Klausyk. Už suteikimą žinių apie 

Juozą Kriaučiūną, prieš 20 metų gyvenusį 
Panevėžy, duosiu 100 litų. Kreiptis pas 
Povilą Kriaučiūną „Juozapo“ viešbuty.

— Nieko nebus. Aš jų nepažįstu. O, ne
blogai būtų uždirbti 100 lt!

III.
Sekančią dieną lijo lietus. Jonukas 

kiaurai peršlapo. Jis stengėsi kiek galė
damas apsaugoti laikraščius. Praeiviai, 
lietsargiais nešini, skubėjo nesidomėdami 
laikraščiais. Daf labiau jis nuliūdo, kai 
pamatė, kad Danutės seneliui laikraštį at
nešė kitas vaikinas. Jis taip jau buvo 
įpratęs kiek paplepėti su Danute. Jos 
šypsnys žadėdavo jam laimingą dieną.

Jis perėjo pora kartų ties namo lan
gais. Taip sau. Tik dėl malonumo. Kam
bary degė ugnis. Abu seniai sėdėjo ir 
rūkė pypkes. Danutė įbėgo į kambarį. 
Nepažįstamasis ją paėmė ir pasisodino ant 
kelių. Jonukui pasidarė graudu. Jis pri
siminė, kad gera jam buvo, kai dar mama 
gyveno.

Jis grįžo pagaliau namo. Ilgai negalė
jo užmigti, nes jį krėtė šaltis. Jis bijojo, 
kad šeimininkė neateitų ir nepareikalautų 
nuomos. Jis jos kiek bijojo.

Jis pabudo tik aštuoniomis. Jis pašoko, 
bet ir vėl krito į patalą. Pabandė dar 
kartą, ir vėl tas pat. Jis buvo labai 
silpnas.

— Kas tau atsitiko? — paklausė šei
mininkė, įeidama. Ji palietė jo galvą. 
Galva buvo karšta.

— Gulkis atgal į lovą.
— Bet aš turiu . ..
— Nieko tu neturi daryti. »
— Bet neturėsiu kuo sumokėti...
— Nesirūpink tuo, — ji paguldė Jonu

ką ir, nuėjusi į virtuvę, atnešė jam karš
tos arbatos ir pora sviestainių.

Jonukas buvo jai labai dėkingas.
Dvi dienas pagulėjęs, jis jau norėjo 

išeiti, bet šeimininkė jo dar neišleido, liep
dama dar bent dieną pabūti namie.

— Bet aš neturiu kuo sumokėti ...
— Sumokėsi, kai turėsi.

IV.
Laikraščių pundas buvo labai sunkus ir 

Jonukui tekdavo dažnai sustoti ir pailsėti. 
Kai jis pagaliau pasiekė savo įprastą vie
tą, jis rado ten jau kitą berniuką, kuris, 
būdamas stipresniu, jį pavijo.

Jonukas nuliūdęs pasišalino. Jis par
davė vos pusę savo turimų laikraščių, tad 
nutarė šiandien nepusryčiauti.

Jis vis dar vaikščiojo gatvėmis, kai 
pamatė policistą, laikantį už rankos Da
nutę. Policistas stengėsi sužinoti, kur ji 
gyvena, bet Danutė tik verkė.

— Aš noriu pas senelį.
Kūdikis nežinojo nei senelio pavardės, 

nei kur jis gyveno. Ji išėjo su aukle pa
sivaikščioti. Bevaikščiojant ji netyčia nuo 
auklės atsiskyrė ir paklydo. Ji labai bu
vo nusigandusi.

Jonukas, tai pamatęs, priėjo prie poli- 
cistb.

— Aš žinau, kur ji gyvena, pone poli- 
ciste, ir galiu ją nuvesti namo.

Tu ją pažįsti, paabejojo policistas, su
lygindamas apiplyšusius Jonuko drabu
žius ir puošnius Danutės rūbelius.

