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teigto 1923 m. kovo mėn. L' d. Šiauliuose.
1939 (XVH) metai Gruodžio mėn. 10 d.

<u sykiu per rnene<; lt ir 25 d. d.
23 (239) Nr.

1940 m. skautiškos spaudos platinimas
fe - J ■

Platinimo talka ligi 1940.III.15.

Sk. A. 21 nr. (450 psl.) paskelbtas Skautų Aido 1940 m. 
platinimo TALKOS VAJUS.

PRENUMERATOS KAINOS:
Skautų Aido metinė prenumerata skautams-ėms Lt _4,—» 

jaun. skautams-ėms Lt 2,75 ir neskautams Lt 5,—.
Skautybės metinė prenumerata Lt 3,50; prenumeruojant 

kartu su Skautų Aidu, Lt 3,—.
< _•'? - 'r-: <

PLATINTOJAMS SKIRIAMOS PREMIJOS.
-f f" f *' ■ .

I. Platintojas, išplatinęs 10 Skautų Aido ar Skautybės pre
numeratų, vienuoliktą prenumeratą (pats pasirinkęs Sk. Aido ar 
Skautybės) gauna nemokamai

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

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

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

<Ciotaifcd.
Graži, Tėvyne mano, 
Mieliausia man esi.
Tau nešė laisvės šviesą 
Knygnešiai seni.

Ir Sibiras nebaidė,
Jie degė meile Tau, 
Gražiu Tėvyne mano, 
Garbė mūs' knygnešiams!

Pirmūnai — savanoriai
Ta meile uždegti 
Kovojo, laisvą gynė — 
Ir mes dabar laisvi.

.-/i ’
Tėvynės tauria meile
Vis degs širdis sūnų!
Priduos jėgų Aukščiausias — 
Marijos žemė — Tu!

Balys Buinauskas.

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

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

DRAUGOVIŲ GARBĖS KONKURSAS.
Platinimo talkoje pasižymėjusios draugovės taip pat bus 

pagerbtos.
Visos draugovės, kurių narių skaičius prenumeruos Skau

tų Aidą nemažiau 50% ir Skautybę visi draugovės vadai (drau
gininkas, jo padėjėjas ir skiltininkai), gaus garbės dovanas.

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

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 surašytas premijas.

PREMIJOS SKAUTĖMS IR SKAUTAMS:
1. Dviratis.
2. Šautuvas ir 500 šovinių.
3. Vyr. kostiumui medžiaga.
4. Lt 60,—, dovana „Vilniaus“ 

sp. sav. p. J. Atkočiūno.

5. Laikrodis.
6. Lt 40,—, dovana „Vilniaus“ 

sp. sav. p. J. Atkočiūno.
7. Skautinė literatūra.
8. Skautinė literatūra.

9. Mūsų klasikų knygos.
10. Skautinė literatūra.
11. Skautiškas apsiaustas.
12. Kamuolys (krep. žaisti).
13. Kamuolys (futb.ežaisti).
14. Lagaminas (čemodanas).
15. Knyga Rašytojo kelionė 

aplink pasaulį (3 įrišti t.).
16. A. Vienuolio rinktiniai raš

tai ir Kražių skerdynės
2 tom.).

17. Skautinė literatūra.
18. Skautinė literatūra.
19. Skudučiai (komplektas).

20. 5 spalvų pieštukas.
21. Kelionmaišis.
22. Spiritinis primusas.
23. Kariška kuprinė.
24. Kariška kuprinė.
25. Amžinoji plunksna.
26. Amžinoji plunksna.
27. Amžinoji plunksna.
28. Skautinė literatūra.
29. Knyga Skiltininkų vadovėlis.
30. Vaistinėlė.
31. Knyga Skautybė Mergai

tėms.
32. Vaistinėlė.

Ką pasirenki laimėti? Tuojau į darbą!

50 LITŲ UGI 1940.L5.

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.).

Viršelio I puslapyje: TRIJŲ KRYŽIŲ KALNAS, fot. J. Miežlaiškis.
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3£a(ėdų soenčės le musų Jautai
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• Turime mylėti savo darbą ir nežiū
rėti per jo kraštą, laukdami, kada pra
sidės žaidimai.

• Įpročiai pradžioje voratinkliai, pas
kui lynai.

• „Dėkui” daug reiškia ir mažai kaš
tuoja.

• Jūsų gyvenimo laimė pareina nuo 
jūsų minčių kokybės.

• Bijoti ateities reiškia naikinti da
bartį.

• Gyvenimas per trumpas girtis ir 
nepakankamai ilgas, kad išmokytų 
mus išdidumo kvailystės.

• Niekas nėra natūralus, kas mėg
džioja kitus. Toks žmogus niekad il
gainiui nėra teisingas kitiems.

• Protas mums sako, kad, kas nori, 
kad jį mylėtų, turi pats būti malonus.

• Gera knyga atskleidžiama susido
mėjus ir užskleidžiama pasimokius.

• Jėga nugalėti jėgą — tėra pakeisti 
seną smurtą naujuoju.

ADOMO MICKEVIČIAUS MINTYS

Norėdami susitaikyti, pasidarykite 
savo akyse nuolankesni, nes be nuolan
kumo nėra santaikos.

Todėl nesakoma žmonėms: pakilkite 
prie santaikos, bet: palinkite prie san
taikos.

O kas nori surišti medžių viršūnes, 
turi jas palenkti, palenkite tad savuo
sius protus, ir jie susiriš.

*
Kas pasiaukoja kitiems, atras išmintį, 

turtą ir vainiką žemėje, danguje ir kiek
vienoje vietoje.

Kas paaukoja kitus sau, kad turėtų 
išmintį, valdžią ir turtą, atras kvailystę, 
skurdą ir prakeikimą žemėje, pragare ir 
kiekvienoje vietoje.

Išvertė K. P. Inčiūra.

Sustingo žemė. Ir kai mes sėdime 
šiltuose kambariuose, sotūs ir'be jokių 
rūpesčių, rodos, retai tepagalvojame apie 
tuos, kurių grįtelių ir lūšnelių langai už
kamšyti skarmalais, kurių rankos nuo 
šalčio sustingusios ir pamėlynavusios ir 
kurių veidai išbalę, tarsi, drobė.

Gal ne vienas jų norėtų drauge eiti 
su tais, kurie už jį geriau apsirengę, ku
rie kupini džiaugsmo, gal ne vienas jų 
norėtų žaisti su vaikučiais, kurių moti
nos gali suteikti ir nesigaili skanesnio 
kąsnio ir šiltesnio drabužėlio, bet — jie 
juk apdriskę, ir kas juos bepaguos, kas 
su tokiais norės draugauti. Bet, skauto 
širdis savo artimui, o tuo labiau netur- 
tingesniam, visuomet buvo, yra ir bus 
artima. Daug turime gražu.} pavyzdžių, 
kai skautai padeda neturtingiems ir 
skurstantiems, kartais ir savo suolo drau
gams, ne tik šiltais ir gražiais žodžiais, 
bet ir duosnia skautiška ranka. O tokie 
skautų gerieji darbai lydi kiekvieną die
ną. Bet, yra dienų, kada šis skautų ge
ras darbelis virsta dideliu, gražiu flarbu, 
o tai būna per didžiąsias bažnytines ir 
tautos šventes, kada šimtai ir tūkstančiai 
jaunų skautų širdžių suplaka pasvyrusio- 
se lūšnelėse, kada jos ten įneša šviesos, 
džiaugsmo, nuotaikos ir šilimos. O juk 
tik tada yra tikra ir bendra šventė, kada 
ją jaučia visi, ir tie, kurie gyvena didin-
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Ei, jaunyste, Tu galinga, 
Kas Tave gal sulaikyt. 
Skautams jėgų mūs nestinga: 
Pirmyn žengia: viens, du, trys.

Su rimta mina veiduose, 
Su linksma daina širdy, 
Gretos svyra, tartum uosiai 
Išsvajotoje šaly.

Nenuskriaus čia brolis brolio, 
Jį vien gelbės — ranką duos. 
Visi linkim, kaip lig šiolei, 
Mes ilgai dar jums gyvuot.

Vytautas E i du k ai t i s. 

guose rūmuose ir šilkuose, ir tie, kurie 
gyvena lūšnelėse, samanose.

Artėja didžiosios Kalėdų — Kristaus 
gimimo šventės. Ilgus metus gyvavusi 
graži skautų tradicija per šias šventes 
aplankyti ir apdovanoti neturtingas šei
mas ir šiais, Vilniaus atgavimo, metais 
bus plačiai vykdoma, rodos, kad net su 
dar didesniu entuziazmu ir pasišventimu, 
nes tai bus, po devyniolikos metų, pir
mosios Kalėdų šventės, kurias švęsime, 
atgavę savo tikrąją sostinę. Tiesa, daug 
aukų pareikalavo ir tebelaukia nualintas 
Vilniaus kraštas, tačiau, kaip jau minė
jau, skautai šiais metais savo tradiciją 
pasiryžę įgyvendinti su dviguba energija.

Tad, ruoškimės ir eikime, eikime pas 
tuos, kurie labiausiai jaučiasi apleisti ir 
pamiršti, eikime pas tuos, kurių skruos
tus vagoja vargo ir skurdo raukšlės, ku
rių pakrypusių lūšnelių duris daužo tik 
šaltas ir žiaurus šiaurys. Neškime vi
siems džiaugsmą, šviesą ir tikrą Kalėdt} 
švenčių lietuvišką nuotaiką. V. V.

Budėk!
Mielas Vilnius kentė vargą, 
Sakėm draugui: — Vis budėk! 
Vis stovėk ties Vilnium sargu, 
Vilniun viltis savo dėk!
Staiga Vilnius tapo laisvas, 
Tuo sušukome: — Budėk! 
Vilniun, Vilniun skautai eismą, 
Amžių laisvę pažadėt!
Laisvas Vilnius — Ačiū Dievui. 
Broli, skaute — Vis budėk!
Vilniaus mūrus, laukus, pievas 
Meilės burtais sužavėk!
Tegul mato laisvas Vilnius — 
Skautas mielas ir narsus!
Tavo jėgos, mintys kilnios 
Vilniaus žemei tegul bus!

P r. Kundrotas.

• 483

3



RAŠO Iš Kenijos
|^^Z<9n7as JL ^acLstt-P oioAiis

c . ■ i

Skėriai...arba kulkos
Jei šį momentą sėdėtumėte su 

manim mūsų saulėtoje verandoje, 
iš kur matome kalnus, pakalnes, 
miškus, šlaitus ir Kenijos kalnų 
stačias uolas, jūs sakytumėt, kad 
tokioje ramioje vietoje negali 
būti karo.

Vis dėlto tame klonyje sninga! 
Tačiau, argi gali snigti šitoje šil
toje, saulės apšviestoje vietoje? 
Bet taip yra. Tada girdime lyg 
senų skardinių bildesį, kurį lydi 
susijaudinusių čiabuvių šauksmai 
ir klegesys.

,,Sniego audra" yra begalinis 
spiečius skrendančių skėrių — di
delių žiogų, baltai mirgančių sau
lės šviesoje. Kaip tvanas, jie at
eina, plevėsuodami sparnais, ir 
valandas užstodami tolimesnius 
vaizdus. Ir kur jie nutupia, ten 
nelieka nei lapų, nei žolės.

Fermeriams ir čiabuviams tai 
yra tragiškas atsitikimas. Skėrių 
antplūdis reiškia jų javų derliaus 
sunaikinimą. Taigi kiekvienas vy
ras, moteris ir vaikas stengiasi iš
gelbėti laukus nuo skėrių antplū
džio. Bet tai yra beviltiškas dar
bas, kai visur matomi begaliniai 
skėrių spiečiai, kurie panašūs į 
dujų debesis, nešančius baisų li
kimą.

Kiekviena skėrė išperi daug 
skėriukų. Ji padeda į žemę kiau
šinius. Maži skėriukai iš pradžių 
neturi sparnų, todėl jie kelias die
nas žygiuoja dideliais spiečiais. 
Tas laikas geriausias jiems gau
dyti ir naikinti.

Tai buvo mano pietų Afrikos 
policijos pareiga, kada apie spie
čių buvo pranešta, tuojau kasti 
griovius per jų žygiavimo liniją. 
Į šituos griovius skėriai vienas 
ant kito sukrinta ir užnuodyti žū
va. Kad skėriai labai žalingi, to
dėl nereikia jų gailėtis.

Kartą, tačiau, mes buvome pa
tenkinti tuo vaizdu, ir tai buvo, 
kada mus skėriai apgulė Mafe- 
kinge. Didelis jų spiečius įsikūrė 
ten, nors ir nebuvo jiems pakan
kamai maisto. Ten dar mažiau 
maisto buvo mums, todėl mes visi 
išbėgom, nešini tuščius maišus ir 
skėrius išmušėm. Jų liekanas 
surinkome, sudžiovinome saulėje, 
sumalėm ir pasigaminom pietus.

Kai jie kitą kartą apgulė Mafe- 
kingą, aš buvau jais nepatenkin-

Kulkos,

tas. Jojau aplankyti sargybų, kai 
iš pietų atskrido skėrių debesys. 
Tuo pat laiku būrai pastebėjo 
mane ir pradėjo šaudyti savo sa
votiškais šautuvais. Aš nelau
kiau, kad jie man pataikytų. Nė 
kiek nelaukiau! Aš paspaudžiau 
savo arklį pentinais ir pavariau 
taip smarkiai, kaip tik galėjau. 
Tačiau greitai joti nesisekė, nes 
sutikome didelį spiečių skėrių, at- 
skrendančių su vėju. Arkliui ir 
man atrodė, kad lyg tūkstantis, 
berniukų mėtytų akmenimis į mū
sų veidus. Bet vis dėlto jie mūsų 
tiek negąsdino, kiek būrų šautu
vų kulkos, kurios mus privertė 
kuo smarkiausiai bėgti.

Išvertė V. Bartkutė.
II

Nuotykis... slibinų saloje!
Prieš keletą metų mūsų laivas, 

pakeliui į Australiją, priplaukė 
Floros ir kitą mažesnę Komodo 
salas. Tačiau mes jose nesustojo
me, nors būtumėm galėję pažaisti 
Šv. Jurgio ir Slibino žaidimą, nes 
toje saloje, kuri yra maždaug sa
los Isle of Man didumo, šiandien 
gyvena milžiniški, 3—9 metrų, sli
binai.

Juos užtiko tiktai 1912 m. du 
olandų gamtininkai, kurie buvo 
girdėję kalbant apie slibinus, gy
venančius urvuose. Dabar žinome, 
kad daug slibinų gyvena neapgy
ventoje saloje, kur jie buvo paste
bėti tiktai 1912 m. Sala yra uolo
ta ir apaugusi medžiais, su daugy
be urvų, kuriuose slibinai gyvena, 
ir sakoma, kad jie iš urvų išeina 
tik naktį.

Tiedu gamtininkai nušovė vie
ną 2,7 metrų didumo slibiną ir pa
gavo du jo vaikus, po 1 m ilgumo. 
Sakoma, kad slibinai biaurūs gy
viai ir nepaprastai greit puola. Jie 
turi didelius nagus, nasrus ir la
bai stiprią uodegą, kuria jie ap
verčia ir sutriuškina savo priešą.

Slibinai puola gyvenančius sa
loje arklius ir užmuša juos sau 
maistui, todėl paprasti žmonės bi

aš ir arklys, skėriai.

jo lankyti salą ir medžioti tuos 
biaurius gyvius.

Prieš keletą metų du vokiečių 
gamtininkai, beplaukdami buriniu 
laivu, aplankė salas ir užmušė 3,8 
m ilgumo .slibiną, pririšo jį prie 
stulpo ir įkėlė į burinį laivą. 
Jiems šiek tiek nuplaukus į jūrą, 
slibinas atsigavo ir, nusitraukęs 
raiščius, pasinėrė į vandenį, ap
versdamas laivą. Ilgai truko, kol 
visi išsigelbėjo iš vandens.

Kitas vyras, aplankęs salą, bu
vo Viliamas Robinzonas, su vienu 
padėjėju plaukęs aplink pasaulį 
3 m ilgumo laivu. Savo knygoje 
Gilūs ir Seklūs Vandenys, Robin
zonas aprašo savo atsilankymą 
Komode:

„Saloje gyveno tik laukinės 
kiaulės, elniai ir paukščiai; nors 
joje radome daug keistų, slibinų 
padarytų, ženklų, tačiau pačių sli
binų nesitikėjome pamatyti. Mes 
nušovėme laukinę kiaulę ir padė
jome ją kaip sląstus, kurie privi
liotų slibinų. Paskutinę dieną Ko
mode aš buvau užlipęs ant aukš
čiausio kalno saloje. Vėliau atsi
lankęs, mėnesienoje sekiau pro 
džiungles padarytus kiaulių ir el
nių takus. Staiga pajutau stiprų 
kvapą. Pradžioje maniau, kad tai 
mūsų paplautos kiaulės kvapas, 
bet paskiau atsiminiau, kad tokį 
pat kvapą turi slibinai. Tyliai 
šliauždamas, pasiekiau smėliuotą 
urvą. Ramiai ir atidžiai žiūrėjau 
pro krūmus, tikėdamasis ką nors 
įdomaus pamatyti. Tenai, mėnulio 
šviesoje, viršuje manęs, buvo di
džiulis slibinas, kuris žiūrėjo į ma
no pusę. Man protas sakė, kad tai 
buvo slibinas Varanas, tačiau ma
no vaizduotė mane grąžino į prieš
istorinius dinozauro laikus. Sli
binas stovėjo ant užpakalinių ko
jų ir ilsėjosi ant savo žvyniuotos 
uodegos. Jis truputį lingavo. Aiš
kiai buvo matyti, kaip jis ėdė šer
ną ir slibino pilvas buvo, panašus 
į pripūstą balioną. Nors aš ir ne
kvėpavau, tačiau jis mane paste
bėjo. Staiga, mėnulio šviesai at-
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Paulius Samana.
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5.
Rytą aš susirgau ir nebekėliau.
Visą savaitę ir dvi dienas manęs lau

kė raudoni sodo obuoliai ir nesulaukė.s 
Pradėjus gyti, man jų atnešdavo ir kuo
met jau galėjau, pakeldavau ranką, siū
buodavau ir vaizdavausi, kaip jie dabar 
auga sode. Paskui iš rankos paleisdavau, 
sakydavau, kad pakildavo vėjas ir obuo
lys pumptelėdavo man ant ’krūtinės.

