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-------------- SKAUTŲ AIDAS--------------

Lietuvos skautų Ir skaučių laikraštis Oficialus Lietuvos Skautų Sąjungos ergams

Redaktorius vyr. sktn. Antanas Sau I a i t i s Redakcijos ir administracijos adresas: KAUNAS,
leidėjas Lietuvos Skautų Sąjunga * Nepriklausomybės aikštė 4, telefonas 2 65 34

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

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

tam reikalui pašto ženklų. Suk galvą sk. rankraščius siųsti—psktn. R^dzinskui, Gimnazija, Joniškis, (Šiaulių ap.)
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Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d. Šiauliuose. į ii.; Eina du sykiu per mėnesį: 10 ir 25 d. d.
1939 (XVII) metai. Vasario mėn. 10 d. < r 3 (219) Nr.
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IS TARYBOS PIRMININKO 1939 M. ĮSAKYMŲ:
■ 1.19 Nr. 1 — Kauno skaučių Saulės tunto tuntininke patvir

tinta psktn. K. Akelaitienė.
■ 1.23 Nr. 2 — Kauno skaučių Saulės tuntui priskirti šie Kauno 

Neries skaučių tunto vienetai: Kun. Onos skč. dr-vė Kaune, III 
jaun. skč. dr-vė Kaune, VIII jaun. skč. dr-vė Vilijampolėje, II 
jaun. skč. ir skt. dr-vė Vilijampolėje ir IV jaun. skč. ir skt. dr-vė 
Naujuose Veršvuose.

■ 1.27 Nr. 4 — nustatyta tokia tuntų ir vietininkijų vadijų 
sudėtis: a) skautų tuntų ir vietininkijų: 1. tuntininkas, vietinin
kas, 2. tuntininko padėjėjas, 3. jaunesniųjų skautų skyriaus ve
dėjas, 4. skautų skyriaus vedėjas, 5. skautų vyčių skyriaus ve
dėjas, 6. jūrų skautų skyriaus vedėjas, 7. skautininkų vadas,

8. ūkio skyriaus'vedėjas ir 9. reikalų vedėjas; b) skaučių tuntų 
ir vietininkijų: 1. tuntininke, vietininkė, 2. tuntininkės padėjėja, 
3. jaunesniųjų skaučių skyriaus vedėja, 4. skaučių skyriaus ve
dėja, 5. vyresniųjų skaučių skyriaus vedėja, 6. vandens skaučių 
skyriaus vedėja, 7. skautininkių vadė, 8. ūkio skyriaus vedėja ir
9. reikalų vedėja. ' .

■ II.2. Nr. 5 — § 1: patvirtinti, brolijos vadui vyr. sktn. pik. 
J. Sarauskui pristačius, vyriausios brolijos vadijos nariai: 1. va
deiva — sktn. Itn. dr. Vladas Kviklys, 2. užsienių skyriaus ve
dėju — vyr. sktn. Kazys Laucius, 3. ūkio skyriaus vedėju •— 
psktn. pik. Itn. Evaldas Reichertas, 4. propagandos skyriaus ve
dėju — psktn. Jonas Dainauskas, 5. vadų lavinimo skyriaus ve
dėju — vyr. sktn. Antanas Saulaitis, 6. jaunesniųjų skautų sky
riaus vedėju — psktn. Jonas Vajega, 7. skautų skyriaus vedėju
— vyr. sktn. dr. Vytautas Čepas, 8. jūrų skautų skyriaus vedėju
— psktn. Algirdas Aglinskas, 9. skautų vyčių skyriaus vedėju — 
sktn. Matas Martinaitis.

Plotinam 1939 m. skautišką periodinę spaudą
PLATINIMO TALKA LIGI 1939. III. 1.

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

jaun. skautams-ėms Lt 2,75 ir neskautams Lt 5,—. Skautybės 
metinė prenumerata Lt 3,75; prenumeruojant kartu su Skautų 
Aidu Lt 3,—.

PRENUMERATORIAMS PRIEDAS.
Visi Skautų Aido prenumeratoriai gauna priedą — didelį 

kišeninį 1939 m. kalendorių (2 litų vertės).
PLATINIMO. TVARKA.

Prenumerata renkama pagal tam' tikras užsakymo knygu
tes. Jeigu atsiųstų knygučių pritrūksta, prašome pranešti admi- 

. nistracijai, kuri tuojau atsiųs daugiau.
PLATINIMO PABAIGA.

Platinimo vajus baigiamas 1939 m. kovo mėn. 1 d. Visi 
platintojai turi su administracija galutinai atsiskaityti ne vėliau, 
kaip ligi 1939 m. kovo mėn. 15 d., atsiųsdami likusias knygu
tes, šakneles ir paskutinius pinigus. Pageidaujama, kad pini
gai būtų siunčiami administracijai tuojau juos gavus iš prenu
meratorių. Pinigus siunčiant prašome būtinai žymėti už ką siun
čiama, t. y., už Skautų Aidą ar Skautybę ir už kuriuos prenu
meratos numerius.

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

prenumeratų, vienuoliktą prenumeratą gauna nemokamai. Iš
platinęs 5 prenumeratas, 6 prenumeratą gauna primokėjęs pusę 
prenumeratos kainos.

U. Paskiriems platintojams už surinktas Skau
tų Aido prenumeratas bus duodamos konkurso keliu vertingos 
daiktinės dovanos žemiau išdėstytomis sąlygomis:

a) daiktinės dovanos duodamos tik už Skautų Aido pre
numeratas po 4 ir 5 litus. Jaunesniųjų skautų, primokamos ir 
nemokamos prenumeratos į konkursą neužskaitomos;

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

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

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

e) daugiausia prenumeratų surinkusiems platintojams bus 
skiriamos šios dovanos: 1) rašomoji mašinėlė „Continental“, 325

litų vertės; 2) foto aparatas „Nettar“ 6x9 formato su 1:4,5 stip
rumo, „Pelma“ užraktu, „Zeiss-Ikon“ firmos, Lt 140 vertės; 3) 
„Vilniaus“ spaustuvės savininko, p. J. Atkočiūno, skirta dovana 
100 litų grynais pinigais; 4) dvivietė baidarė 95 litų vertės; 5) 
angliška palapinė „Brighton“, 75 litų vertės; 6) rankinis laikro
dis, 60 litų vertės; 7) angliška palapinė „EEen“, Lt 40; 8) angliš
ka palapinė „EEen“, Lt 37; 9) skautiškų knygų už 35 Lt; 10) 
skautiškų knygų už 32 Lt; 11) skautiškų knygų už 30 Lt; 12)
skautiškų knygų už 28 Lt; 13) skautiškų knygų už 26 Lt; 14)
skautiškų knygų už 23 Lt; 15) skautiškų knygų už 20 Lt; 16)
skautiškų knygų už 18 Lt; 17) draugovės vaistinėlė, 15 Lt; 18)
skautiškų knygų už 15 Lt; 19) pačiūžos, 14 Lt; 20) skautiškų 
knygų už 13 Lt; 21) kariška kuprinė, 12 Lt; 22) kariška kuprinė 
ir Skiltininkų vadovėlis; 23) kariška kuprinė ir Skautybė ber
niukams; 24) skautiškų knygų už 10 Lt; 25) kuprinė ir „Vado 
pašėke“; 26) skautiškų knygų už 9 Lt; 27) skautiškų knygų už 
8 Lt; 28) skautiškų knygų už 7 Lt; 29) skautiškų knygų už 6 Lt; 
30) knyga Skautybė Mergaitėms ir 31) knyga Skautybė Berniu
kams.

Iš viso trisdešimt viena dovana, už 1.300 Lt.
III. Be to, 10 platintojų, surinkusių daugiausia prenumera

tų, bus paskelbti Skautų Aide ir įdėtos jų fotografijos.
DRAUGOVIŲ GARBĖS KONKURSAS.

I. Platinimo talkoje pasižymėjusios draugovės (turinčios ne 
mažiau, kaip 14 narių) taip pat bus pagerbtos. Tos draugovės, 
kurių narių didžiausias procentas užsiprenumeruos Skautų Aidą, 
gaus specialę dovaną — draugovės gyvenimo knygą — albumą, 
su Šefo, brolijos vado ar seserijos vadės įrašais. Tos draugovės, 
kurių narių skaičius 100% prenumeruos Skautų Aidą, gaus 
A T,BUMĄ SU ŠEFO ĮRAŠU, o kurios prenumeruos ne mažiau 
75%, gaus su brolijos vado ar seserijos vadės įrašu.

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

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

SKAUTIŠKOS SPAUDOS ADMINISTRACIJA.
Kaunas, Nepriklausomybės a. 4.
Telef. 2 65 34.

Viršelis — dail. B. Macutkevičiaus, virš, fotografija — vyr. sktn. K. Lauciaus.
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Tautos Vadas «Pie Vasario 16 d.

J. E. RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Nebūtumėm šiandien nepriklauso
mi, jeigu aušrininkai, varpininkai ir 
kiti, paskum jų pėdomis ėjusieji, 
nebūtų pažadinę mūsų apmirusios 
tautos. (158)

*
Jei mūsų kariai nebūtų apsaugoję 

Lietuvos, tai nebūtume turėję nei sa
vo mokyklų, nei savo įvairių kultū
ros įstaigų, būtume tebevargę. (48) 

*
Garsingą V. Tarybos žodį galėjo 

išgirsti tik atgijusi lietuvių sąmonė, 
tik susipratę ir paklusnūs Tėvynei 
vaikai savanoriai, jos šaukiami, ga
lėjo ryžtis ginklu vaduoti ją iš ne- 
laisv-ės.

*
Reiškiame pagarbos netolimai mū

sų praeičiai, pramynusiai kelią tam 
šulniam mūsų krašto laisvės žygiui.

*
Dar labiau lenkiamės žila j ai Lie

tuvos senovei, kad jos vadai, didieji 
kunigaikščiai, yra palikę mums di
dingos valstybės tradicijų.

*
Mūsų senovės paveikslas sunkiau

siu metu drąsino Daukantą, Basana
vičių, Kudirką ir kitus tautos žadin
tojus gaivinti viltį, kad Lietuva 
atgis.

*
Iš senų senovės, per kartų kartas, 

esame paveldėję seniausią kalbą, 
kuria kalbėjo Mindaugas, Gedimi
nas, Kęstutis ir kiti mūsų didieji 
Lietuvos kūrėjai.

*
Praeities dvasia mus atgaivino, o 

dabartis — mūsų rūpestingas darbas, 
mūsų mokėjimas valdytis ir tvarky
tis — duos reikalingos pajėgos.

*
Ta pati praeitis rodo, kaip lengva 

yra prarasti tautos laisvė ir kaip 
sunku ji atgauti. Kiekviena 16 va
sario diena turi mums tatai priminti. 
Šią tiesą žinodami, mes mokėsime 
branginti nepriklausomą Lietuvą.

MŪSŲ ŠEFO MINTYS APIE SKAUTYBŲ: SKAUTŲ ŠŪKIS DIEVUI, TĖVYNEI IR • 59 ■■
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Mūsų jėgos ir širdys— 
Lietuvai tėvynei

(Vasario mėn. 16 d. minint).

Vasario mėn. 16 d. visų lietuvių veidai 
pasipuošia skaisčia šypsena, o jų namai 
trispalvėmis vėliavomis. Tai yra džiaugs
mo diena, kurioje mūsų tėvynei Lietuvai, 
ilgus amžius vergavusiai, išaušo laisvės 
rytas. Jau dvidešimt su viršum metų Lie
tuva džiaugiasi savo nepriklausomybe. Per 
tą laiką ji, pakilusi iš griuvėsių, įvairiose 
srityse padarė milžinišką pažangą ir įstojo 
į kultūringųjų pasaulio valstybių tarpą.

Tačiau vien džiaugtis laisve ir pasiek
tais laimėjimais būtų per daug neatsargu 
ir nerimta. Mums laisvė nenukrito iš 
dangaus, jos niekas mums nedovanojo 
kiškio pyragu: jai iškovoti reikėjo labai 
daug laiko, darbo ir kraujo.

Lietuvos istorija yra kruvinų kovų dėl 
gyvybės istorija, Lietuvos išeitas kelias 
buvo gilių kančių kelias. Sunku rasti tau
tą, kuri būtų tiek daug kentėjusi, kaip 
lietuvių tauta. Ji daug kartų buvo pa
statyta prieš klausimą: pergalėti ar žūti?

Vytautas Didysis ir kiti mūsų tautos 
vadai organizavo tautą kovoti už savo 
ateitį.

Vėliau Basanavičius, Kudirka, Mairo
nis ir kiti tautos vadai kėlė lietuvius iš 
tautinio miego ir ragino kovoti už savo 
garbę ir laisvę. AUŠROS spinduliai ir 

VARPO garsai atgaivino ir prikėlė Lie
tuvą. Kruvinas skausmas ir siaubingos 
Didžiojo karo audros išbudino lietuvių 
gaivalingą jėgą, pagimdžiusią savanorių, 
kurie karo laukuose paplūdo kraujo sro
vėmis ir iškovojo Lietuvai laisvę. Lietu
vos garbė, laisvė ir gyvybė buvo atpirk
ta brangia jų kraujo auka.

Prisikėlė jauna, nukankinta, žaizdota 
Lietuva. Lietuvių darbas ir prakaitas per 
21 metus apgydė jos žaizdas.

Vasario 16 d. turi būti ne tik džiaugs
mo, bet ir pasiryžimo diena.

Kokia dvasia vasario 16 d. turi minėti 
skautai? Kokią dovaną mes padovano
sime jaunai, 21 metų, jubiliatei Lietuvai, 
dainų ir rūtų kraštui, kur mūsų tėvų tė
velių kaulai ilsisi, kurios oru kvėpuoja
me? Atsakymą į šį klausimą duoda mūsų 
vėliavoje įrašytas šūkis:„ MŪSŲ JĖGOS, 
MŪSŲ ŠIRDYS LIETUVAI TĖVYNEI!“ 

Taip, mes, skautai, solenizantei Lietuvai 
turime atiduoti patys save. Kad ta dova
na būtų vertesnė, mes turime išugdyti sa
vyje gilią ir karštą tėvynės meilę, kurią 
prireikus nebijotume pašventinti savo 
krauju.

Kraštą ginti galima ne vien ginklu. Vie
ni ginklai nėra tikras tautos gyvybės lai
das. Ginklas supelėjusios ir išklypusios 
dvasios žmogaus rankose yra be vertės. 
Pirmiausia turime apginkluoti savo dvasią 
giliu garbės ir pareigos supratimu, drąsa, 
drausme ir gilia savo krašto meile. Mus 
gyvenimas pašaukė suvaidinti lietuvių 
tautos gyvenimo scenoje tėvynės mylėto
jų ir, prireikus, jos gynėjų roles, todėl 
turime šiai garbingai pareigai tinkamai pa
siruošti.

Mūsų tėvynės meilė turi reikštis ne 
vien žodžiais. Tik burnos didvyriai mėgs-

P r anas I nč i ūr a.

‘/ČaJUŽyątų. loajpas
(Vas. 16 d. proga).

Be kvapo jų kūnai
Užmigo čionai. —

Atskrido lakūnai,
Nurimo galiūnai,

Susiglaudė jųjų sparnai. —
Štai kapas sužėlęs,

Štai čia ant kalvos, 
Nuskintos, it gėlės, 
Pastiro jų vėlės

Ramiai sau po mūšio - kovos. — 
Į kovą jie ėjo

Pilni vis jėgų,
Tvirti — nedrebėjo,
Vargus nugalėjo,

Ir ilsis po mūšio vargų.
Sutrūko grandinės,

Sušvito garbė
Laimingos tėvynės,
Bet jųjų krūtinės

Jau ilsis atšalę grabe.
Jau ilsis, sapnuoja

Dvasia jų tyli, 
Tik siaudžia, linguoja 
Ir kaž-ką byloja

Palinkę jazminai žali.
Jurginai gražuoliai,

Čia — saulės šviesa . ..
Ir šypsosi toliai,
Ir krinta karoliai,

Ir žėri sidabro rasa . ..
Ir gėlės čia želia,

Raibi žolynai, *
Ir teikia mums galią,
Ir stiprina valią

Didvyrių šalti pelenai...
Ir kartais pakyla

Kalba jų garsi, 
Kai viskas nutyla, — 
Praamžius prabyla:

,,Mylėkite laisvę visi!" — 
Visi tegul girdi,

Ką kalba kapai:

ta saldžiai deklamuoti patriotizmą. Tau
tos gyvybė reikalauja iš mūsų ne žodžių, 
bet darbų! Padarę savo širdis negęstančiu 
tėvynės meilės aukuru, mes turime augti, 
stiprėti darbais. Tik darbai parodo mei
lės jėgą, tik darbais įgyjama gyvenimas ir 
garbė.

Ateitis priklausys tiems, kurie mokės 
rasti į ją tiesiausią kelią. O tai yra darbo, 
idealizmo, pasiaukojimo ir vienybės ke
lias. Šiuo keliu skautybė veda savo na
rius, tuo būdu stiprindama, cementuoda
ma Lietuvos Nepriklausomybė pamatus. 
Skautybė, būdama pilietybės mokykla, 
ugdo mumyse daug pilietinių dorybių: 
darbštumą, blaivumą, drąsumą, sąžinin
gumą, garbės ir pareigos supratimą ir kt. 
Visa tai yra brangūs vitaminai; reikalingi 
tautos ir valstybės gyvatai. Nes juk vi
siems aišku, kad Lietuva tegali augti 
aukštyn, o ne platyn. Tad kiekvienam

„Aukokite širdį,
Gyvybę ir mirtį,

Mylėkit tėvynę labai!" — 
Nebūkime lepūs! —

Štai kalba, aure,
Mums kaulai tie trapūs
Kasdien iš Anapus:

„Mes kritom už laisvę kare! — 
„Kovoj žūtbūtinėj

Su audra, tamsa,
Kad gimtų krūtinėj
Mūs' laisvei šaltiniai —

Ryžtumas, tvirtybė, drąsa !.. 
„Kad kiltų ir plauktų

Mūs' mintys laisvai, 
Kad mūsų netrauktų, 
Mūs' stoti nešauktų

Į Baisųjį Teismą dievai!.. 
„Kad būt pažabota

Ir mūs' širdyse
Tamsi, neribota,
Vis temdanti protą

Klastinga Atlanto dvasia !.." 
Jie guli atšalę

Grabe amžinai,
Bet sielą vis kelia
Ir rodo mums kelią

Didvyrių šalti pelenai...
Visi tegul bėga

Gaivintis čionai! —
Čia karžygiai miega, 
Čia semkime jėgą

Ir būkim kaip jie — milžinai! 
Sustiprinkim sielą 
Čia žodžiais maldų. —

Už tėviškę mielą 
Kęst vargą ir gėlą, 
Kovoti ir mirti saldu !..

lietuviui, o ypač mums, skautams, yra 
šventa pareiga stengtis pakelti savo tėvynę 
į tokias aukštumas, kad ji garbės ir galy
bės sparnais suplasnotų visame pasaulyje.

Kai krūtinėje dega karšta pradų ug
nis, žygius lydi tik laimėjimai. Kuriuos 
kelius pasirinks jaunimas, tais keliais nu
eis ir visa tauta. Į jaunimo rankas ati
duodamas tautos likimas. Jeigu visas 
skautiškasis Lietuvos jaunimas išugdy- 
sim savyje tėvynės meilę, kietesnę už plie
ną ir gražesnę už pavasarį, ir įrašysime 
savo širdyse šventą pasiryžimą dirbti ir 
budėti Lietuvos laisvės ir garbės sargy
boje, tada mes sudarysim stiprų ‘Lietuvos 
garbės ir galybės atramos vienetą.

Auk, stiprėk, Tėvyne! Tau mūsų jėgos 
ir širdys! Tavo garbė ir likimas bus švie
siausias švyturys visiems mūsų darbams.

Sktn. R. STANKŪNAS

■ ■ 60 • ARTIMUI YRA KILNIŲ KILNIAUSIAS, O APLINKUMA, SU KURIA JIEMS TENKA
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J, E. Respublikos Prezidento, Skautų Sąjungos Šefo 
aktai

Nr. 1655.
Remdamasis Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 

(str. 10) ir Švietimo Ministro teikimu (1938 metų 
gruodžio mėn. 10 d. Nr. 29811), skiriu nuo 1938 metų 
lapkričio mėn. 25 dienos trejiems metams Lietuvos 
Skautų Sąjungos Tarybos pirmininku vyresnįjį skau
tininką Jurgį Alekną ir tvirtinu tam pat laikui jos 
Pirmi jos nariais dr. Dovą Zaunių, skautininką dr. 
Antaną Jušką, vyresniąją skautininką Vladislovą 
Arminaitę ir vyresnįjį skautininką Kazį Palčiauską.

Kaunas, 1938 metų gruodžio mėn. 13 d.
A. SMETONA, 

Respublikos Prezidentas.
J. T O N KŪ N AS, 
Švietimo Ministras.

Nr. 1/22.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10, 

57, 67 ir 69 str. str., tvirtinu Sąjungos Vadų Suvažia- 
' vimo 1938 m. lapkričio mėn. 1 d. išrinktus Vyriausio 

Garbės Teismo narius:
1. vyresnįjį skautininką generalinio štabo pul

kininką leitenantą Steponą ŽUKAITI,
2. vyresnįjį skautininką Kazimierą UBEIKĄ,
3. vyresniąją skautininką Madeleinę AVIETĖ- 

NAITĘ.
Kaunas, 1939 m. sausio mėn. 5 d.

, A. SMETONA,
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 

Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.
Vyr. sktn. J. ALEKNA, 

Tarybos Pirmininkas.
Nr. 2/19.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10, 
72 ir 73 str. str., iš Sąjungos Vadų Suvažiavimo 1938 
m. lapkričio mėn. 1 d. išrinktų kandidatų Lietuvos 
Skautų Sąjungos Garbės Gynėju ir toliau skiriu vy
resnįjį skautininką pulkininką Miką KALMANTĄ.

Kaunas, 1939 m. sausio mėn. 5 d.
A. SMETONA, 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Vyr. sktn. J. ALEKNA, 
Tarybos Pirmininkas.

Nr. 3/21.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 

ir 29 str. str., Tarybos Pirmi jos š. m. sausio mėn. 3 d. 
nutarimu ir Tarybos Pirmininko pristatymu Brolijos

OFICIALIAS ŽINIOS
(Tęsinys iš 58 psl.).

§ 2: patvirtinti, seserijos vadei vyr. sktn. gyd. Ks. Žilins
kienei pristačius, vyriausios seserijos vadi jos nariai: 1. vadeive — 
vyr. sktn. Vladislava Arminaitė, 2. užsienių skyriaus vedėja — 
sktn. Magdalena Avietėnaitė, 3. ūkio skyriaus vedėja — sktn. 
Nina Grigaliūnienė, 4. propagandos skyriaus vedėja — sktn. Emi
lija Sevelinskaitė, 5. vadovių lavinimo skyriaus vedėja — sktn. 
Elena Šernienė, 6. jaunesniųjų skaučių skyriaus vedėja — sktn. 
Marija Milvidaitė, 7. skaučių skyriaus vedėja — vyr. sktn. Mag
dalena Barniškaitė, 8. vyresniųjų skaučių skyriaus vedėja — sktn. 
Sofija Steponaitienė, 9. vandens skaučių skyriaus vedėja — psktn. 
Koletą Chmieliauskaitė.

Vadų Sueigos išrinktą kandidatą vyresnįjį skautinin
ką pulkininką Juozą BARAUSKĄ ir toliau skiriu 
Skautų Brolijos Vadu.

Kaunas, 1939 m. sausio mėn. 5 d.
A. SMETONA, 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Vyr. sktn. J. ALEKNA, 
Tarybos Pirmininkas.

Nr. 4/20.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 

ir 29 str. str., Tarybos Pirmi jos š. m. sausio mėn. 3 d. 
nutarimu ir Tarybos Pirmininko pristatymu Seserijos 
Vadovių Sueigos išrinktą kandidatę vyresniąją skau
tininką gydytoją Ksaverą ŽILINSKIENĘ ir toliau 
skiriu Skaučių Seserijos Vade.

Kaunas, 1939 m. sausio mėn. 5 d.
A. SMETONA, 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Vyr. sktn. J. ALEKN A, 
Tarybos Pirmininkas.

Nr. 18/5.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10, 

72 ir 73 str. str., iš Brolijos Vadų Sueigos 1938 m. 
lapkričio mėn. 1 d. išrinktų kandidatų Brolijos Gar
bės Gynėju ir toliau skiriu vyresnįjį skautininką 
Alfonsą GABRĖNĄ.

Kaunas, 1939 m. sausio mėn. 5 d.
A. SMETONA, 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, ' 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Vyr. sktn. J. ALEKNA, 
Tarybos Pirmininkas.

Nr. 17/6.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10, 

72 ir 73 str. str., iš Seserijos Vadovių Sueigos 1938 
m. lapkričio mėn. 1 d. išrinktų kandidačių Seserijos 
Garbės Gynėja skiriu skautininką Apoloniją SEN- 
BERGIENĘ.

Kaunas, 1939 m. sausio mėn. 5 d.
A. SMETONA, 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Vyr. sktn. J. ALEKNA, 
Tarybos Pirmininkas.

§ 3: Sudarius naujas vyriausias brolijos ir seserijos vadijas, 
buvusios vyriausios brolijos ir seserijos vadijos nustoja eiti pa
reigas. ‘

Buvusiems vyriausių brolijos ir seserijos vadijų nariams už 
eitas pareigas pareikšta padėka.

IŠ SESERIJOS VADĖS 1939 M. ĮSAKYMŲ:
* 1.18 Nr. 2 — Telšių skaučių tunto tūntininkės pavaduotoja 

patvirtinta psktn. Julija Mažylienė.
IŠ BROLIJOS VADO 1939 M. ĮSAKYMŲ:

* 1.9 Nr. 1 — Šiaulių skautų tunto tuntininko padėjėju patvir
tintas sk. vyt. Ant. Ankudavičius.

* 1.10 Nr. 2 — § 2: psktn. J. Aleksai (buv. Utenos skautų tunto 
tuntininkui), už nuoširdų Utenos skautų tunto vadovavimą, pa
reikšta skautiška padėka. § 3: Utenos skautų tunto tuntininku 
paskirtas skautas Vac. Smolenskas.

SUSIDURTI, LABAI ĮVAIRI IR DAŽNAI NEPATOGI. ŽMONĖS DAR TOLI NUO TO • 61 ■■
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Šeštadienis. IL 4.
Turime savaitę atostogų. Tai netikė

tas dalykas! Tiesa, jau seniai klasėje suo
lai vis labiau ir labiau tuštėjo, bet kaž
kaip negalėjai tikėti, kad atleis. Bet 
šiandien per pamokas atsilankė ponas di
rektorius su kažkokiu aukštu ponu ir su
rašė ligonių skaičių. Per pertrauką jau 
visos žinojo, kad greičiausiai atleis, bet 
niekas nespėjo, kad atleis visai savaitei.

Tur būt, nebuvo nė vienos, kuri nesi
džiaugtų. Tik bus riestai, jei teks vasa
rą ilgiau dirbti. Bet iki tol dar daug 
laiko!

Aš pasiryžusi šią savaitę kuo geriausiai 
išnaudoti: čiuožti, skaityti, ruoštis, na, ir 
gerai išsimiegoti. Mūsų namuose dar, 
ačiū Dievui, niekas neserga. Gal, nesu- 
sirgsiu ir aš. Bus puikios atostogos!

Tiesa, ryt po pamaldų draugininke 
kvietė mus, skiltininkes ir paskiltininkes, 
užeiti į jos butą; turinti svarbų pranešimą. 
Kažin, kas ten svarbaus. Gal, nori 16 va
sario proga pakelti ką nors į aukštesnį 
laipsnį? Bet tą galėtų atlikti pasitarusi 
su adjutante. Pagaliau, pamatysim.

O dabar dar paskaitysiu romaną ir 
miegosiu. Kaip miegosiu!