— Na, gerai, vesk!
Jonukas paėmė Danutė už rankos. Pa

mačiusi seną pažįstamą, ji meiliai jam nu
sišypsojo. Policistas sekė iš paskos. Da
nutės namuose buvo sąmišys, todėl visi 
apsidžiaugė, kai Danutė taip netikėtai bu
vo surasta.

Jonukas vėl grįžo į namus. Jis viską 
papasakojo savo gerajai šeimininkei. Jis 
pasiskundė, kad jo vietą užėmė kitas.

— Nesirūpink, Jonuk. Gerasis Dievu
lis tavęs nepamirš. Nusišypsos ir tau 
laimė.

V.
Sekančią dieną Jonukas grįžo namo 

anksčiau, kaip visada. Seimininkė, kuri 
tuo metu gėrė virtuvėje arbatą, labai nu
stebo. Ji nuėjo pas jį.

— Kas tau, vaike, yra? — paklausė ji, 
matydama, kad jis sėdi labai susirūpinęs.

— Nieko, tik kad nesiseka . ..
— Daugiau drąsos. Aš tavęs neaplei

siu. Kadaise ir aš turėjau sūnų. Jis būtų 
dabar tavo amžiaus, bet... miręs ... Tu 
būsi man, kaip sūnus.

Kažkas pasibeldė į duris.
— Kas ten? — sušuko šeimininkė ir nu

ėjo durų atidaryti. Įėjo policistas ir Da
nutės senelis su tuo kitu ponu. Jie visi 
nuėjo pas Jonuką.

— Tu Jonukas Teisutis, — paklausė po
licistas.

— Taip, — drebėdamas atsakė Jonukas.
— Tat viskas tvarkoj, — pasakė jis, ir 

išėjo.
Danutės senelis ir tas kitas liko.
— Vaike, — pasakė nepažįstamasis, — 

aš esu Povilas Kriaučiūnas, kuris ieškojo 
savo brolio ir tam tikslui patalpino skel
bimą laikraštyje.

—... per apsirikimą davei man aną 
laikraštį ir aš, radęs skelbimą, nubėgau 
į viešbutį ir radau savo brolį. Tu mums 
padėjai surasti, todėl... — tęsė Juozas 
Kriaučiūnas,

—... 100 litų atlyginimas yra tavo, — 
baigė Povilas Kriaučiūnas.

Jonukas net nežinojo kas daryti. Se
nukai džiaugėsi jo nustebimu. Jie atskai
tė jam šimtą litų.

— Ryt ateik pas mane, — pasakė Da
nutės senelis ir abu ponai, patenkinti, iš
ėjo.

— Ar nesakiau, kad laimė tau nusi
šypsos, — pasakė šeimininkė.

VI.
Rytą Jonukas nuėjo pas Danutės sene

lį. Rado visus pusryčiaujant. Abu se
nieji ponai pasisodino jį prie stalo ir vai
šino. Jonukas jau seniai taip nevalgė.

Po pusryčių jis labai padėkojo ir pa
sakė, kad norįs duoti šį tą Danutei. Jis 
jai davė lėlę. Senukai buvo labai pa
tenkinti ir juokėsi.

— Aš ir brolis, — pradėjo Danutės se
nelis, — esame turtingi, bet seni ir dirbti 
negalime, todėl pasitarę ...

—... nutarėm, — pertraukė jį brolis,
— atidaryti nedidelę laikraščių parduotu
vę ir tave...

—... skirti jos vedėju, — baigė Danu
tės senelis.

Jonukas nežinojo, kaip jiems atsidėko
ti, o senukai buvo labai patenkinti. La
biausiai buvo patenkinta Danutė, matyda
ma laimingą Jonuką.

