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Paskiro Nr. kaina 30 et.

• SKAUTŲ AIDAS-------------
Lietuvos skautų ir skaučių laikraštis Oficialus Lietuvos Skautų Sąjungos organas

Redaktorius vyr. sktn. Antanas Sau I a i t i ■ Redakcijos ir administracijos adresas: KAUNAS,
Leidėjas Lietuva* Skautų Sąjunga * Nepriklausomybė* aikštė 4, telefoną* 2 65 34

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

Prenumeratos kaina metam* i
Lietuvoje i Jaunesniesiems skautams-ėms — 2,75 Lt; skautams-ėms — 4 Lt; neskautams — 5 Lt. Užsienyje: (Išskyrus Latviją Ir Estiją, kur taikomas vidaus tarifas) dvigubai. 
Skelbimą kaina pagal susitarimą o skelbimų turinj redakcija neatsako e Užuojautos 5 Lt, padėkos — 3 Lt.; spausdinamos ten, kur redakcijai patogiau.
Rankraščiu*, piešinius, nuotrauka* siųsti redakcijos vardu. Rankraščiai trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra; nesunaudoti nesaugomi; grąžinami, Jei atsiunčiama 

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

Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d. Šiauliuose. Eina du sykiu per mėnesį: 10 ir 25 d. d.
“ 1939 (XVU) metai. Gegužės mėn. 25 d.10 (226) Nr.

4 OFICIAI-INtS ŽINIOS ► Pasaulio skautų šeimoje
IS SESERIJOS VADĖS ĮSAKYMŲ.

* V.3. Nr, 14 — § 1: „1937 m. gruodžio mėn. 21 dienos įsa- 
' - kymu nr. 41 Skaučių Seserijos 1938 m. Tautinei Jubiliejinei Sto

vyklai vadovauti paskirtą vadi ją iš tų pareigų atleidžiu“.
§ 2: „1938 m. Tautinės Jubiliejinės Stovyklos vadovybei 

už stropiai atliktą didelį skautišką ir tautinį darbą nuoširdžiai 
dėkoju“. ' x

* V.4. Nr. 15 — § 1: Vilkaviškio skaučių tunto tuntininkė 
-sktn. E. Zitkiūtė, jai pačiai prašant, iš tuntininkės pareigų at
leista ir už stropų tų pareigų ėjimą jai skautiškai padėkota.

§ 2: Vilkaviškio skaučių tunto tuntininkės pareigoms eiti 
paskirta sktn. V, Sataitė.

§ 3: Laikinai ėjusi Vilkaviškio skaučių tunto tuntininkės 
pareigas psktn. I. Silingienė, jai pačiai prašant, iš tų pareigų 
atleista.

* V.4. Nr. 16 — § 1: Pedagoginio Instituto skautiškų stu
dijų draugovės vadė paskautininkė EI. Ėskytė, jai pačiai prašant, 
iš pareigų atleista ir už darbą jai skautiškai padėkota.

§ 2: Pedagoginio Instituto skautiškų studijų draugovės 
vadės pareigoms eiti paskirta vyr. skltn. D. Dackevičiūtė.

IS BROLIJOS VADO ĮSAKYMŲ.

* V.5. Nr. 22 — § 1: Marijampolės skautų tunto tuntininku 
pavaduotojas sktn. L. Klemas, jam prašant, iš eitų pareigų at
leistas, ir už eitas pareigas jam pareikšta skautiška padėka.

§ 2: Marijampolės skautų tunto tuntininko padėjėju pa
tvirtintas sktn. Itn. Pr. Nedzinskas.

* V. 10. Nr. 23 — § 1: patvirtintas vyriausios brolijos va- 
dijos jūrų skautų skyriaus bendradarbis psktn. J. Luckas — 
skyriaus reikalų vedėju.

§ 2: patvirtinti vyriausios brolijos vadijos skautų skyriaus 
bendradarbiai: 1. psktn. St. Volungė — skyriaus vedėjo padė
jėju, 2. psktn. J. Gimbutas — bendradarbiu, 3. vyr. skltn. M. 
Manomaitis — bendradarbiu. .

* V.ll. Nr. 24 — § 1: naujai įsteigtos Prienų skautų vieti- 
ninkijos vietininku paskirtas sktn. B. Bučinskas.

§ 2: prie Prienų skautų vietininkijos priskirti visi Prienų 
gimnazijos ir pradžios mokyklos skautų, vienetai ir Mačiuliškių 
pradžios mokyklos jaunesniųjų skautų būrelis.

* V.13. Nr. 25 — laikinai Kauno skautų Pilies tunto tunti- 
ninku -nuo š. nu IV.l .paskirtas .vyr. jsktn. Ant. Saulaitis..

NAUJAS PIEŠINIO SPALVAVIMO KONKURSAS 
w • • • Šio Sk. Aido numerio 267 psl. dedamas naujas piešinys ir 

skelbiamas naujas konkursas jam nuspalvinti. Konkurso sąlygos 
yra 267 psl. . ,

Vasarai įsigykite šias labai naudingas knygas:

— SKAUTYBĖ BERNIUKAMS,
— SKAUTYBĖ MERGAITĖMS,
— KAIP STOVYKLAUTI,
— SKILTININKŲ VADOVĖMS.

Brazilijos lietuviai skautai atšventė savo gyvavimo penkmeti.
Šių metų kovo mėn. 5 d. suėjo penkeri metai nuo to laiko, 

kaip marijampolietis skautas vytis Ed. Pažėra (dabar paskauti- 
ninkis) Brazilijos sostinėje, Sao Paulo mieste, įkūrė lietuvių 
skautų ir skaučių vienetus.

Visokių dienų teko išgyventi Brazilijos lietuviams skautams. 
Didžiausias sunkumas veikti buvo vadų stoka. Visą darbą teko 
dirbti E. Pažėrai, padedamam „Lietuvio“ redaktoriaus p. S. Van
cevičiaus ir, paskiau, savo žmonos. Dėl to skautai įsikurdavo ir 
vėl iškrikdavo. Vienose mokyklose vykdavo normaliai, kitose vos 
vegetuodavo. Bet paskutiniaisiais metais padėtis žymiai page
rėjo, nes iš Lietuvos į Sao Paulo nuvyko daugiau mokytojų, ku
rie prisidėjo prie skautų darbo ir liko sudaryta Brazilijos lie
tuvių skautų vadija (apie tai jau buvo rašyta „Sk. Aide“). 1938 
metais jau buvo suruošti skiltininkų kursai, kuriuos baigė 25 
skautai-ės. »

Brazilijos lietuvius skautus uoliai remia ir labai rūpinasi 
visais jų reikalais Lietuvos konsulas Sao Paulo mieste p. Polišai- 
tis, kurio sūnus yra skautas ir, būdamas Lietuvoje, buvo skil- 
tininkas.

Dabar Sao Paulo mieste yra apie 150 lietuvių skautų ir 
skaučių. 1938 m. susiorganizavo skautų rėmėjų būrelis, tarp 
kurių yra ir buvęs Vilniaus skautas dr. J. Zabrcckis.

Savo penkmečio minėjimą Brazilijos lietuviai skautai pra
dėjo pamaldomis šv. Juozapo bažnyčioje, kurion susirinko ir visi 
skautų bičiuliai. Prieš pamaldas kun. Ragažinskas pašventino 
skautų vėliavą, kurią skautams padovanojo rėmėjai. Kun. Ra
gažinskas taip pat pasakė skautams ir gražų pamokslą.

Po pamaldų visi susirinko Vyt. Didžiojo vardo mokykloje, 
kur įvyko sukakčių iškilmės. Čia konsulas p. Polišaitis įteikė 
skautams vėliavą ir buvo pasakyta gražių kdlbų. Be konsulo 
kalbėjo skautų vadas psktn. Pažėra, rėmėjų vardu p. Čemarka, 
mokyklų inspektorius p. Bakšys, konsulato sekretorius p. Čiu- . 
vinskas, dr. Zabrcckis. Kalbėjusieji apibūdino skautizmo tiks
lus, vėliavos reikšmę ir kt.

Oficialinei daliai pasibaigus, įvyko „linksmoji dalis“. Skau
tai padainavo, padarė gimnastikos pratimų, paskambino kanklė
mis. Dėl laiko trūkumo visos programos nespėjo įvykdyti ir dalį 
jos atidėjo kitam kartui;

Gražus Brazilijos lietuvių skautų ir skaučių veikimas mus 
labai džiugina. Reikia tik, kad mūsų skautai-ės užmegztų su 
jais glaudesnius ryšius. I

MIRĖ UGUNSKURO RED. AR. LINDENBERGAS.
Š. m. IV.25. Latvijos skautai neteko nuoširdaus vado ir 

skautų laikraščio „Ugunskurs“ atsakomojo redaktoriaus Artūro 
LINDENBERGO, o mes tuo pačiu netekome lietuvių draugo ir 
bičiulio. A. a. velionis buvo Latvijos skautams darbštumo pa
vyzdys. Darbas mokykloje, draugovės steigimas, aktyvus daly
vavimas Ugunskuro redakcijos kolegijoje, skautiškų dainų ra
šymas ir pasiaukojimas visuomenės labui per daug nuvargino 
skautiškų idealų \ ir jaunatviško pasiryžimo kupiną širdį, kuri 
šiandien jau nebeplaka...

Praėjusių metų rudenį, Lietuvos skautybės 20 metų sukak
čių proga a. a. A. Lindenbergas, už didelius nuopelnus Lietuvos 
skautijai, mūsų Šefo buvo apdovanotas Lelijos ordinu. Deja, 
neilgai mūsų Lelija tepuošė darbščiojo Latvijos skautų vado ir 
mūsų bičiulio krūtinę.

Tebūnie velioniui lengva atgimusios Latvijos žemelė. Z.
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(Sekminių dnasia - skaulykės doasia
Skautybės dvasia! — ar tie žodžiai 

neskamba tavo ausyse kiekvienoje su
eigoje ir kiekviename susirinkime?

Iš tavęs skautybė reikalaujama: ne
užtenka nešioti gražią uniformą, svar
biausias dalykas yra dvasia!

Draugininkas pakartoja: ar supra
tai? Skautybės dvasia.

Skiltininkas išaiškina tau skautų 
įstatus ir sako: štai kas yra skautybės 
dvasia: būk toks, kokiu būti reikalauja 
žmoniškumas!

Tu galvoji: skautybės dvasia!? Na, 
tegu, jau žinau. Aš noriu iš tikro būti 
skautas, geras, pilnas. Bet — bet — kai 
priseina parodyti, ar esi toks ar ne, tu 
ištyžti.

Skautas yra........... , tiesa, taip rei
kėtų, bet šiuo atveju norėčiau to ne
pritaikyti sau.

Skautas yra naudingas — bet kodėl 
amžinai aš??

Skautas yra brolis ir draugas — bet 
jei taip elgiamasi su manim!

Skautas paklusnus — bet šį kartą 
mokytojas pasielgė neteisingai...

Gegužės mėnesį. Fot. K* Laucius.

Skautas nenuliūsta — o jei skilti
ninkas visada turi akį tik ant kitų!?...

Skautas taupus — tačiau tai būtų 
gražu, jei man vis reiktų pinigus, skir
tus smulkioms išlaidoms, laikyti se
kančiai stovyklai!

Ii’ panašiai toliau. O gal tu esi ki
toks?

Apaštalai, užsidarę duris iš žydų 
baimės — ir apaštalai, drąsiai ir be bai
mės stoję į aikštę ir kalbėję žydams: 
Visatos Kūrėją jūs prikalėte prie kry
žiaus! — jų yra ii’ šiandien. Visada yra 
berniukų, bijančių būti kitokiais, kaip 
visi: tie, kurie bijo sekti savo geresne 
nuovoka ir elgtis drąsiai, kaip jiems 
įsako sąžinė, neatsižvelgiant į draugų 
patyčias ir pliauškalus; tie, kurie ne
sistengia nugalėti tos baimės; jie ne
atsikalbinėja kitaip, kaip: negaliu, nei
nąs. Tokiems nėra skirta skautų uni
forma. Tokie netinka į Broliją! Skau
tybės dvasia yra reikalavimas „arba — 
arba“!

Bet yra ir kitos rūšies jaunuolių:

tai tie, kurie atvirai ir su džiaugsmu 
eina į bažnyčią, kaip kiti į sporto aikš
tę, kurie savo noru iš pomėgio daly
vauja procesijose, kurie niekeno ne
verčiami bažnyčioje balsu meldžiasi su 
visais ir kurie savo skaistumu ir tikė
jimu didžiuojasi lygiai taip, kaip kiti 
netikėjimu ir palaidu gyvenimu; kurie 
laiko už garbę „patarnauti“, klausyti, 
padėti ir rodyti gerą pavyzdį. Tokiems 
galima viską ir visiškai pasitikėti. Ar 
tai skautybės dvasia? Taip, jie turi ją!

Jie gavo ją padedami Šventosios 
Dvasios, kuri kadaise pasireiškė apaš
taluose. Ir anie, silpnieji, gali pasida
ryti didūs, jei Šventoji Dvasia iš nie
kingų bailių padaro ugningus, nebijan
čius mirti už Dievą, apaštalus.

Reikalaujama skautybės dvasios. 
Skautybės dvasia yra Sekminių Dva
sia: tai ugnis iš Šventosios Dvasios. 
Sekminių Dvasią reikia išmelsti! Tik 
tiems bus ji duota, kurie, kaip apašta
lai kadaise, nuolankiai ir be pertrau
kos prašys jos.

„Ateik, Šventoji Dvasia ...“
Ar nori būti skautu? — Būti skau

tu reiškia būti didvyriu! Tu turi būti 
didvyris, nes esi sutvirtintas! t. y., su
tvirtintas gyvenimo kovai.

Tai daug melskis Į Šventąją Dvasią: 
Ateik, Šventoji Dvasia, duok man būti 
skautu! Pamokyk mane būti kilnios 
širdies! Pamokyk mane gyventi pagal 
skautų įstatus! Pamokyk mane sekti 
kapeliono ir mokytojo nurodymais. 
Pamokyk mane nugalėti žmonių baimę 
ir tinginį. Apšviesk mane, parodyk, ką 
reikia daryti...

Melskis į Šventąją Dvasią už savo 
skiltininką, už draugininką, už tunti- 
ninką, už kitus vadus, už Šefą, už 
skautų broliją, už krašto jaunimą! už 
viso pasaulio skautus ir jaunimą: skau
tas yra visų žmonių draugas.

Skautas yra, kad visiems tarnautų 
ir padėtų.

Tu nori būti skautas. Na, tada ži
nok, ką reikia daryti. Sk.

* IŠ TĖVŲ IŠMINTIES: • 243
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/Geltonas pieštukas
Viktoro Miliūno novelė

Visa šita istorija prasidėjo kažkaip ne
įtikimai, buvo sklandi, ir dabar, kada 
ją jau bepasakoja jauniesiems skautams 
Vytauto dr-vės draugininkas ar skiltinin- 
kai, dabar ji tėra vien toji istorija, kuri 
pasakoja, kaip du suolo draugai, skautas 
Jonas Valiūnas ir Kazimieras Eidėnas, 
susipyko dėl geltono pieštuko ir prasipyko 
gerą laiko gabalą, nes Kazimieras buvo 
užsispyręs, kaip paikšas oželis... Dabar, 
kai jau bepasakojama istorija, bet tai bu
vo ir yra tiesa, kiek tos tiesos buvo ir 
yra pasaulyje. Kada man visą istoriją 
papasakojo dr-vės draugininkas, kuris bu
vo liudininku šito atkaklaus užsispyrimo, 
nenorėjau tikėti, nenorėjau vien todėl, 
kad neseniai buvau susipažinęs su Kazi
mieru Eidėnų, jau stud, skautų korporaci
jos nariu, ir buvau matęs, kad tai šau
naus skauto esama. Bet draugininkas 
buvo sąmoningas; jis tiesiai man ir tarė, 
jog savo netikėjimą galiu sugėdinti, ap
lankęs patį Joną Valiūną, gyvenantį ne
toli nuo miesto; jis ūkininkauja ...

Buvo skaidri pavakarė, kai su draugi
ninku pasivaikščiodami pasiekėme Valiū
no nediduką ūkį, susigūžusį vidur laukų, 
ant krūmuotos durpinyčios kranto. Kaž
kur šūkavo piemenys, gindami gyvulių 
kaimenes... Jį radome beariantį rudeni
nę dirvą ... Buvo, pažiūrėti, aukštas vy
ras, gerų akių ir nuoširdžių. .. Kada jį 
pamatėme, — jis ėjo paskui dvejeto trau
kiamą žagrę. O kad priešais leidosi sau
lė, atrodė, jog jis su arkliais, su žagre 
keliauja šita gera dirva į pačią saulę... 
Tai buvo buriantis vaizdas, kurio aš nie
kad nepamiršiu, kaip ir šitos istorijos, ku
rios nemoku ištylėti.

Mes susėdam ant durpinyčios kranto, 
arkliai nuėjo žolės, noro ir rudeninės, 
skabioti, o saulė iš lengvo slinko dantyta 
tolimo pušyno nugara . .. Draugininkas, 
juokaudamas, jam prasižodo, kad manyje 
apsčiai esama netikėjimo, kad aš nusuge- 
bąs patikėti tuo, kas įvyko anais laikais, 
kai dar Jonas buvęs septintosios klasės 
gimnazistas ir turėjęs draugą, kuris va- 
dinęsis Kazimieras Eidėnas, kad šitiedu 
draugai susipykę dėl pačio menkiausio 
daiktelio — kažin kieno pamesto geltono 
pieštuko!

Artojas nusišypsojo, atsisuko į besi
leidžiančią saulę ir giedriai tarė:

— Tai buvo taip seniai ir tai tiesa, 
kaip tiesa, jog mes trypiame žemę ...

Paskui mes prisiprašėme, kad jis su
grįžtų gerą laiko galą atgal, sugrįžtų į 
septintąją klasę .. .

Ir jis sugrįžo ...
I.

Baigęs sueigą, aš dar valandėlę kal
buosi su paskiltininkiu ir paskui einu už 
miesto, į laukus, pasižiūrėti ateinančio 
pavasario. O visa skiltis šiandien per su
eigą mygė, kad pavasaris čia pat, ant 
kojų... Aš turiu daug darbo ir neįsten
giu visko pastebėti. Bet šiandien aš ga
liu nueiti į lauką ir pasižiūrėti, ar sprogs
ta medžiai, ar pro kietą žemės plutą kala
si gležna žolytė ...

Aš einu, ir mano žingsniai, kaip laik
rodžio švytuoklė, trinksi gatvės grindi
nyje. Kada būnu prie . pašto, sugalvoju, 
kad ne pro šalį būtų pasikviesti ir Kazį. 
Kad jo nėra namie, aš rašau laiškutį, kad 
aš einąs į laukus ir būsiąs prie upės liep
to, kad jis, jeigu turėsiąs laiko, teateinąs... 
Ir padedu raščiuką ant jo stalo.

Už pašto dar gimnazijos aikštė, dar 
trumpa gatviūkštė, ir aš pamatau plyną 
lauką .. . Margoje tolumoje kėkso pailgas 
debesys. Jis slenka vėžio greitumu, ir 
praeis gera valandėlė, kol atsibels čia pat 
nulyti jau ir taip drėgną žemę.

Gimnazijos aikštėje pirmaklasiai ais
tringai bėgioja paskui kamuolį. Aikštė 
klampi, ir jie visi dumblini, sušilę, bet 
patenkinti.

Einu per aikštę, pro sargo namelį, per 
pažliugusias pievas į miesto sodą. Sar
gas, švilpiniuodamas, tvarko smėliuotus 
takus. Senas sargas, geras ir pažįstamas. 
Žmogus gi, ir nepraeisi neužkalbinęs.

— Tai ką, — sakau, — jau ir pava
sarį turime?

Seniokas atsiremia į kastuvą, nusi- 
šnypščia ir šypsosi.

— Ankstyvas, je, labai ankstyvas! — 
paskui staiga prasižiosta. — Je, nugyve
nau gražų amželį, o tokio ankstyvo nepri
simenu ...

— Bet buvo, dėde, ir ankstyvesnių.
— Je, žinau ir aš! Knygos rašo. Bet 

sunku žmogui tikėti tomis knygomis, ka
da pats nematei.

Ir jis vėl įninka dirbti, švaistytis su 
kastuvu ir grėbliu.

Nueidamas dar pasakau:
— Jei nieko prieš neturit, ateisiu su 

savo skautais padėti medelius apkuopti...
Jis tik suniurna „dėkui! dėkui“ ir 

kinkuoja išilgai tako su grėbliu, žarsty
damas į pašalį sumintą smėlį.

Aš apeinu sodą ir pro miesto maudyk
les nusileidžiu prie upelio, prie liepto . .. 
Upelis jaunas ir narsus; jis šokinėja per 
akmenis, lyg jaunas kačiukas; kimba į 
bepradedantį želti krantą; pyksta pate
kęs į seklesnę vietą ir ramus linguoja 
tamsoka gelme. Prie liepto upelyje riog
so du dideli akmenys, ant kurių vasarą 
sukuriame laužus ir susidę ant liepto dai
nuojame. Dabar akmenų keteromis šo
kinėja liesos vandens srovės.

Aš stoviu ir matau: smagų upelį, at
slenkantį lietaus debesį, besikalančią žo
lę, sprogstantį karklo krūmą; girdžiu: 
kažin kur danguje čiulbantį paukštį, upe
lio čiurlenimą ir gyvą savo širdies pla
kimą. Ir aš garsiai sakau tam upeliui, 
debesiui, žolei, krūmui, paukščiui, čiur
lenimui ir savo širdžiai:

— Pavasaris!
Ir jie visi man drauge atsako:
— Pavasaris!
Džiaugsmo pagautas, aš dar kartą su

rinku:
— Pavasaris!
Ir man atsako:
— Pavasaris!
Bet atsako ne upelis, ne paukštis, ne 

mano širdis; man atsako Kazys. Jis atse
kė mano pėdomis ir netyčiomis mane už
klupo.

— Poezija, brolau,- ne gamta! Poetas 
sugebėtų šituoju žemės atgimimu pasiger
ti! O mudu?... .

— O mudu? — pakartoju.
Mudu stojame greta vienas kito ir žiū

rime, kaip dangumi lipa drėgnas debesys, 
kaip jis keičiasi, apima visus vakarus ir 
eina mūsų linkui. Kada jis kabo viršum 
galvos, Kazys švilpteli, ir sako:

— Galėtume keliauti namo. Neturiu 
nė menkiausio noro būti panašus į per
šlapusį viščiuką. Allons!

Ir mes einame per sodą, pro atkakliai 

beplušantį sodo sargą, kuris, mus pamatęs, 
šūkteli, kad laukiąs mūsų pagalbos prie 
medelių, einame ir man Kazys prasitaria:

— Žinai, metai į pabaigą, o man cu 
lietuvių vis dar lyg peilis po kaklu!

— Dar vienas trimestras. Paspausk! 
Nori, aš padėsiu. Galėsime drauge lie
tuvių ruošti.

Jis paspaudžia mano ranką ir sako:
— Gerai! O kada pradedam?
— Nors ir šiandien!
— Puiku! Šiandien! Einam dabar pas 

mane ir sėdam už knygos.
— Einam!
Ir mudu einam, o iš paskos seka de

besys ir jaunas, smagus, kaip išdykęs ka
čiukas, pavasaris.

II.

Jau diena eina vakarop. Tirpsta besi
leidžiančios saulės raudonumas, ir aplin
ką užlieja švelni prieblanda. Mano kam
baryje ima slankioti šešėliai. Dedu kny
gą į šalį, einu ir stoju prie lango.

Kiemas tuščias. Niekur nieko. Tik 
keli žvirbliai pešasi dėl saujos avižų, nu
bertų prie susprogusio alyvų krūmokšnio.

Nejuntu, kaip grimstu į savo minčių 
jūrą . ..

„Ką man daryti su pirmąja skiltimi?... 
Išskirstyti, perreformuoti, sudaryti nau
ją... Negerai, kada visą skiltį sudaro vie
nos klasės berniokai! Jie vienas kitą per 
daug gerai pasižįsta, žino vienas kito silp
nąsias puses, ir užtat negerai... Skilti- 
ninkas tegu liks tas pats, tik skautus su
kelsiu: tegu visi amžiumi vyresni susi
burs pirmojoje skiltyje. Reikia pamėgin
ti!“

Paskui aš einu nuo lango, degu žiburį, 
imu savo draugovės skilčių sąrašus ir pra
dedu „reformą“. Kaip pateptas, bėga 
darbas.

Gal gera valanda bus . prabėgusi man 
bedirbant. Už lango jau tamsu, ir gir
džiu palangėje ūžčiojantį pavasarinį vė
jelį. Namuose neapsakoma tyla. Kažin 
kur šeimininkė išėjusi.. .

Dedu į kišenę perreformuotos draugo
vės sąrašus, vožiuosi kepurę ir mauju pro 
duris. Bet grįžtu. Be palto tokiame vė
jyje, ne juokai.

Tiktai kada esu pačiame miestelyje, 
susigalvoju, ko aš palikau namus ir kur 
einu ... Ir kad nežinau, kur ir ko einu, 
stengiuosi negalvoti ir pasiduoti kojų ir 
akių valiai.

