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Rėmėju komitetui prašant, dar kartą čia spausdiname 
skautų rėmėjų r eg ui laminą; jis pavasari tary
bos posėdyje buvo pakeistas (pakeistieji paragrajai pradžioje 
pažymėti brūkšneliu —). Ši reguliaminą spausdinti buvome pa
ruošę praeitame Sk. A. numeryje, bet mūsų kariuomenei įžy
giavus i' Vilnių, turėjome išleisti Vilniaus žygiui pagerbti nr., 
todėl dėl techniškų priežasčių reguliamino rinkini reikėjo pa
likti šiam numeriui.

Būtų gera, kad patys skautai ir skautės stengtųsi rėmėjų 
veiklą pagyvinti ir rūpintųsi suorganizuoti savo vienetų rėmėjų 
būrelius. R,

SKAUTŲ RĖMĖJŲ REGULIAMINAS.

1 §•
Skautų rėmėjų organizacija yra Skautų Sąjungos pagelbi- 

nė organizacija, kuri tvarkosi Lietuvos Skautų Sąjungos Įsta
tymo ir Lietuvos Skautų Sąjungos Statuto pagrindais. Organi
zacija priklauso, Skautų Sąjungos Statuto ir šio reguliamino 
nurodyta tvarka, Skautų Sąjungos organų.

2 §-Skautų rėmėjų tikslas padėti skautų organizacijai ir atski
riems jos vienetams, kuriant savo veikimo plote skautiškam 
darbui palankias morales apystovas ir darant skautavimui pa
lankias materiales ir kitas išorine darbo sąlygas.

3 §.
Siekdami savo tikslo skautų rėmėjai buria skautų idė

jai prijaučiančius asmenis, organizuoja paskaitas, susirinki
mus, skautų pasirodymus ir iškilmes, pramogas ir ekskursijas; 
aprūpina skautus reikalingais jų darbui pabūklais; santykiauja 
su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir visuomenės organiza
cijomis remdami skautų reikalus.

Savo darbe skautų rėmėjai vadovaujasi Tarybos Pirmijos 
nurodymais.

4 §.
Skautų rėmėjais gali būti visi prijaučiantieji skautų idėjai 

Lietuvos piliečiai, kuriems Lietuvos įstatymai nėra aprėžę teisės 
dalyvauti draugijose.

5 §.
Skautų rėmėjai organizuojasi rėmėjų būreliais. Skautų 

rėmėjų būreliai gali būti prie atskirų Skautų Sąjungos vienetų: 
draugovių ir tuntų.

Rėmėjų būrelis gali remti ir keletą vienetų.
Steigiant būrelį, turi būti nustatyta, kuriam arba kuriem 

skautų vienetams remti jis steigiamas.
6 §•

Skautų rėmėjų būreliai derina savo darbą per savo pirmi
ninkų išrinktą rajono rėmėju vadą.

’ 7 §.
. Rajone rėmėjų vadas renkamas vieneriems metams.
Rėmėjų būrelių pirmininkus posėdin rajono rėmėjų vado 

rinkti sušaukia ir posėdyje pirmininkauja rajono vadas.
8 §-

Rajono rėmėjų vadas atstovauja skautų rėmėjų būrelius jų 
santykiuose su Skautų Sąjungos centro organais.

9 §•
Skautų rėmėjų būreliai, per rajono vadiją, registruojami 

Tarybos Pirmijoje; taip pat Pirmijoje registruojami rajonų rė
mėju vadai.

10 §.
Rėmėjų būreliui steigti rajono vadas arba jo įgalioti asmens 

šaukia steigiamąjį susirinkimą.
Steigiamojo susirinkimo rašoma protokolas; protokolas pa

sirašomas visų dalyvaujančių susirinkime steigėjų; protokolas 
siunčiamas, per rajono vadiją, Skautų Tarybos Piranijai re
gistruoti.

H §•
Rėmėjų būrelis laikomas įsteigtu nuo jo registravimo Ta

rybos Pirmijoje dienos.
12 §.

Rėmėjų būrelyje turi būti ne mažiau, kaip penki nariai.
-13 §.

Rėmėjai moka įstojamojo mokesčio po Lt 1,— ir metinio 
mokesčio po Lt 3,—.

-14 §.
Rėmėjų būreliai savo pajamas skiria remiamiems skautų 

vienetams remti. Bendriems visiems skautų sąjungos reika
lams rėmėjų būreliai savo metinių narių mokesčių 25% perduo
da sąjungos centrui.

15 §.
Rėmėjų būrelio nariai turi Tarybos Pirmijos nustatytus 

skautų rėmėjų ženklus ir liudymus.
16 §.

Rėmėjų būrelio organai yra būrelio valdyba ir būrelio na
rių susirinkimas.

17 §.
Būrelio valdyba yra iš trijų narių: pirmininko, sekreto

riaus, kuris pavaduoja pirmininką, ir iždininko. Valdyba ren
kama būrelio narių susirinkimo vieneriems metams.

18 §.
Būrelio valdyba sprendžia visus būrelio reikalus, išėmus 

tuos, kurie pavesti būrelio narių susirinkimui. Valdyba veikia 
solidariai.

19 §.
Valdybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja jos pir

mininkas.
20 §L

Į valdybos posėdžius, sprendžiamuoju balsu, kviečiamas ir 
remiamojo skautų vieneto vadas. Jeigu būrelis remia keletą 
skautų vienetų, tai į valdybos posėdžius kviečiamas rajono vado 
paskirtas skautų vadas.

21 §•
Rėmėjų būreliai, kurių narių skaičius neprašoka 9 asmenų, 

gali, vietoje valdybos, išrinkti būrelio pirmininką. Tokiame > 
atvėjy pirmininkas eina šiame reguliamine nustatytas valdybos 
pareigas, bendradarbiaudamas su remiamojo skautų vieneto 
vadu.

22 §.
Būrelio narius priima valdyba.
Kai būrelis vietoje valdybos turi tik-būrelio pirmininką, 

narius priima narių susirinkimas.
(Pabaiga 453 psl.).

Viršelio I puslapyje: STOVYKLOS FRAGMENTAS; psktn J. Gimbuto fotografija.-
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Tiesą sakant, visi mes: skautai, skil
tys, draugovės, Sąjunga esame viena di
delė šeima. O tačiau daugelį kartų atro
do, lyg būtume tarp savęs svetimi. Ar 
rūpinasi skiltis draugove, ar ima galvon 
draugovė Sąjungos reikalus?

Klausykit, mielieji skautai-ės, taip 
neturi būti. Mes turime puikią patarlę 
— vienybėje galybė ir kitą — visi už 
vieną, vienas už visus. Išaiškinkime jų 
prasmę ir prisiimkime jas!

Jei esi skiltyje, nedirbk vien savo gal
va, o veik bendruomenėje, su draugais, 
supažindink juos su savo idėjomis, žinio
mis, sumanymais. Tik tokiu būdu įsi
viešpataus jumyse tikroji skautybės dva
sia, skilties dvasia.

Iš kitos pusės atmink taip pat, kad 
aukščiau už skiltį stovi draugovė. Todėl 
nesielk lyg koks siauraprotis ir nepavesk 
visų savo pajėgų vien skilčiai, visai nesi
domėdamas draugove, arba skilties dva
sią tiek išplėsdamas, kad tavo skiltis 
draugovėje taptų kitų skilčių priešininkė 
ir nešvariai konkuruotų. Toks nusista
tymas per tam tikrą laiką neišvengiamai 
išardys draugovę, kartu ir tavo skiltį.

Kodėl nebūtų galima kartais sueiti su 

draugovėmis, skiltimis iš kitų miestų ar 
kaimų? Nemanyk, kad jie nieko gero 
neišmano ir kad pats esi nepalyginamai 
daugiau prityręs. Pabandyk — pamaty
si įdomių dalykų.

Pagaliau, pakalbėkime ir apie šį laik
raštį. „Skautą Aidas” yra skirtas tau ir 
visiems skautams. Kodėl tu negalėtum 
bendradarbiauti? Gal tau nepatinka šis 
straipsnis, gal kitas, gal nerandi dąlykų, 
kurie, tavo manymu, turėtų būti neati
dėliojant paskelbti; gal tau neįdomios 
mūsų apysakos? Na? Redaktoriaus ad
resą rasi kiekviename numeryje. Pareikšk 
jam savo nuomonę, nesivaržydamas pa
sakyk nepasitenkinimą (jei yra), o mes, 
kiek galėsime, atsižvelgsime.

Tik jei visi susigyvensime su savo 
laikraščiu, jis taps mūsų didžiosios šei
mos, kurią sudaro Skautij Sąjunga, at
skirų narių ryšiu.

Be abejonės, daug vienetų praleido 
gražias stovyklos dienas, pergyveno vie
ną kitą įdomų nuotykį, turėjo linksmų 
įvykių. Mes laukiame aprašymų.

Tarp kita ko, viena antra draugovė 
atsiuntė korespondencijas apie praėjusias 
stovyklas. Betgi mes turime nepalygina-

LSltLQjkl. /

mai daugiau draugovių, stovyklavusių va
saros metu, kaip pranešimuose skaitėme. 
Atvirai pasakysime, kad to nelaukėme!

Anksčiau buvo skelbta net tam tikras 
konkursėlis viename mūsų laikraščio sky
relyje. O ar žinote, kokios pasekmės? Be
veik gėda prisipažinti: jokių pasekmių! 
Tiesa, kai kurie konkursai gerai pasiseka; 
bet ir jie galėtų turėti didesnį susidomė
jimą.

Matote, kad mums trūksta šeimos 
dvasios. Tačiau turi virsti kitaip. Visi tą 
suprantame, nes laikai rimti, labai rimti. 
Niekas nežinome, kas dar gali laukti mus 
ateityje, kokie darbai reikės mums nu
veikti. Taigi suglauskime gretas ir laiky
kimės išvien!

Vilniaus kraštas, perleidęs kelias ka
riuomenes, nualintas, laukia pagalbos. Tik 
dabar, mūsų kariuomenei įžygiavus ir mū
sų valdžiai perėmus krašto administraci
ją, prasidės realieji darbai. Dabar reikės 
parodyti, kad galime. Todėl susispauski- 
me bent truputį, nepamatykime vienos 
filmos, nepavalgykime kartą saldumynų. 
Sutaupytus centus aukokime vilniečiams 
šelpti. Gal turi du apsiaustus, kurių vie
nas tau truputį netinka (per mažas) i’' 
nemėgsti jo nešioti? Paprašyk motutės 
leisti jį paaukoti vilniečių šelpimo fondui.

Nevertas bus mūsų džiaugsmas dėl 
atgautos sostinės, jei nepadėsime vargs
tantiems jos gyventojams. Vienas mūsų 
šeimos narys, gal, sakysime, daug ne
reikštų, bet kai visa šeima — visa Są
junga — vieningai nuspręs truputį pa
siaukoti, bus šis tas atsiekta. Šeimos dva
sia tą dieną bus padariusi gerą darbelį.

Klausykit, mergaitės — berniukai, 
jeigu taip bus, tai skautybė, vadinasi, 
šiuo metu yra reikalinga ir mums ir Tė
vynei. Būkite pasiruošę atiduoti ir dides
nes aukas, ir gyvybę, jei bus pareika
lauta. Budėk ir būk pasiruošęs aukotis! 
Kas to nesupranta, nevertas skauto var
do!

Mes griežtai nusprendžiame laikytis 
išvien ir įvykdyti savo pareigą Dievui, 
Tėvynei ir Artimui! K. B.
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ė. th. namai
Tikinama, kad skautybė, kaip tautinis 

sąjūdis, papildanti vaikų namuose gau
namą auklėjimą. Ir taip yra. Skautybė, 
būdama vaikams įdomi laisvalaikiu, 
mokslo popiečiais, atostogij metu, už mo
kyklos sienų, pagaliau už šeimos aplinkos, 
— neturi būti atskirta nuo namų. Na
rnai, skautų ir skaučių šeimos, skautų-čių 
artimieji, ypač jų tėvai, — turi prasmės 
būti arti skautavimo.

Mūsų ilgametis patyrimas daug kar
tų aiškiai įrodė, kokios reikšmės mūsų ve
damam auklėjimui turi skautų ir skau
čių tėvų bendradarbiavimas. Mūsų orga
nizacijos siekimas nėra vien medžiaginis 
(nors netenka nutylėti, kad tėvai žymiau
sia dalimi prisideda skautavimui pagrįs
ti materialinį pagrindą).

Vienas geriausių skautiško veiklumo 
patikrinimų yra aktyvumas, kuriuo vie
neto skautų namai bendradarbiauja skau- 
tybėje. Sudominę tėvus, galime tikėtis su
laukti geresnių rezultatų, nes skautai-ės:

• stropiai lankys sueigas,
• labiau atsidėję ruošis patyrimo 

laipsnių egzaminams,
• energingiau imsis specialybių darbo,
• nuoširdžiau taikys įstatus gyvenime,
• ir praktikuos geruosius darbelius.
Todėl vadai turėtų imtis reikiamos 

iniciatyvos skautybės veikla labiau už
krėsti savo skautų namus. Jie turėtų:

geriau pažinti savo skautų tėvus,
• dažniau su jais tartis ir naudotis 

jų patarimais,
• „perleisti” jiems skautybės idėją,
• rūpestingai atsakinėti į jų klausi

mus ir, jei būtų, priekaištus,
• naudotis tėvų pagalba skautus la

vinant.
Tėvus suartinti su skautybė yra įvai

rių būdų. Tam reikalui ruošiamos tėvų 
sueigos, tėvams pagerbti pietūs, tėvų lau
žai, iškylos ir t. t.

Gero pasisekimo susilaukia metinės 
tėvų sueigos. Kai kurios draugovės pasi
renka įžodžio ar kitą šventę. Programa 
turi būti įdomi, parodyti skautiškojo 
darbo praktiškąją vertę ir įtikinti, kad 
skautai mėgsta dirbti.

Įvairumas ir gyvumas visuomet pa
traukia, ir programos „numeriai” neturi 
būti ilgi. Ilgos pertraukos ir pavėluotas 
ruošimasis vargina. Suklydus geriau ne
paisyti klaidos ir atlikti programą toliau. 
Tėvai nėra per daug kritiški.

Tokioje sueigoje:
• Galima iškelti skautybės moralines 

vertybes, pritaikius, pvz., įstatų ceremo
niją. Po to pranešama apie atliktus ge
rus darbus, žinoma, neminint atskirų as
menų vardų.

• Antrą vietą užima praktiški pro
gramos numeriai — pirmosios pagalbos, 
signalizacijos, pionerijos, pėdsėkos ar p. 
demonstravimas. Vaizdai turi būti gyvi 
ir intriguoti žiūrovus, pvz., signalizacija 
vėliavėlėmis įspūdingesnė už telegrafiją, 
*r žmogaus gaivinimas įdomesnis už gra
žiausiai atliktą tvarstymą bintais; tvars
toma taip, kad visi tai aiškiai matytų; gy
dytojui čia pat įvertinus atliktą darbą, 
tėvai įsitikintų jo praktiška verte. Var
žybos visuomet sukelia susidomėjimą.

Mankšta, ugnies skėlimas ir palapi
nių statymas taip pat vaizdžiai parodo 
skautų lavinimo vaisius.

• Tėvai lauks kelių žodžių iš vado. 
Jis turėtų trumpai apžvelgti skautybės 
reikšmę ir tikslą ir ko trumpiausiai nu
pasakoti savo vieneto ateities planus. Šia 
proga taip pat pasinaudojama susirūpi
nusioms motinoms išaiškinti, kad skautai 
visuose savo darbuose tinkamai prižiū
rimi. Visose iškylose ir stovyklose daly
vauja atsakingi asmenys.

• Reikėtų parodyti skautiškų žaidi
mų. Parenkami skautų labiausiai mėgia
mi. Daromos įvairios varžybos. „Gaidžių 
peštynės” arba „Arkliai ir raiteliai” ir p. 
žaidimai sukelia juoko.

Juo skautas geresnis, juo daugiau jo 
tėvai prisidės prie vieneto darbo. Juo 
labiau tėvai domėsis skautybė, juo nuo
širdžiau skautas stengsis įgyvendinti sa
vo įžodį. Iš to galima išvesti dvigubą 
reikalavimą:

1. Užsitikrink tėvų dėmesį.
2. Kelk skautų kokybę.
Sužinok, kuo skautų tėvai verčiasi. 

Gydytojas gali mokyti skautus pirmosios 
pagalbos ir sveikatos dalykų, inžinierius 
padės braižyti. Vienam iš tėvų pasiekus 
ką nors nepaprasto, pakviesk jį pasipa
sakoti. Maisto atsarga stovyklai ir pan. 
daiktai perkami pas skautų tėvus.

Motinos kviečiamos daryti tvarsčius, 
sign, vėliavėles ir net palapines. Jos rei
kalui esant taip pat padeda ruoštis.

Bendradarbiavimas su tėvais palaiko 
moralę. Apsileidęs skautas, vadui pasita
rus su tėvais, susitvarkys. Jei tėvai „ne 
kokios nuomonės” apie skautus, berniu
ko susidomėjimas gali silpnėti ir net už
gęsti. . . . .

Šiaip disciplinos reikalai geriausiai 
tvarkomi be tėvų pagalbos. Kreipimasis

• Nurodytus dalykus galima papil
dyti trumpa aukšto skautui pareigininko 
arba žinomo asmens kalba, paveikslais 
arba muzika.

• Baigiama vėliavos pagerbimu arba 
kita ceremonija.

• Lėšoms leidus tėvai vaišinami arba
ta ir sausainiais, kad būtų progos su jais, 
pakalbėti.

• Maža parodėlė — mazgų lenta, pir
mosios pagalbos maišelis, signalizacijos 
reikmenės, žemėlapiai, staliaus darbai, fo
tografijos ir k. — parodo atsilankiusiems, 
kad skautai ir šiaip nesnaudžia..

Jei galima, dalinami lakšteliai skau
tiška tema. Tėvai, apsipažinę su skau
tiškuoju darbu, netrukus pradės jame 
dalyvauti. Ponia M-ienė, gal, primins sa
vo sūnui, kad skautas paslaugus ir kad 
pirštas neap rišamas nešvaria nosine.

Kai kur praktikuojamos tėvų ir vai
kų arbatėlės. Tėvai pasakoja atsimini
mus iš jaunystės, ir skautai šį tą atlieka. 
Aptariama vieneto programa, dainuoja
ma ir siunčiamos rakietės.

Kitur tėvai stovyklauja su savo vai
kais arba dalyvauja iškylose. Vaikai ver
da savo tėvams pietus.

Ir t. t.

su teitais
į tėvus yra paskutinė priemonė berniuko 
elgesiui pataisyti.

Skautui pasikarščiavus ir išstojus iš 
savo vieneto, vadas pasikalba su tėvais 
ir ne kartą grąžina skautą.

Yra daug klausimų ir problemų, ku
rie sprendžiami bendradarbiaujant su tė
vais.

Mes raginame visus, vadus ir skau- 
tus-es, nepraleisti progos dabar, dar pir
mojoje mokslo metų dalyje, jei sąlygos 
leidžia, suorganizuoti tėvus į rėmėjų bū
relius. Formalus ryšys bus dar naudin
gesnis. A‘. S.
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Gyvename nepaprastai pavojingus laikus. Krašto ir gyventojų laimė pareina 
ir nuo mūsų pačių. Tų sąlygų ir tų priemonių, kuriomis ligi šiol veikėme, darosi per 
maža, kad būtumėm naudingesni didžiajam tautos reikalui. Mes, kaip tam tikros 
ypatingos organizacijos nariai, esame labai atsakingi ne tik kiekvienas už savo, bet 
kartu ir'už savo artimųjų, už kitų žmonių ir pagaliau už tėvynės gerovę.

Šiuo metu turime rimtai rūpintis naujose mūsų valstybės sąlygose naudingiau 
dirbti.

Ne taip seniai vyriausios seserijos ir brolijos vadi jos pradėjo specialaus skau
tiško darbo sąjūdį Tėvynės Tarnybos vardu. Įvesdami šio pavadinimo sky
relį ir Skautų Aide, tikimės, atitinkamiems vadijų organams padedant, galėsią geriau 
šį sąjūdį paremti ir tuo labiau patarnauti mūsų skautėms ir skautams.

Skyrelyje svarstysime ne tik patį reikalą, bet ypač nagrinėsime priemones, ku
rios skautiškoje veikloje turėtų ypač pasireikšti. Labai pageidaujama pačių skau
tiškos veiklos dalyvių ir vadovų sumanymų, siūlymų ir straipsnių šiuo reikalu.

Progai esant, bus duota pavyzdžių, kaip kitų kraštų skautiškas jaunimas savo 
krašto pavojaus metu dirba ir kaip skautybės reikšmė ypač iškyla sunkiaisiais 
laikais.

Šiuo metu mes turime labiau glaustis ir intensyviau dirbti skautybės darbą. Dar 
niekad nei mūsų kraštui, nei mūsų jaunimui skautybė nebuvo taip reikšminga ir rei
kalinga, kaip ji reikalinga šiais laikais. Mes, skautės ir skautai, tą turime gerai žinoti 
ir mokėti iš to padaryti tinkamas išvadas.

Lietuvos gerovė ir mūsų žmonių laimė šiek tiek pareina ir nuo mūsų. Atlikime 
savo pareigą!

^caneu^ų skautai taoynės tarnyboje

Nuo karo pradžios visi skautai pasi
siūlė visokiais būdais padėti žmonėms, 
reikalingiems pagalbos. Niekad dar ne
buvo taip lengva rasti progų geriems dar-

Anglų skautės ir skautai šio karo metu 
dirba didelius ir naudingus darbus savo 
krašto saugumui padidinti ir gyventoji! 

nelaimėms sumažinti. 

bams atlikti: reikėjo tiktai atidaryti akis 
ir tuojau atsirado įvairių įvairiausių rei
kalų.

Sunku būtų suminėti visus įvykius, 
pasitenkinkime keliais pavyzdžiais, kurie 
įrodys, kad galime didžiuotis savo įžo
džiu, obalsiu, įstatais ir — savo uniforma. 
Neieškome tuščios garbės, bet norime»pa
brėžti, kad labai svarbu mokėti dirbti 
vienam ir skiltyje — grupėje, taip pat la
vinti ir stiprinti savo kūną, kad išlaikius 
jį sveiką ir patvarų, išlaikyti gerą nuo
taiką, sveiką, skaisčią dvasią ir, jei rei
kėtų, džiaugsmingai pasiaukoti.

Pirmomis rugpiūčio dienomis skautai 
pasklido visoje Prancūzijoje, nes pavojus 
didėjo, žmonės išvykdavo iš didelių mies
tų ir masiniai evakavosi.

Paryžiuje skautai dirbo visose stotyse. 
Miesteliuose ir kaimuose jie siūlė savo 
paslaugas savivaldybėms, Raudonajam 
kryžiui. Jie beldėsi į visas duris.

Kaip paprastai, pradžioje nerimtai 
įvertino jų pasisiūlymus, bet netrukus be 
jų nebegalėjo išsiversti. Drausmingi ir 
džiaugsmingi, be atsikalbinėjimų dirbą, 
moką reikiamu momentu pasireikšti ir 
pasitraukti, skautai įgijo visų simpatijas 
ir dėkingumą.

Miestelio M. stotyje skautai vyčiai dir
bo kelias naktis iš eilės, dieną atlikdami 
savo pareigas įstaigose. Kitur jie nenu- 
ilsdami nešiojo ryšulius, lagaminus ir 
mažus vaikus arba pranešdavo besigrū
dantiems žmonėms, kur reikia eiti, tuo

SKAUTININKĖS — ORO SEKĖJOS.

Čia persispausdiname vienos 
anglų skautininkės laišką, įdėtą 
Didž. Britanijos skaučių laikrašty
je, rodantį, kaip to krašto vadovės 
ir skautės dirba Tėvynės Tarnybos^ 
darbą.

