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IŠ TARYBOS PIRMININKO ĮSAKYMŲ.
• 1939X1.25. Nr. 20: § 1. Vyr. brolijos vadijos jūrų 

sk. skyriaus vedėjas sktn. Algirdas Aglinskas, jam pačiam pra
šant, atleistas iš tų pareigų nuo š. m. VII 26.

§ 2. Vyr. brolijos vadijos ūkio skyriaus vedėjas psktn. 
ats. pik. Itn. Evaldas Reichertas, jam pačiam prašant, atleistas 
iš tų pareigų nuo š. m, XI.18.

§ 3. Panevėžio skautų t.- tunt-kas psktn. Vytautas-Pran- 
ciškus Dovydaitis-Baltrušaitis. jam pačiam prašant, atleistas iš 
tų pareigų nuo š. m. IV.15.

• 1939.XI.26. Nr.-21:. Sktn. Alfonsas Zauka paskirtas 
laikinai eiti vyr. brolijos vadijos ūkio skyriaus vedėjo pareigas.

• 1939.XII.16. Nr. 23: Tarybos Pirmijai š. m. XII.16. 
nutarus, steigiama Telšių skaučių tunto Kretingos skaučių vie- 
tininkija.

• 1939.XII.17. Nr. 24: § 1. Tarybos Pirmijai š. m. 
XII.16 nutarus, Vilniaus skautu tuntas laikomas Įsteigtas Vil
niaus skautų šventės š. m. XII.8. proga.

§ 2. Tarybos Pirmijai š. m. XII.16. nutarus, Vilniaus ra
jono vadija laikoma Įsteigta š. m. XII.8.

§ 3. Ukmergės rajono vadas gen. št. pulk, Leonas Gus
taitis, išsikėlęs Į Vilnių, nuo tų pareigi) atleistas ir paskirtas Vil
niaus rajono vadu nuo š. m. XII.8 dienos.

LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VADO 
ĮSAKYMAS Nr. 35.

Kaunas, 1939 m. gruodžio mėn. 8 d.

§ T
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 ir 89 str. 

str., Vilniaus Gedimino skautų draugovę skautiškai sveikinu ir 
už jos didelius nuopelnus Lietuvos skautijai amžinojoje Lietu
vos sostinėje, draugovės vėliavą apdovanoju ordinu U z N u o- 
pelnus.

§2.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 ir 89 str. 

str., pirmosios Vilniaus skautų tunto šventės proga, žemiau iš
vardintus asmenis apdovanoju ordinu Už Nuopelnus:

1. Buvusį Gedimino dr-vės draugininką Joną Šimukonį,
2. Buvusį Gedimino dr-vės draugininką Bronitj Slieką.
3. Buvusį Gedimino dr-vės draugininką Mamertą Gaidelį, ■/
4. Buvusį Vytauto dr-vės draugininką Kazį Umbražūną,
5. Buvusį Vytauto dr-vės draugininką Bronių Račinską,
6. Buvusį Vytauto dr-vės draugininką Praną Žuką,
7. Buvusį Vytauto dr-vės draugininką Bronių Miškinį,
8. Mindaugo sk. vyčių dr-vės draugininką Petrą Morkūną, 

»9. D. L. K. Gedimino sk. dr-vės dr-ką Antaną Suraučių.

10. D. L. K. Vytauto sk. dr-vės dr-ką Kazį Jurkėną.
' 11. I jūrų skautų laivo vadą Joną Tamulevičių ir _

12. II jūrų skautų laivo vadą Boleslavą Dragūną. 1
* .< -T* ’ * . - S •’

Vyr. sktn. pulk. J. S A R A U S K A S. 
Brolijos Vadas.

REIKALINGA INSTRUKTORĖ.
Skaučių seserijos vyr. vadijai skubiai reikalinga ręikalų ve

dėja— instruktorė. Pageidaujama skautininke ar paskautinin- 
kė, mokanti:

1) bent vieną svetimą kalbą (anglų ar prancūzų),
2) galinti laisvai rašyti mašinėle,
3) dirbusi draugovėje ir sugebanti instruktuoti, reikalui 

esant, tuntus.
Prašymus siųsti Vadeivos vardu iki 1940 m. sausio m. 10 d..

Sktn. J. N. Grigaliūnienė, 
Vadeiva.

IŠ BROLIJOS VADO ĮSAKYMŲ. •

*1939X120. Nr. 31: Brolijos vado š. m. lapkričio mėn.
20 d. įsakyme Nr. 30 paskelbtose Vilniaus skautams remti fon
do taisyklėse 3 § numatyta to fondo valdyba paskirta: pirmi
ninku — vyr. sktn. A. Saulaitis, iždininku — psktn. J. Vajega 
ir sekretorium — sktn. A. Zauka.

* 1939XII.7. Nr. 33: Panevėžio sk. tunto t-ko padėjė
jas psktn. Petras Balčiūnas iš tij pareigų atleistas ir paskirtas 
Panevėžio sk. t. tunt-ku.-

* 1939X11.8. Nr.'34: § 1. Naujai įsteigto Vilniaus sk. 
tunto tuntininku paskirtas Vytauto Didžiojo gimnazijos mo
kytojas Augustinas Mačionis.

§ 2. Vilniaus skautų tunto tuntininko pavaduotoju pa
tvirtintas Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojas Henrikas Ho- 
rodničius ir tuntininko padėjėju — sktn. Stasys Jameikis.

§ 3. Prie Vilniaus skautų tunto priskirti šie vienetai: 
T". D. L. K. Gedimino sk. dr-vė, 2. D. L. K. Vytauto sk. dr-vė, 
3. Mindaugo sk. vyčių dr-vė, 4. I jūrų sk. laivas, 5. II jūrų sk 
laivas ir 6. steigiama d-ro Basanavičiaus sk. dr-vė.

* 1939.XII.21. Nr. 36: § 1. Panevėžio sk. tunto tunt-kc 
padėjėju patvirtintas psktn. Justas Micevičius.

§ 2. Švėkšnos sk. vietininkijos viet-ko padėjėju patvirtin
tas valt. Andrius Ignaitis.

'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIII

KAROLIO ZALESKIO DĖMESIUI.
Sk. Aido redakcijoje yra gautas iš Olandijos siuntinėlis 

adresuotas taip: C. Zaleski, II Zakale, Kaunas.
Paketukas yra šiam asmeniui maža dovana už jo padova

notą kryžiuką Olandijos skaučių vadovei, kai ji šią vasarą buvo 
atsilankiusi Lietuvoje.
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Ar nepajutote, kokia šventa nuo
taika, koks paslaptingas laukimas 
s»upa Kalėdų šventes? Jau ir pats 
metų laikąs, perėjęs iš gyvenimo į 
mirtį, ir vis dėlto pranašaująs 
naują atgimimą, taip puikiai tin
ka sukelti mumyse naujo pavasa
rio, naujos šviesos ilgesį!

Kaip turėjo jaustis žmonija 
prieš 1900 metų, kada jai, prakeik
tai ir nelaimingai, laukiančiai savo 
Išganytojo, svajonės išsipildė? 
Atėjo Kalėdos, Betliejaus Kūdikė
lio gimimas. Nauja Žvaigždė už
tekėjo, nauja era prasidėjo, meilė 
nugalėjo neapykantą, šviesa — 
tamsybę.

Mielos, šventos Kalėdos, jūs pri
menate žmonėms begalinę Viešpa
ties meilę, paaukojusį savo vienin
telį Sūnų vargingam pasauliui iš
ganyti. — Sūnų, netekusį visako, 
net ir gyvybės, kad savo aveles iš
gelbėtų.

Bet jie Jo nepažino: jie Jo ven
gė, net su Juo kovojo, nesilaikė Jo 
meilės įstatymo ir atsilygino ne
apykanta už meilę.

Mieli draugai! Kalėdos yra Mei
lės Šventė, jokia kita šventė nėra 
artimesnė skautybei, kaip ji, nes 
kiekvienas skautas pažadėjo my
lėti visus žmones ir būti broliu ki
tiems skautams. Tad į darbą! Su
praskime šių laikų ženklą; žmoni
ja serga, mirtinai serga. Jai trūks
ta meilės, kuri supranta, dovanoja 
ir ištikima visam laikui.

JlauįL i/Ketat

Lavinkimės meilėje ir kovokime 
su savo aš. Tik tada pasaulis pa
sveiks, kai atsiras pakankamas 
skaičius susipratusių, galinčių iš
laisvinti jį nuo egoizmo ir išaiškin
ti jai, kad esame šioje žemėje tik
tai keliautojai, turintieji ruoštis 
amžinajai Šviesai. »

Skautai, budėkite! Vykdykite 
artimo ir meilės įstatymus, ku
riuos įkūnija Betliejaus Kūdikėlis, 
gimęs vargingoje prakartėlėje, 
bet apglėbiąs visą pasaulį. Per Jį, 
mūsų Išganytoją, pasaulis tegali 
būti išgelbėtas.

Būkite Jo skautais, Jo kelio ruo
šėjais, duokite gerą pavyzdį Jo 
garbei.

Švęskite Kalėdas ta dvasia. At
lankykite Kūdikėlį savo siela ir 
džiaukitės Juo, pasiaukodami Jam.

• Atnaujinkime mintis, 
Atgaivinkime jėgas.

PUBLIUS SYRUS.
• Nėra jėgos niekšybėse. Entuzijastai 
išjudina pasaulį.

H. FIELDING AS.
• Brangakmenys šlifuojami, žmonės 
tobulinami mėginimais.
• Turėk širdį, kuri niekad nekietėja, 
būdą, kuris niekad nepavargsta, ir ran
kas, kurios niekad neįžeidžia.
• Mandagumas žmoniškumo žiedas.
Kas nėra tikrai mandagus, nėra tikrai 
žmoniškas. JOUBERT AS.
• Gyvenimas nėra per trumpas, kad 
nebūtų laiko būti mandagiam.

COWPER.
• Malonumas teikiamas darbu. Pa
milus darbą, gyvenimas darosi laimin
gas.
• Kas daro geriausia, ką jam sąlygos 
leidžia, daro gerai, kilniai; angelai ne
galėtų daugiau daryti.

YOUNG AS.
• Žmogus, atliekąs gerą darbą, turėtų 
tylėti apie tai; žmogus, patyręs gerą 
darbą, turėtų jį skelbti.

SENECA.
• Valandos, kada esame paskendę 
grožyje, yra vienintelės valandos, ka
da tikrai gyvename. Todėl, juo ilgiau 
galime palikti gražioje aplinkoje, juo 
daugiau išgauname iš nepermaldauja
mo laiko. R. JEFFERIES.
• Atlyginimas už gerai atliktą darbą 
yra j aktas, kad jis atliktas.

EMERSONAS.
® Iš gamtos meilės kyla šviesa, at
skleidžianti žmogui tikrą jo gyvenimo 
prigimtį, tikrą sritį energijai vartoti ir 
tikrą santykį tarp jo ir jo Kūrėjo.
• Tebūna kiekvienas austąs rytas tar
tum gyvenimo pradžia ir kiekviena 
nusileidžianti saulė jo pabaiga. Te
palieka kiekvienas iš šių trumpų gy
venimų gerų darbų kitiems ir geros 
jėgos ir žinių sau pėdsakus.
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V-tąjį įstatą Baden-Powellis laiko ypatingai svarbiu. Jam 
savo SKAUTYBĖJE BERNIUKAMS skiria daug puslapių. 
Bet tikimės, kad jums bus įdomu ir naudinga tą įstatą dar 
priminti.

Mandagus — na, visi gerai suprantame, ką tas reiškia, kad 
ir ne visada taip elgiamės, o kartais mandagumą pakeičiame 
paprastumu ir storžieviškumu. Teko pažinti skautų, kurie ma
nė nežmonišką pagarbą rodą savo draugininkui, elgdamiesi su 
juo žiauriau, kaip multimilijonierius su žemiausiu tarnu, su 
paskučiausiu pasiuntiniu. Toks per daug grubus supainiojimas, 
tiesa, įvyksta ne per dažnai, tačiau vis tik ne pro šalį priminti, 
kad visada reikia turėti galvoje mandagumą ir tikrinti kiekvie
ną savo veiksmą. Mūsų mandagumas turi būti mandagumas 
visiems ir kiekvienam, su tam tikru tonu, tinkančiu skautams. 
Žinokime, kad būti mandagiu nereiškia būti visų pastumdėliu, 
o reiškia būti visų tarnu. Saugokimės savo mandagumu nu
krypti į kraštutinumą, kad netaptume pajuokos objektu arba 
kad mus nelaikytų kitų įgeidžių vergais. Numanus skautas nu
jaus čia vidurkį.

Antras punktas: skautas yra mandagus ir ritieriškas. Hm... 
taip... Dažnai skautų kandidatų klausiama, kas yra ritierišku- 
mas. Retai kas įstengia atsakyti. O ar mes, vyresnieji, galime 
tvirtinti, kad tikrai geriau už juos žinome? Vienas, net šioks 
toks pareigoms, paklaustas, aiškino taip: girdi, ritieriškas skau
tas bus tas, kuris eis per vandenį ir ugnį, bus smarkus, greitai 
ims muštis, nieko nebijos, nesilenks prieš nieką... Nieko nėra 
klaidingiau, kaip ritieriškumo dorybę suprasti tokiu būdu, nors 
čia paminėtos savybės ir būtų teigiamos.

B. P. sako: Skautas yra ritieriškas. Tai yra — jis man
dagus visiems, o ypatingai moterims, vaikams, seniems žmo
nėms, invalidams, luošiams ir pan. Jis niekada neima atlygi
nimo už patarnavimą.

Dabar jau aiškiau, ar ne?
Neabejotinas dalykas, kad ritieriškumas yra kažkas didin

gesnis ir gražesnis — taigi ir sunkesnis — už paprastą manda
gumą. Bet ritieriškumas nėra persaldintas mandagumas.

Užleisti savo vietą senyvam žmogui, įlipusiam į perpildytą 
autobusą, yra būtinas mandagumas; merginai, grįžtančiai iš 
darbo namo (vadinas, greičiausiai, daugiau pavargusiai už ta
ve) pasiūlyti savo vietą yra jau ritieriškumas. Arba, pavyz
džiui, paimti sau mažesnę riekę pyrago, kad stalo kaimynui 
tektų didesnė, yra mandagu, tačiau palikti pyrago gabalą, ži
nant, kad mažesnis brolis arba sesutė jį ypatingai mėgsta, kai 
jų nėra namie, bus ritieriška.

B. P. pasakoja matęs Londone mažą skautuką sunešant 
vienai posenei damai visą bagažą iš stoties į taksiuką; kai po
nia norėjusi vaikėzui įkišti keletu smulkiųjų, šisai nusilenkda
mas uždaręs auto dureles ir klastingai šypsodamasis taręs: „O,

Pavasarių daug būna. Pavasariai praeina, 
Ir abejot imi, kad sapno būta čia. 
Dar neseniai širdy Tau suposi šilainės, 
Šaltiniais liejosi kančia...

O kaip tikiu šiandien Tavo laukais žaliaisiais, 
O kaip — tuo kelio kryžium ten!------
Nueisiu aš, prie jo šventai nueisiu 
Nulenkti galvą Tau, nulenkt...

Pavakarėj, kai baikščios serenados liejas, 
Kai ritas saulė ąžuolo šaka, 
Kokia graži Tu, Tėviške! Baltų sodų alėjos! 
Ir toluma kokia žalia!

Tau sklaidos pagiry berželių žalias juokas, 
Ir žvaigždės spindinčios sukrinta į pušis. 
Aš negaliu, aš žodžiais nebemoku 
Išliet, kaip mielas kraštas šis.

Juk neseniai širdy Tau suposi šilainės, 
Ir abejot imi, kad sapno būta čia. 
Žydėk, šalie! Pavasariai jau eina 
Su dar skaistesne šypsena!

Ado 1 i as Dorinąs.

labai dėkui, mailėdi, man tas buvo labai malonu”. (Taigi, ma
tote, šit tikrai skautiškai pasielgta!).

Ritieriškumas yra mandagumo žiedas ir gyvasis senovės 
ntierių atminimas. Bet dar daugiau: modernusis skautybės ri
tieriškumas yra geriausia reklama skautybės idėjai. Neseniai 
teko važiuoti greituoju traukiniu. įlipęs į vieną vagoną, radau 
sėdint skautuką, bet kalbėtis teko su juo mažai, nes sekančioje 
stotyje išlipo. Vos dingus jam, labai gerai atrodęs ponas, buvęs 
tame pačiame vagono skyriuje, paklausė manęs, kokiai drau
gijai priklauso tas vaikėzas. Paaiškinau jam skautybės tikslą 
ir organizaciją. Jis tuojau susižavėjo ir pažadėjo, jog visiems 
savo keturiems vaikams nedelsdamas lieps įstoti į skautų drau
govę, kad ir jie išmoktų tą „nuoširdų gyvenimo stilių ir širdį 
patraukiantį draugiškumą” (taip sakė), kurį jis patyrė iš ma
žojo skauto. O tasai buvo vienas jaunesnis skautas iš neturtin
gos miesto, darbininkų šeimos.

Toks atsitikimas verčia susimąstyti, ar ne tiesa?
O dabar pasiryžkime visi su ypatingu atsidėjimu ugdyti 

savyje ritieriškumą.

1940 metams Skautų Aidas visiems! Užsisakyk jį tuojau!
Skaitytojai gauna dovanų Skautų Aido platinimo vajaus informacijos:
Platintojai gauna premijų. ®k. Aido 21 (237) nr. 450 psl.

J — Sk. Aido 22 (238) nr. 475 psl.
Vienetai labai pagerbiami. — Sk. Aido 23 (239) nr. 482 psl.
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Viktoras Miliūnas.

• xjMU©TYKDS KULISŲ iMAKTTj! •
Retais dideliais kąsniais krinta snie

gas. Jau laukai ir keliai balti, lyg laido
tuvių drobulėm uždengti. Sušalę styri su 
baltomis kepurėmis medžiai ir protarpiais 
smarkiai dreba, žvarbiam vėjui pūstelė
jus. Bet vėjas greit nutyla, tartum ne
norėdamas trikdyti šitos geros vakaro ty
los, ir slepiasi kur nors pripustytoje dau
boje ar kelyje pasitaikiusiame miškelyje... 
Gera nakties tyla... Dangus šaltas ir mė
lynas, kaip seniai regėtos akys. Žvaigž
dutės nuo šalčio dreba ir nuogąstingai 
krūpčioja... Mėnulio pjautuvas pamestas 
tolimame horizonte. Atrodo, kad visas 
šaltis ir dvelkia iš jo... Naktis gera ir 
šviesi, kaip mirštančiojo ateitis... Tokios 
šviesios ir gražios naktys būna tik Kalė
dų metu...

Ruzgių ūkis tik apvalus kilometras 
nuo bažnytkaimio. Namai ant kalnelio, 
balti, snieguoti... Iš tolo jie panašūs į se
novišką lietuvių pilį, o ypač šitoje mėne
sienoje... Dabar namuose spinksi vilko 
akelės — keletas žiburėlių... Nemiega! 
O kas miegos tokią nuostabią Kalėdų 
naktį!

Šeimyna tik ką atsikėlė nuo kūčių sta
lo. Senis Ruzgis velkasi skrandą ir sma
gus sako:

— Na, moterėlės, pasiskubinkit. Kas 
Kūčių vakarą tinginys, tas tinginys visus 
metus!

Ruzgienė maujasi baltas, kailines pirš
tines... Aldona, dukrelė, kažin ko ilgai 
kuičiasi prie batų... Tarnaitė Ona jau 
stovi prie durų, o iš po didelės vilnonės 
skaros vos matyti jos galva: tik dvi di
delės ir sočios akys žiūri.

— O gal eisi? — kreipiasi senis Ruz
gis į sūnų, Paulių, atostogaujantį savo sū
nų, kuris andai peršalo ir dabar nė nosies 
iš namų neiškiša.

— Bijau... Dar labiau peršalsiu... Rei
kės ketvirtadienį į Norkaičius važiuoti, 
noriu būti sveikas... — Jis sėdi prie stalo 
ir dar godžiai valgo aguonienę...

— Tai tu mūsų palauksi, — sako 
Ruzgienė:

— Jeigu neužmigsiu! Porą valandų 
paskaitysiu, o paskui... kaip Dievas duos... 
— Tik pagaliau jis padeda šaukštą ir 
stoja nuo stalo.

Ruzgis dega pypkę ir kosėdamas pri
duria:

— Kas Kūčių naktį nori miego, tas 
visus metus kaip šeškas miega! Na, bo
bos, judinamės, o ne tai mišių pabaigai 
nusitrenksime.

Moterys jau apsirengę, tik dar kam- 
šosi skaromis kaklus...

— Baikite, einam! Ne Sibiras, kad į 
meškas esat panašios, — ir Ruzgis dings
ta duryse. O kad moterys dar triūsiasi, 
jis įkiša į kambarį pro duris galvą ir 
sušunka:

— Eisite, pagaliau, bobos, ar ne?! O 
ne tai aš vienas einu!

Matyt, senio Ruzgio grasinimas jas 
paveikia, ir duryse dingsta tie, kurie šitą 
valandą jau eina į bažnyčią.

Paulius sėdi ir žiūri į beveik jo vieno 
išvalgytos aguonienės lėkštę... Bet paskui 

jis stoja ir eina į Ifitą kambarį... Ką skai
tyti? Paima vieną knygą, padeda; ne, toji 
neverta skaityti... Kita... ne! Trečia... 
ne! Kurią gi? Pagaliau vieną paima, 
eina, deda nt stalo lempą, apgaubia ją 
laikraščio lakštu — ir spindulys krinta 
tiesiai į knygą ir Paulius skaito. Kam
barys tamsus, o skaitąs knygą Paulius 
dabar panašus į atkakli} viduramžių vie
nuolį perrašinėtoją, amžiams įsikniaubusį 
į savo darbą... Bet jis neturi vienuoliš
kos kantrybės, greitai jam knyga nusi
bosta; jis deda ją į šalį ir eina kitos 
ieškoti. Ir tik po kokios dešimties minu
čių vėl sėdasi prie lempos... Netyčia jis 
surado mėgiamiausią jo vaikystės knygą: 
„Nonio kelionės”. Jis paskaito keletą pus
lapių, paskui atsilošia kėdėje, užsimerkia 
ir prisimena, kaip dar skaityti išmokęs 
daug kartų skaitė šitą knygą, vartė šituos 
pačius puslapius... Kiek jau laiko prabė
go, kiek gražaus laiko?... Prisimena, kaip 
jis norėjo būti Nonis, keliauti po svetimas 
žemes, toli, kur viskas nauja, nematyta, 
keisti žmonės... Ar nebėgo jis vieną dieną 
ir ar negrįžo kitą, nutaręs, kad pėsčio
mis toli nenueisi? Oi, tada jis gavo lupt! 
O „Nonio keliones” vistiek jis skaitė. Bet 
paskui laikas bėgo... Jis baigė mokyklą, 
įstojo į gimnaziją, ir „Nonio kelionės” 
liko gulėti spintos dugne... Ir nė vieno 
karto per tuos septynerius gimnazijos me
tus jis jų nepaėmė į rankas. Bet dabar 
jos vėl su juo... Kokie malonūs jaunystės 
prisiminimai, kokie šventi ir kokie jau
diną! Ant Pauliaus rankų guli knyga, ta 
pati, kurią jis dar vaikas skaitė; knyga, 
kuri per tą laiką nė kiek nepasikeitė, o iš 
Poviliuko išaugo jau puikus jaunikaitis 
Paulius.