Nuo gimnazijos tilto pro bažnyčią ligi 
turgavietės šaligatviu vaikščioja gimna
zistai. Jie smagūs ir džiaugiasi, kad čia 
pat'pavasaris ir Velykų atostogos. Kaip 
amžini žydai, jie sugeba išslankioti šito
mis gatvėmis ištisus vakarus, kalbėdami 
apie prabėgusią dieną ir planuodami ryt 
dieną surengti tarpklasines krepšinio 
rungtynes. Jie jaučiasi laisvi ir tiesiog 
šūkalioja per visą miestą. Tik mokytoją 
pamatę, jie nutyla arba neria kur į pa
šalę slėptis.

Pereinu miesto tiltą ir galvoju: „suk
siu namo“, bet šalia manęs suspinga pa
žįstamas balselis:

— Iš kur tas susimąstymas? Pakelk 
galvą ir pamatyk žmones, mon ami!

Ir aš pakeliu galvą ir pamatau žmo
nes. Jie du. Evelina, klasės draugė, mer
gaičių draugovės draugininkės padėjėja, 
ir Kazimieras.

— Kur judu? — klausiu.

244 • * DOBILAS IR PIAUNAMAS AUGA.

4



• Jėgas matuok pagal užsimo
jimus, o ne užsimojimus pagal 
jėgas!

A d. Mickevičius.
• Tikras karžygiškumas yra 
nugalėti gyvenimo blogybes, 
vis viena, kokia forma jos 
mums pasitaiko kelyje.

Napoleonas.
• Noriu, kad žmonės apie ma
ne sakytų, kad visuomet nu- 
skindavau usnį ir sodindavau 
gėlę, kur gėlė galėjo augti.

L i n c o 1 n a s.
• Jei gali, duok išmaldą; jei ne
gali duoti išmaldos, pasakyk 
malonų, švelnų žodį.

Herrickas.
• Ištvermingumas yra viena
svarbiausių ypatybių darbą dir
bant... Žmonėms daug dažniau 
nepasiseka dėl ištvermingumo 
stokos, nei dėl gabumų trūku
mo. Cobbettas.
• Visi žmonės turi silpnumų, ir 
žmogus, ieškąs draugo be silp
numų, niekad neras, ko jis ieš
ko. Mes mylime save, nors ir 
turime ydų — turėtume taip pat 
mylėti ir savo draugus.

Cyrus.
• Geriau kentėti, nei skriausti 
kitus, ir laimingiau būti retkar
čiais apgaunamu, nei niekuo 
nepasitikėti. Johnsonas.
• Teisybė ir meilė yra du iš ga
lingiausių dalykų pasaulyje, ir 
kai šie du dalykai eina drauge, 
sunku jiems pasipriešinti.

Cudw o r t has.

— O kur pats? — jos balsas primena 
kažką pavasariško, gal būt, panašus į vė- 
versio smagią dainelę.

— Aš? Išėjau pasivaikščioti. Visą po
pietę dirbau ...

Juodu ima mane ir tempia atgal per 
miestą.

Gerą valandėlę mes plepame vienus 
niekus, kol Evelina neatsimena:

— Klausyk, Jonai, naujieną pasaky
siu!

Ir aš klausau, lyg paklusnus berniukas.
Kad ji tyli ir šypsosi, sakau:
— Klausau! Ką turi pasakyti.
— Paklausk Kazio. Jis man prižadė

jo ... Na, atspėk, ką prižadėjo . . .
Aš neatspėsiu. Ir staiga sužinojau, 

ką jis prižadėjo ...
— Jis įstos į skautus! Ką gi, tu bijo

jai jį kalbinti, tai man teko ...
O Kazimieras šypsosi. Aš lyg noriu 

netikėti, ir jo klausiu:
— Teisybė, Kazimierai?
Jis linkteli galva.
— Sveikinu! Senai to laukiau! Nekal

binau, norėjau, kad patsai apsispręstum! 
— Ir mudu vienas kitam nuoširdžiai spau
džiame rankas.

Paskui bažnyčios bokšto laikrodis per 
visą miestą lėtai ir iškilmingai skaičiuoja 
valandas . ..

Mes einame ir linksmi plepame, taria
mės, planuojame, ką veiksime ...

Ima purkšnoti smulkus, pavasarinis 
lietutis. Drėgni šaligatviai, elektros lem
pų nušviesti, blizga, kaip šuns nosis. Mies
tas tuštėja, ir jausti, kaip ateina į gatves 
nakties ramybė ... Keli gimnazistukai, 
užsivertę paltų apikakles, kiek įkabinda
mi, nešinosi namo ...

Grįžęs į savo kambarį, paimu perre
formuotos draugovės skilčių sąrašus ir 
laimingas įrašau Eidėno pavardę. Man 
rodosi, kad tik jo pirmojoje skiltyje trū
ko.. . Jis rytoj paduos prašymą, aš galiu 
jį jau įrašyti...

Šeimininkė dar manęs paklausia:
— Kodėl tu toks linksmas šįvakar?
O aš atsakau:
— Radau skautą, kurio man trūko .. .
Ir ji linksma, lyg suprastų, kad man 

tikrai džiugu.
III.

Šiandien po pirmosios pamokos aš pa
ėmiau Kazimiero prašymą priimti į skau
tų eiles. Klasės draugai, skautai, jį svei
kino ... Jis buvo linksmas ir giedras, švie
sus, kaip vaiskiai žydįs pavasaris.

— Esame nuo šiandien broliai! — ne
slėpdamas džiaugsmo, pasakiau.

— Esame! — jis pasakė.
Pertraukos metu vaikščiojame gatvė

je. Kur buvus, kur nebuvus, atsirado ir 
Evelina. Ir vėl linksmas klausiausi jos 
skardaus balselio, primenančio smagų vy
turį.

— O kaip Kazys? Jau padavė prašy
mą? Ką? Jau?...

Sužinojusi, kad jau padavė, ji rimta 
pasakė:

— Nuo šiandien esame brolis ir se
suo!

— Esame! — atsakė Kazimieras.
Paskui mes sutarėme popietinį pasi

vaikščiojimą į už keturių kilometrų esan
tį pušyną; šį šeštadienį ar sekmadienį bū
tų gera surengti iškylą .. .

Saulė iš dangaus žiūri drąsi ir neap
sakomai atkakli; ji kala pumpurą į mažą 
lapelytį ir, lyg burtininkė, iš grubios ir 
juodos žemės savo spinduliu iššaukia ža
lią, žalią žolę ...

Visi trys susitinkame už miesto, ‘netoli 
kapiį, pro kuriuos vieškeliu patraukiame 
į pušyną ...

Kazimieras eina viduriu kelio, ir ke
lias, sausas, kaip persenęs pyragas, dulka, 
lyg juo eitų energinga kareivių kuopa. 
Mudu su Evelina, vienas paskui kitą, ei
name prie kelio išmintu taku.

Tylime ir klausome, kas aplinkui vyks
ta ...

Danguje, ant nematomų Virvyčių, ka
bo smagūs vyturiai... Jie taip sąžinin
gai čiulba, lyg jiems už tai kas nors mo
kėtų ... O kažin kur loja šuo ... Jo loji
mas linksmas, ir jame justi pavasaris . .. 
Čia, prie kojų, iš kiekvieno žemės mili
metro kalasi naujas gyvenimas, žalias, ir 
gaila, kad trumpas .. .

Kazimieras nuo mūsų atsiplėšia gerą 
galą ir dabar iš tolo rėkia:

— A-a-ū ... Ei, judu ten ... Pasisku- 
binkit!

Ir mes spaudžiame žingsnį, randame jį 
mūsų belaukiantį ant griovio kranto ir 
bešvilpaujantį. Dabar einame visi trys 
drauge. v

Ir štai, dabar prasideda, kas neturėjo 
prasidėti ...

. Mes einame ir daugiau tylime, negu 
kalbame.

Aš einu užpakalyje, priešais mane Eve
lina, o priekyje Kazimieras.

Pasiekę pušyną, išgirstame smagią dai
ną. Kas gi čia? Evelina tuoj pažįsta ...

— Stepo balsą girdžiu ... Bus klasės 
draugų...

Ir ji atspėjo. Sutinkame pačius di
džiausius gimnazijos pramuštgalvius, lais
vai sau rūkančius, rėkaujančius ir šau
dančius.

Kazimieras nueina prie draugų.
Kai aš pasisuku į dešinę, matau juos 

sėdinčius prie pušyno, ant kalnelio .. . 
Kelis kartus pasisuku ir pastebiu, kad jie 
kažką Kazimierui kalba ... Tasai retkar
čiais žvilgteri į mūsų pusę ...

Mes gerą pusvalandį žiūrime linksmos 
upės srovės žaismo ir paskui norime eiti...

Aš rikteliu:
— Alio! Kazimierai! einam!
Matau, kaip draugai jį ragina eiti ir 

stumia į mūsų pusę... Jis abejoja: eiti, 
ar ne. .. Vėliau jis mosteli, piktas, ranka, 
nusisuka ir dingsta pušyne ...

— Einame, Evelina ...
Ji irgi matė sceną ir užtat eina. Ei

name tylėdami, sugadintos nuotaikos ly
dimi. Dar pušynu eidamas, aš josios klau
siu:

— Kaip manai, kas Kaziui pasidarė?
Ji teatsako:
— Nežinau!
Kada mes išeiname į vieškelį, už ko

kio kilometro matome vieną, beveik pro
tekine, einantį Kazimierą. . .

Aš dar šūkteliu:
— Palauk, Kazy!
Jis nelaukia ir, kaip man atrodo, dar 

stipriau paspaudžia žingsnį.
Palydžiu Eveliną ir nelinksmas einu 

namo. Kažko trūksta... O čia pat plau
kia vakaras ir debesys ... Ima pūsti vė
jas ...

Tas vakaras, debesys ir vėjas dar ma
ne liūdniau nuteikia.

Lauksiu rytojaus ... Pasikalbėsiu ir iš
siaiškinsiu.

O aš nežinau, kad rytojus dar skau
džiau mane įgels ... Niekados neverta 
laukti rytojų.

IV.

Lyja. Tiršti debesys, atrodo, čiuožia 
namų stogais ir kabinėjasi už medžių. 
Gatvės nulytos ir tamsios.

Įtraukiu apsiausto apikaklėn galvą ir 
susimąstęs einu. Dar geras pusvalandis, 
ir gimnazijon spėsiu kaip tiktai laiku. 
Einu iš lėto, nors blizgą lietaus purolai 
krinta ant veido, ir liesos lietaus srovelės 
bėga mano veidu. Nebijau šito pavasari
nio lietaus; jis šiltas, malonus ir gaivina.

Prie Vilniaus gatvės kampo susigal
voju: kur eiti — per turgavietę ar Vil
niaus gatve ir paskui Sodų alėja. Eisiu 
Vilniaus gatve ... Ir aš nežinau, kad man 
reikėjo eiti per turgavietę.

Sodų alėjoje sustoju ant tilčiuko per 
drąsųjį upeliuką. Ko aš sustoju — pats 
nežinau. Dar turiu laiko ... Gal dėl to? 
Stoviu, lyg nelytų ir būtų saulėta.

— Labas!
Krūpteliu, išgirdęs Evelinos balsą. At

sigrįžtu, o ji stovi šalia manęs ir šypsosi.
— Lietuje pavojinga svajoti... — sa

ko, ir dar paklausia: — Na, o kaip su Ka
ziu? Ar nebuvai vakar pas jį užėjęs?

— Nebuvau...
Ir einame drauge į gimnaziją. Ji sma

gi, kaip visada, pasakoja, ką esanti su
galvojusi, ką darysianti, kai tik prasidės 
vasaros atostogos...

Gimnazijos kiemas tuščias ... Tik prie 
durų susibūrę jaunesnieji vienas kitą 
stumdo nuo laiptų ir kvatojasi, palydėda
mi kiekvieną ateinantį pigiu sąmojumi.

(Tęsinys 247 psl.).
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įtyjĮŪeji. žntanės Povilas Vilkus.

TI^ŪJJUJJ IFTOITOOI^IKU) TlV^i c c
(Šis rašinys Skautų Aido 1937 m. biografijų konkurse premijuotas).

DAKTARAS ANTANAS BIRŽIŠKA.

1875 metų pavasarį Šiaulių gim
nazijoj baigiamieji egzaminai. Aštun
tokai vaikščioja truputį susijaudinę ir 
įraudę. Būreliais sustoję, gniaužydami 
susuktus popierio lakštus, šnekučiuoja 
apie savo laimėjimus ir nepasisekimus. 
Visur jaučiasi įtempta nuotaika. Ati
džiau pasidairius, galima buvo rasti ir 
išimtį. Nuošaliau prie sienos stovėjo 
vidutinio ūgio, plačių pečių ir malo
naus veido jaunuolis, kuris šaltai ir 
abejingai žiūrėjo į besijaudinančius 
draugus. Jis, lyg pašalinis žiūrovas, ste
bėjo įraudusius draugų veidus. Ši 
nervinga egzaminų nuotaika jo lyg ne
lietė. Rimto veido, melsvų akių ir tai
syklingų bruožų, jis, lyg suaugęs, veikė 
raminančiai.

Nejučiom kildavo mintis, kodėl šis 
jaunuolis egzaminų nesibijo?... Kodėl 
jis ramus ir savim pasitikįs? Bet klau
simas tuoj išsispręsdavo išgirdus jo 
pavardę — ANTANAS BIRŽIŠKA. 
Tai buvo pirmasis mokinys, kurio ga
bumais ir darbštumu stebėjosi net mo
kytojai. Vėliau, praėjus keliasdešim
čiai metų, kai toj pačioj gimnazijoj 
mokėsi jo sūnūs, tai seniukas lotynų 
kalbos mokytojas Frankenas, norėda
mas kurį nors pagirti, sakydavo: „bra
vo, mokaisi kaip tavo tėvas“.

Tad nenuostabu, kad šiam jaunuo
liui egzaminai buvo nebaisūs. Tai bu
vo jau žmogus gyvenimo užgrūdintas. 
Gimęs 1855 m. sausio mėn. 29 d. (sen. 
st. 17 d.) Tauragės (buv. Raseinių) 
apskr. Vainuto valsč. Lapkasių dv. ne
turtingoj, bet inteligentiškoj, šeimoj, 
kurios visi sūnūs buvo mokomi, tai 
nuo V klasės turėjo verstis jau savo 
jėgom. Gana anksti pajuto gyvenimo 
naštą, kuri privertė susikaupti ir stoti 
į kovą. Išlaikęs sunkųjį gyvenimo 
egzaminą,, šio dirbtinojo nesibijojo. 
Akyse atsirado ryžtumo ir valios ki
birkštėlė, kuri rodė jo galios šaltinį.

Už draugiškumą ir paslaugumą visų 
buvo mylimas ir gerbiamas. Visiems 
jis padėdavo, niekam neatsakydavo. 
Tai buvo žmogus, dirbąs už visus.

Egzaminai įpusėjo. Rašomieji jau 
užbaigti ir už kelių dienų prasideda 
sakomieji. Staiga Antaną ištinka ne
laimė — suserga. Gydytojas konsta
tuoja plaučių uždegimą. Čia kiek nu
simena ir Antanas. Jo melsvose akyse 
atsiranda liūdesio šešėlis. Kantriai gula 
lovon ii- laukia. Liga pasireiškia aštrioj 

formoj ir keletą savaičių guli be są
monės. Staiga pradeda taisytis. Sužino, 
kad egzaminai jau baigiasi ir už kelių 
dienų bus paskutinis. Nerimsta. Drau
gai ramina, kad rudenį išlaikysiąs. 
Antano šie raminimai nepatenkina. 
Jam gaila laiko. Rudenį projektavo 
važiuoti universitetan, o čia štai kliūtis.

Paskutinio egzamino dieną ryžtin
gai keliasi iš lovos, drebančiom ran
kom rengiasi ir nekreipdamas dėmesio

Dr. ANTANAS BIRŽIŠKA.

į šeimininkės draudimą, eina gimnazi
jom Ten jį pamatę visi nustemba. Di
rektoriui Antanas ryžtingai pareiškia 
norįs šiandien pat iš visų dalykų egza- 
minuotis. Po ilgesnio svyravimo direk
torius sutinka.

Pradeda egzaminuoti. Visų nuste
bimui atsakinėja gerai. Bet silpnumas 
ima viršų, tai bijodamas apalpti, prašo 
leisti atsisėsti. Komisija nesutinka. Ji 
pareiškia, kad mokinys mokytojui tik 
stovėdamas galįs atsakinėti. Antaną šis 
atsakymas užgauna. Jis sukaupia vi
sas jėgas ir ryžtingai toliau atsakinėja. 
Komisija negailestingai kvočia, klausi
nėja, lyg tyčia norėdama pademon
struoti * išbalusio 'jaunuolio žinojimą. 
Vakare egzaminai baigiasi. Visoj gim
nazijoj pasklinda sensacinga žinia, kad 
Antanas Biržiška, nesiruošęs, per vie

ną dieną, be trejetukų, iš visų dalykų 
išlaikė egzaminus.

Rudenį Antanas stoja į Maskvos 
universiteto medicinos fakultetą. Čia 
savo darbštumu ir gabumais vėl visus 
stebina. Visą laiką paskaitose ir prie 
knygų, o atliekamu laiku klinikoj lan
ko ligonis.

1879 metais suserga jo pažįstama 
Elžbieta Rodzevičiūtė. Ligonės tėvai, 
Lietuvos bajorai, nusivylę šeimos gy
dytoju, kreipiasi į jauną IV kurso stu
dentą Biržišką patarimo. Šis, apžiū
rėjęs ligonę, kukliai pasižada išgydyti. 
Ir po kelių savaičių išgydo. Vėliau su 
šia paciente ir sukūrė šeimą.

1880 metais Antanas Biržiška baigia 
universitetą labai gerai — aukso me
daliu ir gauna daktaro laipsnį. Uni
versitetas kviečia jaunąjį daktarą pa
silikti ir dirbti mokslinį darbą, bet jis 
nuo pasiūlymo atsisako. Draugams 
atvirai prisipažįsta, kad geriau Lietu
voj valgysiąs juodą duoną, kaip svetur 
pyragą. Taip ir padaro: palieka Ru
siją, grįžta Lietuvon ir apsigyvena 
Viekšniuose. Čia pradeda sun
kiausiąjį gyvenimo laikotarpį. Prasi
deda sunkus ir ilgas darbas. Dirba be 
atvangos ir poilsio. Dirba ne dėl tur
tų ir pinigo, bet dėl artimo meilės. Už 
darbą kiek kas duoda, tuo ir pasiten
kina. Atsirado šeima, reikia vaikus 
mokyti, o lėšų tam reikalui trūksta. 
Nors dirba dieną ir naktį, o pajamų ne
užtenka. Čia stoja į pagalbą jo žmona 
Elžbieta. Būdama aukšto intelekto, su
prato daktaro širdį ir be priekaištų 
imasi darbo. Vyksta su vaikais į 
Šiaulius ir pradeda verstis pamokomis.

Tuo tarpu daktaras Biržiška vis 
plačiau ir plačiau garsėja. Žmonės jį 
praminė „didžiuoju daktaru“. Ligonis 
pradeda vežti iš tolimųjų apylinkių. Jis 
juos gydo ir moko. Gydo kūną ir sie
lą. Važiuodamas pas ligonis šnekučiuo
ja su vežančiaisiais. Įdomaujasi jų gy
venimu ir vargais. Patarinėja, aiškina 
ir moko. Mokėdavęs pasiekti paprasto 
žmogelio širdį ir atspėti jos paslaptį. 
Ne vieną nuskriaustąjį suramindavęs ir 
paguosdavęs. Tai buvo lyg apaštalas, 
skleidžias tik gerą.

Būdamas pats labai teisingas, nega
lėdavęs pakęsti mažiausios neteisybės. 
Tiesiai į akis ir rėždavęs savo nuomo
nę. Savo vidujinių pergyvenimų vie- 

(Pabaiga 255 psl.).
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Gerųjų darbelių sumanymai
XXVIII. Liuda Juškytė (Kaune).

1. Alkaną papenėti.
2. Skęstantį gelbėti.
3. Motutei tvarkytis padėti.
4. Sunkiai nešantį pavaduoti.
5. Į laidotuves nueiti.
6. Į bažnyčią šventadieniais nueiti.
7. Drabužius išsivalyti.
8. Pietus išvirti padėti.
9. Paklydusiam kelią parodyti.

10. Elgetai išmaldą duoti.
11. Savo darbo dovanėlę dovanoti.
12. Geras knygeles platinti.

XXIX. „Brolis S. S.“ (Skuode).
1. Iš savo sutaupą užsakyti draugui 

laikraštį.
2. Medžiaginiai bei dvasiniai padėti 

grįžusiam iš kalėjimo.
3. Organizuoti skautų draugoves bei 

skiltis priemiesčiuose, kad „gatvės auklė
tiniai“ tobulėtų, arba padėti tiems, kurie 
jau tą daro.

4. Padėti suruošti kultūrinį vakarą bei 
kitą pramogą.

5. Girtą žmogų nuvesti į namus.
6. Padėti rinkti aukas labdaringiems 

tikslams.
XXX. „Skautas“ (Krakėse).

(Vyresniesiems skautams).
Skautas taikos metu:
1. Mylėk ir gerbk savąją kariuomenę, 

nes ji mūsų tėvynės laisvės ‘laidas.
2. Skaityk karišką spaudą „Karį“, 

„Trimitą“ ir kt.
3. Susipažink su lengvesnės sudėties 

ginklais, kad karo metu mokėtum juos 
vartoti.

4. Mokėk elgtis oro puolimo metu.
5. Žinok, kaip vartoti dujų kaukę.
6. Mokėk gesinti padegamąsias bombas.

Geltonas pieštukas
(Tęsinys iš 245 psl.).

Koridoriuje, prie klasės durų, stovi ke
letas klasės draugų ir draugių, jų tarpe 
ir Kazys. Pamatęs mus, jis nusisuka ir 
eina į klasę. O keletas ima prunkšti.

„Kas čia, dabar?“ galvoju, vilkdama
sis drėgną paltą. „Kas nors niekų bus 
prikalbėjęs ..

Įeinu į klasę ir matau Kazimierą skai
tantį knygą. Prieinu prie jo ir klausiu:

— Kazimierai, kas tau yra, ką?
Jis nieko neatsako.
— Už ką tu pyksti?
Trukteli pečiais ir suniurna:
— Palik mane ramybėje ... Matai, kad 

neturiu laiko, istoriją skaitau ...
— Per pertrauką pasikalbėsime, — 

sakau ir einu į savo suolą, imu iš portfe
lio istoriją ir skaitau apie Prancūzų revo
liuciją. Bet mintys, kaip nulaužtos vinys, 
nelenda, ir galvoje zvimbia visai kas ki
ta ...

Iššauktas istorijos, Kazimieras pasakė 
keletą nesąmonių, supykino mokytoją, ga
vo dvejetuką ir, nuraudęs, atsisėdo savo 
sudlah, šalimais manęs.

•Mokytojas per visą pamoką niurnėjo, 
piktinosi mokinių išsiblaškymu, istorijos 
nėsidpmėjimu ...

'.^Žiūrėjau Į Kazimierą, ir man atrodė, 
kad jis mokytojo žodžių visai negirdėjo.

Pertraukos metu jis kažkur pradingo, 
ir. jo nesutikau, kol nepaskambino pamo
kai ...

7. Susipažink su nuodingomis dujomis 
ir jų daroma žala.

8. Mokėk pagelbėti apnuodytam chlo
ro dujomis.

Skautas karo metu:
9. Karui ištikus, padėk savo kariams, 

suteikdamas jiems žinių.
10. Padėk sužeistiems kariams, ar jie 

būtų savi, ar pikti priešai.
11. Jei žūtų karys - sanitaras, gelbėda

mas savo draugus, tęsk jo nebaigtą žygį.
12. Stenkis, jei galima, savuosius, pa

tekusius į priešo nelaisvę, išvaduoti.
13. Karys, pritrūkęs šovinių, turės pa

siduoti, tad tavo pareiga jų jam nunešti, 
nors tavo gyvybei grėstų didelis pavojus.

14. Gink Tėvynę, nors gyvybę reiktų 
paaukoti.

15. Taikos metu ruoškis karui, įgyda
mas kuo daugiausia žinių; tik tuomet tin
kamai galėsi Tėvynei patarnauti.
XXXI. „Prykolas Žvirblis“ (Šiauliuose).

1. Neatsigulk nepasimeldęs, neatsikeik 
susiraukęs.

2. Eidamas į mokyklą pagalvok, kas 
tave ir kodėl leidžia mokytis.

3. Skaitydamas knygą pagalvok: ar ji 
tinka Dievui, artimui ir Tėvynei.

4. Prie seno, silpno, pavargusio ir pa
vojuje esančio pribūk pirmas.

5. Vargus nugalėk savo darbais, o lai
mę rask maldoje ir dainoje.

6. Gerbk ir populiarink tautines lietu
vių tradicijas ir papročius.

7. kiekvieną darbelį padaręs pagal
vok: ar taip dera skautui, o tada džiaukis 
ar liūdėk.