Atpasakojo
Ged. Grigaliūnas-Glovackis.
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garsams nuaidėjus

SKAUČIŲ SVEIKINIMAS VILNIAUS „VARPUI".
Mums pražydo nūnai 
Plačių tėvynės lankų 
Visi varpelių žiedai 
Jūsų dainoj.
Mes varpelių žiedų
Iš lankų prisiskinsim
Ir Jūsų dainų, ■: ?■'
Šiandien išdainuotų,

Praėjusiu metų pabaigoje ir šių metų pradžioje pas 
mus viešėjo Vilniaus lietuvių „Varpo“ choras. Jis aplankė 
ne tik Kauną, bet ir kitus mūsų didesniuosius miestus. Ne
turėjęs progos jo pamatyti, galėjo „Varpo“ dainelių garsais 
pasigrožėti ir radijo bangomis. Ir nesuklysiu sakydamas, 
kad visi lietuviai vilniečių gražiomis dainelėmis buvo labai 
sužavėti; rodos, ne vieno lūpos dar ir dabar kartoja vargo 
dainelės žodžius „O Dieve, Dieve...“

Choras, paskutinį kartą prieš išvykdomas į Vilnių, kon
certavo Karo muziejuje. Šis koncertas taipgi buvo trans
liuojamas per radiją.

Tai buvo sausio 9 d. Karo muziejaus erdviose patal
pose susirinko daugybė žmonių, norinčių dar kartą pama
tyti, išgirsti ir atsisveikinti su „Varpu“. „Varpo“ choras po 
kiekvienos dainelės susilaukė triukšmingų ovacijų. Plojo 
ir šaukė valio ne tik buvusieji Karo muziejuje, bet ir tie, 
kurie „Varpo“ skambesį girdėjo radijo bangomis. Visur, 
kur tik choras koncertavo, skambios, švelnios ir gražios 
dainos ne vienam jų klausytojui išspaudė ašaras. Tai buvo 
drauge džiaugsmo ir liūdesio ašaros. Teko matyti, kad jas 
šluostė ir suaugę ir maži ir patys choristai. Jau į penkias
dešimtuosius metus bežengiąs vyras, sutikęs mane po vil
niečių koncerto, taria: „Tai žinai, mielas brolau, prisipa
žinsiu, kad nors vyras esu, bet „Varpo“ choro dainos mane 
nugalėjo — jų besiklausydamas apsiverkiau, o tai mano 
gyvenime pasitaikė antrą kartą. Pirmą kartą ašaras teko 
šluostyti dar mažam esant ir štai dabar kitą kartą...“ O 
tokių momentų ir šiame paskutiniame vilniečių koncerte 
buvo daug.

Vilniaus „Varpas“ visur susilaukė daug sveikinimų ir 
dovanų. Chorą paskutiniame jo koncerte, be visos eilės 
kitų sveikintojų, sveikino taip pat ir mūsų jaunesnieji. Lie
tuvos skaučių vardu „Varpą“ sveikino jaunesnioji skautė, 
gražiai padeklamuodama ir įteikdama choro dirigentui adre
są. Ši mažoji, sveikindama vilniečius, taip pat neišsiskyrė 
iš kitų tarpo ir savo skruostelius papuošė deimantinėm aša
rėlėm. Choro dirigentas p. Sinius, išklausęs sveikinimo, pa
dėkojo už adresą ir išbučiavo ašarų vilgomus jaunesniosios

Aidą mielą • .
Vis girdėsim savo sieloj.
Ar būtų saulėtos mums dienos, 
Ar būtų jos miglotos, 
Mes varpelių žiedais 
Vis puošimės gražiais 
Į vainiką juos supynę 
Brangiajai tėvynei.
Ir į „Varpo" didingą garsą 
Mes tūkstančiais varpelių nuaidėsim, 
Ir su Jumis kartu 
Ryžtingai vis budėsim.

SKAUTŲ SVEIKINIMAS VILNIAUS „VARPUI".
Dainuokite, sesės! Dainuokite, broliai! 
Dainuokit ilgai, kaip dainavot lig šiolei. 
Dainuokit, te visas pasaulis sužino, 
Kad Jūs esat ainiai narsaus Gedimino!

