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Paskiro Nr. kaina 30 cl.

f SKAUTŲ AIDAS *1
LIETUVOS SKAUTŲ IR SKAUČIŲ LAIKRAŠTIS

(steigta* 1923 m. kovo mėn. 15 d. Šiauliuose.
Oficialus Lietuvos Skautų Sąjungos organas

Redaktorius vyr. sktn. Antanas Saulaitis.
Leidėjas Lietuva* Skautų Sqjunga.

Redakcijos ir administracijos adresas: Kaunas,
Nepriklausomybė* aikštė 4. Tel. 2 65 34.

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

Prenumeratos kaina metamsi Lietuvoje! jaunesniesiems skautams-ėms—2,75 Lt; 
skautams-ėms — 4 Lt; neskautams — 5 Lt. Užsienyje (išskyrus Latviją ir 
Estiją, kur taikomas vidaus tarifas): dvigubai. • Skelbimų kaina pagal susitarimą. 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojautos — 5 Lt, padėkos — 3 Lt; 
spausdinamos ten, kur redakcijai patogiau. • Rankraščius, piešinius, nuotrauka* 
siųsti redakcijos vardu. Rankraščiai trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra; 
nesunaudoti nesaugomi; grąžinami, jei atsiunčiama tam reikalui pašto ženklų.

-------------------------------------------------- • Eina du sykiu per mėnesį: 10 ir 25 d. d. •--------------------------------------------------
1940 (XVIII) metai. Vasario mėn. 10 d. 3 (243) Nr.
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4. Skaučių skyriukas (motinos padėjėja, rankdarbiai ir k.) 54
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6. Apysakaitė „Bomba autobuse“ ....................................... 57
7. Skautų skyriukas ........................................................... 58
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10. Įvairumai ......................................................................... 62
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12. Jaun. skautų-čių skyriukas ...........  66

Seserijos Vadei, Brolijos Vadui, Vyr. Seserijos Vadi- 
jai, Skautininkėms, Studenčių Skaučių Draugovei ir jos 
skilčiai „Gražinai“, Kauno Skaučių Centro Tuntui, „Vy
čio“ Korp! filistrams ir korporantams, kar. Juozapavičiaus 
Skautų Dr-vei ir atskiriems skautininkams-ėms, įvairiais 
būdais pareiškusiems daug jautrios užuojautos dėl a. a. 
skautininkės

DANUTĖS NAVIKIENĖS 
mirties, savo ir velionies artimųjų vardu broliškai dėkoju

Skautininkas Navikas.
1

jo

Šiaulių Skautų Tunto Tuntininkui vyr. sktn.
EDUARDUI VOJEVODSKIUI, 

tėveliui mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Vyriausia Brolijos Vadija.

jo

Vyr. Brolijos Vadijcs bendradarbiui sktn. mjr.
JUOZUI NAVIKUI, 

mylimai žmonai mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia

Vyriausia Brolijos Vadija.

SKAUTŲ AIDĄ
A

K
. U

K

Dar nevėlu laimėti draugovių garbės konkursų
Platinimo taisyklėse ir Skautu Aide buvo skelbta, kad draugovių garbės 

konkursą laimi tos draugovės, kurių visi nariai prenumeruoja Skautų Aidą, 
draugovių vadai (draugininkai-ės ir skiltininkai-ės) Skautybę.

Skautėms tokia sąlyga gal truputį ir sunki, nes Skautybė — daugiau ski
riama skautų vienetų vadams. Todėl administracija paaiškina, kad skaučių vie
netų vadėms (draųgininkėms ir skiltininkėms) vietoje Skautybės bus užskaity
tos Vadovės prenumeratos. Tokios skaučių draugovės, kurių skautės bus užsi
prenumeravusios Skautų Aidą, o vadovės — Vadovę, bus įrašytos į draugovių 
garbės konkursą.

Dabar dar užsisakantieji Skautų Aidą gaus visus pirmuosius numerius, o 
taip pat ir priedą — kalendorių.

Primename gerbiamiems Skautų Aido platintojams ir skaitytojams, kurie 
dar nėra sumokėję 1939 metų prenumeratos mokesčio, pasistengti artimiausiu . 
laiku jį sumokėti.

U 
ž

A 
K

Spaudos Administracija.

Literatūros, meno ir
1940 m. eis padidintas ir iliustruotas. 
Stengsis apimti visą niūsų kūrybinį gy-, 
venimą ir visas meno sritis: literatūrą, 
dailę, muziką ir teatrą.

„Dienovidžio” per metus išeis 10 nr.

kultūros žurnalas „I
Prenumerata lieka ta pati: metams — 
10 lt, pusmečiui — 5 lt, užsieny — 15 lt.

„Dienovidį” leidžia Lietuvių Rašytojų 
Draugija. Redaguoja prof. dr. V. Krėvė 
Mickevičius.

„Dienovidžio” redakcijos ir adminis
tracijos adresas: Kaunas, Daukanto 9, 
Lietuvių Rašytojų Draugija, tel. 21867. 
Darbo valandos 11—14.
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• Žmonės turtinga vaizduote valdo
pasauli. NAPOLEONAS.
• Šalia dorybių linksmumas šiame pa
saulyje labiausiai reikalingas.

STRICKLANDAS.
• Niekas nėra nenaudingas pasaulyje, 
kas palengvina jo naštą kitam.

DICKENSAS.
• Gera nuotaika viską nuskaidrina ir 
peršviečia, kaip saulėta vasaros diena.

ANONIMINIS POSAKIS.

• Kas nori dainuoti, visuomet suran
da dainą. ŠVEDŲ PRIEŽODIS.
• Palaima, didesnė už turtus, yra sma
gus būdas, galįs džiaugtis saulės švie
soje, bet ir būti linksmu šešėlyje.

ANONIMINIS POSAKIS.
• Žmogus, kuris kalba, bet neveikia, 
panašus į daržą, pilną piktžolių.

SENAS PRIEŽODIS.
• Padėk savo brolio laiveliui plaukti, 

Ir, žiūrėk, tavasis pasiekė krantą.
PERSŲ PRIEŽODIS.

* * i Iii-*

Vasario mėnesio 16 dieną visa lietuvių tauta susikau
pia. Tą dieną sąmonę užvaldo praeities vaizdai ir ateities 
gyvenimo planavimai. Mūsų ateitis pareina nuo daugelio 
aplinkybių, tačiau daugiausia — mūsų pačių valingų pa
stangų ir pasiryžimo. Prieš 22 metus įvykdytas Nepriklau
somos Lietuvos atstatymas įtikinamiausiai parodo didžiųjų 
tautos vyrų valingas pastangas ir visos tautos didingą pa
siryžimą. Jiems priklauso aukščiausioji pagarba.

Valstybės Tarybos Vilniuje paskelbtasis Vasario 16 die
nos Aktas mūsų yra laikomas teisiniu Lietuvos Valstybės 
atstatymo aktu. Akte įsakmiai pabrėžiama, kad:

1) paskelbiama Nepriklausoma Lietuvos valstybė;
2) ši Nepriklausoma Lietuvos valstybė ne iš naujo ku

riama, bet atstatoma;
3) Taryba yra vienintelė Lietuvių tautos atstovybė, to

dėl tik ji viena tegali Lietuvių tautos vardu teisiškai 
pasisakyti ir jos pasisakymas yra teisinis pačios tau
tos valios aktas;

4) Nepriklausoma Lietuvos valstybė remsis demokra
tiniais pagrindais;

5) Lietuvos sostinė yra Vilnius;
6) nutraukiami Lietuvą su kitomis tautomis jungę po

litiniai ryšiai;
7) valstybės santvarka ir jos santykiai su kitomis vals

tybėmis paliekami nustatyti Steigiamajam Seimui.
Daugelio keliamas klausimas, ar 1918 m. vasario 16 die

nos aktu Lietuvos valstybė jau buvo iš tikrųjų atkurta? 
Taip, teisiškai ir politiškai žiūrint, tenka atsakyti teigiamai. 
Tačiau, žiūrint faktinių sąlygų, Lietuva, kaip valstybė, dar 
nebuvo atkurta, nes tuo metu dar trūko valstybės šeiminin
kės — lietuviškos valdžios. Tik vėliau, kai buvo sudaryta 
vyriausybė, pradėta organizuoti kariuomenė, kai iš krašto 
ėmė kraustytis okupantai ir kai valdžios suorganizuotos 
ginkluotos jėgos pradėjo kovą su išorės ir vidaus priešais, 
tik tuomet Lietuva tapo savarankiška ir nepriklausoma.

Koks sunkus buvo nepriklausomos Lietuvos atstatymo 
darbas, parodo šios kelios ministrų kabineto 1919 m. liepos 
mėn. 26 d. atsišaukimo ištraukos:

„Vokiečiai iš mūsų krašto jau išeina. Atėjo laikas, ka
da Lietuvos visuomenė galės visa pilnuma parodyti, kiek 
ji turi kuriamųjų pajėgų. Ir ji turi parodyti, kad Lietuva 
nereikalinga jokių globėjų, kad Lietuva savomis pajėgomis 
įstengs palaikyti šalyje tvarką ir teisėtumą“.

„Dabar, kada visos susisiekimo priemonės: geležinke
liai, telefonai, telegrafai jau mūsų pačių valdomi, kada vi
duje šalies nebėra daugiau jokios svetimos pajėgos, kuri 
kliudytų mums tinkamai tvarkytis, mes turime visą ener
giją padėti, kad užgydytume karo metu padarytas mūsų 
kraštui žaizdas, kad sekdami kultūringų valstybių pavyz
džiu, sutvarkytume valstybę teisėtumo ir teisybės pagrin
dais. Tam darbui Vyriausybė reikalinga tuoj didžiosios 
mūsų visuomenės paramos“.

„Bet mūsų visuomenė neprivalo užmiršti, kad kova už 
Lietuvos valstybės būvį dar nepasibaigusi, kad žymi dalis 
mūsų jaunųjų tautos pajėgų stovi dar kovos lauke, kad mū
sų sostinė Vilnius dar priešininkų rankose, kad mūsų vals
tybės priešininkai, nežiūrint mūsų reikalavimų ir Ententes 
vyriausybių perspėjimų, daro mėginimų toliau skverbtis į 
mūsų šalį“.

„Bet mes turime ir viduj šalies visokių krašto išdavikų, 
kurie remia mūsų priešininkus maistu, pinigais ir kitokiu 
būdu, kurie dirba šalyje ardymo darbą, mėgindami suskal
dyti mūsų visuomenę, sukelti vieną tautą prieš kitą“.

„Tie patys Lietuvos išdavikai platina Lietuvos visuome
nėje visokių paskalų, kurios kelia visuomenėje paniką ir 
nerimą. Netikėkite Lietuvos priešininkais, netikėkite blogo 
noro žmonėmis“.

„Vyriausybė tiki, kad visi Lietuvos piliečiai, nežiūrint 
tautos ir tikybos skirtumo, eis dirbti kuriamojo darbo, visu 
rimtumu atjausdami Lietuvos pilietybės pareigas. Visi Lie
tuvos piliečiai lygūs prieš įstatymus. Lietuvos valstybė ku
riama labui visų jos gyventojų, nežiūrint to, kuria kalba 
jie kalba, kurį tikėjimą jie išpažįsta. Ir tie, kurie kalba lie
tuviškai, ir tie, kurie kalba lenkiškai, gudiškai, žydiškai, 
turi vienodų teisių, vienodų pareigų. Todėl mūsų bendra 
tėvynė turi teisės reikalauti nuo visų savo sūnų vienodo 
pasišventimo, vienodo įtempimo darbo jos nepriklausomy
bei ginti“...

Šie žodžiai tinka ir šiai dienai. Dabartinių sūkurių ir 
pavojų metu visa tauta turi jautriai budėti laisvės sargy
boje, o ypatingai jaunuomenė. Ateitis jaunuomenės. Va
sario šešioliktoji — lietuvių tautos ateities kelrodis.

A. Ž.
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Rašo lorda^BADEN-PO WELL1S iš Kenijos

i.

Būti švariam, reiškia būti sveikam
Labai dažnai sakydavau jums, kad 

reikia nuodugniai išsivalyti viduje ir iš
orėje, jei jūs norite būti sveiki, ir tikiuosi, 
kad jūs suprantat, kaip tai yra svarbu.

Kada tarnavau džiunglėse, kur siau
čia drugys, rytiniam ir vakariniam Afri
kos krante, pastebėjau, kad mes buvo
me pakankamai sveiki tol, kol mes kiek
vieną dieną žygiavome, bet kada mes su
stojom dienos poilsiui ir ilsėjomės, kai ku
rie mūsų susirgo drugiu.

Priėjau išvados, kad mūsų kraujas 
nusivalo ir atsigaivina darbą dirbant ir 
išprakaituojant nereikalingas mūsų kū
nui medžiagas.

Poilsio diena reiškė mažiau prakaita
vimo ir daugiau maitinimosi, negu pa
prastai, ir todėl mažiau drenažo žmogaus 
viduje.

Taigi, poilsio dieną kreipiau labai daug 
dėmesio į mankštą ir laikiausi įprasto 
mažo kiekio maisto ir gėrimo.

Niekuomet nesirgau nė vienos dienos, 
nors eidavau 20 mylių per dieną, taip 
žygiavau virš savaitės drėgname ore. 
Niekuomet geriau nesijaučiau!

Manau, kad tai yra todėl, kad lai
kau savo kraują švarų ir gryną. Grynas 
kraujas priverčia kūno raumenis ir skai
dulas augti ir stiprėti.

Širdis, kuri varo kraują kūne, yra 
svarbiausias organas, kurį jūs turite. To
dėl jūs turit ją ko labiausiai saugoti. Bet 
žmonės, kurie negalvoja arba kurie neži
no, gali labai išvarginti širdį, per daug 
sportuodami ir žaisdami, arba užmiršda
mi, kad širdis gali būti rimtai užnuodyta 
ir alkoholiu.

„Skauto žingsnis” — kai bėgimas ir 
ėjimas pasikeičia kas dvidešimt, trisde
šimt žingsnių, tai apsaugoja žmones nuo

II.

Nesikarščiuok ir laimėk
Belfasto tramvajuje pamačiau tokį 

keleiviams pranešimą:
„Spiaudyti yra draudžiama. Kiekvie

nas, kuris laikysis to papročio, bus ben
drakeleivių priskiriamas prie nemėgiamų
jų ir niekinamųjų”.

Būti neapkenčiamu ir pasibiaurėtinu 
yra labai sunki bausmė, bet kartais atsi
randa Kenijoj tokių lankytojų, kurie su 
tuo sutinka.

Yra žmonių, kurie važiuoja šaudyti 
didelių laukinių gyvulių arba liūtų auto
mobiliais, vietoj to, kad eitų sportinin- 

širdies įtempimo, bėgant ilgas distancijas.
Būk švarus išorėj ...
Gal būt, kad jūs negalit išsimaudyti 

kiekvieną dieną, bet visuomet galima, 
gauti šlapią ir šiurkštų rankšluostį, ir tai 
turi būti visuomet vartojama.

Laikyk burną uždarą ir saugok savo 
gyvybę. Tokios taisyklės laikosi raudon
armiečiai.

Jie pripratina savo vaikus, kada šie 
dar yra kūdikiai, kvėpuoti per nosį, o 
ne per burną.

Iš dalies jie norėjo išmokyti juos ne
knarkti, kad naktį neišduotų priešams, 
bet iš kitos pusės jie galvojo, kad atda
ra burna parodo žmogaus būdą.

Vieną kartą anglas turėjo stoti į dvi
kovą su raudonodžiu, bet, būdamas tei
singas, atsisakė vartoti pistoletą arba ki
tus ginklus, prie kurių raudonodis nebu
vo pripratęs.

Taigi jis pasiūlė nusirengti, ir kovoti 
peiliais, ir tokiu būdu išspręsti ginčą. In
dėnas šypsodamasis pasakė, kad jis ko
vos, jei dar anglas nori, bet anglui vis- 
tiek bus blogai.

