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Paskiro Nr. kaina 30 et.

---------------SKAUTŲ AIDAS---------------
Lietuvai skautų Ir skaučių lalkraitli Oficialus Lietuvos Skautų Sqjunges organe*

Redaktorius vyr. sktn. Antanas S aula ills Redakcijos Ir administracijos adresas: KAUNAS,
Leidėjas L i • t a v o s Skautų Sujungs • Nepriklausomybės aikštė 4, telefonas 2 63 34

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

Prenumeratos kaina metams s
Lietuvoje i Jaunesniesiems skautams-ėms — 2,75 Lt; skautams-ėms — 4 Lt; neskautams — 5 Lt. Užsienyje: (liskyrus Latvija Ir Estija, kur taikomas vidaus tarifas) dvigubai. 
Skelbimų kaina pagal susitarimų o Llž skelbimų turini redakcija neatsako e Užuojautos 5 Lt, padėkos — 3 Lt; spausdinamos ten, kur redakcijai patogiau. 
Rank raičius, piešinius, nuotraukas siųsti redakcijos vardu. Rankraščiai trumpinami Ir taisomi redakcijos nuožiūra; nesunaudotl nesaugomi; gražinami, jei atsiunčiama 

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

Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d. Šiauliuose. ■ Eina du sykiu per mėnesį: 10 ir 25 d. d.
1939 (XVn) metai. .Balandžio mėn, 10 d. 7 (223) Nr.

( HCI kl ĮSI S JlMCk ►

PASIBAIGĖ SKAUTŲ AIDO PLATINIMO KONKURSAS.
t . x Balandžio mėn. 4 d. „Skautų Aido“ redakcijos sukviesta 
komisija 1939 metų laikraščio platintojams dovanas paskirstyti, 
kurią sudarė vyr. sktn. K. Laucius (pirmininkas), vyr. sktn. A. 
Šaulaitis, psktn. I*. Lastienė ir psktn. Damauskas (nariai), 
skautiškos spaudos administratorius VI. Balčiūnas (sekretorius), 
peržiūrėjusi administracijos turimus duomenis apie skautiškos 
spaudos platintojų surinktas prenumeratas ir atsiskaitymą už 
jas, rado, kad daiktines dovanas laimėjo žemiau išvardinti pla
tintojai šitokia eile:

1) vyr. skltn. V. Černiauskas (Panevėžys), rašomąją maši
nėlę „Continental*, 325 litų vertės;

2) Korp. „Vytis“ (Kaunas), foto aparatą „Nettar“ 6x9 for
mato su 1 : 4,5 stiprumo, „Pelma“ užraktu, „Zėiss-Ikon“ firmos, 
Lt 140 vertės; .

3) I sk. vyčių dr-vė (Kaunas), „Vilniaus“ spaustuvės savi
ninko, p. J. Atkočiūno, skirtą dovaną 100 litų grynais pinigais;

4) sktn. Ikamienė (Ukmergė), dvivietę baidarę, 95 litų 
vertės;

5) P. Stašionis (Šiauliai), anglišką palapinę „Brighton“, 
75 litų vertės;

6) skltn. S. Liužinas (Klaipėda), rankinį laikrodį, 60 litų 
vertės;

7) skltn. A. Andriūnas (Šiauliai), anglišką palapinę „EEen“, 
Lt 40;

8) skltn. A. Kudukytė. (Ukmergė), anglišką palapinę 
„EEen“, Lt 37;

9) sktn. V. Kizlaitis (Kaimas), skautiškų knygų už 35 Lt;
10) pskltn. Z. Bilevičius (Skuodas), skautiškų knygų už 

32 Lt;
11) Petraitis (Šakiai), skautiškų knygų už 30 Lt;
12) B. Laukaitis (Telšiai), skautiškų knygų už 28 Lt;
13) vyr. skltn. Z. Vegertas (Jurbarkas), skautiškų knygų 

už 26 Lt;
14) G. Pranaitienė (Kaunas), skautiškų knygų už 23 Lt; 

j. 15) skltn. M. Kalibatas (Klaipėda), skaut. knygų už 20 Lt;
16) V. Navickas (Linkuva), skautiškų knygų už 18 Lt;
17) v. skltn. Fridmanaitė (Panevėžys), draugovės vaistinėlę, 

15 Lt;
18) v. skltn. T. Šidiškis (Kėdainiai), skaut. knygų už 15 Lt;
19) Psktn. Šeštakauskas (Kaunas), pačiūžas, 14 Lt;
20) v. skltn. Šarauskaitė (Kaunas), skaut. knygų už 13 Lt;
21) v. valt. J. Šaulys (Mažeikiai), karišką kuprinę, 12 Lt;
22) skltn. Skėrys (Tauragė), karišką kuprinę ir Skiltininkų 

vadovėlį;
23) L. Norkutė (Šiauliai), karišką kuprinę ir Skautybė 

berniukams;
24) Sidabras (Vilkaviškis), skautiškų knygų už 10 Lt;
25) K. Mikonis (Širvintos), kuprinę ir „Vado pašėke“;
26) psktn. A. Kruopys (Šančiai), skautiškų knygų už 9 Lt;
27) Dragūnas (Mažeikiai), skautiškų knygų už 8 Lt;
28) v. skltn. A. Urba (Krakės), skautiškų knygų už 7 Lt;
29) Kaunas (Kybartai), skautiškų knygų už 6 Lt;
30) Vilsonas (Panevėžys), knygą Skautybė Mergaitėms ir
31) R. JablonSkytė (Kaunas), knygą Skautybė Berniukams.

IŠ SESERIJOS VADĖS ĮSAKYMŲ.
* III.15. Nr. 10 — § 1: Telšių skaučių tunto tuntininkė sktn. 

A. Kupstaitė, jai prašant, atleista vieniems metams atostogų nuo 
š. m. III.15 iki 1940.lli.15.

§ 2: Telšių skaučių tunto tuntininkės pareigoms laikinai, 
nuo š. m. III.15 iki 1940.III.15, paskirta psktn. O. Eidiniėnė.

* III.22. Nr. 11.— § 1: Biržų skaučių tunto tuntininkės pava- 
duotoja psktn. N. Puodžiūnienė, jai iš Biržų išvykus, atleista iš 
tų pareigų.

§ 2: Biržų skaučių tunto tuntininkės pavaduotoja patvir
tinta psktn. S. Jurkynienė.

* III.22. Nr. 12 — Ukmergės skaučių tunto tuntininkės' pava
duotoja vyr. skltn. J. Staniulaitienė, jos prašymu, iš tuntininkės 
pavaduotojos pareigų atleista.

LIUDIJIMAI.
Pamestas L. S. Sąjungos liudijimas, išduotas Vaclovui Kos

ciuškai Vilkaviškio skautų tuntininko. Serija I, Nr. 7728.

Pirmąją dovaną laimėjo platintojas, surinkęs 122 prenume
ratas, o paskutinę 20 prenumeratų.

Buvo- užskaitytos tik tos prenumeratos, už kurias iki kon
kurso rezultatų vertinimo dienos buvo sumokėti administracijai 
pinigai. Kadangi kai kurie platintojai ne už visas prenumeratas 
buvo atsilyginę, tai ir jų pirmavimo eilė šiek tiek pasikeitė.

Vienas platintojas daiktinėms dovanoms laimėti atsiuntė 
administracijai dalį prenumeratų, surinktų kitų platintojų, ku
rias jis iš pastarųjų „perėmęs“.

Komisija nutarė perimtas iš kitų platintojų išplatintas pre
numeratas konkursan neužskaityti, nes toks prenumeratų rinki
mo būdas nesuderinamas su konkurso tikslais ir dvasia.

Konkurso rezultatų įvertinimą labai sunkino ta aplinkybė, 
kad daugelis platintojų neišpildė visų reikalavimų: neprisiuntė 
administracijai reikalaujamų sąrašų ir pinigus siųsdami nežymė
davo, už kuriuos numerius siunčiama, o kartais nė nepažymė
davo ant perlaidos, kas pinigus siunčia. Dėl to administracija, 
tikrindama ir rinkdama trūkstamas žinias, galėjo suklysti, kas 
galėjo atsiliepti nustatytų reikalavimų neišpildžiusiems platin
tojams.

Administracija stengsis laimėtojams dovanas išsiuntinėti 
galimai greičiau. Visus kauniškius, o taip pat ir provincijos pla
tintojus, kurie artimiausiu laiku mano vykti į Kauną, prašome 
užeiti į administraciją atsiimti laimėtas dovanas.

Visiems platintojams, kurie dovanas laimėjo ir kurie ne
laimėjo, širdingai dėkojame, kad ryžosi išplatinti savo organą po 
visus Lietuvos .kampelius. Spaudos Administracija.

ŠTAI KURIOS DRAUGOVĖS LAIMĖJO „SKAUTŲ AIDO“ 
PRENUMERAVIMO GARBĖS KONKURSĄ!

Žemiau išvardintų draugovių Visi skautai užsiprenumeravo
šiems metams „Skautų Aidą“:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

I D. L. K. „Kęstučio“ dr-vė
V. D. U. stud, skautų korp! „Vytis“
I- ji skautų vyčių draugovė
III-ji D. L. K. „Kęstučio“ dr-vė
II- ji „Dariaus - Girėno dr-vė 
„Dr. V. Kudirkos“ dr-vė 
„H. Montės“ dr-vė

Panevėžys 
Kaunas
Kaunas 
Šiauliai 
Šiauliai 
Šakiai 
Klaipėda

100%

ML. K. „Algimanto“ jūrų skautų laivas Tauragė 
Vyr. skaučių „Gražinos“ dr-vė Panevėžys 
I D. L. K. „Kęstučio“ dr-vė Klaipėda

(Tęsinys Pėdsėkos skyriuje)

Viršelyje: VILNIAUS PAVASARIS, fot. Juškėno.
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Velykos yra Kristaus Prisikėli
mo šventės.

Didžiąja kančia ir mirtimi ant 
kryžiaus mūsų Viešpats užbaigė 
savo žemiškąją kelionę, išgyvenęs 
visą žmogaus gyvenimo pilnumą, 
mokęs žmones naujo mokslo, 
triumiališkai savo garbintojų my
lėtas ir savo priešų kankintas ir 
prie kryžiaus prikaltas.

Kokia baisi Kristaus gyvenimo 
mūsų pasaulyje tragedija. Koks 
buvo liūdnas jo galas. Ir Kristaus 
artimieji mokytiniai buvę netekę 
vilties — jų Mokytojo mirtis iš
sklaidė jų mokslo svajones ir juos 
pačius galutinai prislėgė.

Bet koks didelis triumfas yra 
Kristaus Prisikėlimas. Tokio antro 
didingo žygio pasaulyje nėra. Mū
sų Išganytojas, prisikėlęs iš numi
rusių, padarė stebuklų stebuklą ir 
savo mokslui uždėjo amžinos gy
vybės žymes. Kristaus mokslas ta
po gyvas ligi pasaulio pabaigos, o 
Jo Gyvenimas, Kančia ir Mirtis — 
žmonijos Išganymas.

Nuo Išganytojo Prisikėlimo su
sidarė naujas pagrindas gyventi ir 
tikėti. Gyventi kilnų, krikščioniš
ką gyvenimą, pagrįstą amžinomis 
tiesomis. Tikėti didį tikėjimą Die
vo galybę, Jo malones ir amžinąjį 
gyvenimą.

Velykų šventėse per visą pa
saulį skamba Aleliuja, Aleliuja!

Ir mes iš visos širdies tariame 
tą prasmingą šūkį Aleliuja! Ale
liuja! Aleliuja!

Kristaus Prisikėlimo šventės 
yra džiaugsmo šventės visiems 
krikščionims.

Nors šiais laikais pasaulyje že
mės reikalai klostosi liūdna kryp
timi, nors tamsūs blogų darbų še
šėliai gaubia žmonių gyvenimą, 
bet Viešpaties Prisikėlimas, tikė
kime, įneš naujų vilčių ir naujų 
svajonių išlaikyti taip brangią tai
ką ir laisvę visiems Kristaus 
mokslo sekėjams.

Pasaulis pilnas visokių gėrybių, 
turtų, išradimų, technikos ste
buklų, duonos ir visokio gėrio, bet 
žmonių širdyse yra didelis trūku
mas: trūksta Meilės ir Šviesos. Dėl

Marijos kančia ir Kristus, nuimtas nuo kryžiaus.

žemiškųjų gėrybių ardomą žmoni
jos tvarka, griaunamas gyveni
mas ir naikinamos Dievo dovanos.

Giedant Aleliują turėtų pasau
lin įsigalėti nauja dvasia.

Tos dvasios turime mes kiek
vienas savo gyvenime ieškoti kuo 
daugiausia, kad didžiąją žmonijos 
perauklėjimo reformą pradėtume 
savimi. Tegu mes kiekvienas bū
sime atsinaujinęs savyje, tegu 
kiekvienas pradėsime gražesnį, 
kilnesnį ir daugiau Kristaus mei
lės turintį gyvenimą!

Skautybė kaip tik stengiasi jau
nimą dar labiau pakreipti Dievo 
mokslo keliu. Skautybė sudaro 
daug progų ir priežasčių, duoda 

daug priemonių ir visokios pagal
bos tobuliau gyventi šį gyvenimą.

Nuo dabar, nuo šių Velykų 
švenčių turime atsinaujinti ir at
gimti savyje, nuo dabar mūsų žo
džius turi lydėti tikresni darbai. 
Nieko nėra vertesnio už gražų 
jaunimo gyvenimą, pilną gilaus 
tikėjimo, geros nuotaikos, ener
gingų pasiryžimų, gražių darbų 
ir t. t.

Dalyvaudami Kristaus Prisikėli
mo dienose, atverkime savo širdis 
Jo malonei ir stenkimės pradėti 
tobuliau čia gyventi.

Kad Viešpats laimintų mūsų 
troškimus!

Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja!

• 167 ■■

3



S K AUT Y B Ė

SKAUTIŠKASIS ŽAIDIMAS .
Nuo skautų organizacijos įsteigimo mūsų kraš

te 1918 metais iki šios dienos daugiau kaip 100.000 
berniukų ir vyrų tapo skautais.

Kodėl? Kadangi berniukams reikalinga skau- 
tybė!

Kadangi skautybės įkūrėjo genijus nupiešė jau
nuoliams berniuko idealą — idealą, kuris patraukė 
viso pasaulio jaunuomenės vaizduotę ir užkariavo 
jos širdį.

SKAUTYBĖS PANORAMA.
Neskautui skautybė turi iš pradžių atrodyti la

bai sudėtingas dalykas. Ak, kad būtų galima atkelti 
skautybės vartus ir parodyti jam visą skautiškojo 
judėjimo panoramą vienu kartu! Po atviru dangumi 
jis pamatytų šimtus tūkstančių budrių, raudonkrau- 
jų berniukų, dirbančius pasirinktus darbus ir lavi
nančius save ir kitus, kaip laukiama iš tikrų skautų. 
Jis pamatytų visus — pradedant signalizuotoju ir 
baigiant ugnies kūrėju — gyvenant, kvėpuojant ir 
persiėmus skautybė.

Berniukai spiečiasi aplink svečią, ir jis klausia 
vieno iš jų: — Kas yra skautybė?

Berniukas nusišypso ir atsako: — Skautybė yra 
malonumas.

Svečias prieina prie skauto, ruošiančio sau pa
prastą valgį ir visiškai paskendusio savo darbe.

— Kas yra skautybė? — klausia svečias dar 
kartą.

Berniukas pakelia nustebusį žvilgsnį ir taria:
— Skautybė yra nuotykis.
Skautų būrelis, vieno berniuko vedamas, bėga 

pro šalį, ir jis dainuodamas atsako: — Skautybė yra 
draugystė.

Tuo būdu berniukai apibūdina savo darbą, savo 
žaidimą.

Žaidimas — štai, kas skautybė iš tikrųjų yra. 
Štai, jos teisingas apibūdinimas.

SKAŪTIŠKASIS ŽAIDIMAS.
Berniukui skautybė yra žaidimas, puikus žaidi

mas, pilnas juoko; žaidimas, kuris jį užima, kuris 
jam teikė laimės.

Štai, skautybės galia: berniukas tampa skautu, 
kadangi jam tai įdomu, malonu.

Berniukas pritaria skautybei, kadangi ji paten
kina jo natūralų impulsą veikti. Sueigos, iškylos ir 
stovyklos — visos jos duoda medžiagos veikti. Net 
skautiškojo elgesio įstatai turi savotišką darbo for
mą — „Budėk", „Kasdien padaryk gerą darbelį".

Iš tiesų, pagrindinis skautybės principas yra 
„Mokytis dirbant". Skautybė neneigia ir nedraudžia. 
Niekas nesako: Nueik į gretimą kambarį, pažiūrėk, 
ką Jonelis daro, ir pasakyk jam, kad jis to nedarytų. 
Nėra jokio „nedaryk šio, nedaryk to". Skautybė ne
sako: „Neplėšk paukščių lizdų", bet: „Sek paukščių 
gyvenimą". Ji nesako: „Nelaužk medelių", bet: ’„Pa
dėk saugoti medžius".

Tai reiškia kalbėti berniukų kalba — žadinti, 
raginti, bet ne drausti.

Skautybė įdomi, pilna įvairių nuotykių. Įdomu 
pačiam atlikti kokį darbą, be jokios pašalinės pa
galbos. Įdomu kasdien atlikti gerus darbelius. Įdo
mu dirbti pionierijos darbus, tyrinėti, gyventi po at
viru dangumi.

Yra draugiškumo skiltyje, skautų natūraliame 
vienete. Visuomet yra gyvas akstinas siekti ir įsi
gyti. Sunkesnis darbas, aukštesnis laipsnis visuomet 
priešakyje; yra progos pasižymėti.

VYRAS BERNIUKE.
Berniukas, kuris atsiduoda skautybei, visuomet 

randa darbo, kuris atrodo kaip žaidimas. Jis randa 
taip pat elgesio taisyklių, kurių reikia laikytis, pa
reigų, kurias jis gali užimti ir daugybę būdų, kuriais 
galima pasižymėti — žodžiu, skautybės programa 
pritaikyta berniuko instinktui ir jos metodai jo pri
gimčiai.

Kiekvienas skautiškas darbas yra vyriškas — 
vyro darbas, pritaikytas berniuko amžiui. Jis ne tik
tai todėl patraukia berniuką, kad jis berniukas, bet, 
svarbiausia, kad jis nori tapti vyru. Berniukas mie
lai užsiima skautiškais darbais, kad ir suaugę vyrai 
juos laiko naudingais. Skautybė pabrėžia vyrą ber
niuke ir kuria jam tokio vyro idealą, kuris kovoja 
už teisybę, neapkenčia skriaudos, užstoja vargšus ir 
ieško ir mėgsta gražiausius dalykus, kuriuos gyve
nimas mums gali teikti.

SKAUTYBĖ KELIAIS ŽODŽIAIS.
Štai, skautybės apibrėžimas keliais žodžiais:
Skautybė yra žaidimas berniukams, žaidžiamas 

berniukų iniciatyva, bet vadovaujamas suaugusiųjų, 
tebeturinčių jaunystės entuziazmo, patyrimo ir iš
mintimi. Tai tikslingas žaidimas, bet vis dėlto žai
dimas—žaidimas, lavinąs būdą ir pilietinius jausmus.

SKAUTYBĖS ELEMENTAI.
Būdas ir pilietiniai jausmai — štai, mūsų tikslas. 

Bet šios ypatybės ne vien tiktai skautybei būdingos. 
Jei taip, kokie pagaliau svarbiausi elementai, kurie 
skiria skautybę nuo kitų berniukų auklėjimo sistemų?

Štai, ką sako vyras, kuris daugiau kaip dvide
šimt penkeris metus dirbo skautybei:

I. BERNIUKO VIETA SKAUTYBĖJE.
Daugelis sistemų žiūri į berniuką, kaip į grupės 

narį. Skautybė žiūri į jį kaip į atskirą individumą.
Pagrindiniai skautybės programos elementai:

1. Berniukas............................ Individas
Skiltis 
Draugovė

2. Vadovavimas..................... Paruoštas
Savanoris

3. Užsiėmimas......................... Skautų šūkis ,,Budėk"
Pripažintos pažangos

4. Organizacija........................ Institucinė
(paruošta vadovybė) Vietinė

Rajoninė 
Tautinė

5. Skautų įžodis ir įstatai. .. Tarnavimo idealai.

BERNIUKAS — INDIVIDAS.
Skautybė tiki, kad tiktai tuomet galima išlavinti 

berniukų būdą, jei pažįsti kiekvieną individualiai. 
Jokiu būdu negalima to pasiekti, priskiriant berniu
ką kažkokiai grupei ir leidžiant jam dalyvauti masi
niuose užsiėmimuose — atvirkščiai, tai tiktai pra-
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Lietuvos Skautų Sqjungos Globėjams pasikeitus

Dr. LEONAS BISTRAS, naujasis Švietimo Ministras.
Dr. L. Bistras yra plačiai žinomas visuomenės veikėjas, univer
siteto profesorius ir politikas. Dr. Bistras yra buvęs Švietimo 
Ministras, Seimo Pirmininkas ir Ministras Pirmininkas. Tuo 
laiku Vyriausybė yra žymiai rėmusi Lietuvos skautų organizaciją.