Paskui jis meta savo prisiminimus, nes 
jį nukrečia šaltis. Atvėso jau namai. Eina, 
ima paltą, siaučiasi pečius ir vėl sėda, 
ima knygą ir šypsodamasis skaito... Skai
to gerą valandėlę, kol vėl sustingsta ir 
ketina stoti. Bet neatsistoja, nes išgirsta 
tyliai kieme kažką girgžtelėjus... Tokia 
tyla, kad nuo klusios ausies nieko nenu
slėpsi! Kas čia dabar? Jis krūpteli, dirs
telėjęs į langą. Jam pasirodė, kad kaž
kas, ką girdėjo kieme vaikščiojantį, pa
žiūrėjo pro langą... Rodos, pamatė, kaip 
langu šešėlis nuslydo... Kas gi dabar čia 
būtų atėjęs? Nejaugi Kazimieras? Ne, 
jis sakė.eisiąs į bažnyčią... Iš tikrųjų, kas 
čia dabar?

Deda knygą ir atsistoja. Ir pabūgsta, 
kad gali įsikraustyti koks nors neprašy
tas svečias. Nenuostabu, neramūs laikai.. 
Visoki pasaulio perėjūnai... Ir staiga kone 
pašoksta atsiminęs, kad, išėjus tėvams, 
neužrakino durų... Biaurus reikalas... Ir 
kada ketina eiti užrakinti, durysi pasi
girsta nedrąsus beldimas, tylus, vos girdi
mas, lyg kuklios dūšelės pasibeldimas į 
dangaus vartus.

Iš tikrųjų, kas čia dabar?!
Ką daryti?... *
Ir nejučiom pro lūpas išsprūsta:
— Prašau!
Pasako ir sudreba. Bet kai durys ne- 

sidaro, jis meta baimę ir dar kartą su
šunka :

—• Prašau —
Durų rankena girgžteli, gailiai, lyg 

įskaudinta, durys iš lėto veriasi, o už jų 
tamsa, ir nieko nematyti.

— Kas ten? — klausia Paulius ir nuo 
lempos nutraukia popierinį gaubtą. Mirk
sinti švieselė stengiasi nušviesti visą kam
barį, bet neįstengia, ir sienos tik papilkė
ja, o už durų atrodo dar tamsiau.

— Galiu įeiti? — pasigirsta duslus, 
svetimas balsas, liūdnas, primenąs dūs
tantį pamokslininką prie tik ką supilto 
kapo.

— Prašau, — atsako Paulius.
Ir kambaryje stovi nepažįstamasis. 

Šitoje silpnoje šviesoje jis labai panašus 
į šešėlį... Plaukai drimba iš po jo suglam
žytos šiotės... Paltas, tur būt, jam per 
mažas, užtat pečiai atplyšę. Jo veidas 
liesas ir pilkas, iš po stačios kaktos pro 
plačius antakius žvilgsi dvi didelės žals
vos akys. Jis visas jau kumptelėjęs ir 
atrodo esąs jau nelabai jaunas.

— Labas vakaras! — jis sako.
— Labas. Kuo galiu Tamstai padėti?

— padrąsėja Paulius, pamatęs vargingą 
žmogų.

— Padėti?... — ir nesmagi šypsena iš
kraipo nepažįstamojo veidą. — Man pa
dėti? Duokit ką nors man užkąsti, ir 
paskui aš išeisiu.

— Prašau, sėskite prie stalo, •— ranka 
mostelėjęs į stalą, švelniai paprašo Pau
lius, nes kažin kodėl jis šitam keistam 
svečiui pajunta gailestį. — Sėskite ir val
gykite !

Nepažįstamasis dar akimirką delsia, 
bet paskui atsegioja paltą ir sunkiu žings
niu prieina prie stalo. Ir prie stalo jis 
dar sudelsia. Bet paskui skubiai sėda ir 
godžiai ima valgyti...

Paulius, lyg įbestas, stovi gale stalo 
ir žiūri į kone ryjantį nepažįstamąjį. Ma
tyt, žmogus labai išalkęs; jo žandikauliai 
dirba kaip mašina. Ir keletą minučių jis 
taip išstovi, kol sukruta ir išdrįsta:

— Jūs, tur būt, iš tolo keliaujate, kad 
tokią vėlybą Kūčių naktį...?

— Taip, iš tolo... — nė nepakėlęs gal
vos pasako alkanasis svečias. — Ir sku
bu. ..

Ir vėl Paulius žiūri į nepažįstamąjį, 
galvoja, kas jis galėtų būti, ir nejuda, 
lyg būtų sustingęs, išvydęs kapinyno vai
duoklį. O nepažįstamasis taip atkakliai 
valgo, tartum ketintų geram pusmečiui 
prisivalgyti. Tik po geros valandėlės 
alkanasis numalšina savo nežmonišką alkį 
ir pakelia galvą pasižiūrėti į jaunąjį ge
radarį.

— Dėkui! — paskui pasako kažkaip 
kietai, pro dantis. — Ar galėčiau papra
šyti žiupsnelį tabako?..,

— Prašau... Palaukite, tuoj atnešiu.
— Ir Paulius išbėga į gretimą kambarį 
paimti supiaustyto tėvo tabako.

Nepažįstamasis tuo tarpu atsistoja, ir 
lėtą žvilgsnį ima vedžioti po kambarį. Už 
lango žvilgsnis užkliūva. Jis sujuda ir 
eina pažiūrėti pro jį į lauką.
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Tolimos Palestinos žemėje, virš lauki
niuose tyruose parymusio Betlejaus mies
telio, vieną gūdžią naktį tamsioje aukš
tybių mėlynėje staiga suspindo didelė 
šviesi žvaigždė.

Ir kas čia nuostabaus?
Prasivėrė dangus ir nepaprastoje švie

soje daugybė giedančių angelų pranešė 
pasauliui, kad apleisto gyvulių tvartelio 
prakartėlėje gimė Kūdikėlis — gimė žmo
nijos lauktas Džiaugsmas ir Šviesa!

Senai, labai senai tas buvo. Nuo tos 
nematytu nuostabumu paslaptingos nak
ties jau praėjo tūkstantis devyni šimtai 
trisdešimts devyni metai...

Krikščioniškas pasaulis, pagerbdamas 
mažytį Betlejaus Kūdikėlį — didįjį Mo
kytoją, nustebinusį žmoniją savo nepa
prastu mokslu, didžiais stebuklais ir pa
traukusį paskui save milijonus širdžių, o 
už tai fanatiškų žydų dvasininkų kankin
tą ir... ant kryžiaus, kaip žiauriausi nu
sikaltėlį, nukryžiuotą, švenčia Kalėdų 
šventę.

Kasmet, iš pilko dangaus krintant 
lengvutėm pūkinėm snaigėm, nakties tylą 
suardo džiaugsmingas varpų skambesys 
ir, ne vien mūsų gražioje tėvynėje, bet ir 
visame pasaulyje, pasikartoja didelė, kaž
kaip paslaptinga ir su ilgesiu visų laukia
ma misterija — Kalėdos.

Kalėdos labai sena, viena iškilmingiau
siu, krikščionių švenčių šventė.

Įvairūs bažnyčių archyvuose seni, 
amžių dulkių graužti, dokumentai rodo, 
kad Kalėdų šventė pradėta krikščionių 
švęsti jau II amžiuje po Kristaus gi
mimo.

Pirmaisiais šios šventės šventimo am
žiais, Kristaus gimimui atminti, susirink
davo žmonės į bažnyčią, ten karštai mels
davosi, giedodavo šventas giesmes. Kuni
gas suteikdavo tikintiesiems laiminimus ir 
tuo apeigos pasibaigdavo.

Viduramžiais kai kuriuose kraštuose 
per Kalėdų šventes atlikdavo tam tikras 
pamaldas, labai panašias į šių dienų tea
tro vaidinimą. Jose dalyvaudavo daugy
bė veikiančių asmenų: Erodas, romėmj 
kariai, žydai, stabmeldžiai, piemenys ir 
t. t. Be to, ruošdavo procesijas, daug 
melsdavosi ir džiaugėsi Mesijaus atėjimu.

Senų senovėje, kaip matome, Kalėdų 
šventė buvo gan paprasta ir kukli. Ta
čiau laikui bėgant jos reikšmė augo ir 
pagaliau šiandieną virto viena iš didžiau
sių ir iškilmingiausių ne vien bažnytinių, 
bet ir liaudies švenčių.

Krikščioniškas pasaulis Kalėdas šven
čia pagal savo tautų papročius, savišką 
švenčių praleidimo būdą.

Prieškarinėje Rusijoje buvo „madoje” 
Kalėdų metu pas pažįstamus ir kaimynus 
eiti su tam tikrom kalendom — sveikini
mais ir dainom. Už tokius pasveikinimus 
kalėdininkus reikėdavę vaišinti. Dabar 
panašus paprotys, labai prigijęs vaikų 
tarpe, sutinkamas Anglijoje.

Olandijoje vyrauja tradicinis paprotys 
Kalėdų proga namiškiams, giminėms, pa
žįstamiems ką nors dovanoti. Bet... vi
sos dovanos įteikiamos tik šiene. Dova
nos davėjas stengiasi nežymiai pakišti šie-

IR VĖL ATĖJO 
LAUKIAMOS

KALĖDOS
no glėbelį, kad apdovanojamasis net ne iš 
karto susivoktų nuo ko yra dovana. Ten
ka atsargiai perkratant peržiūrėti visas 
šienas, kol randi, dažniausia, kokį smulkų 
daikčiuką — žiedelį, špilkutę, apyrankėlę, 
o kartais net paprastą plieno... adatą.

Norvegijoje, Švedijoje, o taip pat ir 
kituose šiaurinės Europos kraštuose, su
tinkamas gražus Kalėdų švenčių papro
tys —■ pavaišinti paukštelius. Ant namo 
stogo pritvirtinamas nekultų javų didžiu
lis pėdas. Prie kieno pėdo daugiausia 
susirenka plunksnuotų draugų, sakoma, 
kad tas ištisus metus — iki kitų Kalėdų, 
bus laimingiausias pasaulyje žmogus.

Italijoje, dalinai ir Ispanijoje, Kalėdos 
džiugi gatvės šventė. Šventadieniškai pa
sipuošusios žmonių minių minios šoka, 
dainuoja, triukšmingai sveikina vieni ki
tus, džiaugiasi Kristaus gimimo proga.

Beveik visuose kraštuose prigijęs pa
protys, Kalėdų šventėse apdovanoti ma
žus vaikus. Dovanos visada duodamos 
vogčiomis, daugiausia naktį. Kai Kalėdų 
rytą vaikai nubunda ir randa prie savo 
lovytės įvairių daiktelių, sakoma, kad už 
gerą elgesį ir paklusnumą tas dovanas 
jiems atnešęs Kalėdų Senelis.

Vienas iš daugiausia visuose kraštuose 
paplitusių Kalėdų papročių — eglutė.

Iš kur tas paprotys atsirado — sunku 
pasakyti. Apie Kalėdų eglutę žinių už
tikta jau iš 1605 metų. To laiko Elzaso 
apylinkės Štrazburgo vyskupas, kuriam, 
matyt, nelabai patiko tas paprotys, savo 
atsiminimuose taip rašo: „Tarp kitų niek
niekių, kuriais švenčia senąsias Kalėdas, 
šalia Dievo žodžio, žmonės turi paprotį, 
kuris greičiausia užsilikęs iš senovės stab- 
meldžiu apeigų, savo namų kambario vi
duryje pasistatyti eglutę, apkabinėtą lė
liukėmis, barzdotais seneliais ir įvairiais 
valgomais skanėstais. Po švenčių tuos 
daiktus nupurto, nuima, o vaikai džiaugs
mingai valgomuosius suvalgo”.

Pirmą kartą Prancūzijoje Kalėdų eg
lutė buvo pastatyta 1840 m. Ją, per vie
nas didžiules Kalėdų švenčių proga su
ruoštas iškilmes, savo gražioje pilyje pa
statė Orleano hercogienė.

Anglijon tą paprotį nugabeno Saksu 
Koburgo princas Albertas, vedęs Angli
jos karalienę Viktoriją.

Ištobulinus susisiekimą vandenynu ir 
jūromis, karo ir prekybos laivij jūrinin
kai Kalėdų eglutės paprotį nuvežė Į 
Australiją, Kiniją, Japoniją, Afriką, Ame
riką. Ir šiandieną, Kalėdų šventėse, įvai
riom šviesom žibančią eglutę rasim toli
miausiuose pasaulio kampeliuose krikš
čioniškų tautų namuose.

Nors Kalėdų eglutės ruošimas atrodo 
toks nekaltas, gražus, savotiškai prime
nąs -džiugias Kalėdas, bet... pagalvokim, 
kiek tam papročiui tik per vienus metus 
visame pasaulyje išnaikinama eglučių? 
Milijonus! Apskaičiavus jų vertę, gau
sime milijardus litų miškams padaryti! 
nuostolių. O kur įvairūs papuošalai, žva
kutės ir kitos su tuo susijusios išlaidos?...

Paskutiniais metais, kada beveik vi
same pasaulyje pablogėjo ekonominė pa
dėtis ir kiekvienas centas yra itin bran
gus, daugelyje kraštų nuo Kalėdų eglutės 
papročio atsisakoma arba jis labai su
prastinamas. Reikia pažymėti, kad šiais 
metais ir pas mus Lietuvoje miškų nai
kinimas Kalėdų eglutėms yra uždraustas, 
o tam reikalui leidžiama naudotis tik eglių 
šakomis.

Gražiausiai iš visit tautų, tikrai savitai 
Kalėdos švenčiamos Lietuvoj mūsų kai
mo liaudyje.

Lietuviai, iš senų senovės, Kalėdas — 
tą didį visą pasaulį sukrėtusį įvykį ■— 
Kristaus gimimą pradeda švęsti Kūčių 
vakaru. Iškilmingai vakarienei stalas 
apklojamas kvepiančiu pievų šienu, nes 
ir Kristus Betlejuj gimė ant šieno, paskui 
uždengus baltą staltiesę dedama įvairūs 
valgiai. Kiekviena gera šeimininkė, pa
prastai, stengiasi Kūčioms paruošti dvyli
ka ir daugiau patiekalų.

Jei Kūčių dieną sninga, senų žmonių 
sakoma, vasarą bitės gerai sines, o jei 
vakare danguje daug žvaigždžių — per 
metus bus dėslios vištos ir baravykai ge
rai šiluose digs.

Suspindus vakarinei žvaigždei, visa 
šeima susirenka į gryčią ir sėda už pa
ruošto stalo. Šeimos galvoms — tėvui ir 
motinai tenka garbingiausios vietos, šalia 
sėda vaikai, o toliau samdiniai. Sukalbė
jus maldą, seniausias šeimoje asmuo lau
žia „Dievo pyragą” ir visiems po gabalėlį 
dalindamas linki laimės ir ilgo amžiaus.

Kūčių vakarienę valgant negalima dai
rytis, nes kas pamatys savo šešėlį, tas 
gali mirti. Pasakojama, kad kartą susi
kūprinusi senutė bevalgydama atsigrįžo 
ir pamatė be galvos savo šešėlį, tada taip 
nusigando, kad kitą dieną mirė.

Pavalgius traukiama iš po staltiesės 
šiengaliai ir kas ilgesnį ištraukia, tas dau
giau meti} gyvens. Seneliai pradeda pa
sakoti apie įvairias Kūčių nakties nepa- 
prastybes. Mat, tą paslaptingą naktį gy
vuliai prabilstą žmogaus balsu, visų šu
linių vanduo virstąs skaniausiu vynu ir 
t. t. O mergaitės, išsmukusios pro duris 
laukan, klausosi iš kurios pusės šunes 
loja, nes iš tos šalelės piršliai atvyks...

Pirmos dienos ankstų rytą, pačioje 
prieblandoje, visi laukai suskamba va
žiuojančiais ir einančiais į Piemenėlių mi
šias. Mūsų bažnytkaimių bažnyčios bū
na gražiai papuoštos. Žmonės susikaupę 
meldžiasi. Po pamaldų visi galvotrūk
čiais skuba namo, nes kas veikiau juos 
pasieks, tas vasarą greičiau nuo laukų 
javus nuvalys ir kitus darbus pirmiau 
atliks. Augis Stankevičius.
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Tos mintys privertė mane parašyt, 
šitą apysaką, tiesa, ne mano paties’ bet 
gyvenimo sukurtą. Bet tai bus, drąsiai 
tvirtinu, mano kūrybai naujos gairės...

Kitą dieną, po pietų, aš vėl sėdėjau 
su dienoraščiais rankose... Aš pamėginau 
juos atpasakoti, bet nieko neišėjo... Tada 
kreipiausi į daktarą: ar jis neleistų ką- 
ne-ką mano apysakai tiesiog nurašyti... 
Daktaras sutiko, ir aš maloniems skaity
tojams nurašau tas vietas, kurios, mano 
nuomone, tinka mano „Keliui Į gyveni
mą”... —

19.... gegužės mėn. iJj d.
Nuo šios dienos pradedu rašyti savo 

dienoraštį. Andrius paragino, o aš jo 
klausau, nes žinau, kad jis man tik gero 
nori.

Andrius ruošiasi baigiamiesiems egza
minams, tad aš turiu daug laiko. Šian
dien aš pasiėmiau Tveno „Fino nuoty
kius” ir išėjau pasivaikščioti... Nuklydau 
užmiestin, į laukus... Negalėjau skaityti, 
nes nuo pavasariško žalumo akys paža
liavo... Išsitiesiau į jauną žolę, įkniaubiau 
veidą ir, rodos, pajutau, kaip iš žemės 
kalasi stiebelis, daigas, kaip auga... O 
koks gardus pavasarinės žemės skonis?' 
Aš visą dieną būčiau galėjęs pragulėti 
bet reikėjo eiti...

Po pietų buvau skautų sueigoje. Man 
labai patinka mūsų vadas. Jis aštunto
kas gimnazistas, aukštas ir turi tokius pat 
šviesius plaukus, kokitis aš turiu. Jis gra
žiai dainuoja ir moka žaisti. Aš tik tre
čias kartas sueigoje, nes tik prieš dvi sa
vaites Andrius liepė man įsirašyti. Pats 
Andrius man išaiškino, kas yra skautai, 
ko jie siekia, ir man patiko.

Vakare baigiau skaityti „Fino nuoty
kius” ir gavau „Oliverą Tvistą”. Andrius, 
duodamas knygą, pasakė:

— Jei taip uoliai ir toliau skaitysi, 
greitai tau pritruks spausdintų knygų!

O aš labai labai mėgstu skaityti.
19.... gegužės mėn. 19 d.
Šiandien nieko ypatingo, bet kad pa

ėmiau dienoraštį, tai rašysiu. Parašysiu 
savo gyvenimą nuo to laiko, kai Andrius 
ėmė manimi rūpintis...

Andrius buvo turtingų tėvų sūnus; jo 
tėvas buvo žymus advokatas, o motina 
artistė. Bet Andrius buvo vienas, nes tė
vas ir mama tarp savęs nesutiko, ir daž
nai namuose kildavo barniai. Tėvas per 
dienas buvo užsivertęs bylomis, o moti
na — drama; taip, kad Andrius tėvų lyg 
neturėjo. Jis toks augo jau paskutinėse 
gimnazijos klasėse, toks buvo ir dabar, 
studijuodamas. Draugų jis neturėjo. Bu
vo keistas užsidarėlis, galvotojas. Prie 
nieko nepritapo. Atsimenu, jis nuolatos 
sakydavo:

„Jeigu mano tėvų gyvenimas yra ne
susipratimas, tai kodėl ir mano toksai 
turi būti?’*

Jis sau neatsakydavo, o aš nežinojau.
Kada universitete įstojo skautų kor- 

poracijon, jis truputį pasikeitė. Atrodė,

Viktoras Miliūnas

JKEH.IIAS
5 ©WENI1MA
(Skiriu broliui

psktn. Ant. Seliokui)
(Pradžia 22 nr.).

kad jis rado draugų, bet tai buvo tik lai
kinas pasikeitimas... Greitai vėlei grįžo Į 
senuosius savo galvojimus ir vienišus pa
sivaikščiojimus.

Paskui jis mane išgelbėjo, ir aš pasi
dariau jo draugas. Aš pas jį praleisda
vau visą laiką. Jis ėmė mane mokyti 
skaityti ir rašyti. Kad norėjau mokytis, 
jam lengvai sekėsi. Dažnai po tokios pa
mokos jis man suduodavo ranka per pet< 
ir šypsodamasis sakydavo:

— Jeigu ir toliau taip mokysies, būsi 
didelis žmogus!

Žodžiu, aš patapau jo jaunesnysis 
brolis.

Andriaus tėvai nieko nesakydavo, ir 
aš net kartais miegodavau Andriaus so
foje. Jei jis išeidavo į paskaitas, likdavau 
vienas jo kambaryje ir skaitydavau.

Paskui atsitiko kažkas baisaus: An
driaus tėvai ėmė ir išsiskyrė. Andrius pa
liko su tėvu...

Namuose dabar buvo neapsakomai 
tuščia, ir mudu sėdėdavom salone, ir aš 
garsiai skaitydavau.

Po poros mėnesių mirė ir mano ma
inytė. Nors paskutiniu laiku ji neskalbė 
ir nesiuvo, nes Andrius mus ėmė šelpti, 
tačiau ilgi vargo metai ją jau buvo nu
kankinę. »

Mirus mano mamai, persikėliau gy
venti pas Andrių. Andriaus tėvas suti
ko, ir nuo tos akimirkos mudu su An
drium niekad nesiskyrėme.

