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Paskiro Nr. kaina 30 et. ' .

-------------- SKAUTŲ AIDAS —----------
Lietuvai skautų Ir skaučių lalkraitls Oficialu! Lietuvai Skautų Sąjungos organo.

Redaktorius vyr. sktn. A n t a ■ a a S a s I a i t i ■ Redakcijos ir administracijos adresas: KAUNAS,
Leidėjai Ii s i ■ r e ■ Skautų S q j ■ ■ q ■ • NepriUcusesnybės aikštė 4, tolefeuae 2 45 34

Ad»tuietrnciįa dirba darbo dienomis nuo 8 Iki 14,30 vai.

PruiMsmeratoa kaina metamai
Lietmrajei Jaunesniesiems skautams-ėau — 2,75 Lt; skautams-ėms — 4 Lt; neskautams — 5 Lt. Užsienyje: (Hskyrus Latvija ir Estija, kur taikomas vidaus tarifas) dvigubai. 
Skelbimų kaina pagal susitarimą o Už skelbimų turini redakcija neatsako a Užuojautos 5 Lt, padėkos — 3 lx; spausdinamos ten, kur redakcijai patogiau.
Rankražčias, pieii ui u a, nuotraukas siųsti redakcijos vardu. Ranitraičlal trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra; nesunaudoti nesaugomi; grąžinami, jei atsiunčiama 

tam reikalui pakto ženklų. Suk gahrq ik. rankraščiui siųsti—psktn. Rudzinskui, Gimnazija, Joniškis, (Šiaulių ap.)

Įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d. Šiauliuose.
1939 (XVH) metai. Lapkričio mėn. 25 d.

Eina du sykiu per mėnesį: 10 ir 25 d. d.
22 (238) Nr.

( IKIALrik ZISK S ►

IŠ TARYBOS PIRMININKO ĮSAKYMŲ.
• 1939.XI.20. Nr. 19 § 1: Seserijos vadei tarpininkavus, vy

riausios seserijos vaidjos ūkio skyriaus vedėja sktn. J. N. Gri
galiūnienė atleista iš einamųjų pareigų.

§ 2: Seserijos vadei pristačius, psktn. Emilija Gvildienė 
patvirtinta vyriausios seserijos vadi jos ūkio skyriaus vedėja.

§ 3: Seserijos vadei tarpininkavus, seserijos vadeivė vyr. 
sktn. V. Arminaitė atleista 1 metams atostogų ir tuo laiku se
serijos vadeivės pareigoms eiti paskirta sktn. J. N. Grigaliū
nienė.

IŠ SESERIJOS VADĖS ĮSAKYMŲ.
♦ 1939X1.18. Nr. 19 — § 1: Šiaulių skaučių tunto tuntinin- 

kės pavaduotoja psktn. Jadvyga Minginaitė iš tų pareigų at
leista.

§2: Šiaulių skaučių tunto tuntininkės pavaduotoja patvir
tinta psktn. Sofija Staniulienė.

LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VADO 
ĮSAKYMAS

Nr. 30.
Vilnius, 1939 m. lapkričio mėn. 20 d.

Brolijos vadovybei nutarus įsteigti Vilniaus skautams remti 
fondą, skelbiu tokias šio fondo taisykles:

1.
Vyriausia brolijos vadija steigia Vilniaus ir jo srities bro

lijos vienetams ir skautams remti fondą.
2.

Fondą tvarko fondo valdyba.
3.

Fondo valdybą — pirmininką, iždininką ir sekretorių — 
skiria brolijos vadas.

4.
Valdyba sprendžia balsų dauguma.

5.
Fondas veikia pagal šias taisykles ir vyriausios brolijos va- 

dijos priimtą fondo veikimo planą.
6.

Fondo veikimo plana paruošia fondo valdyba.
7.

Fondas remia savo ištekliais.
8.

Fondo išteklius sudaro:
a) sąjungos vadovybės parama,
b) aukos,
c) įvairios pajamos.

9.
Fondas savo ištekliams priima:

a) lėšas,
b) vertybės popierius,
c) literatūrą, reikmenes ir daiktus,
d) įsipareigojimų pasižadėjimus.

10.
Fbndo išteklius tvarko ir skirsto fondo valdyba.

U.
Fonda likviduoja vyriausia brolijos vadija.

12.
Fondas pradeda veikti 1939 m. lapkričio mėn. 23 d.

Vyr. sktn. pulk. J. BARAUSKAS. 
Brolijos Vadas.

BROLIJOS VADO 1939X1.20 APLINKRAŠTIS NR. 936
T antininkams ir Vietininkams Vilniaus skautams remti reikalu.

Ilgai kentusi ir vargusi lietuvių skautybė Vilnijoje išsilais
vino. Visos sunkios mūsų sostinės ir jos srities praeities pa
sekmės nepaprastai skaudžiai paliečia lietuvius skautus ir jų 
vienetus.

Brolijos vadovybė nuo Vilniaus grįžimo dienos stengiasi 
visais būdais pagerinti Vilnijos skautybės padėtį. Iškilo būti
nas reikalas Vilnijos skautams ir jų vienetams pagalbą organi
zuoti plačiu mąstu visoje brolijoje.

Įsteigtas tam tikras fondas ir šiandien paskelbtos fondo 
taisyklės.

Kreipiuosi į brolius tuntininkus ir vietininkus, prašydamas 
tuojau pavesti tuntuose, vietininkijose ir vienetuose organizuoti 
vilniečiams pagalbą per šį fondą.

Fondui galima skirti: >
a) lėšas; kai kurie tuntai, vįetininkijos ir vienetai jau yra 

sudarę lėšų vilniečiams šelpti; lėšas tiktų perduoti šiam brolijos 
fondui; būtų visai normalu, kad bet kokia pinigine parama, kas 
išgali, prisidėtų dabar ir ateityje; vienetai gal galėtų organi
zuotai suruošti kokius parengimus, kurių pajamos ar pelnas 
būtų skiriamas šiam reikalui;

b) vertybės popierius; gal kai kuriems aukotojams bus 
patogiau duoti kokių vertybinių popierių, jie bus mielai pri
imami ir realizuojami vilniečių naudai;

c) literatūrą, reikmenes ir daiktus; moksleiviai skautai ga
lėtų paaukoti savo broliams knygų, mokslo vadovėlių ir skau- 
tinės literatūros; Vilnijos moksleiviai dabar, buv. okupuotos 
Vilnijos dalis suskaldžius, yra atsidūrę labai sunkiose sąlygose; 
daugelis jų jau atskirti nuo savo tėvų, namų, artimų ir vieni 
patys palikti savo likimui; mūsų valdžia ir visuomenė kiek gali 
remia, bet to per maža; skautai turėtų bent skautus ir kandi
datus dabar- rimtai aprūpinti; be literatūros, dar labai reika
linga ir naudinga gauti įvairių mokymosi reikmenių, net gyve
nimo dalykų (drabužių, apavo, baltinių, tualetinių, švaros ir k. 
reikmenių, indų ir t. t. ir t. t.); mūsų skautai, pasižvalgę savo 
aplinkoje, galėtų tuojau surasti nemaža naudingų dovanų; tik 
duoti jas iššvarinus, sutvarkius ir t. t.; {

d) įsipareigojimo pasižadėjimus; pvz., priimti praleisti sa
vo šeimoje atostogas, paviešėti vasarą, būti per šventes, daly
vauti stovykloje ir p.; pasižadant prisiimti tokių natūralinių 
prievolių, prašoma aiškiai pranešti savo sąlygas, pvz., kokio 
svečio pageidautų, kada, kuriam laikui, kokios bus išlaidos (kaip 
kelionės apmokėjimas) ir t. t. (Pabaiga 475 psl.).

PAMESTAS LIUDIJIMAS.
Pamestas (ser. III) L. S. S. nario liudijimas Nr. 55, išduo

tas vyr. brolijos vadijos sktn. Povilui Daukui 1934 m. lapkričio 
mėn. 13 d. Jį radus, prašom pasiųsti vyr. brolijos vadijai.

Viršelyje: SKAUTAS TĖVYNĖS TARNYBOJE KARINIO PAVOJAUS METU.
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Pasikeitė Lietuvos Skautų Sąjungos Globėjai
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Dr. KAZIMIERAS JOKANTAS, naujasis Švietimo Ministras. Dr. LEONAS BISTRAS, buv. Švietimo Ministras.

Kaip? argi žmogaus amžius nesvarbu, 
norint ką didžio pasiekti? Ar moteris ar
ba vyriškis nebus per jaunas ar per se
nas padaryti ką nors, kad būtų pava
dintas didvyriu, karžygiu arba genijum?

Tegu faktai atsako į šiuos klausimus.
Jaunystė niekada nebuvo kliūtis tam, 

katram buvo lemta pasiekti didybę.
Pasakojama, kad Anglijos filosofas 

Francis Baconas buvęs vos 15-kos metų, 
kai beveik baigė rašyti škicus ir planą 
„Novuin Organum”, savo svarbiausiam 
veikalui, kurį paskelbė tačiau tik po ilgo 
laiko ir visai pabaigęs.

Joana Arkietė buvo tik 17-kos metų, 
kai 1429 m. atkovojo Reimso miestą ir 
karūnavo Karolį Prancūzijos karaliumi.

Taip pat 17 metų turėjo ir Aleksan
dras Makedonietis, kai pasirodė esąs ge
riausias to laiko karvedys, eidamas už
kariauti visą žinomą pasaulį ir 338 m. pr. 
Kr. laimėdamas Cheronėjos mūšį.

23-jų metų buvo:
— Sir Aizakas Newtonas, kai išrado 

binomo teoremą ir nustatė fizikai ir as
tronomijai pagrindus, kuriais ir dabar re
miamasi ;

— Marconis, kai suteikė didelę dova
ną žmonijai, išrasdamas bevielį garsų per
davimo būdą;

— Džonas Keatsas, kai rašė didesnę 
dalį savo geriausios lyrikos, „Endymioną” 
ir „Hyperioną”.

Pulkininkas Lindbergas, transatlanti
nės aviacijos pionierius, buvo visai jau-

METAI NESVARBU!
nas — 25 metų, skrisdamas pirmą kartą 
istorijoje lėktuvu per Atlantą ir atidary
damas oro susisiekimo kelią iš Ameęikos 
į Europą.

„Pikvikas”, knyga (jos ištrauką pa
skaitysite kitą kartą Sk. Aide), juoki
nanti jau kelias anglų kartas, buvo para
šyta 25-kiamečio Diskenso, o Mozartas 
buvo vos metais senesnis, kai sukūrė 
„Pabėgimą iš Seraglio”, komišką operą, 
vieną iš meniškiausių visame pasaulyje 
muzikos dalykų.

Stanley’us Afrikoje, čiabuvių kaime, 
po ilgos ir vargingos kelionės, suradęs 
Livingstaną ir tardamas istoriškąjį saki
nį: ,,Dr. Livingstone, leiskite prisistaty
ti”, buvo 30-ties metų vyras.

Pradėdami 5-tąją dešimtį, padarė le
miamus savo garbės žingsnius šie trys 
vyrai: Dantė — 41-nerių metu pradėjo 
rašyti „Dieviškąją komediją”; Kolum
bas — turėjo lygiai tiek pat, kai atrado 
žemyną, dabar žinomą Amerikos vardu, 
bet patsai manė atsidūręs į Indijos rytų 
pakraštį; Napoleonas Bonaparte buvo 
41-nerių metų, kai prijungė prie savo 
imperijos Romą, Olandiją, Hamburgą ir 
Liubeką. Tuo metu jis buvo pačioje sa
vo garbės viršūnėje.

Būdamas dviem metais jaunesnis, t. 
y., 39 metų, Amundsenas atrado Pietrį 

Ašigalį, ir Musolinis, fašistinės Italijos 
valdovas, laimėjo pirmą pakopą tų laip
tų, kuriais jis užkopė į dabartinę padėtį.

Milžiniški neturinčių 40 metų žmo
nių pasisekimai tegu nenuliūdina jau 
peržengusius to amžiaus slenkstį, nes už 
didžiausius žmonijos laimėjimus vis dėlto 
turime būti dėkingi daug senesniems 
žmonėms.

Einšteinas, didysis fizikas, buvo 42 
metų, kai laimėjo Nobelio premiją už re
liatyvumo teoriją, padariusią perversmą 
fizikoje.

Admirolas Nelsonas buvo 42-jų metų 
amžiaus, laimėdamas Abukijo mūšį, c 
Miltonas parašė „Prarastąjį Rojų”, tu
rėdamas tiek pat metų.

46 metų Benjaminas Franklinas išrado 
žaibolaidį.

Ne jaunesnis ir ne vyresnis už jį bu
vo Leonardo da Vinci, kai kūrė žinomąjį 
paveikslą „Paskutinė Vakarienė”.

50 metų žmogus, atrodo, turėtų bū
ti jau pavargęs dėl gyvenimo kovos ir 
apilsęs, bet šit matome Karolį Darviną. 
parašiusį „Rūšių kilmę”, daktarą Ront- 
geną, atradusi spindulius X, turinčius 
lygiai po 50 metų; Cervantesą, rašantį 
„Don Kichotą”, 56 metų, D. Defoe su 
„Robinzonu Krusoe” — 58 metų, Jo- 
nathaną Sviftą, 59 metų, rašantį nemir
tingą satyros kūrinį „Gulivero Kelionės”.

Net ir 70-tyje metų sukuriama di
džiai vertingų dalykų, įgyjančių pripaži
nimą visiems amžiams.(Pabaiga 461 psl.).

• 459
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1.
Greit bus vakaras. Šitos lapkričio 

dienos pašėlusiai trumpos. Gerai dar, 
kad saulėtos. Bet saulė vėsi ir liūdna. 
Ir ji leidžiasi, auksindama pageltusius 
medžius. Oras toks tyras ir permato
mas, lyg žydriai mėlynas muslinas. Ki
tame Nemuno krante medžiai, lyg karei
viai, išsirikiavę, paauksinti stovi ramūs 
ir išdidūs.

Kažkoks fabrikas rėkia pusiaudienį. 
Jo riksmas smelkiasi per vidurdienio ty
lą, kaip žygio trimitas ankstų rytą.

Petriukui nusibosta stovėti ir žiūrėti 
i drumzliną vandenį ir kareiviškus me
džius. Ir šalta. Jis pasipurto ir eina 
panemune namų linkui. Išalko jau. Ma
ma bus parėjusi. Gal ką nors parnešė...

Suka nuo Nemuno į gatvę ir švilpau
damas eina kapiniškai tuščiu priemies
čiu. Eina ir galvoja... Ką daryti?... 
Kaip uždirbti keletą centų ... Žino, ma
ma jau sena, o jis jaunas, dešimties me
tų... Jis galėtij uždirbti, laikraščius par
davinėti ... Bet jis pradžiai pinigų neturi. 
Jam už tat neduoda laikraščių ... Ir jis 
neturi jokio darbo .. O kaip jis norėtų 
dirbti! ...

Vaikai eina iš mokyklos. Čia pat 
mokykla, ir jie tik ką pasipylė į gatvę. 
Petriukas suka į šalį ir nori dingti. Bet 
keli jį pažįsta ir rėkia:

— Kur bėgi, palauk ...
Ir jis bailiai sustoja, susigūžta ir lau

kia.
Vaikai prieina prie jo, ir vienas žu

vies balsu veplena, sudavęs Petriukui į 
nosį spriktą:

— Žiūrėk, tavo kelnės suplyšusios ...
Ir kitas:
— Ar tau valgyt neduoda, kad tu toks 

liesas?
Ir trečias:
— Jis panašus į Peiškaus arklį! Kau

lai ir skūra!
Ir ketvirtas:
— Fui, tu nei skaityti, nei rašyti ne

moki ! Tu mums ne draugas ...
Jie jį apstumdo ir klykaudami eina 

namo. Jie mokytų ir jiems galima ... 
viskas galima ...

Petriukas tekinas leidžiasi. Bijo dar 
ką nors sutikti. Visada jie iš jo juokiasi 
ir jį stumdo ... Jie mokyti... Bet ir jis 
nori mokytis. Kas kaltas, kad mama 
neturi pinigų knygoms nupirkti?... ir 
jis geresnių drabužių neturi?... Kai jis 
pats uždirbs, tada mokysis ir turės ge
resnius drabužius ... Mama sena, ir jai 
sunku kambariui ir maistui uždirbti. Vis
kas taip nežmoniškai brangu ...

Nejunta, kaip skruostu rieda ašara... 
Ir pro ašaras jis kartoja, kad jis moky- 
siąsis ir turėsiąs gražų drabužėlį... Tik 
reikia palaukti... Tik reikia kantrybės... 
Kuo mama kalta? ... kuo jis? ...

Staiga čia pat, patvoryje, tyliai, gai
liai sukniaukia ... Petriukas pakelia gal
vą, rankove šluosto akis ir dairosi... Pa
tvoryje tupi mažas kačiukas. Tupi ir 
kniaukia. Ir žiūri bailiomis ir geromis

r Viktoras Miliūnas

IK E L B A S
ĮJ © T V EINI DM A

(Skiriu broliui psktn. Ant. Seliokui).

akutėmis. Petriukas lenkiasi prie jo ir 
sako:

— Kac ... kac ... Nebijok manęs, ka
tyte ... Aš geras...

Jis paima kaučiuką į rankas ir su juo 
eina. Jis nesupranta, bet jaučia, kad ne
šasi kačiuką, kurio gyvenimas labai pa
našus į jo gyvenimą ... Ir jis ir kačiukas 
išalkę ... Ir jis ir kačiukas visų stumdo
mi... Ir jis ir kačiukas geri ir nori vi
siems gero ... Kačiukui jo rankose šilta, 
ir jis nekniaukia, o laižo jo šaltą ranką.

— Kaip tu kuteni, išdykėli! — Pet
riukas bara kačiuką ir ryja gniužulą aša
rų, nes jam pašėlusiai gaila šito nekalto 
gyvuliuko... Jam pasidaro aišku: kaip 
žmonės gali gailėtis gyvulėlio, jeigu jie 
žmogaus nesigaili. Tie berniukai, kuri- 
neseniai iš jo juokėsi ir jį stumdė, šitą 
kačiuką galėtų mirštamai užspardyti...

Ir pagaliau namuose. Įeina į kiemą 
ir daro duris. Mamos dar nėra. Jis 
eina prie namo kampo ir iš po akmens 
ima raktą.

Kambaryje šalta. Atrodo šalčiau, ne
gu lauke.

Jis padeda kačiuką ant lovos ir, pūs
damas rankas, eina ieškoti valgyti. Ran
da gabaliuką duonos ir mėsos. Paskui 
sėda šalia kačiuko, ir juodu abudu valgo. 
Ir vienas ir kitas alkani. Užtat gerai ir 
greitai valgosi. Bet mažasis draugas 
Petriuką aplenkia, ir jo mažutės akys 
godžiai palydi kiekvieną didžiojo draugo 
kąsnį... Vėliau Petriukas sako:

— Palauksim, mama daugiau parneš! 
Dabar tu gali prisnūsti...

Pats stoja, ima nuo spintelės veidro
dį ir eina prie lango. Ir stebi save. Ne
jau jis toks liesas? Kiemsargis irgi tvir
tina, kad jis esąs biauriai liesas ir, tur 
būt, sergąs. Liesas? ... ir sergąs? ... Gal
voja:

„Jei aš gaučiau iki valios privalgyti, 
nebūčiau toks liesas ... Mama tiek ne
uždirba skalbdama ir lopydama, kad mes 
galėtume visko pirktis ... Bet kai aš už
dirbsiu, tada visko pirksimės, ir aš ne
būsiu toks liesas”.

Jis drebančiais pirščiukais vedžioja po 
savo veidą ir mato, kaip iššokę jo skruos
tų kaulai, kaip įkritę akys ... Bet jis ne
serga ... Kiemsargis meluoja. Kiemsar
gis piktas ant žmonių. Nes kare jam 
nutraukė granata koją. O vienkojai visi 
pikti ant žmonių, kurie turi dvi kojas ... 
Jiems pavydu. Jei jie galėtų, visi turė
tų vieną gerą koją, o kitą medinę. —

Nusiraminęs jis deda veidrodį ant 
spintos ir eina prie kačiuko. Tas jau 
miega ir knarkia. Jam čia gera. Ne
smagu, mažyt, patvoryje gyventi. Sėda 

ant lovos krašto ir glosto miegančio ka
čiuko rainą nugarą.

Grįžta ir mama. Ji parsineša skalbi
nius ir pietų. Petriukas sako:

— Mama, valgyt noriu.
— Greitai, greitai, pakentėk trupu

čiuką, tuoj išvirsiu, — ramina mama, 
ima iš pastalės kaistuvą ir kaičia. Pas
kui dar priduria: — Reikėjo kur nors 
šakų pririnkti! Jau šalta...

— Po pietų, mamyte, — sako Petriu
kas ir eina prie jos, užkaitusios ir sku- 
tančios bulves. — Mamyte, kodėl aš toks 
liesas? Ar aš sergu? — klausia.

Motina paglosto jo šviesius plaukus 
ir tylomis sako:

— Bet tu būsi riebus, tik pakentėk 
truputį!

„Pakentėk truputį!” Mama amžinai 
kartoja tą „pakentėk truputį”. Matyt, 
mamos teisybė. Reikia pakentėti.

— O kada aš eisiu į mokyklą? Vai
kai iš manęs juokiasi. Sako, kad aš nei 
rašyti, nei skaityti nemoku ...

— Kai turėsim pinigų, galėsi eiti į 
mokyklą ...