Sekmadienis. II. 5.
Jau sekmadienis praėjo. Jis buvo ki

toks, kaip kad maniau. Viską pakeitė su
eiga pas Elenutę. Nuo jos aprašymo ir 
pradėsiu.

Kaip susitarusios, po pamaldų užėjo
me pas Elenutę, nes gimnazijoje nebega
lėjome rinktis. Radome ją rimtai nusi
teikusią. Pradėjo sakyti kažką panašų į 
pamokslą, ir mes stengėmės atspėti, ko ji 
nori. Paaiškėjo: visur siaučiąs gripas, vie
nur serga tėvai, kitur vaikai. Ypač ne
turtingųjų šeimose susidarė sunkios sąly
gos, nes nebėra kam sergančiųjų pava
duoti. Taigi, Elenutė mus klausė, ar ne- 
sutiktumėm eiti į tokius namus ir atlikti 
savo pareigą artimiesiems. Reikia prisi
pažinti, kad iš pradžių, nustebusios, tylė
jome. Paskui Stefutė sušuko, vi
sa išraudusi: „Aš eisiu“, ir mes pabudo
me, kaip iš miego. „Aš taip pat eisiu“, pa
sakė Elenutė, ir „Aš eisiu“ pasakiau aš. 
Iš likusių sesučių dvi sakėsi esančios ne 
visai sveikos, o Kazė nuleido akis ir pa
sakė. „Manęs mamytė neleis: ji taip bijo 
ligų!“ Tik tada mes atsiminėme, kad ir 
mums tėvai gali neleisti įvykdyti savo 
sumanymą. Pradėjome tartis, kas daryti 
ir nutarėme Elenutei pranešti apie rezul
tatus. Mat, Elenutei tėvai jau leido, tik 
lieka išaiškinti, kur ji eis.

Parbėgau namo ir papasakojau mamy
tei viską. Ir ji man leido! Pabučiavo ir 
pasakė: „Atlik savo pareigą, o aš tau pa
dėsiu“. Paskui drauge su manimi nuėjo 
į mano kambarį ir išrinko man šiltą rau
doną suknelę, kurios jau kurį laiką ne
benešiojau. Pažadėjo ją šiek tiek prapla
tinti, pataisyti; paskui atnešė man savo 
žiurstą — panašų į suknelę, — skarelę ir 
davė penkis litus. „Be cento neapsieisi“. 
Ji visuomet apie viską pagalvoja!

Popietis praėjo savotiškoj nuotaikoj. 
Ruošiausi kaip į kelionę. Net į čiuožyk
lą nebenuėjau. Kadangi man greičiausiai 
teks pavaduoti sergančią motiną, stengiau
si pakartoti, ką galėjau rasti apie ligas ir 
vaikų auklėjimą. Atrodo, kad nieko ne
žinau.

Po to sutvarkiau savo spintą, sudėjau 
knygas ir, pavakarieniavusi, nutariau 
anksti gulti, kad ryt būčiau tvirtesnė. Tat 
ir baigiu rašyti savo dienoraštį.

Pirmadienis. II. 6.
Esu labai pavargusi, ne tiek nuo dar

bo, kiek nuo įspūdžių. Vargšai žmonės, 
kaip jiems sunku gyventi! Turi vieną 
kambarėlį ir virtuvę, bet koks ten oras! 
Ir ką padarysi: niekur nėra langelio, per 
palangės plyšius varva vanduo, iš virtu
vės veržiasi įvairiausi kvapai. Bet papa
sakosiu viską iš eilės.

Rytą, prieš aštuonias, Elenutė man 
paskambino, kad turiu eiti į Durpių g-vę 
65, pas Žvirblius. Serganti motina, vyras 
esąs namų sargas, dukrelė — ketvertų 
metų — esanti sveika. Elenutė eisianti į 
darželį pavaduoti dvi susirgusias padėjė
jas, o Stefutė, kuriai tėvai pagaliau leido 
„patenkinti savo kapryzą“ — jos mamytė 
labai išdidi — aš jos bijau — slaugysianti 
sergančią fabriko darbininkę.

Taip ir nuėjau. Tiesa, mamytė dar da
vė man vaistų „Togai“ sergančiai ir... man, 
jei pajusčiau galvos skaudėjimą ar šiaip 
pradėčiau negaluoti.

Radau Žvirblienę slankiojančią po 
kambarį, į žmogų nepanašią. Pasisakiau 
ko atėjusi ir liepiau jai gulti. Nenorėjo 
klausyti, bet, pagaliau, įkalbėjau. Atsi
gulė į vienintelę lovą — tiesa, virtuvėje 
dar yra kažkas panašaus į kušetę, joje 
miegąs Žvirblis — užsidengė milžiniška 
pūkine — kraitis iš namų — ir ėmė sekti, 
ką darau. Pastebėjau, kad ji neturėjo 
naktinių marškinių, bet atsigulė su die
niniais be rankovių. Kažin, ar gerai...

Mažoji Anieliukė visą laiką nustebusi 
žiūrėjo į mane, bet nerėkė. Kai motina 
būdavo sveika, ji eidavo į darželį, bet 
paskutiniu laiku, žinoma, pasilikdavo na
mie. Mat, tėvas, be sargo pareigų, dar turįs 
kioską. Ten jį pavaduodavusi žmona, bet 
jai susirgus, jam darbas labai pasunkėjęs. 
Nėra ir kalbos apie tai, kad jis galėtų du 
kartu per dieną eiti į darželį.

Paklausiau mergytės, ar ji norėtų eiti 
į darželį; atsakė norinti. Tada, visą laiką 
kažką pasakodama, nuprausiau vaiką — 
ryt rytą pasiimsiu naują gabalą muilo ir 
frotė skudurėlį — sušukavau (motina ir 
dukrelė naudojasi tom pačiom šukom), ap
tvarkiau ir nuvedžiau į darželį. Kelyje 
mergytė man jau šį tą pasakojo ir buvo 
visai draugiška.

Grįžusi ėmiau tvarkyti kambarius — 
ką sakau, kambarį, juk tebuvo tas vienas. 
Ir visą laiką Žvirblienė į mane žiūrėjo, 
kartodama tuos pačius žodžius: „Kam 
vargstate be reikalo. Tamsta juk nepra
tusi tokių darbų dirbti“, ir man buvo kaž
kodėl pikta dėl tų žodžių.

Šiaip taip apsitvarkiau ir pakūriau 
plytą. Sušildžiau vandens, nunešiau li
gonei nusiprausti. Labai nustebo, bet nu
siprausė. Ir šukas padaviau, o paskui 
patariau užsivilkti bliūzele, kad ji, atsi- 

klojusi, nesušaltų. Daviau vaistų ir pa
klausiau, ką reikėtų pietum.

— Ar virsite? Tai jau per daug, — 
pasakė ji. — Vyras pareis, pavalgys duo
nos su arbata, man nereikia, o mergaitė 
daržely gaus. Tada atsiminiau mamytės 
penkis litus ir išėjau mėsos buljonui. Su
galvojau virti dviem dienom, o jai pada
ryti ryžių košės vietoje mėsos.

Parėjusi su mėsa, uždariau kambario 
duris, kad per koridorių išvėdinčiau virtu
vę, o paskui kambarį.

Niekad diena taip greit nepraeidavo, 
kaip ši diena. Laikrodis jau rodo dešimtą, 
ir mamytė, įkišusi galvą pro mano du
ris, paklausė, ar dar nesirengiu eiti gulti. 
Taip, reiks gulti, nors ir nebaigiau rašyti. 
Ryt taip pat diena.

Geroji mano mamytė, ji jau laukė ma
nęs pareinant. Tuojau liepė man persi
rengti, nuplauti rankas, o paskui mane 
prišėrė — vos galėjau pajudėti.

Dar noriu pasakyti, kad Elenutė man 
skambino ir klausė, kaip sekėsi. Sakiau, 
kad gerai. O ji tik atsiduso ir pasakė: 
„Kai susitiksime, papasakosiu tau apie 
darželį. Tu nė supratimo neturi, iš ko
kių namų vaikai ateina. Koks baisus 
auklėjimas! Keliais žodžiais visko nepa
sakysi“. Įdomu, ką ji patyrė.

Apie Stefutę nieko nežinau.

Antradienis. II. 7.
Šiandien esu labiau pavargusi kaip va

kar, nors visai gerai sekėsi. Žvirblienė 
net nudžiugo sulaukusi manęs. Nebe
draudė man tvarkytis, dėkojo už patar
navimus ir pasakojo šį tą iš savo gyve
nimo. Mačiau ir Žvirblį daugiau kaip 
vakar. Visai simpatiškas žmogus, tik su
vargęs. Nesistebėčiau, jei ir jis tame kios
ke susirgtų. O kiek jis uždirba per mėnesį? 
Apie 50—60 litų. Tai suma! Ir sė^ėk 
kasdien — net baisu pagalvoti. Mano 
kostiumėlis čiuožyklai kaštavo daugiau! 
Geriau nelyginti.

Rašau mažai apie save, nes noriu pa
rašyti, ką girdėjau užbėgusi pas Elenutę.

Kaip turiu džiaugtis, kad gimiau to
kioje laimingoje šeimoje! Niekad negir
džiu tėvelių barantis. Man tik dabar atė
jo į galvą, kad jie, gal būt, ne visuomet 
vienos nuomonės, bet aš to nejaučiu. O 
kaip yra kitur!

Elenutė pasakoja, kad vienas berniu
kas, nenorėdamas valgyti pieno sriubos, 
tain ėmęs keiktis, kad buvę baisu klausy
tis. O paskui net ranka nušlavęs lėkštę 
nuo stalo. Elgęsis — gėda pripažinti — 
kaip supykęs suaugęs žmogus. Kitas vai
kas pasakojęs vedėjai, kad tėvelis vakar 
girtas grįžęs namo ir mušęs jį ir motiną. 
Elenutė tiesiog pasibaisėjo. Dar daugiau 
ji man pasakojo, bet visko neatpasakosi.

Man tik kyla mintis, ar galima kaltin
ti vaikus, jei iš jų nieko gero neišeina. 
Jie, matyt, namie nieko geresnio nemato. 
Kokie tėvai, tokie ir vaikai...

Dar pora žodžių apie Stefutę. Jos li
gonė esanti senoka, bet nieko sau. Jau 
sveikstanti. Stefutė esanti labai laimin
ga ir galvojanti tapti slaugytoja, taip jai 
patikę prižiūrėti ligonę. Pažiūrėsime, ar ji 
už dviejų metų, baigdama gimnaziją, tą 
patį sakys. Bet aš džiaugiuosi, kad jai 
pasisekė.

(Tęsinys 84 psl.).
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Skyrių tvarko — stud, skautė R. Skipitytė.
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z

Miestelyje jau kelias savaites buvo neramu. 
Žmonės, negalėdami pamiršti ką tik pergyventų bai
sių laikų, nedrįso laisvai rodytis gatvėse. Žmogus 
vengė žmogaus, juo nepasitikėdamas. Ateitis buvo 
miglota, nieko gero, atrodė, nežadanti.

Bet vieną dieną mergaitė atsitiktinai vaikščiojo 
netoli turgavietės ir išgirdo žmones subėgant ir šau
kiant. Nubėgo ir teišgirdo kelis žodžius: „LIETUVA 
NEPRIKLAUSOMA! NEPRIKLAUSOMA! MES LAIS
VI!" Ir pamatė mergaitė žmones, kurie dar neseniai 
vienas kito vengė, apsikabinant ir bučiuojantis.

Tada mergaitės širdis pajuto, kad kažkas nepa
prasta įvyko. Kas, ji dar gerai negalėjo suprasti. Bet 
širdis jai ėmė kažkaip greitai plakti, ir akyse pasi
rodė ašaros. Jei žmonės bučiavo vienas kitą, nau
jiena tegalėjo būti gera. O prieš tai buvo taip daug 
negerumų, taip daug baisumų, kraujo, užmuštų žmo
nių, šaudymo...

Mergaitė tos dienos niekad negalėjo pamiršti. 
Tai buvo vienas iš brangių atsiminimų, kurie puošė 
jos gyvenimą. Ji laikė save laiminga, galėjusi da
lyvauti tokiame džiaugsmingame istoriniame įvy
kyje. Tai buvo pirmoji Nepriklausomybės šventė.

** *
Viešpaties globojamos ir ištikimų rankų veda

mos vėl susilaukėme didžiausios Tautos Šventės — 
VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS. Mūsų namai pasipuo
šę vėliavomis, skamba bažnyčių varpai, žmonės iš
kilmingi. Smagu švęsti. Bet ar mes kartais negal
vojame, kad švęsdamos padarome kažką gera, už ką 
Lietuva mums turėtų dėkoti? Ar neatrodo, kad mums 
šioje šventėje tenka svarbiausias vaidmuo? Pagal
vokime.

Ar neturėtume nusižeminusios savęs klausti, 
kas būtų su mumis ir mūsų kraštu, jei laiku nebūtų

KODĖL 1939 METAMS IR 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, bai

darę, palapinę ir daug kitų premijų;
— Koks bus Skautų Aidas 1939 m., kaip jį platinti ir kaip pre

mijas gauti — žiūr. Sk. A. 1938 m. 24 nr.

SKAUTŲ AIDĄ UŽSISAKYK TUOJAU!

SKAUČIŲ RAŠINIŲ KONKURSAS.
(Kartojame konkurso sąlygas iš Sk. Aido 1 nr. 9 psl. ir 2 nr. 38 psl.).

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 slapyvardą;

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 slapyvarde; 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.

atsiradę narsių kovotojų už nepriklausomybę? Pri
siminkime anuos laikus, jei ne iš savo atsiminimų 
kraičio, tai iš kitų pasakojimų.

Ar nepašoksta mūsų širdyse gailestis, kad kiti 
atliko žygdarbius, o mūsų tada nebuvo: mes niekuo 
negalėjome prisidėti. Bet ar žygdarbių laikas baig
tas? Ar kraštui nieko nebereikia? Ar mes dabar ne
bereikalingos?

Nudžiukime: kilniųjų žygių laikas nėra praėjęs. 
Jis prasidėjo žiloje senovėje ir vis tebesitęsia. Mes 
visos esame reikalingos, šiandien, tuojau. Tu, sese, 
gali prisidėti, sąžiningai eidama savo pareigas — aš, 
sąžiningai 'eidama savo. Skleisdama tarnavimo ir 
pasiaukojimo dvasią, gerbdama ir klausydama savo 
tėvų, uoliai eidama mokslus ir rimtai ruošdamasi 
gražiai ateičiai, keli savo krašto kultūrą ir padedi 
kurti laimingą gyvenimą.

Neatšalk savo pareigai Tėvynei. Atmink, kad 
nieko nėra liūdnesnio, kaip Tėvynės neturėti.

Esi skautė. Skautybė yra viena iš geriausių 
priemonių tarnauti savo kraštui. Širdingai pasinau
dok ta priemone.
OOOOOOOOOOOOOOOCXXOCOOCOOCOOOOOCOOOCOOOOOOCCOOOOOOOCOOOCOCQCOOOOOOOOOCOOOOOCOOOO

Vadove, skaityk „VADOVĘ“
Prenumerata metams 3 It.

Adresas: Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 4 Nr. 
„Vadovė“.

<xxx>ooccoooocx2ooococ2cococococooooccoooooooooooooocoooooooooooooooc>ooooooooooooo

TARPTAUTINĖ SKAUČIŲ STOVYKLA VENGRIJOJE.
Į šiais metais (liepos mėn. 25 d. — rugpiūčio mėn. 7 d.) 

įvyksiančią tarptautinę skaučių stovyklą Vengrijoje galima užsi
rašyti iki kovo mėn. 1 d.

Pinigus reikia atsiųsti iki kovo mėn. 20 d. Smulkesnių 
informacijų žiūrėti š. m. „Vadovės“ 1 nr.

NELENGVAS: MEILE TENKA ĮVEIKTI NEAPYKANTA. * NĖRA ŽMOGAUS, KURS • 63 ■■
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\Mjurbi (u>fUcdjuajn.Q.
(Pradžia Sk. A. 2 nr.).

Tas aišku, kad mes maudėmės Rubikių 
ežere. Ant kranto nestovėjo nei mama, 
nei teta, nei draugininke, nei skiltininkė. 
Ir niekas nesakė: — Mergaitės, lipkit į 
krantą, užtenka!

Tačiau, nežiūrint šių švelniųjų aplinky
bių, puikiai paplaukyti negalime. Prie 
kranto gražus smėlėtas dugnas, bet van
dens!.. Na, ir geriausiai norėdamas, nepri- 
gertum. Toliau staiga baisi gelmė, svar
biausiai labai juoda. Ji mums priminė 
smalą, pragarą ir velnius. Taigi, ten kojų 
nekišome.

Dangus jau baigia niauktis, ežero 
krantai nyksta rūkuose. Išlindo vėjas iš 
kažkurio kampo, ir bangos šniokšdamos 
ritasi viena per kitą, ko neužliedamos mū
sų galvų.

— Du-du-du-du, — grūmoja perkū
nas, už debesų sėdėdamas.

— Nieko, nieko! Nesijaudink! — atsa
ko jam dvi varliūkštės mergaitės, iškišu- 
sios galvas iš vandens.

Mums baisiai linksma, kad štai užeis 
lietus, ant mūsų nė vieno sauso siūlo ne
liks, o mama negalės bartis, kad ir labiau
siai norėtų — negalės.

— Štai kur kelionės esmė, — sako 
Kamė.

Tačiau nakvoti Rubikių ežere nepato
gu. Taigi lipame iš vandens. Ilgai tvarko
mos „tualetus“. Taip gera ant kranto sė
dėti ir „Nivea“ mozot rankas. O ežeras 
buvo sidabrinis, dangus švininiai melsvas, 
o mūsų ūpas auksinis.

—• Tris kart valio Rubikių ežeras! Tris 
kart valio tos protingos mergaitės, kurios 
jame maudėsi! — mes vėl trypiame ža
vingos Aukštaitijos keliūkštį. Greitai ir 
taip pat netikėtai, kaip Rubikių ežerą, to
lumoje pamatėme pylimą.

— Negi ten jau geležinkelis? — kraipo 
galvą Kamė.

— Mums sekasi, Kame! — nusprendžiu.
— Ne, ten negali būti geležinkelis, — 

Kamė nenori pasitikėti mūsų laime.
Pasirodo, ten buvo geležinkelis. Ir mes 

jaučiamės esančios jau Anykščiuose. Tik 
reikia susirasti stotį: „Šiaulius“. Čia ir 
pasirodė kelionės esmė ir prasmė. Kur 
žemėlapyje pažymėta „Šiauliai“, ten rea
lioje tikrovėje yra Rubikiai, o „Šiauliai“ 
atsirado ten, kur žemėlapyje nieko nebu
vo pažymėta.

Visa tai aiškinamės tamsioje ūkininkų 
priemenėje. Prieš mus mažutė, apskritutė 
aukštaitė, skarelę po smakru pasirišusi. 
Pro praviras duris troboje matyti daugiau 
žmonių.

— Kažin kur Šiauliai?
Plati šypsena.
— Na, panelytės, čia Šiauliai.

----Čia...! Tai kur stotis?
— Tai jau Jūs, panelytės, ją praėjot.
— Bet gi ten užrašyta „Rubikiai“?!
— Ot, ot, ten ir yra stotis. Rubikiuose 

stotis.

Mudvi su Kame susižvalgome. Na ir 
pasitikėk, kad geras, žemėlapiais. Tai dar 
ne viskas!

—■ Kada automatrica eina į Anykščius? 
— klausiam toliau. Ir pasirodė, kad auto
matrica tėjo 9 vai. vakaro ir tai ne Į 
Anykščius, o... iš Anykščių.

Taigi, Kamė ir Vita geria po du puo
dukus pieno, sukemša po pusę kepalo duo
nos, už tai užmoka 20 et. Na, ir duok, 
Dieve, kojas — Anykščiai toli (15 km).

— Nuo Rubikių ežero iki Anykščių va
žiuosim gelžkeliuku, — prisimenu mūsų 
žavingąjį, tikslingąjį kelionės maršrutą.

— Nuo Rubikių ežero iki Anykščių 
einam pėsčios, — atkerta Kamė.

Eiti gelžkeliuku — menas. Aštuonis 
žingsnius žengiam plačiai, plačiai, o du 
siaurai, siaurai.

Dangus nieko gero nežada. (Ne veltui 
debesis sapnavom). Per valandą oras at
šalo, lyg nė nebūta tos kaitros. Vėjas tar
šo plaukus, švilpia apie ausis ir greitai 
pradeda blaškyti lietaus lašus.

—• Zinai, visai gerai būtų megstukas, — 
atsidūsta Kamė.

— T-a-a-a-gi — dainuoju kuo liūd
niausia gaida.

O mūsų megstukai ilsisi giliai spintose 
paslėpti, idant mama galvotų, jog jie mūsų 
kuprinėse.

Mes brankiam rasą nuo katpėdžių ir 
viedrynų šalia gelžkelio atsiradusiame ta- 
kiuke. Batai šliuksi...

Bičionių stotyje po alyva, ant suolelio 
atsisėdusios, laimės ieškojom. Bet vėjas 
taršė šakas ir laimės rast negalėjom. Tik 
aš trilapį žiedą — nelaimę užtikau.

Nelaimė vis dėlto nebuvo didelė, nes, 
rods, taip neilgai paėjusios gelžkeliuku ir 
paskui vieškeliu pamatėme lomoje, mels
vame rūke Anykščių bažnyčios du 
bokštus.

— Po vargų ir kančių ateina džiaugs
mas ir nusiraminimas — mes vėl mokame 
filosofuoti, užkėlusios kojas ant lovos 
Anykščių viešbutyje. Mes jautėmės lai
mingos, kad galim sėdėti, kad niekur ne
reikia skubėti ir kad poilsis tikrai užpel
nytas.

Kambaryje lova su antklode, ant kurios 
išpaišytas visas artojas su arklu, vyšnia- 
va kanapa, staliukas apdengtas staltiesaite, 
šniūreliu išsiuvinėta, langai geltonom už- 
traukiamom užuolaidėlėm, kampe veidro
dis, kuriame jokiu būdu savo veido nepa
žinsi ir vidury bliūdas ant pintų kojų.

Vita guli kojas ant lovos užkėlusi, Ka
mės gi „lapos“ į vandenį panertos. Paskui 
jos ištraukiamos, apmozojamos jodu ir ap
klijuojamos pliastru, kaip seno dviračio 
ratai.

Pro langą nuo Anykščių turgavietės 
įskrenda Mūza, ir tuč tuojau kuriama ele
gija mano kažkur dingusiai skepetaitei.

'Jūhuizė.

Graži, lyg pasaka, jūružė, 
Kaip karalienė pasipuošus, 
Kartais kaip liūtas piktai ūžia, 
Viską sunaikint pasiruošus.

Jūružė keršto kupina, 
Tai, rodos, verkia, tai vaitoja, 
Tai vėl paniūrus, vėl liūdna, 
Tai vėl juokais nusikvatoja.

Bet vos tik ryto spinduliai 
Gražūs, malonūs pasirodo, 
Jūružę tilstant pamatai, 
Jūružei siausti nusibodo.

Vėl žaidžia ji su spinduliais, 
Vėl ramiai žiūri į mėlynę 
Ir vėl tyliausiais atdūsiais 
Niūniuoja amžių sutartinę.

Žvejų vaikai myli jos krantą, 
Myli bangas ir net audras. 
Jūružės dainą jie supranta, 
Supranta pasakas, maldas.

Rami, bet pilna paslapčių, 
Jūružė plauna mūsų šalį, 
Ir niekas jos gilių minčių 
Be jūs, draugai, atspėt negali.

„Dingo skepetaitė, 
„Dingo be žinios“ 
„Ieškom jos sukaitę“ 
„Dulkės nežinios“.

„Imu kepuraitę“,
„Dedu ant galvos“
„Dingo skepetaitė“, 
„Dingo be žinios“.

Na, ar ne šedevras? Beveik šalia vals
tybės premijuoto kūrinio gulėjęs.

Skepetaitę radau kišeniuje, o po šim
tametėmis liepomis, miesto sode, radome 
verslininkų klubą, kur turėjom pavaka
rieniauti. Ten buvo daug vyrų, daug bon- 
kų ir daug triukšmo. Mus nuvedė į ru
dai ir žaliai dažytomis sienomis kambarį, 
kur buvo susirinkusi visa Anykščių „grie
tinėlė“. Susėdę apie staliukus rimtais vei
dais dirbo rimtą darbą: gėrė arbatą, ir 
sprendė kažkokias problemas. Mums įėjus, 
kalbos, kaip po „ša“, nutilo. Mes rijom 
sosiskas, (apetitas buvo milžiniškas), o 
mielieji aukštaičiai vis siurbčiojo arbatėlę 
ir dabar jau pasakojosi anekdotus.

Kad rytojaus diena būtų aiškesnė, nu
ėjom dar į autobusų stotį, kuri beveik visa 
buvo girta (mat, Sekminių išvakarės). Ir 
ten nieko gero nelaimėjom: autobusai, 
kaip ir automatricos, mums nepalankūs.

Vakare posėdžiavo generalinis štabas: 
matavom žemėlapius, sudėjom, atėmėm, 
darėm planus. Mat, visai netikėtai iškilo 
problema: kur Puntukas? Pagal mūsų 
maršrutą Puntukas turėjo būti pakeliui į 
Kovarską, o pasirodo, jį velnias pametė 
visai kitur. Prakeiktas velnias! Būti 
Anykščiuose ir nematyti Puntuko — ne
galima. O ir į Kovarską žūt būt reikia 
pakliūti.

Vienuolikta valanda. Mirštam nuo mie
go! Labąnakt! Auuu.

Palaukit, dar geriam po stiklą Kruko 
limonado.

■ ■ 64 • NETARTŲ MEILĖS ŽODŽIO, BET JOS PRASMĖ VISOKIA. KOKIA ARTIMO MEILĖ, — NE
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Rūpinkis savo akimis
Sakoma, kad akys yra sielos veid

rodžiai, ir pei’ amžius poetai gėrėjosi 
jų grožiu. Ir mes žinome, kad gra
žios akys gali pakeisti šiaip niekuo ne
pasižyminčio veido išraišką ir padary
ti jį gražų.

Jei turėjai laimę gimti gražiom 
akim, turi pareigą rūpintis, kad išlai- 
kytumei jų grožį. Jei tavo akys šiaip 
sau „paprastos“, turi tuo pasitenkinti, 
bet pabrėžti jų gerąsias puses.

Visų pirma turi vengti bet kokio 
per didelio įtempimo. Skaityti blogo
je šviesoje arba vaikščioti be skrybė
lės žėrinčioje saulėje, nepaprastai 
kenksminga: tu ne tiktai įpranti pri
merkti akis — tai visai negražu — bet 
pradedi blogiau matyti.

Būdama pajūryje, visuomet turėtu
mei dėvėti akinius tamsiais stiklais. 
Nors saulė ten ne visuomet žėri, bet 
šviesa vis dėlto labai stipri ir vargina 
akis.

Jei tavo akys pavargo, gali mau
dyti jas sūriame vandenyje (arbatinis 
šaukštelis druskos, atskiestas 0,5 litro 
vandens). Sūrus vanduo labiausiai 
panašus į ašaras ir labai gaivina.

Turėdama ilgą laiką įtemptai žiū
rėti į vieną tašką — skaitydama arba 
sėdėdama teatre — retkarčiais nu
kreipk žvilgsnį į šalį, kad per daug ne- 
pavargtumei.

Kitą gerą receptą pasakysiu tau 
slaptai, nes gal ne visi tavo šeimos 
nariai jam pritars; labai sveika dažnai 
mirkčioti. Vaikai savaime daug daž
niau už mus mirkčioja, ir todėl jų akys 
visuomet blizga, yra drėgnesnės.

Jei tavo akys raudonos arba net 
skauda, eik pas gydytoją. Labai daž
nai siūlomi įvairūs tepalai ir vandenys, 
bet geriau nevartok jų, nepasitarusi 
su gydytoju. Dažnai akys nesveikos 
dėl mažakraujystės arba šiaip silpnos 
sveikatos. Tada reikia visais atžvil
giais sustiprėti, ir visi negalavimai sa
vaime išnyksta.