Po metų aš jau visai laisvai skaičiau 
ir rašiau. Andrius tvirtino, kad per me
tus tiek nudirbau, kiek kitas per ketve
rius mokykloje nenudirba.

Trečiųjų metų rudenį įstojau į gimna
ziją, kurioje dabar ir esu... Mokytis vyks
ta, ir šiandien ant sąsiuvinio rašausi tre
čiąją klasę.

O Andrius jau universitetą išklausė ir 
greitai baigs.

19.... gegužės mėn. 22 d.
Šiandien Andrius baigė universitetą. 

Aš jam padovanojau atminimui mm to pa
ties rankomis padarytą medžio drožinį 
fotografijai įstatyti.

Po pietų su juo išėjom pasivaikščioti. 
Dangus buvo linksmas, lyg besidžiaugiąs 
Andriaus laime. Išėjome toli už miesto.

Susėdom kažkur pakelėj ant griovio 
kranto, ir Andrius manęs paklausė:

— Tu labai džiaugiesi, kad aš bai
giau?

— Labai, labai, labai...

O jis teatsakė: .
— Rodos, kad ir aš! Nes nuo šian

dien esu laisvas žmogus...
19.... birželio mėn. 2 d.
Andrius gavo tarnybą Užsienio rei

kalų ministerijoje. Grįžęs man pasakė:
— Petrai, ryt kelsimės Į naują butą. 

Pradėsime kitą gyvenimą.
— Kodėl? — nustebau.
— įgriso jau man šitie namai.

19.. . rugsėjo mėn. 12 d.
Šiandien, Andriui leidus, pas mane 

Įvyko mano skilties sueiga. Pradedame 
darbą. Visas mūsų devynetas kone pri
siekėm laimėti skilčių pavyzdingumo var
žybas.

Paskui atėjo Andrius. Aš paprašiau, 
ir jis mums papasakojo, kaip dar jis bu
vo skautas. Baigę sueigą išėjome į ąžuo
lyną pažaisti. Grįžau vėlai vakare.

Dabar sėdžiu ir rašau. Andriaus nėra 
namie. Girdžiu, kaip už lango rėkia gat
vė... Gal vertėtų išeiti ir pasivaikščioti... 
Bet ne, geriau paskaitysiu istoriją ir 
lauksiu Andriaus.

Jau dešimta... Andrius dar negrįžo... 
Eisiu miegoti...

19.. .. spalio mėn. 24 d.
Mano skiltis laimėjo pirmąją vietą. 

Valio! Laimėjimo proga Andrius pasiūlė 
pas save surengti savo skilčiai arbatėlę. 
Valio Andrius! Būtinai surengsiu, būti
nai...

Tiesa, šiandien ant Andriaus rašomojo 
stalo atsirado mano jam padovanotas fo
tografijai įstatyti medžio rėmelis su ma
no atvaizdu.

Vakare ilgai kalbėjome. Klausė, kuo 
norėčiau būti gyvenime.

— Daktaru! — atsakiau.
19.... lapkričio mėn. 12 d.
Štai jau savaitė, kai aš vienų vienas 

šituose kambariuose. Tik patarnaujanti 
šeimininkė kartais pasirodo.

Andrius išvažiavo mėnesiui į Prancū
ziją. Tarnybiniai reikalai...

Sėdžiu prie jo rašomojo stalo ir gal
voju, kur jis dabar. Kaip toli! Nežinau, 
ką daryčiau, jeigu netekčiau Andriaus. 
Jis man viskas... Ar ne jis mane ištraukė 
iš skurdo?., ar ne jis mane išmokė?., ar 
ne. jis mane lydi per mano jaunystę?.. Aš 
būsiu kada nors didelis žmogus, tada at
silyginsiu jam už jo gerą širdį...

Parašysiu jam laišką, nes turiu gra
žaus laiko.

19.... gruodžio mėn. 20 d.
Vakar Andrius grįžo. Neapsakomai 

džiaugiausi. Parvežė begalę lauktuvių ir 
vėl gerą nuotaiką į šiuos namus.

Visą popietę vaikščiojom dviese. Aš 
papasakojau, ką veikiau per tą laiką, pa
sakiau, kad parašiau eilėraštį, kurį per
skaičiau draugovės sueigoje ir kurį nune
šiau į „Skautų Aidą”... Viską papasako
jau... Paskui Andrius pasakojo... Buvo 
labai įdomu... (Pabaiga 519 psl.).
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MŪSŲ PAREIGA IR ŠVENTĖS.

Kas buvo Vilniuje ir kas arčiau turėjo 
progos susipažinti su Vilniaus lietuvių 
skautais, tas galėjo pastebėti, kad dides
nė jų dalis, o ypač naujai besisteigiančių 
skautų draugovių nariai, yra labai netur
tingi, jau nekalbant apie tai, kad tik ma
ža dalelė turi skaut. uniformas. Nematau 
reikalo čia nagrinėti neturto priežasčių, 
nes jos mums visiems yra gerai žinomos, 
o norėčiau tik dar kartų pabrėžti mūsų 
pareigą jiems padėti.

Švenčiame Kristaus gimimo šventę ir 
Naujuosius Metus. Mūsų veiduose spindi 
jaunatviškas džiaugsmas, tačiau jis ne
bus toks, kuriuo pasipuošia išlaisvinto 
Vilniaus krašto sūnūs ir dukros. Ilgus 
metus vergavę jie vėl laisvai, drauge su 
mumis, užtraukia linksmas Kalėdų gies
mes. Bet, yra ir tokių, kurių veidus vil
gys drauge ir džiaugsmo ir skurdo aša
ros, o lūpos prašo Aukščiausiojo pagal
bos ir stiprybės, kad Jis leistų prisikelti 
iš vargo ir skurdo.

šiomis dienomis, būdamas Vilniuje, 
turėjau progos pasimatyti su vienos nau
jai steigiamos dr-vės draugininku ir 
skautukais. Pasikalbėjęs su draugininku, 
patyriau, kad jo skautukai neturi nei 
tinkamų baltinių, nei kojinių, nei piršti
nių, nei tinkamo šilto drabužėlio. Neno
rėjau tikėti jo pasakytiems žodžiams, kad 
nemažas nuošimtis jaunesniųjų skautukų 
šiuo metu tebevaikšto veik visiškai be 
kojinių, bet — pažvelgęs į jaunučius ir 
besišypsančius veidukus, įsitikinau šių 
žodžių tikrumu. Pasirodo, kad, iš viso 
toje mokykloje, kur organizuojamas šis 
naujas skautų vienetas, daugelis mokinių 
yra tokioje pat padėtyje. O tokių ir pa

našių mokyklų, kur netrukus taip pat su
siorganizuos nauji skautų vienetai, Vil
niaus krašte yra keli šimtai.

Taigi, Kalėdų švenčių ir Naujų Metų 
proga kiekviena draugovė, be savo tradi
cinio šelpimo vietos neturtingų šeimų, te
paskiria keletą centų bei atliekamų dra
bužėlių ir Vilniaus kraštui.

Jei kiekvienas skautų brolijos viene
tas paaukotų bent po 10 Lt ir po vieną 
kitą kasdieniniam gyvenimui reikalingą 
reikmenę, tai jų jau susidarytų tūkstan
čiai, na ir, žinoma, bent pradžiai šiaip 
taip galėtume sušelpti Vilniaus krašto 
skautus.

Aukas Vilniaus skautams kiekvienas 
gali siųsti per Vilniaus skautams remti 
jondą, kuris veikia prie vyr. brolijos va- 
dijos. Šio fondo taisyklės, atitinkamas ap
linkraštis ir atsišaukimas yra atspausdinti 
Skautų Aido 22 ir 23 nr.

Baigdamas dar norėčiau pastebėti, kad 
tie, kurie turėjo progos užmegsti ryšius 
su Vilniaus skautais ir juos palaiko su
sirašinėdami, rašydami laiškus įdėtų paš
to ženklų atsakymui, nes šiuo metu Vil
niaus skautai yra užversti laiškais, o į 
juos atsakyti, kaip vienas vilnietis išsi
reiškė, reikia turėti visą pašto agentūrą.

V. V.
ANGLIJOS SKAUTAI ŪKININKAUJA.

Skautai, kurie priklauso priešorinės 
apsaugos būriui, pasižymi savo veikla. Jie 
išskirstyti po visas apskrities stovyklas. 
Berniukai parūpino vyrams butus pačių 
pastatytuose pastatuose. Aprūpino juos 
virtuvės indais ir įvairia manta.

Vienoje apskrityje, kurioje žmonės už
siima žemdirbyste, skautai kasa bulves, 
kurios priklauso vyrams, pašauktiems į 
karą. Jie taip pat parūpina tiems ūkiams 
pieno melžėjų ir pieno išvežiotųjų.

KĄ IR KIEK PAAUKOJO KAUNO 
SKAUTAI VILNIAUS KRAŠTO 

MOKSLEIVIAMS.
Skautų Aido 23 nr., aprašydami Kau

no skautų mokymo priemonių telkimą 
Vilniaus krašto moksleiviams, pažymėjo
me, kad galutinai suskirsčius ir įkainavus 
visas Kauno skautų paaukotas mokymo 
priemones pranešime, kokių ir kiek prie
monių sutelkta ir kiek jos kainuotų, jei 
priseitų pirkti.

Per visą spalių mėnesį Kauno skautai 
vyr. brolijos vadijos raštinėje sutelkė 
1.156 vadovėlius, 579 knygas, 564 sąsiu
vinius, 165 pieštukus, 110 plunksnų, 35 
plunksnakočius, 20 drožtukų, 14 dėžučių 
spalvotų pieštukų, 8 tūbeles „Pelikanol“ 
klijų, 6 teptukus, 5 metalines liniuotes, 5 
dėžutes sąvaržėlių, 5 trintukus, 3 pena
lus, 2 skriestuvu, 2 vandens dažų dėžu
tes, 1 peiliuką, 1 lumzdelį, 1 bonkutę ra
šalo ir 1 žaisliuką. Be to, Kauno skautai 
sutelkė ir 9.500 įvairių žurnalų, kuriuos 
atitinkamai suskirsčius, pasisekė sudaryti 
nemažą skaičių atskirų žurnalų kom
plektų.

Iš viso Kauno skautai Vilniaus krašto 
moksleiviams paaukojo 2.683 mokymo 
priemones ir 9.500 įvairiausių, daugiausiai 
jaunimui skirtų, žurnalų. Jei tai viską 
reikėtų nupirkti, tektų sumokėti 7.891 lt. 
ir 90 et. Tai, žinoma, didelė suma, ta
čiau Kaimo skautai, prieš pradėdami šį 
darbą, prisiminė mūsų tautoje mėgiamą 
posakį: — Dėk grūdą prie grūdo, pri
krausi aruodą, — ryžosi ir darbas, kaip 
matome, davė gražių rezultatų.

Sis kilnus ir gražus Kaimo skautų dar
belis tebūnie pavyzdžiu kitiems geriems 
ir dideliems skautų darbams.

Vienybėje — galybė.
A. Z.

JURBARKO SKAUTU AUKOS 
VILNIAUS KRAŠTO MOKSLEIVIAMS.

Jurbarko skautų vietininkijos I-os D. 
L. K. Kęstučio, II-os Tumo-Vaižganto 
draugovių ir atskiros „Gulbinų“ valties 
skautai, per skautų brolijos vyr. vadiją, 
Vilniaus krašto moksleiviams paaukojo 
206 vadovėlius, 78 knygas, 13 sąsiuvinių, 
5 plunksnakočius, 5 pieštukus ir 3 trintu
kus. Iš viso 310 mok. priemonių už 597 lt. 
ir 20 et.

(Kairėje) 
Skautas pasiun
tinys pavojaus 

metu.
(Dešinėje.) 

Švedijos skautai 
slėptuvių pa

siuntiniai.
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paskautininkė R. SkipitytėSkyrių tvarko —

Bukime stiprios ir narsios
Pagalvok apie visas savo pažįstamas 

— su kuo norėtumei būti patekusi į „bė
dą“? „Bėda“ vadinu labai nemalonią staig
meną, didelį pavojų, rizikingą įvykį arba 
narsumo bandymą.

Kas yra tas žmogus, su kuriuo norė
tumei būti tokiais momentais? Ar pa
rinktumei žmogų, turintį kelias ar visas 
žemiau minėtas ypatybes?

1. Susivaldymas. Tavo pažįstama turė
tų „nepamesti galvos“, būti rami ir šalta, 
aiškiai galvoti ir protingai spręsti.

2. Žinojimas. Tavo pažįstama turėtų 
turėti visokių naudingų žinių, kurios pra
verstų jai nelaimingame atsitikime.

3. Sumanumas. Ji turėtų žiūrėti į sun
kumus kaip į jėgos bandymus ir, ieško
dama geros išeities, įtempti savo protą, 
rankas ir jėgas.

4. Drąsa. Tavo pažįstama turėtų nie
kuomet nenusiminti ir nepasiduoti ir drą
siai elgtis, nors ir bijotų.

5. Humoras. Ji turėtų mokėti pajuo
kauti.

6. Jautrumas kitiems. Ji turėtų ne 
daugiau rūpintis savimi, kaip būtinai rei
kalinga.

Ar būsi pati kada nors tokiu žmogumi? 
Pasiryžk čia pat tapti tuo, kuo norėtumei 
būti. Budėk ir ruoškis.

Visų pirma, turime įsigyti žinių, antra, 
turime apgalvoti ir išbandyti, ar mokėtu
me teisingai elgtis nelaiminguose atsiti
kimuose.

Pažįstu skautę, kuri nuolat sprendžia 
išsigalvotus uždavinius, ką ji darytų to
kiu ar kitokiu atveju. Paskui ji klausia 
kitų arba pažiūri knygose, ar jos spren
dimas buvo protingas. Vieną dieną jai 
tikrai teko susidurti su didele nelaime, 
ir ji puikiai atliko savo dalį. Po to ji pa

sisakė viską lengvai padariusi, nes buvusi 
panašų įvykį iš anksto apgalvojusi.

Kine kilo gaisras. Šaukdama ir klyk
dama publika veržėsi prie išėjimų. Skau
tė, perlipusi per tuščius suolus — tai bu
vo dar tais laikais, kada kinuose grodavo 
orkestrai — atsisėdo prie fortepijono ir 
pradėjo skambinti tautos himną. Žmonės 
sustojo, ir tik tada teišgirdo kinemato
grafo vadovybės raminančius nurodymus. 
Niekas nesudegė, tenukentėjo tik tie, ku
riuos minia suspaudė.

Jaunesnioji skautė įsupo savo seserį, 
degančiais drabužiais bėgiojančią kamba
ryje, į staltiesę ir, apvertusi ją ant žemės, 
išgelbėjo jai gyvybę.

Dvylikos metų skautė išgelbėjo savo 
motinos gyvybę, sustabdžiusi arterinį 
kraujaplūdį iš peiliu įpiautos rankos.

Draugininkei prieš konkursą susirgus, 
skiltininkės perėmė jos pareigas, ir dr-vė 
laimėjo pirmąją vietą!

Dvylika vyr. skaučių, turėjusių pra
leisti naktį Šveicarijos kalnuose, visą lai
ką dainavo stovyklines daineles ir kas 
penkias minutes suduodavo viena kitai 
per petį, kad neužmigtų, nes užmigusios 
galėjo nukristi į bedugnę. Dienai išaušus, 
jos laimingai surado tikrąjį kelią.

Mažas berniukas įkrito į upę. Skautė, 
įkibusi kojomis į medžio šakas, atsigulė 
ant statoko kranto ir sučiupo vaiką ran
komis. Pagalbai atėjus, skautė beveik ne
beturėjo sąmonės. Jai atrodė, kad ji laikė 
sunkų dramblį savo rankose. Laimė, kad 
ji įkibo į jo megstuką tartum ne ranko
mis, o kažin kokiais kabliais.

Skautė, nelaimingo atsitikimo auka, 
ėmė sveikti. Kažkas paklausė: „Ar prašei 
Dievo, kad Jis tau grąžintų sveikatą?“ 
Skautė atsakė: „Ne, to neprašiau, bet pra-

Sese, SKAUTŲ AIDĄ 19^0 m.

— užsisakyk sau,
— 1 egz. užsakyk vilniečiams,
— surask vieną naują pre

numeratorių.

Tą padaryk tuojau, nes vėliau 
gali pritrūkti pirmųjų Sk. Aido 

numerių.

šiau, kad turėčiau jėgų viską pakęsti, ir 
tos jėgos iš kažkur atėjo. Be to, stengiausi 
galvoti apie tai, ką žmogus be kojų gali 
dirbti“.

Išsivaizduok, kad pabudusi naktį ras
tumei savo namus degančius? Jei tėve
lių nebūtų namie ir turėtumei gelbėti 
jaunesniuosius broliukus ir sesutes, ką 
darytumei? Ką darytumei per oro puo
limą? Kur ir kaip guldytume! mažą vai
ką, atiduotą tavo globai? Kuo jį maitin
tume!?

Būk sumani. Neturėdama to, kas iš 
tiesų būtų reikalinga, improvizuok ką 
nors. Nepasiduok. Ar moki signalizuoti? 
Morzės abėcėlė greitesnė už arklį ar auto
mobilį. Moki daryti dirbtiną kvėpavimą? 
Gydyti nudegimus? Ar turi pakankamai 
kantrybės mokytis to, kas tau sunkiausia? 
Kažin, ar neateis diena, kada to būsi la
biausiai reikalinga.

Lavinkis, nes žmogus be žinių ir ra
maus proto nenaudingas, trukdo. Kibk 
nuotykiui į plaukus ir nugalėk visus sun
kumus. Negaišk — ryt gali būti reikalin
ga. Ruošk savo skiltį būti naudingai. 
Atmink, juo didesnis uždavinys, juo di
desnis skautiškas bandymas. Būk stipri 
ir narsi! P. P.

Žvaigždės juokias
Juokias krykščia jaunos žvaigž- 
Mėnuo šaipos apvalus... [dės, 
Naktis pievose išsvaidė 
Melsvai balsganus rūkus.
Išsisklaido melsvos sroves, 
Vėl subėgs ir susisuks; 
Tamsiame dangaus aksome, 
Žvaigždės vėl juokais pratrūks...
Tegu juokias jaunos žvaigždės, 
Tegu blizga per naktis, 
Kol iš mėlyno aksomo 
Dangus žemei išbarstys.

O. Latvytė.
Skautės Tėvynės 

Tarnyboje.
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Skautės įstatai
VIII. SKAUTĖ LINKSMA, SUSIVALDO 

IR NENUSTOJA VILTIES.
Lijo, lijo ii* lijo!
Prieš išvykdamos į stovyklą, skautės, 

sesės draugininkės paragintos, paruošė 
lietingoms dienoms planus. Joms rūpėjo 
išlaikyti gerų stovyklautojų kvotimus! 
Todėl, pirmiesiems lašams krintant, vie
nos išbėgo palapinių virvių patikrinti, ki
tos sausų malkų parūpinti ir dar kitos 
stogus ant prausyklų užtraukti.

Buvo nesunku pakepti kumpio ir iš
virti arbatos, bet buvo daug sunkiau vis
ką apsaugoti nuo lietaus, kuris tuo metu 
jau pylė kaip iš kibiro. Popiet stovyk
lautojos ilsėjosi ir paskui žaidė paruoštus 
žaidimus ir ruošė laužo programą. Tuo
met vanduo jau upeliais bėgo į virtuvę, 
ir Stasė, netyčia prisilietusi prie virtuvės 
stogo, išpylė kelis litrus jame susirinkusio 
vandens už Aldutės apikaklės. Valė pa
slydo ir numetė padėklą su sviestainiais 
ant žemės ir reikėjo viską paruošti dar 
kartą. Bet skautės nepasidavė blogai nuo
taikai ir net praleido smagų vakarą skil
ties palapinėje. Draugininke jas pagyrė 
prie „žvakių laužo“, ir visos atsigulė i 
sausas lovas.

Bet Birutė negalėje užmigti. Ji ne
galėjo rasti savo megstuko, „vaidinusio“ 
pereitą vakarą, ir šalo. Jausdamasi vie
niša ir liūdna, ji klausėsi draugių ramaus 
alsavimo ir pavydėjo joms. Staiga vie
nas palapinės kampas įdubo, ir vanduo 
ėmė kažkur tyliai čiurlenti. Stasė, kuri, 
matyti, tyliai gulėjo nemiegodama, atsi
kėlė, paėmė lietaus apsiaustą ir plaktuką 
ir išėjo kuolą Įkalti. Birutė buvo miegūsta 
ir nieko nepasakė, bet patylomis ji gė
rėjosi savo drauge. Stasei vos atsigulus, 
Gražinai nusviro antklodė, ir geroji mer
gaitė vėl tyliai atsikėlė ir pataisė Graži
nos lovą.

Rytą pabudus vis dar lijo. Nebeužte
ko sausų malkų, bet nebeužteko ir kan
trybės. Atsigulusios pailsėti, skautės sten
gėsi viena kitai įgelti ir visiškai nebesu- 
sivaldė, kada Aldutė netyčia padėjo ne
švarų batą ant Birutės knygos, ir Monika 
numetė pakabintus drabužius.

Tada įėjo draugininke ir pasakė: — 
Prašysiu jus nutilti, kad galėtumėte pa
silsėti ir neįžeidinėtumėte viena kitą. 
Pavargęs žmogus visuomet jautresnis ir 
lengvai įžeidžia kitus. Turite balsus gra
žiai kalbėti ir dainuoti, c ne bartis. Tu
rite akis Dievo kūriniais grožėtis, o ne 
viena kitos ydoms ieškoti. Todėl uždary
kite burnas ir užmerkite akis ir pasilsė
kite. Gal, už valandėlės vėl įvertinsite 
šias Dievo dovanas.

— Yra blogesnių dalykų už lietų, — 
kalbėjo sesė draugininke toliau, — ir, iš
mokusios nugalėti mažesnius sunkumus, 
turėsite drąsos kovoti su didesniais ir dar 
padėti kitiems. Jau blaivosi ir tikiuosi, 
kad susirinksite prie laužo blaiviais, ra
miais veidais.

IX. SKAUTĖ TAUPI.

Birutė išmoko daug daiktų taupyti po 
tp, kaip ji įstojo į skautes. Tuomet jos 

draugovės buklas dar nebuvo įrengtas ir 
reikėjo įvairių baldų ir reikmenių.