Savotiškas darbas tenka man, oro se
kėjai. Kasdien praleidžiu ilgas valandas 
savo poste laukdama, sekdama, klausy
damasi. Mano postas kadaise buvo gara
žas — dabar jis turi smėlio maišų sienas 
ir stogą. Priešiperitiniai drabužiai kabo 
sienoje, kampuose stovi guminiai batai, 
plieniniai šalmai ir panašios reikmenės. 
Tiesą pasakius, viduryje tėra tiek vietos, 
kad gali stovėti stalelis, kėdė, telefonas ir 
— oro sekėjai.

Sėdžiu ir seku vabalėlius, laipiojančius 
po maišus. Ne koks darbas, tiesa? Bet 
telefonui suskambėjus ir sužinojus apie 
oro pavojų, viskas keičiasi.

Oro sekėjų yra visur — krautuvėse, 
dirbtuvėse, kinuose, fabrikuose, triukš
mingose ir tyliose gatvėse. Ne visos dėvi 
uniformas, nes daugelis jų dirba savo 
įprastą darbą. Bet jos pasiruošusios bet 
kada atlikti savo oro sekėjų pareigas.

Oro sekėja turi rūpintis tavimi ir vi
sais žmonėmis aplink tave. Jos padeda 
tau surasti saugią vietą ir linksmina tave 
puolimo metu. Svarbiausia suprasti, kad 
slepiamasi ne todėl, kad bijoma priešo, 
bet todėl, kad norima parodyti jiems, jog 
jie veltui tikisi sukelti paniką!

Oro sekėjos dirba dieną ir naktį. Bu
dinčios sekėjos, gavusios pranešimą apie 
pavojų, sušvilpia prieš savo būstinę, tuo 
prikeldamos visas kitas sekėjas toje mies
to dalyje.

Kiekviena perduoda pavojaus ženklą 
toliau, žadindama miegančius žmones. Jų 
švilpukai po langais ir kiečiausiai mie
gančiam žmogui neduotų ramybės!

Puolimui padarius nuostolių, sekėja 
nuvyksta į vietą ir parašo trumpą tele
gramą. Pionierių būriai, ugniagesių ir sa
nitarinės komandos, tuojau atvyksta gel
bėti ir taisyti, kas pagadinta.

Oro sekėjos dirba vyrų darbą ir turi 
jų lavinimą. Jų tarpe yra šeimininkių, 
viena ranka lupančių bulvę, o antra pa
siruošusių paimti telefono ragelį. Visos 
jos skautės arba skautininkės, kurios ir 
karo metu palieka ištikimos skaučių są
jūdžiui. Jos žino, esančios reikalingos 
jaunajai kartai, nes niekas neturi už
augti be tikybos, gerų principų ir discipli
nos. Tie idealai yra mūsų judėjimo pa
grinde ir tik per juos galime tikėtis susi
laukti tikros taikos ir geros valios pasau
lyje.

padėdami stočių administracijai įgyven
dinti tvarką. Jie lydėdavo traukinius ne
žinomomis kryptimis, dalindavo kavą, 
pieną, duoną ir vandenį ir padėdavo Rau
donajam kryžiui.

Miestelio A. skautai apsiėmė padėti 
evakuoti visus žmones. Nežinodami ką 
veikti tarp tokios minios moterų ir vaikų, 
jie užtraukė dainelę ir net pravedė kaž
ką, panašų į laužą, kuriame visi nuošir
džiai dalyvavo. Scout.
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Kaip mūsų skautai kovojo už Vilnių
Mūsų tėvynei 1920 m. spalių 9 d. len

kų padarytas smurtas į Vilniaus kovoto
jų eiles įtraukė visus lietuvius.

Vilnius mūsų širdyse, mintyse ir dar
buose — tai buvo vienas iš daugelio šū
kių, kuris per visus devyniolika metų ly
dėjo kiekvieną lietuvio žingsnį. Kova už 
amžinąją mūsų sostinę Vilnių, kova už 
pavergtųjų brolių laisvę, tai buvo visos 
mūsų tautos gražiausios vieningojo darbo 
valandos. Vilniaus kovotojų eilėse, greta 
pražilusio ir sulinkusio senelio, ryžtingai 
stovėjo rausvų skruostelių vaikutis, gre
ta ligonio, sveikas vyras ir kiekvienas jų 
buvo pasiryžęs pasilikti savo vietoje iki 
pat kelio galo.

Pernai metais buvome priversti savo 
mintis ir siekimus paslėpti nuo kaimyno 
akių, tačiau niekas nepajėgė mūsų iš
traukti iš Vilniaus kovotojų eilių, o tik 
dar labiau jas sustiprino ir padrąsino 
ateities kovoms, kovoms, kurias lietuviai 
turėjo laimėti, nes jų pusėje buvo galin
giausias pasaulyje ginklas — teisybė.

Jau nuo pat pirmųjų Vilniaus užgro
bimo dienų į Vilniaus kovotojų eiles drą
siai stojo dar nepergausiausios anų metų 
ir mūsų laisvosios tėvynės skautų ir skau
čių gretos, kurios, tačiau, kas savaitė, kas 
menuo ir kas metai vis augo ir tvirtėjo, 
o tuo pačiu gausėjo ir jaunųjų Vilniaus 
kovotojų eilės.

Mūsų tėvynei lenkų padarytoji skriau
da paliko skaudžią žaizdą kiekvieno skau
to širdyje, ir nenuostabu, kad nuo to lai
ko kiekvienas jų didesnis darbas prasi
dėdavo atitinkamu susikaupimu ir giliu 
bei tvirtu pasižadėjimu visur ir visuomet 
kovoti už kiekvieno lietuvio šventovę — 
Vilnių. Kiekvienas jų gerai suprato ir 
žinojo, kad Vilnius yra mūsų visos tautos 
praeitis, dabartis ir ateitis.

Pradžioje buvo stengtasi visokiausio
mis priemonėmis palaikyti ryšius su Vil
niaus broliais ir sesėmis. Ir čia. ne vie
nas iš skautų turėjo progos eiti jaunųjų 
knygnešių pareigas. Nors jie visuomet ri
zikuodavo savo kailiu, tačiau atlikdami tė
vynei naudingus uždavinius, prisiminda
vo tik viena, kad Vilnius priklauso Lietu
vai, o Lietuva Vilniui ir — iki pat pasta
rųjų dienų Vilniaus ir laisvosios Lietu
vos skautų tarpe gyvai tebeveikė taip 
vadinamoji „žalioji siena“.

Nors pirmaisiais metais skautų eilės 
ir nebuvo gausios, tačiau įvairūs darbai, 
kurie tik vienokiu ar kitokiu būdu prisi
dėdavo prie Vilniaus atvadavimo veiklos, 
skautų plačiai buvo pamėgti ir iki pat šių 
dienų vykdomi virto gražiomis tradici
jomis.

Jau 1924 m. viena tik Alytaus Vytauto 
dr-vė, kurioje tuo metu buvo 30 skautų, 
suruošė rinkliavą ir surinko Vilniui ir 
karo invalidams šelpti apie 2.000 Lt. Tų 
pat metų balandžio mėn. 30 d. vakarą 
Vilkaviškio skautai jau kūrena ir saugoja 
miesto turgavietėje Vilniaus ugnį, o ge
gužės mėn. 1 d. prie Nepriklausomybės 
paminklo pasodina Vilniaus medelį.

Tuoj po dvidešimtų metų spalių de
vintosios, įvairiose Lietuvos vietose spar
čiai pradeda steigtis skautų draugovės su 

Kęstučio, Gedimino, Vilniaus, Trakų Pi
lies, Geležinio Vilko, Dr. J. Basanavičiaus 
ir kt. pavadinimais, kurie skautus dar la
biau riša su Vilniumi ir jo garbinga pra
eitimi.

1926 m. kovo 4 d. Vilkaviškio skautų 
tuntas, minėdamas Šv. Kazimiero dieną, 
visų dr-vių vėliavas perrišo juodais kas
pinais, kuriuos pasižadėjo nurišti tik at
vadavus Vilnių. O Kražių 7 skautai tą 
pačią dieną prie vėliavos, perrištos Vil
niaus gedulo kaspinu, jau davė ir įžodį. 
Tą pačią dieną ir Kėdainių skautų drau
govės vėliava perrišama gedulo kaspinu, 
o skautai pasižada iškylose kiekvieną kar
tą, Vilniaus atminimui, sukurti laužą. Jo
niškėlio skautai tų pat metų spalių 9 d. 
minėjo „Vilniaus dieną“ ir ta proga, be 
atitinkamas sueigos, vietos visuomenei 
buvo sukurtas ir Vilniaus laužas.

1927 m. Šiaulių tunto skautai Vilniaus 
moksleiviams surinko per 3700 knygų, c 
1928 m. spalių 9 d. Rokiškio tuntas tarp 
draugovių jau paskelbė ir konkursą kny
goms rinkti, kurį tada laimėjo Rokiškio 
Vytauto dr-vė, surinkusi 273 knygas.

Sueigų, laužų ir kitų užsiėmimų me
tu Lietuvos skautai dainuoja Vilniaus 
dainas, leidžia „raketas“ ir šūkius, rodo 
gyvuosius paveikslus, ruošia parodėles, 
atlieka pasižadėjimus, sako eilėraščius ir 
t. t. Žodžiu, kiekvienas skautiškas darbas 
sunkte persisunkia Vilniaus vadavimo 
idėja.

Kiekvienoje skautiškoje stovykloje 
garbingiausią vietą užimdavo įvairios Vil
niaus emblemos ir laisvės šūkiai. Dau-. 
gelį kartų Lietuvos skautai lenkų pada
rytąją Lietuvai skriaudą iškėlė viešumon 
ir tarptautinėse stovyklose, pvz., Estijoje, 
Latvijoje, Vengrijoje, Olandijoje ir kt.

Vilniaus kovotojų eilėse dirbo ne tik 
laisvosios Lietuvos skautai, bet ir užsie
nio lietuvių skautai, kurie taip pat, kaip 
ir mes, ruošdavo Vilniaus laužus, stovyk
las puošdavo Gedimino pilies stilizacijo
mis ir t. t. Ne kartą ir jiems teko už tai 
nukentėti.

Taip, pvz., 1928 m. vasarą Latvijoje, 
kada įvyko didelis skautų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo beveik visų Europos 
Valstybių atstovai. Jų tarpe ir Latvijos 
lietuviai skautai

Šioje stovykloje dalyvavo ir Lenkijos 
skautai, kurie savo stovyklos rajone iš
kėlė baltą erelį, vėliavas ir Lenkijos že
mėlapį, žinoma, su Vilniumi. Latvijos 
lietuvių skautai savo stovyklos vietą, kaip 
atsakymą į lenkų „žygį“, šitaip išpuošė: 
pasistatė iš žolynų pintą kryžių, gražius 
Gedimino stulpus, o kas svarbiausia, ant 
kalnelio pasistatė „Vilniaus pilį“, kur ple
vėsavo iki pusės stiebo nuleista Lietuvos 
vėliava. Vakare „pilyje“ žibėjo ugnelė. 
Šia Vilniaus pilimi gėrėjosi visi svetimša
liai, tačiau, lenkai sukėlė didžiausį triukš
mą, reikalaudami, kad „pilis“ būtų panai
kinta, nes tai esą lenkų „pilis“, ir lietu
viai neturi teisės jos savintis.

Lietuvių skautai šios pilies nepanaiki
no. Tada lenkai pareikalavo, kad vėlia
va būtų pakeista arba pakelta į stiebo 
viršūnę. To lietuviai taip pat nedarė.

Vilniaus Garbės Skauto Didžiojo Lietuvio 
dr. J. Basanavičiaus kapas Rasų kapinėse

Tuomet lenkai nufotografavo „pilį“ ir įtei
kė išvažiuodami raštišką protestą, kad lie
tuvių stovyklos vadas būtų pašalintas iš 
Latvijos skautų organizacijos. Latviai 
lietuvių skautų vadą „pabarė“, bet tokia 
menka bausme lenkai buvo nepatenkinti, 
ir po kurio laiko Lenkijos užsienių reika
lų ministeris įteikė latviams, drauge su 
„pilies“ nuotrauka, griežtą protestą ir 
skundą prieš p. Burlevičių, kad jis, neva, 
rengiąs lietuvių skautus Latvijoje prieš 
Lenkiją. Lietuvių skautų vadas buvo 
nubaustas — atimtas skautininko laips
nis. Bet ir ši bausmė lenkams atrodė per 
maža. Pagaliau buvęs Lenkijos pasiun
tinys Rygoje p. L., Vilniaus lietuvių skau
tų draugovės atgaivinimo metu (Burlevi- 
čius uoliai sekė Vilniaus lietuvių skautų 
judėjimą ir jį, kaip galėdamas, rėmė), pa
sikvietęs B-čių pas save, siūlė jam įvai
rių pažadų, kad jis stengtųsi Vilniaus liet, 
skautuose įdiegti lenkomanijos ir kurti 
Lietuvoje lenkų skautų draugoves ir ten 
lenkintų lietuvių jaunimą. Aišku, jis to 
nedarė. O lenkai po tokio nepasisekimo 
sukėlė didžiausį triukšmą, tačiau — savo 
tikslo nepasiekė.

1932 m. Estijos tautinėje stovykloje 
lietuvių stovykloje buvo vienas stilizuo
tas Gedimino pilies bokšto su vėliavėle 
ornamentas. Lenkų skautai reikalavo, kad 
lietuviai tą ornamentą panaikintų ir tam 
reikalavimui panaudojo visas priemones 
— įtraukė savo krašto diplomatinę atsto
vybę, savaip informavo spaudą, veikė sto
vyklos vadovybę ir net ėmėsi smurto. Bet 
mūsų skautų kontingento vadovybė nenu
sileido. Estijoje tada Vilniaus klausimas 
ypač išpopuliarėjo.

Gerai dar prisimename mūsų skautų 
susidūrimus su Lenkijos skautais tarptau
tinėse stovyklose Vengrijoje 1933 m. ir 
dar visiškai neseniai — Olandijoje, kur 
lietuviai, iškeldami viešumon lenkų pa
darytas skriaudas, nors ir kaip lenkų už 

(Pabaiga 448 psl.).
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Paulius Samana.

RAUDONI
<<Š>X<S>)<<S>X<\>X<S>X<
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

H t niiii ui ii i f ii imt imt iiin imi ii H iiiiiniiiiiiiiiiiiliiifiiiti

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

OBUOLIAI
1.
Pagaliau mokykloje pamokos baigėsi. 

Aš pirmutinis prasiveržiau pro duris ir 
užlėkiau ant, tiktai ką iš klasės išėjusios, 
mūsų mokytojos.

Sustojau, kaip į sieną atmuštas.
Ir vis tai per Povilioko kaltę. Ir kam 

jisai tvirtino, kad jis pirmas išlėksiąs iš 
klasės. Aš juk ne tas, kad mane kas nu
galėtų.

Mačiau, kaip Poviliokas iš anksto su- 
sidėlioja visas knygas ir kojomis nerims
ta bėgti. Kai tik mokytoja dingo už du
rų, brukau rašalinę kišenėn ir per arti
mesnį suolą šoviau į durų pusę. Tuomet 
Poviliokas, matydamas, kad nebepralenks, 
stipriai pastūmė mane ir aš nebeišsilai- 
kiau neatsimušdamas į mokytoją.

Poviliokas paraudo, kaip vėžys katile 
ir tuomet jis niekada nebežino, kas be
atsakyti. Dabar jis susigėdo ir, mokyto
jai nuėjus, man kyštelėjo:

— Manai, kad negalėjau pasakyti...
— Ką tokį...
— O gi, kad užrašų nedarei, rengda

masis bėgti.
— Tylėk.
— Va, tuomet ir būtumei po pamokų 

likęs. Šit, ir pirmutinis ...
Stengiausi paskutinių žodžių neužgirs

ti ir šaukdamas puoliau į kiemą:
Per gatves ir gatveles, 
sau palikdami klases, 
žengiam karišku žingsniu! 
Viens, du!

Tvirtai stačiau basą koją į žemę, o už
pakaly jau darėsi gretos ir visi žengėme:

— Viens, du!
Taip žengiam labai dažnai, kiekvienas 

iki savų namų, taip žengiame pas dvaro 
piemenis rudenio laužų pakūrenti, taip 
žengiame pro svetimą sodą, erzindami se
nį žydą ir tdkį pat piktą, prie palapinės 
pririštą, šunį.

Per gatves ir gatveles, 
sau palikdami klases, 
žengiam karišku žingsniu! 
Viens, du!

Ūžauna vėjas po laukus ir labai ge
rai, kad dabar su juo pakeliui į namus. 
Kada pūčia į nugarą, galiu tada pasišo
kėdamas bėgti.

Kartais gailiuos, kad mano namai taip 
netoli nuo mokyklos.

Į namus galiu dviem keliais pareiti. 
Galiu gatvėmis ir laukais. Bet man lau
kai labiau patinka už gatves. Ypač, ka
da dideli vėjai, kaip šiandieną.

Aukštai, labai aukštai irstėsi toki, lyg 
vasariniai, debesiūkščiai, o prie sodo se
nas, plačiai išsiskėsčiusiomis šakomis kle
vas ošė dabar ir drebėjo.

Žemėje pabraukiau kojom nukritusius 
kelis jo pavytusius lapus.

Aišku, įveiks ruduo ir šį senį klevą.
Buvo į popietį.
Saulė šviesi, graži, kad ir rudeninė. 

Šilta ore, kaip vasarą. Neįsivaizduosite, 

kaip gera laukuose basomis kojomis, tie, 
kuriems šitos vaikiškos laimės neteko pa
justi.

Bet gi vėjas — klastingas. Ruduo 
taip pat. Gal ir paniurėliai žmonės vi
suomet panašūs savo klastingumu į ru
denį.

Debesiūkščiai tebesiskubino ir tebe
plaukė virš manęs, virš klevo, viršum 
sodo ir vis nauji plaukė, kaip nepabaigia
ma vandens vaga, kaip pavasarį upė, neš
dama įžą.

Palengva pereinu taką, už šito klevo 
jau matysis mano namų toluma.

Vėjas daužosi sode. Girdžiu, kaip 
ūžauja aplink, kaip retkarčiais nuo šakų 
atitrūksta obuoliai ir sunkūs pumpteli į 
žemę.

Ir dabar, kuomet šitaip užgirdau toli
mo obuolių nukritimą, pasisukau ir visai 
netikėtai pastebėjau lyg ką šmėkštelint ir 
užlendant už tolimos pasodės kriaušės.

Visos kitos mintys vienu akimirksniu 
dingo ir aš tuojau susivokiau. Aišku, te
nai žydelis. Žydelis, kurio tėvas, senas 
barzdočius, kiekvienais metais nuomoja šį 
sodą. Šitas — to senio sūnus ir saugo 
obuolius.

Aš abudu juodu gerai pažįstu. Senis 
labai negražus, ilga, nukaršusia barzda 
žydas. Dvaro sodas labai didelis, besitę- 
šiąs per visą pašlaitę ir baigiasi gražia ly
guma.

Mes mokėdavome senį žydą apgauti. 
Mūsų susirinkdavo visas būrelis, pasida
lindavome į dvi grupes ir taip vieni krės- 
davomės tylūs galysodėje obuolius, o kiti 
tyčia keldavome triukšmą kitame sodo 
gale. Į triukšmą atbėga žydas, stora, gum
buota lazda nešinąs ir vydavo mus, sun
kiai vilkdamas kojas ir murmėdamas. 
Paskui jis suprato mūsų išdaigą ir kitą 
kartą jau sode atradome piktą, vilkinį 
šunį, pririštą po pačia geriausia, mūsų 
mėgiama obelimi.

Ė, kaip mums būdavo skanūs šito dva
ro sodo obuoliai!

Kiek blogiau su šituo žydeliu. Šis la
bai godus, nuolatos vaikšto iš vietos į vie
tą, labai retai įlysdamas į sodo lindynę. 
Jis visai ne tas, kaip jo tėvas, senis žy
das.

Dabar dar kartą atidžiai pažvelgiau. 
Šį kartą galutinai įsitikinau, kad ne ki- 
tas, o tik tas jaunasis žydelis pasislėpė.

Akimirksniu suvokiau, ko jis nori. Jis, 
aišku, įsitikinęs, kad jo nematau, paskui 
aš paimsiu obuolį ir jis mane nutvers, ne
va netikėtai užkluptą.

Norėjau nusikvatoti, garsiai nusijuok
ti ir pirštu atkišamai parodyti jį matąs. 
Tuomet jis susigės ir daugiau taip nebeda
rys. Ir gerai, kad susilaikiau, nes dabar 
man atėjo mintis žydeliui išpoškinti iš
daigą, bet gerą ir retą, kad niekuomet jos 
neužmirštų.

Aš tyčia dabar pradėjau švilpauti, dai
riausi drąsus į obelę, garsiai skaičiavau 

obuolius, šakas. Raudoni obuoliai dau
gelio obelų šakose ir jie žalių lapų fone 
nepaprastai ryškūs ir gražūs.

Už kriaušės žydelis nerimsta. Jis dar 
kartą kyšteli galvą.

Aš tebeieškau obuolių. O ką jis pada
rys — nusiskinsiu, nukrėsiu visą šaką. Ar 
gi pavys mane?

Raudoni obuoliai kybo pačių šakų vir
šūnėse. Jie siūbuoja vėjuje, dideli ir pri
nokę.

Aš dabar būčiau ieškojęs akmens, ku
rį galvojau paleisti kriaušės pusėn, už ku
rios tūno pasislėpęs žydelis, tas akmuo 
stipriai atmuš kamieną, nuskambės ir ap
kurtins žydeliui ausį.

Savo šitų sumanymu džiaugiausi, gai
la, tik niekur nerandu akmens, tarytum, 
kas visus akmenis būtų nurinkęs ir pa
slėpęs iš visos aplinkos.

Jau būčiau viską metęs ir atsižadėjęs 
sugalvotojo plano, jei netikėtai nebūtų 
pasimaišęs po kojomis supuvęs obuolys. 
Gražus, didelis, bet senas.

Dabar nieko geresnio nesugriebiau ir 
kada žydelis vėl kyštelėjo iš užu kriau
šės, aš visa jėga paleidau šituo supuvėliu 
obuoliu. Turėjau gerai taiklią ranką. Su
puvęs obuolys atsimušo į žydelio kaktą, 
ištykšdamas į visas puses, ant jo krūti
nės, akių, kaktos. O aš turėjau bėgti, 
sprukau, kiek neša kojos, nes žinojau, kad 
dabar žydelis vysis.

Kada pajutau, kad nesiveja, atsigrįžau. 
Aš dabar negalėjau tverti džiaugsmu sa
vo taiklumui ir užėjusiu keistu pasiten
kinimo juoku. Mačiau, kaip žydelis nu
krapštė užlipintas akis, o paskui pasiėmė 
iš rankų iškritusią lazdą ir, nužiūrėjęs, 
kur esu, užstojo mano taką į namus.

Jaučiau, kad dabar gali būti blogai. 
Pasode dabar nebeišbėgsiu. Šalia yra 
kūdra, jei tektų įkliūti, per ją neper
plauksiu su drabužiais, su knygomis ir, 
be to, ne visose vietose įlipama gerai ne
mokantiems plaukti. O jeigu žydelis pra
dėtų šaukti, ką kiti pagalvos — žmonių 
dažna susitikti.

Atrodė, padėtis jau be išeities.
Bet, nieko nelaukdamas, grįžau atgal, 

bėgau uždusęs ir vis neįsivaizduodamas, 
kas būtų, jei pradėtų šaukdamas vyti.

Tik aplinkiniais keliais aš parbėgau į 
namus, slėpdamasis už medžių, už krūmų, 
toli aplenkdamas visą sodą.

Geroką kelią išbėgęs, paskui aprimau.
Kada pasiekiau lauko vieškelį, vėl pa

jutau savo basas kojas jo dulkėse, nors 
jau rudeninėse, nebe tokiose maloniose, 
kaip vasariškosios. (B. d.).