Kada buvo paklaustas kodėl, jis pa
sakė pastebėjęs, jog anglo burna visuo
met pusiau atdara, ir todėl jis nebijo to
kio žmogaus, nes tai yra ženklas silpno 
būdo.

Ir mes žinom, kad tai silpnina svei
katą, kadangi žmogus, kuris kvėpuoja 
pro burną, įtraukia iš oro nuodingas bak
terijas, vietoj to, kad jos palikti} drėgnoje 
nosies gleivėje.

Taigi, būk pasiruošęs kovoti su šiom 
bakterijom, būdamas sveikas ir kvėpuo
damas pro nosį.

Išvertė G. Donaitytė.

kų mėgstamu būdu — pėsti. Vienas as
muo, gindamas automobilhį herojus, pa
rašė spaudai, aiškindamas, kad vyresnio 
amžiaus žmonėms ar tiems, kurie kenčia 
dėl silpnos širdies, automobiliai yra bū
tini. Aš galvočiau, kad tokiems būtų 
daug geriau pasilikti namuose.

Bet dabar tos rūšies „sportininkų” 
jau yra nedaug. Kai kurie atvyksta į 
Keniją šaudyti šautuvu; dar daugiau at
vyksta „šaudyti” foto aparatu. Ir tie 
yra iš tikrųjų geresni sportininkai, nes 
yra daug sunkiau prisiselinti prie gyvu

lio ir jį nufotografuoti, negu jį nušauti 
iš tolimesnio nuotolio. Fotografuotojas 
turi būti gabus selintojas, drąsus ir šaltas. 
Tai yra nerviškas darbas eiti gilyn į dy
kumą ir, galimas dalykas, prisiselinti arti 
prie laukinių žvėrių. Dažnai, kai žvėris 
pasidaro įtartinas, kyla klausimas: pasi
likti, ar bėgti. Aišku, geriau pasilikti, 
jeigu yra jėgos tą padaryti.

Daugelis žmonių, kai pamato priešais 
save su išplėstomis akimis ir ištemptu 
šnipu dramblį, bėga. Kiti, kurie išdrįsta 
į jį pasižiūrėti, randa, kad dramblys yra 
susirūpinęs tik pamatyti, kas ten yra — 
nes jis yra trumparegis — ir kai tik pa
mato, kad ten yra žmogus, pasisuka atgal,' 
stengdamasis greičiau pasišalinti nuo to
kio nemalonaus sutvėrimo.

Bet reikia turėti stiprius nervus sto
vėti prie tokio sutvėrimo, kuris, jei norės, 
galės būti ir labai pavojingas. Tos rūšies 
nervai gali būti laimimi tik praktika.

Kareivis atsiprašė, pabėgęs nuo mū
šio, sakydamas, kad jo kojos paėmė vir
šų ir bėgo su juo. Bet reikia kontro
liuoti savo kojas, kai kyla pagunda bėgti. 
Reikia save nuolat sekti ir prisiversti, pa
žvelgti į tą pavojų.

Panašiai ir panikoj, kai kiti žmonės 
yra susijaudinę ir pametę savo galvas, 
tikras žmogus turi laikytis ramiai ir su
sivaldyti. Kiti, matydami jį nesijaudi
nant, labai galimas dalykas, kad atgaus 
savo protą ir tvirtai atsistos.

Kartą buvau teatre, kai staiga dau
gelis žmonių pakilo iš savo vietų ir pra
dėjo veržtis pro duris. Buvau drabuži
nės vidury ir negalėjau matyti, kokia bu
vo priežastis, bet vienas žmogus, sėdintis 
priešaky, pašoko ir pr&dėjo kaukti: „Ug
nis, ugnis!”.

Kol aš susivokiau, mano brolis suda
vė vienam į ausį ir tas susmuko.

Žmonės apstojo aplink mus ir dauge
lis susirūpinę veržėsi pro duris. Galėję 
būti pražūtingas susispaudimas, jeigu vie
nas artistų nebūtų užbėgęs ant scenos ir 
sušukęs: „Užimkit savo vietas! Nėra 
triukšmui jokios priežasties. Jokios ug
nies! Tiktai dramblys, kuris turi pasiro
dyti sekančiame veiksme, įkišo savo gal
vą į ne tas duris, esančias užpakalyje par
terio”.

Jūs matote, kokią žalą vienas žmogus, 
gali padaryti, nesusivaldydamas ir kaip 
vienas žmogus, būdamas šaltakraujis, ga
li išgelbėti situaciją.

Savęs kontroliavimas taip pat reiškia 
suvaldyti savo būdą, susitikus su piktu - 
priešu. Kiekvienas, kuris laikosi ramiai, 
laimi.

Kai du kinai ginčijasi, jie keikiasi ir 
koliojasi iki vienas galutinai pameta kan
trybės pusiausvyrą ir pradeda muštis. 
Tai reiškia, kad jis pralaimėjo, nes jam 
trūksta žodžių. Žmogus, kuris ilgesnį 
laiką susivaldo nuo muštynių, yra laiko
mas nugalėtoju.

Išvertė E. Babickaitė.
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Iš ŠVEDU©® PAD&N©Ė$
— Skautiškasis judėjimas visame pa

saulyje šiuo metu yra pastatytas visiškai 
naujų uždavinių prišaky — dirbti taikos 
labui, — šiuos optimistiškus žodžius pa

sakė Norvegijos atstovas profesorius 
Ragnvaldas Oversonas praeitų metų lap
kričio mėnesį Stokholme įvykusioje Žie
mių skautų konferencijoje. Panašios kon
ferencijos buvo dvi — į pirmąją atvy
ko Švedijos, Norvegijos, Danijos ir Suo
mijos skautų organizacijų atstovai, kurie 
aptarė glaudesnio šių skautų organizaci
jų bendradarbiavimo klausimus.

Lietuvos miškų sargyboje. „Policijos” kl.

Po šios konferencijos jau po kelių sa
vaičių galima buvo konstatuoti pirmąjį 
konkretiškesnį laimėjimą — gruodžio 2 
ir 3 d. d. Stokholme įvyko visų keturių 
valstybių skaučių ir skautų vadų kongre
sas. Dvi dienas vadės ir vadai aptarė „ak
tualiausias problemas mūsų kraštų skau
tų judėjime” ir „skaučių judėjimo atsa- 
komingumą neitralioje valstybėje”. Kon
ferencijos darbas prasidėjo ankstyvą ry
tą Stokholmo gamtos muziejaus bažnytė
lėje įvykusiomis bendromis pamaldomis, 
kuriose taip pat dalyvavo ir princas Gus- 
.avas Adolfas ir princesė Sibilė. Suomi- 
,ą kongrese atstovavo tiktai skaučių at
stovė, kuri į Stokholmą buvo atvykusi 
lar prieš Suomijos įtraukimą karan.

Didžioji Europos nelaimė — karas — 
švedų skautų darbe sustiprino ir paspar- 
ino pasiruošimą pagalbos teikimui. Pa
puošimas, žinoma, nėra militarinio po
jūdžio, bet tiktai vykdymas skautiškojo 
budrumo šūkio. Visose skaučių ir skau
tų draugovėse paspartintu tempu lavi
namas! pirmosios pagalbos teikimui, pri- 
skaitant taip pat ir oro puolimų pada
rytas nelaimes. Šventadieniais Stokhol
me vyksta platesni užsiėmimai parkuose, 
gatvėse, aikštėse. Skautai ir skautės pra
tinasi ryšininkų tarnybai ir pagalbos tei
kimui sunkesnėse aplinkybėse, negu tai 
būtų įmanoma būkhiose. Vieną sekma
dienį Stokholmo gyventojai galėjo stebė
ti, kad skautai ir skautės savo įprastas

fetras ir valtukes pakeitė šalmais. Šal
mai pasidarė skaučių ir skautų uniformos 
dalimi, dalyvaujant pirmosios pagalbos 
teikimo pratimuose bei oro puolimų ma
nevruose.

Pagalbos tarnybai paruošti skautai 
yra suskirstyti į savo rūšies „budrumo 
skiltis”. Prie uniformos, kaip pažinimo 
ženklą, nešioja užsiūtą skydą su Švedi
jos trijų karūnų ženklu. Šių skautų adre
sai ir telefonų numeriai yra žinomi poli
cijos nuovadoms ir nuovadų viršininkai 
turi teisę juos kiekvienu momentu „mo
bilizuoti”.

Didelį darbą Stokholmo skautai ir 
skautės atliko gruodžio 9 d. Jų žiniai 
buvo perduota prefektūra ir visos nuo

vados ir iš čia skautai ir skautės orga
nizavo daiktų telkimą Suomijos pabėgė
lių šelpimo reikalams. Stokholmo laik
raščiai apie šį žymų įvykį rašė sekan
čiai:

„2000 skautų renka drabužius. Visos 
nuovados skautų rankose. Prefektūroje 
randasi skautų komendantūra.

2000 skautų ir skaučių šiame pilka
me advento sekmadienyje suteikė savotiš
ką nuotaiką gatvių išvaizdai ir policijos 
buveinėms. Visur juos galima buvo ste
bėti renkant ryšulius ir pokus. Prie bu
tų durų juos sutiko spaudžiant skambu
čio sagą. Skautij autobusai ir sunkio
sios mašinos buvo matomos priemies
čiuose. Prefektūroje buvo visiškai ne
įprastas vaizdas. Koks tai mažas pada
rėlis su tvirtu saliutu atidarė duris. Lau
kiamajame stovėjo kelios mažos mergai
tės, o tolesnėse patalpose vyko „komen
dantūros darbas” prie telefono ir sąrašų. 
Ir šiose patalpose nebuvo galima paste
bėti tiktai vieno — policijos!”

Laikraščio reporteris nepastebėjo dar 
vieno dalyko, kurį man pasisekė pama
tyti, tai, būtent, — skautišką džiaugsmą 
„budrumo skilčių” dalyvių akyse, atlie
kant šį kartą tikrą darbą. Savaitę atgal 
„budrumo skilčių” dalyviai buvo sukvies
ti išdalyti mieste atsišaukimus vienybei 
ir tylėjimui. Tada nebuvo tokios nuotai
kos, kaip dabar. Skautas visuomet džiū
gauja, atlikdamas sunkesnį darbą!
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Skyrių tvarko — paskautininkė R. Skipitytė

MOTINOS PADĖJĖJA
Kartą skaičiau apysakaitę apie skautę, nuolat nepatenkintą 

savo namais ir gyvenimu. Visi kiti — taip jai atrodė — buvo 
geriau aprūpinti, laimingesni. Bet vieną naktį ji sapnavo įdomų 
sapną: vaikščiodama miestelio gatve ji priėjo mažą dailų namelį 
su gėlių darželiu.

— Kokie gražūs namai! — pagalvojo ji. — Juose tikriau
siai gyvena laimingi žmonės.

Tada vienas po kito išėjo namelio gyventojai, ir mergaitė 
pažino savo artimuosius.

Vadinasi, jos namai buvo tokie gražūs, ir visi jo gyventojai 
malonūs ir mieli. O anksčiau ji to nebuvo pastebėjusi!

Tokių atsitikimų pasitaikytų labai daug, jei save perkra- 
tytume. Per daug mūsų akys nukreiptos į kitus ir per mažai 
į mūsų namus ir namiškius. O visos norime būti laimingos ir 
turėti malonius namus.

— Mūsų namuose taip nesmagu, — pasakai ir išbėgi pas 
draugę. — Šiandien nėra tvarkos mūsų namuose, — atsidūsti ir, 
paėmusi knygą, stengiesi nieko nematyti.

Bet jei kažkodėl nesmagu ir nėra tvarkos, kodėl nesistengi 
viską pakeisti, padėti grąžinti tvarką? Todėl, kad esi papratusi 
galvoti, kad mamytė už viską atsako ir viskuo turi rūpintis. Turi 
visokių pareigų mokykloje ir draugovėje, esi susirišusi su drau
gėmis, bet namų pareigų krataisi. Tuo metu, kada galėtumei jau 
būti rimta savo motinos padėjėja, apvili savo namus.

— Už brolį, už sesutę neatsakau; ką aš žinau, ką jie vei
kia! — kaip dažnai gali išgirsti tokius posakius, kuriuose kai 
kurie dar mato sąmojaus.

Esi šeimos narys ir turi namuose pareigų, tvarkos, švaros, 
sveikatos, gero sugyvenimo, geros nuotaikos, savo tėvų ir jau
nesniųjų brolių ir seserų atžvilgiu. Juk būtų juokinga, jei savo 
skilties skautėmis domėtumeis daugiau, kaip savo broliais ir se
serimis!

Neabejoju, kad noro daug turi, bet, gal, nepagalvoji, o, gal, 
ir neišmanai, kaip tai daryti.

Pasistenkime bendromis jėgomis išnagrinėti šiuos dalykus 
ir pradėkime nuo tvarkos palaikymo namuose.

Tvarka namuose.
— Kad sunku viename kambarėlyje palaikyti tvarką! Be

pigu gyvenantiems keliuose kambariuose! Jei aš... ir t. t. Bet, 
ar neteko matyti tvarkingų, nepaprastai tvarkingų kambarėlių 
ir Sodomo ir Gomoros dideliame bute? Mat, mažame kamba
rėlyje gyveno tvarkingi, dideliame bute netvarkingi žmonės. 
Dažnai nieko daugiau iš tavęs nereikalaujama, kaip tvarką pa
laikyti, nemėtyti drabužių, knygų, šukų, rankšluosčių ir pan., 
nevėluoti pietums ir kitoms valgyti nustatytoms valandoms ar
ba pavėlavus nepalikti indų ant stalo. Dar geriau, žinoma, jei 
lovą pati pasikloji, kambarį sutvarkai — ne visos sesės tokios 
laimingos, kad turėtų savo kambarėlį.

Kaip nemalonu matyti „gražuolę“, kasdien dabinančią save 
iškilmingais drabužiais, kuriais nieko dirbti negalima, puošian
čią kambarį savo darbo dulkėtomis popierinėmis gėlėmis, nepa
prastai blogai glaistytais rišelje rankdarbiais ir saldžiais raštais 
pieštomis pagalvėlėmis, o nepastebinčią nei nešvarių langų, nei 
apdraskytų sienų, nei nešluotų grindų! Ir vis dėlto tokių yra, 

nes pati jų mačiau, ir yra žmonių, kurie tokiomis „gražuolėmis“ 
gėrisi!

Prijuostė mūsų draugė ir šluota bei dulkėms valyti sku
duras mūsų padėjėjai namų tvarkai palaikyti.

— Ponia M. visuomet tokia tvarkinga ir jos bute taip ma
lonu! — Taip, nes ponia M. priešpiet šeimininkauja, galvą ap
gaubusi skarele ir suknelę apsaugojusi prijuoste, tvarko ir valo. 
Popiet, visiems darbams maždaug pasibaigus, arba net jau pie
tums, ji nusiriša skarelę ir prijuostę ir yra tvarkinga tvarkingo 
buto šeimininkė. Viskas turi savo vietą, netenka be galvos raiš
tis stalčiuose ir spintose ir neradus pykti, nes yra tvarka.

— Turiu keturius vaikus ir visą dieną, tiesą pasakius, nie
ko kita neturiu laiko daryti, kaip eiti paskui juos ir tvarkyti, — 
pasakojo man viena pažįstama.

— Kaip keturis? Juk tamsta, rodos, tik tris teturite?
— O kur vyras? — nusijuokė ponia. — Tuo atžvilgiu ne

skiriu jį nuo vaikų: jo daiktų taip pat visur pilna. Jis nepa
pratęs pats tvarkytis namuose.

Namuose nepapratusi, kitur daug sunkiau išmokti tvarkos, 
nes pamokos dažnai karčios, mokytojai nekantrūs.

Švara ankštai susijusi su tvarka. Ne išsivaizduoju švaros 
be tvarkos ir tvarkos be švaros. Ir švara namuose turi būti ne 
vieno, bet visų palaikoma. Prausiesi, pastebėjai, kad bliūdas ne
švarus, čia pat jį išvalyk, nelauk nė minutės. Kažkas įnešė že
mių, sušluok, kol kiti jų dar neišnešiojo. Būk paslanki, nes tavo 
tėvų namai yra ir tavo namai.