Prof. JUOZAS TONKŪNAS, buv. Švietimo Ministras.
Prof. J. Tonkūnui būnant Švietimo Ministru ir skautišką veikimą 
globojant, skautų sąjunga išaugo, sustiprėjo; tuo laiku išleistas 
Liet, skautų sąjungos statutas; reorganizuota sąjunga, išugdyta 
skaučių seserija ir skautų brolija; pr. m. įvyko tautinės stovyklos.

džia. Kiekvienas berniukas raginamas persiimti 
skautybe savo gyvenime ir pats išmokti įvairaus 
skautiško nagingumo. Skautybės programos nesu
daro sueigos, įvykstančios vieną kartą per savaitę, 
bet ją sudaro darbai, kuriuos reikia dirbti, kurti. Iš
mintingo vadovo globoje šis darbas gali pripildyti 
kiekvieną berniuko gyvenimo valandą ir duoti jai 
savotišką antspaudą, vis viena, ar jis būtų mokyklo
je, namie arba žaidimo aikštėje, vienas arba su kitais.

Skautybė iškelia ir remia kiekvieno berniuko 
gabumus. Lėtasis tipas turi tiek pat progų gyventi 
skautiškuoju gyvenimu, kaip greitasis, vikrusis. Ne
gabus berniukas gali taip pat žengti pirmyn — žino
ma, savo ribose — kaip gabusis. Tuo būdu kiekvie
nam individui padedama tapti laimingu, sveiku, 
naudingu piliečiu.

BERNIUKAS — BERNIUKŲ „GAUJOS" — 
SKILTIES NARYS.
Berniukai nori būti gyva gaujos dalis — jų pa

čių gaujos, jų pačių vedamos gaujos dalis.
Didelis skautybės nuopelnas yra, kad ji pripaži

no šį dalyką. Berniukas, stodamas į skautų organi
zaciją, priimamas berniukų gaujos, skautų skilties.

Skilties nariai, skiltininko vedami, visi siekia 
dalykų, kurie užtikrina bendrą skilties gerovę ir 
kiekvieno atskiro berniuko gerą savijautą. Skiltis 
turi savotišką būdą skautybės idealams iškelti, be 
pamokslų, vien tiktai draugiškais tarpusaviais pa
tarnavimais. Skiltyje „visi stoja už vieną" ir „vie
nas už visus". Visi turi bendrą skautišką tikslą, ir 
kiekvienas stengiasi visomis jėgomis artėti prie jo.

BERNIUKAS — DRAUGOVĖS NARYS.
Keletas skilčių sudaro draugovę, kuriai vado

vauja prityręs skautas. Draugovė įprasmina skilčių 
darbą, seka ir koordinuoja jį. Draugovė priklauso 
draugovės skautams. Per skiltininką kiekviena skil
tis reiškia savo norus ir padeda draugovės progra
mą sudaryti. Tuo būdu, kiekvienas berniukas gali 
aktyviai prisidėti prie vadovavimo.

Bet draugovės priešakyje stovi prityręs skau
tas: jo kilnus būdas ir gražus pavyzdys įkūnija ber
niukų idealą. Draugaudami su tikru vyru, berniukai 
stengiasi eiti jo pėdomis.

BERNIUKAS IR JO UNIFORMA.
Stodamas į skautus, berniukas gali dėvėti uni

formą. Tiesą pasakius, yra beveik jo pareiga ją dė
vėti, nors ir griežto įsakymo uniformos reikalu nėra. 
Skautų uniforma išskiria berniuką iš kitų. Veltukė, 
linksmas geltonas kaklaraištis, žalioji bliuze ir mė
lynos, trumpos kelnės turi berniukui nemaža įtakos 
ir kelia skautišką nuotaiką. Išmintingas vadovas su
geba įsąmoninti savo skautams, kad jie „priklauso", 
kad jie tikrai savo skilties ir draugovės, didžiulės 
tautiškos organizacijos ir pasaulio brolijos nariai. 
Be uniformos tai būtų daug sunkiau.

Uniforma ne tiktai sulygina pasiturinčių ir ne
turtingų berniukų išvaizdą, bet kelia jų savijautą.’ 
Nors jų namų sąlygos būtų kažin kokios, jis niekuo 
nesiskiria nuo savo brolių — skautų. Uniforma ku
ria demokratiškumą draugovėje.

Uniforma, be abejo, skautiško romantiškumo 
dalis.
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• [PASAKA AMU ©AKI A •
Ida Heyermans

Gyveno kartą tinginys. Jis valgė ir 
gėrė, ir miegojo, ir keliavo, tačiau nedir
bo jokio darbo. Jis buvo turtingas ir tu
rėjo užtenkamai pinigu gyventi.

Vieną ūkanotą žiemos rytą jis nubudo 
iš miego. Nors jau buvo gan vėlu, tačiau 
jam atrodė diena dar ilga ir jis nesiryžo 
keltis. Virš langų užuolaidų matėsi mig
loto dangaus kraštas, pro praviras duris 
matėsi prieškambaris. Iš lovos jis matė 
puikų divoną ir šiltą krosnį, kurioje 
linksmai traškėdamos degė anglys. Ne
toli krosnies šnypštė verdąs virdulys. Bu
vo malonu nubusti tokiame jaukiame 
kambaryje.

Ir vyras, kuris nieko nedirbo, galvojo 
apie tai, kaip skanios bus šviežios bulkos 
su sviestu ir arbata. Jis padėjo rankas 
po galva ir žiūrėjo priešais save. Jis 
jautėsi, kaip asilas tarp dviejų šieno ku
petų, nežinodamas iš kurios kupetos pra
dėti valgyti. Lovoje buvo maloni šiluma, 
po šilta antklode malonu buvo ilsėtis. Bet 
jei jis atsikeltų ir apsivilktų rytinį ap
siaustą, kojas įsiautų į minkštas kailių 
šliures ir atsisėstų minkštoje kėdėje, jis 
galėtų mažais gurkšneliais gerti arbatą. 
Tai irgi būtų malonu.

Jis jau norėjo nutarti ką iš šių dviejų 
pasirinkti, kaip staiga išgirdo balsą:

— Toks tinginys ir tiek daug darbo!
Jis atsisėdo lovoje, nes negalėjo su

prasti, iš kur šis balsas atėjo. Kambaryje 
nieko nebuvo. Anglys traškėjo ir arbata 
šnypštė, langų užuolaidos masyviai ka
bėjo, krosnis blizgėjo ir stalo staltiesė 
linksmai baltavo tarp tamsių kambario 
spalvų.

— Man tik pasigirdo, — kalbėjo sau 
vyras ir pavargęs nuo staigių judesių jis 
vėl atsigulė ant minkštų pagalvių.

Jis nepagulėjo nė pusės minutės, kaip 
štai vėl pasigirdo tas pats balsas:

— Toks tinginys ir tiek daug darbo!
Dabar vyras suprato iš kur atėjo bal

sas. Balsas kalbėjo iš po langų užuolaidų, 
kurios kabojo prie miegamojo kambario 
langų. Jis norėjo atsikelti ir ištirti ar kas 
nesislepia tarp užuolaidų, bet tuo metu 
iš po užuolaidų prieškambario languose 
atsiliepė storas balsas:

— Jis yra didelis tinginys.
Tuomet, rodos, kažkas šaukė iš kros

nies: — Gėda! — Taip pat kalbėjo duona 
ir sviestas. Kambarys buvo pilnas balsų, 
nes kiekvienas daiktas įgavo balsą.

Kitas žmogus, vietoje tinginio, būtų iš
sigandęs, bet jis gulėjo lovoje ir galvojo:

— Kaip juokinga girdėti daiktus kal
bant! Aš tai girdžiu pirmą kartą.

«— O, — šaukė užuolaidos, — kuomet 
pagalvoji su kokiu rūpestingumu mes esa
me padarytos ir kokia gėda: žiemą mes 
turime sulaikyti šaltį ir vasarą — saulę 
ir vis tai dėl šio tinginio, kuris nieko ne
veikia. Daug žmonių turėjo dirbti, kol 
mus pagamino. Pirmiausia nukirpo nuo 
avių vilnas ir suverpė į ilgus siūlus, iš 
kurių audė šią medžiagą. Fabrike, kur 
mus audė, mašinos visą laiką ūžė ir dun
dėjo, oras buvo pilnas vilnų plaukelių ir 
darbininkai juo turėjo kvėpuoti. Ir tai 

vis šitas visas darbas padarytas šiam tin
giniui.

Pasigirdo rūstus krosnies balsas:
— Nutilk, rėksny! Klausant tavęs ga

lima pamanyti, kad tik audėjai dirba. Bet 
man dar didesnė gėda, kad aš turiu šil
dyti šį tinginį. Ar jūs žinote, kiek daug 
reikėjo darbo, kol aš buvau padaryta? 
Ar jūs žinote iš ko aš esu padaryta: iš 
geležies ir plieno. Daug valandų aš ga
lėčiau kalbėti apie darbą, kurį atliko, kol 
aš tapau tokia, kokia dabar esu. Pir
miausia, turėjo atnešti geležies rūdą iš 
kasyklų, kur ją kasė sunkiai iš kietos že
mės. Vyrai tvirtais raumenimis turėjo 
smarkiai prakaituoti, jų nugaros blizgėjo 
nuo prakaito ir nuvargę pirštai virpėjo. 
Po to jie nešė šią rūdą į lydyklas, kuriose 
buvo taip karšta, kad karštis, kurį sudaro 
anglys manyje, palyginus su anuo karš
čiu, yra tik menka šilumėlė. Ir vyrai tu
rėjo tokiame karštyje dirbti. Jie buvo 
beveik nuogi ir kvėpavo ugnimi persi
sunkusiu oru. Po to, stiprieji vyrai ge
ležį turėjo kalti. Jie išliejo ant karštos 
geležies daug prakaito, kol padarė mano 
išvaizdą. Daug žmonių iš įvairių šalių dir
bo, kol aš buvau galutinai paruošta. Vežė 
mane laivai, nešė jūrų bangos, traukė 
arkliai ir tai vis dėl šio tinginio, kuris ne
nori nieko dirbti...

— Taip, taip, — aštriai pridūrė anglys, 
— ar mes dėl šio tinginio turime sudegti? 
Ar mes turime pasidaryti dūmais dėl jo? 
Jūs skundžiatės savo likimu, tačiau jūs 
gyvenate daug ilgiau už mus. Mes atlie
kam savo pareigą tik sudegdamos, pasi- 
darydamos pelenais ir dūmais! Ir kol mes 
atsiradom, padėta labai daug darbo, ta
čiau mes šildom tik šį tinginį.

Anglys, patylėjusios keletą minučių, 
tęsė toliau:

— Prieš tūkstančius tūkstančių metų 
mes buvome augalai, ir tik išlėto suak- 
menėjome. Tai tęsėsi daugelį metų. Že
mės tamsoje mes miegojome ramiai iki 
žmogus mus atidengė. Jis pastatė pože
minius miestus ir pradėjo mus kasti. Šim
kų įsivaizduoti sunkesnį darbą už anglių 
kasimą. Į mus puolė daugiau prakaito, 
negu kalant geležį. Dėl mūsų turėjo 
dirbti vyrai, moterys ir net vaikai beveik 
uždusdami. Dėl mūsų vargšai arkliai nie
kad nematė saulės. Mes atėjome iš tam
sos ir vargo karalijos. Ir žmonės, kurie 
nešė mus aukštyn, kvėpavo ne vilnų 
plaukelių, ar karščio pilnu oru, bet tie
siog anglies suodimis ir nuodingomis du
jomis. Jie praleido didesnę savo gyve
nimo dalį po žemėmis. O koks niūrus gy
venimas! Ar dėl šio tinginio jie taip sun
kiai dirbo?!

Anglys sutraškėjo, tartum jos dejuo
tų, ir nutilo. Ir arbata akimirkai nutilo 
šnypštusi. Tyliai visi daiktai, esantieji 
kambaryje, klausėsi ir ši tyla šiurpu per
ėjo vyrą. Jis nudžiugo, kada virdulyje 
vanduo vėl sušnypštė ir prakalbo:

— Ar jūs manote, kad man džiugu 
virsti garais dėl šio tinginio? Ar jūs ma
note, kad visas darbas, padarytas dėl ma

nęs, turi tarnauti tik šiam ištižėliui? Daug 
darbo reikėjo, kol aš ilgais vamzdžiais 
atėjau iš aukštųjų vandens bokštų ir da
bar būsiu sugertas šio tinginio...

— Ir aš, — skundėsi arbatžolės dėžu
tėje, — aš atėjau iš Indijos. Tamsūs žmo
nės dirbo po karštaisiais saulės spinduliais 
augindami ir rinkdami mane. Po to, aš 
padariau ilgą kelionę. Bangos mėtė laivą, 
kuriame aš buvau, ir audros staugė apie 
mus... Kartais aš maniau, kad mes žū
sime, tačiau jūreiviai ir laivo kapitonas 
kovojo su audromis ir jūrų bangomis ir 
mes laimingai pasiekėme krantą. Žinau, 
kad turėsiu patekti į verdantį vandenį. 
Tai man nebaisu: juk tai mano pareiga, 
mano paskirtis. Bet pagalvojus apie sun
kųjį darbą juodųjų žmonių ir pavojus, 
kuriuos turėjo nugalėti jūreiviai ilgojoje 
kelionėje, baisu darosi pamanius, katf visa 
tai buvo padaryta tik tam, kad mes per
eitume per šio tinginio gerklę.

Arbatžolėms nutilus, norėjo kalbėti 
cukrus, bet jį perkirto duona:

— Leiskite ir man ką nors pasakyti. 
Aš susidomėjusi išklausiau skundus užuo
laidos, krosnies, anglių ir arbatos. Bet 
jei kas turi teisės skųstis, tai tik aš. Ne
trukus tinginys suvalgys mane, suleis sa
vo dantis į mano minkštą kūną ir aš tu
rėsiu jį maitinti. Jis suvalgys nieko ne
galvodamas apie darbą, kuris buvo atlik
tas iki aš buvau pagaminta. O mano ge
rieji draugai, gal mano pasakojimas bus 
ilgesnis už jūsų, bet juk tiek daug bu
vo dirbta, iki aš čia atsiradau, ir štai aš 
turėsiu būti suvalgyta šio nieko nevei
kiančio vyro...

Duona truputį stabtelėjo, lyg norėda
ma surinkti jėgų pasakoti. Ir antru kartu 
kambaryje užviešpatavo tyla, o tinginys 
tegirdėjo tik savo širdies tuksenimą:

— Dirbu aš, ne tu, dirbu aš, ne tu!
Toliau tinginys negirdėjo savo širdies 

skundo, nes tuo metu prabilo duona:
— Pirmiausia, aš buvau sėkla, bet ne 

tuoj galėjo mane pasėti žemėn. Reikėjo 
paruošti dirvą: plūgu buvo padarytos gi
lios vagos, plūgą traukė visomis jėgomis 
arkliai. Paskui plūgą ėjo artojas. Rytą 
prieš aušrą jis atsikėlė ir dirbo ištisas die
nas, neatsižvelgdamas, ar saulė švietė, ar 
lietus lijo. Žemę išpurenus, buvo sėjama 
sėkla, kuri žemėje miegojo iki saulės spin
duliai neįsiskverbė ir neprižadino. Sėkla 
pradėjo smarkiai dirbti. Šaknelės Skver
bėsi gilyn, ieškodamos maisto, stiebelis li
po aukštyn, ieškodamas išėjimo pro 
grumstelius ir akmenėlius. Stiebelis vis 
tiesėsi aukštyn, šaknys siuntė maistą ir 
štai varpos buvo išaugusios iš sėklos. Ir 
šios varpos nešė naujus grūdus. Saulė, 
lietus ir vėjas dirbo sutartinai, ir grūdus 
varpose nudažė auksiniai geltonai. Rug
pjūčio saulei karštai spinduliuojant atėjo 
pjovėjai ir pradėjo kirsti varpas. Plovė
jai skubėjo, jie net nėjo namo valgyti, bet 
tik vidurdienyje, kada buvo karščiausia, 
jie susėdo ant žemės ir vėsinosi žemės 
drėgme savo prakaitu pasruvusius veidus. 
Ir moterys, palikusios namus, ėjo rišti pė
dų. Taip pat ir vaikai padėjo. Visa šei
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dairia Gietuoai

Kada keliauju vienų vienas 
Tavo vieškeliais, takais, 
O, Tėvyne, šitos dienos 
Puošias atminimais nemariais.

Tie rytai taip stebuklingi 
Gali būti tik Tavy, 
Vakarai, saulėlydžiai spalvingi 
Ir gamta graži.

Tavo kryžiai samanoti 
Taip pavargę pakely, 
Jau pasenę ir kuproti, 
Rodos, verkia apleisti.

Tavo žmonės — mano broliai.
Gimtas kaimas pagiry 
Ir laukų svajingi toliai 
Taip man brangūs, artimi.

O svajojant man atbunda 
Lietuvos senos dvasia:
Joja karžygiai, net žemė dunda 
Jų didvyriška drąsa.

Aš myliu tave, šalie gimtoji, 
Nors tu nepuošni, prasta, 
Bet tikrai žinau — manoji, 
Amžiais mūsų pamilta.

Česlovas Kavaliauskas.

ma dirbo, kad surinktų metų derlių. Ir 
po to aš dar nebuvau tuo, kas dabar esu. 
Kluonuose kūlė — išėmė grūdus iš var
pų, malūnininkas malė, kepėjas minkė 
tešlą ir stūmė į karštą krosnį. Kad pri
statytų mane tikrai šviežią ir skanią, ke
pėjas praėjusią naktį nemigo. Ištisą naktį 
kepėjas stovėjo prieš karštą krosnį, ir aš 
mačiau, kaip pavargęs' ir išbalęs jis buvo. 
Ištisus metus dirbo' iki aš tapau tokia, ko
kią dabar matote. Ir štai aš būsiu suval
gyta šio vyro, nenorinčio nieko dirbti. Ar 
dėl to ūkininkas dirbo ištisus metus, neat
sižvelgdamas nei į lietų, nei į saulę? Ar 
dėl to moterys, permirkusios prakaite, 
rinko varpas? Ar dėl to kepėjas nemigo 
ištisą naktį?

Visi tylėjo, niekais neatsakė į duonos 
klausimus. Tik širdis ritmingai plasdeno:

— Dirbu aš, ne tu, dirbu aš, ne tu!
Ir vėl pasigirdo skundo balsas. Jis 

atėjo nuo paveikslo:
— Vanduo, arbata, duona ir anglys nė

ra labiausia nuskriausti. Jie tik vieną 
kartą pergyvena šį skausmą, bet mes — 
užuolaidos, krosnis ir aš tai turime nuolat 
pergyventi. Jau nuo seniai mes tarnau
jame šiam tinginiui.

— O, brangūs draugai, jei mano kū
rėjas žinotų, kad aš kabu čia, jis lietų 
kruvinas ašaras. Jūs visi pasakojote, kiek 
žmonių turėjo dirbti, kol jus pagamino — 
bet aš esu kūrinys tik vieno žmogaus1. Aš 
nekalbu apie rėmus, apie dažus, kuriuos 
irgi daug žmonių gamino. Aš kalbu apie 
vidujinį dalyką, apie tai, kur dailininkas 
paliko savo sielos dalį. Ilgas valandas jis 
apgalvojo prieš pradėdamas dirbti. Ir ka
da jis jautė, jog turi tai, ką jo siela sako, 
jis pradėjo darbą. Jis dirbo daugelį dienų, 
užmiršęs visą aplinkumą, norėdamas iš
reikšti tai, ką jo dvasia jautė. Aš esu 
dalis žmogaus dvasios, esu kūrinys, ku
riame išreikšta jo siela talentingomis ran
komis. Ir dabar aš kabu čia kambaryje, 
kur tinginiauja vyras, nenorėdamas nie-

Ruoškime Motinos Dienq ir Šeimos Savaitę!
KAIP PRANEŠTI APIE GAUSIAS IR 

NETURTINGAS ŠEIMAS.

Mes norime tik sveikų, gausių, tautai 
naudingų šeimų. Jos turi būti visuomenės 
gerbiamos, palaikomos, remiamos, skati
namos. Garbė tekioms šeimoms, garbė jų 
tėvams, o ypač motinoms. Jei neturėsime 
pakankamai gerų šeimų, mes, kaipo tauta, 
turėsime pražūti.

Skelbdamas gerų šeimų palaikymą, 
Motinos Dienai ir Šeimos Savaitei Ruošti 
Komitetas, norėdamas geras šeimas ir jų 
motinas pagerbti, 1939 metais skirs pre
mijas toms šeimoms, kurios turi ne ma
žiau, kaip 10 sveikų, dorai, švariai augi
namų vaikų.

Tad prašome tokias šeimas iki 1939 
metų balandžio mėn. 15 dienos atsiliepti, 
atsiųsti Motinos Dienai ir Šeimos Savaitei 
Ruošti Komitetui (Kaunas, Laisvės ai. 36) 
tokių tikrų žinių:

1. Šeimos tikslus adresas.
2. Motinos ir tėvo pavardė, vardai, am

žius, užsiėmimas, pasiturėjimas, šei
mos sugyvenimas (gei-as, blogas), 
blaivumas, gyvų vaikų skaičius, mi
rusių vaikų skaičius.

3. Gyvų vaikų vardai, gimimo data, 
paaugusių, nuo 7 metų, užsiėmimas, 
sveikata (sveikas, serga trumpa li-

. ga, paliegęs).
4. Mirusių vaikų vardai, gimimo ir mi

rimo data, pabėgimas, mirties prie
žastys.

Po tų žinių patikrinimo, Komitetas 
duos geros, gausios šeimos motinai, o jei 

ko dirbti. Kasdien jis mato mane ir kas
dien aš kalbu į jį darbo kalba, tačiau jis 
nenori nieko dirbti ir praleidžia dienas 
niėko neveikdamas.