SKAUTYBĖS DVASIOS!
Toks šūkis dabar aktualus visuose 
skautų ir skaučių sluogsniuose. — 
SKAUTŲ AIDAS energingai ryžta
si 1940 m. stovėti SKAUTYBĖS 
DVASIOS avangarde.
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VILNIAUS ZVCYJE
• .... Laisvosios Lietuvos skautai laisvajame Vilniuje.

Vilnių atgavę, mes visi nekantriai lau
kėm, kada galėsim į jį įžengti. Galop 
atėjo spalių 28 d. Deja, skautai dar tą 
dieną negalėjo organizuotai vykti į Vilnių. 
Tiesa, daugelis skautų yra karių eilėse, — 
jie kartu su vyr. sktn. pik. J. Šarausku 
ir vyr. sktn. A. Saulaičių įžengė su Vil
niaus rinktine į amžinąją Lietuvos sostinę. 
Mes gi visi buvome apgulę radijo apara
tus ir mintimis kartu su kariais žygiavo
me Vilniun.

Ir štai X. 28 po pietų pasklido Kaune 
gandas, kad sekmadienį — spalių 29 d. 
V. D. U-to studentai vyks į Vilnių. Dvi 
savaites laukė studentai, jų tarpe ir stud, 
skautai-tės, tos laimingos dienos.

Jau nuo 5 vai. pradėjo rinktis visi stu
dentai Kaimo geležinkelio stotyje.

7 vai. jau gaunam traukinį. Sesės 
studentės skautės ir vytiečiai užėmė atski
rą vagoną. Tai buvęs nuotaikingiausias 
vagonas visam traukinyje. Iš jo nuolat 
sklido džiaugsmingos dainos. Ir kaip ne
sidžiaugsi! — Juk Lietuva atgavo Vilnių, 
o mes važiuojam iškelti trispalvę Gedi
mino kalne! Bet koks lėtas tas trauki
nys!? Net tris valandas pūkšnojo. Iš tikro 
galima buvo „pražiūrėt akis“, belaukiant 
Vilniaus. Kiekvienoje stotyje „apipilda
vome“ Vilnijos gyventojus. Jie irgi mū
sų išsiilgę laukė. Tai rodo jų žvilgsniai 
ir kalbos. Čia savo gerą širdį parodė se
sės stud, skautės. Pasirodo, kad jos ne 
sau, bet vilniečiams, prisikrovę pilnus 
portfelius, vežė įvairių gėrybių. Užtat 
nė vieno jos nepaliko, ko nors neidavu
sios. Čia, žiūrėk, duoda cukrų, čia bu
terbrodus, čia muilo gabalą. Aišku, ne 
vagonais, kaip „Lietūkis“, dalino. Bet 
kiekvienam vilniečiui-tei malonu bus pri
siminti, kad iš Laisvosios Lietuvos pirmą 
kartą važiuodamos Vilniun skautės ne
važiavo vien tik pasižvalgyti, bet ir jiems 
padėti.

Dar galingiau suskambėjo valiavimai 
ir dainos, kai pasirodė auksinės Vilniaus 
kalvos. Jos iš tikro buvo auksinės — nuo 
pageltusių berželių lapų.

Štai jau ir Vilniaus geležinkelio stotis. 
Tyliai išlipam iš traukinio, nes nenorim 
pasirodyti iš pat pradžių per dideliais 
rėksniais.

Pasidėję daiktus, žygiuojam į Aušros 
Vartus. Čia Studenčių Skaučių Draugo
vė ir stud, skautų „Vyčio“ korporacija su 
išskleistom vėliavom pirmą kartą dalyva
vo pamaldose.

Galingai suskambėjo giesmė „Pulkim 
ant kelių“. Giedojo visi, kas moka lietu
viškai. Ne vienam tryško džiaugsmo aša
ros. Pagaliau išklausė Visagalis mūsų 
maldų! Ne vienam prisiminė giliai sie
lon įstrigusi malda į Švenčiausiąją Aušros 
Vartų Panelę Mariją. Besimeldžiant prie 
Jos stebuklingojo paveikslo, prisiminė tos 
maldos žodžiai:

„ .. .Sužadink mūsų viltį,
Praskink mums kelią į Vilnių,
Sukelk lietuvių tarpe vienybės ir ga

lingo pasiryžimo dvasią, 
Kad vėl galėtume linksmybės ašaromis 
Sveikinti Tavo stebuklingąjį paveikslą 
Ir giedoti Tau ir Tavo Sūnui 
Meilės ir garbės himnus...“
Ir štai atėjo laikas, kada lietuviai gieda 

ir meldžiasi prie Aušros Vartų! Gilų įspū
dį paliko ir Tautos Himnas po Mišių.

Po pamaldų dalyvavome mūsų trispal
vės pakėlimo Gedimino kalne iškilmėse. 
Sunku aprašyti jausmus, kuriuos jutome 
pamatę lietuviškąją vėliavą Gedimino 
bokšte. Galingai ir ryžtingai nuskambėjo 
„Ei, pasauli, mes be Vilniaus nenurim
sim!“ O žygiuojant šauniesiems mūsų ka
riams iš visų pusių sklido džiaugsmingi 
valiavimai. Na, valiavome ir mes, nesi
gailėdami plaučių.

Beje, Skautų Aido redaktorius vyr. 
sktn. A. Saulaitis, užklupęs mus bazilikos 
aikštėje, pranešė, kad vakare Vilniaus ra
diofone bus skautų pusvalandis. Progra
mą išpildyti, aišku, pakvietė ir mus — 
studentus-tes skautus-tes. Mielai sutiko
me. Argi galima atsisakyti nuo progos 
prabilti iš laisvosios sostinės į visos Lie
tuvos skautus?

Po iškilmių Gedimino kalne, nužygia
vome su dainomis Vilniaus gatvėmis prie 
stud, lietuvių klubo. Čia Vytauto Di
džiojo U-to studentų atstovybės pirmi
ninkas vytietis A. F. Jurskis mūsų visų 
vardu pasakė kalbą ir pasveikino vilnie
čius studentus. Galop mes susijungėm su 
savo broliais vilniečiais studentais! Vy
tiečiai, reikšdami savo džiaugsmą, gero
kai pakilnojo vilniečių studentų atstovus.

Pražygiuodami pro Vilniaus Stepono 
Batoro universiteto rūmus, Viliui Bražėnui 
pasiūlius, pagerbėm savo naująją Alma 
Mater (netrukus ten kels dalį Vytauto 
Didžiojo U-to iš Kauno), sugiedodami 
„Gaudeamus“. Tuo ir pasibaigė mūsų 
„organizuoti vaikščiojimai“ po Vilnių.

Žymesnieji Vilniaus pastatai buvo 
įspūdingai iliuminuoti. Baltoji katedra, 
apšviesta stipriais prožektoriais, žėrėjo 
Mickevičiaus g-vės gale. O kaip įspūdin
gai iš tolo atrodė Trys Kryžiai! Jie irgi 
buvo apšviesti. O iš tolo atrodė, jog ties 
Vilniumi danguje spindi trys kryžiai, nes 
tamsoje nesimatė kalno. Tą vakarą pa
matėme visą Vilnių „po mūsų kojom“. 
Toks buvo vaizdas, žiūrint į tūkstančiais 
žiburių spindintį Vilnių iš Gedimino pi
lies bokšto.

Beregint prabėgo ir tos trys laisvosios 
valandos. 19 vai. susirinkom visi į Vil
niaus radiofoną — Mickevičiaus g. 22.

Vilniaus radiofono transliacijų salė la
bai didelė ir erdvi. Maždaug bus tokio 
dydžio, kaip U-to didžioji salė Kaune. 
Joje ne vieni mes įsitaisėm, bet ir kariai. 
Radijo tarnyba iš Vilniaus pradėta pir
muoju kariuomenės pusvalandžiu, kurį 
pravedė mūsų brolijos vadas vyr. sktn. 
pik. J. Šarauskas. Po karių pusvalandžio 
buvo mūsų pusvalandis.

PSktn. V. Bražėnas pirmas prabilo.
Po jo žodžio — užuot niūniavę dainą, 

sušukom smarkų valio, taip, kad suskam
bo visa salė.

Vyr. sktn. A. Saulaitis paskaitė broli
jos vado vyr. sktn. pik. J. Šarausko pir
mąjį įsakymą iš Vilniaus Lietuvos skau
tams. Jis buvo įdėtas pereitame — 
20-me — Skautų Aido Nr. Įdomu, kad 
įsakymo Nr. 29 ir jis paskelbtas 29-tą 
spalių mėn. dieną.

Po to tarė žodį seniausios Vilniaus 
lietuvių skautų D. L. K. Gedimino drau
govės draugininkas sktn. Gaidelis.

Psktn. Stasys Volungė paskaitė savo 
kūrybą laisvajame Vilniuje.

Į seses kalbėjo stud. Skautė vyr. skltn. 
Bronė Jasiukevičiūtė.

Savo pirmąją radijo sueigą iš Vilniaus 
baigėm Tautinės stovyklos daina. Kai ją 
dainavome 1938 metais vasarą Pažaislyje 
ir Panemunėje, su mumis nebuvo vilnie
čių. O spalių 29 dieną Vilniaus radiofone 
šią dainą padėjo dainuoti keletas vilnie
čių skaučių ir skautų.

Su daina atvažiavę Vilniun, su ja ir 
grįžom Kaunan. Ta lietuviškoji daina 
galingai skambėjo Vilniaus mūruose, be
vaikštant mums Vilniaus gatvėmis.

Mes, pirmieji skautai, aplankę Lais
vąjį Vilnių, raginame visus brolius ir se
ses dabar visas jėgas skirti tik Vilniui!

Tebūnie mūsų šio meto šūkis, kaip 
poetas P. Vaičiūnas sako:

„Mes be Vilniaus nenurimsim! 
Ir su Vilnium nenurimsim!“

GERMANTAS.
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ADOMO MICKEVIČIAUS MINTYS.

Tegu deda kiekvienas savąjį talentą 
tėvynei, kaip auką į auką dėžutę, slap
tai ir nesisakydamas, kiek yra įdėjęs. 
Ateis laikas, kada aukų dėžutė prisipil
dys, o Viešpats Dievas užrašinėja, kiek 
katras yra įdėjęs.

Bet jeigu girsitės, kad, girdi, tiek ir 
tiek įdėjote, tada, jus išjuoks žmonės ir 
pažins, kad davėte savąjį talentą tik pa
sigyrimui.

Nuopelnai tėvynei yra tartum pa
rakas.

Kas paraką plačiai išbarstęs padegs, 
padarys tik mažas kibirkštėles be jėgos, 
ūžesio ir trenksmo.

Bet kas paraką giliai užkasęs pa
degs, tada jis išneš į padanges žemes ir 
sieną su jėga, ūžesiu ir trenksmu, o žmo
nės sakys: iš tikrąją ten būta daug pa
rako. nors jo ten buvo neper daugiausia, 
bet tiktai užkasta giliai. Tad ir nuopel
nai giliai paslėpti apsireiškia puikiai; o 
kas juos taip paslėps, kad jie niekuomet 
šioje žemėje neapsireikš. tada jie apsi
reikš amžinybėje, ir ją ūžesys bus be
galinis, ir žibėjimas niekados negęstantis, 
ir jų pasekmės amžinos.

Nuopelnai tėvynei yra tartum grū
das, kas nešioja tą grūdą rankoje ir vi
siems jį rodo, šaukdamas: štai didelis 
grūdas, tada jis sudžiūsta ir nieko iš jo 
neišeina.

Bet kas užkasa grūdą žemėje ir kan
triai laukia keletą savaičių, tada tas grū
das išduoda augalą.

O kas grūdą varpoje paslėps ateinan
tiems metams, būsimam gyvenimui, tas 
apturės šimtą grūdų, o iš to šimto tūks
tančių tūkstančius.

Todėl, kuo ilgiau kas laukia užmo- 
kesnio. tuo didesnį gauna; o kas jo ne
gauna, čionai, tas gaus tenai užvis dau
giausia.

Sese,
SKAUTŲ AIDĄ 1940 m.
— užsisakyk sau,
— 1 egz. užsakyk vil

niečiams,
— surask vieną nau

ją prenumeratorių.

‘Kja^.Q.cLojns
&.Q£Lh.U.O£La.m.t

Kartą — tai atrodo senai senai, nes 
buvo prieškariniais gerais laikais — labai 
užsinorėjau meškiuko žaisti, rudo, dide
lio, koki buvau mačiusi pas kitus vaikus. 
Pasipasakojau mamytei apie savo svajo
nes, slaptai tikėdamasi, kad jos išsipildys 
per vardines. Atėjo lauktoji diena, įbė- 
gau į valgomąjį, kur paprastai buvo ruo
šiamas stalelis su dovanomis vaikams, bet 
meškiuko nepamačiau. Buvo didelis py
ragas, buvo pora naujų batų, bet meš
kiuko nebuvo.

Labai suskaudėjo širdį, taip, kad net 
vėliau, išbėgusi į sodą pažaisti, negalėjau 
nurimti. Kada popiet atėjo svečių ir visi 
vaikai šokinėjo ir žaidė, staiga prapliu
pau ašaromis. Ponia, atlydėjusi savo vai
kučius, paėmė mane ant rankų ir paklau
sė, ko taip staigiai nuliūdau. Tada jai 
pasisakiau visą savo širdgėlą ir šiek tiek 
aprimau. ,

Šį smulkų įvykį prisiminiau, pasi
ėmusi rašyti apie besiartinančias Kalėdas.

Šiemet ne taip linksma jų laukti, kaip, 
pvz., pereitais metais. Karo šmėkla kybo 
virš visos Europos. Nors mes priklauso
me prie neutraliųjįĮ kraštų, bet ir Lietu
vos gyvenimui įvykiai atsiliepia. Tą mes 
visos jaučiame, didelės ir mažos. Bet ne
turime per daug nusiminti, neturime nu
sileisti. Mūsų dvasios niekas neturi pa
laužti.

Kalėdos nebetoli. Laikas taip greitai 
slenka, kad bematant jos bus čia pat.

Pelėsiais ir kerpėmis apaugu
sioje Trakų pilyje .. ..

Fot. S. Martynaitytė.

Kaip mes, skautės, pagerbsime tą šven
tę? Kuo atsidėkosime už tai, kad jas su
laukiame sveikos ir sočios ir visa kuo ap
rūpintos? Juk negali būti tikros šven
čių nuotaikos, jei neatlikome savo įprasto 
gerojo darbelio. Eglaitė turi mus subur
ti, sušildyti, paskatinti džiaugsmu pasi
dalinti su kitais. Kas labiausiai to džiaug
smo reikalingi, kas dėkingiausi už dova
nėles — tai maži vaikai. Todėl ir aptar
kime šiandien, kuo galėtume pradžiuginti 
mažyčius.

Batai vaikui labai reikalingi ir nau
dingi, bet ne tiek vaikas jais džiaugiasi, 
kaip vaiko motina. Vaikui daugiau 
džiaugsmo teikia žaislas — lėlytė, arkliu
kas, sviedinys ir pan.

KALĖDŲ *
DOVANĖLĖ 
VAIKAMS.

Antelė, padaryta iš 
medžiagos ar cera

tos liekanų.

KALĖDŲ 
DOVANĖLĖ 
VAIKAMS.

Arkliukai, padaryti 
iš kaladėlių ir k. 
medžiagų liekanų.
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Džiaugsmo akordai užpylė viską, 
Pravirkdė širdis šiapus, anapus ribos, 
Ir vėliai trispalvė bokštuos sutvisko, 
Išaušo rytojus svajotos dienos.

Lyg kad sugrįžo vasaros žalios, 
Lyg kad patvino Vilnius žiedais. 
Rodos, skraidytum, kaip tas vėjelis, 
Bažnyčią bokštuos ir panirtum Trakuos...

Rodos, svajotum kalne Gedimino
Ir pasvajojus į praeitį grįžtum, 
Kur skausmas sulinkusią trobą pravirkdė: 
Be tėvo, ir sūną dar auštant išvarė ...

Bet vėliai laiminga sugrįžtum, 
Nes aras apleido jau mylimą šalį!
Su vėju suskibus lenktynių tu bėgtum, 
Spalių 10-tą žvaigždėms nusagstytum!

Džiaugsmo akordai užpylė viską, 
Pravirkdė širdis šiapus, anapus ribos, 
Ir vėliai trispalvė bokštuos sutvisko, 
Išaušo rytojus svajotos dienos.

St. M ar t y n ait y t ė.

Iš dienoraščio
Gimnazija! Džiaugsmas! Jaunystė! 

Gyvenimo šviesiausi taškeliai. Septinta 
klasė, 17 metų! Argi tai visa nėra gražu? 
Argi tai nėra verta padėkos Tam, kuris 
sukūrė gyvenimą tokį įdomų? Tu dar ne
žinai, kas ten už tų metų mūrų tavęs 
laukia, bet tu tikies ir svajoji, kad ten 
yra gėlelė, auganti tik tau, skirta tik tau, 
nes pasauly šiandien esi tik tu, tik tau 
suėjo 17 metų, tik tu turi liepsnojančias 
akis ir tik tu nori būti laiminga. Ak! juk 
tai nėra egoizmas, juk tai nėra norėjimas 
tik sau. Juk tu būtum dar laimingesnė, 
juk tikrai norėtum ir nori, kad šiandien 
visi turėtų 17 metų, kad šiandien visi 
galvotų apie grožį, skaisčią gėlę, augan
čią ateities gyvenimo angoje...

Sakyk, sesė!? Tu turi 17 metų, tu 
džiaugies. Tegul gi ir visi džiaugiasi.. Ko
kia gi tu egoistė, jei tu nori, kad visi bū
tų tiek pat laimingi, kiek ir tu. Niekas 
negali tavęs pasmerkti, nes tu esi jau
nystė, Dievo siųsta, pasaulio numylėta, 
jaunystės garbinama — jaunystė! Ir dėl 
to, kad tu esi jauna, kad tu nori ir tu 
lauki. Bet pirmiau išmok! Išmok .norėti, 
nes kitaip tavo norai bus nepasiekiami 
ir tu turi būti kantri, turi mokėti lauk
ti. Laukti ir dirbti!

Tavo užnugaryje žmonės nori, žmo
nės siekia, bet ar tai yra mokėjimas? Kiek 
daug yra tokių, kurių verdantis kraujas 
staiga atšąla, o gražūs 17-tieji metai nu
traukti zvimbiančios kulkos nelaime.

Todėl tu, sesė, kuri gali, tu norėk, 
siek ir dirbk, kitaip — teisingai!

Žuvėdra.

Alytiečių stovykloje.

TUNTO SUEIGA
(Tikras atsitikimas).

„Dionizas Poška mokslus ėjo Kra
žiuose. Buvo raštininku, o vėliau ir tar
dytoju”, — aiškina mokytojas literatūros 
pamoką šeštoje mergaičių klasėje. Jo 
žvilgsnis nuolat nukrypsta į klasę, kuri 
šiandien ypatingai nerami. Štai ten viena 
draugei kažką karštai įrodinėja, kita žval
gosi pro langą, trečia mezga ar skaito. 
Tik nedidelė dalis užsirašinėja. Mokyto
jas jau nieko nesako, tik kartais knygoje 
kažką pasižymi.

Danutė žiūri į mokytoją ir galvoja: 
„Ką gi jis ten į tą knygą rašo?” Įdomu, 
bet argi klausi? Ji pasilenkus ant sąsiu
vinio retkarčiais ką nors iš mokytojo žo
džių pasižymi. „Dionizo Poškos svar
biausias veikalas yra”... — nebaigia saki
nio, nes apie Pošką susikoncentravusios 
mintys staiga išsisklaido... Danutė atide
da pieštuką į šalį ir ima galvoti. Galvoja 
apie šiandien įvyksiančią tunto sueigą. 
„Reiks tuoj grįžus iš klasės pavalgyti, ap
sivilkti skautišką uniformą ir ateiti į 
gimnaziją... Sueiga 4 valandą. Suspėsiu... 
Žinoma, reiks ateiti truputį anksčiau, su
tvarkyt savo draugovę, patikrinti mer
gaites... Šiandien juk ne bet kokia sueiga 
— penkiolikos metų sukaktuvės — nuo 
įsikūrimo pirmos mūsų mieste draugo
vės”...

Dana pasineria minčių jūroje ir nė ne
junta, kad mokytojo žvilgsniai vis daž
niau ir dažniau į ją nukrypsta... Paga
liau, lyg iš Marso iškritus, paima pieštu
ką ir nori rašyti. Bet ką? Mokytojas jau 
pasakoja apie Valiūną... Vadinasi, apie 
Pošką pražiopsota. „Aldona”, kreipiasi i 
draugę, „ką ten tas Poška daugiau pa
rašė? Kai Aldona stengiasi aiškinti apie 
Poškos raštus, mokytojas vėl pasilenkia 
ties savo knyga ir pieštuku kažką rašo.

Skambutis. Klasė lengviau atsidūsta. 
Bet kodėl, tas kiekvieną kartą greit iš
einąs, mokytojas šiandien visai nesisku
bina? Jis atsiverčia tą savo knygą ir: 
„Valkinaitė, Dambrytė, Meškėnaitė”..., iš
skaičiuoja vienuolika pavardžių, „pasiliks 
šiandien septintai pamokai už neramų sė
dėjimą. Duosiu rašomąjį”. Danutės aky
se klasė apsiverčia aukštyn kojom. Vadi
nasi, ir ją... po pamokų. Tikriausiai reiks 
iki pusiau trijų sėdėti... Namo nueiti ir 
ateiti reikia daugiau valandos..., o paval
gyti, apsivilkti? „Nespėsiu”, beviltiškai 
šnabžda jos lūpos.

— Pone mokytojau, aš atsėdėsiu kitą 

dieną, — veja žodžiai išeinantį iš klasės 
mokytoją.

— Sėdėsi šiandien, — mokytojas ne- 
permaldau  j amas.

Klasėje vienuolika nelaimingųjų, ku
rios sėdi pasiruošusios rašyti. Viena Da
nutė vaikštinėja po klasę. „Nespėsiu, ne, 
vistiek nespėsiu”, tos pačios mintys. „O 
kas bus su draugove? Kas atraportuos? 
Adjutant ei apendicitas. Neateis...” Jos 
neramias mintis nutraukia įėjęs mokyto
jas: „Rašysit temą: tautinės sąmonės ki
limo priežastys 19 amž. pradžioje”. Da
nutė paima pieštuką ir betiksliai žiūri į 
tuščią popieriaus lapą.

Staiga jai ateina mintis: parašys greit, 
o gal ir atleis? Bet lengva taip galvoti, o 
rašyti... Ji stengiasi prisiminti šį tą, bet 
tos mintys, kaip tyčia, išsislapstė. Paga
liau, rašo... Kažką apie romantizmą, edu
kacijos komisiją ir gale įterpia Klemen
tą, Pošką ir Valiūną. Po valandėlės baltą 
popierių išmargina ant greitųjų sugalvotų 
sakinių virtinės.

— Pone mokytojau, jau parašiau, — 
greit išdrožia, o širdis tik plaka...

— Parodyk, — mokytojas paima iš 
Danutės lapą ir, lyg rengiasi skaityti. Jos 
akys klaidžiojo už lango, o mintyse: „Iš
leis ar ne?” „Gali drožti”, — vos spėja 
ištarti mokytojas, o Danutės jau nėra.

Ji bėga, kiek tik gali, ir vis žvilgčioja 
į laikrodėlį. Uždususi atbėga namo.

Po valandos gimnazijos salėje pasi
girsta Danutės balsas: „Jūratės draugo
vė raportui ramiai!”... Vladzė.

Maža pirmoji pagalba.
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Sūneliui išvykstant. Jūrininko mokslas nelengvas.

LAPINŲ DAINA
Saulė kyla už pušyno 
Vis aukščiau, aukščiau.
Patikėk, brangi Tėvyne:
Mūsų širdys — Tau.

Mes visi, visi, kaip plienas,
Mūs viena mintis.
Biangių laisvų gint kiekvienas
Amžiams pasiryš!