Vėl prisimenu lankiusi pažįstamą. Ji buvo kiek peršalusi 
ir gulėjo apsirengusi ant sofkutės. Jos plaukai ir veidas buvo 
dailūs, sulyginti ir išpudruoti, suknelė gana prašmatni, bet kaip 
atrodė jos kambarys! Ant bufeto storiausias, ne vienos dienos 
dulkių sluoksnis, ant stalo sudėvėta staltiesė! Nieko nuostabaus, 
kad vaišinama labai dėkojau. Tuose namuose pirmą vietą už
ėmė dabinimasis, bet ar jis įmanomas be švaros!

Vandens visur pakanka, smėlio, pelenų taip pat, nors dau
gelis mūsų naudoja prašmatnesnių valyti priemonių. Kadangi 
esi tu, tebūna tavo namai tvarkingesni, švaresni, šviesesni. *

(B. d.).

Neturiu apetito ir todėl mamyte 
mane nuolat bara.

Vadinasi, 
per daug geriu? 
valgau daug saldžių daiktų? 
nelaukiu valgiui nustatytų valandų? 
valgau kaip nors pripuldama? 
nevalgau žalumynų? 
per daug sėdžiu? 
per daug pavargstu?
noriu, kacį į mane kreiptų dėmesio? 
neišalkstu kaip reikiant?
turiu nesveikus dantis? 
iš viso per daug valgau?
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PRIE DVIRAČIO.

ĮĮhįh, rankdarbiai
Keliaujant kituose kraštuose, kur žmonės daug daugiau 

dviračiais važinėja, negu mes, teko beveik prie kiekvieno dvi
račio pamatyti tam tikrus patogius maišus daiktams susidėti. Ten 
jų galima gauti kiekvienoje krautuvėje, bet pas mus jų nėra, o 
kiekviena skautė sau lengvai juos galėtų pasigaminti. Jie labai 
tinka, darant didesnes iškylas ar keliones dviračiais. Ir darykime 
tai tuojau, nelaukdamos, kol ateis pavasaris ir reikės keliauti. 
Lagaminas ant dviračio, ar dar geriau kuprinė — visai netinka, 
ypač mums, skautėms, kurios juk turime mokėti pasigaminti pa
čiu paprasčiausiu būdu pačius patogiausius dalykus.

Šios dvi kraitelės (būtinai dvi, nes kitaip neišlaikysime lyg
svaros ant dviračio) yra daromos iš storo brezento arba impreg
nuotos nebaltintos drobės. Ypač stenkimės viską kuo kruopščiau 
išbaigti ir kuo geriau susiūti, nes šiom kraitelėm teks daug dul
kėti keliuose, tad pasistenkime, kad dulkių į jų vidų negalėtų 
patekti.

Vienos kraitelės priešakiniai daliai iškerpamas keturkam
pis 30X25 cm (galima ir 30 cm platumo, jei nori didelę kraitelę). 
Užpakalinė dalis tokio pat didumo keturkampis, tik čia dar kar
tu sukerpamas ir viršelis — gauname gabalą, kurio platumas 
25 cm (arba 30), o ilgumas 30 + 17 cm. Kad sandariau užsida
rytų, iškerpame 2 keturkampėlius 12X5 cm. Du jo kraštus pri
siuvame prie viršelio kraštų, o likusiajame laisvajame kampe 
įsiuvame sagutę arba „knopkutę“, kurią prisegsime prie kraite
lės šono, kad mažiau būtų progos į vidų dulkėms įeiti (2 pav.). 
Kraitelės šonams tokia pati brezentinė juosta 12X140 cm. Tuo 
būdu ši juosta apjuosia iš visų keturių kraštų kraitelę. Ji su
sieina viršuje per patį vidurį. Aišku, viršuje ji neprisiuvama, o 

lieka tik tokie atlapėliai, kurių galuose įsiūti raikšteliai, kad, 
sukrovus į kraitelę daiktus, būtų galima gražiai, atlapėliais ap
dengus, surišti, prieš užvožiant viršelį.

Visa tai paruošus, bet dar šonų nesusiuvus, įsiuvami prie
šakyje kokie du trumpi diržiukai su sagtelėmis kraitelei užsegti. 
Dabar prisiuvami šonai. Į šonus arba į priekį ir užpakalį reikia 
įsiūti kartono, jeigu brezentas nėra pakankamai storas ir nestovi. 
Siūlės gali būti į gerąją pusę, bet ant viršaus turi būti apsiūtos 
ceratos juostele ar tiesmele. Tokios dvi kraitelės sujungiamos 
tarp savęs diržiukais, kokio platumo yra daiktininkas užpakalyje 
dviračio. Viena tuo būdu kaba iš vienos pusės daiktininko, o 
kita iš kitos. Kad jų nepamestum, apačioje įsiusi taip pat po du 
raikštelius iš kiekvieno kampo ir pririši.

Jei tau vietos daiktams dar per maža, gali ant susidariusios 
iš daiktininko ir dviejų kraitelių viršelių gana didelės plokštu
mos uždėti kokį lagaminėlį. Tau jį lengva bus čia pritvirtinti. 
Bet taip pat gali pati pasigaminti patogų dalyką. Gauk kur dėžę 
kartoninę ar fanierinę kokių 30—40 cm ilgumo, kokių 15 cm 
aukštumo ir ne daugiau platumo, kokį sudaro tavo daiktininkas 
su abiejų kraitelių viršeliais. Tą dėžę aptrauk brezentu (geriau 
pasakius, įkišk į brezentinį maišą su keturkampiu dugnu, kad 
tavo dėžė stovėtų ant dugno). Įsiūk iš dviejų kraštų užsegimui 
dirželius. Tik neperpiauk kampų — tegu jie būna susiūti (vis 
nuo tų nelemtųjų dulkių!). Iš kiekvieno kampo apačioje dėžės 
prisiūk raikštelius, o prie iš šonų kabančių kraitelių kilpeles, 
kad galėtum pririšti (3 pav.). Visą šitą labai lengva ir nuo dvi
račio nuimti, sakysim, einant nakvynės — tereikia atpalaiduoti 
pačius žemutinius raištelius, kuriais pririštos kabančiosios krai
telės. Sesutė.

2 ir 3 pav.

■ E? - ■ E: • Et- • c-3 - r :- ■ m ■ c-u •Jejė namuose
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Šeimininkavimas
Prie naujųjų kaliošų kulnies prili

pink plonos, minkštos odos: dėvėsi juos 
dvigubai ilgiau.

*
Ištepk naujus batus tepalu ir išbliz

gink juos: lietus nepaliks ant odos dėmių.
*

Lietui aptaškius ploną šilkinę suk
nelę, uždėk skudurėlį, išgręžtą šiltame 
vandenyje, ir išglaistyk karštu glaisty- 
tūvu.

♦
Skėčiui susitepus, nuplauk jį šiltu 

vandeniu su keliais lašais amoni jako.

DAUGIAU ŠVIESOS IR ŠILIMOS.
Kada žibalas sunku gauti ir elektros 

šviesa tevartojama miestuose, žvakė vėl 
užėmė svarbią vietą.

Visai paprastu būdu gali sustiprinti jos 
šviesą ir nukreipti ją bet kurion pusėn: 
padėk žvakę ant baltos lėkštės ir antrą 
baltą lėkštę pastatyk už jos.

Žinoma, „reflektorius“ lėkštė turi bū
ti atremta į ką nors, pvz., į palapinės sie
ną (nors žiema dar nė negalvoja pasi
traukti, mūsų mintys sukasi apie sto
vyklas!).

Neišmesk žvakių likučių arba nutekė
jusio stearino ar parafino. Jie padės tau 
kurti ugnį arba laužą.

Susuk popierį — bet ne per kietai — 
ir pamerk jį parafino tirpinyje. Stearinas 
taip pat tinka. Popieriui persisunkus, at
šalus ir sukietėjus, supiaustyk jį į maž
daug 5 cm rutulėlius, kaip parodyta pie
šinyje. Lyjant arba malkoms esant šla
pioms, rutulėliai labai naudingi ugniai 
kurti.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIinilllin

SKAUTŲ AIDĄ KAI SKAITYSI — 
— DAUG NAUJŲ ŽINIŲ ĮGYSI. -----
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U Senoviški Kalėdų papročiai Švedijoje @
l '■ n ' (Pagal Aina Hedstrbm straipsnį švedų skaučių laikraštyje Treklovem 1939 m., 17 nr.) i

„Gruodžio 13 anksti rytą, kai šaltis ir 
tamsuma viešpataudavo Vermlando kraš
te, ateidavo dar mano vaikystėje Sankta 
Liucija iš Sirakūzų, įeinanti į visus na
mus, kurie buvo tarp Norvegijos aukštu
mos ir Gullspangs upės. Ji dar dėvėjo — 
bent mažose vaiko akyse — drabužį, bal
tą nuo žvaigždžių šviesos, plaukuose ji 
turėjo žalią vainiką su degančių žvakių 
žiedais, ir ji visuomet pažadindavo mie

gančius su šiltu gėrimu ant savo dėklo. 
Tais laikais niekad nemačiau puikesnio 
vaizdo, negu kad atsidaro durys ir ji įžen
gia i kambarėlio prietemą. Ir aš labai no
rėčiau palinkėti, kad ji niekad nenustotų 
lankyti Vermlando ūkių. Nes ji yra švie
sa, kuri nugali tamsumą, legenda, kuri nu
gali užmiršimą, ji širdies šilima, kuri pa
daro sušalusį kraštą patraukiantį ir sau
lėtą viduryje žiemos“.

Taip pasakoja Solma Lagerlof apie Liu
ciją — šviesos nešėją. Seniau Liucijos die
na būdavo Kalėdų įžanga. Atšventus šven
tos Liucijos šventę, prasidėdavo Kalėdų 
ruoša, būdavo raugiamas Kalėdų alus, 
skerdžiama, kepama ir Kalėdų žvakės lie
jamos.

Taip, atėjus Kūčioms, būdavo daromi 
paskutiniai pasiruošimai. Vakarui subrėš
kus, draikomi Kalėdų šiaudai ant gryčios 
grindų. Ten pradėdavo ilgais Kalėdų va
karais žaisti seni ir jauni. Pakabinamas iš 
medžio arba šiaudų Kalėdų „karvelis“; 
karvelis, būdamas taikos simbolis, turi 
priminti, kad šioje šventėje, kuri šven
čiama taikos Viešpačio garbei, neturi būti 
jokio pykčio, jokio nesutarimo.

Ant stalo papuošiama Kalėdų krūva, 
kuri per šventes būdavo ne valgyti, o tik 
pasižiūrėti. Bet ne tik gyviesiems padeng
davo šventei. Pagalvodavo ir apie išvyku
sius, numirusius gimines. Nes — tikima 
buvo, kad šie žiemos tamsumose ateidavę 
pas tuos žemėje, su kuriais jie kartu gy
venę ir dirbę. Dėl to uždegamos žvakės 
languose, kad jiems kelią parodžius, dėl 
to padedama duonos ir Kalėdų alaus.

Per šventes, kurios pirmiausia yra gai
lestingumo šventės, niekas neturi būti už
mirštas. Paukščiams pastatomas Kalėdų 
pėdas, gyvuliai tvarte būdavo tam tyčia 
aprūpinami, ir aitvariukas nebūdavo už
mirštas, jis, kuris gyvena lauke po me-
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džiu arba daržinės pastogėje ir kuris nak
ties valandomis vaikšto ir prižiūri viską, 
kas tik priklauso ūkiui.

Ir taip ateidavo naktis; naktis, kurioje 
jokia būtybė — kaip pasakojama — ne
gali kitam pakenkti.

Kūčių naktį mažai būdavo miegama. 
Anksti rytą atsikeldavo, kad, pasišvietus 
deglais, su skambučių žvangėjimu važiuo
tų į Kalėdų pamaldas. Tenai giedodavo, 
dienai pradėjus švisti, senąją krikščionių 
dienos giesmę: „Pažadėtoji diena, kurią 
dabar čia matome“. Apie ją sakoma: „Nie
kad nieku kitu negalima didesnio džiaugs
mo atskleisti, kaip šiąja psalme“.

Iš Kalėdinių pamaldų skubėdavo grįž
ti namo, nes kas pirmas grįždavo namo, 
pirmas nuimdavo savo metų derlių.

Kitą dieną, Šventojo Stepono dieną, 
būdavo Stepono jojimai. Tada svarbu bū

davo pirmam atvykti prie „šiaurinio te
kančio vandens“ ir duoti iš ten atsigerti 
arkliams, nes tai jiems suteikdavo jėgų 
ir sveikatos.

Taip eina dienos iki Trisdešimtosios — 
šventosios Trijų Karalių dienos. Trijų Ka
ralių išvakarėse keliaudavo dainuodami iš 
kiemo į kiemą žvaigždžių vaikai. Žvaigž
dė, kurią nešdavosi žvaigždžių berniukai 
kelyje, buvo atminimas tos žvaigždės, ku
ri kartą įsižiebė danguje, kad nuvedus pie
menis ir Rytų išminčius keliu pas Karalių 
Karalių.

Su trisdešimtąja diena baigdavosi Ka
lėdų šventės. Diena po to būdavo Angelų 
išvykimas, nes mirusiųjų sielos, palikda
vo žemiškus namus.

Daug tų papročių, kurie anksčiau žmo
nių buvo siejami su Kalėdomis ir Kalėdų 
šventimu, dabar visiškai išnykę, kiti pa
metė savo pirmykštę reikšmę; daugybė 
naujų, laikui bėgant, atėjo.

Paprotys puošti ir žibinti eglute šve
duose ne toks senas. Paprotys puošti eg
lutę žvakėmis nėra šiaurietiškos arba va
karietiškos kilmės. Kiek žinoma, jis kilęs 
Egipto proistcrėje. XIII—XIV šimtm. šis 
paprotys atėjo į Prancūziją, iš ten į Vo
kietiją ir pradžioje XIX šimtm. į Skandi
naviją. Ir dabar šis paprotys šveduose vi
sur išplitęs. Papuošta eglutė pasidarė Ka
lėdų simbolis, kaip Kalėdų prakartėlė yra 
Kalėdų simbolis katalikiškuose kraštuose. 
Ir tas paprotys statyti prakartėles į šve
dus atėjo dar vėlesniais laikais.

Paprotys dovanoti vieni kitiems dova
nas irgi nėra toks senas, taip pat papro
tys, kad dovanas atneša Kalėdų ožys arba 
Kalėdų senis (aitvaras), kuris atvyksta „iš 
draugiškumo krašto per malonaus dova
nojimo jūrą“, su galia išpildyti norus ir 
duoti visiems „geriems vaikams“ — lygiai

dideliems ir mažiems — tas laukiamąsias 
dovanas.

Tradicijos perauga laikus. Tradicijos 
suriša kartu gimines, kurie buvo, su tais 
giminėmis, kurie yra ir su tais, kurie turi 
ateiti. Jb.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Kartais ir žiemą gėlės žydi.

i/rtaAj, pih.rn.uyd
Mars, pirmyn, ei, skautužėliai. 
Vėjo glostomi narsiai!
Džiaugsmo, laimės pasisėmę.
Ženkime linksmai.

Mūsų kelias — meilę sėti 
Savo priešams ir draugams.
Mūsų žygiai — nugalėti 
Piktą ir skausmus visam.

Tegul žydi mūsų gretos, — 
Lemta mums visiems budėt.
Mūs jau saulė švintant matos.
Marš, pirmyn, laimėt!

Džiaugsmo, laimės pasisėmę, 
' Vėjo glostomi čionai.

Marš, pirmyn, ei, skautužėliai, 
Ženkime linksmai!