Rašydama arba skaitydama, sėdėk 
tiesiai, nepasilenkusi ir nesusikūpri
nusi, kaip klaustukas. Netrink akių 
pirštais, nes jie dažniausiai nepakan
kamai švarūs. Jei jau būtinai reikia, 
perbrauk per jas sulenktu pirštu — 
antru sąnariu — bet ne piršto galu. 
Jei gydytojas išrašė akinius, nešiok 
juos ir negalvok, kad jie kenkia tavo 
grožiui: raukšlės ir raukšlelės aplink 
akis daug negražesnės už akinius.

Akys labai jautrios ir turi būti kuo 
rūpestingiausiai prižiūrimos. Sunku 
aprašyti, ką jos reiškia mūsų gyvenime.

Mada, tiesa, kaip ir dažnai, labai 
negudri, turėti plonų ploniausius anta
kius, baigia nykti. Tiesą pasakius, pro
tingi žmonės tos mados niekad nesekė. 
Daugelio nuomone, pati gamta geriau
siai nusimano, kokie antakiai mums 
tinka ir jais mus apdovanoja. Joks 
pešimas negali su ja konkuruoti.

P. S.

VAIKŲ 
AUKLĖJIMAS

VISKAS TURI DVI PUSES.

Mamytė pasakoja tėveliui:

—- Jei būčiau žinojusi, kaip viskas iš
eis, niekad nebūčiau ėmusi vaikų su sa
vimi. Negali įsivaizduoti, kaip jie elgė
si! Atsimeni, kaip mes turėjome skubėti, 
kad laiku patektume į stotį, ir Petras vi
są kelią verkė, kad pamiršome paimti jo 
meškiuką. Vos tik sėdome į traukinį, kaip 
Jurgis ėmė skųstis: tai jam per karšta, 
tai per šalta, tai jis norėjo sėdėti šalia 
Petro ir pasiekęs savo, tuojau pradėjo 
peštis. Po to abu verkė, ir aš tiesiog ne
žinojau, ką daryti su jais.

Atvažiavus pas tetą Julę, vaikai taip 
pat blogai elgėsi. Petras nenorėjo ramiai 
sėdėti prie stalo ir pietauti, bet nuolat 
dairėsi. Ir kai dėdė pasiūlė palodyti 
mums savo ūkį, Jurgis nenorėjo pajudėti 
iš vietos. Žinoma, teta Julė *blogiausios 
nuomonės apie mūsų vaikus ir jų auk
lėjimą.

Ne, jie dabar visai nepavargę. Jie mie
gojo traukinyje grįždami ir nenori eiti 
gulti. Bet aš visai netekau jėgų ir ne
begaliu laikytis ant kojų.

Žinoma, šios dienos nelaimė turėjo 
rimtą pagrindą. Petrelis ir Jurgis nese
niai pradėjo lankyti vaikų darželį ir bu
vimas su kitais vaikais juos vis dėlto var
gina, nors jie daržely ir nieko ypatingo 
nedirba. Nauja aplinka taip pat padaro 
savo, ir šeštadienį vaikai gerokai pavargę.

Motina galvojo, kad vaikams būtų svei
ka ir smagu praleisti dieną kaime. Ji 
pasirinko šeštadienį. Bet penktadienį va
kare vaikai atsigulė išvargę ir šeštadienį 
rytą anksti pabudo. Jiems buvo iš anks
to daug papasakota apie dienos įvykius, ir 
jie susijaudinę lakstė iš pat ryto. Kada 
atėjo laikas keliauti, abu vaikai buvo iš
sieikvoję ir linkę ginčytis, skųstis ir verk

Petrelio ir Jurgio nuomonė:
—1 Štai, mano meškiukas! Gerasis meš

kiuke!
Kur mano kaladėlės? Ar nori žaisti 

su manim?
Mamytė kalta: kodėl ji taip skubėjo? 

Juk meškiukas norėjo važiuoti su mumis) 
kodėl Mamytė jo nepaėmė? Jis būtų pa
matęs antis, ir avis ir karves. Ir skubėti 
taip pat nebuvo reikalo, nes turėjome išti
sas valandas laukti stotyje. Jurgi, padėk 
man pastatyti pilį.

Ten buvo biaurus žmogus, kuris ne
leido man nešti pieno.

Jis sakė — mes pastatysime pilį ir tu
rėsime didelį mūšį, ir nušausime biaurųjį 
žmogų. Kur patranka? Jam sunku bus 
atsikelti, kai mes jį nudėsime.

Bet ne! Aš nesu pavargęs — ne, nė 
kiek — aš nenoriu eiti gulti, ir aš nenoriu 
maudytus, ir aš nieko nemyliu. Si diena 
buvo visai netikusi, ir man visai nesvar
bu, jei niekad nebevažiuosime pas tetą 
Julę. Man ten visai nepatiko. Aš visai 
nebuvau negeras: visi kiti buvo negeri. 
Tu užmynei ant mano arkliuko, ir jis ne- 
beatsigaus! Žiūrėk! Hu-hu-hu-hū!

ti. Todėl atrodė, kad viskas nesiseka.
Motina būtų išmintingai pasielgusi, ati

dėdama kelionę kitai dienai; arba, jei tai 
buvo negalima, palikdama berniukus lo
voje iki kelias minutes prieš išvykimo 
laiką. Berniukai būtų pusryčiavę lovoje 
ir ramiai ilsėjęsi. Išvada aiški: negalima 
tikėtis, kad vaikai patirs daug džiaugsmo 
ir gerai elgsis, jei jie nėra visiškai „tvar
koje“. Patyrimas mus ne kartą pamoko, 
kad pavargusių vaikų vieta yra lova, o 
ne svečiavimasis.

Taigi, prieš rengdamasi atlankyti savo 
draugus, pasirūpink, kad jaunesnieji tavo 
šeimos nariai būtų gerai pasilsėję ir vi
siškai sveiki. M.

VISI IŠMANOME, BET IR IŠMANYDAMI, NESTENGIAME JĄJA SEKTI. * DIEVO • 65 ■■
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SKAUTŲ BROLIJOS KRONIKOS 
KNYGA — ALBUMAS.

Kaip kiekviena skautų draugo
vė, kiekvienas tuntas ar vietinin- 
kija tvarko ir veda savo kronikos 
knygą — albumą, taip ir vyriau
sioje brolijos vadijoje, pradedant 
1936 metais, kada buvo įvykdytas 
s-gos reorganizavimas, vedama, 
žinoma, kaip turinio, taip ir for
mato atžvilgiu didesnė ir platesnė, 
skautų brolijos kronikos knyga ■— 
albumas.

Šioje knygoje aprašomas visas 
skautų brolijos veikimas. Kur ga
lima, stengiamasi jį atvaizduoti ne 
tik sausais faktų aprašymais, dia
gramomis bei statistikos duomeni
mis, bet ir nuotraukomis, nes jos 
yra, jei taip būtų galima išsireikš
ti, daug iškalbingesnės už visus 
aprašymus.

Iš kasmet gaunamų tuntininkų 
ir vietininkų vienetų sąrašų suda
roma vienetų ir skautų augimo 
statistika bei įvairios schemos. 
Knygoje aprašomi ne tik gražiai 
nuveikti mūsų darbai bei pasise
kimai, bet joje galima rasti kai ku
rių vietų, kurios byloja ir apie mū
sų, gal pasakyčiau, ,,nerangumą". 
Štai, vykdant pirmąjį brolijos su
rašymą, keli vienetai, kad ir para
ginami, vis dėlto, neprisiuntė rei
kiamų surašymo lapelių. Na, o 
pažvelgus į brolijos kronikos kny
gą — šių vienetų vardai paaiš
kėja.

Ar žinai...
— Hm, turiu draugovei užsakyti kam

pinį antspaudą, bet kur, kokį ir kaip—nie
ko nežinau, — kartą, pečius traukydamas, 
skundėsi draugininko padėjėjas savo tie
sioginiam viršininkui. Draugininkas, ži
noma, nusišypsojo, sudavė ranka savo pa
dėjėjui per petį ir tarė: — Na, tu man ir 
padėjėjas! Iki šiol dar nežinai, kur tas 
šuo pakastas. Nagi viskas taip paprasta, 
paimk Skautų Aidą, jį gerokai pavartyk 
ir surasi, — baigė draugininkas. Padėjė
jas, žinoma, tuojau pasiėmė Sk. Aidą, per
vertė vieną kartą, kitą, bet — nieko. — 
Tur būt primiršo, — gerokai atsikvėpęs, 
vos girdimai ištarė draugininko padėjėjas 
ir, užvertęs Skautų Aidą, nušluostė per 
kaktą sruvenantį prakaitą.

Kad panašiai nereikėtų vargti ir ki
tiems vadams bei paskiriems skautams, 
dar kartą norėčiau priminti, kad Skautų 
Aidą turėtų užsiprenumeruoti ne tik pa
skiri skautai, bet ir kiekviena draugovė

Dar daug įvairių ir įdomių da
lykėlių, daugeliui gal ir visiškai 
nežinomų, per tuos trejus metus 
pateko į brolijos kronikos knygos 
lapus, bet, apie tai gal bus progos 
pakalbėti kitą kartą.

Kadangi veik po kiekvieno ra
šinio seka ir atitinkama išvada, 
tai, manau, kad neapsieisime be 
jos ir šį kartą. Taigi, praėjusiais 
metais A. Panemunėje įvyko II-ji 
mūsų tautinė stovykla. Brolijos 
kronikos knygoje keliosdešimt la
pų paskirta taip pat ir šio istorinio 
įvykio įamžinimui. Be to, norima 
po vieną-kitą lapą paskirti ir at
skirų tuntų — stovyklinių rajonų 
aprašymui bei pavaizdavimui. Ir 
štai, priėjome prie pačios išvados 
— paskiri stovyklų viršininkai ■—- 
tuntininkai prašomi neatsisakyti 
prisiųsti po 3—4 stovyklines nuo
traukas ir galimai trumpesnius 
tautinėje stovykloje praleistų die
nų — gyvenimo aprašymus.

Būtų labai malonu, jei kas galė
tų prisiųsti nuotraukų taip pat ir 
iš Vl-tųjų ar VH-tųjų skautų vadų 
kursų stovyklos gyvenimo, iš įvai
rių 1936—37—38 metais įvykusių 
skautų vadų suvažiavimų, skilti- 
ninkų kursų, iš mūsų skautų pasi
rodymų užsieniuose ir kt.

Visas aukščiau nurodytas nuo
traukas, pažymint fotografo vardą 
ir pavardę bei nurodant jų turinį, 
prašome siųsti skautų brolijai, už 
ką visiems talkininkams jau iš 
anksto tariame skautišką ačiū.

A. Z.

bei tunto vadija. Ir štai dėl ko. Viene
tų bei tuntų vadovybėms būtų labai pa
togu, jei visi Skautų Aido paskelbti tun
to vadijai ar draugovei reikalingi įsaky
mai būtų iškerpami ir segami byloje.

Bet gal ne visi taip norės tvarkytis; 
daugumai, manau, bus gaila karpyti Sk. 
Aidą. Tada tektų pasielgti kitaip, būtent, 
skautiškiau. Visus vienų metų Sk. Aido 
numerius reikėtų įrišti ir prie to komplek
to prisegti lapelį - rodyklę, į kurią pažvel
gus, labai greitai būtų galima surasti rei
kalingą įsakymą ar aplinkraštį. Lapelyje 
tektų nurodyti tuos Sk. Aido numerius, 
kuriuose yra paskelbti ilgesniam laikui 
reikalingi įsakymai bei aplinkraščiai. Ir, 
kai bus vedama tokia reikiamos medžia
gos registracija, esu tikras, kad ne vienam 
iš mūsų susitaupys gerokai laiko, kurį bū
tume visiškai bereikalingai praleidę, be
ieškodami, o gal net ir susirašinėdami, 
kuriuo nors Skautų Aide jau paskelbtu 
ir išaiškintu reikalu. O kadangi dažnai 
tokiais reikalais kreipiamasi ir į brolijos

Su pašliūžomis į kalnus. Fot. A. Grušnys 

vadiją, pasistengsiu čia, pradedant 1936 
metais, nurodyti tuos Sk. Aido numerius, 
kuriuose yra paskelbtos mums visiems rei
kalingos taisyklės ir įsakymai.

1936 m. Skautų Aido Nr. 3 paskelbti 
L. S. S. provincijos vienetų pertvarkymo 
nuostatai. Tų pat metų Sk. A. Nr. 11 pa
skelbtas Brolijos Vado įsakymas, kuriuo 
nustatomos taisyklės santykiams su už
sienių skautais palaikyti ir lankytis užsie
niuose ir Tarybos Pirmininko įsakymas 
skautų s-gos reorganizacijos vykdymo rei
kalu.

1937 m. Skautų Aido Nr. 3 paskelbtas 
skautų rėmėjų reguliaminas. Toliau, Sk. 
A. Nr. 4 paskelbtas Tarybos Pirmininko 
įsakymas, kuriuo pranešama, kad Skautų 
Aido oficialiniame skyriuje bus skelbiami 
svarbiausieji sąjungos vadovybės (Šefo, 
tarybos, tarybos pirmijos, vyriausių vadi- 
jų) parėdymai (reguliaminai, aktai, įsaky
mai, instrukcijos ir k.), kurie šiaip regu
liariai kitų būdu nebebus siuntinėjami 
įvairiems sąjungos organams ar vienetams.

Tokie vadovybės paskelbimai Skautų 
Aide bus laikomi paskelbti visai sąjungai 
arba paskelbime nurodytiems jos orga
nams, vienetams ar jų vadams. Šio įsaky
mo § 2 kaip tik ir pažymima, kad Skautų 
Aido oficialiniame skyriuje, skelbiant są
jungos vadovybės parėdymus, uždedama 
oficiali pareiga visiems sąjungos organams 
ir vienetams turėti Skautų Aido komplek
tus nuo 1937 metų. Tų pat metų S. A. 
Nr. 5 Tarybos Pirmininko įsakymais pa
skelbtos skautiško turinio spaudinių leidi
mo ir nustatomos sąjungos kampinėms ir 
apvalioms antspaudoms turėti taisyklės.

1938 m. Skautų Aido Nr. 4 atspausdin
ta 30 natūralaus dydžio skautų specialybių 
ženklų. Ypač gausus įvairiomis taisyklė
mis bei įsakymais 1938 m. Sk. A. Nr. 5—6. 
Šiame numeryje Brolijos Vado įsakymais 
paskelbtos paskirųjų skautų veikimo ir 
skautų atostogų tvarkymo taisyklės. Sk. 
A. Nr. 8 jūrų skautai gali rasti dabartinės 
jūrų skautų uniformos aprašymą (1938 m. 
Sk. A. Nr. 11 yra atitaisyta šiame unifor
mos aprašyme įsibrovusi klaida). Sk. A. 
Nr. 18 atspausdinta dar 15 naujų skautų 
specialybių ženklų. Ir pagaliau tų pat 
metų Sk. A. Nr. 19 Tarybos Pirmininko 
įsakymais yra paskelbtos pakeistos liu
dijimų išdavimo bei jų pratęsimo mokes
čių taisyklės, kurios ypač gerai turi būti 
žinomos visiems tuntininkams ir vietinin
kams.

6$ © ĮSAKYMAS LIEPIA GERBTI SAVO TĖVĄ IR MOTINĄ, TAIGI IR SAVO GIMTĄJĄ KALBĄ,
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Skautiško riteriškumo 

žygdarbiai
Padėti artimui yra gražiausia rite

riškumo pareiga. Jos garbingai laikė
si įvairių amžių taurios sielos riteriai, 
vis vien kokiu vardu kada buvo vadi
nami.

Riteriškumo idealas buvo visada 
gyvas didžios dvasios tautose. Jo pra
nokėjus randame gilioje senovėje, są
žiningiausius jo kovotojus užtinkame 
viduramžiais ir didžiųjų riterių dvasios 
kupinų žmonių yra daug ir šiais lai
kais.

Teneįsivaizduoja kiekvienas berniu
kas, įsirašęs į skautų organizaciją, esąs 
jau riteris! Riteris yra ne žodis, bet 
gyvenimas. Ne šūkiai ir skambūs žo
džiai įrodo riterystę; — riterystę įro
do darbai, savo krašto ir artimo laimei 
padaryti. Riterystė yra žygdarbis. Jos 
pagrinde yra artimo meilė, sielos kil
numas, pilnas skaistumas, kuklumas, 
ryžtumas ir kitos gerosios žmogaus 
charakterio ypatybės.

Skautiškasis auklėjimas kaip tik 
stengiasi savo nariams įkvėpti riteriš
kumo dvasios ir išlavinti, kaip pagal 
tą dvasią reikia gyventi kasdieninėje 
aplinkoje. Skautybės ugdoma riteriš
kumo dvasia turi didelės įtakos jauni
mui ir todėl skautai, tos dvasios įkvėp
ti, sėkmingai gali tarnauti savo idealui 
ir, mokėdami pasiaukoti, gali pavyz
dingai tarnauti kitų žmonių laimei ir, 
reikalui esant, paaukoti save.

Daugiau, kaip per 30 skautybės gy
vavimo metų, tūkstančiai jaunuolių, 
skautiškos dvasios įkvėpti, atliko de
šimtis tūkstančių žygdarbių savo arti
mųjų, savo krašto ir visos žmonijos 
gerovei.

Rodos nedidelė ii’ nesudėtinga mūsų 
lietuviškosios skautybės istorija, o kiek 
ji turi gražių gražiausių žygdarbių! 
Keliasdešimt jaunuolių, rizikuodami 
net savo gyvybe, puolė į vandenį gel- 
būti skęstančių, veržėsi į gaisro nai
kinamą trobesį ištraukti liepsnos žudo
mo žmogaus, slaugė ligonius, padėjo 
sužeistiesiems, rėmė vargšus, rūpinosi 
našlaičiais, guodė nelaiminguosius ir 
t. t. ir t. t.

Ta graži riteriškos tarnybos pasa
ka prasideda pirmąja jaunuolio svajo
ne tapti skautu ir rusena jame per vi
są jo skautavimo laiką.

Šiame skyrelyje, kuriame bus per 
kelius Sk. A. numerius aprašyta įvai
rių skautų žygdarbiai ne tik mūsų 
krašte, mes skaitysime gyvąją skau
tybės istoriją, gražesnę už visas gra
žiausias pasakas ir legendas, nes ji ne
bus nė pasaka, nė legenda, o tikra gy
venimo tiesa, turinti savo kilmės vietą, 
laiką ir asmenis.

Žiema dvi mergaitės ir berniukas, visi 
maždaug po 12—13 metų amžiaus, važinė
josi rogutėmis nuo kalnelio, kurio apačio
je buvo nelabai užšalęs sraunus upelis. 
Rogutės taip smarkiai leidosi nuo kalno, 
kad vaikai nebegalėjo jų sulaikyti, ir jos, 
įvažiavusios į gerokai patvinusį upelį, iš
metė vaikus į vandenį. Netoli buvęs skau
tas Jacksonas, 14 metų amžiaus berniukas, 
tuojau nubėgo prie upelio, ištraukė pirma 
vieną vaiką, o paskui antrą, kuris buvo 
vandens jau kiek toliau nuneštas. Tuo 
tarpu trečią nunešė dar toliau, ir Jack
sonas, mikliai įlipęs į nuskarusį medį, pa
dėjo jam išlipti. Skautas labai sužeidė 
savo ranką ir turėjo nešioti ją parištą, 
bet savo draugininkui nenorėjo pasipasa
koti, kokiu būdu tai įvyko. Tačiau ber
niukui nepasisekė viso žygdarbio nuslėp
ti, draugininkas greitai sužinojo savo 
skauto riziką.

Kitoje vietoje taip pat šaltą žiemą vai
kai slidinėjo ant ledo, ir vienas berniukas, 
smarkiai pasišokėjęs, įlūžo. Gunas, pats 
nelaimingas, vienarankis, 12 metų skau
tas, atsigulė ant ledo, savo vienintele ran
ka nutvėrė įkritusį berniuką už mažojo 
pirščiuko ir šiaip taip ištraukė jį.

Matome, kad ir pats invalidas skautas 
gali grąžinti gyvenimą kitam berniukui.

Prieš kelius metus Rumunijoje didelių 
iškilmių metu sulūžo didelė tribūna, ir 
per 3.000 žmonių sugriuvo. Tuojau skau
tai buvo vietoje, padėjo Raudonajam Kry
žiui ir Karo Sanitarijai nešti ir gaivinti 
nukentėjusius, ir elgėsi ramiai ir suma
niai. Karalius Karolis, dalyvavęs taip 
liūdnai nutrukusiose iškilmėse, nepapras
tai džiaugėsi skautais ir nesigailėjo jiems 
pagyrimo žodžių. Ir tas skautų sąžinin
gas darbas buvo dar viena priežastis, kad 
skautybė Rumunijoje turi gerą pasisekimą.

Kituose kraštuose, pvz., Amerikoje, 
Anglijoje, asmens, už didelius jų nuopel
nus skautybei, skautų organizacijos apdo
vanoti svastikos garbės ženklu, turi teisę 
susilaukti kiekvieno skauto patarnavimo. 
Dr. Wildfangas, turįs svastikos ordiną, su
sižeidė medžioklėje ir buvo reikahngas 
kraujo transfūzijos. Vietos skautų vyčių 
draugovė pasisiūlė patarnauti. Trijų jau
nuolių, turinčių tinkamos rūšies kraują, 
paslaugomis buvo pasinaudota, ir daktaro 
gyvybė buvo išgelbėta.

Kartą, 1935 m., du skautu vyčiu, eida
mi pasivaikščioti užmiestyje, išgirdo vai
kus klykiant, ir maža mergaitė jiems pra
nešė, kad vienas berniukas įkritęs į prū
dą. Vyčiai nubėgo į nelaimės vietą ir 
pamatė visą būrį sumišusių vaikų. Drą
sesnieji berniukai buvo padarę Sielį, tas, 
jiems juo beplaukiojant, apvirtęs ir vienas 
vaikas įkrito į vandenį. Gelbėti buvo sun
ku, nes prūdo pakrašty buvo gili ir klam
pi dumblynė. Plaukti taip pat buvo ne
įmanoma. Reikėjo bristi ir kojom ieško
ti paskendusio vaiko. Bet žygis pasisekė; 
vaiką užčiupo ir vienas skautas vytis jį 
išnešė į krantą, o antras, kuris tuo tarpu 
buvo iškvietęs greitąją pagalbą, padėjo 
gaivinti skenduolį.

Miesto gatvės šlavėjas, pats neturėda
mas drąsos veikti, pamatęs moterį šokant 
į upę, pašaukė skautą vytį Biddle, neto
liese valantį automobilį garaže. Bet 
Biddle, būdamas kurčias ir nebylys, dirbo 
toliau. Šlavėjas pribėgo prie jo ir pirš
tais parodė į skęstančią. Skautas tuojau 

pagriebė gelbėjimo ratą ir šoko į vande
nį, nenusiavęs net ir sunkiųjų batų. Pa
griebęs moterį už pažastų, Biddle, šlavėjo 
padedamas, ištraukė savižudę iš vandens. 
Gamtos nuskriaustas jaunuolis, negalėjęs 
įsigyti nė mokslo, nė kitų normaliams 
žmonėms lengvai prieinamų gyvenimo pa
togumų, tačiau suprato skautybę ir jos 
įkvėptas drąsiai atliko savo pareigą, išgel
bėti žmogų, o jo išgelbėta moteris, pra
ėjus sunkiosioms prislėgimo valandoms, 
gal ir šiandien tebėra dėkinga kitų pady
kusių berniukų pašieptam kurčiam ir ne
byliui vaikinui, bet geram skautui vyčiui.

Jamaikoje užsidegė 90 metų senelės 
namai. Gaisras buvo kelių skautų ir 
skautų - vyčių pastebėtas ir buvo steng
tasi jį žemėmis ir medžio šakomis- numal
šinti. Bet, kad vandens nebuvo, visos 
pastangos nuėjo niekais. Liepsna apėmė 
visus namus, ir tiktai tada žmonės atsi
minė, kad senelė juk paliko savo kamba
ryje. 13 metų skautas Watkisas įsiveržė 
į degančius namus ir, įtempęs visas jėgas, 
išgelbėjo nelaimingąją senelę.

Septyniolikos metų paskiltininkis Bi- 
chardas mokėsi gelbėti gyvybę ir staiga 
išgirdo rėkiant. Nubėgęs į vietą ir įšo
kęs į vandenį, Bichardas išgelbėjo 8 metų 
berniuką.

Audringą rudens dieną 15 metų skilti- 
ninkas išgelbėjo panelę, skęstančią jūro
je. Pajūrio sargybinio padedamas, jis at
gaivino skenduolę. Už pusvalandžio, suti
kęs draugą ir ilsėdamasis, berniukas išgir
do pagalbos šauksmą. Toje pačioje pa
vojingoje vietoje skendo vyras. Draugo 
padedamas, jaunas narsuolis ir jį išgelbė
jo ir atgaivino

Viename Anglijos pajūrio mieste skilti- 
ninkas Wilkinsonas vedė aklą žmogų iš lai
vo į krantą, kur aklasis turėjo atlankyti 
uosto viršininką. Staiga jie išgirdo pagal
bos šauksmą. Palikęs akląjį saugioje vieto
je, Wilkinsonas nubėgo į nelaimės vietą, 
kur pamatė skęstantį berniuką. Neturė
damas laiko nusirengti, skautas šoko į van
denį kaip buvo apsirengęs. Gelbėti buvo 
sunku, nes berniukas nepaprastai spardė
si, ir tarpais buvo pavojinga žūti abiem. 
Bet skiltininkas buvo gerai išėjęs skautų 
patyrimo laipsnių mokymą, ir tada įgyto
mis žiniomis pasinaudodamas, šiaip taip 
suvaldė nenuoramą ir jį išgelbėjo.

Vienas skautininkas neramioje jūroje 
skęstantį galėjo išgelbėti tik taip, kad jį 
laikė iškėlęs paviršiuje, o pats, kol pri
plaukė valtis skęstantį paimti, tarpais įsi
kvėpdamas oro, laikėsi vandenyje pasinė
ręs. -

Vienas tuntininkas, kunigas Thompso- 
nas, kartą išėjo maudytis su 4 skautais. 
Jūra buvo nerami, ir kunigas perspėjo 
berniukus neatsitolinti per daug nuo 
kranto. Skautas Johnsonas jo nepaklau
sė ir, atsidūręs pavojingoje vietoje, ėmė 
skęsti. Pats beveik netekęs sąmonės, ku
nigas sunkiai varžėsi su didelėmis bango
mis, bet pagaliau, vyresnio amžiaus skau
to padedamas, laimingai išnešė savo naš
tą į krantą, kur ilgą laiką gulėjo išvargęs. 
Tą patį vakarą kunigas susirgo ir, turė
damas nesveikus plaučius, nustojo daug 
kraujo. Jis sirgo 2 savaiti. Pasveikęs 
kunigas Thompsonas iškilmingo laužo me
tu buvo apdovanotas Sidabro Kryžiumi už 
pavojingą gyvybės išgelbėjimą.

B. Juodvarnis.
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• Naujųjų metų proga Lietuvos skautų broliją sveikino Ang
lijos, Belgijos, Čekoslovakijos, Gili, Danijos, Estijos, Prancūzijos, 
Graikijos, Islandijos, Japonijos, Latvijos, Lenkijos, Lichtenšteino, 
Luksemburgo, Meksikos, Olandijos, Portugalijos, Suomijos, Šve
dijos skautų organizacijų vadovybės, Amerikos ir Latvijos lie
tuvių skautų vadai ir k.

Daug sveikinimų ir linkėjimų Lietuvos skautams pareiškė 
tarptautinio skautų biuro nariai, o taip pat ir paskiri užsienių 
skautai bei jų vadai.

• Š. m. 11.26—III.5 visoje Lietuvoje ruošiama žiemos blaivy
bės savaitė. Vienetų vadai, palaikydami ryšius su vietos blaivy
bės savaitei ruošti komitetu, prašomi aktyviai prisidėti prie nu
matytos savaitės programos įvykdymo.