Tegul debesys grūmoja,
Plėšosi žaibai.
Mes j priekį mesim koją
Drąsiai, atkakliai!

Ei, tai ženkime ryžtingai,
Juokimės linksmai!
Mums drąsos, jėgų nestinga:
Esam lapinai!

Saulė kyla už pušyno 
Vis aukščiau, aukščiau.
Patikėk, brangi Tėvyne:
Mūsų širdys — Tau.

Adolfas Dorinąs.

MUS SVEIKINA VILNIŲ ATGAVUS.
Kai Lietuva atgavo savo sostinę Vilnių, mūsų sąjungą ir 

paskirus narius sveikina užsieniečiai. Mūsų skautai ir skautės 
Vilniaus klausimą yra Įvairiais atvejais užsieniuose populiarinę.

Štai vienas sveikinimas iš Latvijos: „Sveikinu broliu tautą 
su senosios sostinės — Vilniaus atgavimu. Lai gyvuoja Lietuva! 
Su skautišku sveikinimu — E. Mazprecnieks, 60-os skautų 
draugovės vadas (Rygoje).

AUKOS VILNIEČIAMS.
Kauno skautai Vilniaus krašto moksleiviams paaukojo ke

lis tūkstančius įvairiausių mokymo priemonių, kurios sutelktos 
vyr. brolijos vadijos raštinėje šiomis dienomis tikrinamos, tvar
komos, rūšiuojamos ir netrukus bus išsiųstos į Vilniaus kraštą. 
Tikimasi, kad sekančiame Skautų Aido nr. bus galima paskelbti 
tikslų suaukotų mokymo priemonių skaičių ir pačius aukotojus

Š. m. lapkričio mėn. 9 d. į Vilniaus kraštą jau buvo išvežta 
drauge su Vyr. Vilniaus Kraštui Remti Komiteto surinktomis 
knygomis bei vadovėliais ir maža dalis Kauno skautų suaukotų 
mok. priemonių (10 dėžučių spalvotų pieštukų, 150 sąsiuvinių 
ir 1.500 egz. žurnalų).

MŪSŲ VIENETAI, NARIŲ SKAIČIUS IR VADAI.
Kasmet (spalių ar lapkričio mėn.) atliekama visų, skautų 

brolijai priklausančių, vienetų registracija.
Šių metų lapkričio mėn. 5 d. Įvykdytos registracijos davi

nius, kiek liečia draugovių pavadinimus, jų vadus ir narių skai
čių, skelbsime Skautų Aido skautą skyriuje registracijos lapų 
gavimo tvarka.

KYBARTŲ SKAUTŲ VIETINLNKIJA.
Vietininkas — psktn. Jonas Kaunas.
1. I D. L. K. Kęstučio sk. dr-vė; 41; psklt. Vyt. Jur

gelevičius.
2. II D. L. K. Kęstučio sk. dr-vė; 56; vyr. sklt. Aloyzas 

Tamulevičius.
3. I D. L. K. Algirdo sk. dr-vė; 27; sklt. Fridrikas Abro

maitis.
4. I Dariaus ir Girėno miesto sk. dr-vė; 32; vyr. sklt. Jo

nas Kalvaitis.
5. Dariaus ir Girėno jaun. sk. dr-vė; 35; sklt. Veronika 

Klimienė.
JONIŠKIO SKAUTŲ VIETININKUA.

Vietininkas — sktn. Henrikas Rudzinskas.
1. Simano Daukanto sk. dr-vė; 25; psklt. Raimundas 

Hiltonas.
2. Vytauto Didžiojo sk. dr-vė; 23; vyr. sklt. Rudolfas 

Jansonas.

Dešinėje: Vienos Vilniaus gražiausių bažnyčių lango, vitražas.

3. Margio sk. dr-vė; 19; sk. Jonas Rudys.
4. 1 jaun. sk. dr-vė; 28; vyr. sklt. Janina Rudzinskienė.
5. Vysk. Valančiaus sk. vyčių būrelis; 5; sk. vytis Vladas 

Orentas.
JURBARKO SKAUTŲ VIETININKU A.

Vietininkas — Eugenijus Kanclyvius.
1. I D. L. K. Kęstučio sk. dr-vė; 24; sklt. Aleksiejus 

V ak sėlis.
2. II Kan. Tumo-Vaižganto sk. dr-vė; 16; vyr. sklt. Zig

mas Vegertas.
3. Atskira jūrų sk. Gulbinų valtis; 5; valt. Tomas Masiulis.
4. I jaun. sk. dr-vė; 14; vyr. sklt. Zigmas Vegertas.

B. R. V.
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snasti DIDŽIOJI Sfimi
ŠIO SKYRIAUS BENDRADARBIUS PRAŠOME:

• Rašyti ne apie kasdieninio gyvenimo 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. • Pradėjus rašyti 
pirmiausiai pažymėti savo tuntą ar vietininkiją. • Pasistengti kiekvienai žinelei duoti antraštę. • Rašyti vienoje 

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

BIRŽŲ SKAUTŲ TUNTAS. KAUNO SKAUČIŲ SAULĖS TUNTAS.
Pasvaliečiai skautai veikia.
Sudaryta nauja dr-vės vadi- 

ja į darbą žiūri labai rimtai ir 
nuoširdžiai dirba. Buvusiam dr- 
vės adjutantui vyr. sklt. J. Rau- 
duvei baigus gimnaziją, naujuo
ju dr-vės adjutantu paskirtas 
sklt. J. Šimkevičius. Naujasis

JURBARKO SKAUTŲ VIETININKIJĄ.

Ruošiamės Tėvynės tarnybai
Vietininko p. Kanclyviaus 

dėka, rugsėjo ir spalio mėn. bu
vo suruošti Jurbarko skautams- 
ėms ilgalaikiai sanitarijos — 
priešcheminės apsaugos kursai, 
kuriuos lankė 50 skautų-čių. 
Lektorių personalą sudarė Jur
barko plaučių ligoninės gydy
tojai. z

Padedame broliams vilnie
čiams. Mūsų garbingos kariuo
menės į Sostinę įžengimo pro
ga, buvo suruoštas Vakaras — 
Laužas, kurio pelnas skiriamas 
neturtingiems vilniečiams. Nors 
vakaras ir nebuvo viešo pobū
džio, bet gryno pelno gauta per 
150 Lt.

Ta pačia proga buvo paskelb
tas skautų knygų vajus, kuris 
turi nemažą pasisekimą, nes, 
nors ir nedidelėje vietin., yra

KAUNO SKAUTŲ
21 žvakutė prie Dariaus ir Girė

no kapo.
Tyli ir liūdna vėlinių naktis. 

Oro skautai žygiuoja kapinių 
linkui, visų veiduose spindi šal
tas pasiryžimas ir liūdesys. Ne
girdėti nei vieno linksmesnio 
žodžio, tik girdėti ritmingi 
žingsniai. Kiekvienas yra pasi
rengęs uždegti žvakutę ant Did
vyrių kapo.

Suliepsnojo žvakučių gran- 

SKAUTŲ AIDAS 1940 M. VISIEMS.
Dalyvauk Skautų Aido platinimo vajuje.

adjutantas yra lankęs šią vasa
rą skautų vadų stovyklą — kur
sus Karmėlavos miške.

Be to, prie dr-vės yra įsi
steigusi oro skautų skiltis ir 
skautų visuomenininkų sekcija. 
Pastarąją gldboja skautų vyčių 
vadas psktn. V. Baravykas.

Kęstutietis.

jau surinkta per 500 knygų. Visi 
skautai aukoja dideliais kie
kiais. Daugiausiai aukojo sk. 
Mindg. Mikalauskas — net 80 
egzempliorių.

Knygos, kartu su vakaro pel
nu, bus nusiųstos vilniečiams.

Neužmirštame tradicijų. Prieš 
keletą metų Jurbarko skautai, 
sktn. J. Vainausko dėka, įvedė 
Jurbarke gražų paprotį: Vėli
nių vakarą kapuose pasimelsti, 
uždegti žvakučių. Iki to laiko 
niekas neidavo Vėlinių vakare 
į kapus!

Šios tradicijos ir šiemet skau
tai nesulaužė: nunešė į kapus 
gražų vainiką, pagiedojo „Amži
nąjį atilsį“ ir uždegė daug žva
kučių.

Dabar ne tik skautai, bet ir 
šimtai jurbarkiečių ateina pasi
melsti Vėlinių vakarą į kapus.

Imstrės dvasia.

PILIES TUNTAS.
dinė, kurios viduryje stovėjo 
draugininko žvakė. Ta grandinė 
simboliškai riša lakūnų didvy
rišką žygį su mūsų jaunąja 
karta.

Darius ir Girėnas žuvo, bet 
jie gyvena ir gyvens tol, kol 
bent viena lietuviška širdis 
plaks.

Oro skautai yra pasiryžę skinti 
kelią oro erdvėje, kuriam pra
džią padarė Darius ir Girėnas.

Sklt. A. Baltranas.

Iš Kauno V Valstybinės Gim
nazijos skaučių gyvenimo.
V-oj valst. gimnazijoj, dar 

vos tik prieš porą metų įsikū
rusioje, jau veikia dvi Saulės 
tunto skaučių draugovės: Lieps
nos dr-vė ir rašytojos J. Žemai
tės dr-vė. Dr-vės čia įsikūrė 
tik kovo mėn. ii' skautišką dar
bą dirba, gyvai atsiliepdamos į 
kiekvieną mūsų gyvenimo įvykį.

Velykų atostogų metu ne
mažas skaučių būrelis lankė sa
nitarių kursus ir, išlaikiusios 
egzaminus, gavo sanitarių pa
žymėjimus.

Rugsėjo mėn. gale dr-vių skil- 
tininkės praktiškai susipažino su 
pasiruošimu priešcheminei ap
saugai, gamindamos kaukes ir 
tvarstomąją medžiagą.

Spalių mėn. Liepsnos ir Že
maitės dr-vių skautės surengė 
ir savo šventę. Devyniolika 
skaučių-kandidačių, jau prieš 
tai skiltyse pasiruošusios ir iš
laikiusios egzaminus Į 1-ąjį pa
tyrimo laipsnį, davė įžodį. Įžodį 
pravedė ir kaklaraiščius užrišo 
Saulės tunto tuntininkė psktn. 
K. Akelaitienė. Taip pat ir nau

KĖDAINIŲ SKAUTŲ TUNTAS.

— Karo sanitarų kursai. Tun- 
tininko iniciatyva buvo suruošti 
2-jų sav. karo sanitarų kursai. 
25 skautai ir tiek pat skaučių 
susipažino su cheminio karo ir 
pirmosios pagalbos technika 
karo atveju. X.11 įvyko egza
minai.

X.5 įvyko Lukšio dr-vės su
eiga ir kartu persiskyrimas su 
mylimu ir ilgalaikiu dr-ku 
psktn. T. Šidiškiu. Draugininko

ŠIAULIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Talkininkaujame ugniagesiams.

Meškuičiai. X.22 ugniagesių 
vardu suruošėme šokių vakarą. 
(Skautų vardu ruošti negalime, 

joms skautėms pritaikytą žodį 
pasakė. Įžodžio šventėje ir po to 
surengtose tikrai skautiškose 
kukliose vaišėse dalyvavo ir 
gimnazijos direktorius p. J. 
Žiugžda su gimnazijos mokyto
jais. Skaučių atliktoji linksmoji 
dalis programos, jų dainelės, 
linksma jauna nuotaika pralinks
mino visus svečius. Gimnazijos 
direktorius pasveikino naujas 
skautes ir visoms nuoširdžiais 
žodžiais palinkėjo visada, net ir 
sunkiausių bandymų metu, iš
laikyti tokią ryžtingą ir giedrią 
nuotaiką. Pasibaigus arbatėlei, 
atsisveikindami svečiai ne vie
nas pasisakė, kad čia jie išgy
veno tikrą „užsimiršimo valan
dėlę“ ir išblaškė įvykių prislėg
tą nuotaiką.

Dabar jau vėl skiltys dirba. 
Aptaria stovyklavimo reikalus, 
suka galvas dėl draugovių vė
liavos, yra ir tokių, kurios jau 
svajoja ir apie 2-j į patyrimo 
laipsnį, apie surengimą abiems 
draugovėms privalomų pirmo
sios pagalbos pašnekėsiu ir apie 
praktišką susipažinimą su pir
mąja pagalba.

pareigas perėmė psktn. K. Mak- 
rickas. M-ys B.

Sėtos III Šarūno dr-vė.

Mes bėgam, plūšam ir dir
bam, kiek galim. Sakysim, už
pernai į tautinę stovyklą pa- 
siuntėm net 5 skautus, pernai 
suruošėm net 2 vakarus, ir dar 
kokius!... Šiemet esam irgi pa
siryžę dirbti. Vanagas.

nes mokyklos vedėjas mums 
salės neduoda). Ugniagesių na
riais esame ir mes. Puikią mu
ziką pasikvietėme iš Šiaulių.

S-as.
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KAUNO SKAUTŲ TVIRTOVES TUNTAS. MARIJAMPOLĖS SKAUTŲ TUNTAS.
1-ji sk. vyčių dr-vė.

— Kai buvo reikalas, 2/s dr- 
vės vyčių stojo prie ginklo Tė
vynės laisvės ginti.

— Paskelbus didžiąją Vil
niaus paskolą, dr-vė buvo pa
siryžusi nupirkti patį pirmąjį 
paskolos lakštą, nors pirmojo nr. 
ir neteko, tačiau gavo 13 nr., su
mokėdama 100 litų. Paskiri na
riai jau yra įsigiję daug įvai
rioms sumoms šios didžiosios 
paskolos lakštų.

— Savo laiku dr-vė buvo pa
skelbusi didįjį Vilniaus gedulą. 
Tuo laiku buvęs skautų s-gos 
Šefas ir Respublikos Preziden
tas A. Stulginskis ant draugovės 
vėliavos buvo užrišęs juodą 
kaspiną, kurį vyčiai pasiryžo 
nurišti tik įžengę į Vilnių. Iki

PANEVĖŽIO SKAUČIŲ TUNTAS.
— Nauja dr-vė. Nuo rudens 

Mirgos dr-vė taip padidėjo, kad 
teko ją skelti pusiau. Naujoji 
dr-vė pasivadino Mildos vardu 
ir turi 33 skautes. D-vei vado
vauja sklt. Laima Baleišytė. 
Gimnazijoj yra 3 dr-vės, viso 
109 skautės.

— Šelpia vilniečius. Gimna
zijos skautės savo tarpe surin
ko vilniečiams 683 knygas, 99 
sąsiuvinius, pieštukų, plunksnų. 
Daugiausia surinko Mirgos dr- 
vės Žuvėdrų skiltis. Vyresnės

PRIENŲ SKAUTŲ VIETININKIJA.
— Pradžios mokyklos skautų 

dr-vės dr-kas J. Makulis ir vie
tininkas sktn. B. Bučinskas bu
vo pašaukti į kariuomenę. Vie
tininką pavadavo sklt. Ig. La- 
pata.

— Prienų Žiburio priv. gim
nazijoj yra viena skaučių ir vie
na skautų dr-vė. Skaučių dr- 
vei vadovauja sk. B. Mikolajū- 
naitė, o berniukų dr-vei sklt. 
Ig. Lapata, kuris dr-vę perėmė 
tik X.21. Dr-vės adj. paskirtas 
sk. Pr. Stakutis, o skiltininkais: 
vilkų Alg. Bukučinskas, lapinų 
— sk. V. Rauba. sakalų — sk. 
V. Jančiauskas. Iš pareigų dr- 

Prienų skautės-ai lanko Liškiavos pilies griuvėsius.

šiol tas kaspinas dar tebėra už
rištas ant vėliavos. Vyčiai lau
kia pirmos progos nuvykti Vil
niun ir iškilmingai Gedimino 
kalne šį gedulo kaspiną nurišti 
ir padėkoti Aušros Vartų Dievo 
Motinai.

— X.29. įvyko pirmoji dides
nė dr-vės .sueiga.

Visi vyčiai gyvena mintimis 
kuo greičiau nuvykti į Vilnių 
nurišti vėliavai gedulo kaspiną. 
Prisimindami karo išvargintus 
vilniečius, kurie gal ne vienas 
neturi ir kasdieninės duonos, 
vyčiai ’ atsisakė nuo vienų pietų 
ir 1 kartą kino ir čia pat vil
niečiams paaukojo po 0,5 — 3 
litus kiekvienas.

Sueigą aplankė ir tuntinin- 
kas ir pasidžiaugė gražia dr-vės 
veikla. Skltn. J. Mažrimas.

skautės gražinietės knygas dar 
renka.

— Pasikeitė draugininke. Pa
gal dr-vės tradiciją vyr. sk. 
Gražinos dr-vėje perrinkta nau
ja dr-kė. Vietoj buvusios vyr. 
sklt. Z. Veitienės, dabar išrink
ta psktn. Br. Žusinaitė. Dr-vė 
ruošiasi įsigyti sanitarės specia
lybę ir nutarė iš dr-vės pinigų 
nupirkti vilnų ir numegzti vil
niečiams vaikams pirštinaičių.

Tuja.

vėje atleisti buv. vilkų skilt. 
psklt. J. Noreika ir lapinų skilt. 
psklt. Ant. Kašuba. Pažymėti
na, kad visi naujieji skiltininkai 
yra stovyklavę šią vasarą skau
tų vadų kursų stovykloje.

■— Vietininkijoje greitu laiku 
numatoma oravesti skautiškojo 
lavinimosi kursai. Juos suruošti 
pavesta psklt. Ant. Kašubai, 
bendradarbiaujant su vietinin- 
kijos vadovybe. Šiuos kursus 
baigusiems bus išduoti atitin
kami pažymėjimai.

— Vietininko skt. B. Bučins
ko pavaduotoju paskirtas drg. 
sklt. Ig. Lapata. Akiki.

— Iškilminga sueiga. X.29 
įvyko Vilniaus atgavimui pami
nėti iškilminga tunto sueiga. 
Vėliava dar buvo įnešta su juo
du kaspinu, kurį nurišo tunti- 
ninkas J. Čiuta. Vėliau įsaky
mais sužinome, kad daug kas 
įsigijo įvairių specialybių ir keli 
pakelti į vyresniškumo laips
nius. Po įsakymų br. tuntinin- 
kas tarė žodį, kuriame apibūdi
no Vilniaus reikšmę ir kovas

Skautai vyčiai dar iškylauja.

MAŽEIKIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
X.21 jūrų skautai suruošė 

gimnazijoje pasilinksminimą. 
Programoje, tarp kita ko, gerai 
pasirodė rašiniu „Paskutinėmis 
vergijos dienomis Vilniuje“ valt. 
Alg. Bielkevičius ir rašiniu 
„Vilnius“ A. Janušauskas. Be to,
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© SKAUTŲ AIDO 1940 M. PRENUMERATOS
PLATINTOJAMS DOVANOS:
— dviratis — radio aparatas — šautuvas — kos

tiumui medžiaga — laikrodis ir daug kitų 
naudingų dalykų.

« DRAUGOVIŲ GARBĖS KONKURSAS — ypa
tingos premijos pasižymėjusioms draugovėms 
pagerbti.

• SĄLYGOS 150 PSL.
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TRAKŲ TUNTAS.

Kaišiadorys.
— Džiaugsmingą Vilniaus su

grįžimo minėjimą surengė Tra
kų Pilies ir Birutės dr-vių 
skautai. Įžangos žodį tarė dir. 
J. Žekevičius. Referatus skaitė 
M. Zaikauskas. A. Žvirblis ir A. 
Lisauskas. Sesės padeklamavo 
ir padainavo dainų apie sostinę 
Vilnių. Minėjimą uždarė savo 
žodžiu draug. J. Stempožeckas.

— X.30 J. R. Kryžius suren
gė susirinkimą, kuriame senoji 
valdyba padarė pranešimą apie 
nuveiktus darbus; buvo išrink
ta nauja valdyba; valdybą su
daro: pirm. A. Velička, sekr. B. 
Bičkauskaitė ir ižd. M. Zaikaus

dėl jo. Vėliau perkūniečiai pa
rodė keletą vaizdelių iš Vil
niaus krašto gyvenimo. Po su
eigos, gimnazijos kieme buvo 
sudegintas gedulo šydas.

— Tunto vadija. Dabar tunto 
vadiją sudaro: tuntininkas gimn. 
mok. J. Čiuta, tunt. padėjėjas 
sktn. Itn. P. Nedzinskas, adju
tantas sktn. L. Klemas ir sky
riaus vadas sktn. J. Vainauskas.

Pskltn. Vyt. Armonas.

buvo skautiška 2 veiksmų ko
medija: „Dvejetukai valsą šo
ka“. Vakaro globėjui mok. Vai
tiekūnui jūrų skautai linki „ge
ro vėjo“. Iš viso, gimnazijos jū
rų skautai ir šiemet nesnau
džia. H. La.

kas. Kad šis būrelis savo idė
jomis ir tikslais yra labai arti
mas skautams, tai ir į valdybą 
buvo išrinkta iš Trakų Pilies ir 
Birutės draugovių po narį. (M. 
Zaikauskas ir B. Bičkauskaitė).

Žygintas.

Molėtai. X.7, skautų globėjui 
dir. Alf. Taškūnui vadovaujant, 
įvyko pirmoji 1939/40 m. sueiga. 
Programoje buvo globėjo Taš- 
kūno kalba apie skautų auklė- 
jimąsi ir naujų skautų kandi
datų priėmimas. Užsirašė virš 
30 naujų skautų k-tų. Iš viso 
progimnazijoje yra 50 skautų.

Mr. Ms.
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Tai buvo pietinės Amerikos konti
nente.

Nors viskas vyko daugiau, kaip prieš 
dvidešimts penkerius metus, bet prisime
nu taip gerai, lyg tai būtų atsitikę dar tik 
vakar...

Tada su keliais palydovais keliavau 
gražiomis nepaprastais gamtovaizdžiais 
Peru valstybės stepėmis. Atsitiktinai, 
trumpam poilsiui, užsukau pakelyje pasi- 
taikiusion gražion farmon.

Farmos savininkas, kuris vadinosi La- 
bama, kaip vėliau paaiškėjo, buvo gana 
turtingas. Turėjo nuosavas plantacijas ir 
kelias didžiules, net po kelioliką tūkstan
čių, avių bandas.

Aš su palydovais buvau maloniai pri
imtas. O jau antrą poilsio dieną, po kelių 
valandų malonaus pašnekesio, su Labama 
ir visa jo šeima likome geriausiais drau
gais.

Taip praėjo kelios ramaus poilsio die
nos.

Kada mano palydovai apsirūpino rei
kalingom priemonėm ir šiaip susitvarkė, 
vėl pradėjau galvoti apie tolimesnę kelio
nę. Dabar per Braziliją norėjau pasiek
ti garsiosios Amazonės lygumas. Ten nie
kad nebuvau buvęs.

Pagaliau vieną pavakarį įsakiau savo 
žmonėms paruošti arklius' ir patiems būti 
pasiruošusiems. Sekančią dieną, dar 
prieš aušrą, turėjome apleisti farmą.

Atėjo vakaras. Oras buvo šiltas ir 
malonus. Aplink kvepėjo rožės. Žibą 
vabalai, kaip brangakmenys, švietė sodo 
krūmuose. Čia pat kažkaip keistai aidė
jo žmogaus rankos nepaliestų girių švel
nus, lyg maloni muzika, šlamesys. Tolu
moj upelis čiurleno, o jo paviršius žvil
gėjo plačia sidabrine juosta.

Tikriausiai jūs, berniukai, neturit ma
žiausio supratimo apie Peru valstybėje 
būnančius vakarus, kada pilnatis mėnuo, 
lyg didelis auksinis diskas, spindi vais
kiam danguj, apšviesdamas parymusius 
medžius, tolumoj dunksančias kalvas ir 
toli nusitęsiančias palkšvas lygumas...