Pirmiausia Birutė išmoko padirbti kė
dutes. Ji ir Aldutė supiaustė storoką me
di vienodais gabalais ir nudailino jų vir
šus. Tai buvo paprasčiausios „kėdės“. 
Sudėtingesnės buvo tos, padarytos iš rė
melių ir pintos sėdynės. Pynė jas iš jūros 
želių, rafijos ir vytelių, bet gražiausiai 
išėjo sėdynės iš špagato. Skautės pačios 
stengėsi sugalvoti įdomius raštus, ir Kazė 
net nudažė virvutes įvairiomis spalvomis 
— ji gyrėsi panaudojusi tiktai medžių 
žieves, lapus ir pan. priemones dažyti.

Paskui skautės siuvo pagalvėles: vie
nas kėdutėms, kitas ant grindų sėdėti. 
Seni maišai, kuriuos jos pirko turguje, ne 
kaip atrodė, bet išskalbus juos ir kryžiu
kais išsiuvus, jų išvaizda žymiai pasikeitė. 
Skautės prikišo juos senomis kojinėmis 
ir švariais skudurais, suplėšytais į mažus 
gabalėlius, ir viename kampe prisiuvo 
žiedelį, vartojamą užuolaidoms, kad galėtų 
nevartojamus pagalvius pakabinti.

Vaistinėlė, spintelė dr-vės reikmenėms, 
indauja ir lentyna knygoms buvo padary
tos iš senų dėžių, perdažytos ir taip dai
liai išklotos švariu popieriumi, kad niekas 
jų nebūtų pažinęs. Prieš Kalėdas Birutė 
išmoko dar vieno meno: atnaujinti, tvar
kyti ir perdirbinėti senus drabužius. Pa
žvelgusi į krūvą paaukotų drabužių, Bi
rutė nesitikėjo, kad iš jų galima būtų pa
daryti naudingų ir net gražių daiktų. 
Seni megstukai buvo išardyti, vilnos iš
plautos ir vėl padaryti mažesni megstukai, 
šalikai ir kepurės. Pasenusios mados dra
bužiai buvo persiūti vaikams, ir netiku
sios skrybėlės perdirbtos ir papuoštos 
kaspinais ir plunksnomis. Žodžiu, niekas 
nebūtų pažinęs savo senų daiktų.

Birutė ėmė visur rinkti senus daiktus, 
tikėdamasi padaryti iš jų naudingas buk- 
lui arba stovyklai reikmenes, ir jos pa
žįstami pravardžiejo ją „bandeliu“. Bet ji 
nepyko ir paaiškino savo tėvui, kuris pa
klausė: — Ai- toks taupumas nepadarys 
tavęs šykščios, smulkmeniškos? — kad 
taupoma todėl, kad norima pinigus pro
tingai leisti ir padėti jais kitiems žmo
nėms.

— Mes mokomės taip pat saugoti kitų 
žmonių turtą, — kalbėjo ji toliau, — ir 
padėti jiems taupyti — elektrą, malkas, 
maistą, pinigus, knygas ir t. t. Turėjome 
sueigą, kurioje aptarėme, kaip galima pi
giai, bet skaniai ir švariai gaminti valgius. 
Tu nė išsivaizduoti neišsivaizduoji, kokių 
skanių sugalvojome valgių!

— Lauksiu atostogų, kada tu šeimi
ninkausi, — pasakė tėvelis ir pabučiavo 
savo dukrelę. — Man patinka geros ir 
taupios šeimininkės. Mamytė tau geriau
sias pavyzdys.

X. SKAUTĖ BLAIVI, SKAISTI SAVO 
MINTYSE, ŽODŽIUOSE IR 

VEIKSMUOSE.

Jau prieš tai, kaip Birutė įstojo į skau
tes, ji žinojo iš savo motinos, ką reiškia 
būti skaisčiai mintyse, žodžiuose ir veiks
muose.

Kartą, bekalbant apie jaunesniąją se
serį, mamytė pasakė: — Dabar tu ne vie
na eisi į gimnaziją, bet ir tavo sesutė. 
Atmink, kad ji ims pavyzdį iš tavęs ir 
daugiausia nuo tavęs pareis, kokia ji iš
augs.

— Ji silpnesnė už tave, ir tu turėsi 
rūpintis, kad ji kuo daugiausia būtų lau
ke. Norėčiau, kad jūs abi suprastumėte, 
jog žmogaus kūnas yra daug stebuklin- 
gesnis už įmantriausiai žmonių rankų 
įrengtą mašiną, ir turi būti rūpestingai 
prižiūrimas. Tu valai, tepi ir šluostai sa
vo dviratį, kad jis gerai bėgtų ir jo dalys 
negestų: dar rūpestingiau turite prižiūrė
ti savo kūną, kad jis visas gerai funkcio
nuotų. Duokite jam gryno oro ir gero, 
gryno maisto, ir galvokite gražias mintis, 
siekite visa, kas kilnu, atmeskite, kas ne- 
kilnu ir įsitikinsite, kad tik tuomet žmo
gus tikrai laimingas. Saulės, oro, van
dens jūsų mašinai, gražių idealų jos sie
lai.

Vardinėms Birutė gavo gražų paveiks
lą iš savo motinos ir pakabino jį ties sa
vo lova. Paveikslas vaizdavo pušyną, 
vienoje pusėje tamsų ir niūrų, antroje — 
saulės apšviestą. Saulės apšviestoje pu
sėje kelios aukštos pušys stiepėsi į dan
gų, ir jų rausvi kamienai švietė, kaip kad 
būna anksti rytą ir vėlai vakare.

— Kaip aš mėgstu šiuos medžius, — 
pasakė Birutė. — Dėkoju tau už tavo 
dovaną.

— Ar pastebėjai, kad aukščiausias me
dis auga tamsiausiame kampelyje? — pa
klausė mamytė. — Jis sunkiai kovojo, kol 
peraugo savo brolius ir jo viršūnę pasiekė 
saulės spinduliai. Kiti medžiai, augą sau
lėje, gal būt, turi daugiau šakų, bet jų 
kamienai niekuomet nebus tokie naudin
gi. Pasidairiusi miške pastebėsi, kad ne 
visi medžiai pasiekia savo tikslą: ne vie
nas per anksti nusivilia, netenka drąsos 
ir pamažu žūsta.

— Bet ištesėdama tamsesnėse vietose, 
iš kurių sunkiau prasimušti, arba patekusi 
į tas vietas per kitus, ir pamiršusi stieb
tis, ieškoti saulės spindulhi — idealų, gali 
sustoti augusi ir sumenkusi žūti. Tave 
sulaikytų negražios kalbos apie tavo drau
gus, nesveikas savęs lepinimas, pagundos 
būti blogai, o ne gerai, kvailios, sentimen
talios knygos ir filmos, ir panašūs daly
kai. Meilė gražiausias dalykas pasaulyje, 
ir knygos ir paveikslai, vaizduoją tiktai 
pigią jos imitaciją, vietoje skaisčios, al
truistiškos draugystės, mums kenkia, že
mindami mūsų idealus.

— Galvok apie milžinus medžius, iš 
kurių kamienų statomi tiltai ir telegrafo 
stulpai, turį išlaikyti bet kokį orą. Kiek
vieną kartą, kai pasipriešinai pagundai ar 
pasakei malonius žodžius vietoje nema
lonių ir padarei naudingą darbą vietoje 
nenaudingo, tavo dvasia stiprėja, artėja 
prie Dievo ir tolinasi nuo visako, kas už
stoja tau šviesą ir dangų.

Taigi, Birutė pakabino paveikslą ties 
savo lova, kur saulė švietė į jį anksti ry
tą, kad jis būtų pirmas daiktas, kurį ji 
pabudusi pamatytų. Ir jai atrodė, kad iš 
jo ėjo kažkokia slėpininga jėga ir ramybė.
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Kur man dėti
tuos senus laikraščius?

Kol laikraštis „karštas”, visi pešasi 
dėl jo; „atvėsęs”, jis niekam neberūpi. 
Juk kas vakar buvo sensacija, šiandien 
jau paseno, su šių dienų tempu nesu
skumba eiti išvien nei laikraščiai, nei ra
dijas.

Kas daryti su senais laikraščiais? Ne
seniai skaitėme, kad galima juos įmerkti 
i vandenį, padaryti gniužulus, išdžiovinti 
ir vartoti kaip kurą. Tai vienas būdas 
jiems gerai sunaudoti.

Štai, dar keli:
— Kodėl šluostyti savo šlapią šunį 

rankšluosčiais, jei gali tai padaryti laik
raščiais? Jie gerai sugeria vandenį ir 
minkšti.

— Bet, gal, neturi nei sauso nei šlapio 
šuns, o sumirkusius batus. Tuojau pri- 
kimšk jų vidurius laikraščiais, kad jie 
„nepamestų figūros” ir greičiau išdžiūtų.

— Išskalbusi drabužį šlapią dieną, gali 
įsukti jį į laikraščius ir palikti 24 vai. 
Paskui įsuk į sausus laikraščius ir vėl pa
lik 24 vai. Tada glaistyk. Pasiklok kelis 
laikraščius, uždenk vieną prieš įsukdama.

— Taupyk rankšluosčius: plauk lan
gus ir veidrodžius šlapiu, trink sausu 
laikraščiu. Rezultatai bus puikūs!

O, kiek surinkome popierių.

— Laikraščiai ir virtuvėje labai nau
dingi: supiaustyk juos vienodais ketur
kampiais ir pakabink glėbį prie vandens 
krano. Prieš plaudama taukuotą lėkštę 
vandeniu, nušluostyk ją laikraščiu. Tą 
patį padaryk ir peiliams ir šakutėms. 
(Geriausia, žinoma, ypač šiais laikais, 
lėkštes švariai išvalgyti, bet vienur kitur 
esama žmonių, kurių akys daugiau nori, 
kaip kad jie gali valgyti, arba kurie ne
valgo taukų, kad „nenutuktų”. Skautė 
nepriklauso nei vienai, nei kitai žmonių 
grupių, tiesa? Vadinasi, šis patarimas jai 
tiktai pusiau taikomas).

— Jau žinome, kad laikraščiai po kili
mais šildo. padaro juos minkštesnius ir 
patvaresnius. Kandys nemėgsta spaus
dinto žodžio, todėl įpakuok savo vilnonius 
daiktus ir kailius (gal, būsimus?) į laik
raščius, geriausia į dar „neatvėsusius”, 
kad kvapas būtų aštresnis.

Vaikščiokime, kad butume sveikos
Vaikščiojimas dažnai vadinamas „ge

riausia mankšta pasaulyje”. Prie „vaikš
čiojančių” sportų, žinoma, priskiriami pa
našūs užsiėmimai, kaip, pvz., golfas, kopi
mas į kalnus ir šokiai. Medicina sako, 
kad vaikščiojimas pagyvina kraujo cir
kuliaciją, širdies veikimą ir virškinimą, 
naudingai veikia inkstus, jaknas, stiprina 
muskulus ir prikrauna kraują deguonies, 
ką matome iš paraudusių veidų.

Ar bereikia daugiau?
Vaikščiojimas yra letargijos priešas, 

bet — reikia mokėti vaikščioti. Daugelis 
vaikšto susilenkę, atleidę pilvo raumenis 
(įstaigų kėdžių paveldėjimas), sunkiai 
statydami visą koją, gadindami jos pakė
limą ir per daug išvargindami jos rau
menis. Moterys dažnai avi batais su aukš
tais kulnimis, todėl jų kūnas netenka tik
ros pusiausvyros ir virškinimo organai 
nedirba, kaip turėti} dirbti. Arba mes 
žengdamos ištiesiame kojas ir suduodamo 
baisius smūgius nugarkauliui ir šiaip eik- 
vodamos per daug energijos.

Tokios vaikščiotojos neužilgo „pa
vargsta” ir jų draugės sako, kad jos „ne
labai stiprios”, o tiesa yra, kad jos nemo
ka vaikščioti!

Reikia atminti, kad reikia ritmiškai 
vaikščioti, kuo mažiausiai eikvoti energi
jos ir pripildyti kūną deguonies, o ne be 
reikalo eikvoti gyvybės kraują.

Senas turistas mane mokė, kad leng
viau apeiti akmenį keliais žingsniais, negu 
žengti per jį. Be to, neišsimoka tokiems 
dalykams eikvoti energiją, nes smagiau 
būti energingai visą laiką.

Paprastose sąlygose prityręs vaikščio- 
tojas nepagreitina žingsnio, leisdamasis 
pakalnėn, bet šiek tiek pasilsi, atleisda
mas blauzdos muskulus. Tuo būdu jis, 
lipdamas į kalną, nėra iš anksto pavargęs 
ir gali žygiuoti vienodu tempu. Tai yra 
ritmas, kurį mes jau minėjome.

Ritmas yra taip pat ir kūno judesiai: 
vengiama daryti staigūs judesiai, daronų 
vienodi žingsniai, kuriuose kūnas ir ran
kos taip pat dalyvauja kaip ir kojos. Nu
simanoma, kaip kokioje vietoje statomos 
kojos.

Reikia pasisavinti tris paslaptis: 1) pu
siausvyrą, 2) ritmą ir 3) mokėjimą su
laikyti atliekamą energiją.

— Kelionėje taip pat maloniau tvar
kingai dėvėti. Todėl pasidaryk kabyklį 
naujajai suknelei iš laikraščių ir aplenk 
„dešrą” švariu popieriumi.

— Aš pati dar niekuomet neban
džiau užkurti ugnį, įsukusi malkas į laik
raščius, bet yra žmonių, išmėginusių ir šį 
triuką. Jie moka net ir apsieiti be mal
kų: susuka laikraščius (pradeda iš vieno 
kampo) ir padaro apskritus lankus. Sa
ko, laužas iš tokių ratų esąs labai efek
tingas! Tik reikią pakišti lengvai degan
čio, suplėšyto popieriaus.

— Gali palaikyti laužo ugnį ilgą laiką, 
uždėjus ant jos šlapių laikraščių gniužulų 
ir užbėrus ant jų pelenų. Apačioje ugnis, 
tau grįžus, teberusens.

Ar beklausi, kur dėti senus laikraščius?

Keturios tautos tobulos vaikščiotojos: 
tai šveicarų vadovai, mongolų medžioto
jai ar kaimiečiai, jų pusbroliai — lapių 
medžiotojai ar piemenys ir suomiai. Jų 
eisena nepatraukia, gal, net savotiška, 
bet šveicarų vadovas gali vaikščioti nuo 
vidurnakčio (kai sniegas sušalęs) iki kito 
vakaro ir dar turėti energijos atsargą. 
Mongolai gali nešti sunkias naštas ir ne
pavargti, suomis — vaikščiotojas iš pri
gimties, ir jokiu būdu negalėsi eiti drau
ge su lapių, bet turėsi ne kartą bėgti 
paskui jį, nors jo ūgis žemesnis už tavo.

Šiek tiek palenkta koja turi lengvai 
judėti, kaip laikrodžio švytuoklė. Šis pa
lenkimas sulaiko smūgius, kurie šiaip per
siduoti} nugarkauliui. Nors koja turi būti 
„laisva”, reikia ją valdyti, t. y., taisyklin
gai statyti, kad nenukentėtų pusiausvy
ra. Aišku, žmogus nekris, bet raumenys, 
kurie turėtų jam padėti žengti, bus be 
reikalo naudojami pusiausvyrai išlaikyti.

Kojos „kelti” nereikėtų: ji savaime 
keliama, nes kūnas šiek tiek linguoja ir 
klubų kaulai keliami. Kojos įvairiose 
vietovėse įvairiai statomos ant žemės, bet 
niekuomet nepervarginami jų pirštai. 
Kulnys laikomi kuo arčiausiai prie žemės 
ir nenuvarginami per daug, žengiant į 
kalną.

Svarbu taip pat, kad kojinės būtų ne
adytos, švarios. Joms persisunkus pra
kaitu, galima jas nusivilkti ir prikišti ba
tus perrinkta žole. Lapiai visuomet pri
kemša batus žole: ji vėsi vasarų, šilta žie
mą, nes kiekvienoje žolelėje yra oro, ir 
nepritrina pūslių.

Nepradėk kelionės greitu žingsniu, nes 
netrukus pavargsi ir galvosi vien tik apie 
savo kojas, nors aplinkui ir gėlės žydėtu 
ir paukščiai čiulbėtų.

Valgis ir gėrimas kelionėje taip pat 
svarbu. Venk sunkiai virškinamų valgių 
ir negerk per daug: juo daugiau gersi, 
juo daugiau norėsi gerti.

O dabar — laimingos kelionės! '
P. P.

Latvijos lietuvaičių skaučių stovykloje.
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Skautiškas žygis Vilniun
Gedimino kalne nuristi gedulo kaspinai nuo skautų vėliavų.

Xl±.8. nuo ankstyvaus ryto suplaukė 
gausūs skautų būriai Vilniun. Vieni iš 
vakarų — Kauno, kiti iš rytui Lietuvos.

Skambėjo linksmos dainos traukiny, 
dar linksmesni balsai suklego Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje. Iš ten, susitvarkę, 
skautai nužygiavo su vėliavomis į Aušros 
Vartus. Apie 700 skautų-Čių sudarė ilgą 
Įspūdingą eiseną.

Po pamaldų pamoksle gražiai nupa
sakota skautų įsikūrimas ir veikimas Vil
niuje.

Pasimeldę Aušros Vartų Šv. Panelei 
Marijai, nužygiavom į Gedimino kalną. 
Ten išsirikiavusius pilies bokšto papėdė
je pasveikino vyr. sktn. pulk. J. Baraus
kas.

Dar su gedulo kaspinais prie vėliavų 
skautai pagerbė žuvusius dėl Vilniaus ir 
sugiedojo giesmę „Marija, Marija”...

Visiems didžiuoju saliutu gerbiant, bu
vo nuristi vėliavų gedulo kaspinai. Tuos 
kaspinus skautai padės į savo muziejus, 
kad ateity jie bylotų apie skautijos pa
siryžimą Vilniui.

15 vai. skautai organizuotai dalyvavo 
vėliavos Gedimino kalne nuleidimo iškil
mėse.

Po to, būreliais pasklido po senąjį Vil
nių. Kiek čia matyta gražių ir istorinių 
pastatų!

17 vai. Vytauto Didžiojo gimnazijos 
salėje prasidėjo iškilminga sueiga. Joje 
dalyvavo per 700 skautų-čių ir jų rėmė
jų bei aukštųjų svečių.

Iškilmingos sueigos garbės svečiai.
Sueigą atidarė brolijos vadas.
Buvo perskaitytas L. S. S. Šefo spe

cialus sveikinimo laiškas vilniečiams. 
Skautai jį palydėjo šūkiu — „Gyvuok, 
mūsų Šefe, gyvuok!”

Pagerbti paaukštinti ir apdovanoti 
šventės dalyviai.

L,SS TARYBOS PIRMININKO 
SVEIKINIMAS.

Vilniaus skautams ir skautėms.
Širdingai sveikinu Jus, brangūs skau

tai ir skautės, švenčiančius savo šventę 
Laisvoje Lietuvos Sostinėje V ii n i u j e.

Jūsų darbas ir skautiškumas ligi šiol 
Jus įkvėpdavo didiems žygiams, tegu ir 
toliau Jūsų darbas, Jūsų pastangos, Jūsų 
gražūs norai bus tikrieji vadovai Jūsų 
gyvenime.

Dabar Jūs esate mūsų Sąjungos nariai 
ir Jūsų vienetai yra Lietuvos Skurdybės 
sudėtyje. Tolimesnį mūsų Sostinės ir jos 
srities skautų ir skaučių veikimą tvarkys 
vyriausios brolijos ir seserijos vadijos.

Būkit laimingi ir skautiškai nusiteikę 
bendrai kurkite gražią mūsų Tėvynės ir 
Sostinės ateitį.

Budėkit!
Vyr. sktn. dr. J. ALEKNA, 

Šefo Pavaduotojas, 
Tarybos Pirmininkas.

Paskaitytas L. S. S. Tarybos Pirmi
ninko vyr. sktn. dr. J. Aleknos sveiki
nimas.

Brolijos vadas visoms trims •— Gedi
mino, Vytauto ir Mindaugo dr-vėms įtei
kė po trispalvę vėliavą.

Vilniaus rinktinės vadas gen. Vitkaus
kas užrišo skautams kaklaryšius. Nuo to 
laiko vilniečiai tapo tikrais L. S. S. na
riais. Užrišęs kaklaryšius, gen. Vitkauskas 
pasveikino skautus. Savo kalboje jis pa
brėžė, kad kaip vyresn. kartos atstovui, 
ir jam prieš did. karą teko gyventi prie
spaudoje, užtat jis pilnai supratęs Vil
niaus skautų būklę okupacijoje. Tačiau 
dabar mūsų Tėvynė nežus, nes skautų 
jaunuoliška dvasia sukurs tą cementą, 
kuris visus sutvirtins į uolą, baigė gen. 
Vitkauskas. Dar kartą nuskambo galingi 
valiavimai mūsų kariuomenei bei jos va
dams ir Tautos himnas.

Rajono vadu pakviestas gen. št. pulk. 
Gustaitis ir skautų rėmėjų vadu pakvies
tas gen. št. pulk. Rėklaitis.

Žodžiu skautus sveikino Vilniaus ap
skrities viršininkas ats. pulk. Šlepetys ir 
skaučių seserijos vadijos atstovė sktn. 
Barmienė.

Sktn. Kviklys paskaitė sveikinimus 
raštu — Liet, kariuomenės savanorių kū
rėjų, Liet. Aido red. S. Aleksyno ir kt.

Be to, sveikino ir skautai, atvykę iš 
visos Lietuvos kampelių. O kiti įteikė ir 
dovanų.

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO AKTAI. 
nuorašas.

Nr. 12.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 

ir 89 str. str. ir Tarybos Pirmininko tarpininkavimu, 
už didelius nuopelnus Lietuvos skautijai amžinojoje 
Lietuvos Sostinėje, Vilniaus skautybės šventės pro
ga, Vilniaus skautų ir skaučių rėmėjus apdovanoju 
Svastikos ordinu:

1. Kun. Kristupą Čibirą, Ryto draugijos pir
mininką,

2. Konstantiną S t aš į, Laikinojo lietuvių ko
miteto pirmininką ir

3. Marceliną Šikšnį, Vytauto Didžiojo gim
nazijos direktorių.

Kaunas, 1939 metų gruodžio mėn. 8 d.
A. SMETONA, 

Respublikos Prezidentas, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

D r. J. ALEKNA, 
Tarybos Pirmininkas.