Kada nieko nebūdavo namuose ir kuo
met už lango šėlo vėjas, galėjau įsivaiz
duoti jį ūžaujantį pasodės kleve ir kaip 
būtų gera, jei nukrėstų visus žydelio 
obuolius.

Apie žydelį nieko negirdėjau.
Tik vieną kartą nubudęs netikėtai, 

nei iš šio, nei iš to, garsiai pasakiau:
— Ar žydelis nieko daugiau nesakė.
Tuo metu atsitiktinai būta kambary 

mamos ir adyta kojinės. Ją pastebėjau 
tiktai paklausęs ir nebežinojau /dabar, 
kaip beatitaisyti.

Mama nustebo:
— Žydelis?
Aš užkaitau, bet privalėjau kalbėti.
— Ne.
— Kuris gi žydelis?
— Nieko...
Mama pagalvojo, ar tik nebus koks 

žydelis mano ligos priežastimi. Man skau
dėjo galvą, buvo silpna, o kai pamėgin
davau kelti, akyse likdavo tamsu. Gy
dytojas tikino, kad praeis.

Mama vis spėja:
— Gal miestely susimušei su žydu

kais?
Taip, dažnai atsitikdavo. Mama jau 

žino> kaip vieną kartą žydukas mano ke
purę buvo į klaną įmetęs.

Mama vis nerimsta:
—4 Sakyk, ko nesakai.
— Ne... Paskutinį kartą ėjau lauku.
Aš rodžiausi norįs miego. Daugiau 

nieko negirdėjau, tik kelis žodžius:
—■■ Girdėjau, ėjo krėsti obuolius.
Aš nustebau:
— Obuolius? Kas sakė? Aš...

sispindint nuo jo žvynių, jis labai 
greitai apsisuko ir dingo tamsio
se džiunglėse. Tuo buvo užbaigtas 
mano apsilankymas Komode.

Atrodė, kad aš gyvenu priešis
torinėje eroje ir jaučiu tą baimę, 
kurią jautė urviniai žmonės, susi
tikdami su tais baisiais gyviais".

Tačiau, vis dėlto, yra žmonių, 
kurie sako, kad pasaulyje nėra 
nuotykių. Taigi, jūs galite paimti 
arklį, ietį ir žaisti slibino žaidimą, 
kaip kad Šv. Jurgis darė, kuris nu
galėjo slibiną.

Ar yra norinčių?
Išvertė N. Nastonaitė.

Nežinojau, apie kuriuos obuolius 
kalba.

— Na, nesigink...
Maža bereikėjo, kad vėl būčiau pasi

sakęs apie žydelį, kada mama dar paste
bėjo, jog buvęs Poviliokas, teira vesis ir 
žadėję, sakė, kažkur visi eiti.

Šitą visą savaitę žydelį sapnuodavau, 
ir beveik kiekvieną naktį.

Rytais neramiai laukdavau, ar tik vėl 
nebus ką mama nugirdusi. Kiekvieną kar
tą, kuomet mama įeidavo į kambarį, man 
atrodė, kad ji žinanti apie žydelį ir tuo
jau mane bars.

Į rudenį naktys jau tamsios. Aš dabar 
galvodavau, kaip tokiame patamsyje 
slankioja tarp sodo medžių žydelis, kaip 
slankiojantis, bauginąs šešėlis.

Vėjuje ošdavo už langų žilvičiai, o di
desnis vėjas klebeno langines, lyg žmo
gus, norėdamas jas atkabinti.

Pro savo langą matydavau dvaro me
džių viršūnes, supančių aną dvaro sodą.

Dažnai dangus būdavo mėlynas ir aš 
labai daug debesų praleidau akimis per 
tą dangaus sklypelį, bet nė vieną kartą 
nebemačiau anų didelių grumulinių de
besų.

Palengva sveikata ėjo geryn.
Sugijęs vėl eisiu į mokyklą, ruduo 

mane visuomet vilioja, greitai jis bus gel
tonas, raudonas ir daugelio kitokių įvai
riausių spalvų. Paskui visi lapai nukris, 
gražesnių parinksiu įdėti į knygų pusla
pius. Išbraidysime basomis kojomis lapus 
ir jų kupetose eisime imtynių. Net pa
sodės klevas numeta savo vasaros dra
bužį, nors, atrodo, labai nenoromis ir pa
lieka toks, kaip visi medžiai, tamsus, vė
juje dundantis.

Pagaliau mokykla mane Vėl suląukė.
Pasirodo, visa mokykla jau žino dpie 

mano kovą su žydeliu. Kažkas matė ir 
išpasakojo. Bene, vienas dvaro vaikų.

Aš stengiausi atrodyti drąsus ir dar 
papasakojau pirmutinį nuotykį su obuo
liu.

Vis tiktai nutarėme žydelį pagąsdinti 
ir už visus, mums padarytus nemalonu
mus, nedovanoti.

— Ką nors jam mes turime padaryti.
Kartą pasakiau:
Visi pritarė.
— Žinoma!
6.
Mokytoja jautėsi ne visai sveika ir dar 

toli prieš pietus visus paleido į namus.
Ir laukai ėjo į rudenį.
Pasodėje labai atsargiai prišliūgau ties 

klevu ir čia suradau jo gražiai pageltusį 
lapą. Aš ir jį įspausiu į knygas ir kuomet 
jis sudžius, ant jo pažymėsiu: 1939 metų 
ruduo.

Krūptelėjau, kai išgirdau šūktelint:
— Ei!
Balsas buvo visai netolimas.
Ar tik ne žydelis, kuris neduoda ir, 

aišku, ilgai dar neduos ramumo.

Greit atsigręžiau.
Per sodą ėjo senis žydas ir nešėsi tą 

patį savo didžiulį krepšį obuoliams su
rinkti.

Jis dabar sustojo, buvo atsigrįžęs į 
mane ir dar mostelėjo ranka:

— Ateik čia.
Nebežinojau, kas daryti. Eiti, ar ne, 

ar net bėgti tolyn. O gal palapinėje žy
delis yra ir jie susitarė mane vis tiktai 
prisivilioti.

— Niu, eikš, eikš...
Žydas dar kartą pamojo:
— Nebijok.
Gerai apsidairiau ir palengva ėmiau 

artintis prie žydo. Kiekvieną akimirką 
buvau pasirengęs bėgti atgal.

Sustojau dar gana atokiai nuo žydo 
ir sakau:

— Aš namo einu.
Įsitikinau, kad senis nieko apie tai ne

žino ir jis dabar kalbėjo apie greit būsi
mą sodo krėtimą ir dar prašė parinkti 
daugiau vaikų, visiems duosiąs po krepšį 
obuolių ir po pinigą.

Žydas dar kažką murmėjo, aš tik nu
girdau išsitariant apie tą savo sūnų.

— Ir jisai krės obuolius?
Žydas papurtė galvą:
— Jo nebėr...
Aš išsigandau.
— Kur?
— Išvažiavo.
— Išvažiavo ?
Žydas tyliai ir susimąstęs dar pakratė 

galvą ir vis kartojo:
— Jis išvažiavo. Toli. Savo kraštam.. 

Ir nebegrįš...
Aš pažiūrėjau į žydą, ir dabar man 

jo pagailo.
Dar kartą pažiūrėjau į senį ir neti

kėtai pamačiau, kad jisai verkia.
Aš stovėjau ir valandėlę nežinojau, ką 

daryti. Buvo bekyląs noras dabar atsi
prašyti šitą žydą, bet gerai nesupratau, 
kur senis sakė jį išvažiavus. Gali dar 
grįžti kada...

Aš prižadėjau žydui gausiąs daugiau 
vaikų ir visi ateisime kitą dieną tuojau 
po pietų. Gale pridėjau:

— Tegu jam išvažiavus viskas gerai 
sekasi.

— Ačiū.
Žydas palingavo galvą ir aš jį tokį ir 

palikau.
Aš patraukiau į namus.
Einu.
Aukštai graži saulė, debesiūkščiai ir 

vėl jie balti, jie plaukia, bet taip lėtai ir 
aiškiai įžiūriu juos iriančius į priešingą 
vėjui pusę. Kaip paklydusius.

Aš apsidairau...
Vėl atsigrįžtu j sodą.
Matau, žydas dar tebestovi toje pat 

vietoje, kur jį palikau, o prie jo buvo la
bai graži obelis, su nuostabiai gražiais, 
žaliuose lapuose įsisupusiais, raudonais 
obuoliais. (Pabaiga).
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♦ Stovykla lobių saloje
(Pradžia Sk. A. 14—15 nr.).

M........ 1^—
PASLAPTINGA MUZIKA.

Draugai išblyškę pažvelgė į vienas antrą. Kas užrakino 
duris? Jie negirdėjo jokių žingsnių, tik staiga kažkas sugirgž
dėjo, ir dabar jie buvo pagauti.

Kazys prabilo pirmas.
— Kokie mes kvaili, kad pakliuvome į šiuos spąstus, — 

pasakė jis karčiai. — Vienas turėjo palikti lauke, o antras įeiti. 
Galėčiau save mušti už kvailumą.

— Nenusimink, Varna, — pasakė Jonas. — Kaip nors išsi
gelbėsime. Vis geriau, kad esame kartu.

— Bet aš atsakau už mudu, — atsakė Kazys, — ir be to, 
man pikta, kad buvome neapdairūs. Nejau durys tikrai už
rakintos?

Jis vėl paspaudė rankeną, stumdamas ir spausdamas duris, 
bet veltui.

— Kas nors gyvena šituose kambariuose, — pasakė jis. — 
Arba durys pačios užsidaro.

— Ką tai reiškia? — paklausė Jonas.
— Tai reiškia, kad gali jas atidaryti be rakto iš vienos, 

bet ne iš antros pusės. Kartą, sustojęs su tėveliais viešbutyje, 
palikau raktą viduje ir išeidamas užtrenkiau duris. Tada nie
kas nebegalėjo įeiti, ir viešbučio šeimininkas turėjo ateiti su sa
vo raktu.

— Žinoma, galėjo būti ir taip, — pasakė Jonas, — bet 
aš galvoju, kad žmogus tai padarė. Ne be reikalo Vaškis mus 
įspėjo.

— Gal, jis čia ir pasidarbavo? Jis man iš pat pradžios 
atrodė labai įtartinas.

— Kažin, Varna, ar tai galėjo būti Vaškis, — paabejojo 
Jonas, — be laivo jis negalėtų ateiti, bet lauke laivo nebuvo.

—■ Aš tą buvau pamiršęs, — atsakė Kazys. — Bet, paga
liau, nesvarbu, kas mus įrakino: svarbu, kad kaip nors išsiva
duotume iš šios bėdos. Langas per mažas išlipti. Vadinasi, 
esame kaliniai, nes ir kalėjime negalėtų būti saugiau.

Berniukai atsisėdo į kėdes savo būklei apsvarstyti. Juo 
toliau, juo labiau Kazys rūpinosi stovykloje pasilikusiais drau
gais, Ką jie darys, nesulaukę jų? Kastas turės jiems vadovauti, 
Ir jis, be abejo, darys ką galėdamas draugams surasti. Bet jeigu 
Visi Rėklius į spąstus? Kas tada būtų? Gal, vienuolyne gyveno 
beprotis? Juk ir tai atsitinka!...

Kazys pašoko, nes nebegalėjo delsti. Pribėgęs prie durų, 
jis ėmė belstis pirma pirštais, paskui peiliu. Tuo tarpu Jonas 
stengėsi pastumti sunkų stalą prie langelio.

—< Ką nori daryti? — paklausė jo skiltininkas atsisukęs.
— Bandysiu signalizuoti nosine, — pasakė Jonas. — Gal, 

koks žvejys mus pastebės.
— Bet, jei Vaškis teisybę pasakojo, niekas nedrįs plaukti 

čionai. Tačiau, reikia viską mėginti.
Kadangi langas buvo aukštai, Kazys užlipo ant stalo ir Jo

nas atsistojo ant jo pečių. Tik tada jis galėjo iškišti ranką ir 
moti nosinaite.

Pasilsėję skautai dar kelis kartus mėgino signalizuoti, bet 
lauke pradėjo temti, ir kambaryje darėsi vis niūriau.

— Žvakę uždegsime tiktai visai sutemus, — pasakė Kazys. 
—* Ir tai ne be ypatingo reikalo. Gal teks išbūti čia visą naktį.

— Taip ir bus, — pastebėjo Jonas. — Kad tik kiti ne
įklimptų mūsų beieškodami.

— Tas man labiausiai rūpi, — atsakė Kazys. — Be to, esu 
alkanas kaip vilkas.

— Aš taip pat, — sutiko Jonas. — Tik svajoju apie šiltą 
vakarienę, pvz., kiaušinienę su šonine ir arbatą su sviestainiu.

— Kad nors tylėtumei, — pasipiktino Kazys. — Man jau 
seilės varva.

Jie stengėsi būti smagūs, bet pakalbėję vėl nutildavo ir 
galvodavo savo mintis. Kiekvienas prisiminė pasakojimą apie 
vaiduoklius ir užmuštą kunigą ir, žvakei piešiant keistus šešė
lius sienoje, neramiai dairėsi. Pastebėjęs draugo išbalusį veidą, 
Kazys paklausė:

— Ar tau bloga, Jonai?

— Ne, — sumurmėjo berniukas, — bet galvojau apie vai
duoklius. Si vieta mane varo iš proto.

— Sšš, klausyk, — pertraukė Kazys. — Kas ten?
Jie įtemptai klausėsi.
— Kažkas griežia smuiku, — pasakė Kazys.
— Jis neapsiriko: iš kažkur toli plaukė silpni smuiko 

garsai.
— Mes ne vieni, — pasakė Jonas. — Užrakinęs mus žmo

gus griežia smuiku. Bet čia muzika klaiki.
Kazys vėl priėjo prie durų ir ėmė belsti į jas savo peiliu. 

Muzika nutilo. Ar vyras išgirdo jį beldžiant?
Skautai beveik girdėjo savo širdis plakant. Jie laukė ir 

klausėsi.
— Belskime abudu, — pasakė jie. — Smagiau ką nors da

ryti, kaip stovėti ir laukti.
— Jei mes girdime muziką, jis turėtų girdėti mus, — pa

sakė Kazys. — Bet jis nenori girdėti. Klausyk! Orkestras 
griežia!

— Taip, tai orkestras, bet saloje nėra orkestrų. Kas tai 
galėtų būti?

Orkestras griežė skautams gerai žinomą šokių gaidą.^
— Žinau, kas čia yra! — sušuko Kazys staigiai. — Žinau, 

kas ten griežia!
Jonas išsigandęs pažvelgė į draugą. Ar padėtis pradėjo 

veikti jo nervus?
— Tai orkestras, bet jis griežia nei požemiuose, nei saloje: 

mes klausomės radijo imtuvo.
— Atspėjai, drauguži, — nudžiugo Jonas, — žmogus, už

rakinęs mus šiame kambaryje, turi radiją.
— Iš to išvada, kad jis dažnai čia leidžia laiką. Ko jis nori? 

Kodėl jis mus laiko nelaisvėje? Tikrai norėčiau žinoti, kodėl? 
Bet, ts, kažkas ateina. Aš girdžiu žingsnius.

Jie laukė sulaikydami žadą.
SKAUTAI TIRIA SALĄ.

Kaziui ir Jonui išplaukus, visi kiti skautai nutarė ištirti tą 
salos dalį, kurioje, pagal Vaškio pasakojimą, turėjo būti vie
nuolyno griuvėsiai. Jie negalėjo prieiti iš ežero kranto pusės, 
nes jis kilo stačiai iš vandens, bet to ir nereikėjo, nes iš ten 
juk veržėsi Kazys ir Jonas, Todėl jie nutarė pasitenkinti ma
žesniu ir apsupti vietą iš visų pusių. Pasiskirstę poromis jie at
sargiai veržėsi pirmyn, lazdomis skindami sau kelią per tan
kius krūmus.

— Negali žinoti, kas juose paslėpta, — pastebėjo Viktoras, 
— nenorėčiau įkišti koją į kokius nors spąstus.

— Įdomu, kas už valandos turės įdomiausią pranešimą, — 
pasakė Petras. — Norėčiau, kad tai būtų mūsų,

Viktoras pirmas pastebėjo savotišką akmenį, apaugusį pil
komis samanomis. Galima buvo išsivaizduoti, kad jis kadaise 
buvo įmūrytas į sieną. Už kelių žingsnių Petras rado antrą 
akmenį, taip pat rankomis tašytą.

— Šilta, Petrai? — paklausė Viktoras susijaudinęs. — Vaš
kis nemelavo, pasakodamas apie vienuolyną. Kažin, ar kiti ką 
nors rado. Turime dar gerą pusvalandį laiko. Pasidairykime 
šioje pačioje vietoje.

Viktoras pradėjo eiti ratu, prašydamas draugą nenueiti 
per toli. Praėjo kelios minutės, ir staiga Viktoras išgirdo išgąs
tingą riksmą. Tai buvo Petro balsas, be jokios abejonės!

— Petrai, Petrai, kur tu? — sušuko Viktoras, bėgdamas 
į vietą, kurioje pasigirdo draugo riksmas. Bėgdamas vos vos 
neįkrito į gilų urvą. Urve kalbėjo Petras.

— Aš čia, Viktorai, nesigąsdink. Aš netyčia surikau, 
įkritęs į šią skylę.

Viktoras — ant visų keturių — bandė ką nors pamatyti, 
bet veltui. Paskui degtukas sužibėjo draugo rankoje, ir Vik
toras pamatė jo pakaušį ir kelis senus laiptus.

— Tai nuostabu, — sušnibždėjo jis, — kam tie laiptai? 
Ar matai ką nors, Petrai?

— Uždegsiu antrą degtuką, — atsakė draugas. — Čia 
tamsu, kaip negro pilve.
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Degtukas sužibėjo, ir Petras, saugodamas jį ranka, nuėjo 
kažkur gilyn.

— Radau duris, — sušuko jis, — jos tikriausiai priklauso 
vienuolynui.

Viktoras sušvilpė.
— Išlįsk, drauguži, — pasakė jis, — sušauksime kitus ir 

aptarsime reikalą.
Kitiems berniukams atbėgus, draugai papasakojo apie sa

vo radinį, bet, nesant skiltininkui, visi nutarė susilaikyti nuo 
tolimesnių žygių.