Paskutinį kartą susėdom namų veran
doj. Malonus šeimininkas pasakojo įvai
rius savo jaunystės nuotykius. Jo liek
nas, tur būt, nedaugiau, kaip septyniolik
metis sūnus vaišino mus iš girios atneš
tais skaniais riešutais. Šeimininkė į ma
no kuprinę dėjo įvairių kelionei reikalin
gų daiktų, o taip pat nepamiršo įkišti ke
letą dėžučių mano taip mėgstamų konser
vuotų uogų.

Buvau tiesiog sužavėtas tokiu nuošir
džiu vaišingumu ir maniau, kad tai pa
skutinis vakaras, kuris mums tenka būti 
šioj malonioj farmerių šeimoj. Tačiau 
apsirikau. —

Naktį, apie dešimtą valandą., atbėgo iš
sigandęs plantacijų prievaizda ir prane
šė, kad neseniai vienoj šiaurinėj planta
cijoj joguaras įsiplėšė į gyvulių užtvarą, 
papiovė vienuolika avių, pagrobė iš ban
dos^ geria usį aviną ir vėl pabėgo.

Ši žinia visus sujaudino. Visiems far
mos darbininkams tuojau duotas įsaky
mas pasiruošti rytdienos šio plėšiko me

džioklei. Taip pat pasiųsta pasiuntiniai į 
gretimas plantacijas į talką pakviesti kai
mynų.

Dabar, be abejo, negalėjo būti jokios 
kalbas apie mano išvykimą. Būtų net 
negražu palikti vaišingąjį šeimininką to
kiose aplinkybėse. O jos tikrai bUvo ne
malonios ...

Mat, Peru valstybės krašte nėra pa- 
vojingesnio „svečio“, kaip joguaras. Tai 
klastingiausias ir akiplėšiškiausias iš visų 
ten esamų grobuonių plėšikas. Kur jis 
pasirodo, ten kyla baimė ... Ten kasnakt 
dingsta ne vien tik šunes, jaučiai ir kiti 
naminiai gyvuliai, bet net ir žmonės.

Tik prieš mano atvykimą į šią farmą 
vienas tų grobuonių kaimyninėje plan
tacijoje įslinko į namus, ištraukė iš lo
velės devynių metų berniuką ir jį su
draskė. Vietiniai medžiotojai tvirtina, kad 
joguaras, nors tik vieną kartą paragavęs 
žmogaus kraujo, pasidaro dar pavojinges
nis. Tada jis, nepaisydamas didžiausių 
pavojų, net dienos metu ateina į plan
tacijas ieškoti grobio.

Dabar man aišku, kodėl žmonės taip 
skuba atsikratyti tuo nekviestu iš girių 
atklydusiu „svečiu“, kodėl Labama įsakė 
pasiruošti medžioklei ir kodėl aš nutariau 
išvykti tik tada, kai bus nukautas jogua
ras.

Sekantį rytą, kada aš su šautuvu, prie 
šonų dviem pistoletais (jie dar ir dabar 
iškilmingai kabo virš mano lovos) ir me
džiokliniu peiliu priėjau prie namų, jau 
radau kelis medžiotojus iš kaimyninių 
plantacijų. Šunes nerimdami garsiai lojo. 
Medžiotojai linksmai šnekučiavosi ir 
džiaugėsi medžiokle.

Pagal senąjį Peru medžiotojų paprotį, 
po trumpų skaniai pagamintų pusryčių, 
kuriuos visi valgėm sėdėdami balnuose, 
medžioklės ruošėjas — Labama davė 
ženklą vykti.

Aš jojau ant protingo, gražiai nuaugu
sio, stipraus mulo, kurį farmoje buvau 
pirkęs tolimesnei savo kelionei. Mano 
šuo Hektoras, tada dar septynių mėne
sių šunytis, šokinėjo aplink, vizgino uo
degą ir net pritūpdamas patenkintas cypė.

— Palik, tamsta, šunį namie, — pa
stebėjo Labama, — jis jaunas, gali per- 
drąsiai pulti ir žūti.

— Nieko, — atsakiau, — Hektoras 
nujaus, kaip elgtis su tomis biaurybėmis. 
Mes ne vieną kartą sutiksim jas kelionė
je. Tegu pratinas saugotis.

Skubiai jojome pirmyn.
Nepraėjo nei pusvalandis, kai didelis 

ir kudlotas Labamos šuo staiga sucypė, 
sulojo ir šoko į miško tankmę. Medžio
tojai su atkištais šautuvais pamažu nuse
kė paskui. Ten pat gausiai lodami šoko 
ir kiti šunes.

Mano Hektoras stabtelėjo, snukį pakė
lęs pauostė orą ir kažkodėl pasiliko. Pas
kui prikišęs nosį prie žemės pasuko deši
nėn, nei kiek nekreipdamas dėmesio į sa
vo draugus. Aš jį pašaukiau. Bet jis tik 
pažiūrėjo į mane ir vėl, uoslės vedamas, 
nubėgo.

Nustebau. Jei, sakysim, galvojau sėdė

damas balne, Hektoras ir nesurado jo- 
guaro pėdsakų, tai vis tiek ten turi būti 
koks nors plėšrus žvėris, kas galima bu
vo spręsti iš jo pikto cypimo, pasišiaušiu- 
sių plaukų, o ypatingai iš to, kad jis vi
sai nenorėjo manęs klausyti.

Šūktelėjau medžiotojams, kad nors 
vienas jotų su manimi. Visi tartum ap
kurto ir niekas prie manęs neprisidėjo. 
Svyravau... Eiti vienam ant joguaro ar 
kito kokio žvėries — truputį perdrąsu.

Patikrinau šautuvą, buvo užtaisytas. 
Šoniniai pistoletai irgi tvarkoje. Paga
liau, reikalui esant, galėčiau net peiliu 
naudotis.

Susigėdau savo svyravimo.
Atleidau betrypiančio mulo pavadžius. 

Rankose laikydamas parengtą šūviui šau
tuvą, pasileidau paskui Hektorą, kuris 
visą laiką prikišęs nosį prie žemės sku
bėjo tolyn.

Praėjo valanda, o gal net ir daugiau. 
Aplinkui buvo tylu, tylu ir ramu. Jojau 
ir jojau. Netekęs kantrybės pradėjau 
galvoti, kad Hektoras tikrai seka klaidin
gais pėdsakais.

Bet... Staiga mano šunelis sustojo. 
Pasišiaušęs pritūpė prie žemės, iškišo 
dantis ir piktai urzgė.

Atsargiai prijojau artyn. Nušokau nuo 
mulo. Galutinai užtaisiau šautuvą ir ati
džiai, tirinėdamas kiekvieną medį, pradė
jau jau dairytis.

Ilgai ieškoti nereikėjo. Per dvidešimts 
metrų nuo manęs, ant storos medžio ša
kos, tupėjo didelis joguaras.

Žiūrėjom viens į antrą.
Pamažu joguaras pasikėlė, įsmeigė į 

mane ugnimi spindintį savo žvilgsnį ir 
pasirengė pulti. Automatiškai pakėliau 
šautuvą ir šoviau. Toj pat akimirkoj pa
jutau keistą šilimą ir... apsvaigau.

Ar ilgai gulėjau — nežinau.
Pažadino mane Hektoro kimus niauro- 

jimas. Pramerkęs akis pamačiau, kad čia 
pat, už dviejų - trijų metrų nuo manęs, 
drąsus mano šunelis buvo įsikibęs jogua- 
rui į gerklę. Vyko mirtina kova. Visa 
laimė, kad joguaro galvoj iš didžiulės 
žaizdos, matomai mano paleistos kulipkos 
padarytos, per akis ir snukį tikšte tyško 
kraujas. Abu staugė, daužėsi į visas pu
ses, bet viens kito nepaleido.

Greit pašokau. Žaibo šuoliu ištiesiau 
dvigubu užtaisu paruoštą pistoletą. Ke
lias sekundes taikiau ir paspaudžiau nu
leidžiamąjį įtaisą — trenkė šūvis.

Joguaras sukaukė, išsitempė ir krito.
Su dideliu vargu atitraukiau nuo jo 

iki pasiutimo įniršusį Hektorą. Mano šu
nelis buvo apdraskytas, kruvinas.

Man pirmąjį šūvį paleidus, nors į jo- 
guarą ir pataikiau, tačiau jis puolė ir savo 
staigiu inercijos šuoliu partrenkė mane 
ant žemės. Jei nepasiskubintų Hektoras 
į pagalbą, tikriausiai būčiau sužeisto jo
guaro sudraskytas. Dabar, mano šunelio 
dėka, joguaras gulėjo negyvas. Negali 
būti abejonės — gyvybę man išgelbėjo tik 
Hektoras, mano mylimas šuo, Hektoras!

Džiaugsmingai glamonėjau ir bučia
vau Hektorą, o jis gailiai cypdamas laižė
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mano rankas. Numazgojau plėšraus jo- 
guaro jam padarytas žaizdas. Patepiau 
savo kelionės maišelyje rastu jodu ir rū
pestingai jas aprišau.

Paskui pradėjau lupti brangų, dėmė
tąjį, joguaro kailį. Po valandėlės, kada 
darbas buvo baigtas, pakabinau savo gro
bį ant medžio, kad vėliau galėčiau jį pa
imti.

Vėl užtaisiau šautuvą, sutvarkiau pis
toletus. Užšokau ant mulo, pasiruošda
mas toliau joti.

Dabar, užuot grįžus į plantaciją, pa
sukau miško gilumon ieškoti draugų. 
Pirmiau jojau nuo jų į dešinę, vadinas, 
jei pasuksiu į kairę — sutiksiu juos. Kaip 
jie nustebs, išgirdę apie mano nuotykį!.. 
O jei jų nerasčiau? Nieko, tada užsuk
siu į kokią nors farmą, kur taip pat bū
siu maloniai priimtas, nes visoj Pietų 
Amerikoj niekur nėra tokie vaišingi žmo
nės, kaip Peru farmeriai.

Paspaudžiau pentinais mulą ir lengva 
ristele pamažu nujojau pirmyn.

Laikas nuo laiko sustodavau pasiklau
syti, ar neišgirsiu kur nors šūvio. Nieko 
negirdėjau. Tik medžių viršūnės šlamė
jo, paukščiai, šakose karstydamiesi, čirš
kė, o kažkur, plačios girios vidury aidėjo 
piktas kažkokio žvėries balsas.

Jodamas toliau pabaidžiau kelias mar
gaplunksnes, gražias papūgas. Nušoviau 
du, panašius į fazanus, karvelius.

Praėjusiu nuotykiu mažai rūpinausi, 
nes kiekvieną minutę tikėjausi sutikti 
draugus ar patekti į kokią nors farmą.

Jojau toliau ir jojau. Pagaliau atėjo 
vidudienis.

Bet!... Tik dabar supratau, kad esu 
paklydęs. Mat, sekdamas joguarą, per 
daug nutolau į šalį, paskui pasukau nuo 
plantacijos, taigi... vargu ar galėsiu su
tikti medžioklės draugus. Be abejo, jie 
seniai, nieko nepešę, nes joguarą aš nu
koviau, grįžo namo. Nusibodo klaidžioti, 
nutariau ir aš ten joti.

Man atrodė, kad nuo Labamos plan
tacijų esu nutolęs ne daugiau trijų - ke
turių valandų kelio. Paspaudžiau penti
nais mulą ir tikėjausi iki sutemų būti 
farmoje.

Vėl jojau ir jojau.
Pagaliau nuo didelės vidudienio kaitros 

pavargo mano mulas. Hektoras irgi jau 
tik užpakalyje bėgo. Aš taip pat jaučiau 
nuovargį, o, be to, buvau labai išalkęs. 
Nutariau nulipti nuo balno ir čia pat 
minkštose samanose kiek pailsėti.

Nutarta — padaryta.
Kiek pagulėjęs pasirinkau sausų žabų 

ir prie kelmo susikūriau nedidelę ugnelę. 
Išsikepiau nušautus paukščius. Pietūs 
buvo labai skanūs. Valgiau pasigardžiuo
damas.

Mulas pasisotino čia pat augančia 
sodria žole ir netoli tekančiu vandeniu. 
Gerai užkandęs, laižė savo snukį ir ma
no Hektoras.

Jau artėjo vakaras.
Užsirūkiau cigarą, kurio didžiuliais 

dūmų kamuoliais nuvaikiau aplink susi
spietusius moskitus. Jie buvo tokie įky
rūs, kad lipte lipo prie mano rankų, vei
do. Kartūs dūmai juos kiek išsklaidė.

Vėliau atsisėdau ant mulo ir vėl, kaip 
man atrodė, pasukau Labamos farmos 
link.

Valandą jojau risčia.
Staiga mulas sustojo prieš nedidelę 

žalią aikštelę. Pavariau, suplakiau — 
spyrėsi, šnervėmis purkštė ir toliau nei 
žingsnio.

Kažkur buvau girdėjęs apie klaikias, 
vargiai išeinamas, Peru giriose tūnančias 
pelkes. Nejau ir ši žalia, viliojanti savo 
grožiu aikštelė yra viena iš tokių pelkių?.. 
Ne, pelkėtame paviršiuje neaugs tokia 
vešli žolė.

Vėl suplakiau mulą, bet jis manęs ne
klausė.

Kai kas pasirodė įtartina. Nulipau ir 
pradėjau tirti. Viešpatie, tikrai pelkė!! 
Koks protingas mano mulas!...

Įšokau į balną ir pasukau kita linkme.
Per šimtą žingsnių vėl tas pats — mu

las sustojo ir nenorėjo eiti. Vėl pasukau 
nauja kryptimi — vėl tas pats. Nejau 
patekau į pelkes? ... Juk tai baisu! Bu
vau girdėjęs, kad Peru pelkėse žuvo daug 
žmonių...

Tolumoj pro dantytas medžių viršū
nes leidosi saulė.

Veltui į visas puses blaškiausi, iš pel
kių išjoti jau nebegalėjau. Kaip vėliau 
paaiškėjo, klydau į jas vis toliau ir to
liau.

Manau, kad geriausiai būtų buvę, jei 
būčiau leidęs pačiam mului ieškoti teisin
go kelio. Esu tikras, būtume gerai iškly- 
dę. Bet ši mintis man tada neatėjo.

Pamažu pradėjo temti.
Staiga po mulo kojomis trūko linksin- 

ti velėna ir įklimpome į išsiveržusio juo
do purvo masę. Nei pirmyn, nei atgal, 
nei į šoną. Mano gyvulys tartum priau
go prie žemės. Kraipo galvą, sukasi ant 
vietos, virpa.

Kas bus? ... Dairiausi šen ir ten. Gal 
surasiu kokią išeitį?

Per dešimts, o gal penkiolika pėdų, 
pilkuose prieblandos šešėliuose, vos įžiū
rėjau pusiau pasinėrusį į dumblą didoką 
medžio stuobrį. Taip, tai bus geriausia 
mums atrama. Netoli jo dar riogsojo ke
li tokie stuobriai. Jei mulas sukauptų vi
sas jėgas, be abejo, užšoktų ant jo.

Patempiau pavadžiais — mulas nei iš 
vietos. Pradėjau plakti, negailestingai 
badžiau pentinais. Vargšas gyvulys ne
teko kantrybės, atsistojo piestu ir, pada
ręs šuolį, šoko ant minėto stuobrio.

—i Dabar bus geriau. Jei esame čia, 
galėsime ir aušros sulaukti. O tada, gal 
kaip nors, išlysime iš pelkių... — vos spė
jau apie tai pagalvoti, tuoj supratau, ko
kią didelę klaidą esu padaręs.

Nespėjom atsidurti ant nelemto stuob
rio, kaip jis ... sušnypštė, visas sujudo, 
nerangiai pasisuko mums iš po kojų, nu
šliaužė toliau ir pasinėrė į dumblą. O, 
Viešpatie! ... Tai, ką palaikiau stuobriu, 
buvo milžiniškas krokodilų veislės kai- 
manas, neturįs mažiausio noro būti mūsų 
atspirties tašku ...

Mulo kojos nuslinko nuo jo nugaros ir 
įlindo į tirštą dumblą. Mes dar daugiau 
įklimpome. Ir... dabar be pašalinės pa
galbos iš ten jau nebegalėjome išeiti.

Kiek nuo išgąsčio atsipeikėjęs, vėl ieš
kojau būdo išsigelbėti. Deja ... neradau 
jų nei vieno.

Tiesa, mėginau grįžti į pirmykščią vie
tą, bet tuojau nuo to atsisakiau. Po mū
sų kojomis buvo per daug minkštas 

dumblas, kuriame, nušokęs nuo balno, iš 
karto įklimpau iki kelių. Šiaip taip vėl 
įkopiau į balną ir taip kurį laiką galvą 
nuleidęs sėdėjau.

Mano mulas dabar buvo visai ramūs. 
Matyt, ir jis suprato pavojų, todėl nė 
nesijudino, nes kiekvienas krustelėjimas 
dar daugiau pablogintų padėtį. Dabar 
šis vargšas gyvulėlis kartais atsukdavo į 
mane galvą, žiūrėdamas liūdnomis aki
mis lyg išmetinėjo, kantriai laukdamas iš
sigelbėjimo. Man pasidarė gaila gyvulio 
ir būčiau kam nors daug sumokėjęs, jei 
nors jį išgelbėčiau...

Krante, jei taip galima pavadinti pel
kės kraštas, lodamas bėgiojo mano išti
kimas Hektoras. Kelis kart mėgino ar
tintis prie manęs, bet kiekvieną kartą 
įklimpdavo ir gailiai staugdamas turėdavo 
grįžti atgal.

Mano padėtis, kaip atrodo, buvo ne
pavydėtina. Tokios padėties jums nelin
kiu. Taip, nelinkiu net blogiausiems sa
vo priešams.

Drebančia širdimi sekiau, kaip mulas 
palengvėle klimpo vis gilyn ir gilyn. Ste
bėjau, kaip biaurus ir limpąs purvas kilo 
vis aukščiau ir aukščiau. Jau siekė mano 
kelius ir greitai turėjo pasiekti mulo nu
garą.

Žiūrėdamas į laikrodį apskaičiavau, 
kad kas ketvirtadalis valandos nugrimz- 
dame po 5 centimetrus. Taigi, iki vidur
nakčio aš būsiu pasinėręs iki pečių, o po 
to ateis... mirtis!

Nuskęsti purve — juk tai baisu!.. Bet 
ir išsigelbėti nėra mažiausios vilties... 
Tik pagalvokit, kas gi mane galėtų su
rasti šių didžiulių girių tankmėje ir dar 
tarp mirtį nešančių pelkių? Buvo juo
kinga ko nors tikėtis. Bet... vis tik tikė
jaus, lyg tas skęstantis, kuris griebiasi net 
už menkiausio šiaudelyčio.

Laikas bėgo, o mes grimzdome taip 
tiksliai, tartum mano apskaičiavimas bū
tų padarytas kambary prie rašomojo 
stalo...

Aštuntą valandą aš buvau nugrimzdęs 
jau aukščiau kelių ir apie 20 centimetrų 
liko iki mulo nugaros.

To maža... Mūsų kančios dar padi
dėjo. Iš kažin kur atskrido debesys mos
kitų ir taip negailestingai kandžiojo, la
šas po lašo siurbė kraują, rodos tyčio
damiesi mano bejėgiškumu. Negalėdamas 
apsiginti, apsidengiau galvą šilkine ska
rele. Tas beveik kiek padėjo, nors ne vi
sai — mažosios biaurybės lindo po skarele 
ir dar skaudžiau gėlė.

Atėjo devinta valanda.
Hektoras aplink šokinėjo ir gailiai cyp

damas reiškė savo užuojautą. Paskui su
stojo, pirmomis' kojomis pritūpė, pakėlęs 
snukį gailiai sustaugė ir vėjo greitumu 
kažkur dingo.

Kodėl jis pabėgo? Gal kokį grobį nu
sivijo?

Rėkiau, šaukiau, verkiau iš baimės ir 
nusiminimo. Bet kas iš to? Kas?.. Paskui 
sukandau dantis, nutilau ir tylėjau.

Virš girios patekėjo mėnulis ir viską 
užliejo savo gražiais spinduliais. Ar ne 
keista? Vakar gėrėjausi tokiu pat vaka
ru. O šiandieną? Šiandien atiduočiau jų 
milijoną už vieną vienintelę šaltą, bet 
saugią naktį brangios tėviškės laukuos.

(Pabaiga 451 psl.).
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šis tas apie sportą

Esi skautas, nori turėti sveiką kūną. 
Jei esi jau stiprus ir drūtas, tavo pareiga 
išsaugoti sveikatą. Gi jei esi silpnas ir li
gotas, pats laikas pagerinti ją. Paklausk 
ko nors, kokia geriausia priemonė tapti 
tvirtam. Gausi atsakymą:

— Gali padėti tik sportas.*
Tarkime, kad esi sportininkas. Tada 

tau pateiksime tokius klausimus:
— Kodėl užsiimi sportu?
Šypsodamasis atsakysi:
— Kad noriu būti sveikas ir tvirtas.
— Ne, — tvirtinsiu, — sportuoji tik 

dėl pramogos.
Turi teisę pramogauti ir privalai da

ryti, kas tau įdomu, bet nevenk pripažinti 
teisybę ir nesakyk, kad sportuoji tik dėl 
sveikatos, nesgi šių dienų rekordų vien 
siekiąs sportas nėra sveikas (nusiramink 
ir pasistenk skaityti toliau). Tą tvirtina
me ne vieni mes, o ir kiekvienas atviras 
gydytojas. Sportas lavina beveik išimti
nai tik raumenis ir, daug užsiimant juo, 
keliamas kūno grožis.

O visgi yra daug žmonių, turinčių tvir
tus raumenis — o ligotų, ir priešingai, 
daug daugiau yra sveikų žmonių su silp
nais raumenimis (aš turiu sutikti su tuo 
faktu, gal ir tu nesipriešinsi). Aplamai, ką 
darysi su nepaprastai tvirtais raumeni
mis? Juk neketini girtis savo stiprumu? 
Vadinasi, šiurkščioje sporto vienintėlė ge
ra savybė sveikatos atžvilgiu yra raume
nų lavinimas.

Ką gi bloga duoda rekordų siekiąs 
sportas? Pavyzdžiu paimkim sportavimą 
dviračiais. Kas daug važinėja jais, turi 
būti, aišku, sveikas ir tvirtas vaikinas; 
ypač toksai, katras nori dalyvauti didelio 
atstumo lenktynėse. Tačiau visai tikras 
dalykas, kad tas sportininkas nemirs nuo 
senatvės, nes iki to iš viso neprieis. Ke
letą kartų palenktyniavus, kūno atžvil
giu su juo baigta. Kas jam yra? Labai 
paprastas dalykas — daktaras pasakys, 
kad pairus širdis.

Dėl to sportininkai žino, kaip yra iš 
tikrųjų, arba jei ne, tai bent nujaučia. 
Tačiau tuščią garbę ir pinigus jie stato 
aukščiau už ilgą amžių ir sveikatą. Per 
ilgai žaisdamas futbolą, persieikvosi. Nu
kentės širdis, nes bus per didelis kraujo 
spaudimas, nekalbant jau apie galimas 
pasekmes, kilusias dėl suprakaitavimo: 
persišaldymas, plaučių uždegimas ir t. t.

Šalia tų kenksmingų sporto rūšių yra 
ir tokių, kurie beveik nė kiek arba ir vi
sai nieko nekenkia. Bet tokiais mažai už
siima, nes jie nepakankamai šiurkštūs ir 
laukiniški. Kadangi rekordinis sportas 
daugelio gydytoji! yra smerkiamas, mesk 
jį ir pramogauk ramesnėmis rūšimis. Pa
matysi, kaip patiks.

Kūno mankštą atlikinėk kiekvieną ry
tą ir vakarą be išimties, ir, būtent, ne 
taip sau, o įtemptai, kaip reikia; geras to 
pasekmes būtinai pastebėsi. Be to, būk 
uolus kelionių mėgėjas, nes gamtoje tavęs 
laukia daugybė nuotykių, kurių šiaip ber-

JVAIRINKIME KAKLARAIŠČIŲ ŽIEDUS.