8. Visada rūpinkis skautų šeimos di
dėjimu ir spaudos platinimu.

9. Visur būk lietuvis ■— skautas, riteris.
10. Atmink, kad tavo nelaimė: nešvara, 

pyktis, alkoholis ir išdykavimas.

Kažko paklausiau, jis neatsakė, o čia 
pat, atėjo akiniuotas algebros mokytojas, 
nešinas neapsakomą glėbį knygų . .. Per 
jo pamoką visados mokytojo staliukas bū
na apkrautas, lyg bibliotekos. Jis pasi
pila ant stalo dar kokią dešimtį pieštukų, 
juos drožinėja ir paskui, eidamas per kla
sę, brauko mokinių sąsiuviniuose paste
bėtas klaidas.

Klasėje tyku. Sprendžiame painią ly
gybę. Mokytojas, stovėdamas prie pasku
tinio suolo, šnirpščia ir atkakliai valo aki
nius.

— Paduok Kaziui, — girdžiu savo 
suolo draugą. — Paduok ...

Pasisuku į jį ir matau, kad jis po suo
lu laiko geltoną pieštuką. Paimu ir pa
duosiu __ Kazimieras susimąstęs spren
džia __

— Kaziau! — sušnibždu, bet jis ne
girdi. Įkišu į jo atidarą kišenę.

— Pieštuką įdėjau, — kai jis atsisu
ka, sakau.

O suolo draugas prunkšdamas kone 
surinka:

— Siųsk toliau!
Mokytojas išgirsta, ir stovi šalia mūsų.
— Kas čia? kas čia?... — o jo mažu

tės akutės, akinių pridengtos, bėgioja, kaip 
- peliukai, žingsnius išgirdę.

Staiga jis sušunka:
— O čia kas? — ir čiumpa už Kazio 

kišenės. — Mano pieštukas! Geltonas! 

A-a? pavogėt? Pažiūrėsim! Marš, Eidė- 
nai, iš klasės, o per pertrauką pas direk
torių ateisi ...

Kazys nori kažką sakyti, bet žodžiai 
užspringsta gerklėje, ir jis išeina. Jam 
išėjus, stojuos ir sakau:

— Aš pieštuką įdėjau į jo kišenę!
O mokytojas sušunka:
— Atsirado, mat, riteris! Sėsti!
Pertraukos metu jis buvo pas direk

torių, išėjo paraudęs, susiėmė knygas ir 
išėjo. Po pietų buvau pas jį užėjęs, bet 
neradau. Tą dieną jo nesutikau, o kitą 
dieną buvo išspręstas mano gyvenimas.

Ankstų rytą išvažiavau į namus. At
važiavo ir išsivežė. Buvo bemirštąs tė
vas. Pavasariai jį kamuodavo, šiltas ir 
drėgnas oras pjaudavo jo plaučius ... Sis 
pavasaris buvo paskutinis ...

Grįžau pamatyti jį mirusį... Jis gu
lėjo toks paprastas, geras, žilaplaukis, 
koks buvo visą savo gyvenimą. Jis my
lėjo žemę, ir dabar ta žemė galės jį pri
glausti...

Po laidotuvių mama sunkiai susirgo. 
Teko mesti gimnaziją ir tvarkyti ūkį. Ža
liavo pavasaris, reikėjo raikyti dirvoną, 
sėti... Belikau vienas, kuris galėjau tuo 
rūpintis.

Kelis kartus dar buvau nuvykęs gim- 
nazijon atsiimti liudijimų, bet Kazimiero 
nesutikau. Tik iš draugų girdėjau, kad 
su Evelina jis jau susitaikęs, kad gerai 
mokąsis ir esąs smagus ... Kitą kartą gir
dėjau, kad vis dėlto jis įstojęs į skautų 
eiles... Po gero pusmečio, kada jau ėmė 
rudeniuot ir stūgaut vėjai, girdėjau, jis 
esąs darbštus aštuntokas ir mano buvu
sios draugovės naujojo draugininko pa
vaduotojas.

Per Kalėdas buvau sutikęs mieste 
Eveliną. Įsikalbėjome, ir sužinojau, kad 
Kazimieras iš pavydo ant manęs supyko. 
Nusijuokiau ir pagalvojau, kaip kartais 
vieni niekai gali sugriauti didelius daik
tus ...

Paskui nubalto žiema, nužaliavo pa
vasaris, ir girdėjau — ir Evelina ir Ka
zys baigę gimnaziją ...

O aš tapau ūkininku. Prisirišau prie 
šitos dar tėvo purentos juodos žemelės, 
geros ir ištikimos. Mama pasveiko, ir 
galėjau toliau mokytis... Bet kuriam 
tikslui? Savo laimę radau, ji vadinasi že
mė ... Aš eisiu savo tėvo pėdomis, kol ta 
žemė mane priglaus ...

Visi trys, lyg iš gilaus sapno pabudo
me. Saulė jau buvo nusileidusi. Jis iš
kinkė iš žagrės arklius ir pakvietė pas 
save, svečiuosna.

Grįžtant jam pasakojau apie Kazį, 
dabar jau studentą, smagų, jauną vyruką, 
atkaklų skautą. Man rodos, jaunasis ūki
ninkas manęs atidžiai klausėsi. Kai bai
giau, jis prašė manęs, kad perduočiau Ka
zimierui labas dienas ir pasakyčiau, jog 
kviečąs jį užsukti kada nors į jo pastogę.

Namuose jis mums parodė geltoną 
pieštuką. Tai buvo tas pats nelaimingas 
pieštukas. Jis paprašęs mokytojo, palik
damas gimnaziją, kad jam jį padovanotų; 
tas ir padovanojęs.

Geltonas pieštukas! Kokie mažučiai 
dalykėliai kartais primena visa, kas buvo 
praeityje!

Paskui ateina naktis, rudeninė ir su 
lietumi... O ryt gal bus giedra ... Man 
rodos, kad aš sau prisiekiau: atvešiu čia 
Kazimierą, ir tegu juodu vėl būna drau
gai...

Tegirdžiu vėją, narsiai besikabinantį 
į namo sieną ...

Paskui nieko negirdžiu...
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1. MIESTE.
Daugis draugovių yra pratusios baig

damos mokslo metus baigti ir sueigas, vie
na, kad dalis berniukų išvyksta į stovyk
las, antra, kad kita dalis su tėvais išva
žiuoja vasaroti į vasarvietes arba grįžta 
gyventi į kaimą, o ,,porai“ likusių „neap
simoka“, manys gerai nepagalvojęs vienas 
kitas. Tačiau kaip tik tiems „porai“ dėl 
socialinių ir auklybinių priežasčių labiau
siai reikėtų gerai vedamo ir gyvo skautiš
ko veikimo. Žaidimai ir įvairūs pratimai 
gamtoje, kurią mūsų sąlygose visada leng
vai galima pasiekti ir pėsčiomis, turėtų 
sudaryti svarbiausią vasaros užsiėmimų 
dalį; gi tik lietaus dienomis ir tam tikro
mis valandomis vakare turėtų būti galima 
rinktis ir sutartose patalpose arba būkle. 
Ir kiti berniukai, ne skautai, kurie turi 
likti vasarą mieste, pamatę linksmų drau
gų būrį, neilgai abejos su džiaugsmu prie 
jų prisidėti. Bot nereikia pamiršti ir dar 
vieno dalyko, būtent, kad ir prasidėjus 
darbui mokyklose, vis praeina nemaža lai
ko, kol draugovės darbas įeina į vėžes. To 
laiką ir jėgas niekais verčiančio trynimosi 
bus išvengta, jei vasaros metu bus palai
komas gyvas veikimas.

Draugininkas, aišku, negalės pats vi
sur būti, jo žinioje bus tik priežiūra. Čia 
iškyla skilčių sistemos svarba ir pajėgu
mas, nes svarbiausią darbo dalį gaus skil- 
tininkas ar kitas senesnis skilties skautas.

Betgi sueigos būkle turi būti draugi
ninkų prižiūrimos ir ribotis pergyveni ų 
nuotykių bei praleisto laiko pasakojimais, 
naujų planų darymu ir pasirengimu toli
mesniam veikimui. Tą vykdant, galima 
jterpti ir naujų dalykų mokymą. — Tar
pusavio susiartinimui patarnautų ir iš vi
so miesto draugovių likusių skautų suda
ryta „vasaros draugovė“, arba specialiai 
tam tikslui nuolat vasaros laiku sumai
šomos draugovės. Tokių draugovių vadais 
galėtų būti visi palikę draugininkai ir

V.a.sa.w.5 cLgl^cll

šiaip skautų veikėjai iš eilės, kurie rū
pintųsi iš anksto nustatytos programos 
vykdymu, savo sueigą užpildydami kiek
vienas savaip.

2. STOVYKLOJE.
Norint visapusiškai išnagrinėti „vasa

ros darbus stovykloje“, reikėtų prirašyti 
daug daug puslapių. Turime specialiai tam 
tikslui skirtų knygų, tad čia duosime tik 
keletą pastabų, paskatinimų.

Kuprinę sudėk gerai, tada ji, nors būtų ir 
sunki, bus patogi ir smagi nešti.

Stovyklos užsiėmimų programa turi 
būti sustatyta stambiais bruožais, imant 
dėmesin stovyklos padėtį ir jos dalyvius. 
Tačiau labai sunku iš anksto gerai ir tiks
liai suskirstyti darbus kiekvienai dienai. 
Taigi reikia kiekvieną progą einamu mo
mentu išnaudoti ir tuoj įrašyti į dienos 
programą, kurioje tam turi būti palikta 
vietos. Vieną kartą sustatyti programos 
neužtenka, labai gerai dar kartą pertik
rinti darbų bei užsiėmimų suskirstymą.

Tas dalykas bus geras vadų 'rengimasis 
vadovauti stovyklai.

Dienos darbotvarkėje neturėtų būti 
praleisti šie punktai:

1) Patikrinimas.
2) Skautiškų žinių plėtimas ir jų tik

rinimas.
3) Įvairūs stovyklos darbai.*
4) Žaidimai, ypač tokie, kurie lavina 

sumanumą ir sugebėjimus.
5) Sportas, svarbiausia: plaukimas, 

irklavimas, toliau lengvoji atletika.
6) Tėvynės meilės pareiškimai (pvz., 

himnas iškeliant ir nuleidžiant vėliavą, 
patriotiški vaidinimai prie laužų ir k. 
Kam pasitaikys stovyklauti Dariaus-Gi
rėno žuvimo dieną, Maironio mirties die
ną ar pan., neužmiršti atitinkamai pami
nėti).

7) Nustatyti vienodą valgymo metą.
8) Žmonių ir palapinių apžiūros.
9) Poilsis.

10) Pamaldos.
Lentelė 249 pusi, palengvins sustatyti 

darbotvarkę taip, kad nebūtų užmiršta nė 
viena sritis, kad skautai galėtų sistemin
gai lavintis. Tik tada, jei berniukai grįš 
iš stovyklos praturtinę savo žinias, gali
ma kalbėti apie tikrą stovyklos pasise
kimą.

3. IŠKYLOS.
Gražiomis dienomis visai suprantamai 

daroma iškylos lygia dalia iš miesto, sto
vyklos ir iš vasarviečių. Tačiau kiekvie
na iškyla turi turėti kokį nors tikslą. Čia 
paduodame keletos paraginimų, kokiais 
tikslais turi būti daromos iškylos, sąrašą.

Lietuva graži! Keliauk ir iškylauk vasarą — patirsi puikiausių 
pergyvenimų.
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L IŠKYLOS KŪNUI STIPRINTI.
1. Nueiti kuo didesnį kelią.
2. Neštis kartu pritaikytą atitinkančiai 

kūno svoriui kuprinę ('/s ėjiko svorio). 
Tiedu pratimai būtini, norint vėliau atlikti 
ilgesnę kelionę pėsčia.

3. Iškyla į kokią upę ar ežerą; tikslas 
— pasportuoti vandenyje.

4. Iškyla į žinomą kalną.
5. Tvarkingumo pratybų iškyla, kurios 

metu nuspręsti laikytis nustatytos tvarkos 
tam tikrais atsitikimais (maisto gamini
mas, poilsis). Tvarka ne tik iš oro, bet ir 
kuprinėse!

6. Žaidimai gamtoje, kurių metu lavin
ti ištvermę, pajėgumą, vikrumą.
II. IŠKYLOS DVASINIAM LAVINIMUISI 
(Turtinti žinioms, nagingumui ir ypatin

gam dėmesingumui).
A) Gamtos stebėjimas:

7. Medžių pažinimas, jų lapų, išvaizdos 
aptarimas, škicavimas ir t. t.

8. Laukinės gėlės balose, miške, pie
voje.

9. Laukiniai gyvuliai ir žvėrys: vabz
džiai, paukščiai, žinduoliai, rcpuonys.

10. Naudingi augalai, javai, daržovės, 
sodai.

11. Ūkininko sodyba. Tenykštis gyve
nimas ir darbai.

12. Geologija. Žemės paviršiaus forma, 
jos atsiradimas, akmenys.

13. Pėdsėka.
14. Žemėlapių skaitymas ir škicavimas.
15. Signalizacija.
16. Nustatytos krypties žygis pagal 

kompasą, vietos daiktus.
17. Dangaus pažinimas (nakt. iškyla).
18. Iškyla su tikslu stebėti (kelionė 

žmonėms pažinti ir išvadoms iš to pada
ryti, pvz., iškylės tema: „Šventadienis 
bažnytkaimyj e“).
B) Romantiškosios iškylos:

19. Naktinės iškylos.
20. Iškylos lietuje ir audroje.
21. Nuotykių iškylos (eiti paskirai, su

sitikti sutartoje vietoje ir papasakoti nuo
tykius).

22. Gerų darbelių iškylos, kurios daž
nai būna įdomios.

23. Atradimų iškylos (nauji urvai, nau
ji upeliai, balos, įdomūs medžiai).

24. Pramoginės iškylos. Iškylos tikslas 
pavaizduoti kokį įvykį; gali būti ir humo- 
riškai atvaizduota, pvz., „Stenlio kelionė 
į Afriką“, „Nansenas Grenlande“, „Ame
rikos atradimas“.

25. Žaidimų iškyla.
26. Lobių ieškotojų iškyla, kurios me

tu ieškomi tam tikri daiktai, reikalingi 
darbeliams ar būklui puošti ir pan.

27. Totemo ieškotojų iškyla, kurios 
metu galima maitintis tik randamais že
mės vaisiais ir žolėmis.
C) Iškylos patyrimui lavinti:

28. Dvidešimt keturių valandų iškyla 
skiltimis, vykdant tam tikrus uždavinius.

29. Iškyla su pernakvojimu draugovė
mis.

30. Ėjimas su kliūtimis (pusės dienos 
iškyla). Kliūtys yra pasižymėti kiekvieno 
įžymesnio patikto daikto paskyrimą ir t. t. 
Pvz., kiek kaime A gyventojų, kiek jame 
namų; kiek aukštumo bažnytkaimio B 
bažnyčia; kada statytas kryžius toje kryž
kelėje, ir t. t.

Stovyklos laikas turi būti leidžiamas naudingai.

Saliutavimas ir k...............................
Įstatai, ger. darb. ir k......................
Skautų istorija ................................
Rankų, kūno, švilp. ženklai .........
Tėvynė (vėliava, himn.) ..................
Mazgai ................................................
Kelionės planų darymas..................
Žemėlapiai ..................................
Kompasas ............ . ............................
Orientavimasis ............ ......................
Ugnies kūrimas .............................. .
Virimas ..............................................
Lopymas, adymas .............................
Pirmoji pagalba, higiena ...............
Signalizacija ......................................
Pranešimai .........................................
Stebėjimas ..................■........... .
Nagingumas .......................................
Tėvynės ir žmonių pažinimas ........
Gamtos pažinimas ................. . ........
Matavimai, matų spėjimas ............
Kūno mankšta, kūno lavinimas ....

Stovyklos darbo programa.

D) Kitos iškylos:
31. Lankymas muziejų, zoologijos sodo, 

žymių pastatų, paminklų.
32. Iškylos į fabrikus, prieš tai susita

rus su savininku ir gavus leidimą.
33. Iškylos į istorines vietas. Draugi

ninkas pasiruošia ir vietoje kuo plačiau 
papasakoja įvykius, surištus su tomis vie
tomis.

34. Iškylos įdomiems foto motyvams 
rasti (ir, žinoma, jiems nufotografuoti).

35. Vadovavimo iškylos, kurių metu 
berniukai pakaitomis gauna pabūti vadais.

Apie iškylas ir stovyklas rašoma knygose:
— Kaip Stovyklauti,
— Skiltininku Vadovėlis,
— Skautybė Mergaitėms,
— Skautybė Berniukams.

Tas knygas turi turėti kiekvienas vadas, kiekvienas 
skautas'-ė ir kiekvienas sąjungos narys.

36. Iškylos su tėvais, kurių metu jiems 
parodoma kas nors iš skautybės dalykų.

37. Iškylos skautiškai idėjai platinti ir 
naujiems nariams pritraukti.

m. IŠKYLOS SIELAI STIPRINTI.
38. Įžodžio iškyla.
39. Įstatų iškylos, kurių metu aptaria

mi ir išbandomi skautų įstatai.
40. Iškylos didvyriams ir karžygiams 

paminėti.
41. Kelionės į stebuklingas vietas. (Ši

luva, Ž. Kalvarija, Pažaislis).
L. Z.

* AKYS — BAISININKĖS, RANKOS — DARBININKĖS. • 249

9



Skyrių tvarko — Paskautininkė R. Skipitytė.

Ruoškimės stovyklauti!
Jau prabėga gražusis pavasaris, greit bus atostogos — pati geriausia 

iškylų ir stovyklų proga. Dabar yra geriausias laikas ruoštis ateinančios 
vasaros stovykloms.

Ar atsimenate, kokios buvo puikios stovyklos pernai, užpernai?...

-r- v.- •.•

Ir jaunesniosios neatsilieka. — Na, atspė
kite, kokie čia žvėreliai su jomis sto

vyklauja?

Sesės jūros skautės taip pat stovyklauja.

Kai visa stovykla patogiai įtaisyta, galima ir pasipuošti. Toks jau senas 
mūsų paprotys.

J. E. Respublikos Prezidentas A. Smetona ir Kariuomenės 
Vadas gen. S. Raštikis skaučių stovykloje.

250 • * JEI YRA UGNIS — DŪMŲ NEPASLĖPSI.
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Svarbiausi šeimininkavimo meno receptai
Žiūrėk į savo namų reikalų vedimą kaip 
į profesiją,

kurią turi kuo rūpestingiausiai at
likti.

Nežiūrėk Į šeimininkavimą iš aukšto.
Kiekvienas darbas vertas, kad jį ge
rai dirbtų.

Bet netapk šeimininkavimo verge;
išmok skirti svarbius reikalus nuo 
šalutinių, kurie gali retkarčiais ir 
likti nebaigti.

Dirbk linksma širdimi.
Nedejuok dėl darbų, kurių ne taip 
jau mėgsti dirbti. Kiekvienoje pro
fesijoje yra tokių darbų. Juo grei
čiau kibsi į juos, juo greičiau juos 
padirbsi.

Galvok — galvok — galvok!
Pirma prieš darbą, skirstydama jį; 
paskui dirbdama, kad gerai dirbtu
me!; pagaliau po darbo, apsvarsty- 
dama, ar negalėtumei kitą kartą jį 
dar geriau padirbti.

Mokykis, kad mokėtume! savo darbą.
Mokėjimas didina darbo džiaugsmą. 
Mokėjimas mažina jėgų eikvojimą 
iki minimumo.
Mokėjimas padaro tave tavo kara
lystės valdove.
NAMŲ REIKALŲ VEDIMAS.

Kaip svarbu turėti gerą reikalų vedė
ją namuose! Tai nė kiek nesvarbiau kaip 
turėti gerą duonpelnį. Dažnai stebimės, 
„kur žmonės palieka pinigus“ arba „kaip 
jie pragyvena iš tokios menkos algelės“. 
Visas menas yra suderinti savo pajamas 
su išlaidomis, mokėti palaikyti tvarką na
muose ir skirstyti darbą. Sis darbas daž
niausiai ir tenka namų reikalų vedėjai — 
šeimininkei.

Kaip jauna šeimininkė gali palengvinti 
sau gyvenimą, kuris jai iš karto, gal būt, 
atrodo sunkokas?

Ji gali įsirengti mažą šeimininkavimo 
biurą stalčiuje arba spintos kampelyje, 
kuriame būtų:

1) maža knygutė amatininkų, skalbėjų 
ir pan. antrašams pažymėti;

Kartoteka svar
biems receptams ir 
patarimams sudėti.

2) kartoteka sąskaitoms ir kvitams 
saugoti;

3) kartoteka svarbiems dokumentams, 
inventoriaus sąrašui, laiškams ir pan. sau
goti;

4) užrašų knygutė svarbiems reikalams 
užrašyti;

5) kartoteka, kurioj saugai laikraščių 
iškarpas, receptus ir pan.

6) dėžutė neatsakytiems laiškams, ne
apmokėtoms sąskaitoms ir pan. saugoti;

7) 1 žirklės, pieštukas, liniuotė ir
8) išlaidų knyga.
Į antrašų knygą, kuri paraštėje turi 

abėcėlės raidyną, įrašai kiekvieną naują 
svarbų antrašą ir išbrauki seną, neberei
kalingą antrašą.

Sąskaitos ir kvitai. Turi dėti visas 
pastangas, kad kuo mažiausiai turėtumei 
neatliktų reikalų. Jei kaip nors gali, mo
kėk grynais pinigais. Perkant „ant kny
gutės“ arba išsimokėtinai, visuomet per-

Portfelis svarbiems dokumentams ir ki
tiems raštams sudėti.

moki ir dar kiekvieno mėnesio pirmą die
ną turi nemalonumą mokėti daugiau, kaip 
kad tikėjaisi. — Nejaugi tiek pirkome, iš
leidome? — klausi savęs. Stenkis' nepirk
ti to, ko negali apmokėti. Tuo išlaikysi 
tvarką namuose ir turėsi mažiau rūpes
čių.

Pinigų neskolink kitiems ir neskolink 
iš kitų. Jei jau būtinai turi prasilenkti su 
šia taisykle, užrašyk, kiek paskolinai arba 
paimk kvitą.

Inventoriaus sąrašas. Labai naudinga 
turėti namų inventoriaus sąrašą, įrašyti 
naujai įgyto daikto pavadinimą ir kainą ir

Patogus būdas laiškams ir sąskaitoms sau
goti.

išbraukti sudėvėtą, sudaužytą daiktą iš są
rašo.

Kartoteka. Nesijuok iš kartotekos ir 
negalvok, kad ji tetinka pirkliams. Laik
raščiuose arba žurnaluose dažnai skaitai 
naudingą žinutę, gerą patarimą ir galvoji: 
— Tą turiu atminti. Bet netrukus pa
miršti, ką skaitei ir vėliau gailiesi. O rei
kėjo tiktai iškirpti receptą ir užlipinti jį 
ant kortelės. Paskui, išmėginusi receptą, 
gali dar prirašyti: „labai geras“ arba „ma
žiau cukraus“ arba, jei jis neatitiko tavo 
skonį, jį išimti.

Išlaidų knyga svarbiausia tavo šeimi
ninkavimo biure. Ji būtinai reikalinga, 
nors ir paprasčiausia forma. Niekad ne- 
siramink tuo, kad „vistiek nieko nereika
lingo neperki“. Kontroliuoti savo išlai
das tegalėsi viską užrašydama. Jei pa
mirši kokį menkniekį, nesisielok per daug. 
Ilgainiui išmoksi viską atminti. Kaip ir 
kame užrašysi savo išlaidas, pareina nuo 
pačios gabumų ir skonio. Gali vesti dvi
gubą buhalteriją, gali atskirai žymėti iš
laidas už mėsą, duoną, pieną, valyti prie
mones ir pan., gali paimti paprastą mėly
ną sąsiuvinėlį ir rašyti viską iš eilės. La
bai įdomu žinoti, kiek už atskirus daiktus 
išleista, bet visų svarbiausia iš viso už
rašyti, nes nuo to pareina ne tik tvarka, 
bet dažnai ir santaika namuose.

KITES SMULKMENOS

■ Glaistydama nosines, sudėk jas pu
siau, pertrauk gjlaistytuvu ir vėl sudėk 
dvigubai. Sutaupysi laiko.

■ Siera naikina uodus, šimtakojus ir ki
tus parazitus rūsyje. Rūsio viduryje, ant 
grindų, padedama krūvelė drožlių ir keli 
sieros gabaliukai, kurie uždegami. Žinoma, 
prieš tai aklinai uždaromi visi langai. 
Sierai pradėjus degti, durys taip pat ak
linai uždaromos. Kitą rytą durys ir lan
gai atidaromi ir gerokai vėdinama, o len
tynos plaunamos sodos vandeniu. Skers
vėjis taip pat išvaro muses ir kitus vabz
džius.

■ Bulvės rūsyje laikomos praleidžian
čiose orą dėžėse.

■ Boraksas su cukraus milteliais nai
kina prūsokus.

■ Skruzdėms naikinti padedamos me
daus vandens prisunktos kempinės. Skruz
dės sulenda į kempines, kurios tuomet 
metamos į verdantį vandenį.