Jie grįžo į stovyklą, visą kelią kalbėdami apie įdomų radinį.
Praėjo dar viena valanda ir dar kelios, bet nei Kazys, nei 

Jonas negrįžo.
— Ką darysime? — klausė vienas kito. — Negali būti, kad 

jie vis dar tebetirinėja uolą.
Negalėdami prieiti uolą iš ežero pusės, jie pasiryžo pa

mėginti savo laimę ir įeiti į ją pro atrastas duris.
— Eikime, — pasakė Viktoras Petrui, — bet paimkime porą 

žvakių. Draugai turės budėti stovykloje. Gal Kazys ir Jonas 
neužilgo grįš. Jie bus labai pavargę ir išalkę.

Buvo jau beveik visai tamsu, kai berniukai atsargiai nu
sileido į urvą ir bandė atidaryti duris, įsirėmę į jas visomis savo 
jėgomis.

Jos sugirgždėjo ir plačiai atsidarė. Už jų kiti laiptai vedė 
dar giliau žemėn.

— Neatsilik, Viktorai, — sušnibždėjo Petras ir ėmė kopti 
žemyn.

Negalėdamas jų pasiekti rankomis, Petras paėmė draugą ant 
pečių ir liepė jam belsti peiliu. Garsas buvo visai kitoks, kaip 
anksčiau, beldžiant į sienas.

— Pabandyk įsiremti rankomis, — pasakė Petras plakan
čia širdimi, — gal būt, rasi duris.

Viktoras įsirėmė iš visų jėgų ir sušuko: — Vienoje vietoje 
akmuo juda, bet jis per sunkus. Aš... aš... — jis susvyravo... — 
kažkas vaikšto viršuje. Aš aiškiai girdžiu žingsnius.

— Aš girdėjau tą patį, — atsakė Petras. — Dar kartą 
belsk peiliu, kad žmogus išgirstų mus.

— Tai gali būti priešas...
— Turime viską rizikuoti, — atsakė Petras. — Kazys ir 

Jonas įėjo į uolą ir, kiek žinome, dar neišėjo. Gal, jie viršuje... 
Atsargiai, Viktorai, akmuo juda.

Viktoras nulipo nuo draugo pečių, ir abu berniukai įbedė 
akis į viršų.

Akmuo sunkiai pajudėjo į vieną pusę, palikdamas pakan
kamai didelę skylę suaugusiam vyrui pralįsti. Skylėje neaiš
kioje šviesoje šmėkštelėjo veidas.

— Kazy! — sušuko Viktoras. — Radome jus!
Ir iš tiesų, tai buvo Kazio veidas, šalia kurio netrukus 

pasirodė ir Jono veidas.
Kazys, pažinęs draugų balsus, nepaprastai nudžiugo. Pa

skubomis papasakojęs jiems apie savo ir Jono pergyvenimus, pa
klausė, ką jie visą dieną veikė ir kaip atsidūrė požemiuose.

— Galėsite išeiti pro šį koridorių, — pasakė Petras. — 
Skubėkime, nes broliai jau seniai laukia.

NAUJI NUOTYKIAI.

Ir Petro neįspėtas Viktoras nebūtų at
silikęs, nes~ pavojuje žmonės savaime laikosi 
krūvoje. Žvakė silpnai švietė, bet berniu
kams ši menka švieselė teikė šilumos ir drą
sos. Jie apžiūrinėjo koridoriaus sienas ir lu
bas ir stebėjosi lygiomis ir sausomis jo grin
dimis.

— Neskubėkime, — sušnibždėjo Petras, 
— kad neįkliūtume į kokią bėdą.

Oras koridoriuje buvo nepaprastai gai
vus ir vėsus. Apie tai liudijo ramiai degan
ti žvakė.

Atsiminę atsitikimus labirintuose, ber
niukai sustodavo, klausydavosi garsų ir ap
žiūrėdavo sienas, ar nepasitaikys šakų.

— Kiek toli dar eisime? — paklausė 
Viktoras, — čia taip ramu ir tylu. Gal, iš 
čia neprieisime prie uolos, kurią Kazys ir 
Jonas norėjo ištirti.

— Turime daryti viską ką galime, — at
sakė Petras į paskutinį klausimą. — Jau to
lokai nuėjome, kiek dar eisime, nežinia.
Št, Viktorai, ar girdi ką nors? Tai kažkokia muzika.

Berniukai sustojo.
— Kas ten griežia? — sumurmėjo Petras.
— Džiaugiuosi išėjęs iš šios klaikios vietos, — atsakė Vik

toras. — Nors muzika mums nieko nepadarys, griežikas gali 
gerokai išgąsdinti.

Tiesą pasakius ir Petras girdėjo savo širdį plakant, bet, no
rėdamas padrąsinti savo draugą, neišsidavė.

— Ar tau neatrodo, kad griežiama virš mūsų? — paklausė 
jis pagaliau. — Ten, greičiausia, kambarys, į kurį turime rasti 
įėjimą.

— Bet kam jis griežia, žinodamas, kad Kazys ir Jonas čia 
pat? — atsakė Viktoras baltu veidu.

— To nė aš nesuprantu, — prisipažino Petras. — Mes tik 
žinome, kad jie negrįžo ir kad turime juos surasti. Eikime toliau.

Paėję apie dešimt metrų, berniukai vėl sustojo, nes pa
matė laiptus, vedančius į viršų.

Laikydamas žvakę virš galvos, Petras ėmė kopti jais 
aukštyn.

— Nebegaliu eiti toliau, — netrukus sušnibždėjo jis, — 
stoviu kažkokioje platformoje, bet durų nerandu.

Šviesdamas žvake prie pat sienos, Petras ėmė ieškoti slap
tų durų, pirma belsdamas ranka, paskui peiliu. Bet durų nie
kur nebuvo.

Apie pusę metro virš jo galvos buvo akmeninės lubos. 

— Lipame! — sušuko Kazys. — Bet, 
kas tai?

Kazio ir Jono veidai išnyko iš skylės, ir 
nustebę jų draugai išgirdo vyro balsą.

— Įkliuvo! — murmtelėjo Viktoras. — 
Pavėlavome.

— Turime jiems padėti, — sušnibždė
jo Petras. — Aš ...

Bet jis nebaigė sakinio, nes viršuje vėl 
pasirodė Kazio veidas, bet šį kartą jiems 
žvakės šviesoje atrodė, kad jis šypsojosi. Kas 
jį pralinksmino?

— Tvarka, — pasakė jis balsiai, — lip
kite čionai. Mes jums padėsime.

Laikydamiesi už nuleistos virvės, ber
niukai įlipo į kambarį, kurio viduryje stovė
jo kažkoks svetimas vyras.

— Ponas Briedi! — sušuko Petras, ir 
greitai pridūrė: — Paaiškink, Kazy, kas čia 
vyksta. Ar jūs juokus krečiate?

— Ne, Petrai, — atsakė Kazys, — aš 
taip pat nesitikėjau pamatyti dėdę Juozą 
šioje vietoje, kaip ir tu. Pakėlę šį akmenį

gero nesitikėdami apsisukome ir — pamatėme dėdę. Bet rei
kėtų atsivesti Vytą ir Kastą. Ar sutiktumėte grįžti požeminiu 
keliu ir pašaukti juos?

— Galėčiau nueiti vienas, — atsakė Petras, — bet ar būtų 
išmintinga palikti stovyklą be sargybos?

— Niekas neis į stovyklą. Nėra ko bijoti.
— Bet Vaškis? Negaliu jo pamiršti. Jis tikriausia tiktai 

ieško progos mums pakenkti.
— Ir tokiu atveju patartina būti kartu. — pasakė skilti— 

ninkas.
— Kas tas Vaškis? — paklausė ponas Briedis.
Kazys papasakojo apie susitikimą su juo, kukliai nuty

lėdamas savo nuopelnus ir pasikalbėjimą stovykloje.
— Tai įdomu, — sumurmėjo dėdė. — Ar galėtumei jį man 

aprašyti.
— Kazys aprašė Vaškio išvaizdą ir elgesį, tuo įrodydamas 

savo draugams, visą laiką jį stebėjęs ir sekęs.
— Ponas Briedis susimąstė ir pagaliau pasakė Petrui:
— Jūs, mano mielas, nubėkite į stovyklą ir atveskite li

kusius draugus. Matau, kad čia yra kas aptarti.
Petras nusileido per skylę ir pasišviesdamas pono Briedžio 

atnešta lempa, smagiai nukūrė į stovyklą.
Už gero pusvalandžio visa skiltis sėdėjo dideliame, gerai 

apšviestame kambaryje. (B. d.).
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SKAUTĖS ĮSTATĄ I
VI. SKAUTĖ GAMTOS DRAUGĖ

Birutei atrodė, kad ji niekuomet ne
nusižengs šeštam įstatui Kas galėtų ty
čia kankinti gyvulį arba naikinti medžius 
ir pan.? Bet netrukus ji įsitikino, kad ga
lima kenkti tiktai todėl, kad nežinai, kas 
tikrai sveika ir naudinga.

Buvo šitaip: kažkas patarė jai nupirk
ti Rudžiui miltelių. Tie milteliai turėjo 
būti įberti į jo kailį, kad jis nebesišertų. 
Bet tėvelis, sužinojęs apie tai, paaiškino, 
kad labai daug pareina nuo maisto ir nuo 
to, kiek ir kada jis duodamas. Taip pat 
svarbu esą gyvuliui pabėgioti ir turėti pa
dorų guolį. Saldainiai gadina jo apetitą 
ir virškinimą — tas pat, tiesa, esą su vai
kais — ir todėl reikią būti griežtai tuo 
atžvilgiu. Taip pat esą geriausiai skirti 
vieną žmogų — gal, visus paeiliui — rū
pintis šunimi arba kate, kad jis nebūtų 
nei visų peršertas, nei paliktas alkanas.

Birutė nusipirko vadovėlį apie nami
nių gyvulių priežiūrą ir tik tada supra
to, kad jie nėra žmogaus žaislai, bet drau
gai, užsipelnę geros priežiūros ir protin
gos meilės.

Tame pačiame vadovėlyje Birutė rado 
skruzdžių gyvenimo aprašymą. Ji prisi
minė, kaip ji bijodavo skruzdžių stovyk
loje ir suspausdavo jas pirštais arba su
trypdavo kojomis. Dabar jai ta baimė 
atrodė juokinga, nes ji galėjo kitaip „ap
siginti“, pvz., numesti jas ant žemės. Uo
dai ir širšės, žinoma, buvo nepakenčiami,

Ja itai...
Ir vėl atbus iš miego dainos,
Skris per Vilijos melsvas bangas,
Juoksis dienos, lyg kad akys žvainos, 
Virpins laimės, džiugesio stygas.
Ir vėl dainuos laisvieji broliai, sesės ...
Dainų toli,, toli skambės aidai.
Skambės didingai, šauniai, drąsiai, 
Šypsosis palaima veidai.
Ir vėl aidės kaimuos lietuviški suktiniai
Ir atviras juokas čia sruvens,
„Prie Vilijos! — dainuos jaunos krūtinės — 
„Lietuvis gyveno ir gyvens!“

V. NARUŠEVIČIŪTĖ.

bet ir jų prigimtis ir gyvenimas Birutei 
buvo įdomūs.

Galvodama apie gamtą, Birutė prisi
minė dienas, kada ji pamiršdavo arba tin
gėdavo laistyti gėles. Viena net pagelto, 
nes jos puodas buvo per mažas, ir niekas 
jos nepersodino. Ji prisiminė taip pat be 
reikalo skintas gėles. Pavasarį kiekviena 
mokinė lenktyniaudavo su kitomis, kas 
atsineš į klasę gražesnę gėlę. Tada ma
žesniosios mergaitės taip pat žaisdavo 
„Žalia“ ir skindavo lapus nuo alyvų krū
mo mokyklos kieme. Per medelių sodi

nimo šventę ne visoms rūpėjo gerai at
likti savo darbą — joms nerūpėjo, ar me
delis išaugs, ar ne.

Šių klaidų Birutė pasižadėjo nedaryti 
ir net įspėti savo drauges. Į dienoraštį 
ji įrašė:
, Turiu elgtis su gyvuliais, kaip jiems 

sveika, niekad jų nepervarginti ir neerzin
ti. Gamtoje ir žvėryse turiu matyti Aukš
čiausiojo kūrinius, vertus pasigėrėjimo. 
Svetimą turtą turiu gerbti kaip savo.
VII. SKAUTĖ PAKLUSNI TĖVAMS IR

VYRESNYBEI

Vyresniosios skautės ir vadovės priešlėktuvinės apsaugos 
tarnyboje.

Paskutinėje skilties sueigoje skiltininkė 
paprašė Birutės paruošti trumpą pašnekesį 
apie septintąjį įstatą. Visą savaitę nebuvo 
ramaus laiko, bet sekmadienį po pamal
dų ji, pagaliau, susikaupė ir trumpai pa
sižymėjo, kas jai atrodė svarbu.

Skautė nevengia sunkaus darbo ir ty
čia nedelsia, dirbdama lengvą darbą. Ji 
duotą įsakymą atlieka kuo geriausiai -ir 
kuo sąžiningiausiai. Ji pažįsta malonų 
jausmą, kurį teikia gerai atliktas darbas 
ir nemėgsta, kad kiti ją be reikalo pava
duoti!.

Klausydama įsakymą, skautė galvoja. 
Yra žmonių, kurie labiau trukdo, kaip pa
deda darbą dirbti. Jie nuolat klausinėja, 
kaip tą arba tą daryti, kur ką dėti ir pan., 
arba būtinai reikalauja, kad pažiūrėtų, 
kaip gerai jos savo darbą atliko! Laikas 
susitrukdo joms ir kitiems, ir jos labai 
įkyri.

Bet namuose yra tėvų valia. Tėvai 
nori gero savo vaikams. Klausydami jų, 
dirbame ir savo laimei.

Tokios pat rūšies klusnumas yra ir 
savo vyresnybei.
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Liliana Cox.

Afrikos laužo pasakojimas
(Mr. Minu).

Labai seniai plynakraštės Afrikos da
lyje gyveno ūkininkas vardu Kwa. Kwa 
ir jo žmona apkaupė daržą, iškasė žemės 
riešutus ir nupiovė kukurūzus kaip tik 
laiku; iš tikrųjų jie turėtų būti patenkinti, 
laimingi ir linksmi. Ir tokie jie buvo tol, 
kol kartą Kwa sugalvojo, kad kaimo gy
venimas yra pilkas ir tiktai puskvailiai 
gali ten gyventi, o jis nebuvo toks kvai
las, kad pasiliktų kaime, kai mieste taip 
daug galima būtų užsidirbti pinigų.

— Žiūrėk, — pasakė jis žmonai, — tu 
esi sveika, galėsi ir be manęs ravėti dar
žus, kasti riešutus, piauti kukurūzus. Aš 
noriu išvykti keliu, kuriuo važiuoja dideli 
autobusai į pajūrio miestą. Ten aš pra
turtėsiu ir tau atsiųsiu pinigų!

— Gerai, — pasakė žmona abejotinai, 
— jeigu esi įsitikinęs, kad taip bus, tai 
gerai sugalvojai!

Ir Kwa iškeliavo, eidamas dulkėtu ke
liu, kuriuo važiavo sunkvežimiai, svajo
damas apie stebuklingą likimą, kurį jis 
tikėjosi rasti, pasiekęs miestą. Teisybė, 
jis net nežinojo kur turėjo būti miestas, 
bet manė jį esant labai puikų. Artinda
masis prie miesto, j iš sutikdavo daug 
daugiau praeivių, sunkvežimių ir galvijų 
bandų. Pagaliau jis sutiko tokią didelę 
galvijų bandą, kokios jis dar niekad ne
buvo matęs.

— Atleiskit man, drauge, — pasakė 
Kwa piemeniui. — Kam priklauso tie 
galvijai?

Piemuo pažiūrėjo į jį nesuprasdamas. 
Mat, Kwa kalbėjo kalnų krašto kalba, 
kuri labai skyrėsi nuo pajūrio gyventojų 
kalbos.

— Minu, — pasakė piemuo, tai reiškia 
„nesuprantu“.

Kwa pagalvojo, kad piemuo atsakė į 
jo klausimą.

— Jos priklauso Mr. Minu, ar ne? — 
pasakė Kwa. — Gerai, Mr. Minu turėtų 
būti palankus žmogus.

Kelias, kuris ėjo į miestą per rugių 
laukus, darėsi vis gražesnis ir gražesnis, 
kad Kwa nežinojo kur žiūrėti. Jis susto
jo ir, pamatęs einantį per laukus žmogų, 
prakalbino jį.

— Sveikas, drauge, — pasakė Kwa, — 
ar galite man pasakyti, kam priklauso šie 
laukai?

— Minu, — atsakė žmogus, kratyda
mas galvą.

— Vėl ponui Minu, — pasakė Kwa, 
eidamas toliau, — jis turėtų būti labai 
turtingas.

Pagaliau kaimietis Kwa pasiekė mies
tą. Jis išsižiojęs žiūrėjo į didelius pasta
tus centrinėje aikštėje.

— Kas čia gyvena? — paklausė jis be
darbio.

— Minu, — pasakė žmogus.
Kwa išplėtė akis taip plačiai, kaip 

bumą.
— Tas ponas Minu kaip tik man tiktų. 

Ką jis gali daryti, aš manau, kiti tik ga
lėtų daryti. Tikrai, aš gerai padariau, 
ateidamas į miestą, čia tikrai yra vieta 
laimėti likimą.

jwė namuose
“

šV.-S i-J.1 S-A’s r

MINKŠTOJO MUILO VARTOJIMAS.
Minkštojo muilo laikymas.

Minkštajam muilui kenkia drėgmės ir 
temperatūros svyravimai. Muilas laiko
mas drėgnoje vietoje traukia į save drėg
mę ir nuo to genda. Taip pat jis genda 
nuo šalčio ir šilumos. Geriausia jį laikyti 
sausoje, gan vėsioje patalpoje, pav., ka
maroje ar rūsyje. Negalima minkštojo 
muilo laikyti skardiniuose induose, nes 
muilo šarmai veikia indo sienas ir pats 
muilas nuo to genda. Geriausiai tinka 
mediniai, moliniai ar stikliniai indai, ku
rie uždengiami. Indą su muilu statyti ant 
kėdutės ar suolo, tuo geriau apsaugojama 
nuo drėgmės.