— O kada turėsim?
Kačiukas užuodžia virdulio kvapą ir 

neiškentęs sukniaukia.
-- — Kas čia? — klausia mama.

— Katukas.
— Kur tu jį gavai?
—Patvoryje radau. Man gaila jo..... 

Jis toks mažytis ir sušalęs buvo ...
— Nešk laukan ir paleisk!
— Mama ...
— Nešk laukan ir paleisk!
— Mama, bet kur jis dings? Lauke 

šalta ... Tegu jis čia būna. Jis mažai 
suvalgo, mama, — priėjęs prie kačiuko, 
prašo Petriukas.

O katukas, tur būt, supranta, kad 
sprendžiamas jo likimas: jis glaudžiasi ir 
laižo Petriuko atšilusią ranką. Tik kai 
katinėlio gynėjo akyse pasirodo ašaros,, 
mama nusileidžia ir sako:

— Na, tegu lieka ... Peles išgaudys.
Petriukas nudžiunga ir sako maža

jam draugui:
— Girdi, peles turėsi išgaudyti! O! 

pas mus pelių daug yra, ir jos drąsios ... 
Pasisaugok!

Dabar mama sėdi prie lango ir ado 
kojines. Skalbia ir ado, o paskui gauna 
pinigų. Mama sulinkusi. Nes dienų die
nas ji prasėdi su adata ... Mamos akys 
greitai pavargsta, nes piktas šarmas jas 
negailestingai ėda. Mama dažnai skun
džiasi akimis ir sako, kad atsiradus ke
liems atliekamiems litams, ji eisianti pas 
akių daktarą. Bet jų vis neatsiranda. O 
jam mamos gaila ... Mama turi čia sė
dėti ir skalbti ar siūti. Ji negali, kaip 
kiti žmonės, eiti pasivaikščioti.

Kai kačiukas vėl knarkia, Petriukas 
klausia:

— Mama, ar greitai bus pietūs?
— Pakentėk truputį! — atsako.
Jis nesupranta kol kas, kad visas gy

venimas tėra: pakentėk truputį. Nesu
pranta ir salto:
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— Bet, mama, aš valgyt noriu.
— Tuoj, tuoj ...
Ji stoja, deda adomą kojinę palan

gėje ir eina žiūrėti — bene išvirę. Eina 
ji sulinkusi, kaip sėdėjo. Jai sunku po 
siuvimo išsitiesti, nes išsitiesus pasidaro 
silpna: akis užvelka kažkokia deganti 
pilkuma, išpila prakaitas ir sunku su
gauti orą.

Tik po valandėlės Petriukas gauna 
valgyti. Bet jis nespėja praryti kelis 
kąsnius, kai nepasibeldusi įeina šitų na
mų savininkė. Ji gražiai apsirengusi ir 
ji nesulinkusi. Ji turi du vaikus, ir jie 
eina į mokyklą, ir juokiasi iš Petriuko. 
Savininkė įeina ir kimiu balsu prabyla:

— Turit pinigų už nuomą? Man rei
kia. Jau už du mėnesius. Keturiasde
šimt litų prašau.

Mama stoja nuo stalo ir tyli. Tik 
jos rankoj šaukštas dreba.

— Laukiu! — sako įsiveržėlė.
— Dabar aš neturiu, bet šios savai

tės pabaigoj galėsiu duoti, — vos girdėti 
mamos balsas.

— Savaitės pabaigoj ? Bet man dabar 
reikia!

— Dabar neturiu ...
— Atsiras, kas turi! Ligi savaitės pa

baigos nebus pinigų, — išlėksite, kaip 
Dievą myliu, išlėksite! — piktai sušunka 
ponia, trenkia durimis ir išeina.

Kačiukas sukniaukia. Pabudo. Ir 
vėžlioja prie stalo. Petriukas nevalgo. 
O mama vis dar stovi. Ir šaukštas dre
ba.

— Mama, valgykim! — paskui pra
byla Petriukas.

Bet mama daugiau nevalgo. Ji eina, 
ima adinį ir taip įtemptai stveriasi adyti, 
lyg ketintų per tas keturias dienas už
dirbti keturias dešimtis litų.

Petriukas deda šaukštą ir prie moti
nos ... Jis prisiglaudžia ir supranta, kad 
jai sunku. Ta bjaurioji šeimininkė už ši
tą dėžę turėtų gauti penkis litus, o ne 
dvidešimtį. Bet jos namai, ir ji lupa, 
kaip pasamdyta. Ką daryti? Ji pikta ir 
gali išmesti... Kur tada dingti ? ... Da
bar ruduo ir šalta ...

— Mama, eik valgyti, — prašo Pet
riukas.

— Valgyk pats, aš nenoriu ... Eik, 
eik ... Atauš ...

Petriukas valgo, o kąsniai, lyg būtii 
smėliuoti, gerklėje kliūva ... Tik kačiu
kas vis dar ėdrus.

Kada pavalgo, jis eina ant lovos. Bet 
miego nenori.

Pro langą žiūri saulė. Dabar lauke, 
tur būt, labai šilta.

— Mama, galiu eit lauk? — klausia.
— Kur? Gali. Paimk tą ryšulėlį ir 

nunešk Noreikams, į krautuvę.* Greit 
pareik ... Jei netingi, surask kokią šaką...

Petriukas ima ryšulėlį, atsisveikina su 
naujuoju draugu ir išeina.

Kačiukas pribėga prie durų, bet jis 
per daug silpnas jas išversti. Užtat lie
ka namie laukti. Nors būtų buvę gera 
pasivaikščioti tokiame saulėtame ore ...

2.
Niekas taip greitai nebėga, kaip lai

kas. Sriauniausia upė jo nepralenkia, 
greičiausias paukštis jo nepralekia. Die
na lenkia dieną, lyg atkaklūs bėgikai.

VjbzjLįos piaktį...
Merkias mėlynas žiedas pavėsy, 
Temsta keturios sienos pagulusios — 
Kur šią gūdžiųjų naktį nuvest 
Mane, mylimas, geras Dievuliau?

Vesk, Dievuliau, į pievas žaliąsias, 
Vesk j gimtąjį sodžių — prie Nemuno: 
Ten surasiu, ko niekur nerasiu, 
Pasakyt ,,amžinatilsį... amen ...”

Tu galūkaimėj dešimtys metų, 
Tavo rankos, Dievuliau, nugrubusios; 
Pasakyk, dėl ko niekas nematė 
Tavęs aksominiuose rūbuos.

Tu nuo kryžiaus sunykęs ir šaltas 
Vakar laiminai šienpiovį pievose, — 
Nenuvesk ir manęs į asfaltus,

• Mano geras galulaukės Dieve.

Vesk, Dievuliau, į gimtąjį kelią, 
Vesk pas brolį, ant žagrės parimusį — 
Su Tavim kursini Lietuvą žalią 
Užmirštuose Tėvynės arimuos.

Vesk, Dievuliau, į pievas žaliąsias — 
Jau nupuikę ir jų nebežinome;
Mes užmiršom seklyčią ir sesę, 
Kaimo sesę prie mėlyno lino ...

ALGIS GRIŠKEVIČIUS.

Sniegti, žaliuoja pavasaris ir jau baigiasi 
vasara ...

Petriukas baigia vienuoliktuosius me
tus. O per tuos metus daug kas atsiti
ko. Katinėlis išaugo, išgaudė peles ir pri
prato prie Rainiuko vardo. Jis pats, 
nors į mokyklą dar neina, bet raides jau 
šiaip taip pažįsta. Mama išmokė. Tiesa, 
darbo dar vis negavo, ir mamai su aki
mis dar pablogėjo. Per visus metus ne
atsirado nė vieno atliekamo lito!

Ima lynoti. Greitai liausis. Debe
sys visai mažas. Petriukas grūda savo 
drabužius į krūmą, apkloja žolėmis ir bė
ga į Nemuną. Vanduo dar šiltas. Ir jie 
keli drąsesni maudosi.

Lietaus lašai sunkūs ir, lyg vityčios, 
sminga į vandenį. Čaižo nugaras. Bren
da tol, kol iš vandens tik galvos kyšo ... 
Dabar jie nebijo lietaus. Tegu plaka 
vandenį.

Petriukas staiga krūpteli. Girdi 
riksmą. Pasuka galvą ir mato, kaip sro
vė pagriebia Norkūnų Jonuką ir prade
da tempti. Tas rėkia ir nutyla. Van
duo užpila jo galvą ... Paskui jis vėl pa
viršiuje ...

Petriukas vieną akimirką delsia. Ar 
jis galvoja? Ne. Kažkas bėga per galvą, 
tik ne mintys. Ir paskui jis krūpteli, 
dingteli jam, kad reikia gelbėti, ir meta
si į srovę. Baisiai stengiasi, ir greit prie 
skęstančio... Jis nutveria Jonuką už 
rankos ir mėgina vilkti... Ir atsitinka 
kažkas baisaus. Skęstantysis, pajutęs pa
galbą, įsitveria į gelbėtoją ir neleidžia 
plaukti. O srovė negailestingai neša, ir 
iš lėto senka jėgos, ir ima abu juos murk
dyti ...

„Žuvom”, lyg baisūs varpai suskam
bo Petriuko galvoje. „Ko jis nepaleidžia?”

Ima mušti Jonuką, kone draskyti, 
kad tik tas jį paleistų, ir jis galėtų plauk
ti...

Paskui jį ima traukti... Vanduo už
pila ... Dar girdi ausyse dūzgiančius 
kažkokius varpus... Ir paskui viskas 
dingsta ... išdyla ...

Tą pačią akimirką nuo kranto pusiau 
nusirengęs jaunikaitis šoka į pagalbą. O 
krante skęstančiųjų draugai rėkia, lyg 
mušami...

Minutė ... dvi minutės ... Dar kartą 
vandens paviršiuje pasirodo vaikų gal
vos ...

Ir kada jos eina dugnan amžino mie
go, jaunikaičio ranka sučiumpa susika
binusią porą ... Sunkiai juos paima ir 
pasroviui plaukia į krantą. Krante vai
kai traukiasi drabužius ir bėga paskui. 
Keletas baugių minučių, kovos su srove, 
ir gelbėtojas su apalpusiais vaikais išlipa 
į krantą.

Liaujasi liję. Debesys danguje su
tirpsta, lyg ledo gabaliukas užkaistame 
vandenyje. Saulė įninka kaitinti. Čia 
pat jau ir išgelbėtųjų draugai. Čia pat 
ir kareivis, matęs gelbėjimą ... Jis pade
da skenduolius gaivinti...

Gelbėtojas vikriai dirba, ir Petriukas 
greitai ima atsigauti ... Jis girdi vėl tuos 
pačius šiurpiai dūzgiančius varpus ... 
Krūtinę kažkas sunkiai užgulę, kad sun
ku kvėpuoti. Bet paskui jis praplėšia 
sulipusias akis ir mato besišypsantį ma
lonų veidą.

— Tu drąsus berniukas! — girdi.
Nieko neatsako, nes baisiai silpna, ir 

jį visą degina kažkoks karštis.
Tuo pat metu atgaivina ir Norkū- 

niuką.
Tik po valandėlės abudu skenduoliai 

įstengia atsistoti. Draugai veda Jonuką 
namo, o gelbėtojas klausia Petriuko:

— Kur tu gyveni?
Kranto gatvėj ...

(B. d.).

Metai nesvarbu
(Atkelta iš 459 psl.).

Giuseppe Verdi, italų kompozitorius 
turėjo 71 metus, kai sukūrė „Otelo”, vi
sose pasaulio scenose dažnai statomų 
veikalą.

Tintoretto, Venecijos dailininkas, ke
letą garsiausių savo veikalų nupiešė, baig
damas 72 metus, o senis generolas Blū- 
cheris turėjo 73 metus, kai išvedė Prū
sijos kariuomenę į Waterloo pergalę.

Didelę rolę suvaidinęs pasaulio istori
jos lapuose anglų premjeras (ministras 
pirmininkas) prieš karą Gladstonas buvo 
S3 metų, kai gavo tą vietą.

Tiek pat metų buvo gyvenęs ir Alfre
das Tennysonas, kai rašė didesniąją savo 
lyrikos dalį.

Rekordą turi, tur būt, Ticijanas, di
dysis dailininkas, kuris turėdamas 98 me
tus, nupiešė pagarsėjusį paveikslą, pava
dintą „Lepanto mūšis”.

Na, taigi koks amžius geriausiai tin
ka dideliems darbams?

Maždaug nuo penkiolikos iki devy
niasdešimt aštuonerių metų!

Savo tikslą ir norus visada atsieksi. 
tik nenusimink, nenustok kantrybės, ne
bijok darbo ir įprask kiekvieną pradėtą 
dalyką išvesti iki galo!

Žemės Sliekas.
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4 Stovykla lobių saloje ♦
(Pradžia Sk. A. 14—15 nr.).

ROBINZONAI.
Kaip tikri skautai, Lobių salos stovyklautojai, laisvu laiku 

dirbo įvairius reikalingus daiktus ir ruošėsi laužams. Viktoras 
pareiškė, kad tikriems Robinzonams netinka dėvėti batų ir pa
sisiūlė padirbti sau ir draugams batus iš triušių kailių.

Išdžiovinęs ir ištempęs sveikus kailiukus, Viktoras pirmiau
sia iškirpo batų padus, o paskui viršutiniąsias jų dalis — auliu
kus. Auliukams su padais susiūti jis vartojo siaurus rėželius, 
padarytus iš kailių liekanų. Žinoma, reikėjo peilio yla išdurti 
atitinkamas skyles paduose ir auliukuose. Batai buvo šilti ir 
patogūs, nes kailių plaukai šildė iš vidaus.

— Viktoras mums parodė gerą pavyzdį, — pasakė Varna, 
sėdėdamas su draugais aplink laužą. — Gyvendami šioje salo
je, turime verstis taip pat, kaip senovės pionieriai. Jie nega
lėdavo nusipirkti batų krautuvėje. Jie negalėdavo užsisakyti 
drabužių pas siuvėją. Todėl jie buvo geri medžiotojai, pėdse
kiai, batsiuviai, siuvėjai ir virėjai.

— Įdomus buvo jų gyvenimas, — įterpė Vytas.
— Be galo įdomus, — sutiko Kazys. — Kažkada skaičiau 

apie tai, kad per daug didelė civiliziacija išlepino žmones. Jiems 
nebereikia medžioti ir lavinti jausmų. Lordas Baden-Powellis 
tikrai gudriai sugalvojo, įkūręs skautybę berniukams. Matote, 
broliai, lavindami savo jausmus, lavinate sugebėjimą stebėti, 
nepareiti nuo kitų ir mokėti kitiems padėti.

— Kalbi, Varna, — pastebėjo Viktoras, — tartum esi pra
rijęs žodyną.

Visi susijuokė.
— Gal būt, — nusikvatojo ir Kazys, — bet galite pateisinti 

viską mano meile skautybei ir jos kūrėjui. Nebūdami skautais, 
neturėtume progos čia gyventi. Skautybė mums grąžino, ką 
civilizacija atėmė. Žinoma, neprasminga būtų daryti, ką pro
tėviai dare, bet vis dėlto įdomu patirti, ką jie jautė. Mat, žmo
gus yra medžiotojas iš prigimties. Jam niekad nebuvo skirta 
gyventi tarp keturių sienų. Jis turėjo pats savimi rūpintis ir 
rungtis su gamta. Šioje saloje turime pamiršti civilizaciją ir 
įrodyti, kad galime puikiai verstis vieni.

— Tebūnie taip, — užbaigė Jonas.
Skautai ilgai tylėjo. Nedažnai skiltininkas taip daug ir 

rimtai kalbėjo, ir skautai susimąstė. Pagaliau Petras pasakė:
. — Tavo tiesa, Varna: tikras skautas turi visuomet rasti 

išeitį. Jis neatsisėda ir nešaukia: „Gelbėkit, gelbėkit!“, jei gali 
pats šiaip taip išsigelbėti. To skautybės kūrėjas ir tikisi iš mūsų.

Po šio laužo skautai, kaip susitarę, varžėsi, kas padarys ge
resnį ir įdomesnį daiktą.

Tada įvyko savotiškas dalykas: Kazio drabužiai žuvo pa
slaptingose aplinkybėse. Maudydamasis ežere, jis paliko juos 
krante ir grįžęs jų neberado. Galvodamas, kad draugai padarė 
šią išdaigą, jis apklausinėjo visus, bet jie netik prisipažino jų 
nepaėmę, bet padėjo jam ieškoti.

— Vadinasi, mano uniforma žuvo, — konstatavo Kazys, — 
nors mes, tariamai, ir vieni saloje.

— Bet kam tavo drabužiai reikalingi? — nustebo Vytas.
— Paklausk manęs kitko, — suurzgė Kazys, kuris ne be 

reikalo pyko.
Vytas nusikvatojo.
— Ar šiaip ar taip, — pasakė jis, — tu gražiai atrodai savo 

gimimo dienos drabužiuose.
Kazio nuotaika ėmė taisytis.
— Gerai, draugai, — pasakė jis, — nors ir nežinau, kas 

kaltas mano nelaimėje, nesisieloju. Nežūsiu ir be savo uni
formos.

Už valandėlės skautai pamatė savo draugą, išnykstantį 
miškelyje...

— Gavo saulės smūgį. Vargšas! — atsiduso Vytas.
'— Nieko panašaus, — atsakė Jonas. — Jei Varna nebūtų 

suradęs išeities, jis nebūtų pabėgęs. Atmenate, ką jis vakar sa
kė apie skautus, turinčius verstis savo jėgomis? Jis mums pa
rodys, kaip tai daroma.

Atėjo pietų laikas, praėjo dar kelios valandos, o Kazio vis 
nebuvo. Draugai ėmė nerimauti.

— Ar negeriau būtų eiti jo ieškoti? — pasiūlė Jonas. — 
Jis norėjo ką nors iškrėsti, bet per ilgai tenka jo laukti.

— Kas jam galėtų atsitikti? — paklausė Viktoras.
Jono veidas buvo rimtas.
— Niekas iš mūsų jo drabužių nepaėmė, — pasakė jis. — 

Vadinasi, jie paimti svetimo žmogaus. Gal, norėta jam pasta
tyti pinkles arba šiaip jį įvelti į bėdą.

— Atsiminiau tą mūsų svetį, — pasakė Kostas, — Kazys 
jau tada sakė, kad jį dar nekartą matysime arba pastebėsime jo 
darbus. Manau, kad jis pavogė Varnos drabužius.

— Tavo mintis teisinga, — pagyrė Jonas, — ir aš galvoju, 
kad jis čia prikišo savo pirštus. Bet jokiu būdu nesuprantu, ko 
jam reikia iš mūsų.

— Šiuo akimirksniu labiausiai jaučiama, kad neturime savo 
vado, — pastebėjo Viktoras. — Jis geras seklys ir jau būtų 
viską apgalvojęs.

Šitaip tardamiesi, skautai laukė Kazio grįžtant, bet veltui. 
Pradėjo temti, bet jo dar vis nebuvo. Keli skautai išieškojo 
salą, bet Kazys žuvo, kaip ir jo drabužiai.

Susirinkę aplink laužą, skautai nusiminę nežinojo nei ką 
daryti, nei ką kalbėti. Bet, sušilus prie ugnies, jų nuotaika kiek 
ėmė taisytis.

Atėjo Jono eilė sekti pasaką, ir jis pasirinko įvairius pa
slapties spėliojimus. Staiga, nutilęs, jis pašoko ir sušuko:

— Ar girdėjote, broliai?
— Ką? — suriko Vytas išsigandęs.
— Kažkas dainuoja, — pasakė Jonas. — Ar nepažįstate 

balso? Tai Kazys, mūsų Varna! Valio!
Berniukai pakilo, kad džiaugsmingai pasveikintų savo grįž

tantį vadą.
— Kaip jis gali taip linksmai dainuoti? — nustebo Petras. 

— Jis turėtų žinoti, kad esame susirūpinę.
— Tur būt, rado savo drabužius, — pastebėjo Jonas.
Balsas vis labiau ir labiau artinosi. Jis skambėjo smagiai 

vakaro tyloje. Ir tada pasirodė pats Kazys už medžių. Bet jo 
draugai net pašoko: ant jo galvos buvo kailio kepurė, papuošta 
didele plunksna. Nuo pečių iki kelių jo kūną dengė kailis, iš 
po kurio kyšojo savotiškiausios pasaulyje kelnės. Pradžioje 
skautams atrodė, kad tai krepšiai, bet Kaziui greitai besiartinant 
prie laužo, jie pamatė, kad jos buvo pintos iš žievių rėželių. 
Sandaliai, taip pat iš medžių žievės, puošė jo kojas. Tai buvo 
kostiumas, atkurtas pagal senovės paveikslą!

— Kaip aš jums 
patinku? — paklausė 
Kazys, šypsodamasis. 
— Aš žinojau, kad 
nustebsite. Bet jie gra
žūs, tiesa?

Visi vienu balsu 
pritarė.

— Kur juos ga
vai? — paklausė Jonas.

Kazys nusikva
tojo.

— Motinos gam
tos garderoboj, — at
sakė jis. — Papasako
siu jums už valandė
lės, tik duokite man 
valgyti, nes mirštu 
badu.

Vakarienė buvo 
skubiai atnešta, ir Ka
zys, gardžiuodamasis 
ja, papasakojo, turėjęs 
triušių kailių slėptu
vėje.
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Rašo iš Kenijos

QjOh.d.a.5 SL iįct.d£M. - tyoftMtS
Panga — naudingas daiktas

Žiūrint į vardą „Panga“, tu, ži
noma, pasakysi pats sau: „Kokia 
čia yra gyvulių rūšis, kurią šefas 
aprašo? Aš girdėjau iš Bango ir 
milžino pango, bet aš stebiuosi, į 
ką panaši yra panga.