■ Kiekviename darže turėtų būti se
nas kibiras arba sena skardinė, kurioje ga
lima būtų sudeginti šiukšles.
• Ar tavo kambario lubos turi nešvarią 
dėmę? Pamėgink ištepti jas tirštu šaltu 
krakmolu. Krakmolui išdžiūvus, lengvai 
patrink.

* LIEŽUVIS LOT, NE VYŽOM KLOT. • 251
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Skautų tarnavimas tėvynei

SKILTININKE!

— Ar Tu jau pasiruošei Sekminių 
Iškylos varžyboms, norėdamas prisi
dėti prie visų skautų Lietuvoje daro
mo kolektyvinio gero darbelio?

— Ne!
— Nejaugi?!!... Tad, atsiskleisk 9 

„Skautų Aido“ numerio 228 p. ir pa
siskaityk skautų skyriaus pranešimą.

Čekų skautai Čekoslovakijos krizės 
dienose.

Man buvo proga savo akimis matyti 
Čekoslovakijos įvykius praėjusių metų 
rudenį prieš Mūncheno dienas, stebėti vo
kiečių įžygiavimą į Sudetų kraštą ir liūd
nuosius įvykius po viso to dar Slovakijoje 
ir Rutenijoje, kai visiškai aktualus pasi
darė pabėgėlių klausimas.

Visa visuomenė- laikėsi su stebėtinu 
šaltakraujiškumu ir budrumu, o Čeko
slovakijos skautai užsitarnavo ypatingą 
pagyrimą. Kai paaiškėjo, kad krizė nebe
išvengiama, skautų organizacija per ra
diją priminė visiems skautams, kurie tu
rėjo per 14 metų, jų duotąjį įžodį, ir 
kvietė dabar vykdyti savo pareigas tėvy
nei. Nors mobilizacijos įsakymą paskelbė 
tiktai rugsėjo mėn. 23 d. 20,30 vai., skau
tai visose valstybės dalyse savo darbą jau 
pradėjo 21 vai.!

Skautams ir skautams vy
čiams patikėtas darbas buvo daug at- 
sakomingesnis ir visuotiniškesnis', negu tai 
numatyta Didžiosios Britanijos skautams. 
Skautai perėmė budėjimą telefonų cen
trinių įstaigose, įrengė savo telegrafo įtai
sus arba aptarnavo armijos aparatus (lau
ko telefono ir morzės aparato aptarnavi
mas įeina į Čekoslovakijos skautų signa
lizacijos sueigas). Skautai atliko ne tik ap
tarnavimą, bet ir patys pravedė per 700 km 
telefono laidų „C.P.O.“ (čekų oro apsau
gos tarnyba). Čia skautams teko atlikti 
visus telefono montierių darbus ir pa
tiems lipti į stulpus su kojų geležimis ir 
apsaugos diržais. Tai nebuvo juokų darbas 
berniukams, ncęs ir jie buvo iš atskirų 
„ryšininkų draugovių“.

Tenka pastebėti, kad tiesioginis žinių 
išnešiojimas buvo pavestas jaunesnie
siems skautams, nes buvo laiko
ma netikslu tokiam darbui parinkti vyres
niojo amžiaus skautus. Rugsėjo mėn. pa
skutiniosiomis dienomis nebuvo nieko ne
paprasto matyti jaunesnįjį skautą skuban

tį gatve su žiniaraščiu ir be to su kabančia 
prie šono dujokauke.

Visuose miestuose vyresnieji 
skautai ir skautai vyčiai nakti
mis veikė kaip sargybiniai, atliko kai ku
rias policininkų pareigas ir stebėjo, kad 
oro puolimų metu visur būtų visiška tam
sa. Net ir tokiame dideliame mieste, kaip 
Praha, vyresnieji skautai ir skautai vy
čiai stovėjo gatvėse policininkų budėjimo 
punktuose. Patys galėsite suprasti, kad 
šis darbas buvo daug sunkesnis, kaip pa
prastose sąlygose, nes armijos automobi
liai ir vežimai skubėjo per tamsias gatves 
su beveik užgesintomis šviesomis. Skau
tai taip pat stovėjo ant visų kelių su dažų 
puodais ir teptukais rankose, kad sulai
kytų kiekvieną automobilį ir tamsia spal
va nudažytų prožektorių stiklus.

Čekų skautai užtepa automobilių žibintus.

Budėjimas didesnėse geležinkelių sto
tyse buvo viena iš sunkiausių pareigų, 
kurią atliko skautai. Iš viso pasienio čia 
traukė pabėgėliai — vyrai, moterys ir vai
kai, kurie anksčiau šiuose miestuose ne 
karto nebuvo buvę. Daugelis Sudetų 
krašto pabėgėlių nemokėjo čekiškai. Visi 
jie buvo sumišę ir kai kurie, tarsi, be 
galvų, traukėsi su mažais vaikais ir man
tos ryšuliais. Skautai atvykusiems į ge
ležinkelių stotis pabėgėliams padėjo susi
tvarkyti su manta, susikalbėti, ir pristatė 
juos į pabėgėliams paruoštas patalpas. Be 
viso to jie stotyse aptarnavo virtuves ir 
pirmosios pagalbos punktus.

Čekų skautams pasienyje tur būt bu
vo visų sunkiausias darbas. Iki pat rug
sėjo mėn. 29 d. jie kasė apkasus, saugojo 
armijos mantą ir buveines, geležinkelio 
tunelius, tiltus ir kt. Čia jie dažnai su
sidurdavo su heinleiniečių „tvarkdariais“. 
Vieną 17 metų skautą nužudė einantį sar
gybą prie geležinkelio tilto Moravijoje, 
kitą vėl nušovė iš vokiečių pasienio prie 
Reichenbergo, o daugelį sunkiai sužeidė. 
Trys skautai, 12 ir 13 metų amžiaus, su
gavo vieną šnipą fotografuojant Ausigos 
chemijos fabriką, už ką vėliau armijos 
vadovybė jiems oficialiai padėkojo ir ap
dovanojo. Sis vyresniojo amžiaus skautų 
ir skautų vyčių darbas pasienyje po Mūn
cheno susitarimo dar pasunkėjo — kartais 
tik prieš porą valandų nuo vokiečių ka
riuomenės įžengimo — jie padėjo iš na
mų iškraustyti turtą, iš pašto įstaigų in
ventorių, iš policijos nuovadų dokumen
tus ir visa, ką dar galima buvo ištranspor- 
tuoti. Čia militariškoms įstaigoms labai 
buvo naudingas vietos skautų ir skautų 
vyčių apylinkių pažinimas ir mokėjimas 
skaityti žemėlapius. Drauge su armija ir 
policija skautai buvo paskutinieji, kurie, 
prieš vokiečių įžengimą, apleido pasienio 
rajonus.

Neįmanoma išvardinti įvairių įvairiau
sių uždavinių, kuriuos atliko skautai. Čia 
buvo sąrašų sudarymas kavalerijai rekvi
zuotiems laukų arkliams, paveikslų ir 
daiktų išgabenimas iš muziejų, o taip pat, 
suprantama, slėptuvių kasimas miestų 
parkuose. Tačiau dujokaukių išdalinimas 
ir pagalba ugniagesiams, ką krizės metu 
apsiėmė atlikti Anglijos skautai, neįėjo į 
čekų skautų darbą. Vandens skautai ėjo 
tas pačias pareigas, kėip ir „sausokai“, nes 
neturėjo apsaugotinų krantų. Visi dirbo 
skautiškose uniformose, lyjant ir nakties 
metu neretai pasinaudodavo apsiaustu. 
Didesnę dalį vadų pakvietė armijon, bet 
tai darbo daug nesukliudė, nes krizės me
tu skautai veikė ne pagal draugoves, o pa-

Brolijos vadija nutarė paskelbti šiems metams GELEŽINĮ 
_ VAJŲ, kurį organizuoti pavedė skautų skyriui.

Kad vajus nusisektų, kad būtų surinkti dideli kiekiai atlie
kamų naugių, būtina šiam darbui visuotinė brolijos talka.

Todėl, mielas skaute, nedelsdamas pradėk rinkti visokiausį 
nauginį laužą — gelžgalius, tūbeles nuo dantų pastos, blėtines 
dėžutes nuo batų tepalo ir t. t. ir t. t. Pradėk pats ir kitą skautą 
paskatink pradėti. Pasikviesk į talką namiškius, paprašęs juos 
dėti išmetamus nauginius dalykėlius į tam reikalui po ranka 
Tavo padėtas dėžutes. Pasitalkok pažįstamus, kuriuos regulia- 
riškai kas dvi savaiti aplankyk ir ištuštink jų butuose Tavo pa
liktas tam reikalui dėžutes. Pagaliau, Tau, mielas skaute, su
manumo netrūksta — juk Tu skautas, todėl mokėsi išnaudoti 
kiekvieną galimą progą, užsibrėžęs surinkti ko didesnę krūvą 
atliekamų naugių.

252 • *

Pradėjęs rinkti, iš karto skirstyk savo laimikį ir dėk į at
skiras krūveles šias nauges: 1) geležį ir plieną, 2) špyžių, 3) varį, 
bronzą, žalvarį, 4) aliuminių, 5) šviną ir 6) nikelį, ciną ar alavą.

Kaip šias nauges atskirti, paprašyk, kad papasakotų skil- 
tininkas ar draugininkas, nes jie skaito vadų žurnalą „Skauty- 
bę“, kurios 3 numerio 84 p. tai yra smulkiai aprašyta.

Apie tai, ką turi daryti skiltininkas, prisidėdamas prie ge
ležinio vajaus organizavimo, kokios pareigos teks draugininkui, 
ką turės daryti tuntininkas — yra nurodyta Geležinio Vajaus 
Taisyklėse, kurios bus atspausdintos 4 „Skautybės“ numeryje.

Įsidėmėkime tik tai, kad mes — skautas, skiltininkas, drau
gininkas, tuntininkas ir vadijos narys — visi, kaip vienas, stoję 
į geležinio vajaus talką, padarysime mūsų tėvynei Lietuvai di
delį gerą darbelį!

Skautų Skyrius.

IŠ GRAŽIAUSIOS PIEVOS VARLĖ Į BALĄ ŠOKA.
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gal amžių sudarytas grupes. Šioms gru
pėms vadovavo skautai vyčiai ir kariai 
specialistai. Šiam pagalbos darbui mokyk
los skautus specialiai atleido. Mokinių iš 
miesto neevakuavo, nes įžiūrėjo, kad visa 
Čekoslovakija yra vienokiam pavojuj. Įsa
kymus skautai gaudavo miestuose iš po
licijos, o laukuose iš armijos. Visų nau
dingiausios specialybės pasirodė signali
zuotojas, pagelbininkas nelaimės atsitiki
muose ir topografas. Skautėms krizės die
nose buvo labai plačios pareigos Raudo
najam Kryžiuj, pirmosios pagalbos ir val
gio išdalinimo punktuose ir apskritai rū
pinimasis pabėgėliais.

Noriu dar pasidalyti asmeniškais ste
bėjimais apie Čekoslovakijos skautus kri
zės metu ir po jos. Savam darbe jie pa
rodė didžiausį šaltakraujiškumą ir rimtį. 
Jie nedainavo ir nejuokavo, ką gal būt 
darytų anglų skautai ir sunkiose aplin
kybėse. Jie pilnai suprato, ką reiškia kri
zė, nes ir pasikalbėjimuose su jaunesniai
siais skautais stebėjau pilną padėties su
pratimą. Čekų skautams krizė nebu
vo kelių dienų aliarmu, bet ilgai už
sitęsusiu jėgų įtempimu, kuris vis la
biau ir labiau didėjo. Čekoslovakijos 
skautai budėjo! Slovakijos skautams 
teko stoti į darbą antru kartu lap
kričio mėn. vengrų okupacijos metu. 
„Mūsų skautai pasirodė esą patvarūs ir 
darbštūs darbininkai“, man pasakė vienas 
aukštesnis čekų skautų vadas, „kada su
augę iš nepasitenkinimo ir užsispyrimo at
sisakė nuo vieno kito darbo, skautai sekė 
ne tik savo vadus ir įvykdė įsakymus, bet 
neretai ir patys atėjo su savo gerais su
manymais“.

Dabar Čekoslovakijos skautybė susi
laukė krizės. Vokiečių tautybės Šven
to Jurgio skautai savo noru likvi
davosi praėjusių metų balandžio mėn. 
po Austrijos prijungimo. Lenkų ir vengrų 
mažumų skautai išėję. Čekoslovakijos 
skautų įkūrėjas ir vadas Dr. Svojsikas 
mirė pačios krizės išvakarėse. Skautybei 
tenka išlaikyti iš kelių pusių ir politinį 
spaudimą.

Daugelį stovyklaviečių ir buklų konfis
kavo vokiečiai. Bet dėl savo geros, veiklos 
krizės metu, skautiškasis judėjimas- yra 
pasilikęs gyvas. Jis yra perorganizuotas 
ir veikia pik. Vlceko vadovybėje. (Red. 
pst. — šiais metais Šv. Jurgio dienos pro
ga čekų skautai ir Lietuvos skautams pri
siuntė sveikinimą). Skautai įsigijo didelį 
susidomėjimą vyriausybės ir armijos eilė
se, o taip pat ir plačiausiuose visuomenės 
sluoksniuose. Jie supranta taip pat, kaip 
ir Periklas, kad „miesto saugumas nepri
klauso nuo didelių laivų ar stiprių mūrų, 
bet nuo žmonių“.

Pagal „The Scouter“ — Z.

Prie stirnelės nesunku priselinti.

Gamtos stebėjimas
1. PASKATINIMAS STEBĖTI GAMTĄ.

Mūsų apuokų skiltis jau metus laiko 
veda sąsiuvinėlį, į kurį įrašo visokiausias 
pastabas apie gamtą. Iš plataus ir vis įvai- 
rėjančio turinio paduosiu keletą pavyz
džių: Prie kokios temperatūros sniegti? 
Prie kiek laipsnių yra didžiausi sniego 
kąsniai? Koks būna oras po skaisčios 
aušros? Kokios gėlės pirmiausiai pražysta 
pavasarį? Kada išdygsta pirmieji grybai, 
jų pavadinimas? Kokie medžiai išsprogsta, 
kokie pražysta pirmieji, kokie paskutinie
ji? Kada grįžta iš pietų pirmieji šnekučiai, 
ledspiros (kielės), kregždės?

Tas išvadas mes padarėme per tam tik
rą laiką iš atskirų pastabų.

Ar norėtumėte žinoti atsakymus? Jie 
visi yra mūsų sąsiuvinėlyje. Tačiau mes 
neatversime jo tamstoms, nes patys be
ieškodami atsako daugiau pasimokysite. 
Mes net siūlome tamstoms pastabas taip 
pat užsirašinėti. Būtent, patys pamatėme 
daug geriau stebį gamtą, kai ėmėme vesti 
sąsiuvinėlį, t. y., beieškodami, ar nėra dar 
ko nauja įrašyti, visada atrandame daly
kų, į kuriuos pirma visai nekreipdavome 
dėmesio ir kurie vis daugiau masina dar 
giliau pažinti gamtos paslaptis.

Kaip esu pratęs, vieną kartą vėl slin
kau mišku. Esu visai vienas, nes patyriau, 
kad tada daugiausiai gauni pamatyti.

Taigi, kiek galėdamas tyliau selinda
mas per egles, staiga sutinku Bolių, vieną 
mano skautų. Nustebęs klausiu, ką jis da
rąs miško gilumoje, taip toli nuo vieške
lio? Bet tuojau sumoju, kad jisai keta ly
giai tą pat, ką ir aš, daryti ----- būtent,
stebėti gamtą.

Kelias minutes einava nekalbėdamu, 
kad garsais nieko nepabaidytuva ir kad 
nieks nepabėgtų nuo mudviejų akių. Tik 
staiga Bolius klausia:

— Ar norį, ką aš tau parodysiu?
— Mielai, — atsakau, nekantriai lauk

damas, ką gi jis įdomaus turi parodyti. 
Jis veda mane vienos pušų grupės linkui; 
aplinkui supa jas raudonosios eglės. Toje 
vietoje rcdc į žemę; bet aš nematau nie
ko nepaprasta. Žemė aptraukta sama
nomis, visur prisikreikusios sudžiūvusios 
šakelės ir pilna pušų spyglių, daugiau ne
matau nieko. Suktai šypsodamasis, mano 
skautukas pakelia nuo žemės mažą kau- 
kolėlę.

— Veizėk, šitose pušyse gyvena vana
gai pelėgaudžiai*). Sugavę pelę, jie vi
sada atlekia į čia ir grobį ryja tuose me
džiuose. Liekanas meta žemėn. Jau daug 
kartų esu matęs tuos paukščius čionai 
puotaujant.

Tada pasilenkiau ir aš, ir dideliausiai 
stebėdamasis pamačiau, kad visa žemė 
tiesiog sėte nusėta mažučių skeletų liku
čiais. Kaip atrodė, vanagėliai iš savo gro
bio ne ką tepalikdavo! Dažnai praeidavau 
tą vietą, nieko ypatingo nepastebėdamas, 
o dabar — Bolius parodė, kaip reikia ste
bėti gamtą ...

Vėl žengiava kartu toliau. Greitai pri- 
einava kažkokį urvą.

— Čia gyvena lapės, — taria mano 
draugas.

Aš ne visai noriu tikėti, kad iš išvaiz
dos jis galėtų pažinti, ar urvas apgyven
tas, ar ne. Bet jis pasiūlė man atsiklaupti 
ir pasinaudoti nosies pajautimu. Ir visai 
nedaug teįkišęs veidą į skylę, pajuntu 
„stiprų kvapą“ (nenorint vartoti žodžio 
„smarvė“), visai kaip zoologijos sode prie 
lapių narvo.

Norėdamas. patvirtinti savo nuomonę, 
Bolius nuveda mane prie kito urvo, kuris, 
anot jo, jau seniai yra negyvenamas. Ir 
tiesa: nors kišu galvą kuo giliausiai į sky
lę, neužuodžiu nieko.

— Įgudęs, ir tu jau iš tam tikro atstu
mo sugebėsi pajusti gyvenamą lapių olą, 
— moko jisai.

Grįždami namo, prieinava vieną ba- 
liūkštę. Dugne pamatau kraują. Daugiau 
nepažiūrėdamas, tariu į Bolių:

— Čia ką nors picvė.
Betgi jis vėl priverčia mane atsiklaup

ti, kad tą „kraujo dėmę“ patyrinėčiau 
nuodugniau, ne taip sau iš paviršiaus. Man 
taip prisilenkus ir truputį sujudinus van
denį, raudonoji dėmė tik sudreba ir tam
pa bespalvė. Toliau laikausi kuo ramiau
siai. Greit vėlei pradeda judėti, ir aš ma
tau, kaip tiesiog liepsnoti ima teis „krau
jas“. Tai vien maži, raudoni kirmėliukai, 
užpakaline kūno dalimi lindį nedideliuose 
pačių sulipdytuose vamzdeliuose, o prie
šakine siūbuoją vandenyje. Neišpasakytai 
gražus reginys, žiūrint į tuos mažus lieps
nos liežuvėlius vandens bangose. Pada
rius menkiausią judesį, kirminėliai akies 
mirksniu pranyksta savo nameliuose.

„Šit kaip reikia stebėti gamtą“, tariu 
sau mintyse, eidamas kartu su Bolium 
namo.

Ir kelyje iki namų man kilo dar viena 
puiki idėja, būtent: aš sumaniau sekan
čioje sueigoje pasiūlyti savo pastabas są
siuvinėlyje pagyvinti piešiniais ir foto 
nuotraukomis. Koks vertingas tada po 
poros metų taptų mūsų sąsiuvinėlis!

Al. Br.

*) Buteo vulgaris, vadinamas dar: kly- 
kis, klykuolis, vanagas ilgauodegis, suopis, 
supis. Kiekvienas jį gali matyti Zoologi
jos sode, Kaune.
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1. PASIRUOŠIMAS STOVYKLAI.

Draugininkas iš anksto paruošia sto
vyklos programą su visomis smulkmeno
mis, kad atėjus reikalui netektų neapgal
vojus statyti ją kaip pakliuvo. Kiek lai
ko prieš stovyklą jis skiltininkų sueigoje

tenkamai virvių palapinių lovoms arba 
pasisiūdinti gerus mieg. maišus; su
tvarkyti brezentus žemei apdengti, 
jei turima.

Lempų imti kuo daugiau. Geriausiai 
kiekvienas skautas t?gu pasirūpina šviesa 
savo reikalams.

Kai kurios skiltys savo palapines gražiai 
išmargina.

A ir B dirba virtuvėje. C rūpinasi 
malkomis. Skiltininkas ir D tvarko pa
lapinę.

Jei skiltis turi ve
žimėlį, ji be vargo 
gali savo mantą 
stovyklon nusiga

benti.

Kelionėje:

Atskira vagono kupė yra ideališkas 
skilties kampas. Jei tenka ilgesnį laiką 
praleisti traukinyje, kūpėję galima savo-

išdėsto savo pasiūlymus, programą ir ins
trukcijas: nuo šio momento prasideda 
skilties ir jos vado pasiruošimas stovyklai.

Pirmiausia skiltininkas turi sušaukti 
savo skiltį pasitarti, kad būtų išsiaiš
kinta ir smulkmenose ir kad skautams bū
tų lygia dalia žinoma stovyklos programa 
draugovės ir ypačiai skilties ribose.

Turtas.
a) Jei skiltis turi vežimėlį, patikrinti, 

ar tinka vartoti; gerai išbandyti ir įtepti.
b) Palapinę reikia ištiesti ant grindų ir 

sutaisyti: sulopyti skyles-skylutes ir su
sidėvėjusias vietas. Pažiūrėti, ar visos laz
dos yra ir koks varžtų stovis. Virves įsma- 
luoti.

c) Virtuvės indai: niekada negalima 
laikyti ir gabenti nešvarius (ypačiai iš vi
daus) indus; nieko nėra pavojingiau už 
nuo pereitos stovyklos likusius neplautus 
katilus. Prikepusios valgio liekanos pri- 
pelyja; tada geriausiai katilą iš naujo per- 
cinkuoti, nes ir geriausias plovimas nieko 
negelbės.

Dabar yra pasirodę naujos rūšies puo
dai, kurių dangtis gali būti naudojamas ir 
keptuve. Paprasti katilai blogi tuo, kad 
neturi dangčio ir per tat daug šilimos nu
eina niekais.

Kirvius pirkti tvirčiausius ir papras
čiausius.

Naudingiausi įrankiai bus: kastuvas ir 
dažnai kauptukas (kaplys).

2. BENDRO DARBO PADALINIMAS IR 
UŽSIĖMIMAI KELIONĖS METU.

Skilties apžiūrą daryti 10—11 vai. prieš 
piet. Iki tol laiką skirti tvarkymuisi. Tar
kime, kad skiltininkas turi be savęs pen-

Stovykloje turi būti gražu,

tiškai susitvarkyti ir ją pagražinti. Skautų 
fantazija jau pasirūpins, kad drauginin
kas kelis kartus turės pereiti skiltis ir 
skirti pirmas vietas. Tų apžiūrėjimų metu 
svarbiausiai reikia kreipti dėmesį į kupė 
stovį, ypač į švarą. Atminkit, kad skautas 
taupus ir saugo kitų nuosavybę.

Pajudėjus traukiniui, jau prasideda 
stovyklavimas. Taigi ir iš pradžių reikia 
laikytis didžiausios drausmės. Prie pro
gos reikia išnaudoti dėl išvykimo kilusį 
skautų „susierzinimą“. Jei išvykstama 
vakare, neversti per anksti migti, nes ta
da didesnė dalis jau 2—3 valandą atbus
tų, ir nebūtų galima sulaikyti nuo miego

bet patogu, švaru ir tvarkinga.

kis skautus. Vienas išėjęs pirkti produktų. atvykus. Visuomet užimti savo žmones,
d) Įvairūs daiktai. Kirvius išgaląs

ti. Lempas patikrinti. Paruošti už-
Lieka: skiltininkas, skautas A, sk. B, sk. C 
ir sk. D.

pravedant smagius, triukšmingus žaidimus 
ir dainas. Gera priemonė tam — impro
vizuoti stovyklos laužą.

Skilties stovyklos planas.

Dienos metu labai įdomus yra toks žai
dimas: skiltininkas liepia visiems žiūrėti 
pro langą. Paskelbiamos lenktynės, kas

Yra vienetų, kurie mėgsta stovykloje puošti savo 
palapinių aikšteles.

254 • * AVINUI TIK SAVAS KAILIS TINKA.
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Paskui jau galima kurtis, statyti palapines ir daryti kitas įrangas.Atvykus stovyklon pirmiausia reikia gerai išvalyti ir sutvarkyti 
stovyklavietę.

pirmas pastebės bažnyčią, runkelių lauką, 
topolį ir t. t.

Kiti to žaidimo būdai: klausimai, ko
kiais javais apsėtas tas, anas laukas, iš 
kokių medžių susideda tas miškas, ir t. t. 
Įvairūs geležinkelio ženklai ir pan. suteiks 
naujų idėjų.

Tokiu būdu skautų energija bus nu
kreipta į vieną tikslą, kas atitrauks juos 
nuo ... kvailysčių darymo.