Daina, kaip Dievybė, dabina mūs žemę, 
Daina — tai galybė — likimą mums lemia. 
Daina mums išugdo karžygius narsius, 
Daina sumažina skausmus ir vargus...

O, didis Dainiau! O, miels Dirigente!
Tu visiems atnešei nepaprastą šventę. 
Daugybę žaviųjų dainelių sukūrei, 
Ir jomis Tu skautų širdužes užbūrei!

Net ir tie, kurie akmens širdį turėjo, 
Tavo dainas išgirdę, susižavėjo,
Nes jos daug gražesnės už auštantį rytą, 
Už dangaus mėlynę, žvaigždėm nusagstytą!

Tai, mylimas „Varpe", skambėki amžinai, 
O, didis dainiau, Siniau, kurk dainas ilgai!

skautės skruostelius. Lietuvos skautų vardu „Varpą“ svei
kino jaunesnieji skautai, perskaitydami ir įteikdami choro 
dirigentui skautų brolijos adresą. Įteikę adresus skautai 
ir skautės visiems choristams prisegė jubiliejinės stovyklos

■ ■ 54 • SKAUTAI BRANGINA LAIKĄ, JĮ NAUDOJA TAUPIAI IR TIKSLINGAI.
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a Gerųjų darbelių sumanymai
1939 M. SKAUTŲ AIDO KONKURSAS NR. 2. 

-------------------  Konkurso sąlygos: -------------------
1. konkurse gali dalyvauti visi Skautų Aido skaitytojai;
2. konkursui siunčiami gerųjų darbelių sumanymai turi būti 

parašyti trumpai ir aiškiai, kiekvienas gerojo darbelio pavyzdys 
parašytas atskiroje lapo eilutėje; rašyti tik vienoje lapo pusėje; 
gali parašyti autoriaus vardą, pavardę (arba ir slapyvardę) ir 
adresą;

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

4. gerųjų darbelių sumanymus redakcija pradės spausdinti 
Sk. Aide nuo 1.25; 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 para
šoma ir autoriaus vardas ir pavardė arba, jei to autorius norės, 
slapyvardė;

5. premijuojami bus bent 5 autorių gerųjų darbelių suma
nymai; premijuoti bus tik Sk. Aide spausdinti darbelių pavyz
džiai;

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 [dėtos Skautų Aide.

• Šiame numeryje pradedame spausdinti skaitytojų gerųjų 
darbelių konkurso sumanymus. Sesė S. Martynaitytė gerųjų 
darbelių sumanymų atsiuntė pirmoji; jos pasiūlomą sąrašą pir
miausia ir dedame.

Sesės S. M. siūlomi pavyzdžiai yra įvairūs: vieni aiškiai 
kalba apie tam tikrą gerąjį darbelį (pvz., 4, 6, 18, 20, 21, 22, 
24, 25 ir k.), kiti iš karto nurodo kelius geruosius darbelius 
(pvz., 17 ir k.), o dar kiti nurodo, apskritai, gerą skautišką elge
sį, gerus papročius, kilnią širdį (pvz.: 1, 2, 5, 9, 11, 13, 14 ir t. t.). 
Tie visi sesės patarimai labai svarbūs skautų ir skaučių gyve
nimui. Bet pradžioje čia mūsų pastabose nurodyti pavyzdžiai 
(aiškiai kalbą apie tam tikrą gerąjį darbelį — sąrašo eilės 
Nr. Nr. 4, 6, 18 ir k.), gal, labiau atitinka idėjai, kurios kon
kurso sąlygos siekia. Kurie autorės siūlomi darbelių pavyz
džiai tiks konkursui — nuspręs konkursui vertinti (po 1939.HI.20) 
komisija.

• Konkurso idėja yra aiški: duoti gerųjų darbelių pavyzdžių, 
kuriuos skautai ir skautės galėtų savo aplinkoje gyvendinti. 
Tie pavyzdžiai turėtų pakelti norą ir konkurse nedalyvaujan
tiems asmenims susigalvoti ir savo gyvenime daryti gerųjų dar
belių.