Vyr. sklt. L. VA.INIK0N1S,
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— KHIi AUTOBUSE —
Paulius buvo „jūros plėšikas“. „Jūros 

Žvaigždė“ buvo audros mėtoma. Bet Pau
liui tas nerūpėjo. Laikydamasis turėklų, 
jis suposi drauge su laivu, o virš jo gal
vos plevėsavo burės ir skersiniai.

Konduktorius dažnai reikalaudavo pi
nigų už bilietus, ir jūros plėšikas Paulius 
turėjo atsisėsti, nes konduktorius nemėgo 
berniukų, užstojančių kelią kitiems kelei
viams. Mat, konduktorius nežinojo, kad 
Laisvės alėja iš tikrųjų buvo Baltijos jūra 
ir kad autobusas važiavo į Švediją.

Suaugusieji dažnai sugadindavo pana
šias pramogas. Kartą, kai Paulius buvo 
Afrikos dykumų tyrinėtoju, policininkas 
sekė jį. Kitą kartą, kai jis lipo į „kalnus“ 
puikių namų laiptais, sargas išvarė jį. Kai 
jis sekiodavo nusikaltėlius padugnėse — 
nesvarbu, kur tai būtų — nusikaltėliai 
dažnai atsigręždavo ir liepdavo jam kuo 
greičiausiai bėgti namo.

Šiandien „Jūros Žva;gždėje“, be kon
duktoriaus, atsirado ir kitas pramogos ga
dintojas. Tai buvo tamsaus veido vyras, 
piktai žiūrįs į Paulių. Pauliui nepatiko jo 
veidas, ir jis nusprendė surakinti jį gran
diniais arba atiduoti jį krokodilų ir ryklių 
malonei.

Paulius girdėjo ji juokingu balsu pra
šant bilieto iki Vytauto prospekto, ir sė
dėjo visai ramus prieš svetimšalį — žino
ma, jis buvo šnipas — nuduodąs miegantį. 
Paulius turėjo gabalėlį sudaužyto veidro
džio savo kišeniuje. Pasiėmęs jį į delną ir 
pakėlęs jis galėtų tame veidrodyje matyti 
vyrą užpakalyje.

Jis turėjo juodus katino ūsus ir ku
protus pečius, atrodė ne visai ramus, vis 
žiūrėjo i laikrodį ir žiopsojo pro langą, 
ant kelių laikydamas įvyniotą rudame po
pieriuje ryšulį.

Galu gale jis išlipo iš autobuso, dar 
neprivažiaves Vytauto prospekto, nušok
damas laiptais tuo laiku, kai autobusas vėl 
pradėjo važiuoti.

Paulius prišoko prie vietos, kurioje 
vyras tik ką buvo sėdėjęs, ir stebėjo jį 
pro langą. Berniukas būtu jį sekęs, jei jis 
neskubėtu į skautišku reikmenių krautu
ve, išsirinkti savo vardinių dienai skau
tišką peilį.

Kai Paulius nebuvo sekliu, tyrinėtoju, 
arba piratu, jis buvo Sakalo Akis...

Taigi, Sakalo Akis pamatė iššokusi iš 
autobuso vvrą skubantį šaligatviu ir daž
nai atsigręžiantį. Žinoma, jis elgėsi, kaip 
tikras nusikaltėlis, ir Paulius gailėjosi pa
mėtės ji iš akių.

Skautas vėl atsisėdo ir mėgino tik'liai 
prisiminti vyro išvaizdą, taip, kad vėliau 
galėtu duoti policijos nuovadai tikrą jo 
aprašymą: žalsvai juoda kepurė, melavai 
juodas smakras, atsikišusios ausvs, žalias 
kaklaraištis, rudo popieriaus ryšulys...

Staiea Pauliui dingtelėjo, kad „šnipas“, 
skubėdamas šaligatviu, nebeturėjo ryšulio. 
Jis mosikavo rankomis ir jose nieko ne
buvo.

Paulius apsidairė ir žvilgterėjo po sė
dyne. Ten buvo ryšulys, nugrūstas užpa
kalin į kampą. Juokinga padėti ji ten... 
Greičiausiai buvo padėtas ant glindų ir 
paskui netyčia koja paspirtas. Paulius pa
šoko ir nubėgo prie autobuso duru, bet 
nebuvo jokios vilties tą vyruką sučiupti. 
Tada jis sugalvojo atiduoti ryšulį konduk

toriui, kuris nuneštų jį, kaip pamestą 
daiktą, į policijos nuovadą. Bet tą jis pa
darys išlipdamas — nutarė. Tuo tarpu jis 
atidžiai apžiūrinėjo ryšulį, norėdamas ką 
nors daugiau sužinoti apie šnipą.

Laikydamas ryšulį ant kelių, berniu
kas išgirdo keistą, tartum laikrodžio, tik
sėjimą:

Tik, tik, tik...
Apsidairė, bet jokio keleivio nebuvo 

taip arti, kad galima būtų taip aiškiai gir
dėti laikrodį tiksint.

Tik, tik, tik...
Prikišęs ausį prie ryšulio, Paulius iš

girdo aiškesnį garsą. Kas gi tai galėtų 
būti? Šnipas su laikrodžiu... Juokinga! 
Čia turėtų būti slaptu planų, arba drabu
žių persirengti, o geriausiai tiktų revolve
ris.

Bet ryšulys tiksėjo, kaip pašėlęs. Kas 
daryti? Į ką kreiptis?

Pauliaus kaimynas skaitė laikraštį. Jis 
žvilgterėjo i jį ir jam krito į akis didelė
mis raidėmis spausta antraštė:

Naujas banko apiplėšimas.
Gal, tas vyras vienas iš plėšikų? O, 

gal, čia bomba?!
Plėšikai ir bombos...
Pauliui akys iššoko ant kaktos. Juk 

kažkas pasakojo, esą tokių bombų, kurios 
tiksi. Prie ju esą pritaisyti laikrodžiai, 
kuriuos tam tikram laikui nustačius, kaip 
žadintuvus, ir paskirtam laikui atėjus, 
bombos sprogdavo...

Paulius pašoko, paskui atsiminė turįs 
būti atsargus, ir pakėlė ryšuli, tartum ja
me būtų kiaušinis. Juk bombos sprogsta, 
jei jas sutrenkiu. Jis tuojau turi paduoti 
tą pavojingą ryšulį konduktoriui — bet 
ką konduktorius su juo padarvs? Jei kas 
autobuse sužinotų, kad tai bomba, tikriau
siai kiltų panika. Visi bėgiotu šen ir ten, 
ir jei bomba tuo tarpu sprogtų, ji viską 
susprogdintų į mažus gabalėlius.

Paulius labai atsargiai padėjo ryšulį 
atgal ant sėdynės. Kaip saune jis paste
bėjo pravažiavęs Įgulos bažnvčią if kaip 
sapne jis apmokėjo bilietą toliau. Jo gal
voje blaškėsi mintvs: reikia ką nors pa
daryti. Bet ką? Vienintelė išeitis įdėti 
bombą i kibirą vandens. Bet iš kur ji gau
ti autobuse? Vadinasi, greitai reikia su
manyti ką nors kita, nes bomba gali kiek
vieną minute sprogti. Paulius norėjo rėk
ti, bet žinoio tai nieko negelbėsiant. Jis 
turi padaryti ką nors... būtinai...

Tada jis pamatė esąs nrie geležinkelio 
stoties. Gal. išlipti prie Čiurlionies ir nu
bėgus i Žaliąjį tiltą numesti bombą nuo 
jo? Jeigu jis tik laiku jį pasiektu, nes 
bomba gali sprogti kiekvieną akimirką.

Paulius galvojo, kaip jis jaustųsi, su
sprogdintas į gabaliukus. Tai turėtu ivykti 
labai staigiai. Kai kas gal neišgirstų nė 
trenksmo...

Viskas jam rodėsi taip netikra, kad jis 
ėmė galvoti, gal jau, jam negirdint, bom
ba sprogo ir, gal, jis jau miręs.

Laikrodis rodė veik puse penkių. Gal 
bombai sprogti buvo nustatyta kaip tik 
pusė penkių? Vadinami, tai ivvktų po ke
liu minučių. Visai galimas daiktas. Ir tas 
tipas, matvt, žinojo bombą greit sprog- 
siant, kad taip skubėdamas iššoko.

Paulius kvėpavo greitai ir uždusda-^

mas, tarytum, jis ištisą kilometrą būtų 
bėgęs.

Jis pasiėmęs ryšulį nuėjo į aikštelę ir 
atsistojo prie pat laiptelių, pasiruošęs iš
šokti, kai tik autobusas sustos prie Čiur
lionies gatvės.

„Čia tik laikrodis“, sau kartojo Pau
lius. „Čia tik laikrodis, žadintuvas, nie
kas kitas“...

Bet visą laiką jam akyse raibo ir ke
liai smarkiai virpėjo, visi jo raumenys 
buvo įtempti, belaukiant sprogimo.

— Kas gi su tavim yra, berniuk? — 
priėjės, paklausė konduktorius. — Ar 
sergi?

— Nesergu, — murmtelėjo Paulius. 
Mielai jis dabar sustabdytų autobusą, vi
sai nesvarbu, kur... Bet nebuvo laiko aiš
kintis.

Jam atrodė, kad tiksėjimas vis smar
kėjo ir smarkėjo. O gal tik jo širdis taip 
daužėsi?

Tik, tik, tik, tik, tik...
Autobusas sustojo. Paulius atsargiai iš

šoko, vos išvengęs lengvos mašinos. Iš
girdęs tilto sargą trimituojant, perbėgo 
per gatve tilto linkui. Užbėgės ant tilto, 
ėmė atidžiai žiūrėti per turėklius. Linas 
su baidokais pamažu slinko po tiltu — 
baidokuose buvo vyru, kurie, kaip ir jis, 
nenorėjo būti susprogdinti. Todėl nubėgo 
į tilto vidurį, kur vanduo buvo gilesnis 
ir skaidresnis; bėgo susiriesdamas, kaip 
kiškis, tačiau atsargiai, kad nestukteltų 
ryšulio.

Dabar! Paulius sviedė ryšulį iš visų jė
gų, bet numetęs, vėl galvojo, kad tai buvo 
laikrodis — žadintuvas.

Norėdamas pamatyti, kur ryšulys kris, 
Paulius persilenkė per turėklius.

— O ką tu čia darai, gerbiamasis? — 
sargo sunki ranka nusviro ant Pauliaus 
peties.

— Tai bomba, — neatgaudamas kva
po, tarė Paulius.

— Ko meluoji, — urgztelėjo sargas, 
bet ir jis persilenkė per turėklius, norėda
mas matyti, kaip ryšulys pliaukštels į 
vandenį.

Ir ta akimirka bomba sprogo...
Niekas nebuvo daugiau nustebęs už 

patį Paulių.
Ji pasinėrė giliai į vandenį ir sklido 

tik neaiškus garsas, kaip tolima perkūnija, 
bet vandens stulpai kilo į viršų ir krito, 
kaip didžiulis fontanas.

Už kelių minučių daugybė galvų ky
šojo virš turėklių. Žmonės bėgiojo, šaukė 
ir grūdosi.

— Ar aš nesakiau? — sušuko Paulius, 
užguldamas turėklius.

— Iš kur tu gavai ją?
— Autobuse radau. Ji buvo palikta 

ten vieno tipo ir aš galiu pasakvti, kaip 
jis atrodė. Jis turėjo kuprotus pečius, juo
dus katino ūsus, žalią kaklaraištį ir bur
ną, panašią į žuvies.

Pauliaus svajonės išsipildė. Sargas pa
šaukė policininką, tas sulaikė mašiną, 
įgrūdo Paulių ir įsakė šoferiui vežti juos 
į policijos nuovadą.

Paaiškėjo, kad Paulius padėjo sugauti 
tikrą nusikaltėlį ir išgelbėjo daugelį gy
vybių...

Drąsiausiose svajonėse jis niekad ne
įsivaizdavo, kad policininkas švelniai tekš
telės jam per petį ir kad jis bus didvyriu. 

b Atpasakojo Aid. Vintartaitė.
• 57 •
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S K MII SKYRIŲ TVARKO 
SKTN. A. ZAUKA

6. D.L.K. Kęstučio sk. dr-vė, Radvi
liškyje; 25; sk. Napoleonas Jonušas.

TAURAGĖS SKAUTŲ TUNTAS.
Tuntininkas — psktn. Jurgis Jaku-

Musų vienetai, narių skaičius ir vadai
(Pradžia Sk. A. 1939 m. 21 nr.).

ŠIAULIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Tuntininkas — vyr. sktn. Eduardas 

Vojevodskis.
1. Dr. Basanavičiaus sk. dr-vė, Šiau

liuose; 41; psktn. Stasys Karpavičius.
2. II Dariaus-Girėno sk. dr-vė, Šiau

liuose; 28; vyr. skltn. Petras Stašionis.
3. Šv. Florijono sk. ugniagesių dr-vė, 

Šiauliuose; 51; vyr. skltn. Juozas Svit- 
kauskas.

4. Kastyčio jūrų sk. laivas, Šiauliuose;
36; vyr. valt. Stasys Bulota.

5. III D. L. K. Kęstučio sk. dr-vė, 
Šiauliuose; 43; vyr. skltn. Petras Šutas.

6. VI Šarūno sk. dr-vė, Šiauliuose; 17; 
vyr. skltn. Vladas Grybauskas.

7. K. K. Vaidoto jūrų sk. laivas, Šiau
liuose; 17; valt. Adolfas Rudzys.

8. I D.L.K. Vytauto sk. dr-vė, Šiau
liuose; 22; psktn. Petras Armonas.

9. I jaun. sk. dr-vė, Šiauliuose; 32; , 
vyr. skltn. Petras Račkauskas.

10. II jaun. sk. dr-vė, Šiauliuose; 47; 
sktn. Kostas Korsakas.

11. III jaun. sk. dr-vė, Šiauliuose; 19; 
sk. vyt. Augustas Gardigas.

12. IV jaun. sk. dr-vė, Šiauliuose; 20; 
vyr. skltn. Vladas Trinka.

13. Tumo Vaižganto sk. vyčių būrelis, 
Šiauliuose; 17; vyr. skltn. Juozas Stanulis.

14. Bialiko žydų sk. dr-vė, Šiauliuose;
34; vyr. skltn. Nojus Poricas.

MAŽEIKIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Tuntininkas — psktn. Henrikas Bu

ce vičius.
1. Vingėlos sk. dr-vė, Mažeikiuose; 37; 

skltn. Balys Balkevičius.
2. D.L.K. Kęstučio sk. dr-vė, Viekš

niuose; 21; vyr. skltn. Lazauskas.
3. Simano Daukanto sk. dr-vė, Mažei

kiuose; 19; psktn. Pranas Zailskas.
4. Vyt. Didžiojo jūros sk. laivas, Ma

žeikiuose; 23; vyr. valt. Jonas Šaulys.
5. Atskira „Narų“ jūros sk. valtis, Ma

žeikiuose; 11; skltn. Kazys Želvys.
6. I jaun. sk. dr-vė, Mažeikiuose; 20; 

psktn. Petras Baranauskas.
7. II jaun. sk. dr-vė, Mažeikiuose; 23; 

Antanas Strockis.
UTENOS SKAUTŲ TUNTAS.

Tuntininkas — Vacius Smolenskas.
1. Basanavičiaus sk. dr-vė, Utenoje;

38; vyr. skltn. Mečys Namajūnas.
2. Vilniaus sk. dr-vė, Malėtuose; 39; 

A. Taškūnas.
3. Baranausko sk. dr-vė, Anykščiuose;

20; pskltn. Parielis.
4. Kudirkos sk. vyčių būrelis, Uteno

je; 8; skltn. Valentinas.
5. Vyresnių sk. būrelis. Utenoje; 10; 

V. Širvinskas.

1. I D.L.K. Kęstučio sk. dr-vė, Lazdi
juose; 32; Kostantas Biely s.

2. II Dariaus ir Girėno sk. dr-vė, Laz
dijuose; 32; sk. Jonas Rėkus.

3. III D.L.K. Vytauto sk. dr-vė, Laz
dijuose; 36; sk. Aleksandras Karaliūnas.

4. IV jaun. sk. dr-vė, Lazdijuose; 30; 
Petronėlė Virbickaitė.

RADVILIŠKIO SKAUTŲ VIETININKIJA
Vietininkas — pik. Itn. Jokūbas Baub- 

liauskas.
1. I Vyt. Didžiojo sk. dr-vė, Radviliš

kyje; 44 sk., ir 4 sk. vyč.; psktn. Juozas 
Šereiva.