Gerai, — Panga nėra joks gy
vulys; tai yra tam tikrų didelių 
peilių rūšis.

Kiekvienas vietinis gyventojas 
čia nešiojasi pangą, bet ne žmog
žudystei, ne apsigynimui, ne mais
tui atsipiauti ir ne pieštukui aš
trinti (Yra viena priežastis, kad 
jis nevartoja pieštuko).

Ne, jo peilis piauna viską, išsky
rus anuos dalykus. Jei jis nori 
nuplauti medį, jis sako: „Kur yra 
mano panga?“ Jei jis nori iškasti 
duobę, kad įsodintų medį, jis sa
ko: „Kur yra mano panga?“

Kada jis nori išdrožti iš medžio 
lėlę, ar ornamentus lazdai, ar su 

juo krapštyti dantis, jis vartoja 
savo pangą tam darbui.

Kada jis nuplauna savo javus, 
jis tai atlieka savo panga. Jis pa
sitiki ja kiekviename darbe. Ne
tekti pangos yra tas pats, kas ir 
mirti.

Gerai, sakau, kad panga yra pa
naši į gerą berniuką, skautą. Ge
ras skautas, atsimink, ne vien tik 
geras berniukas.

Panga naudinga įvairiuose atve
juose, o skautas taip pat.

Ar, kaip skautas, esi taip pat 
stiprus, aštrus, platus, teisingas ir 
patikimas ? Ar gali tu, kaip panga, 
pasukti savo ranką beveik kiek
vienam darbui, kada reikalauja
ma?

Jei taip, tu esi skautas, mano 
sūnau!

Iš anglų kalbos vertė
K. Kajackaitė.

Panga yra Medis bijo pangos.
50 cm ilgio.

SKAUČIŲ IR SKAUTŲ LAIKRAŠTIS
— SKAUTŲ AIDAS —

TUOJ JĮ UŽSISAKYK 1940 METAMS.

— Daug vargau, kol juos susiuvau, — pasakojo Kazys. — 
Mat, turėjau pasidaryti siūlų iš tų pačių kailiukų. Adatą pasi
dariau medinę. Mano kelnės iš žievės. Viršutinė, kieta, žievė 
netinka pinti, todėl paėmiau vidujinę. Nelengva nulupti ilgų 
rėželių. Rezultatai neblogi, tiesa, mielieji broliai?

— Neblogi! — pasipiktino Jonas. — Atrodai kaip tikras 
Robinzonas, tik tavo veidas per daug švarus. Robinzonas tu
rėjo šiokią tokią barzdelę.

— Esu per jaunas, kad mano veide kas nors augtų, — nu
sijuokė Kazys. — Bet dabar, mano mielieji, prisipažinkite, kas 
paslėpėte mano drabužius.

Bet niekas neprisipažino, ir Kazys rimtai susimąstė.

VIENUOLIŲ KOPLYČIA.
Skautai neblogai mito. Valčiai grįžus, Petras kasdien žu

vavo, ir jam vis geriau sekėsi. Triušiena taip pat buvo mėgia
mas valgis, ir rūkštelių sriuba ir uogų desertas paįvairindavo 
sąrašą. Po vieną kitą jau pradėjo dygti grybai, ir skautai juos 
kepdavo ant žarijų ir gardžiuodavosi.

Diena po Kazio grįžimo buvo graži, saulėta. Pasivaikščio
jęs paežerėje, skiltininkas pranešė, kad galima būtų valtimi nu
siirti prie uolos.

— Kol sutaisysime plaustą, praeis per daug laiko, — pa
sakė jis. — Gaila praleisti tokią gražią dieną.

Jonui šis planas patiko, ir kiti skautai jam taip pat pri
tarė. Buvo atneštos žvakės iš sandėlių ir Kazys pasirūpino, kad 
būtų taip pat parūpinti degtukai.

Iki pasisukimo buvo lengva plaukti, bet po to skautai vėl 
atsidūrė tarp povandeninių ir kyšančių iš vandens akmenų.

— Neplaukime per arti kranto, — patarė Jonas, — ten 
pavojus apvirsti didesnis.

Kazys mielai paklausė draugo. Atsargiai skindami sau ke
lią, berniukai priplaukė įėjimą į uolą, prieš kurią buvo didoka 
platforma.

— Ar matai, Varna, kur puikiausiai galėsime sustoti? — 
nusidžiaugė Jonas. — Bet kur pririšime savo valtį.

— Ar matai, antai, geležinį žiedą? — sušuko Kazys. — 
Čia tikrai žmonių atplaukiama, nes virvės nutrintas žiedo šonas 
iš tolo blizga.

Kazys iššoko iš valties ir pririšo ją. Nusilenkdamas gerai 
apžiūrėjo geležinį žiedą, įcementuotą žemėje. Paskui su draugu 
priėjo prie uolos angos. Jos gilumoje buvo didelės ąžuolinės 
geležimi apkaustytos durys.

Berniukai nusivylę pažiūrėjo į vienas antrą.
— Viskas nueina niekais, — pasakė Jonas. — Reikėtų di

namito šioms durims atidaryti.
— Dar nemėginome, — atsakė Kazys, stengdamasis pa

drąsinti draugą. — Gal žmogus viduje mus įleis.
— Gal, pabelsti? — nusišypsojo Jonas.
— Kam? — atsakė Kazys. — Ši sala priklauso dėdei Juo

zui, ir jis mums leido joje šeimininkauti. Pamėginkime savo 
laimę.

Rankena pasidavė berniuko jėgai, ir durys, net negirgždė
damos, plačiai atsivėrė. Vadinasi, kažkas lankydavo tą vietą!

Už durų buvo visiškai tamsu.
Berniukai išsiėmė žvakes iš duonmaišio ir uždegė jas.
Jie atsidūrė platokame koridoriuje, iškastame kalne. Kori

doriaus sienos buvo sustiprintos akmenimis, ir akmeninės jo 
grindys buvo tdkios švarios, tartum ką tik iššluotos. Atsargiai 
eidami pirmyn, berniukai dažnai sustodavo ir klausydavosi pa
šalinių garsų, norėdami sužinoti, ar be jų dar kas nors buvo 
uoloje. Bet visur viešpatavo tyla.

Pagaliau koridorius pasibaigė, ir berniukai įėjo į didoką 
kambarį, kuriame jie žvakių šviesoje pamatė aukštas kolonas.

— Tai vienuolių koplyčia, — sušnibždėjo Kazys, prisimi
nęs Jono Vaškio pasakojimus.

Jonas linktelėjo ir pirštu parodė į duris kairėje. Kazys 
tyliai priėjo prie jų ir vienu judesiu paspaudė rankeną. Jis 
tyčia stengėsi atidaryti duris ko plačiausiai, kad galėtų matyti 
visą kambarį už jų. Tik tada jis ir jo draugas įėjo. Šis kam
barys buvo mažesnis už pirmąjį, ir jame stovėjo ąžuolinis stalas 
ir dvi kėdės. Priešais duris buvo nedidelis langas, pro kurį 
švietė mėlynas dangus.

Baldai buvo nepaprastai švarūs. Kazys perbraukė pirštu 
per stalą, bet ant jo nebuvo nė dulkelės.

— Keista, — sumurmėjo jis, — šis kambarys dažnai nau
dojamas.

— Aišku, — atsakė Jonas. — Kažin,' kiek čia kambarių 
iš viso?

Kazys išsižiojo, norėdamas atsakyti, bet staiga kažkas su
girgždėjo. Berniukai apsisuko: durys, kurias jie paliko atdaras, 
buvo uždarytos.

— Skersvėjis jas uždarė, — pasakė Kazys. Jonas pribėgo 
ir paspaudė rankeną, bet durys nepasidavė.

— Negaliu atidaryti, — sušuko jis. — Padėk man.
Jie įsirėmė pečiais ir stūmė visomis jėgomis, bet veltui, nes 

durys buvo užrakintos.
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VEIKĖJAI:
Skiltininkė JONĖ.

Paskiltininkė JULĖ.
Skautės: ONUTĖ, 

MARYTĖ, 
VIKTĖ, 
GENUTĖ, 
ELENUTĖ.

Visos — mokyklinio amžiaus mergaitės. 
*

Draugovės buklas. Kampe įvairiaspalviais 
popieriais ir kaspinais apkrautas stalas, 
ant sienos — lenta. Skilties užsiėmimas.

I SCENA.
JONĖ (baigia aiškinti apie pirmąją 

pagalbą). Vadinas, jei apalpusio veidas 
išbąlęs, paguldykit jį taip, kad galva bū
tų žemyn nuleista. Neužmirškit — jei iš
bąlęs! (Tyli valandėlę, paskui prieina prie 
lentos). Beje, jei kuri įsitaisysite kišeninę 
vaistinėlę...

MARYTĖ. Kad, tur būt, brangiai 
kaštuoja...

JONĖ. Nebrangiai, visai nebrangiai, 
pora litų, juk keletos pačių reikalingiau
sių vaistų užtenka. O pasitarnaut, padėt 
— ją turėdami, daug kam galėsit. Tai 
kartoju: jei kuri taisysitės kišeninę vais
tinėlę, nusipirkit ir amoniako (rašo ant 
lentos — „Liguor ammonii caustici 5,0”). 
Apalpusiam duoti pauostyti. Tik saugo
kitės, kad neįtikštų į akį. (Nusišluosto 
rankas). Tai... Šiam kartui iš pirmosios 
pagalbos tiek ir užteks. Dabar...

JULĖ. Dar reiktų pasiskirstyti įsta
tus. Rodos, per sekantį užsiėmimą keti
nom apie juos pradėti plačiau kalbėti.

JONĖ. Aa, gerai, kad priminei! Na, 
sesės, kuri kitam kartui papasakosite pir
mąjį įstatą?

VIKTĖ ir GENUTĖ (abi kartu). Aš!
JONĖ. Tik ne abi. Viktė parašysi. O 

dar neužmiršai?
VIKTĖ. „Skautė tiesi ir laikosi savo 

žodžio”.
JONĖ. Genutė gi mums plačiau pa

pasakosi apie antrąjį.
GENUTĖ. Rodos, „Skautė ištikima 

Dievui ir Tėvynei”. Taip? (Užsirašo).
ELENUTĖ (atsistoja, rąžo rankas). 

Dabar tai, tur būt, pažaisim?
VIKTĖ. Sese skiltininkė, mane pa- 

leiskit namo, žadėjau kiek anksčiau grįžti.
JONĖ. Drožk. O žaisti, Elenut, šian

dien nėra laiko... (Viktė išeina).
II SCENA.

JULĖ. Kalėdų eglutei grandinėles 
dirbsim?

ELENUTĖ. Iki Kalėdų juk dar pora 
mėnesių! Šiandien tik spalio vienuolikta.

f
 VACIUS BORTKEVIČIUS

L KALĖDOS 
scenos vaizdelis.

JONĖ. O ar tada bus laikas ruoštis, 
kai tik pora dienų beliks? (Atneša popie
rius ir žirkles). Žiū, mergaitės, judvi 
piaustykit, o mes lipinsime. Klijų, rodos, 
yra. f Visos susėda, dirba).

GENUTĖ. Kaip manote, mergaitės, 
o kad taip po porą centų sumesti, rink
liavą dar padaryti per vakarėlį, ir — ne
turtingus vaikus ir naudingu kuo nors, ne 
tik saldainiais, apdovanoti?

MARYTĖ. Naudingu! Ir ką tu nau
dingo padovanosi?

JULĖ. O, tikrai gerai sakai, Genute! 
Ką naudingo? Gi nertinuką kokį, palai
dinuką. Ir pačios galim nunerti!

JONĖ. Bravo, mergaitės! Matysite, 
gali mums pavykti. Berniukai, rodos, dir
ba paukščiams lesyklą, be to, nutarė Kū
čių vakarą savo mamoms pažadėti — jas 
nuo Kalėdų iki pat Velykų malkomis ir 
vandeniu aprūpinti.

MARYTĖ. Kažin ar tesės!
JULĖ. O kodėl jiems netesėti? Kad 

tik mes tesėtumėm!
JONĖ. Sekančią sueigą nutarsim •— 

kuo mes per Kalėdas vaikučius apdova
noti galėtume. Tesėsim ir mes. (Kurį lai
ką visos dirba tylėdamos).

MARYTĖ. O, gerai, kad kariuomenė 
užėmė mokyklos patalpas — šiaip užsi
ėmimus iš pat ryto, ne po pamokų, tik 
per atostogas galėdavome daryti.

JULĖ. Rado gerumą! Užsiėmimams 
laiko visados, jei tik norėsim, rasim!

ELENUTĖ. O aš... O, tiesa! Sese 
skiltininkė, skiltininkė!

JONĖ. Na!
ELENUTĖ. Naują skautę turėsim! 

Vilnietę!
MARYTĖ. Ar galva tau apsisuko? 

Vilnietę ?
ELENUTĖ. Vilnietę, tikrą vilnietę, 

iš pat Vilniaus! Prieš pat rusams Vil
nių užimant spėjo su tėvais pabėgti. Da
bar nori į skautes įsirašyti: tėvai mūsų 
miestelyje apsigyveno.

JONĖ. Iš internuotų?
ELENUTĖ. Ne, jie jau anksčiau ke

tino Lietuvon važiuoti, ir pasu jau buvo 
pasirūpinę. Tai dabar... nu, žodžiu...

JONĖ. Atvesk. Susipažinsim, gal ir 
iš tikrųjų skiltis padidės.

JULĖ. Brr... Net šaltis nupurto, kai 
pagalvoju, kokios Vilniaus vaikams bus 
šįmet Kalėdos. Kraštas nuvargintas, o 
dabar po karo... Girdėjau šiltinė siaučia...

GENUTĖ. Jiems tai jau vargšams... 
Sako, ir duonos jau trūksta.

JULĖ. Mat, vis vien svetimų j ų val
džia, ne prie tėvynės.

JONĖ. Ko jūs, mergaitės, pirm laiko 
verkšlenat. Juk dabar derybos su rusais, 
— ką žinot, o kad taip ima ir atiduoda 
mums Vilnių!

MARYTĖ. Ims taip ir atiduos! Vi
sos valstybės tik prisiplėšti kuo daugiau 
stengiasi, o čia — geradėjai, mat, atsiras!

JULĖ. Aš irgi netikiu... Jau tiek sva
jojau, tiek svajojau... kol dar lenkų val
džioje buvo, tai vis dar, o dabar... (visos 
kurį laiką tyli).

ELENUTĖ. O kaip manote, kad tarp 
tų baltų ir raudonų — po mėlyną vieną 
grandinėlę įterpti?

(Triukšmingai atsidaro durys, įbėga 
uždususi Viktė).

III SCENA.
VIKTĖ. Mergaitės, mergaitės!
JONĖ. Na, tau dabar kas?
ELENUTĖ. Ar pašėlai?
VIKTĖ (trenkia į grindis kepuraitę). 

Jūs dar nieko nežinot?! Vilnius... Vilnius 
mūsų!

f Visos spokso į ją).
JONĖ. Tu, Viktutė...
VIKTĖ (pribėga, apsikabina Jonę). 

Mūsų, mūsų, mūsų! Rusai mums atida
vė! Per radiją iš pat ryto pranešė! Ot. 
ot, ot, ot! Visur šventė, įstaigos uždary
tos, vėliavos...

JULĖ. Mergaitės... (čiumpa paltą). 
Bėgsiu pažiūrėt!

JONĖ. Palauk... Mes...
ELENUTĖ (pribėga prie lango). Tik

rai — visur vėliavos! (Pradeda šokinėt). 
Valio!

VISOS. (Viena kitą apsikabina, kai 
kurios verkia, drauge juokiasi). Valio! 
Valio! Valio!

ELENUTĖ. Bėgam, bėkim! Pasi
klausysim, ką per radiją šneka!

JONĖ. Palaukit! Eikit čia! Sustokim 
ratu, sesės! Taip! Sesės! („Ei, pasauli!” 
užtraukia).

VISOS (pritaria).
Ei, pasauli...

(Baigusios dainuoti vėl šaukia valio!).
JONĖ. O dabar tai tikrai bėkim!

Buklą...
ELENUTĖ. Buklą aptvarkysim kitą 

kartą!
VIKTĖ. Kitą, kitą! (Apsikabina Sie

nutę, sukasi aplink). Mūsų, mūsų, mū
sų ! Vilnius mūsų!

JONĖ (šypsosi). Gerai, gerai! Kitą 
kartą. Bet — dar minučiukę, sesės. Pasi
žadėkim — dabar tuoj pat pasižadėkim, 
tai tikrai tesėsim, — kad Kalėdų eglutę, 
kuriai ruoštis jau pradėjom, suruošim 
Vilniaus vaikų naudai!

JULĖ. Jie dabar...
JONĖ. Pasižadėkim, kad tikrai su

gebėsiu! nusiųsti jiems bent truputį Ka
lėdų Senelio dovanų. Sesės!..

VISOS. Valio! Valio!
Uždanga.
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Skyrių tvarko —

SKAUTfiS įstatai
IV. SKAUTĖ DRAUGĖ ARTIMUI IR SESUO KITAI SKAUTEI.

Birutė jau daug kartų pastebėjo, koks skirtumas tarp tuš
čių žodžių ir realaus darbo. Jai net būdavo nesmagu girdėti ir 
matyti, kad kelios klasės draugės kitaip elgdavosi akyse kaip 
už akių. Toks elgesys jai atrodė žemas, ypač dabar, kada ji 
įstojo į skautes. Kažkur ji skaitė, kad kiekvienas žmogus ver
tas pažinti ir suprasti, nes kiekvienas turi gerų ypatybių. Tuo 
ji nutarė vadovautis.

Ji ėmė ieškote ieškoti, kuo ji galėtų padėti kitiems, ir ne
trukus pasirodė, kad progų visur pasitaiko. Ji išaiškino Nelei 
fizikos pamoką, padėjo ateinančiai tarnaitei anksčiau susitvar
kyti, parnešė mamytės draugei užmirštą skėti iš krautuvės ir 
padėjo nepažįstamai mergaitei surinkti iš maišelio iškritusias 
bulves.

Ne visos draugovės skautės buvo artimos Birutės draugės. 
Buvo net ir tokių, su kuriomis ji anksčiau nebūtų ieškojusi ypa
tingos draugystės. Bet dabar Birutė žiūrėjo į jas kaip į seseris, 
ir iš karto viskas pasikeitė. Tiesą pasakius, ir seserys kartais 
kitokios, kaip mums kad patinka, bet mes jas vistiek mylime ir 
visuomet ieškome geros išeities. Todėl Birutė pasiryžo susigy
venti su visomis skautėmis ir ieškoti jose vertingų ypatybių. 
Ji net jautėsi atsakinga už mažesniąsias.

Kiekvieną kartą, turėdama reikalą su kita skaute, Birutė 
savęs klausdavo: kaip pasielgčiau, jei ji būtų mano tikroji sesuo, 
ir viskas gerai išsispręsdavo.

V. SKAUTĖ MANDAGI IR KUKLI.
Savaitė, kada teta Valerija atvažiavo su savo dviem vai

kais, buvo puiki proga išstudijuoti ir įvykdyti V įstatą.
Mamytė pastatė sudedamą lovą į Birutės kambarį, ir nors 

ji nieko nepasakė, Birutė suprato, kad būtų mandagu atiduoti 
pusseserei savo ir atsigulti į sudedamą lovą.

— Tau pavedu Irutę, — pasakė motina, — nes teta Va
lerija ir aš turėsime daug reikalų.

Grįžusi iš mokyklos penktadienį, Birutė rado svečius jau 
atvažiavusius ir besikalbančius su mamyte. Ji nuvedė pusse
serę į savo kambarį, kuriuo viešnia tuojau susižavėjo. Vadinasi, 
ne veltui buvo vargta, skalbtos užuolaidos ir servetėlės ant sta
liukų, pastatyta gėlių ir sutvarkytas stalčius viešnios daiktams! 
Birutė taip pat padėjo du švariu rankšluosčiu ir įdomią knygą 
prie Aldonos lovos.

Birutė šiek tiek apsivylė, kai viešnia nė pastebėti nepa
stebėjo, kad jos lova buvo plati ir patogi. Bet padėka už gerą 
darbelį beveik tas pat, kas pinigai, ramino save Birutė, ir, be to, 
Aldonai būtų, gal, nesmagu, jei ji žinotų, kad dėl jos tenka 
susispausti.

Birutė padėjo Aldonai susitvarkyti ir gėrėjosi jos atvežto
mis fotografijomis. Ji labai norėjo parodyti savo, bet susivaldė 
ir atidžiai peržiūrėjo Aldonos paveikslus, nes atsiminė, kad labai 
nesmagu, jei žiūrima tik taip sau, paskubom ir sakoma: „Kaip 
gražu, kaip gražu“ ir daugiau nieko. Ji taip pat pagyrė Aldo
nos maišelius šukoms ir nosinėms, kurie iš tiesų buvo gražiai 
siuvinėti, ir gėrėjosi jos nauja suknele.

Po pietų viešnia atsigulė pasilsėti po kelionės, ir Birutė, 
užtraukusi langą, išėjo į valgomą kambarį mokytis, pažadėjusi 
paskui parodyti jai visus namus ir sodą.