• Brolijos vyr. vadija ruošia ir netrukus paskelbs naujas vie
netų registracijos ir numeracijos taisykles.

• Pereitame Skautu Aido numeryje (skautų skyriuje) paskelb
ta nauja Vasario 16-tos dienos skautų tradicija. Perskaitę — 
vykdykime.

• Skautės ir skautai, gyvenantieji tose vietovėse bei apylin
kėse, kurios pavasarį dažnai nukenčia nuo potvynių, prašomi jau 
dabar pasiruošti, kad, reikalui esant, galėtumėte aktyviai prisi
dėti prie gelbėjimo darbų. Dėl to tuntų, vietininkijų ir vienetų 
vadai prašomi turėti ryšius su vietos potvynio komisijomis.

Kauno skautės ir skautai taip pat prašomi budėti, o ištikus 
potvynio nelaimei, tuojau kreiptis į skautų s-gą (telef. 2 65 34), 
pasiūlant nukentėjusiems savo pagalbą. Skautų s-ga, būdama 
tiesioginiame kontakte su miesto potvynio komisija, yra komi
sijos narys, duos reikiamus nurodymus.

Tad, būkime pasiruošę, o reikalui esant, ištieskime pagal
bos ranką.

SKAUTŲ VADAI ŽIŪRĖJO FILMĄ „JAUNIEJI ERELIAI“.
1.30 brolijos vadas vyr. sktn. pulk. Sarauskas su brolijos ir 

Kauno tuntų vadijų nariais ir šiaip skautų vadais uždarame se
anse (Darbo R. kultūrinio klubo salėje) žiūrėjo skautišką filmą 
„Jaunieji Ereliai“. Filmoje vaidina amerikiečiai skautai, kurie 
iš pradžių stovykloje kalnuose, o paskui atogrąžų girioje išgy
vena daug nuotykių ir šiurpių akimirkų. Priedo buvo parodyta 
pasaka „Storulio sapnas“, kurią suvaidino lėlės, o filmavo mūsų 
kino operatoriai. Filmą rodė p. Laucius, kuris pastaruoju laiku 
dažnai važinėja po kultūr. darbininkų klubus ir ten rodo įvai
rias kultūrines filmas. Teko patirti, kad kai kurie tuntai žada 
pas save kviestis p. Laucių parodyti skautams „Jaunuosius Ere
lius“.

KAIP SEKASI SKAUTŲ AIDO PLATINTOJAMS.

SKAUTŲ AIDO platinimo talka vyksta plačiu mastu. Admi
nistracijos turimais duomenimis, kai kurie vienetai ir paskiri 
platintojai jau surinko gana žymų prenumeratų skaičių, pvz.:

SKAUTAI:
1) Korp. „Vytis“, 91 prenumeratą. (Kaunas);
2) I-ji Sk. vyč. dr-vė, 80 pren. (Kaimas);
3) S. Liužinas, 55 pren. (Klaipėda);
4) Z. Vegertas, 45 pren. (Jurbarkas);
5) P. Stašionis, 40 pren. (Šiauliai).

SKAUTĖS:
1) Ikamienė, 76 prenumeratas. (Ukmergė);
2) G. Pranaitienė, 30 pren. (Kaunas);
3) A. Kakčiukaitė, 30 pren. (Panevėžys);
4) S. Martynaitytė, 28 pren. (Kaunas);
5) I. Fridmanaitė, 25 pren. (Panevėžys);
Labai džiugu, kad kai kurių provincijos vietų vienetai 

stengiasi surinkti kiek galima daugiau prenumeratų. Ypatingai 
sparčiai tas darbas eina Klaipėdos krašte, Jurbarke, Krakėse, 
Ylakiuose ir Jankų apylinkėj.

Pvz., 1938 m. Į Ylakius buvo siunčiamas vienas SKAUTŲ 
AIDAS, o šiais metais jau pasiekė net 13 egz., Praeitais metais 
j Jankus visai nebuvo siunčiamas, o dabar eina 7 egz. Taigi, 
matome, kad kai kurie provincijos skautų-čių vienetai skautiško 
darbo imasi su didesniu entuziazmu.

Platinimo talkai pasibaigus, administracija savo nuožiūra 
skirs dar papildomų dovanų — knygų — tiems vienetams, kurie 
bus daugiau pasidarbavę skautiškos spaudos platinimo darbe ir 
Į kurių apylinkę pareis daugiau laikraščio, kaip praeitais metais.

Visiems platintojams ir vienetams linkime geriausio pasise
kimo plėsti mūsų organą visuose Lietuvos kampeliuose.

ADMINISTRACIJA.
PIRMOJI AUKA SĄJUNGOS NAMŲ STATYBOS FONDUI.

Vytauto Didž. u-to stud, skautų korp! „Vytis“ pirmoji įnešė 
auką — 50 Lt į Lietuvos Skautų S-gos namų statybos fondą.

Tarp kitko įdomu prisiminti, kad „Vyčio“ korp! filisteri 
inž. Įeit. Iz. Jonaitis buvo pasirinkęs ir sėkmingai apgynė diplo
minį projektą — „Lietuvos Skautų Sąjungos namai Kaune“.

Akademinio skautų jaunimo padangėje

STUD. SKAUTŲ KORP! „VYTIS“.
Patvirtino įstatus.

L. S. S. tarybos pirmi j a pa
tvirtino naujai sutvarkytus korp! 
įstatus. Dabar šie įstatai bus per
duoti tvirtinti V. D. U-to sena
tui.

Diskutavom.
1.26 buvo pirma šį semestrą 

bendroji korp! sueiga. Korp! va
das senj. St. Obuchavičius pra
nešė apie mūsų darbus ir veiki
mą pereitą — rudens semestrą. 
Po to buvo diskusijos apie skau- 
tybę. Buvo iškelta eilė gražių su
manymų, pasisakyta dėl dabarti
nio veikimo ir t. t. Diskusijose 
visi aktyviai dalyvavo, o pabai
goje korp! vadas iškeltąsias min
tis gražiai suformulavo ir pada
rė bendrą diskusijų išvadą.

Smagi žiemos iškyla.
1.29 buvo suruošta smagi iš

kyla į gamtą, kurioje gausiai da
lyvavo ir sesės stud, skautės. Su
sirinkom visi prie I-jų V. D. U-to 
rūmų. Iš ten visi nužygiavom 
prie Nemuno (šalia žaliojo tilto), 
kur ledu perėjom kiton pusėn. 
A. Fredoje pakeliui užsukom pas 
garbės narį prof. Sty. Kolupailą, 
kuris linksmai visus pasveikino 
(už tai, kad sutrukdėm dirbti, 
labai atsiprašom p. Profesorių!). 
Visą laiką su linksma nuotaika ir 
šposaudami „nusibeldėm“ į Pa- 
jiesį, o iš ten prasidėjo kelias at
gal. Be abejo, grįžom ne tuo pa
čiu keliu, bet „aplink“ — pro 
Šančius. Visi šia iškyla yra labai 
patenkinti. Tiesa, teko kiek ir 
privargti. Germantas.

Per Šv. Kazimierą — visuotinis 
Korp! suvažiavimas.

Š. m. III.4—5 d. d. korp! val
dyba yra pasiryžusi sušaukti vi
suotinį korp! filisterių, inaktyvių 
senjorų, bičiulių ir akt. korpo- 
rantų suvažiavimą. Suvažiavimo 
programoje numatoma: III.4 ben
droji sueiga, III.5 filisterių steig. 
sueiga ir skautiškasis meno po
būvis. Dabar yra išsiuntinėti pa
kvietimai, kuriuose prašoma iki 
11.15 d. pranešti: a) apie dalyva
vimą, b) ar galės suvaž. dalyvis 
papasakoti bendr. sueigoje prisi
minimų iš stud, skautų dr-vės ar 
korp! gyvenimo, c) pageidavimai 
ir d) adresas. Vasario mėn. pa
baigoje bus sudaryta smulki su
važiavimo programa ir išsiunti
nėta visiems, kurie jame daly
vaus.

Technikų sekcija.
1.21 buvo vytiečių — technikų 

sueiga. Joje pasitarta dėl sekci
jos veikimo ir išrinkta sekcijos 
valdyba — senj. Jurgis Gimbu
tas — pirmin. ir senj. Jurgis Ma- 
čerinskas — sekret. Ši sekcija 
atneš daug naudos savo nariams 
studijų srity.

PASKUTINĖ NAUJIENA.
Kiekviena draugovė, kurios vi

si skautai ar skautės užsisakys 
Skautų Aidą 1939 metams, laimės 
DRAUGOVIŲ GARBES konkur
se brangią dr-vės knygą.

Skaitykite Sk. Aido platinimo 
sąlygas.

Platinimas baigsis III.l.
Dalyvaukime visi.

■ ■ 68 • ŽINO VISI, BET NE VISI TESI JĄ VYKDYTI. SKAUTAI RUOŠIASI GYVENIMAN, SAVO
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Skautų ir skaučių tuntuose
Kursai!

Senaisiais metais pradėti skil- 
tininkų kursai turėjo pasiseki
mą ir kėlė didelį susidomėjimą. 
Jie bus užbaigti naujaisiais me
tais ir prasidės sekantieji — sa
nitarijos ir ryšininkų — kursai. 
Skiltininkų kursus tvarko vyr. 
valt. Vaškelis. Vadovauja psktn. 
V. Maknickas ir psktn. V. An- 
driukaitytė.

Vase.

Kalėdų gerieji darbeliai.
Ketvirtą Kalėdų dieną Aly

taus vandens skautės, padedant
ir kitoms Alytaus tunto skau
tėms, suruošė eglutę neturtin
giems miesto vaikučiams. Eglutė 
buvo papuošta daugiausia pačių 
skaučių pagamintais žaisleliais.

Atsilankė apie 150 vaikučių. 
Mažesnieji buvo pavaišinti pačių 
skaučių keptais pyragėliais bei 
kitais dalykais, o neturtingiau- 
sieji apdovanoti drabužėliais, ku
riuos skautės buvo gavusios iš 
savo mamyčių ir kitų geraširdžių 
žmonių.

Už visą tą linksmą pramogėlę 
vaikučiai turėtų būti dėkingi 
ypač Alytaus vandens skaučių

f l KĖDAINIŲ
Krakėse.

D. L. K. Kęstučio jaun. skau- 
tų-čių ir skautų dr-vės 1.21 su
ruošė vakarą, kuris praėjo tikrai 
skautiška nuotaika ir nepapras
tai pasisekęs. Vaidinta pasaka 
SNIEGO KARALAITE. Kad va
karas pasisektų, ypač daug pasi
darbavo psktn. mokyt. V. Sa
dauskaitė. Pelno gauta net Lt 
119, iš kurių Lt 38 paskirta ne-

KLAIPĖDOS
Klaipėdos D. L. K. Kęstučio 

dr-vės vėliavos Įteikimo šventė.
1.21 Vytauto Didžiojo gimna

zijos salėje įvyko Kęstučio dr-vės 
vėliavos įteikimo šventė. Šven
tėn susirinko gana daug svečių.

Atidarymo kalbą pasakė Klai
pėdos tuntininkas sktn. Gru- 
dzinskas. Po to sekė vėliavos pri
rišimas prie koto. Vėliavą Kęstu
čio dr-vei įteikė Klaipėdos rajo
no vadas pulk. Breimelis. Jis 
įteikdamas vėliavą pasakė pamo
kinančią kalbą, kurią skautai su 
atsidėjimu išklausė. Prie naujo
sios vėliavos penki skautai davė 
įžodį. Šventės proga į vyresniš
kumo laipsnį pakelti trys Kęstu
čio dr-vės skautai: draugininkas 
Liužinas į vyr. skltn., dr-vės ad-

MAŽEIKIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Konkursas. Vingėlos dr-vėj 

šiuo metu vyksta konkursas. 
Skiltys^rungtyniauja, nes nė vie
na nenori praleisti progos veltui 
pastovyklauti draugovės stovyk
loj.

Patinka kalendorius. Visiems 
užsisakiusiems Skautų Aidą pa
tinka jo 1939 m. kalendorius BU
DĖK! Visi sako, kad jis labai 
naudingas. B. B.

Alytaus 
skautės 
suruošė 
vaikams 
eglutę.

vadei vyr. vai. J. Plentaitei ir 
tunto adjutantei vyr. skltn. A. 
Jeremičiūtei.

Alytaus tuntas, be to, taria 
nuoširdų ačiū p. Čepienei, kuri 
vaikučių vaišėms iškepė apie 70 
skanių bandelių.

Skautės lankė kalinius.
Naujųjų metų dieną Alytuje 

likusios skautės buvo nuvykusios 
aplankyti Alytaus kalėjimo kali
nių. Už suteiktas linksmas va
landėles, kaliniai atsidėkodami 
skautėms padainavo ir pagrojo. 
Ir vieni ir kiti išsiskirstė paten
kinti. A. S.

RAJONAS.
turtingiems skautams užsakyti 
Skautų Aidą 1939 metams; liku
sioji pinigų dalis bus sunaudota 
stovykloms. Skautų Aido plati
nimo fronte verda smarkus dar
bas. Čia net sušilę darbuojasi 
psktn. mokyt. Bogutienė ir vyr. 
sklt. A. Urba, ir jau abu turi su
rinkę net po 30 prenumeratų. Tuo 
tarpu kai 1938 m. dr-vėse Sk. A. 
ateidavo vos 10 egz. Sakalas.

RAJONAS.
jutantas Žemgulys į skltn. ir 
skautas Eidokaitis į pskltn.

Dr-vę pasveikino vadai, buvę 
jos draugininkai ir kitos dr-vės. 
Po sveikinimų buvo sugiedotas 
Tautos himnas, kuriuo ir baigėsi 
oficialioji dalis.

Prie laužo vyr. skltn. Liužinas 
apibūdino dr-vės praeitį, dabartį 
ir ateitį. Laužo programa buvo 
įdomi ir linksma, kuri prajuoki
no svečius. Tarpe pertraukėlių 
skautai padainavo visokių daine
lių. Į talką su vienu vaidinimu 
atėjo ir Montės dr-vė.

Pasibaigus laužui buvo links
moji dalis ir „Linksmojo o udo“ 
varžybos, kuriose svečiai labai 
skaitlingai dalyvavo.

Varnėnas.

■ Laivas neteko laivo vado J. 
Jagučio. Jūrų skautams tai di
delis smūgis, nes buvęs vadas 
buvo nepaprastai energingas ir 
atsidavęs idėjos darbuotojas.

Sukaktys.
1.15 suėjo vieneri metai, kai 

Mažeikių valstybinėje gimnazi
joje įsisteigė jūrų skautai. Na
šiai veikę per visus metus išvarė 
gana plačią darbo vagą.

A. B.

PANEVĖŽIO RAJONAS.
Iš Subačiaus jūrų skautų veiklos.

XI.13 buvo įsteigtas L. K. 
Margio jūros skautų laivas. Vie
netą sutiko globoti pradžios mo
kyklos vedėjas p. mokyt. J. Ka
razija.

Vos tik laivui įsisteigus, tuo
jau prasidėjo (Subačiuje) skau
tiškas veiklumas. 1.6 buvo su
rengtas vakaras. Vakaras davė

RADVILIŠKIO SKAUTŲ VIETININKIJA.
Vytautėnai dirba.

■ Vytauto Didžiojo dr-vės drau
gininkas paskelbė, kad šiais me
tais, be skautiniam patyrimui 
ruošimosi, numatoma suburti vi
sus buvusius dr-vės vadus ir 
skautus, kurie dėl įvairių prie
žasčių yra nutraukę ryšius su 
draugove.
■ Vasarą keliausime! Jau suda
ryti tvarkaraščiai traukiniais ir 
pėsčiomis. Kelionių sėkmingu
mui laiduoti įsteigta taupomosios 
kasos pavyzdžiu „Kelionių fon
das“.
■ Dr-vėje pradėta eiti pionierio 
ir ugniagesių specialybių progra
mos. Praktinėms žinioms įgyti 
bus suruošta „pionierių sto
vykla“.
■ Draugovę šiuo metu sudaro 
apie 50 skautų, dirbančių 4 skil

SEINŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Mes su klaipėdiškiais.

1.22 minėjom Klaipėdos kraš
to atvadavimo 16 m. sukaktį. Su
dainavę Laisve ūžia jūrų bangos, 
išklausėm tuntininko paskaitos.

ŠAKIŲ SKAUČIŲ VIETININKIJA.
■ Dirbam, krutam. Nemanykit, 
kad Šakiai miega! — Visai ne. 
Mes, kaip ir seniau, dirbam, 
krutam. Štai kelios mūsų gyve
nimo nuotrupos: 1.7 suruošėm va
karą. Svečiai, kurių buvo pilnu
tėlė salė, grožėjosi meniškai dru
geliais išpuošta sale, patys ste
bėdamiesi ta jaukia skautiška 
nuotaika, kuri supo juos vos 
įžengus į salę, nes čia viskas pri
minė saulėtą vasarą, žydinčias 
pievas su margaspalviais druge
liais. Po įdomios programos, sve
čiai galėjo skaniai pavakarie
niauti pigiame bufete. Bendrai, 
visas vakaras davė per Lt 600 
gryno pelno.

Bet praėjo vakaras ir vėl tu
rėjom grįžti į kasdieninį darbą. 

Lt 100 gryno pelno. Gautas pel
nas paskirtas laivo statybai, kurį 
numatome pasistatyti šį pavasarį 
ir juo atlikti bendrą savo įgulos 
tolimąjį plaukiojimą.

Dabartiniu laiku laive yra 19 
skautų. Visi užsiprenumeravom 
Skautų Aidą. Laivui vadovauja 
jūr. sk. J. Juozapaitis.

Jūrininkas.

tyse ir sk. vyčių būrelyje. Skil
tims gana sumaniai vadovauja J. 
Kirstukas, J. Dobrodziejus, H. 
Belinskas ir A. Linkevičius.
■ Pirmas didesnis šių metų dar
bo žingsnis — vakaras, kuris įvy
ko 1.21. Vaidinta Vydūno „Ne sau 
žmonės“. Sesės živilietės ir biru- 
tietės dalį programos atliko šo
kiais ir baletu. Gražiai pasiro
dė ir dr-vės dainininkai, padai
navę keletą liaudies dainų. Vai
dinimą režisavo ir dainininkus 
paruošė sk. lin. M. Cieminis, vie- 
tininkijos švietimo vadovas. Gau
tas vakaro pelnas naudojamas 
įsigyti turtui: už Lt 40 nupirkta 
skautinės literatūros ir už Lt 100 
skautinių reikmenių, k. t., kom
pasų, žemėlapių, signalizacijos 
priemonių, kamuolių krepšiniui, 
futbolui ir kt. Sakalų Juzė.

Gale sueigos visi skautai palin
kėjo Klaipėdos krašto lietuviams 
sėkmingiau dirbti lietuvybės dar
bą, o jūros skautams — „gero 
vėjo“ ir labiau įsigalėti savoje 
jūroje. Skautas.

1.18 d. įvyko Birutės dr-vės su
eiga, kurioje draugininke pasa
kė žodį: rūtelė — sesės simbolis. 
Per skilčių pasirodymus pasižy
mėjo Skruzdžių sk-tis.
■ PADĖKA.

Skautišką padėką reiškiame 
mūsų duosniems rėmėjams, ypač 
ponioms Giedrienei, Ū s e- 
v iii en ei, U r b antienai, 
sutikusioms tvarkyti bufetą. Taip 
pat dėkojame p. mokytojams: A. 
Stasi ui i u iį- padėjusiam at
likti vakaro programą, ir ypatin
gai p. mokyt. J. Jašiūnų i, ne
gailėjusiam nei laiko nei pastan
gų taip meniškai ir jaukiai pa
puošti salę. Sakių s k au
te s - ai. A. J.

PRAKILNIU Šukiu eidami, užaugę bus vadovai savo tautai ir savo kraštui. • 69 ■■
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Pažinkime Skautų Aido platinimo garbės konkurso laimėtojus
Mažeikių jūrų skautų I Vytauto Didžiojo laivas

LAIVO VADO BIOGRAFIJA.

Laivo vadas vyr. valt. Jonas Šaulys 
skautijon įstojo 1923 m. ir ėjo įvairias pa
reigas, k. t.: draugininko, skiltininko, val
ties vado, tunto ūkio dalies vedėjo ir kit.

Stovyklavęs įvairiose stovyklose ir ėjęs 
įvairias pareigas. Stovyklavęs daugiau, 
kaip 6 mėn.

Redagavęs keletą skautiškų laikraš
tukų. V. Pr. S.

LAIVO ISTORIJA.
...Bet pradžia buvo jūrų skautų ir 

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

Sktn. Kukutis.
Pirmi jūrų skautai Mažeikiuose suor

ganizuojami jūrų kar. Rinkevičiaus 1924. 
V.l.

Gavus vadovybės leidimą 1925.IV.16 su
sirinkęs jūrą mylįs jaunimas įsteigė Lie
tuvoj 4—jį jūrų skautų Vytauto Didžiojo 
laivą Mažeikiuose. Jūrų skautai savo 
drausmingumu, sumanumu, pavyzdingu
mu žavėjo ne tik moksleivius, bet ir šiaip 
miesto susipratusį jaunimą, todėl sudaro
mos 2 valtys miesto jaunimo ir mokslei
vių. Vieneto vadu skiriamas sklt. A. Mi- 
lieška.

Tais pačiais metais jūrų skautai suruo
šė didelę vandens ir šiaip sporto šventę. 
Jūrų skautų ruošiamos šventės visada tu
rėjo geriausio pasisekimo. Padaryta 14 d. 
stovykla, kuri gerai pavyko. Įsigyta net 
2 valtys ir padaryta Venta kelionė net ligi 
Kuršėnų.

1926.1.4—6 jūrų skautus aplankė sktn. 
P. Jurgelevičius su adjutantu sktn. (dabar 
jūrų Įeit.) P. Labanausku, kas mažeikie
čius dar labiau paskatino dirbti jūrinin
kystėj.

III.4 laivas garbės simbolį — vėliavą 
pašventino ir perrišo gedulo šydu.

SKILTIES KAMPELIS
Genys

Skilties spalvos: Žalia, violetinė.
Skilties šūkis: „Hyajel-afel-afa“.

Tarp laukinių paukščių genys labiausiai 
pasižymi savo nepaprasta energija. Jo 
snapas ilgas ir stiprus, jo liežuvis — jis 
labai ilgas ir turi atlenktą galą — slidus ir 
žiba sidabru. Juo genys žaibo greitumu 
gaudo vabzdžius. Genio kojos pritaikytos 
lipti, ir, įkibęs į medžio žievę, jis dar pri
silaiko uodega, kurią išskečia kaip vė
duoklę.

Vasarą geniai randa maisto žemėje, 
ypač jei yra skruzdžių, kurias jie ypatin
gai mėgsta, bet kitu laiku jie susiieško 
maisto medžių žievėse. Tur būt, ne kartą 
girdėjai margasparnį genį kalenant miške. 
Nuostabu, kokia jėga tas palyginti nedi
delis paukštelis „signalizuoja“, ir yra ma

1927.IV.30 iš laivo pasitraukė viena val
tis.

Laivo vadu paskirtas vyr. valt. J. Šau
lys. Laivui sustiprėjus, atsiskyrė mokslei
viai, sudarydami Butegeidžio laivą.

Vienetas iki 1932 m. kasmet ruošė įvai
rias stovyklas ir vakarus bei sporto šven
tes.

Laivo Šefo 1930 — Vytauto Didžiojo 
metais veikimas itin pagyvėjo, daryta 
ekskursijų po Lietuvą, o ypatingai po 
Klaipėdos kraštą. Mažeikių apskrityje 
ruošti skautiško turinio vakarai su įvai
riausia programa ir gegužinės.

Mažeikiuose įsteigta jūrų skaučių Gul
bių valtis, išleista keliolika laikraštukų.

Šiais metais miesto jūrų skautų I Vy
tauto Didžiojo laivas su moksleivių jūrų 
skautų Il-ru Vytauto laivu sudarė san
tarvę, nes II laivas, įsteigtas V. Gedgau
do 1928 m. balandžio m. 25 d., silpnai vei
kė, tada moksleivių Il-ro Vytauto laivo 
vadu paskirtas valt. L. Bileris. 1932.III.4 
prisijungė prie I Vytauto Didžiojo laivo.

Vytauto Didžiojo laivas skautijos dir
vonuose yra nemaža nuveikęs.

Dabar Vytauto Didžiojo laive yra šie 
jūrų skautai: E. Bubilas, J. P. Savickas, 
Helcermanas, C. Jovaiša, I. Jurcaitis, J. 
Kinčinas, A. Končius, S. Končius, J. Lelis, 
J. Lungis, V. Matutis, vair. A. Mirončikas, 
A. Novikovas, J. Rimkus, J. Rozga, A.

noma, kad jis stengiasi sukelti nerimą 
vabzdžių tarpe, kad jie iš smalsumo išeitų 
į medžio paviršių. Nenuilstamas genys iš
sikala drevę sveikame medyje ir slepiasi 
šiame lizde nuo oro permainų.

Geniai taip lengvai kimba į medžius 
savo kojų nagais, kad jie priešo persekio
jami — pvz., vanago — nemėgina skristi, 
bet bėgioja aplink medžio kamieną. Skren
da genys sunkokai, bet užtat taip vikriai 
bėgioja, kad vanagui labai retai pasiseka 
jį sučiupti.

Žmogaus išgąsdintas, genys griebiasi 
tos pačios politikos: jis bėga aplink medį, 
tuo trukdydamas jį matyti. Bet reikia tik
tai ramiai pastovėti, ir jo galva netrukus 
išlenda iš už medžio, ir galime gėrėtis jos 
gražiomis spalvomis.

Skurvidas, J. Sparnauskis, A. Stonkus, K. 
Sadauskas, vyr. valt. J. Šaulys, P. Šaulys, 
vair. A. Širvinskis, vyr. valt. P. Šmaižys, 
J. Tirkšlis, V. Tomanas, J. Vyninas, B. 
Volka, vyr. valt. A. Zapkus, vyr. valt. V. 
Zaulevičius ir kandidatai: A. Magnusas ir 
H. Reingoldas.

Skautų Aidą užsisakę 100% ir Skautybę 
— 12.

Jūrų skautai yra stovyklavę I ir II tau
tinėse stovyklose, Palangos sąskrydyje ir 
k. Jūrų skautai skiepija visuomenėje Lie
tuvos jūrai meilę ir nuolatos primena bu
dėti mūsų pajūrio sargyboje.

Vair. Pranas Savas.

Klausimai skiltininkams
(Atsakymus siųsti Skautų Aidui, įdomesni 

atsakymai bus dedami Sk. A.).

1. Ar skautų skiltis yra idealus būrelis?
2. Ar įvyksta skilties sueigų atskirai nuo 

draugovės; kaip sekasi jas daryti?
3. Ar sunku gauti būklą savo skilčiai ir 

patalpą užsiėmimams?
4. Kaip tavo skautai lanko skilčių suei

gas; ką darai, kad patrauktumei juos?
5. Kaip papildai skilties kasą?
6. Ar tau atrodo, kad skiltininko darbas 

ruošia jį skautininkavimui?
7. Ar skiltininkai sugebėtų vadovauti 

draugovėms, jei draugininkai būtų pa
šaukti Tėvynės tarnybon?

8. Ar SKAUTYBĖ BERNIUKAMS skai
toma ir vartojama, kaip skiltininkas ją 
turėtų skaityti ir vartoti?

9. Ar draugininkas turėtų dalyvauti skil
ties sueigose?

10. Ar reikėtų labiau atsižvelgti į amžių, 
kaip į susidraugavimą, steigiant nau
jas skiltis?

— Atsakymus rašyk aiškiai. B. J.

.Genio amatas triukšmingas, ir jis turi 
nuolat budėti, kad priešas jo neužkluptų. 
Jo aštrios, baltos akys niekad nesnaudžia, 
ir todėl galime šį paukštį laikyti darbštu
mo ir budrumo simboliu.