— Jeigu kas primena apie darbą, tai 
tik aš, — prabilo žurnalas, gulėdamas ant 
stalo greta duonos. — Aš nepasakosiu apie 
darbą, padėtą darant mane. Aš nepasa
kosiu apie spaustuvininką, kuris nemigo 
visą naktį ir dėjo raidę po raidės, kol jo 
akis pradėjo skaudėti dėl ilgo žiūrėjimo 
į raides. Kiekvieną rytą pasakoju tingi
niui apie vargą ir skurdą, esantį pasau
lyje. Kas rytą pasakoju, kad kas tik nori 
nelaimingajai žmonijai padėti, visur gali 
rasti progos, bet jis yra aklas ir kurčias. 
Prieš jo akis ir ausis yra uždanga, kuri 
neleidžia jam pastebėti darbo malonumo 
ir naudingumo.

Širdis plakė kas kartą vis garsiau:
— Dirbu aš, bet ne tu, dirbu aš, bet 

ne tu!
Kažkas pradėjo kalbėti jo kūne. Skil

vis skundėsi graudžiu balsu:
— Aš dirbu ištisą dieną dėl jo, virški

nu maistą, kurį pagamina kiti žmonės. 
Dėl- ko, dėl ko?

Širdis neramiai tukseno:
— Nė akimirkai nesustoju, diėną ir 

naktį siuntinėju kraują po visą kūną ir 
visur išsiuntinėju maistą: jo smegenims, 
kurios tik apie malonumus galvoja; jo 
kojoms, kurios niekuomet jo neneša į 
darbą; jo rankoms, kurios niekuomet nie- 

MOTINOS DIENAI IR ŠEIMOS 
SAVAITEI RUOŠTI VYKDOMO
JO KOMITETO PREMIJŲ PA
SKIRSTYMO STATUTAS.

1. Motinos Dienai ir Šeimos Sa
vaitei Ruošti Komitetas, motinos 
ir šeimos savaitės proga, gau
singos, sveikos šeimos pa
skatinimui skiria premijas.

2. Premijos gali būti piniginės 
ir kitokio pavidalo.

3. Premijų rūšį ir jų dydį nusta
to Premijų Komisija.

4. Premijai gauti kandidatu gali 
būti kiekvienos skaitlingos šeimos 
motina, o jai mirus, tėvas, kurie 
atsakys į Premijų Komisijos anke
tą ir atitiks šio statuto § 5-to nuo
statams.

5. Premiją gauti gali § 4-tam pa
minėti asmens, kurie yra Lietuvos 
piliečiai ir turi nemažiau, kaip de
šimtį gyvų, sveikų vaikų.

6. Kurie daugiavaikių šeimų 
kandidatai yra premijuotini, nu
stato Premijų Komisija.

mirusi, tėvui pinigais arba daiktais do
vaną.

Kas bus susektas savo pranešime ne
teisybę parašęs, dovanos negaus.

Pranešimai su nepilnomis žiniomis ne
bus svarstomi.

ko nedaro kitiems žmonėms. Ką jis daro 
jėga, kurią aš jam duodu?

Ir plaučiai dejavo:
—• Kodėl mes turime alsuoti dieną ir 

naktį? Kodėl? Kodėl?
Tinginys, girdėdamas visus šiuos bal

sus, negalėjo ilgiau rimti lovoje ir vienu 
šuoliu iššoko iš lovos. Skubiai jis apsi
vilko drabužiais, tačiau ne taip skubiai, 
kad negirdėtų jų šnabždesio, kad jie yra 
padaryti didelėmis pastangomis ir dabar 
turi tarnauti tam, kuris nieko nenori 
veikti. Ypač viršutiniai marškiniai skun
dėsi, jie pasakojo esą padaryti neturtingos 
siuvėjos, kuri per naktis sėdi prie siuva
mosios mašinos, prie silpnos šviesos.

Vanduo, kuriuo jis prausėsi, jam kal
bėjo apie darbą, muilas putodamas pri
minė esąs gaminys daugėlio rankų, šukos 
ir šepetys taip pat kalbėjo apie darbą. 
Tą rytą visi daiktai turėjo balsą, ir visų 
balsai susijungė į vieną skundą. Tai bu
vo prikaišiojanti daina apie darbą; sunkų, 
prakaitą iššaukiantį darbą.

Vyras, gėdydamasis, ilgai po kambarį 
vaikščiojo. Lauke krito sniegas dideliais 
gabalais. Vanduo nustojo šnypštęsi, neš 
ugnis išblėso; anglys netraškėjo — baigė 
sudegti.

Tylu, tylu buvo lauke ir viduje. Šioje 
tyloje kalbėjo tinginiui sąžinė ir ji liepė 
jam dirbti.

Iš esperanto k. išvertė
Pr. Enskaitis.
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įžymieji žmonės
O

TĖVYIM
o

ed. Šarūnas

1937 m. Sk. Aido biografijų konkurse 
už šį rašinį buvo paskirta I premija.

Tęsinys iš 6 nr.

Kartą klaikus bildesys pasigirdo jo au
syse. Neramūs kažkieno žingsniai artėjo. 
Suprato Kudirka, kas tai gali būti.

— Jau jie — prakeikti žandarai!..
Ir greit, čiupęs iš skrynutės pluoštą po

pierių, sudegino.
— Atidaryk duris! Laušim! — įniršę už 

durų rėkė žandarai.
— Jau post factum, galiu atidaryti, — 

šaltai pamanė Vincas.
— Prašau, įeikit!
Trys ginkluoti žandarai suvirto vidun.
— Tu prieš carą, prieš Rusijos galybę?!

Veltui! Sakyk, kur tavo dokumentai?!
— Ieškokit!
Veltui žandarai naršė, veltui. Pelenų 

krūvelė buvo vienintelis sudegintų doku
mentų įrodymas.

— Tai tu sudeginai! — suriko vyres
nysis žandaras, čiupęs popierių degėsius.

— Sudeginau, — šaltai atsakė Kudirka.
— Šį kartą aš už jus gudresnis!

— Sučiupsim, paukšteli, tave, sučiup
simi

Žandarai, pykčiu degdami, išėjo. Šis 
kartas nebuvo paskutinis. Dar daug kartų 
kratė žandarai didį’ Veikėją, bet tiek pat 
kartų rasdavo tik pelenų krūvelę...

- Ir tu gali būti garsenybė .... ..
Garsenybė — tai, lyg žvaigždė, ku

rią visi mato, šviečianti tylią rudens 
naktį juodame danguje. Aiškus daly
kas, ir tu, brangus broli, kartais gegu
žės vakarais prie atdaro lango, girdė
damas lakštingalą suokiant kažin kur 
toli paupyje, pasineri svajonėsna ir pa
sijunti, gal būt, garsenybė. Kažin kaip, 
pats nežinai, kyla tavyje toks noras.

Ir žiūrėk, kai tu skaitai garsenybės 
biografiją, kaip ji tave užburia, kaž
kaip grūdina, akina. Taip, ir tu gali 
būti garsenybė, ir tavo biografija gali 
kitus akinti, užburti! Nors ir kažin 
kaip tu neturtingas būtum, tau kelias 
į garsenybę yra atviras!

Jurgis Stefensonas buvo angliaka
sio sūnus. Jau 8 metų Stefensonas 
tarnauja, kaip varnų baidytojas. Kas 
galėjo tikėti, kad iš to berniuko taps 
žymus išradėjas?

Edisonas buvo taip pat neturtingas 
berniukas, tačiau savo pasiryžimu ir 
darbu pelnė didžiojo išradėjo vardą.

Mykolas Faradėjus buvo beturtis 
gatvės vaikas, pardavinėjąs laikraščius. 
Tačiau tas jam nekliudė tapti garse
nybe.

B. Franklinas, būdamas berniukas, 
dirbo savo brolio spaustuvėje, kaip ei-
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Ir vėl šaltos, drėgnos Kalvarijos kalė
jimo sienos glaudė Kudirką, ir vėl skrido 
gilus atdūsis iš jo krūtinės. Tik šį kartą 
daugiau jis grobstė orą. Ilgai, ilgai sėdė
davo sudribęs Vincas ir prisiglaudęs kur 
nors prie šaltos sienos. Ir šilta, ir šalta 
darėsi jam, o dažnai taip silpna, silpna...

* * *
Jau pajėgos mažinąs; vystu kaip lapas; 
Jau protas leinesnis, šaltesnė širdis...

P. Vaičaitis.

— Suprantu, džiova gerokai suėmė ma
ne. Nebetekau tos energijos, tų jėgų, ku
rios pirmiau lydėjo mane. O, Dieve, argi 
pašauksi mane? Argi nukirpsi gyvenimo 
siūlą pačiam gyvenimo pusiaukely? Leisk, 
leisk man dar gyventi, leisk padėti tėvy
nei, žmonijai...

Kudirka buvo visai silpnas. Nepadėjo 
jam nei Krymo klimatas, nei Adriatikos 
pakrantė. Bet vis tik jis redagavo „Var
pą“, kovojo su rusicizmu.

— Nors man dienos suskaitytos, nors 
vienišas kapas ir artėja, bet aš dirbsiu.

Išvargęs protas sugebėjo kurti, o jo su
vytusios rankos valdė plunksną ir lovoj.

— Din, dan... din, dan..., — gūdžiai skli-

linis darbininkas. Argi tas jam su
kliudė tapti garsenybe?

Vadinasi, tik tvirtu pasiryžimu ir 
darbu minėti žmonės gavo garsenybės 
vardą. Nesvarbu, kad tu neturtingas, 
svarbu, kad tavo sieloje slypi ta jėga, 
kuri gali tave išvesti į šviesų kelią, tik 
tu mokėk tą jėgą pažadinti, o paskui 
mokėk ją panaudoti siekiamam tikslui 
ir stipriai ją įkinkyk į darbą. „Neturit 
medžiagos, neturit pinigų, su kuriais 
ką nors galėtumėt pradėti? Jaunikai
čiai, eikit į biblioteką, paimkit porą 
knygų ii’ skaitykite apie tai, kokį ste
buklingą mechanizmą įdavė jums Die
vas jūsų rankose, kojose, akyse, ausy
se; tuomet neskelbsite nesąmonių, kad 
neturite kapitalo, su kuriuo galėtumėt 
ką nors pradėti. Neturtingas jaunikai
tis yra taip apdovanotas, kaip tik pats 
Dievas gali apdovanoti“. (O. S. Mar- 
den).

Tie draugai, su kuriais tu kiekvie
ną dieną susitinki, po kiek laiko gal 
taps ne vienas garsenybė. Jie dabar 
už tave nė kiek neaukštesni, tik ir tu 
siek tvirtai savo užsibrėžto tikslo. Tau 
nieks kelio pastoti negali, jei tik ne
nuleisi rankų.

Tvirtą pasiryžimą lydįs nenuilsta- 

do Naumiesčio bažnyčios didžiulių vario 
varpų dūžiai. Ritmingą sutartinę jie trau
kė, bet tokią liūdną, liūdną... Kad ir tas 
įkyrus vėlyvo rudens vėjas aprimo. Ne
bešoko jis kadriliaus šimtametės pašven- 
toriaus vinkšnos šakose. Ir praeivių širdys 
susigraudino. Ne viena pamaldesnė mote
rėlė kalbėjo „amžiną atilsį...“ O varpai 
vis dar tebeskambėjo.

Laidotuvių eisenos mažas žmonių būre
lis artėjo prie kapinių. Vainikų špaleriai 
supo ąžuolinį, juodą karstą. Visų veidai 
paniurę, visi susimąstę. Kitų akyse ret
karčiais pasirodo gaili ašara ir nurieda 
skruostais. Kažkodėl ir dangus toks ap
siniaukęs, ir saulutė pasislėpusi. Niūrus 
ruduo gamtoj ir sieloj.

Štai jau karstas prie amžinatvės poilsio 
vietos.< Štai jis jau pamažu leidžiamas 
duobėn. Kunigas pasako paskutinį „Re- 
quiescant in pace“, o paskui užpila ant 
karsto tris drėgnas smėlio saujas; tą pat 
daro ir žmonės;

— Už a. a. Vinco vėlę sukalbėkit pen
kerius poterius ir tris kart „amžiną atilsį“! 
— įsako klebonas.

Žmonės klaupiasi, meldžiasi.
— ...Vincai, kam palikai taip anksti tė

vynę, žmoniją, kuriai iki mirties vis dir
bai... Sudie, kilnusis riteri, siekęs laisvės, 
lygybės, brolybės! — nuskambėjo širdingi 
atsisveikinimų žodžiai, nutilo graudūs var
pų dūžiai, nuėjo žmonės savo keliais, pa
likę kapinėse nežymų smėlio kalnelį...

Ir vėl gyvenimas žengė senu savo pa
pratimu, vėl žmonės kovojo dėl kilnių 
idealų, bet... jau be didžio tautos darbi
ninko, be žymaus vado daktaro Vinco 
Kudirkos.

Jau nebegirdėsime jo skambaus tenoro, 
nebematysime Varšuvos ir Kalvarijos ka
lėjimuose... Ne! Tas visuomet jaunas, drą
sus gyvenimo keleivis nukeliavo amžinas- 
tin. Jo kūnas, it šventą relikvija, trūnyja 
Lietuvos žemelėje, o siela mūsų tarpe. Ir 
žmonių kartos kartoja ir kartos Kudirkos 
vardą, kol liks bent vienas lietuvis!

(Galas).

mas darbas veda žmogų į iš pažiūrėji
mo nenugalimas aukštumas. Tik to
kie žmonės išrado garo variklius, pa
statė traukinius, nutiesė geležinkelius, 
nukariavo padangę. Tokiems žmonėms 
jokios kliūtys nebaisios: juos gali kan
kinti kalėjimuose, jie gali net numirti, 
jie gali alkani, basi vaikščioti, kol pa
sieks to, ko troško; jie skina sau kelią, 
neša žmonijai džiaugsmo ir laimės.

Galilėjus, tas padangių Kolumbas, 
taip siekė atidaryti žmonijai akis apie 
padangę, kad galų gale dėl to turėjo 
mirti, tačiau jo vardas bus minimas tol, 
kol žemėje nors vienas žmogus gy
vens.

B. Mussolini Šveicarijoje vaikščiojo 
ištisas dienas alkanas, jo lova ne kartą

(Tęsinys 178 psl.).
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Skyrių tvarko —

T2r, ttttt
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Paskautininkė R. Skipitytė.

„Skautė, apskritai, negali nuliūsti“, 
atkerti tu, „jei ji tikra skautė ir žino 
savo aštuntąjį įstatą“.

Ir vis dėlto kartais nuliūsta ir tik
ra ir žinanti savo aštuntąjį įstatą 
skautė.

Nes jos širdis plaka ir jaučia taip 
pat, kaip ir visų kitų žmonių širdys.

Ir, jei vieną dieną jį ant tetai į 
Klaipėdą siunčiamo laiško turi rašyti 
„Vokietija, Memel“; jei į smėlio pusto
mas kopas Nidoje ji gali keliauti tik 
su užsienio pasu; jei koks jos pažįs
tamas guli sulaužytom kojom ligoni
nėje, vokiečių sumuštas tik todėl, kad 
buvo tuo, kuo jis tik ir galėjo būti — 
lietuviu; argi visi tie kitų ir savo var
gai skautės neliūdina? Turi neliū
dinti?

Tačiau yra nuliūdimas ir nuliūdi
mas. Atseit, yra nuliūdimas ir skautiš
kas nuliūdimas.

Kai kurie žmonės, vargui staiga už
griuvus, mirksta dejonėse ir dūsavi
muose, kiti gi toje pačioje nelaimėje 
stveriasi darbo ir jo karščiu džiovina 
ne tik savo, bet ir kitų, ašaras. Tikra 
skautė — tos antros rūšies žmogus.

Paprastai juk neišsklaido debesies 
tavo beviltiški atsidūsėjimai: „Ak, ma
no puikusis pasivaikščiojimas! Ir rei
kėjo čia imti lyti! Mano jau tokia lai
mė ... Jau visuomet taip... Aš ne
laiminga!“ Lietui lyjant, tikra skautė, 
jei jai būtinai reikia eiti, be jokių „ak, 
oi“ velkasi lietpaltį ar imasi skėtį. 
Praktiškiau.

Taip pat siūlas į adatą pats neįlen- 
da, jei, jį tris kart Vėrusi ir nepatai
kiusi, meti adatą į vieną, o siūlų ka
muolį į kitą kambario kertę. Tikra 
skautė, jei tris kart nepavyksta, mė
gina ketvirtąjį kartą. Kantrybė ir 
patvarumas mūrus mūrija ir Himala
jus nuversti gali.

Šiandien gali būti tik vienoks nu
liūdimas — imti dirbti. Ne, žiūrint į 
krintančius lietaus lašus, mintyse ge
dulingu mai’šu lydėti dingusį pasi
vaikščiojimą, bet imti skėtį ir eiti, kur 
reikia, taikytis prie aplinkybių ir veik
ti. Matyti daiktus, žmones ir įvykius 
tokius, kokie jie yra. „Taip. Blogai. 
Bet dėl to dar nemirštama“, — tarti 
sau, „o svarbiausia, tikrai nebus nė per 
aguonos grūdelį geriau, jei atsisėsiu ir 
nugrimsiu liūdesiu“.

Kq veikia liūdna skautė ?
VWVWWWWWWYW

Aišku, gal būt, yra mergaičių, ku
rių ašaros ir būtinai tragiška veido iš
raiška turėtų, bent jų nuomone, reikš
ti: „Štai mylinti savo kraštą, savo ar
timus mergaitė! Kokia jautri mano sie
la“. Tačiau tikrų skaučių neturi, ne
gali būti, nėra tokių. Per daug šian
dien reikia darbo, galvos, valios. Aša
ros su atsidūsėjimais virto prabangos 
dalyku. Prabangos, 'kurios jokia tik
rai savo kraštą mylinti mergaitė nega
li sau leisti.

Ne verkti, turi dirbti!
Ne šiemet, šią savaitę, rytoj, bet 

šiandien, tuojau, dabar. Rytoj? Atlik
tas darbas gi yra atliktas darbas.

Turi dirbti!
Ne patenkinamai, ne pusėtinai, ne 

gerai. Tavo darbas gali būti tik labai 
geras, geriausias, visų geriausias. Nes 
gal rytoj, gal dar šiandien vakare po
nas Gyvenimas paklaus: „Ar moki?“ 
O atgal nesugrąžinsi nukeliavusios 
dienos, kad išmoktum tai, ko nebuvai 
laiku išmokusi; kad atliktum, ką ne
gerai, nepakankamai gerai padarei.

Turi dirbti!
Kietai, stropiai, planingai. Ne kas 

maloniau ar kas po ranka pakliuvo. 
Turi dirbti tai, ką liepia pareiga, dirb
ti nuosekliai, iš eilės ir užsispyrusi.

Turi dirbti!
Ne šiaip sau, kad „užmirštum“ blo

ga nuotaiką ar nepasitenkinimą savi
mi ir kitais. Ką dirbi — dirbi, dova
noji savo namui, laukui, miškui, savo

OCas mums...
Kas tie vargai, jei meilė 
Laimėn tiesia mums kelius 
Ir jei gėlės pina žemei 
Išsvajotus vainikus!..
Jei krūtinėj šimtas saulių 
Gimdo meilę angelų:
Tirpsta ledas, tirpsta plienas
Ir pakyla lig dausų...
Ir pasaulis, lyg šventovė,
Žavi akį, kaip sapne;
Taip ir norisi sakyti:
„Aš labai myliu Tave!"

Skltn. Stasė Martynaitytė. 

šaliai, žmonėms, savo Lietuvai. Tu 
per daug myli savo kraštą, kad jam 
dovanotum tik menką, nestropų savo 
darbą.

„Bet ką gi turiu dirbti?“ — pa
klausi.
* Savo darbą. Tu neprivalai nuo šio 
ryto virsti Žana d‘Ark, ar Emilija Plio- 
teraite, sėsti ant arklio ir joti ko nors 
mušti.

Šiandien mūsų visų bendra parei
ga ko stipriausiai susidraugauti, susi
jungti vieni su kitais. Širdis, jausmai, 
protas, bet ir gerai atliktas darbas 
jungia žmones. Štai, rodos, toks men
kutis dalykėlis. Tu užsispyrei ir iš
mokai rytojui lietuvių pamoką (tiesa, 
kartais tai gerai atlikti reikia didvy
riškumo). Atėjusi į klasę, tu pamoką 
gali išaiškinti sirgusiai Onutei ir jūs 
jaučiatės viena kitai artimesnės, nes 
jus riša tas smulkus, geras darbelis. 
Nuo šiandien jūs net galite tapti ge
ros draugės. Bet tai dar ne viskas. 
Tave iššaukia. Tu pili, kaip iš ranko
vės. Mokytojas šypsosi patenkintas: 
„Be reikalo aš taip jau bardavau tą 
klasę“, galvoja jis pats sau, „juk yra 
ir visai stropių mokiniukių. Juk, tie
są pasakius, visai maloni klasė“. Na
mie mama, po pietų kalbėdama su tė
te, pasakys: „Žinai, smagiau ir dirbti, 
ir duoti vaikams, kai matai, kad ir jie 
netingi, stengiasi. Šiandien štai Mary
tė gavo penketuką iš lietuvių. Neblo
gi tie mūsų vaikeliai, negalima skųs
tis“.

Tai tik menkas, smulkus pavyz- 
džiukas. O ką sakyti apie visus skau
tės užsiėmimus ir programas, kurių 
visų tikslas paruošti skautę padėti ar
timui, pačiai nebūti kitiems našta ir 
mokėti žiūrėti į visą pasaulį nuošir
džiai, atvirai ir drąsiai. Visos pirmo
sios pagalbos, morzė, mazgai, ženklai, 
virimai ir mezgimai ir t. t. ir t. t.

Tu dirbsi!

Dirbsi tiek, kiek tik sugebi, gali, 
pajėgi.

Tu dirbsi!
Štai, ką veikia liūdna skautė.