Kitą dieną Birutė po piet turėjo eiti į muzikos pamoką. 
Todėl ji paprašė draugės užeiti ir parodyti Aldonai miesteli. Ji 
mielai būtų pati ėjusi, bet žinodama, kad Aldona visą priešpietį 
išbuvo namuose, nieko nepasakė. Tas pat buvo su kinemato
grafu: Aldona panorėjo eiti į filmą, kurią Birutė jau buvo ma
čiusi. Dalykas buvo dar toks, kad tėveliai Birutei nedažnai te- 
leisdavo eiti, ir nueiti į matytą filmą reiškė nepamatyti naujos. 
Bet viešnios noras buvo svarbesnis.

paskautininkė R. Skipitytė

Geležinis Vilkas gūdžiai kalne staugė, 
Prie to kalno Vilnius ėmė kilti. . . 
Su miestu tuo mes visi suaugom 
Ir sudėjom į Jį viltis. —
Daugel amžių Jis mums vaiskiai švietė, 
Jis mums buvo mūsų laisvė. — 
Už jį amžiais kraują laistėm, 
Nešėm jungą priešo kietą. — 
Bet rūstus likimas miestui griuvo, 
Mums ant laisvės slenksčio stovint: 
Išplėšė Vilnių iš kantraus lietuvio, 
Jo širdį ėmė ir išrovė. —
Ir slinko metai tokie niūrūs, baugūs — 
Ten broliui saulė buvo jau užtemus. — 
O mes čia laisvėj kilome ir augom 
Ir plušome mūs juodą gerą žemę. — 
Bet laikas vertė naują, rūstų lapą. — 
Pasaulis dega vėl karų pašvaiste.
Dabar Tu kėleisi iš vergo kapo, 
Dabar Tu laisvas!
Dabar Tu mūsų, mūsų žemėn grįžęs, 
Dabar Tu ‘mūsų žemės sostas.
Kur Gedimino kalnas, kur Trys Kryžiai — 
Lietuviškas gyvenimas nū noksta.
Kur Aušros Vartų Motina Švenčiausia, 
Ir kur lietuvis vergo pančius vilko, 
Dabar ten liūdesys jau nekeliaus mūs 
Ir sielvarto nebus po dangų pilką. — 
Dabar ten žydi Lietuva šventoji;
Erelį nutrenkė nors kartą mūsų vytis! 
Su Vilnium žengiame į naująjį rytojų, 
Su Vilnium laukiam naujo ryto.
Tu šviesi mums jau amžius švietęs, 
Ir mes iškelsim Tavo vardą kilnų . . .
Išeisim, jei reikės, už Tave kraują lieti, 
Lietuviškasai Vilniau!

Taip Birutė rūpinosi Aldona, kuri ją pamilo. Vieną va
karą, kada viešnia jaū miegojo, Birutė atsikėlė ir parašė į sa
vo dienoraštį:

Mandagumas yra žiūrėti į viską kito žmogaus akimis, juo 
rūpintis ir užmiršti save. Kuklumas tampriai rišasi su manda
gumu, nes nekuklus žmogus nėra mandagus, nes galvoja tiktai 
apie save.
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Suvalkijos lygumose^
(Kelionės aprašymas)

Daugelis nepatikimai purtydavo galvą, kai siūlydavau 
truputi palikti patogius kurortus ir žydinčiais laukais patraukti 
pėsčia pažinti savo tėvynės. Kam, sakydavo jie, kodėl? Bet 
mano neramioji prigimtis vis ragino kelionėn, ir pagaliau aš 
atradau draugę, ilgakasę Stefutę, kuri sutiko keliauti.

Kaitrią rugpiūčio dieną dvi sesės su kuprinėmis ant nu
garų traukė smalsių praeivių dėmėsi. Mudvi užlipome Į Alek
soto kalną- ir pradėjome pirmuosius kelionės žingsnius.

— Stefa, nejaugi mudvi tikrai keliaujame?
— Tur būt, tikrai. Bet kai žiūriu į tą saulę, dar tik pa

kilusią, nejučiomis kyla mintis, kur mudvi būsim tada, kai ji 
slėpsis vakaruose ...

Batai klojasi vis didesniu dulkių sluoksniu. Štai pro mū
ši} akis praslinko „Maistas” ir pasiliko toli užpakalyje. Nuo
stabiai greit bėga kilometrų skaitlinės. Karštis vis didėja ir 
ach! — tos dulkės. Dėl didelio judėjimo mes nuolat skęstam 
jų debesyse.

GARLIAVA. Aplankome bažnyčias ir sinagogą. Jau 
karštis nepakenčiamas, todėl ieškome pieno. Bet •— Garlia
voje nėra pieno! Nustebusios ir nusivylusios mes klausomės, 
kai žydelis aiškina, kad čia visą pieną pristato į Kauną, todėl 
nėra ko ir tikėtis jo gauti. Tad geriame šiltą limonadą su 
kažkokia įtartiną bulkute. Po to poilsis, kad netektų eiti per 
karštį. Tuoj atleidžiami diržai, numaunami batai ir sesės guli 
jaukiame pavėsyje.

Vėl toli driekiasi plentas. Mes sutinkame daug ūkinin
kų, keliautojų, jie draugiškai mojuoja mums rankomis, o mes 
atsakome savo skautiškomis šypsenomis. Kartą mus prisiveja 
automobilis, staiga mažina greitį ir vienas keleivis džiūgauda
mas saliutuoja mums iš savo patogios sėdynės.

Norisi gerti, nors tai nepatartina, ir mes pasukame į vie
ną sodybą. Mus pasitinka besišypsanti mergaitė. Tuoj prašo 
į vidų. Jos šypsena net per daug meili, bet tai tuojau paaiški
na vienintelis žodis: „Sesės!”...

— Irgi skautė?— nustembam. — Dieve, kur tų skau
čių nesama! v

Puikiai pasivaišinusios ir pailsėjusios traukiam toliau. 
Dabar nėra dulkių, einame geležinkelio pylimu. Praeinam pro 
dainuojančių neįprastas dainas vaikų būrį: tai žydų vaikų sa
natorija.

Prieiname MAURUČIUS. Iš viso keli namai, du resto
ranai ir valstybinės degtinės parduotuvė. Jau vėsu, greit va
karas, tad skubame toliau. Vaizdai beveik visur vienodi.

Besileidžianti saulė mus randa VEIVERIUOSE. Apžiū- 
rim buvusios mokytojų seminarijos rūmus, mokyklą, kapus, kur 
palaidota keletas Nepriklausomybės kovų karių. Ieškome nak
vynės ir ją gaunam pas ūkininką, šalia miestelio. Ūkininkas 
malonus, tikras gaspadorius, traukia pypkę ir klausinėja mūsų 
apie skautes, kelionę. Nukrypstam ir į politiką.

Laikrodžio rodyklė artėja prie vienuoliktos. Mus nuve
da į tuščia, niūri} kambarį. Pro atvirus langus į mus žvelgia 
naktis, tamsoje šnabžda medžių šakos, mėnulis beria savo si
dabrinius spindulius. Taip tylu, ramu. Kažkur suloja šuo, 
sode girdisi griežlių muzika. Stefa pina savo ilgas kasas ir abi 
tyliai niūniuotam „Ateina naktis”...

Ir geras darbelis su 
šypsena.
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“ TAUTINIAI DRABUŽIAI ““
DVIRATIS Skaityk 475 psl.
LAIKRODIS
KNYGOS
KAMUOLYS
AMŽINOJI PLUNKSNA
50 LITŲ

Į ir t. t. VIENINTELĖ PROGA!
Sekantį rytą keliaujam toliau. Tebuvom padariusios 22 

km, ir norint pasiekti Marijampolę, buvo likę dar 35 km. Tad 
skubėjom. SKRIAUDŽIAI — mažas, bet gražus bažnytkai
mis; pakalbam su klebonu. Toliau GIŽAI, GUDELIAI ■— vis 
maži kaimai, trumpos sustojimo vietos. Už Gudelių didžiulis, 
nepaprastai tankus miškas, 4 km pločio. Toliau ĄŽUOLŲ - 
BŪDA, su savo kuklia medine bažnytėle ir keletu restoranų. 
Susitinkam ūkininkų ir įsikalbam. Viena moterėlė nustebusi 
klausia:

— Tai tamstos neturtingos, neturite pinigų autobusui?
— O, ne! — atsakom. — Mes keliaujam dėl malonumo ir 

noro pažinti šį kraštą.
— Aa ... Tai kartu ir prekiaujate? — rodo į kuprines..

—* Ne, ten mūsų daiktai. Mes skautės.
Daugelis supranta, kiti nepasitiki. Bet visiems negi 

įtiksi.
Staiga priešais pamatome suklupusią senutę — elgetą. 

Karštis nežmoniškas, ir vargšė moteris vos gaudo orą sukepu
siomis lūpomis. Sustojame ir padedame jai. Stefa drebančiais 
pirštais pila vaistus nuo silpnumo, aš atiduodu mudviejų pietus. 
Vargšė moteris puola bučiuoti rankas, paskui džiaugsmo aša
ros pasirodo jos akyse.

— Prasti žmonės nepasigailėjo ... Tik šitos dvi panelės ... 
Pats Dievas man jus atsiuntė, juk aš antra diena kai nevalgius...

Drebanti senutės ranka pakyla ir peržegnoja mus.
— Dievas jums atlygins, vaikeliai... Aš melsiuosi už jus, 

kurios nelaimėje man padėjote ...
Kai aprūpinusios senutę keliaujame toliau, kažkaip malo

nu ir graudu širdyje. Jau toli nuėjome, o vis dar žemėje ga
lime matyti senutės pėdas, kurios rodo, iš kaip toli ji per tą 
kaitrą atėjusi.

Aplankome SĄSNAVOS bažnyčią su didžiuliu, gražiu 
bokštu. Jau vakaras, o dar 5 km ligi Marijampolės. Užpaka
lyje sudunda ratai. Gal paprašyti, kad pavežtų? Bet važiuo
jąs senas žmogus pats sustabdo arklius ir siūlo pavėžėti. Mie
lai sulipame į vežimą, ir vėlų vakarą, jaukiai besikalbėdami, 
pasiekiame MARIJAMPOLĘ. Miestas gana didelis, jau ir pa
valgyti yra kur. Išsimaudome Šešupėje ir ieškome mano toli
mo dėdės nakvynei. Visgi kartais gerai, kai yra giminių. Va
karas jau ne toks žavus, jį užstelbia miesto žiburiai, bet mūsų 
vakarinė giesmė suskamba nė kiek nemažiau įspūdingai.

Ryta apžiūrim miestą. Aplankom Žemaitės, Armino ka
pus, gražia gimnaziją, vienuolyną. Įspūdis puikus, bet laikro
džio rodyklė ragina tolimesnei kelionei. Kojos jau priprato 
eiti, bet visam kūne jaučiamas lengvas nuovargis.

Vėl skrieja kilometrai. Pakelėje aplankome žavų mažą 
ežerėlį, pieno perdirbimo stotį, kur žmonės papasakom, kad 
seniau ten buvo didžiulis dvaras, dabar išskirstytas vienkie
miais. Tebematyti dvaro rūmai. Vėl pereiname mišką ir pas 
simpatingus ūkininkus pavalgome pietus. Tai žmonės gana 
apsišvietę, žino daug ir apie skautybę.

Jau baigiasi ir paskutinė diena. Pamažu priartėja 
VILKAVIŠKIS, graži mokykla, kunigų seminariia ir gimnazija 
Ten pirmiau irgi buvo didelis dvaras. Graži katedros bažny
čia. Vyskupijos kurijos sode liepa, kur 1812 metais ilsė’osi 
Napoleonas. Pagerbdamos tą atminimą ir mes ten susėdome. 
Tuoj atsiranda skautas, kuris mums pasisiūlo suteikti informa
cijų. Sužavėtos jo gerais norais, prašome nuvesti pavalgyti.

Ir vėl vakaras. Mūsų kelionė baigta, ir mes skrieiam 
traukiniu į Kauna'. 80 km — tai jau nėra toks mažas kelias 
mūsų neprityrusioms kojoms. Bet mudvi traukiam tautinės 
s+ovyklos marša ir iaučiamės laimingos, apkeliavusios Suvalki
ją ir pažinusios jos. kitiems atrodančias gal nuobodžias, lygumas. 
Žavus vakaras jaukioie ūkininko šeimoie visada liks mūsų at
mintyje ir mes dažnai prisiminsime aukštus bažnyčių bakštus, 
tankius miškus, pakelių smūtkelius ir nuoširdžius žmones.

K. Mickevičiūtė.
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(Indijos pasaka). Lilian Cox.

— Ar jūs tikrai turite tęsti savo ke
lionę šiandien, ponai? — paklausė užei
gos savininkas trijų piligrimų, sustojusių 
pas jį nakvynei.

— Paklausykit, kaip vėjas lauke kau
kia. Jis pučia tiesiai iš ledo laukų, aukš
čiausių tų didelių kalnų viršūnių, ir jo 
kvėpavimas yra šaltas, kaip mirtis.

Iš lentynos jis paėmė tris metalinius 
puodus ar vazas ir nunešė juos prie židi
nio, kur medžio anglys degė žėrinčia ugni
mi. Sustodamas prie židinio, jis įdėjo ang
lių į kiekvieną iš tų trijų puodų, suvynio
jo juos į storą vilnonio audeklo ir kilimo 
gabalą, ir padavė juos tiems trims piligri
mams.

— Jei turite tęsti savo kelionę į šv. 
vietas ir jei, ponai, pasiektumėte savo 
kelionės galą, — tarė jis rimtai, — sau
gokite tai, kaip saugojat savo gyvybes.

Trys keliauninkai padėkojo užeigos 
savininkui, paėmė kiekvienas savo bran
gų puodą su karštomis anglimis ir išvyko.

Užeigos savininkas sugriuvusioje ak
meninėje lūšnoje, kurioje tie trys kelei
viai sustojo antrai nakčiai, buvo labai 
malonus. Beveik sušalę, nakčiai užėjus, 
jie buvo dėkingi, pasiekę tą prieglaudą. 
Jie judino sustingusius pirštus ir storas 
vilnones skareles šilumoje ir staiga išsi
gando šlamėjimo ir dejavimo kitoje tam
sios pirkelės kertėje.

— Kas čia? — sušuko pirmasis kelei
vis.

— Esu piligrimas ir tikėjausi, kad ma
rio vaikas, mano žmona ir aš būsime sau
gūs tarp šitų sienų. Ėjau pasirinkti 
skiedrų nuo nugenėtų medžių, kad ga
lėtume pasišildyti prie ugnies. Bet suti- 
kau didelį lokį ir bėgau, kad apsaugočiau 
savo žmoną ir vaiką nuo jo užpuolimo. 
Užsklęsdamas duris, numečiau savo mal
kų naštą. Paskui jas vėl paėmiau, bet 
pasirodė, kad aš bėgdamas pamečiau deg
tukų dėžutę, kuria būčiau uždegęs mūsų 
ugnį. Ar turite degtukų, ponai? Mes 
žūvame iš šalčio, aš, mano žmona ir vai
kas.

— Mes neturime degtukų dėžutės, — 
greitai tarė trečiasis keleivis. Savo šir
dyje jis buvo patenkintas tamsuma, kuri 
trukdė vyrui matyti įsuptus puodus su 
anglimis. „Gaila, mes neturime atlieka
mo jam“, galvojo jis, bet tai buvo viskas.

Tada pirmasis keleivis linksmai tarė:
— Netrukus jūs pašildysite savo su

stingusias rankas prie liepsnos, aš pažadu 
jums. Leisite man paimti jūsų naštą prie 
durų. Taip, čia ji yra. Sudėsiu žabus 
ant šito židinio akmens, taip; ir didesnius 
gabalus padėsiu šalia jų, taip; ir dabar! 
— jis nuėmė vilnonę skaralę, atidarė me
talinį puodą ir išpylė raudonas, blėstan
čias anglis ant malkų krūvos. Greitai 
šviesi ugnis apšvietė lūšnelę, ir beveik 
sušalės vaikas mėgino suploti rankomis 
iš džiaugsmo.

Visi keleiviai susirinko apie gyvybės 
teikėją ir buvo patenkinti.

Visą sekančią dieną tie trys piligri
mai kovojo prieš aštrų vėją, sunkiai eida
mi vis tolyn ir tolyn. Vėlai po pietų jie 
priėjo dar sunkesnį ir pavojingesnį kelią.

Visą mylią nelygus takas buvo iškirstas 
iš uolos, kylančios dešinėje tiesiai į viršų, 
o iš kairės uola leidosi stačiai žemyn. Per
kūnas niūriai griaudė tolumoje; juodi, 
grasiną debesys leidosi žemiau ir žemiau. 
Sutemo. Naktis pasidarė dar baisesnė, 
nes prie šio vingiuoto tako pavojų prisi
dėjo tamsa. Antrasis piligrimas buvo 
priešakyje.

— Aš nedrįstu žengti nė vieno žings
nio toliau, — tarė jis, kalendamas danti
mis. — Palaukite, nes nesaugu pajudinti 
nei rankos, nei kojos.

— Neturėjai atvesti mus į tokį taką, 
— mykė trečiasis.

Antrasis keleivis neatsakė. Nors jie 
negalėjo matyti, bet jautė ji esant kažkuo 
užimtą. Jis suplėšė vilnone skarele ruo
žais. Vienu, ilgesniu, gabalu pririšę su
plėšytus ruožus prie lazdos galo. Jie iš
girdo atidarant dangtį ir vieną akimirks
nį blvkstelėjo raudona šviesa. Netrukus 
ji išsiplėtė į didele ugni. Antrasis kelei
vis iškėlė savo padarytą žibintą.

— Laikykitės arti manes, — pasakė jis 
kitiems. — Skarelė gali greitai sudegti, ir 
mes turime įprasti prie tos šviesos.

Jie sekė jį ir, vedami jo šviesos, lai
mingai baigė stataus šlaito taką ir svei
ki baigė tos dienos kelionę.

Treč;a diena jie rado prieglaudą aukš

namuose
SESE, KOKS TAVO DARŽELIS 

RUDENĮ?
Ne visi žmonės tokie laimingi, kad tu

rėtu savo sklypeli žemės, kur galėtų gy
venti ir vaisius, daržoves bei gėles auginti. 
Daugelis apie tai svajoja, bet jų norai ne 
dažnai išsipildo. Gal, tu, sese, priklausai 
prie laimingųjų, ir tavo tėvai turi savo 
sklvpeli. Jei taip, tai mokėk juo rūpintis 
ir jį prižiūrėti.

Kažin, kaip tavo darželis atrodo da
bar, kada medžių lapai nukrito ir gėlių 
stiebeliai sudžiūvo? Ar sutvarkei lysveles, 
sugrėbei lapus ir išrinkai nereikalingus 
akmenėlius? Kaip negražu matyti apleistą 
daržą arba darželį! Tuojau imi dairytis, 
ar ten kieno nors gyvenama, ar ne.

Ir pavasariui atėjus, sniegui nutirpus, 
vaizdas ne toks liūdnas, jei rudenį darbšti 
ranka darbavosi.

Kol dar nevėlu, kol žiema dar delsia, 
paimk grėbli, kastuvą ir krepšį ir išeik į 
darželį. Kai grįši, jis bus tvarkingas ir 
švarus.

DARŽELIS, KURIAM NEREIKIA 
ŽEMĖS.

Vienas įdomiausių daiktų kambariui 
yra darželis, kuriam nereikia žemės. Tas 
darželis, čia aprašytas, yra įdomus tuo, 
kad jo įtaisymui nereikia žemės.

Visų pirmiausia reikia paimti didoką 
lėkštę arba padėklą. Tada paimti gabalą 
geresnės medžiagos, kuri būtų 5 arba 6

tame slėnyje, kurio šlaite augo ilga žolė. 
Einant visiems šalia, tretysis išsikalbėjo:

— Kokie kvaili jūs abu esate! — tarė 
jis, — kad išeikvojote savo šilimą. Argi
tam smuklininkas davė mums ugnies. 
Man atrodo, tai yra nedėkinga sunaudoti 
tokiu būdu jo dovaną. Tik trys dienos 
praėjo, o jūs jau nieko nebeturit parodyti. 
Mano dar visai nepaliesta.

— Ar turi? — paklausė jie. Trečia
sis suprato jų nebaigtą mintį ir supyko.

— Jūs pavydūs, štai kas jūs, — šau
kė jis. — Taip, bet aš nesistebiu. Turiu 
ugnį, gražią, raudoną, šiltą, žėrinčią ugnį. 
Todėl jūs pavydite. Žiūrėkite į mano 
ugnį ir dar daugiau pavydėkite. Jūs ne
naudėliai, žiūrėkite!

Jis atplėšė storą skarulį ir numušė 
puodo dangtį. Puodas buvo šaltas, ang- 
Ivs — juodos. Dėl oro stokos ugnis buvo 
užgesusi.

Po minutės tylos, tretysis keleivis vėl 
tarė pašiepiančiai:

— Gerai, nevadinu jo daugiau ugnies 
puodu. Jis, tur būt, buvo blogai pripil
dytas. Tai ne mano kaltė. Ecu tikras, kad 
ji gerai prižiūrėjau ir juo rūninaus. Visi 
dabar esame vienodoje padėtyje ir ne
turime ugnies.

— Teisingai, — jūs savo punda ilgiau
siai išlaikėte. — sutiko kiti. Nebuvo nie
ko kito atsakvti.

Bet kuris iš tų puodu buvo tikrai tin
kamai išnaudotas. Kaip jūs manote?