Genio balsas galingas. Jame skamba 
džiaugsmas ir laisvė miškų, kuriuos jis 
myli. Be to, jame pasireiškia būdo uolu
mas ir energija. Sunku perduoti jo šūkį 
žodžiais, bet įdomiausia pačiam padaryti 
iškylą į mišką ir sekti, klausytis . . .

Sk.
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f Gerųjų darbelių sumanymai
"A • • ■

KONKURSO DALYVIŲ PASIŪLYMAI.

II. BITĖ (Skuodas).
1. Nuliūdusį paguosti.
2. Paklydusiam kelią parodyti.
3. Nešiotis kiekvieną dieną siūlų ir adatą.
4. Padėti priruošti pamokas silpnesniam draugui.
5. Užleisti vietą už save silpnesniam.
6. Pamokyti neturtingųjų vaikus ir paskaityti jiems skau

tiškų straipsnelių.
7. Išvaryti gyvulius iš daromos žalos.
8. Suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam gatvėje.
9. Parašyti beraščiui seneliui prašymą ar laišką.

10. Pamokyti susitvarkyti išdykusį draugą.
11. Iš savo santaupų užsakyti neturtingam draugui Skautų 

Aidą.
12. Rinkti tautosaką.
13. Remti Ginklų Fondą.
14. Padėti šeimininkei išmazgoti kambarius.
15. Pamestą vaiką nugabenti į policiją.

III. ALISA ŠMITAITĖ (Vilkaviškis).
1. Sudrausk žmones, įžeidžiančius mūsų tautą ir valstybę.
2. Pamokyk iš savo patyrimų ir žinių tuos, kuriems tai 

reikalinga.
3. Grąžink apleistoms vietovėms tautišką dvasią.
4. Palesink paukštelius ir sudrausk kas juos skriaudžia.
5. Sudaryk paukščiams patogumų, kad jie mūsų krašte ga

lėtų laisvai gyventi.
6. Paaiškink, klaidingai supratusiems, skautų įstatus ir 

šūkius.
7. Pačiam nereikalingus daiktus dovanok tiems, kurie jų 

reikalingi.
8. Stenkis pavojaus metu išgelbėti kiek galint daugiau žmo

nių, gyvių ar turto.
9. Pašalink akmenį nuo kelio.

10. Pakelk pamestą adatą.
11. Nuramink verkiantį vaiką.
12. Sudrausk vaikus, kurie kankina gyvį.

IV. A. BALTRUŠIS (Klaipėda).
1. Seniukui nešant sunkų maišą, jam padėk nešti.
2. Paukščiams pastatyti inkilėlių.
3. Neimti už padarytą gerą darbą atlyginimo.
4. Nesipešti su draugais.
5. Pažadėtą žodį reikia tesėti.
6. Platinti skautiškus dalykus.
7. Laikytis skautų įstatų.
8. Tėvams padėti skalbti marškinius.
9. Vargšams vaikams, kurie neturi ko valgyti, atiduoti pusę 

savo valgio.

REDAKCIJOS PASTABOS.
• Gerųjų darbelių pavyzdžių tespausdinsime kiekvieno autoriaus 
ne daugiau, kaip po 15. Jei būtų daugiau pavyzdžių surašyta, 
pirmiausia pagal taisykles bus išbraukti tie pavyzdžiai, kurie bus 
buvę nurodytų kitų autorių, netvarkingai ar neaiškiai parašyti 
arba nesuderinami su skautiškos etikos taisyklėmis arba jei jie 
iš viso bus per daug bendro pobūdžio.
• „Bitė“ atsiuntė 28 pavyzdžius, jų 13 nubraukėm, nes kai kurie 
jau kartojosi, o kiti per daug bendro pobūdžio.
• Sesė A. Šmitaitė atsiuntė 12 pavyzdžių, juos visus ir įdėjome.
• Brolis A. Baltrušis buvo surašęs net 46 pavyzdžius, bet jis ne
įvykdė sąlygos rašyti vienoje lapo pusėje; kiti jo pavyzdžiai labai 
netaisyklingai surašyti — neaiškūs, taigi be skriaudos stropiajam 
autoriui sumažinom ligi bendros normos.
• Brolis P. Stirbys atsiuntė kaip tik 15 pavyzdžių, nors kai kurie 
jo pavyzdžiai labai bendro pobūdžio, bet dedame visus, nes jie 
visi sudaro lyg vieną vienetą, autoriaus paties pavadintą „skauto 
skola Lietuvai“.

1939 M. SKAUTŲ AIDO KONKURSAS NR. 2. 
v | Konkurso sąlygos Į------------------- -

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 1939.111.20, ligi tos dienos sumanymai 
turi būti išsiųsti redakcijai;

4. gerųjų darbelių sumanymus redakcija spausdina (kiek
vieno autoriaus ne daugiau, kaip 15 pavyzdžių) Sk. Aide nuo 1.25; 
spausdina pagal sumanymo gavimo eilę; nespausdina tokių ge
rųjų darbelių pavyzdžių, kurie jau anksčiau atsiųstų autorių nu
rodyti, netvarkingai ar neaiškiai parašyti arba nesuderinami su 
skautiškos etikos taisyklėmis (apie tokius taip pat Sk. Aide pra
nešama); spausdinant parašoma ir autoriaus vardas ir pavardė 
arba, jei to autorius norės, slapybardė;

5. premijuojami bus bent 5 autorių gerųjų darbelių sumany
mai; premijuoti bus tik Sk. Aide spausdinti darbelių pavyzdžiai;

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 skau
tiška knyga; V. viena skautiška knyga.

Konkurso laimėtojų fotografijos bus [dėtos Skautų Aide.

10. Pamestą duoną padėti paukščiams sulesti.
11. Nuo vežimo kokiam daiktui nukritus paimti jį ir nunešti 

ant vežimo.
12. Priminti žmogui, kai jis ką nors užmiršta.
13. Neleisti vaikams piauti medžio šakelių.
14. Gatvės nežinantį žmogų nuvesti kur jis nori.
15. Pamačius mažą paukštelį, kuris nemoka lėkti, pasodinti 

į medį ir daboti, kad katinas jo nesudraskytų.

V. PETRAS STIRBYS (Tauragė).
(Skauto skola Lietuvai).

1. Skautas turi gerai mokytis.
2. Pamilti ir gerai išmokti lietuvių kalbą.
3. Gerai žinoti Lietuvos istoriją ir geografiją.
4. Daug ekskursuoti po gimtąjį kraštą.
5. Pamilti knygą.
6. Skelbti kovą: išdidumui, šykštumui, lepšiškumui ir ne

rūpestingumui.
7. Pažinti senovinę Lietuvą, jos kultūrą, liaudį.
8. Daugiau susiartinti su mūsų kariuomene, būti jos tal

kininkais.
9. Būti kukliam, taupiam ir kantriam.

10. Uoliai dalyvauti skautiškame darbe.
11. Nors ir mažiausią dalykėlį atlikti rūpestingai, nes tik 

nuo mažųjų einama prie didžiųjų.
12. Nelaukti iš kito pagalbos, bet reikia stengtis dirbti pačiam.
13. Skauto veide visuomet turi spindėti šypsena.
14. Religingumas turi būti darbuose ir širdyje.
15. Kiekvieną rytą reikia pasidirbti savo darbo planą, o va

kare patikrinti, ar tas planas išpildytas.

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
PRENUMERUOKIS 1939 M. LAIKRAŠČIUS:

— SKAUTŲ AIDĄ,
— VADOVĘ,
— SKAUTYBĘ.

ĮSIGYKITE KNYGAS:
— SKAUTYBĖ MERGAITĖMS,
— SKAUTYBĖ BERNIUKAMS.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
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Slidininkams įdomu...
(Kaip tepti slides).

Nors ir ne kokią šiemet turim žiemą, 
tačiau vis dėlto laiks nuo laiko susilau- 
kiam ir sniego. Ne vienas turime slides 
ir tas „sniego progas“ stengiamės išnau
doti. Užtat aš čia ir nekalbėsiu apie sli
džių gaminimą, jų parinkimą ir pan. Abe
joju, ar kas dabar gaminsis slides — per 
vėlu, o krautuvėj nupirkti ir išsirinkti vi
suomet gali atsirasti geras draugas, kuris 
jau ne pirmą žiemą slidinėja.

Šis rašinys taikomas daugiausia tiems, 
kurie jau turi slides. Noriu su broliais pa
sidalinti savo mintimis ir menkais paty
rimais dėl slidžių tepimo — vaškavimo. 
Turiu pasakyti, kad nevaškuotomis slidė
mis kartais, pvz., atodrėkio metu, beveik 
neįmanoma slidinėti. Be to, tepamos sli
dės daug ilgiau laiko, nes tepalas apsau
go jas nuo susibraižymo ir per ankstyvaus 
sudilimo.

Kiekvieno tepalo tikslas yra sumažinti 
slidės šliaužiančio paviršiaus trintį pirmyn 
be „grąžos“, t. y. slystelėjimo atgal. Per 
slidus tepalas turi ydą — slidės slysta ne 
tik pirmyn, bet ir atgal.

Pastaruoju laiku daug ir gana gerų te
palų parduodama sporto įrankių krautu
vėse Kaune. Tačiau pirmiausia jie yra 
brangūs, o antra — prieinami daugiausia 
tik Katino sportininkams.

Aišku, ne būtina pirktis tepalą slidėms 
krautuvėje, galima bandyti ir pačiam pa
sigaminti. Deja, negalima gauti tikslių 
receptų, pagal kuriuos užsienių firmos ga
mina savo tepalus — jos tai laiko paslap-

Atrinkite, kokių čia yra mazgų ir kilpų. Be abejo, jų vardus žinote. Taigi, para
šykite redakcijai, ji galės paskelbti ir kitiems skaitytojams, kurie patys nesugebės 

atrinkti.

Skautukas
Jums, Berniukai ir Mergaitės, 

skiriama skautybė ir duodama 
progos gyventi gražų skautišką 
gyvenimą. Skautybė j e rasite gy
venimą po atviru Viešpaties dan
gum; joje — skautų-čių įžodis ir 
įstatai ir gerieji darbai — gražiau
sia civilizacijos tradicija; joje su
sitiksite su ištikimais draugais — 
su medžiais, paukščiais, gėlėmis, 
gyvuliais ir žvaigždėmis; joje am-

tyje. Tačiau žinant reikalingus elementus, 
galima pačiam atsiekti gerų rezultatų.

Kiekvienas slidžių tepalo elementas 
turi savo paskirtį:

1) VAŠKAS — sumažina slidžių trintį 
į sniegą.

2) PARAFINAS — tam pačiam tikslui, 
kaip ir vaškas.

3) DEGUTAS — priduoda tepalui plas- 
tingumą ir apsaugo nuo drėgmės. Tam 
tikslui patarnauja ir riebalai — gyvuliniai, 
mineraliniai ir augaliniai. Degutas veikia 
prieš „grąžą“, t. y. slidės slidimą atgal, be 
to, dėka jo tepalas stipriau laikosi prie 
slidės.

4) KALIFONIJA — duoda tepalui kie
tumo.

5) RYŽIŲ MILTAI — saugo slides nuo 
apsiklijavimo šviežiai iškritusio drėgno 
sniego. Čia tinka ir aliuminijaus arba gra
fito milteliai.

Tepalo pagaminimas yra labai papras- 

žinos pirmosios pagalbos paslap
tys — žmogaus gyvybės gelbėto
jos; joje — žaidimai ir knygos, 
stovyklavimas ir rankų darbai — 
smagumas ir vadovavimas; žinoji
mas ir atlikimas ir buvimas.

Gyvenk tokį gyvenimą, kad iš
augtume! geras pilietis — būk tie
sus ir teisingas — stenkis ir bu
dėk!

(1939 m. kalendorius BUDĖK!).

tas — užtenka tik sulydyti visus elementus 
ir tiek.

O štai ir receptas: vaško — 2 dalys, pa
rafino — 1 dal., deguto — 1 d., kalifoni- 
jos — 0,5 dalies ir porą žiupsnelių ryžių 
miltų. Kai yra drėgnas sniegas, reik doza 
deguto ir parafino, įmaišant truputį rie
balų. Sausam sniegui reik daugiau vaško. 
Mišinys (tepalas) sulydomas skardinėje dė
žutėje ant ugnies. Dar skystą tepalą ge
riausia supilti į popierinę dėžutę. Atau
šus masei, jau turėsim gatavą tepalą. Ta
čiau jis iš karto netepamas ant slidžių. 
Pirma reik slides nugruntuoti. Gruntui 
vartojamas minkštas ir net skystas tepa
las (pirktinis). O mums tiks mišinys vaš
ko ir deguto, santykiu 2 : 1. Skardinėje 
dėžutėje ištirpdom vašką ir pripiliame de
guto. Dar skystą masę teptuku (tinka se
nas dantų šepet.) tepam ant slidės važiuo
jamojo (apatinio) paviršiaus.

Jei slidė buvo anksčiau tepta ar grun
tuota, tai senojo tepalo liekanas reik pa
šalinti — nugramdyti (atsargiai — nesu- 
braižykit slides). Iš viso prieš gruntą sli
dės turi būti nuvalytos. Gruntas yra iš
lyginamas karštu glaistytuvu. Neblo
ga yra nugruntuoti briaunas ir išlyginti 
glaistytuvu. Gruntui ataušus, galima sli
des tepti pirmiau pagamintu tepalu. Jis 
nėra skystas, tačiau trinamas į slidę 
(gruntą) kimba prie jos. Bet tokiu būdu 
nepasiseks slidę lygiai padengti tepalu. Jį 
išlyginti galima kamščiu arba delnu. Ge
riau nepagailėti delno, nes juo geriau ga
lima išlyginti. Taip paruoštos slidės pa
statomos porai minučių šaltyje atvėsti ir 
jau tada galima jomis slidinėti.

Tiesa, nepamirškit išvalyti griovelių. 
Begruntuojant, paprastai, jie užsilieja 
grunto tepalu. Su „užakusiais“ grioveliais 
sunku valdyti slides.

Baigdamas, įspėju — nebandykit aklai 
sekti čia duotu receptu. Betepant slides, 
ilgainiui savaime pripranti „iš akies“ da
ryti mišinius. Svarbu tik laikytis tokios 
lygsvaros: sausam sniegui — daugiau vaš
ko, drėgnam — deguto ir parafino.

G. Juškėnas, 
(„Vyčio“ korp!).
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SKRIESTUVAS ELIPSĖMS PIEŠTI.
Paaiškinimas keliais- žodžiais ir 4 brė

žiniais.
Dviejų bėgių kryžius turi būti sulipin

tas iš kelių dalių ir visiškai išlygintas.
Vagonėlis turi tikti, neklibėti ir neuž

kliūti.
Lazdelėje MNp turi būti keletas sky

lučių, kad galėtume perkelti vagonėlius ir 
piešti Įvairių formų elipses. Jų didumas 
pareina nuo to, kaip laikomas pieštukas.

Išmėgink pats, kaip galėtumei laikyti 
pieštuką!

To turi pakakti, nes įdomiau būti kū
rėju, kaip kopijuotoju. P. S.

Prisidėkime prie elektrifikacijos
Skautai-ės nebepasitenkina signalizuo

ti vien gairikėm. Sako, — dabar tempo 
amžius! 16—12 raidžių per minutę — gė
da; 50—100, — tai jau kas kita! Pvz., Šiau
liuose viena dr-vė įsirengė net tokį apa
ratą, kad užtenka vienam kalbėti, o tep
tukas tuoj pat ant popierio juostelės brai
žo jeroglifus — Morzės ženklus. Mes, gal, 
tokiai technikai dar nepribrendę. Taigi 
tuo tarpu prisidėkim tik prie Lietuvos 
elektrifikacijos ir suelektrinkim signali
zaciją!

Išlaidos? — nedidelės:
1 elektrinės lemp. elem. 4,5 voltų Lt —,75 
1 elekrinė lemputė 2,5 voltų .......... —,25
0,3 m. skambučio vielos ................  „ —,05

Viso tik: Lt 1,05 
Neužmirškim — jeigu susidėję pirksim 

medžiagą, pvz., skiltis, dr-vė, ar net vi
sas tuntas, gausim dar 15—30% nuolaidos. 

Dabar pavartykim savo stalčius ir iš
traukini klijuotės (fanieros) gabaliukus. 
O, puiku, čia vienas 65 x 70 mm didumo 
(dar nuo kažkokios vaisių dėžės užsili
kęs). Prie tos lentelės pritaisykim, kaip 
paveikslėlyje parodyta, apie 1 cm pločio, 
14 cm ilgio blėkelę. A. Ją galime rasti gat
vėj numestą, ten, kur skardinius stogus 
dengia, sandėliuose, kur apkaustytas dė
žes atidaro ... O skautas randa! Tik, pra
šau, neimkite per daug surūdijusią — ji 
turi šiek tiek spyruokliuoti, o nelužti! Iš 
pradžių išlenkiam Viršutinę dalį (žiūr. I 
brėž.), paskui blėkelę palenkiam apačion, 
dabodami, kad susidarytų kampas. I brė
žinio ištisinės linijos rodo blėkelės viršu
tines puses, o taškuotos — palenktą, apa
čioje esančią skardelę. Ties a mes tą 
skardelę iškišam viršun, užlenkdami ją, 
kaip II brėž. parodyta.

Ties taškais b, c ir d išdurkim skyles 
(pvz., su plona vinimi).

Paimkim skambučio vielą ir nuvinio- 
kim izoliaciją. Ties tašku b praverkim ją 
ir užlenkim, kaip II br. parodyta, kitą 
galą ties briauna 'užlenkim ir, palikę 5 
cm, nupiaukim. Blėkelės išlenktoji — 
viršutinė dalis turi būti taip išlenkta, kad 
būtų tarp jos ir tos mūsų išvestos viele
lės 1—2 mm tarpas. Nuspausta blėkelė 
turi liesti vielą.

Dabar paimkim lempelę ir aplink visas 
graižtvas apsukim nupiautą vielelę. Li
kusį galą įverkime į skylę c, dabar vielą 

taip palenkim, kad lempelės apatinis kon
taktas liestų mūsų blėkelę ties plokštele 
a. Dabar verkim vielos galą pro skylę d 
viršun ir užlenkim už briaunos, žiūr. III 
brėžinį.

Tai atlikę prikalkim arba priklijuokim 
25 mm platumo šonus ir užlenktus vie
los galus pritvirtinkim, kaip II ir III brėž. 
parodyta.

II i/Kas su cLojūajO.
PRO KRAŠTELI DEBESĖLIO.

V. Griciūtės žodžiai. V. Kuprio-Kuprevičiaus muzika.

2. Už kalnelių ,už aukštųjų, 
Žiedelius jis barsto 
Ant jūrelių mėlynųjų 
Su žuvelėm narsto. (2 k.)

Užlenkę elemento minusą (ilgąjį liežu
vį) prie šono, įstatom elementą taip į 
krabutę, kad minusas liestų vielą, einan
čią pro skyles c ir d, o kitas — vielą, ei
nančią pro skylę b.

Spaudžiant viršutinę blėkelę — raktą, 
žiba lemputė. Brūkšnys laikomas dvigu
bai ilgiau už tašką, tarp ženklų — taško 
tarpas, tarp raidžių — brūkšnio, tarp sa
kinių — trijų taškų.

Taigi prie darbo! Skautiško pasisekimo!
Psktn. A. Masiulis.

3. Spindulėli, skrisk į žemę, 
Ten šalta žiemužė, 
Ten medeliai be lapelių 
Šaltas vėjas ūžia. (2 k.)
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PĖDSĖKA!IH11
Buvo: Sk. A. 1 nr. 21 psi.— Iskyr.: Apie ką čia kalbama?

Sk. A. 2 nr. 44 psi.— Ilskyr.: Bendras jausmą lavinimas.
Sk. A. 2 nr. 45 psl. — III skyr.: Stebėjimas namuose.

Toliau:
IV skyrius.

STEBĖJIMAS LAUKE.
Artinamės prie tikro dalyko, pradėdami kalbėti apie stebė

jimą lauke. Sunku rišti skautą su darbu keturiose sienose, tačiau 
didelė skautų darbo dalis dėl oro sąlygų turi norom nenorom būti 
atlikta kambaryje. Būtų klaida praleisti visas progas, kurias 
mums teikia namai, dedant pagrindą darbui lauke.

Stebėjimas lauke sunkesnis, nes akiratis žymiai prasiplečia. 
Miestuose pastatai jį šiek tiek apriboja, bet atviroje gamtoje jis, 
tiesą pasakius, beribis. Pasaulio skautų vadas jau prieš rašyda
mas SKAUTYBĘ BERNIUKAMS išsitarė: „Turėtų būti skauto 
garbės dalykas pastebėti daiktą anksčiau už kitą žmogų“. Tuo 
metu jis kalbėjo apie karo skautus, bet tą patį galima taikyti ir 
taikos skautams.

Pastebėta, kad žmonės, gyveną atvirose vietose, daug geriau 
mato, kaip miesto gyventojai. Vyrai, plaukią plačia jūra, turi 
aiškų, tolimą regėjimą. Laukiniai taip pat puikiai mato. Prie
žastis aiški: jų praktika didelė, ir jų vyresnieji — arba būtinas 
gyvenimo reikalas — juos lavino vaikščioti atviru žvilgsniu.

Lauke tavo akys niekad neturėtų ilsėtis, bet nuolat dairytis 
kairėn ir dešinėn, pirmyn ir atgal, nes tikras skautas turi antrą 
porą akių pakaušyje. Turėtumei matyti artimus ir tolimus daik
tus, mažus ir didelius. Nekartosi visų pavyzdžių, kuriuos galima 
rasti SKAUTYBEJE BERNIUKAMS, nes tikriausiai ne kartą 
juos skaitei.

Skautas, būdamas lauke, turi būti raginamas — pavyzdžiu 
ir pamokymu — nuolat stebėti. Ne kartą sakoma: „Sunku užsi
imti gamtosaka mieste“, bet tikrovėje nėra taip, jei vadas ir 
skautas moka stebėti. Ir mieste yra medžių, gėlių, paukščių ir 
net gyvulių, ir žvaigždės jame taip pat šviečia, kaip ir kaime.

Nebūtina pradėti skelbimu: „Dabar pradėsime lavinti pasta
bumą“. Skautai turi visuomet stebėti, ir jų lavinimas turi būti 
surištas su kuo nors kitu. Tai lengviausia daryti kelionėse, iš
kylose ir stovyklose.

Jau iš jaunesniojo skauto reikalaujama, kad jis žinotų savo 
draugininko, artimiausio gydytojo, vaistinės ir t. t. adresus. Il
gainiui to nepakanka, ir jis turi tapti mažu „kelionės vadovu“ 
savo apylinkėje. Tam tikslui jis turi matyti ir atminti, ką yra 
matęs. Visi skautiški darbai surišti tarp savęs, taip pat, kaip 
šituose pėdsėkos straipsneliuose kalbama apie įvairius dalykus: 
pastabumą, sėlinimą, žmones, gyvulius, paukščius, vežimus, de
tektyvo darbus, smėlį, sniegą ir pan.

Pastabumo lavinimas miestuose ne būtinai turi ribotis Kimo 
žaidimu — „patenkinamai aprašyti vieną iš keturių krautuvių 
langų, stebėtų po vieną minutę“ — arba skelbimiį studijavimu.

Ar pagalvoji apie vandens vamzdžius, elektros transforma
torius ir telefono stulpus gatvėje? Mes per daug papratę viską 
savaime gauti, be jokių rūpesčių. Mieste paspaudžiame arba pa
sukame mygtuką, ir šviesu kambaryje. Kol šviesa gerai dega, 
ne kartą nepagalvojame, kaip ji gaminama ir kaip ateina į mūsų 
namus. Paskambiname kam nors telefonu — mums nerūpi, kaip 
jis įtaisytas ir kas jį įtaisė. Ar čia nėra plati dirva tyrinėti, la
vintis ir žinoti?

SKAUTYBES BERNIUKAMS 132 ir trijuose sekančiuose 
puslapiuose daug įdomios ir naudingos medžiagos. Geriausias 
žaidimas yra „Toli ir arti“ (135 psl.), kurį galima visaip pa
įvairinti.

Stebėjimas lauke arti susijęs su pėdsakų sekimu. Apie tai 
bus plačiau kalbėta kituose skyriuose. Pėdsakus palikti ir jais 
sekti galima mieste ir kaime.

Norint įprasti stebėti, nuolat turi sugalvoti netikėtumų. „Kuo 
vardu gatvė, kuria mes ką tik ėjome?“ „Koks automobilio, sto
vinčio prieš miesto valdybą, numeris?“ „Kaip atrodė mūsų auto
buso konduktorius?“ „Koks budinčio aname kampe policininko 
numeris?“ Reikėtų raginti skautus klausinėti savęs tokius ir pa
našius klausimus, nes jie ne tiktai naudingi, bet įvairina kartais 
šiaip neįdomią kelionę.

Kaime staigūs klausimai būtų kitokie: „Kas augo lauke, 
pro kurį ką tik praėjome?“ „Kiek karvių ganėsi pievoje?“ „Ar 
buvo ten taip pat ir arklių?“ „Kiek gandrų varlinėjo pievoje?“ 
„Kaip atrodė bažnytkaimio bažnyčia?“.

Judesys patraukia akį. Gali pusiau paslėpti kelis skautus 
miške ir liepti kitiems pastebėti juos. Kol pasislėpę nejudės, bus 

sunku juos pamatyti; vos tik jie pradės judėti, jie netrukus iš
siduos. Ypač staigūs judesiai neatsargūs.

Štai, ką pasakoja lordas Baden-Powellis:
„Kartą susilažiau su afrikiečiu, kas iš mūsų geriau mato.
Afrikietis parodė į tolimą atšlaitę ir paklausė, kiek galvijų 

ten ganosi. Įtempęs savo akis vos galėjau iš viso ką nors pa
stebėti, bet nepasidaviau ir paklausiau, ar jis galįs matyti pie
menį, ganantį bandą. Tiesą pasakius, nė aš jo negalėjau matyti, 
bet be piemens banda nepaliekama, ir, bė to, atšlaitėje stovėjo 
didelis, vienišas medis, ir spėjau — diena buvo karšta ir sau
lėta — kad piemuo ilsėjosi pavėsyje. Pažiūrėjus pro žiūronus 
paaiškėjo, kad neapsirikau“.

Ciklas baigtas — žiūrėk, suprask, analizuok, išvadok!
Dar vienas dalykas labai svarbus: reikia atminti arba už

rašyti ką pastebėjai.
Lengva suprasti, kad aukščio, tolio ir pločio matavimai, rei

kalaujami iš skauto, laikančio II p. 1. egzaminus, yra pastabumo 
patikrinimas (žinoma, jei tai daroma ne tiktai popieriuje, bet 
lauke, praktiškai). Pranešimai raštu, škicavimas ir topografinių 
nuotraukų darymas taip pat įeina į pastabumo lavinimą.

Ir vėl mes įsitikinome, kad skautiški darbai surišti tarp 
savęs. Norint išmokti vieno dalyko, turime nusimanyti ir apie 
kitą.

Skautas ne labai naudingas, jei jis nemoka aiškiai ir su
prantamai atpasakoti, ką jis pastebėjo. Nusiųstas iš anksto, ži
nioms rinkti, skautas turi būti pastabus, atminti, ką matė ir 
sumaniai atpasakoti savo įspūdžius. Jis turi sugebėti rašyti pra
nešimus, piešti šiokius tokius topografinius žemėlapius ir planus.

Gilintis į kiekvieną šių sričių šiame straipsnyje neįmanoma: 
joms paaiškinti reiktų rašyti ištisas knygas. Visa, ką galima 
padaryti, yra pabrėžti, kad šie dalykai skautybės schemoje labai 
svarbūs.

Didokame mieste kažkoks automobilis vidudienį pervažiavo 
moterį. Nors gatvėje buvo daug žmonių, niekas neatsiminė 
automobilio firmos ir numerio, nors vienas kitas neaiškiai atsi
minė jo spalvą. Tokiais atsitikimais turi būti išsilavinusių žmo
nių, mokančių pastebėti, atsiminti ir perduoti, ką matė. Kitame 
skyriuje dar nagrinėsime šį klausimą ir ieškosime lavinimo 
būdų.