„Juokinga“, pasakysi, „bet kas čia 
per liūdnumas dirbti ir savo darbu pa
dėti kitam?“

Gal būt.
Bet kitaip skautė nemoka liūdėti.
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Mudvi Ke ia uja me
Kai pasiekėme TAUJĖNUS, saulės jau didesnė pusė buvo užlindusi už miško. Prieblanda slankiojo ore ir kaupėsi tolumose. Mes esame laimingos, pagalvojusios apie nakvynę. Kojos visai ne kaip jaučiasi, ir nuo nosių baigia nertis oda. Aš turiu Radvilai, Taujėnų dvaro savininkui, laišką nuo tėtės, jis mudvi aprašo, kaip visai nieko sau mergaites, kurias galima priimti nakvynėn. Tačiau... Rame ir Vita prisimena, prisimena istoriją ir dar kažką, ir joms labai nemalonu praeiti pro apgriuvusius vartus į plačią alėją, kurios gale baltavo rūmai. Praėjusios pusę kelio šimtamečių liepų pavėsyje, išgirdome garsius šūkavimus, juokus ir šunų lojimą.— Rame, nagi šiandien Sekminės, — sustabdžiau žingsnį.Taip, tai buvo Sekminės, ir Radvila turėjo svečių, todėl mes pasukom į šalutinę alėją ir vaikščiojom, o saulė leidosi vis žemiau ir žemiau. Tada vis dėlto grįžom atgal ir nužygiavom tiesiai prie šūkaujančių, kurie mus pamatę nutilo. Nuėjom pavargusios, sukaitusios ir nusikan- kinusios. Aš turiu kalbėt pirmoji. Žmonių, pasirodo, ne tiek daug, kiek iš to triukšmo galima buvo tikėtis, tačiau vis dėlto nežinau, į ką kreiptis. Bet čia nuo laiptų atsikėlė viena lyg kiek sustyrusia koja senis ir aišku buvo, kad tai Radvila.— Labas vakaras, — pratarė lietuviškai, — ar iš toli keliaujate?Ir dabar mes beveik abi kartu pradėjome kalbėti. Aš išsiaiškinau, kad esu savo tėtės duktė, to paties tėtės, kuris kitados šiuose rūmuose svečiuodavosi. Radvila mus pakviečia sėstis, vienas be galo 

paslaugus ponas nuima kuprines. Taip mes sėdim po aptrupėjusiomis kolonomis (iš tolo jos daug gražiau atrodė) ir džiaugiamės, kad nakvynė, nors ir yra svečių, bus kaip nors. Gėlyne vėl mėtomas sviedinys, šūkaujama ir juokiamasi, o Radvila mums kalba apie šunis ir medžiokles. Paskui buvom įvestos vidun. Aukšti, dideli kambariai beveik visai baigia skęsti prieblandoje. Kunigaikštis aiškina sienose sukabinėtus trofėjus: briedžio ragus, šernų galvas. Nervingai, skubiai, truputį šlūbčiodamas, jis mus veda dar prie vienų durų ir jas plačiai atidaro. Didelė salė, pridulkėjusi, suskilusiu parketu, pri-

Baiti Taujėnų dv. rūmai.

Kai kelionėje karšta, versta taip pat apdulkėjusių ir suskilusių baldų.— Tai padarė karas! — kunigaikščio balsas truputį virpa.Ak, viską reikėtų surašyti, visas kalbas su Radvila, kai jis atsiminė savo dvarus, savo nušautus vilkus...— Kaip begalima gyventi! 150 ha!?Mes norėtume pasakyti, kad čia netoli, už parko ribos gyvena žmonės ant vieno ha, bet tylime... Šituos rūmuos kitaip galvojama, ir mes vieni kitų nesuprasime. Čia viskas buvo: buvo žemės, buvo net iki Užulėnio, buvo medžioklės, buvo puikios salės su brangiais baldais. Ir tikrai liūdnai atrodo, kai viskas „buvo“.Vakarienę valgėm prie didžiulio stalo. „Liokajus“ padavinėjo rūgusį pieną ir bulves. Tačiau valgyti nesinorėjo: krėtė drebulys, vos šaukštą rankoj galėjom nutūrėti. Kojos, lyg švino pripiltos, nors ėmęs ir sėdėk, nesikeldama, iki pasaulio galo. Per vakarienę buvo kalbėta lenkiškai, prancūziškai, vokiškai, juoktasi, kažkas pasakota, bet mums vaidenosi miego karalija.Nakvynei gavome gražų kambarį, minkštas lovas ir būtume galėjusios sename dvare, senų medžių saugojamame, saldžiai sapnuoti. Tik pasiutęs šaltis gadino visą romantiką: mūsų dantys barškėjo, ir miegojome visai karštiškai.
MARGUČIAI.

Jei tu, sese, nori turėti gražių margučių, bet tokių, ko
kius numargina tavo sesutės kaime, tai turėk truputį kan
trybės ir perskaityk šį straipsnelį iki galo.

Pirmiausia, kaip paruošti dažus margučiams. Dažams 
reikia nulupti nuo taip vadinamų purvalksnių arba juod
alksnių pirmąją žievę (ji nereikalinga) ir priskusti antro
sios, apatinės žievės. Šią žievę pamerkti vandenyje su 
trupučiu rūgšties. Taip pat įdėti surūdijusių gelžgalių arba 
kalvėj gaunamų taip vadinamų „dzindrų“.

Dabar pačių margučių marginimas.
Kiaušiniai margučiams geriau imti senesni (juos ge

riau dažai nukanda), pradedant marginti turi būti sausi ir 
šilti, bet žali, ne virti. Marginama dažniausiai su vašku, 
primaišius lajaus (galima ir vienu vašku). Vaškas su la
jumi ištirpinami, ir visą laiką marginant tirpinys turi būti 
karštas. Dabar paimti spilkutę, įsmeigti ją į kokį pagaliu
ką (smaigaliu, galvutę paliekant laisvą), dažyti į vašką ir 
marginti ant kiaušinių gėles, kokių tik širdis trokšta. Čia 
reikia įgudimo, nes viskas turi būti atliekama greit, kad 
viškas ant spilkutės neatauštų. Taip pat reikia stengtis 
kiaušinius nesutaukuoti: imti švariomis rankomis ir, kiek 
galint, mažiau čiupinėti.

Numarginti margučiai dedami į dažus ii' laikomi iki 
juos gerai nukąs, maždaug visą parą. Dažuose margučių 
nemaišyti, nes tada gali nusitrinti vaškas.

Jau nukąstus, nudažytus, margučius įdėti į šaltą van
denį su cibulių lukštais ir virti.

Tokia tai, sese, margučių kūrimosi istorija.

■ ■ 174 •
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Namų ruoša, dezinfekavimas ir svarinimas
■ Pageltusius klavišus balina 2 dalys šviežių chlorkalkių, atskiestų 10 dalių vandens. Skiedinys pilamas per skudurą ir klavišai gerokai trinami, o paskui sausai poliruojami. Trinti vartojamas minkštas skuduras.■ Spalvoms atnaujinti kilimas (išvalytas) nutrinamas acto vandeniu.
■ Pliušiniai kilimai pirmąjį pusmetį tiktai valomi šepečiu.

Suris {vyniojamas į acte mirkytą skudurą.
■ Perplauta citrina dedama į druską ir uždengiama.
■ Saločiai, kad liktų švieži, dedami į molinį indą ir uždengiami drėgnu skuduru.
■ Pienas pilamas į molinį indą ir uždengiamas servetėle, kurios galai įmerkti į vandenį. Tuomet pienas lieka šviežias.
a Norint sūrį išlaikyti šviežią, reikia jį įvynioti į actu pamirkytą skudurą.
B Kiaušinių tryniai, palikti kitai dienai, užpilami šviežiu vandeniu.
B Emaliuoti indai plaunami karštu vandeniu. Pridegę arba pritraukę emaliuoti indai mirkomi paprastu arba sodos vandeniu.
B Patamsėję aliuminijaus indai išvcr- dami rubarbaru.
B Misinginiai ir nikeliniai indai blizga, jei trinami skuduru ir alyvos lašeliu.
B Variniai indai nutrinami druska ir citrina.
B Sidabrinius ir nikelinius indus galima valyti karštu bulvių vandeniu.
B Jei inde nusistovi vandens akmuo, jame pusvalandį verdamos bulvių lupenas.

Nikelinius ir misinginius daiktus nublizginama alyva.

■ Rudi ant nikeliuotų indų išima alyva ir našatyras. Dėmės tris dienas nuolat tepamos alyva ir paskui trinamas minkštu skuduru, pamerktu našatyoe.

Perplauta citrina laikoma druskoje.

Pienas vėsiai laikomas jį uždengus audeklu, kurio galai įmerkti vandenin.
B Stikliniai kamščiai, kurių negalima išimti, sušildomi spirito liepsna.
B Baltos šiaudinės skrybėlės gerokai nuvalomos šepečiu ir nutrinamos citrina. Drėgni šiaudai apipilami sieros milteliais ir vėl nuvalomi. Galima taip pat nuplauti vandeniu su trupučiu glicerino, bet tada reikia ištempti skrybėlę ant formos. Valytoji skrybėlė atnaujinama laku.
B Spalvotos šiaudinės skrybėlės nuvalomos šepečiu ir dažomos laku. >
B Juodos šiaudinės skrybėlės prieš lakuojant nutrinamos švariu skuduru su alyvos lašeliu.
B Baltos fetrinės skrybėlės valomos košele iš benzino ir magnezijos.
B Sviesiaspalvės fetrinės skrybėlės nuvalomos labai smulkiu stiklo popierium.
B Rudas skrybėles galima nuvalyti tabokos esencija, bet reikia žiūrėti, kad fet- ras nepermirktų. Paskui trinama minkštais skudurais, kol fetras sausas.
B Odinės skrybėlės valomos košele iš magnezijos ir benzino.
B Dirbtinos gėlės atnaujinamos garais.

Saločiai dedami į molinį indą ir uždengiami drėgnu skuduru.
B Nešvarios arba riebios kailio apikak- 

lės valomos sušildytomis kvietinėmis sėlenomis, kurios po to rūpestingai išvalomos šepečiu.
B Ir balti kailiai valomi tuo pačiu būdu arba nutrynus juos sušildytais miltais arba bulviniais miltais.
B Suspausti kailiai šukuojami.
B Riebios dėmės sienoje (popieriuje) valomos tiršta koše iš vandens ir duonos.
B Šviežios taukų dėmės kelis kartus storai apibarstomos bulvių miltais.
B Senos taukų dėmės valomos benzinu arba specialiu dėmėms valyti vandeniu. Kad benzinas nepaliktų geltonų kraštų, vieta aplink dėmę patepama alkoholiu.
B Švarkų apikaklės valomos šepečiu, padažytu našatyru; taip pat valomi tamsūs drabužiai.
s Š viesus šilkiniai pamušalai valomi šildytu spiritu. Spiritas šildomas karštame vandenyje. Po medžiaga padedama.' sugeriamas popierius; trinama vata greitai ir lengvai.

Karštos sėlenos ar karšti bulvių miltai 
vato baltus kailius.

Suspaustus kailius, kad jų plaukeliai atsitiestų, reikia šukuoti į abi pusi.
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DAUGIAU PAGARBOS SKAUTIŠKAM 
TURTUI.

Broliai, mes turim nemaža skautiško 
turto, kuris yra įgytas savo skautišku pra
kaitu ir rėmėjų duosnumu. Tačiau rėmė
jai, pamatę, kaip yra gerbiamos jų dova
nos, tikriausiai mūsų nebešelptų.

Palapinės, be kurių mes vasarą nebe
galime apseiti, yra mėtomos rūsyje, kur 
kiekvienas, tiek skautas, ar ne, jas mėto 
ir lipa ant jų. Man rodos, joms reikėtų 
ne tik vasarą reikšti pagarbą, bet taip pat 
prižiūrėti ir žiemą, kad jas neplėšytų ir 
nebūtų mindžiojamos purvinais batais. 
Jas pilnai galima būtų padėti sausoje ir 
saugioje vietoje.

Laivo burės su stiebu taip pat nu
mestos drabužinėje, kur jomis dar mažiau 
rūpinamasi, kaip palapinėmis. O atėjus

SKAUTAI, BUKITE AVIACIJOS 
PIONIERIAI.

Aviacija!... Sis žodis uždega dabartinį 
jaunuolį ir verčia jį viską pamiršti.

Ir tau, mielas broli, šis žodis nėra sve
timas. Tu irgi svajoji pakilti į mėlynais 
padanges.

Dabar šiais neramiais laikais aviacija 
yra svarbus ginklas. Todėl visas pasaulis 
išleidžia milžiniškas sumas savo aviacijai.

Žvilgterėkime į praeitį — kaip atrodė 
Lietuvos aviacija prieš dvidešimtį metų. 
Lietuva, pradėjus nepriklausomą gyve
nimą, turėjo viską pradėti iš naujo. Tuo 
laiku sunku buvo rasti žmogų, kuris būtų 
girdėjęs apie lėktuvą, o dar sunkiau rasti 
tokį, kuris savo akimis būtų jį matęs. Lie
tuvoje beveik nebuvo lakūnų ir nebuvo 
nė vieno sveiko lėktuvo. Tokiose sąlygose 
įsikūrė mūsų karo aviacija.

Ir jei dabar padangėse matome mūsų 
plieninius paukščius, raižančius debesis, 
žinokime, kad tai nepalaužiamos energi
jos vaisius. Ir kad daug darbo ir nepa
sisekimų teko nugalėti, kol buvo tas pa
siekta.

Salia karo aviacijos, įsikūrus Lietuvos 
Aero Klubui, pradėjo ir civiliniai žmonės 
rūpintis ir mokytis skraidyti, ir dabar yra 
nemažas būrys civilinių lakūnų.

Civilinės aviacijos vadovybė daugiau
sia tikisi iš priaugančios kartos, kuri yra 
aviacija labai susidomėjusi. Todėl ir daug 
remia visokius būrelius, kuopeles ir t. t. 
Bet tos kuopelės daugiausia susibūrusios 
Kaune, o provincijoj jų beveik nematyti. 
Todėl dabar steigiantis oro skautams, 
dedama į juos daug vilčių ir manoma, kad 
jie praskins aviacijai kelią į kaimą.

Visi domėkimės aviacija ir remkime 
oro skautus.

Skilt. skland. A. Baltranas. 

buriavimo laikui, kuris netrukus prasidės, 
bus suplėšytos ir silpnos, tada, be abejo, 
prašys rėmėjų lėšų įsitaisyti naujoms. Da
bar artinas pats buriavimo laikas, bet lai
vas guli dar ant kranto neremontuotas. Jį 
pajudins tada, kai visi moksleiviai skau
tai išvažiuos namo, apie liepos mėnesį, o 
kur bus jūriški pratimai?

Yra keletas vienetų, kurie turi savo 
buklus. Bet pasidairę po juos, pamatysim, 
kad ir ten nėra tvarkos. Beveik visi bal
dai yra nešiojami į salę, sceną ir kitur, 
kur tik užsimano vakaro rengėjai, ir juos 
ten palieka. Ten juos visi raižo, daužo, ga
dina. Žinau vieną buklą, kuris yra naudo
jamas, kaip sporto kambarys, nežiūrint, 
kad jame yra skautiškas inventorius, 
spinta, stalas, sofa, kėdutės ir kt., stovi 
stalo teniso lenta. Taigi, tuo buklu skau

MES SU DAINA.
Su daina mes už laisvę išeisim, 
Kai palaukės nuo skausmo vaitos. 
Eisim vieškeliais, kloniais plačiaisiais 
Ginti garbę Tėvynės laisvos.
Mes suspaudę lapus tris lelijos, 
Nepabūgsime kulkų audros.
Nei šarvuočių, nei tankų nebijom: 
Esam sūnūs laisvos Lietuvos.
Tegul švaistosi vėjai įtūžę, 
Nenustoja patrankos mums gaust:

Mūsų skąutai jau stato ir lėktuvų modeliukus,

tai negali visai naudotis. Po pamokų, kai 
reikia daryti sueigas, jame yra pilna spor
tininkų, kuriuos nemėgink išprašyti. Ne
žinia, kieno čia kaltė, bet atrodo, kad pa
čių skautų vadų, nes jie nesirūpina su
tvarkyti.

Pažvelkim į draugovių ar tunto kny
gynėlius. Knygos yra suteptos, suplėšytos 
ir pražudytos. Jei reikia kokios knygos, 
turi laukti kelis mėnesius, kol koks skau
tas teiksis atnešti be viršelių ir puslapių. 
Laikraščių komplektams trūksta numerių, 
juos ima kam patinka, ir kam kurių 
trūksta. Arba vadai paėmę skautišką lite
ratūrą studijuoja ištisus metus. Kitus jie 
ragina pirkti skautiškas knygas, o patys 
nemano visai jų įsigyti.

Taigi, mes patys raginame gerbti sve
timą turtą, o savo turtui mes nemokam 
reikšti pagarbos! Laikas jau būtų pabusti 
iš miego.

Tat, broliai, drauge su pavasariu su
kruskim ir pajudinkim žemę, parodykim, 
kad savąjį turtą gerbiam nemažiau už 
svetimąjį. Brolis Vytautas M.

Redakcijos prierašas: Nelaikome čia 
aprašyto dalyko visuotiniu reiškiniu, bet 
sutinkame, kad yra tokių vienetų, kurių 
elgesys su turtu yra neleistinas. Iškeltos 
mintys turi paskatinti apsileidėlius susi
tvarkyti. Apie čia kalbamą reikalą, nu
rodę autoriaus aprašytą vietovę, prane
šime brolijos vadijai.

Savo kūnu, siela nepalūžę, 
Nešim laisvę žmogus prie žmogaus.
Kai skausmu sušnerės žali uosiai, 
Kai trimitai padangėj aidės, 
Su daina mes j kovą žygiuosim 
Nuo Nevėžio, Šventosios, Neries.
Su daina mes už laisvę išeisim, 
Kai palaukės nuo skausmo vaitos. 
Eisim vieškeliais, kloniais plačiaisiais 
Ginti garbę Tėvynės laisvos.

Adolfas Dorinąs.
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IŠ JŪRŲ SKAUTO
... 1.29. Sekmadienis. Šiandien 10 vai. 

buvo laivo sueiga. Išėjau visą valandą 
anksčiau. Mat, šiandien puiki diena. Iš 
šviesią, sniegu persisunkusią debesėlią 
savo veidą parodė saulutė, kurios jau ke
linta diena nebuvo matyti. Nužvelgė jinai 
didingai į kalnus ir klonius bei miestus 
ir kaimus, kurie pasipuošė balto sniego 
vilnimis, atrodė .gražiai. Savo spinduliais 
atsimušė į sušalusi sniegą, kuris dabar 
lyg auksas žėrėjo.

Kad turėjau laiko, tai neskubėdamas 
ėjau ir eidamas sustojau prie Nemuno 
kranto. Mano sielą apėmė kažkoks keis
tas jausmas, lyg liūdna ir ilgu kažko pa
sidarė. Man prisiminė praeitoji vasara... 
Savo vaizduotėje mačiau Nemuną, kuris 
bangavo mažutėm bangelėm, o tose ban
gelėse žaidė vasaros saulutės spinduliai. 
AŠ ir mano draugai — „Ryklią“ valties 
įgula — buriavome. Atlikome plaukioji
mą. Ir buvo taip neapsakomai smagu sup
tis šio štai dabar miegančio Nemuno ban
gose. O dabar... Nemunas toks tylus, ap
sidengęs storą ledo skraistę ramiai sau 
miegojo. „Pasilsėk, Nemunėli“, tariau, 
„ateis vėl vasara, vėl tavo bangomis mes 
plaukiosime. Nuo čia iki pat marią tave 
išmatuosime“. Nieko neatsakė man jis. 
Aš ėjau sueigon.

Lygiai 10. Laivo vadas išrikiavo mus 
valtimis. Patikrino. Trūko tik Vlado iš 
Gulbiną valties ir Viliaus iš Narą valt. 
Buvome 32. Himnas. Po to prasidėjo 
įvairią reikalą svarstymas. Paskirstėme

WWHILTIEf imPEllfVW
I D ECLCC I N IS SKI 

Skautų įstatai, įžodis, 
papročiai ir šūkis.

Iš karto įkalk savo berniukams, 
kad iš visų reikalavimų, reikalingų 
tapti iš paprasto berniuko net pirmo 
patyrimo laipsnio skautu, šis yra svar
biausias, todėl, kad jei berniukas ne
mokės įžodžio ir įstatų ir jų nevykdys, 
jis nebus skautas, net jei visa jo marš
kinių rankovė bus lipte aplipyta spe
cialybių ženklais.

Turi, žūt būt, įkalti berniukams šio 
reikalavimo svarbą, ir net kada jie bus 
išlaikę egzaminus, jo svarbą reikės 
jiems vis nuolat kalti.

Patarimai.
(1) Surenk diskusijas apie įvairių įžo

džio ir įstatų punktų reikšmę.
(2) Liepkį berniukams užsirašyti įžodį 

ir įstatus pirmame savo užrašų knygutės 
puslapyje, kad galėtų visą laiką su savi
mi nešioti.

DIENORAŠČIO
įvykusio vakaro pelną. Nutarėme įsigyti 
dar 1 irklinę valtį ir papildyti kitą valčių 
priedus. Taip pat nutarėme įsteigti ke- 
lionlą fondą, ruoštis III-jo ir II-jo paty
rimo laipsnią egzaminams, mokytis dai
nuoti ir rikiuotės. Narą valties vadas pa
skaitė referatą „Koks turi būti jūrą skau
tas“, po to sudainavome keletą dainą, pa
sidalinome švenčią įspūdžiais ir, kupini 
geriausios skautiškos nuotaikos, išsiskirs
tėme.