2. Jaun. sk. dr-vė, Aukštelkiuose; 1 
sk. vyt. ir 18 jaun. sk.; sk. vyt. Jonas 
Baltrušaitis.

3. I jaun. sk. dr-vė, Radviliškyje; 46; 
vyr. skltn. Liudas Kinčinas.

4. Jaun. sk. dr-vė, Šiaulėnuose; 14; 
vyr. skltn. Adolis Petrauskas.

5. Vlado Putvinskio sk; vyčių būrelis, 
Linkaičiuose; 11; skltn. Juozas Petraus
kas.

Montevideo (Urag-. 
vajuje) įžodį davę! 
lietuviai skautai su 
savo vadais p. E. 
Savickiene ir Br.

Savicku.

AUKOS VILNIAUS KRAŠTO 
BROLIAMS IR SESĖMS.

(tęsinys)
Kaunas. Studentų skaptų korporaci

ja „Vytis” Ignalino vaikučiams — moks
leiviams paaukojo 650 įvairių reikmenių 
už 1.150 Lt.

Panevėžys. D. L. K. Mindaugo dr-vės 
skautai, per vyr. brolijos vadiją, Vilniaus 
krašto broliams ir sesėms paaukojo 50 
vadovėlių, 18 žurnalų, 2 plunksnakočius 
ir 1 penalą. Iš viso 71 mok. priemonę, 
už 114,30 Lt.

Žagarė. Žagarės skautai ir progimna
zijos moksleiviai Vilniaus ir jo srities mo
kykliniam jaunimui paaukojo 193 vado
vėlius, už 580 Lt.

Iš viso iki š. m. 1.31 skautai išlais
vinto krašto broliams ir sesėms paauko
jo 15 £06 reikmenes - mokslo priemones, 
už 13.685,90 Lt.

bonis.
1. I D. L. K. Vytauto sk. dr-vė, Tau

ragėje; 35; sk. Juozas Pažereckas.
2. Martyno Jankaus sk. dr-vė, Taura-

gėje; 18; skltn. Hugo Nejus.
3. Algimanto jūrų sk. laivas, Tauragė

je; 22; psktn. Alfonsas Juškevičius.
4. Šarūno sk. dr-vė, Tauragėje; 20; 

vyr. skltn. Urbonas.
5. Jaun. sk. dr-vė, Tauragėje; 19; skltn. 

Antanas Šlapaitis.

KAUNO APSKRITIES SKAUTŲ 
TUNTAS.

Tuntininkas — sktn. Viktoras Papeč- 
kys.

1. I Dr. Vinco Kudirkos sk. dr-vė, Jo
navoje; 20; Antanas Kojelis.

2. II Dr. Ralio sk. dr-vė, Jonavoje; 15; 
psktn. Julija Rudzevičiūtė.

3. III D. K. Šarūno sk. dr-vė, Vilkijoje;
5 kand. ir 14 sk.; psktn. Vladas Butkus.

4. IV D. K. Šarūno jaun. sk. ir skautų 
dr-vė, Kazlų-Rūdoje; 7 jaun. sk. ir 40 sk.; 
vyr. skltn. Kazimieras Senkus.

5. Atskira „Lapinų“ sk. skiltis, Karmė
lavoje; 2 jaun. sk., 2 kand. ir 5 sk.; psktn. 
Antanas Urbonas. *

AUKOS VILNIAUS SKAUTAMS 
REMTI FONDUI 

(tęsinys)
Fondui daiktais aukojo:
8. Kauno Žalgirio tunto Šarūno skau

tų dr-vė skautiškų knygų už 11 Lt.
9. L. S. S. Spaudos Adm-ja skilties 

knygelių už 50 Lt.
Iš viso iki š. m. 1.31 paaukota daik

tų už 2.398,50 Lt, o grynais pinigais 
295 Lt.

SKAUTŲ AIDAS VILNIEČIAMS.
Neturtingesniems vilniečiams po vieną 

Skautų Aido prenumeratą paaukojo: 1) 
vyr. sklt. Z. Vėgertas, 2) P. Pundzevi
čius ir 3) Kauno Žalgirio tunto Šarūno 
dr-vė.

Šia proga tenka pastebėti, kad netur
tingesnių Vilniaus miesto ir apylinkės 
skautų adresus, norintieji jiems užsakyti 
Skautų Aidą, gali gauti vyr. brolijos va- 
dijos raštinėje.

SEINŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Tuntininkas — psktn. Baltramiejus 

Jurkša.
SKILTIES KNYGELIŲ GAUSITE

SKAUTIŠKŲ REIKMENIŲ
TIEKIMO SKYRIUJE.
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♦■4 (iHIIStlA
AR ŽINAI, KODĖL DEBESYS
NENUKRENTA?

(Pagal Dr. M. Wagenscheiner‘į).

•, Būdami maži, tur būt, nekartą žiūrė
dami į baltus, gražius debesėlius galvo
jom, kaip gera būtų ant jų pasėdėti. De
besis mes įsivaizdavom baltomis, minkš
tomis duknomis.

Tik vėliau/ pradėję lankyti mokyklą, 
skaityti knygas, sužinojom, kad debesis 
sudaro maži vandens lašeliai, tie patys, 
iš kurių susidaro ir rūkas. Jei su orlai
viu įskristume į debesį, pasijustume pa
tekę į rūką. Tą patį pajustume užlipę į 
aukštą kalną, kurio viršūnę slepia de
besys.

Anksčiau buvo manoma rūką ir debe
sis susidarant iš mažų vandens burbuliu
kų, pilnų oro. Esą, kitaip jie nesilaikytų 
ore. Pasirodo^ nėra taip. Debesis suda
ro ne burbuliukai, o maži lašeliai. Ži
noma, jie labai maži. 20—50 jų sudėtų 
greta sudarytų vos 1 mm ilgumo grandi
nėlę.

Bet ar vandens lašelius neveikia trau
kos jėga, todėl, kad jie maži? Iš fizikos 
žinome, jog visi kūnai — paišelis, popie
riau adata — krenta vienodai greitėdami. 
Pirmą sekundę nukrenta 490 cm, antrą — 
3X490 cm, trečią 5X490 cm ir t. t. Ta
čiau šis dėsnis veikia tik tuščioje erdvėje. 
Jei nebūtų oro, mažieji debesų lašeliai 
didžiausiu greičiu drožtųsi į žemę. Men
kas malonumas būtų po tokiu lietučiu pa
stovėti! Tik dėka oro taip nėra.

Bet kodėl didelis lašas, arba ledo ga-. 
baliukas taip smarkiai kerta į žemę, o 
mažas lašelis plūduriuoja padangėmis; 
kodėl akmenukas krisdamas gali galvą 
praskelti, dulkelė, tuo tarpu, laikosi ore? 
Reiškia, ne visi daiktai vienodai krenta. 
Kodėl?

Padarykim tokį bandymą. Paimkime 
plono popieriaus skridinėlį, padarykime 
jame iškarpą ir jos kraštus sulipinkime. 
(1 br.). Gausime daiktą, panašų j piltu

vėlį. Jo dugne įlipinkime trupinėlį vaško 
(kad krisdamas neapsiverstų). Paleiskime 
dabar jį kristi. Piltuvėlis trumpą aki
mirksnį kris greitėdamas, o paskui, iki 
pat žemės leisis visiškai vienodu greičiu.

Su krentančiu akmenuku arba lašu 
yra tas pats. Tik visas veiksmas vyksta 

daug greičiau ir sunku jį sekti. Bet jei 
mums įdomu, ir sunkių daiktų kritimą 
galim sulėtinti. Jau Galilėjus tą žinojo. 
Tam tikslui leiskim daiktams kristi ne 
oru, bet kita, tankesne erdve, pvz., van- 

, deniu, arba aliejum. Pripilkime aukštą 
stiklinaitę bet kokio aliejaus ir panar
dinkime į jį 5 mm skersmens vaško rutu
liuką (br. 2). Po akimirksnio rutuliuko 
kritimas pasibaigia; toliau jis grimsta vi
są laiką vienodu greičiu, lygiu tam, kurį 
įgijo.

Kodėl gi krentantis kūnas negali grei
tėti? Ar jo neveikia visuotinoji trauka? 
Jei gerai įsigilinsime į kritimo esmę ir 
aplinkybes, mums šie klausimai paaiškės.

Br. 3.

Krentantis kūnas turi prasiveržti pro 
oro — bandymo atveju pro aliejaus — 
erdvę. Aplink jį susidaro srovės priešin
ga kryptimi. Jos jį stabdo. Kuo greičiau 
kūnas krenta, tuo priešingų srovių jėga 
stiprėja. Pagaliau krentantis kūnas jose 
lyg įstringa. Tarp traukos jėgos ir prie
šingos jai susidariusios oro srovių jėgos 
nusistoja pusiausvyra; toliau kritimas ne
gali greitėti.

Aliejaus stiklinėlėn įleiskim vienu me
tu du vaško rutuliukus. Vieną 5 mm, kitą 
3 mm skersmens. Didesniojo grimzdimo 
greitis bus žymiai didesnis. Kodėl taip 
yra? Klausimas pirmu žvilgsniu atrodo 
paprastas: dideli daiktai yra svaresni ir 
jie, lyg stambūs vyrai, lengviau prasi
muša pro kliūtis. Tačiau prisiminkim, 
jog vienodo (negreitėjančio) greičio kriti
mas yra išdava kovos lygaus prieš lygų.

Slviiildrn.
J. A.

Jei ledo marios — vėjai ūžia — 
Jaunystė gimdo ir skausmus — 
Kalnais, kaip audros, su pašliūžom, 
Į grožio Dievą — jis gelbės mus.

Ir mirga žemė mums po kojų, 
Ir žvaigždės nukrenta pulkais. 
O amžiai plaukiant vis kartoja — 
Jaunystė lekia su arais.
Per žydinčias šerkšnu platybes,

Ir Nemuno krantų šlaitais.
Į gėrį skrendam mes išvydę — 
Nes laimė žemėn vėl ateis.
Ir jaunos jėgos kurs pasaulius,

Ir tautai ateitį nušvies.
Naujais vitražais ausim saulę! 
Jaunystė ilgis ateities.

BR. ORUNAS.

Skaitytis turim su abiem priešais: žemyn 
krentančiu svoriu ir atlaikančiu jį oro 
pasipriešinimu. Didesniam kūnui ir pa
sipriešinimas didesnis. Bet svarba glūdi 
tame, ar šie du priešai po lygiai jėgos 
įgyja pereinant iš mažų kūnų prie di
delių.

Nuo ko priklauso krentančio lašo, ar 
šiaip kūno svoris mes žinome -- jis pri
klausys nuo to, kiek jame yra vandens, 
arba masės — reiškia, nuo tūrio.

Oro pasipriešinimo dydis priklausys 
nuo greičio ir nuo pav iršiaus 
ploto. Dviratininkai gerai žino — kuo 
greičiau važiuosi, tuo stipresnis vėjas į 
veidą muš, ir kuo labiau pasilenksi, tuo 
tas vėjas mažiau stabdys.

Tūrio ir paviršiaus ploto santykiui pa
lyginti nubrėžkime du rutuliukus (3 br.). 
Juos patalpinkim į atitinkamo dydžio dė
žutes — tiesias linijas mūsų akis lengviau 
pratus palyginti, o esmė dėl to nesikeis, 
kadangi ir vienas ir kitas rutulys užima 
po lygią kubo dalį. Vienas rutulys yra 
dvigubai didesnis už kitą — jo juosta apie 
pusiaują (apvesta punktyrium) yra dvi
gubai ilgesnė.

Palyginę abu rutulius matom, jog di
dysis tūrio atžvilgiu yra 8 kartus dides
nis už mažąjį, tuo tarpu jo paviršiaus 
plotas yra tik 4 kartus didesnis.

Tuo būdu mūsų klausimas jau atsa
kytas. Svoris (jis proporcingas tūriui) 
kūnams didėjant daug greičiau auga, ne
gu jo paviršiaus plotas. Reiškia, didelis 
kūnas krisdamas turi įgyti palyginti la
bai didelį greitį, kol oro pasipriešinimas 
sustiprėja tiek, kad galėtų jo greitėjimą 
sustabdyti. O maži kūnai turi, palyginti, 
didelį paviršiaus plotą. Jiems vos pra
dėjus kristi, oras ir sulaiko. Rūko lašelis 
‘/so mm skersmens nukrenta per minutę 
vos */« metro. (Tuščioj erdvėj jis per tą 
laiką nukristų 18 km).

Debesys krenta. Bet krenta taip lėtai, 
jog to visiškai neskaitome. Mažiausias 
vėjo dvelktelėjimas juos vėl pakelia ir 
nuneša tolyn. P. Bebras.
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SESERIJOS VADIJOJE.
■ Vyr. vadija ir skautininkių skyrius numato š. m. III.3—4 

d. d. sušaukti tuntininkių ir skautininkių suvažiavimą.
■ Vyr. seserijos vadi jos raštinė atidara darbo dienomis 

8—14,30 vai. ir dienomis prieš šventadienius 8—14 vai.

KAUNO AUŠROS
Kauno skautai ugniagesiai.
„Dievaičio Perkūno“ skautų 

ugn. dr-vės Lietuvos Ugniagesių 
organizacijų sąjungos trumpalai
kius 5 dienų kursus baigė vyr. 
sklt. A. Ošlapas ir skautas A. 
Kaminskas.

Ugniagesių Organizacijų Są
jungos ugniagesiams viršinin
kams ir brandmeisteriams kur
sus baigė skautas Ed. Kamins
kas.

KAUNO ŠANČIŲ
V D. L. K. Vytenio dr-vė II.4 

minėjo pirmų metų sukaktį. Į 
iškilmingąją sueigą atsilankė: 
tuntininkas pskt. J. Eidukas, 
tunt. pad. kpt. J. Petrauskas, 
tunt. adj. vyr. skit. V. Želnys 
ir daug kitų dr-vių atstovų bei 
tėvelių. Sueigoje 10 sk. kand. 
davė skauto įžodį. Sueigos gale 
mamytės apdovanojo skautus 
skanumynų maišeliais.

Sis tas iš dr-vės pirmųjų me
tų yeiklos: 1939.II.1 19 pr. mo
kykloje mok. ved. vyr. sktn. V. 
Arminaitės dėka buvo įsteigta 
dr-vė. IV.23 dr-vės iškilminga 
sueiga, kur 20 sk. davė įžodį.

KAUNO PILIES SKAUTŲ TUNTAS.
J. Prušinsko ir pskltn. R. Rei- 
kenio, iškylavo Kaišiadoryse. 
1.27 atliko Kaišiadorių „Trakų 
Pilies“ dr-vės rengto vakaro 
programos meninę dalį, su pasi
sekimu suvaidindami Keturakio 
„Amerika Pirty“. Sekančią die
ną basaniečiai „jėgas mėgino“ 
šachmatuose ir krepšinyje. Šach
matuose nugalėjo kaišiadorie
čius 6,5:1,5, o krepšinyje 39:18. 
Dar numatytos stalo teniso 
rungtynės neįvyko. Kaišiadorie
čiams skautams, už jų parodytą 
skautišką nuoširdumą, basanie
čiai broliškai dėkoja.