V skyrius.

INDIVIDO STEBĖJIMAS.
Pasaulio skautų vadas mums pataria keliaujant traukiniu 

arba autobusu stebėti kiekvieną smulkmeną, kurią pastebime 
savo bendrakeleiviuose"! jų veidus, drabužius, kalbėjimo būdą 
ir t. t., kad paskui galėtume viską kuo smulkiausiai aprašyti. 
Turime daugybę progų lavintis ir, nors ne visuomet galime pa
tikrinti padarytas išvadas, vis dėlto stebėti naudinga ir įvairu, 
ypač jei stengiamės atspėti žmonių būdus ir darbą.

Iš drabužių spręsti apie būdą labai sunku, todėl nesitikėk 
pasiekti nepaprastų rezultatų. Specialistai, išėję nuodugnų 
mokslą ir turį ilgametę praktiką, irgi ne visuomet teisingai iš- 
vadoja.

Ii- šio mokslo Kimas mokėsi Lurgano Sahibo krautuvėje. 
Jis ir indų berniukas stebėdavo krautuvės lankytojus ir vakare 
turėdavo smulkiai nupasakoti, ką jie matė ir girdėjo — savo 
nuomonę apie stebėtų žmonių būdą, sprendžiant iš jų veido, 
kalbos ir elgesio, ir apie tikrą jų atsilankymo tikslą.

Mėgink tą patį su savo skautais: pakviesk svečią į sueigą 
ir paskui liepk jį aprašyti. Vienas skautininkas pakvietė visiš
kai svetimą žmogų iš gatvės ir tuo sudomino jį skautybe!

Prieš darydamas tokius bandymus, turėtumei savo skautus 
šiek tiek paruošti.

Šešėlių teatras — balta paklodė su stipria šviesa užpakalyje 
— labai įdomiai paįvairina sueigą. Vienas po kito skautai pra
eina už jos, ir likęs būrelis stengiasi juos identifikuoti, nes ir 
nemačius žmogaus bruožų, galima jį pažinti. Pradžioje skautai 
daugiausiai dėmesio kreips į nosies ilgumą ir aukštumą, kurie 
abu pareina nuo santykių tarp šviesos, skauto ir ekrano. Kiek 
vėliau skautai pastebės, kad lengviausia pažinti žmogų iš galvos 
ir pečių laikysenos, kelių sulinkimo ir eisenos.

Skautininkas žiūrėjo filmą su savo skautais. Staiga skau
tai ėmė ploti. — Kas atsitiko? — paklausė skautininkas savo 
kaimyno. — O, mes plojame Tamstai. Ar nematėte savęs, nuei
nančio. — Skautai pažino savo vadą iš eisenos; vadas savęs 
nepažino.

Taip pat įdomu sekti persirengusius žmones.
„Po piet Lurganas Sahibas mėgdavo žaisti žaidimą, kuriuo 

nepaprastai domėjosi: tai buvo persirengimo žaidimas. Jis mo
kėdavo nepaprastai gerai dažyti veidus; vienu teptuko palieti
mu čia ir brūkšneliu ten jis pakeisdavo juos taip, kad niekas 
negalėdavo jų pažinti. Krautuvė buvo pilna visokių drabužių 
ir turbanų, ir Kimas buvo aprengtas tai mahometonu iš geros 
šeimos, tai aliejaus pardavėju ir kartą — tai buvo vieną ypatin
gai smagų vakarą — žemės savininko sūnumi. Lurgano Sahibo
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atnptfit
• SKAUTŲ AIDO BENDRADARBIAI. 
Skautų Aido 2 nr., be redakcijos narių ir 
skyrių vedėjų, bendradarbiavo: vyr. sktn. 
E. Barščiauskaitė, sktn. R. Stankūnas, 
sktn. V. Kizlaitis, sktn. M. Dunduraitė, 
sktn. K. Korsakas, psktn. O. Saulaitienė, 
psktn. J. Nesavas, psktn. R. Šeštakauskas, 
std. sk. G. Juškėnas, v. sklt. A. Urba, v. 
sklt. J. Krišpanavičius, v. sktn. I. Fridma- 
naitė, sklt. B. Barkauskas, vair. Pr. Sa
vickas, sklt. M. Namajūnas, std. G. Vai- 
tiekaitis, psklt. L. Lapė, psklt. A. Baltrū
nas, S. Martynaitytė, B. Macutkevičius,- 
J. Makulis, J. Miežlaiškis, std. G. Griga
liūnas-Glovackis, std. sk. A. Grušnys, V. 
Baniulaitis, Pr. Čeponis, A. Kašuba, A. 
Bielkevičius, J. Vareika, Liubinaitė, A. 
Janušauskas, V. Seilius, A. Čekanauskas, 
H. Krušinskas, J. Rudzenskas, L. Tymu- 
kas, K. Vilsonas, H. J. Krušinskas, C. Ka
valiauskas, S. Pranckūnas, J. Šležas ir k.
• ,,Varnėnui“ (Klaipėdoje). Siųsdamas Sk. 
Aidui rašinius, nesilaikai bendradarbiams 

taikomų sąlygų ir neparašei nė savo pa
vardės, nė adreso.
• Br. A. Bielkevičiui. Laikraščiui rank
raščius reikia rašyti tik vienoje atskiro 
lapo pusėje; pusiau perlenktas lapas ir iš 
priešingų kraštų aprašytas yra nepatogus.
• Br. A. Rubikui - Jurgūnui. Redakcijai 
labai smagu girdėti, kad ir Tamsta džiau
giesi šių metų Skautų Aidu. Atsiųstą 
straipsnį perėmė foto skyrelio redakto
rius; lauksime, ką jis pasakys. Laukiame 
naujų rašinių.
• „Sabaliui“ (Kaune). Dėkojame už raši
nėlį. Norėtumėm, kad būtų nurodyta, iš 
kur imta šiam rašinėliui medžiaga ir ar 
nėra aprašomojo asmens fotografijos.
• MUMS RAŠO. Redakcija gauna laiškų, 
kuriuose skaitytojai reiškia savo pageida
vimus ir pastabas; taip pat nemaža skai
tytojų atsiunčia laiškų, pagiriančių Skau
tų Aidą ir kalendorių Budėk! Ką tik gau
tame laiške vienas naujas skaitytojas ra
šo: „Gavęs porą numerių ir paskaitęs Sk.

te mus h.a.so
KARYS, Lietuvos kariuomenės savai

tinis laikraštis (4 nr.).
Straipsnelyje — „Skautų Aido“ dovana 

jo draugams — rašo:
„Šiais metais Lietuvos skautai, skautės, 

moksleiviai, jaunimas ir visi Skautų Aido 
prenumeratoriai susilaukė gražaus 208 pus
lapių kišeninio kalendoriaus „Budėk“, kurį 
parengė vyr. sktn. Antanas Saulaitis. Ka
lendoriaus „Budėk“ turinys pritaikytas ne 
tik skautams, moksleiviams, jaunuoliams, 
bet ir kiekvienam inteligentui. Kalendo
riaus lapai kiekvieną jo savininką veda į 
gyvenimą, supažindina su jo sunkumais ir 
Įdomumais, teikdamas įvairiausių patari
mų ir nurodymų. „Budėk“ kalendorius 
veda mus po gražiąją Lietuvą ir į tolimus 
viso pasaulio kraštus“.

Aidą — susižavėjau juo. Besąs labai pui
kus žurnalas. Be kita ko, jūs didelį da
lyką duodate: foto skyrių! Bet ir visi kiti 
dalykai yra be galo įdomūs Sk. Aide“. Dar 
kitas skaitytojas, susidomėjęs kalendoriu
mi, klausia, ar semaforų signalizacija yra 
klaidinga; jam atskiru laišku paaiškinta, 
kad ta semaforų signalizacija yra kitos 
sistemos, kaip ligi šiol mūsų vartota.

sakalo akis pastebėdavo menkiausią persirengimo klaidą. Gulė
damas ant ištrinto minkštasuolio, jis aiškindavo, kaip ta ir ta 
kasta kalba, vaikšto, kosti, spjaudosi, čiaudi ir, kadangi „kaip“ 
šiame pasaulyje mažai tereiškia, išaiškindavo visako „kodėl“. 
Indų berniukas nerangiai žaisdavo šį žaidimą. Jo protelis, kuris 
atmindavo ir atskirdavo daiktus, negalėdavo įsijausti į svetimą 
sielą. Bet Kimui, keičiant drabužius, kalbą ir judesius, jame 
pabusdavo demonas ir dainuodavo iš džiaugsmo“.

Persirengus drabužiai ne tokie svarbūs, kaip vaidyba. Tai 
viena iš priežasčių, kodėl vaidinimams skautiškajam lavinime 
skiriama tokios didelės reikšmės. Mes turime įsijausti į kitus 
asmenis, gyventi jų gyvenimu, galvoti jų mintis, svajoti jų sva
jones. Vėliau paaiškės, kad tai labai svarbu, sekant pėdsakus.

Kimo mokėjimas persirengti ir apsimesti, padėjo jam išgel
bėti žmones nuo nelaisvės ir mirties.

Lavindamasis stebėti, mokykis persirengti ir vaidinti. Duok 
draugovei pavyzdį, jei gali, pranešdamas, kad tavęs tarp tos ir 
tos valandos nustatytose ribose nepažins. Žaisk žaidimus, ku
riems reikia persirengti. („Skautybė Berniukams“, psl....... ).
Atkreipk skautų dėmesį į uniformos pakeitimus, trūkumus arba 
klaidas.

Įvairūs asmens įvairiai išvadoja. Pastebėjęs, kad vieno 
žmogaus kairysis petys iš nuovargio kelis centimetrus susmukda
vo, daktaras padarė išvadą, kad jo kairioji koja kadaise buvo 
smarkiai sužeista. Kiek anksčiau tas pats vyras didžiavosi, kad 
niekas nežino apie jo žaizdą, kadangi jis nešlubuodavo.

Vidutinė moteris paprastai aštriau stebi už vidutinį vyrą. 
Ji įpratusi žiūrėti į žmones, ypač į kitas moteris, taip, kad vienu 
žvilgsniu pamato drabužius, šukuoseną ir veidą, ir gali juos 
smulkiai aprašyti. Tai daugiausia specializavimasis ypatin
giems reikalams. Apie jų tikslą nekalbėsiu!

Stebint žmones, svarbu spėti jų ūgį ir sudėtį. Pradžioje 
dėmesys nukrypsta į drabužius, bet juk reikia pripažinti, kad 
pakeisti juos yra daug lengviau, kaip pakeisti būdą ir laikyseną. 
Mes jau kartą minėjome, kad žmogui pažinti ne būtinai reikia 
matyti jo bruožus.

Mažas veido pakeitimas — nuskusti arba prilipinti ūsai — 
apsaugoja nuo paviršutiniško žvilgsnio, bet eisena ir judesiai 
žmogų tuojau išduoda.

Svarbu taip pat stebėti žmogaus veiksmus. Skautai turi 
įsidėmėti visus veiksmus, kuriuos atliks parinktas žmogus, pra
dedant žodžiu „pradėti“ ir baigiant žodžiu „baigti“. Pakanka, 
pvz., užsidegti cigaretę ir paeiti kelis žingsnius. Geriausia atlik
ti uždavinį skiltimis, nes, pasiskirstę darbą tarp savęs, skautai 
geriausiai išmoks duoti tikslų aprašymą to, ką matė. Šį žaidimą 
galima žaisti namuose ir lauke.

Panašus yra žaidimas „Stovylos“. Vienas skautas vaidina 
stovylą. Draugovė išeina ir įeina tiktai skiltininkai, vieną mi
nutę apžiūri stovylą, vėl išeina ir per dvi minutes papasakoja 
savo skiltims, ką jie matė. Po dviejų minučių skiltys įeina ir 

bando atkurti stovylą, bet jų skiltininkai jiems nepadeda, o tik
tai stebi.

Bet geriausias, gal būt, yra „Neparuoštas incidentas“. Per 
draugovės sueigą arba ramų popietį stovykloje klykdamas at
bėga berniukas, persekiojamas žmogžudžio. Berniukas, nudurtas, 
krinta, žudikas pabėga. Viskas įvyksta per kelias sekundes. Po 
to sakoma: „Nu, broliai, parašykite policijai pranešimą apie 
tai, kas atsitiko“, ir „auka“ gali atsikelti ir nusidulkinti drabu
žius. Pranešimai bus parašyti, ir, gali būti tikras, „užmuštojo“ 
aprašymas bus kuo tiksliausias (nors jam menka nauda iš to, 
kadangi jis jau „negyvas“), bet „žudiką“ lies vos keli žodžiai, 
nors juo policija šiuo atveju labiausiai domisi.

Nagrinėjant pranešimus, paaiškės įdomių dalykų: veiksmų 
eiga žymiai skirsis; „žudiko“ aprašymas nesutaps; jo drabužių 
spalva ir pasiuvimas bus labai įvairūs; įvykio laikas ir tarti 
žodžiai nesutiks. Nebus dviejų, bent kiek panašių, aprašymų. 
Įsitikinta, kad net specialiai išlavinti žmonės staigius įvykius 
nevienodai mato, bet vis dėlto įdomu kuo arčiausiai įspėti teisy
bę, ir tam skautui galima skirti taškų. Žaidimas įdomus ir 
naudingas, »bet, žinoma, reikia nuolat keisti jo turinį.

Štai, dar vienas pratimas išvadojimui lavinti.
Smulkūs daiktai, kokius paprastai randame vyro kišenėje 

— degtukų dėžutė, pieštukas, kelios monetos, senas autobuso bi
lietas, traukinio bilietas ten ir atgal, maža užrašų knygutė ir 
pan. — padedami ant stalo arba ant padėklo. Pasakojama apie 
vyrą, nustojusį atminties ir klajojusį aplink stotį. Policija nori 
susekti jo asmenybę ir paskelbti per radiją, kaip jis atrodo. 
Draugovė prašoma padėti policijai. Tada skiltys padaro išvadas 
iš policijos pranešimo ir rastų daiktų, ir skiltininkas paaiškina, 
kodėl skiltis spėja žmogų, esant tokio ar tokio užsiėmimo, tokio 
ar tokio kilimo ir t. t. Be abejo, daiktus reikia iš anksto rūpes
tingai parinkti, kad galima būtų juos logiškai surišti.

Gal, bus naudinga pailiustruoti šį skyrių tikrai įvykusiu 
žaidimu: ant stalo gulėjo tuščia degtukų dėžutė, sulenktas kiše
ninis peiliukas, keli pinigai, nosinė, kelios cigaretės, antra dag- 
tukų dėžutė su degtukais. Pirmoji dėžutė buvo šiek tiek su
spausta ir apdraskyta viduje. Jos etiketėje kelios raidės buvo 
nežymiai pabrėžtos taškeliais ir sudarytas sakinys: Lauk 10 
antr.“ Skiltims buvo pranešta, kad visi daiktai buvo rasti nužu
dyto žmogaus kišenėje, rasto antradienį, kelias minutes po 10 
vai.; suspausta dėžutė buvo rasta nužudytojo rankoje.

Trumpais žodžiais: įvykio istorija buvo ta, kad plėšikų gau
jos narys perduodavo žinias degtukų dėžutėmis. Bet draugai 
jį įtarė neištikimybe ir nužudė. Jie norėjo išplėšti dėžutę iš 
vyro rankos, bet jiems sutrukdė ir jie turėjo bėgti.

Dvi skiltys pastebėjo taškelius ir atspėjo intrygą, kitos 
nieko negalėjo suprasti. Šis žaidimas nesiriša tiesioginiai su 
individų stebėjimu, bet tai nesvarbu. Jis lavina pastabumą, su
gebėjimą išvadoti ir tinka žaisti viduje ir lauke. Pėda.
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Skyrių veda vyr. sktn. K. Laucius.

F»Mn»Uot;
9°'' kiekvieno/

Spausdinama Lietuvos foto mėgėjų dr-jos kronika.

Saulė ir sniegas
Sniegas čia dingsta, čia vėl atsiran

da. Taigi, progų padaryti žiemos nuo
traukų, kad ir ne daug, turime. Pa
žvelkime nors kartą, kiek sniegas pa
keičia gamtovaizdį. Tai žinoti mums 
pravers.

Vasaros metu foto mėgėjo akį trau
kia spalvų ir formų įvairumas, o žie
mą sniegas gamtovaizdžius vienodai 
baltai padengia ir tik neapsnigti daik
tai iš tos baltumos išsiskiria. Menišku 
požiūriu toks gamtovaizdžio pasikeiti
mas naudingas, nes labai palengvina 
pasirinkti tinkamą motyvą. Tačiau jei 
mes neatkreipiame reikiamo dėmesio į 
žiemos gamtovaizdžio savumus, jo pliu
sai greit virsta minusais.

Nuotraukos, kur yra sniegas, žavin
giausiai atrodo saulei šviečiant. Sau
lės apšviestos vietos mums atrodo aki
nančiai baltos. Kad tokį pat įspūdį gau- 
tumėm žiūrėdami ir į nuotrauką, turi
me šviesas pozityve kiek galima aiškiau 
atvaizduoti. Šešėly esąs sniegas parodo 
visą savo „struktūrą“. Tačiau bendras 
šviesus žiemos gamtovaizdžių apšvieti
mas tiek mus akina, kad sniego nepa
dengtos vietos mums atrodo daug tam
sesnės, kaip yra iš tikro. Dėl to foto
grafuodami žiemą galime mažiau dė
mesio kreipti į tikslų tamsiųjų vaizdo 
dalių smulkmenų atvaizdavimą, o tu
rime rūpintis tinkamu šviesiųjų vaizdo 
dalių atvaizdavimu pozityve, kad jis 
darytų tokį pat įspūdį, kokį mums daro 
gamtovaizdis tikrovėje. Už tat svarbu, 
kad būtų žymu smulkmenos gausiau
siai saulės apšviestose nuotraukos vie
tose.

Kadangi sniegas gamtovaizdžius 
meniškuoju atžvilgiu labai suprastina, 
t. y., nustelbia smulkmenas, o „iškelia“ 
dideles plokštumas ir linijų derinius, 
yra daug pavojaus gauti monotoniškas 
ir nuobodžias, negyvas, nuotraukas. 
Dėl to didelės, šaltos sniego plokštumos 
turi būti kuo nors pagyvintos, tinka
mai išnaudojant šviesos sudaromus 
medžių, krūmų, pėdsakų ir kitokius 
šešėlius. Kadangi žiemą saulė žemai 
stovi ir vidudienį, šešėliai paprastai 
yra pakankamai ilgi ir jie naudingai 

pagyvina didelių sniego plokštumų 
monotoniškumą.

Darant žiemos gamtovaizdžių nuo
traukas, reikalinga ypatingą dėmesį 
kreipti į vaizdo artumą, o vengti tolu
mos vaizdų, nes toluma dėl padidėjan
čio žiemą oro perspektyvos veikimo 
dažnai išeina „susiliejusi“ su dangumi. 
Labai naudinga, jei šešėliai artumoje 
krenta įžulniai iš priešakio. Taip pat 
naudinga, jei artuma yra nelygi, o yra 
kupstų, įdubimų, kelmų ir kitokių ne
lygumų, kurie saulės apšviesti sudaro 
šešėlius ir suteikia nuotraukai plastiš
kumo.

Artumą labai pagyvina rogių, pa
šliūžų ar kitokios vėžės. Jei jų nėra, 
labai naudinga monotoniškas plokštu
mas pagyvinti žmogaus pėdomis. Sau
lei šviečiant, įvairūs tokie pėdsakai su
daro žavingus šviesų ir šešėlių derinius 
ir pabrėždami skirtumą tarp šviesos ir 
šešėlių nuotrauką labai pagyvina.

Labai žavingai atrodo prieš šviesą 
darytosios nuotraukos, ypač jei artu
moje yra apsnigta šakutė, medelis ar 
kas kitas ir turi šviesius kontūrus. 
Jeigu tikrovėje nėra atitinkamo moty
vo artumai pagyvinti, reikia jį suda
ryti. Galima panaudoti kokį iškylauto
ją, pašliūžininką ar ką kitą. Jį reikia 
taip pastatyti, kad derintųsi su foto
grafuojamąja aplinka, pvz., žiūrėtų į 
tolį, tvarkytųsi batų raiščius, veržtų 
pašliūžų dirželius ir t. t.

—— • -■■■■■■■ 
CHARBINO LIETUVIAI DĖKOJA FOTO 

MĖGĖJAMS UŽ ALBUMUS.
Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų 

sąjungos foto kuopelė jau kelinti metai 
siuntinėja užsienio lietuvių mokykloms 
kuopelės narių sudarytus Lietuvos vaizdų 
nuotraukų albumėlius. Tokį albumą nu
siuntė ir Charbino (Mandžuko valstybėje) 
Lietuvos piliečių draugijai. Šiomis dieno
mis gautas iš Charbino Lietuvos piliečių 
draugijos pirmininko p. V. Jankevičiaus 
labai patriotinio turinio laiškas, kuriame 
labai nuoširdžiai dėkojama už atsiųstąjį 
albumą.

Tame pačiame laiške prašoma atsiųsti 
tautinių kostiumų nuotraukų ar piešinių, 
linksmaus turinio veikaliukų scenai, liau
dies ir bažnytinių dainų rinkinėlių.

Jei kas iš foto mėgėjų turėtų tokių nuo
traukų ar knygų, labai gerai padarytų nu- 
siųsdamas. Mr. Vladas Jankevich 

Rumynskaja str. 19, Harbin 
Manczu-di-go. (Mandžiuko).

KAIP PASIBAIGĖ MATININKŲ IR 
KULTŪRTECHNIKŲ FOTO 

KONKURSAS.
Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų 

sąjungos foto kuopelė jau kelinti metai 
ruošia matininkams ir kultūrtechnikams 
foto konkursą. 1938 metų toks konkursas 
pasibaigė š. m. sausio mėn. 20 d. — tą 
dieną teisėjų komisija, kurioje dalyvavo 
ir šio skyriaus vedėjas, įvertino konkursui 
atsiųstas nuotraukas ir paskirstė premijas.

Konkursas apėmė šias temas: 1) se
nasis ir naujasis Lietuvos kaimas, 2) že
mėtvarkos ir 3) melioracijos darbai, 4) 
įvairenybės. Iš viso buvo skirta 23 pini
ginės premijos 960 litų sumai. Tas pats 
autorius galėjo atsiųsti nuotraukų visoms 
temoms, tačiau kiekvienoje temoje galėjo 
gauti tik vieną premiją. Kai kurie auto
riai laimėjo premijų visose temose ir dėlto 
gavo po gražią sumą pinigų. Dalyvavo- 35 
autoriai, kurie atsiuntė 343 nuotraukas.

Daugiausia premijų šiame konkurse 
laimėjo inž. Kazys Daugėla, kuris šiuo me
tu, atrodo, esąs pats stipriausias iš mati
ninkų ir kultūrtechnikų foto mėgėjų. Jis 
laimėjo 4 premijas, kurių trys pirmosios 
ir viena antroji. Antras pagal laimėtų pre
mijų skaičių yra taip pat labai stiprus 
mėgėjas, senas Daugėlos varžovas, mat. P. 
Karpavičius. Jam teko trys antrosios pre
mijos. Kultūrtechnikas Šileika laimėjo dvi 
trečiąsias premijas. Likusieji konkurso da
lyviai gavo po vieną premiją, būtent: inž. 
Bajorūnas (IV pr.), mat. Naudžiūnas (V), 
mat. Laužadis (V), mat. Šlaitas (H), mat. 
Arlauskas (IH), mat. Adomėnas (IH), mat. 
Šilinis (IV), mat. E. Jankauskas (III), 
kultūrtechnikas Kriaučiūnas (I), kult. 
Šnirpūnas (HI), kult. Šešelgis (IV), kult. 
Serafinas (V), mat. Umbrasas (IV).

Konkursui atsiųstos nuotraukos buvo 
išstatytos dviem dienom žemės ūkio rūmų 
salėje publikai nemokamai apžiūrėti. Be 
to, antrąją dieną buvo viešas nuotraukų 
vertinimas, kuriame K. Laucius ir A. Gie
draitis nurodė konkursui atsiųstųjų nuo
traukų būdingesnius trūkumus ir teigia
mus privalumus.

Apskritai, tenka pasakyti, kad mati
ninkai ir kultūrtechnikai foto mėgėjai pa
sirodė padarę žymią pažangą tiek motyvų 
parinkimo, tiek technikos atžvilgiais. Daug 
labai vertingų nuotraukų liko nepremi
juotų dėl to, kad vienas autorius toje pa
čioje temoje tegalėjo gauti tik vieną pre
miją. Be to, žiūrint, kad nuotraukos ati
tiktų temai, teko premijuoti kai kurias ir 
silpnesnes nuotraukas, tuo tarpu kada 
daugelis meniškai ir techniškai geresnių 
nuotraukų turėjo likti nepremijuotos.
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FOTOGRAFIJA IR REKLAMA
Amerikos didžiosios firmos ir įmonės 

savo gaminių reklamai skiria pasakiškas 
dolerių sumas. Viena smarkiai plintanti 
reklamos rūšis yra propaganda paveiks
lais laikraščiuose ir žurnaluose. Tokios 
reklaminės nuotraukos gana brangiai kaš
tuoja.

Neperseniausiai Amerikos žurnaluose 
pasirodė spalvota reklaminė nuotrauka 
vieno visky (degtinės) fabriko, už kurią 
foto studijai buvo sumokėta 2.500 dolerių! 
Nuotrauka vaizduoja šešis XVI-jo šimt
mečio škotų bajorus. Jie visi pasipuošę to 
meto škotų tautiniais drabužiais, raiti ant 
puikių žirgų, tipiškame škotų gamtovaiz
dyje, priešais didingą škotų pilį.

Kad galėtų suprasti kodėl ši nuotrau
ka kaštavo tokią pasakišką kainą, tenka 
pažiūrėti, kaip ji atsirado.

Kai foto studija gavo iš minėtojo visky 
fabrikanto užsakymą pagaminti minėtą 
nuotrauką, ji turėjo daug ką paruošti. O 
tai nebuvo lengva. Fabrikantas nurodė, 
kad nuotrauka turi atitikti XVI-j o amžiaus 
gyvenimą; kiekvienas šešių bajorų turi 
vilkėti skirtingus XVI-j o amžiaus škotų 
tautinius drabužius ir kad fotografuojamas 
gamtovaizdis turi būti grynai škotiškas.

Dėl to pirmiausiai vienam studijos na
riui teko aplankyti visas žymesnes New- 
Yorko bibliotekas, kol surado XVI-jo a. 
škotų tautinių drabužių paveikslų ir ap
rašymų.

Vėliau antras studijos narys leidosi į 
kelionę ieškoti tokio gamtovaizdžio, kuris 
labiausiai panėšėtų į Škotijos būdinguosius 
vietovaizdžius. Ilgai ieškojęs, pagaliami su
rado netoli Čikagos vieną turtingą Škoti-

<AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tai žinoti praverstų
KAIP NUFOTOGRAFUOTI ŽVAKĖS 

LIEPSNĄ.
Ilgais žiemos vakarais daug kas gali 

daryti glūdmenų nuotraukų, kur gali tekti 
fotografuoti degančią žvakę arba žibalinę 
lempelę. Jei nuotrauką tenka apšviesti 
kiek ilgesnį laiką, apie liepsną nuotrau
koje susidaro šviesos židinys. Norint jo 
išvengti ir tinkamai liepsną atvaizduoti, 
patartina šiaip daryti: kokias 2—3 sekun
des šviesti nuotrauką degant žvakei, o 
paskiau ją užgesinti ir toliau šviesti kiek 
reikalinga, kad kiti kompozicijos daiktai 
būtų pakankamai apšviesti, jau žvakei ne
bedegant. Taip darydami gerai atvaiz
duosime liepsną.

KAM DAR NAUDINGAS AUTOMATIŠ
KAS UŽRAKTO IŠJUNGIKLIS?