Iš anglų kalbos išvertė
A. Žalkauskaitė.

kartus platesnė, kaip lėkštės dugnas. Su
lankstyti šitą medžiagą į kelias dalis ir 
įdėti į lėkštės dugną. Dabar ant šito rei
kia statyti darželį iš akmenėlių. Tam tiks
lui reikia paimti keletą mažų uolos ga
balėlių arba akmenėlių ir sudėti juos krū
velės forma. Paskui įpilti šiek tiek van
dens į lėkštę taip, kad medžiaga sugertų 
vandenį, ir laikyti ją visą laiką drėgną. 
Vanduo persisunks į tarpelius, kurie yra 
tarp akmenėlių.

Ten galės augti įvairių rūšių gėlės. 
Galima pasėti mažus paparčiukus, sama
nas ir kitas įvairias gėles. Taip pat kai 
kuriose vietose galima pasėti žiupsnelį žo
lės sėklų, kurios labai greit išdygsta ir 
pradeda gražiai žaliuoti. Laistyti reikia 
kasdien, ir pamatysite, kaip gražiai žy
dės jūsų darželis. B.
ŠEIMININKAVIMAS.

■ Taupydama — kas šiais laikais ne
taupo, skautė visuomet taupi — įmerk 
nenuskustas bulves arba morkas penkio
likai minučių prieš virdama jas. Nu
plauk ir nuvalyk jas aštriu šepečiu ir pa
matysi, kad nebereikės jų skusti.

■ Morkas, nors jos būtų ir jauniausios, 
visuomet dėk į karštą vandenį virti.

■ Kalifijorai plaunami acto vandenyje 
be druskos. Actas nenuplaunamas, nes 
jis išlaiko kalifijorą baltą. Įdėk į vandenį 
seną duonos plutą: netoks nemalonus kva
pas pasklis bute.

• 467
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UJiĮcai, padarykime gecą
(Iš lauko užrašų knygutės).

Lauke dulkė smulkus lietus, švilpavo 
įkyrus rudens vėjas, kažin kaip paslap
tingai kalbėjo žemė, nuklota auksiniais 
lapais. Šiaurėje neaiškia pašvaiste kilo 
miesto žiburiai, kurie kalbėjo, kad ten, 
šiltuose ir šviesiuose kambariuose sėdi 
žmonės, kurie visai negalvoja apie tam
sų, lietingą rudens vakarą. Jų neslegia 
nerimas, kad kiekvienu akimirksniu gali 
reikti apleisti trobą, išeiti į juodą naktį ir 
kuo tiksliausiai su nuoširdžiausiu atsidė
jimu įvykdyti duotus įsakymus...

Paskutinieji mūsų kuopos žmonės su
lindo į pakrypusią daržinę, kurioje mes 
apsistojome po 25 km dienos žygio su 
viltimi pailsėti, nes poilsio reikalavo kiek
vienas sąnaris. Kaip galima buvo spėti, 
mūsų poilsis turi trukti iki ryto. Kalbos 
ir pašnekesiai greitai nutilo, jų vietoje 
pasigirdo saldus knarkimas ir monotoniš
kas sargybinio žingsnių šlapsėjimas. Vė
jas kas kart darėsi smarkesnis ir smar
kesnis, grasiai švilpavo nuogų medžių ša
kose, dainuodamas liūdną rudens nakties 
giesmę...

Netoliese nuo daržinės, mažoje pirke
lėje, apšviestoje lauko žibintu, ties langu, 
ant žemučio suolo, įsispraudęs į kampą, 
neramiai snaudė telefonistas. Tolydžio jis 
pašokdavo, griebdavo telefono ragelį, pri
spausdavo jį prie ausies, pasiklausydavo 
ir tiktai galutinai įsitikinęs, kad niekas 
neskambino, vėl valandėlę nurimdavo, 
pasiduodavo saldžioms miego pagundoms, 
kurios jį be paliovos kankino. Už lango 
dūko tamsi rudens naktis. Troboje tyliai 
tiksėjo didelis sieninis laikrodis. Staiga 
telefonas nervingai ir skardžiai sučirškė. 
Telefonistas, kuris buvo beužsnūstąs, 
vikriai pašoko ir sučiupo ragelį:

— Žuvėdra klauso!...
Ragelyje skambėjo toksai tolimas, bet 

kietas balsas. Telefonistas jo klausė at
sidėjęs ir popierio gabalėlyje rašė. Pa
galiau balsas ragelyje nutilo.

Žemaičių meškos ratukų planas.
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dackelį...

— Leiskite pakartoti, pone kapitone! 
— tarė telefonistas — P 23 pasiruošia. 
Kelių kryžkelėje būti 2340 v. Ū 4 ati
duoti įsakymą ir tuoj atvykti į Š 4 būs
tinę.

— Teisingai! — atsiliepė balsas rage
lyje-

— Priėmė grandinis Ąžuolas...
— Perdavė A 1.... — atsakė balsas 

ragelyje ir nutilo. Vėl trobelė skendėjo 
tamsiuose šešėliuose, išgąstingai braškė
dama rudens vėjo puolama, tačiau tele
fonistas nebesnaudė. Jisai šmėkštelėjo į 
kitą trobelės pasienį, kur ant šiaudų glė
bio, apsirengęs, gulėjo jo bendras:

— Jonai... — pajudino telefonistas už 
peties.

Pažadintasis plačiai išplėtė akis:
— Na?..
— Imk telefonogramą ir bėk pas kuo

pos vadą!...
— Kas yra, gal žygiuojame?!
— Ir greitai... Juk pailsėjome! — 

nusijuokė grįždamas atgal prie aparato.
Trinktelėjo trobelės duris, vėjo banga 

įsiveržė vidun, sujudino žibinto liepsną, 
snaudę pakampiuose šešėliai sujudo, at
gijo. ..

Po trumpos valandėlės tamsioje nak
tyje vėjas šen ir ten nešiojo komandų at
garsius, neaiškias kalbas: kuopa ruošėsi 
žygiui. Lietus tėškė į veidus, žvarbus vė
jas lindo po drabužiais, tačiau šalmuoti 
vyrai tvarkingai rikiavosi. Daržinėlė, vi
sas kaimas ištuštėjo, pačiame vidurnakty
je, purvinu kaimo keliu išsidriekė vora. 
Juodi siluetai ėjo truputį palinkę, tylė
dami, ėjo tvarkingomis gretomis...

Po 6 valandų žygio, kuopą užtiko mig
lotas, tačiau besigiedrijančiu dangumi, 
paskutinių rugsėjo mėn. dienų rytas. Vy
rai buvo kiaurai permirkę ir purvini. 
Praeiti naktį 25 km aiškiu nuovargiu įsi
brėžė į tuos pilkus su spindinčiomis aki
mis veidus. Žinia, kad N miestelyje, iki 

kurio nebuvo jau valandos kelio, laukia 
pusryčiai ir gal kiek ilgesnis poilsis, ne
leido nusilpti žingsniui, nugalėti nuovar
giui. Į miestelį kuopa įėjo tvirtu žings
niu. Šaligatviuose stovėjo daugelis žmo
nių ir su pasigėrėjimu sekė gretas, kurios 
be žodžių, savo išvaizda, kalbėjo apie ryž
tingą žygį. Ties miestelio viduriu vora 
sutruko: kuopos išsiskirstė į joms skirtas 
patalpas. Mūsų kuopa sustojo pasiturin
čio ūkininko kieme. Erdvi daržinė ma
sino vyrus po savo stogu.

— Išvargote, vyrai... — pasitiko mus 
šeimininkas, 40 metų stambus aukštaitis.
— Viskas būtų gerai, bet vakar kūlėm, 
šiaudai liko nesunešti, — ranka parodė 
šiaudus, paskubomis sukištus po pastoge,
— teks pavargti ir susinešti šiaudus^..

Taip, reikės šiaudus susinešti, ši žinia 
vyrų sielose nuskambėjo liūdnu aidu. No
rėtųsi nieko nelaukiant, pagėrus kavos, 
išsitiesti visu kūnu, nutraukti nuo kojų 
permirkusius batus ir išmiegoti, išmiego
ti... O dabar dar šiaudus nešti...

Kieme tarp kuopos sukiojosi daugelis 
vaikų, einančių į mokyklą ir užbėgusių 
pažiūrėti nelauktų ir tokių retų svečių. 
Vaikų būrelis didėjo.

Kareiviai ėmė nešti šiaudus į daržinę. 
Dar erdviose daržinės duryse bebuvo 
dingusios pirmosios šiaudų naštos, kai 
vienas berniukas sušuko:

— Vyrai, padarykime gerą darbelį! — 
ir šoko šiaudų nešti.

Tasai ,,vyrai“ jo lūpose skambėjo to
kiu tonu, tarytum jisai stovėtų prieš kuo
pą ir jai komanduotų... Po valandėlės 
galėjai matyti pasigėrėtinai gražų vaizdą: 
šiaudų glėbiai ėjo patys po daržinės sto
gu, nes vaikučiai imdavo tiek šiaudų, kad’ 
iš po naštos matėsi tik tankiai minančios 
jų kojytės. Tasai vaizdas juokino visą 
kuopą. Nuovargis buvo pamirštas, karei
viai lenktyniaudami ėjo mažiesiems į tal
ką. Šiaudai bematant sugūžėjo į daržinę 
ir nepraslinkus geram pusvalandžiui, kuo
pa ant jų linksmai klegėjo, dalinosi sun- 

ykaus nakties žygio įspūdžiais ir negalėjo 
J atsidžiaugti mažųjų paslauga.

Mažieji berniukai buvo vietos pradžios 
mokyklos skautukai.

Musų pačių darbeliai
ŽEMAIČIŲ MEŠKA —
Kalėdų dovana vaikams.

Iš pridedamų brėžinių nesunku 
padaryti tą mešką. O kokia ji įdo
mi. Rateliams riedant meška lin
guoja savo galvą. Jei dar gražiai 
nudažysite — vaikai žavėsis.

Tokių dovanėlių tinka ir vilnie
čių vaikams nusiųsti.
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SKYRIŲ TVARKO 
SKTN. A. ZAU/fA

Mūsų vienetai, narių skaičius ir vadai
Skautų Aido 21 nr. pradėjome spaus

dinti š. m. lapkričio mėn. 5 d. įvykdytos 
visų, skautų brolijai priklausančių, vie
netų registracijos davinius, registracijos 
lapų gavimo tvarka.

Sk. Aido 21 nr. jau paskelbėme Ky
bartų, Joniškio ir Jurbarko skautų vie
tininkų ų registracijos davinius.

Skelbdami registr. davinius, be pilno 
vieneto pavadinimo, narių skaičiaus ir vie
neto vado laipsnio, vardo ir pavardės, 
nurodome ir vietovę, kur vienetas vei
kia. Jei kartais prie vieneto pavadinimo 
vietovė ir nenurodyta, tai vienetas, aiš
ku, veikia ten pat, kur ir veika tunto 
arba vietininkijos vadija.
MARIJAMPOLĖS SKAUTŲ TUNTAS.

Tuntininkas — Julius Čiuta.
1. I Kar. Juozapavičiaus sk. dr-vė; 

17; vyr. skltn. Leonas Lavickas.
2. II D. L. K. Kęstučio sk. dr-vė; 28; 

vyr. skltn. Vincas Žebertavičius.
3. VI Perkūno sk. dr-vė; 60; psktn. 

Zigfridas Turnevičus.
4. VIII Dariaus ir Girėno sk. dr-vė; 

28; vyr. skltn. Kazys Macinkevičius.
5. Suvalkų Kalvarijos sk. vyčių Dr. 

V. Kudirkos būrelis; 15; vyr. skltn. Vla
das Čaplinskas.

KĖDAINIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Tuntininkas — sktn. Alfonsas Vaš

kevičius.
1. Kėdainių sk. vyčių Mikalojaus 

Daukšos būrelis; 8 sk. vyč. ir 5 sk.; sktn. 
A. Vaškevičius.

2. II Kėdainių sk. vyčių D. L. K. J. 
Radvilos būrelis; 1 sk. vytis ir 10 sk.; 
skltn. Leopoldas Ragauskas.

3. I Lukšio sk. dr-vė, Kėdainiuose;
49 sk. ir 14 kand.; psktn. Kazys Mak- 
rickas.

4. II D. L. K. Kęstučio sk. dr-vė, 
Krakėse; 6 sk., 11 jaun. sk. ir 12 kand.; 
psktn. Veronika Sadauskaitė.

5. III Šarūno sk. dr-vė, Šėtoje; 1 sk. 
,vyt. ir 8 sk.; skltn. Bernardas Kutas.

6. IV Vilniaus sk. dr-vė, Grinkiškyje;
17 sk. ir 2 kand.; psktn. Jonas Poderis.

7. I jaun. sk. dr-vė, Kėdainiuose; 21; 
vyr. skltn. Ipolitas Čekavičius.

8. II jaun. sk. dr-vė, Kėdainiuose;
7 jn. sk. ir 5 kand.; skltn. Vytautas Bra
zauskas.

9. III jaun. sk. dr-vė, Gudžiūnuose;
1 sk., 14 jaun. sk. ir 6 kand.; vyr. skltn. 
Pranas Dzikas.

10. IV jaun. skautų-čių dr-vė, Lege- 
čiuose; 1 sk. 15 jaun. sk. ir 11 jaun. skau
čių; sk. kand. Jurgis Baltušnikas.

U. V jaun. sk. dr-vė, Kėdainiuose; 7 
jn. sk. ir 14 kand.; skltn. Teresė Nenė- 
nienė.

12. VI jaun. sk. dr-vė, Pašušvyje; 1 
sk. v., 7 jn. sk. ir 8 kand.; psktn. Juozas 
Šurkus.

13. VII jaun. sk. dr-vė, Ariogaloje; 
4; Ona Skripkauskienė.

14. VIII jaun. sk. dr-vė, Josvainiuo
se; 4 jn. sk. ir 8 kand.; sk. kand. Vla
das Balsys.

15. IX jaun. skautų-čių dr-vė, Pa- 
jeslyje; 1 sk., 10 jn. sk. ir 10 jn. skaučių; 
vyr. skltn. Antanas Trumpa.

16. XI jaun. sk. dr-vė, Jokūbaičiuo
se; 1 sk. v. ir 19 kand.; vyr. skltn. Ed
vardas Trumpa.

17. XII jaun. sk. dr-vė, Baisogaloje;
1 sk., 3 jn. sk. ir 15 kand.; vyr. skltn. 
Stasys Každailis.

18. XIII jaun. skautų-čių dr-vė, De- 
vinduonyse; 1 sk., 9 jn. skautai ir 9 j. 
skautės; vyr. skltn. Petras Urbonas.

19. XV jaun. sk. dr-vė, Dotnuvoje;
2 sk. ir 10 jn. sk.; pskltn. Juozas Ven
cius.

20. XVI jaun. skautų-čių vysk. Va
lančiaus dr-vė, Žeimiuose; 2 sk., 12 jn. 
skautų ir 8 jn. skautės; skltn. Jonas 
Garbšys.

ROKIŠKIO ’ SKAUTŲ TUNTAS.
Tuntininkas — psktn. Vincas Sabas.
1. I Prutenio sk. dr-vė; 40; vyr. 

skltn. Edgaras Tipelis.
2. II K. Šarūno sk. dr-vė, Salose; 42; 

vyr. skltn. Jonas Miežutavičius.
3. III L. K. Margio sk. dr-vė, Ku

piškyje; 24; vyr. skltn. Feliksas Visoc
kas.

4. VI D. L. K. Kęstučio sk. dr-vė, 
Obeliuose; 28; skltn. Juodvalkis.

5. VII Kun. Katelės sk. dr-vė, Pa
nemunėlyje; 11; Vladas Varneckas.

6. IX Pandėlio sk. dr-vė; 18; vyr. 
skltn. Steponas Čebilis.

7. X K. Tumo-Vaižganto sk. dr-vė; 
22; Jonas Žukauskas.

8. XI Rokiškio valst. pr. m-los skau
tų ir jaun. skautų dr-vė; 13 sk. ir 6 jaun. 
sk.; psktn. Liucijus Nemickas.

9. I jaun. sk. dr-vė; 14; Petras Gri
gas.

10. II jaun. sk. dr-vė; 18; Jr. Mor- 
kevičius.

11. III jaun. sk. dr-vė, Obeliuose; 16; 
Kostas Aleksiejus.

12. IV jaun. sk. dr-vė, Salose; 22; 
skltn. Antanas Kapickas.

13. VI jaun. sk. dr-vė, Pandėlyje; 
13; skltn. Juozas Noreikevičius.

14. VII jaun. sk. dr-vė, Čedasuose; 
25; vyr. skltn. Aleksandras Kisielius.

15. VIII jaun. skautų ir skautų dr-vė, 
Noreikiuose; 12 jaun. sk. ir 5 sk.; skltn. 
Jonas Mikėnas.

Tuntininko pranešimu, davinių dar 
nesuteikė šios Rokiškio sk. tunto dr-vės: 
IV Prano Eimučio dr-vė, VIII Gedimino 
sk. dr-vė, Skapiškyje, V Vytenio sk. dr- 
vė, IV jaun. sk. dr-vė, veikianti Rokiškio 
stoties pradž. mokykloje ir IX jaun. sk. 
dr-vė, veik. Vėžionių pradž. m-loje.

KRETINGOS SKAUTŲ 
VIETININKIJA.

Vietininkas — sktn. Antanas Dirmei- 
tis.

1. Sk. vyčių Dariaus ir Girėno dr-vė; 
16; vyr. skltn. Ervin as Gimelis.

2. Šarūno sk. dr-vė; 23; sk. Petras 
Butrimas.

3. Jaun. sk. dr-vė; 38; vyr. skltn. 
Viktoras Lingys.

4. D. L. K. Kęstučio sk. dr-vė, Pa
langoje; 36; vyr. skltn. Fricas Lenkevi- 
čius.

5. Atsk. jūros skautų valtis, Palan
goje; 15; sk. Vincas Bakaitis.

Brolijos vadas vyr. sktn. pik. J. Šarauskas Prienų 
skautų stovykloje.

Kaip įsigyti atpigintu tarifu geležinkeliais važiuoti liudijimų
(Pagal keleivių ir bagažo tarifo ir tarifo taisyklių pakeitimą).

Š. m. Skautų AicĮo 20 nr. oficialinių žinių skyriuje buvo 
paskelbtas (iš 1939 m. spalių mėn. 21 d. „Vyr. Žinių” Nr. 600) 
keleiviu ir bagažo tarifo ir tarifo taisyklių pakeitimas, pagal 
kurį Lietuvos skautai ir skautų vadai, važiuoją atskirai ar 
grupėmis ir turį vyr. vadijos ar tuntininkų patvirtintus L. S. 
S-gos nario liudijimus su fotografija ir, be to, dar nustatytos 
formos papigintu tarifu geležinkeliais važiuoti liudijimus, gau
na 33'/*% pagrindinio tarifo nuolaidą.

Taisyklių pakeitimas tuntininkams, o taip pat ir tiems, 
kurie naudojasi geležinkeliais, primetė nemaža darbo ir nepa
togumų. Vyr. brolijos vadija darys atitinkamų žygių, kad šis 
geležinkelio bilietų pirkimo būdas būtų pakeistas senuoju arba 
bent suprastintas, tačiau dabar turime prisitaikyti prie esamų 
sąlygų ir esamos padėties.
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Akademinė skautybė įžengė 
j 16-sius metus
„Palauk, palauk, jaunyste, lauk! 
Palauk, nebėk, tai neskubėk!” 
(Iš Vyčio korp. tradicinės gies
mės).

1924 m. spalių 16 d; būrelis pasiry
žusių jaunų studentų skautų įkūrė pir
mąjį akademinį skautiškąjį vienetą — 
studentų skautų draugovę Vytauto Di
džiojo Universitete.

X.22 d. stud, skaučių dr-vė ir stud, 
skautų Vyčio korporacija kukliai atšven
tė šią reikšmingą sukaktį.

Iš ryto abu vienetai su vėliavomis 
dalyvavo pamaldose studentų bažnyčio
je. Mišias atlaikė ir pasakė pamokslą 
Vyčio korp. globėjas prof. kan. B. Čes
nys. Pamaldose dalyvavo daug draugiš
kųjų korporacijų vėliavų.

Po pamaldų KKR mažojoje salėje bu
vo uždaras sukakties posėdis, kuriame, be 
sesių stud, skaučių ir vytiečių, dalyvavo 
artimi bičiuliai ir filistrai.

Posėdį atidarė Vyčio korp. vadas St. 
Volungė ir pakvietė į garbės prezidiumą 
brolijos vadą vyr. sktn. pik. J. Šarauską, 
sktn. V. Barmienę, sesių globėją ir vy
tiečių garbės narį prof. Ig. Končių, sesių 
mecenatą pik. J. Tumą, vytiečių garbės 
narį prof. Step. Kolupailą, sesių garbės 
narę p. V. Jonuškaitę - Zaunienę ir Vyčio 
korp. filistrų dr-vės pirmininką J. Dai- 
nauską.

Įneštos vėliavos ir sugiedotas tautos 
himnas.

Korp. vadas St. Volungė pasakė kalbą.
Susikaupimu pagerbti — a. a. Vyčio

Studentės skautės ir studentai skautai akademinės skautų organizacijos 15 m. 
sukakčių šventėje.

korp. garbės narys kun. Lindė - Dobilas 
ir a. a. Vyčio korp. filistras P. Šležas.

Senj. J. Klimavičius paskaitė akade
minės skautybės įkūrimo ir Vyčio korp. 
gyvenimo istoriją. Nuo 1930.III.16 sesės 
stud, skautės atsiskyrė ir sudarė atskirą 
savo dr-vę. Užtat sesių pirmininkė J. 
Liesytė papasakojo jų istoriją nuo atsi
skyrimo iki šių dienų.