Kur vartoti minkštąjį muilą.
Minkštasis muilas yra nepamainoma 

virtuvės, buto valymo ir skalbimo prie
monė. Dėl didesnio šarmingumo ir greito 
tirpimo vandenyje, šis muilas geriau va
lo, kaip kietasis muilas. Juo galima plauti 
emaliuotus virtuvės indus, fajansines vo
nias, praustuves ir panašiai. Minkštasis 
muilas tinka: durų, langų palangių bei 
grindų valymui. Valant aukščiau minėtus 
daiktus, reikia padaryti minkštojo muilo 
ir vandens pamuiles, imant pusei kibiro 
vandens pusę šaukšto minkštojo muilo. 
Valant aliejiniais dažais dažytus baldus, 
saugoti, kad muilo nebūtų įdėta per daug, 
nes stiprios pamuilės kenkia dažams. Ne
dažytiems stalams, grindims galima imti 
ir stipresnes pamuiles.

Minkštasis muilas skalbimui.
Minkštasis muilas, dėl didesnio jo šar

mingumo, blunkantiems, šilkiniams, švel
nios vilnos drabužiams ar skalbiniams 
mažiau tinka. Čia pirmenybė tenka kai 
kuriems skalbiamiesiems milteliams. Mū
sų avių vilnai, vilnonienų gijoms ar iš 
jų pagamintoms kojinėms, nertiniams ir 
t. t. minkštąjį muilą galima vartoti, > tik

Tada Kwa keliavo toliau per miestą, 
kol jis priėjo doką. Daugelis suprakaita
vusiu žmonių buvo apsunkinti dideliais 
ryšuliais prekių ir skubėjo į garlaivį, di
desnį už daugelį namų; Kwa dar niekad 
nebuvo ko nors panašaus savo gyvenime 
matęs.

— Kam priklauso tas didelis laivas?
— paklausė jis darbininko, — ir kam 
priklauso šios prekės?

— Minu, — buvo atsakvta.
— Aš žinojau tai, — džiūgavo Kwa.

— Aš apsigyvensiu mieste ir pasidarysiu 
toks, kaip ponas Minu. Tada aš gyvensiu 
visą amžių laimingas.

Bet kai ūkininkas Kwa grįžo į miesto 
centrą, jis sutiko liūdną procesiją. Prie
šakyje ėjo 4 žmonės, nešdami karstą; už
pakaly ėjo kiti verkdami.

—'Kas mirė? — paklausė Kwa, kai jis 
sustojo pažiūrėti pro šalį einančios pro
cesijos.

— Minu, — išgirdo atsakymą.
Procesija praėjo, bet ūkininkas Kwa 

stovėjo dar kaip kelmas kelyje, žiūrėda
mas į tolstančią procesiją ir galvodamas. 

reikia padaryti tinkamas pamuiles. Pa
muilėms imama minkštas (lietaus ar 
upės) vanduo ir vienam kibirui vandens 
dedame vieną šaukštą minkštojo muilo. 
Po to gerai išplauname pradžioje drung
name, o vėliau šaltame vandenyje, nes 
gerai neišplautas muilas palieka kvapą.

Minkštasis muilas, dėl gero veikimo, 
storesniems, kasdieniniams lininiams ir 
medvilniniams skalbiniams yra nepamai
nomas ir geriau tinka, kaip kietasis mui
las. Šiems skalbiniams pamuilės turi būti 
šiltos. Jos paruošiamos taip: vienas kibi
ras minkšto ir karšto vandens supilamas 
į vėlėtuvę (balėją), Įdedama 4 šaukštai 
minkštojo muilo ir pusė kibiro beržinių 
pelenų. Muilui ištirpus ir pelenams su
sėdus, nupilama ir tame skiedinyje trina
mi skalbiniai. Dėmėtas vietas gera yra 
atskirai patrinti minkštuoju muilu. 
Minkštojo muilo truputis imama į saują 
ir nespaudžiant juo paglostomos nešva
rios vietos. Nereikia muilo dėti tiek, kad 
matytųsi storas sluoksnis. Juo gerai pa
trynus, dėmės išnyksta.

Spalvotiems bei geriems medvilni
niams skalbiniams minkštojo muilo pa
muilės daromos silpnesnės, nes spalvoti 
gali greičiau nusišerti, o baltieji truputį 
pagelsti.

Ištrinti skalbiniai virinami. Virinimui 
minkštasis muilas tinka lygiai, kaip ir 
kietasis. Iš kibiro vandens ir trijų šaukš
tų minkštojo muilo padaromos pamuilės, 
į kurias sudedami virinimui skalbiniai. 
Nemalonu yra tik tai, kad minkštuoju 
muilu išvirinti skalbiniai nekuri laiką 
turi nemalonu kvapą. Norint to išvengti, 
reikėtų minkštąjį muilą vartoti tik skal
bimui, o virinti skalbimo miltelių skie
diny. Bet miltelių neturint ir virinant 
minkštojo muilo pamuilėse, reikia jo ne
sigailėti, o po išvirinimo labai gerai te
kančiame vandenyje išplauti. Ū. P.

„Vargšas ponas Minu“, pasakė jis sau. 
„Mažai kam laimės dabar suteikia jo gy
vuliai ir laukai, jo dideli namai ir avys. 
Tapti turtingu yra, jišku, pavojinga ir tas 
tiktai veda prie laidotuvių. Gal būt, po 
viso ko...“

Taip tą popietį, kai nusileido saulė, 
pavargęs ir išvargusiomis kojomis paliko 
Kwa didįjį kelią ir pasuko į arčiausią 
kelią į savo kaimą kalnų dalyje.

— Tu grįžai, vyre? — sušuko žmona, 
labai nustebusi. — Ar mes neiname pa
sidaryti turtingi į miestą?

— Ne, — pasakė Kwa nuvargusiai, bet 
neabejojamai. Jis papasakojo žmonai apie 
poną Minu.

— Taigi, tu matai, — baigė jis, — tapti 
turtingu yra labai pavojingas dalykas.

— Kaip gerai, kad tu pasprukai, — 
pasakė žmona. — Mes esam daug laimin
gesni čia.

— Iš tikrųjų, — pasakė Kwa.
Taip abu pasiliko kaime ir buvo lai

mingi,
Iš anglų kalbos

išvertė Paulavičiūtė.
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SKAUTUI
ĮSTEIGUS VILNIAUS SKAUTAMS REMTI FONDĄ.

Vilniaus atgavimas visai lietuvių tau
tai suteikė daug džiaugsmo, o taip pat 
ir darbo, kuri gražiai atliksime tik tada, 
kai visi, iki vieno, būsime gerais ir sąži
ningais šio darbo talkininkais ir vykdy
tojais.

Mums neturi būti brangi jokia auka, 
kad tik Vilniaus kraštas greičiau galė
tų įsijungti į visą Lietuvą, kad tik mū
sų broliai ir sesės pajustų tą pačią lietu
višką šilimą ir meilę, kuria mes jau gy
vename dvidešimt antruosius metus.

Skautai suprato tėvynės balsą ir, nors 
patys būdami daugiausiai moksleiviai, 
pirmieji suskato ištiesti pagalbos ranką 
išlaisvintiems broliams. Kiekvienas jų, 
pagal savo išgales, stengėsi aukoti tai at
liekamą knygutę, tai sąsiuvinį, tai vieną 
kitą centą ir vis, rodos, dar aukotų, jei 
tik turėtų ką. Neužtenka to, kad buvo 
aukojama, bet daugelis savo aukas ir pa
puošdavo ir išdalindavo, kad tik jos bū
tų meilesnės ir artimesnės tam, kuris jų 
laukė jau devynioliką metų.

Štai, vyr. brolijos vadija. įsteigė VIL

Mūsų vienetai ir vadai
BIRŽŲ SKAUTŲ TUNTAS.

Tuntininkas — sktn. Povilas Andre- 
jauskas.

1. I Biržų Vaidevučio sk. dr-vė; 20; 
psktn. Romanas VUkickas.

2. II Žvejotgalės Jurgio Bielinio sk. 
dr-vė; 14; vyr. skltn. Liudas Pipinė.

3. III Biržų Kęstučio sk. dr-vė; 20; 
psktn. Jurgis Kutra.

4. IV Pasvalio Kęstučio sk. dr-vė; 
34; vyr. skltn. Ignas Serapinas.

5. V Vabalninko miesto sk. atskira 
skiltis; 10; vyr. skltn. Teodoras Krūmi
nis.

6. VI Biržų L. E. Jonušo Radvilos 
jūrų sk. laivas; 21; valt. Oskaras Taut
kus.

7. VII Biržų sk. dr-vė; 15; Jonas
Mališauskas. *

8. VIII Kar. Juozapavičiaus skautų- 
čių dr-vė, Vaškuose; 18 skautų ir 22 
skautės; vyr. skltn, Ipolitas Cieška.

9. IX Pasvalio jaun. sk. dr-vė; 35; 
psktn. Kazys Indrelė.

10. X Pasvalio sk. vyčių dr-vė; 23; 
psktn. Vaclovas Baravykas.

KAUNO TVIRTOVES SKAUTŲ 
TUNTAS. .

Tuntininkas — sktn. Stasys Jameikis.
1. I sk. vyčių dr-vė; 48; vyr. skltn. 

Vladas Tamulis.

SKAUTŲ AIDĄ 1940 METAMS 
PRENUMERUOJA  SI:

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

SKYRIŲ TVARKO 
SKTN. A. ZAUKA

NIAUS SKAUTAMS REMTI FONDĄ, 
kad tuo būdu tiksliau, geriau ir pilniau 
būtų galima aprūpinti išlaisvintus Vil
niaus krašto skautus reikalingiausiomis 
reikmenėmis ir kad šio fondo remiama, 
greičiau ir plačiau po Vilniaus kraštą pa
plistų lietuviškoji skautybė.

Daugelis Vilniaus krašto skautų, to
kių pat moksleivių, kaip ir mes, yra atsi
dūrę labai sunkiose sąlygose ir dar dau
giau, žinoma, jų atsiras naujai steigia
muose skautų vienetuose.

Taigi, mūsų pagalba, mūsų aukos te
plaukia dar labiau, dar gausiau, kad Vil
niaus krašto skautai pajustų, kad yra dar 
brolių, kurie supranta ir atjaučia jų, per 
ištisus devyniolika metų, išgyventus var
gus ir rūpesčius.

Per Vilniaus skautams remti fondą 
aukokime ir centus ir reikmenes, kurios 
visos ras sau savininkus mūsų brolių tar
pe išlaisvintame Vilniaus krašte.

Siųsdami Vilniaus skautams remti 
fondui aukas, nepasigailėkime prie jų pri
dėti ir savo sielos dalelę. AL. Z.

2. II D. L. K. Vytenio sk. dr-vė; 30; 
vyr. skltn. Aleksas Urba.

3. III jaun. skautų ir skautų dr-vė;
5 jaun. sk. ir 42 skautai; pskltn. Henri
kas Sudikas.

4. IV Dariaus ir Girėno sk. dr-vė;
21; pskltn. Stasys Ilgūnas.

5. V žydų jaun. skautų ir skautų dr- 
vė; 21 jaun. sk. ir 11 skautų; Jokūbas 
Potašnikas.
KAUNO JŪRŲ SKAUTŲ TUNTAS.

Tuntininkas — Ričardas Vysockis.
1. I D. L. K. Vaidoto jūrų sk. lai

vas; 45; vyr. valt. Evaldas Lukošaitis.
2. II D. L. K. Birutės jr. sk. laivas;

21; psktn. Vladas Petukauskas.
3. III D. L. K. Vytenio jūrų sk. lai

vas; 30; valt. Pranas Janavičius.
4. IV D. L. K. Rimbuto jūrų sk. lai

vas; 24; vair. Jonas Rudzinskas.
5. V Kastyčio I jūrų sk. laivas; 47; 

valt. Napoleonas Martinka.

KAUNO ŠANČIŲ SKAUTŲ TUNTAS. 
Tuntininkas — psktn. Jonas Eidukas.
1. VI Prano Eimučio sk. dr-vė; 25;

vyr. skltn. A. Alksnys.
2. I jaun. sk. ir skautų dr-vė; 11 jn. 

sk. ir 12 sk.; pskltn. Povilas Štaras.
3. II jaun. sk. ir skautų dr-vė; 10 

jn. sk. ir 12 sk.; sk. Kostas Drąsutis.
4. III jaun. sk. dr-vė; 20; pskltn. 

Marijonas Želnys.
5. IV jaun. sk. ir skautų dr-vė; 15 

jaun. sk. ir 10 sk.; psktn. Jonas Lauri
naitis.

6. I L. K. Mindaugo sk. dr-vė; 35; 
psktn. Alfonsas Kruopis.

7. II L. K. Šarūno sk. dr-vė; 28; vyr. 
skltn. Vladas Rindinas.

(Skauto įstatai

1) Skautas visuomet tiesus, 
Savo žodžiui jis klusus.

2) Dievui jis ištikimas,
Ir tėvynė jo jausmams.

3) Skautas artimui naudingas, 
Ir visiems jis reikalingas.

4) Savo artimui jis draugas, 
Broliui skautui brolis saugas.

5) Skautas meiliai mandagus, 
Riteriškas ir sargus.

6) Tikras draugas jis gamtos, 
Gamtai jis širdies šiltos.

7) Paklusnybė jo gyva 
Vyresnybei ir tėvams.

8) Linksmas, santūras išties, 
Nepraranda jis vilties.

9) Skautas, žinoma, taupus, 
Centams rinkti jis stropus.

10) Jis skaistus, blaivus, romus, 
Valdo žodžius ir veiksmus.

11) Pareigas iš viso vieko 
Sąžiningai jis atlieka.

M. Grigonis.

Gerasis darbelis pakelėje.

8. III D. L. K. Kęstučio sk. dr-vė;
45; vyr. skltn. Vaclovas Želnys.

9. IV D. L. K. Vytauto sk. dr-vė;
30; psktn. Kazys Pažėra.

10. V L. K. Vytenio sk. dr-vė; 26; 
vyr. skltn. Jonas Arbašauskas.

ŠVĖKŠNOS SKAUTŲ VIETININKIJA
Vietininkas — psktn. Stasys Rudys.
1. D. L. K. Gedimino sk. dr-vė, 

Švėkšnoje; 21; pskltn. Zigmas Leškevi- 
čius.

2. Žem. Naumiesčio jaun. sk. dr-vė; 
14; skltn. Stasys Jurjonas.

3. Atskira Lapinų skiltis, Žem. Nau
miestyje; 7; sk. vyt. Boleslovas Šegžda- 
vičius.

SKUODO SKAUTŲ VIETININKIJA.
Vietininkas — vyr. skltn. Juozas An- 

driejauskas.
1. D. L. K. Kęstučio sk. dr-vė, Skuo

de; 33; pskltn. Jonas Vareika.
2. I jaun. sk. dr-vė, Skuode; 17; 

vyr. skltn. Emilija Jazbutienė.
3. II jaun. sk. dr-vė, Aleksandrijoj; 

22; Antanas Tarvydas.
4. III jaun. sk. dr-vė, Paluknėje; 12; 

Ona Palaimienė.
5. Skuodo sk. vyčių būrelis; 6; pskltn. 

Vladas Viskantas.
B. R. V.
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TĖVYNĖS TARNYBA
I. Ištikimybė skautybei

Savo pareigas Tėvynei statome ant skautybės pagrindų. Geras pilietiškumas, 
kuri ugdo skautybės sąjūdis, yra pradžia visokiai Tėvynės Tarnybos veiklai.

Reikia žinoti, kas veiktina; ko kraštui dabar, artimiausiu laiku ir ateityje reikės? 
Kokios čia mūsų, kaip skautų ir skaučių, pareigos?

Lietuvai visada reikia žmonių — sąžiningų, idealistų, naudingų, aktingų, aukš
tos doros ir p. Koks gražus pašaukimas savo paties gyvenimu papildyti šį reikalą 
ir tuo prisidėti krašto gerovei padidinti.

Visada turėsime turėti mintyse ir darbuose, kad Lietuva turi būti laisva, kul
tūringa, dorovinga ir turtinga. Tai pasiekiama ir išlaikoma kiekvieno piliečio priva
čiomis pastangomis ir visų drauge sujungtomis jėgomis. Tam reikalui turime mokėti, 
reikalui esant, toli eiti. Pasiaukojimas gimdo didvyriškumą.

Turime būti pasiruošę visokiems pavojams. Ar priešas ateis iš toli, ar jis kiltų 
čia. pat — skautų-čių pareiga būti pasiruošusiems. Šiuo tarpu gal nėra visai aiškūs 
pavojai ir gal nėra paaiškėjusias jiems atremti priemonės. Bet skautybė jau nurodo 
bendrus būdus dirbti.

Skautų veikimo principai silpnina pavojų įtaką ir didina atsparumą. Tiktų vi
sose aplinkybėse giliau pripažinti skautybės dvasią.

Kad skautybė veda į pilietiškumą, o geras pilietiškumas patikrina krašto laimę, 
turime pirmiausia rūpestingai eiti skautybės keliu.

Pirmieji žingsniai yra ligi įžodžio. Toliau kelias įvairesnis, įdomesnis, bet atsa
kingesnis. Neturime sustoti pradžioje. Ką padarome, padarome savo ir kitų laimei 
ateityje. A. S.

Kauno skautų aukos Vilniaus krašto moksleiviams
Jau. spalių mėn. 7 d. Kauno skautai, 

pradžioje tik viena Žalgirio skautų tunto 
Šarūno dr-vė; pradėjo aukoti savo atlie
kamas mokymo priemones,' kaip tada 
viešai buvo sakoma, neturtingiems moks
leiviams, o slaptai, skautų tarpe, kad tai 
būsimam laisvąjam Vilniaus kraštui. Šį 
šarūniečių gražų sumanymą tuojau pa
sekė kiti Kauno skautai, o atgavus Vil
nių, ir visa Lietuva.

Kauno skautai mokymo priemones 
šiam kilniam tikslui uoliai aukojo per vi
są spalių mėnesį ir jos buvo telkiamos 
vyr. brolijos vadijos raštinėje.

Vienas iš pirmiausių ir bene jauniau
sių mokymo priemonių aukotojų buvo 
Šarūno skautų dr-vės jaun. skautas Sau
lius Zaunius, kuris į vyr. brolijos vadi- 
ją per kelis kartus atitempė tokią krūvą 
knygų ir vadovėlių, kad per ją nebuvo

Vienos kariaujan
čios šalies skautai 
ir skautės, vykdy
dami savo T. T. 
pareigas,
maišais apkrauna 
svarbių

matyti ir paties aukotojo. Jis jų paau
kavo per 50. Žinoma, jį gražiai pasekė 
ir kiti šarūniečiai — Pr. Raulinaitis pa
aukojo 65 mok. priemones, Petrikas 45, 
Gužas 38, Trečiokas 31, Štareika ir Bal- 
bachas po 20, Aravičius 16, Brėdikis 13, 
Sinkevičius 12, Miuneva 11, Alekna ir 
Siparis po 9, Petrulis 7 ir Šarauskas 5 
mok. priem. Iš viso Šarūno dr-vės skau
tai paaukojo 353 mokymo priemones.