Nr. 13.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 

ir 89 str. str. ir Tarybos Pirmininko tarpininkavimu, 
už didelius nuopelnus Lietuvos skautijai amžinojoje 
Lietuvos Sostinėje, Vilniaus skautybės šventės pro
ga, skautininką Praną 2 i ž marą apdovanoju Le
lijos ordinu.

Kaunas, 1939 metų gruodžio mėn. 8 d.
A. SMETONA, 

Respublikos Prezidentas, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Dr. J. ALEKNA, 
Tarybos Pirmininkas. Skautų Aidų 1940 metams 

prenumeruojasi:
Vilniaus skautų tuntininkas padėkojo 

už sveikinimus ir dovanas.
Sueiga baigta tautinės stovyklos dai

na „Atgimė tėvynė”.
Buvo dar improvizuotas laužas, kurį 

pravedė sktn. A. Zauka. Programoje da
lyvavo Vilniaus skautai, stud, skautės iš 
Kauno ir 1-jo p. pulko dūdų orkestras.

Pabaigoje dar p. V. Miežlaiškis paro
dė spalvotą filmą iš kariuomenės žygio 
į Vilnių. Germantas.

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

PREMIJOS:

Vilniaus gedulo kaspinų daugiau nebebus!

Sąlygas žiūr. Sk. Aido 450, 475 
ir 482 psl.

Tokia proga — padaryti gerą skau- 
tybei ir šį tą uždirbti sau ir savo vie
netui — reta!

• DVIRATIS • ŠAUTUVAS IR ŠOVINIAI • VYR. KOSTIUMUI 
MEDŽIAGA • LAIKRODIS • PINIGINES DOVANOS (Lt 60 + 
Lt 40 + Lt 30 + Lt 20) • DAUG KNYGŲ • PLUNKSNAKOČIAI 
• SKUDUČIAI e ir t. t.

Laisvojo Vilniaus skautės, skautai, vadai ir
svečiai džiaugsmingoje Vilniaus skautijos šventėje.
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Pasikalbėjimas su stropiausiu skautininku — jubilijatu
— Žinai, brolyti, — sako anądien man 

dr-vės adjutantas, — kodėl tu nieko apie 
Kėdainių tuntą Skautų Aide neišklostai?

— Krizė. Nejaugi iš žemės kasi. — 
Teisinausi, kaip ir kiekvienas korespon
dentas, kurio darbas nepatenka i laimin
gųjų tarpą.

— Kam kasti, kad ir paviršiuje gali
ma pluoštus surasti, — dėsto adjutantas.

— Įdomu, — sakau, — kur tą šaltini 
pats užtikai.

— Vakar bevartydamas bylas netyčia 
užkliuvau už tunto įsakymų nuorašų, ■— 
visai nekreipdamas dėmesio į mano juo
kingas pastabas, pradėjo adjutantas, — 
žinai ką sužinojau, kad mūsų tuntininkas 
po įsakymais turi garbės jau net dešimt 
met ii pasirašinėti.

Išgirdęs žodį „įsakymas”, buvau be
pradedąs drebėti, maniau, ir vėl pradės 
įsakinėti, bet sužinojęs, kad brolis adju
tantas tik pasakė, o ne įsakė, sustabdžiau 
drebančias kulšis ir, kiek kojos neša, nu- 
dūmiau pas tuntininką.

Tuntininką radau paišybos klasėje, 
apsikrovusį darbais nuo kojų iki ausų: čia 
buvo aibės raštų ir visokių dokumentų. 
Sktn. Vaškevičius, lyg į juos „įsimylėjęs”, 
niekur neatitraukė akių.

— Broli tuntininke, ar negalėčiau su
trukdyti? — praradęs pirmykščię drąsą, 
tariau.

Tuntininkas atsisuko į mane ir tik da
bar pamačiau, kad aš nebeturiu ką sa

Mūsų vienetai, narių skaičius ir vadai
Sk. Aido 21 nr. pradėjome spausdinti 

pr. m. XI.5 įvykdytos visų, skautų bro
lijai priklausančių, vienetų registracijos 
(ją atliko tuntiiiinkai ir vietininkai) da
vinius, registracijos lapų gavimo tvarka.

Sk. A. 21 nr. jau paskelbėme Kybartų, 
Joniškio ir Jurbarko skautų vietininkijų 
registr. davinius; Sk. A. 22 nr. — Mari
jampolės, Kėdainių, Rokiškio sk. tuntų ir 
Kretingos sk. viet-jos davinius ir Sk. A. 
23 nr. — Biržų, Kauno Tvirtovės, Kauno 
jūrų sk., Kauno Šančių sk. tuntų ir 
Švėkšnos, Skuodo sk. viet-jų registr. da
vinius.

ŠAKIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Tuntininkas — psktn. pik. Itn. Bronius 

Pečiulis.
1. Šakių Dr. V. Kudirkos sk. dr-vė; 

31; sk. vyt. Balys Laukaitis.
2. Šakių sk. ir jaun. sk. dr-vė; 7 sk. 

ir 21 jn. sk.; psktn. Peliksas Pranaitis.
3. Šakių sk. vyčių Pr. Vaičaičio bū

relis; 12; psktn. Vincas Liulevičius.
4. Jankų kun. Margio sk. ir jaun. sk. 

dr-vė; 38 sk. ir 12 jaun. sk.; sk. vyt. Pet
ras Simanavičius.

5. K. Naumiesčio sk. ir jaun. sk. dr- 
vė; 8 sk. ir 12 jaun. sk.; šk. vyt. Arturas 
Gelmboldas.

6. Plokščių sk. ir jaun. sk. dr-vė; 10 sk. 
ir 8 jn. sk.; sk. vyt. Stasys Ankevičius, 

kyti, bet prisiminęs esąs korespondentas, 
išdidžiai, kaip spaudos atstovui dera, ta
riau :

— Aš. norėčiau trupučiuko paklausti.
— Labai prašau, — broliškai šypso

damas tarė tuntininkas, kas mane visiš
kai nuramino.

— Skautų Aide skaičiau, kad Kėdai
nių tuntas' greičiausiai ir tiksliausiai at
sako į visus radijus klausimus bei aplink
raščius. Ar tuntas turi raštinę ir iš ko 
ji susideda?

— Tuntas raštinę? Tai ji bus čia, o 
susideda iš šių visų popierių ir mano pen
kių pirštų. Bet kodėl manęs to klausi?

— Nagi... Nagi, broli tuntininke, lap
kričio 25 d. sukako 10 metų, kaip tams
ta mums vadovauji ir „kariauji” su tais 
raštais. Tai ir įdomu išgirsti iš T. lūpų 
apie šią ilgą veiklą.

— Taip, taip, dabar ir pats jau pri
simenu, rodos, 1929 m. lapkričio 25 d. 
paėmiau tunto bylas ir raštinę iš psktn. 
F. Bačinskio. Nuo to laiko prabėgo 10 m. 
Daug ką gera padarė skautija, neatsiliko 
ir mūsų tuntas, pažanga milžiniška.

-*»-
SKAUTE,

• — platink Skautų Aidą,
• — remk Vilniaus skautus,
» — dalyvauk Tėvynės Tarnyboje.

ZARASŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Tuntininkas — Mykolas Belžakas.
1. I D. L. K. Vytenio sk. dr-vė, Zara

suose; 22; skltn. Juozas Musteikis.
2. II D. L. K. Kęstučio sk. dr-vė, Za

rasuose; 22; skltn. Valentinas Masionis.
3. III jaun. sk. dr-vė, Zarasuose; 40; 

Alfonsas Matiukas.
4. Dariaus ir Girėno jūrų sk. laivas, 

Zarasuose; 20; vyr. valt. Juozas Radze
vičius.

5. Miesto jūrų sk. „Banginių“ valtis, 
Zarasuose; 8; valt. Vladas Macijauskas.
KAUNO AUŠROS SKAUTŲ TUNTAS.

Tuntininkas — sktn. Jonas Mašiotas.
1. I D.L.K. Kęstučio sk. dr-vė; 34; 

vyr. skltn. Eugenijus Gaška.
2. II D.L.K. Algirdo sk. dr-vė: 4 sk. 

vyč. ir 29 sk.; psktn. Romualdas Šešta
kauskas.

3. III D.L.K. Gedimino sk. ir jaun. sk. 
dr-vė; 44 sk’. ir 24 jn. sk.; psktn. Romu
aldas Giedraitis.

4. V Pilėnų K. Margio sk. dr-vė; 34; 
vyr. skltn. Erdvilas Masiulis.

5. VI D.L.K. Kęstučio sk. dr-vė; 2 sk. 
vyč. ir 27 sk.; psktn. Viktoras Kutorga.

6. XII Dievaičio Perkūno sk. gaisro- 
gesių dr-vė; 7 sk. vyč, ir 28 sk.; psktn. 
Stasys Dumčius,

Skauto. (įėiLė.
Šefas grūdą pasodino, 
Pirmarūšį grūdą.
Vilkiukų skautybės dirvoj
Daigas bunda, juda.

Iš vilkiuko plinta skautas.
Stiebas • žalialapis.
Dievui, artimui, tėvynei
Auga skautu tapęs.

Štai užsimezga jau žiedas —
Melsvas pumpurėlis.
Skleidžias pumpurėlis vyčiu,
Vyčiais virsta gėlės.

Ir pražysta žydras žiedas —
Saulėtas korpl „Vytis”.
Jis idėjomis pražysta.
Budrumu jis švyti.

Ir prie svečio, ir prie pečiaus
Skautas dailiai tinka.
Kairiaranki tą, tripirštį.
Ugdo skautininkai.

M. Grigo n i s.

7. Maironio sk. dr-vė; 1 sk. vyt. ir 30 
sk.; vyr. skltn. Milvydas-Faustas Olšaus
kas.

VILKAVIŠKIO SKAUTŲ TUNTAS.
Tuntininkas — sktn. Stasys Paliulis.
1. L.K. Margio sk. dr-vė, Vilkavišky

je; 47; pskltn. Bronius Maurutis.
2. Jaun. sk. dr-vė, Vilkaviškyje; 27; 

psktn. Marija Bačanskienė.
3. Pilviškių D.L.K. Vytauto sk. dr-vė; 

24; skltn. Valentinas Dėdinas.
4. Pilviškių jaun. sk. dr-vė; 6;xvyr. 

skltn. Motiejus Kizlaitis.
5. Vištyčio jaun. sk. dr-vė; 20; vyr. 

skltn. Aleksandras Tarasovas.
6. D. Šelvių jaun. sk. dr-vė; 36; psktn. 

Vladas Strimaitis.
7. D.LK. Kęstučio jūrų sk. laivas; 

18; Gediminas Lastas.
8. Jaunesniųjų skautų-čių dr-vė, Vil

kaviškyje; 11 jn. skautų ir 6 jn. skautės; 
vyr. skltn. Vincas Petruškevičius.

TELŠIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Tuntininkas — sktn. Simonas Si

dabras.
1. Telšių I Algimanto sk. dr-vė; 28; 

skltn. Bernardas Kudzmavičius.
2. Telšių II kar. A. Juozapavičiaus sk. 

dr-vė; 21; vyr. skltn. Jurgis Gaižauskas.
3. Telšių Sim. Daukanto sk. vyčių bū

relis; 10; psktn. Zigmas Štangenbergas.
4. Telšių Dariaus ir Girėno sk. dr-vė; 

58; vyr. skltn. Bronius Velička.
5. Telšių kan. Vaižganto jūrų sk. lai

vas; 15; vyr. valt. Algirdas Žutautas.
6. Telšių D.L.K. Vytenio jūrų sk. lai

vas; 8; Kazys Jasinskas.
7. Rietavo Maironio jaun. sk. dr-vė; 

32; vyr. skltn. Juozas Danila.
8. Alsėdžių D.L.K. Gedimino jaun. sk. 

dr-vė; 10; psktn. Antanas Vitkūnas.
9. Plungės I Duonelaičio sk. dr-vė; 30; 

skltn. Bronius Kryžinauskas.
10. Plungės V. Kudirkos sk. vyčių bū

relis; 12; vyr. skltn. Vytautas Jankus.
11. Telšių Simano Daukanto jaun. sk. 

dr-vė; 28; vyr, skltn. Antanas Glibauskas.

514 •
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Sklt. nulius ŠimkeviČius

Aš sėdžiu prie lango ir žiūriu i sodą, j 
medžius, i nukarusius obuolius. Į širdį 
smelkiasi ruduo. O dienos nyksta. Pašė
lusiu tempu skuba. Rodos, norėtum nu
tverti laiką ir sušukti jam: „Palauk, dar 
nesiskubink, dar pagyvenk, paūžk va
saros kvaitulingam sūkuryj!” O jis, lyg 
išgąsdintą paukštė, lyg abejingas keleivis, 
palieka mus ir nukūprina savo keliu.

Prieš mano akis atgimsta dar žalias ir 
kvepiantis žiedais liepos mėnuo. Aš atsi
menu kiek buvo triūso, darbo ir prisi
rengimo mūsų visų laukiamai vadų sto
vyklai. Visi jauni, entuziastingi, ištroš
kę skautiškų darbų suvažiavome Kau
nan. Pasipylė juokas, dainos skautų są
jungos namuose. Visi traukė iš savo pi
niginių litus ir klojo juos prieš psktn. Va- 
jegą, kuris nusmailintu pieštuku pažy
mėdavo tuos „geradarius” popieriaus la
pe. Taip kūrėsi mūsų stovyklos finansų 
ministerija.

O kada visi su kuprinėm ir prikrautu 
pilnu sunkvežimiu įvairių stovyklinių ra
kandu, su skautiška daina lūpose skrido
me Karmėlavos linkui, mūsų širdys plakė 
džiaugsmu, pasiryžimu vykdyti obalsį, 
įrašytą Brolijos vėliavoje — „Mūsų jėgos, 
mūsų darbas Lietuvai tėvynei!”

Praėjo keletas dienų, išaugo palapinių 
miestas, užvirė darbas. Nuo ankstyvaus 
ryto iki dangaus pakraštį rausvai nuda
žančios vakarinės žaros stovykloje verda 
darbas. Eina užsiėmimai, instruktoriai 
visa širdimi atsiduoda kursantams, nori 
kuo didesnį žinių bagažą jiems perleisti. 
Laisvalaikiu pamažu išauga įvairių lauko 
virtuvių modeliai, įvairūs tiltai, keltuvai, 
bokštai ir daugelis kitų skautiškų įrangų. 
Po vakarienės užsižiebia laužas. Čia po
ilsio ir susikaupimo vietelė. Prie laužo 

liepsnos nuskambėdavo skautiškos dainos, 
įvairūs pokštai, vaidinimėliai. Čia daug 
humoro įnešdavo telegramų agentūra 
„Pantapliava”, (vėliau pasivadinusi „Bez- 
mėnu”). Jos direktorium buvo sklt. Ko-

Stovyklos vadovai.

šuba. Čia stovyklautojai išklausydavo sto
vyklinio laikraštėlio „Stovyklinės Dienos”. 
kurias teko redaguoti sklt. Šimkevičiui. 
Jaukiame laužo prieglobstyje puikiai pa
sirodydavo jurbarkiečiai (jų nemaža ir 
buvo!) ir daugelis, daugelis kitų.

O kada po sunkių šešių darbo dienų 
ateidavo sekmadienis, stovykloje pasi
keisdavo nuotaika. Apie devintą valandą 
vėliavų aikštėje, prie kukliai įrengto alto

riaus būdavo laikomos pamaldos. Jas lai
kydavo mūsų stovyklautojų gerbiamas ir 
mylimas skautų kapelionas kun. J. Vaite
lis. Įsiviešpataudavo maldinga nuotaika, 
o šventų giesmių aidą nusiūbuodavo me
džių viršūnės. O po pamaldų, kai kartais 
tekdavo apleisti mūsų stovyklą kapelio
nui, tada susiorganizuodavo kursantų špa- 
leriai ir ant ranku nunešdavo savo kape
lioną iki už stovyklos ribų.

Paskui vėl skambėdavo stovykloje 
juokas, dainos ir būdavo puiki nuotaika.

Mūsų stovyklą dažnai aplankydavo ir 
daug garbingų svečių, kaip brolijos vadas 
pik. Barauskas (aplankęs mus, net 2 kar
tu!), prof. Ig. Končius, kun. kan. A. Sa
baliauskas, prof. S. Kolupaila (abu pa
starieji užsuko į mūsų stovyklą, grįždami 
iš kelionės į Vilnių baidarėmis), anglų 
gen. Burtas, gen. Daukantas ir daugelis 
kitų.

Atėjo paskutinis laužas. J jį atsilankė 
daug svečių iš Kauno, o taipogi mus pa
gerbė savo atsilankymu anglų gen. Bur
tas. Šis laužas buvo jau paskutinis... 
Paskutinį kartą mus šildė malonia savo 
šiluma kaitrios laužo liepsnos ir paskuti
nį kartą nuskambėjo jaunatviškos dainos 
per visą Karmėlavos šilą. Nuoširdžiai 
atsisveikina su kursantais stovyklos vir
šininkas vyr. sktn. A. Saulaitis, palinkė
damas ištvermės ir pasisekimo skautiška
me darbe. Jam atsako padėka už triūsą ir 
darbą, visų stovyklautojų vardu sklt. 
Šimkevičius. Ir čia po mistiškų vakaro 
ceremonijų, po maldos paskutinį kartą 
paspaudėm kaires.

O jau ryto metą buvo išgriautas pa- 
lapinių miestas, kuriam virė darbas, 
skambėjo juokas ir buvo pakilusi nuo
taika .

Prie stovyklinio stalo.

c>Atsisu£ild.n.im.as su stougJdla.
Mano drauge, susėdom prie laužo. 
Mano dūšioj be galo smagu!.. 
Skrenda kibirkštys, lekia i orą, 
Lekia oran ir skrenda ratu!

Paskutinį mes kartą prie laužo — 
Čia susėdę žaliajam šile. 
Mūsų džiaugsmas akyse liepsnoja 
Ir vis šaukia: „Į tolį eime!"

Neliūdėki, kad ryt išsiskirsim, 
Kad paspausim stipriai mes kaires. 
Mes tikėsim į ateitį šviesią------
Tikrą kelią, kurs laimėn nuves!

Julius Šimkevičius.

• 515
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SESERIJOS VADIJOJE.
DIDELĖS IŠKILMĖS VILNIUJE.

Sesių vilniečių Įjungimas į skaučių seserijų ir iškilmingas 
Vilniaus tunto įkūrimas Įvyks 1940 m. vasario mėn. 4 Vilniuje.

Smulkesnių žinių apie šias iškilmes tuntams ir vietininki- 
joms Vyr. Vadija suteiks aplinkraščiais.

PASKIRTA VILNIAUS SKAUČIŲ REIKALŲ 
TVARKYTOJA.

Seserijos Vadė savo š. m. gruodžio mėn. 15 d. įsakymu pa
skyrė vyr. sktn. gyd. D. Kesiūnaitę atstovauti Vilniuje skaučių 
seserijos vyr. vadiją ir tvarkyti visus Vilniaus ir Vilniaus krašto 
skaučių reikalus.

VILNIAUS SKAUTŲ TUNTAS.
Vilniaus Lietuvių Skautų Tuntų, jo įsteigimo dienų 1939. 

XII.8, raštu sveikino:
Kauno Šančių tunto skautai, Rokiškio tuntininkas, Rokiš

kio tunto „Prutenio” ir „Tumo Vaižganto” draugovių! skautai, 
Kybartų vietininkija, Prienų vietininkija, Skuodo vietininkija, 
L. K. K. Savanorių Sąjungos Pirmininkas pulk. Itn. A. Mačiui- 
ka: be to, telegramomis sveikino b. Vilniaus draugovės dr-kas 
Mg. Penkaitis ir b. Vilniaus skautas S. Aleksynas Aleksandra
vičius.

Pinigų yra gauta iš vilniečio p. Vlado Narbuto 100 Lt, 
Kauno Šančių tunto 50 Lt, I Kauno skautų vyčių dr-vės 50 Lt 
ir Jurbarko vietininkuos 50 Lt.

Kauno jūros skautai vaidotiečiai padovanojo gražų burlai
vio modelį, o Trakų skautų ir skaučių tuntai — lietuviškąjį 
medinį kryžių.

Be šių, iš Kauno Aušros tunto skautų, jiems atsilankius 
XII.17. Vilniuje, gauta pereinamoji laisvės stovylos dovana.

Už šiuos, o taip pat ir visus kitus sveikinimus, medžiaginę 
paramą ir dovanas Vilniaus Lietuvių Skautų tunto vardu šir
dingai dėkoju.

.4. Mačionis. tuntininkas.

STUD. SKAUTŲ KORP! „VYTIS“.
• Technikų sueiga. XI.16 vy- 

tiečių technikų sekcijos sueigo
je s. J. Gimbutas skaitė pašne
kesį apie metalo laužo rinkimą.

O Darysim iškylą į Vilniaus 
kraštą. XI.23 korp. senjorų su
eigoje paskaitytas senj. H. Jo
naičio referatas apie stud, skau
to uždavinius Vilniuje. Be to, 
Kalėdų atostogų metu numatyta 
surengti kuriam, ners Vilniaus 
krašto kampelyje eglutę kaimo 
vaikučiams.

• Pasikeitė pareigūnai. Pasi
traukus senj. V. Bražėnui iš ar
bitro elegant, pareigų, jo vieton 
įėjo kand. senj. J. Repečka, vė- 
liauninku — k. senj. V. Vilke
nas. Korp. jūrų skautų laivo

vadu išrinktas senj. E. Slavins
kas.

O Mūsų krepšininkai. XI.24 
prasidėjo 1939/40 m. akademinės 
krepšinio pirmenybės. Įregis
truota ir dvi vytiečių ekipos.

© Kerpi vėliava Vilniuje — 
Karine, menės šventėje. Korp. 
vėliava po X.29 buvo dar du 
kartus Vilniuje; XI.23 — daly
vavo Kariuomenės ir stud. ats. 
karininkų Ramovės Korp! šven
tėje, c XI.26 Kęstučio korp! me
tinėje šventėje.

© Įkurtas vyčių būrelis. XI.28 
įkurtas korp. skautų vyčių bū
relis. Būrelio vadu išrinktas snj. 
A. Milaknis.

Germantas.

BROLIJOS VADIJOJE.

VYRIAUSIOJI BROLIJOS VADIJA SU 
KALĖDŲ IR NAUJU METU ŠVENTĖMIS 
SVEIKINA VISUS LAISVOSIOS LIETUVOS 
SKAUTUS, VADUS, RĖMĖJUS IR BIČIULIUS.