Mūsų skautijoje gerieji darbeliai tarpais nėra dar kaip 
reikia suprasti. Vienų manoma, kad gerasis darbelis yra žygis

Konkurso dalyvių pasiūlymai

I. STASĖ MARTYNAITYTĖ.

1. Šelpti neturtinguosius ir įžiebti į jų širdis tėvynės meilę.
2. Būti mandagiu kiekvienam, nežiūrint į jų turtą ar 

tautybę.
3. Maisto liekanas ne išmesti, bet atiduoti alkanam gy

vuliui.
4. Padėti senesniam žmogui pereiti per slidžia gatvę.
5. Jei jaunesnis nusikalto, tai jį švelniai pamokyti, bet 

ne bausti.
6. Verkiantį paguosti ir nuraminti.
7. Ligonį slaugyti.
8. Ne žmogaus išorę, bet jo dvasios perlus vertinti.
9. Melstis už tuos, kurie maldų reikalingi.

10. Neatstumti pratiestos elgetos rankos.
11. Būti švelniam, ypač su tuo, kuris yra gamtos kuo nors 

nuskriaustas.
12. Pirmoj vietoj statyti kitą, o tik paskui save.
13. Nesigėdinti padėti sunkiai nešančiam, bet su džiaugsmu 

tai atlikti.
14. Neapleisti draugą ir tada, jei jį atlankytų skaudus ne

pasisekimas.
15. Pasisiūlyti bet kokiam darbui pačiam, bet nelaukti, kol 

paprašys.
16. Geriau pats nukentėk, bet nenuskriausk kitą.
17. Padėk tarnaitei paruošti pietus, ar nušluoti gatvę.
18. Įbėgusį bažnyčion šunį pašalink, kad neišblaškytų be

simeldžiančių.
19. Platinti skautišką spaudą ir literatūrą.
20. Pakeleiviui duoti pavalgyti ir nakvynę.
21. Šuns užpultą atginti.
22. Užleisti vietą vyresniam žmogui.
23. Nors ir neteisingai būtum baromas, — šypsokis!
24. Nukritusį daiktą paduoti savininkui.
25. Rastą daiktą grąžinti.
26. Paskolinti draugui reikiamą daiktą.
27. Stengtis sumažinti ligonių kančias.

arba reikalaująs paaukoti gyvybę, arba išgelbėti pasaulį nuo jo 
pabaigos. O iš tikro gerasis darbelis yra paprastas, bet kilnus, 
su smagia širdimi ir linksmu veidu atliekamas koks nors nau
dingas darbas kasdien. Ir tas „kasdien“ parodo, kokios ištver
mės ir kokios dvasinės jėgos turi ilgam laikui turėti geruosius 
darbelius darą jaunuoliai. Jei jie yra tikri (bet ne uniformos ir 
šiaudiniai) skautai-ės, jų darbeliai per ilgesnį laiką sudaro di
delius žygdarbius artimųjų ir mūsų krašto laimei.

Mes norime, kad konkurso dalyviai savo mintimis ir pa
siūlymų pavyzdžiais atšviežintų, ypač kasdieninio, gerojo dar
belio idealą! Red.

ženkliukus, papuošdami juos žalių rūtų šakelėmis. O tai, 
pasakysiu, buvo tikrai gražu, kai žiemos metu ant Vilniaus 
lietuvių choristų krūtinių sužaliavo mūsų lietuviškos dar
želių gėlės — rūtos.

„Varpo“ choristų tarpe buvo ir du Vilniaus lietuvių 
skautų vadai, kuriuos mūsų sesės ir broliai taip pat nepasi
gailėjo apdovanoti. Vienas jų atsisveikindamas ir spaus
damas man kairę pridūrė, kad, girdi, vasarą gal dar pasi
matysime, gal atplauksime baidarėmis. — Lauksime.