Toliau — psktn. Alg. Končius paau
kojo 18 mok. priemonių, korporacija VY
TIS (Volungė. Juškėnas, Karaliūnas, 
Gimbutas ir Klimavičius) 68, Gintra Ba- 
bickaitė 25, Skautų Aido redakcija 53, 
Kauno Aušros berniukų gimnazijos moki
niai ir skautai 561, Kauno Aušros skau
tų tunto I Kęstučio sk. dr-vės Briedžių 
skiltis 160, Kauno Šančių sk. tuntas 629, 
Kauno Tvirtovės skautų tunto I-oji sk. 
vyčių dr-vė (M. Paškevičius) 295, psktn. 
Šimkus 17, K. Pilies skautų tunto II-oji 
inž. Petro Vileišio sk. vyčių dr-vė 454, 
Kauno Pilies sk. tunto Juozapavičiaus 
dr-vės skautas Vyt. Tarbūnas 31, K. Jū-

smėlio

pastatų 
langus.

Prancūzijos skautai T. tarnyboje: padeda 
pavojingose vietose gyvenančioms šei
moms, ypač moterims ir vaikams, eva

kuotis.

rų skautų tunto Vaidoto laivo jūrų sk. 
M. Bagdonavičius 2 ir nežinomi asmenys 
17 mokymo priemonių.

Iš viso per spalių mėnesį Kauno skau
tai paaukojo 2.683 mokymo priemones.

Paaukotų mok. priemonių skaičius 
siekė 3.000, tačiau sugadintos arba su
plėšytos ir netinkamos mokymo priemo
nės buvo išskirtos, taigi aukščiau pateik
tas Kauno skautų paaukotų mokymo 
priemonių skaičius yra toks, kuris pil
nai atitinka savo paskirčiai, žodžiu, visos 
mokymo priemonės tinkamos naudoti.

Nemaža buvo aukota ir žurnalų, ku
rie šiaip atskirai nebuvo registruojami. 
Jų jau surinkta ir sutvarkyta atskirais 
komplektais per 6.000 egz. ir, reikia ma
nyti, kad galutinai juos sutvarkius, šis 
skaičius dar gerokai padidės.

Čia tenka dar pastebėti, kad šie da
viniai liečia tik skautų brolijai priklau
sančius Kauno skautus, kurie, kaip jau 
minėjau, savo atliekamas mokymo prie
mones sutelkė vyr. brolijos raštinėje. 
Kauno skautės, reikia manyti, mokymo 
priemonių bus sutelkusios nemažiau.

Aukodami mokymo priemones, kai ku
rie skautai ant vadovėlių parašė ir ati
tinkamus vilniečiams sveikinimus bei lin
kėjimus. Ant vieno istorijos vadovėlio 
pastebėjau parašytus sekančius žodžius: 
„Aš augau laisvoj Lietuvoj, o tu priespau
dą kentei, tad tiesiu tau savo ranką: bū
kime sesutės'’; o ant Lietuvos geografi
jos vadovėlio vėl: „Pažink tėvynę Lietu
vą ir pamilk ją karštai” ir t. t. Kiti 
aukotojai parašė net ištisus laiškus ir ad
resus, kurie drauge su mokymo priemo
nėmis bus perduoti Vilniaus krašto moks
leiviams.

Kai kurie skautai Vilniaus krašto 
moksleiviams paaukojo net ištisus savo 
asmeniškus knygynėlius. Žodžiu, šis Kau
no skautų gerasis darbelis laikomas pui
kiai pavykusiu. Visiems aukotojams be
lieka tik tarti nuoširdus skautiškas ačiū’ 
Tikiu, kad tą patį pasakys ir Vilniaus 
krašto moksleiviai, kuriems šios mokymo 
priemonės ir skirtos.

Galutinai suskirsčius ir įkainavus vi
sas Kauno skautų paaukotas mokymo 
priemones pranešime, kokių ir kiek prie
monių sutelkta ir kiek jos kainuotų, jei 
prisieitų pirkti. Manoma, kad suauko
tų mok. priem. vertė gali būti artima 
8.000 litų.

Šios aukos per skautų vilniečiams 
remti fondą bus perduotos Vilniui.

A. Z.
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VILNIUS
XII.8. Vilniuje didelė skaučių ir skautų šventė — oficialus 

Vilniaus skaučių ir skautų įsijungimas į Lietuvos skautų Są- 
jungą.

Šventės programa:
— pamaldos bažnyčioje;
— gedulių kaspinų nuo vėliavų nurisimas Gedimino pilyje;
— iškilminga sueiga Vytauto Didžiojo gimnazijoje; sueigos

dalyviai — Vilniaus skautės ir skautai, kitų tuntų atstovai ir 
svečiai; «

— Rasų kapinių lankymas;
— Vilniaus miesto apžiūrėjimas.

KAUNO SKAUTŲ AUŠROS TUNTAS.

STUD. SKAUTŲ
• Vilniaus krašto vaizdų ka

ralijoje. XI.12. prof. S. Kolupai
la, vytiečių pakviestas, rodė sa
vo filmas iš šios vasaros kelio
nių. Į paskaitą atsilankė apie 100 
sesių studenčių skaučių ir vy
tiečių.

Pirmiausia profesorius paro
dė šių metų pavasario — Sek
minių akademinės baidarių ke
lionės NEMUNU Į JURBARKĄ 
vaizdus. Ne vienas ir save pa
matėme. Visos filmos buvo na
tūralinių spalvų, t. y., vaizdus 
matėm taip, kaip jie ir tikrumo
je atrodė. Tai buvo iš tikro 
nuostabūs vaizdai. Juos bežiū
rint, kažkaip dingdavo aplinku
ma ir atrodė, jog keliauji kartu 
su prof. S. Kolupaila jo rodo
mose vietose.

Gražiausi vaizdai buvo iš 
VILNIAUS krašto. Jie nutraukti 
kelionių metu — NARUČIO

KAUNO SKAUTŲ PILIES TUNTAS. 
— a

I kar. Juozapavičiaus dr-vė.
Kurį laiką vadovavęs dr-vei 

skit. V. Kempinskas iš eitų pa
reigų pasitraukė. Draugovės va
dovavimą perėmė skltn. M. Mar- 
čiukaitis.

VILKAVIŠKIO SKAUČIŲ TUNTAS.
Kybartų skaučių Gražinos d-vė.

— Šiemet pasiryžome jau 
dažniau Sk. Aide pasirodyti ir 
daugiau dirbti.

— Buvusios Mirgos ir Graži
nes dr-vės sujungiamos į vieną 
ir paliekamas Gražinos vardas. 
Dr-vės dr-ke paskirta E Kuli- 
kauskaitė (VII), o adjutante — 
E. Petrušaitytė (VII).

— XI.5. buvo sušaukta skil- 
tininkių ir paskiltininkių su
eiga.

KORP. „VYTIS“.
ežeras — KAUNAS ir GARDI
NAS — KAUNAS. Vilniaus ir 
Vilniaus krašto gamtos vaizdai 
taip visus sužavėjo, kad 1940 m. 
per Sekmines tikrų tikriausiai 
stud, skautės ir skautai plauks 
Nerimi pro Vilnių.

Dar matėm seses stud, skau
tes tautiniuose drabužiuose, ke
liones STRĖVOS ir ŠVENTO
SIOS upėmis.

Dvi valandos beregint ir 
prabėgo.

Vytiečiai savo garbės nariui 
prof. S. Kolupailai labai dėkin
gi už tuos gražiuosius tėvynės 
vaizdus.

Patvirtinti įstatai.
X.26 V. D. U-to senatas savo 

posėdyje galutinai patvirtino 
naujuosius Korp! įstatus. Da
bar rengiamasi juos atspausdinti 
ir išdalinti visiems korporan- 
tams. Germantas.

Dr-vės veikimui sustiprinti 
nuo š. m. lapkričio mėn. 26 d. 
paskelbtas tarpskiltinis konkur
sas. S.

— Nuo X.25. drevėje vyksta 
sanitarių kursai. Darbas dabar 
atliekamas teoretiškai, o vėliau 
pradėsime praktiškai. Kursams 
vadovauja globėja psktn. Ei. 
Kvederaitė.

— XI.19. pradž. mokyklos pa
talpose atidaryti skiltininkų-ių 
kursai. Juos numatoma užtęsti 
iki Šv. Kalėdų. Kursus lanko 
per 50 skaųtų-čių. Kursų vado
vas viet. J. Kaunas.

— Dabar ruošiamės Šv. Kazi
miero šventei. E P-ė.

— Raštinės reikalams tvarkyti 
paskirti vyr. sklt. Alšauskas ir 
sklt. Vasiliauskas.

— I sk. vyčių dr-vė likviduo
ta, o jos inventorius perduotas 
V Margio dr-vei.

— XI.25 prasidėjo tunto skil- 
tininkų kursai. Kursų vadu pa
skirtas sktn. Skrinskas. Lekto
riais pakviesti vyr. sktn. Saulai- 
tis, vyr. sktn. Čepas ir k.

— Tunto garbės skautu pa
skirtas III D. L. K. Gedimino 
dr-vės skautas skit. V. Katelė.

m D. L. K. GEDIMINO 
DR-VĖ.

— Tėvynės Tarnyboje akty
viai dalyvavo visa draugovė. 
Skautams teko ekspedijuoti 
„Karį“. Nors visi dr-vės skau
tai yra moksleiviai, bet visi su
rasdavo laiko padėti kariuome
nei. Vieni paskirstydavo „Ka
rius“, o kiti išvežiodavo dvira
čiais kariuomenės dalims. Dau

MAŽEIKIŲ SKAUČIŲ TUNTAS.

XI. 19 Živilės dr-vė šventė 
savo dr-vės 6 metų sukaktį. Ta 
proga įvyko sueiga, į kurią at
silankė tuntininkė sktn. Zails-

MAŽEIKIŲ SKAUTŲ TUNTAS.

— Gimnazjos jūrų sk. Jurge
levičiaus laivo vadu paskirtas 
K. Želvys (VU), adjutantu — 
Jurkūnas (VI).

ŠIAULIŲ RAJONAS

XI.26 d. mergaičių gimnaz. 
patalpose įvyko Šiaulių rajono 
sueiga, kurioje dalyvavo per 
500 skautų-čių ir vadų.

Buvo oficialinė dalis, įžodis ir 
t. t. Kalbėjo d. gen. M. Rėklai
tis, sktn. A. Fledžinskienė ir vyr. 
sktn. E Vaivydas.

Po oficialiosios dalies buvo 
meninė; labai gražiai, darniai 
pasireiškė visos dr-vės, pateik
damos muzikos, plastikos, dai
nų, vaidybos, eilėraščių ir kt. 
dalykų. Buvo ir pasilinksminta.

Papildyta vadija.
XI.26 skautų tunto vadija pa

pildyta: reikalų vedėju paskir
tas vyr. sklt. Stankevičius, jūrų 

giausia Tėvynės Tarnyboje dir
bo skit. V. Katelė — ISVž vai., 
vyr. sklt. M. Yčas 13 vai., sklt. 
V. Vasiliauskas ir psklt. A. Ge
nys po 12 vai., psklt. J. Zaikaus
kas 11 vai. ir visi kiti mažiau.

— Dr-vė yra viena iš gausin
giausių tunte: turi apie 70 ak
tyvių narių. Dr-vė: dr-kas 
psktn. R. Giedraitis, Sakalų skil
tis, vadovaujama vyr. sklt. M. 
Yčo, Arai — skit. V. Vasiliaus
kas, Vilkai — psklt. A. Genys, 
Elniai — sklt. J. Karaliūnas, 
Balandžiai — psklt. J. Žalkaus- 
kas ir jaunesnieji skautai, va
dovaujami skit. V. Katelės.

— Dabar vyksta žiemos skil
čių konkursas. Pirmauja jau
nesnieji skautai, su 15 taškų. 
Juos seka Arai, su 12 taškų.

— Stovykloje vykusį tvarkin
gumo konkursą laimėjo Arų 
skiltis, su 32 taškais, II v. — 
jaun. skautai, su 28 taškais.

• S.

kienė, tuntininkas psktn. Buce- 
vičius ir nemažas būrelis sesių 
ir brolių. K. Ž.

— Vingėlos dr-vė broliams 
vilniečiams mokiniams surinko 
didoką skaičių mokslo knygų.

J.

skautų sk. ved. — prokuroras 
sk. vyt. Bulota, skautų vyčių 
skyr. ved. — vyr. sklt. Stanulis, 
skautiško lavinimo skyr. ved. — 
psktn. Vine. Jūras.

II Dariaus ir Girėno dr-vės 
dr-kui — vyr. sklt. P. Stašioniui 
išvykus į kariuomenę, laikinai 
tas pareigas pavesta eiti vyr. 
sklt. Kaz. Svitkauskui.

VII Dr. J. Basanavičiaus dr- 
vės adjutantu paskirtas sk. VI. 
Lianzbergas.

Tikrins.
XI.26 d. tuntininkas savo įsa

kymu įpareigejo sktn. Kairį, 
psktn. Makštelą ir vyr. sklt. 
Stankevičių patikrinti tunto ir 
dr-vių inventorių.
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- ;^^|Lieturos skautai vyčiai Anglijoje

Stovyklos fragmentas.

Prieš patį karo paskelbimą paskuti
niais traukiniais per Vokietiją ir korido
rių grįžo iš Anglijos Lietuvos skautai 
vyčiai, liepos 15—28 d. d. atstovavę Lie
tuvą III-jame pasauliniame skautų vyčių 
sambūryje — stovykloje Škotijoje, prie 
Crieff miesto, Mousie pilies laukuose.

Stovykloje susibūrė 22 tautų ir 20 
įvairių Anglijos dominijų ir kolonijų vy
resniojo amžiaus skautiškas jaunimas; 
baltasis palapinių miestas turėjo apie 
3.800 gyventojų, taika ir broliškumas bu
vo visų šūkis. Koks įvairumas kalbų, Palangos sąskrydyje 1933 metais, vežio-

egzotiškuosius stovyklos dalyvius. Ško
tija — kraštas be vasaros ir be žiemos 
mūsų prasme.

Užbaigus sambūrį įspūdingu paradu 
Edinburgo gatvėmis, dalis lietuvių išvy
ko atgal, o du — sktn. R. Stankūnas ir 
psktn. V. Kutorga — paliko Anglijoje, 
pakviesti skautų vyčių ir savo pažįstamų 
paviešėti ir susipažinti su kraštu. Visur 
ir visaip jiems buvo padedama, rodoma 
taip širdingai, skautiškai ir nuoširdžiai, 
kad jie jautėsi gyveną lyg namie.

Rugpiūčio mėn. 14 — 25 d. d. abudu

4 lietuviai ir 1 egiptietis svečiuose 
pas Mrs. E. Stewart.

spalvų, drabužių! Tačiau charakteringoji 
Škotija dominavo visur. Visą dieną skam
bėjo stovykloje škotiškos birbynės —bag
pipes, margavo gražūs škotiški sijonukai 
ir tautiniai drabužiai, kuriais tiek di
džiuojasi ir neatsižada senoji, tradicinė 
Škotija.

Škotai labai vaišingi ir malonūs, gal 
norėdami paneigti pasaką apie jų šykštu
mą. Jų svetingumą Lietuvos skautai pa
tyrė Edinburge — kur škote skautininke, 
nepamiršusi savo lankymosi Lietuvoje 

minėti skautininkai dalyvavo skautų vadų 
kursuose Gilwell parke, kur viso pasau
lio skautų vadai tobulinasi skautamoks- 
lyje. Šie kursai buvo nemažiau tarptauti
niai, negu sambūris; anglai buvo juose 
mažumoje. Baigiantis kursams, stovyklos 
viršininkas J. C. Wilsonas palinkėjo Lie
tuvos skautininkams laimingai grįžti tė
viškėn, nes karo debesys jau niaukėsi virš 
Europos.

Iš Londono jie išvyko dar normaliai, 
bet Vokietijoje teko pamatyti ir patirti’ 
patiems karo ruošos suirutę; minios žmo

Ekskursija Škotijos kalnuose.

jo juos po miestą savo automobilyje, 
aiškindama ir rodydama; o vėliau suren
gė jiems jaukią škotišką arbatėlę.

Lietuvos skautai gėrėjosi puikiais Ško
tijos kalnais, ežerais, neužmirštamais re
giniais; stovykloje aplankė juos būrelis 
vietinių lietuvių.

Dar vienas charakteringas Škotijai da
lykas — tai jos oras. Jo jokiu būdu ne- 
keistumėm į Lietuvos orą. Smulkus lie
tutis ar apsiniaukęs dangus lydėjo- sto
vyklautojus beveik visą laiką. Retas sau
lės spindulys nudžiugindavo visus, ypač

(Kairėje) olandų 
stovyklos vartai, 
(viduryje) škotai 
linksminasi, (vir
šuje) originalus 
Indokinijos skau

tas.
nių, krūvos bagažo, traukinių betvarkė, 
nepaprastas susikimšimas; iš Kelno iki 
Berlyno teko važiuoti sėdint ant čemo
dano perėjime tarp 2-jų vagonų! Žmo
nės, kariai lipo per langus, metė daiktus, 
jaudinosi... Berlyne vargais negalais jie 
surado traukinį į Karaliaučių ir rugpiū
čio m. 29 d. pasiekę šventą Lietuvos že
melę — ko tik nepuolė pirmajam Lietu
vos žmogui — geležinkelio policininkui 
ant kaklo!

V. Kutorga.

Stovyklos aikštės kampelis. Gražusis Edinburgo miestas.

• 493
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— Einam, parvesiu tave namo. Esi 
drąsus berniukas. Jei ne tu, dabar vienu 
draugu mažiau turėtum!

Petriukas nori ką nors pasakyti, bet 
nežino ką ir tyli.

O anas:
— Kaip tavo vardas?
— Petriukas. O koks jūsų vardas?
— Mano? Andrius. Tu, tur būt, ge

rai plauki ?
— Aš?
— Tu, tu.
— Aš moku plaukti.
Staiga jam pasidaro silpna, kojos to

kios glebnios... Jei nebūtų jo sučiupę, 
prilgtikę, Petriukas būtų suklupęs.

— Prisilaikyk manęs. Eisim drau
ge ... Tu labai išsigandai, ką?