Namo eidamas su broliu Vytu dar už
ėjau apžiūrėti sandėlyje esančią valčią. 
Nutarėme atnaujinti irklus, pritaisyti ge
resnes virves, be to, Vytas paėmė „Ryk
lią“ valties bures geriau sutaisyti.

Eidamas namo galvojau, kaip tinka
miau pasiruošti ateinančiai vasarai. Nes 
mes, jūrą skautai, per žiemą rankas su
dėję nesėdime, be skautišką pareigą, ku
rios mums taip malonios, mes dar sten
giamės kuo tinkamiau susitvarkyti, įgyti 
daugiau žinią vandens sporte, įsigyti ge
resnes priemones ir vasarą suruošti di
desnes keliones, o būtiniausiai Nemunu, 
per marias į Klaipėdą ...

Vėl stabtelėjau prie Nemuno kranto ir, 
nors jam negirdint, tariau: „neliūsk, Ne
munėli, pavasario saulutė nutirpdys tavo 
sunkią naštą — ledo kalnus, o mes, jūrą 
skautai, nuo čia iki pat marią raižydami 
tavo bangas, džiuginsime tave savo iš 
jauną širdžią plaukiančiomis lietuviško
mis skautiškomis dainomis.........................

Jūrą sk. P r. Janavičius.

IT I ES LAVINIMAS
(3) Pasirūpink, kad berniukai atminti

nai mokėtą įžodį ir įstatus ir stengtus juos 
vykdyti.

(4) Planuok ir vykdyk skilties gerus 
darbus.

(5) Kartas nuo karto vartok įstatus skil
ties sueigoms atidaryti ir uždaryti.

(6) Vartok įstatus deklamuoti per ypa
tingai iškilmingus atsitikimus, kaip, pav., 
priimant naujus narius į skiltį, per pirmą 
ir paskutinį skilties laužą, per skilties 
„vardadienio“ iškilmes ir ypač per Lietu
vos skautų atsiradimo sukaktuves, kada 
visi Lietuvos skautai turėtų atnaujinti 
savo duotą įžodį.

(7) Surenk diskusijas apie skautų įsta
tus žmonių kasdieniniame gyvenime, pa
remtas iškarpomis iš laikraščių. Apsvars
tykite ypatingai įžymius gerus darbus.

(8) Perskaityk ar papasakok tikrų atsi
tikimų, ką skautai yra padarę, vykdydami 
įžodį ir įstatus.

(9) Sudramink įvairius įstatų punktus 
ir pastatyk juos skilties „numeriu“ per 
draugovės sueigą.

(10) Kartas nuo karto surenk rungty-

AUDRA
•

(Jūros skautų žaidimas).
Visi žaidėjai atsistoja laivo pavidalo 

ratu; iš lengvo ratu sukdamiesi, judesiais 
vaidina dainos minimus veiksmus. Tuo 
pat metu laivo kapitonas, su žiūronu, ir 
4 — 5 jūrininkai, kapitono įsakomi, neva 
tvarko laivo bures ir atlieka kitokius 
audros meto darbus.

Kai žaidėjai dainuos „Džiaugsmas vėl 
pakilo...“, tada kapitonas ir jūrininkai, su
sinėrę už parankės su kuriuo nors žai
dėju, smarkiai apsisuka.

Tolesniame žaidime kapitono apsuktas 
liėka kapitonu, o jūrininkų apsukti — jū
rininkais.

Žaidžiant dainuojama:
Supasi laivelis, supasi, 
sukasi galvelė, sukasi!
Burės, aukštos burės plakasi, 
u-u-ū! su vėjais šnekasi.
Laivą kapitonas tikrina, 
jūreivius budėti vikrina.
Jūros Žvaigžde, laivą saugoki 
ir nuvesk į uostą audrotėj. 
Džiaugsmas vėl prabilo lūpose, 
vėl ramus laivelis supasi.

M. Grigonis.

nes pažiūrėti, keli berniukai gali teisingai 
parašyti {žodį ir įstatus.

(11) Surenk skilties „įžodžio ir įstatų“ 
iškylą.

(12) Uždirbkite j.inigų ir nusipirkite iš 
tiekimo skyriaus didelį įžodžio ir įstatų 
plakatą skilties irštvai ar draugovės su
eigų salei, ar patys pasigaminkite tokį 
plakatą.

(13) Parodyk berniukams šūkį „Budėk“ 
ant skautų ženkliuko. Išnagrinėk su jais 
šūkio reikšmę.

(14) Išaiškink berniukams skirtumą tarp 
pussaliučio, pilno saliuto ir didžiojo sa
liuto.

(15) Surenk visos skilties saliutavimo 
mankštą.

(16) Įkalk berniukams, kad jie turi 
kiekviena tinkama proga vartoti skautą 
saliutą.

(17) Surenk diskusijas nustatyti, ar ber
niukai žino, kada reikia vartoti pussaliutį, 
pilną saliutą ir didįjį saliutą.

(18) Pripratink berniukus sveikintis 
kaire, kada tik yra skautų tarpe.

(19) Parodyk berniukams ženkliuką ir 
išaiškink įvairias jo dalis ir reikšmę.

(20) Prižiūrėk, kad tavo berniukai vi
sados kaip reikiant nešiotą savo ženkliu
kus.

(21) Parodyk ir išaiškink savo berniu
kams per draugovės sueigą draugininko, 
vyresniojo skiltininko, skiltininko, paskil- 
tininkio ir kitų ženkliukus. S. V.
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CKeEueios didžiosios pareigos

Skautų ir skaučių įžodis labai aiškus 
pilietiškumo pasisakymas. Jame keturios 
didžiosios gyvenimo pareigos: 1) pareiga 
Dievui; 2) pareiga savo kraštui; 3) pareiga 
kitiems ir 4) pareiga sau.

Mums duota gyvybė — kaip mes ją tu
rime naudoti? Mums teko laimė gimti ir 
gyventi savo tėvų krašte — ką mes, jam 
už tai skolingi? Męs turime draugų — 
kokias pareigas jie mums uždeda? Turi
me įvairių gabumų — kaip juos lavinti ir 
naudoti?

Kadangi pasižadame „visomis jėgomis 
stengtis“, apgalvokime šias keturias pa
reigas:

1. Pareiga Dievui.
Kokia skauto-ės pareiga Dievui? Ką 

Amžinasis Pasaulio Kūrėjas skautui-ei 
suteikė? Per bažnyčią žmonės dvasioje 
bendrauja su Dievu. Kokia skauto-ės pa
reiga Bažnyčiai?

Skautų judėjimas griežtai reikalauja, 
kad kiekvienas vyras ir moteris (ir kiek
vienas berniukas ir mergaitė) aktyviai 
dalyvautų dvasios ir tikybiniame gyveni
me, dalyvautų visu savo asmeniu, iš visos 
širdies. Tikėjimas į Dievą? Žinoma. Pa
klusnumas dešimčiai Dievo įsakymų? Ži
noma — bet daugiau kaip tai, nes tikras 
žmogus sąmoningai gyvena harmonija su 
Dievu ir Dievo kūriniais, šios žemės ben
drakeleiviais, ir aktyviai dalyvauja baž
nyčios gyvenime.

Skautas gerbia kitas tikybas taip, kaip 
jis nori, kad kiti gerbtų jo tikybą. Skau
tas pagarbus.

2. Pareiga Tėvynei.
Kokia pareiga Lietuvai? Kuo gali at

siteisti kraštui, kuris duoda jam ar jai 
mokslą ir progą tapti tuo, kuo jis ar ji 
nori tapti?

oHlandagumas

Apie skautus, kaip ir apie visus kitus 
žmones, sprendžia iš jų elgesio. Todėl 
kiekvienas skautas norės žinoti visur pri
imtas mandagumo taisykles, kad galėtų 
pagal jas elgtis. Pavyzdžiui:

1. Perpildytame autobuse arba trauki
nyje jis pasiūlo savo vietą moteriai arba 
iš viso vyresniam žmogui.

2. Moteriai įėjus į kambarį, skautas 
pakyla iš savo vietos ir parūpina viešniai 
kėdę. Jis nesisėda prie stalo, kol jo mo
tina nesėdi.

3. Įeidamas į kambarį arba eidamas 
laiptais skautas užleidžia moteriai (arba 
iš viso senesniam žmogui) kelią. Ypa
tingos pagarbos verti darbą dirbą žmonės: 
moteris, nešanti kibirą; darbininkas, ne
šąs baldus; paštininkas, einąs savo parei
gas ir pan. Skautas atidaro vyresniesiems 
duris, ypač, kaip jau minėta, visokiais 
daiktais apkrautiems žmonėms, ir laukia, 
kol jie įeina. Nors ir skubėdamas, skau
tas nesiveržia pro vyresnį žmogų, bet 
laukia patogioje vietoje, kol vyresnysis 
užlipa arba nusileidžia laiptais.

4. Jeigu jis turi būtinai aplenkti vy
resnįjį, jis atsiprašo jį.

5. Jei jam reikia atsikelti nuo stalo 
anksčiau už kitus, jis atsiprašo.

Klausyti Lietuvos įstatymų? Taip. 
Gerbti jos valdžios aparatą? Taip — bet 
dar daugiau: taip pat noriai pasišventus 
gyventi savo kraštui, kaip tūkstančiai pa
triotų noriai mirė už jį. Mirti už savo 
Tėvynę visų žygių narsiausias, bet gy
venti tiesiai, dirbti, kurti, gelbėti, klausy
ti, būti patikimu, ištikimu, draugišku, 
mandagiu, klusniu, linksmu, taupiu, nar
siu, švariu ir pagarbiu dieną po dienos 
reikalauja tiek pat drąsos ilgesniam lai
kotarpiui — bet tai tikras, geras pilietiš
kumas.

3. Pareiga kitiems.
Kokia pareiga kitiems? Ko kiti gali 

laukti iš skauto-ės?
Kad jis-ji būtų draugiškas-a? Taip — 

kiekvienas geras pilietis laukia to iš kito 
gero piliečio. Kad būtų mandagus ir tei
singas? Žinoma, bet — dar daugiau, nes 
žmonės žino, kad skautas-ė pažada kas
dien atlikti gerą darbelį. Tai reiškia, kad 
skautas, kaip senovės riteris, padeda vi
siems, kurie reikalingi jo pagalbos, bet už 
tai nieko neima ir nelaukia. Jis padeda, 
kadangi jam smagu būti geru piliečiu.

4. Pareiga sau.
Kokios pareigos sau? Ką jis-ji skolin

gas nemirtingam asmeniui, kuriuo jis-ji 
yra?

Turi augti — kūnu, jėga, žiniomis, iš
mintimi ir malone žmonių ir Dievo aky
se; augti, kad būtų vertingesnis-ė, nau- 
dingesnis-ė ir nagingesnis-ė. Tiktai bū- 
damas-a blaivus-i ir skaistus-i savo min
tyse, žodžiuose ir veiksmuose — paskuti
nis skautų-čių įstatas taip puikiai apibrė
žia, koks skautas-ė turi būti sau pačiam 
— jaunuolis gali pajusti tikrą gyvenimo 
džiaugsmą ir būti laimingas-a. K.

6. Įėjęs į namus, skautas tuojau nusi
ima kepurę. Kalbėdamas su savo motina 
arba kitu šeimos nariu, jis nešaukia iš 
tolo, bet nueina pas ją.

7. Prieš įeidamas į svetimą kambarį, 
jis pabeldžia į duris. Jis gerbia svetimą 
nuosavybę ir kito asmens reikalus taip

Sesutės dažo 
margučius.

IR TU GALI BŪTI GARSENYBĖ.

(Tęsinys iš 172 psl.).

buvo Lozanos patiltė. Dabai' gi jis ži
nomas visur.

Aiškus dalykas, mielas broli, tokie 
žmonės nepaperkami auksu, šilta vie
ta. Jiems tie dalykai gyvenime antra
eiliai. Pats svarbiausias dalykas to
kiems žmonėms yra idėja.

Tad, jaunuoli, prisimink ir savo 
tėvynę, kuri laukia tokių sūnų, laukia 
garseniybių. Mūsų tėvynė dar laukia 
pavasario. Jūs, brangūs broliai, esate 
pavasario pumpurai, taigi kuo greičiau
siai išsprukite ir papuoškite mūsų tė
vynę skaisčiausiais lapais, kvapniau
siais žiedais. O kas iš jūsų nemėgsta 
pavasario? O kas nenorėtų gyventi 
pavasariško gyvenimo? Tik toks gy
venimas pavasariškas, kokį gyveno 
Edisonas, Franklinas, Galilėjus ...; pa
vasariškas gyvenimas ir tėvynę pava- 
sarina. Petr. Šimaitis.

pat, kaip jis norėtų, kad jo nuosavybę ir 
reikalus kiti gerbtų.

8. Vyresniųjų žmonių draugijoje skau
tas kuklus ir nesistengia atkreipti jų dė
mesį į save. Jis niekuomet nėra aki
plėšiškas ir niekuomet nesigiria.

9. Jis nepertraukia kito žmogaus kal
bos. Jei jis nesutinka su kito žmogaus 
nuomone — net ir savo amžiaus berniu
ko — jis pareiškia savo nuomonę, bet ne
pakelia tono ir nieko neįžeidžia. Kiek
vienam žmogui leista turėti savo pažiūras.

10. Skautas nepamiršta žodžių „pra
šau“ ir „dėkui“. Kalbėdamas su vyres
niu žmogumi, jis neatsako „taip“ ar „ne“, 
bet visuomet priduria vyresniojo žmogaus 
titulą; pa v.: „taip, mamyte“, „taip, pone 
mokytojau“, „ne, pone daktare“ ir pan.

Skautas budi. Jis nepraleidžia nė vie
nos progos tarnauti kitiems; jis tą daro 
namie ir kitur.

Skautė juo labiau gražiai elgiasi.

■■ 1?8 •
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CKaicys ic
Nevienodų kūno pusių savotiškos 

pasekmės.

Kodėl niekas negali tiesiai per
eiti per šv. Morkaus aikštę Vene
cijoje?

Kodėl žmogus bėga ratu, ieško
damas kelią tamsoje?

Trys draugai, keliaudami po savo 
kraštą, vieną rytą visai išvargę ir sa
votiškai susijaudinę, užėjo į girininko 
namus. Papusryčiavus, vienas jų ėmė 
pasakoti:

— Šiąnakt įvyko klaikus dalykas. 
Tiesiog slogutis mus slėgė, nors ir ne
miegojome. Paklausyk, Tamsta: vakar 
vakare atsisėdome pasilsėti. Iš kalne
lio aiškiai matėme miestelio namų sto
gus. Išskaičiavome, kad beliko apie 
4 km, todėl neskubėjome. Ėmė temti, 
pakilo rūkas. Tada nužygiavom mies
telio linkui. Už valandos — mūsų 
nuomone, turėjome būti ties pat mies
teliu — atsidūrėme netoli tos pačios 
pušies kalnelyje, kur ilsėjomės. Nu
stebome, bet nenustojome geros nuo
taikos — valanda kelio nėra amžinybė 
— ir nužygiavome antrą kartą mieste
lio linkui. Bet už valandos vėl atsi
dūrėme toje pačioje vietoje. Dar vie
ną kartą apėjome užburtu ratu ir nu
tarėme laukti aušros. Ir ką Tamsta 
manai? Rytą pamatėme, kad mieste
lis vėl gerai matomas, ir mes, matyt, 
visą laiką sukomės aplink vieną tašką. 
Kaip Tamsta išaiškintumėte šį reiš
kinį?

Girininkas nusišypsojo ir paaiški
no jauniesiems keliauninkams, kad čia 
nesama jokių burtų ir stebuklų.

Žmogaus kūno pusės nėra vieno-

Eidamas užsimerkęs nukrypsi į dešinę pusę.

Y x- « „dėsi rup
dos. Seniau žiūrėdavo į nevienodas 
žmogaus veido puses ir nevienodą ran
kų arba kojų didumą kaip į atsitiktiną 
reiškinį. Šių laikų moksliški tyrinė
jimai įrodė, kad šis dalykas turi dide
lės reikšmės mūsų gyvenime ir net 
veikia mūsų papročius.

Paprastai žmogaus dešinioji ranka 
stipresnė ir miklesnė už kairiąją — 
„kairiai“ sudaro didelę išimtį, nes jų 
tetenka 5 vienam šimtui žmonių — bet 
kairioji koja dažniausiai šiek tiek il
gesnė ii’ didesnė už dešiniąją. Dėl šito 
nelygumo kairysis žingsnis didesnis už 
dešinįjį, ir žmogus linkęs eiti dešinėn. 
Mūsų draugai — keliautojai nežinojo 
šio dėsnio ir paklydo tamsoje. „Ma
giškos jėgos“ patraukti, jie kaskart nu
sisukdavo nuo tikrojo kelio dešinėn 
pusėn ir ėjo ratu. Garsus eksperimen
tas šv. Morkaus aikštėje, Venecijoje: 
niekas negali tiesiai pereiti per ją už
rištomis akimis.

Kad šis kūno pusių nelygumas jau 
žymiai paveikė mūsų natūralų instink
tą, įrodo ir šis atsitikimas: svetimšalis 
raitas paklydo prerijose. Galvodamas, 
kad jam nesunku bus orientuotis ir su
rasti netolimą fermą, jis nujojo ta 
linkme, griežtai valdydamas arklį. Po 
ilgos kelionės raitelis su džiaugsmu 
pastebėjo arklio pėdsakus. Naujų vil
čių įkvėptas, raitelis nusekė (paskui ir 
— rado dar vienus arklio pėdsakus. 
Bet ir vieta atrodė jam matyta: ten, 
prie krūmų jis prieš dvi dienas ilsėjo
si. Vadinasi, raitelis jojo milžiniškais 
ratais ir vis grįždavo į tą pačią vietą. 
Troškulio kankinamas ir visiškai iš
vargintas, vyras atsidavė arklio valiai, 
ir gudrus gyvulys netrukus nunešė jį 
prie upelio. Arklys, kaip ii’ visi kiti 
gyvuliai, neturi vienpusiškos žmogaus 
orientacijos, ir todėl išgelbėjo savo 
poną.

Iš kūno pusių nevienodumo galima 
pažinti žmogaus vidujinius dvasinius

BRANGINI KLAIPĖDOS KRAŠTĄ — MYLĖK KLAIPĖ
DIEČIUS.

PABĖGĖLIAI IS KLAIPĖDOS KRAŠTO YRA MŪŠI} 
TAUTOS BENDROS NELAIMĖS KANKINIAI.

JAIS RŪPINTIS, JUOS REMTI IR BŪTI JŲ DRAUGAIS
— KIEKVIENO MŪSŲ BŪTINA PAREIGA.

Kuria ranka laikai adatą, kai veri siūlą? 

palinkimus. Genialūs žmonės dažnai 
turi didesnę kairiąją veido pusę. Jei 
palygintume! abi Napoleono veido pu
si, įsitikintumei, kad kairioji labiau iš
vystyta už dešiniąją. Galėtumei nu
piešti jo veidą iš dviejų vienodų pusių 
— vargu ar pažintumei garsųjį impe
ratorių.

Aleksandras Didysis turėjo paprotį 
laikyti galvą palenktą kairėn pusėn. 
Aiškinama, kad tai taip pat geniališ- 
kumo pažymys.

Bet ir kasdieniniame gyvenime su
siduriame su skirtumu tarp kairiosios 
ir dešiniosios pusės: kiekvienas ber
niukas užsisega apsiaustą dešinėje, 
mergaitė kairėje pusėje. Markas Twai- 
nas pasakoja apie persirengusį berniu
ką, kuriam liepė įverti siūlą. Vadi
namoji „mergaitė“ paima siūlą kairią
ja ranka, adatą dešiniąja ir, judindama 
adatą, bando įverti siūlą. Toks maž
možis išduoda „mergaitę“. Ar žinai 
kodėl?

Kaip suprasti kairį? Ką medici
nos mokslas apie jį sako? Jis sako, 
kad ypatybė dirbti kairiąja ranka pa
reina nuo to, kad tokių žmonių gyvoji 
gysla yra kiek aukščiau, kaip papras
tai, ir kad todėl kraujo antplūdis kai
rėje kūno pusėje didesnis.

Ateityje, gal būt, įsitikinsime, kad 
kiekvienas menkiausias abiejų kūno 
pusių skirtumas turi ypatingą reikšmę 
mūsų fiziniems ir dvasiniems pajau
timams. Būtų labai įdomu, tiesa?
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PEDSEKA ŽMOGAUS PĖDSAKAI: 
(žmogaus aukštis apie 1,70 m ir svoris apie 60 kg).

Buvo:
Sk. A. 1 nr. 21 psi. — 
Sk. A. 2 nr. 44 psi. — 
Sk. A. 2 nr. 45 psi. — 
Sk. A. 3 nr. 74 psi. — 
Sk. A. 3 nr. 74 psi. — 
Sk. A. 4 nr. 102 psi. —

Iskyr.: Apie ką čia kalbama?
II sky r.: Bendras jausmų lavinimas.

Illskyr.: Stebėjimas namuose.
IVskyr.: Stebėjimas lauke.
V skyr.: Individo stebėjimas.

VIskyr.: Sėlinimas—įsidėmėtinos pastabos.
Sk. A. 4 nr. 102 psl. — VII skyr.: Kaip išmokti sėlinti.
Sk. A. 5 nr. 128 psl. — VIII skyr.: Sėlinimas naktį.
Sk. A. 5 nr. 128 psl. — IX skyr.: Ženklų sekimas.
Sk. A. 6 nr. 154 psl. —
Sk. A. 6 nr. 155 psl. —

Xskyr.: Pėdsėkos lavinimas. 
XI skyr.: Žmonių pėdsakai.

Toliau:
XI skyrius (tęsinys iš Sk? A. 6 nr. 155 psl.).