Išvykstantį „Varpą“ išlydėti į Kaimo geležinkelio stotį 
taip pat susirinko minios žmonių su gėlėmis ir dovanomis. 
Čia drauge su garvežio triukšmu pynėsi atsisveikinimo žo
džiai, valiavimas, ašaros ir ilgesys... Galingai nuaidėjus 
Tautos Himno garsams, paskutiniam „Varpo“ chorą išlydin- 
čios minios, geriau pasakius, visos Lietuvos atsisveikinimui 

— sujudėjo traukinys ir mums taip brangius svečius išvežė 
į mylimą, o drauge ir tolimą šalį...

Man, pasilikusiam perone ir žvelgiančiam į tolstantį 
traukinį, kažkas suspaudė širdį... ir lūpos nejučiom su
kuždėjo Laisvės varpe įrašytus žodžius... Alius Z.

BROLIAI TUNTININKAI IR VIETININKAI!
Ar jau paraginote, kad kiekvienas j. sk. drau

govės bent 1 pareigonis, skautų — bent 3, vyčių, 
jūrų sk., gaisrininkų — dar daugiau gautų ir 
skaitytų 1939 metais „Skautybę“?
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MUDVI KELIAUJAME.
(Tęsinys iš 36 psl.).

žemę įlindusiais stogais. Pakelėse kry
žiai. Pradėjom juos skaičiuoti, bet nebai
gėm. Tiek daug tų rymančių smūtkelių. 
Gi žmonių visai mažai tesutinkam, ir mū
sų kuprinėmis gėrisi tik pririštos karvės 
ilgais, negražiais ragais. Miškely bur
kuoja laukinis karvelis, ir kuvikas prašo 
lietaus. Dievas, atrodo, kuviko prašymą 
patenkins, nes ėmė rankiotis debesiūkščiai.

— Kažin, kiek kelio nuėjom? — diplo
matiškai užsimenu aš ir darau kuo abe
jingiausią veido išraišką, nors širdy bai
siausiai trokštu, kad palaimintasis Rubi
kių ežeras būtų už pirmo kalnelio.

— Na, pusę nuėjom, bet nedaugiau. 
Kiek mes čia tėjom, — galvoja Rame, 
spartindama žingsnį prieš kalnelį. Ir stai
ga! ... Prieš mūsų akis išsitiesia ežeras, 
didelis, platus, melsvas ežeras, žalsvomis 
saliukėmis.

— Rubikiai??
— Rubikiai!!
Šio džiugaus fakto akyvaizdoje suka

me iš kelio, sėdame po dideliais medžiais 
ant akmens. Kuprinėje užčiuopiame citri
nas ir tuoj jas išsitraukiame.

— Rame, juk citrinas reikėjo autobuse 
suvalgyti!

— Kvač! Rubikių ežeras mane daugiau 
jaudina, kaip benzinas.

Citrinų žieves paslepiame po akmeniu. 
Kokios mes tvarkingos!

— Granito paminklas žuvusioms dėl 
Rubikių ežero! — iškilmingai atsisveikino 
Rame. Kelias be galo vingiuojasi ir, ro
dos, niekados nepasieks ežero, todėl eina
me į pirmą trobelę pasiklausti.

(b. d.). Vita.

ELENUTĖ IR KREPŠINIO 
RUNGTYNĖS.

(Tęsinys iš 33 psl.).
— Dėkui, — atsakė Polė, — gal, dar 

susitiksime.
Ir staiga sušukusi „Einu telefonuoti“, 

pabėgo.
Mergaitėms pasidarė nesmagu. Jos ne

norėjo, kad apie jas blogai pagalvotų, ir 
jos papasakojo marijampolietėms apie 
Elenutę.

— Kodėl anksčiau nepasakėte? — pa
klausė jų kapitonė draugiškai. — Būtume 
taip nesiautusios.