— Ne, neišsigandau ...
Jiedu eina ir kiek laiko tyli.
Paskui prieina namus.
— Galiu pas tave užeiti? — klausia 

Andrius.
— Kad pas mus... — ir jis mikčio

ja, nes neranda žodžio, ką nori pasakyti.
— Nieko! nieko! Einam.
Mamos namie nėra. Jie kambaryje 

vieni. Ir kačiukas.
— Tai mano katinėlis! — sako Pet

riukas.
— O iš kur jį gavai? — klausia.
Ir Petriukas papasakoja, kaip jį ra

do patvoryje, ir kaip namo parsinešė, 
kaip jis užaugo ir išgaudė visas žiurkes.

Andrius pastebi ant stalo knygą.
— Tu ir skaityt moki? — nustemba.
— Nelabai... Bet aš raides pažįstu. 

Mama išmokė. Mama pati daug nemo
ka.

— O kodėl tu neini į mokyklą? — 
klausia Andrius.

— Kad ... kad ... mama pinigų ne
turi ... Ir aš mamai turiu padėti ... — 
nuleidžia galvą Petriukas.

Gelbėtojas apsidairo, ir jam kamba
rio išvaizda geriau, negu geras kalbėto
jas, pasako, koks skurdas gula šitą kam
barėlį. Jis prieina prie berniuko, pa
glosto jo šviesią galvą ir tyliai, lyg savo 
balso bijodamas, sako:

— Aš neturiu laiko dabar. Bet aš 
vėliau užeisiu. Kada sugrįš tavo mama?

Petriukas pakelia galvą ir žiūri į gie
drų draugo veidą, tojo, kuris jį išgelbė
jo. Ir užsimiršta esąs klausiamas. Tik 
kada antrą kartą išgirsta, atsako:

— Mama tuoj pareis.
— Gerai, aš vėliau užeisiu. Jei nori, 

apie penktą ateik pas mane, ir abudu 
čia sugrįšim.

— Gerai, — sako Petriukas.
— Kęstučio gatvėj mane rasi. Atsi

mink: Kęstučio 34, butas 7. Ant durų 
bus parašyta: Andrius Valiūnas. Jei ta
vęs nesulauksiu, tai apie šeštą patsai už
eisiu.

Jis paprašo Petriuką pakartoti adre
są, ir tas jį žino, lyg metus juo būtų 
naudojęsis. Paskui vienas kitam sako su
diev, ir durys atskiria naujus draugus. 
Petriukui ant kelių gula kačiukas ir mur-

Vik toras Miliūnas

'KELIAS
| ©VVENIIMA
(Skiriu broliui

psktn. Ant. Sėlio kui)
(Pradžia 22 nr.).

kia. Geras miegalis! Paskui ir Petriukas 
panorsta miego. Jis tiesiasi ant lovos ir 
greitai užmiega. O mieguose mato žydrią 
upę, paskui jis gelbsti Jonuką ir pats 
skęsta. Bet juodu išgelbsti... Mato ma
lonų išgelbėtojo veidą ...

3.

Tik daug vėliau Petriukas suprato, 
kad tąsyk Andrius, gelbėdamas jo gyvy
bę, išgelbėjo jį naujam gyvenimui. Mir
ties akimirka visuomet nesą naują gy
venimą. Jeigu ne Ji, Andrius būtų pra
ėjęs, ir vienas Dievas žino, kas šiandien 
būtų Petriukas ...

Dabar jau vėli popietė. Saulė lei
džiasi ir nušviečia Nemuno veidrodį.

Krantu eina berniukas ir jaunuolis 
studentiška kepure. Jiedu prieina tą pa
čią vietą, kur prieš dvejus metus vienas 
jaunuolis išgelbėjo du skęstančius vai
kus. Prieina ir ant pasitaikiusių žolinių 
kupsto susėda.

Ir gana ilgai tyli.
Tik po valandos berniukas drįsta pra

bilti:
— Andriau, aš čia skęsdamas radau 

savo laimę.
— Bet tu gelbėjai kitą ir buvai drą

sus!
— Aš ir dabar nestokočiau drąsos 

gelbėti!
— Žinau. Dabar tu supranti, kas yra 

pareiga.
Andrius valandėlę mąsto, paskui švie

siu veidu sako:
— Tu dar paaugsi ir tada imsi gal

voti apie tai, apie ką amžių amžius gal
voja žmonija, — apie gyvenimo prasmę. 
Žinai, kad daug knygų prirašyta, daug 
jų yra, bet ar žinai, kad jos visos pasi
rašė iš to gyvenimo prasmės ieškojimo? 
Daug mąstyta, daug rašyta, bet nieko 
neišmąstyta ... O dėl to, kad ta prasmė 
kiekvienam žmogui kita ... Man atrodo, 
kad gyvenimo prasmę aš suradau nety
čiomis, tave gelbėdamas ...

— Mane? — nustemba Petriukas ir 
kone išsprogdina akis, stengdamasis viską, 
ką sako, nugirsti ir širdin, protan įsidė
ti, nors tai sunkiai jam suprantama. Juk 
Andriaus žodis jam visuomet buvo šven
tas.

— Taip, tave! Nes aš tau padova
nojau naują gyvenimą! Gyvybės dova
na man nėra tiek brangi, kiek naujo gy
venimo dovana. Aš, rodos, galėčiau verk
ti iš džiaugsmo pagalvojęs, kad kada nors 

tu būsi mokslo vyras, gerbiamas žmo
gus ... Tada tu atsimink mane, jeigu mu
du laikas ar erdvė perskirtų ... Per tuos 
dvejus metus, tave mokydamas, auklė
damas, aš iš tavęs padariau dalį savęs . -.. 
Man visuomet bus įdomu, ką mano 
antroji dalis veikia ...

Linksmas sielininkas varosi Nemunu 
ir dainuoja. Nemunas žėri saulės laida, 
ir atrodo, kad sieliai plaukia aukso upe.

Kaip tie sieliai, taip šitie du jauni 
žmonės, varosi gyvenimo upe... Tik gy
venimo upė nėra auksinė ...

4.

Sniegas krinta didelėm puokštėm.
Gatvės sniego antklodėse baltos ir 

geros.
Savo namuose prie lango stovi Andrius 

Valiūnas ir susimąstęs žiūri pro langą ... 
Vietoje nenurimsta ... Eina kambario gi- 
lumon, sėdasi ir užsimerkęs kažką niū
niuoja ... Ką gi, nedaug laiko beliko ... 
Tenka svetur važiuoti, pietuosin ... Dar
bas varo ... Rytoj ūžtels traukinys, pa
leis pavėjui baltų dūmų saują ir išneš jį 
į naują gyvenimą ...

Ir prieškambaryje skambutis. Jis su
šunka: „Petras”, ir šoka įleisti...

— Sveikas, Petrai, laukiau ...
— Sveikas, Andriau, tik ką iš paskai

tos ...
Vienas prieš kitią stovi: trisdešimties 

metų vyriškis, aukštas, gražus, tamsia
veidis, naujai paskirtas konsularinis sek
retorius ir jaunutis, skaistaus veido, švie
siaplaukis jaunuolis, rankoje glamžąs mė
lyną studentišką kepurę.

- — Einam, sėsim ir pakalbėsim! — 
sako vyriškis.

Jiedu sėda vienas greta kito, ir vy
resnysis kalba toliau:

—Mudviejų keliai skiriasi, Petrai.
— Tai nieko nereiškia, — sako an

trasis. — Mes ir vėl susitiksime. Ne vi
sada toluma, jūros ir kraštai tolina, man 
rodos, kad. ji dažniau tik artina ...

— Ir aš manau, jog susitiksime.. . 
Tik reikia pažaboti laiką ir nesibijoti 
erdvės. O mudu nesame bailiai?

— Žinoma, kad nesam!
— Gerai. Tada aš žinau, kad visuo

met rasiu tave tokį, koks tu išaugai. Grį
šiu, tu būsi jau, gal būt, baigęs universi
tetą ir daktarausi.

— Man rodos, kad būsiu.
— Tiesa, perduok mano linkėjimus 

korporacijai... Teneužmiršta manęs ...
Jį nutraukia šalia sėdįs:
— Mes rytoj tave visi išlydėsim.
— Išjydėsit? 0 grįžtantį ar sutiksit? 

Tur būt, baisus yra dalykas, kada tave 
išvykstantį išlydėjo minia, o sugrįžusį su
tiko ... niekas ...

— Andriau ...
— Ne, tu nieko nesakyk. Aš žinau, 

kad tu su manimi paliksi. Klausyk, Jau
ke smarkiai sninga?

— Smarkokai...
— Ar tu nenorėtumei eiti su manimi 

pasivaikščioti? Juk tai ilgam laikui bus

494 •
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paskutinis mudviejų taip mėgiamas pa
sivaikščiojimas ...

— Einam.
Po valandėlės į gatvę išeina du vyriš

kiai ... paskutinį kartą pasivaikščioti... 
Sniegas krinta, lyg baltučiai lapelyčiai...

Jie eina per visą miestą ir priemies
tyje prie didelių namų sustoja ...

— Kadaise čia stovėjo mūsų name
lis ... — sako Petras.

— Kadaise ... — atsako Andrius.
Paskui jie grįžta į miestą ir eina į ka

pines.
— Kaip greitai laikas bėga, — sako 

Petras. — Penki metai, kai nebeturiu 
motinos ...

— Kaip greitai laikas bėga, — atsa
ko Andrius. Paskui dar priduria: — 
Mudu abudu našlaičiai. Tik mes neisi
me prie mano tėvų kapo ... Mano tėvų 
kapas yra gyvenimas. Kaip jin manęs 
nenutraukė ?

— Žinau ...
— Gerai, kad žinai... Eikime iš čia... 

kapai mane gąsdina ...
— Einam ...
Dabar jau kyla vėjas, ir sniego la

peliai ore ima šokti pamišėlišką šokį...
Du vyriškiai eina baltomis gatvėmis...
5.
Visą tą istoriją išgirdau prieš porą sa

vaičių. Buvo taip. Rašydamas savo 
„Keistą kelionę”, vieną vėlų vakarą iš
ėjau paslankioti gatvėmis, paieškoti nuo
taikos. Ėjau užsigalvojęs ir, rodos, ap
linkui nieko nemačiau ir negirdėjau. Stai
ga kažkas šmėkštelėjo pro mane, aš krūp
telėjau ir šokau į šalį... Ir pataikiau 
ant telefono stulpo, smogiau į jį kakta, 
ir iš antakio pasipylė kraujas ... Iš karto 
atsigavau ... Išgirdau: berniukai, laik
raščių pardavėjai, gatvių kertėse vi
sa gerkle šaukė, kad įvykęs baisus aten
tatas prieš Hitlerį, kad karas Čia pat... 
Pro mane buvo prabėgęs kažkoks vaikas 
ir išgąsdinęs ... Iš mano praskelto anta
kio sruveno kraujo latakėlis. Ką daryti? 
Ką ? ... Apsidairiau ir pamačiau ant du
rų parašyta: dr. Petras Juodelis... 
Įėjau ... O nosinį, kuriuo buvau prispau
dęs žaizdą, jau kraujas permirkę, ir jis 
buvo raudonas ... Paspaudžiau skambu
tį, ir man atidarė duris.

— Galima pas poną daktarą? — pa
klausiau.

— Prašau.
Ir mane tuoj priėmė.
Daktaras pasižiūrėjo į mane ... Jis iš 

karto man padarė labai malonaus žmo
gaus įspūdį. Tokių šviesių, šiltų ir ge
rų akių nebuvau matęs per visą savo gy
venimą. Jis šyptelėjo ir paklausė:

— Nelaimė atsitiko?
Ir aš nusijuokęs atsakiau:
— Ant stulpo užlėkiau ... Ėjau užsi

galvojęs, šmėkštelėjo pro šalį kažkoks 
berniukas, šokau į šalį... ir bumpt gal
va į telefono stulpą ...

Miklios rankos nuplovė žaizdą, patepė 
ją vaistais, ir viršum mano dešiniosios 
akies atsirado gabalėlis binto, vykusiai 
priklijuoto ...

— Tamsta esi išgydytas! — nusijuo
kė daktaras.

— Dėkui... Kiek privalau sumokėti ?
-— Kiek? Taip greit neatsakysiu, rei

kia pagalvoti... — Ir po minutės ... — 
Tiesa, su kuo turiu garbės ...

— Viktoras Milaknis ...
— Labai malonu ... Prieš porą dienų 

perskaičiau Tamstos paskutinį romaną ... 
Malonu susipažinti ... Esu Petras Juo
delis ...

Mes paspaudėme vienas kitam ran
ką, ir daktaras paklausė:

— Tamsta turi laiko?
— Rodos, kad turiu ... Buvau išėjęs 

gatvėn nuotaikos pasiieškoti... — atsa
kiau.

— Tada gal užeisite pas mane, į sve
čius ... Norėčiau su Tamsta pakalbėti 
apie „Sugrįžimą”... '

— Mielai...
Mes perėjome kelis kambarius ir atsi

dūrėme jaukiame salonėlyje. Kampe, 
prie lango, stovėjo didelė knygų spinta, 
o ant jos kaukuolė. Viršum spintos ka
bojo didelis Freudo portretas. Iš kitos 
sienos žiūrėjo gero veido žmogus. Ant 
pianino buvo begalė, matyt, kelionių at
minimų. Ant apvalaus stalo gulėjo ke
letas mediciniškų žurnalų ir mano pasku
tinysis romanas „Sugrįžimas”.

— Prašau, sėskite ... Rūkote ...
— Dėkui... — Paskui paėmęs kny

gą paklausiau: — Keista? Ar ne tiesa? 
Daug kas mane užpolė, kad esą aš žalo
ji! gyvenimą ... Bet aš niekaip negaliu 
tais tvirtinimais patikėti.

Mes susėdome, ir daktaras, leisda
mas plonytį dūmų kamuolėlį, prakalbo:

— Aš nesakysiu, kad žalojate ... Nes 
man atrodo, kad Tamstos ir mano pa
žiūros į gyvenimą daugiur sutinka ... Net 
drįstu pasakyti, kad mano mediciniškoje 
praktikoje pasitaikė panašus sugrįžimas 
į gyvenimą vieno paciento, kuris irgi toli 
buvo nužengęs, gal geriau — įbridęs į 
dumblyną, labai panašus į Tamstos ro
mano herojų Stasį Janonį. — Paskui stai
ga: — Tamsta išgersi puoduką kavos?! 
— Ir nelaukęs: — Atleiskite minutę, 
liepsiu paduoti.

Po minutės jis grįžo, o dar po minu
tės ant stalo buvo kava.

. Apie mano romaną mes kalbėjome 
gerą pusvalandį, kol išmušė septynias ... 
Jau aš buvau besikeliąs atsisveikinti, kai 
į kambarį įėjo kokių dešimties metų ber
niukas ... Pastebėjęs mane, svečią, jis 
atsiprašė ir norėjo išeiti, nes buvo su pal
tu įbėgęs, bet daktaras jį sulaikė ...

— Nusirenk ir ateik, Jonuk.
— Gerai, — atsakė berniukas ir išėjo.
— Puikus berniukas! — pasakiau.— 

Tamstos sūnus?
Daktaras nusišypsojo.
— Dar nesu vedęs, — atsakė. — Au

gintinis... Tikrai, šaunus berniukas...
Tą akimirką kalbos kaltininkas įėjo į 

kambarį. Jonukas vilkėjo skauto unifor
mą ir plačiai šypsojosi, lyg rengdamasis 
ką nors džiugaus pasakyti...

— Mano skaute, — kreipėsi į jį dak
taras, — susipažink su ponu Viktoru Mi- 
lakniu...

— Ponu rašytoju? — nustebo ber
niukas.

— Taip, taip, ponu rašytoju, — at
sakė daktaras.

Berniukas priėjo prie manęs, ir aš 
tvirtai paspaudžiau jo mažutę šiltą ranką.

— Iš kur tu žinai, kad aš rašytojas?

— Aš esu skaitęs jūsų „Linksmas pa
sakas”. Man jos patiko...

— Patiko? O kas jose gražaus? — 
pasiteiravau.

— Ten gera ir gražu, kaip tikrose pa
sakose... Ten žmonės toki geri...

— Mokytą vyrą turite! — kreipiau
si į daktarą.

— Mokytą? — daktaras nusišypsojo 
ir paskui berniukui: — Nenori drauge su 
mumis išgerti kavos? Bet tu eik ir atsi
nešk prisipylęs pusę puoduko pieno. Ka
vos gausi ketvirtadalį...

Berniukas įvykdė įsakymą.
Mes gerą valandą kalbėdamiesi pra

sėdėjome prie stalo, ir kada aš atsikėliau 
eiti, daktaras pasakė:

— Pone Milakni, manau, kad ne pas
kutinis kartas?..

— Ir aš manau, — atsakiau.
— Tamsta užeik, kada nori, visada 

priimsime... Ar ne tiesa, Jonuk?
— Taip! — atšovė berniukas.
— Gerai. Pasinaudosiu miela drau

gyste... Taigi, iki pasimatymo...
Ir pasimatėme greitai, po trijų dienų. 

Vėlei nuotaika mane gainiojo gatvėmis 
ir atvedė į daktaro saloną. Daktaras tu
rėjo pacijentą, ir mudu su Jonuku susė
dome pakalbėti. Paskui atėjo ir dakta
ras...

Po apvalaus mėnesio daktaras, jo au
gintinis ir aš jau buvome draugai. Ir 
vieną vakarą, kada mes trys vaikščiojo
me panemuniais, atsitiko šis keistas nuo
tykis... Ėjome, ir prie cementinio stul
po sukniaukė katukas... Daktaras su
stojo...

— Paimk kačiuką, Jonuk, — paliepė 
berniukui.

Vaikas paėmė, įvyniojo į savo kaklo 
skarelę...

Daktaras sugavo mane nustebusį...
— Keista? Mes, žmonės, turime ei

bes keistumų... Norite, papasakosiu, ko
dėl aš niekuomet nepraeisiu pro benamę 
katę...

Tą vakarą mes ilgai prasėdėjome dak
taro salone, ir aš išgirdau tą visą isto
riją, kurią savo maloniems klausytojams 
jau esu atpasakojęs... Mane stipriai pa
veikė. Sužinojau, kad daktaro augintinis 
yra buvęs našlaitis gatvės vaikas... Dak
taras jį paėmė, įsūnijo ir, atsilygindamas 
savo praeičiai, augina žmogų.

Po kelių dienų, man besisvečiuojant, 
daktaras iš knygų spintos ištraukė keletą 
senų sąsiuvinių ir, padėjęs juos ant stalo, 
pasakė:

— Mano jaunystės dienoraščiai... ar
ba mano kelio į gyvenimą aprašymas, 
brangus Viktorai...