Automatišku užrakto išjungikliu nau- 
dojamies, kai norime patys save nufoto
grafuoti, tačiau galima jį panaudoti ir ki
tiems tikslams, būtent, ilgai apšviečiant iš 
rankos, ką daryti tenka kai silpna esti 
šviesa. Laikant aparatą rankose kai rei
kia apšviesti ilgiau, kaip V25 sekundės, yra 
daug pavojaus bespaudžiant išjungiklio 
mygtuką sujudinti aparatą. Tokiais atve
jais patartina naudotis automatiniu už
rakto išjungikliu, jei aparatas jį turi. Tuo- 

jos emigrantą, kuris atvykęs į Ameriką, 
susirado būdingą Škotijai vietovaizdį ir 
čia pasistatė pilį, panašią į tas, kokias sta
tydavo škotai XV—XVI amžiuose.

Paskiau surado „modelius“ — šešis 
škotus, pagamino kostiumus, iš New-Yor- 
ko policijos pasamdė šešis geriausius žir
gus. Pagaliau viskas buvo paruošta ir be
liko tik nuvykti į vietą ir nufotografuoti. 
Studijos fotografą į fotografavimo vietą 
lydėjo visa eisena: stilistas — škotų žino
vas, frizuotojas, jodinėjimo mokytojas, 
trys policijos arklininkai, šeši škotai („mo
deliai“) ir atskiras vagonas su žirgais. At
vykus vėl darbo: modelių aprengimas, nu- 
grimavimas, paruošimas. Paskutinį užda
vinį teko atlikti fotografui: jis Vioo sekun
dės išjungė aparato užraktą. Tiek pasi
ruošimo dėl vienos šimtosios sekundės!

Artimiausiuose savaitinių magazinų 
numeriuose jau pasirodė spalvota nuotrau
ka — visky fabriko reklama su šešiais 
XVI-jo amžiaus škotų bajorais. Štai už 
ką fabrikantas foto studijai sumokėjo 2.500 
dolerių!

New-Yorke yra keliolika didžiųjų foto 
studijų, kurios tiesiog užverstos užsaky
mais. Visi šie užsakymai yra pasakiškai 
apmokami, nes ir reikalavimai yra sun
kiai įsivaizduojami. Pavyzdžiui, užsako 
specialiai nufotografuoti autobuso katas
trofą, savižudį, šokantį iš keliasdešimto 
aukšto, Kolumbą savo burlaivy ir t. t.

Matyt, kad tokios reklaminės nuotrau
kos publikos yra mėgiamos ir apsimoka. 
Nemaža ir foto mėgėjų uždirba gražaus 
pinigo gamindami reklamines nuotraukas.

A. Rubikas - Jurgūnas.

rųet nebereikia rūpintis išjungiklio pa
spaudimu ir galima abiem rankom stipriai 
laikyti aparatą. Taip darant galima, pa
naudojus visas kitas atsargumo priemo
nes, apšviesti net po 1 sekundę. *

Lietuvos foto mėgėjų gyvenimo 
naujienos

RUOŠIAMOS NUOTRAUKOS NIUJOR
KO PARODAI.

Šiemet įvyksiančios Niujorke pasauli
nės parodos Lietuvos skyriuje bus išsta
tyta ir foto nuotraukų. Kaip teko patirti, 
būsią išstatyti 1,20 m aukščio foto monta
žai, iš kurių susidarysianti apie 30 metrų 
ilgumo juosta. Tai būsią montažai krašto 
vaizdų, architektūros, tautinių šokių ir kt., 
apskritai, propagandinių, turizmą skati
nančių nuotraukų. Būsiąs ir skautų gyve
nimo nuotraukų kampelis. Lietuvos sky
riaus šioje parodoje organizatoriai minėtus 
montažus pagaminti pavedė trims Lietuvos 
foto mėgėjų draugijos nariams: Augusti
nui. Naruševičiui ir Orentui. Paskutinysis 
daugiausiai rūpinsiąsis nuotraukų sumon
tavimu, o pirmieji du atliksią laboratorinį 
darbą. Reikalingas nuotraukas surinks iš 
įvairių foto mėgėjų.
GAVO DIPLOMUS UŽ NUOTRAUKAS 

PARYŽIAUS PARODOJE.
1937 metais įvykusioje Paryžiuje pasau

linėje parodoje dalyvavo su foto nuotrau
komis ir Lietuvos foto mėgėjų draugija. 
Penki draugijos nariai: Augustinas, Bu- 
račas, Milaševičius, Naruševičius ir Oren- 
tas gavo už savo nuotraukas aukso me
dalius. Šiomis dienomis jiems buvo at
siųsti diplomai.

KĄ RAŠO KITI LAIKRAŠČIAI FOTO
GRAFAVIMO KLAUSIMAIS.

Laikas nuo laiko foto klausimais šį tą 
parašo ir kiti laikraščiai. Paskutiniuoju 
laiku tokių rašinių galima užtikti „Žemė
tvarkoj ir Melioracijoj“ ir „Mūsų Giriose“. 
Ilgesnį laiką nieko apie fotografavimą ne
berašiusiam „Geležinkelininke“ šiomis die
nomis (š. m. Nr. 2) įdėtas straipsnis „Fo
tografuokime žiemą“. Autorius p. B. duo
da patarimų, kaip fotografuoti žiemos 
gamtovaizdžius ir kambary magnijaus 
šviesoje. Pateikiama nemaža naudingų 
patarimų, tačiau sykiu kai kurie dalykai, 
pvz., filtro vartojimas, nuotraukų apšvie
timo laikas, aptarti ne visai teisingai ir gali 
vieną kitą šiek tiek suklaidinti.

DALYVAUKIME TARPTAUTINĖSE FOTO 
PARODOSE IR KONKURSUOSE.

Gera proga „Rolleiflex“ aparatų savininkams.
Ryšium su fotografijos 100 metų sukaktimis, vokiečių firma 

Francke und Heidecke, kuri gamina plačiai paplitusius veidro
dinius aparatus „Rolleiflex“ ir „Rolleicord“, skelbia tarptautinį 
foto konkursą, kuriame gali dalyvauti visi šių aparatų savinin
kai. Konkursas baigiasi š. m. rugpjūčio mėn. 31 d. Skiriama 500 
piniginių premijų. Sąlygas galima gauti pas foto prekybininkus, 
o kas ten negautų, teatsiunčia mums už 30 centų pašto ženklą — 
išsiųsime.

Tarptautinės foto parodos.
Raginame dalyvauti šiose tarptautinėse foto parodose:
1. III.6—25 SOUTHAMPTONE, Anglijoje. Paskutinis termi

nas nuotraukoms gauti 11.22 d. »
2. Gegužis — spalis BELGIJOJE. Paskutinis terminas nuo

traukoms gauti III.15 d.
3. IV.17—22 CHESHIRE, Anglijoje. Paskutinis terminas 

nuotraukoms gauti III.17 d.
4. IV.21—30 LONDONE. Paskutinė diena nuotraukoms gau

ti — III.30 d.
Dalyvavimo sąlygas ir registracijos blankus galima gauti 

„Skautų Aido“ redakcijoj, atsiuntus už 30 et pašto ženklą.
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Knygų p
Jei verta turėti knygų, tai ii- verta 

jomis rūpintis! Bet, deja, daugelis mū
sų pamiršta šiuos laisvalaikio draugus: 
jie nuplyšta, nublunka, išsitepa ir, pa
galiau, žūva, lyg niekad nebūtų mums 
ištikimai tarnavę.

Nėra jokios priežasties, kuri pa
teisintų mūsų apsileidimą; priemonės 
šiam reikalui pataisyti labai paprastos.

Knygos, laikomos atviroje lentyno
je, retkarčiais dulkinamos. Bet būk 
švelnus! Dulkėms valyti skuduras, 
pertrauktas pei’ aštriai nuplautus pus
lapių kraštus, gali sugadinti tvirčiausią 
knygą ir vis dėlto nenuvalyti visų dul
kių. Paimk knygą už nugarėlės ir 
švelniai vėdink lapelius, kad dulkės 
išbyrėtų. Geriausia tai daryti lauke. 
Knygų viršeliams lentynoje valyti įsi
gyk (arba pasidaryk) plunksnų šepe
tį ilgu kotu. Jei tavo namuose varto
jamas siurblys, gali juo nusiurbti dul
kes nuo knygų.

Savo knygas odiniais viršeliais ret

Sesės ir broliai, dalyvaukime PIEŠINIO SPALVAVIMO KONKURSE.
Piešinys, kurį reikia nuspalvoti, ir konkurso sąlygos yra Skautų Aido š. m. 1 nr. 

27 psl. Konkurse gali dalyvauti visi skautai-ės.
Skiriama 6 premijos, kiekviena premija 3 gražios nosinaitės.
Konkurso pabaiga vasario mėn. 15 d. Tuojau pradėk darbą!
Konkursui piešinius, tarp kitų, jau atsiuntė: Steputė Mekšriūnaitė (Šakiai), 

Vytautas Lukoševičius (Kretingoje), Romanas Pukštis (Kaune), Aldona Ivaškevičiūtė 
(Kaune), Vanda Ruginytė (Kaune) ir k.

r i e ž i ū r a
karčiais Įtrink politūra: oda atrodys 
gražesnė ir bus patvaresnė. Kad įriši
mas nesukietėtų, įtrink jį valgomos 
alyvos lašeliu. Juoda oda įrištos kny
gos atgaivinamos mišiniu iš 2 arbatinių 
šaukštų juodo rašalo ir 1 arbatinio 
šaukšto valg. alyvos, užtepamu kempi
ne ir paskui rūpestingai džiovinamu.

Knygas, drobe įrištas, gali retkar
čiais atnaujinti skystoka miltų košele. 
Nuplauk medžiagą pirma košele, o pas
kui rūpestingai nušluostyk šlapiu ir po 
to sausu skuduru. Išdžiovink knygą 
visiškai, kad neatsirastų kirmėlaičių, ir, 
palaikęs po presu, padėk ją atgal į len
tyną.

Dėmės labai gadina knygų išvaizdą. 
Iš storesnių lapų išimk riebalus rudu 
popieriumi ir ne per karštu glaistytu- 
vu. Rudą popierių uždėk ant dėmės 
ir glaistyk ją, jei reikia, kelis kartus. 
Iš plonesnių lapų (arba ir iš storesnių, 
jei tau šis būdas geriau patinka) išimk

riebalus benzino ir magnezijos košele.
Rašalą išimk rūškynių rūgšties 

druskos skiediniu, bet parūpink visiš
kai švarų skudurą.

Kirmėlaitėms užpuolus knygą — 
apie tai tau praneša jų išgraužti takai 
ir paliktos dulkės — iššluostyk ją 
minkštu šepečiu ir aptaškyk lapus va
lytu benzinu. Už dviejų savaičių pa
kartok tą patį.

Išsitepę apipiauti knygos pakraščiai 
valomi spiritu.

Mes iškelsim!
Mes iškelsim viduramžių tikslą
— Dievui, Tėvynei ir savo artimui. 
Iš riterių paimsime skautišką vardą 
Ir eisim žmonijon, jos meilės ve

idam!.
Mes uždegsim šių laikų ugnį, 
Atgaivinsim vaidilų giesmes šven

tas.
Eisim apšviesti tos meilės ugi, 
Kur sostinė, kur Baltijos marės. 
Mes iškelsim tris lelijos lapus,
— Dievui, Tėvynei ir savo artimui. 
Apšviesim tamsiuosius Tėvynės

[takus 
Ir ,,Laisvė!" — ištarsim savo lū- 

[pomis.
Mes iškelsim tris lelijos lapus.
Ir šūkį ,,Budėk!" vainikuosim dar- 

[bu.
Tik šviesai ir tiesai aukosim takus 
Ir eisim tik ten, kur darbas mūs 

[veda. 
Karolis V i 1 s o n a s.

Apiplyšusius viršelius gali uždėti 
visai naujus — skautui ne kartą pasi
taiko proga mokytis knygas rišti — 
arba sulipinti. Yra spalvotų limpan
čių kaspinų, kurie tau gali būti labai 
naudingi šiame darbe. Suplyšusius 
lapus sulipink permatomu popieriu
mi. Krautuvėse toks popierius par
duodamas gaidoms sulipinti.

Jei tau senoms knygoms aplenkti 
nepatinka paprastas popierius, gali pa
imti margesnio, arba net sienoms li
pinti popieriaus liekanų. Neužmiršk 
užrašyti knygos pavadinimą ir autorių 
nugarėlėje. Celofanas taip pat tinka 
knygoms aplenkti.

Knygoms pakuoti niekad neimk di
delių dėžių, nes knygos ir šiaip jau ne
lengvos. Jos dedamos pakaitomis į 
vieną ir į antrą pusę, kad aukštumas 
visur būtų lygus. Žinoma, dėžė iš 
anksto išklojama laikraščiais ir, paga
liau, storas jų sluoksnis užklojamas 
ant supakuotų knygų, kad dėžės vir
šus lygiai užsivožtų ir netrintų knygų.

Persikeldamas čia pat iš vienos gat
vės į kitą, gali šiaip taip apsieiti be dė
žių, bet tada turi apsirūpinti kardanu. 
Apsaugok knygas iš visų pusių ir tvir
tai aprišk virvute.
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Brolijos atstovas psktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus. {Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

Pradžios mokslo sąsiuviniai
Beveik visi jaunieji skautės ir skautai esate 

pradžios mokyklų mokiniai. Per ištisus mokslo 
metus sunaudojote daug įvairių sąsiuvinių: ra
šymui, skaičiavimui, paišybai, karpymo ir lip
dymo darbeliams ir, gal būt, dar kitiems moky
mosi reikalams.

Tačiau jei kas jus paklaustų, kur dedate tuos 
savo prirašytus ar pripaišytus sąsiuvinius, tai, aš 
manau, beveik visi atsakysite sudraskę ir išme
tę, kaip niekam nebereikalingą daiktą. Taip, tie 
jūsų sunaudoti ir pilni prikreveizuotų netaisyk
lingų raidžių sąsiuviniai, gal būt, kad niekam ir 
nereikalingi, tiktai ne jums.

Geri mokiniai (o skautės ir skautai privalo 
visuomet stengtis tokiais būti) savo sąsiuvinius 
saugo. Ir jei kuris baigdamas pradžios mokyklą 
turi visus savo sąsiuvinius, pradedant pirmuoju 
skyriumi, toks skautas - mokinys tikrai turi kuo 
pasigirti, turi ką kitiems parodyti ir pats pažiū
rėti. Baigusiam mokyklą jo sąsiuviniai tampa 
brangiu daiktu, kurį ir už pinigą neatiduotų. Jo 
sąsiuviniai į jį kalba. Ir daug papasakoja, kaip 
tas mokinys rašė pirmąsias raides, kokios jos bu
vo kreivos, šleivos; sąsiuviniai pasakoja, kaip 
greitai kokią pažangą jų „ponas“ darė ir daug 

daug kitų dalykų, kuriuos mokinys jau buvo pa
miršęs.

Brangūs ne tik gražūs ir švarūs sąsiuviniai, 
bet lygiai ir tokie, kuriuose daug „kliaksų“ ran
dasi arba dvejukių pristatyti. Po kelių metų vi
sos dvejukės maloniomis pasidaro.

Pažinau vieną kunigą, kuris turėjo savo pra
džios mokslo sąsiuvinius. Jis juos laikė surištus 
kiekvieno skyriaus atskirame pundelyje ir sakė, 
kad tai esą jo brangenybės.

Kas gali žinoti, kuo jūs būsite užaugę, gal 
kunigu, gal mokytoju ar kitu kokiu žymiu žmo
gumi? O tuomet pamatysite, kaip brangūs jūsų 
sąsiuviniai.

Todėl aš siūlau jums, skautės ir skautai, sau
gokite savo pradžios mokslo sąsiuvinius. Jei ne
turi jau,I-jo skyriaus, tai saugokite II-jo sky
riaus. Jei esi jau IV-me, V-me ar Vl-me sky
riuje, tai vistiek savo sąsiuvinius nesunaikink, 
nes jie dar įdomesni. Jei negalite patys sulai
kyti, tai užbaigtus sąsiuvinius paveskite globoti 
tėveliams ir paprašykite, kad juos jums įteiktų, 
kai baigsite gimnaziją. Tuomet jau patys mokė
site juos apsaugoti, nes mokėsite įvertinti jų 
reikšmę.

Per padanges plaukia garsas: 
„Skaute, amžiais vis budėk! 
Savo jaunas, tvirtas jėgas 
Laisvei tėviškės sudėk!"

BUDĖK!
Tegul aidi mūsų šūkiai, Nepalauš mūs plieno širdis
Skamba žydinti daina. Joks erelis neramus.
Mūs širdžių vergijos pančiai Mes įstengsim nuslopinti
Nesukaustys niekada! Jo gašliuosius troškimus!

Plaukia, plaukia per padanges.
Skambus garsas išdidus:
Skautai — Lietuvos gynėjai,
Visada pirmieji bus! Adolfas Dorinąs.
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ATVIRAME LAUKE
Baltas, šaltas sniegas dengė at

virą lauką. Zuikis ir jo patelė ieš- 
kojosi maisto. Jiems šąlo kojos. 
Kelias buvo vargingas, ir žiaurus 
vėjas niršdamas švilpė lygiose 
aikštėse. Buvo sunku rasti mais
to: reikėjo prakrapštyti sniegą, ir 
kojos taip greit prasitrindavo. 
Nuolat reikėdavo jas laižyti. Be 
to, patelė ir šiaip jau negalavo. 
Kažkas peršovė jai vieną koją ir 
ji sunkiai vilkosi per sniegą.

— Sunku tokiam nuskriaustam 
padarui, kaip man, — skundėsi ji. 
— O kas bus pavasarį? Visai at
sitiksiu nuo kitų.

Zuikis ramino ją:
— Nesisielok per daug, — pa

sakė jis ir palaižė jos ausis, — tu 
pasigydys! šaltinėlyje. Jo vanduo 
kalkėtas ir jau ne vienam padėjo.

— Tos biaurios medžioklės! — 
atsiduso patelė. — Jei ‘bent nužu
dytų tave vietoje! Bet kiekvienas 
gali šaudyti, ir pati nepasijunti 
esanti invalidė. Matyti, žmonės 
visuomet alkani, kad jie mus taip 
persekioja.

— Taip būdavo anksčiau. Anks
čiau jiems tekdavo taip pat ir ko
voti su laukiniais žvėrimis, — at
sakė zuikis. — Šiais laikais me
džioklė nepavojinga ir todėl ji 
vien malonumas — net didelis 
malonumas.

Patelė pasipiktino:

— Žudyti nėra malonu! Vilkai, 
ir tie puola išalkę, o ne ieškodami 
malonumo.

— Bet žmonės medžioja, ne vil
kai, — atsakė zuikis. — Jie tiktai 
tuomet džiaugiasi gamta, jei kas 
nors dėl jų turi mirti. Žiūrėti į 
mirštančias akis jiems smagu. Bet 
tu pasimaudžiusi pasveiksi. Šal
tinis garsi gydymosi vieta.

— Negaliu visako suprasti, — 
sumurmėjo patelė ir susimąsčiusi 
ėmė kramtyti sudžiūvusių samanų 
lapelį.

— Žmonės daro dar visai kitų 
dalykų, — kalbėjo zuikis toliau, 
— jie prijaukina gyvulius, kad ga
lėtų juos paskui mirtinai nukan
kinti. Tai jų kilnių kilniausias 
malonumas.

— Bet tai viduramžis! Argi mes 
negyvename dvidešimtajame am
žiuje? — sušuko patelė.

Ji nusimanė istorijoje. Zuikiai 
turi ilgą ir liūdną istoriją, kurią 
tėvai rūpestingai perduoda savo 
vaikams ir vaikų vaikams.

— Mes gyvename dar giliame 
viduramžyje, — atsiliepė zuikis 
liūdnai. — Bet naujasis amžius 
greit išauš. Keliasi stiprios dva
sios, kurios nebijo viduramžių. 
Tai ne zuikiai, nes jie turi aštrių 
ginklų. Kūrėjas Dievas juos jiems 
davė, kad jie padėtų beginkliams. 
Apie tai kalbama miškuose ir at
viruose laukuose.

— Jau laikas susiprasti, — at
siduso patelė. — Bet pirma turiu 
pasveikti.

Aukštai ore krypavo du vana
gai.

— Klausyk, — sakė vanagas sa
vo patelei, — ten apačioje matau 
šlubą zuikį. Suplėšykime jį. Esu 
alkanas. Antras zuikis sveikas. 
Tas greičiausiai paspruks.

Jis puolė savo auką, kaip žaibas 
iš giedro dangaus. Zuikis išsigan
dęs pašoko į šalį ir pasislėpė po 
krūmu. Bet vanagui nebuvo lem
ta nusinešti grobį: šūvis jį nudėjo 
vietoje. Jis išskėtė savo sparnus,- 
jo kraujas nudažė sniegą raudo
nai.

— Dabar mano žmona išgelbė
ta! — sušuko zuikis džiaugsmin
gai. — Tai viena iš stipriųjų dva
sių, ateinančių mums padėti.

Bet taip nebuvo.
Patelė pasikėlė, ruošdamasi pa

bėgti. Tuo akimirksniu šautuvo 
buožė sutriuškino jos galvą. 
Vargšas kūnas išsitiesė. Žmogus 
susilaukė malonumo.

Užsnigtuose krūmuose tupėjo 
šaldamas ir dejuodamas mažas pa
darėlis pasišiaušiusiu kailiuku.

Aukštai ore krypavo vienišas 
paukštis.

Kraujo pėdsakai sniege kalbėjo 
savotišką kalbą. Laikas artinasi, 
kada išmoks ją suprasti.

Ir apsaugok mus nuo pikta.

Vasarėlė kai ateis,
Žydės medžiai, lapus skleis, 
Namie skautai neberims,

Visi iškylauti ims.
Karšta saulė juos bučiuos, 
Jų šešėlius žemėj klos.

Virvė — gera priemonė kūno mankštai
Buvo jaunųjų skautų sueiga. Sueigai 

užsibaigus, draugininkas taip pasakė:
— Įsigyti 2 metrų jūsų pirštuko storu

mo virvutė nedidelis dalykas, nesunku. 
Tai galite padaryti kiekvienas. Kurie ne
galėtumėte patys sau tokios virvelės nu
sivyti, arba neturėtumėte linų ar kanapių 

pluošto, tai už kelis centus galite nusi
pirkti.

— O kam mums reikalingos tos virve
lės? — paklausė skautai.

— Su tokia virvele miklinti kūnas ir 
grūdinti sveikata geriau, kaip su buteliu 
vaistų, — pasakė draugininkas.

Kitoje sueigoje jau visi skautukai tu
rėjo dviejų metrų ilgio virveles.

— Štai, žiūrėkite, kaip su virvele ga
lima mankštintis, — vėl kalbėjo draugi
ninkas. — Eilėn, stoook! Pirmais antrais 
išsiskaičiuok! Pirmieji apsijuoskite savo 
virvelėmis taip, kad galai užpakalyje vilk
tųsi žeme, lyg lapei uodega. Kai pirmieji 
lakstys, antrieji, kiekvienas tik savo po
rai, stengsis užminti ant uodegos. Kai už
mins, antrieji apsijuos virvele, o pirmieji 
juos vaikys. Ar supratot?

— Supratom!
— Ar jau visi pirmieji numeriai apsi

juosę?
— Visi.
— Dėmesio... Jau!
Salėje ūžesys, triukšmas ir sveikas 

juokas.
Greit pasigirsta draugininko švilpukas. 

Ir vėl:
— Eilėn, stoook! Virvelės galus paim

kite į rankas. Deši-nėn! Šokinėdami vie
toje sukite virvutę virš galvos ir pro ko
jas, vis peršokdami ją. Jau!

Du-du-du, dunda salės grindys, bet 
triukšmo mažiau.

Vėl švilpukas.
— Dabar, sukdami virvutę taip pat virš 

galvos ir pro kojas, bėkite lengvais žings
niais ratu, peršokdami virvutę. Jau!
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Ir tuoj salėje pasigirdo bėgančių skau
tukų lengvi žingsniukai: džig-džig-džig, 
džig-džig-džig. Virš galvų ir pro kojas 
švilpė lanku besisukanti virvelė.

Švilpukas. Skautukai vėl klauso.
— Dabar sustokite ratu po du. Išvidi

nėmis rankomis susikibkite. Stovintieji iš 
vidaus rato savo virvutes padėkite į rato 
vidų. Išorinėmis rankomis vienas paim
kite vieną virvutės galą, kitas — kitą. 
Bėgdami dabar poromis, sukite virvutę, 
taip pat kaip pirma ją peršokdami. Jau!

Vėl smagu, vėl juokas. Nemokantieji 
sutartinai peršokti, susipainioja. Klege
sys didžiausias.

Du trumpi švilpukai. Skautukai susto
ja, pasukę veidus į vidų rato.

— Kiekvienos poros skautukai susto
kite veidais vienas prieš kitą, — koman
duoja draugininkas. 1— Visi skautukai, sto
vintieji į rato vidų, ant grindų sėst! Da
bar ant nugaros gult! Stovintieji virvutės 
galus apsivynioja ant rankų, o jos vidurį 
paduoda gulintiems. Gulintieji turi su
stingti, lyg iš vieno kaulo būtų, o stovin
tieji prikels jus, pastatydami ant kojų. 
Gulintieji keliami neturi sulinkti. Jau!

Stenėdami, pūkšdami ir tyliai kikenda
mi kelia gulinčiuosius. Vikresnieji grei
čiau atsistoja ant kojų, ne taip vikrūs vė
liau.

— Broli, draugininke! Jurgiukas, tur 
būt, prisvilo. Niekaip negaliu atkelti.

— Garo daugiau, garo! — juokiasi 
draugininkas. — Gana! Pasikeisti rolė
mis. Žiūrėsim, kaip Jurgiukas Stasiuką 
kels. Kad tik dabar Stasiukas neprisviltų. 
Jau!

Jurgiukas neleido Stasiukui „prisvilti“ 
ir tuoj pastatė jį ant kojų.

Vėl švilpukas.
— Pasiimt visiems savo virvutes! Greit 

sudaryti vieną ratą. Išskėstomis ranko
mis retėk! Virvutes sulenkt pusiau! Ir 
dar kartą pusiau! Sulankstytos virvutės 
galus paimti į rankas. Nepaleidžiant vir
vutės iš rankų peršokti per ją. Jau! Šo
kinėti pirmyn ir atgal.

Vieni pirmyn šiaip taip peršoko, bet 
atgal — nė vienas negalėjo.

— Dažniau pratindamiesi, lengvai šoki
nėsite ir pirmyn ir atgal.

Tai matote, kaip yra naudinga turėti 
poros metrų ilgio virvutė. Jei kuris jūsų 
dabar sugalvos kokį mankštos pratimėlj 
su virvute, tai sekančioje sueigoje paro
dys ir visus mus išmokys, — baigdamas 
sueigą, pasakė draugininkas.

Padarykite ir jūs taip ir parašykite 
„Skautų Aidui“.

Mūsų pačių darbeliai —
Kartą mokytojas paaiškino vaikams, 

kas tai yra' svorio centras.
— Padėkit, — sako, — pieštuką ant 

piršto. Jei padėsit jį skersai ir laikysit 
ties viduriu, pieštukas laikysis lygiai, ne-

3 br.

kryps vienu galu žemyn. Vidury yra toks 
taškas, kuriame lyg susitelkęs visas svo
ris. Tas taškas ir yra svorio centras. Da
bar paimkim butelį, į kamštį įtaisykim 
pinigą (žiūr. 1 br.). Paimkim kitą kamštį, 
iš abiejų pusių įverkim po šakutę, o į apa
čią — adatą. Padėkit adatą ant pinigo, — 
ji tvirtai laikysis drauge su kamščiu ir 
šakutėmis. Pasukit — vistiek tie daiktai 
nenukris, nenustos pusiausvyros. Žinokit: 
daiktų pusiausvyra visada labai tvirta, jei 
svorio centras yra žemiau atramos taško

2 br.