Tada grįžo Polė, ir jos akys žibėjo.
— Skambinau į ligoninę, — pranešė ji 

draugėms. — Sesutė tuojau pranešė Ele- 
nutei ir grįžusi man pasakė, kad ligonis 
be galo nudžiugo. Tuojau pasakiusi, kad 
galėsianti ramiai pamiegoti.

— Ar viskas bus tvarkoj? — paklausė 
mergaitės.

Bet Polė nieko neatsakė, tik ranka už
dengė akis: komanda žaidė labai įtemptai.

P. P.

Ž AIDIMAI

KEPURIŲ MEDŽIOKLĖ.
Skautai sustoja dviem linijom, tarp ku

rių paliekamas didokas tarpas (pareina 
nuo skautų amžiaus). Tarpo vidury yra 
vienos linijos skautų veltukės, tarp kurių 
yra mažas tarpas. Žaidimą pradeda antros 
linijos pirmas skautas. Jis stengiasi įmesti 
mažą daiktą į prieš jį gulinčią veltukę. 
Jeigu tai pasiseka, prieš jį stovįs skautas 
sušunka „Mano“ ir bėga paimti daiktelį iš 
savo veltukės, tuo tarpu skautas, metęs 
daiktą, stengiasi jį pagauti. Daiktas palie
kamas tam, kuris laimėjo.

Žaidimą baigus, kiekviena linija su
skaito savo daiktus.

\ ARITMETIKA.
Dr-vė išrikiuota skiltimis. Skautėms 

išaiškinta, kad dešinės ir kairės rankos 
skaičiuojamos po vieną ir kad pirma rei
kia kelti dešines rankas, o paskui tiktai 
kairiąsias. Dr-kė stovi antrame kambario 
gale ir klausia klausimą, kurio atsakymas 
yra skaičius, pav.: „Kiek spalvų turi mū
sų vėliava?“ Tuojau pribėga kiekvienos 
skilties 3 pirmosios skautės, iškėlusios de
šiniąsias rankas. Nesuklydusios gauna taš
ką ir grįžta (sustoja už savo skilties skau
čių nugarų). Tada dr-kė vėl klausia, pav.: 
„Kiek kojų turi voras?“ Tuojau pribėga 
visos 6 skilties skautės, iškėlusios dešinią
sias rankas, o pirmosios 2 dar ir kairiąsias.

Laimi skiltis, gavusi daugiausia taškų.

ŠIAURĖS RAJONO SKAUTAMS.
Per buvusią tautinės skaučių stovyklos 

Šiaurės rajono viršininkę skautėms Kalė
dų pasveikinimus atsiuntė iš Naujosios 
Zelandijos p. Sydney Lusk ir iš Australi
jos p. Mayant Abbott.

Norėdamos skautės kokia proga ir jas 
pasveikinti, rašykite šiais adresais: 
p. Sydney Lusk. 159, Great South Rd.

Auckland.
NAUJOJI ZELANDIJA

• p. Mayant Abbott. Perth.
Western Australia.

AUSTRALIJA

15 METŲ SUKAKTYS.
Š. m. vasario mėn. 11 d. Kauno 

Aušros tunto II D. L. K. Algirdo dr-vė 
mini 15 metų sukakti.

Į minėjimą kviečiami atsilankyti 
visi buvę draugovės nariai.

Taip pat kviečiami ir Kauno rajo
no skautai-ės.

Minėjimas įvyks Aušros Bern. gimn. 
salėje (Laisvės ai. 55).

Pradžia 17 vai.
Dr-vės vadi ja.

rKHYGU\
^LEfįTY/tELĖ^ -i

----- NAUJOSKNYGOS. -----

POEZIJA.
Kazys Inčiūra. BALTIEJI RAITELIAI. 

Eilėraščiai. Šv. Kazimiero dr-jos leidinys. 
(723 nr.). 1938 m. 157 psl. Kaina Lt 3,—.