ŽMONIŲ PĖDSAKAI.
Ašis perskrodžia įlenkimą, ir kojos ilgis ir plotis į abi pusi 

nuo ašies, taip pat, kaip ir penki pirštai ir išorinės linijos labai 
būdingos. Bet yra dar du bruožu, kurie itin svarbūs: pėdos vir
šutinės dalies įspaudimas ir įspaudimas tos vidutinės pėdos da
lies, kuri paliečia žemę. Šių pėdos dalių nuospaudai labai įvai
rūs ir įdomūs.

Siek tiek susipažinę su svarbiausiais kojos bruožais, galime 
patikėti, kad prityrusi akis atskiria vieną pėdsaką nuo kito. 
Jei suskirstytume žmonių kojas pagal tris pagrindinius bruožus 
ir nekreiptume dėmesio į visus kitus skirtumus, jų rūšių būtų 
531, 441!

Bet reikia atminti, kad iš nuospaudo negalima spręsti apie 
pačią koją. Matavimai toli gražu neatitinka. Taip pat nereikia 
pamiršti, kad žmogaus koja dažnai turi įdrėskimų arba žaizdų 
žymių, arba kitų panašių savotiškumų, kurie taip pat aiškiai 
atsispaudžia.

Guminė plokštelė Popierius

Geri batsiuviai šitokiu būdu paima klijento kojų nuospaudą: 
ant lygios lentelės padeda gumos gabalą, kurio apačia rūpestin
gai ištepta rašalu. Po gumos padedamas popieriaus lakštas. Kli- 
jentas padeda savo koją ant gumos, ir ji savaime atsispaudžia 
ant popieriaus.

Jei lyginame du pėdsaku, norėdami Ištirti, ar jie padaryti 
tos pačios kojos, galime drąsiai remtis svarbiausiais bruožais. 
Jei yra žymių nukrypimų, nepareinančių nuo žemės paviršiaus 
pakitimų, reikia galvoti, kad pėdsakai palikti dviejų skirtingų 
žmonių.

Ta proga reikia pabrėžti, kad stovinčio ir vaikščiojančio 
žmogaus pėdsakai žymiai skiriasi. Bet apie tai vėliau.

Užmuštas kaimo seniūnas. Žudikas susektas tiktai po to, 
kaip nesąmoningai perėjo per panašų kilimėlį panašiose sąly
gose, ir t. t. Svarbu žodis „nesąmoningai“, nes nesunku pakeisti 
savo eiseną, traukti koją žeme, kraipyti ją į šoną ir pan.

XII skyrius.
BATŲ PĖDSAKAI.

Mes įsitikinome, kad ne taip jau sunku atskirti dviejų žmo
nių pėdsakus, turint šiek tiek žinių ir prityrimo. Batuotos kojos 
taip pat turi charakteringų bruožų, nors jie ir ne tokie asme
niški, nes batas dengia ir slepia koją.

Batų bruožai, tiesą pasakius, labiau charakterizuoja batsiu
vį, kaip batų savininką, bet ir tas uždeda batui savo antspaudą!

Batai pasirenkami pagal kojos didumą ir formą — nors, 
deja, ne visuomet į tai pakankamai atsižvelgiama — taigi, bato 
atspaudas šį tą pasako ir apie pačią koją.

Kadaise įvairių profesijų žmonės dėvėdavo tipingą avalynę 
— kaimiečio batai skirdavosi nuo miestiečio batų ir pan. Bet 
šiais laikais tokie skirtumai vis labiau blanksta, nes daugelis

žmonių batus perka gatavai pasiūtus. Skiriasi tiktai dirbtuvių 
darbas ir fasonas.

Bet ir dirbtuvėms gaminant standartinius batus, jų yra 
daugybė rūšių, pritaikytų visiems gyvenimo reikalavimams: yra 
kareiviškų, lengvų, sportiškų, teniso, futbolo ir įvairių kitų batų. 
Jų fasonai žymiai skiriasi: galai smailūs, buki, apvalūs, kulnys 
aukšti, žemi arba padaryti iš vien su padu, padai odiniai, gumi
niai arba virviniai.

Galima susekti vagį iš pėdsakų, kuriuos jo batai paliko pa
langėje, bet tada reikia rasti jo batus. Savaime aišku, kad va
gies basa koja nieko neparodys, nes batai ją pakankamai gerai 
užmaskavo, bet ir kita pora batų taip pat neatitiks pėdsakus. 
Jų forma ir padirbimas greičiausiai bus visai kitokie.

Lyginant du batų pėdsaku, tenka atkreipti dėmesį į šiuos 
dalykus:

1) pėdsako ilgumas nuo kulnies iki pirštų;
2) pado platumas plačiausioje vietoje;
3) kulnies ilgumas;
4) kulnies platumas;
5) kulnies aukštumas, jei eita per minkštą žemę;
6) vinių skaičius, forma ir vieta;
7) ypatingos pado ir kulnies žymės;
8) jei yra keli pėdsakai, tarpas tarp vieno pėdsako pirštų 

iki antro pėdsako kulnies.
Jei galima palyginti du pėdsaku vieną šalia antro, darbas 

žymiai palengvėja. Jei to negalima daryti, patartina padaryti 
škicus ir rūpestingai užsirašyti matus.

Iš duotųjų aštuonių svarbiausių žymių, tiktai 5, 6 ir 7 rei
kalingi paaiškinimo. Penktasis reikalavimas taikomas tokiu at
veju, jei žemė tinkama. Jei negalima palyginti dviejų pėdsakų 
ant tokios pat žemės, šį reikalavimą tenka praleisti. Kulnies 
atspaudas daug svarbesnis tiriant moters batų pėdsakus.

Šeštasis reikalavimas labai svarbus, kaip matome iš laužo 
pasakojimo apie žmogžudį knygoje SKAUTYBE BERNIUKAMS.

Vinys gali būti įvairios — apvalios, keturkampės, didelės, 
mažos — bet ir šiaip padai dažnai stiprinami metalinėmis dali
mis arba guma. Padai gali būti nauji — jų kraštai aiškiai atsi- 
spaudę — arba nudėvėti. Gali taip pat pasitaikyti lopų ir skylių.

Kalbėdami apie kojų pėdsakus, išaiškinome, kad negalima 
lyginti pėdsako su pačia koja; tą patį tenka sakyti ir apie batų 
pėdsakus. Nelabai prasminga lyginti batą su jo pėdsaku, nors 
iškritusi vinis arba lopas arba kita ypatinga žymė gali patvir
tinti įtarimą. Tuo tikslu tektų batu padaryti pėdsaką; Kartais 
batas paimamas ir ranka įspaudžiamas į žemę. Iš to galima da
ryti klaidingas išvadas. Jei bato savininko nėra, kitas žmogus 
panašaus ūgio ir svorio turi apsiauti rastu batu ir palikti pėd
saką panašiose sąlygose. Tik tuomet galima tikėtis turėti pa
grindą lyginti.
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PASIBAIGĖ SKAUTŲ AIDO PLATINIMO KONKURSAS. 
(Tęsinys iš 166 psl.).

11. I D. L. K. „Kęstučio“ dr-vė Jurbarkas „
12. „Vytauto Didžiojo“ Laivas Mažeikiai „
13. II-ji „Kan. Tumo-Vaižganto“ dr-vė Jurbarkas „
14. „Vytauto Didžiojo“ dr-vė Klaipėda „
15. L. K. „Mindaugo“ dr-vė Panevėžys „
16. IH-ji „Maironio“ dr-vė Telšiai
17. D. L. K. „Kęstučio“ dr-vė Tauragė
18. D. L. K. „Kęstučio“ dr-vė Krakės
19. „Martyno Jankaus“ dr-vė Pagėgiai
20. „VI. Putvinskio“ sk. vyčių būrelis Linkaičiai
21. I-ji L. K. „Mindaugo“ dr-vė Šeduva
22. Jaunesniųjų skautų dr-vė Igliauka
23. K. A. t. Maironio dr-vė Kaunas J J

Šių draugovių nariai prenumeruoja „Skautų Aidą“ daugiau 
kaip 75%.

Skautai.
1. „Simano Daukanto“ dr-vė, Mažeikiai;

2. I-ji „Vingėlos“ dr-vė, Mažeikiai.

Skautės.
1. „Gražinos“ dr-vė, Ukmergė;

2. „Živilės“ dr-vė, Ukmergė;
3. Vyr. skaučių „Šatrijos Raganos“ dr-vė, Telšiai;
4. I-ji „Birutės“ dr-vė, Skuodas.

Jaun. skautai.
1. Jaun. sk. „Maironio“ dr-vė, Giedraičiai;
2. Vl-ji jaun. skaučių dr-vė, Obeliai;
3. II-ji jaun. skautų dr-vė, Šiauliai.
Premijos bus išduodamos po IV.25.

<AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1/ė/a.s th. iQ.su.to.
Ei, sustok, vėjeli. 
Leisk man pasiklausti, 
Kokį raštą juostoj 
Aš turiu išausti?
Ar gulbes baltąsias, 
Kur plauko upely;
Ar raudonas tulpes, 
Kur žydi daržely?
— Ne raudonas tulpes, 
Ne gulbes baltąsias, 
Tik svajones savo 
Ir dainas skambiąsias.
Į tą šilko juostą 
Tik supink — suauski, 
Švelnią savo sielą, 
Atvaizduok — atspauski.

Žemaitijos dukra.

yywwywwwYWYW

Gražūs ir brangus Lietuvos laukai mūsų iškyloms.

Nieku būdu negalima spausti bato į seną pėdsaką, nors ši 
klaida ne kartą daroma. Įspaustas batas, gal būt, bus tokio pat 
didumo, bet visos kitos svarbios žymės išnyks, ir mes neturė
sime pagrindo lyginti.

Radę vieną arba kelis įtartinus pėdsakus, išmintingai pa
sielgtume, pakvietę prityrusį batsiuvį arba padarę gerą škicą. 
Batsiuvis bus susipažinęs su avalyne ir žmogaus koja ir, gal būt, 
galės mums naudingai patarti. Jei padas nevienodai nudėvėtas, 
jis žinos, kokią ypatingą eiseną batų savininkas turėjo.

Didelis skirtumas tarp vyro ir moters bato pėdsako, nors 
šiais laikais ir moterys pradeda dėvėti sveikesnę ir patogesnę 
avalynę, labiau pritaikytą kasdieniniams reikalavimams. Bet jų

Bato pėdsako škicas.

kojos vis dėlto siauresnės, ir todėl batai taip pat siauresni. Kul
nys aukštesni ir aštresni, pirštai smailesni ir labiau įsispaudžia. 
Ir bato ilgis paprastai trumpesnis, bet ši žymė ne tokia ryški, 
kaip platumas. Moters ir berniuko pėdsakas dažnai skiriasi savo 
platumu, bet ir gilumu, nes berniuko eisena lengvesnė.

Norėdamas išmokti skirti batų pėdsakus, turi atsidėti tam 
reikalui. Knygoje SKAUTYBE BERNIUKAMS patariama nu
siauti ir nuspausti arba nupiešti bato pėdsaką popieriuje, ypa
tingai pabrėžiant charakteringas žymes. Susipažinęs su savo ba
tu, gali pradėti domėtis savo draugų ir paskui svetimų žmonių 
batų pėdsakais.

Draugovės sueigoje galima šitaip lavintis: viena skiltis atsi
sėda ant žemės, ištiesusi kojas. Kita skiltis stengiasi atminti, 
kieno batai kaip atrodo. Paskui skautų eilė pakeičiama ir nulei
džiama užuolaida, iš už kurios kyšo tiktai kojos. Antrosios skil
ties uždavinys pažinti skautus iš batų.

Žaidimas žymiai sunkėja, kai visi draugovės skautai atsi
sėda ratu ir visų batai apžiūrimi. Po to visos skiltys iš eilės 
nueina už užuolaidos arba, kas dar sunkiau, viena, kita koja 
tiktai iškišama. Tada nebegalima lyginti. Anksčiau buvo lengva 
atminti, kad Jonas turėjo didžiausias kojas, bet kada tiktai viena 
koja tekyšo, sunku pasakyti, ar ji didžiausia.

Paskui vienas skautas gali slaptai atspausti savo koją minkš
toje žemėje arba dėžėje su smėliu, ir skiltys gali stengtis atspėti, 
kas tą pėdsaką paliko. Žinoma, skautas, padaręs pėdsaką, turi 
neišduoti savęs nei savo draugams, nei kitiems skautams.

Pradžioje bus sunkoka lyginti pėdsako negatyvą su bato 
pozityvu. Lopas, kurį matai dešiniajame pado krašte, atsispaus 
kairiajame ir atbulai. Bet tokie ir panašūs sunkumai tiktai įvai
rina tyrinėjimus ir daro juos įdomesniais.

Pėda.
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ft m masu didžioji scimi
Akademinio skautų jaunimo padangėje

STUDENČIŲ SKAUČIŲ DRAUGOVĖ.

• III. 26. iškilminga sueiga. 
Buklo salėje, tarp daug sesučių, 
sueiga praėjo, dr-kė sktn. M. 
Kurpaitė. 9 sesutės davė skau
tės įžodį, kandidačių vadė pa

Stud, skautų „Vyčio“ korp! didžioji sueiga.

III. 4 įvyko didžioji korporaci
jos sueiga — suvažiavimas. Su
eigą atidarė korp! vadas senj. 
St. Volungė — Obuchavičius. Į 
garbės prezidiumą pakviesti — 
korp! garbės nariai — vyr. 
sktn. dr. J. Alekna, prof. Ig. 
Končius ir prof. S. Kolupaila, 
brolijos vadas vyr. sktn. pulk. J. 
Sarauskas, vyr. sktn. mjr. V. 
Senbergas ir vyr. sktn. dr. J. 
Kazakevičius.

Mirusieji — a. a. garbės na
riai Lindė — Dobilas ir a. a. 
filist. Šležas — pagerbti atsisto
jimu.

Prof. Ig. Končius paskaitė pa
skaitą, tema: „Skautybė ir mū

puošė gėlėmis; sveikino: kandi
dačių vardu J. Jasiukevičiūtė, 
tikrųjų narių — S. Mackevičiūtė 
ir pirmininkė sveikino; padėkojo 
S. Kanaitė.

sų kultūrinio gyvenimo proble
mos“. Korp! vadas paskaitė 
trumpą pranešimą.

Korp! turi 24 filisterius, 38 
senjorus, 25 inaktyvius senjorus 
ir 24 junjorus. 18 senjorų yra 
išklausę V. D. U-te kursą ir 10 
klauso paskutiniame semestre. 
Tuo būdu netrukus pagausės fi
listerių skaičius. Iš visų kor- 
porantų — 38 yra skautininkai.

Korporacija palaikanti drau
giškus santykius su kitomis kor
poracijomis, o ypač broliškai 
sugyvenama su sesių studenčių 
skaučių dr-ve.

Raštu sveikinimus atsiuntė 
filist. gyd. J. Naujokaitis, Br.

Prof. S. Kolupaila buvo atė
jęs su savo filmomis ir kino apa
ratu. Filmą buvo „garsinė“. 
Pamatėme daug gražių Lietuvos 
vaizdų, kartu išmokome ir Lie
tuvos geografijos. Pamatėme ir 
mūsų lietuvaites tautiniais dra
bužiais: „lietuvaitės laukia pirš
lių“ ir „lietuvaitės žydinčiame 
sode“. Gabija.

Kviklys ir A. Milaknis. Žodžiu 
sveikino vyr. sktn. dr. J. Alekna, 
vyr. sktn. pik. J. Sarauskas, 
korp. filisterių vardu filist. J. 
Dainauskas, sktn. Pr. Karalius.

Baigiant I-ją sueigos dalį, 
korp. vadas visus jos dalyvius 
pakvietė pasirašyti mūsų met
raštyje. Tam metraščiui me
džiagą buvo surinkęs buv. korp. 
sekretorius — dabar filist. . — 
A. Broel — Flateris. Dabar ji 
surašyta į storą knygą — met
raštį.

Antrojoje sueigos dalyje pre
zidiumą sudarė buvę korp. ir 
stud, skautų dr-vės vadai — Iz. 
Jonaitis, V. Augulis, V. Kasta-

nauskas, A. Jurgutis, Jasinevičius, 
J. Milvydas, S. Kairys ir dabar
tinis — St. Volungė — Obucha
vičius.

Ta sueigos dalis buvo broliš
ko pasikalbėjimo pobūdžio. Buk
lo reikalams čia pat, nevardine 
(į kepurę) rinkliava, surinkta 
Lt 164,30.

Antras rūpestis — korp. leidi
nys, kuriame atspindėtų vytie- 
čių gyvenimas ir darbai; pa
siūlyta būtinai leisti šiemet — 
akademinės skautybės penkio- 
likmečiui.

Kalbėjo dar prof. S. Kolupai
la, gyd. V. Kviklys, sktn. A. 
Jurgutis.

Dar daug pasakota gražių 
įspūdžių ir iškelta naujų minčių. 
Sueiga, užtrukusi keturias va
landas, prabėgo lyg akimirka. 
Ir vėl vytiečiai, ypač senieji, iš
siskirstė kas sau. O korp. met
rašty bus įrašyti nauji pusla
piai. Germantas.

BIRŽŲ RAJONAS
Seserijos vadė Biržuose.

III. 19 pirmą kartą Biržų 
skaučių tuntą atlankė seserijos 
vadė vyr. sktn. K. Žilinskienė. 
Atsilankymo proga ir norėta 
daugiau paskatinti skautes ne
nuilstamai žengti savo vidaus 
gyvenimo tobulinimo keliu ir 
duoti įvairiausių nurodymų.

Įvyko Biržų skaučių tunto su
eiga. Po raporto, sveikinimų ir 
šūkio perskaityti įsakymai. Įdo

JURBARKO SKAUTŲ VIETININKIJA
— 11.16 minėjome su tikru 

skautišku džiaugsmu.
— Užgavėnes, kaip ir kitais 

metais, sutikome su tradiciniais 
Jurbarko skautų blynais. Tai 
jaukiausia mūsų šventė, kada 
bendraujame su mokytojais ir 
draugais mokiniais, kurie dar 

mų pašnekesį pravedė pati vadė. 
Sueiga baigėsi skautiškais pasi
rodymais. Buvo inscenizuotų 
liaudies dainelių, pašokta tauti
nių šokių ir įdomiausias dalykas 
— „Pirmoji pagalba miške", 
mokyt. E. Slekienės parengtas 
vaizdelis.

Paskiau dar padaryta jaunes
niųjų skaučių sueiga, skiltinin- 
kių pašnekesys ir tunto vadijos 
posėdis.

Psktn. S. Jurkynienė.

neįsirašę į mūsų eiles. Ta pro
ga gimn. dir. Br. Liesis sveikino 
skautes-us ir iškėlė to gražaus 
tradicinio subuvimo auklėjamą 
reikšmę.

— III. 4 minėjome Sv. Kazi
mierą. Si šventė praėjo su di
desniu susikaupimu. Davė įžodį 

16 berniukų ir beveik tiek pat 
mergaičių. Be to, buvo kai ku
rie skiltininkai ir paskiltininkiai

ALYTAUS RAJONAS
Nauja draugovė.

Amatų mokykloje įsisteigė 
nauja skautų draugovė. Dr-vės 
nariai nori greitai pasiruošti III

MARIJAMPOLĖS
•— Tunto sueiga. III. 4 tuntas 

šventė skautų globėjo Šv. Kazi
miero šventę; įvyko tunto suei
ga. Dr-kė Karalienė gražiai ir 
įspūdingai paskaitė apie Šv. Ka
zimiero gyvenimą ir asmenį. 
Buvo deklamuota daug žinomų 
mūsų poetų ir pačių skaučių su- 

VELYKŲ DOVANA SKAUTĖMS.
Kauno skaučių Neries tunto rėmėjai ruošia didelę Velykų 

dovaną tunto skautėms. Knyga Skautybė Mergaitėms tunte bus 
gaunama po Lt 1,50. Likusią dalį primoka rėmėjai. Skautės ra
ginamos, kiek galima, greičiau užsirašyti pas savo draugininkes 
ir sunešti pinigus.

paaukštinti. Ta proga tarė žodį 
sktn. Korzanas.

J. Laisvuolis.

ir II p. 1. egzaminams ir ligi 
IV.23 — visi įsigyti uniformas. 
Vadovauja skltn. E. P. Stempo- 
žeckas. Remigijus.

SKAUČIŲ TUNTAS.
kurtų eilėraščių. Sktn. Sirutytė 
savo gyvu dirigavimu linksmai 
pravedė skautiškas daineles.

— Skiltininkių kursai. III. 8, 
pradėjo veikti skiltininkių kur
sai. Kursams vadovauja tunti- 
ninkė vyr. sk. Kalendrienė. Kur
sus lanko per 50 skaučių.
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KAUNO RAJONAS MAŽEIKIŲ SKAUČIŲ TUNTAS.

— Kauno Šančių tuntas iškil
mingai paminėjo Šv. Kazimierą. 
III. 4 tuntas VI valst. gimnazi
jos salėse minėjo Sv. Kazimierą. 
Visas tuntas (10 draugovių, apie 
200 žm.) išsirikiavo, susirinko 
skautų svečiai, viešnios, atvyko 
vyr. sktn. pik. Sarauskas. Pa
sisveikino. Pagerbė vėliavas. 
Keletą įžangos žodžių pasakė 
tuntininko pav. sktn. Gružaus
kas. Šv. Kazimierą apibudino 
tunto propagandos vadovas kpt. 
Petrauskas. Vienas jaun. skau
tas padeklamavo Šv. Kazimiero 
dienai pritaikintą, ir jo paties 
dr-vės dr-ko vyr. skltn. Arbu- 
šausko parašytą, eilėraštį. Bro
lijos vadas pasakė gražią ir tu
riningą kalbą. Už nuopelnus 
skautystei skautų globėjui mok. 
Vyt. Bičiūnui br. vadas prisegė 
Svastikos ordiną. Ilgamečiu! 
Šančių tunto vadovui sktn. Itn. 
Matoniui tuntas dovanojo skau
tiško gyvenimo paveikslų albu
mą. P. Mažonis įteikė Basana
vičiaus dr-vei dovanėlę — Dr. 
Basanavičiaus bareljefą ir pasa
kė jausmingą kalbą. Po iškil
mingosios dalies skautai ir jų 
svečiai perėjo vienu aukštu 
aukštyn, į iškilmių salę. Čia 
skautai ir skautės, jų svečiai ir 
viešnios susėdo į kėdes. Pilnu
tėlė salė klausėsi ir žiūrėjo pa
čių skautų atliekamos programos 
— skudučių muzikos, deklamavi
mo, dainų ir skautiško vaidini
mo: „Meilė ir pavydas“. Da
riaus ir Girėno dr-vės skautas 
R. Bičiūnas laidė salėje savo 
„Lituaniką“. J. P.