— II.4 Kauno IV v. gimn. 
buvo iškilminga Dr. J. Basaniaus 
dr-vės, kun. Lindės-Dobilo vy
čių būrelio sueiga. Sueigos me
tu į vyčių būrelį buvo priimti 
kandidatais 6 skautai, kurių tar-

Dr. J. Basaniaus dr-vė.
— 1.21 Kauno IV gimn. bu

vo 3 gimn. draugovių iškilmin
ga sueiga. Sueigos metu buvo 
įteiktois pirmąsias vietas drau
govių konkursuose laimėjusioms 
skiltims pereinamosios dovanos. 
Į šią sueigą atsilankė pereina
mųjų dovanų skyrėjai: gimn. di
rektorius inž. St. Čiurlionis, mo
kyt. V. Bičiūnas, tėvų komiteto 
pirmininkas Mažonis. Sueigos 
metu buvo paskaitytas tunto įsa
kymas, kuriuo I tuntininko pa- 
vad. skiriamas basanietis gimn. 
mok. V. Bičiūnas. Po iškilmin
gosios sueigos dalies sekė drau
govių, pasirodymai, kuriuose ge
riausiai pasirodė basanietis sk. 
P. Lapė su savo monologu.

— 1.27 ir 28 d. basaniečiai, 
vadovaujami sk. vyt. vyr. sklt.

SKAUTŲ TUNTAS.
Kiti dr-vės nariai baigė ug- 

niagesybos apmokymo kursus.
Dr-vei daug padeda drau

govės globėjas brandmajoras J. 
Šimkus, vadovauja vyr. brand- 
meisteris psktn. S. Dumčius.

Dr-vė įsigijo ugniagesiškus 
diržus, tryškynę, keletą šalmų, 

, kirvukų, kailiniukų ir kit. turto.

s. ug.
SKAUTŲ TUNTAS.

Toje sueigoje dr-vei įteikta vė
liava. Per Sekmines dr-vė pir
mą kartą iškylavo Pažaislio miš
ke. VII.6-16 įvyko I dr-vės sto
vykla Prienuose, Žvėrinčiaus 
miške. Nuo 1939.XI.12 iki 1940.
I. 21 dr-vėje vyko sanitarijos 
kursai, kuriuos baigė ir išlaikė 
egzaminus 15 skautų. Prie 
dr-vės veikia iš tėvų sudarytas 
rėmėjų būrelis, kuriam vado
vauja p. J. Nomeika.

Dr-vei vadovauja vyr. sklt.
J. Arbušauskas, adjutantas psklt.
S. Atraškevičius. Narių yra 30, 
kurie visi prenumeruoja Skautų 
Aidą. Ar-kas.

BROLIJOS VADIJOJE.
■ V. S. R. Fondo pagalba, vyr. brolijos vadija, Vilniaus Ge

dimino, Vytauto, Basanavičiaus skautų dr-ves ir abu jūrų skau
tų laivus jau aprūpino visais reikiamais skautiškais vadovėliais.

M II.3 ir 4 d. d. į Šiaulių sk. tunto surengtus draugininku ir 
adjutantų kursus laikyti pašnekesių buvo nuvykę vyr. sktn. Če
pas ir sktn. Zauka.

■ Kėdainių skautų tuntas pirmasis prisiuntė pranešimą apie 
ryšių užmezgimą su atitinkamomis tuntui paskirto Vilniaus kraš
to valsčiaus pradžios mokyklomis.

■ Vyr. brolijos vadija vis dar tebegauna Kalėdų — N. Metų 
sveikinimų. Vasario mėn. pradžioje gauti sveikinimai iš Meksi
kos ir Prancūzijos skautų organizacijų vadovybių. Be to, dar 
gautas sveikinimas ir iš Amerikos lietuvaitės — skautės Mari
jonos Bartkaitės.

■ Vasario mėn. viduryje vadų lavinimo skyrius numato su
ruošti pirmuosius skiltininkų — vadų kursus Vilniaus skautų 
vienetų vadams.

pe ir skautų globėjas, Kauno 
Pilies tunto tuntininko I pavad., 
gimn. mok. V. Bičiūnas. Kun. 
Lindės - Dobilo vyčių būreliui

KAUNO APSKRITIES SKAUTŲ TUNTAS.
Kazlų Rūda.

Kazlų Rūdoje šiuo metu 
skautų veikimas gana gyvas. 
Dr-vėje yra 5 skautų ir 1 jaun. 
skautų skiltis, viso apie 60 skau
tų. Neseniai dr-vė suruošė va
karą, iš kurio gavo 180 Lt pel

ŠIAULIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
VII Dr. J. Basanavičiaus dr-vė.

1.27 dr-vė surengė vakarą 
(draugovė veikia Šiaulių valst. 
amatų mokyklos ribose) ir su
vaidino 1 veiksmo komediją 
„Pavogtoji sužadėtinė“. Progra
mą atliko patys skautai-ės: R. 
Lūkaitė (III siuv. kl.), Z. Gau- 
diešiūtė (III siuv. kl.), P. Aku- 
nis (IV minkšt. baldu kl.), R. 
Ščiuka (IV minkšt. baldų kl.), 
A. Talačka (IV minkšt. baldų 
kl.) ir St. Strižinas (II od. kl.) 
(trys paskutinieji „Delfinų“ val
ties jūrų skautai). Režisavo mo
kyt. p. J. Štelbienė.

Po to sekė deklamacijos: Ja

BIRŽŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Vaškai. ypatingai veikliai sukosi adju-

— Draugininkui Ip. Cieškai tantas J. Norvaišas. Yra išleis- 
išvykus į Vilnių, draugovėje tas sieninis laikraštėlis.

Skautas.

TVARKINGAS SĄJUNGOS NARYS —- 
—- moka nario mokestį,
— įsigyja skautišką literatūrą ir
— prenumeruoja Skautą Aidą.

vadovauja sk. vyt. vyr. skltn. J.
Prušinskas ir sk. vyt. skltn. J.
Balkevičius. Aras.

no. Nuo XII. 18 paskelbtas tarp- 
skiltinis konkursas. Dr-vėje 
vyksta ir specialybių būrelių 
susirinkimai; geriausiai veikia 
sanitarai, pionieriai ir signali
zuotojai. 1.4 dr-vė įrengė viešą 
čiuožyklą. Žirgas.

navičius (I b. elektrotechn. kl.) 
ir J. Lemažėnas (II od. kl.). Pir
masis išėjo su eilėraščiu „Bu
dėk!“, o antrasis su Sal. Neries 
„Mūsų plienas“ ir Alb. Stanulio 
„Miestu“.

Be gausiai susirinkusių p. 
mokytojų, teikėsi į skautų va
karą atsilankyti ir Š. v. a. mo
kyklos direktorius p. Gelžiūnas, 
kuris rodo didelį prielankumą 
skautų judėjimui mokykloje.

Draugovei energingai vado
vauja vyr. skit. St. Karpavičius, 
o globoja mokyt, p. Petraitis.

Bangpūtis.
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II. 2 Lietuvos Aido 52 nr. įdėtame 
straipsnelyje „Kas pagyvintų fizinio auk
lėjimo darbą?” yra iškeltos kelios Kūno 
Kultūros Rūmų dir. Vyt. Augustaičio 
šiuo klausimu pareikštos mintys. Tarp 
kitko, Kūno Kultūros Rūmų Direktorius 
yra pareiškęs, kad skautuose sistemingo 
fizinio auklėjimo darbo nežymu ir kad jie 
neturi ir atskirų šiam reikalui vadovų.

Red. Būtų malonu, jei šiuo klausimu 
plačiau vadų laikraštyje pasisakytų ir 
patys skautų vadai, ar iš tikrųjų pas 
skautus fizinis auklėjimas šlubuoja.

-----O-----

Kauno Žalgirio tunto Šarūno dr-vės 
skautai Naujųjų Metų naktį atitinkamai 
pagerbė ir apdovanojo Kauno gatvėse 
budinčius policininkus. Šį įvykį aprašė 
ir pailiustravo „Policija”(3 nr.). Minė
tąjį aprašymą ištisai čia perspausdiname:

/nui Miša
(Spaudos apžvalga)

KAUNO SKAUTAI PASVEIKINO IR 
APDOVANOJO POLICIJĄ.

Visi žino, kad policija nuolat budi vi
sų gyventojų rimties sargyboje, tačiau 
retas teužjaučia tvarkos dabotojus. O 
vis dėlto atsiranda tikrai gerų policijos 
prietelių. Štai, Naujųjįį Metų naktį 
daugelį Kauno policijos sargybų aplankė 
malonūs skautai, pasveikino pareigūnus 
su šventėmis, palinkėjo jiems sėkmės ir 
net dovanėles įteikė. Sunešus jas į nuo
vadas, pasirodė, kad dėžutėse yra įvai
rių dalykų: knygų, laikraščių, laiškams 
popieriaus, užrašams bloknotų, nosinių, 
obuolių, riešutų, atviručių. Kauno poli
cijos vadovybė visas šias, skautų polici
jai įteiktas dovanėles, išdalino tą naktį 

budėjusiems pareigūnams burtų keliu. 
Kauno polic. vadas VI. Jankauskas 
Kauno skautų Žalgirio tunto draugovei 
pasiuntė tokį padėkos raštą:

„Kauno miesto policijos vardu nuo
širdžiai dėkoju Šarūno draugovės skau
tams už įteiktas dovanas Naujųjų Metų 
naktį Kauno miesto policijos sargybi
niams. Šis Jūsų žygis, rodąs, kad jau
nimas supranta ir įvertina sunkų polici
jos darbą, policijos tarnautojams yra di
delė moralinė parama, kuri juos paska
tins dar uoliau atlikti savo pareigas, bu
dint visuomenės ir valstybės sargyboje”.

Iš tikro, tokiu mūsų skautų elgesiu 
tenka tik pasidžiaugti ir palinkėti jiems 
geriausios kloties. Reikia manyti, kad iš 
jų mūšų tauta ir valstybė susilauks tikrai 
naudingų narių. Atvaizde matome Kau
no skautus ir policijos pareigūnus dova
nų įteikimo metu. Br. K.

Kauno skautai sveikina policiją ir įteikia savo dovanėles. „Policijos” kl.

.N.utis" cLaw-a.
„Vyčio” korporantas
Spaudžia kairę broliui.
Su lelijos gaire
Žvelgia giedrą toli.

„Vyčio” korporanto
Širdį Dievas šviečia.
Danguje kas šventa, 
Šventa ir vytiečiui.

„Vyčio” korporanto 
Širdį Vytis puošia.
Tėviškės tarnybai ’
Vytis jį paruošia.

„Vyčio” korporanty 
Artimajam širdys.
Šauna su pagalba.
SOS išgirdę.

Budi korporantas.
Dėmesio nemigdo.
Geležini skauto 
Įstatą įvykdo.

Malonu vytiečiui
Skautybe keliauti, 
Lydint korporantę, 
Lydint sesę skautę.

Triūsia korporantai — 
Stačios kaktos geba.
Linksminasi „Vytis” — 
Žemė skamba, dreba.

M. GRIGONIS.

Vienas iš tų, kurie neskaito

SKAUTŲ AIDO.
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...—„NUODINGI" GARSAI
Pajudinę elastišką kūną, pvz., meta

linę lazdelę arba smuiko stygą, priver
čiame jį virpėti. Šis virpėjimas perduo
damas orui, kuris pradeda banguoti, 
skleistis į visas puses ir įsiveržia į mūsų 
ausį. Ausyje garsinės oro bangos palie
čia mūsų būgnelį, kuris taip pat suvirpa 
ir perduoda virpėjimus vidujinei ausiai 
ir klausos nervams, ir mes išgirstame gar
sus. Vadinasi, garsų pajautimo priežastis 
yra tiktai oro judėjimas arba „garsinės 
bangos” ore. Lengva įsitikinti šio tvirti
nimo tikrumu, pripildžius plonų sienelių 
stiklinį vamzdelį smulkiu smėliu ir pa
dėjus šį vamzdelį ten, kur oro virpėji
mas stipriausias. Garsui suskambėjus, 
vamzdelio sienelės taip sudreba, kad smė
lys jame pakyla.

Juo garsas stipresnis, juo oras labiau 
virpinamas, tačiau garso aukštumas, ku
ris pasiekia mūsų ausį, pareina nuo kitko, 
būtent, nuo bangų greitumo arba frekven- 
cijos, t. y., bangų kiekio per 1 sek. Juo 
oras greičiau virpa, juo tonas aukštesnis. 
Žemiausi tonai, pasiekią mūsų ausį, turi 
20, aukščiausi 20.000 bangavimų per sek. 
Kamertonas a, pagal kurį derina muzi
kos instrumentus, turi 435 bangavimus, jo 
pirmoji oktava 870 — vadinasi, dvigu
bai tiek — ir jo antroji oktava 1.740 
bangavimų per sek.

Kai kuriais atvejais — šaudant iš di
džiųjų patranki} arba įvykus sprogimui 
— garsas turi didelę jėgą. Oras taip 
smarkiai sudreba, kad langai išbyra ir 
net mūrai sugriūva. Bet tai išimtys. 
Kalbėti arba dainuoti garsai, arba instru
mentu muzika sukelia visai silpnus oro 
virpėjimus. Išskaičiuota, kad 100.000 tri
mitininkų orkestro garso jėga teatitinka 
1 arklio jėgos energijai. Bangos silpnos, 

bet vis dėlto atsitinka, kad bažnyčioje, 
vargonams sugaudus arba varpams su
skambėjus, pilioriai sudreba. Yra buvę 
atsitikimų, kad bokštai ir tiltai sugriuvo 
nuo dažnai kartojamo garso. Tai atrodo 
netikėtina, bet tokiais atvejais veikė ne 
garso stiprumas, bet ta aplinkybė, kad 
garsas persiduodavo daiktui. Pabandy
kime, pakėlus pedala, dainuoti į vieną 
rojalio stygą, ir įsitikinsime, kad styga 
suvirpa ir pradeda skambėti.

„Stebukladariai” stebina publiką, su
sprogdindami vyno taurę savo balsu. Jie 
kalba arba dainuoja į taurę, ir stiklas 
susprogsta. Šis „stebuklas” tereikalauja 
ypatingo vikrumo ir kantrybės. Kas ne
turi nei to, nei to, gali susprogdinti tau
rę specialia švilpyne, kuria padaromi la
bai aukšti ir rėžianti garsai. Šie dar su
stiprinami, įtaisius švilpynę pianine. Da
bar pastatome taurę į vietą, kurioje gar
sai stipriausi, ir kas įvyksta? Taurė pra
deda virpėti ir pagaliau įskyla ir subyra. 
Daug savotiškesnis atrodo faktas, kad 
stora bonka susprogsta nuo paprastų 
smuiko garsų. Stiklo masė pradeda ty
liai virpėti, virpėjimas pereina per ja vi
są, masė atsileidžia, virpėjimai trukdo 
vieni kitiems, susikryžiuoja, ir stiklas su
trūksta.

Kaip jau anksčiau minėta, garso jėga 
mažai tereiškia. Smuiko stygos jėga, ži-' 
noma, labai menka. Daug svarbesnis 
garso aukštumas. Juo aukštesnis tonas, 
juo greitesni virpėjimai, ir juo „pavojin
gesni” jie stiklui. Mes minėjome 20000 
bangavimų per sekundę kaip didžiausią 
frekvencija, bet mūsų muzikos instru
mentai toli gražu nenasiekia tos frekven- 
cijos: fortepijono aukščiausias tonas tetu
ri 3.480 virpėjimų per sek. Mūsų ausiai 

tas garsas jau atrodo labai plonas. Tuo 
būdu aukščiausios frekvencijos garsai mu
zikai neegzistuoja. Garsai, sukelią 16.000 
ir daugiau virpėjimų per sek., be galo 
nemalonūs ausiai. Kad įsitikintume, pa
kanka pagrandyti keptuvo arba puodo 
dugną peiliu. Juo garsai aukštesni, juo 
nemaloniau jie veikia nervų sistemą ir 
net susirgdina ją. Garsų pavojingumas 
arba „nuodingumas” auga su didėjančia 
frekvencija.