Labai dailiai šiuo leidiniu pasirodė 
autorius, jau pažįstamas poetas. Baltieji 
Raiteliai patiks jaunimui.

Antanas Miškinis. KETURI MIESTAI. 
6 poemos apie Lietuvą. Sakalo leidinys. 
1938 m. 157 psl. Kaina Lt 4,—.

A. Miškinis, gerai žinomas poetas, šioje 
knygoje apdainuoja išimtinai mūsų kraš
tą. Autorius atvira širdimi kalba apie: 
Išvaržytą savanorį, kaimo dukters, pate
kusios į miestą, dalią, Lietuvos laisvės ir 
kūrybos kelią, naujųjų gyvenimo viešpa
čių darbus tėvynės ir savo naudai ir skais
taus ateities miesto paveikslą.

Liudas Šakalinis. ŠIRDIS IR PLIENAS. 
Kariuomenės 20 metų sukakčiai skirtas 
karinių, patrij etinių ir šiaip eilėraščių rin
kinys. 112 psl. Lt 2,50. Sakalo leidinys.

Šiame rinkinyje autorius, laisvės kovų 
invalidas dim. kpt. L. Žukauskas, nuošir
džiais posmais apdainuoja mūsų savano
rių kelius, kariuomenės pirmūnus, gėrisi 
plieno paradu, atiduoda pagarbą Vyčiaus 
kavalieriams, kuria maršus įvairiems kar. 
pulkams.

Pora eilėraščių yra ir skautiško turi
nio: „Skautų lelija“, „Laimink, Aukščiau
sias“, kurių vieną spausdiname šiame nu
meryje.

Jonas Graičiūnas. IŽAS NEMUNE. 
Oficialaus optimizmo ir privataus pesimiz
mo lyrika. Spaudos Fondo leidinys. 96 
psl. Kaina Lt 3,—. Ši daili ir didelio for
mato knyga, ketvirtas autoriaus poezijos 
rinkinys, dedikuotas Amerikos lietuvių 
veikėjui knygnešiui Dr. A. L. Graičiūnui.

Antanas Rūkas. POSMAI. Lyrikos rin
kinys. Spaudos Fondo leidinys. 1938 m. 
160 psl. Kaina Lt 3,—. Viršelį piešė dail. 
B. Macutkevičius.

PADĖKA
Kaimo Aušros tunto I D. L. K. Kęstučio 
draugovės

ARŲ SKILČIAI.
Širdingai dėkojam už gautas Kalėdų 

šventėms dovanas, kurios mums suteikė 
daug džiaugsmo ir padėjo sveikti.

V-tos palatos berniukų vardu 
Juozas Šležas.

LINKSMAS K A IMI PIL n g
Sako, kad skruzdės darbščiausi padarai šiame pasaulyje. 

Bet vis dėlto jos turi pakankamai laiko atlankyti kiekvieną išky
lą ir stovyklą. * *

— Nori dantų šepetuką?
— Kokio didumo?
— Patį didžiausią ir geriausią — mūsų šeimoje dešimt 

žmonių.

Mokytoja duoda savo mokiniams po tris sagas ir sako:
— Šios sagos reiškia: gyvybė, laisvė ir laimė. Už savaitės at
nešite man sagas ir pakartosite, ką aš pasakiau.

Nustatytą dieną Jonas paduoda mokytojai dvi sagas ir sako:
— Aš atnešiau gyvybę ir laisvę, bet laimę mamytė prisiuvo prie 
mano švarko. * *

Mažasis Poviliukas: — Mamyte, mamyte, pelė įkrito į pieno 
kibirą.

Motina: — Kaip biauru! Ar tu ją išėmei?
Poviliukas: — Ne, mamyte, bet aš įmečiau katiną.

TURĖK DIEVĄ ŠIRDYJE IR ATMINK SAVO ŠŪKĮ BUDĖK!
„VILNIAUS“ spaustuvė Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4a. Telef. 2 07 26.
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