RADIJO VALANDĖLĖ IŠ VILNIAUS.
Š. m. XII.17 d. (17,15—17,45 vai.) Vilniuje įvyko pirmoji 

Vilniaus skautų tunto radijo valandėlė, kurios metu kalbėjo bro
lijos vadas vyr. sktn. pik. Barauskas ir Vilniaus skautų tunto 
tuntininkas p. Mačionis, kuris savo kalboje trumpai apibūdino 
Vilniaus skautų veiklą lenkų okupacijos metu. Valandėlę vedė 
sktn. Alj. Zauka.

Pažymėtina, kad šios radijo valandėlės metu gražiai pasi
rodė ir Vilniaus 12-kos skautų choras, kuriam vadovavo kom
pozitorius p. Simus. Šiam skautų chorui ir jo dirigentui tenka 
tik palinkėti geros sėkmės tolimesniame darbe, nes tai pirmasis 
skautų choras išlaisvintame Vilniaus krašte.

IŠSIŲSTI IR GAUTI KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 
SVEIKINIMAI.

Su Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis Lietuvos skautų bro
lijos vadovybė sveikino visas pasaulio skautų organizacijas, iš- 
siuntinėdama joms atitinkamas švenčių atvirutes.

Pirmąjį sveikinimą su Kalėdų ir Nauji} Meti} šventėmis 
Lietuvos skautų brolija gavo iš Švedijos skautų vadovybės gruo
džio mėn. 16 d.

KAUNO PILIES TUNTAS.
I kar. Juozapavičiaus dr-vė.
Dr-vės dr-kas sklt. M. Mar- 

čiukaitis XII.8 užmezgė santy
kius su Vilniaus skautų D.L.K. 
Gedimino dr-ve. XII.17 įvyku
sioje dr-vės sueigoj buvo nutar
ta atsisakyti nuo dr-vės tradi
cijos sušelpti Kalėdų švenčių 
proga Kauno vargšus, o priimtas 
pasiūlymas ta pačia proga su
šelpti brolius vilniečius. Šiuo 
metu dr-vėj yra 5 skiltys, ku

riose narių skaičius nuolat auga. 
1940.11.26 dr-vei sukanka 10 
metų nuo įsikūrime dienos. Ta 
proga II. 16 įvyks iškilminga dr- 
vės sueiga, kurioje bus paminė
ta: dr-vės dešimtmetis, 22 me
tai nepriklausomai Lietuvai ir 
21 metai nuo dr-vės šefo kar. 
Juozapavičiaus karžygiškos mir
ties. Tai sueigai jau dabar dr- 
vėj pradėti pasiruošimai.

S.

KAUNO TVIRTOVES TUNTAS.
V D. L. K. Vytenio skautų 

dr-vėje dalyvauja didesnė pusė 
scd. mokyklos mokinių. Dr-vė 
turi du komplektu skudučių. 
Greitu laiku pradės veikti skau

tiškoji skaitykla. Iki šiol dr-vei 
vadovavo vyr. sklt. A. Urba, 
bet jam laikinai išvykus, dr-vės 
reikalus tvarko dr-ko pavad. J.
Bastys. Sakalas.

JONIŠKIO SKAUTU VIETININKIJA.
Suruošėm vakarą.

XI.25 įvyko skautų suruoš
tas didžiulis vakaras - balius. 
Vaidinome, režisuojant mok. 
psktn. A. Kuzaviniui, P. Vai
čiūno 4 v. komediją „Tuščios 
pastangos“. Svečių buvo pilna 
salė ir vaidinimas visiems labai 
patiko. Daugiausia publikos sim

patijų susilaukė Tamošiaus Jas- 
kūno relėje R. Jansonas (kuris 
be to dar vaidino ir Pliko Pono 
relę), daktaras Dauba (R. Hil- 
tonas) ir kiti.

Vakaras davė gražaus pelno, 
kurio dalį manome skirti bro
liams vilniečiams šelpti.

P. D.
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JURBARKO SKAUTŲ VIETININKUA. ŠIAULIŲ SKAUČIŲ TUNTAS.
Minėjome Latvijos nepriklauso

mybės šventę.
Brolių tautos ir valstybės ne

priklausomybės proga (XI.18) 
II kan. Tumo-Vaižganto dr-vė, 
vadovaujama vyr. sklt. Z. Vė- 
gerto, suruošė minėjimą-laužą, 
su įdomia menine dalimi, kurios 
žiūrėti buvo prisirinkę pilnutė
lė gimnazijos salė. Programa 
buvo užbaigta linksmais tauti
niais žaidimais ir šokiais.

Sparčiai augame...
Paskutiniu laiku gimnazijoje 

skautų skaičius žymiai padidėjo.
PANEVĖŽIO SKAUČIŲ TUNTAS.

— Nauja dr-vė. Nuo rudens 
Mirgos dr-vė taip padidėjo, kad 
teko ją skelti pusiau. Naujoji 
dr-vė pasivadino Mildos vardu

PANEVĖŽIO SKAUTŲ TUNTAS.
I D.L.K. Kęstučio dr-vė.
XII.2 miesto mokykloje su

rengė jaun. skautų vakarą.
XII.8 keturi kęstutiečiai tu

rėjo laimės būti Vilniuje ir ten, 
Gedimino kalne, nurišti kelis

RADVILIŠKIO SKAUČIŲ VIETININKIJA.
Vyresnių skaučių vakaras 

vilniečiams.
Vos susikūrusi Radviliškyje 

vyr. skaučių dr-vė Mirga XI. 18 
suruošė vakarą. Programos me
ninei daliai užpildyti buvo pa

50 LITŲ LIGI 1940.1. 5.
Sk. Aido redakcija paskyrė platintojams ekstra dovaną pi

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

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

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

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

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

Skautų Aido laimėjimas — mūsų sąjungos laimėjimas.
SKAUTĖMS DOVANA.

Skautų, 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.

Štai, II kan. Tumo-Vaižganto 
dr-vė dar sąjungos surašymo 
metu turėjo vos 16 narių, dabar 
šis skaičius paaugo net ligi 30! 
Kitos dr-vės taip pat neatsilie
ka.

Dažnai iškylaujame.
Vietininkijoje labai populia

rios yra naktinės iškylos, kurių 
tikslas lavinti: drąsą, orientaci
ją, klausą ir t. t. Taip pat yra 
progos išmokti signalizuoti švie
somis. Tokios iškylos rudenį 
buvo daromos beveik kas šeš
tadienį. Girdutis.

ir turi 33 skautes. Dr-vei vado
vauja sklt. Laima Baleišytė. 
Gimnazijoj yra 3 dr-vės, viso 
109 skautės.

metus skausmingai vėliavą puo- 
šusį kaspiną. Sis istorinis gedu
lo kaspinas bus padėtas į dr-vės 
muziejėlį. Vilniuje buvo: sklt. 
K. Cijunėlis, skit. St. Velmins- 
kas, psklt. Z. Dučmanas ir sk.
E. Eidukas. A.

kviestos kitų vienetų skautės ir 
skautai ir, be to, pačios rengėjos 
pašoko tautiškų šokių, kas sve
čiams ypač patiko. Gautąjį pel
ną — 300 litų — vyr. skautės 
paaukojo broliams vilniečiams.

E. P.

Skautininkės veikia.
XI.28 įvyko Šiaulių tunto 

skautininkių posėdis. Vadovavo 
tunt. pav. psktn. Stanulienė. 
Užsiregistravo beveik visos šio 
tunto paskautininkės ir pasiža

ŠIAULIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
X1.29 per Šiaulių jūrų skau

tų Kastyčio laivą dr. J. Šliūpas 
paaukojo vilniečiams 150 egz. 
vertingų knygų; p. St. Vainei
kienė 7 egz. Palangos atsimini
mų; p. Untulis 50 egz. įvairaus 
turinio knygų bei vadovėlių. Be 
to, ir kitos draugovės surinko

TRAKŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Kaišiadorys.

XI.23 sudaryta nauja Trakų 
pilies dr-vės vadija: drg. J. 
Stempožeckas, drg. pav. A. Če
kanauskas, adj. St. Griškevičius,

UTENOS RAJONAS.
Skiltininkių-kų kursai.

Kad pavasarį, atėjus prak
tiškojo darbo laikui, nereikėtų 
ruoštis paskubomis, vyksta skil- 
tininkių-kų kursai.

Pirmoje sueigoje vyr. sklt. 
A. Šeikis skaitė turiningai pa
rašytą referatą apie skautų ideo
logiją. Kitose dviejose sueigose 
skautų globėjas mok. Steikūnas 
kalbėjo apie tėvynę ir skautą, o 
IV tuntininkas V. Smolenskas 
apie žaidimus.

Skautai vyčiai.
Lapkričio mėn. buvo suor

ganizuotas Utenos miesto skau
tų vyčių būrelis. Būreliui vado
vauja adv. Širvinskas. M.

Skautai surengė literatūros- 
muzikos 'valandėlę.

Molėtai. XII.3 skautai, skil-

VILKAVIŠKIO
— D. L. K. Kęstučio laivas. 

Pasikeitė laivo vadovybė: vie
toj buv. laivo vado valtn. St. 
Sidabro (VIII), paskirtas jūrų 
sk. G. Lastas (VI). Dabar laive 
yra apie 17 skautų dviejose val
tyse: Narų ir Bebrų. Jau buvo 
5 laivo sueigos. Nuo XI.1 pasi
keitė laivo globėjas: vietoj valtn. 
mokyt. Č. Petrausko, paskirtas 
mokyt. S. Šmerauskas.

— Sporto gyvenimas. XL20 
įvyko draugiškos krepšio rung
tynės tarp Margio dr-vės ir 

dėjo kas mėnesį ir dažniau rink
tis ir veikti skautybės labui. Nu
tarta rūpintis savo skautišką pa
tyrimą kelti. Būrelio vadove iš
rinkta psktn. EI. Paliulionienė 
ir pav. Al. Krisiukėnaitė.

Vaiva.

nemaža vadovėlių ir romanų, 
kurie sudarė per 1.200 egz. 
Skautai, važiuodami į Vilniaus 
skautų inkorporavimo iškilmes, 
nuvežė visas surinktas knygas ir 
įteikė Vilniaus skautams.

V. V.

metr. M. Zaikauskas, ižd. E. Mo
zūra ir A. Čekanauskas. Dr-vėje 
5 skiltys. Skiltininkai: St. Griš
kevičius, A. Žvirblis, E. Mozūra, 
A. Naudžiūnas ir Č. Tamašaus
kas. Žygintas.

tininko Mr. Masevičiaus vado
vaujami, suruošė literatūros - 
muzikos valandėlę, kur savo kū
rybos eilėraščių skaitė šie skau
tai: Eug. Danilevičius, Juoz. 
Juočys ir Mr. Masevičius. Sk. 
Br. Paškevičius meniškai pasa
kė monologą. Sk. L. Cesiulytė 
gražiai padeklamavo eilėraštį 
„Dvejetuko dėdę“. Vėliau sekė 
muzikos dalis: solo, duetas ir 
berniukų skautų choras. Pabai
gai mergaitės skautės suvaidino 
„Artistų rinkimą“ ir „Dvi kai
mynes“. Tenka pažymėti, kad į 
šią valandėlę atsilankė apie 120 
draugų mokinių ir po progra
mos išsiskirstė su giedria pasi
tenkinimo nuotaika.

Mr. Ms.

SKAUTŲ TUNTAS
Kęstučio laivo. Rungtynes pel
nytai laimėjo Kęstučio laivas 
32:16 (16:0). Taškus Kęstučio 
laivui pelnė: Maurutis K. — 14, 
Valiukaitis — 16 ir Ivanauskas
— 2. Margio dr-vei pelnė: 
Maurutis Br. — 1, Lankauskas
— 9, Bacevičius — 4, Kijauskas
— 2.

— XI.22 įvyko draugiškos 
krepšio rungtynės tarp skautų ir 
eucharistininkų ekipų. Laimė
jo skautų ekipa, rezultatu 18:17 
(9:6). J. K.
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Atėjo trumpiausios dienos. Saulutė vos 
apie 7 valandas tešviečia. Jos spinduliai 
ateina labai įžambiai, kas dar sumažina 
jų šiltumą. Todėl suprantamas pas šiau
riečius žmones tas ypatingas Kalėdų 
švenčių džiaugsmas. Po jų saulutės ratai 
pasisuka atgal ir ji vėl pradeda kopti 
aukštyn dangaus skliautu.

Augalų pasauly viešpatauja poilsio 
laikas. Dabar gamtai tokį paprastą rūbą 
vilkint pastebim tai, į ką pirmiau visai 
dėmesio nekreipėm. Miške ir žiemos me
tu randam žalių paparčių, o ypač dabar 
laikas kerpes išstudijuoti. Pasirodo, jų 
esama įvairių ir galima būtų sudaryti ga
na įdomias jų kolekcijas.

Paukščių gyvenimas žiemą miške vi
siškai neapmiršta. Spygliuotų medžių ša
kose pastebėsim besisupant kryžiasna- 
pius, išgirsim tuksenant genį. Šalčio ir ba
do spaudžiami sparnuočiai glaudžiasi ar
čiau žmogaus namų.

Dabar skautui proga parodyti jiems 
savo draugiškumą. Pirmoj eilėj neišnau- 
dojant jų vargo piktam ir kitus nuo to 
draudžiant, o paskui įrengiant jiems le
syklas. Bet vieną turim įsidėmėti, jei 
paukšteliams įrengsim lesyklą ir pradė
sim juos lesinti, turim tai daryti nuolat 
ir per visą jų sunkmetį. Paukščiai lesi
nami pripranta ir nustoja patys maistu 
rūpintis. Lesinimą nutraukus, jiems ten
ka badu mirti, prie įprastojo stalo belau
kiant. »

Veskim paukščių stebėjimo žiemą už
rašus !

TRUPUTI PAGALVOKITE. 
(Gamtosakininkams).

Nr. 3.
Geležinkelio sargas tvirtina, kad kiek

vieno pravažiuojančio garvežio sirena at
važiuojant garsiau švilpia, negu nuvažiuo
jant. Mašinistas su tuo nesutinka. Jis sa
ko, kad traukiniui ateinant ir išeinant si
renos švilpimas vienodo stiprumo. Kieno 
teisybė ?

Atsakymas į Nr. 2.
Jei užlydytas skardines dėžutes pa

statysim ant labai karštos ugnies, dėl vi
rimo susidarę garai jas susprogdins. Kas 
kita, jei jos įdėtos į verdantį vandenį. Jų 
turinys šiuo atveju įšyla tik iki 100°. Pra
dėjus jam virti, dėl atsiradusių gari] slė
gimas dėžutėje padidėja. Esant didesniam 
slėgimui virimo taškas kyla. Pav., prie 
2 atmosferų slėgimo virimo taškas siekia 
121°. Kadangi vandens tynė aukštesnės 
temperatūros, kaip 100° neduoda, tai 
konservų dėžutėje susidariusiam aukštes
niam slėgimui atitinkamos virimo tem
peratūros nepasiekiama. Nesusidaro ir 
tiek gan], kad galėtų ją susprogdinti.

Knygos—skautiško gyvenimo vadovai:
SKAUTYBĖ BERNIUKAMS

ir
SKAUTYBĖ MERGAITĖMS

VĖJO LENTELĖ.
V ė j o

stiprumas greitis ŽYMES.
balais m/sek. km/val.

0 0 0 Visiška tyla.
1 1,2 4 Tylu, dūmai kyla beveik tiesiai viršun.
2 2,5 9 Lengvas dvelkimas, vos galima justi.
3 4 16 Silpnas vėjelis, judina skilties gairelę ir medžių lapus.
4 6 23 Vidutinis vėjas, laiko ištempęs skilt. gairelę, judina ma

žąsias šakeles.
5 9 31 Smarkus vėjas, judina didesnes šakas, justi jau nemalonu, 

slegia drabužius prie kūno.
6 11 41 Stiprus vėjas, kaukia, pūsdamas į namus ir pan., judina 

dideles šakas.
7 14 50 Didelis vėjas, linguoja plonesnių medžių kamienus.
8 17 60 Audringas vėjas, linguoja visus medžius, trukdo eiti.
9 20 72 Audra, nuplėšia stogus ir t. t.

10 23 85 Stipri audra, rauna medžius.
11 27 98 Didelė audra, griauna namus, pylimus, verčia telegr. stulpus.
12 virš 29 virš 104 Uraganas, viską griauna.

NAUJI „A” PILOTAI ZARASUOSE.
Puikus liepos mėnesio rytas. Saulėje 

tviska Osidos ežeras ir tingiai kyla Zara
sų miesto kaminų dūmai.

Būrelis skautų veža sklandytuvą į 
sklandymo vietą. Vienas iš jų užtraukia: 
„Dariaus ir Girėno žengiame keliais”. Tą 
dainą pagauna kiti ir ji nuaidi pušimis 
apaugusiais kalneliais.

Starto vietoje visi išsirikiuoja prie 
amortizatoriaus ir laukia komandos.

„Šiandien kyla brolis Vladas”, — per 
eiles nueina šnibždesys. „Šiandien bus 
laikomi „A” piloto vardui įgyti egzami
nai”. Kiekvienas yra pasiryžęs dirbti iš 
paskutinių jėgų, kad savo ūkio „minis
trą” kuo aukščiau iškeltų.

Pasigirsta komanda. Paruošta... iš- 
tempt... bėgte... Staiga viršuje suūžia 
sklandytuvas. Jo trosuose vėjas griežia 
nepamirštamą sklandytojų dainą. Visi 
lyg sustingę laukia skridimo pabaigos.

Pagaliau... sklandytuvas, pačiuožęs 
žole, sustoja. Instruktoriui sukomanda
vus, pasigirsta tris kart „sveiks, valio” — 
tai jau naujas pilotas papildė Lietuvos 
sklandytojų eiles. Visi bėga prie sklan
dytojo ir spaudžia jam kairę, o kartu lau
kia tos laimingos valandėlės, kada po jo 
egzamininio skridimo draugai tuo pačiu 
jam atsilygins.

Skland. sklt. A. Baltrūnas.

Tvarkingas sąjungos narys —

— moka nario mokestį,
— įsigyja skautišką literatūrą ir
— prenumeruoja Skautų Aidą.

Dldiųpuų keliais
Dariaus ir Girėno žengiame keliais, 
Tėviškę aplėksim plieno mes sparnais. 
Jie lakūnais buvo, būsime ir mes, 
Lai mūs žemė ugdo didvyrių eiles.

Ei, visi pirmyn į oro skautus, 
Į padanges skinsime kelius.
Mums nebaisūs uraganai graudūs, 
Jais mes pažabosim savo lėktuvus, 

nlotorų ūžimas mums dainas dainuos, 
Širdys jaunos, linksmos, džiaugsis visados. 
Tėviškę lai puošia plieno vien sparnai, 
Gražų jai rytojų kursime skautai.

Pelėdų skilties totemas (kairėje).
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Qa.šo.

Sveikata svarbesne
uz raumenis

o ne kažin kokius raumenis. Gal 
jums teko matyti vyrų atvaizdus, 
vaizduojančius jų jėgą muskulų 
kalnais dengtame kūne. Bet tų 
muskulų taip daug, kad vyrai su
stingsta ir vos pajuda nuo savo 
svorio.

Kojos.

Raumenys.
Jums besimankštinant pagal ma

no pratimus, aprašytus knygoje 
„Skautybė Berniukams“, ir jūsų 
raumenims bestiprėjant, panorėsi
te dar labiau sustiprėti.

Bet atminkite, kad nors turėti 
stiprius raumenis ir naudinga, bet 
nėra reikalo perdėti. Mūsų mankš
ta turi užtikrinti mums sveikatą,

Norėdami įsigyti nuospaudų, tu
rite avėti trumpus ir siaurus ba
tus. Bet turėdami ilgus ir plačius 
batus, kuriuose telpa visa jūsų ko
ja, galite pasiekti to pat, užsivilkę 
mažas kojines, riečiančias kojų 
pirštus į viršų. Bet būdami skau
tai, nenorėsite turėti nuospaudų, 
trukdančių jums vaikščioti. Todėl 
dėvėkite tinkamas kojines ir ge
rus, patogius batus. Suprantate, 
ką turiu galvoje ?

Nugarkaulis.
Daugybė berniukų blogai laiko

si ir iškreipia savo nugarkaulį. Iš 
tokių iškrypimų kyla įvairiausių 
ligų, nes suspausti šonkauliai ne
leidžia vidaus organams taisyklin
gai veikti.

Štai, kodėl turite visuomet — 
stovėdami, vaikščiodami ir sėdė
dami — tiesiai laikytis. Tai bus 
sveika (ir kitiems malonu matyti).

KELIAS Į GYVENIMĄ. 
(Tęsinys iš 507 pusi.).

Turiu maloniųjų skaitytojų atsipra
šyti, kad dabar su pertraukomis dr. Juo
delio rašyto dienoraščio dali, keturių me
tų laikotarpį, esu priverstas išleisti. Iš
leidžiu sąmoningai, nes daugiur ten pasi
kartojimai, vienodumai, tik gal kitose ap
linkybėse. Žinau, kad Jūs suprantate, jog 
nėra vienodesnio dalyko už gyvenimą. O 
jeigu kartais kam-ne-kam jis atrodo įvai
rus, man rodos, tas apsirinka, nes tie pa
tys jausmai, tie patys įvykiai naujose ap
linkybėse naujaip atrodo. Žmogus esmė
je nesikeičia, o tik besikeičiančiose aplin 
kybėse jam rodosi, kad jis esąs pasikei
tęs. Taigi atleiskite, kad nukrypau trum
pam į šalį, o geriau po keturių metų su 
grįžkime Į daktaro man patikėtą dieno-- 
raštį.

19.... rugsėjo mėn. 29 d.
Šiandien buvo korporacijos sueiga, ku

rioje dalyvavo ir Andrius. Jis man uždėjo 
skautišką kepurę. Esame gražus būrys 
skautiškų studentų. Dirbsiu ir čia, nors 
savo draugovės nemesiu. Per daug jau 
esu susigyvenęs.

Šeštą valandą Andrius buvo išėjęs Į 
posėdį. Grįžo apie devintą, ir šitą sma
gią dieną sudrumstė man nelabai maloni 
žinia: Andrius išvažiuoja į Italiją... Lik
siu aš vienas! Įvyko, apie ką aš galvo
jau ir ko labiausiai bijojausi. Po tiekos 
bendnj metų pagaliau erdvė mudu išski
ria. Ką padarysi?! Nors gyvenimas di
delis, o mes maži, tačiau juk ir kalnai su

sieina ir jūra jūrą pasiekia... Niekuomet 
nereikia nuliūsti.