Didžiausias būrys stud, skaučių kan
didačių pasirašė pasižadėjimus ir gavo 
kepuraites.

Nemenkesnis sesių būrys — 22 kandi
datės buvo pakeltos į tikrąsias nares. Su 
jomis nuoširdžiai atsisveikino buv. jų va
dė sesė A. Jasutytė. Buvo naujai pakel
tųjų pasižadėjimas. Joms uždėtos tikrų
jų narni kepuraitės bei spalvos ir įteik
ti ženkliukai. Tos spalvos turinčios sim
bolinę reikšmę:

1. mėlyna — dangus, jūra,
2. raudona — meilė Dievui, Tėvynei 

ir artimui ir
3. balta — jaunystė, entuziazmas, 

šypsena.
Naujai pakeltosios buvo nuoširdžiai 

pasveikintos ir apdovanotos dovanomis ir 
gėlėmis. Viena iš jų, dėkodama, visų 
vardu pareiškė, esą, jų jaunosios dienos 
nepasibaigė, o tik dabar prasidės.

Už pasidarbavimą draugovei kelios 

sesės pakeltos į aukšt. vyresniškumo 
laipsnius.

Toliau — buvo pasirašyta Vyčio korp. 
ir jos filistrų dr-vės bendradarbiavimo 
sutartis. Filistrų vadas J. Damauskas 
paskaitė tos sutarties tekstą. Tą sutartį 
pasirašė abu vadai, o prezidiumo daly
viai ją patvirtino. Tuo dar tampresniais 
ryšiais susirišo Korporacija su savo fi- 
listrais. Jų šiuo metu yra 27.

Toliau buvo sveikinimai. P. Jonuš- 
kaitė - Zaunienė palinkėjo ir toliau tą pa
siaukojimą ir pasišventimą visam kraš
tui, kurį 15 metų sėkmingai nešė stud, 
skautės ir skautai.

Vyr. sktn. pik. J. Šarauskas, sveikin
damas, pasidžiaugė, kad ši šventė sutam
panti su Vilniaus atgavimo dienomis. 
Nurodė naujas skautams pareigas.

Dar sveikino prof. Ig. Končius, pik. 
J. Tumas, prof. Step. Kolupaila ir psktn. 
J. Damauskas.

Sveikinimus raštu paskaitė sesių v-bos 
sekretorė V. Abaravičiūtė. Jų buvo di
džiausias pundas.

Po to Vyčio korp. vadas St. Volungė 
uždarė posėdį.

Vakare pas sesių mecenatą 2 p. pulko 
ramovėje buvo smagus linksma vakaris.

Germantas.

Papigintu tarifu geležinkeliais važiuoti liudijimus galima 
pirkti geležinkelio bilietų pardavinėjimo vietose atskirais lapais 
ar knygutėmis po 25 lapus.

Kadangi, esant keleivių ir bagažo tarifo taisyklių pa
keitimui, papigintu tarifu geležinkeliais važiuoti liudijimus pa
tvirtinti, kitaip sakant, pasirašyti ir suantspauduoti gali tik 
vyr. vadija ir tuntininkai, tai galima sakyti, kad šių liudijimų 
išdavimas eina vien tik per tuntninkų rankas, nes vyr. vadija 
jų išduoda labai nedaug. Todėl tuntininkai prašomi tokių liu
dijimų lapų pasirūpinti daugiau ir iš anksto juos suantspauduo- 
ti bei pasirašyti, kad, reikalui esant, juos tuojau galima būtų 
išsiųsti arba išduoti. Tuntininkai taip pat prašomi vesti iš
duodamų papig. tarifu g-liais važiuoti liudijimų registraciją, 
pažymint jų nr. ir kam jie išduoti.

O kad tuntininkai nebūtų nuolatos paskirų skautų truk
domi, tai tunto vienetų vadams ir vietininkams, jei tuntas to
kių turi, ypač tiems, kurių skautai daugiausiai geležinkeliais 
naudojasi, galima išduoti tokių suantspauduotų ir pasirašytų 
liudijimų visą knygutę, kurie vėl savo keliu atskirus liudijimus 
įteiktų geležinkeliu vykstantiems skautams ar jų grupėms. Tun- 
tininkas ir šiuo atveju turėtų pasižymėti visus vienetų vadams 
ir vietininkams įteiktų liudijimų nr., o vienetų vadai ir vieti- 
ninkijų vietininkai — kiekvieno liudijimo šaknelėje — ludijimą 
gavusio vardą ir pavardę.

Pageidaujama, kad papigintu tarifu g-liais važiuoti liu
dijimus tuntininkai išduotų tik savo tunto skautams.

Kiekvienas, gavęs tokį liudijimą, už jį turi sumokėti ne
mažiau 10 et (tokia jau liudijimo kaina), o jei liudijimą rei
kia išsiųsti paštu, tai reikia apmokėti ir šio liudijimo persiun
timo išlaidas (30 et). Šią sumą tuntininkams galima būtų 
siųsti pašto ženklais po 5, 10 ar 15 et. Žodžiu, už papig. tari

fu g-liais važiuoti liudijimą ir jo persiuntimą turi užsimokėti, 
kitaip tariant, atsilyginti liudijimo gavėjas.

Tenka dar pastebėti, kad vykstą geležinkeliais, tokius liu
dijimus įsigytų iš anksto, o ne paskutinę dieną arba valandą, 
kaip tai neretai pasitaiko.

Į papig. tarifu g-liais važiuoti liudijimo pirmąją (grafą a) 
įrašoma — Lietuvos Skautų Sąjunga, Skautų Brolija, o į antrą
ją b) — Vyr. Žin. 1930XJj Nr. 338. Ką įrašyti sekančiose gra
fose, manau, bus aišku. Dar pastebėsiu, kad į d) grafą (važia
vimo tikslas) gali būti įrašyti sek. žodžiai: krašto pažinimas, 
skautų reik., ekskursija ir t. t.

Pageidaujama, kad tuntininkai, išduodami papig. tarifu 
g-liais važiuoti liudijimus, be parašo ir tunto antspaudo, užpil
dytų dar ir vienos liudijimo dalies a ir b) grafas (nes jų už
pildymo paskiri skautai gali ir nežinoti), o kitas liudijimo atski
ros dvi dalis bei likusias grafas užpildys pats liudijimo gavėjas.

Vykdamas geležinkeliu, kiekvienas skautas, be papig. tari
fu g-liais važiuoti liudijimo, turi dar turėti, kaip to reikalauja 
keleivių ir bagažo tarifo pakeitimas, ir L. S. S-gos nario liu
dijimą.

Kaip matome, tai ilga procedūra iki skautas gali išvykti 
numatyton savo kelionėn, bet, kaip jau pradžioje minėjau, tu
rime tam prisitaikyti.

Kai kurie tuntininkai bando ir juokauti, kad, girdi, pa
syviems skautų vadams ir skautams tokių liudijimij neduosią, 
ir kaip mat jie pasidarys aktyviausiais skautais. Žinoma, gal 
tai būtų ir neblogas dalykas, bet vis dėlto tenka pripažinti, 
kad toks papigintu tarifu g-liais važiuoti liudijimų išdavinėji
mas net paskiriems skautams (anksčiau buvo tik ekskursijoms, 
pradedant 3 skautais) tuntininkus be galo apsunkina.

R. V.
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'J&ifiį.Kė.s taMMį&o.s phx>tym.rnos me.ttne.ns !
Skautybės vardu tarnauti savo Tėvynei galima, kai esame gerai pažinę skau- 

tybę, jau išlaikę bent pirmuosius patyrimo laipsnių egzaminus ir davę įžodi. Patyri
mas ir skautinės žinios nurodo kelią ir priemones mūsą pareigoms; įžodis įkvėpia 
nuotaikos didžiąją idealą vardu dirbti. Tai PIRMA.

ANTRA: reikia pažinti vietovę ir apylinkę, kurioje vykdoma T. T.; naudin
ga mokėti gerai naudotis žemėlapiu, planu, kompasu ir įvairiais būdais orientuotis.

TRECIA: mokėti kalbėti telefonu (jį vartoti); pažinti ir perduoti žinią žo
džiu ir raštu; atpasakoti matytą įvykį.

Ketvirta: mokėti teikti pirmąją pagalbą: apalpusiam, apdegusiam, apnuo
dytam, pritrenktam, skęstančiam, sužeistam ir užtroškusiam.

PENKTA: kūrenti 'ugnį ir paruošti kurą, palaikyti švarą ir tvarkyti kam
barius; gaminti maistą ir laikyti jo produktus; taisyti drabužius, baltinius, apavą, ir 
virtuvės ir namą apyvokos reikmenes.

ŠEŠTA: gabenti vaikus, ligonius ir senius; slaugyti ir maitinti vaikus ir ligo
nius; įrengti slėptuvę ir apkasą; gesinti gaisrą; vartoti dujokaukę, priešcheminės 
apsaugos drabužius ir k. priemones; degazuoti apnuodytas vietas ir daiktus.

Tokia bendrais bruožais turi būti skautą TĖVYNĖS TARNYBOS pasiruošimo 
programa. Reikia pasakyti, kad įvairūs skautams kursai, šiuo laiku vykstą visoje 
Lietuvoje, didelę dalį tokios programos jau išeina. T. T. turėtą dalyvauti visi skautai.

A. S.

Padedanti ranka
X.30. Britanijos skautų biuletenis ra

šo:

Paskutines dvi savaites motinos labai 
gyrė skautus. Štai pačios laiškų ištrau
kos pasakoja:

IŠ EVAKUOTŲ MOTINŲ.

Būdama viena iš evakuotą motiną, 
prašau priimti mano širdingiausią padė
ką už didelę pagalbą, kurią patyrėme iš 
skautą evakuacijos dieną ir už ją nuola
tinę pagalbą ir globą.

Skautai padeda evakuotis.

Tai yra mano pirmas susitikimas su 
skautais ir aš esu nustebinta ją puikia 
nuotaika ir tikiuosi, kad jie sėkmingai 
tęs toliau savo darbą.

Aš taip pat norėčiau pridėti kelis pa
dėkos žodžius skautams, kurie taip rū
pestingai padėjo mums nuo to laiko, kai 
išvykome iš Atono, iki pasiekėme Truro 
stoti. Ten mus pasitiko daugiau skautą, 
skaučią ir visas būrys auklią. Buvo da
roma viskas, mūsą patogumui užtikrinti. 
Aš esu giliai dėkinga.

IŠ PAGALBOS KOMITETO 
SEKRETORIATO.

Komitetas mane įgaliojo raštu padė
koti jums už jūsų pagalbą, suteiktą mums 
paskutinėmis dienomis, mūsą centrui pri
imant ir paskirstant likusią 1.100 mo
terų ir vaiką.

Jei skautą pareiga yra padaryti vieną 
gerą darbą į dieną, tai aš esu tikras, kad 
per paskutines keturias ar penkias die
nas kiekvieno gerą darbą skaičiaus už
tektą keliems ateinantiems mėnesiams.

Joks darbas jiems nebuvo per didelis. 
Aš mačiau daug noro ir linksmumo ją 
darbe, bet kai tai buvo sujungta su ini
ciatyva ir veiklumu, kaip tai buvo šiuo 
atveju, skautai mums buvo puiki pa
galba.

Buvo gera žinoti, kad mšums tik pa
liepus vienam iš ją, darbas būdavo at
liekamas gerai ir mes galėdavome užmirš
ti apie jį, žinodami, kad jis bus padary
tas gerai ir be mūsą priežiūros.

§eeifosios pagalbos 

automoGilto šofecė 
H5S8S3SBB8B3MHBB ■■■■■■■■■i

(Vienos skautininkės laiškas).

Po 1938 m. rugsėjo mėn. krizės jau
čiau, kad atėjo laikas būtinai stoti i tau
tinės tarnybos eiles. Būdama sena — 
ne tiek savo metais, kiek patyrimu — 
šoferė, nutariau pasirinkti tarnybą, kur 
būčiau labiausiai naudinga savo kraštui 
ir kuris atitiktų mano palinkimus.

Baigusi pirmosios pagalbos kursus, 
laukiau, kada mane pašauks. Tai įvyko 
š. m. rugpjūčio mėn. gale. Neturėdama 
specialios uniformos, apsivilkau savo 
skaučių drabužiais ir nuvykau į stotį, 
kur jau rinkosi šimtai žmonių.

Gavusios paskyrimus ir palaukusios 
kelias valandas, kol mums išdavė prieš- 
iperitinius drabužius, išsiskirstėm į savo 
vietas. Tai buvo apie 11 vai. ryto. Mū
sų grupė nuvažiavo į garažą, prie Tem
zės. Turėjome mažus lagaminus su mais
tu 48 vai, kas buvo labai naudinga, nes 
garažas buvo dar nebaigtas keisti į pir
mosios pagalbos punktą.

Nors karas dar nebuvo paskelbtas, 
mes kas minutę laukėme oro puolimo. 
Niekad nepamiršiu pirmosios nakties ga
raže, praleistos ant bet ko, bet kaip. 
Neštuvai, pagalviai iš privačių automo
bilių ir būsimos virtuvės lentynos sutei
kė mums šiokį tokį patogumą. Miego
jome, nors darbininkai ir dirbo visą nak
tį. Buvo savotiškas, jaudinąs^ pergyveni
mas.

Rytą kažkas manęs paklausė, ar bu
vau kada nors dirbusi panašų darbą. No
rėjau atsakyti „ne”, bet tas asmuo pats 
pridūrė: „Ak, tiesa, Tamsta juk skau
tė!”

Supratau, kad kalbėjo apie stovyklą 
ir pasiruošimą bet kada budėti.

Džiaugiausi mano, ir tuo pačiu skau
tybės, pripažinimu ir pasiryžau gyventi 
ir dirbti, kad būčiau jo tikrai verta. Ne 
man vienai skautiškasis auklėjimas buvo 
naudingas, dirbant tėvynės tarnyboje.

Nors už kelių dienų turėjau užsivilk
ti šoferės drabužius, savo skautiškojo 
ženklelio neišsižadėjau: jis visiems skel
bia, kad priklausau mūsų garbingai orga
nizacijai.

T. T. skautai pasiuntiniai.
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Paulius Samana.

(Pradžia Sk. A. 22 nr.).

3.
Namuose per pietus kažkaip iškilo kal

ba apie obuolius.
Tėvelis pradėjo pasakoti, kad, jaunas 

būdamas, vertęsis obuolių prekyba. Bu
vo nepaprastai pamilęs sodus su obuo
liais. Vakarais, kada leisdavosi saulė, ka
da parimdavo tokie gražūs, švariai rau
doni ir pakraščiuose tikru auksu žėrį sau
lėlydžiai, tada ir jis parimdavo viduryje 
savo sodo, prie sodo palapinės angos ir 
akimis palydėdavęs saulę.

Saulėlydžiai vis supdavosi vakaruose, 
ilgai, ilgai būdavo raudoni, paskui tamsė- 
davusios, keisdavusios spalvos, daryda
vosi tamsūs, mėlyni. Jie, supdamiesi, pa
svirdavo į rytus, o tėvelis ilgai dar vis 
rymodavęs ir tik paskui eidavo per sodą 
pavaikščioti, apžiūrėti obelų ir pasiruošti 
nakčiai:

— Labą naktį jums, saulėlydžiai!
Ir tėvelis paniūniuodavo:

Tik saulėlydžiai negęsta, 
jie vis dega, vis liepsnoja, 
jie saulutei beužmiegant — 
labą naktį paniūniuoja.. .*)

Taip kartą atėjęs kažkas pas jį į sodą 
vogti obuolių. Tiesa, tėvelis nakčiai dar 
atsivesdavęs šunį.

— Žiūriu, ir, rodos, — sako, — pa
žįstu vagį. Ė, tai bene bus tas pats visų 
žinomas padauža Anupras, suaugęs, bet 
padykęs ir didelis tinginys.

Ir tėvelis rankomis rodo, ką pasakoja:
— Tasai eina prie obels artyn, artyn, 

o aš patamsy su šunimi paskui, paskui. 
Gi šuo taip buvęs išmokytas, kad paro
džius ranka tam tikrą ženklą, jis tylėda
vęs, nė neurgsdavęs. Taip eina Anupras 
ir džiaugiasi, kad niekas dabar jo nema
tąs. O buvo nedidelis vėjas, čiaža medžių 
lapai, krūmokšniai — ne taip greit užgirsi 
einančio žingsnius.

Tėvelis vis dar tebepasakoja:
— Anupras įsikibo rankomis obelį ir 

jau lips. Norėjau, — sako, gražiai dabar 
paimti Anuprą už rankos ir išprašyti iš 
sodo. Bet tas šuo — akimirksnį, kad tvė
rės Anuprui už drabužio, nebesakysiu, 
kurioj vietoj, taip ir išnešė drabužio ga
balą.

Anuprui ir gėda, ir drabužio gaila.
O buvo dar toksai kitas tėvelio pažįs

tamas senukas sodininkas. Senas, bet gi 
tvirtas seneliukas, greitas. Jis obeles 
įsivaizdavo gyvomis, kaip žmones. Obuo
lius taip pat labai brangino ir nė vieno 
veltui nenumesdavęs. Taip kartą pama
tęs arklį prie obels šakos pririštą, o ant 
obels dar kokio vieno obuolio būta. Se
nukas, nieko nelaukdamas, atrišo arklį ir 
paleido. Nueina prie savo palapinės, žiū
ri — žmogus laukia obuolių pirkti.

— Taigi, koks įdomus seneliukas buvo.
Aš gi labai mėgau pasigirti.
Ir dabar vos tik apie pamuštą žydelį

*) P. Kondrato.

neprasitariau. Tikėjau, kad mažiausia 
būčiau buvęs pasiųstas žydelio atsiprašyti.

Popietį buvau tyčia arčiau sodo pa
vaikštinėti. Bet nieko negalėjau įžiūrėti. 
Atrodė, kad dabar sodas tuščias, tik vie
nos obelys.

Mačiau, vėjas tebesisupo obelėse ir po 
tą išsikerojusį klevą. Aukštumoje debe
siūkščių nebėra. Dabar dideli debesys 
besisupo aukštai. Gražūs, kaip tolimi kal
nai. Juodi, tiršti ir, matyti, kaip, tary
tum, virdami, kunkuliuoja. Gerai įsižiū
rėjus, matyti. Verčiasi, sukasi, bet taip 
palengva. Dūmai ant žemės greičiau su
kasi ir kitas kitą vejasi. Dabar įsivaiz
duoju debesų aukštį, kuris taip tolimas, 
taip tolimas.

Bet kur gi dingo žydelis.
Naktį sapnavau žydelį.
Rodos, kaip gyvą matau. Aš einu iš 

mokyklos, tuo pačiu taku, o žydelis stovi 
už medžio ir jam ant kaktos supuvęs 
obuolys. Visos sodo obelys net pasitemp- 
damos žiūro tai į mane, tai į žydelį. Rau
doni obuoliai kuždančiuose lapuose sle
piasi, bailūs. Klevas plėšosi, daužosi se
nomis šakomis, lyg norėtų išsirauti iš 
šaknų ir bėgti, ir jis taip ošia, dreba vi
sas. Aukštai nebe debesys, bet dūmų ma
sė. Dabar vartosi jie kalnais. Aš dabar 
bandau įsitikinti, kad debesys ne iš dū
mų, o iš kalnų, kurie tuojau kris, nukris. 
Noriu bėgti, kojos pinasi, pasidarė sun
kios. Ant vienintelio išbėgti tako stovi 
žydelis, kuris dabar verkia balsu, kaip se
nas katinas ir vis plėšia nuo kaktos obuo
lį ir negali atplėšti.

Išsigandau, kada vėlyvą rytą mane pa
žadino mama. Buvau sušilęs ir miegojau 
galvą užsidengęs antklode. *

Žydelio nebegalėjau pamiršti.
O gal jis iš tikrųjų aną kartą tik šiaip 

sau slapstėsi už medžio. Gal manęs nė 
negalvojo sugauti.

Mokykloje vis dairiausi pro langą ir už 
tat gavau nuo mokytojos kelias pastabas.

Mokyklos draugams nė vienam nepra
sitariau. Jei sakysiu, pasakysiu vėliau. 
Beje, jeigu žydelis daugiau sodan nebe
ateitų, aš pasipasakočiau žinąs, kodėl so
de vengia pasirodyti.

Namo vėl turėjau grįžti aplinkiniu ke
liu. Dabar jau visuomet einu gatvėmis, 
nebe laukais.

Ėjau tyliai, palengva.
Nutariau eiti per sodą, rasti žydelį ir 

užkalbinti. Nutariau žydelį atsiprašyti.
Šį kartą jaunojo žydelio sode nebuvo.
Aš radau senį žydą, kuris sukinėjosi 

sodo lygumėlėje ir rinko pintinėn vėjo 
nukrėstus obuolius.

Žydelio neradau nei kitą dieną ir visą 
savaitę sodą saugojo tiktai senis.

Buvau supuvėlį obuolį beužmirštąs, 
žydelį taip pat. Pagaliau nuraminau sa
ve, tai padaręs juokais. Galėjau, jei bū
čiau norėjęs, akmenimi. Negi sumušiau.

Vieną popietį, kada grįžau ypatingai 

linksmas, gavęs už rašomąjį darbą pirmu
tini penketuką. Tėvelis dabar turės man 
duoti dešimtį centų, kaip jau seniai ža
dėjo.

Lėkiau laukais basas, o rankoje sky
rium nešiausi laimingąjį sąsiuvinį su pen
ketuku.