Mūsų sąjūdyje labai branginama
skautų sumanumas. Ir kiekviena pro- .
ga, kiekviena sritis, kada ir kur ber
niukai ir mergaitės parodo savo inicia
tyvą, savo orientaciją, savo gabumus, 
visada labai vertinama.

Nagingesni jaunuoliai šį tą origi
nalaus suranda ir savo uniformai pa
įvairinti.

Paimkime kad ir uniformos kakla
raiščio žiedą. Gali būti odinis, krau
tuvėje pirktas, su oficialiniu štampu. 
Bet gali būti odinis, bet paties savo 
ranka visai originaliai padarytas. Ki
tas vėl tokį žiedą pasidaro iš metalo, 
akmens, medžio, siūlų ir t. t. Kiekvie
nas gali būti originalus.

Pabandyk šį tą pakombinuoti.

Sumanus skautas kaklaraiščio žiedą pasidarys su 
skiltįes ar šiaip kokio gyvio totemą. Čia matomi* 
iš kaulo padarytus žiedus. Čia avino totemą, de
šiniau — gyvatės. Iš kairės III brėžinėlis pavaiz
duoja, kaip reikia pjaustyti kaulą.

Co k į originalų 
kaklaraiščio žiedą 
lengvai galima pa
sidirbti iš karvės 
rago smaigalio. 
Taip pat tinka ir 
avies, ožkos ir k. 
gyvuliij ragai.

niukas nemoka pastebėti. Esant blogam 
orui, dirbk ką nors skautybės naudai, 
praktiškai taikyk savo kilnias idėjas.

Pagaliau, pripažįsti ir tu, kad skautas, 
nekalbąs apie nieką daugiau, kaip apie 
sportą ir skaitąs tik sporto naujienas, nė
ra skautas, o paprastas berniukas, kuris 
atstovauja masės nuomonę ir per tat 
skautybei ne kažin ką teduoda. G. E.

VISI, KAM RŪPI SKAUTYBĖS ATEITIS!

Pasunkėjus sąlygoms, skautiška veikla 
turi būti energingesnė ir visi skautai ir 
skautės turi su didesniu užsidegimu ir 
vieningiau dirbti savo idealams.

Visi turime glaudžiau laikytis.
Skautų Aidas 1940 m. nori būti dar 

labiau dažnesnis kiekvienoje skautiškoje 
šeimoje.

Dabar paskirkime šiek tiek jėgų, dar
bo ir lėšų — tuojau prenumeruokimės ir 
platinkime Skautų Aidą 1940 metams.

Darbas nebus veltui. Atgis skautiška 
veikla. Pagerės skautiškos spaudos rei
kalai. Ir platintojai ir pasižymėjusios 
draugovės gaus vertingų premijų.

Sąlygos 450 psl.

KAIP MŪSŲ SKAUTAI KOVOJO UŽ 
VILNIŲ.

(Pabaiga iš 438 psl.).
Pažvelgus toliau, matome, kad skau

tai vis labiau ir labiau įsigilindavo į Vil
niaus vadavimo darbą. Pasirodžius Vil
niaus pasams, tuojau juos įsigijo bei ėmė
si platinti laisvosios Lietuvos skautai ir 
nepaisant to, kad skautų eilėse buvo ne- 
pinigingi moksleiviai ir jaunuoliai, vis 
dėlto jų piniginės aukos pasiekė apie 
25.000 Lt.

Palaikydami glaudžius ryšius su viso 
pasaulio skautais (su Lenkijos skautais 
santykiai buvo visiškai nutraukti), Lie
tuvos skautai į užsienius išsiuntė per 
15.000 įvairių Vilniaus atviručių, žurna
lų ir knygučių, -kurios parašytos įvairio
mis kalbomis, nušviesdavo Vilniaus klau
simą užsieniečių akyse. Neretai į užsie
nius būdavo išsiunčiamos ir specialiai pa
ruoštos dovanos — Vilniaus albumai ir 
maži Gedimino pilies bokšteliai, kartais 
net su tikromis Gedimino pilies kalno že
mėmis.

Daug kartų Vilniaus klausimas buvo 
iškeltas ir užsienių skautų spaudoje.

Iki šių metų Lietuvos skautai suruošė 
per 7.000 specialių Vilniaus sueigų, kon
kursų, laužų, iškylų, stovyklų, minėjimų 
ir įžodžių.

Žinoma, čia pateikta tik viena kita bū
dingesnė Vilniaus vadavimo bare atlikto 
darbo ištraukėlė, nes vargu ar bebūtų 
galima viską išvardinti ir nurodyti, kaip 
ir kokius darbus atliko laisvosios Lietu
vos skautai per tuos Vilniaus vergovės 
metus, o jų juk buvo tiek daug.

O dabar, kai Vilnius vėl grįžo prie sa
vo tikrojo kamieno, skautai ryžosi nau
jiems žygiams ir naujiems darbams, ku
rie greičiau Vilnių ir jo sritis galėtų su
lieti į neišskiriamą vieną, gražią ir sau
lėtą mūsų tėvynę Lietuvą. R. V.
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BUKLO TVARKA.
1. Buklas turi būti švarus.

Ar draugovės dvasia yra gera ar blo
ga, maždaug teisingai galima nuspręsti, 
apsižvalgius jos būkle. Jei pamatysime 
tenai popiergalių, duonos plutų ir p., ga
lėsime tvirtinti: toje draugovėje gerų 
darbų mažai nuveikiama. Jei berniukai 
savo kampelyje negali palaikyti tvarkos, 
tai ir kitur jie 
nuoti.

Kad buklas 
tartina paskirti 
žiūrėtoju, kuris

bus apsileidę, nediscipli-

būtų visada švarus, pa- 
vieną skautą švaros pri
bus atsakingas už tvarką 

būkle. Jam pavedama kas savaitė ar dvi
po kelis skautus iš eilės. Galima ir kitaip: 
tvarką palaiko skiltys paeiliui.

2. Būkle turime jaustis kaip namie.
Reikia, kad kiekvienas skautas lanky

tų buklą su malonumu, kad ten rastų 
antrus namus.

Kiekviename būkle turi būti pakabų 
drabužiams. Yra daug būdų patiems jas 
pasigaminti. Kiekvienas berniukas gali tu
rėti savo kablį, prie kurio parašyta pa
vardė. Tikiuosi, kad nė viename būkle 
nėra kabyklų klausimas išspręstas, įkalant 
vinis tiesiog į sieną (!). Tas būtų per daug 
nemoksliška ir nenaginga.

Būkle daug jaukiau, kai yra paveikslų. 
Tačiau negalima kabinti kokie tik pakliu
vo; paveikslai turi tikti skautiškai nuo
taikai. Garbingiausia vieta, aišku, tenka 
Vyčiui ir Šefo atvaizdui, tautos didvy
riams (Darius-Girėnas, Maironis, Juoza
pavičius), Vilniaus, Pajūrio ir p. vaiz
dams. Kabindami juos, turėkite galvoje, 
kad sueigų metu skautų veidai būtų at
kreipti į svarbiausi paveikslą. Visus pa
veikslus reikia įdėti po stiklu, į gražius 
rėmus. Kai kurie vienetai rėmus pasidaro 
patys, iš fanieros ar beržo tošies.

Būkle turi būti ir žemėlapis, 
vykios trofėjai suteiks skautišką 
mą.

Būkle turi būti pakankamai
Bus puikus dalykas, kad kiekvienas

O sto- 
jauku-

kėdžių.
ber-

Štai

niukas turės pasigaminęs pats sau kėdę! 
Nesvarbu, ar ta kėdė bus tokio pat aukš
tumo, kaip staliaus padarytoji, nesvarbu, 
ar turės tris kojas, ar keturias, svarbu, 
kad bus pačių gaminys ir pritaikyta taip, 
kad savininkas sėdėdamas jausis ko pa
togiausia. Patartina bendromis jėgomis 
sukalti porą — trejetą tikrų kėdžių — 
fotelių, skirtų svečiams ar atsilankantiems 
aukštiesiems vadams.

Labai nemalonų įspūdį daro langai, pa
puošti popierinėmis užuolaidomis. Nepa
tartina nė medžiaginės per visą langą, nes 
trukdo įeiti saulės šviesai ir, nors geriau
siai valomos, virsta dulkių šaltiniais. Kad 
vakare iš gatvės nesimatytų, kas dedasi 
viduje, galima įsitiekti paprastos medžia
gos iki pusės lango užtraukiamas užuo
laidėles, papuoštas savo pačių išsiuvinė- 
jimais ar piešiniais. Bet dienos metu lai
kyti jas užtrauktas visai nėra reikalo.

Svarbiausias dalykas buklo' puošimo ir 
įrengimo darbuose yra tas, kad visi ber
niukai — mergaitės dalyvautų. Kiekvie
nas turi prisidėti, esant reikalui buklą ap
valyti, ką nupiešti, padaryti rėmus pa
veikslui ar spintą knygoms. Tada bus ge
rai suprasta, kad be pastangų nieks ne
pasidaro, kad reikia truputį paprakaituoti, 
norint kambarį gražiai įrengti 
kyti. Pagaliau, būkle, kurio 
bus visi prisidėję, bus miela, 
muose!

BUKLO PUOŠIMAS.
Neskoningai atrodys buklo sienos, pri

kabinėjus vien vaizdelių ir laikraščio iš
karpų. Įrengiant buklą, reikia apčiuopia
mai pareikšti savo meninę nuovoką ir 
skonį. Čia mes duosime kelis pasiūlymus.

1. Medžio apdeginimas.
Metodas „balta — juoda“ labai tinka 

stilizuotiems motyvams pavaizduoti ant 
lentikės (skautiški simboliai, ženklai, skil
ties totemai, gyvuliai). Įrankiai — prie
monės reikalingi šie: peilis, žvakė ir stik
linis popierius. Piešinį ant nuobliuotos 
lentos gabalo atspaudžiame kalkinio po
pieriaus pagalba. (Lentų gausite krautu
vėje, pirkdami dėžę nuo suvartotų pre
kių). Po to peiliuku apibraižome paveiks
lo linijas. Tada reikia visą lentikės pa
viršių aplašintį parafinu ir ant žvakės 
liepsnos vienodai aprūkyti. Padariniai 
dvejopi: medžio paviršius liepsnos yra

kaip jaukiai įsirengė elnių skiltis 
savo dr-vės būkle.

ir užlai- 
įrengimui 
kaip na-

Medžio apdeginimas.

S'1'®®-

truputį apdeginamas ir vaškas, suodžių 
juodai nudažytas, susigeria į medieną. Kai 
lentikė tampa vienodai juoda, pradedame 
skusti įjuodintąjį paviršių, ar figūrą pa
likdami tamsios spalvos, ar ją peiliu iš- 
skusdami, ar tik kontūrus išryškindami. 
Pusiaušešėlius padarome trindami stikli
niu popieriumi. Ilgasis Driežas

Skiltis savo kampeliui draugovės būkle 
išskirti gali turėti įdomų paravanėlį.

Tvarkinga skiltis dr-vės 
būkle savo lazdoms sudė
ti pasidaro tokius stovus.

Tokių paravanėlių gali būti labai įvairių ir įdomių. 
Lauksime, kokių naujų paravanėlių pavyzdžių prisius 

šių metų buklų organizatoriai.
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1940 m. periodinės skautiškos spaudos platinimo taisyklės
Platinimo talka ligi 194O.III.15.

Pagal šias taisykles platinama Skautų Aidas ir Skautybė.
1940 m. Skautų Aidas eis kas dvi savaites. Skautybės išeis 

6 numeriai.
PRENUMERATOS KAINOS:

Skautų Aido metinė prenumerata skautams-ėms Lt 4,—, 
jaun. skautams-ėms Lt 2,75 ir neskautams Lt 5,—.

Skautybės metinė prenumerata Lt 3,50; prenumeruojant 
kartu su Skautų Aidu, Lt 3,—.

PALENGVINTOS SĄLYGOS.
Kurie skautai-ės, užsisakydami Skautų Aidą ar Skautybę, 

tikrai negali iš karto sumokėti viso prenumeratos mokesčio, tai 
platintojas, draugininkui sutikus, gali leisti tokiems išsimokėti 
dalimis šiomis sąlygomis: prenumeratorius, užsisakydamas Skau
tų Aidą ar Skautybę, nuo kiekvienos prenumeratos turi įmokėti 
nemažiau, kaip Lt 1,—.

Likusią pinigų sumą išmoka nuo užsakymo prenumeratos 
ligi galutino atsiskaitymo, t. y., balandžio mėn. 1 d., ne rečiau 
kaip per tris kartus.

Kiekvieno mėn. pradžioje, nevėliau 5 d., draugininkas ar 
platintojas surenka priklausančią dalį pinigu ir tuoj siunčia ad
ministracijai.

PRENUMERATORIAMS PRIEDAS.
Visi Skautų Aido prenumeratoriai gauna priedą — kišeninį 

1940 M. KALENDORIŲ. Priedas bus siunčiamas gavus užsa
kymo lapelius.

PLATINIMO TVARKA.
Užsakymo knygutės siunčiamos vieneto vadui. Vieneto va

das platinimo darbą gali pavesti kitam asmeniui, (tik savo vie
neto nariui), bet jis pats turi sekti platinimo eigą ir atsiskaity
mą, nes už jam pasiųstas knygutes jis lieka atsakingas.

Jeigu atsiųstų knygelių pritrūktų, prašome pranešti admi
nistracijai, kuri tuojau atsiųs daugiau.

PLATINIMO PABAIGA.
Platinimo vajus baigiamas 1940 m. kovo mėn. 15 d.

Visi platintojai turi su administracija galutinai atsiskaityti 
ne vėliau, kaip ligi 1940 m. balandžio mėn. 5 d.

Siunčiant pinigus, prašome būtinai žymėti už ką jie siun
čiami, t. y., už Skautų Aidą ar Skautybę.

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

numeratų, vienuoliktą prenumeratą (pats pasirinkęs Sk. Aido ar 
Skautybės) garma nemokamai. Išplatinęs 5 prenumeratas, 6 pre
numeratą garma primokėjęs pusę prenumeratos kainos. Pla
tintojas, kuris gauna nemokamą ar primokamą prenumeratą, 
antroje užsakymo lapelio pusėje turi surašyti tų prenumera
torių pavardes, už kuriuos garma nemokamą ar primokamą pre
numeratą.

II. Paskiriems platintojams pagal surinktą Skautų Aido 
ir Skautybės prenumeratos mokestį bus duodamos konkurso 
keliu vertingos dovanos žemiau išdėstytomis sąlygomis:

a) daiktinės dovanos duodamos už visas Skautų Aido ir 
Skautybės surinktas prenumeratas nuo bendros piniginės sumos;

b) daiktinių dovanų laimėjimo konkurse gali dalyvauti ne 
tik paskiri platintojai, bet ir vienetai, (išskyrus tuntus ir vie- 
tininkijas);

c) pagal daugiausia surinktą už prenumeratas pinigų sumą 
bus skiriamos dovanos.

Be to, 10 platintojų, surinkusių daugiausia už prenumera
tas pinigų, bus paskelbti Skautų Aide ir įdėtos jų fotografijos.

DRAUGOVIŲ GARBĖS KONKURSAS.
Platinimo talkoje pasižymėjusios draugovės taip pat bus 

pagerbtos.
Visos draugovės, kurių narių skaičius prenumeruos Skau

tų Aidą nemažiau 50% ir Skautybę visi draugovės vadai: drau
gininkas, jo padėjėjas ir skiltininkaį, gaus garbės dovanas.

Be to, 8 draugovių, kurių bus didžiausias narių skaičius ir 
visas 100% prenumeruos Skautų Aidą, o visi vadai, be to, dar 
— Skautybę, bus skirta po vieną Skautų Aido puslapį drau
govei pagerbti — istorijai ir fotografijai įdėti.

. i
LAPKRITIS.

Su lapkričiu ateina pirmieji Šalčiai, 
pirmas sniegas. Tuo tarpu, kai spalis ro
do saulėtąją rudens pusę su švelnia sau
lės šypsena, lapkritis gausus lietumi ir 
šaltu vėju, kuris blaškosi tuščiais laukais, 
gainioja būrius nukritusių, suvytusių 
lapų.

Medžiams nusivilkus žaliąjį drabužį, 
skautams puiki proga stebėti jų liemenis, 
jų šakų ir šakelių susitvarkymą. Lyginti 
ir pažinti medžius iš šių pažymių. Tarp 
plikų šakų lengva šen, ten pamatyti 
paukščių namelius, kuriuos vasarą rasti 
būtų reikėję nemaža skautiško pastabu
mo. Juose buvę mažieji paukšteliai jau 
seniai užaugo ir išskrido. Jų sparneliai 
dabar, tur būt, juos jau nešioja sveti
muose, saulėtuose kraštuose, kur nėra 
šaltojo rūko, kur tiek gausu skanaus 
maisto.

TRUPUTI PAGALVOKIT.
NR. 2.

Ir paprastame, kasdieniniame gyve
nime pasitaiko įdomių klausimų iš gam
tos mokslų srities. Pavyzdžiui, dvi šeimi
ninkės šnekasi apie daržovių konserva
vimą, Viena jų pataria antrajai savo būdą: 
konservus užlydytose skardinėse dėžutė

Prisiminę gražiąją vasarą pasiilgstam 
šilimos ir saulės. Kai aplink taip šalta ir 
niūru, ir žmogui darosi kažkaip nejauku. 
Bet žinokim, kad pavasaris ir ruduo, 
šviesa ir šešėliai, nėra pradžia ir galas, 
gimimas ir mirtis, bet tik savotiškas gam
tos pulsavimas, gyvenimo harmonija.

Dabar gamta visas jėgas savyje kau
pia. Nematyt joje to ištaigingo vasaros 
aikvojimo. Tas lyg ragina ir mus susi
kaupti rimtam žiemos darbui. O kai rim
tai padirbėjus ateis pertrauka, skautai ją 
praleis gamtoje, padarys iškylą. Laukai 
ir miškai bus padengti minkštučiu snie
gu, o jame bus prirašinėta daug įvairių 
pėdsakų. Bus darbo iš šio rašto išskai
tyti įdomiąją miško gyvenimo paslaptį.

P. B.

se reikia kurį laiką virinti. Antroji, nu
ėjusi namo, pripildo konservų dėžutes, 
užlydo jas ir pastato ant ugnies. Bet di
džiausiam jos nusivylimui, dėžutės su- 
sproginėja. Susijaudinusi ji nubėga pas 
savo kaimynę ir mato, kad šioji užlydytas 
konservų dėžutes ramiai sau kaitina ver
dančiam vandeny. Kodėl šiuo atveju dė
žutės nesusproginėja?

NIKOTINO ĮTAKA 
ŽUVIMS.

Vanduo su 1 : 100 000 
iki 1:1 200 000 nikotino 
skiediniu pagal Schuster- 
Woldon bandymus, tam 
tikrai karpių rūšiai (Le- 
bistes reticulatus) veikia 
kaip nuodai. Tokiam 
skiediny žuvys gauna 
krūtinės pelekų sustingi
mą ir bendrą viso kūno 
negalavimą. Tas pasireiš
kia jau po 2,8—5 minu
čių. Pas kai kurias žuvis 
nikotinas be pakitimų 
skelete, iššaukia dar ir per 
ankstyvą nerštą. Stipres
nis skiedinys negu 
1 : 100 000 žuvims mirti- Driežo totemą, 
ni nuodai. Šiame nuodi| 
veikime visiškai nedalyvavo virškinama
sis traktas (Kosmos 1939.4.).

P. Bebras.

ATSAKYMAS I NR. 1.

Kai dalis kūno pasineria į vandenį, 
tai žmogaus kūno svorio centras yra žy
miai aukščiau. Mūsų kojų ir viso kūno 
raumenys prie tokio pasikeitimo taip 
greit neprisitaiko. Dėl tos priežasties ir 
sunku išlaikyti lygsvarą, negriūti, įbridus 
į vandenį.
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PELKESE
(Pabaiga iš 447 psl.).

Mėnulio šviesa atgaivino visą mišką. 
Plėšrių žvėrių staugimas susimaišė su pa
gauto grobio kaukimu. Iš tolo ir iš arti 
girdėjosi biaurių kaimanų cypimas.

Vis giliau ir giliau grimzdome — jokiu 
būdu negalėjau nei minutei atitolinti nuo 
savęs tą baisiąją žiaurios mirties šmėklą.

Tai šen, tai ten šlamėjo įvairių skrai
duolių būriai. Retkarčiais žibančiom akim 
praskrisdavo kraugeriai šikšnosparniai.

Staiga, nedaugiau kaip per 10 —15 
metrų nuo manęs, išgirdau šnypštimą ir 
pamačiau atšliaužiantį didžiulį kaimaną, 
trokštantį aukos.

Mane pagavo neapsakomas pyktis. Iš
tiesiau šautuvą ir šoviau tai bjaurybei 
tiesiąi į pravirus nasrus.

Didelis kūnas suvirpo mirtingam mėš
lungio trūkčiojime ir nugrimzdo į pelkę...

Patenkintas nusikvatojau.
Paskui šaudžiau į kiekvieną besiarti

nantį kaimaną. Tik tokiu būdu galėjau 
nuo jų laikytis atitinkamam nuotoly ir 
išlikti nepaliestas — gyvas.

Pažiūrėjau į laikrodį — gyventi man 
liko ne daugiau kaip dvi trys valandos.

Šaudžiau ir šaudžiau tikėdamasis gal 
kartais šūvių garsas atves ieškančius ma
nęs medžiotojus.

Iki 12 valandos išeikvojau visą šau
domąją medžiagą ir šautuvą užtaisiau 
paskutiniu šoviniu. Sis šovinys turėjo 
liūdną paskirtį. Jo kulipka nutariau su
triuškinti mano gerojo mulo galvą, kada 
bus atėjus paskutinė jo valanda. Gyvulys 
užsipelnė, kad išgelbėčiau jį nuo berei
kalingų kančių.

Vėl žvilgterėjau į laikrodį. Baigėsi de
vintoji mano baisios kančios valanda. 
Dar /valanda, o jeigu pusantros ir...

Buvau nugrimzdęs iki krūtinės. Malo 
visas kūnas pasinėrė ir kyšojo tik galva. 
Nutariau palaukti dar 30 minučių ir pas
kui jį nušauti.

Išsiėmęs laikrodį skaičiau. 10, 15, 27 
minutės...

Širdis krūtinėje plakė, daužyte dau
žėsi.

Jau, jau paskutinės minutės! Rankos 
drebėjo. Prikišau šautuvo vamzdį mului 
prie galvos ir paliečiau šūvio nuleidžia
mąjį įtaisą. Buvau pradėjęs spausti, kaip 
kažkoks susimaišęs su girios šlamesiu 
garsas atkreipė mano dėmesį.

■Sukaupęs paskutines jėgas klausiausi.
Tikrai, kažkur nakties tyloj pasken

dusios girios vidury buvo girdėti lyg lo
jimas. Paskui, rodos, arčiau, arčiau aidas 
skambtelėjo.

Visas virpėjau...
Pagaliau nebuvo abejonės — lojo ma

no mylimas šunelis, lojo Hektoras. Bet 
taip garsiai lojo, kaip niekad prie manęs 
nelodavo.

Pykštelėjo paskutinis šūvis. Žinoma, 
dabar šoviau ne į vargšą mulą, bet jau 
aukštyn — į orą. Atsakymui tuojau iš
girdau kelis šūvius.
~ — Nejau aš būsiu išgelbėtas?... — 

blykstelėjo mintis.
Ilgai laukti nereikėjo. Netrukus pa

mačiau linksmai atjojant medžiotojų būrį. 
Jų tarpe buvo ir farmeris Labama. Visų 
priešaky, šokinėdamas ir linksmai loda
mas, bėgo mano Hektoras.