Yra tokių aukštų garsų — mūsų au
sis jų nebegirdi, — kurių frekvencija pa
siekia 700.000 virpėjimų. Joks muzikos 
instrumentas negali sukelti šių garsų, ir 
jie sukeliami elektros srove, pereinančia 
per metalo ir kvarco plokšteles. „Ultra 
garso bangos” — taip vadina šias bangas 
— netoli tegali būti perduotos, bet tai 
labai gerai, nes jos nepaprastai naikina. 
Jos tikri „mirties spinduliai”.

Jau paprasti aukšti garsai gali už
mušti bakterijas. Padarytas bandymas 
su dviem konservo dėžutėm: Vienai dė
žutei kasdien 15 min. griežė armonika 
labai aukštas gaidas, ir ji nesugedo, nes 
garsai sunaikino bakterijas. Kita dėžu
tė, kuriai neteko muzikos klausytis, ne
trukus ėmė gęsti. Ultra bangos užmuša 
mažas žuveles ir varles, ir maži vandens 
augalai, jų įtakoje, sunyksta. Be to, ul
tra bangos veikia ir įvairias medžiagas: 
gyvasis sidabras vandenyje virsta kažko
kiu rašalu, parafino žvakė ištirpsta van
denyje ir atrodo, kaip balti debesys. 
Sunku įsivaizduoti, kain technika ateity
je pasinaudos šiais reiškiniais, bet jau 
šiais laikais ultra bandos vartojamos la
bai jautrioms fotografijos plokštelėms ga
minti.
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Nuo garsų su
sprogsta vyno 
taurė ir stora 

bonka.

A A A AA A AAA A AA A A A A A AA AAA AA AAA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

14



Penketuko šeštasis narys
(Pradžia Sk. A. 1 nr.).

ARBATĖLĖ MIESTE.

— Šiam popiečiui turiu puikų pasiū
lymą, — paskelbė Leonas sekmadienį.

— Kalbėk, vade, mes klausome! — 
pasakė Jonas iškilmingai, pridėjęs ranką 
prie ausies. Visi kiti padarė tą patį.

— Vyksime į civilizuotąjį pasaulį ir 
dalyvausime jo pasilinksminime, trumpai 
sakant, five o‘clocke.

Pranešimas paveikė berniukus kaip 
padegamoji bomba: visi ėmė bėgioti po 
trobą, ieškoti kitų marškinių, kaklarišių, 
nosinių ir pan. Tik Antanas nepasijudino 
iš vietos.

— O tau kas? — paklausė Leonas. — 
Ar nesidžiaugi?

— Aš neisiu, — atsakė Antanas ramiai.
— Kodėl? Ar per daug pavargęs? 

Mes anksti grįšime. Ar nemėgsti šokti?
— Palik jį, — įsikišo Algirdas, — te

daro kaip nori.
— Bet kodėl jam vienam palikti na

mie? Ar jis niekad neina į vakarėlius?
— paklausė Leonas.

— Einu, bet...
— Jokio „bet“. Nenoriu tavęs čia pa

likti. Išgersi arbatos, suvalgysi pyragaitį 
ir pasėdėsi kompanijoje. O, gal, dar ir 
šokti sugalvosi?

Tuo pasikalbėjimas ir pasibaigė, ir ke
lias minutes po pusės penkių visi išžy
giavo į miestelį.

Saleje buvo nemaža žmonių, sporti
ninkų ir miestelio gyventojų. Muzika gro
jo šokiams, buvo smagi jauna nuotaika.

Algirdas, Martynas ir Leonas visą lai
ką šoko. Antanas gėrė arbatą su likusiais 
dviem draugais ir pyko. Ant ko, jis pats 
nežinojo. Greičiausiai ant visų: ant savęs, 
kad negalėjo būti mergaite ir šokti; ant 
brolio, kad buvo linksmas ir juokdamasis 
mirksėjo akimis, ir ant Leono, kad šoko 
su įvairiomis mergaitėmis. Jei jis visuo
met buvo toks drąsus, nereikėjo stebėtis, 
kad jis girdavosi pažįstąs mergaites!

— Ar pašokti su tavim? — staiga 
Leonas stovėjo prieš ją. — Tu taip pa
kabinai nosį, kad net gaila žiūrėti. Eikš, 
pasuksiu tave kelis kartus!

Leonas, juokais nutvėręs Antaną už 
rankų, pakėlė jį nuo kėdės ir apkabino 
liemenį.

— Nenoriu, nenoriu, kaip tas atrodys!
— užprotestavo Antanina, nors jos kojos 
ir jautė valso taktą.

— Ko toks pikčiurna? — nusijuokė

Leonas. — Nejau nesupranti juokų?...
Ir pagaliau arbatėlė baigėsi. Gerai 

nusiteikę ir vis dėlto pasiilgę savo „na
mų“, berniukai susikabinę nužygiavo į 
mišką.

Vakaras buvo gražus — romantiškas, 
kaip Vincas pastebėjo — ir todėl berniu
kai parėję dar ilgai nerimo: skardžios dai
nos skambėjo trobelėje, šviesiais lange
liais spoksančioje į tamsias pušis.

Paskui visi nuėjo gulti, ir trobelė pa
skendo tamsoje. Vienas po kito berniu
kai ramiai alsavo, tik Leonas negalėjo 
užmigti: rankoje jis čiupinėjo po stalu 
rastą daiktą ir stebėjosi.*

Per pusryčius berniukų apetitas buvo 
neblogas, ir Martynas padarė išvadą, kad 
šokti nepaprastai sveika.

— Prieš atsikeldami nuo stalo, papra
šysiu visus iškratyti savo kišenes ir pa
žiūrėti, ar nieko nepasigendate, — paskel
bė Leonas.

Prasidėjo didysis ieškojimas. Ant sta
lo atsirado krūva įvairių daiktų — sraig
tų, virvučių, vaško, gumų, nosinių ir pi
niginių.

— Viskas yra, — pranešė vienas po 
kito.

— Būčiau tikrai nustebęs, jei kas nors, 
— Leonas padėjo plokščią margą dėžutę 
ant stalo, — būtų pametęs šį daiktą.

— Kas tai yra? — paklausė Jonas.
— Pudrinė, asilėli, — sušuko Vincas 

ir atidaręs dėžutę juokais ėmė pudruotis.
— Padėk dėžutę, — pasakė Leonas 

rimtai. — Aš taip pat juokčiausi, jei da
lykas nebūtų rimtas. Mes nebe vaikai, ir 
jei kas susidraugauja su mergaite ir atsi
veda ją trobelę pažiūrėti, nieko blogo 
nėra. Bet, jūs žinote: kiti turi apie tai 
žinoti. Tai mūsų garbės dalykas. Todėl 
prašau pasakyti, kas čia trobelėje įurėjo 
viešnią, kada tas buvo ir kas ji buvo.

Visi tylėjo. Leonas pažiūrėjo į visus iš 
eilės, tik Antaną praleido. Toks jaunas 
vaikas...

— Duodu žodį, kad esu nekaltas! — 
Keturis kartus buvo pakartotas tas pats 
sakinys, — tik Antanas tylėjo. Jis sėdėjo 
išblyškęs, kaip sniegas, ranka bumą už
siėmęs.

— Vadinasi, aš turėčiau būti kaltinin
kas, — pasakė Leonas, — bet taip nėra. 

, Jei jums trūksta drąsos prisipažinti, aš 
jūsų vadu būti nebegaliu. Ir, pagaliau, 
nebenoriu.

Prieš atsikeldami 
nuo stalo, papra
šysiu visus iškra
tyti savo kišenes ir 

pažiūrėti, ar ...

Kilo didelis triukšmas. Kiekvienas 
įrodinėjo esąs nekaltas, ir Martynas pa
klausė, ar negalėjo kas kitas prieš juos 
pamesti pudrinę. Juk trobelėje būna vi
sokių sportininkų. Bet Leonas ir kiti ber
niukai tvirtino, kad viskas buvo prieš 
jiems ateinant jų pačių išvalyta ir išplauta. 
Nieko po stalu tiek dienų negalėjo gulėti.

— Žodžiu, dalykas jūsų rankose; — 
pasakė Leonas, — važiuokite, kur jums 
tinka, o aš pasilikęs paruošiu pietus.

Berniukų nuotaika visai nukrito. 
Šliaužti be savo instruktoriaus buvo pusė 
malonumo. Atsistoję ėmė tyliai rinktis 
savo daiktus, bet staiga Antanas pasakė:

— Palaukite.
Jis kalbėjo dusliu, vos girdimu balsu, 

bet berniukai visi pasisuko į jį.
Algirdui akys iššoko ant kaktos, o 

Vincas sumurmėjo: — Tu?
— Taip, — Antanina giliai atsiduso, 

— aš.
— Nesąmonė, — pasakė Leonas, bet 

nepasijudino iš vietos.
— Tai teisybė, — mergaitė raudo ir 

balo, — pudrinė mano. Draugė ją man 
Kalėdoms padovanojo, ir aš ją pasiėmiau 
su savimi, kad mamytė jos nepamatytų. 
Ji dar galėtų pagalvoti, kad aš pudruo- 
juosi.

— Berniukas! — sušuko Martynas.
Viskas baigta. Draugai jos nebeapkęs, 

pajuoks, gal, net išvarys. Bet išeities ne
bėra: reikia pasakyti visą teisybę.

— Aš ne berniukas. Aš mergaitė ir esu 
Algirdo sesuo. — Berniukai ėmė šaukti 
ir rankomis mosikuoti, bet Leonas suko
mandavo:

— Tylos! Pasakok toliau.
Ir Antanina pasakojo.
— Algirdas visai nekaltas, aš jį už

klupau traukinyje ir pasakiau, kad būtų 
nedraugiška mane išduoti, — jos žodžiai 
virte virė. — Būti nedraugišku, jo nuo
mone, baisiausias dalykas, tą aš gerai ži
nojau. Man atrodė, kad viskas kuo pui
kiausiai seksis, bet tuojau pačią pirmąją 
dieną man paaiškėjo, kad jus apgaudihėju 
ir tai labai nedraugiška.

Ašaros liejosi per mergaitės veidą, nes 
Antanas jau buvo Antanina ir galėjo 
verkti.

— Jūs buvote tokie geri man ir pada
rėte mane savo draugu. Aš taip smagiai 
praleidau laiką su jumis, bet dabar tuo
jau išvažiuosiu. Turėsite man dovanoti 
ir nepykti ant Algirdo. Jis ir taip jau pri
sikentėjo. baimės.

Mergaitė kukčiojo, tartum jos širdis 
plyšo pusiau.

— Na, aprimk, aprimk, — pasakė 
Leonas visai ramiu balsu. — Aišku, kad 
labai negražiai pasielgei. Iš tavo paslap
ties galėjo kilti didžiausių nemalonumų 
mums visiems. Negaliu tavęs išteisinti. 
Išvažiuoti tau nėra reikalo, bet, žinoma, 
tu jau nebepriklausai mūsų penketukui. 
Gali šliaužti su mumis, padėti ruoštis tro
boje, jei norėsi, bet niekas tau neįsakinės 
ir neskirs darbo. Supranti?
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— Ne, aš negaliu palikti čia, nors jūs 
ir tokie geri.

— O kas dėl Algirdo, — kalbėjo Leo
nas toliau, — jis taip pat kaltas, nes tu
rėjo mums pranešti. Bet suprantu, kad 
jam buvo sunku, stovint tarp savo sesers 
ir draugų. Todėl jo nebausime. Sutinkate?

— Sutinkame! — sušuko penki balsai, 
nes ir Antanina prisidėjo. Bet tuojau jos 
savijauta vėl nukrito.

Berniukai pradėjo ruoštis kasdieninei 
iškylai, bet mergaite nedrįso eiti su jais. 
„Tu nebepriklausai mūsų penketukui“, 
tebeskambejo jos ausyse.

— Ar neini, Antosia? — paklausė bro
lis draugiškai.

— Neliūdėk visą laiką troboje, — pa
sakė Leonas. — Eik ir tu pasivaikščioti.

Sunkia širdimi mergaitė paliko namie, 
nežinodama, ar jai bėgti, ar ištverti iki 
galo. Jai terūpėjo, kaip atgauti pagarbą 
berniukų akyse, ir jai kažkodėl atrodė, 
kad tą ji galės tik palikusi vietoje. Širdis 
buvo sunki, kokia dar niekad nebuvo bu
vusi, bet kažkas ją laikė prikaltą prie 
vietos.

Vakare nuotaika buvo prislėgta. Lau
ke smarkiai pustė, ir berniukai paliko 
troboje, bet niekas nejuokavo, nedainavo. 
Visi jautė, kad jie ne vieni ir labai var
žėsi.

Antanina vėl gailėjosi nepabėgusi ry
tą, ir jos akys prisipildė ašarų.

— Ar neišeiti mums kelioms minu
tėms? — pasiūlė Leonas, — Antanina tuo 
tarpu išvėdins kambarį, nes mes jį ge
rokai prikvėpavome.

Atidariusi langelį, mergaitė skubiai at
sigulė. Atsigrįžusi į sieną ji verkė, tartum 
prisiminusi visas gyvenime padarytas nuo
dėmės.

Berniukai grįžo, bet jie nekreipė dė
mesio į jos verksmą, nusirengė ir tyliai 
atsigulė.

NELAUKTOJI VIEŠNIA.
Rytas buvo toks pat nevykęs, kaip 

vakaras. Vos atsikėlę, Jonas ir Martynas 
susiginčijo, ir Leonas labai supyko ant jų.

Oras per naktį kiek atšilo ir visur skli
do kimi drėgmė ir rūkas, kuris veržėsi į 
trobą.

Berniukai nelinksmai rengėsi iškylai, 
bet ją atidėjo. Kaip pagauti narve paukš
teliai, jie dairėsi pro langą, spėliodami orą. 
Paskui skaitė atsivežtas knygas ir kažką 
rašė.

Pietūs buvo neskanūs, lauke nepasi- 
važinėjus, bet grįžti namo niekas neno
rėjo, nes tai reikštų skirtis su draugais.

Po pietų saulė vėl pasirodė ir ėmė 
snigti. Berniukai atsipeikėjo. Pasikalbėji
mai pagyvėjo ir slėgęs juos slogutis nu
slinko nuo krūtinių.

Leonas atidarė duris.
— Daugiau šviesos ir oro, — pasakė 

jis, atsigrįždamas į draugus. — Aš eisiu 
pasivaikščioti. Kas eis su manim?

— Aš turiu ruošti vakarienę, — pa
sakė Vincas.

— O aš tepsiu savo pašliūžas, — pra
nešė Algirdas.

— Mes eisime su tavim, — pasakė kiti, 
jų tarpe ir Antanina.

— Šliaužti neišsimoka, nes toli neisi
me, bet pasivaikščioti kaip tik įdomu, tie
sa? — pasakė Leonas. ■.

/

— Rytoj bus dar daugiau sniego ir 
malonesnis oras, — pastebėjo Jonas.

— Stokite, — Antanina klausydamasi 
suraukė kaktą, — aš kažką girdžiu.

Berniukai sustojo: iš toli sklido gailus 
aimanavimas.

— Nelaimė! Kad tik rastume kur!
Jie vėl klausėsi, ir vėl aimanavimas 

pasikartojo.
— Gal, tai šuo, — sumurmėjo Anta

nina.
— Ne, žmogus, — atsakė Leonas. — 

Ten, dešinėje, prie upelio.
Bėgdami ir griuvinėdami jie sekė nu

rodyta kryptimi, ir aimanavimas darėsi 
vis aiškesnis.

— Alio, alio! — šaukė Leonas.
— Alio! — atsakė balsas.
— Ten, ten, ten kyšo lazda. Bėkime.
Klampodami giliame sniege ir sunkiai 

alsuodami, jie pribėgo prie upelio pašlai
tės, kur kyšojo lazda. Kiek žemiau gu
lėjo kažkieno apsnigta figūra.

*
Kaip tas 

atsitiko?..

*

Rankomis braukydami sniegą nuo ne
laimingojo drabužių ir stengdamiesi jį 
pakelti, jie pastebėjo, kad nukentėjusi bu
vo mergaitė šviesiais plaukais ir išbalu
siu, beveik pamėlynavusiu veidu.