Belieka dar keli puslapiai, ir dieno
raštis baigtas. Turėčiau ir aš baigti savo 
apysaką. Bet aš žinau malonaus skaity
tojo smalsų būdą ir amžinai kažkur ten, 
viduje, tūnantį norą sužinoti: o kas to
liau? kaip dabar viskas? Ir aš pats ne
mėgstu nebaigtų dalyki}. ,

Vakar teiravausi dr. Juodelio: o kas 
toliau? Na, ir jis man trumpais bruožais 
papasakojo. Taigi, kad pabaigos man pa
čiam nereikia sugalvoti, lengva plunksna 
galiu parašyti dar vieną papasakotą pus
lapį.

Nuo Andriaus išvažiavimo praėjo jau 
devyneri metai. Per tą laiką aš pats bu
vau nuvažiavęs pas jį, ir trejetą kartų jis 
buvo grįžęs Lietuvon.

Kaip matote, šiandien aš jau dakta
ras, o Andrius — jau tėvas. Jo sūnus va
dinasi Petru, ir jam mane pakeitė ketve- 
rių metų naujas Petriukas. Jis laimingas 
ir nuolat man siuntinėja savo berniuko 
fotografijas...

O aš?.. O aš kol kas einu Andriaus 
pėdomis. Vieną vakarą iš gatvės parsi
vedžiau Jonuką, tokį pat našlaitį, koksai 
aš esu. Ir aš jį mokiau skaityti, rašyti, 
ir dabar jis — mano gyvenimo tikslas. 
Aš noriu išauginti žmogų, paruošti gy
venimui tą berniuką, kuris to paties gy
venimo buvo nusmerktas skurdui ir pa
žeminimui. Bent tuo atsilyginsiu Andriui 
už man padarytą, sukurtą šitą šviesų gy

venimą. Man bus didžiausia laimė, jeigu 
šito vaiko kelias į gyvenimą bus lygus, be 
vingių ir tiesus, kaip geležinkelis.

Kiekvienas gali nemokamai išmokti 
skraidyti ir sklandyti! Skaityk populiarų 
ir kiekvienam suprantamo turinio mo
derniosios technikos žurnalą 

„LIETUVOS SPARNAI".
Juose rasi plačiausias žinias apie dabar 
vykstantį karą. Kiekvienas numeris gau
siai iliustruotas!

„LIETUVOS SPARNAI” 1940 m. 
skaitytojams skiria nepaprasti} dovanų.

1. Nemokamai išmokina skraidyti.
Laimėjęs šią premiją bus nemokamai 

išmokintas skraidyti lėktuvu. Jei kas ne
norės ar negalės dovana pasinaudoti — 
gali gauti bilietą

2.000 kilometru kelionė lėktuvu per 
svetimus kraštus.

Skaitytojams yra ir daugiau didžiai 
vertingų premijų:

Po 1 mėnesj ir po 2 savaites Vilniaus 
Aukštagirio sklandymo mokykloj, kur 
bus galima nemokamai išeiti sklandymo 
kursą.

Kiekvienas „Lietuvos Sparnu” platin
tojas gauna stipendijas į Vilniaus sklan
dymo mokyklą.

Prisiuntę adresą, gauna pavyzdinių 
numerių ir platinimo instrukcijas.

„LIETUVOS SPARNŲ” kaina me
tams Lt 6,—, pusei metų — Lt 3,—.

Adresas: „LIETUVOS SPARNAI”. 
Maironio g. 14, Kaunas.
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♦ Stovykla lobių saloje ♦
___________________________________________ (Pradžia Sk. A. 14—15 n r.).___________________________________

Viename kambario kampe stovėjo spinta, pilna techniško 
turinio knygų, kitame stovėjo stalas su kažkokiomis mėlynomis 
raidėmis. Tiltų, orlaivių ir mašinų paveikslai puošė sienas, api
būdindami kambario savininką.

Skautai dar nustebę tebesidairė po kambarį, kai ponas 
Briedis tarė:

— Jūs stebitės, kad matote tokį kambarį šiame sename 
vienuolyne, ir dar labiau, kad aš čia praleidžiu dalį savo laiko. 
Varna — jūs matote, aš nepamiršau jūsų vado pravardės — ne
žino, kad būdamas užsienyje studijavau įvairias inžinierijos ša
kas ir ypatingai domėjausi radiju. Tur būt, išgąsdinau jus, ra
šydamas žinias danguje ...

— Tamsta tai darei? — sušuko skautai. — Bet kaip?
— Palaukite, palaukite. — nusišypsojo ponas Briedis, — 

leiskite man viską paaiškinti. Dalykas toks, kad jau ne vienas 
mėgino rašyti danguje, pasinaudodamas milžiniškais prožekto
riais ir savotiškais filmų aparatais. Du jauni inžinieriai, paga
liau, sukonstruktavo aparatą, kuriuo galima rašyti danguje, bet 
jų aparatas sunkokas ir nepatogus.

— Ištisus mėnesius slaptai dirbau šioje saloje, ir, pagaliau, 
man pasisekė pagaminti instrumentą, kuriuo galima rašyti dan
guje toli matomomis fosforo raidėmis.

— Mes jas matėme, — įsiterpė Kostas, — ir ne juokais 
išsigandome, nes rišome jas su šios salos paslaptimi, apie kurią 
Tamsta kalbėjai.

— Teisingai, — nusikvatojo ponas Briedis, — aš norėjau 
pamatyti, ar jums pakaks drąsos pasilikti saloje. Iškrėčiau jums 
dar kelis pokštus, bet apie juos kalbėsime vėliau. Dabar baigsiu 
apie savo aparatą. Jis valdomas radijo ir toks nedidelis, kad 
telpa paprastame lagamine. Prieš važiuodami namo, pamatysite 
jį mano radijo kambaryje, kuriame mėgstu dirbti ir klausytis 
muzikos.

— Ir jūs buvote visą laiką saloje? — sušuko Kostas.
—• Taip, išskyrus kelis vizitus savo namuose. Turiu šiokį 

tokį stovyklinį įrengimą ir pasiimu reikiamo maisto, kad galė
čiau netrukdomas dirbti. Mačiau, kad puikiai mokėjote verstis, 
bet nežinau, kaip patekote į vienuolyną.

— Visai paprastai, — atsakė Kazys. — Mes iš pat pirmos 
dienos įtarėme nesą vieni saloje. Kartą draugas pastebėjo sve
timą vyrą ir nusekė paskui jį iki miško. Ar tas žmogus buvai 
Tamsta, dėde?

Ponas Briedis papurtė galvą.
— Ne, — pasakė jis, — bet pasakok toliau: dalykai mane 

labai domina.
— Mes taip pat galvojome, — pasakė Kazys, — kad šiame 

salos kampe galėtų būti paslapties raktas. Mat, tai buvo vie
nintelė vieta, kurios nebuvome ištyrę. Norėjome nuplaukti lai
vu, bet jis staiga dingo. Ar Tamsta jį buvai paslėpęs, dėde?

Vėl ponas Briedis papurtė galvą. Jo veido išraiška buvo 
nustebusi ir susidomėjusi.

— Laivui dingus, pasidirbome plaustą, — tęsė Kazys savo 
pasakojimą. — Nuplaukėme iki šio kampo ir pamatėme įėjimą 
į kažkokį urvą.

Buvo audringa ir mūsų plaustas sudužo. Nutarėme pasi
dirbti antrą, bet netikėtai vėl radome laivą savo vietoje. Tą patį 
rytą išgelbėjome jauną vyrą, pasivadinusį Vaškiu. Vaškys, atro
dė, nemažai žinąs apie salą. Tarp kitko jis mums papasakojo 
ir apie vienuolių dvasias, tebesiblaškančias saloje. Jo nuomone, 
būtų buvę neatsargu veržtis į šį vienuolyną.

— Bet jūs jo nepaklausėte. — įterpė ponas Briedis.
Kazys nusijuokė.
— Mes nepatikėjome jo pasakojimams apie vaiduoklius, — 

pasakė jis. — Ir jis mums nepatiko. Todėl nusprendėme su
žinoti priežastį, kodėl jis mus stengėsi atbaidyti nuo tolimesnių 
išradimo kelionių. Bet niekas nesitikėjo rasti Tamstą čionai.

— Nekoks radinys, — nusijuokė ponas Briedis. — bet ma
nau, kad netrukus rasime ką nors įdomesnio.

Skautai sužiuro į vienas kitą.
— Man atrodo, kad kelis kartus bandyta patekti į šį vie

nuolyną, — kalbėjo ponas Briedis toliau. — Nenorėjau jūsų 
įvelti į šią istoriją, bet dabar jau visvien.

Kiekvienas berniukas norėjo paklausti, kas tai per istorija, 
bet jie susivaldė ir laukė tolimesnių pono Briedžio paaiškinimų.

— Kažkokia paslaptis slepiasi šituose griuvėsiuose. Iki 
šiol man nepavyko jos atidengti, bet jaučiu, kad kažkas netru
kus įvyks. Šiandien buvau išsiblaškęs ir palikau duris nera
kintas. Kad būtų atsargiau, nutariau pereiti per visus kamba
rius — tai ir yra, kaip jus užtikau. Užtrenkėte duris, neturėda
mi rakto.

— Durys pačios užsitrenkė, — paaiškino Kazys.
— Radau jus, nors būčiau nenustebęs, radęs ką nors kitą, 

pvz., poną Vaškį. Ne jis vienas domisi šiais griuvėsiais, nors 
man ir visai neaišku, ką jie tikisi rasti. Aš pats išieškojau kiek
vieną jo kampelį, bet nieko neradau.

— Ar Tamsta ... — pradėjo Kazys ir staiga nutilo. Trenks
mas, tartum revolverio šūvis, nuaidėjo požemiu, ir tuo pačiu 
kažkas baimingai suriko.

Ponas Briedis pašoko. Jo veidas buvo griežtas, beveik 
piktas.

— Vadinasi, jie pasirinko šią naktį. — iškošė jis per dantis.
— Ką tai reiškia? Kas suriko?

ŠŪVIS POŽEMIUOSE.

Skautai susispietė aplink poną Briedį. Jie nebijojo, bet 
stiprus, energingas vyras įkvėpė jiems gilų pasitikėjimą.

Ponas Briedis prisiartino prie durų, atidžiai įtempęs klausą. 
Staiga jis atsisuko į berniukus.

— Neturiu teisės laukti, kad pasiliktumėte su manimi, — 
pasakė jis. — Geriausia bus, jei visi grįšite į stovyklą. Jūsų 
draugai jau žino kelią pro tunelį. Nežinia, kas čia šiąnakt atsi
tiks, ir nenorėčiau, kad nors vienas iš jūsų nukentėtų.

Kazys pažvelgė į savo draugus. Visi veidai kalbėjo tą patį: 
jie norėjo likti su ponu Briedžiu. Vadas turėjo spręsti. Jis 
neturėjo teisės stumti savo draugų į pavojų; jis buvo atsakin
gas draugininkui ir tėvams. Bet ar draugininkas būtų pasitrau
kęs? Niekuomet. Vadinasi...

— Mes norėtume palikti su jumis, — pasakė Kazys. — 
Dėkui už pasiūlymą grįžti stovyklon, bet mes tikimės galėsią 
būti naudingi.

Ponas Briedis atsiduso.
— Gerai, — atsakė jis, — aš beveik tikėjausi, kad palik

site, nors tikrai nežinome, kas įvyks. Galime susidurti su gauja 
nusikaltėlių ... Klausykit!

Baisus riksmas vėl nuaidėjo požemėmis. Tai buvo kažkas 
klaikaus ir kartu spiegiančio iš baimės. Skautus nupurtė šiur
pulys, ir net ponas Briedis aštriai pasuko galvą į duris.

Už valandėlės jis pasakė:
— Palikite čia, o aš eisiu pažiūrėti, kas ten šaukia. Jei 

reikėtų, sušuksiu skilties šūkį. Jūs matote, tiek jau išmokau, ' 
jums bestovyklaujant.

Kazys nusišypsojo: vadinasi, toks buvo jo dėdė!..
— Gerai, dėde, — jis atsakė. — Paliksime čia, nors kas 

nors turėtų eiti su Jumis.
— Gal ir teisybę sakai, — sutiko ponas Briedis. — Tu . 

mano giminaitis, ir galiu atsakyti už tave.
Kazys įspėjo draugus nesiskirstyti ir nekelti triukšmo, ir 

nuėjo paskui savo dėdę. Koridoriuje buvo visai tamsu, ir ber
niukas turėjo eiti įkandin, kad nepamestų savo vadovą.

Vėl kažkas klaikiai suriko, ir Kazys pašoko. Ponas Brie
dis, paėmęs jį už rankos, sušnibždėjo:

— Nebijok, Varna, kažkas mus tyčia gąsdina. Garsas ei
na iš didžiojo koridoriaus, vedančio į kambarį, kuriame buvo 
vienuolyno koplyčia.

Išgirdęs dėdę kalbant apie koplyčią, Kazys prisiminė Vaš- 
kio pasakojimus. Jis netikėjo vaiduokliais ir ėmė galvoti, kad 
tas vyras pats vaidino kažkokią rolę. Ponas Briedis pertraukė 
jo mintis.
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— Laikykis už manęs, — sumurmėjo jis, — girdžiu kažką 
ateinant. Šie žmonės ginkluoti. Jie gali kažin ką sugalvoti, 
atsidūrę rage.

Kazys pritarė išmintingam patarimui. Jo akys buvo jau 
apsipratusios tamsoje, ir jis pastebėjo mažą revolverį dėdės 
rankoje.

Vėl kažkas suriko, ir tada iš už kampo pasirodė vienuolio 
figūra, apsirengusio ne tamsiais, bet žibančiai baltais drabužiais. 
Figūra judėjo lėtai ir paslaptingai, ir vėl suaidėjo tas baisus, 
širdį veriąs, riksmas.

Ponas Briedis prisispaudė prie sienos ir ranka prilaikė Kazį 
užpakalyje savęs.

Pirmam vienuoliui dingus, atėjo dar vienas, tokiais pat 
baltais drabužiais ir tokiu pat katės žingsniu.

Kazio širdis ėmė smarkiai plakti. Čia buvo Vaškio istorija 
tikrovėje! Nenuostabu, kad berniukas susvyravo ir vienai mi
nutei patikėjo ja. Jis sudrebėjo ir pakėlė rankas, norėdamas 
įkibti į dėdės ranką, bet...

Jis tik sumostigavo ore. Ponas Briedis jau pašoko pirmyn, 
ir koridoriuje pasidarė šviesu. Taip šviesu, kad Kazys užsi
merkė.

Paukšt!
Pono Briedžio revolveris iššovė, ir šūvis toli nuaidėjo. Kaž

kas garsiai suriko, bet šį kartą riksmas kitaip skambėjo, kaip 
anksčiau: tai buvo aiškus žmogaus balsas.

— Tai, tai! — sušuko ponas Briedis. — Neapsirikau: vai
duokliai nemėgsta elektros šviesos. Jie nemėgsta taip pat ir re
volverio balso...

Kazys gėrėjosi dėde tuo momentu: dėdė buvo ramus, tar
tum šeimininkas, sveikinąs atvykusius svečius. Bet ar tie vyrai 
pasiduos, klausė savęs Kazys.

— Nuslink ant grindų, — liepė penas Briedis, tartum 
įskaitęs berniuko mintis. — Vaiduokliai gali panaudoti savo 
pistoletus. Aš eisiu pažiūrėti, kas ten už kampo vyksta.

— Kas bebūtumėte, bet įsakau jums ateiti pas mane. — 
kalbėjo ponas Briedis aiškiai ir lėtai, — jūs negalite pasprukti: 
įėjote per didžiąsias duris, bet išeiti tegalite pro čia. Vienin
telis kelias yra pro mane ir mano narsius brolius skautus. Jūsų 
žaidimas baigtas, ir išmintingiausia pasiduoti. Mano rankoje re
volveris. Šiuose koridoriuose daug paslapčių, apie kurias nieko 
nenusimanote. Visur susidursite su nelaimėmis.

Po pono Briedžio žodžių buvo tyla. Tokia ilga tyla, kad 
Kazys daug pergalvojo. Ką dėdė žinojo apie vyrus? Ar jis 
juos tyčia gąsdino? Ko jie atėjo?

— Duodu jums dar vieną minutę pagalvoti, — pono Brie
džio balsas buvo šaltas ir griežtas. — Jūs patys atsakysite už tai, 
kas įvyks po tos minutės. Kartoju, kad išmintingiausia ramiai 
pasiduoti.

Vėl tyla. Tada kažkas prakalbėjo, ir Kazys pažino Vaškio 
balsą.

— Gerai ateisime
Žingsniams artėjant, Kazys pašoko ir priėjo prie dėdės. 

Koridorių ėjo Vaškys, o paskui jį dar du vyru, nesuskubusiu 
nusivilkti tariamus vienuolių drabužius. Jie visi atrodė sugė
dinti ir nusiminę.

— Eikite šiuo koridorių, — liepė ponas Briedis. — Eisiu 
paskui jus ir patariu nieko nebandyti.

Vyrai paklausė, ir visi nuėjo į kambarį, kuriame laukė 
skautai.

— Uždaryk duris, Kazy. — pasakė ponas Briedis, balsiai 
nusikvatojęs, kaip mokinys, iškrėtęs gerą juoką. — Galite visi 
sėstis, nes kas dabar vyks, bus labai įdomu.

Jis atsisuko į tris jaunus vyrukus.
— Atėjote, turėdami piktą galvoje, bet svarbiausia, norė

dami vaidinti vienuolių legendą. Jūs stebitės, kad žinau šią le
gendą? Aš ją žinojau dar prieš pirkdamas šią salą. Tiesą pa
sakius, tai buvo viena iš priežasčių, kodėl aš ją pirkau.

Ponas Briedis pažiūrėjo į savo klausytojų veidus. Skautai 
klausėsi atidžiai, nenorėdami praleisti nė vieno žodžio.

— Ilgus metus žmonės vengė šios salos. Tiesa, kad joje 
būta vienuolyno, ir taip pat tiesa, kad jame įvyko žmogžudystė, 
bet netiesa, kad jame vaidenasi.

Ponas Briedis pasuko kėdę, kad dar geriau matytų tris 
vyrus.

— Legendoje kalbama apie paslėptą lobį. Ar tai tiesa, nie
kas dar nežino, ir ne visi tuo tiki Bet jūs patikėjote ir pano
rėjote mane išbaidyti iš šios vietos. Jūs taip pat įvairiais bū

dais gąsdinote stovyklaujančius skautus, ir jūsų draugas Vaš
kys su jais dramatiškose sąlygose susipažino. Jis tikėjosi pa
veikti narsius berniukus, kad jie mestų tyrinėję salą. Bet jo 
pastangos nuėjo niekais, kaip matote.

Ponas Briedis nutilo, ir tada Vaškys prakalbėjo.
— Mes nieko pikta nenorėjome, — pasakė jis. — Mums 

rūpėjo paslėptas auksas, ir todėl mes kelis kartus lankėmės sa
loje. bet į vienuolyną tik pirmą kartą teatėjome.

— Tas tikriausia teisybė, — linktelėjo ponas Briedis. — 
Jūs norėjote ateiti vieną vakarą anksčiau, bet išsigandote žo
džių danguje. Mano draugai skautai žino, kaip jie buvo para
šyti. — Aš pradžioje taip pat tikėjau, kad rasiu paslėpto aukso 
arba brangakmenių, bet dabar galvoju, kad šios salos turtas 
yra gipso sluoksniai kuriuos radau keliose vietose.

Skautai, nusivylę, pažiūrėjo į vienas kitą. Ar toks pa
slapties išaiškinimas? Tai būtų per daug neįdomu.

— Jūs atėjote nuotykių dvasios vedini — tai sveikas jaus
mas — bet tikėjotės laimėti didelius turtus. Nuotykį turėjote, 
bet turtų nelaimėjote. Ką daryti su jumis, tenka spręsti man. 
Gerai, kad jūsų neperšoviau.

Vaškys neramiai pajudėjo.
— Aš labiausiai kaltas, — pasakė jis, — aš perkalbėjau 

savo draugus eiti su manimi. Jei kviestumėte policiją, prašyčiau 
tai pabrėžti.

— Kalbate, kaip vyras, — pagyrė ponas Briedis. — Aš 
policijos kviesti nesiruošiu, bet jūs būsite mano svečiai iki ryto, 
ir tada galėsite eiti sau. Gal kitą kartą, atvykę į šią salą, pa- 
belsite j mano duris, ir aš jus įleisiu. kaip savo draugus. O 
dabar eikime i mano laboratoriją, kur parodysiu jums savo apa
ratą.

VEIDAS LANGE.
Kambarys, į kurį ponas Briedis nuvedė savo svečius, buvo 

nepaprastai įdomus. Visur buvo vielų, vielelių, vamzdžių, ro
dyklių ir mygtukų. Kambarys buvo apšviestas elektra, gamina
ma vandens generatoriumi. Generatorius buvo varomas pože
minio upelio vandeniu.

— Mano elektra pigi, — aiškino ponas Briedis toliau. — 
Dabar pažiūrėkite į viršų: lubos iš storo stiklo. Palaukite čia 
valandėlę, kcl išjungsiu šviesą. Per stiklą matau savo šriftą 
danguje. O čia mano rašomasis stalas.

Ponas Briedis parodė stalą, panašų į didelę rašomąją maši
nėlę.

— Ar norėtumėte ką nors rašyti, skautai? — paklausė jis.
— Taip, — sušuko visi vienu balsu.
— O ką? — paklausė ponas Briedis.
— Rašykite: Kontrabandininkai jau čia, — pasakė Vytas.
— Kodėl kontrabandininkai?
— Todėl, kad... skaičiau apie juos. Jie tinka šiai paslap

tingai salai.
— Nustebau jūsų pasiūlymu, — pasakė ponas Briedis, — 

nes kontrabandininkai čia tikrai galėtų lankytis. Jūs nežinote,
kad tik keli kilo
metrai mus skiria 
nuo kaimynų sie
nos. Tai rašykime.

Skautai sto
vėjo užburti, nes 
danguje pasirodė 
didelės. žibančios 
raidės. Tada kaž
kas sudundėjo sto
ge ir nuriedėjo.