Nakties metu kupė reikia įrengti taip, 
kad galėtų ir aštuoni skautai patogiai mie
goti, tokiu būdu: visos kuprinės paguldy
tos ant žemės, vadinasi, tinklai neužimti. 
Visas turimas čirylas*) ir virves išpinti 
tarp tinklų. Kuo daugiau virvių, tuo pa
togesnis hamakas. Tame aukšte paguldo
mi 4 lengviausi skautai. Lieka dar keturi. 
Jiems reikia, truputį pakėlus suolus, į 
plyšį įsprausti lazdas. Ant jų, apdengus 
apklotais, atsigula du, o ant suolų kiti du 
skautai. Tuo būdu, mūsų jau kelis kartus 
išbandytu, gerai pailsėjusios skiltys tuoj 
po atvykimo gali atlikti daug darbo.

3. DRAUGOVĖS STOVYKLA YRA 
SKILTIES STOVYKLA.

Tuojau po atvykimo į stovyklavietę 
kiekviena skiltis imasi tvarkyti savo kam
pą. (Tam tikros vietelės turėtų būti nieko 
nedelsiant iškastos. Jos turėtų būti tinka
mame atstume — per 50—100 metrų nuo 
stovyklos).

Vado palapinė statoma pačiame vidu
ryje, kur reikia sustatyti ir visus dvira
čius. Niekam negalima išeiti iš stovyklos 
be vado žinios. Iš kiekvienos skilties duo
dama po skautą padėti vadui bendruose 
reikaluose (vėliava, kryžius, vado pala
pinė ir t. t.).

Kadangi dažniausiai pirmą vakarą 
skautai yra nepaprastai susijaudinę, ne
reikia vengti juos šiek tiek įvarginti. Ta
čiau nuo pat pirmos minutės reikia lai
kyti juos griežtoje drausmėje. Tas reika
linga, kad stovykla būtų maloni, naudin
ga ir gražios išvaizdos.

Rytą būtinai reikia keltis nustatytą va
landą. Neužtęsti. Kėlimosi ženklui bu
dėtojas pučia trimitą, pę> trijų minučių vėl 
rytmetinei ruošai. Visa draugovė turi 
vienu metu išeiti praustis. Po penkiolikos 
minučių mankštos su sviediniu — skilties 
tvarkymasis. Užtenka penkiolikos minu
čių. Du virėjai, skirti iš vakaro, tuo metu 
paruošia pusryčius. Praustis eina jie 
vėliau.

Apie pietus ir vakarienę mes galime 
pasakyti šit ką: praktika parodė, kad jei 
nėra kariškos virtuvės ar specialių virėjų, 
neužginčijamai geriau kiekvienai skilčiai 
rūpintis maistu ir virti sau valgį atskirai.

*) Čiryla = lasso (M. V.).

Skilties gyvenimas, kuris yra skauty- 
bės pamatas, per tat tampa saviškesnis.

Be to, mažam žmonių skaičiui gamina
mas valgis yra i-ūpestingiau ruošiamas, 
mažiau atsimeta nesunaudotų produktų ir 
jie tiksliau sunaudojami; didesnis įvairu
mas. Tam tikrus patiekalus, kuriuos leng
vai galima patiekti 6 ar 8 žmonėms, sun
ku bus pagaminti 20-čiai ar 30-čiai. Grei
čiau gaminama, nes atskirų valgių nerei
kia taip ilgai virti. Kiekvienas skautas 
gali tikrai „virti“. Mato, kaip eina aprū
pinimas produktais, kaip naudingai išlei
džiami arba taupomi pinigai, suteikiama 
daugiau iniciatyvos. Taigi ta sistema yra 
skautiškesnė.

Blogosios pusės, ruošiant tokią virtuvę, 
atsiranda tik jei yra bloga organizacija. 
Neatsižvelgiant į bendrą nuomonę, gali
ma drąsiai tvirtinti, kad skilčių virtuvės 
nė kiek nekaštuoja brangiau už draugo
vės virtuvę.

Vienas pavyzdys apsirūpinimo maistu:

TRIJŲ PROFESORIŲ TĖVAS — DR. A. BIRŽIŠKA.

(Tęsinys iš 246 psl.)

šai nerodydavęs. Mokėdavęs susival
dyti. Visuomet atrodė rimtas. Kai jo 
vyresnįjį sūnų Mykolą už politiką ru
sai areštavę, tai jis atrodęs ramus. Tuo 
tarpu vienas kabinete verkęs.

Nemėgo pataikauti ir meilikauti. Su 
visais vienodas ir natūralus. Kaytą pas 
dvarininką Morą buvo pakviestas į 
svečius. Suvažiavo daug diduomenės. 
Atvažiavo ir šeimininkės brolis grafas 
Olsufievas, vienas iš caro kamerjunke- 
rių ir favoritų. Matyt, jausdamasis 
provincijoj, pradėjo gana savotiškai 
elgtis. Su moterim buvo labai lipšnus 
ir mandagus, o su vyrais atvirkščiai, 
net įžūlūs. Sveikindamasis nesiteikda
vo net atsigrįžti. Sėdom per petį atkiš- 
davęs kairios rankos pirštą ir tiek... 
Beveik visi tuo ir pasitenkindavo. Gra
fui nieks nedrįso pasipriešinti. Daktaro 
žmona Elžbieta, pastebėjusi šį grafo 
elgėsi, išsigandusi. Ji supratusi, kad 
vyras to nepraleis ir įvyks koks nors 
incidentas. Taip ir įvyko. Šeiminin
kams daktarą perstačius, grafas visai į 
jį nežiūrėdamas atkišo kairės rankos 
pirštą. Daktaras nustebęs pasitraukė. 
Visi sužiuro. Įvyko tyla. Grafas išrau
dęs pašoko. O daktaras Biržiška ra
miausiai užklausė: „Kas jums, grafe, 
ar sergat?... Kas pirštui?“ Grafas susi-

Valgis Produktai Kiekis Kaina
Pietūs Duona 2 kg

Kiaušiniai 6 vn.
Mėsa 3 kg
Bulvės 1,5 kg
Lašiniai 500 g“
Pripsknniai

Vakaripnė Pienas' 31
Makaronai 1 dėž.
Duona 2 kg
Sviestas 200 g
Druska 1 šaukšt.

Skiltininkas iš vakaro paskiria du 
skautus rūpintis virimu. Būtų gera, kad 
tiedu ir meniu (valgių sąstatą) patys su
darytų, o skiltininkui tik patvirtinti te
reikėtų.

Kad būtų lengviau su pirkiniais, jiedu 
turėtų parašyti žinias kaip viršuje paro
dyta. Virėjai užpildo tris dryžes. Ketvir
tąją — kuris eina pirkti. Tuo būdu bus 
išvengta klaidų dėl produktų kainos.

Margasis Vėžlys.

gėdinęs atsiprašė ir kaip reikiant pa
sisveikino.

Didžiojo karo metu dr. Ant. Biržiš
kai teko iš Viekšnių pasitraukti, bet 
1918 m. grįžo vėl Lietuvon ir kibo vėl į 
pradėtąjį darbą. Dirbo nežiūrėdamas 
nei amžiaus, nei sveikatos. 1922 metų 
spalių mėn. 31 dieną apie 14 valandą 
parvažiavęs iš ligonio papietavo ir sėdo 
knygą skaityti. Besilsint pasijuto blo
gai. Skubiai buvo iškviestas kitas dak
taras, bet be pasekmių. Trumpai pasi
kamavęs numirė. Jo persidirbusi šir
dis pareikalavo amžino poilsio.

Santaupų šis Didysis Daktaras pa
liko vos karstui nupirkti. Laidotuvėms 
jau trūko. Viekšnių apylinkei jis pa
liko šviesų prisiminimą ir pavyzdį, 
kaip dpras žmogus privalo gyventi. 
Visai Lietuvai jis paliko stambų pali
kimą — tris sūnus Vytauto Didžiojo 
universiteto profesorius, kurie Lietu
vos kultūrai jau įnešė didelį indėlį.

*
* * 

t

Rašiniui medžiaga imta:
1) iš Liet. Enciklopedijos III tomo,
2) iš ponios Elž. Biržiškienės (dak

taro žmonos) pasakojimo ir
3) iš Viekšnių apylinkės žmonių 

pasakojimo.
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PEILIS IR KIRVIS.

Peilis ir kirvis naudingiausi įrankiai miško gyventojui. Ge
ras stovyklautojas ar medžiotojas negalėtų išsiversti be jų. Iš 
to, kaip žmogus laiko ir naudoja kirvį arba peilį, mes drąsiai 
galime spręsti, kiek jis nusimano apie miško gyvenimą. Pri
tyręs žmogus niekuomet nenešioja atlenkto peilio ir nesišvaisto 
kirviu: jis nežaidžia šiais įrankiais, bet dirba jais rimtą darbą. 
Todėl:

1. Saugok savo peilį ir kirvį ir nevartok jų tokiems dar
bams, kurie juos atšipina arba nulaužo.

2. Būk atsargus, kad nesužeistum žmonių, stovinčių ap
link tave. i Į <1

3. Niekuomet nevartok nei peilio nei kirvio žievei nuo 
medžio nulupti arba savo inicialams tvorose ir suoluose įamžinti.

Vartodamas peilį:
1. Drožk nuo savęs, ne į save, kad nesusižeistumei.
2. Niekuomet nevartok peilio kriaunų plaktuko vietoje ir 

nesistenk perplauti lazdos, plakdamas peilį kirviu, plaktuku arba 
akmeniu.

3. Nepiaustinėk medžio su vinimis.
4. Nekišk peilio į ugnį.
5. Laikyk ašmenis švariai; išvirink arba nuplikyk jas, prieš 

piaustydamas valgį.
6. Nevartok ašmenų suktuko vietoje ir nebandyk ašme

nimis ką nors atidaryti.
7. Nenešiok atlenkto peilio rankoje.
8. Nepadėk peilio ant žemės ir nelaikyk jo drėgnoje vietoje.
9. Išmok peilį galąsti teisingu būdu.

Vartodamas kirvį:
1. Niekad nekapok tokiu būdu, kad kirvis, paslydęs, tave 

sužeistų.
2. Niekad nesmulkink malkų ant kieto daikto.
3. Nekapok pušų šakų malkose aštriu kirviu.
4. Nešdamas kirvį per petį, atsuk jo ašmenis nuo savo 

kaklo, nes, krisdamas, gali užsimušti.
5. Keliaudamas aptrauk kirvį makštimi. Laikyk jį už ran

kenos arti ašmens, nusukęs ašmenis nuo savęs žemyn.

KAM VARTOTI SKAUTIŠKĄ LAZDĄ?

Įsižiūrėk į brėžinėlius ir patikrink, ar visus tuos dalykus 
mc-kėtum iš skautiškų lazdų padaryti. Bet čia tėra maža dalis to, 
ką galima padaryti iš skautiškų lazdų. Šios vasaros stovyklose 
turėsime progos savo patyrimą dar papildyti.

AR TURI?

KNYGĄ

Knyga turi

Dr. K. AVIŽONIO

Kaip stovyklauti '
3 pagrindinius skyrius:
1. Pasirengimas stovykloms.
2. Stovyklų įrengimas ir
3. Stovyklavimas.
308 puslapiai ir 356 iliustracijos.

SKAUTŲ AIDO LEIDINYS. KAINA LT 5,—.

Prityrusiems skautams ir plati upė nėra kliūtis padaryti tokį keltą. Meteorologijos stotis stovykloje.

256 • * GILIAU KASI, DAUGIAU RASI.
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PEDSEKA
XVI. ISV ADOJIMAS IR SEKLYS.

Mokydamiesi stebėti, išvadoti ir sekti pėdsakus, galime 
gauti daug naudingų žinių iš tų, kuriems pavesta saugoti visuo
menės taiką. Savaime aišku, kad nenorime velti skautų į bet 
kokias bylas ir jų nemalonias procedūras, bet jei susekant ir 
tyrinėjant nusižengimą iškyla naudingų skautiškajam auklėji
mui dalykų, nėra rimtos priežasties jais nepasinaudoti. Be to, 
kiekvienas berniukas, kaip ir kiekvienas vyras, domisi detek
tyvinėmis apysakomis, nors ir ne tiek nusižengimo smulkmeno
mis, kiek įvairiomis kombinacijomis, kurios reikalingos įvyku
siam nusižengimui išaiškinti. Tai panašu į žaidimą su sukarpytu 
paveikslu, kurį reikia sustatyti iš mažų gabalėlių. Kartais svar
bių dalių trūksta, bet tuo žaidimas dar įdomesnis.

Smulkmenos ne kartą padėjo išaiškinti nusižengimą. Vie
nas piršto nuospaudas arba vienas bato pėdsakas gali išduoti nu
sikaltėlį. Popieriaus lakštas, vėjo išneštas pro langą ir turįs pi
nigų nuospaudų žymių, išdavė pinigų dirbėjus. Kelios rašomąja 
mašinėle rašytos eilutės numaskavo padirbėją. Kažkada pada
ryta fotografija padėjo susekti persirengusį valstybės išdaviką, 
nes kamera parodo tai, ko žmogaus akis dažnai nepastebi. 
Šerkšna, nutrinta nuo vartų kažkam lipant per juos, suteikė 
naudingų žinių vagiui sugauti. Tokių ir panašių smulkmenų, 
padėjusių sekliui dirbti, galima būtų priskaityti tūkstančiais.

Kalbėjimo ypatumai arba savotiški judesiai dažnai išduoda 
žmogaus profesiją ir identifikuoja įtartą žmogų. Pažįstamas gy
dytojas pasakojo, kad galima pažinti gydytoją iš to, kaip jis lai
ko stiklinę ir butelį: jis laikys stiklinę tarp kairiosios rankos 
nykščio ir dviem pirmais pirštais ir išims butelio kamštį tos 
pačios rankos mažuoju pirščiuku. Žinoma, čia turima galvoje 
butelį su vaistais! Mašinisto, staliaus, farmaceuto ir fotografo 
rankos paprastai rodo jų savininkų užsiėmimą.

Kartą du nežinomu jaunu vyru nušovė žinomą vokiečių 
valdininką, išėjusį pavaikščioti miške netoli Griesbacho Badene. 
Tyrinėdama apylinkę, policija rado keletą popiergalėlių, kuriuos 
upelis atnešė iš kalnų ir kurie užstrigo tarp akmenų kelyje. 
Viename popiergalėlyje buvo keturios raidės „ultz“ ir skaičius 
„10“, matyti, didelio skaičiaus paskutiniai du skaitmens. Ka
dangi kortelė buvo išduota žinomos profesinės sąjungos Ham
burge, policija atsiklausė toje sąjungoje ir sužinojo, kad kaž
koks Schultzas registruotas knygose numeriu 625410.

Kitas popiergalėlis buvo nuplėštas nuo voko ir jame buvo 
vardų likučiai „lessen“, „Maximilia“ ir „Muenche“. Nesunku 
buvo atspėti, kad adresatas turėjo gyventi Miunchene, Maksi- 
milijano aikštėje. Tuojau buvo paklausti laiškanešiai, aptarnaują 
tą aikštę, ar jie neatsimena pavardės galūne „lessen“. Iš pra
džių laiškanešiai negalėjo padėti, bet paskui vienas prisiminė 
kadaise, tarnaudamas kitame mieste, voke skaitęs pavardę Ti- 
lessen ir įsidėmėjęs ją kaipo savotišką. Ir paaiškėjo, kad žmo
gus tokia pavarde tikrai buvo gavęs laišką Maksimilijano aikš
tėje. Tuo būdu abu žmogžudžiu buvo susekti.

Gerai žinomas faktas yra, kad kriminalistas, pasiryžęs at
likti nusikaltimą ir apgalvojęs viską iš anksto, retai elgiasi kaip 
nekaltas žmogus. Jis mėgsta dirbti tamsoje, ieškoti aplinkinių 
kelių prie savo aukos prieiti ir beveik niekuomet nepalieka nu
sikaltimo vietos paprastu būdu.

Seklys, atvykęs į nusikaltimo vietą ir išklausęs pranešimą, 
turi išsivaizduoti husikaltėlio vietoje, kaip jis prieitų savo auką 
ir paliktų ją. Jis turi rūpestingai ištirti visą apylinkę ir nepra
leisti nė mažiausio ženklelio arba pėdsako.

Kaimuose, kur mažiau žmonių, plėšimas lengviau išaiški
namas, bet miestuose dalykai žymiai pasunkėja. Kartais plėši-

Skautybės Įkūrėjo lordo R. BADEN - POWELLIO knyga 

Skautybė Berniukams 
yra svarbiausias veikalas kiekvienam jaunuoliui, norinčiam su

kurti gražų ir laimingą savo gyvenimą.
Išvertė ir sulietuvino kalbin. Vikt Kamantuskas. 

Knygą už Lt 1,75 gausite visuose knygynuose ir sk. reikm. tiek.
skyriuje.

kas pameta vogtą daiktą arba išmeta nereikalingą dėžutę. Jei 
keletas asmenų dalyvavo plėšime, paprastai randama vieta, kur 
plėšikai dalinosi grobį, ir kaime ta vieta duoda naudingų žinių.

Vieną sekmadienio rytą dvaro šeimininkė pastebėjo sveti
mą vyrą slankiojant aplink kūtes ir paprašė jo pasišalinti. Apie 
pietus ji vėl pastebėjo tą patį vyrą ir pranešė apie tai netoliese 
stovyklaujantiems skautams. Du iš jų nuėjo prie kūtės ir, ap
žiūrėję žemę, rado naujų pėdsakų, kuriais nusekė iki trobelės 
už maždaug 500 metrų.

Jie pamėgino atidaryti sodo vartus, bet vartai buvo užra
kinti. Tada kažkoks vyras išėjo iš už krūmų ir paklausė, ko jie 
norį. Skautai paaiškino norį pirkti kiaušinių. Gavę neigiamą 
atsakymą, skautai grįžo į dvarą ir pranešė, kaip vyras atrodė. 
Seimininkė pareiškė, kad vyras, be abejo, esąs tas pats, kurį ji 
buvo mačiusi. Policija buvo informuota, ji suėmė vyrą, kuris, 
kaip paaiškėjo, buvo seniai ieškomas vagis.

Skautai gerai atliko savo uždavinį: jie pasekė pėdsakais, 
sugalvojo ką pasakyti, kada vyras juos staiga užklupo, ir per 
kelias minutes įsidėmėjo jo išvaizdą.

Šiais laikais labai sunku atskirti geras detektyvines apy
sakas nuo blogų: jų yra visa galybė. Dažnai mažiausiai įtarti
nas žmogus yra nusikaltėlis, kaip paaiškėja apysakos gale. To
kios apysakos netinka skautams lavintis logiškai galvoti, bet pa
rašytos tiktai susidomėjimui palaikyti. Gera apysaka turi pri-' 
versti berniuką galvoti ir kombinuoti ir lavinti jo protą.

Įdomu palikti kokį nors pėdsaką žemėje arba namuose, iš 
kurio berniukai galėtų daryti tinkamas išvadas. Bet reikia pa
čiam žinoti, ką atvaizduota scena turi reikšti, nes kitu atveju 
sunku reikalauti, kad skautai atliktų savo uždavinį. Galima pa
sinaudoti skaityta apysaka arba pačiam šį tą sugalvoti, bet vi
suomet turi būti duota progos logiškai galvoti. Visai bepras
minga apversti kelias kėdes ir išmėtyti dėžutę degtukų — tai 
nieko nepasako. Reikia veikti kaip nusikaltėlis: ateiti per lauką, 
sodą, tvorą arba net stogą, atsargiai artintis prie namų — gal, 
palikti degtuką už krūmų — daryti trumpus, netikrus žingsnius, 
sustoti prie namo kampo arba prašliaužti po langu ir pan. At
likus „nusikaltimą“, galima, gal būt, bėgti ir, pasislėpus už krū
mų, nusiauti batus arba net numesti juos. Tokie ir panašūs da
lykai gali įvykti, bet vargu ar koks nusikaltėlis ramiai prieis 
prie durų arba lango, ramiai įeis į namus ir ramiai paliks juos, 
atlikęs, ką jis norėjo.

Atvaizduojant nusikaltimus, raudonas rašalas gali žymiai 
pagyvinti uždavinį.

Prieš baigdamas šį skyrių, noriu atpasakoti, ką pasaulio 
skautų vadas rašo savo knygoje „Skautai anapus jūros“.

Policininkas tolimoje stotyje išėjo, be ginklų, seniai ieško
mo vyro suimti. Nusikaltėlis, apšaudęs policininką, paspruko ir 
pasislėpė tankiuose krūmynuose. Tada policininkas grįžo namo 
ginklo ir pasiėmė taip pat Tigrą, savo juodą pėdsekį.

Nusekę apie 10 km lengvai pastebimais pėdsakais minkš
toje žemėje, vyrai atsidūrė akmeningoje vietoje, ir tiktai iš la
bai nežymių ženklų galima buvo nuspėti, kuria linkme nusikal
tėlis bėgo. Pagaliau policininkas ir pėdsekys priėjo nedidelę 
fermą tarp tankių krūmų, ir Tigras, apibėgęs aplinkui, pranešė, 
kad nusikaltėlis dar fermoje arba pakeitė batus. Tigras tada 
padarė didesnį ratą aplink fermą ir rado išeinančių pėdsakų. 
Jis spėjo, kad pabėgėlis, pakeitęs batus fermoje ir, šiek tiek 
paėjęs atbulas, vėl apsiavęs savo batais.

Nusekę tais pėdsakais, vyrai priėjo upę ir, kadangi žings
niai vedė tiesiai į vandenį, Tigras perplaukė į antrą krantą. 
Neradęs ten nieko įtartino, pėdsekys grįžo ir ištyrė upės krantą. 
Ir jis neapsiriko: geroką gabalą žemiau buvo aiškūs pėdsakai 
drėgnoje žemėje. Už maždaug 3 km pėdsakai pasisuko į taką, 
kuriuo ėjo galvijų banda. Žmogus, 'matyti, tikėjosi paslėpsiąs 
savo pėdsakus, kas jam ir pasisekė. Bet galvijai nuėjo prie upės 
atsigerti, ir Tigras rado visai šviežių pėdsakų, vedančių tiesiai 
toliau. Pėdsakų kraštai buvo aštrūs, nenudailinti nei vėjo nei 
saulės, ir išrausta žemė buvo drėgnesnė kaip žemė aplinkui. 
Nebeliko abejonės, kad nusikaltėlis turėjo būti visai arti. Po
licininkas ir pėdsekys ėmėsi visų atsargumo priemonių, ir staiga 
šūvis pertraukė visišką tylą.

Kelionė buvo baigta. Pėda.
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Skyrių veda vyr. sktn. K. Laucius.

foto9**ct(iiot7
kiekviena/

Spausdinama Lietuvos foto mėgėjų dr-jos kronika.

Fotografavimas gegužės mėnesį
Su gegužės mėnesiu prasideda tikrasis pavasaris: iš

skleidžia visi medžiai lapus, pražysta medžiai ir vėlyvesnio- 
sios pavasario gėlės. Prasideda bene pats gražiausias pa
vasario laikas, kurį ir foto mėgėjas turėtų tinkamai išnau
doti. Ką gi veikti arba, tikriau pasakius, ką fotografuoti 
gegužės mėnesį?

Kiekvieną, kas tik turi foto aparatą, pirmiausiai „ima 
pagunda“ fotografuoti žydinčius medžius, kaip obelis, vyš
nias, kaštonus, ievas, alyvas. Tai visai suprantama, nes 
žydį medžiai teikia foto mėgėjui labai dėkingų motyvų, tik 
su viena sąlyga — reikia žinoti, kaip ir kada juos fotogra
fuoti. Čia aš nebekartosiu žydinčių medžių fotografavimo 
technikos, nes tai yra plačiai aptarta mano knygoje „Foto
grafuoti gali kiekvienas“ (II leidimo 138—139 ir 141—142 
psl.) ir foto mėgėjams kalendoriuje 1939 metams. „Foto mė
gėjo dvylika mėnesių“ (žiūrėk 26 psl. straipsnelį „Medžiams 
jaunamartiškai pasipuošus“). Šį sykį tik norėtųsi pabrėžti, 
kad darant žydinčių medžių ar gėlių nuotraukas, reikia 
stengtis taip nufotografuoti, kad kiekviena nuotrauka būtų 
individualaus pobūdžio, turėtų savo „veidą“, 
t. y„ skirtųsi nuo įprastų tos rūšies nuotraukų, kokias pa
prastai daro daugumas foto mėgėjų. Tą „individualumą“ 
nuotrauka įgauna dėl tinkamos vaizdo išpiovos ir apšvieti
mo parinkimo. Kaip ir kiekvieną nuotrauką darant, taip ir 
žiedus ar gėles fotografuojant, reikia žiūrėti, kad nuotrauka 
nebūtų vien tik nuogos tikrovės kopija, bet parodytų tai, 
ką mes tikrovėje dažniausiai nepastebime.