VILKAVIŠKIO RAJONAS 
Vilkaviškio skautų tuntas.

— Telefono, telegrafo ir sig
nalizacijos kursų teorija išklau
syta, vykdoma praktika. Ruo
šiamasi egzaminams.

— Skiltininkų kursų egzami
nus laikyti leista 18.

— Tunto vadija susirūpino 
atsilikusių skautų mokslu. Nu
tarta organizuoti pagalbą — pa
dėti ruoštis pamokoms. Padės 
vyresnieji jaunesniems, gabes
nieji silpnesniems. Kartais nu
matyta kreiptis pagalbos ir į 
mokytojus.

— Skilčių dainų vedėjams ir 
kitiems dainos mėgėjams numa
toma netrukus pradėti dainos ir 
muzikos kursus. Vesti sutiko 
muzikos mokytojas vyr. sk. K. 
Gurevičius.

—- Eucharistininkų metinės 
šventės agapėn pakviesti ir 
skautų atstovai.

— Skautai gyvai domisi avio- 
modellstų kursais.

Gč.
■— L. K. Margio dr-vei 19 me

tų. III. 4 minėjo L. K. Margio 
dr-vė savo sukaktis.

J. Sm.

ŽALGIRIO TUNTAS.
I skautų vyčių dr-vė.

— III. 26 turėjome pirmąją 
dr-vės sueigą, atsiskyrus nuo 
Šančių tunto ir prisijungus prie 
naujojo Žalgirio tunto. Į suei
gą atsilankė tuntininkas sktn. 
Pr. Karalius.

— Dr-vė, perėjusi į naująjį 
tuntą, taip pat persiorganizavo. 
Dabar dr-vėje yra 3 skautų 
vyčių būreliai.

— Mes nutarėme pasirodyti 
ypatingu drausmingumu, susi
klausymu ir aktyvumu.

Pr. E-tis.
KAUNO PILIES TUNTAS.

I kar. Juozapavičiaus dr-vė.
— III. 4 įvyko egzaminai į III 

pat. laipsnį. Egzaminavo vyr. 
sktn. M. Narbutas. Išlaikė 6 
skautai.

— III. 5 įvyko iškilminga dr- 
vės sueiga. Buvo paminėta drvės 
patrono kar. Juozapavičiaus 20 
metų mirties sukaktis.

— Šiuo metu dr-vėje vyksta 
tarpskiltinis konkursas. S.

m-ji jaun. skautų dr-vė.
II. 19 įvyko iškilminga dr-vės 

šventė, per kurią buvo įteikta 
dr-vei vėliava ir buvo skautų 
įžodis. Buvo suvaidinta dr-ko 
sukurtas veikalėlis „Indėnai“.

Utenos skautų-čių III.4 šventės dalyviai

PANEVĖŽIO SKAUČIŲ 
TUNTAS

— Padidėjo mūsų šeima. Vyr. 
skaučių Gražinos dr-vės 4 kan
didatės Šv. Kazimiero šventės 
išvakarėse davė vyr. skautės 
įžodį. Iš Kauno buvo atvažiavusi 
sktn. Barmienė. Po įžodžio buvo 
šeimyninė arbatėlė pas sesę 
dr. J. Stancevičiūtę.

— Lankėsi instruktorė. III.12 
buvo atvažiavusi sktn. Draskytė. 
Įvyko draugininkių — adjutan- 
čių ir skiltininkių — paskiltinin- 
kių sueigos. Tuja.

— Konkursas. Gražinos drau
govėje buvo paskelbtas konkur
sas.

— Bitutės vėl atgijo. III. 26 
darė iškylą II pat. laipsnio egza
minams. J. N.

— Koncertas. UI. 5. Mažei
kiuose skautės suruošė koncer
tą — paskaitą. Paskaitą skaitė

ROKIŠKIO RAJONAS

— Išvyks rajono vadas. Nuo 
III.l išvyko mūsų mylimas ra
jono vadas vyr. sktn. VI. Roz- 
manas; skautės-tai suruošė iš
leistuves. Atsisveikinimo žodį 
gimnazijos vardu tarė direkto
rius p. Janulionis, o skaučių-tų 
vardu atsisveikino tuntininkai: 
psktn. E. Liutvinaitė ir psktn. V.

UTENOS RAJONAS

Utena.
— Iškilmingas Sv. Kazimiero 

minėjimas. Sueigą pradėjo ra
jono vadas p. Motiejūnas - Vale
vičius. Skautų rėmėjas mok. 
Steikūnas skaitė paskaitą: „Šv. 
Kazimieras — dvasios galiūnas“.

TELŠIŲ RAJONAS

Rietavas.
Po ilgesnės pertraukos III. 26 

įvyko Maironio dr-vės įspūdin
gesnė sueiga. Trumpus, bet gra
žius, pašnekesius turėjo skltn. 
stud. E. Lenkovičius ir pskltn. 
Danyla. Su dideliu pasiryžimu 
ruošiamasi skautų vakarui, kad 
kuo didesnį gautų pelną; pelnas 
bus skirtas Ginklų Fondui ir 
Klaipėdos pabėgėliams šelpti.

Radavičius.

gimn. mokytojas A. Baranaus
kas. Koncerte dalyvavo kompo
zitorius pianistas VI. Jakubėnas, 
Mažeikių skaučių tunto skautė 
dain. G. Krukauskaitė ir Šiau
lių skautų tunto psktn. violon
čelistas P. Armonas. Publika 
liko koncertu labai patenkinta, 
nes koncertistai savo dalykus 
atliko puikiai. E. M.

Sabas. Be to, buvo įteikta ir 
dovanėlė.

— III. 4 šventę kartu šventė 
skaučių ir skautų tuntai, bet 
skaučių tuntui ta diena trigu
bai reikšminga: Šv. Kazimieras, 
atvyko vyr. vadijos instruktorė 
sktn. Draskytė ir „vaidilutės“ 
šventė savo 4 metų sukaktuves.

Į šį minėjimą atvyko gimn. 
direktorius J. Aleksa, seimo at
stovas agr. Jasutis, skautų rė
mėjai ir Utenos miesto visuo
menė.

— Organizuojama avio-mode- 
listų skautų draugovė.

vyr. skltn. M. N-nas.

Molėtai.
III. 19 progimnazijoje, vyr. 

skautei Toškūnienei vadovau
jant, įvyko skautų-čių sueiga, į 
kurią atvyko ir Utenos tunto 
tuntininkas sk. mok. V. Smo
lenskas. Brolis tuntininkas kal
bėjo apie skautų energiją, reli
gingumą ir jų reikalingumą. 
Skautai suvaidino globėjų dir. 
Toškūno ir vyr. skautės Toškū- 
nienės sugalvotą 3-jų veiksmų 
veikaliuką: „Biblioteką“, lenk
tyniavo mazgų rišime, žaidė įvai
rius žaidimus. M. Ms.
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Brolijos atstovas psktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko psktn. VL Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

soenfq rylą
Varpų skambėjimas Velykų šventą rytą 
Pažadins tave, mažyti, iš miego, 
Ir tu skubėsi su šypsena kūdikio lūpose
Pasveikinti Viešpatį Dievą.

O kiek tu ten rasi laimės ir džiaugsmo sielai, 
Kai kilni malda širdužėje virpės? 
Juk mintimi kilsi prie Dievo saulėtojo sosto. 
Velykos tau per amžius žydės.

J. Masiulis.

MALDOS GALYBĖ
Laivas „Kornelija“, būdamas jau toli nuo Ame

rikos pakraščių, buvo užkluptas smarkios audros, 
kuri tęsėsi net penkias dienas. Laivas buvo tokioje 
padėtyje, kad įgula nesitikėjo išsigelbėti. Tuo laiku, 
kai audra smarkiausiai siuto ir laivas buvo blaško
mas lyg sviedinys, susipynė didžiojo stiebo lynai ir 
juos reikėjo išnarplioti. Bet tokioj audroj įlipti į 
stiebą atrodė negalima. Vienok tai buvo gyvybės 
ar mirties klausimas. Šturmanas, truputį pagalvo
jęs, pasiuntė jungą aukštyn. Tai buvo jaunas, svei
kas jaunuolis, beveik trylikos metų, vienintelis sū
nus senos našlės, kuri savo numylėtąjį tik todėl iš
leido į pasaulį, kad ji pati pusbadžiu gyveno.

Jaunuolis, išgirdęs šturmano įsakymą, pasižiū
rėjo į stiebo viršūnę, paskui į putojančias, nuolat 
per denį besiritančias, bangas. Jis valandėlę svyra
vo, paskui taręs: „Aš greit grįšiu!“, pradingo kaju
tės duryse. Po minutės jis sugrįžo ir pradėjo vikriai 
lipti virvinėmis kopėčiomis aukštyn.

Žmogus, iš kurio apie šį atsitikimą sužinojau, 
stovėjo po stiebu, sekdamas vaikiną, kol jam apsi
suko galva. Tada jis kreipėsi į šturmaną: „Kodėl tu 
pasiuntei tąjį vaiką? Juk jis gyvas nebegrįš!“ — 

„Vyrai krenta, jaunuoliai išsilaiko, — atsakė štur
manas. — Gi šis karstosi kaip voverė!“

Pasakotojas vėl pasižiūrėjo, jaunuolis dar lipo 
aukštyn. Štai jau jis sėdi stiebo krepšyje, štai jau 
jis vėl kariasi. Audra siuto, ir stiebai vos nesiek
davo vandens. Bet jaunuolis laikėsi. Po ketvirčio 
valandos jau jis buvo nusileidęs. Ir nors jis buvo 
mirtinai nuvargęs, bet šypsojosi patenkintas. Visi 
dėkojo Dievui, nes ne vienam iš baimės vos beplakė 
širdis.

Pasakotojas, dar tą pačią dieną susitikęs ber
niuką, jį paklausė, ar jam nebuvę baisu. „Taip“, at
sakė jaunuolis. „Aš tą pastebėjau, — tarė pastara
sis. — Todėl tu buvai nuėjęs apie tai pagalvoti ka- 
jutėn?“ — „O, ne. Aš apie nieką negalvojau; aš 
norėjau tik pasimelsti. Aš sau sakiau: gyvas nesu
grįšiu, tad aš turiu pasimelsti. Ir man nebuvo baisu“.

Tada pastarasis vėl jį paklausė, kur jis išmokęs 
melstis. „Namie, — atsakė jaunuolis, — mane iš
mokė melstis motina. Man išeinant į jūrą ji man pa
sakė, kad aš niekuomet neturiu apleisti maldos, tuo
met ir Dievas mane saugos ir todėl aš visuomet mel
džiuos“. Iš vokiečių kalbos išvertė

Alytiškis.

Narvelyje tupėjo mažas paukštelis 
ir išsiilgęs žiūrėjo į saulės šviesą. Tai 
buvo paukštelis dainininkas, ir tai bu
vo kultūringame krašte — bent to
kiame, kuris didžiavosi esąs kultūrin
gas.

Mėlynoje tolumoje mėlynavo miš
kas ir kalneliai. — Už kalnų yra pie-

Didysis akimirksnis
tūs, — galvojo paukštelis. — Aš tiktai 
vieną kartą skridau tuo keliu. Tiktai 
vieną kartą.

Tolimi kalnai atrodė jam visai ar

timi. Jo ilgesys patraukė juos visai 
arti prieš narvelio' grotus.

— Ji čia pat, — tarė paukštelis, — 
tiktai grotai trukdo. O, jei durys atsi
darytų — tik vieną vienintelį kartą. 
Tada ateitų didysis akimirksnis, ir, su
plasnojęs sparnais, būčiau už mėlynų 
kalnų.
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Gervės traukė į pietus. Rudens 
ore paukštelis aiškiai girdėjo jų vilio
jantį šūkį — šūkį į pietus.

Jie išnyko už mėlynų kalnų.
Mažasis paukštelis daužėsi į nar

velio grotus. Žiema atėjo, ir mažasis 
paukštelis nurimo. Snigo, ir mėlynieji 
kalnai pražilo. Kelią į pietus dengė 
šaltis ir rūkas.

Praėjo daug žiemų ir vasarų. Pra
ėjo daug metų. Kalnai keitė savo 
spalvą, paukščiai skrido į svetimus 
kraštus ir grįžo. Paukštelis narvelyje 
laukė didžiojo akimirksnio.

Atėjo skaisti, saulėta rudens diena. 
Ir štai! narvelio durys buvo atdaros. 
Kažkas pamiršo^ jas uždaryti. Tyčia 
žmonės to niekad nedaro.

Didysis akimirksnis atėjo! Paukš
telis drebėjo iš džiaugsmo ir susijau
dinimo. Atsargiai ir bailiai jis išspru
ko ir nuskrido į artimiausią medį. Vis
kas aplinkui vargino jį. Jis nebebuvo 
papratęs prie tokios aplinkumos.

Mėlynoje tolumoje mėlynavo kal
nai. Bet jie dabar atrodė tolimi. Per 
tolimi sparneliams, kurie ilgus metus 
kalėjo už grotų. Bet buvo nuspręsta! 
Didysis akimirksnis atėjo!

Paukštelis įsidrąsino ir išplėtė savo 
sparnus iš visų jėgų — kad nuskristų 
į pietus, už mėlynųjų kalnų. Bet jis 
tenuskrido iki gretimos šakelės. Gal 
jo sparnai sumenko per ilgus metus, 
gal, kažkas kita jame sumenko. Bet 
kas? Jis pats nežinojo. Mėlynieji 
kalnai buvo tolimi, per tolimi jam.

Tada jis tyliai grįžo į narvelį.
Gervės traukė į pietus. Rudens 

ore paukštelis aiškiai girdėjo jų vilio
jantį šūkį — šūkį į pietus.

Jie išnyko už mėlynųj’d kalnų.
Bet paukštelis nuleido savo galvu

tę ir paslėpė ją po sparnu.
Didysis akimirksnis praėjo.

Seneli, mano margučiai saulėmis tviskės, tokių margučių niekas neturės.

NAKTIS
Kai virto naktis, 

audra siautė įžūliai, 

mudu žengėme vis, 

du skautai atkakliai...

Tikrovėj ta kelionė nebuvo ypatin
ga. Vis dėlto nežinau kodėl, toji ke
lionė liko taip atmintina. Iki šiol ne
užmirštu anos nakties.

Buvo tai niūri ankstybos dar vasa
ros naktis, kada audros sūkuriuose mi
šo dangus su žeme.

Kai mudu, aš ir jaunesnis už mane 
draugas, apleidę vienišą sodybą, įžen
gėme į platųjį vieškelį, tamsi naktis 
buvo dar toli, toli už kalnų. Tebuvo 
tik žavi pavakarė. Gęstanti saulė tik 
pliekė žaras virš stūksančių miškų.

Mudviem beskubant vieškeliu, ėmė 
temti. Žaros vijosi mieguos nuklim- 
pusią saulutę, gęste gęso, o vakaruo
se, horizonto platybėje kyštelėjo keis
ti debesiukai. Iš kur jie? Kodėl? To 
mudu nežinojome.

Aplink laukuose ir pievose buvo 
ramu: nė vėsinantis vakaro vėjelis ne
kilo.

Buvo keista rimtis, nepaprasta va
karo tyla. Varpos ir tos nelenkė gal
vų, tik žėrėjo, rasa apsidengusios. Ne
suprasdami šios tylos, mudu drąsiai 
nukrypome į reikiamą kelią, kur ėjo 
giliu mišku ir buvo nutolęs nuo so
dybų.

Sunkios kuprinės jau trečia diena 
vargina mūsų jaunas nugaras, o tos 
linkte linko.

Ėjome ir ėjome, nebeskaičiuodami 
nei žingsnių, nei pakelės medžių. Štai 

miškas kiek praretėjo. Priėjome vie
tą, kur kelias bėgo pakalnėn. Pasku
tinį kartą grįžtelėjome atgal į pradin
gusias sodybas, nes be ryto naujų ne
sitikėjome rasti, nors buvome pasiryžę 
šią kiaurą naktį keliauti. Dabai’ aš 
pastebėjau, kad dangaus žydruma 
nyksta, kad tvenkiasi visu platumu 
tamsūs debesys. Tik dabar supratau, 
ką reiškė tas ramumas. Tai buvo tyla 
prieš audrą.

. Jau buvo sutemę. Miškas ir pel
kių klampynės radosi niūrios, net bai
sokos. Visa apgaubė paslaptis.

Kartą, kitą suklykė pelėda. Mu
dviejų kūnais nuėjo šiurpuliai: paju
tome mažą baimę, tat ėjome dairyda
miesi.

— Bulu - bulūū! — kad pradės 
rėkti pelkėse baublys.

Gal ilgai būtų trukusi baimė, jei 
ne švelnus lakštingalos balsas. Jos 
suokimas mus suramino ir mudu atga
vome senąją drąsą.

Ėjome greitai, vildamiesi, kad gal 
tuoj baigsis tas nelemtas miškas, tos 
pelkės. Bet kur tau?

Naktis.
Minutei, kitai iš po debesų išlindo 

persigandęs, išblyškęs mėnulis. Jis 
kažką juto.

Sužibo tamsių debesų kraštai. Iš
vydome storus jų klodus. Vėjo grei
tumu jie skrido žemai. Bus audrai

Audra ėjo pasislėpusi po tamsiuoju 
nakties šydu. Pamažėli visa supo tvan
ki banga.

Staiga kilo vėjas ir užgriuvo ūmi 
audra, o mudu vis žengėme vieniši, 
nakties ir audros persekiojami.

Lietus pliupo. Žaibai nesiliovė be- 
sišvaistę padangėse. Griausmai, vėjo 
kaukesys apkurtino mus, ir mudu, no
rėdami susikalbėti, šaukėme visa gerk
le.

Pažastyse ir nugaroj šlapia. Kar
tais šalta srovelė nutekėdavo kūnu ir 
pripildydavo vandeniu batus. Sulyta 
kuprinė buvo tokia sunki. Diržai ver
žė ir lipo prie kūno.

Staiga tvikstelėjo čia pat prieš 
mus akinanti šviesa. Išgąsdinti abu 
šūktelėjome. Plyšo perkūnas virš mū
sų galvų ir mėlynas žaibas sulindo į 
medį.

Išsigandę bėgome. Nejutome nie
ko. Staiga sustojome. Tolumoj tarp 
medžių mirksėjo žiburėlis. Gerą ki
lometrą dar nuėję, priėjome mažą 
trobelę, kuri stovėjo netoli kelio.

Tylutėliai pabarbenome į duris. Jos 
atsivėrė ir menkutės žibalinės lempos 
šviesoje pasirodė senelis, ir priėmė 
mudu nakvynėn.

Audra dar ilgai siautė, bet mud
viem jau nebaisu buvo.

Vyt. Apanavičius.
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Skautų kantrumas
(Apysakaitė).

Jau nuo pirmos gegužės mėnesio die
nos atšilo oras. Pavasaris kasdieną vis 
naujais drabužiais puošė laukus ir pievas. 
Soduose kaip varškės pribarstė baltų ir 
rausvų žiedų. Pro žiemos sniego prispaus
tą pernykščių žolelių plutą prasiskverbę 
jaunutės, švelniai žalios spalvos, naujos 
žolelės dabino sodo vejeles. Miškuose ir 
tarp medžių pro spyglių ir sukritusių la
pų dangą tyso ilgos pilkai žalios žolės. 
Visa gamta kėlėsi darbui.

Po didele egle pūpsojo aukštas skruz
dėlynas. Iš tolo ten nesimatė jokio gyvy
bės ženklo, bet priėjus arčiau, galėjai ma
tyti, kad tai didžiausio darbo įkarščio esa
ma: skruzdėlytės vienos tempė ilgą šapą, 
kitos sausą žolelę; vienos bėgo į skruzdė
lyną, kitos iš jo, bet visos vieno tikslo 
siekdamos. O tikslas aiškus: kurti ir stip
rinti savo miestą ir didinti savo galybę, 
be jokių vaidų, didžiausiame susiklausy
me, vienos kitoms padėdamos.

---- **------

Vieną gražią dieną, o tai buvo prieš 
pat Sekmines, skruzdėlytės pamatė, kad 
miške, netoli jų tako, vaikšto kažin koks 
žmogus. Apnuoginti jo keliai ir iki alkū
nių nuogos rankos išskyrė jį iš kitų iki 
tol jų matytų žmonių.

— Nepatinka man tas dvikojis padaras,
— pasakė viena skruzdėlytė kitai. — Ko 
jis čia dabar bastosi, ko jam čia mūsų 
karalystėje reikia?

— Bet palauk, sesyt, neskubėk apie jį 
taip greitai spręsti! Gal jis ne toks, kaip 
kiti? — atsakė antroji.

— Visi jie vienodi, tie dvikojai. Jie čia 
tik ir ateina, kad mums kenktų. Tai tikri 
beširdžiai. Jiems, matyt, nė galvoje mū
sų darbas. Pažįstu juos.