Dar pažiūrėjau į penketuką ir dar 
kartą. Ir kiekvieną kartą penketukas at
rodė gražesnis. Kai ilgiau pažiūriu, prieš 
akis iš penketuko pasidaro dešimties cen
tų pinigas. Už šitą dešimtį centų nupirk
sime su Po vilioku šaunamų kamščių, jis 
turi revolverį ir per ilgąją pamoką šau
dysime. Visi kiti vaikai stebėsis ir kuo
met jiems taikysime, bėgs, o mergaitės 
ims klykti ir šaukti.

Dabar gera bėgti, nesustoti, laukų žo
lė tokia didelė ir neplauna basų kojų.

Vienas mano neapsižiūrėjimas ir da
bar būčiau pakliuvęs į jau užmirštas pink
les. Kada jau mečiausi perbėgti sodu, vėl 
netikėtai pamačiau aną jaunąjį žydelį.

Paliko šilta ir aš prisigūžiau į pasodės 
griovį. Atgal nebegalėjau bėgti, žydelis 
vis tiek jau pamatys ir gali pavyti.

Atgavęs kvapą, dabar peršliaužiau iš
ilgai griovį ir puoliau į krūmokšnius, iš 
ten paupiu į laukus.

Pašokau ir mečiausi už medžio.
Bet žydelis mane pastebėjo ir pažino 

ir jis jau artinosi nuo sodo palapinės 
pusės.

Aš stovėjau lyg įbestas.
Žydelis nutraukė nuo šakos vieną rau

doną obuolį ir atkišo į mane:
— Gal obuolys...
Dabar pagalvojau, kad žydelis geras 

ir galutinai nutariau savo žodį ištesėti...
Žydelis vis tebesiartino su obuoliu ran

koje, toli prieky atkištu į mane.
Aš juokiausi. Žydelis tebeėjo artyn ir 

vis rodė obuolį.
— Gal obuolys...
Jis taip pat juokėsi ir dar sakė:
— Niu, gal... Eikš...
Ant obelių kabojo daugybė obuolių. 

Už gautuosius dešimtį centų aš taip pat 
nupirksiu obuolių ir net iš šito paties žy
delio.

Jau buvau beeinąs ir aš artyn.
Tik žydelis netikėtai metė obuolį že

mėn, pakėlė ikišiol už nugaros laikytą 
paslėptą rykštę ir puolė.

Laimei, skubau ištrukti. Vienu šuoliu 
leidausi žemyn, dar tvėriausi prabėgda
mas obels šakos, o gale sodo liuokterėjau 
per upeliūkštį ir kada pasijutau saugus, 
atsigrįžau ir pagrasinau ranka.

Žydelis stovėjo prie sodo ir aiškiai 
mačiau, kaip jis rankoje laikė storoką 
šakalį.

Dabar dar labiau supykau. Rytoj 
mokykloje visiems pasisakysiu aną nuo
tykį su žydeliu, sudarysiu būrelį ir atėję 
nupurtinsime visas pasodės obeles, o pa
lapinę apmėtysime akmenimis ir supuvė
liais obuoliais. (B. d.).
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t WiliWllMMUlfc* * Basra didžioji sc im i
Skautas prie žūstančio kario
Suvytęs kario veidas žemėmis maitinas, 
O trosKulį pakvipęs oras durnais numarma. 
Gal paskutinis jo jau atdūsis, — kas žino? 
(Krutinę pervėrė mažytis gaoalėlis švino). 
Saausmingas sielvartas pilnuos laukuos paskęsta. 
Kančioj gyvenimą norėtumei tolyn numesti. 
Bestingstanciose Kario rankose dar virpa 
Žmonos, sūnelių tolografija, kraujuos sutirpus.
— Ach;., karsta, karsta... ach! Žeme, priglausk ma

ine tu!..
— Sūnel... ateikite... neberandu baltų monetų... —
— Dejuojantį paimkit, sanitarai. Neškit!
— Jis sunkiai sužeistas, is šono šiltas kraujas teka.—
— Ai! Mirštu!.. — Jo veide matosi agonija.
— Nusiramink, kary, mes tau pagalbon jau atėjome. 
Bet kūnas tąsosi ir merkias kario akys,
O lupos tyliai suvirpėję nieko nepasakė.
Iš stingstanciojo kario rankų jau iškrito 
Žmonos ir jo sūnelių fotogralija ant ratų.

Vyr. sklt. L. Vainikonis.

VILNIUS.

Vyr. skautei
PETRONĖLEI ANDRIEJAUSKIENEI, 

jos mylimai mamytei mirus, nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Skuodo skaučių vietininkijos
vyr. skaučių Živilės skiltis.

STUD. SKAUTŲ KORP! VYTIS.

Vilniuje paskutiniu laiku bu
vo 3 lietuvių skautų draugovės 
ir vienas lietuvaičių skaučių bū
relis.

Dabar steigiasi dar 2 jūrų 
skautų laivai, 1 skautų vyčių 
draugovė, 1 jaun. skautų dr-ve 
ir didelis skaučių vienetas.

UTENOS RAJONAS.
Skautai — veiklūs literatai ir 

muzikai.
Molėtai. Šiemet skautų skil

tims vadovauja darbštūs, meną 
pamėgę, skiltininkai: Mr. Mase- 
vičius, Pt. Čičelis, Vyt Bankaus- 
kas, Vyt. Petrauskas, Pr. Čet- 
kauskaitė ir J. Kulbytė. Todėl

Į Vilnių skautų reikalais bu
vo atvažiavę vyr. sktn. A. Sau- 
laitis, psktn. Liesytė, sktn. A. 
Zauka ir k. Kai kurie jų buvo 
atvykę net kelius kartus.

Gruodžio m. pirmoje pusėje 
ruošiame didelę skaučių ir skau
tų šventę.

bemaž į kiekvienos sueigos pro
gramą įeina ir literatūra su mu
zika, kuria skautai labai paten
kinti. Tenka paminėti, kad tokių 
programų rengime nuošir
džiai dalyvauja ir globėjai: dir. 
A Taškūnas ir vyr. skautė V.
Taškūnienė. Mr. Ms.

Rinkom Valdybą.
X.26 buvo senjorų sueiga. 

Pirmininkavo sen j. R. Norvydas. 
Sen j. V. Stasiškis gavo teisių 
fak. baigimo diplomą; taip pat 
diplomą teisių fak. ekonomi
kos skyr. gavo senj. filistras A. 
F. Jurskis, tai jau antrasai jo 
diplomas. Abudu filistrai gavo 
po tradicinę minutę kalbėti. 
Dabar jau turim 27 filistrus.

Kontrolės komisijos narys 
senj. H. Jonaitis paskaitė tos 
k-jos protokolą apie reviziją 
Kbrp! ižde, raštinėje ir kt. Se
nasis vadas senj. St. Volungė 
pranešė senj. valdybos darbo 
apyskaitą. Per 1938/39 akade
minius mokslo metus buvo: — 
sueigų — senjorų 8, bendrųjų 
5, junjorų ir būrelių 18. Val
dybos posėdžių buvo — 30. Jun- 
j orais priimta 23 stud, skautai, 
iš kurių 21 pakelti senjorais. 
Filistrais pakelti 5 senjorai. Pa
darytos dvi iškylos ir aplanky
tos 4 meno parodos. Suruošta 
eglutė, Motinos Dienos minėji
mas ir akademinės skautybės 
15 m. šventė (drauge su St. 
Skaučių Dr-ve). Surengta bai
darių kelionė, 2 meno pobūviai 
ir sušaukta didžioji visų vytie- 
čių sueiga. Paaukota L.S.S. na
mų fondui 50 Lt, Ginklų fon

dui 144,38 Lt ir knygoms, ku
rios įteiktos Žemaitijos prad. 
mok., — 60,40 Lt. Skautų Aido 
platinimo konkurse laimėtos 
antrosios vietos. Nupirkta bai
darė ir įkurtas sporto klubas. 
Įsteigtas b ūkio fondas, kuriame 
yra 164,30 Lt. Pernai iždas 
gautas su 106,33 Lt, o perduoda
mas su 431,30 Lt. Po šios apy
skaitos korp! valdyba atsistaty
dino. Kartų atsistatydino: korp! 
garbės gynėjas, garbės teismas, 
vėliavininkai ir kontrolės komi
sija.

Valdybon išrinkti: 1) s. J. 
Klimavičius — vadu, 2) s. D. 
Gūžys — junjorų tėvūnu, 3) s. 
Š. Vasiliauskas — sekretorium,
4) s. A Grušnys — iždininku ir
5) s. V. Bražėnas — arbitru ele- 
gantiarum.

Korp! garbės gynėju išrink
tas — s. St Volungė. Garbės 
teisman išrinkti — s. A. Mi- 
laknis — pirmininku ir nariais
— s. J. Mačiulis ir s. J. Gim
butas.

Kontrolės komisijon išrinkti
— s. E. Slavinskas — pirminin
ku ir nariais — s. K. Čerkeliū- 
nas ir s. G. Juškėnas. Vėliavi
ninkais išrinkti — s. J. Repečka 
(vyriausiuoju), s. St. Janavičius 
ir s. J. Karaliūnas.

Studenčių skaučių draugovės narės ir studentų skautų korporacijos Vytis nariai Vilniuje.
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^FIICIAlINlA ŽINIOS

Brolijos Vado aplinkraštis
(Pabaiga iš 458 psl.).

Visas aukas ir susirašinėjimą fondo valdybai siųsti į broli
jos centrą (Kaunas, Nepriklausomybės a. 4).

Sąjungos vadovybė iš savo pusės fondui jau suteikė žymią 
paramą.

Telkiant aukas fondui, aukotojai gali pareikšti savo pagei
davimus, pvz., kam pageidaujama perduoti literatūrą, drabu
žius ir t. t., kiek bus galima ir naudinga, tie pageidavimai bus 
priimama dėmesin.

Kadangi Vilnijos skautų veikimas yra specialinėse sąlygose, 
tai prašoma tuo tarpu:

a) be vyr. brolijos vadijos žinios neruošti didesnių ekskur
sijų į Vilnių;

b) neapkrauti Vilnijos skautų susirašinėjimo, svečių pri
ėmimo ir k. reikalavimais;

c) netarpiškai nesiųsti aukų, dovanų ir k.
Vilnijos skautų veikimo reikalai yra tvarkomi kompeten

tingų brolijos vadijos atstovų. Tikimasi, kad artimiausiu laiku 
viskas bus paruošta, kad ir Vilniuje lietuvių skautybė eis vėl 
normalia vaga.

Kviečiu visus dabar tuojau energingai čia prašomu būdu 
paremti Vilnijos skautus ir jų vienetus.

Budėk.
Vyr. sktn. pulk. J. ŠARAUSKAS, 

Brolijos Vadas.

ŠIAULIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Pagerbėme karžygius.

Meškuičiai. XI.1 kapinėse 
žvakučių jūra, gyvieji prisime
na mirusiuosius. Bet karių ka
pai skendėjo tamsoje. Pamatė

me, kad niekas nesirūpina buvu
siais taip mums brangiais žmo
nėmis, uždegėme tris žvakutes, 
šviesa nubalino akmens kryžių.

Sigytas.
RADVILIŠKIO SKAUČIŲ VIETININKIJA.

X x •

Vietininkija įsteigta 1938 m. 
IV.4. Nuo to laiko skaučių skai
čius padidėjo ir veikla pagy
vėjo.

Dabar vietininkijoje yra 7 
dr-vės:' 1. Birutės, 2. Živilės, 3. 
jaunesn. skaučių, 4. vyr. skau
čių, 5. Kaulinių, 6. Aukštelkų ir 
7. Šiaulėnų. Tų dr-vių draugi- 
ninkės visos yra mokytojos.

Vietininkijai nuo jos įsikūri
mo energingai vadovauja vieti
ninkė Šarauskienė.

— Trumpame vietininkijos 
gyvenimo laikotarpyje, neskai
tant smulkesnių darbelių, buvo 
suruošti sanitariniai (pirmosios 
pagalbos) kursai, kuriuos lankė 
25 asmens. Kursuose dėstė: dr. 
Misevičius, Itn. Šarauskas ir 
Itn. Ciemenis.

— Pavasarį buvo suruoštas 
skaučių vakaras su pačių skau
čių suaukotų fantų loterija ir 
blaiviu bufetu, kurį pačios 
skautės paruošė ir laikė. Vaka
ras davė apie 200 Lt pelno.

— Dabar, atgavus Vilnių, 
skautės surinko daug vadovėlių 
vilniečiams ir ruošiasi padėti 
neturtingiems lietuviams vilnie
čiams, rengdamos vakarą, ku
rio visą pelną skiria jiems.

— Visų Šventųjų ir Vėlinių 
dienomis skautės nunešė daug 
žvakučių prie karių paminklo ir 
uždegė žvakutę amžinai užge

susiam Klaipėdoje Baltijos jūros 
bangose, per žinomą jūrų skautų 
laivo katastrofą, jūr. skautui 
Amulevičiui.

— Neskaitant tautinių bei 
skautų švenčių, vietininkija 
1938.XI.1 šventė 20 metų Lie
tuvos Nepriklausomybės ir 
skautų įsikūrimo šventę, kurioje 
skautams malonu buvo matyti 
ir girdėti tartą žodį visuomet 
energingo brolijos vado vyr. 
sktn. pulk. Šarausko, kuris ma
lonėjo atsilankyti su bu v. Klai
pėdos krašto gubernatorium p. 
Navaku.

— Skautės maloniai daly
vauja ir tuose darbuose, kurie 
reikalauja realaus veiksmo, bū
tent: Kalėdų, Velykų ir Moti
nos dienos proga ruošia pritai
kytas toms dienoms neturtingie
siems pramogėles, tuo suteikda
mos širdžiai paguodą ir aplanko 
pavargėlių namus, nunešdamas, 
savo suaukotų ar iš kasos pini
gų, maisto dalykėlių ir vaikams 
dovanėlių.

— Pradėjus siausti karo ne
ramumams, vadės ir jų vienetų 
skautės pradėjo tvarsčių rinki
mą pagal skelbtus spaudoje nu
rodymus ir nupirko, kartu su 
skautų vietininkija, šautuvą, ku
rį iškilmingai įteikė šarvuočių 
rinktinei.

E. P.

Sk. A. 21 nr. (450 psl.) paskelbėm 
Skautų Aido 1940 m. platinimo TALKOS 
VAJŲ.

Papildydami tą pranešimą dabar skel
biame PLATINTOJAMS SKIRIAMŲ PRE
MIJŲ sąrašą. Dovanų paskirta beveik už 
1.000 litų!

SKAUTĖMS DOVANA.
Skautė, kuri surinks daugiau už kitas 

skautes Sk. Aido prenumeratų, gaus dar 
tautinių drabužių kostiumui medžiagą. Tai 
ekstra dovana skautėms — ji neatima teisės 
skautei gauti kartu ir bendrąsias žemiau su
rašytas premijas.

PREMIJOS SKAUTĖMS IR SKAUTAMS:
1. Dviratis. tai ir Kražių skerdynės (2
2. Šautuvas ir 500 šovinių. tom.).
3. Vyr. kostiumui medžiaga. 15. Skautinė literatūra.
3a. Lt 60,—, dovana „Vilniaus“ 16.

sp. sav. p. J. Atkočiūno. 17.
4. Laikrodis. 18.
4a. Lt 40,—, dovana „Vilniaus“ 19.

sp. sav. p. J. Atkočiūno. 20.
5. Skautinė literatūra. 21.
6. Skautinė literatūra. 22.
7. Mūsų klasikų knygos. 23.
8. Skautinė literatūra. 24.
9. Skautiškas apsiaustas. 25.

10. Kamuolys (krep. žaisti). 26.
11. Kamuolys (futb. žaisti). 27.
12. Lagaminas (čemodanas).
13. Knyga Rašytojo kelionė 28.

aplink pasaulį (3 įrišti t.). 29.
14. A. Vienuolio rinktiniai raš-

Skautinė literatūra.
Skudučiai (komplektas).
5 spalvų pieštukas.
Kelionmaišis.
Spiritinis. primusas.
Kariška kuprinė.
Kariška kuprinė.
Amžinoji plunksna.
Amžinoji plunksna.
Amžinoji plunksna.
Skautinė literatūra.
Knyga Skiltininkų vado
vėlis.
Vaistinėlė. •
Knyga Skautybė Mergai
tėms.

30. Vaistinėlė.
Ką pasirenki laimėti? Tuojau į darbą!

50 LITŲ LIGI 1940.1.5.
Sk. Aido Redakcija paskyrė platintojams ekstra dovaną pi

nigais 50 litų.
Ją laimės skautai-ės, kurie ligi 1940 m. sausio m. 5 d. ad

ministracijai prisius daugiausia 1940 m. Sk. A. prenumeratorių. 
Pirmas daugiausia ligi tos dienos prisiuntęs gaus Lt 30,—, se
kantis — Lt 20,—. Šios dovanos nesutrukdo platintojams (už 
tas pačias prenumeratas) laimėti kitas aukščiau surašytas pre
mijas platinimo talkos pabaigoje (1940 m. kovo m. 15 d.).

VISI Į TALKĄ!
Spaudos administracija kviečia visas seses skautes ir bro

lius skautus aktingai dalyvauti 1940 m. Skautų Aido platinimo 
talkos vajuje.

Kiekviena-s, prenumeruojąs Sk. Aidą sau, ir dar suranda 
bent vieną naują prenumeratorių.

Skautų Aido laimėjimas — mūsų sąjungos laimėjimas.
Geriausio pasisekimo rinkti prenumeratas ir laimėti pre

mijas. ”
‘ V. Balčiūnas,
Skautinės Spaudos Administratorius.

BROLI SKAUTE,
• — platink Skautą Aidą,
e — remk Vilniaus skautus,
• — dalyvauk Tėvynės Tarny

boje. .
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non nrmnu
Dirbkime įvairius rankdarbius

Įdomus ir nesunkus padaryti žaislelis vai
kams — kalviai.

Tokias šliures 
gali pasidaryti 
kiekvienas su
manus skautas.

KAKLARAIŠČIO ŽIEDAI.

žiedas SU skydu,

torui išsisukus jis paliuosuoja modelį nuo 
bereikalingo propelerio pasipriešinimo, at
palaiduodamas nuo gumos (5 brėž.).

Priekinė galvelė. Gaminama iš liepos, 
išdeginus skylutę ir įstačius į ją aliumi- 
nijaus, vario ar kitos medžiagos vamzdelį.

LIEMENIMS MODELIS SU GUMOS 
VARIKLIU.

(Pradžia Sk. A. 20 nr.).
Išjungiklis. Norint gauti geresnių re

zultatų yra naudojamas išjungiklis. Mo

WW MTlF lamPELIfww
Norint modeliui suteikti didesnį apsisu
kimų skaičių, galvelė išimama, kartu iš
tempiant gumą maždaug iki dvigubo 
ilgio (6 brėž.).

Modelio reguliavimas. Sumontavus ir 
šiek tiek atreguliavus modelį, galima leist 
startuoti. Pirmasis startas atliekamas iš

SKILTIES TOTEMĄ.
Sumani skiltis nepasitenkina skilties 

gyvio siluetu skilties gairelėje. Ji pasi
daro ir totemą: ant lazdos galo arba at
skirai įdomiausią totemą.

Šį kartą matome jaučio totemos brė- 
žinėlius. Pabandykite, gal jūsų padarytas 
totemas dar geriau atrodys.

Eil.
Nr. a Xb klijuotės 

storum.
Sienelių 
platom.

1 3,5 X2,5 1,6 mm 4 mm
2 8 X4 0,8 „ 3 „
3 10 X5 1,6 „ 4 „
4 9,5 X 4,5 1,6 „ 4 „
5 9 X4 0.8 „ 3 „
6 8 X3 0,8 „ 3 „
7 7)<2,5 0.8 „ 3 „
8 5>< 1,8 1,6 „ neišpiaus.

Lentelė yra iš viršuje esančio straipsnelio
Liemenims modelis su gumos varikliu. 

rankos, leidžiant jam planiruoti. Gerai at- 
reguliuotas modelis, neužsukant gumos, 
nuplaniruoja (nusklendžia) 12—15 m. Mo
delį leidžiant, reikia jį stebėti. Jei jis 
sklęsdamas pumpuoja — reikia sumažinti 
atakos kampą, arba pastumti sparnus at
gal. Modeliui smarkiai žemėj ant, didina
mas atakos kampas arba sparnai stumiami 
į priekį. Galutinai atreguliavus modelį 
sklendimui, galima prisukti gumą (pra
džioje nedaug) ir leisti skristi. Jei mo
delis ir dabar pumpuos, tai reikia padėti 
tarpinę tarp galvelės ir liemens (viršuje), 
tuo būdu nukreipiant propelerio veikimą 
žemyn. Jei modelis nekyla, bet pikiruoja 
— tuomet tarpinę reikia dėti iš apačios, 
nukreipiant veleną kiek į viršų.

Galutinai atreguliavus, galima duoti 
300—500 apsisukimų ir leisti. Jei bus ge
rai atreguliuotas, kils nuo žemės prarie
dėjęs 1 m ir nuskris per 100 m. Ore iš
silaiko 30—40 sek. Šio modelio keli pa
vyzdžiai buvo pastatyti I oro skautų Da
riaus ir Girėno draugovėje. Nors jie yra 
savos (mano) konstrukcijos, tačiau davė 
puikių rezultatų. R. Bičiūnas.
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=====— E U K L A S ——
2. Darbeliai iš papjėmaše.