Toliau, reikia nepamiršti, kad žydį medžiai ar krūmai 
yra labai geri „padėjėjai“ geroms gamtovaizdžių nuotrau
koms padaryti. Visi gerai žinome, kaip svarbu, kad gamto
vaizdžių nuotraukose nebūtų tuščia artuma ir kad jai pa
gyvinti labai tinka medžiai ar krūmai. Tačiau tamsus me
dis ar krūmas ne visada yra tinkamas artumos pagyvinto- 
jas. Visai kas kita, jei jis yra žydintis. Jei tinkamai kren
ta šviesa, žydįs medis ar artumoje krūmelis gali sudaryti 
visą gamtovaizdžio nuotraukos „vertę“, t. y„ nuo jo gali 
visiškai priklausyti nuotraukos įdomumas.

Tačiau žydį medžiai labai naudingi ne vien nuotraukos 

artumai pagyvinti. Dažnai jie labai pageidautini ir nuo
traukos vidurinėje dalyje arba vadinamajame „antrajame 
plane“. Yra motyvų, kur labai svarbu tinkamai atvaizduoti 
nuotraukos vidurinę dalį, pavyzdžiui, fotografuojant kal
nuotą gamtovaizdį. Sakysime, stovėdami ant vieno kalno 
ar kalvos, fotografuojame vaizdą, kur tolumoje yra kitas 
kalnas ar koks pastatas, pvz., trobesys, paminklas, tiltas ar 
kt. Tokiais atvejais dažnai nuotrauką sugadina jos vidurinė 
dalis, kuri atrodo tuščia, tamsi, monotoniška. Tuo tarpu 
visai kitaip atiodo nuotrauka, jei jos vidurinę dalį užima 
žydį medžiai ar krūmai. Tokiu atveju vaizdas įgauna visai 
kitokį pobūdį. Nuotrauka, kuri padaryta su tais pačiais 
medžiais ar krūmais vidurinėje jos dalyje, atrodo visiškai 
neįdomiai, gali būti be galo žavinga, kai tie medžiai žydi.

Pagaliau, ne vien žydį medžiai yra dėkingi motyvai foto 
mėgėjui Reikia nepamiršti ir gėlėmis nusėtų pievų ar dir
vonų. Žalia veja, pilna geltonų pienių galvučių, dažnai at
rodo nuotraukoje daug įdomiau, kaip ta, kurioje pilna bal
tų, nuo galvos iki kojų, medžių. Šitokias nuotraukas da
rant, labai svarbu tinkamai pavaizduoti artumą, nes gėlės 
yra smulkios ir tolumoje visai „pranyksta“. Dėl to čia rei
kia ryškiai nustatyti artumą ir, kiek galima, daugiau dia- 
fragmuoti, kad būtų didesnė ryškumos giluma.

Gegužės mėnuo su savo minkšta saulės šviesa taip pat 
yra labai geras laikas portretinio pobūdžio nuotraukoms at
virame ore. Kaip daryti tokias nuotraukas, plačiai aprašy
ta aukščiau minėtojoj knygoj „Fotografuoti gali kiekvienas“. 
Taip pat šis mėnuo labai patogus nuotraukoms tarp medžių, 
nes tik išsiskleidę medžių lapai dar neužstoja saulės šviesos.

Tai vis darbo sritys „juodai baltos“ arba paprastosios 
fotografijos mėgėjams. Tačiau ir tiems, kurie domisi spal
votąja fotografija, yra ką veikti. Pavasarį dar nėra tiek 
daug spalvų, kaip vasarą. Dėl to tiems, kurie neturi pa
kankamo prityrimo daryti spalvotąsias nuotraukas, pava
saris yra puiki proga įprasti spalvas derinti. Kol kas šios 
rūšies nuotraukas gali daryti tik „Leicos“ formato aparatų 
savininkai, nes didesniųjų formatų aparatams filmos maža 
tegaminama (didesniems gamina tik prancūzų firma „Lu~ 
miere“). Pagrindiniai spalvotų nuotraukų darymo dėsniai 
yra nurodyti kalendoriuje „Foto mėgėjo dvylika mėnesių“ 
(psl. 72—75).

Lietuvos foto mėgėjų
Nauja Lietuvos foto mėgėjų draugijos 

valdyba.

Gegužės mėn. 4 d. įvyko seniai lauktas 
visuotinis Lietuvos foto mėgėjų draugijos 
susirinkimas, kuriam pirmininkavo „tra
dicinis pirmininkas (pirmininkauja vi
suose metiniuose draugijos susirinkimuo
se) K. Laucius. Draugijos pirmininkas 
majoras Milaševičius padarė 1938 metų 
veikimo apžvalgą, iš kurios paaiškėjo, jog 
draugijos valdyba turėjo labai nepatogias 
veikimo sąlygas, nes ištisus metus truko

gyvenimo naujienos
dviejų narių. Mūsų žiniomis, ypač sun
ku dirbti buvo pačiam pirmininkui p. Mi
laševičiui dėl ilgo kelių jo šeimos narių 
sirgimo.

Pirmininkas p. Milaševičius ir sekre
torius p. Čibas nebesutiko dėl laiko trū
kumo būti renkami ir buvo išrinkta nau
ja valdyba, kuri pareigomis pasiskirstė 
šiaip: pirmininkas p. Antanas Giedraitis, 
vicepirmininkas p. Saulevičius, sekreto
rius p. Kateiva, iždininkas p. Miežlaiškis 
ir reikalų vedėjas p. V. Augustinas. Visai 

nauji žmonės į valdybą įėjo tik du: p. p. 
Saulevičius ir Miežlaiškis. Visi kiti val
dyboj yra buvę. P. V. Augustinas buvo ir 
paskutiniojoje.

Naujasis pirmininkas p. Giedraitis yra 
vienas iš foto mėgėjų draugijos sumany
tojų ir uoliausių jos steigėjų. Buvo ir 
pirmojoje draugijos valdyboje. Yra se
nas foto mėgėjas, kurį laiką turėjęs savo 
foto laboratoriją, paskiau buvęs „Spaudos 
Fondo“ foto laboratorijos vedėju, o dabar 
veda Lietuvos banko laboratoriją.

Reikia tikėtis, kad naujoji draugijos 
valdyba pasistengs surasti naujų kelių 
draugijos veikimui dar labiau pagyvinti.
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Tebūnie tavo pirmoji mintis apie 
kitus, o tik antroji apie save.

VII skauto įsakymas.

Daug pasitaiko neteisybės pasaulyje. 
Štai vos prieš mėnesį palietė ji ir mūsų 
pajūrį. Staiga užklupti, klaipėdiečiai pa
skubomis bėgo į Didžiąją Lietuvą. Dau
gumas bėgo be jokių daiktų, tik vos su 
šiokiais tokiais drabužiais. Jau IV.22 ėmė 
jie atvažiuoti traukiniais į Kauną. Pasi
taikė proga man būti skautų vadi j oje. 
Užeina vienas skautas ir pasakoja, kaip 
liūdnai atrodo klaipėdiečiai pabėgėliai. 
Atvažiuoja jie susirūpinę, su vienu kitu 
ryšuliu, kai kurie ligoniai, tačiau stoty 
nieks jų nepasitinka.

— Kaip tai, nieks nepasitinka? Na gi 
skautai pasitiks! — vadijoje buvo atsaky
ta.

Ir iš tikro, praėjo vos viena kita valan
da, o Kauno geležinkelio stoty jau buvo 
įsteigtas pabėgėliams sutikti ir pagelbėti 
punktas. Jame budėjo Raud. Kryžiaus gai- 
testingoji seselė ir keli skautai-ės. Jau ir 
klaipėdiečiams jaukiau atrodo Kauno sto
tis. Atvažiuojančius pasitinka žvalūs skau
tai, padeda išnešti daiktus, palydi pas pa
žįstamus, registruoja ir t. t. Tačiau atsi
rado tokių pabėgėlių, kurie neturi kur 
apsistoti, o pinigų viešbučiui irgi neturi. 
Kauno miesto sav-bė mielai jiems užleido 
savo ekskursijų namus. Tai jau buvo 
antras punktas. Čia pabėgėliai gavo nak
vynę ir maistą. Šį punktą aptarnavo se
sės skautės. Tai buvo tik pradžia darbo.

Toliau pabėgėliai pradėjo plūste plūsti. 
Pritrūko patalpų. Tačiau buvo įsteigti 
dar keli punktai: buv. Motinos ir Vaiko 
muziejuje (Laisvės ai. 12), V. Kudirkos 
ir J. Jablonskio mokyklose. Jose apie Ve
lykas gyveno jau per pusę tūkstančio 
klaipėdiečių. Visus juos globojo broliai ir 
sesės. Oi, kiek jie turėjo darbo: Čia pri
iminėk naujai atvykstančius, čia išduok 
neturinčiam drabučius, čia dalink maistą, 
ir t. t. Ir taip tik sukasi ir sukasi jie vi
są dieną. Neveltui I sk. įsakyme sakoma: 
„Nelauk iš kitų nieko, bet visa duok pats, 
ką gali“. Šie žodžiai pilnai apibūdino 
Kauno skautes ir skautus, kurie globojo 
klaipėdiečius. Raginti ir girti skauto ne
reikia, jei jis ką paima dirbti — atsiduoda 
visas tam darbui.

Be abejo, daugelis sekėte laikraščius 
ir skaitėte, ką jie rašė apie skautus. To 
pakanka — jie rašė teisybę. Tą „artimui 
pagalbos mašiną“ išjudino ir nuolat tvar
kė sktn. A. Zauka. Jis buvo pabėgėliams 

* šelpti komiteto sekretorius.
Taip jiems betriūsiant, prabėgo 24 die

nos. Pasibaigė Velykų atostogos, kurias 
jie pašventė klaipėdiečiams, nes atsisakė 
nuo savo asmeninio poilsio (juk jų daugu
mas — moksleiviai). Per Velykas nema
ža teko padirbėti beruošiant Velykų stalą.

Galop atėjo balandžio 17-toji, kada te

ko atsisveikinti su klaipėdiečiais. Erdvio
je V. Kudirkos mokykloje susirinko gau
sus būrys klaipėdiečių ir skautų. Čia at
vyko Klaipėdos krašto nukentėjusiems 
šelpti komiteto vicepirmininkas p. Ig. Šei
nius, brolijos vadas vyr. sktn. pulk. J. Ša- 
rauskas, seserijos vadeivė vyr. sktn. V. 
Arminaitė, brol. propagandos dal. vedėjas 
psktn. J. Damauskas ir kt.

Pirmas į klaipėdiečius ir skautes-tus 
prabilo p. Ig. Šeinius. Jis pasidžiaugė, 
kad Kauno skautai tinkamu laiku susimo- 
bilizavo ir daug padėjo klaipėdiečiams. 
Tai buvo puikiai nusisekęs organizuotumo 
bandymas. Dėka skautų, ir klaipėdie
čiams, esą, buvę lengviau išgyventi sunkų 
smūgį. Tepersiima visi skautiško pasiau
kojimo pavyzdžiu, tada ir visam kraštui 
bus lengviau susitvarkyti. Pabaigoje p. 
Ig. Šeinius padėkojo skautų vadovybei už 
ryžtingumo bei pasišventimo išugdymą 
skautuose ir palinkėjo patiems skautams 
sėkmės tolimesniuose darbuose.

Brolijos vadas, kalbėdamas į klaipė
diečius, pabrėžė, esą, Klaipėdos netekimas 
yra gilus smūgis ne tik jiems, bet ir visai 
Lietuvai. Tačiau, tepasižiūri, kas dabar 
dedasi pasaulyje — kitur vyksta dar blo
gesni dalykai, ne vien mūsų tėvynė nu
kentėjo. Tiesa, klaipėdiečiams teko be
tarpiškai — asmeniniai — nukentėti, bet 
dabar jais rūpinasi vyriausybė ir visuo
menė, nes jię4 esą, yra nedaloma lietuvių 
tautos dalis.

Visų, 
(detuviu, daina.
Metu aliai vienu, 
ir rytą, ir dieną, 
ir vakarą, naktį, 
kol liaus širdis plakti, 
karštai lūpos taria:
Ar čia, ar už marių 
esmu vis 
lietuvis!

M. Grigonis.

Brolijos vadas palinkėjo klaipėdiečiams 
turėti dvasios stiprybės ir būti tikrais tė
vynės sūnumis ir dukromis. Skautams 
brolijos vadas padėkojo už jų darbą ir 
pabrėžė: „Mes pajutom, kaip esam pasi
rengę, ir ko mums trūksta. Ateityje taip 
pat būsim pasirengę!“ Kartą įsirašę bro
lijos vėliavoje šūkį: „Mūsų jėgos mūsų 
širdys — Lietuvai Tėvynei!“, skautai visa
dos jo ir laikysis.

Seserijos vadeivė vyr. sktn. V. Armi
naitė padėkojo skautėms.

Į kalbas klaipėdiečiai atsakė vieningu 
valio. Be to, sktn. A. Zauka, taręs nuo 
savęs keletą žodžių, paskaitė klaipėdie
čių padėkos adresus. V. Kudirkos mokyk
loje gyveną klaipėdiečiai savo adrese rašo:

„1939 m. kovo 22 d. 7,30 vai. Klaipėdos 
dirbtuvių sirenos sukrėtė netikėtai mūsų 
gyvenimą, tą patį juto ir mūsų Tėvynė — 
Lietuva. Mes, palikę turtą ir šeimas, bė- 
gome nuo agresingos vokiečio letenos prie 
savo Tėvynės Motinos, nes esame jos vai
kai.

Grįžę išvargę, negarbingai apleidę savo 
tėvynės dalį, nemanėme, kad mus taip 
nuoširdžiai priims mūsų broliai, sesutės.

Šiandien mus iš naujo surišo ryšys, ku
ris neišskirs, kol nors vienas lietuvis bus 
gyvas. Todėl mes, pasiaukodami jums, 
pasižadame reikale negailėdami gyvybės 
dirbti tėvynės ir jūsų labui“.

Toliau seka parašai.

Ekskursijų stotyje gyveną pabėgėliai 
savo punkto vedėjai sesei stud, skautei E. 
Uogintaitei irgi įteikė gražų adresą, ku
riame rašė: z

„Mūsų Tėvynei tragišku momentu pri
versti apleisti savo mylimą pajūrį, reiš
kiame nuoširdžiausią padėką už suteiktą 
mums globą mūsų sunkiausioje valando
je, kurią Jūs pravedėt su tokiu pasišven
timu ir nenuilstamu darbu.

Jus gerbią ir niekad neužmirštą klai
pėdiškiai pabėgėliai“ (seka parašai).

Klaipėdiečiai ir skautai Laisvosios Tė
vynės garbei su dideliu dvasios pakilimu 
sugiedojo Tautos Himną. Retai kada ten
ka girdėti taip galingai aidintį ir nuošir
džiai giedamą mūsų Himną.

Klaipėdiečiai tiek susigyveno su skau
tais, kad su kiekvienu daugelis dar ir as
meniškai atsisveikino. Kiti prašė, kad jų 
nepaliktų ir toliau rūpintųsi jais. Teko 
matyti klaipėdietes, kurios apstoję vieną 
sesę paeiliui apsikabindamos verkė iš su
sijaudinimo. Savaime suprantama, kad 
per 24 dienas galima susigyventi.

Dar du punktu skautės ir skautai ap
tarnavo ir toliau.

Kauno skautės ir skautai per tas 24 
dienas budėjo ir dirbo apie 9.000 valandų.

Ger. Juškėnas.
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USČI DIDŽIOJI Seifui
ŠIO SKYRIAUS BENDRADARBIUS PRAŠOME:

9 Rašyti ne apie kasdieninio gyveninio smulkmenas, bet apie Įdomesnius Įvykius ar sumanymus, kuriuos vertėtų 
žinoti kitiems. ® Stengtis rašyti kiek galima trumpiau, tačiau sykiu taip, kad visiems būtų aišku, kas norėta 
pasakyti. © Rašyti tuojau pat po aprašomojo Įvykio ir parašius neatidėliojant išsiųsti redakcijai. Pirmajam mė
nesio numeriui korespondencijos redakciją turi pasiekti ne vėliau, kaip 5 d., antrajam — 20 d. 0 Pradėjus rašyti 
pirmiausiai pažymėti savo tuntą ar vietininkiją. • Pasistengti kiekvienai žinelei duoti antrašte. © Rašyti vienoje 

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

STUDENČIŲ SKAUČIŲ DRAUGOVĖ.
• Priimta dr-vės įstatai. Tikrų
jų narių sueigoje IV.19 priimti 
stud, skaučių dr-vės įstatai, ku
rie bus nusiųsti tvirtinti seseri
jos vadi j ai ir universiteto se
natui.
• Aukojam Ginklų Fondui. Gin
klų vajų Vytauto Didžiojo Uni
versitete studentija, kiek galė
dama, rėmė. Šia proga dr-vė nu
tarė paaukoti Ginklų Fondui 
apie Lt 180,—. -
9 1939 IV.26 įvyko bendra dr-vės 
sueiga, kurioje sktn. L. Čepienė 
pravedė pašnekesį „Skautė šei
moje“.
9 Baigusioms sanitarijos kursus, 
kuriuos vedė dr. Sakenienė, bu
vo įteikti pažymėjimai. Kursus 
baigė 26 tikrosios narės ir 2 
kandidatės.

STUD. SKAUTŲ KORP! „VYTIS“.
9 Krepšininkai baigė rungtynes. 
V.l. vytiečiai krepšininkai su
žaidė paskutines savo rungtynes 
akademinėse š. m. pirmenybėse. 
Priešininku buvo Romuvos korp., 
prieš kurią mūsiškiai laimėjo 
21—16 (14—14, 10—8). IV.28. 
žaista prieš ateitininkų Achilą, 
šias rungtynes vytiečiai nepel
nytai pralaimėjo 13—15 (5—11). 
Tuo būdu po 10-ties rungtynių

ŠIAULIŲ SKAUČIŲ TUNTAS.
— Telefonisčių kursai. Šiaulių 

skaučių tuntas suruošė telefonis
čių kursus, kurie, vyksta mergai
čių gimnazijoj. Kursai prasidėjo 
IV.20. ir tęsis 6 savaites. Kur
sams vadovauja maj. Svičiulis. 
Lektoriai: p. Trunca (telegrafas) 
ir p. Žilys (telefonas). Viskuo 
rūpinasi skautas vytis Jūras. 
Pamokos kursuose dėstomos teo

PANEVĖŽIO SKAUTŲ TUNTAS.
— Pavyko vakaras. V.6. jūrų 

skautų Vyčio ir Vytauto laivų 
įgulų buvo surengtas vakaras ir 
iš jo gauta gražaus pelno, kuris 
bus sunaudotas bendrai valčiai 
statyti. Vakarą ruošiant dau
giausia čia iniciatyvos parodė 
vyr. valt. A. Albavičius, valt. 
Korženiauskas ir valt. A. Juo
dikis.

9 Dr-vės iniciatyva buvo su
rengti mezgimo kursai. Juos 
vedė žemės ūkio rūmų instruk
torė p-lė Vosyliūtė. Kursus bai
gė labai daug sesių.
9 Lankom parodas. IV.30 dr-vė 
kartu su korp! „Vytim“ padarė 
ekskursiją į italų meno parodą. 
9 Motinos dienos minėjimas. 
V.7. 12 vai. kūno kultūros rūmų 
salėje dr-vė kartu su „Vyčio“ 
korp! surengė Motinos dienos 
minėjimą. Į minėjimą atsilankė 
dr-vės globėjas prof. I. Končius, 
daug mamyčių ir svečių. Pašne
kesį skaitė sktn. Barmienė. Pro
gramoje dalyvavo: sktn. S. Obu- 
chavičius - Volungė, M. Šulcaitė, 
Laukaitytė ir R. Norvydas - Le- 
chelis.

B. Mackevičiūtė.

mūsų komanda surinko 12 taš
kų (191—190 krepš.). Ne visai 
aišku, kurią vietą teks užimti, 
nes dar nesužaistos 6 rungtynės 
tarp kitų korporacijų.

9 Racionalus studijų sutvarky- 
msa. Tokia tema filist. inž. J. 
Milvydas V. 10. skaitė pašnekesį 
vytiečiams technikams jų sekci
jos sueigoje.

retiniai ir praktiniai. Baigusiems 
bus duodami pažymėjimai.

— T. vadijos posėdis. V.9 įvy
ko t. vadijos posėdis, kuriam va
dovavo sktn. Fledžinskienė. Po
sėdyje skyrių vadovės pranešė 
apie darbą skyriuose. Visos 
draugovės buvo skyrių vadovių 
aplankytos. Tartasi dėl didesnės 
pavasario šventės. Vaiva.

— Tvarkoma prieplauka. Prieš 
porą metų jūrų skautų prieplau
ka buvo neblogai sutvarkyta, bet 
paskutiniu metu, kad vasarą Ne
vėžis labai nusekdavo, prieplau
ka buvo netvarkoma. Dabar jū
rų skautai prieplauką vėl pui
kiai sutvarkė: aptvėrė ir gražiai 
išpuošė rajoną, sutvarkė būklą, 
krantinę ir kit. Alfa J.

„Vyčio“ Korp. senjorui

ALGIRDUI PEREKSLIUI, 
skaudaus liūdesio valandoje, reiškiame brolišką 
užuojautą.

Vytiečiai.

9 Korporacijos pavasario šven
tė. V. 13. vakare, A. Panemunė
je, dr. J. Basanavičiaus šile — 
buv. Korporacijos stovyklavie
tėje buvo tradicinė korp. pava
sario šventė — laužas; susirinko 
prie laužo per 50 vytiečių. Iš 
pradžių buvo tradiciniai junjorų 
egzaminai. Kiekvienas junjoras 
turėjo atsakyti į įvairius senjorų 
duodamus klausimus. Po to jun- 
jorai V. Gulmanas ir V. Simutis 
davė skauto įžodį.

Junjorų tėvūnas senj. J. Kli
mavičius jausmingai atsisveiki
no su savo auklėtiniais. O jų jis 
šiemet turėjo gausų būrį — per 
20. Aišku, būta’ ir rūpesčių, ta
čiau jam kartu buvo ir džiugu, 
kad korp. turi tokį gausų prie
auglį.

Tada davė įžodį — senjoro pa
sižadėjimą naujai pakeltieji jun- 
jorai — B. Barkauskas, Z. Bra
zauskas, K. Cerkeliūnas, Ad. 
Germanavičius, V. Gulmanas, St. 
Chodakauskas, J. Yčas, St. Ja
navičius, J. Karaliūnas, K. Kas
peravičius, J. Kuznecovas, J. 
Mingaila, K. Nenortas, V. Pode- 
rys, Ig. Pranckūnas, J., Repečka, 
VI. Simutis, R. Svilas, E. Tiška, 
Sv. Vasiliauskas ir V. Vilkenas. 
Korp. vadas senj. St. Volungė - 
Obuchavičius uždėjo jiems sen
jorų kepures, korp. spalvas ir 
pasveikino. Dar sveikino korp. 
filistrai J. Milvydas ir A. Broel- 
Plateris ir senj. Art. Jurgutis.

Į sveikinimus ir linkėjimus vi
sų pakeltųjų senjorais vardu at
sakė senj. J. Repečka.

Laužas ir apeigos baigtos, su
ėjus visiems ankštu ratu ir su
giedojus „Ad meliorem“, tradi
cinę korp. giesmę ir Tautos him- 
ią.

Ir vėl liko tylus ir susimąstęs 
pušynas. Jis ir vytiečiai lauks 
kito pavasario, tada vėl jis juos 
svetingai priims savo globon.

Šventė praėjo, bet visi vytie
čiai — seni ir naujai pakeltieji 
ją dar ilgai atsimins.
9 Iškyla į Jėsią. V.14. drauge su 
sesėm stud, skautėm vytiečiai 
surengė iškylą į gamtą — Jėsios 
šlaitus. Iš ryto visi kartu išklau
sė Šv. Mišias Karmelitų bažny
čioje ir iš ten nužygiavo į Jėsią, 
apsikrovę foto aparatais ir su
muštiniais. Vieta buvo puiki. De
ja, gražius reginius kiek dengė 
debesys ir lietutis. Tačiau tas lie
tutis nesudrumstė linksmos nuo
taikos ir apetitų. Po sporto (tink
linio), pasišokimo, dainų ir ben
dro sumuštinių naikinimo, aišku, 
grįžom namo.
9 Įteikėm kariuomenei šautuvą. 
V.18. vytiečiai drauge su visa 
studentija įteikė savo auką — 
šautuvą kariuomenei. Be to, 
drauge pasižadėjo kariuomenės 
vadui gen. S. Raštikiui, kad rei
kalui esant, eis kovoti už Tėvy
nę su paaukotais ginklais ranko
se. Visa korporacija dalyvavo 
bendrame studentijos parade ir 
eisenoje Laisvės alėja.

Germantas.

Studentų skautų korporacijos 
narių susirinkimas.

260 • * GUDRUS, KAIP SENA LAPĖ.

20



Šiaulių jūrų skautų V.7 šventės vaizdai.

ŠIAULIŲ SKAUTŲ TUNTAS.