— Kas tai?— 
suriko ponas Brie
dis, šokdamas prie 
elektros mygtuko.

— Kas atida
rė duris?

Skautai apsi
suko: durys buvo 
atdaros, bet vieno 
žmogaus trūko.

— Kur Vaš
kys?—ponas Brie
dis puolė likusius 
vyrus. — Ką reiš
kia šie kvaili juo
kai? (B. d.)
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Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.Brolijos atstovas psktn. A. Nesavas.

'PhisLtm.nu
Ir sapnavo kunigaikštis Gediminas,
Kai ilsėjos taurą nukovęs Panerių miškuos, 
Baisiai staugęs vilkas geležinis, 
Lyg šimtas vilkų būtų jo nasruos. 
„Vilkas miestą didį reiškia, 
Kurį, kunige, turėsi čia pastatyti!" 
Taip išaiškino Lizdeika sapną.
„Mūsų dievų valią aiškią
Mano lūpos tik palydi".
Ir nušvitęs tarė kunigaikštis Gediminas: 
„Ši mintis man jau senai vaidenas.
Aš išpildysiu mūsų dievų valią tylią — 
Ant šio kalno pastatysiu stiprią mūro pilį. 
Neries bangos skelbs jos garsą, 
Dainiai apdainuos narsius karžygius, 
Atlaikys jos sienos ir klastingo lenko 
Ir piktų kryžeivių žygius!"
Davęs žodį, kunigaikštis daug žmonių subūrė, 
Ir mūs amžiną sostinę — Vilnių jis įkūrė.

VI. Šimkus.

Prisimenu.
Buvo tai linksmi laikai, 
laimingi:
čiulbėjo, ulbėjo 
miškas ir laukai

* žavingai.

N epamiršiu
niekad žaliuojančių.
miškų,
žavingai skambėjusio 
nuo gegulės
„ku-kū”.

Prisimenu.
Buvo tai gražūs laikai — 
kiekvieną

medį ir gėlelę 
puošė žiedeliai, 
žiedai...

Prisimenu
darželį, aromatais 
kvepiantį, 
apie jį drugelį 
margasparnį 
lakstantį.

Prisimenu
žalias liepas, kvapiai 
žydinčias, 
prisimenu biteles, 
apie jas 
zvimbiančias.

Skautas St. Kunigėlis.

Marytės padedamas ir pasiryžimo ve
damas, Antanėlis be didelio vargo pasi
ruošė ir išlaikė egzaminus i III-jį paty
rimo laipsnį. Kartą sutikus jį Marytė, 
nuoširdžiai pasveikino jau kaip pilnatei
sį skautą. Antanėlis pareiškė savo dėkin
gumą Marytei, nes tik jos paskatintas ir 
padedamas, jis trumpu laiku pasiruošė 
egzaminams.

— Dabar, kai aš jau esu skautas, no
rėčiau, kad mane ne popieriniu skautu 
vadintų, bet tokiu, kuris tikrai yra nau
dingas. Patark, Maryte, kas man toliau 
veikti? — paklausė Antanėlis.

— O draugovės sueigas ar lankai? — 
savo ruožtu paklausė Marytė. — Tikras 
skautukas sueigų nepraleidžia. O ten su
žinosi, kas veikti toliau. Draugininkas 
duos darbo, tik spėk jį atlikti. Visi skau
tai turi pareigų ir darbo. Gausi jo ir tu. 
Žinok, skautas, kurs nieko neveikia — ne 
skautas. Bet jei tu nori, galim pasikal
bėti ir apie tai, kas veikti toliau.
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— Gerai, pasikalbėkime.
— Tai ot, tu jau trečiojo patyrimo 

laipsnio skautukas. Dabar rūpintis pri
valai ir ruoštis antrajam patyrimo laips
niui. J antrąjį pat. laipsnį egzaminus ga
lėsi laikyti ne anksčiau, kaip po 4-ių mė
nesių. Per tokį laiką gali lengvai prisi
ruošti. Bet laikydamas egzaminus į II-jį 
pat. laipsnį, skautukas privalo būti įsi
gijęs bent vieną specialybę.

— O daugiau specialybių ar negali
ma įsigyti.

— Daugiau tai kiek nori. Ir juo dau
giau, juo geriau.

— Kokių specialybių yra?
— Specialybių yra daug: artisto, dai

lininko, daržininko, dainininko, grybau-

laikraštininko
įąrodžio, knygrišio, 

ščių globėjo 
i>jo, siuvėjo 

tojo, gamtininko,

sodininko, 
sportinink 
gautojo, 
sadirbio, šaulio.

įtaro, uo-nahzuotojo, \

I

Iš tokio skaičiaus gali, kurią nori, pasi
rinkti. Be to, šiame reikale tau padės 
draugininkas.

— Tai puiku. Įsigysiu daug specialy
bių. Bet kas žinos, kad aš esu šio ar to 
specialistas? — paklausė Antanėlis.

— Skautukai, įsigiję specialybių, turi 
ant rankovių atitinkamus specialybių 
ženklus. Tuos ženklus rasi knygutėje 
„Skautybė mažiems vaikams Lietuvoje”, 
— paaiškino Marytė.

— Pasakyk, ką tu, sesyt, dabar vei
ki? — teiravosi Antanėlis.

— Oi, dabar daug darbo. Artinasi Ka
lėdos. Daug darbo mokykloje ir kitur. 
Laikas jau užsiprenumeruoti „Skautų Ai
dą”. Aš dabar renku prenumeratą, — 
sako Marytė.

— Tai ir aš prašysiu draugininko, 
kad ir man leistų prenumeratą rinkti.

— Taip ir padaryk. Būsi pareigos 
skautas. Tik nepamiršk ir sau užsipre
numeruoti.
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Vilnius-Lietuvos širdis
Spalių m. 11 d. laisvoji Lietuva pasi

puošė trispalvėmis. Kraštas džiūgauja, 
nes Lietuvos širdis — Vilnius susijungia 
su savo kūnu — laisvąja Lietuva. Sva
jonės išsipildė’ Kovos, kuri tęsėsi net 19 
metų, finalas — laisvas Vilnius. Įdomu 
susipažinti su Vilniumi, nes Vilnius vai
dino, vaidina ir vaidins svarbią rolę visos 
Lietuvos gyvenime.

Vilnius — etnografinės Lietuvos cen
tras. Dar iš XVI šimtmečio užsilikę ūki
ninkų inventoriniai sąrašai su lietuviš
kiausiomis pavardėmis rodo, kad lietuviai 
tada gyveno visoje Vilniaus apskrityje, 
Švenčionių, Trakų ir Breslaujos apskri
tyse, Lydos apskrities šiaurinėje- dalyje 
ir vakarinėje Ašmenos apskrities dalyje. 
Pačiame Vilniuje dar iki pat 1737 metų 
visose bažnyčiose buvo sakomi lietuviški 
pamokslai. Aišku, kad tada Vilniaus gy
ventojų didžiausiąją dalį turėjo sudaryti 
lietuviai, nes lenkai dvasininkai jokiu 
būdu nebūtų pamokslus sakę lietuviškai, 
jei nebūtų buvę klausytojų, suprantančių 
tik lietuviškai. 1822 m. Vilniuje ir Vilniaus 
krašte lietuviškai kalbančių buvo tiek 
daug, kad iškilo projektas Vilniaus uni
versitete įsteigti net atskirą lietuvių kal
bos katedrą.

Vilnius Lietuvos sostine buvo nuo pat 
Gedimino laikų. Vilniaus kunigaikštis vi
sada buvo laikomas didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu. Mirus Gediminui, Vilniaus 
valdovu tapo jo sūnus Jaunutis. Didžiuo
ju Lietuvos kunigaikščiu Jaunutis buvo 
tol, kol valdė Vilnių. Algirdas, su Kęstu
čio pagalba nuvertęs Jaunutį ir tapęs Vil
niaus kunigaikščiu, automatiškai tapo ir 
didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Tas pats 
1381 m. įvyko ir su Kęstučiu, kai jis at
ėmė Vilnių iš Jogailos. Aišku, sostinės 
valdovas turėjo būti viso krašto valdovu. 
Savo vaidmens Vilnius nenustojo ir po 
1569 m. Liublino unijos, kai Lietuva su
sijungė su Lenkija. Lietuvos didieji ku
nigaikščiai tapo Lenkijos karaliais ir sa
vo sostinę iš Vilniaus perkėlė į Krokuvą, 
tačiau Vilniaus vaidmuo Lietuvai nedaug 
tesumažėjo. Jis ir tada buvo laikomas Lie
tuvos politiniu centru, jame koncentra- 
vos žymiausios Lietuvos įstaigos, posė
džiaudavo Vyriausiasis Lietuvos Tribu
nolas.

Kultūrinis Lietuvos centras — Vilnius. 
Vilniuje buvo susispietusios beveik visos 
Lietuvos švietimo įstaigos. 1579 m. jė
zuitai čia įsteigė garsiąją Jėzuitų Akade
miją, kuri puikiai gyvavo beveik 200 me
tų ir vėliau transformavosi į Vilniaus 
universitetą. Jėzuitų Akademiją ir uni
versitetą lankė didelis skaičius lietuvių. 
Per Vilniaus švietimo įstaigas į Lietuvą 
skverbėsi Vakarų kultūra. 1588 m. Vil
niuje atspausdinamas Lietuvos Statutas, 
o 1595 m. tame pačiame Vilniuje pasiro
do pirmoji knyga lietuvių kalba D. Lie
tuvoje — M. Daukšos katekizmas. 1904 m. 
atgaunama lietuviškosios spaudos laisvė. 
Pirmieji lietuviški laikraščiai — „Lietu-

i no fcalne
Aplinkui taip didinga ir graudu, 
Baltuo ja bokštai' tolumo j. 
Vėjelis dvelkia pamažu...
Norėtųs skęsti tuose sūkuriuos. 
Paklausti mūrų — ar ilgai 
Jie čia rymos dar be dalios?.. 
Prie mūrų glaudžiasi laukų žiedai. 
Kaip mylimoji prie širdies: 

Tyliai prisimena vardai: 
Mūs Gediminas, sapnas jo gražus, 
f r Vilkas Geležinis čia... — 
Bet jie išbluko pamažu... 
Pilis stovėjo ir stovės tvirta, 
Nors priešai žvangino ginklais. — 
Regės ją dar jauna karta. 
Isiaus į vėjo sūkurį visus,

- Paskui bus giedra ir gražu:.. 
Čia vėl išbraidžiosim rasas.

Vyr. sklt. L. V a i n i k o n i s.

V i l n i u s, 1989.VIII 25. -

vių Laikraštis“, „Lietuvos Bitininkas“ ir 
dienraštis „Vilniaus Žinios“ pasirodo ne 

kuriame nors kitame didesniame Lietu
vos mieste, pvz., Kaune, bet Vilniuje —

Karo išvakarėse Vilniuje!
Kaip malonu prisiminti senąją sostinę, 

kunigaikščių buveinę, Aušros Vartus ir 
visa, visa, kas taip lietuviui brangu. 
Šiandien Vilnius mūsų! Vilnius laisvas! O 

buvo jis... sunkios tai buvo Vilniui die
nos, sunkios ir liūdnos... Svetimųjų kojos 
nuolatos mindžiojo tą šventą lietuviui že
me. Bet šiandien... Jis laisvas!

Teko aplankyti Vilnių prieš pąt karą. 
Tai buvo š. m. rugpiūčio 24—27 d. d.

Vėlų vakarą iš tolo sužibusios Vilniaus 
šviesos kažkaip nepaprastai pagauna lie
tuvį. Stotyje suskamba „Wilno!“ Galvoji, 
kodėl ne „Vilnius!“ O taip būtų miela tai 
išgirsti. Perone pasitinka vienintelis vil
nietis studentas, kuris buvo vėliau nenu
ilstamas globėjas ir vadovas. Traukinys 
labai pavėlavo, dėl to ir sutikimas buvo 
toks. Ir be to lenkų valdomas Vilnius.

Buvo pats vidurnaktis. Stotis pilna 
karių. Ligi nakvynės vietos visą laiką 
akys matė lenkų karių būrius ir mobi
lizuojamus vyrus. Vilniuje tuo metu mo
bilizacija vyko pilnu tempu. Viskas bu
vo nepaprasta. Rytą nuvykę į „Romuvos“ 
klubą pusryčių, ne kažką gavome, nes 
mieste jau nebuvo duonos. Prie krautu
vių driekėsi ilgiausios eilės žmonių. .Ro
muvos“ klube yra Vilniaus skautų jaukus 
kampelis — buklas.

Po pusryčių aplankau Aušros Vartus. 
Iš čia patraukiu linkui Rasų kapinių, kur 
ilsisi dr. J. Basanavičius, M. K. Čiurlio
nis, Vileišiai, Žemkalnis, P. Višinskis, Ne

žinomas Lietuvos Kareivis ir visa eilė kitų 
mums brangių žmonių. Iš kapinių pasie
kiame Gedimino kalną.

Lietuvos širdyje. Vėliau tame pačiame 
Vilniuje pasirodo „Lietuvos Ūkininkas“, 
„Naujoji Gadynė“, A. Smetonos redaguo
jamoji „Viltis“ ir daugelis kitų lietuviškų 
laikraščių ir knygų. Vilnius — skaisčiai 
šviečiąs kultūros žiburys, kurio spinduliai 
sklido po visą kraštą ir kultūrino žmones.

1905 m. visoje Rusijoje kyla revoliu
cija. Prislėgtosios tautos bruzda. Bruzda 
ir lietuviai. 1905 metų gruodžio 4—6 d. d. 
senojoje didžiųjų kunigaikščių sostinėje 
Vilniuje susirenka 2.000 lietuvių į Didįjį 
Vilniaus Seimą apsvarstyti tų priemonių, 
kurių reikės imtis prieš žiaurųjį caro des
potizmą kovoje už Laisvą Lietuvą. 1918 m. 
vasario 16 d. Vilniuje paskelbiama Lietu
vos nepriklausomybė, Vilniuje organizuo
jasi garbingoji mūsų kariuomenė. Taigi, 
Vilnius — tautinio atgimimo židinys, Vil
nius — Lietuvos širdis.

Šį trumpą rašinėlį visai tinka užbaigti 
dr. Z. Ivinskio žodžiais: „Šimtai, tūkstan
čiai praeities siūlų riša lietuviui Vilnių 
ne tik su jo praeitimi, bet ir su dabarti
mi. Ne tik iš Lietuvos istorijos, bet ir iš 
lietuvių tautos gyvenimo Vilnius negalė
jo, negali ir negalės būti išbrauktas. 
Šiandien vėl jam lemta vaidinti toji gar- • 
bingoji istoriškoji misija, kurią jis turėjo 
Lietuvai per amžius. Vilnius amžiams 
Lietuvos!“ K. Juknevičius.

Praeinu pro visą eilę istorinių pasta
tų. Štai rūmai, kuriuose buvo paskelbta 

Lietuvos Nepriklausomybė, miesto rotušė. 
Aplankau muziejaus vardo vertą Vilniaus 
katedrą. Ką nors smulkiau papasakoti 
apie matytas meno vertybes būtų labai 
sunku ir neįmanoma. Kai išeinu iš ka
tedros, virš miesto praskrenda grandinė 
lenkų kovos lėktuvų. Aplink katedrą, 
vienoje pusėje kasami apkasai, kitoje pu
sėje — ilsisi daugybė karių.

Kitą dieną aplankome Trakus. Skrie- 
jam kaip vilyčia pro gražiuosius Panerių 
kalnus. Trakuose apžiūrim Vytauto baž
nyčią. Dar apžiūrėję karaimų mečetę, ke
liamės laiveliais į ežero vidurį, į pačią 
Trakų pilį. Pilis restauruojama. Randu 
lietuvį — mūrininką, kuris čia darbavosi. 
Jis mus išvydęs — apsiverkė. Man buvo 
gaila, nejauku. Mintimis jam reiškiau 
užuojautą ir tikinau, kad jau negreitai...

Paskutinę dieną lankau miestą. Vyt. 
Didž. gimnaziją aplankęs einu į Ryto 
d-ją. Čia atsiduriu klaikuma dvelkiančiam 

dr. J. Basanavičiaus kabinete, Vileišienės 
bute, o vėliau — bibliotekoje. Tarp ran
kų vartau Simano Daukanto, Ivinskio bei 
kitus originalus — rankraščius. Dar se
nesnes knygas dengia stori dulkių sluogs- 
niai. Apžiūriu dar bažnyčias. Jos per daug 
nuostabiai gražiai atrodo. Šv. Petro ir 

Povilo bažnyčia turi kelis tūkstančius 
stovylų, o Šv. Onos bažnyčią Napoleonas 

net Paryžiun norėjęs nusivežti.
Toks nuostabiai gražus tas Vilnius...
Jis šiandien gyvena drauge su visa 

lietuvių tauta džiaugsmo valandas. Jis 
— tikrųjų šeimininkų rankose. Jis amži
na Lietuvos sostinė!

Vyr. skilt. L. Vainikonis.
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Geriausia švenčių dovana 
SKAUTŲ AIDAS 1940 m.

Laukai, miškai ir pievos, 
Klevai, berželiai, uosiai, 
Baltais žiedais sidabro 
Jau šventei pasipuošę. 
Atlėks žirgais lediniais, 
Sparneliais greito vėjo. 
Apgaubs mūs baltą žemę 
šventa naktis Betliejaus.

Tas daug pelno, kas platina
SKAUTŲ AIDĄ 1940 metams.

/vwwwwwwywwy

• SKAUTŲ AIDO BENDRADARBIAI. 

Sk. A. 23 nr., be redakcijos narių ir sky
rių vedėjų, bendradarbiavo: M. Grigo
nis, mok. A. Juzumas, ' P. Kondratas, 
psktn. O. Saulaitienė, psktn. V. Jūras, 
psktn. V. Kutorga, std. sk. G. Juškėnas, 
std. Vikt. Miliūnas, J. Miežlaiškis, V. Na
ruševičiūtėj tsk. v. V. Balčiūnas, K. P. 
Inčiūra, Paulavičiūtė, sk. v. K. Vilsonas, 
Jui. Šimkevičius, K. Bytautas, Pr. Kun
drotas, S. Luretė, Vyt. Eidukaitis, V. 
Bartkutė, J. Saulius, S. Pranckūnas, St. 
Kasinskas, Bal. Buinauskas, N. Nasto- 
naitė, J. Krasauskas, V. Vasiliauskas, E. 
Petrušaitytė, L. Lapė, K. Juknevičius ir k.

Jau angelėliai gieda 
Aukštam skliaute parymę - 
Jau žemės Meilė gimė, 
Jau mūsų džiaugsmas gimė 
Varpai sutikt jį kviečia, 
Varpai sutikt jį lydi — 
Visam šviesiam pasauly 
Kalėdų gėlės žydi.

Laura Šlapelienė. DVI LIET UVAITES 
AMERIKOJ. Apysaka. Iliustravo autorė. 
Sakalo leid. 179 psl. Kaina Lt 2,50.

Juozas Jurginis. NANSENAS. Spau
dos Fondo — įžymiųjų žmonių biografi
jų serijos —. leid. 314 psl. Kaina Lt 3,50.

Nepaprasta didelio žmogaus biografija, 
lengvai, sklandžiai ir įdomiai parašyta. 
Apie Nanseną ir Sk. Aide buvo keletą 
kartų rašyta. Kas šia didžiąja asmenybe 
domėjos, naująja knyga tikrai džiaugsis; 
kas dar Nanseno nepažino, ši biografija 
suteiks daug nauja.

Heinrichas Federeris. KALNAI IR 
ŽMONĖS. Romanas. I. Išvertė Jonas Ru
dys. Spaudos Fondo leid. 336 psl. Kaina 
Lt 3,—.

Mykolas Faradiejus. CHEMINĖ ŽVA
KĖS ISTORIJA. Ugnis, oras, vanduo, de
gimas ir dūsavimas. Šią populiarią che
miją Lietuvos jaunimui paruošė (išvertė 
ir papildė) Stasys Dabušis. Šv. Kazimiero 
dr-jos leid. 1939 m. 220 psl. Kaina Lt 3,—.

Knyga didelė dovana mūsų jaunimui.
M. Iljinas. KURI DABAR VALANDA? 

Vertė V. Aušrys. Piešiniai N. Lapšino. 
Spaudos Fondo leid. 107 psl. Kaina Lt 2,50.

Įdomus, iliustruotas laikrodžio istori
jos rinkinys jaunimui.

Dr. A. Garmus. MOTINA ir jos rū
pesčiai vaikų likimu. Su paveikslėliais iš 
zoologijos. Išleido „Spaudos Fondas”, 87 
pusi. Kaina Lt 2,—.

Autorius pasirenka tikslą parodyti mo
tiną įvairiuose gyvulių tipuose, pradedant 
paprasčiausiais, vienauliais, baigiant žmo
gumi. Trumpi, būdingi vaizdeliai, kaip 
gyvuliai pratęsia savo gyvenimą, apibūdi
na bendrai vieną ar kitą gyvulių klasę, 
jų tobulumo laipsnį, jų ypatingumus.

Knygutė ypač įdomi gamtos mėgėjui, 
bet ja žavėsis ir nemėgėjas. Čia jam at
siskleidžia įdomiausias gamtos paslapčių 
knygos puslapis. Tiesiog nuostabu, kaip 
mažas vabalėlis, skruzdė, žuvis ar paukš
tis rūpinasi savo busimosios kartos liki
mu. Skaitant apie kalnų vabalus, riti- 
nėjančius didžiausiomis pastangomis už 
save didesnius kamuolius, apie mažus vo
riukus, lyg cirko akrobatus, laipiojančius 
aukštomis savo motinos kojomis, apie 
žuvytę, savo burnoj išperinčią ir užaugi
nančią net 25 vaikučius, gali pasijusti, 
kad skaitai ne gamtos mokslo knygą, bet 
kokią pasaką.

Be to, skautai čia ras medžiagos ir 
motinos dienai.

Knyga parašyta labai populiaria for
ma. Tiktų jaun. skautams. Gale pridėtas 
svetimų ir nesuprantamų žodžių paaiški
nimas. P. B.

+ Linksmas kampelis ♦ 
„Geras“ tėvelis.

— Vytuk, ką tau tėvelis sakė, kai su 
daužei laikrodį?

— Ar viską pakartoti?
— Viską, tik nesakyk keiksmų.
— Tada jis nieko nesakė...

Baldų krautuvėje.
— Parodykite man lovų.
— O kokių tamsta nori: ar moder

niškų, ar patogių? )
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