— Štai, žiūrėk, jis jau ateina prie mū
sų pilies.

— Matai, ar aš tau nesakiau? Ir jis 
nori mums bloga padaryti. Bėkim grei
čiausiai į pilį: reikia pranešti, kad pavo
jus artėja, — pasakė pirmoji.

— Gerai. Tu bėk, o aš eisiu priešais jį 
sutikti, — pareiškė antroji skruzdėlytė.

— Ar tau galvoje negera, ar gal gy
vybė nebrangi, kad nori kišti savo galvą 
stačiai į pavojų? Juk tas dvikojis tave 
sutraiškys!

— Nežinau, kodėl, bet man jis atrodo 
kitoks. Eisiu priešais ir sutikusi užlipsiu 
jam ant pliko kelio. O jei jis norės ką 
nors blogo jums pilyje daryti, atkeršysiu 
aš viena už jus visas.

— Bet juk tu tuomet žūsi, — jau bėg
dama pasakė pirmoji skruzdėlytė.

— Ką reiškia mano vienos mirtis prieš 
jūsų visų labą. Už visas mirti yra kilnu 
ir garbinga. Kad ir žūsiu, bet jį skaudžiai 
nubausiu: aš jį savo rūkštimi nuplikysiu!
— jau garsiai šūktelėjo antroji skruzdė
lytė, nežiūrėdama į tai, ar pirmoji dar 
girdi jos žodžius.

Antroji skruzdėlytė dabar nieko negal
vojo: ji tik bėgo, skubėjo į tą pusę, iš 
kurios ėjo žmogus. Mirti ji nebijojo. Ji 
žinojo, kad už ją visos skruzdėlyno skruz
dėlytės taip pat yra pasiryžusios aukotis.

O žmogus tas ėjo neskubėdamas. Paeis, 
paeis kiek, paskui pastovi valandėlę, kar
tais kelis žingsnius atgal sugrįžta. Priėjęs 
eglynėlį tankų, apeina aplinkui, kažin ką 
sau po nosimi pamurma. Savo keista dvi
šaka lazda kartais pamatuoja žemę ir vėl 
eina.

Skruzdėlytė buvo jau netoli to žmo
gaus. Ji išgirdo, kaip jis pasakė:

Tai ne gandrai, ne žvirbliukai, 
bet linksmieji mūs skautukai.

SIcčLUtOA

Skautas yra sąžiningas, 
Blaivus, doras ir protingas, 
Riteriškas, mandagus, 
Linksmo būdo ir šnekus.

Jei jis davė žodį kam, 
Gėda neišpildžius jam.
Ar nelaimėj, ar varguos — 
Jis kiekvieną tuoj paguos.

Skautas daro visiems gerą, 
Užtat jojo nieks nebara. 
Apie blogą jis nemano, 
Pagal įstatus gyvena.

Br. Paškevičius.

— Tik kažin ar čia gyvačių kartais 
nėra? Vieta čia tokia, kur tos piktosios 
gali veistis.

— Na, tikrai keistas šis žmogus. Ir 
kam jam tos gyvatės parūpo? Matyt, jis 
dar nepastebėjo mūsų pilies. O gal jis 
nežino, kad kur mes apsigyvename, gy
vatės ten nesilanko, — kalbėjo pati sau 
skruzdėlytė, jau visai prisiartinusi prie to 
žmogaus kojos, kuris dabar stovėjo nuga
ra į skruzdėlyną.

Skruzdėlytė atsargiai užlipo jam ant 
kojos, bet prie jo pliko kelio nesiskubino, 
norėdama patirti, ką tas žmogus mano to
liau daryti. Tuo tarpu žmogus atsigręžė 
ir, pamatęs didžiulį skruzdėlyną, tarė:

— O, štai skruzdėlynas! Vadinas, gy
vačių čia nėra.

— Palauk tu, blogas žmogau! — sušu
ko skruzdėlytė, pasiryžusi mirti už visą 
skruzdėlyną. — Nepavyks tau mūsų pilis 
išardyti! Aš tave taip nuplikysiu, kad tu 
nepasiekęs jos, bėgsi atgal.

Taip pasakiusi, skruzdėlytė greitai už
lipo žmogui ant nuogo kelio ir jau ruo
šėsi rūkštimi nuplikyti, bet žmogus pa
stebėjo ją ir tarė:

— O tu, mažas vabalėli, ko tu taip toli 
nuo skruzdėlyno nuklydai? Grįžk, darbi- 
ninkėle, atgal į savo pilį!

Ir, paėmęs skruzdėlytę, panešėjo ją ar
čiau skruzdėlyno ir paleido. Paskui dar 
pridūrė:

— Būk rami, mažyte, aš nei tau, nei 
tavo skruzdėlynui nieko blogo nemanau 
daryti: aš esu skautas.

Paleista skruzdėlytė greitai nubėgo į 
savo pilį. Ten visas skruzdėlytes rado di
džiausiame išgąstyje. Pamačiusios ją grį
žusią, visos puolė klausinėti, kaip ji gyva 
išlikusi. O ši visa ir papasakojo. Paskui 
dar pridūrė:

— Aš ir pirma sakiau, kad jis ne toks, 
kaip visi dvikojai: jis yra skautas. Be to, 
nepaprasto kantrumo žmogus. Aš jo kan
trumą išmėginau.

— Sakyk, kaip! — šaukė visos skruz
dėlytės.

— Kai jis norėjo mane paimti, aš py
liau jam rūkšties. Kiti jo vietoj būtų ma
ne užmušę ir pykę, o jis nė ai nepasakė.

----- **-----

Tas skruzdėlyčių pavadintas dvikoju 
padaru buvo tai N. jaunųjų skautų drau
govės draugininkas. Savo draugovei jis 
buvo numatęs per Sekmines naktinę iš
kylą, todėl dabar vaikščiojo po mišką, ieš
kodamas patogios tai iškylai vietos.

----- **-----

— Klausyk, brolau! — pavasario vėjas 
kreipėsi į pavasario lietų.

— O ką pasakysi? — paklausė lietus.
— Rytoj Sekminės. N. draugovės skau

tai nutarė miške iškylauti. Siūlau išmė
ginti jų kantrumą. Sutinki?

— Gerai, — atsakė lietus.
Šeštadienį prieš Sekmines miške, ne

toli didžiojo skruzdėlyno, kaip grybai iš
dygo kelios baltos palapinės. Rytojaus 
dieną patekėjusi saulė tuoj įlindo į de
besį, bet miške vaikščiojo daug žmonių: 
lietaus jie, matyt, nesitikėjo. Tačiau lie
tus ir vėjas ruošė jiems nelauktą staig
meną.

Prieš pietus vėjas, nulėkęs į pamarį, 
greitai atginė juodų debesų būrį ir juos 
praplėšęs paleido lietų. Lietaus užklupti 
miške vaikščioję žmonės ieškojo prieglau
dos pas skautus. Skautai visus patalpino 
palapinėse, o patys nusivalkstę vaikščio
jo vienais maudymosi drabužiais.

— Matai, kad vienas nieko negaliu pa
daryti ir niekaip negaliu skautų išvesti iš 
kantrybės! Padėk man, — kreipėsi lietus 
į vėją. — Aš dideliais lašais kapoju jų 
nuogus kūnus, o jie ne tik nepyksta, dargi 
dainuoja sau. Norėdamas juos išvesti iš 
kantrybės, aš pats jos jau netekau.

Tuomet atūžė vėjas ir ėmė siausti tarp 
palapinių. Bet skautai taip pat nepyko, 
tik švilpiniuodami giliau į žemę sukalė 
kuolelius, ir vėjas nieko nepešęs nulėkė.

Ir taip nei skruzdėlytei, nei pavasario 
lietui, nei vėjui nepavyko skautai išvesti 
iš kantrybės. S .... s.
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XX. „ŠALTEKŠNOS SŪNUS“ 
(Panemunėlyje).

1. Sutikus svetimšalį, reikia būti man
dagiam, nes jis pagal tave sprendžia apie 
visą tautą.

2. Mylėti savo gimtąją kalbą už viską 
labiausiai.

3. Mylėti gamtą, jos grožio nenaikinti, 
bet gražinti ją.

4. Būti punktualiu užsiėmimuose, nie
kuomet nesivėluoti.

5. Negadinti svetimo turto; jį reikia 
įvertinti kaip savo.

6. Kiekvieną dieną kontroliuoti savo 
elgesį gatvėje, pamokose, svečiuose ir 
kitur.

7. Savo pareigose būti sąžiningu, nuo
lankiu, besišypsančiu, bet kartais ir am
bicingu. t

8. Reikia gerbti vadus; jie auklėja ir 
moko mus.-

9. Visuomet rytais ir vakarais sukal
bėti skautišką maldą.

XXE „PEMPĖ PLIURIS“ (Biržuose).
1. Skelbk kovą kortavimui ir girtavi

mui.
2. Aprišk žiemą obelaites, kad zuikiai 

nenugriaužtų.
3. Zuikiams žiemą dobilų pabarstyk, 

kad bado nekęstų.
4. Visų metų Sk. Aido numerius įrišk.
5. Laikyk visus Bažnyčios įsakymus.
6. Rytais ir vakarais poterius sukalbėk.
7. Į klausimus atsakyk ramiai, nesi- 

krapštydamas ir nesidairydamas.
8. Surink* keletą porų senų batų, su

lopyk ir aukok žiemos pagalbai.
9. Pakelėje nulinkusį medelį pririšk.
10. Uoliai lankyk sueigas.
11. Įsigyk ir skaityk skautišką litera

tūrą.
12. Svariai laikyk savo laikraštį Sk. 

Aidą.
13. Kol mama miega, anksti rytą atsi

kelk, užkurk ugnį ir užkaisk arbatėlę.
14. Remk Lietuvos aviaciją.

XXn. „LAUKINĖ ROŽYTĖ“ (Kaime).
1. Išplatinti kuo daugiausiai skautiškos 

literatūros. Pvz.: Viena Ukmergės skautė 
surinko 76 prenumeratas. Ar tai ne pa
vyzdys visoms sesėms skautėms?

2. Išrašyti neturtingam skautui-ei 
„Skautų Aidą“. Pvz.: Mūsų skiltyje yra 
neturtinga skautė. Jos viena draugė, 
atsisakiusi porą kartų nuo kino, užpre
numeravo jai „Skautų Aidą“.

3. Stengtis įtraukti į skautų organiza
ciją savo draugus-es. Pvz.: Onutė buvo 
labai netvarkinga, bet, patekusi į skau
čių organizaciją, susitvarkė ir tapo pa
vyzdinga skaute.

4. Stovykloje pabudėti už tą sesę - bro
lį, kuris-i negali. Pvz.: Stovykloje mano 
draugė buvo susižeidusi koją, tai aš už 
ją ir už save tą naktį budėjau.

5. Stovyklose ir be draugininkų-kių 

raginimo padėti visuose įrengimo darbuo
se. Pvz.: Viena maža sesė taip su noru 
dirbdavo stovykloje, kad stovyklos ■virši
ninkė nesigailėdavo jai pagyrimų.

6. Nesitolinti nuo nelaimės ištikto žmo
gaus, bet stengtis jam padėti. Pvz.: Jo
nuko šeimoje įvyko materialinės būklės 
nusmukimas, buvę draugai apleido Jonu
ką. Vincukas užjautė jį, dalindavosi su 
juo savo priešpiečiais, atsisakydavo nuo 
visų nebūtinų daiktų ir tuos pinigus ati
duodavo Jonukui.

7-. Norintiems, duoti pasiskaityti savo 
turimas knygeles. Pvz.: Marytė duodavo 
skaityti savo knygas tarnaitei. Nors to
kiu būdu ji padėjo vargšei merginai su
prasti gyvenimą ir lavintis.

8. Iškritusį iš lizdelio paukštelį įkelti 
vėl lizdelin. Pvz.: Kartą, vasarodama kai
me, radau iškritusį iš lizdelio paukštelį. 
Lizdelis buvo gan aukštai, tai aš papra
šiau savo broliuko, kad jis, įlipęs medin, 
įdėtų paukštelį lizdelin.

9. Savo santaupomis sušelpti vargšą. 
Pvz.: Kartą sutikau seną pavargėlę. Aš 
jai atidaviau 20 eentų, už kuriuos turė
jau važiuoti į sueigą.- Dabar ėjau pėsčia, 

bet su linksma nuotaika, kad padėjau tai 
vargšei senutei

10. Slaugyti sužeistą gyvulėlį. Pvz.: 
Vienos mano draugės, Janės, šuneliui 
kažkas peršovė koją. Janutė buvo skau
tė. Ji apiplovė šunelio žaizdą, aprišo ir 
slaugė jį visą savaitę, kol pasveiko. Pa
sveikęs šunelis taip prisirišo prie Janu- 
tės, tartum, norėdamas jai atsidėkoti už 
padarytą gerą.

1L Saugoti mažus paukštelius nuo 
piktadarių žmonių ir gyvulių (kačių, šu
nų). Pvz.: Kaime yra gan daug išdykusių 
vaikų (paukštvanagių). Mudu su broliu, 
norėdami apginti lizdelius nuo tų padau
žų, užmaskavome žemiau esančius lizde-, 
liūs taip, kad vaikai jų nepastebėtų ir 
negalėtų prie jų prieiti.

12. Atiduoti išaugtus drabužėlius ne
turtingiems vaikams. Pvz.: Kiekvieną 
didesnę šventę mūsų skiltis surenka visus 
nereikalingus rūbelius, sutaiso, išplauna 
ir visos drauge nunešame juos vienai ne
turtingai šeimai. Ir kaip mes tuomet jau
čiamės laimingos, kai tie vargšai su aša
romis dėkoja mums už tuos daiktus, kurie 
mums jau nereikalingi buvo.
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i^Ę^^LEnTYnĖLĖ -g
Kun. Dutil, MIŠIOS IR GYVENIMAS. 

Vertė kun. K. Zajančkauskas. MIC. Išlei
do Marijanai, 1939 m. 42 psl. Kaina 50 et.

Kun St. Raila, MODERNIOJI KATA
LIKĖ Bažnyčioje ir gyvenime. Lietuvių 
kat. mot. dr-jos leidinys, 1938 m. 134 psl. 
Kaina Lt 2,—. Nors ši gera knyga savo 
pavadinimu skirta moterims, bet ji savo 
turiniu tinka visiems katalikams. Skautės 
ir skautai ja galės patogiai naudotis.

Kun. Sabaliauskas, S. S., SVARBIAU
SIAS UŽDAVINYS. Pavasario knygyno 
leidinys, 1939 m. 96 psl. Kaina (nepažy
mėta) 50 et.

K. Zajančkauskas, NUO PIEMENĖLIO 
IKI ARKIVYSKUPO. Arkivyskupo Jur
gio Matulevičiaus biografija. Išleido Ma
rijonai, 1939 m. 110 psl. Kaina Lt 1,—.

Kun. V. Švelnys, DYKUMŲ APAŠ
TALAS Karolis de Foucauld. Išleido Ma
rijonai, 1939 m. 49 psl. Kaina 60 et.

Kun. A. Sabaliauskas. S. S., TŪKS
TANČIO PASLAPČIŲ ŠALYJE (Fakirų 
žemėje). Lietuvio misijonieriaus įspū
džių, darbo ir pergyvenimų užrašai In
dijoje. Šv. Kazimiero dr-jos leidinys, 
1939 m. 261 psl. Kaina Lt 2,—.

Kan. P. Dogelis, UŽ BOČIŲ ŽEMŲ IR 
TIKYBĄ. Pavasarininkijos istorijos bruo
žai. Skirta dr. J. Leimonui pagerbti. Iš
leido Pavasario s-gos vyr. valdyba, 1939 m. 
96 psl. Kaina 50 et.

Petr. Kondratas, VAIKAI VAIDINTO
JAI. Du plastiški vaidinimai vaikų teatrui. 
Išleido Marijonai, 1939 m. 32 psl. Kaina 
50 et.

Maurikis Jokay, AKMENINĖ ŠIR
DIS. Apysaka. II t. Iš lenkiško vertimo 
vertė Alb. Andrulionis. Sv. Kazimiero

Kainadr-jos leidinys, 1939 m.
Lt 2,—.

Šatrijos Raganos (M. Pečkauskaitės) 
RAŠTAI. VII t. Redagavo Juozas Tarvy
das. Šv. Kazimiero dr-jos leidinys, 1939 
m. 282 psl. Kaina Lt 3,50.

J. Lazauskas, Tarptautinės ESPERAN
TO KALBOS VADOVĖLIS su žodynėliu. 
Išleido autorius (Ukmergė, Tvenkinių g. 
11). 1938 m. 112 psl. Kaina Lt 1,—.

Liudas Dovydėnas, JAUJOS PASA
KOS. II d. Išleido Spaudos Fondas, 112 psl. 
Kaina Lt 2,—.

L Ilf. ir E. Petrov, VIENAAUKŠTĖ 
AMERIKA. II d. Vertė M. Meškauskienė. 
Išleido Spaudos Fondas, 1939 m. 326 psl. 
Kaina Lt 3,50.

Gustave Flaubert, SALAMBO. Roma
nas. Iš prancūzų k. vertė J. D. Išleido 
Spaudos Fondas, 1939 m. Literatūros 
Panteonas nr. 27. 429 psl. Kaina Lt 4,—.

BROLIAI BUVUSIEJI KLAIPĖDIEČIAI.
Prašau kiek galint skubiau pranešti šių 

klaipėdiečių skautų adresus: I-mos jaun. 
sk. dr-vės dr-ko skltn. A. Gavelio ir 
m-čios H. Montės dr-vės dr-ko skltn. 
M. Kali bato.

Paminėtieji arba žinantieji jų dabarti
nius adresus prašomi rašyti šiuo adresu: 
R. Bobelis, Palanga, Gimnazijos g. 13 nr.

KAUNO SKAUČIŲ „JŪRATĖS“ D-VEI.
širdingai dėkoju už surinktus ir pa

dovanotus Aklųjų Institutui įvairius ka
rolius. Šis jūsų geras, gražus darbelis ir 
auka duos progos ne vienam aklam, švie
sos nematančiam, vaikeliui, karolius be- 
rūšiuojant, lavinti savo lietimo pojūtį. O 

• tuos pačius karolius varstydami, išmoks 
jie gražių krepšelių padaryti. Bus ir nau
dos ir džiaugsmo.

Jums gi, mielos sesės, ta proga linkiu 
sėkmingai mokytis ir tobulėti.

Psktn. V. Genytė-Šmaižienė, 
Aklųjų instituto mokytoja.

Velykų dovanos
Skautų Aidas,
Skautybė Berniukams,
Skautybė Mergaitėms

• SKAUTŲ AIDO BENDRADARBIAI. 
Sk. Aido 6 nr., be redakcijos narių ir sky
rių vedėjų, bendradarbiai: vyr. sktn. V. 
Čepas, sktn. M. Martinaitis, sktn. J. Kir
lys, dail. B. Macutkevičius, sktn. Janavi
čius, sktn. G. Motuzaitė, psktn. M. Bra
zauskas, Vyt. Tamulaitis, psktn. J. Dai- 
nauskas, komp. V. Kuprys-Kuprevičius, 
psktn. O. Saulaitienė, Ed. Misevičius, 
stud. G. Juškėnas, psktn. I. Fridmanaitė, 
vyr. valt. St. Vasiliauskas, skltn. P. Bra
zauskas, K. Aukštuolis, J. Miežlaiškis, 
skltn. K. Vilsonas, pskltn. E. Jefremovas, 
vyr. skltn. P. Stašionis, J. Masiulis, E. 
Genrikas, A. Rinkevičiūtė, V. Motuzaitė, 
J. Galūzas, M. Zaikauskas, V. Stočkus, V. 
Navickas, J. Dambrauskas, K. Mickevi
čiūtė, A. Čekis, V. Jurgutytė, R. Cepkaus-
kas, A. Bilevičius, P. Dzendoletas, skltn.

Linksmas kampelis
— Ar matai tą žmogų? Jis atkeliavo į 

mūsų miestą basomis kojomis, o dabar 
jis turi milijoną.

— Apie žmogų su milijonu kojų tikrai 
dar nebuvau girdėjęs.

❖ *
Ponas Gudas: — Ar galėtumėte man 

pasakyti, kiek mokėjote už šį automobilį?
Ponas Bunza: — Taip. Aš už jį dar 

nieko nemokėjau.
* *

Ūkininkas Jodelė: — Alio, ką darai 
mano vyšnioje?

Berniukas medyje: — Darau kaip pa
rašyta lentelėje: „Pievos nemindžioti“.

* *
— Ar žuvys kanda?
— Taip, tik jos kanda viena kitą, — 

atsako nuvargęs meškeriotojas;
* *

Pionieriški pirmosios pagalbos tiekėjai.

ar»pe/io
P. E. Stempožeckas, A. Kašuba, K. Na
vickas ir k.
• Br. F. Kaunackiui. Dvi būrelio iškylos 
fotografijas, kurias atsiuntei Sk. Aidui, 
perdavėme brolijos vadijos kronikos al
bumui, nes laikraštin dėti netiko.
• Nežinomajam E. P. ar E. V. 3 karika
tūros per silpnos, šį kartą nenaudosime. 
Be to, nėra adreso ir autoriaus parašo.
• Skltn. A. Baltrūnui. Straipsnelį dėsime. 
Redakcijai rankraščius reikia rašyti vie
noje lapo pusėje.
• Br. R. Bobeliui. Už tokį skelbimą mo
kėti nereikia.
• Br. Ad. Dorinui. Eilėraščius dėsime.
• „Laukinei Rožytei“ Kaune (Gerųjų dar
belių sumanymų konkurso dalyvei). Tams
ta pamiršai parašyti savo pavardę.

H(&
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