V.7. jūrų skautų Kastyčio lai
vas minėjo Motinos dieną ir sa
vo 2-jų metų sukaktį. Ta proga 
atvyko ir brolijos vadas pik. Ša- 
rauskas. Rytą 9,30 vai. tuntas 
nužygiavo į įgulos bažnyčią, kur 
buvo atlaikytos pamaldos, kun. 
Kudirka pasakė tai dienai pritai
kytą pamokslą. Po pamaldų ka
pinėse, grojant 8 pėst. K. K. Vai
doto pulko dūdų orkestrui, pa
gerbti žuvusieji už Tėvynę. Vė
liau, apie 12 vai., Telkšvos eže
re, kur Kastyčio laivas įsitaisęs, 
pakrikštytos dvi naujos valtys 
Į krikštynas atsilankė brolijos 
vadas pik. Šarauskas, Šiaulių 
skautų vyr. globėjas div. gene
rolas Rėklaitis, skautų rėmėjas 
pik. Butkevičius, Klaipėdos jūrų 
skautų tuntininkas prokuroras 
Bulota ir kit.

Valčių krikšto tėvais buvo: 
„Žuvėdros“ valties — p. Pimpie- 
nė su p. Bulota, „Albatroso“ val
ties — p. Janavičienė su p. Šutu.

PANEVĖŽIO SKAUČIŲ TUNTAS.

— Laimėjo konkursą. Paskelb
tąjį punktualumo konkursą lai
mėjo Birutės dr-vė, surinkusi 
daugiausia taškų. Motinos die
ną, tunto sueigoje, laimėtojoms 
(teikta dovana — knygos SKAU- 
TYBE MERGAITĖMS 4 egz.

■—• Davėm įžodį. V.7. jaun. 
skautės davė įžodį. Buvo atvy
kęs būrelis jaunesniųjų skaučių 
net iš Milaikiškią. Ir jos davė 
(žodį. Džiugu, kad net iš toli at
važiuoja į tunto sueigą.

TELŠIŲ SKAUTŲ TUNTAS.

— Prasidėjo sanitarijos kursai. 
V.6. iškilmingai atidaryti karo 
sanitarijos kursai. Į jų atidary
mą atsilankė tunt. Štangenbergas 
ir kursų vedėjas psktn. Liudžius. 
Kursus lanko apie 70 skautų. 
Visi kursų lankytojai suskirstyti 
į draugoves ir skiltis.

— Svečiavomės pas plungiš
kius. V.7. Plungės miesto skau
tai vyčiai surengė iškilmingą su
eigą — Motinos minėjimą, į kurį

Po valčių kirkštynų Sukilėlių 
kalnelyje brolijos vadas įteikė 
Šiaulių vyr. skautų globėjui div. 
generolui Rėklaičiui vėliavą, kad 
perduotų Šiaulių tunto Kastyčio 
laivui. Vėliavos įteikimo metu 
brolijos vadas ir Šiaulių vyr. 
skautų globėjas diviz. generolas 
Rėklaitis pasakė gražias kalbas, 
iškeldami tos vėliavos reikšmę 
skautams.

Jūrų ir mažieji skautai davė 
įžodį. Ir po to pagerbė palaido
tus sukilėlių kalnelyje, sugrojo 
Marija, Marija, ir Tautos himną.

Tunto vardu tuntininkas vyr. 
sktn. Vaivydas paprašė brolijos 
vado, kad parvežtų nuoširdžiau
sius Šiaulių skautų linkėjimus 
L. S. Sąjungos Šefo pavaduoto
jui dr. Aleknai, už kurio svei
katą nuaidėjo tris kartus griaus
mingas valio. Entuziastingai bu
vo pagerbtas ir brolijos vadas.

Vair. Vigelis.

—■ Darėm iškylą. V.14. drau- 
gininkės ir skįltininkės, tunto 
adjutantės vadovaujamos, pada
rė iškylą. Į iškylos vietą nusekė 
kelionės ženklais. Grįždamos iš 
iškylos, papuošė pamiškėje esan
čių kapelių kryžius (žuvusiems 
už laisvę) ir nutarė pasodinti ten 
gėlių. Su kuprinėmis ant pečių, 
lazdomis rankose, giedrialaimės 
šypsena veiduose grįžo sesės į 
namus. Tuja.

pakvietė ir Telšių skautus. Į su
eigą iš Telšių atvažiavo 42 skau
tai. Telšiai sueigoje gražiai pa
sirodė. Telšiškiai su plungiškiais 
labai širdingai susibičiuliavo.

— Minėjom Motiną. V. 14. Tel
šių skautai minėjo motiną. Į iš
kilmingą sueigą atsilankė tunti
ninkas ir daug aukštų asmenų. 
Daug skautų laikė įžodį ir A. Ja
navičius ir B. Kudzmavičius bu
vo pakelti į skiltininkus ir J.

Gaižauskas — į vyr. skiltininkus. 
Po oficialiosios dalies buvo vie
netų pasirodymai. Į sueigą buvo

KAUNO

Žalgirio tuntas minėjo Motinos 
dieną.

V.7. įvyko pirmoji tunto suei
ga, kurioje turėjome garbę ma
tyti atsilankiusį Šefo Pavaduo
toją vyr. sktn. Dr. Alekną, gra
žų būrelį skautų mamyčių ir 
šiaip svečių. Po nuoširdaus tun- 
tininko sktn. Pr. Karaliaus žo
džio motutėms, Šefo Pavaduoto
jas L. K. Šarūno dr-vei įteikė 
vėliavą, pareikšdamas šarūnie- 
čiams, ypač jų draugininkui sktn. 
A. Zaukai, ypatingą padėką už 
pasidarbavimą, organizuojant 
pagalbą Klaipėdos pabėgėliams.

Keliolika skautukų davė įžodį, 
o jiems kaklaryšius užrišo visas 
susirinkusias mamytes atstovau
dama p. Aravičienė, kuri trum
pu, bet širdingu žodžiu, pasvei
kino visus davusius įžodį.

Skautukai, atsilygindami savo 
gerosioms mamytėms, prisegė

XII gaisrogesių Dievaičio Per
kūno vardo draugovėje įvyko 
karinio rengimo sueiga. Vadova
vo draugininkas vyr. brandmstr. 
psktn. St. Dumčius, instruktoriais 
buvo dr-vės dr-ko pav. sklt. A. 
Ošlapas ir A. Janavičius. Šau-

Pilies
• Per Šeštines įvyko tunto su
eiga. Apie 20 skautų ir jaun. 
skautų davė įžodį. Jiems gražų 
žodį tarė tuntininkas vyr. sktn. 
Saulaitis. Be to, dar kalbėjo J. 
Damijonaičio v. pradžios mo
kyklos vedėjas. Po to buvo links
moji dalis, per kurią sktn. Zau- 
ka „patriukšmavo“. Vėliau dar 
kalbėjo didelis skautų rėmėjas ir 
bičiulis p. V. Bičiūnas. Po to 
linksmi išsiskirstėme.
• I Kar. Juozapavičiaus dr-vė.

atvykusi didelė Plungės skautų 
ekskursija. J. S.

RAJONAS.
joms po gražią gėlytę. Po trum
pų, linksmų, skautiškų išdaigų ir 
bendrų su mamytėmis dainų, 
pirmoji tunto sueiga buvo baigta.
* Reikia pažymėti, kad tuntas, 

dar taip neseniai įkurtas, jau ro
do darnaus darbo vaisių. Tuntui 
pasisiūlė padėti dirbti 5 „Vyčio“ 
korporacijos studentai skautai.
* Dabar tunte yra 5 dr-vės, o 

paskutiniuoju metu vyr. skltn. 
Vyt. Poderys V-oj valst. gimna
zijoj įkūrė šeštą dr-vę.
* Nuo V.ll. prasidėjo tunto skil- 
tininkų kursai, kurių vadovu pa
skirtas tunto adjutantas psktn. 
Ig. Pranckūnas.
* Tuntas nepaprastai dėkingas 

V-os valst. gimnazijos direkto
riui dr. A. Juškai už leidimą 
gimnazijos patalpose įsteigti tun
to būstinę.
* Vasarą tuntas žada skaitlingai

stovyklauti. Ngi.

tunte.

dymai iš įvairių pozicijų Vyko 
sėkmingai. Pažymėtina, kad bus 
šaudoma ne tik iš šautuvų, bet 
ir pistoletų. Po šaudymo buvo 
grynai teoretinių žinių pagilini
mo pamoka, kurioje dėstė sk. A. 
Janavičius. D. k.

tuntas.
V.21. pasibaigė tarpskiltinis kon
kursas. I-mą vietą laimėjo bebrų 
skiltis, surinkusi 539 taškus, II 
— briedžiai, surinkę 443 t. Tą 
pačią dieną įvykusioje dr-vės su
eigoje — iškyloje bebrų skilčiai 
buvo įteikta dovana — gražus 
futbolas, skltn. V. Kempinskio 
asmeninė dovana. Be to, paskir
tas naujas adjutantas, tai buv. 
briedžių skiltininkas, pskltn. Vyt. 
Amanas.
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„Aš jį pažįstu, kaip savo kišenę"
Tikslumas — kiekvienos žinios 

svarbiausia sąlyga.

Stok!

Prieš skaitydamas toliau pa
imk lakštelį popieriaus ir pieštu
ką ir užrašyk, ką turi kišenėje 
arba portfelyje! Po to palygink 
daiktų sąrašą. Kiek daiktų pa
miršai? Kiek daiktų be reikalo 
užrašei?

„Tu, rodos, pereitą vasarą buvai Birš
tone“, kreipėsi Jonas į savo draugą Vincą, 
„papasakok man, kaip ten atrodo“. „Ge
rai“, sutiko Vincas, „aš tau viską kuo 
smulkiausiai papasakosiu, nes pažįstu Birš
toną kaip savo kišenę“. Neužilgo Jonas 
pats turėjo progą apžiūrėti kurortą ir — 
beveik nieko panašaus į savo draugo pa
sakojimą nerado. Mat, Vincas priklausė 
prie tų žmonių, kurie viską pažįsta „kaip 
savo kišenę“, nors ir niekuomet pakanka
mai nesigilina į dalyką ir tiktai paviršuti
niškai tepastebi, kas aplinkui vyksta.

Ar tikrai žinai, kas tavo kišenėje arba 
portfelyje? Ar gali visai tiksliai paaiškin
ti praeiviui, kur artimiausia vaistinė arba 
policijos nuovada? O, gal, tau tiktai at
rodo, kad tie namai treti kairiajame 
skersgatvyje? Žinoti ir galvoti, kad kas 
nors taip arba kitaip yra, du skirtingi da
lykai, bet ne visi žmonės tuodu dalyku 
skiria, ir todėl ne kartą įvyksta didelių 
nesusipratimų ir net nelaimių.

Pastabumas labai nukenčia nuo įvai
rių išorinių įspūdžių. Gatvėje motociklis- 
tas susiduria su dviratininku, ir vienas jų 
sužeistas — tuojau mes užjaučiame nu
kertėjusį ir norime pamatyti, kaip jis at
rodo, kiek jam metų ir pan. O tuo tarpu 
tikroji nelaimės priežastis, tikroji dalykų 
esmė išslysta iš mūsų akių. Jei dar mūsų 
vaizduotė pradeda kurti, savo parodymais 
patys jokiu būdu nebegalėsime tikėti.

Holivude filmų bendrovės savininkas 
suruošė Čaplino imitatorių vakarą, kuria
me atsilankė 20 imitatorių. Gausi publika 
turėjo išrinkti imitatorių, labiausiai pa
našų į garsųjį komiką. Niekam nežinant 
pats Čaplinas taip pat atėjo į vakarą, no
rėdamas pamatyti, ar žmonės jį pažins. 
Bet — jam teko tiktai septyniolikta vieta, 
beveik visi imitatoriai nukonkuravo jį 
savo vaidyba. Iš to aiškiai matyti, kaip 
kiekvienas žmogus pakeičia ir iškreipia 
tikrą dalyką, kad, pagaliau, skelbia ne
tikrą dalyką tikresniu už originalą.

Kasdien galime šimtą kartų įsitikinti, 
kaip blogai mes pastebime ir atsimename. 
Paklausk savo sesers: — Kokia, tiesą pa
sakius, tavo skėčio rankena? Ar ji lenkta 
ar tiesi, medinė ir kaulinė? — Ir paklausk 
savo brolio: — Ar skaičius 6 tavo laikro-
dyje romėnų ar arabų skaitmuo? — O 

paskui, broliui pakankamai ilgai pagalvo
jus, gali jam pranešti, kad skaitmens 6 jo 
laikrodyje visai nesą, nes jo vietą užimą 
sekundžių rodyklė.

Tokie ir panašūs apsirikimai nekenks
mingi, jei — jie nėra kitų žmonių tiesio
giniai arba netiesioginiai kaltinimai. — 
Aš grąžą tikrai padėjau šioje vietoje, — 
sako Verutė, — aš tai labai gerai atsime
nu. — Vadinasi — kažkas paėmė pinigus 
nuo stalo. Kaip nesmagu už penkiolikos

Į šiuos daiktus žiūrėk vieną minutę, pas
kui piešinį uždenk ir pasistenk, kiek atsi
meni, juos surašyti; pridėk ir parašytus 

skaičius. Tada patikrink, ar teisingai 
surašei.

minučių prisipažinti, kad grąža vis dėlto 
buvo apsiausto kišenėje!

Reikia kovoti su pasakymais, neturin
čiais rimto pagrindo. Sunkiausia atskirti 
pelus nuo grūdų teismo salėje, kur vie
nas liudininkas kitam prieštarauja arba 
net prisiekia matęs visai ką kitą. Ir šiuo 
atveju žmonių laikomasi „aš pažįstu jį 
kaip savo kišenę“ principo, t. y. tikima, 
kad savoji nuomonė tiksliausia, patiki
miausia ir teisingiausia. Čia dažniausia tu
rima reikalo ne su melagiais arba net ap
gavikais, bet su paprastais žmonėmis, su 
paprastais nepastabumo ir atminties neto
bulumais.

Kartą vieno universiteto auditorijoje 
įvyko šitoks incidentas: profesoriui B. 
skaitant paskaitą, įėjo profesorius S. ir 
kreipėsi į savo kolegą kažkokiu reikalu. 
Įvyko aštri diskusija, ir prof. B. nebesu
sivaldydamas davė prof. S. antausį. Įžeis
tasis išėjo iš salės šaukdamas: — Tamsta 
dar apie mane girdėsite! — o prof. B. pa
prašė susijaudinusius studentus aprašyti

Ko trūksta šiam 
automobiliui? Pri- 
piešk trūkstamas 

piešinio dalis.

Arklį matai kasdien, ar prisimeni, kaip 
čia ture tututi išlenktos jo kojos — pri- 

piešk trūkstamas piešinio dalis.
įvykį, nes būsią reikalingi liudininkų pa
rodymai.

Kitą rytą prof. B. nustebino savo klau
sytojus, pranešęs, kad visas incidentas bu
vęs tyčia inscenizuotas. Ta proga jis pa
skaitė studentų parodymus, visiškai prieš
taraujančius vienų kitiems. Buvo net to
kių nuomonių, kad ne prof. B., bet prof. 
S. įžeidė savo kolegą!

— Mano ponai, — kreipėsi profesorius 
į susirinkusius, — Tamstos visi juridiniai 
pasiruošę, ir vis dėlto daugelis tamstų pa
rodymų neatitinka tikrenybę. Šį kartą ne
buvo trukdymų įš šalies, tamstos galėjote 
viską matyti ir girdėti, bet tamstos nesu
gebėjote blaiviai stebėti. Atminkite šį įvy
kį savo tolimesniame gyvenimo kelyje, ir 
tebūna jis tamstoms rimtu perspėjimu.

Bet ne vien teisininkų profesija reika
lauja pastabumo ir patikimos koncentra
cijos: šios ypatybės reikalingos kiekvie
nam žmogui. Juk ir sliesorius, pažvelgęs į 
spyną, turi mokėti išrinkti tinkamą raktą. 
Pardavėja taip pat turi atsiminti, kur koks 
daiktas padėtas, ar iš viso dar tebėra rei
kalaujamos prekės ir t. t. Juo darbas tiks
liau ir sąžiningiau atliekamas, juo labiau 
jis vertinamas ir juo smagiau pačiam dar
bininkui.

Kaip svarbu šoferiui nepamesti galvos! 
Kaip svarbu orientuotis sunkioje padėty
je: juk nuo to ne kartą pareina žmonių 
gyvybė.

Susidomėjęs šiuo klausimu, gali pats 
lavintis. — Kokius turime baldus? Kas 
yra mano stalčiuje? — Jokia mergaitė ir 
joks berniukas nebepasitenkins paviršu
tiniškai žiūrėję į daiktus, nes įsitikins, 
kad labai svarbu gerai stebėti ir atminti. 
Ir greitu laiku išnyks visi „man atrodė“ 
arba „tur būt“, užleisdami savo vietą „aš 
žinau“ arba „aš nežinau“.
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Brolijos atstovas psktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

Sužydo gėlės margaspalvės
Tėvynės laukuos mylimuos.
Išeisim mes, jauni skautukai —
Širdužėj džiaugsmas mums banguos.
Išeisim mes, kur melsvi toliai,
Kur svyra eglė supama,

Stovyklaut, iškylaut, 
tai skautukams gera, 
šokinėt ir sportuot, 
ir skautukams dera.

išeisim
Kur su vėjais šnabžda gojai, 
Ten mes žygiuosim su daina! 
Tenai gyvenimas bus mielas: 
Šnerės atbudusi gamta, 
Išdygs miestas palapinių — 
Tai bus skautukų stovykla.

J. Masiulis.

Burtininkė vasara
*

Vasara nematoma ateina, nes ji 
burtininkė. Niekas jos nematė vaikš
čiojančios, bet visi sako ją atėjus. Ap
lanko ji daržus ir sodus, apeina pievas, 
laukus ir miškus. Nematomais pirštais 
iš žemės ištraukia žoles, visoms liepia 
žydėti; bitėms įsako skristi į žiedus 
medaus, o paukščius priverčia kiauras 
dienas čiulbėti. Laukuose iš dirvos iš
trauko javus ii’ ištempia į ilgus šiau
dus, kurių galuose prisagsto varpas ir 
ten pripilia grūdų. Soduose medžius 
apkabinėja vaisiais, o krūmus uogo
mis. Miškuose egles nukarsto kanko
rėžiais, lazdynus — riešutų kekėmis. 
Bet niekas jos dirbančios nematė. Va
sara valdo gamtą ištisus penkis mėne
sius. Ji leidžia niekur nerašomus įsta
tymus, tačiau visi juos žino ir visiems 

jie privalomi ir visi juos noriai vykdo, 
nes vasara — burtininkė. Vasara vieš
patauja ir žemėj ir ore. Ji valdo ne 
tik augmeniją, bet gyvulius ir žmones. 
Gyvuliams ir miškų žvėrims liepia pa
keisti kailio spalvą ir sutrumpinti plau
kus, o žmonėms įsako pakeisti drabu
žius. Ir niekas jai neprieštarauja: visi 
jos klauso. Kodėl? Todėl, kad vasara 
— burtininkė. O burtininkei kas gali 
pasipriešinti? Skaudžiai nubaustų tą, 
kurs jos nepaklausytų. Kai kas ją už
rūstina, ji liepia žaibams raižyti dangų, 
o perkūnui šaudyti į žemę. Ji pasiekia 
ir debesis ir juos sudraskiusi paleidžia 
žemėn lietų. Paskui vėl pakursto sau
lės židinyje degančią ugnį ir užkaiti
nus vandenį, naujai debesis pripilstė. 
Ir taip vasara nematoma kas metai 
ateina, tarp mūsų gyvena ir vėl taip 
pat nematoma išeina, nes ji yra di
džiausia burtininkė. <

Vilkiukas.

'P.au.a.stViio. d.ižiaaQ.sma.s
Ei, broliukai ir sesutės! 
Jau nustojo vėjas pūtęs, 
Vėjas šaltas, neramus, 
Nes pavasaris pas mus. 
Tralia lylia, tra lia lia, 
Broliai, linksma mūs dalia!

Iškylausim į laukus, 
Pinsim gėlių vainikus.
Kaip bus gera ii’ smagu
Tarp žvėrelių — mūs draugų.
Tralia lylia, tra lia lia,
Sesės, linksma juk dalia!

Mus vilioja miškai, pievos, 
Paukščių daina, kvapios ievos... 
Po gražia dangaus mėlyne 
Pastatysim palapinę.
Tralia lylia, tra lia lia, 
Kaip bus linksma mūs dalia!

Simas Luote.
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KNYCA
Atpasakojo G. Grigaliūnas-Glovackis.

I.
Paulius Jonkaitis grįžo iš mokyklos 

namo ir ant savo stalelio sudėjo knygas. 
Įėjusi motina pasisveikino su sūnumu ir, 
pastebėjusi knygas, pradėjo jas vartyti.

— Pauliuk, tu labai nerūpestingai el
giesi su knygomis.

-----  Aš labai rūpestingai elgiuosi.
— Kaip tu gali taip sakyti! Pažvelk tik 

į suplėšytus viršelius, į suteptus lapus, 
sulankstytus kampus.

Paulius nulenkė galvą.
-— Man nemalonu tau tai prikišti, — 

pasakė motina. — Ar Petrukas sutiktų 
pasikeisti knygomis?

— Ne, mamyte!
— O Jonukas, o tavo pusbrolis Ka

ziukas?
— Mokytojas vis giria jų tvarkingumą.
— Matai! Tai argi norėtum būti kaip 

Vaitiekus; Vaitiekus tinginys, Vaitiekus 
apsileidėlis, paskutinis mokinys?

Pauliukas nuleido galvą ir susigraudi
no. Jis ėmė verkti. Jam pasidarė skaudu, 
kad jį sulygino su Vaitiekum.

— Neverk! Juk tu jau didelis berniu
kas. Netrukus ateis tėvelis.

Į kambarį įėjo iš įstaigos grįžęs p. Jon
kaitis.

Pauliukas vis dar kukčiojo: jis nega
lėjo nurimti.

— Kas atsitiko, Pauliuk? — paklausė 
tėvas. — Tur būt nusikaltai ir mama ta
ve pabarė.

—• Pažvelk į jo knygas!
Tėvas pažvelgė.

— Šias knygas į rankas galima imti tik 
apsimovus pirštinėmis, mano vaike, — pa
sakė jis. — Ar nenorėtum pamatyti, kaip 
knygas daro? Gal tuomet būsi tvarkin
gesnis.

— O, labai norėčiau!
— Gerai. Mano draugas turi spaustu

vę. Ryt pakalbėsiu su juo, o poryt tave 
nuvesiu.

— Kaip* gera! O mano pusbrolis Ka
ziukas galės eiti?

— Jei jis norės. Pakalbėsiu su jo tė
vais.

— O, jis mielu noru eis. Tai bus įdo
mu. Aš stengsiuos būti tvarkingas, kad 
galėčiau tau, tėveli, už gerumą atsidėkoti.

— Pažiūrėsim, kaip tęsėsi pažadą.
n.

Prie spaustuvės kiemo priėjo p. Jon
kaitis, lydimas Pauliuko ir Kaziuko. Vai
kai nutvėrė jį už rankų ir tempė pirmyn.

— Palaukit, palaukit, — gynėsi jis.
— Kad taip norisi greičiau pamatyti 

spaustuvę, — pasakė Pauliukas.
— Spaustuvė juk nepabėgs. O žinot 

kas išrado būdą knygoms spausdinti?
—< Jonas Gutenbergas! — vienu balsu 

sušuko vaikai.
— Taip. Tačiau jau ir prieš jį Kinijoje 

buvo spausdinamos knygos. Jis tą būdą 
patobulino. Na, o pas mus, Europoje, kaip 
spausdino knygas prieš Gutenbergą?

— Nežinau, — pasakė Kaziukas.
— Prieš Gutenbergą ne spausdino, bet 

perrašinėjo knygas.

— Vaje, koks darbas! — sušuko Ka
ziukas.

— Taigi, taigi, — pritarė Pauliukas. — 
Jei mokytojas liepia man ką perrašyti, tai 
aš nelaikau to pagyrimu.

Jonkaitis nusijuokė.
— Mat koks, — pasakė jis. — Knygas 

perrašinėjo vienuoliai, tuo darbu atlikda
mi užsidėtąją atgailą. Na, o tie, kurie 
šiaip mokėjo rašyti, tai iš to pelnėsi. Rei
kia kam ką nors parašyti, tai eina pas to
kį raštininką ir tempia žąsį.

— Ot puiku! — sušuko vaikai.
— Gal būt ir neblogai. Tiesa, o ar žinot 

ką Gutenbergas pirmiausia atspausdino?
— Bibliją.
— Taip, keturiasdešimt dviejų eilučių 

bibliją. O kodėl ji taip vadinasi?
— Hm! Sunku pasakyti, — atsakė 

Pauliukas.
— Visai ne, — kadangi kiekviename 

puslapyje buvo keturiasdešimt dvi eilutės.
— Na, ir neatspėk tu man, — paste

bėjo vaikai.
— Pirmosios spaustuvės naudojosi 

įvairiausiomis privilegijomis. Jų savinin
kams dažnai buvo suteikiamas bajoro 
laipsnis. Jie turėjo teisę nešioti kardą. 
Vėliau jų teisės buvo suvaržytos. Na, bet 
mes jau ir vietoje.

Jie įėjo į spaustuvės patalpas. Aplin
kui girdėjosi mašinų ūžimas. Visur ma
tomai virė gyvas ir smarkus darbas. Čia, 
tur būt, nebuvo laiko tinginiauti.

m.
— Pirmiausia, vaikai, aš parodysiu 

jums renkamąją mašiną, — pasakė p. Jon
kaitis.