— Tu duosi man juos perskaityti, 
Petrai? — paklausiau.

Ir aš juos parsinešiau namo. Tą kartą 
išsėdėjau prie stalo ligi labai vėlyvos nak
ties... Per mano pirštus slydo puslapis po 
puslapio, ir kada baigiau, pagalvojau:

„Kodėl aš rašau sugrįžimus į gyveni- 
mą. kodėl visi mano sukurtieji knyginiai 
žmonės, perėję visas gyvenimo dumbly
nes, staiga sumano grįžti?.. Kodėl?.. Ak, 
kaip sunku pasakyti!.. Kodėl aš nepa- 
mąstau apie kelią į gyvenimą?.. Kodėl?..” 

(B. d.).
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K. Vilsonas.I VEIKSMAS
Skautų sueiga. Kambaryje ant stalo 

daug įvairių dovanų, valgomų daiktų ir 
eglutė.

Įbėga skautai, rikiuojasi skiltimis. 
Skiltininkai turi gaireles.

Draugininkas: (Įeina).
Adjutantas: (Eina su raportu, rapor

tuoja) Broli draugininke, į sueigą atvyko 
visi.

Dr-kas: (Pasisveikina) Broliai, budė- 
kim!

Skautai: Vis budžiu!
Dr-kas: (Uždega ant kiekvienos eglu

tės po žvakutę. Kalba į skautus): Bran
gūs broliai, ši sueiga yra mūsų darbo ir 
triūso išdava. Jūs iš savo kuklių sutau- 
pų šį bei tą nupirkot, savo rankomis pa
darėte įvairių žaisliukų. Kiekvienas 
stengėtės prisidėti prie to darbo, kuris yra 
artimo meiles simbolis.

Broliai, šitomis dovanomis kiek suteik
sim džiaugsmo ir laimės vargšams, našlai
čiams. Jūs, brangūs broliai, pasisėmę 
skautiškos dvasios, pilni artimo meilės, 
suteiksit džiaugsmo tiems, kuriems var
gas pastojo kelią į laimę. Užsidegę skau
tiškos šviesos ugnimi. Pasirėmę Kristaus 
meilės liepsna, jūs sukursit naują tautos 
aukurą, kuris liepsnos Kristaus meilės 
idealu. Apie jį subursit visus, be skirtu
mo ir luomo.

Tad broliai, savo šūkio vedami, žy
giuokim tuo vieškeliu, kuris veda į Die
vo, Tėvynės ir artimo tarnybą.

Lokių skiltininkas: (Kreipiasi į dr-ką). 
Broli dr-ke, leiskit pranešti. Mano skil
ties vieno skauto,trūksta, būtent, Vytuko.

Dr-kas: Kodėl?
Skiltininkas: Vakar buvau jį sutikęs, 

su juo kalbėjau. Jis man pranešė, kad 
tėvas užgynęs dalyvauti skautiškuose už
siėmimuose ir griežtai įsakęs nebelankyti 
sueigų. Man jo gaila. Jis toks geras ber
niukas; be to, labai neturtingas. Gal mes 
jo skautiškojo darbo prisiminimui ir 
džiaugsmui, ką nors iš šių dovanų paau- 
kotumėm. Jam būtų be galo smagu.

Dr-kas: Labai puiku, kad pranešei. O 
tavo pageidavimas yra labai geras ir aš 
džiaugiuos, kad tu taip moki branginti sa
vo skilties skautus. Mes stengsimės ta
vo sumanymą su džiaugsmu įvykdyti.

Skiltininkas: Labai dėkui, broli drau
gininke.

Dr-kas: Štai dovanos, kurias imk ir 
nunešk su savo skiltimi į Vytuko namus 
ir paruošk jų šeimai Kūčių stalą. Bet pirm 
to, nusiųsk bent du skautu, kad jie jį iš
vestų iš namų, o su likusiais paruošk sta
lą ir nematomai pasišalink.

Kada Vytukas grįš, — viską ras. r
Skiltininkas: Stengsimės viską įvyk

dyti.
Bet, broli dr-ke, parašyk jam nors ke

lis žodžius.
Dr-kas: Gerai. (Ima popieriaus, rašo. 

Lokių skilties skautai labai patenkinti.

KALĖDŲ X 
DOVANA &

Veikėjai: Tėvas — 40 m., motina
— 35 m., Vytukas — 12 m., Draugininkas
— 21 m., Skiltininkas — 15 m. (Lokių 
skilties), Skautai: I Lokių skiltis — 6 žm., 
II Lapinų skiltis — 7 žm., Adjutantas — 
17 m.

Parašęs, duoda skiltininkui). Kada būsit 
stalą paruošę, tą laišką palikit ant stalo.

Skiltininkas: Dėkui. (Deda laišką į 
kišenę).

Dr-kas: Kaip matot, broliai, sueigą 
baigiam ir visi su dovanomis aplankysim 
tuos, kuriems bus labai džiugu, kurie jau
sis tokie pat laimingi, kaip ir jūs. Tad 
baigdami, sudainuokim „Eisim, broleliai, 
namo“.

(Visi susikabina rankomis ir tyliai pra
deda dainuoti. Uždanga pamažu užsidaro).

H VEIKSMAS
Scena: Maža trobelė; prie lango sta

las, toliau lova, kryžius; keletas kėdžių; 
krosnis, indai.

Vytukas: (Įeina, rankoje nešasi šluotą). 
Mamytė dar nepareina. Reikia nors iš
šluoti, viską sutvarkyti, kad, jai grįžus, 
nereiktų tuojau griebtis darbo. (Tvarko). 
Ir kaip ji sunkiai per dieną dirba. Kažin 
ką šiandien Kūčiom valgysim — nieko 
nėra. Mamytė žadėjo pareidama parneš
ti kepalėlį duonos. (Išneša sąšlavas. Vėl 
įeina, šluosto stalą).

Skautai: (Įbėga). Labas, Vytuk!
Vytukas: Labas.
Skautai: Ką veiki?
Vytukas: Ruošiu kambarį.
Skautai: Vytuk, einam pasivaikščioti. 

Jau, matyt, baigiai ruošti.
Vytukas: Eičiau su mielu noru, bet 

tėvelis uždraudė su jumis susidėti.
Skautai: Nieko, jis nežinos. Pasilaks

tysim. (Kitas): Kur raktas? Aš užrakinsiu 
duris. (Randa raktą, ant sienos pakabin
tą, paima). O, čia raktas! — einam (visi 
išbėga).

(Į sceną įeina visa skiltis su dovano
mis).

Skiltininkas: Tik skubėkim, broliai.
Vienas iš skautų: Reik pasiskubinti, 

nes Vytukas gali tikrai greit pareiti
(Visi dirba, krauna ant stalo visą tur

tą).
Iš skautų: Bet Vytukui, manau, bus 

džiaugsmo.
Kitas: Gal tėvelis jį vėl leis lankyti 

sueigas. (Daiktus baigia sudėti ant stalo).
Skiltininkas: Kaip manot, broliai, at

rodo, kad bus gerai.

Visi skautai: Gerai!
Skiltininkas: Skubėkim, Vytukas mus 

gali užklupti (Visi išbėga).
Vytukas: (Už durų) Dieve mano, du

rys atviros! (Įbėga) Gal kas buvo?! Gal 
jau mamytė parėjo? .. (Pamato paruoštą 
stalą, nustebęs) Dieve, gerasis Dievuliau, 
kas čia per stebuklai! Iš kur tas gražumė
lis. (Eina prie stalo). Ir tiek daug visko!

Tėvas ir motina: (Įeina).
Vytukas: (Atsisuka į juos) Mamyt, tė

veli, iš kur tas viskas?
Tėvas: Kas čia buvo atėjęs? (Eina prie 

stalo).
Motina: Vytulėli, kas atnešė? (Grie

bia sūnų).
Vytukas: Nežinau, mamyte.
Tėvas: (Randa laišką) Žiūrėkit, čia 

laiškas.
Vytukas: Tėveli, duok perskaitysiu.
Tėvas: Palauk, aš pats skaitysiu. Ma

nai, kad aš nemoku. (Pradeda skaityti).
Vytukas: (Pasiima kėdę, pasilipa ant 

jos ir apsikabina tėvui per kaklą. Padeda 
tėvui skaityti).

„Brangus Vytuli!
Priimk iš mūsų nors tiek bendro kalėdi

nio džiaugsmo. Kad tu ir nebūdamas su 
mumis galėtumei prisiminti mus ir tas die
nas, kai buvai dr-vėje.

Buvai geras skautas, visada paklus
nus, drausmingas ir linksmas. Manau, 
kad tavo tėveliai tavimi džiaugias. Kad 
tėvelis draugovėje būti nebeleidžia, ne
nusimink. Atmink, kad privalai klausyti 
tėvų ir vyresniųjų, nes jie žino, ką daro. 
Užtat būk paklusnus ir sutik su jais.

Taip pat, būdamas namie, nepamiršk 
skautiškųjų darbelių, įstatų. Atmink, kad 
esi davęs įžodį. Pasistenk kiekvieną die
ną būti geresnis.

Perduok savo tėveliams geriausių lin
kėjimų Kalėdų švenčių proga, ir esu dė
kingas jiems, kad jie tave užaugino tokį 
gerą ir paklusnų.

Linkiu tau linksmai praleisti Šventes.
Tavo brolis Algis, 

Draugininkas.
Motina: Vytuli, tai tavo draugai skau

tai. Ach, kokie jie geri! Dieve, duok jiems 
sveikatos...

Tėvas: (Į Vytuką) Tu pranešei, kad 
tavęs nebeleidžiu būti skautu?

Vytukas: Pranešiau, tėveli
Tėvas: Pranešk savo gerajam draugi

ninkui, kad tave vėl leidžiu būti skautu, 
ir gali visada, kada tik norėsi, lankyti su
eigas.

Dabar suprantu skautybės tikslą ir 
džiaugiuos, kad turiu laimės turėti sūnų 
skautą. Suprantu, ką reiškia kiekvienas 
geras darbelis jaunatvėj, ugdant skaistų 
ir blaivų pilietį. Nuo šios dienos, bran
gus Vytuli, eisim kartu tuo keliu, kuris 
veda prie Dievo, Tėvynės ir artimo.

Tėvas: (Apkabina sūnų, bučiuoja. Mo
tina žiūri ant stalo esančias dovanas).

UŽDANGA.
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Kęstutiečių stovyklą prisiminus
Buvo gražus vasaros sekmadienio ry

tas. Mūsų ir II Algirdo dr-vės jau buvo 
susirinkusios Kauno gel. stotyje. Mamy
tės ir tėveliai, rūpestingais veidais, davė 
savo paskutinius patarimus išvykstan
tiems sūneliams, ypatingai „opiakojams“.

Netrukus traukinys nunešė mus į 
Kaugonių stotį.

Iš čia sekdami paskui vežimą, nuėjom 
į salos mišką. Ant aukštoko viliojančio 
ežero kranto įkūrėme mūsų stovyklą; ne
toliese ir broliai algirdiečiai.

Gražiam, kvepiančio miško prieglobs
tyje, praleidome pirmą naktį bekovodami 
su įkūrusiais niekadejais — uodais!

Skautiškai ir sklandžiai slinko links
mos stovyklos dienos.

S v. Jono šventės vakarą, lyg vaiduok
liai, susisupę į baltas paklodes, atvykome 
į laužą; išsigandę laužo svečiai, net krūp
telėjo pamatę staiga vaikštant numirusių 
vėlių pulką.

Po laužo, 12 v. naktį, skiltys išėjo ieš
koti paslaptingojo pasakiško paparčio žie
do. Piktosios dvasios kliudė šį žygį at
likti, bet IV Narų skiltis, laimingai nu
galėjusi visas kliūtis, jį rado: ir kartu su 
lobiu laimėdama dr-ves garbės gairę. Su
sirinkus visiems aplink liepsnojančią ug
nelę — paparčio žiedą — visi susikabinę 
rankomis susikaupėm minutę, pasižadėję 
ateityje būti geresniais skautais, kaip kad 
buvome iki šiol.

Į savo laužus, drauge su algirdiečiais, 
dažnai sutraukdavom nemaža apylinkės 
jaunimo, kuris ir pats parodydavo savo 
muzikalinius gabumus.

Briedžių skilties navigatoriai iš senos 
apipuvusios valties sukūrė baisų piratų 
laivą, kuris buvo visiškas Anykštos ežero 
viešpats ir pasižymėjo daugeliu garsių 
žygdarbių — išgelbėdamas net kartą, at
sitikus baidarės avarijai, vieną žmogaus 
gyvybę!

Vieną naktį stovykloje kilo aliarmas. 
Jo priežastis buvo adjutanto dingimas. 
Draugininkas iššaukė savanorius gelbėji
mo ekspedicijai — penki narsuoliai, apsi
ginklavę lazdomis, nusekė į pavojingą 

žygį paskui ginkluotą vadą psktn. Kutor- 
gą. Priartėta prie priešo stovyklos — ne
žiūrint jautriųjų kolingų sukelto triukš
mo. Priešo (algirdiečių) sargybiniui buvo 
patiektas ultimatumas grąžinti surištą 
belaisvį, adjutantą, kurs, tačiau, pasirodė 
saldžiai miegąs palapinėje — ir aiškinęsis 
paklydęs tarp trijų nelaimingų pušų... 
Jis buvo garbingai ekskortuotas iki savo 
lovos, o rytą visų buvo „paimtas ant 
danties“.

Sekmadienį, VI.25, grįžus dr-vei iš 
bažnyčios Kietaviškyje, kilo didžiulė 
audra. Milžiniškos pušys virto iš šaknų 
aplinkui stovyklą, ūžė, siūbavo; vėjas rovė 
palapines — toli nuskrido draugovės vė
liava — ir tuo metu stovyklos uosto aukš
tumoje pasirodė 4 baidarių eskadra. Pi
ratų laivas, iškėlęs visas bures, sutiko ją 
ir įvedė į saugų uostą: po poros minučių 
baidarės buvo ant kranto — o keleiviai 
palapinėse. Pasirodė, esą paties baidarių 
sporto tėvo psktn. prof. St. Kolupailos 
vadovaujama mūsų brangių brolių Ame
rikos lietuvių ekskursija: jų tarpe žino
mas boksininkas p. Martynaitis ir sporti
ninkė F. Bložytė. Pavojingąjį audros me
tą jie praleido mūsų palapinėse, padėda
mi kovoti su uragano jėga, tačiau skau
tiška dvasia jį nugalėjo, be didesnių nuos
tolių.

Vakare -visa draugovė ir brangūs su
šalę svečiai susirinko apie virtuvės ugne
lę, su viltimis žiūrėdami į vis negalintį 
užvirti arbatos puodą. Visi dalinosi per
gyventais įspūdžiais. Nakvynei ponioms 
buvo didžiadvasiškai užleista briedžių pa
lapinė su jų nepaprastos konstrukcijos 
lovomis, patys gi turėjo visą naktį šildy
tis prie virtuvės ugnelės. Viena lova šta
bo palapinėje buvo rezervuota panelei B., 
dėl ko nemažai vėliau išgarsėjo laužo 
kupletuose ir dienoraštyje...

Sekantį rytą po bendrų pusryčių vė
liavą pakeliant, žodį tarė prof. St. Kolu
paila, dėkodamas už skautišką svečių pri
ėmimą ir įteikė dr-vei baidarininkų vė
liavėlę „Aukštadvaris — Strėva“. Po fo
tografavimosi ir autografų pasirašymo —

♦
(Palapinės draugui Vytautui M.).

Ar pameni dienas saulėtas, 
Dienas iš džiaugsmo tyro juoko?! 
Neris vingiuojąs! iš lėto, 
Šile- kas rytą paukščiai suokia.

Ši vasara kažkur nuėjo,
Lyg tas laukinis miško aidas . .. 
Dabar, kai staugia piktas vėjas, 
Prisimena stovyklos dainos.

Prisimena stovyklos dienos
Ir mūsų džiaugsmas, mūsų juokas. 
Kai darbą dirbome iš vieno 
Ir buvome linksmi berniokai!

Julius Šimkevičius.

brangūs svečiai amerikiečiai Anykštos 
ežero stovyklą apleido Strėvos kryptimi. 
Draugovė šūkiais ir dainomis atsisveiki
no su svečiais, o piratų laivas ir lengvas 
kreiseris — baidarė lydėjo juos dar iki 
artimiausio malūno. Šis apsilankymas sto
vyklaujantiems paliko puikiausių atsimi
nimų.

„Tyliai bėgo dienos, naktys, mėnesie
nos“ — kurios vakare buvo pasakiškos 
Anykštos ežerui spinduliuojant ir mirgant 
visomis deimanto žvaigždėmis, bet atėjo 
galas. Paskutinis laužas buvo nuotaikin- 
giausias: 1 brolis davė įžodį. Laužas buvo 
užbaigtas draugininko ideologiniu pašne
kesiu. Po to buvo užkasta bonka su do
kumentais ir stovyklavusių parašais ir lin
kėjimais ateinančioms kartoms.

Vėliau buvo uždegtas didžiulis fajer- 
verkas ant lygaus ežero paviršiaus. Ilgai 
nesiskirstė skautai, norėdami dar truputį 
pratęsti atminimą iš stovyklos prie Anykš
tos ežero.

Kitą rytą Salos miškas ištuštėjo, bet 
jis ilgai atsimins savo linksmuosius, jau
nuosius svečius — lygiai taip pat, kaip ir 
jie neužmirš jo grįžę prie savo kasdie
ninių darbų...

Juodasis Naras.
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Brolijos atstovas psktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

JAU PASIRUOŠĘS^
Sekantį sekmadienį pas Antanėlį at

ėjo, kaip buvo žadėjusi, Marytė ir atsi
vedė visą būrį jaun. skautukių.

— Laba diena! Laba diena! — sukle
go visos kaip žąsys.

— Sveikos, sesutės, sveikos!
— Ar pasiruošė! mus priimti, — pa

klausė Marytė.
— O kaipgi, laukiau jūsų.
— Na tai gerai. Dabar eisime į sodelį, 

tu pravesi žaidimus, ir mes pažaisime. — 
Paskui kreipdamosi į skautukes. — Se
sutės, ar norite pažaisti?

— Norim, norim! — šaukė viena per 
kitą, nes kaip žąsys avižų neatsisako, taip 
skautės žaidimų.

— Dabar klausyt mano komandos! — 
sušuko Antanėlis.