(atramos taškas čia toj vietoj, kur adata 
atsiremia į pinigą).

Žinodami tai, galime sugalvoti įvairių 
žaislelių. Pav., vietoje kamščio su šaku
tėmis galime pastatyti žmoguti (2 br.). Pa
statytom jį ant vielos, ir jis stovės net ant 
vienos kojos. Arba galėtume iš kartono 
išsikirpti paukštelį, prie kojos prikabinti 
ant išlenktos vielos kokį sunkų daiktelį 
(balansą), ir paukštelis ramiai sau tūpės 
ant vielos (žiūr. 2 br.).

Gabesni skautukai galėtų pasidaryti 
net ir „vaikščiojantį lokiuką“, pasižiūrėję 
į 3 br. Lokiukas daromas iš kartono, prie 
kojos prikabinamas sunkumas (pav., švi
ninė plomba). Tas balansas neduos jam 
nukristi. Vaikščios jis virve, — pasižiū
rėkit gerai, kaip įtaisytas prietaisas, ku
riuo jis vaikščios; pasidarykit patys tokį, 
pasukit rankenėlę, ir lokiukas ims vaikš
čioti.

Pabandykit patys pasidaryti dar vieną 
žaislelį — lėlės supynę. Neaiškinsiu, kaip 
ją padaryti; patys suprasit, pasižiūrėję į 
paveikslėlius. Žaislelis daromas iš medžio, 
tik balansas, sraigteliai bei vinelės — me
taliniai. Lėlę, žinoma, pasiskolinsim iš 
sesutės. Pasodinsim, ir ji supsis.

Galima dar pasidirbti įdomų ritinį, ku
ris pastumtas gana toli nusirita, bet pas
kui grįžta atgal. Daromas jis iš kartono; 
tinka tam reikalui ir skardinė bonka su

z<3ulauksim
Sparnus išskleidęs, kaip kalnų aras, 
Skraido po laukus šiaurys negeras. 
Prilėkęs namą, duris jis tampo, 
Staugia kaip vilkas už gryčios kampo. 
Pusnynan puolęs, sūkurius kelia, 
Siausdamas virkdo pušyną žalią, 
Po mišką baido jis žvėris visus... 
Bet ateis laikas ir jo čia nebus. 
Trumpo Vasario jis palydovas.
Skelbti jam karą rengiasi Kovas. 
Sulauksim meto šilto ir ramaus: 
Šiaurys į šiaurę greitai iškeliaus.

VI. Š.

dangteliu. Abiejuose galuose reikia pa
daryti po dvi skyles. Pro jas įveria stip
rius guminius siūlus; toje vietoje, kur siū
lai susitinka, susikryžiuoja, reikia prika
binti ant trumpo siūlelio kokį nedidelį sun
kumą (bonką atidaryti, sunkumą tvarkin
gai pritaisyti ir dangtį užvožti). T. S.
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Ar turime draugų kituose pasauliuose ?
Ar žvaigždėse gyvenama? Ar 

gali jose padarai, panašūs į žmo
nes, kvėpuoti, vaikščioti ir mis
ti? Kokia jų prigimtis? Klausi
mai ir vis klausimai... ir koks 
atsakymas?

Saulė nusileido, pamažu, vis aiškiau 
ir aiškiau mėnulis išplaukia. Šviesi 
žvaigždė sužiba šalia jo, — dar viena, 
trečia, ketvirta, — kiekviena jų yra 
linkėjimas iš svetimo pasaulio, į kurį 
mūsų vaizduotė ne kartą veržiasi. Ar 
neatrodo, kad mėnulyje paprasta aki
mi galima pažinti kalnus, aukštumas? 
Ir vis iš naujo kyla klausimas: „Ar ki
tose planetose galėtų gyventi į žmogų 
panašūs padarai, ir kokios jiems būtų 
sąlygos?“

Ir mokslininkams atrodydavo neti
kėtina, kad tarp milijonų rutulių tiktai 
mūsų žemėje gyventų protingi pada
rai. Bet jokie tyrinėjimai neįstengė iš
stumti žemės iš išimtinos padėties, ka
dangi jokiose kitose žinomose plane
tose nėra tų gyvenimo sąlygų, kurio
mis mes galime pasigirti.

Be atvėsusios žievės, reikalingos 
bet kokiai primityviausiai gyvybei, 
mūsų žemė turi dar keturias būtinas 
sąlygas: maistą, deguonį, vandenį ir ši
limą. Visų šių sąlygų arba vienos ki
tos jų dalies kaip tik ir trūksta kitose 
planetose.

Kaip, pagaliau, atrodo mūsų kaimy
niniuose pasauliuose pagal turimas ži
nias?

Įsivaizduokime, kad raketiniu lėk
tuvu išvykstame į nuotykių kelionę. 
Pirmasis mūsų kelionės tikslas yra 
MĖNULIS, ir todėl patartina apsirū
pinti gera deguonies atsarga, nes mė
nulyje jo nėra, ir mes negalėtume ja
me kvėpuoti.

12 metų berniukas Mėnulyje galėtų ištisas 
valandas taip lengvai vaikščioti, paėmęs 
tėveli ir mamytę ant rankų — jam visai 

nebūtų sunku.

Vos atvykę, kiekviename žingsnyje 
susidurtumėm su netikėtumais. Ka
dangi mėnulis turi tiktai penkiasde
šimtąją dalį žemės traukimo jėgos, 
kiekvienu žingsniu padarytumėm di
delį šuolį. Šimtą metrų šuolis į aukštį 
mums vien niekai, vietoje ieties, mes 
mėtytumėm uolas, nes mums lengva 
pakelti sunkiausias naštas.

Niekur nerastumėm nei lašo van
dens, nei dulkelės, ir pei’ mėnesį per- 
gyventumėm tiktai vieną dieną ir vie
ną naktį. Kadangi mėnulis į žemę vis 
tą patį šoną atsuka ir per 28 dienas 
ją apkeliauja, viena mėnulio diena 
trunka 14 dienų, ir visą laiką žėrinti 
saulės spinduliai jį kepina. Kitas dvi 
savaites būtų visiškai juoda naktis, ir 
temperatūra kristų iki 250 laipsnių 
šalčio. „Dienos“ metu temperatūra, ta-

Marso kanalai — buvo manoma, kad tais 
kanalais Marso gyventojai reguliuoją van
denį, lyg Egipto gyventojai Nylo vandenį. 
Aukštai kampe rodykle parodytas ligi šiol 
neišaiškintas šviesos šaltinis, davęs pa

grindo drąsiausiems spėliojimams.

čiau, siektų 150° šilimos. Kad šioje 
akmenų dykumoje be deguonies ir šil
dančio oro sluoksnio gyventi neįmano
ma, visiškai aišku.

Pasižvalgę mėnulyje, išvyktume į 
gretimos kaimynės, planetos VENE
ROS — Aušrinės — karalystę. Ten 
žemės pluta jau atvėsusi ir yra daug 
deguonies, ko mėnuliui visai trūksta. 
Kadangi Aušrinė įsisupusį į storą de
besų apsiaustą, saugojantį ją nuo per 
daug didelės kaitros ir per daug dide
lio atvėsimo naktį, reikia galvoti, kad 
joje tropikų klimatas. Švedų moksli
ninkas Arrhenius išskaičiavo vidutinę 
temperatūrą 40°, vadinasi, tokią pat 
kaip Indijos džiunglėse.

Čia galėtume išvysti tai, kaip mūsų

Jei Marse būtų gyvulių, jie būtų panašu* 
į tuos gyvulius, kokių buvę mūsų Žemėje 

tolimoje praeityje.

motina žemė atrodė jūros formacijos 
periode. Vaikščiotume po aukštomis 
smilgomis, milžiniškais paparčiais ir 
trąšiomis samanomis, ir susitiktume su 
savotiškomis, tingiomis baidyklėmis, 
panašiomis į pasakų drakonus. Prisi
taikiusios prie aplinkybių, tos baidyk
lės būtų nepaprastai didelės, bet be- 
dantės, kadangi mistų vien augalais.

Jų galvos būtų mažytės, palyginti 
su kūnu ir sąnariais. Taigi, ir smege
nys būtų nežymiai išsilavinusios. Šia
me trąšiame augalų pasaulyje maisto 
būtų taip gausu, kad juo apsirūpinti 
nereikėtų nei gudrumo, nei klastos 
nei proto. Nerūpėtų nei drabužiai, nei 
butas, nes vienodai šiltame, drėgname 
ore šalčio netektų bijoti.

Kadangi Veneros traukiamoji jėga 
beveik tokia pat, kaip žemės, mes šioje 
Viešnagėje jaustumėmės daug smagiau 
kaip mėnulyje. Mūsų kūnas būtų be
veik pritaikytas prie Veneros spaudi
mo sąlygų, bet ilgai negalėtume ramiai 
ilsėtis, kadangi šios jaunos planetos 
pluta tebėra tokia plona, kad nuolat 
išsiveržtų ugningi vulkanai. Vadinasi, 
„draugų“, t. y., padarų, panašių į mus, 
ir Aušrinėje negalėtume tikėtis su
tikti.

Mūsų trečia stotis būtų MARSAS, 
toji planeta, kuri labiausiai domina 
mokslą ir vaizduotę. Marsui, kuris 
dvigubai lėčiau sukasi aplink saulę 
kaip mūsų žemė ir kuris dviejų dra- 
bantų ne tiktai vieno mėnulio lydimas, 
žmonės jau seniai skyrė didelį vaidme
nį. Esą, jame galėtų gyventi aukštos 
kultūros ir dvasios išsilavinimo pada
rai, prašokę mus savo protu. Kadan
gi Marse tos pačios sąlygos kaip mūsų 
žemėje, tiktai visai kitoje stadijoje, ga
lima įsivaizduoti jame esant padarų.
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Amerikietis skautininkas nori susirašinėti su 
mūsų skautininku.

Vienas amerikietis skautininkas, kuris 1937 metų vasarą tu
rėjo progos susipažinti Jungt. Amerikos. Valstybių skautų jubi
liejinėje stovykloje su mūsų skautais, dabar atsiuntė brolijos va- 
dijos užsienio skyriui laišką, prašydamas pranešti jam adresą 
lietuvio skautininko, kuris norėtų su juo susirašinėti. Pageidau
ja, kad tas skautininkas būtų 30—31 metų amžiaus, norėtų keistis 
literatūra, sumanymais, pašto ženklais ir t. t.

Moką angliškai skautininkai, kurie norėtų susirašinėti su 
aukščiau minėtu amerikiečiu, prašome neatidėliotinai pranešti 
savo adresą brolijos vyriausios vadijos užsienio skyriui.

Naujas Anglijos skautų sąjungos užsienio 
skyriaus vedėjas.

Anglijos skautų sąjungos užsienio skyriaus vedėju ilgus me
tus (nuo 1918 m.) buvo tarptautinio skautų biuro direktorius p. H. 
Martinas. _ Jam mirus, į šią svarbią vietą paskirtas p. Richard 
Aylmer Frost, kuris paskutiniaisiais dvejais metais buvo užsienio 
skyr. vedėjo padėjėju.

Ponas Frost anglų skautų sąjungoje „prasimušė į pirmąsias 
eiles“ labai greit. Į organizaciją įstojo 1930 metais kaip skautas 
vytis ir tais pačiais metais buvo paskirtas draugininku. 1936 me
tais jam buvo pavestos Gilwell kursų viršininko padėjėjo pa
reigos, o 1937 metais jis paskirtas ir užsienio skyriaus vedėjo 
padėjėju.

1936 metais Jungtinėse Amerikos Valstybėse 5 mėnesius laiko 
vadovavo įvairiose vietose skautininkų lavinimo kursams, o 1937 
metais buvo Anglijos skautų kontingento, dalyvavusio Amerikos 
skautų jubiliejinėje stovykloje, vadas.

Ponas Frost yra baigęs du universitetu: Oxfordo Anglijoje 
ir Harvardo Amerikoje.

Kaip šie padarai turėtų atrodyti? Jų 
eisena turėtų būti tiesi, galvos labai 
griozdiškos, kaktos aukštos ir smege
nys nepaprastai didelės. Marsas daug 
senesnis už žemę, ir jis tegalėtų ten
kinti savo gyventojų kuo būtiniausius 
gyvenimo reikalavimus. „Marso gyven
tojai“ turėtų turėti tobulai išsilavinusi 
protą, padedantį jiems išlyginti visus 
trūkumus techniškais būdais. Taip, 
pvz., teoretiškai įmanoma, kad jie bū
tų radę būdą išgauti dirbtinio deguo
nies iš planetos vidaus, nes esamo de
guonies nepakaktų gyvybei palaikyti. 
Taip pat būtų reikėję išvesti daugybę 
kanalų žemei drėkinti, kadangi Marse 
beveik visai nėra vandens. Italų astro
nomui Šiapareliui Marse pastebėjus 
ilgų, tiesių linijų tinklą, buvo pradėta 
galvoti, kad tai milžiniški kanalizacijos 
įrengimai.

„Marso gyventojai“ turėtų visai ki
taip, kaip mes, gaminti sau maistą. Jie 
galėtų — kaip augalai — išnaudoti sau
lės šviesą, išgaudami krakmolo ir cuk-

raus iš angliarūkšties ir iš jų, azdto pa
dedami, baltymų.

Dėl šalčio miestai turėtų būti pa
statyti giliai žemėje, bet galima būtų 
įsivaizduoti, kad jie mokėtų apsaugoti 
savo kūną nuo šalčio dirbtiniu būdu.

Rašytojų vaizduotė ne kartą užsi
imdavo „Marso gyventojų“ problema. 
Vienoje knygoje marsiečiai aprašomi 
kultūringais, dvasiniai toli pažengu
siais padarais, valdančiais negirdėtus 
techniškus įrengimus. Nuo šalčio jie 
apsisaugoja plonais metaliniais audi
niais, minta jie cheminiais gaminiais. 
Laikas ir vieta jiems nieko nereiškia. 
Dideli lėktuvai skraido visatoje, ir 
„laiko žiūronas“ parodo jiems praei
tus laikus. Bet ne tiktai šie daiktai to
buli: marsiečių sielos gyvenimas kil
nus ir išmintingas, ir jų kultūra aukšta.

Bet visi šie galvojimai, visi spėlio
jimai neturi rimto pagrindo, ir mes, 
nuvykę į Marsą, tikriausiai nieko ne
rastume. Be visų minėtų patobulini
mu, gyventi jame neįmanoma.

Kas norėtų dovanai pastovyklauti Anglijoje?
Anglų skautų sąjungos užsienio skyriaus vedėjas šiomis die

nomis atsiuntė brolijos vyriausios vadijos užsienio skyriui laišką, 
kuriuo kviečia šią vasarą iš Lietuvos 8 skiltininkus atvykti į Ang
liją nemokamai pastovyklauti tarptautinėje skiltininkų stovykloje 
netoli Staffordo, Beaudesert parke.

Šią stovyklą organizuoja South Staffordshire grafijos skau
tai ir kviečia iš įvairių kraštų nedaugiau 8 skiltininkų. Stovykla 
prasidės rugpiūčio mėn. 4 dieną ir truks dvi savaiti. Jos metu 
bus suruošta ekskursijų į fabrikus, be to, užsieniečiai skautai 
turės progos pagyventi kelias dienas anglų šeimose.

Visą laiką, nuo atvykimo į Beaudesert iki išvykimo iš ten, 
užsieniečiai skautai bus anglų skautų svečiai ir pragyvenimas 
Anglijoje nieko nekaštuos. Reikės tik patiems apmokėti kelionės 
ten ir atgal. Tų išlaidų, apytikriu apskaičiavimu, gali susidaryti 
apie 280 litų.

Kas iš angliškai mokančių skiltininkų norėtų dalyvauti mi
nėtoje stovykloje, prašomi neatidėliojant apie tai pranešti bro
lijos vyriausios vadijos užsienio skyriui. Žinant, kiek būtų no
rinčių važiuoti, galėtų tikriau svarstyti mūsų dalyvavimo šioje 
stovykloje reikalą.

Kas žada vykti į vyčių sambūvį Anglijoje.
Į tarptautinį skautų vyčių sambūvį Škotijoje, kuris įvyks 

liepos mėn. 15—28 d., iki šiol jau pareiškė norą vykti šie skautai: 
vyr. sktn. J. Kazakevičius, sktn. Vainauskas, Maknickas, skautas 
vytis gyd. Velbutas, psktn. Kutorga ir vyr. skltn. Adomonis.

Apytikriais skaičiavimais kelionė kaštuos apie 450 litų. Bro
lijos užsienio skyrius dabar susirašinėja su sambūvio organiza
toriais tikslu išsiaiškinti tikslią išlaidų sumą.

Norintieji vykti į šį sambūvį prašomi neatidėliojant apie tai 
pranešti brolijos vyr. vadijos užsienio skyriui.

Iš kitų planetų, keliaujančių apie 
saulę, JUPITERIS, SATURNAS, 
URANAS ir NEPTŪNAS dar neturi 
kietos plutos, bet yra degančios, skys
tos lavos masės. Gyventi jose nega
lima.

Lieka dai’ MERKURAS, apkeliau
jąs saulę per 88 dienas. Bet ir jame 
negalėtume ilgam sustoti, nes vienas 
jo šonas visada atsuktas į saulę, o 
antras jo šonas apledėjęs. Nėra nei 
medžių, nei augalų, vien akmenų 
krūvos.

Nors mokslo duomenys įrodo, kad 
niekur negalime rasti panašių į mus 
padarų, bet vis dėlto galime tikėtis dar 
išgirsti apie tokius netikėtus išradimus, 
apie kuriuos šiuo metu nė galvote ne
galvojame. Juk telefonas, radijas, te
levizija ir t. t. prieš kurį laiką taip 
pat atrodė neįvykdomos svajonės. Ar 
negalėtų, tat, vieną gražią dieną pa
aiškėti, kad ne tiktai žemėje, bet ir ki
tose planetose žmonių gyvenama?

Būtų įdomu, tiesa?
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Šarūnas

Žagarės skautų laikraštis.
1938.XII.20. Nr. 1. Didelio formato, 20 psl. 
ir viršelis; šapirografuotas, perrašytas ma
šinėle. Kaina nepažymėta.

Laikraštukas vietos skautams-ėms įdo
mus (daugiausia ir jų pačių prirašytas). 
Stengiamasi visur pabrėžti skautišką kil
numą. Yra ir trumpų apysakaičių, eilė
raščių, straipsnelių, kronikos žinučių, juo
kelių, galvosūkių, aforizmų ir t. t. Auto- 
riai-ės beveik visi pasirašinėja slapyvar
džiais.

Laikraštukas, ir rėmėjų palaikomas (jie 
padovanoję jam spausdinti gerą šapirogra- 
fą), eisiąs ir toliau, tik kiekvienas numeris 
turėsiąs kitą vardą.

Jei tokiems laikraštukams neišleidžia
ma daug pinigų, savo organą galėtų turėti 
ir kitų vietovių skautai savo reikalams: 
savo kūrybai, gyvenimui ir sumanymams 
pavaizduoti.

Žagariečiia pirmąjį savo laikraštį išlei
do gražiai. A. S.

ROMANAI, APYSAKOS, NOVELĖS.
Maurikis Jokai. AKMENINĖ ŠIRDIS. 

Apysaka. I tomas. Iš lenkiško vertimo ver
tė Albinas Andrulionis. Viršelį piešė J. 
Firinauskas. S v. Kazimiero dr-jos leidi
nys. 1938 m. 221 psl. Kaina Lt 2,—.

Kazys Jankauskas. DULKINI BATAI. 
Apysakos ir novelės. Viršelį piešė dail. P. 
Rauduvė. Sv. Kazimiero dr-jos leidinys. 
1938 m. 292 psl. Kaina Lt 3,—.

Pearl S. Buck. MOTINA. 1938 metų 
Nobelio literatūros premijos laureatės ro
manas. Vertė V. Montvila. 312 psl. Lt 3,—. 
Sakalo leidinys.

Tai vienas geriausių laureatės veikalų, 
atskleidžiąs nepaprastai giliai sukurtą mo
tinos pasaulį ir moters, ištekėjusios už 
gražaus vyro, kuris ją su vaikais pameta, 
tragediją.

St. Tamulaitis. RUDENS MELODIJOS. 
Filosofinių apysakų rinkinys. 260 psl. 
Lt 3,—. Sakalo leid.

Apysakose paliečiamas šių dienų žmo
gaus dvasinis gyvenimas, jo vertė ir ban
krotas. Jose rašoma apie mirtį ir rudenį, 
jaunystę ir dvasios atgimimą, apie tikrą 
meilę ir plokščius jausmus ir apie provin
cijos inteligentus.

Vytautas Tamulaitis. NAKTIS ANT 
NEMUNO. Apysakos jaunimui. Iliustravo 
A. Kučas. 208 psl. Lt 2,50. Sakalo leid.

Šio rinkinio apysakos parašytos gra
žiu, poetišku stilium, jauniesiems artimais 
vaizdais, suprantama kalba. Turiny ke
liamos darbštumo, sąžiningumo, tėvynės 
meilės, karžygiško pasiaukojimo idėjos, 
meniškai ataustos, žavinčios ne tik jau
nuolį, bet ir suaugusį.

Ignas Šeinius, TĖVIŠKĖS PADANGĖ
JE. Hiustr. R. Kalpokas. 264 psl. Lt 3,—. 
Sakalo leid.

Skaidriu jaunystės idealizmu, giedria 
nuotaika persunktos mūsų literatūros kla
siko atsiminimų novelės jaunimui.

— Thea von Harbou. METROPOLIS. 
Romanas. Vertė B. Laukaitis. Išleido šv. 
Kazimiero dr-ja, 1938 m. 340 pslp. Kaina 
Lt 3,50.

AR ŽINAI, KAD...
ANGLIJOJE YRA SKAUTŲ VYČIŲ 

DRAUGOVE . . . KALĖJIME.
Anglų skautų sąjungos leidžiamas biu

letenis „Boy Scouts Weekly News Bulle
tin“ praneša kai kam sunkiai patikėtiną 
žinią, būtent, kad Ceilono salos viename 
kalėjime „Welikade Prison“ yra skautų 
vyčių draugovė, suorganizuota dš kalinių 
tarpo.

Anglijos skautų organizacijos vadas 
lordas Hampton, vykdamas į Australijos 
skautų stovyklą, atlankė šią draugovę, ku
rioje esama 48 skautų, ir su kiekvienu sky
rium pasikalbėjęs ir radęs visus labai en
tuziastingai nusiteikusius.

Reikia sutikti su lordu Hamptonu, ku
ris pareiškė, kad tai yra vienintelis toks 
nepaprastas mėginimas pasauly.

KAIP TRYS „GELTONSNAPIAI“ VAGĮ 
PAGAVO.

Trys jauni anglų skautukai, gyveną ne
toli Newport miesto, buvo neseniai nuėję 
{ mišką išsipiauti sau lazdų. Vienas jų pa
matė, kaip vagis įsilaužė į pamiškėje bu
vusį vasarotojų vežiojamą namelį. Vie
nas skautų nubėgo pašaukti policijos, o 
kiti du ėmė jį sekti. Kad policija su li
kusiu skautu žinotų, kur jie nuėjo, dėjo 
ženklus, kuriuos mokosi dėti skautai ruoš
damiesi III patyrimo laipsnio egzaminams: 
mėčiojo akmenukus, pagaliukus, žymėjo 
kitus skautiškus kelionės ženklus.

Taip jiems teko sekti vagies pėdsakais,

dLinksnuts

Kandidatas: — „Paskutiniosios Pompė- 
jos dienos“? Kažin kuo Pompėja mirė?!

Skautas: — Ar nieko negirdėjai apie 
Pompėją? Juk tai buvo kažkoks vulkanas.

' * * *
Pirmojo pat. laipsnio skautas: — Kas 

yra Skotland-jardas?
Opiakojis: — 4 pėdos ir 11 inčų.

* * *
Kirpėjas: — Tamsta sakaisi ne pirmą

GRIPO ATOSTOGOS.
(Tęsinys iš 62 psl.).

Trečiadienis. IL 8.
Šiandien po piet Žvirblienė jau atsi

kėlė, bet užtat Anieliukė susirgo. Vargše
lė nebegalėjo eiti į darželį, bet visa rau
dona ramiai gulėjo savo lovytėje. Net 
valgyti nelabai norėjo. Vadinasi, ir ją gri
pas sučiupo. Ryt prieš pietus dar eisiu, 
po piet, gal, nebebūsiu reikalinga.

Jau dvi dienos beliko mūsų atostogų. 
- Kaip greitai laikas prabėgo! Ir viskas iš

ėjo visai kitaip, kaip galvojau. Bet nieko, 
nesigailiu. Man namai dabar dar malo
nesni, kaip anksčiau, nes mačiau, kaip ki
ti gyvena. Ir į mokyklą grįžti bus links
ma.

O dabar lipsiu į vonią, gerai išsimau- 
dysiu ir saldžiai miegosiu.

Pilkoji Pelėda. 

slapstantis, kad nepamatytų ir žymint ke
lią, keletą mylių. Pagal paliktus ženklus 
policija vagį prisivijo ir sulaikė. Žinoma, 
ji nebūtų įstengusi kelią surasti, jei nebū
tų drauge vykęs skautas, kuris mokėjo 
tuos ženklus surasti ir „skaityti“.

ANGLIJOS „SAVANORIŲ TAUTINE 
TARNYBA“ IR SKAUTAI.

Žinome iš spaudos, kad Anglijoje nėra 
privalomos karo tarnybos ir dabar vyriau
sybė stengiasi suorganizuoti vadinamąją 
„savanorių tautinę tarnybą“, t. y. paruošti 
gyventojus kraštą ginti karo metu.

Anglijos skautų vadovybė susirūpino 
tinkamiau paruošti skautus tautinei tar
nybai ir pasiryžo daugiau dėmesio kreipti 
į skautų pasiruošimą sanitaro, pajūrio 
saugotojo, dviratininko, ugniagesio, pėdse
kio, signalizuotojo, raštininko, virėjo ir 
misionieriaus specialybėms. Mat, skautų 
vadovybė galvoja, jog šių specialybių 
skautai bus labiausiai naudingi tautinei 
tarnybai.

Neseniai įvykusioje Anglijos skautų ra
jonų vadų ir sekretorių metinėje konfe
rencijoje vienas policijos komisaras, kuris 
sykiu yra ir skautas, pareiškė policijos pa
geidavimą, kad tautinio pavojaus metu visi 
skautai, kurie neturės kitokio darbo, pa
sisiūlytų padėti vietos policijai. Karaliaus 
karūnavimo iškilmių metu 1.500 skautų vy
čių padėjo policijai palaikyti gatvėse tvar
ką ir policija šią skautų pagalbą labai 
vertina. K, T..

kartą atėjęs? Bet aš neatmenu Tamstos 
veido. _

Klijentas: — Be abejo: jis jau išgijo.
* • ♦

Instruktorius: — Ką darytumei, jei 
lėktuvas užsidegtų 10.000 metrų aukštu
moje?

Lakūnas: — Stengčiausi šaltai laikytis.
* • ♦

— Mačiau arbūzą lange du metru iš 
trijų.

— Nepasakok: tokių didelių arbūzų 
visai nėra.

— Kas tau sakė, kad arbūzas buvo toks 
didelis? Tai buvo langas.

* • *
Policininkas: — Eikite iš kelio, pone. 

Stokite už virvės.
Reporteris: — Bet aš esu laikraščių re

porteris ir turiu ugnį iš arti pamatyti.
Policininkas: — Pasitraukite. Nėra rei

kalo eiti arti: rytoj rytą laikraščiai viską 
smulkiai aprašys.

* * *
Mokytojas baigė aiškinti ir klausia mo

kinių: — Ar turite klausimų? Ar kas nors 
neaišku?

Petras: — Kur šviesa dingsta, kai mes 
ją išjungiame?

Mokytojas, pagalvojęs: — Geriausia, 
Petrai, bus, jei tu ją paseksi ir sužinosi, 
kur ji dingsta.

„VILNIAUS“ spaustuvė Kaime, Nepriklausomybės aikštė 4a. Telef. 2-07-26.
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