Na, prašome svetimų kalbų žinovus iš
aiškinti, kas tai yra „papjėmaše“? Galvo
jate. .. Tarptautinių žodžių žodyne rasi
me atsakymą. O viename žodyne, tarp 
kitko, užtikau, kad tai yra ...„sukramtytas 
popierius“. Iš tikro taip ir bus, nes pa
našiems tikslams naudojamas popierius 
išrastas tokiu būdu. Ar gardu buvo? Ne
žinau. Mes papjėmaše gausime kitu būdu.

Jaukus skilties kampelis 
draugovės būkle.

1) Imame nereikalingų laikraščių, pa
laikome apie valandą šiltame vandenyje 
ir perleidžiame per mėsos malamą maši
nėlę porą kartų. Į tokiu būdu gautą masę 
primaišome paprastų ruginių miltų tiek, 
kad pasidarytų vienalytė, tvirta ir stangri

medžiaga. Dabar darome daiktus iš jos 
kaip iš molio, t. y., lipdome. Buklui gerai 
tinka kaukės ir galvutės. Kas moka, nu
lipins ir sudėtingesnių dalykų, kaip sto- 
vylėlės, bareljefai. Be to, iš papjėmaše ga
lima daryti ir indelius, žvakides ir pan.

Papjėmaše geriau už molį. Savybės 
šios: masė lengvai pasitiekiama (ir žie
mą), išdžiūvę daiktai beveik nesulaužomi; 
juos galima pjauti, drožti, pieluoti ir vi
sokiais dažais spalvinti. Nudažytą daik
telį geriausiai padengti permatomu laku.

2) Antra papjėmašės darbų rūšis rei
kalauja mažiau medžiagos, užtat daug 
kantrybės; darysime indus.

Parūpinkime peleninę, lėkštelę ar puo
delį — kokios formos norime turėti- indą.
Atkreipkime dėmesį, kad indas į apačią 
neitų platyn, nes, išdžiūvus popieriui, ne
galėtume indo išimti iš formos.

Pirmiausia sukarpykime keletą laik
raščio lapų į mažus keturkampus gaba
lėlius (2—3 cm ilgumo) ir įmerkime pus
valandžiui į vandenį, žiūrėdami, kad po
pieriukai gulėtų išsitiesę, o ne susisukę. 
Tada formą patepkime truputį taukais ir 
popieriaus šmotelius dėkime gražiai vieną 
šalia kito, kad krašteliai šiek tiek užeitų, 
kol apdengsime visą vidujinę formos dalį.

Popieriui mirkstant vandenyje, mes 
paruošėme kokiame dubenėlyje klijų iš 
miltų. Jį geriausiai daryti taip: keletą 
šaukštų kvietinių miltų maišome su šaltu 
vandeniu, kol pasidaro skystoka košelė; 
tada įpilame šiek tiek verdančio van
dens ir vėl maišome, iki košė taps per
matoma ir sutirštės.

Su rodikliu ir didžiuoju pirštu dabar, 
lengvai paspausdami, ištepame ploną 
sluogsnį klijaus vienodai ant pirmosios 
popieriukų eilės. Pirštą pakeisti teptuku 
negalima, nes jis nustums popieriukus iš 

vietų. Esančius prie krašto gabalėlius rei
kia tvirtai prispausti. Nesvarbu, kad jie 
nelygiuos su kraštu ir bus išsikišę, baig
dami juos apkarpysime.

Ant pirmo sluogsnio dedame antrą ir 
vėl tepame klijumi. Čia prasidės kantry
bės bandymas, nes nesudėjus aštuonių ar 
dešimties eilių, negalima garantuoti, kad 
indas bus patvarus. Pagaliau, paskutinę 
eilę uždėjus, reikia ir ją aptepti klijum.

Kad būtų lengviau persitikrinti, jog 
visas paviršius padengtas popierium, pa
tartina gabalėlius dėti taip, kad vieną kar
tą raidės būtų gerai, kitą — apačia į vir
šų, arba vartoti dviejų rūšių popierių.

Tinka tik nelygus popierius, blizgan
tis nesilaikys.

Darbo metu žiūrėkime, kad nė vienas 
vandens lašelis neužkristų ant dugno, nes 
tas, kaip ir miltų grumulėliai, pakenktų 
indo patvarumui.

Atlikę kas čia nurodyta, paliksime mo
delį su aštuoniais ar dešimt sluogsnių 
džiūti iki rytojaus. Visai sausa būdama, 
papjėmaše bus tvirta ir lengvai iškris iŠ 
formos.

Išlaukinėje pusėje pamatysime, kad 
popieriukų kraštai, kurie gulėjo viens ant 
kito, nėra prilipę. Atsargiai pakėlę juos, 
patepkime klijumi ir prispauskime. Po to, 
modelį dar kartą aptepkime iš visų pusių 
klijumi, kad taptų tvirtesnis.

Išdžiūvus ir tam klijui, aštriomis žirk
lėmis apkirpkime kraštus ir apdažykime 
puodelį emaliniais (aliejiniais) dažais. 
Dar geriau bus padaryta, jei kita spalva 
(arba: kitomis spalvomis) nupaišysite pa
gražinimus, bet, prašyčiau, tik skonin
gus!

Tokiems darbams reikalinga ši medžia
ga: laikraštis, miltai, dažai ir teptukas 
dažvti. J. Dainotas.
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Brolijos atstovas psktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

Priesaika trispalvei Gedimino bokšte
Jau nutilo žiaurūs vėjai pūtę — Jau švelniasparnis spindulys ją blaško
Laisva saulė kasdien patekės, Širdy mūs laisvos šalies:
Žibės Trispalvė visad linksmutė ,,Greičiau plienas pavirs į vašką,
Bokšte Gedimino pilies. Nei priešo koja šią žemę palies!“

Tad plevėsuoki čia visados
Tu, simboli mūsų laisvės,
O sūnūs ir dukterys Lietuvos
Prisiekia — darbą, gyvybę tėvynei pašvęs!

VI. Šimkus.

Pašnekesys I V
Buvo sekmadienis. Grįžusi iš bažny

čios ir papietavusi, Marytė nuėjo pas 
Antanėlį į svečius. Jai norėjosi, kad An
tanėlis greičiau išeitų III patyrimo laips
nio programą ir galėtų laikyti egzami
nus. Padėti pusbroliui, jai nereikėjo nė 
karto nuo tiesioginių savo pareigų atsi
traukti. Antanėlis, besimokydamas skau
tiški} dalykų, taip pat nė kiek negaišo. 
Tad ir šį kartą Marytei rūpėjo ne tiek 
svečiai, kiek tas, kad ji galėjo vėl paaiš
kinti Antanėliui.

— Labas, Maryte! — vos pradariu
sią duris pirmas pasveikino Antanėlis.-— 
Aš buvau besiruošiąs pas tave eiti.

— Matai, aš pirmesnė ir atėjau pas 
tave, — ši atsakė.

— Tai puiku. Tu man vėl galėsi to
liau papasakoti, — paduodamas kėdę, pa
sakė Antanėlis.

Tuo tarpu į kambarį įėjo Antanėlio 
motina.

— Labas dėdienei, — pasveikino ją 
Marytė.

— Labas, labas, Maryte! O tu, An
tanėli, žiūrėk, padėk sesutei apsiaustėlį 
nusivilkti. Ko lauki?

Antanėlis, kaip dera geram skautukui, 
greit prišoko prie Marytės, paėmė jos 
apsiaustėlį ir pakabino ant gembės. Jo 
motina atnešė obuolių. Valgydami obuo
lius, Antanėlis ir Marytė ėmė kalbėtis:

’ — Šiandien, manau, baigsime III pa
tyrimo laipsnio programą. Turime dar 

keturis skyrelius, — pasakė Marytė. An
tanėliui buvo linksma, ir jis, pribėgęs prie 
Marytės, apkabino ją ir suspaudė.

— Sakyk, sesyt, kokie dar skyreliai 
yra?

— Štai jie:
7. Moka papasakoti apie vieną gyvį.
8. Moka įsiūti sagą.
9. Moka paaiškinti, kodėl reikia kvė

puoti pro nosį, kaip valyti dantis, 
praustis veidą, kaklą ir nosį.

10. Moka tris žaidimus, tris pasakas, 
tris mįsles. Moka gerai gaudyti 
sviedinį.

Na, tai dabar pasakyk, ar moki apie 
kokį nors gyvį ką nors papasakoti?

Antanėlis ėmė galvoti, apie kokį gyvį 
jam pradėti pasakoti. Jis žinojo ir apie 
karves, ir apie avis, ir apie arklius, ir 
apie įvairius paukščius, tik nežinojo, kurį 
čia pasirinkus. Bet tuo tarpu kažin kas 
pasibeldė į duris. Marytė greit pasakė: 
„Prašom!” Antanėlis ėmė juoktis.

— Tai ko tu juokies, Antanėli? Ar tai 
gražu? Juk jei beldžiasi į duris, tai aišku, 
kad svetimas. O jei taip, tai ne juoktis, 
bet vidun prašyti reikia.

— Neužsigauk, Mary t, aš juokiuos, 
nes žinau, koks čia svečias beldžiasi.

Tai sakydamas, priėjo prie durų ir 
pradarė jas. Pro duris į kambarį kaip 
strėlė įsiveržė Antanėlio ištikimas ketur
kojis draugas Sabaliukas. Apuostęs Ma
rytę, nubėgo po stalu.

— Dabar žinau, apie kokį gyvį papa
sakosiu, apie savo Sabaliuką, — ir Anta
nėlis ėmė pasakoti. Nupasakojo visą šu
nelio gyvenimą, neužmiršo pridėti ir apie 
jo gudrybes. Marytė klausėsi susidomė
jusi, nes pasakojimas apie Sabaliuką jai 
patiko.

Kai Antanėlis pasakojo apie Sabaliu
ką, jis sau tysojo po stalu. Bet kai tik 
jis pasakojimą baigė, Sabaliukas, ar iš to 
džiaugsmo, kad Antanėlis 'apie jį gražiai 
pasakojo, ar gal dėl kitos priežasties, šo
ko Antanėliui ant krūtinės ir užkabinęs 
koja ištraukė švarkui sagą.

— Na, tai ir turėsi dabar pats išmokti 
sagą įsiūti, — tarė Marytė.

— Gerai, įsiusiu pats, mamos nepra
šysiu.

— O dabar pasakyk, kodėl reikia pro 
nosį kvėpuoti?

— Žinau. Nosies viduje yra plauke
lių. Kai kvėpuojame pro nosį, tai visos 
ore pasitaikančios dulkelės, kurios būtų 
plaučiams kenksmingos, praeidamos už tų 
plaukelių susilaiko ir negali patekti į 
plaučius. O jei kokia dulkelytė nori pra
siskverbti, tai gauna tokį šūvį, kad išle
kia laukan. Tai sakome, kad žmogus 
čiaudi.

— O kaip valyti dantis?
— Šepetėliu, milteliais ir drungnu 

vandeniu.
— Bet jei neturėtum šepetėlio nei 

miltelių?
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— Tai... nežinau.
— Tuomet galima pirštu ir paprasta 

valgoma druska ir išskalauti vandeniu. 
Valyti dantys gera būtų po kiekvieno 
valgio, bet jei tai negalima, tai tuomet 
būtinai vakare, einant gulti.

— Kodėl vakare, o ne rytą?
— Matai, nuo pusryčių iki pietų ir 

nuo pietų iki vakarienės trumpesni laiko 
tarpai, kaip nuo vakarienės iki pusryčių. 
Be to, dieną tai vandenį gerdami ar vėl 
ką kitą su valgydami, neleidžiame valgio 
liekanoms tarpudančiuose ilgiau stovėti, 
o neišvalius dantų po vakarienės, valgio 
liekanos per visą naktį stovėtų ir putų, 

gadindamos mūsų dantis ir iš burnos 
skleisdamos nemalonų kvapą.

— Dėkui. Dabar žinosiu, — pasakė 
Antanėlis.

— O kodėl reikia praustis veidą, kak
lą, nosį, tai, manau, ir aiškinti nereikia.

— Taip, Maryt. Kaip nežinosi. Juk 
aš nenoriu, kad mane katinėlio broliu kas 
vadintų.

— Toliau tris žaidimus, tris pasakas 
ir tris mįsles, tai man papasakosi kitą 
sekmadienį. Kitą sekmadienį aš ateisiu 
pas tave ne viena: atsivesiu visą savo bū
relį. Tu turėsi tuos žaidimus pravesti, o 

mes pažaisime. Taip pat papasakosi pa
sakas ir mįsles.

— Gerai, viską padarysiu.
— Dabar paimk sviedinį ir bėkime į 

sodelį: pažiūrėsiu ar gerai moki sviedinį 
gaudyti.

Išbėgę į sodelį, Marytė ir Antanėlis 
ėmė mėtyti sviedinį. Antanėlis mokėjo 
meistriškai gaudyti. Jis gaudė ne tik 
abiem rankom, bet ir viena ranka suge
bėjo pagauti. Marytė jį pagyrė.

Kai abu sušilo, tuomet grįžo į kam
barį. Marytė atsisveikinusi išėjo namo 
Antanėlis dabar galvojo apie ateinantį 
sekmadienį.

Jau negirdėti aimanų, nesiskundžia lietuvis vargais, nes laisva Neris ties Verkais.

JAUNESNIŲJŲ SKYRELIO 
REDAKTORIAUS KAMPUTIS.

Skautei V. Jurgutytei.
Sesyt, eilėraščius rašyti ne kiekvienas 

gali. Jei eilučių galūnės vienodai skamba, 
tai dar nerodo, kad jau yra eilėraštis. Ta
vo eilėraščių nespausdinsiu, nes jie silp
nučiai. Geriau parašyk proza ką nors iš 
skautų gyvenimo.

Pskltn. Vyt. Armonui.
Broliuk, tavo str. „Geras darbelis” 

nespausdinsiu, nes panašaus turinio str. 
„Sk. A.” jau daug kartų yra buvę, tad 
pasikartojimas pasidarytų nuobodus skai
tytojams. Antra, patarčiau išmokti gra
žiau rašyti, nes taip rašant, tai ir ge
riausio straipsnelio jokia spaustuvės rin- 

kykla nesutiktų rinkti, nes neišskaitoma. 
Neužtenka parašyti, reikia rašyti gražiai, 
išskaitomai.

Vyt. G.
Laikraščiuose spausdinama tik tai, kas 

yra savo sukurta, parašyta. Bet to, kas 
iš kitos knygos nurašyta, spausdinti ne
galima. Tavo atsiųstas „Vilniaus įkūrimo 
padavimas” yra kiekvieno IV skyr. mo
kinio vadovėlyje. Taigi jis nurašytas.

./. Kakanauskui.
Rankraščiai, skiriami spaudai, turi 

būti parašyti gražiu ir aiškiu raštu. Tavo 
eilėraščiai išskaitomi tik pro didinamąjį 
stiklą žiūrint. Jų nespausdinsiu. Parašyk 
proza ką nors iš skautų gyvenimo ir bū
tinai stambesnėmis raidėmis. Lauksiu.

P. Poškui.
Spaudai skiriamus rankraščius reikia 

rašyti tik vienoje lapo pusėje. „Jonelio 
gyvenimo apysaka” parašyta abiejose la
po pusėse ir, be to, neįdomi. Nespausdin
siu. Tačiau vilties nenustok. Rašyk dau
giau, gal pavyks.

Simui Luotei.
Dėkui už eilėraščius. Kai kuriuos jų 

spausdinu. Labai pageidaučiau, kad pa
rašytum ir proza ką nors, kas skautams 
aktualu ir įdomu. Lauksiu.

St. Kunigėliui.
Nors eilėraščiai silpnoki, tačiau kai 

kuriuos gal ir galėsiu sunaudoti. Prašy
čiau ką nors proza parašyti. Lauksiu.

Jei sugebi tiesią liniją brėžti, jau gali piešti. Pabandyk! Visai nesunku.
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Stefan Zweig. MARIJA STUART. 
Vertė Ben. Rutkūnas. Spaudos Fondo leid. 
1939 m. 523 psl. Kaina Lt 5,—.

Įdomus Škotijos karalienės Marijos 
Stuart gyvenimo laikų romanas.

APSAUGA NUO ORINIŲ PUOLIMŲ. 
V. r. m. spaudos ir dr-jų skyriaus leid. 
1939 m. 16 psl. ir 3 (d. f.) brėžinių lapai.

M. Jokai. SENIEJI TABLABIRAI. Ro
manas. I d. Išvertė O. ir J. Gratkauskai. 
Šv. Kazimiero dr-jos leid. 740 nr. 1939 m. 
302 psl. Kaina Lt 3,—.

Aleksandras Grinas. NAMEIKIO ŽIE
DAS. Istorinis romanas. Iš latviškos III 
laidos išvertė V. Kemešys. Spaudos Fon
do leid. 1939 m. 336 psl. Kaina Lt 3,50.

Romanas, laimėjęs Latvijos kultūros 
fondo literatūros premiją, susietas su 
Lietuvos istorija ir vaizduojąs vokiečių 
įsikūrimą Pabaltyje.

Kazys Boruta. KELIONĖS I ŠIAURĘ 
nuo seniausių laikų ligi šių dienų. II 
knyga. A. Gudaičio pieštas viršelis. Spau
dos Fondo leid. 1939 m. 212 psl. Kaina 
Lt 3,50.

Šis įdomus tos rūšies kelionių apra
šymų rinkinys nebus aplenktas tų, kurie 
yra skaitę I-ąją to rinkinio knygą.

Ten mes einam laisvės nešti
Vytės Nemunėlio žodžiai. V Kuprio-Kuprevičiaus muzika.

AAX - ntuijata-ta čir-dys, Ar

CjW- (U>, A/d-tūut iu-iop- m tvux-

hu - vu, iri - $ ui - w 'Vilntui ^nu-va

2. Glaudžias prie Neries Vilnelė.
Kai sudunda plieno gretos, 
Aidi girios ir kalneliai I 
Ir lapus po kojų meta. I

3. „Tau mes einam laisvės nešti!“ — 
Mūs kariai kad uždainuoja, —

Dreba mūrai Vilniaus miesto, l 2 k 
Ąžuolai aukšti siūbuoja. f

4. Vilniui plakė mūsų širdys, 
Vilniui žingsniai mūsų buvo, 
O šiandien vėl džiaugsmas girdis — 
Visos užtvaros sugriuvo! f™

♦ Linksmas kampelis <►
Jaun. skautas: — Laba diena. Kiek bus 

apelsinų už litą?
Pardavėja: — Keturi ar penki, žiūrint, 

koks didumas.
J. sk.: — Gerai, tai duokite man pen

kis, tik kuo didesnius.
* *

Mokytojas: Aš atpratinsiu tave daryti 
nesąmones; pabaudai už tą parašyk šimtą 
kartų „Aš esu asilas“ ir duok pasirašyti 
tėvui.

ne, bet

* *
Mokytojas: Ar galėtumei rasti 

žemėlapyje?
Mokinys: Že-že-žemė-lapy... 

radijuje — tikriausiai! 
* *

— Tėveli, pienininkė man 
obuolys nuo obelies netoli tekrenta. Ką 
tai reiškia?

— Et, geriau pasakyk, išdykėli, ką vėl 
padarei?

Briuselį

* *
— Kur taip bėgi?
— Į teatrą.
— Nesikirpęs plaukų?
— Aš juk einu į „Sevilijos kirpėją“.

• Sės. V. Naruševičiūtei. Dėkui, eilėraš
čių dėsime.
• Br. P. Kundrotui. Smagu girdėti, kad 
T. skautybe žaviesi ir ją labai vertini. Gal 
kai kurias T. laiško ištraukas paskelbsi
me. Kad kiti mokiniai aukštai vertintų 
skautybę, daug pareina ir nuo tos mo
kyklos skautų.
• Br. K. Vilsonut Eilėraštį ir vaidini
mėlį skaitysime. Dėkui.
• Br. J. Galūzui. Feljetonas „atsargos 
jaunas kareivis pasakoja“ nieko feljeto- 
niško neturi. Sk. Aidui netinka.
• SKAUTŲ AIDO bendradarbiai. Sk. A. 
21 nr., be redakcijos narių ir skyrių ve
dėjų, bendradarbiavo: psktn. P. Lastienė, 
psktn. I. Fridmanaitė, psktn. V. Kutorga, 
psktn. O. Saulaitienė, psktn. J. Gimbutas, 

P. Kondratas, std. sk. Vyt. Černiauskas, 
std. sk. G. Juškėnas, std. sk. P. Bluzma- 
nas, std. sk. E. Chodeckaitė, sk. v. V. Bal
čiūnas, J. Petraškevičius, V. Palinauskas, 
K Bytautas, Aug. Stankevičius, Pr. K. 
Inčiūra, M. Gedgaudaitė, sklt. A. Baltrū
nas, skit. J. Mažrimas, sklt. S. Martynai- 
tytė, Ad. Dorinąs, skit. V. Armonas, H. 
Landauskas, V. Naruševičiūtė, M. Mase- 
vičius, P. Jefremovas, V. Batavičius, sklt. 
M. Butkus, Z. Vegertas, S. Luote, S. 
Pranckūnas, M. Zaikauskas ir k.
• Klaidų atitaisymas. Sk. A. 21 nr. 440 
psl. klaidingai spaustuvėje įdėta vienos 
stovyklos klišė, vietoje studentų skautų 
Vilniuje klišės, kuri spausdinama šiame 
puslapyje. Be to, 441 psl. įdėtas Ad. Mic
kevičiaus mintis išvertė K P. Inčiūra, jo 
parašas tokiu pat būdu praleistas. .
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