— O ką ji daro? — paklausė Kaziukas.
— Ji surenka raides į švininius blokus. 

Švininiai blokai susigrupuoja į eilutes, 
puslapius, lankus.

— Labai įdomu.
Jie įėjo į erdvią patalpą, kurioje stovėjo 

didelė mašina. Prie jos buvo darbininkas, 
kur spaudė mygtukus.

— Ką jis daro? — paklausė Pauliukas.
— Jis renka, — atsakė tėvas.
Jie priėjo arčiau ir pasisveikino su rin

kėju. Tai buvo senyvas, labai malonus 
žmogus. Jis mielu noru sutiko vaikams 
paaiškinti mašiną.

Vaikai išsižioję klausėsi jo aiškinimų. 
Jis rodė jiems, kaip paspaudus mygtuką, 
raidė prisijungia prie bloko, tas blokas 
prie didesnio, kaip jis leidžiasi į matricą.

Kaziukas ir Pauliukas labai domėjosi. 
Ypač atidžiai klausėsi Pauliukas. Jis pa
prašė leisti jam atspausti savo pavardę. 
Darbininkas leido ir parodė, kaip tai yra 
daroma. Pagaliau jis išėmė iš mašinos ne
didelę švininę lentelę. Pauliukas vartė, 
vartė, — žiūrėjo, žiūrėjo, o savo pavardės 
perskaityti negalėjo, nes visos raidės bu
vo atvirkščios.

— Prispauskite, štai, prie šio volelio tą 
lentelę, — pasakė darbininkas.

Pauliukas tai padarė.
— Na, o dabar prie popierio, — tęsė 

darbininkas.
Pauliukas pasielgė taip, kaip jam bu

vo nurodyta. Popieriuje aiškiai atsispau
dė „Paulius Jonkaitis“.

— Ai, kaip gražu! — sušuko Pauliukas 
karščiuodamasis iš pasitenkinimo.

Darbininkas linksmai šyptelėjo.
— O, čia pas mus ir daugiau įdomių 

dalykų esama, — pasakė jis.
P. Jonkaitis ir vaikai širdingai padėko

jo maloniam darbininkui už paaiškinimus 
ir nuėjo į tolimesnį skyrių, kur buvo 
spausdinama.

rv.
Jie įėjo į didelę salę, kurioje buvo 

daugiau mašinų. Iš vaikų lūpų išsprūdo 
nustebimo šauksmas. Tiek įvairių ratukų, 
ratų, mygtukų jie dar nebuvo matę. Ką 
sakau matę, net nesapnavo.

— Čia jau surinktos matricos įdeda
mos į mašinas ir spausdinama, — pasakė 
p. Jonkaitis. — Yra mašinų, kurios per 
valandą atspausdina 50 — 60.000 laikraš
čio egzempliorių.

— Kaip daug!
— Taip, tai daug. Šios mašinos tačiau 

gi negalėsiu jums parodyti, nes mano 
draugas tokių laikraščių nespausdina. Ma
nau, kad pakaks ir to, ką čia pamatysite.

— Ir išgalvok tu man tokias mašinas.
— Taip. Nemažai žmonės prakaitavo, 

vargo, kol sukūrė tokius dalykus. Tam 
reikia baigti specialius mokslus, reikia 
turėti Dievo dovaną — gabumą daleles 
sudėstyti. Žmogaus protas be paliovos 
dirbo. Jis dėstė ir dėstė, dėliojo ir dė
liojo, ir pagaliau sudarė tokius technikos 
milžinus.

— O, kiek tai daug darbo sugalvoti to
kią mašiną, — pasakė Kaziukas.

— Visai teisingai, mano vaike, — pa
sakė p. Jonkaitis.

— Kiek čia įvairių ratukų, spyruoklių, 
sraigtų, kiek įvairių dalių, — stebėjosi 
Pauliukas. — Kaip aš norėčiau kada nors 
padaryti tokią mašiną.

— Ateis laikas, sūneli, — pasakė tė
vas. — Gal ir tau pasiseks būti garsiu 
inžinierium. Gal ir tavo galvon Dievas 
įdėjo išradėjo kibirkštį; tačiau atmink, 
mano vaike, 1% genialumo ir 99% darbo. 
Be darbo nieko nėra!

O mašinos dūzgė ir dūzgė. Darbinin
kai apie jas triūsė.

Lankytojai prisiartino arčiau. Jie įsi
stebėjo vieną mašiną ir ėmė ją žiūrinėti. 
Volas tai kilo, tai leidosi, ir vis nusitver
davo lapą popieriaus, kurio ištisa krūva 
gulėjo ant tam tikro padėklo.

— O ten, štai ir matricos.
— Taip, — pasakė p. Jonkaitis.
— Na, bet ten juk ne vienas puslapis.
— Vienas, du, keturi, — ėmė skaičiuoti 

Pauliukas.
— Ten viso yra šešiolika puslapių, — 

paaiškino p. Jonkaitis.
— Matote, — tęsė jis toliau, — kaip 

mašina ima lapą po lapo, jį prispaudžia 
prie matricos ir kitoje vietoje vėl padeda.

— Taip, taip, — tarė Kaziukas. — Ir 
kaip ji tvarkingai dėlioja.

— Na, o kas būna, jei pasitaiko klai
dų, — paklausė Pauliukas.
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— Čia klaidų jau nėra, jos pasitaiko 
tik renkant, — paaiškino tėvas.

— Na, o kaip jas pastebi?
— Tam tikslui yra specialus žmogus, 

korektorius, kuris sėdi ir taiso. Sakysim, 
kad kas rašo, kad Edisonas yra telefono 
išradėjas, tai korektorius turi pakeisti į 
Graham Bell.

— Tai reiškia, kad jis turi būti labai 
ir labai mokytas, — pasakė Kaziukas.

— Nebūtina, tačiau turi būti labai ap
sišvietęs.

— Klaidos — biaurus daiktas, — pa
sakė Kaziukas. Mokytojas pasakojo mums 
linksmą nuotykį, bet aš jį pamiršau.

— A, tu manai apie Antanaitį? — pa
klausė Pauliukas.

— Taigi, taigi. Papasakok.
— Taigi, p. Antanaitis mirė. Spaus

dintu laišku visiems draugams buvo tai 
pranešta. Jis gyveno Didžiosios Alėjos 31 
nr., o atspausdino, kad 51. O ten taip pat 
gyveno Antanaičiai, kurių duktė rengė 
vestuves. Vestuvių dieną ateina vis įvai
rūs žmonės verkšlendami, su vainikais, 
■gedulingai apsirengę. Ponia Antanaitienė 
siuto. Paskutinį atėjusį ji apvanojo šluo
ta, ir tik tada paaiškėjo klaida.

— Na, puiku, puiku. Tikėkimės, kad 
mums neteks patekti pas tokią ponią 
Antanaitienę, — juokdamasis pasakė 
tėvas.

— Jei aš padarau rašinyje kokią klaidą, 
ypač veiksmažodyje, tai mokytojas liepia 
jį raštu išasmenuoti. Aš pradžioje pykstu, 
bet kai baigiu darbą, tai pamatau, kad 
mokytojo buvo tiesa ir aš būnu jam labai - 
dėkingas, — pasakė Pauliukas.

— Gerai, mano vaike. Taip ir reikia. 
Mokytojas visad žino, ko nori.

— O, kad tie senovės raštininkai tu
rėtų tokį lietuvių kalbos mokytoją, kaip 
mes turim, tai nė vienas klaidingai nera
šytų, — pasakė Kaziukas.

— Bet jie jo neturėjo, — atsakė jo 
dėdė. — Matai, kaip turite būti patenkinti, 
turėdami tokį gerą mokytoją, kuris viską 
taip nurodo, kad patiems net galvoti ne
reikia.

— Tiesa, tiesa, — sutiko vaikai.
— Tačiau, tėveli, — paklausė Pauliu

kas, — pasakyk, o kam ten tarp eilučių 
palikti dideli, tušti protarpiai?

— Juose vėliau bus kitos spalvos iliu
stracijos.

— Iliustracijos? O, aš jas labai mėgstu. 
Kai tik gaunu kokią knygą, tai pirmiau
sia pažiurau paveikslėlių, jei jie gražūs, 
tai ir knyga turi būti gera, ir aš ją skaitau.

— Tai tau daugiau rūpi paveikslai, 
kaip pati knyga? — paklausė nustebęs 
tėvas.

— Na, o kas? — atsikirto Pauliukas.
— Aš tai visad žiūriu į turinį. Pa

veikslus pamatysiu ir skaitydamas.
— Puiku, puiku, Kaziuk. Tėte, o kaip 

gi daromos tos iliustracijos.
— Čia jau į darbą įkinkoma ir foto

grafija. Brangesni piešiniai graviruojami 
vario plokštelėse, tačiau šis darbas reika
lauja įgudusio darbininko ir labai gero 
menininko.

— O kaip gaminami spalvoti paveiks
lėliai? Juk ši mašina spausdina tik juodai.

— Eime toliau.
Jie priėjo prie kitos mašinos. Darbi-

CKefiautime po £ietuoq
Šitie žodžiai jau mus skatina ke

liauti, bet mes tuojau susiduriam su 
įvairiais sunkumais. Tuomet mūsų 
siekimai ir norai beveik visai turi 
dingti. Todėl aš ir noriu bent kiek pa
žvelgti į pačias kliūtis ir sunkumus.

Kada rengiesi į kelionę, pirmiausiai 
turi nusistatyti, kur vyksi, ką ten 
veiksi, kiek laiko būsi ir pan. Bet čia 
tenka susidurti su svarbiausiu klausi
mu —■ apsistojimo vieta ir nakvyne. 
Tas lengvai išsprendžiama, jei turi pa
kankamai daug pinigų. Skautams — 
moksleiviams jų nėra, tai tenka ieškoti 
kitokių priemonių.

Mes patys skautai turime rūpintis 
vieni kitiems solidariai padėti. Bet 
kaip? Čia aš siūlyčiau: mes visi, kurie 
nekeliaujame, o kad ir žadame keliau
ti, pasiimkime globoti tuos, kurie tuo 
laiku kur nors apsistoja. Žinoma, tuo
met mums ir didelių sunkumų nesu

ninko, stovėjusio prie mašinos, rankos bu
vo raudonos.

— Štai šis, — aiškino tėvas, — spaus
dina visas raudonąsias paveikslo dalis.

— O kaip gi gaminami kelių spalvų 
paveikslai?

— Štai, matai, ten yra kita mašina. Ji 
spausdina mėlynąsias dalis.

— Tai, tai yra labai didelis1 darbas? — 
paklausė Kaziukas.

— Taip; tačiau dabar yra išrastos ma
šinos, kurios iš karto keturiom spalvom 
spausdina. Jos yra labai brangios.

V.
— Tėveli, — paklausė Pauliukas, — 

bet čia vis pavieni lapai, o kaip gi suda
roma knyga? x

— Taigi, dėde, o kaip knygas padaro?
— klausė ir Kaziukas.

— Eikime į sekantį skyrių.
Sekantis skyrius buvo rišimo, jungi

mo skyrius.
— Štai, ši mašina metaliniais segtukais 

susega brošiūras. Ji tinka žurnalams, 
knygutėms, knygoms plonais viršeliais.

— O jei viršeliai būna kieti?

darytų, jei po vieną priimtume pas sa
ve. Kiekvienoje vietoje, kur numato
ma apsistoti, tokių nemažai būtų, ku
rie mielai priimtų. O ir tiems, pas ku
riuos apsistojama, būtų gana įdomu 
keliaujančiuosius priimti. Priimantieji 
padėtų apžiūrėti vietos įžymybes, kas 
keliaujantiems būtų dar naudingiau.

Sąjungos centre turėtų būti žmogus, 
kuris rūpintųsi adresais, kur galima 
rasti skautų, pas kuriuos galima apsi
stoti ir t. t.

Tam asmeniui kiekvienas draugi
ninkas ar ir kiekvienas paskiras sąjun
gos narys turėtų pranešti adresus as
menų, kurie priimtų pakeleivius.

Tokiu keliavimo būdu galėtų pasi
naudoti didesnis skautų skaičius ir, 
žinoma, keliaujantiems būtų šiek tiek 
pigiau.

Sklt. S. Kuprevičius.

— Tuomet kita mašina tam tikrais 
siūlais siuva atskirus lankus. Paskui pri
lipinami kartono viršeliai, nugarėlė.

— O patys lankai užpakalyje aptepami 
dar ir stalių klijais.

— Taip, tavo tiesa, bet tai pamatei tik 
nuplėšęs knygos nugarėlę.

Paulius susigėdęs nuleido galvą.
— Dabar žinot, vaikai, kaip pagamina

ma knyga? — paklausė tėvas.
— Taip, taip, — sušuko abu kartu.
— Aš tai norėčiau kada nors padaryti 

mašiną, panašią į renkamąją, — pasakė 
Pauliukas.

— Tau patiko renkamoji mašina, — 
atsakė Kaziukas, — o man tai patiko pats 
spausdinimas.

— Dėlto ginčytis neverta, — įsiterpė 
tėvas. — Visi tie darbai ir mašinos yra 
reikalingi ir naudingi. Spausdinto žodžio 
pagalba keliamas tautoje susipratimas, 
plečiamas mokslas, ugdoma kultūra.

— Taip, taip.
—• Na, o dabar, manau, kad užteks 

mums čia būti ir grįšime namo.
Ir jie visi apleido spaustuvę.
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Jj skauto diznohasao
Laužo liepsnos driekiasi kaip 

mergaitės kasos, draikomos vėjo. 
O anapus upės, dangaus mėlynėj, 
pro balto šilko debesį prasikver- 
bęs, šypsosi mėnulis ir žvelgia į 
jaunuolius, kurie susėdę prie lau
žo klauso, kaip jis savo traškėji
mu, lyg svajingais kerėjimais, už
pildo jų širdis: Kažkur ne per to
liausiai, ant Mažeikiškio kalnelio, 
kur šnera pasvirę trys beržai ir 
gandras viename bando susukti 
lizdą, kartais pasigirsta lakštutės 
daina, nešanti jaunatvei nerimo 
bangas, ir vėl nutilsta. Tuomet vėl 
girdėt, kaip laužo kibirkštys treš
ka, bet greit vėl nutilsta, lyg ne
norėdamos nakties tylos ardyti.

O, tėvyne, kokia tu graži, bran
gi, miela!.. Iš tikro nuostabu čia 
po tavo žaliuosius klonius, kur va
karo miglos glosto mums kojas, o 
šaltos sidabro rasos gaivina jas. 
Tad liepsnok, lauže, liepsnok!..

Danguje milijonai žvaigždžių, 
kaip skaistveidžių seselių akys. 
Jos ilgesiu mus lydi. O čia lau
žas, čia kelios dešimtys besišyp
sančių veidų; čia šypsos skautas, 
šypsos skautė, tėvelis, motutė... 
Čia viskas taip miela, gražu... Vi
si ilgai atsiminsime tos dienos va
karo laužą ir nuo kaimo atklydu
sius verkiančios armonikos gar
sus. J u o z. Masiulis.

Mėgstu aš daržą, mėgstu aš sodą, 
Sakyk, ką veikiu? Kaip tau atrodo? 
Taisau aš lysvę sesei daržely, 
nes ji jaunutė — paruošt negali.

ęPaoasacį
Tėvelio sode sužaliavo: 
Klevai, kaštonai, topoliai. 
Viršūnėm medžių nulingavo 
Švelnus vėjelis taip tyliai.

Aukštai padangėj vieversėlis 
Prašvitus dienai giesmę traukia, 
Ten vėl pilkas debesėlis 
Kažkur skuba, toli plaukia ...

Simas Luote.

Kai Lietuvos kraštą dengė girios begalinės, 
O drevės buvo pilnos medaus, kaip statinės, 
Tuomet ir mes, lokiai, čia puikiai gyvenom.

ATĖJO

Pavasario šventė — 
Sekminės atėjo. 
Atėjo per žydinčias 
Pievas, laukus.

Kiek artimo meilės 
Į širdis pasėjo, 
Kiek atnešė laimės 
Į mūsų namus.

Simas Luote.

KAIP AŠ PADĖJAU INKILĖLĮ 
DARYTI.

Kartą, pavasarį, kada saulutė ėmė 
truputį meiliau šildyti, kieme pama
čiau savo broliuką Vytuką kažko be
ieškantį. Man paklausus jis pasakė, kad 
ieškąs lentelių inkilėliui daryti, nes 
matęs varnėną lakiojantį po sodą: jis 
ieškojęs vietos lizdui susisukti. Vytu
ko sumanymas man labai patiko. Ne
trukus suradome ir lentelių. Aš atne
šiau broliukui iš namų keletą vinelių 
ir plaktuką. Dabar Vytukas pasakė, 
kad jau tikrai inkilėlį padarysiąs.

Pirmiausiai sukalė keturkampę 
skrynelę, paskui padarė stogelį, skry
nelės šone išgręžė skylelę, galiausiai 
prikalė plonytę lazdelę, ir inkilėlis bu
vo gatavas. Paskui atsinešę į sodą ko
pėčias, inkilėlį įkėlėme į pačią didžiau
sią kriaušę ir virvute pririšome prie 
šakos. Ant lentelės pabarstėme grū
delių. Pasidžiaugę darbu, nuėjome 
namo.

Kitą dieną mūsų padarytame inki
lėlyje linksmai čirškėjo šnekutis, ža
dėdamas visą vasarą savo giesmele 
mus džiuginti ir sunaikinti daug, daug 
žalingų kirmėlaičių. A. Rinkevičiūtė.
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SKAUTŲ AIDO 1939 M. KONKURSAS 5 NR.
• Iškirpkite, nuspalvuokite, užlipinkite ant storesnio popieriaus 
ir ligi š. m. birželio m. 25 d. nusiųskite Sk. Aido redakcijai 
(Kaunas, Nepriklausomybės a. 4).
• Konkurse gali dalyvauti Sk. Aido skaitytojai: I — ligi 10 
metų amžiaus ir II vyresni — ligi 14 metų amžiaus.

• Siunčiant reikia parašyti savo vardą, pavardę, adresą ir g’? 
mimo datą (met., mėtn., dien.). .

r*

• 6 geriausiai nuspalvinusiems redakciją skiria dovanų naujau
šių knygų. . ' •.
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K. Papečkio žodžiai. V. Kuprio-Kuprevičiaus muzika.

£

£
CIO, - CW.

kt.

LINKSMAS KAMPELIS

arnpe/ii

d.;
to

2. Daug gėlyčių jos nuskynė. 
Daug vainikų nusipynė. 
O-čia-čia! Ei-lė-liū’. Į
Oi, dar liko daug gėlių! j 2 k.

ne iciun ge -Uu, ’

3. Šypsos saulė ir gėlytės.
Šoka, džiūgauja mergytės.
O-čia-čia! Ei-lė-liū! (
Pievoje tiek daug gėlių! J 2 k.

MĖLYNA RAUDONA.
Vieta: lauke; žaidikų skaičius: dvi gru

pės; įrankiai: vienas raudonas ir vienas 
mėlynas sviedinys; žaid. tikslas: judesys.

Pirmieji kiekvienos eilės meta savo 
sviedinį kuo toliau. Paskui metikai bėga 
jų paimti, bet kiekvienas turi imti prie
šingos grupės sviedinį. Kreipti dėmesį į 
sukeitimus.

VIRVĘ PRABĖGTI.
Vieta: lauke; žaidikų skaičius: dvi skil

tys; įrankiai: dvi virvės šokimui; žaid. 
tikslas: judesys ir drąsumo lavinimas.

Sustoja žąsele. Prieš kiekvieną eilę, 
vidury tako, atsistojęs skautas suka ilgą 
virvę apie save. Grįžtant nuo baigmės rei
kia prabėgti per virvės siekiamą plotą ne- 
užkliuvUs. Nepavykus, grįžti atgal į baig
mę. Sekantis žaidikas gali bėgti tik gavęs 
su ranka iš pirmojo.

RAITELIAI TRAUKIA VIRVĘ!.
Dvi grupės, ilga virvė. Vienas skautas 

yra raitelis, kitas arklys, ant kurio pečių 
užsėda raitelis. Tada eilės ima traukti vir
vę. Laimi ta eilė, kuri turi daugiau ne- 
nukritusių raitelių.

KNYGŲ 
ALEriTYnĖLĖ -Į

SKAUTAI PRIEŠLĖKTUVININKAI. 
Paruošė psktn. Itn. Monkevičius ir psktn. 
j. tin. Rimkūnas. Išleido Skautų Aidas, 
1939 m. 16 psl. Knygelės turinys: 
I. Reikia susidomėti priešlėktuvine apsau
ga, II. Priešlėktuvinės apsaugos organiza
cija, III. Propaganda ir IV. Literatūra.

Si knygelė yra aiškus įvadas į skautų 
naudingą tėvynės tarnybos veiklą pir
miausia civilių gyventojų apsaugai. Dėl 
ypatingai aktualaus reikalo knygelės nu
rodymus rekomenduojame visiems išstu
dijuoti.

Parduodama po 15 centų.
SKAUTYBE, L. s. s. vadovų laikraš

tis, 1939 m. 3 (18) nr. 28 psl. Pask. nr. 
kaina 65 et.

Skautybės veikėjams aktualus numeris.
P. Orintaitė. JURGUČIO PIEVA. No

velės. Spaudos Fondo leidinys, 1938 m. 
136 psl., kaina Lt 2,—.

Vytė Nemunėlis. VYRAI IR PIPIRAI. 
Eilėraščiai priešmokyklinio ir mokyklinio 
amžiaus skaitytojams. Vienos ir 3-jų 
spalvų iliustr. piešė V. Z. Stančikaitė. 
80 psl. Lt 2,50. Sakalo leid.

J. Labužėlis. JI SUGRĮŽO. Dviejų mo
tinų tragedija. 4 veiksmai. 1938 m. 96 pslp. 
Kaina Lt 1,—.

St. Vaineikienė. VAIŠVILA. Žemaičių 
baudžiauninkų vadas. Istorinis romanas. 
Spaudos Fondo leidinys, 1938 m., 260 psl., 
kaina Lt 3,—. Viršelį piešė L. Vaineikytė.
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• Gerb. Skaitytojams. Birželio — rug
pjūčio mėn. Skautų Aidas išeis, per mė
nesį vieną kartą, sujungti numeriai. Ben
dradarbiai prašomi tiems numeriams me
džiagą siųsti ligi kiekvieno mėnesio 5 
tada ji bus peržiūrėta prieš išeinant 
mėnesio numeriui.
• Stovyklautojams, keliautojams ir 
Vasaros Sk. Aido numeriuose nemokamai 
dėsime trumpus Sk. Aido prenumerato
rių skelbimus kelionių, iškylų, stovyklų ir 
pan. reikalais. Prie siunčiamo skelbimo 
turi būti parašytas raštelis su siuntėjo 
vardu, pavarde, adresu ir prenumeratos 
(kvito) numeriu.

• SKAUTŲ AIDO BENDRADARBIAI. 
Sk. Aido 9 nr., be redakcijos narių ir 
skyrių vedėjų, bendradarbiavo: p. M. Gri
gonis, vyr. sktn. dr. V. Čepas, sktn. V. 
Kizlaitis, A. Liubinaitė, vyr. skltn. P. Die- 
nienė, psktn. A. Masiulis, psktn. J. Sper- 
talis, psktn. Ir. Fridmanaitė, psktn. O. 
Saulaitienė, Vikt. Miliūnas, vyr. skltn. R. 
Jablonskytė, stud. E. Chodeckaitė, stud 
G. Juškėnas, Palinauskas, Ad. Dorinąs, V. 
Raulinaitis, O. Latvytė, skltn. S. Kupre
vičius, J. Šalkauskas, pskltn. D. Naruta- 
vičiūtė, 1. Cieška, V. Druskytė, K. By
tautas, Pr. Vilimas, J. A. Juragis, R. Cap- 
kauskas, Paulavičiūtė, Cioderis, Ag. An-

5U.-5L-Ytn-ko daugnicr-ofij- čtu.

driuškevičiūtė, A. Čekis, V. Čeponis, A. 
Stonys, vyr. skltn. M. Namajūnas, pskltn. 
V. Armonas, E. Kanderis, M. Zaikauskus, 
M. Masevičius, pskltn. V. Seilius, O. Sva- 
žaitė, pskltn. E. Plytnikas, pskltn. L. La
pė, pskltn. A. Kašuba, skltn. K. Juknevi
čius ir kt.
• Vienetų korespondentams. Vis dar 
yra vienetų korespondentų, savo rašinius 
atsiunčiančių be autorių parašo (vardo ir 
pavardės) ir adreso. Tokių koresponden
cijų Sk. Aidan nedėsime. Be to, rašykite 
aiškiai ir trumpai.

* * *
Mažas berniukas (girdamasis): — Mano 

tėvas ir aš žinome viską pasaulyje.
Viešnia: — Ar taip? Tai pasakyk man 

kur Ispanija.
Berniukas (pagalvojęs): — Tai daly

kas, kurį mano tėvas žino.
* * *

Ponia A.: — Ar Tamsta sutaupai, vir
dama pati?

Ponia B.: — Taip, labai daug, nes mano 
vyras tevalgo pusę tiek, kiek valgydavo 
anksčiau-
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