====^=^= Skaitytojų m i n, t y s

BROLIAI, SUKRUSKIM!
Ar jums ne keista kartais išgirsti, kad 

skautybė „jau atgyvenusi savo amžių“? 
Tokių minčių tenka išgirsti. Tiesa, jos ne 
be pagrindo. Aiškiai matyti, kad kažkas 
nebegerai. Iš kur tos visos negerovės 
kyla? Ar tik ne iš mūsų pačių — skautų? 
Juk daug kuo esame mes patys kalti, kad 
mūsų vardas atsidūrė ant kortos. Tačiau 
nereikia nusiminti. Nusiminimas tik į 
pražūtį veda, o entuziazmas didžiausius 
darbus nuveikia. Tuo labiau mums, skau
tams, nedera nusiminti ir, nuleidus ran
kas, laukti, kas bus toliau.

Jei mes norime būti tikrais skautais, 
sukruskime dirbti! Gana jau snausti. Mūsų 
skautybė dar neatgyveno savo amžiaus. 
Ji dar tik pradėjo savo gyvenimą. Skau
tybė, jei neklysiu taip pasakęs, niekad 
negali būti atgyventa, ji visuomet bus 
gyva ir duos jaunimui ką nors nauja!

Šiandie Lietuvos skautybę apėmė kaž-

DALYVAUK SKAUTŲ AIDO 
PLATINIMO VAJUJE. SĄLYGOS 
450 PSL.

Jūs negalėsit įsivaizduoti koks buvo 
džiaugsmingas mūsų susitikimas!..

Akimirkoj medžiotojai iš šalimais 
augančių krūmų prikirto žabų ir padarė 
tiltą, kuriuo buvau iš dvokiančio, biau- 
raus purvo ištrauktas. Greit išgelbėjome 
ir jau visai skęstantį mano mulą.

Na, ar tai ne laimė? Tik pagalvokite, 
ar tai ne laimė?..

Dar ir dabar, kada aš apie tai pagal
voju, man darosi malonu, nes tai buvo 
tokios malonios minutės, kurių aš niekad 
neužmiršiu, nors tektų gyventi net šimtą 
metų.

Tur būt jau žinote, kas mane išgel
bėjo?

Ogi vėl mane išgelbėjo mano mylimas 
Hektoras! Protingas šuo, matydamas nie
ku negalėsiąs padėti, paliko mane pelkėje, 
o pats nubėgo ieškoti pagalbos kitur. At
bėgęs į farmą pakėlė didelį lermą. Cyp
damas pešiojo Labama už skvernų ir ne
nusiramino tol, kol nėjo paskui jį.

Nors nuo tos Peru pelkėse praleistos 
nakties praėjo daug metų, bet visada tą 
baisų mano gyvenime įvykį ne tik pri
simenu, bet su didžiausiu malonumu ir 
kitiems papasakoju.

Jūs, malonūs berniukai, niekad nenu- 
skriauskit jokio šunelio ir niekad neleis
kit kitiems jų skriausti. O kada pamaty
site protingom akim į jus žiūrint šunį, 
prisiminkit apie mano Hektorą ir žinokit, 
kad ir tas į jus taip nuoširdžiai žiūrįs 
šuo, atsitikus pavojui, tikriausiai ryžtųsi 
gelbėti jūsų gyvybę.

Iš visų naminių gyvulių šuo buvo, yra 
ir bus geriausias žmogaus draugas!

Laisvai išvertė Aug. Stankevičius. 

kokia persilaužimo, ieškojimo naujų ke
lių, naujų metodų dvasia. To reikalauja 
ypač šiais laikais greitais šuoliais žengiąs 
pirmyn gyvenimas. Įvykus tam persilau
žimui, mūsų skautavimui vėl ateis nau
jos dienos. Tame reikale, broliai, visomis 
jėgomis padėkime mūsų sąjungos vadovy
bei, kuri pasistengs padėtį sutvarkyti.

O kuo mes galime padėti? Pirmiausia, 
savo skautiškumu ir drausmingumu! Ne
pamirškime, kad esame skautai ir turime 
pareigą stengtis vis tobulėti. Taip pat ne
pamirškime, kad mūsų drausmingumas 
bus mūsų darbų pasisekimo laidas. Tuo 
tarpu mums dar labai dažnai trūksta 
drausmės. Skautas savo vadų įsakymus 
vykdyti turi be jokių išsisukinėjimų ir 
murmėjimų. Tik iš to bus galima pažinti, 
kad jis skautas, kaip jis atliks jam pa
vestus uždavinius. Tačiau, atlikdami skau
tiškas pareigas, nepamirškime sąžinin
giausiai atlikti mūsų tiesiogines pareigas. 
To reikalauja geležinis įstatas. Artimui 
pagalba yra vienas iš mūsų uždavinių. 
Šito dalyko mes neturime apleisti. Yra 
daug daug sričių, kur skautas galėtų pa
sitarnauti, padėdamas artimui. Sueigų, 
užsiėmimų, iškylų lankymas yra kiek
vieno skauto pareiga. Kas be priežasčių 
apleidžia sueigas, tam neverta nė skautu 
būti — geriau tuoj teišstoja. Turime sa
vo sveikinimąsi. Bet kodėl mes pamiršom 
kairę, kodėl nebekeliam trijų pirštų prie 
kepurės? Gal bijom pasirodyti skautais? 
Labai gražu būtų, jei skautas skautą 
skautiškai ir sveikintų. Turime gražią 
uniformą. Tačiau kiek yra tokių „skau
tų“, kurie vengia savo uniformos, net bi
jo su ja gatvėje pasirodyti! Gėda mums! 
Kiekvienas skautas (kandidatai ne) turi 
turėti skauto liudijimą. Šis dalykas turi 
būti griežtai vykdomas. Koks gi iš jo 
skautas, jei jis to neturi? Tokie pagal tam 
tikrus nuostatus visai nėra sąjungos na
riai.

Ne pro šalį būtų tarti ir vadams vie
ną — kitą žodį. Dirbant skautiškąjį dar
bą, reikia nemaža energijos, darbštumo. 
Vadas, kuris nedirba, netinka būti vadu.

Jei norime, kad skautiškasis darbas 
eitų pilnu tempu, nepagailėkim iniciaty
vos, darbo. Juk to reikalauja mūsų garbė. 
O jei kas nedirba, tą mes bendromis jė
gomis taip supurtykime, kad jis ir savo 
prosenelius atmintų. Vienas, kitas toks 
sujudimas visus tingiuosius sudarbštins.

Gal kai kas pasiskųs, kad nebėra ko 
dirbti, viskas jau išsemta, atlikta. Gėda 
tokiam! Viena tegalima tokiam pasakyti: 
pavartyk skautiškąją spaudą, — ir pe
riodinę ir neperiodinę, — kurios, tur būt, 
visiškai neskaitai, nepatingėk truputį pa
galvoti, pasitark su kitais — matysi, ko
kie platūs darbo horizontai tau atsiskleis.

Tad, broliai, visi į darbą, kurio iš mū
sų reikalauja mūsų pareiga.

Vyt. Černiauskas, (Korp! „Vytis“).
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(Pradžia Sk. A. 14—15 nr.).

ANTRAS NETIKĖTUMAS.
Laužas buvo labai smagus tą vakarą, ir prieš maldą Kazys 

papasakojo apie pastebėtą olą ir pareiškė savo įsitikinimą, kad 
jie ne vieni saloje.

— Ištirsime salą pirmą pasitaikiusią progą, — pasakė jis, 
— ir todėl turėsime pasidirbti antrą plaustą. Tik šį kartą lauk
sime geresnio oro, nes aname kampe ir šiaip jau skersvėjis trau
kia. Naujas plaustas turės būti dar stipresnis už senąjį. Jonas 
ir aš jau turime šiek tiek prityrimo ir būsime atsargūs.

— Ar tau atrodo, kad žmogus ir šiuo metu saloje? — pa
klausė Viktoras. • • ♦

Kazys neigiamai palingavo galva.
— Ne. Aš manau, kad jis mūsų laivu nuplaukė į aną pusę, 

bet neužilgo grįš. Šioje saloje jį kažkas nepaprastai vilioja, gal 
būt, ta paslaptis surišta su pranešimais debesyse.

— Ar negalėtume pastatyti sargybą? — paklausė Vikto
ras. — Žmogus išvyko prisidengęs tamsa, gal jis ir grįš sutemus.

— Tavo sumanymas geras, — sutiko Kazys, — bet žmogus 
gali atplaukti tokioje vietoje, kur geriausia sargyba jo nepa
stebės. Sala per didelė.

Bet šį kartą Varna apsiriko, nepriėmęs Viktoro pasiūlymo. 
Kodėl, mes netrukus pamatysime.

Skautai nuėjo gulti ir išvargę netrukus užmigo. Oras buvo 
tvankus, bet langas ir durys buvo atdari ir troba gerai vėdinosi.

Apie vidurnaktį pakilo smarkus vėjas ir ėmė, laužydamas 
medžių šakas, siausti aplink trobą. Ūžesio pažadintas, Kazys 
pabudo ir atsisėdo guolyje.

— Ar nebemiegi? — paklausė Viktoro balsas.
— Ne. Vėjas vėl pradėjo siausti. Matyti, audra grįžta. 

Koks triukšmas!
Triukšmas lauke tikrai buvo baisus. Sugriaudė virš ber

niukų galvų, akinantis žaibas nušvietė trobos vidų, ir Kazys 
pamatė, kad visi jo draugai nebemiega ir sėdi guoliuose.

— Žaibas pavojingas, tiesa? — pasakė Kastas nedrąsiai.'— 
Ar mes saugūs troboje? Būtų, baisu, jei mus visus užmuštų.

— Pavojus labai mažas, — ramino jį Kazys, — vieną kar
tą iš milijono.

—- Gaila, kad nepastatėme perkūnsargio, — pastebėjo Jo
nas juokaudamas, -— jis būtų įkvėpęs mums drąsos.

Vėjas draskė ir lietus plakte plakė trobos stogą, bet tiktai 
viename šone vanduo varvėjo į vidų ir tai ne per daugiausia.

Naktis buvo baisi. Daug kur žmonės nemiegojo. Ir ana
lais ežero vyras sėdėjo prie lango, atidžiai žiūrėdamas salos 
kryptimi. Tai buvo dėdė Juozas, laukiąs sutarto ženklo. Jis 
nežinojo, kad skautai buvo sausi ir smagūs ir nė negalvojo šauk
tis pagalbos, nors ir nebegalėjo užmigti.

Kazys liepė Vytui uždegti vieną iš brangių žvakių.
— Šviesa visuomet žmones gerai nuteikia, — pasakė jis, — 

bet kitas žvakes turime atidėti olai ištirti,.
' Tada vėl prasidėjo kalbos apie olą.

— Ten, tur būt, gyvena koks nors senas atsiskyrėlis, su- 
sipykęs su visu pasauliu ir žmonėmis.

— Ne, aš manau, kad tai nusikaltėlis, pabėgęs iš kalėjimo. 
Todėl jis ir slepiasi nuo mūsų.

Tokiais ir panašiais spėliojimais skautai praleido naktį. 
Pradėjo aušti, ir audra ėmė tilti. Pasirąžęs Kazys atsikėlė ir 
ėmė rengtis.

— Gelbėkit, gelbėkit! — suriko kažkas lauke išgąsčio pil
nu balsu.

Skautai kaip vienas pašoko iš guolių.
—•’ Kas atsitiko? — sušuko Petras. — Kas nors pavojuje’’
— Kuo greičiausiai apsirenkite ir sekite paskui mane, — 

pasakė skiltininkas. — Tu, Jonai, jau apsirengęs, eik su manim. 
Atrodo, kad balsas ėjo iš netoli. Bėkime į krantą.

Pribėgęs krantą, Kazys nustebęs sustojo: — Žiūrėk, — 
sušuko jis, — laivelis vėl čia!

Ir tikrai, laivelis ramiai suposi ežero bangose, tartum nieko 
nedėtas.

Bet nebuvo laiko ilgai gaišti. Vėl iš ežero pasigirdo šauks
mas, šį kartą dar labiau maldaująs.

— Gelbėkit, gelbėkit!
— Kažkas apvirto laive, — pasakė Jonas, ••— kitaip ne

gali būti.
— Greičiausia taip, — sutiko Kazys. — Tu bėk pakraščiu, 

o aš išplauksiu laiveliu.
Jonas tuojau nuėjo ežero pakraščiu, Kazys atrišo laivelį ir 

skubėdamas išplaukė. Už kelių minučių jis išgirdo draugą šau
kiant ir, nustojęs įręsis, atsigręžė: už jo nugaros vos vos mato
ma ryto migloje vandenyje suposi apversta valtele.

.Naujomis jėgomis Kazys griebė irklus, ir laivelis šaute šovė 
per vandenį.

Ketkarėiais pasukdamas gaivą ir įsitikindamas, kad plaukia 
teisinga kryptimi, Kazys priplaukė prie apverstos valties. Už 
jos krašto, visas išbąlęs ir nuvargęs, laikėsi jaunas žmogus.

SVEČIAS STOVYKLOJE.
Nelaimingasis maldaujančiu žvilgsniu žiūrėjo į Kazį. Atro

dė, kad jam nepakanka jėgų priplaukti prie valties, todėl Kazys 
pats priplaukė ir, padėjęs irklus, padavė jam ranką.

— Sėskite ten pat, užpakalyje, — pasakė jis — jūsų laivelį 
prie pirmos progos ištrauksiu į krantą.

Jaunas vyras silpnai nusišypsojo. Tiesą pasakius, jis buvo 
visiškai išvargęs ir vos vos laikėsi, kad nenugriūtų nuo suolo. 
Krante laukiantieji skautai iškėlė jį iš valties ir nunešė į sto
vyklą. Paskui jie nurengė jį ir, susupę į antklodes, pagirdė 
karštu ožkos pienu. Tada rausvumas grįžo į jo skruostus.

Tuo tarpu Kazys išplaukė dar kartą ir, pririšęs apvirtusį 
burinį laiveli prie savo valties, šiaip taip išvilko jį į krantą. 
Draugai padėjo jam apversti laivą antraip, kad galima būtų 
jį apžiūrėti ir sutvarkyti.

Grįžęs į stovyklą, Kazys rado svečią šiek tiek atsigavusį 
ir sužinojo jo nelaimės priežastį.

— Aš išplaukiau vienas, — pasakojo jaunas žmogus, — 
norėdamas ežere žvejoti. Kaimynas, senas žvejys, įspėjo mane, 
bet aš tariausi nusimanąs apie burinius laivus ir nepaklausiau 
jo. Bet nesitikėjau pateksiąs į tokią baisią audrą. Vėjas stai
giai pasisuko ir nespėjau susitvarkyti su burėmis, kai laivas jau 
gulėjo ant šono ir įkritau į vandenį. Įsikibęs į laivo kraštą 
plaukiau šaltame vandenyje, kas minutę jausdamasis labiau 
stingstąs ir silpnėjąs. Nuplaukti į krantą vilties neturėjau, nes, 
viena, buvau apsirengęs, antra, krantas buvo per toli. Tokiu 
būdu atsidaviau likimui ir, nors ir šaukiausi pagalbos, nesiti
kėjau, kad mane kas išgelbėtų. Nežinojau, kad saloje esama 
žmonių ir dar tokių drąsių, kaip mano gyvybės gelbėtojas. — • 
Jaunas žmogus dėkingu žvilgsniu pažiūrėjo į Kazį, tyliai klau
santį jo pasakojimą. — Aš jums labai dėkingas. Jūs narsus ir, 
matyti, geras plaukikas, nes nedrįstumėte plaukti audroje.

Kazys tylėdamas stebėjo jauną žmogų ir jam atrodė, kau 
jo akys turėjo baimingą išraišką. Nors pavojus jau buvo pra
ėjęs, jis, matyti, dar nebuvo pakankamai atsigavęs. Kitos prie
žasties baimei išaiškinti Kazys negalėjo įsivaizduotu Jis pa
klausė savo svečio:

— Jūs dar blogai atrodote. Ar turite kokį rūpestį?
Žmogus nusijuokė, bet juokas atrodė dirbtinas.
— Aš-jau puikiai jaučiuosi, — atsakė jis, — nors ir ne

galiu pamiršti, kad vos vos pasprukau iš mirties nagų. — Jis 
nužemino savo balsą, tartum patikėdamas draugui paslaptį.— 
Bet kokiu būdu jūs atsidūrėte šioje saloje? Ar jūs nežinote, 
kas apie ją kalbama?

Visi skautai sužiuro į kalbėjusį. Ką jis žinojo apie salą? 
Kas apie ją buvo kalbama? Kiekvienas turėjo daugybę klau
simų, bet klausti labiausiai tiko jų skiltininkui.

— Prieš daugelį metų, — pasakojo svečias, pasisakęs esąs. 
Jonas Vaškys, — šioje saloje,buvo vienuolynas. Man pasakojo, 
kad ir šiandien teberandama jo likučių. Esą, vienas vienuolis, 
beprotybės priepuolyje užmušęs kunigą, ir tragedija taip pa-
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CFICIAĮĮIMtS ŽIMIOS
(Pradžia 434 psl.).

23 §.
Būrelio narių susirinkimas:
renka valdybų arba pirmininką,
priima valdybos paruoštą būrelio veikimo planą ir sąmatą, 
prižiūri valdybos veikimą ir atskaitomybę.

24 §.
Būrelio narių susirinkimas turi teisę:
atleisti iš pareigų būrelio valdybą ar pirmininką, 
pašalinti iš būrelio narius, kurių veikimas yra nesuderina

mas su skautų rėmėjo vardu.
25 §.

Būrelio narių susirinkimas renkasi bent du kartu į me
tus, valdybos pirmininko sušauktas. Būrelio narių susirinkimas 
turi būti sušauktas, pareikalavus rajono vadui, būrelio valdybai 
ar bent ketvirtajai būrelio narių daliai.

<. Būrelio narių susirinkimą sušaukti gali ir Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmijos pavestas asmuo.

26
Į būrelio narių susirinkimą kviečiama, su būrelio nario 

teisėmis, būrelio remiamų skautų vienetų vadai.
27 §.

Būrelio narių susirinkimas renkasi pirmininką ir sekretorių.
28 §.

Būrelio narių susirinkimo rašoma protokolas^ kurį pasi
rašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

29 §.
Būrelio narių susirinkime klausimai sprendžiami paprasta 

balsų dauguma.
Balsams pasiskirsčius lygiai, balsuojamasis siūlymas laiko

mas atmestu.

Pašalinimas iš pareigų būrelio valdybos arba būrelio pir
mininko, ir pašalinimas iš būrelio narių balsuojama slaptai.

Siūlymą pašalinti iš pareigų arba iš narių gali daryti bū
relio valdyba, bent penki būrelio nariai, arba rajono vadas.

30 §.
Būrelio narių susirinkimas yra teisėtas, jei jis sušauktas 

sulig būrelio priimtos tvarkos ir jei jame dalyvauja bent pusė 
visų būrelio narių, jų tarpe būrelio valdybos pirmininkas arba 
jo pavaduotojas.

Sušaukti rašytais, bent tris dienas prieš susirinkimo dieną 
visiems nariams įteiktais, kvietimais susirinkimai yra teisėti, ne
žiūrint dalyvaujančių juose būrelio narių skaičiaus.

31 §;Narys rėmėjas gali išstoti iš būrelio, paduodamas būrelio 
pirmininkui pareiškimą.

32 §.
Nariai, nesumokėję, kad ir valdybos raginami vienerių me

tu nario mokesnio, išbraukiami iš būrelio.
33 §.

Rėmėjų būrelis uždaromas:
kai narių lieka mažiau kaip penki,
kai būrelio narių susirinkimas nutaria būrelį uždaryti,
kai Skautų Sąjungos Tarybos Pirmija nutaria būrelį už

daryti.
34 §.

Už rėmėjų būrelio piniginę veiklą atsako patys būrelio pa
vestieji asmens pagal bendruosius įstatymus.

35 §.
Uždarius rėmėjų būrelį, apie jo turimo turto naudojimą 

sprendžia Skautų Sąjungos Tarybos Pirmija.
-3G §.

Skautų rėmėjų reguliaminas vykdomas tarybos pirmininko 
įsakymais, rėmėju komiteto instrukcijomis ir bendraraščiais.

-37 §.
Šiuo metu veikiantieji skautų rėmėjų būreliai pertvarko 

savo darbą pagal šį reguliaminą.

veikusi kitus vienuolius, kad jie nuteisę vienuolį mirti savo 
ranka. Teismo sprendimas įvyko, ir vienuoliai paliko salą, pra
keikę ją. Seni žmonės, ypač senieji žvejai, tiki, kad vienuolių 
šešėliai tebeklajoja saloje ir užmuštasis ieško savo žudiko. Nie
kas nesutiktų palikti saloje saulei nusileidus, ir net dienos metu 
daugelis žmonių bijo joje sustoti.

— Daug įvairių dalykų įvyko saloje po to, kaip gyvename 
čia, — pasakė Kazys, — bet nė vienas iš mūsų dar nematė vie
nuolio. Tiktai prietaringi žmonės mato netikrus vaizdus. Juk 
ir jūs netikite pasakojimais, tiesa?

Jonas Vaškys papurtė galvą.
— Žinoma, netikiu vaiduokliais, — atsakė jis, — bet vis 

dėlto nenorėčiau pasilikti čia nakvoti, o ypač dar šią naktį.
— Kodėl šią naktį? — paklausė Viktoras, didžiausias vai

duoklių pasakojimų mėgėjas.
— Todėl, kad šiąnakt yra anos žmogžudystės metinės, — 

buvo rimtas atsakymas.
— Ot tai tau, — sušuko Viktoras. — Įdomus nuotykis! 

Gal, Varna, suorganizuosime ekspediciją vaiduokliams ieškoti?
— Aš jau sakiau, kad netikiu vaiduokliais, — atsakė Ka

zys, — nors ir gali būti teisybė, ką žmonės pasakoja apie vie
nuolių tragediją. Tik tiek netiesa, kad jie klajoja saloje.

— Kodėl tiki, kad vienuolių čia gyventa?—paklausė Jonas.
— Todėl, kad vienuolyno griuvėsių likučių matyti toje vie

toje, kurią su tavimi stengėmės ištirti, — atsakė Kazys. — Ola 
yra viena iš senovės angų.

— Kaip romantiška! — sušuko Algis.
— Ir pavojinga, — pridūrė svečias ramiu balsu. — Pa

klausykite gerą patarimą ir neikite tenai. Kokia jums nauda 
iš to? v

Kazys, pasilenkęs surišti bato raištį, greitai pakėlė galvą 
ir pažvelgė į kalbantį.

— Mes ištirsime olą, -----  pasakė jis tvirtai, — nors ten
kažin kas būtų. Mano nuomone, ten slepiasi visų nuostabių 
įvykių šioje saloje raktas. Gal, tamsta nežinai, kad sala pri
klauso mano dėdei ir aš turiu jo reikalą galvoje. Noriu suži
noti, kas čia vyksta, apie ką jis nieko nežino. Draugai be rei
kalo nieko nerizikuos. Esu pasiryžęs eiti vienas.

Jonas Vaškys nusišypsojo, bet Kaziui jo šypsena nepatiko.

— Žinoma, galite elgtis kaip tinkamas, — atsakė jis, — 
bet būtų neišmintinga rizikuoti, tik kad ištirtumei, kas yra oloje.

— Visuose nuotykiuose esama šiek tiek riziko, — priminė 
Kazys. — Vien dėl nežinojimo verta rizikuoti. Paslaptingumas 
jau senovėje žmones viliodavo.

Vaškys atsistojo. Jo veidas rodė didelį nepasitenkinimą, 
nesiderinantį su dėkingumu, kurį jis turėjo jausti savo gelbėtojui.

— Nežinojau, kad laikote save tyrinėtojais, — pasakė jis 
pašiepdamas, — trūksta tik to, kad prilygtumėte Kolumbui 
arba Nansenui.