— (I, o, koks jis drąsus. Perdaug ne- 
smarkavok, nes tu vienas, o mūsų daug,
— pasakė viena skautuke.

— Sesutės, Antanėlis šiandie turi pa
rodyti, kad jis tikrai jau pasiruošė tre
čiojo patyrimo laipsnio programos egza
minams. Jis praves vieną kitą žaidimą, o 
mes pažaisim.

Visos skautukės nuščiuvo. Antanėlis 
atsistojo priekyje ir ėmė aiškinti žaidimą.

— Žaisime „Auksinę žuvytę“. Štai čia 
bus žvejo tinklas, — pasakė užbrėžęs pa
galėliu 3-jų žingsnių pločio ir 8 žingsnių 
ilgio ruožą žemėje. — Vienoje ir kitoje 
tinklo pusėje yra ežeras. Prie tinklo viena 
kuri nors iš jūsų bus žvejas. Visos kitos
— žuvys. Visų žuvyčių tikslas ir užda
vinys nepaliestoms žvejo, kuris stovi tink
le ir rankomis gali gaudyti, nuplaukti 10 
kartų į vieną ežero galą ir tiek pat kartų 
į kitą; plaukti būtinai turi per „tinklą“. 
Kiekviena „žuvis“ turi atsiminti kiek kar
tų bus žvejo paliesta. Ar supratote žaidi
mą?

— Supratom, supratom!
— Kas nori būti žveju? — paklausė 

Antanėlis. Pakilo kelios rankos. Tuomet 
Antanėlis ėmė burtų keliu rinkti žveją.

— Laikykite pakėlusios rankas. Žve
ju bus ta, kuriai klius žodžio skiemuo 
„duos“. Pradedu: sė-di bo-ba ant grin
dų, tu-ri mai-šą o-buo-lių, kas tą bo-bą 

pa-bu-čiuos, tam tuos o-buo-lius a-ti- 
duos“. — Skiemuo „duos“ teko skautuke! 
Onytei ir ji tapo žveju. Po to žaidimas 
prasidėjo. Kiek buvo juoko, klegesio. Žu
vys nardė iš vieno ežero galo į kitą, o 
žvejas rankomis gaudė, stovėdamas tinkle.

Pasibaigus žaidimui, Antanėlis pa
klausė:

— Kuri likote žvejo nepaliesta?
— Aš, — atsakė Marytė.
— O daugiau kas? — bet visos tylėjo, 

nes visos buvo daugiau ar mažiau kartų 
žvejo paliestos.

— Tai tu, Maryt, esi auksinė žuvytė, 
— pasakė Antanėlis. — O dabar truputį 
nuvargote, tad sėskite ant suolelių pa
ilsėti: aš jums paseksiu pasakėlę, o paskui 
vėl žaisime.

Visos susėdo. Antanėlis pasekė pasaką 
apie vilko ir šuns karą. Juokėsi iki ašarų 
visos, kai išgirdo, kad šuns talkininkas 
katinas, pamatęs pasislėpusios lapės uode
gos galą, pamanė, kad žiurkė ir griebė, 
bet kai lapė šoko bėgti, tai ir katinas iš
sigandęs ir šokęs į eglę, kurioje lokys tu
pėjo. O lokys, pamanęs, kad katinas už
mušęs lapę ir dabar norįs jį užmušti, tai 
tik plumpt iš pat eglės viršūnės ir užsi
mušęs. Ir taip karą laimėjęs šuo.

I Vilnių
(Ištrauka iš dienoraščio).

Bėgu. Dideli prakaito lašai sunkiasi 
per kaktą, kaip darbymetyje. Aš sukau
piu visas jėgas ir galutinai pasiekiu savo 
tikslą — administracijos liniją. Tenai ran
du daugiau draugų. Visi jie stovi išsiri
kiavę. Stoju ir aš. Kiekvienas stumiasi 
į priekį, norėdami pamatyti istorinės die
nos žygį į Vilnių.

Tuojau perplauna barjerą. Kariuome
nės daliniai įžengia į buvusį okupuotą 
Vilniaus kraštą.

Praleidžiame ir visą kariuomenę su 
šūkiais „valio!“.

Mes, skautai, grįžtame linksmi, kupi
ni tėvynės meilės ir didžiuodamiesi, kad 
matėme, koks buvo žygis į Vilnių.

St. Kasinskas.

— Na, dabar aš užminsiu mįslę, o jūs 
įspėkite, — baigęs pasaką sekti, pasakė 
Antanėlis.

— Užmink, užmink, gal ir įspėsime, — 
šaukė skautukės.

— Klausykite: pakabintas, padabintas, 
iki pusės apžėlęs, o kita pusė plika. Įspė- 
kit, kas tai bus.

Ir nors visaip spėliojo, bet neįspėjo.
— Pasakyk, Antanėli, — meldė skau

tukės.
— Tai riešutas.
— Dar užmink, dar, — vėl prašė.
— Gerai: rūkštus, saldus ir apžėlęs.
Skautukės vėl neįminė. Antanėlis pa

sakė, kad tai agrastas.
— Na ir negudrios jūs, vis neįspėjate. 

Pasakysiu dar vieną ir, manau, įspėsite.
— Tik nesunkią sakyk.
— Kas būva ožkai po 7-ių metų?
— Ragai nukrinta, — sako viena.
— Dantys išbyra, — spėja kita, bet 

Antanėlis vis ne ir ne.
— Tur būt, ir tu pats nežinai, — pa

sakė Marytė.
— Žinau.
— Tai pasakyk, jei žinai.
— Po septynių metų, būva aštunti 

metai.
Toks sąmojus visas gerai nuteikė. Juo

kėsi užsiversdamos.
— Dabar eikime dar pažaisti, — pa

siūlė Marytė.
— Eikime. Šį kartą žaisime „Kas po- 

nas .
Taip pasakęs, Antanėlis pagalėliu nu

brėžė didoką ratą. Į tą ratą suėjo visos 
žaidėjos. Jos turėjo stengtis viena kitą 
išstumti už rato, pati būdama rate. Ta, 
kuri liks neišstumta, ir bus „ponas“.

Žaidė kol sušilo ir kol rate liko tik 
viena. — O dabar, seselės, atsisveikinki
me Antanėlį, palinkėkime jam išlaikyti 
egzaminus ir eikime namo, — pasakė Ma
rytė.

— Egzaminus jis išlaikys, nes tinkamai 
pasiruošęs, — pasakė viena skautuke.

— Taip, jis puikiai pasiruošęs, — pri
tarė visos.
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Karžygiškurnąs
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Du gaidžiai pešėsi prieš vištininką. 
Parkas užpakalyje snaudė vasaros ty
loje. Senų, aukštų medžių liūliuojami 
tyliai čiulbėjo paukšteliai. Bet gai
džiai nepaisė nei senelių medžių tai
kos, nei saulėtos vasaros tylos. Jie 
stovėjo vienas prieš antrą, akis išver
tę spoksojo į vienas antrą ir pešėsi. 
Tai buvo lesykloje, kur peštukai pa
prastai susirenka. Ūkiškomis priežas
timis aiškinamos tokios peštynės, bet 
iš tiesų priežastys visai kitokios.

— Tai mano grūdas! — sakė vie
nas gaidys.

— Ne, mano! —• sakė antrasis.
Buvo labai daug grūdų lesykloje; 

jų būtų pakakę pulkui gaidžių.
Bet gaidžiai užsigeidė vieno grūdo, 

vieno ir to paties, ne kito.
— Aš pirmas grūdą pamačiau! — 

sakė piktai šiaušdamasis pirmasis.
— Ne, aš buvau pirmas! — ginči

josi antrasis.
— Bet jis man skirtas! — šaukė 

pirmasis.
— Ne tau, bet man! — prieštara

vo antrasis. ;
Jie puolė vienas antrą, nerangiai 

pašokdami į aukštį, plasnodami spar
nais ir plačiai išsižiodami. Gaidžiai 
vadina tokias peštynes karžygiškumu, 
nors kiti ir šypsosi žiūrėdami į juos.

— Grūdas mano! — šaukė pirma
sis gaidys, — nes esu geresnės veislės 
už tave.

— Ne, mano veislė geresnė! — šau
kė antrasis.

— Mano giminė senesnė! — giedo
jo pirmasis.

—- Ne, mano senesnė! — giedojo 
antrasis. •

— Aš išperėtas iš rudo kiaušinio!
— O aš iš balto!
— Ruda kilnesnė spalva!
— Balta kilnesnė!
— Mano teisybė!
— Ne, mano teisybė! . .
— Teisybė, to, kas stipresnis! — 

rėkė abu drauge.
Įnirtę, mušdami sparnais, savotiš

kai pusiau žemėje, pusiau ore šokinė
dami, jie draskė ir mušė vienas antrą. 
Tai vadinama karu ir būtinybe — ka
ras dėl grūdo arba dėl nieko. Iš tiesų 
tai nesąmonė, bet ar tikram gaidžiui 
viską išaiškinsi?

— Nesipeškite, — sakė sena višta, 
kuri išvedė savo viščiukus pasivaikš- 

' čioti parke po senais medžiais vasa
ros tyloje.

Gaidžiai įsiutę kovojo, plunksnos 
lėkė į visas puses, ir grūdas, ūkiška 
ginčo priežastis, seniai jau buvo su
mindžiotas po peštukų kojomis.

Aukštai, melsvoje beribėje, krypa-

Kai su rudenėliu baltutė šalna ateina 
ir nubučiuoja girių ir sodų medelius, 
o šiaurys vėjas švilpia savo dainą 

vo vanagas. Jis leidosi žemiau ir že
miau ir staigiai puolė vištininką. Visos 
vištos kuo greičiausiai pasislėpė savo 
būdoje — visų pirmiausiai peštukai 
gaidžiai, nes jie juk žinojo, kad kieno 
galia, to ir valia.

Tiktai senoji višta nebesuskubo pa
sislėpti, nes viščiukai buvo dar silpni 
ir negreiti. Todėl pasiliko ir ji, išsi
gandusi kviesdama mažyčius pas save 
ir laukdama baisaus priešo plakančia 
širdimi. Paukšteliai medžių viršūnė
se nutilo, visur buvo bežadėj slegianti, 
šiurpi tyla.

Vanagas, kybodamas ore, leidosi 
vis žemyn ir žemyn, kol, pagaliau, 
baisiai ūždamas sunkiais sparnais, 
slinko vištos ir viščiukų linkui. Vieną 
viščiuką jis pačiups, sudraskys savo 
žiauriu snapu ir nusineš nuo žalios 
pievelės, nuo motinos širdies, toli į 
mėlyną orą ir į mirtį — vieną iš tų 
mažyčių, bejėgių, pypsiančių padarė
lių, kuriuos ji išperėjo, globojo ir ve- 

-džiojo, vieną jos vaikučių!
Višta sudejavo iš baisios širdgėlos 

— ir tada atsitiko kažkas nepaprasta, 
negirdėta, ko išdidusis paukštis dar 
niekad nebuvo patyręs: višta šoko ant 
jo, kapodama ir draskydama jį tokia 
įnirtusi, tokia drąsi ir beviltiška, kad 

Nors tave, o broli, gyvenimas skriaustų 
ir erškėčiai vargo augtų po kojų, 
nors ašarą gailią akys išspaustų, 
su viltimi ženk į naują rytojų!

Simas Luote.

ir supykęs nupurto geltonus lapelius, 
tuomet reikia sodinti uogų krūmelius.

jis turėjo gintis.
Kova buvo nelygi. Vanagas krau

javo, bet višta dar labiau. Tai neilgai 
galėjo trukti. Bet plėšikas krūptelėjo, 
susvyravo, pakilo į orą ir ėmė nera
miai plasnoti sparnais; iš namų, vištos 
riksmo pašauktos, atbėgo tarnaitės ir 
nubaidė jį.

Nusivylęs ir supykęs vanagas kilo 
aukščiau ir aukščiau, kol, tapdamas 
vos įmatomu juodu siluetu melsvame 
stikle, išnyko skaisčiame ore. Pirmą 
kartą gyvenime nugalėjo ne jis, o 
kitas.

Višta kraujavo, bet ji dar nebuvo 
mirtinai sužeista. Sužeistų sparnų glo
bojami mažyčiai, bejėgiai, geltoni viš
čiukai grįžo į vištininką. Jų tarpe nie
kas nė vieno nepasigedo.

* *
Šis įvykis tikras. Aš pats atsimenu 

senąją vištą ir ne kartą esu pagerbęs 
ją, pakeldamas kepurę. Niekas jos ne
pjovė, nes buvo nutarta leisti jai mirti 
savo mirtimi.

Besipešą gaidžiai man niekad ne
bedarydavo jokio įspūdžio. Tokių gai
džių visuomet buvo ir bus. Jų dau- f 
giau kaip reikia. Jie nėra karžygiai.

Tikrieji karžygiai priėmė vištą į 
savo nemirtingąsias eiles.

• 499

19



Knygų lentynėlė
Lazdynų Pelėda (Sofija Pšibiliauskie

nė). KLAIDA. Apysaka. II leidimas. 1939 
met. Sakalo leid. 380 psl. Lt 4,—.

Wladyslaw Abramowicz. (Krotki Pod- 
ręcznik do nauki JĘZYKA LlTEvVSKIE- 
GO bez pomocy nauczyciela). Trumpas 
LIETUVIŲ KALBOS VADOVĖLIS be 
mokytojo pagalbos. Sakalo leid. 1939 m. 
51 psl. Lt 1,—.

Dr. Ambraziejutė - Steponaitienė. MO
TERYS KRAŠTO SARGYBOJE. V. D. U. 
studenčių šaulių korp. Živilės leid. 62 psl. 
50 et.

Juozas Daulius. SIAUROJI AR PIL
NUTINĖ KATALIKYBĖ. Sakalo leid. 
1939 m. 144 psl. Lt 2,50.

Kun. J. Gylys, MIC. POPIERINIAI 
GINKLAI. Marijonų leid. 1939 m. 16 psl.

Kun. J. Martinaitis. JONELIO KLAI
DA. Vieno veiksmo scenos vaizdelis vai
kams. 1939 m. 12 psl. 30 et.

SAKALO KNYGOS. Leidinių katalo
gas. 1939 m.

Apsigavo.

Eidamas gatve žmogus pamatė prie vie
nos senų drabužių parduotuvės durų ka
bant švarką. Nusprendęs jį pirkti, nusi
kabino nuo vinies ir įėjo į vidų.

— Kiek jis vertas? — paklausė par
davėjo.

Sis apžiūrėjo susiraukęs drabužį iš vi
sų pusių ir pagaliau tarė:

— Ne daugiau pusės lito.
— Tada aš pirksiu jį, — atsakė žmo

gus ir padėjo puslitį, aut stalo.
— Ak, — ėmė dejuoti pirklys, — o aš 

maniau, kad tamsta nori jį man parduoti...
* *

Tarp vaikų, atėjusių pirmą kartą į 
mokyklą, stovi vienas su papurusiais 
šviesiais plaukais.

— Žinai ką, tavo galva atrodo kaip 
šieno kupeta, — juokiasi keli seni mo
kiniai.

— Taip ir maniau, — ramiai atsako 
vaikiūkštis, — nes tiek daug asilų apstojo 
mane.

* ♦
Jonas, gėrėdamasis gamta Basanavi

čiaus šile, pamato ateinant dainuojančių 
mergaičių būrį. Šalia jo atsitiktinai sto
vėjo vienas senis ir klausė žiogelių čir
pimo.

— Juk nepaprastai gražiai gieda! — 
kreipėsi neiškentęs Jonas į senelį.

— Taip, — atsako senasis profesorius, 
— ir įdomiausias dalykas, kad tas įvyksta, 
trinant užpakalines kojas į šonus...

IEVYNE

2. Mes tavyje laimę randam, 
Randam džiaugsmą gryną 
Ir už marių pasigendam, 
Kaip akučių lino.

• Br. V. Jasinskiu. Turime didelių sun
kumų parūpinti jūrų skautams rašinių. 
Jūr. sk. skyrius taip pat negalėjo padėti. 
Atviruką perdavėm jūr. sk. skyriui.

• „Girdučiui“. Stovyklos aprašymą 
dėsime.

— Tik pažiūrėk, kokį gražų radiją 
pirkau! Ir kaip pigiai — tik 20 litų per 
mėnesį!

— Gerai, o kiek mėnesių mokėsi?
— Ak, to užmiršau paklausti...

* *
Jonelis svečiuose kemša saldainių, šo

kolado ir pyragaičių tiek, kad net vaišin
goji šeimininkė nusigąsta:

— Joneli, ar tau nebus bloga nuo tiek 
saldumynų?

— O, ne, tetule, iš vidaus aš nesu 
toks mažas, kaip iš viršaus atrodau!

* ♦
Onelė, būdama pirmą kartą kaime, 

pamato melžiant karvę. Melžimas jai taip 
patinka, kad prašo:

— O dabar vėl tą įpilk į karvę ir iš- 
milžk dar kartą!

3. Tik tavyj širdis nurimsta 
Lyg jūrų gelmėse, 
Dėl tavęs idėjos gimsta 
Dirbt gimtam pavėsy.

•-Br. J. Šalkauskui. Vieną kitą raši
nėlį gavom — dėjome. Ir pažadėję rašy
ti, neparašo. Kaip dėl skilties reikalų, tai 
galima būti ir kitos nuomonės. Jūrų skau
tų skyreliu turėtų daugiau rūpintis patys 
jūr. skautai.

• „Kusandrai‘‘. Kelionės aprašymų po 
N. M. galėsime dėti. Iliustracijos silpnos.

• Br. A. Suraučiui. Stovyklos dieno
raščio ištrauką dėsime. Visi labai domi
mės Vilnijos skautų gyvenimu.

• SKAUTŲ AIDO BENDRADARBIAI

Sk. Aido 22 nr., be redakcijos narių ir 
skyrių vedėjų, bendradarbiavo: psktn. O. 
Saulaitienė, B. Šidlauskas, P. Kondratas, 
komp. V. Kuprys-Kuprevičius, E. Plėtie- 
nė, sktn. A. Tribė, std. Vikt. Miliūnas, 
std. sk. E. Chodeckaitė, std. sk. G. Juškė- 
nas, V. Balčiūnas, Iz. Miliūnaitė, K. By
tautas, K. Mickevičiūtė, vyr. sklt. L Vai- 
nikonis, A. Zaikauskaitė, R. Bičiūnas, K. 
Kajackaitė, A. Griškevičius, V. Bortkevi- 
Čius, S. Pranckūnas ir kit. Į .j I
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