— Nėra reikalo kalbėti tokiu tonu, — ramiai pasakė skilti- 
ninkas.—Aš>nieko kito nepasakiau, kaip tik bandžiau išaiškinti, 
kodėl žmonės rizikuodavo. Esu tikras, kad ir Kolumbas ir Nan- 
senas jaunystėje tą patį darė, ką ir mes. Neabejoju, kad jie 
neatsisakytų ištirti olą.

Svečias suprato kalbėjęs nemandagiai ir paaiškino:
— Nenorėjau jūsų įžeisti, bet man rūpėjo, kad nesimestu- 

mėte į pavojų, nes iš jūsų žygio nieko gero negali išeiti. Bet 
dabar pažiūrėsiu, ar galėsiu grįžti namo savo laivu.

Svečias padėkojo skautams ir nuėjo į ežero krantą. Laivas 
nebuvo apgadintas, bet burės turėjo kelis didelius plyšius, ir 
stiebas buvo sulūžęs pusiau. Skautai netrukus sulopė plyšius 
ir pririšo stiebą. Už valandos laivas jau suposi vandenyje.

Jonas Vaškys, dar kartą padėkojęs skautams, išplaukė namo.
— Ne paskutinį kartą jį matėme, — pastebėjo Kazys. — 

Man nepatinka nei jis, nei jo būdas patekti į mūsų tarpą.
— Kodėl? — sušuko Petras.
— Jo nelaimė buvo netikra, — pasakė Kazys. — Plyšiai 

burėse padaryti peiliu ir stiebas pusiau perplautas pinklu. Jis 
tyčia apvertė savo laivą.

— Ko jis norėjo? — paklausė Petras.
— Jis norėjo patekti į mūsų stovyklą, nesukėlęs įtarimo. 

Jam rūpėjo sužinoti, ką mes veiksime. Ar ne keista, kad jis 
tartum draudė mums ištirti olą?

— Jis net supyko ant mūsų.
— Taigi, atrodo, kad jis daugiau žino, kaip kad papasa

kojo. Netikiu jo vardu — reikėjo pastebėti, kaip jis melavo. 
Todėl jo pasirodymas mūsų saloje tikriausia ne paskutinis.

(B. d.).
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Brolijos atstovas psktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

Pašnekesys III
Mama Antanėlį leido drauge su Ma

ryte eiti į miestelį. Sutartą valandą jis, 
šokinėdamas, kaip ožiukas, nubėgo pas 
Marytę, ir abudu išėjo miestelin.

—* Palauk, Antanėli, ar viską aš tu
riu, — sako jau išėjusi Marytė. — Gerai, 
viskas yra: ir švilpukas, ir virvutė.

— Kam jie dabar reikalingi?
— Eidami mokysimės III patyrimo 

laipsnio programos dalykų. Šiandien mes 
paimsime ne vieną, bet daugiau skyrelių. 
O kelis skyrelius jau moki, Antanėli?

— Du, — nesvyruodamas atsakė An
tanėlis.

— Tad šiandien toliau. Imsime 3-ią, 
4-tą, 5-tą ir 6-tą skyrelį. Štai jie:

3. Susitaupo mažiausiai 30 centų ir 
juos paaukoja labdaringiems tikslams.

4. Skautas moka patarnauti sau ir 
mandagiai elgtis namuose ir mokykloje.

5. Moka jaun. skautų įstatus, įžodį, 
šūkį, pasisveikinimą, saliutą. Moka papa
sakoti apie savo uniformą ir jos dėvė
jimą.

6. Moka rišti ir pritaikinti gerąjį 
mazgą, piemens mazgą. Žino švilpesius: 
„ramiai”, „išsiskirstyt”, „subėgt”, „pavo
jus”.

Dabar pasakyk, ar tu, Antanėli, tau
pai pinigus?

— Kad aš jų neturiu.
— O ar tau tėveliai niekuomet ne

duoda?
— Duoda saldainiams nusipirkti.
— Tai matai, gavęs pinigus saldai

niams, prisiversk save nuo saldainių at
sisakyti ir tie pinigai bus sutaupyti.

— Kad neturiu kur juos padėti.
— Juk visai netoli paštas. Kiekvie

ną sekmadienį, eidamas į bažnyčią, gali 
užeiti į paštą ir už tuos pinigus nusipirk
ti taupomųjų ženklelių. Kai pirksi taupo
mąjį ženklelį, gausi ir knygelę, į kurią 
tuos ženklelius galėsi įklijuoti. Kai tokiais 
ženkleliais bus nuklijuota visa knygelė, 
galėsi tuomet iš pašto visus pinigus gauti 

ir už juos ką nors gero padaryti. Tik 
atsimink, kad pašte reikia prašyti ne 
laiškams siųsti ženklelių, bet taupomųjų.

— Gerai, Maryte, kad mane pamo
kei. Dabar ir aš taupysiu.

— Taip, Antanėli, taupyti reikia vi
siems. Iš taupymo turi naudos ne tik 
pats taupytojas, bet ir visas kraštas, vi
sa mūsų tėvynė Lietuva. Ir juo žmonės 
daugiau taupys, tuo bus turtingesni, ge
riau gyvens, ir visas kraštas labiau kles
tės.

— Bet ar mus nevadins šykštuoliais?
— Ne: taupumas tai nėra šykštumas. 

Taupumo reikia mokytis iš pat mažens.

Taip besikalbėdami, Marytė ir Anta
nėlis priėjo miestelį. Praeidamas pro baž
nyčią, Antanėlis pakėlė kepurę. Prie 
šventoriaus sėdėjo suvargusi senutė elge
ta. Marytė išsiėmė piniginę ir ištraukusi 
iš jos pinigėlį padavė senutei.

— Iš kur tu pinigų ėmei? — paklau
sė Antanėlis.

— Antanėli, juk neseniai kalbėjome 
apie taupumą. Aš jų susitaupiau ir štai 
20 centų atidaviau vargšei senelei, tai yra, 
aš paaukojau labdaringam tikslui.

Antanėliui skaudu buvo, kad jis nie
ko senelei negalėjo duoti. Po to jis dar 
labiau pasiryžo taupyti.

Atlikę miestelyje reikalus, namo grįž
dami neskubėjo. Marytė aiškino toliau:

— Pasakyk man, Antanėli, kaip skau
tas turi pats sau patarnauti?

— Aš manau... manau... pats turi ap
sirengti, nusiprausti.

— O kas tau vandens į dubenį įpilia 
ir kas išpilia, kas batelius nuvalo, kas rū
bus išdulkina?

— Tarnaitė, — atsakė Antanėlis.
— Aš taip ir maniau. Tad nuo da

bar žinok, kad visa tai skautas turi pa
daryti pats sau ir nelaukti patarnavimo. 
Tarnaitė ir be to turi daug darbo. Var
ginti ją tokiais darbais, kuriuos galime 

patys padaryti, mes, skautai, neprivalo
me. Be to, kaip su visais namiškiais, ly
giai ir su tarnaitėmis reikia būti manda
giems. Tarnaitėms lygiai turi tiek pat 
mandagus būti, kaip ir kiekvienam sve
timam žmogui.

— Nuo šiandien stengsiuos daryti 
taip, kad būčiau vertas gero skauto 
vardo.

— Taip, to siekti turi . kiekvienas 
skautas. O dabar turėsi išmokti atminti
nai skautų įstatus, įžodį ir šūkį.

— Šūkį jau moku: vis budžiu!
Taip sakydamas, Antanėlis pridėjo du 

pirštu prie kepurės.
— Matau, tu jau moki ir saliutą. Tuo 

saliutu sveikinamas vadas ir visi skau
tai, esant pačiam uniformuotam. O du 
ištiesti pirštai ženklina du jaun. skautų 
įstatus. Yra dar ir didysis saliutas — ir 
Marytė parodė jį.

— Ar tai jaun. skautų tik du įstatai?
— Taip, tik du. Štai jie:
1. Jaunesnysis skautas klauso vado.
2. Jaunesnysis skautas stengiasi būti 

geras.
— Tai aš juos greit išmoksiu. Dar 

pasakyk įžodį.
— Gerai, klausykis:

„Aš pasižadu stengtis: mylėti Die
vą, tėvynę, pildyti jaunesniųjų skau
tų įstatus ir kasdieną padaryti gerą 
darbelį”.
Paskui Marytė dar papasakojo, kaip 

ir kada dėvima skauto uniforma, kaip ji 
turi būti užlaikoma ir kt. Po to, paėmusi 
virvutę, išmokė ji Antanėlį rišti mazgus. 
Pagaliau išsitraukė švilpuką ir išmokė 
švilpesius:

— Vienas ilgas švilpesys reiškia „ra
miai”, daug ilgų — „išsiskirstyt”, daug 
trumpų — „susirinkt” ir ilgas ir trumpas 
neriboto skaičiaus — „pavojus”.

Taip besikalbant, nepajuto, kaip pri
ėjo ir namus.
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Mūsų Vilnius rudeni.

Vilkiukas.

Nušiuro kalneliai 
ir upės patvino, 
pakalnių berželiai 
svajones migdina.

Danguj nublanko 
žibanti saulė, 
rudenio skraistė 
dengia pasaulį.

Rudenio vėjas 
laukuose žaidžia, 
gimtąjį kraštą 
paukščiai apleidžia.

Rudens gėrybių 
šypsnis į širdį, 
rudenio laikas 
laime nugirdė.

Svajūnas.

— Bzzz ...
— Bzzz... — pasisveikino susitikusios 

dvi musės. Viena jų buvo miestietė, o ki
ta gyveno kaime.

— Iš kur, gerbiamoji? — paklausė kai
mietė.

— Taigi, iš miesto. Skrendu į laukus 
vasaroti, pakvėpuoti grynu oru.

O iš kur gi sveikutė skubini?
— Iš miško, iš stovyklos.
— Ar tai sveikutė ir stovyklauji? — 

teiraujasi miestietė.
— Ne. Buvau nuskridusi tik pažiūrėti, 

kaip skautai stovyklauja.
— Na, ir ką? Gal stovykloje jie geriau 

tvarkosi?
— Tvarka būtų pavyzdinga, bet higie

nos reikalavimų ir čia nesilaiko. Užtat 
mums, muselėms, gyvenimas su tokiais 
žmonėmis puikiausias: maisto kokio nori 
ir kiek nori, — atsakė kaimietė musė.

— Tai gal verta ir man ten nuvykti? 
Nors, antra vertus, neblogas gyvenimo są
lygas turiu ir mieste, — kalbėjo miestietė 
musė. — Bet, sako, kad skautai, išvykę 
stovyklauti, labai griežti, tad ar nėra pa
vojaus ten nuskridus?

— Sakau tau, kad gyvenimo (sąlygos 
puikiausios, o veikimo dirva plati: jokios 
higienos jie ten neprisilaiko: sriuboje gali 
užtikti ir vabalą ir kirminą. Kad įsiti
kintum, papasakosiu tai, ką pati patyriau. 
Klausyk!

Abi musės sutūpė ant akmens ir kai
mietė ėmė pasakoti:

— Iš ryto atskridau taip sau į pamiškę 

pasidairyti. Žiūriu, rodyklė ir užrašas: 
„Į skautų stovyklą“. Tuomet sumaniau 
nuskristi ir aš ten. Beskrisdama į ten bu
vau pailsus, bet pakeliui radau dumblo 
krūvą ir ten puikiai pailsėjau. Pailsėjus, 
tęsiau kelionę toliau. Skristi dabar buvo 
sunkiau, nes ant mano kojų ir sparnelių 
buvo prilipę purvo. Nežinau, ar būčiau 
pasiekusi stovyklą, jei nebūtų pasitaikiusi 
gera proga: pavijau iš kaimo grįžtantį 
skautą. Jis nešėsi pintinę vyšnių. Aš 
tuoj ir nutūpiau į pintinę, O kadangi ji 
buvo neuždengta, tai galėjau kiek tinkama 
vaišintis vyšniomis. Pirmiausia nusivaliau 
į uogas savo sparnelius ir kojeles, o paskui 
čiulpiau vyšnias. Prie pat stovyklos pali
kau pintinę ir nuskridus atsitūpiau ant 
palapinės.

— Tai kodėl bijojai būti nešama į sto
vyklą? — paklausė miestietė.

— Mat, aš maniau, kad skautai tas 
uogas tuoj supils į dubenį, gerai vandeniu 
nuplaus ir tik po to ims valgyti, todėl bi
jojau, kad mane neprigirdytų ir pabėgau 
nuo uogų. Bet kur tau: kai tik skautas 
įėjo į stovyklos rajoną, tuoj jį apipuolė 
kiti skautai ir po saują, po saują išgrobstė 
visas uogas ir suvalgė neplautas ir su vi
somis purvo liekanomis. Kas po to įvyko, 
nežinau, bet manau, ne vienas jų sirgo. 
Na, o sakyk, kaip miesto skautai? Tur 
būt, labiau savo sveikata rūpinasi?

— Kur čia. Dar baisiau. Juk mieste 
ir taip nešvaros daugiau, o ir skautai, kaip 
ir visi kiti, nepaiso higienos reikalavimų.

— Tu taip pat patyrei? — paklausė 
kaimietė musė.

— Taip, — atsakė miestietė. — Kartą 
iš ryto sukinėjaus apie vieną pastatėlį ir 
šiuo tuo užkandžiavau. Žinoma, susite
piau gerokai. Bet paskui nuskridau į tur
gavietę, kur buvo pardavinėjami obuoliai, 
kriaušės. Ten belaipiodama nuo vienos 
vaisių krūvos ant kitos puikiai nusivaliau. 
Tuo tarpu atėjo du skautukai, nusipirko 
obuolių ir tuoj čia pat ėmė neplautus ir 
nevalytus valgyti. Ir visa tai, ką buvau 
atnešus savo kojomis, pateko jų skrandin.

— Tai puiku. Žinok, miela, kol tokių 
žmonių bus, mes puikiai gyvensim, — pa
aiškino kaimietė musė.

— Jei taip, tai reiks ir man su skau
tais pastovyklauti. Matau, puikus čia gy
venimas. Bzzz... — tarė miestietė musė.

— Bzzz... — atsakė kaimietė ir nuskri
do savais keliais džiaugdamos, kad ir 
skautų tarpe turi savo geradarių.

Laisvos tėvynės plačiuose laukuose smagu ganyti, linksma dainuoti...
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GADDUM A B
Kortos, skautiškai 

perdirbtos
Gal esate girdėję apie tokį lošimą 

„juodasis Petras”? Mes pasidarysime irgi 
panašų, tiktai naudingesnį, nes jį bus ga
lima panaudoti išmokti įvairių skautiškų 
žinių (Morzės abėcėlės, semaforo ženklų, 
žemėlapio sutartinių ženkli} arba visų 
trijų kartu).

Reikia gauti senų kortų kaladę ir už- 
lipyti baltu popierium arba iškirpti iš 
balto kartono, didumas 70X107 mm. 
Skaičius — kiek yra raidžių arba žemė
lapio ženklų, paėmus du kartus + vieną.

Ant vienos kortos reikia užrašyti 
(spausdintom raidėm) A, ant antros • — 
ir taip toliau, visą raidyną. Arba ant vie
nos kortos užrašo „Vieškelis", ant kitos 
atitinkamą žemėlapio ženklą, taip pat ir 
su semaforu. Taigi turėsime trigubą loši
mą viename.

Pavyzdžiui, juodai parašoma Morzės 
abėcėlė (raidės, brūkšniai — taškeliai), 
dešiniame kampe, raudonai, semaforo 
ženklai, o apatinėje dalyje, prieš viršu
tinį piešinį, žaliai žemėlapių sutartiniai 
ženklai. (Arba galima: lapas — medžio 
pavadinimas, kelionės ženklai, gyvulių pė
dos ir t. t.). Reikėtų daryti taip, kad vie
nos kortų poros visi ženklai nesutiktų: 
vienoje parašyta „a” Morzės ženklu, žo
dis „aš nuėjau namo” ir žemėlapio ženklu 
„fabrikas”; kitoje — „A” raidėmis, kel. 
ženklu atsakyti į „Grįžau namo” ir že
mėlapio ženklų kampe parašyta „upė”,— 
be tvarkos, maišytai, tačiau taip, kad 
kiekvienas ženklas kurioje nors kortoje 
turėtų atsaką sau. „Juodasis Petras” bus 
skauto galvos šešėlis, nupieštas trimis 
spalvomis: juodai, raudonai, žaliai.

Tuo pačiu metu galime lošti tik vie
ną lošimą. Pvz., žaisime Morzės abėcėle. 

Alisos kortos išdalinamos lošikams lygio
mis. Pradedantysis duoda kaimynui iš 
dešinės traukti vieną kortą, bet taip, kad 
nematytų ir negalėtų pasirinkti. Jei gali 
sudaryti porą: turėjo „--------- ”, o iš
traukė „s”, tai sudėjęs abi numeta ir duo
da traukti sekančiam, ir t. t. Lošiama 
tol, kol vienam lieka neturįs poros „skau
tas kandidatas”, kuris ir pralaimi.

vKeB.

SKAUTŲ AIDĄ 1940 METAMS 
PRENUMERUOJASI:

—• visos skautės,
— visi skautai,
— vadovės ir vadai,
— tėvai, bičiuliai, rėmėjai,
— knygynai, įstaigos ir t. t.

i KNYGŲ;
V. Daugirdaitė - Sruogienė. LIETU

VOS ISTORIJOS VAIZDAI IR RAŠTAI. 
I. Sakalo leid. 1939 m. 260 (d. f.) psl. 
Lt 4,50.

Įvairių autorių straipsnių, poemų ir k. 
rašinių ištraukos, labai vykusiai surink
tos ir gerai suredaguotos. Knygos medžia
ga liečia Lietuvos senovę, Lietuvos vals
tybės kūrimosi laikus ir Lietuvos įsiga
lėjimą. Knyga gausiai iliustruota. Tai 
puikus patriotinės nuotaikos veikalas. 
Daug medžiagos galima rasti laužų pa
šnekesiams. Lauktina kitų tos knygos 
dalių, apie vėlesniuosius Lietuvos gyve
nimo laikus.

SLAPTOJI KARIUOMENĖ. Kar. šta
bo sp. ir šv. sk. leid. 1939 m. 86 psl.

Knygutėje aprašoma, plačiai nurodant 
pavyzdžius, šnipų veikla. Knygutės tiks
las įspėti visuomenę dar atsargiau elgtis 
su slaptuoju priešu.

Aug. Viliūnas. BRANGIAJAI MAMY
TEI Dvibalsės dainelės (su gaidomis) 
vaikams: 1. Lakštingala, 2. Tau visos gė
lės ir 3. Tu mano motinėlė. 4 psl. 1939 m. 
Rinkinėlis parduodamas po 60 et.

J. Novakauskas. ABITURIENTO BEI 
GIMNAZISTO DAINA. (Skiriama Skau
tui Vyt-Vyt). M. Grigonio žodžiai. 1939 
met. 4 psl. Lt 1,50. Sukrauta Sp. Fondo 
ir S v. Kazimiero dr-jos knygynuose.

• Sės. S. Martynaitytei. Dėkojame T. už 
stropumą. Antrųjų įspūdžių nebespaus- 
dinsime, nes pirmieji jau buvo spaustu
vėje surinkti, kai šiuos gavome.
• ,$en. Stovyklautojui". Stovyklinio gy
venimo aprašymų dar spausdinsime.
• „Žuvėdrai”. Dienoraščio ištrauka bus 
įdėta. Dėkui.

• „Keliavusiam”. Kelionės į Vilnių ap
rašymą galime grąžinti, jei nori parašyti 
savo kelionės aprašymą Vilniaus konkur
sui. Šio konkurso sąlygos buvo paskelbtos 
Sk. A. š. m. 20(236) nr. 406 psl.

• SKAUTŲ AIDO BENDRADARBIAI. 
Sk. A. 20 nr., be redakcijos narių ir sky
rių vedėjų, bendradarbiavo: vyr. sktn. 
V. Čepas, vyr. sktn. K. Laucius, sktn. H. 
Lukoševičius, sktn. A. Tribe, mok. T. Šu- 
ravinas, psktn. O. Fridmanaitė, psktn. O.

Mikalina Glcmžaitė (ž. ū. akademijos 
lektorė). LIETUVIŲ MOTERŲ TAUTI
NIAI DRABUŽIAI. 60 paveikslų ir jų 
paaiškinimai. Moterų šaulių tarybos leid. 
1939 m. 86 (d. f.) psl. Lt 1,50.

Autorė, žinoma, ypač moterų, tauto
dailės propagatorė, šioje knygoje labai 
vykusiai padeda išsiaiškinti mūsų mote
rims aktualius tautinių drabužių klausi
mus. Skautės, ne kartą naudojusios auto
rės patarimais gyvu žodžiu kursuose ir 
p., dabar šios knygos padedamos, galės 
visai patogiai tvarkyti savo tautinius dra
bužius.

Kun. J. P. Gylys, MIC. GAMTOS 
KNYGA. I-ji Dievo esimo įrodymo tri
logijos dalis. Marijonų leid. 16 psl. Už 
100 egn. — Lt 3,—.

♦ Linksmas kampelis ♦

IRGI „DUJOKAUKĖ”.
Miesto vaikas:

— Klausyk, dėdyte, ar ta kumelė biją 
dujų atakos?

ampe/io
Saulaitienė,. psktn. J. Gimbutas, V. Na
ruševičiūtė, psktn. V. Jūras, std. sk. E 
Chodeckaitė, std. sk. P. Bluzmanas, std. 
sk. G. Juškėnas, sk. v. V. Balčiūnas, vyr. 
sklt. M. Namajūnas, vyr. sklt. A. Um
brasas, skit. St. Marty naitytė, K. Bytau
tas, sklt. P. Žolpis, vyr. sklt. L. Vainika
ms, Bičiūnas, S. Luote, Ad. Dorinąs, J. 
Šalkauskis, J. Krasauskas, sklt. K. Juk
nevičius, psklt. V. Seilius ir k.

Rašinių ar rašinių ištraukų buvo įdėta: 
J. E. Resp. Prezidento A. Smetonos, prof. 
M. Biržiškos, prof. V. Biržiškos, kan. P. 
Dogelio, dr. Z. Ivinskio, ser. J. Bakanaus- 
ko, dr. D. Jasaičio, P. Jurgelevičiaus, dr. 
A. Juškos, prof. kan. F. Kemėšio, prof. 
S. Kolupailos, gen. V. Nagiaus, pik. P. 
Saladžiaus, vyr. sktn. pik. J. Šarausko, 
J. Vileišio, prof. Z. Žemaičio, Gilcrajto, 
F. Haydn Dimmocko, S. J. Warner ir k.

<

24


	1939-Nr21-SKAUTU-AIDAS_0001
	1939-Nr21-SKAUTU-AIDAS_0002
	1939-Nr21-SKAUTU-AIDAS_0003
	1939-Nr21-SKAUTU-AIDAS_0004
	1939-Nr21-SKAUTU-AIDAS_0005
	1939-Nr21-SKAUTU-AIDAS_0006
	1939-Nr21-SKAUTU-AIDAS_0007
	1939-Nr21-SKAUTU-AIDAS_0008
	1939-Nr21-SKAUTU-AIDAS_0009
	1939-Nr21-SKAUTU-AIDAS_0010
	1939-Nr21-SKAUTU-AIDAS_0011
	1939-Nr21-SKAUTU-AIDAS_0012
	1939-Nr21-SKAUTU-AIDAS_0013
	1939-Nr21-SKAUTU-AIDAS_0014
	1939-Nr21-SKAUTU-AIDAS_0015
	1939-Nr21-SKAUTU-AIDAS_0016
	1939-Nr21-SKAUTU-AIDAS_0017
	1939-Nr21-SKAUTU-AIDAS_0018
	1939-Nr21-SKAUTU-AIDAS_0019
	1939-Nr21-SKAUTU-AIDAS_0020
	1939-Nr21-SKAUTU-AIDAS_0021
	1939-Nr21-SKAUTU-AIDAS_0022
	1939-Nr21-SKAUTU-AIDAS_0023
	1939-Nr21-SKAUTU-AIDAS_0024