Keista, kad dabar, kada pagalba buvo 
taip arti, nelaimingoji nebešaukė, tik kar
tą sudejavo, trūktelėjo koja ir vėl nutilo.

— Apžiūrėk jos rankas ir kojas, Anta
nina, — liepė Leonas, — aš nuimsiu jos 
pašliūžas. Ar nebus ji tik susižeidusi.

Rankos atrodė sveikos, taip pat ir de
šinioji koja, bet palietus kairiąją koją, 
mergaitė vėl sudejavo.

— Išsukta ar nulaužta, — pasakė Leo
nas. — Reikia daryti neštuvus. Iš jos pa
šliūžų.
- — Jūs neškite ją į trobą, o aš nu
bėgsiu greičiau ir pakursiu ugnį, — pa
sakė Antanina. — Reiks arbatos ir karšto 
vandens.

— Gerai, gerai, bėk, mes viską pa
darysime, — užtikino berniukai.

Kaip Algirdas ir Vincas sujudo! Vie
nas kūrė ugnį, antras nešė vandenį, pilstė 
jį į puodus — Antaninai liko tiktai ko
manduoti.

— Reikia sušildyti guolį, parūpinti 
sausų drabužių, užtiesti paklodę ant sta
lo, užplikyti arbatos...

Berniukams pasibeldus su savo našta, 
viskas buvo paruošta.

— Dėkite ją ant stalo, — liepė Anta
nina. — Turiu ją nurengti ir ištrinti. Jūs 
atsisukite, kol jus pašauksiu.

Dėkui Dievui, — pulsas plakė, o da
bar nurengti — tas ne taip jau lengva 
vienai ir dar sustingusį žmogų.

— Vincai, sušildyk rankšluostį prie 
plytos. Kai pasakysiu „dabar“, Algirdas 

jį man paduos. Dabar, dėkui Šildyk kitą. 
Įpilkite karštos arbatos. Paduokite ma
no pižamą, sušildytą, žinoma. Tu, Leonai, 
paruošk bintą ir visa, kas reikia tvars
tyti. Blauzdoje geroka žaizda, pėda atro
do tvarkoje. O dabar į lovą, tvarstysime 
lovoje.

Vėl mergaitė sudejavo kaip tada, kada 
berniukai ją kėlė ant neštuvų.

— Mano nugara, — pasakė ji vos gir
dimai.

Antanina ir berniukai išsigando.
— Kas jai galėtų būti? Reiktų pa

kviesti gydytoją.
— Aš pakviesiu, — pasakė Leonas 

tuojau, ir Algirdas pareiškė tą patį.
— O kiti palieka čia.
— Žinome, tamsta, vade, — pasakė 

Jonas, ir visi penki pirmą kartą nusijuokė.
Antanina sutvarstė mergaitei koją ir 

pradėjo ją girdyti mažais gurkšneliais 
karštos arbatos.

— Mano nugara, mano krūtinė, — 
dejavo ji.

— Ar jau gali kiek kalbėti, — paklausė 
Antanina po pusvalandžio. — Kaip tas 
atsitiko?

— Mane įspėjo šiandien nevažiuoti, 
bet aš taip norėjau! Atvažiavau kelioms 
dienoms į svečius pas dėdę ir norėjau iš
naudoti laiką. Kaip man skauda!

— Kas tavo dėdė?
— Agronomas Bartautas. Dieve, jie 

manęs lauks.
Antanina sudavė sau ranka per kaktą.
— Kaip kvaila, nepagalvojome apie tai 

anksčiau. Dabar Jonas ir Martynas turės 
jiems pranešti. Pasakykite, kad gydyto
jas pakviestas ir kad jie geriausiai ateitų 
ryt rytą. Mūsų viešnia dabar miegos.

*
Gydytojas rado du sulaužytus šonkau

lius ir pareiškė esąs labai patenkintas 
suteiktąja pirma pagalba.

— Šį vakarą jau per vėlu, bet ryt rytą 
nugabensime ją į ligoninę. Iki tol paliksiu 
ją jūsų globoje. Esate tikri sanitarai!

— Ne mes, o Antanina, — pasakė 
Leonas, pastūmęs mergaitę į priekį. — 
Be jos būtume žuvę.

Antanina paraudo kaip vėžys iš 
džiaugsmo.

Viskas susitvarkė taip, kad Vincas ir 
Jonas nuėjo namo nakvoti, o kiti paeiliui 
budėjo. Tik Antanina miegojo kaip už
mušta iki pat ryto.

Ligonis gerai pasilsėjusi jautėsi žy
miai geriau, ir transportas į ligoninę pra
ėjo be ypatingų incidentų. Ponas ir ponia 
Bartaučiai pasirodė esą labai malonūs ir 
atsidėkodami pakvietė visus į savo namus 
pietauti
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VILNIAUS GELE
ŽINIS FONDAS — 
VILNIEČIAMS 
Į PAGALBĄ
IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Vilniaus miestą ir krašto dalį atgavusi, mūsų tauta visa 
savo išsiilgusia širdimi šoko suvargintam kraštui į pagalbą. 
Pirmiausia teko „alkanus papenėti ir nuogus pridengti’’. Įvyko 
tikras meilės stebuklas, kada ir valstybė ir visuomenė nešė ir 
tebeneša į Vilnių visa tai, ką turi geriausia. Tas rodo, kaip 
brangus buvo ir tebėra visam kraštui mūsų senasis Vilnius, ir 
išryškina skaidriausi tautos idealizmą. Vilniaus krašte bus dar 
nemaža vargo ir šiais naujais, 1940, metais, bet su vargu bus 
ir toliau nuoširdžiai kovojama, nes aukos Draugijai Vilniaus 
Kraštui Remti vis dar gausiai tebeplaukia ir iš visos Lietuvos 
ir iš brolių išeivių.

Tačiau — ne viena duona žmogus gyvas. Vilniaus kraš
tas dvejopą badą kenčia. Daugelio jo gyventojų dvasia per 
šimtmečius svetimų žmonių ir svetimos kultūros buvo troškin
ta. Kraujas tas pats, savas; būdas ir papročiai tie patys, o 
kalba jau kita. Tad ir krašto širdis nebepataiko plakti išvien 
su visos tautos širdimi.

Reikės atgauti tą širdį, įliejus į ją lietuviškos gyvybės, 
suartinti per kalbą ir lietuvišką kultūrą visų vilniečių dvasią 
su visos tautos dvasia. Dirbs čia sistemingai mūsų valstybė 
per savo mokyklas ir visas įstaigas. Tačiau veiks ir plačioji 
mūsų visuomenė per savo Vilniaus Geležinį Fondą, kuris, at
kėlęs savo veikimo centrą į Vilnių, Žygimantų 8, b. 5, ruošiasi 
išplėsti plačią kultūrinę veiklą, planingai remdamas kiekvieną 
gražią ir sveiką šios srities iniciatyvą ir darbą.

Visuomenę kviečiame šiam reikalui į talką: a) atgaivinant 
vietose, ar steigiant naujus VGF Komitetus; b) platinant Vil
niaus pasus ir Vilniaus ženklelius.

VGF Centro Komitetas norėtų kreipti visų gerb. savo 
rėmėjų dėmesį į du dalyku:

1) apdekime savo visus bet kur siunčiamus laiškus tam 
tikru Vilniaus mokesčiu, lipindami ant vokų 5 centų ženklelį 
su užrašu: Neužmiršk Vilniaus. Tų ženklelių, o taip pat Vil
niaus pasų, galima gauti visuose Lietuvos paštuose ir paštų 
agentūrose. Tuo ir Fondo darbas bus paremtas ir bus prisi
dėta prie Vilniaus reikalų propagandos.

DainA Tėvyne!
(II. 16).

Visi varpai, varpeliai sidabriniai
Žvangiu balsu pro naktį prasimuš: 
Laisva šalis! Laisva brangi Tėvynė! 
Kiekvienas kelias — laisvas į namus!

O upės plauks ir metų neš po dalį, 
Dienų grandis į nežinią nuklys.
Už Tavo buitį, buitį Tavo žalią — 
Mūs trykštanti jėga ir deganti širdis.

Juruos laukai žaliuoju vasarojum, 
Lakštingalos džiaugsmus Smuikeliui suoks. — 
Argi veltui žili tėvai kovojo 
Ir kaulus pūdė Sibiro snieguos?

Čia mes visi, visi už laisvę budim, — 
Kas mus palauš, kas ugnimi palies?! — 
Lelijos lapai trys suriš mus meile nūdien, 
Ir ves — atves prie Karžygių Pilies!

Budėk! — žaibu nuplauks miškais, palaukėm, 
Budėk! — į Pilies bokštus atsimuš. — 
Tai liejasi daina ir vėjais plaukia, 
Ir laisvės džiaugsmo sklidinas dangus.

Nebus kančių, nebus nė vieno aido, 
Kurs neštų nerimą, kurs — gėlą mums! — 
Balta buitis su vėjais tyliai žaidžia, 
Ir krykščia, juokiasi po mėlynu dangum.

Visi varpai, varpeliai sidabriniai 
Žvangiu balsu pro naktį prasimuš. 
Tikėk, šalie! Tikėk, brangi Tėvyne: 
Tau trykštanti jėga ir širdys mūs!

ADOLFAS DORINĄS.

2) Visi mūsų koncertų ir vaidinimų rengėjai nutarkime 
skirti bent penkis gryno pelno procentus VGF-dui. Nors tik 
du dalyku visame krašte įvykdę, mes ypatingų sunkumų nie
kam neuždėsime, o visam reikalui labai žymiai patarnausime. 
Tik reikia pasiryžimo, sistemos ir ištvermės.

Aukas prašome siųsti ir visais reikalais kreiptis: Vilnius, 
Žygimantų 8? b. 5, Vilniaus Geležinis Fondas.

Vilniaus Geležinio Fondo
Centro Komitetas.

, _ Prieš tai Antanina ir Leonas, paly
dėję ligonį, dar kartą grįžo į trobelę. Tai 
turėjo būti paskutinis kartas, nes visiems 
buvo kažkodėl aišku, kad jų draugė turės 
išvažiuoti.

Jie ėjo tylėdami. Mergaitė buvo tokia 
laiminga, tokia patenkinta, kad nejautė 
žemės po kojomis. Ji įrodė mokanti ne tik 
meluoti ir apgaudinėti, bet ir nelaimėje 
padėti! Draugai nebeniekins, nebeatsi
sakys jos!

— Tu puikiai mokėjai elgtis, — pa
sakė Leonas pagaliau. — Mes visi suža
vėti, ir gailimės, kad tavęs nebebus mūsų 
tarpe. Bet prieš atsisveikindamas noriu 
tau kažką pasakyti.

— Ką tokio? — Antanina išsigando, 
tikėdamasi išgirsti priekaištų.

— Aš žinojau, kad tu mergaitė.
— Žinojai?
— Taip, jau pirmą vakarą ėmiau tave 

stebėti. Atrodei man įtartina. Ir atmeni. 

kaip sudavei man per pirštus — berniu
kas to nedarytų. Ir tavo ranka, kada tave 
griebiau supykęs dėl bulvių — atmeni — 
buvo ne berniuko ranka.

Leonas pa
ėmė mergai
tę už rankos.

Mergaitė sustojusi pažvelgė į draugo 
veidą. Jis buvo malonus ir švelnus kaip 
ir jo balsas.

— Norėjau tave išbandyti, — kalbėjo 
jis toliau, — jei, ji ko nors verta, ji iš
tvers — sakiau sau. Jei ji nieko verta, 
tevažiuoja kuo greičiausiai namo. Man 
buvo ir pikta ir linksma. Bet tu ištvėrei.

Antaninos šypsena buvo jo šypsenos 
atspindys. Ir jei kas būtų jų klausęs, jie 
būtų sakę, kad viskas aplinkui — ir snie
gas ir pušys ir dangus — šypsojosi su 
jais.

— Ar dabar viskas tvarkoje, Antanėli?
— Taip, Leonai, viskas.
Prieš trobą jie dar kartą sustojo. Leo

nas paėmė mergaitę už rankos.
— Aš tau rašysiu, gerai? — pasakė jis 

greitai. — Ir tu man atsakysi. O vasarą 
atlankysiu jus namuose.

Jis atplėšė duris, ir juos pasitiko ke
turių draugų griausmingas valio.

(Pabaiga).

• 65 •
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Brolijos atstovas psktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

BAŽNYČIOJE
Sekmadienis. Bažnyčioje pilna žmo

nių. Jie visi karštai meldžiasi, dėkoja 
Aukščiausiajam už padarytas malones, 
prašo palaiminti ateitį. Klaidas ir kan
čias -primenantis kunigo pamokslas ne 
vienam išspaudžia skaudžią ašarėlę. Ra
mybė ir susikaupimas dangišką nuotaika 
gaubia jų širdis.

Kunigas baigia pamokslą. Dar ai
dint garsiems giesmių ir maldos žodžiams, 
staiga bažnyčios duryse pasidaro betvar
kis susigrūdimas. Visi, o daugiausia jau
nimas, tarytum, pavojaus ištikti, grūs- 
damiesi, skuba iš bažnyčios. Savo elge
siu ir tikrųjų maldininkų ramybę sugriau
na. Ir, rodos, kad jiems čia labai labai 

llllllllllllllllllllllllll^

ha ha.
Ui ką, tėvyne, tave myliu, 
už ką eilutes tau rašau?
Kodėl .gi lūpos man netyli, 
už ką palaimos tau prašau.

Tėveli, ką tu matai tos dėžės viduryje? 
Tur būt, ten baisu, kad tu užsidengei 

galvą ?

Skriskite šen visi paukščiukai, ir zylelės, 

ir žvirbliukai: atnešu jums maisto.

Už ką skiriu tau širdy vietą 
ir dainas, skirtas tau, dainuoju? 
Kodėl tu brangi, numylėta, 
kodėl naktim tave sapnuoju?

NUOLAIDUME GLŪDI TIE PA
TYS BURTAI, KAIP IR SAULĖ
JE, I KURIĄ KREIPIASI VISŲ 

ŽIEDŲ TAURELĖS.

' 1

J. Masiulis.

SlccLUtako

phLsiniu'UMa.s 

nusibodo, jie pavargo ir skuba dabar į 
laisvę, bijodami, kad ilgiau jų čia neuž
darytų.

Jauno skautuko akys tai matydamos 
net ašaroja. Argi jie nesuspėtų palengva, 
gražiai, senesnius ir silpnesnius pirma iš
leisdami, išeiti iš bažnyčios, — galvoja 
jaunasis skautas. Juk tai panašu į bė
gimą iš Dievo namų, nuo maldos... Ir 
jis, dar sukaupęs stipriau savo jaunąją 
sielą, siunčia Aukščiausiajam; savo mal
dos karštus žodžius, prašydamas dvasi
nės stiprybės savo artimui. Po to, veik 
likęs vienas, lengvai pasikelia ir tylutė
liai išeina iš bažnyčios.

Myk. Vilniukas.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO

Už laisvės šypseną saulėtą, 
už tavo grožį :r pilis, 
tai va, už ką tu numylėta 
ir nepamainoma šalis.

SVAJŪNAS.

Šaltas oras, gilus sniegas, kai rogėmis 
čiuožiam, nepavys mus niekas.

Atsimenu, tai buvo vasarą. 
Žydėjo vosilkos, ramunėlės, 
Kai tyliai mano lūpos šnabždėjo 
Pakelėj prie gonkų tėviškėlės.

Ir šiandien menu, tai buvo vasarą. 
Kai mano širdies malda 
Žydėjo vosilkos, ramunėlės, 
Plaukė per padangą tėviškėlės.

Tada sviro uosiai garbanoti 
Ir kukždėsiu girdė mano sielą, 
Kai širdyje plaukė tyli malda 
Apie Lietuvą — šalį mielą.

• 66 •
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Žiema
Ore labai šalo. Pūga šoko su viesulu 

savo žiaurųjį šokį. Balandis, tupėdamas 
pastogėje, žiūrėjo į šėlstančią pūgą. Jau 
trečia diena, kaip jis neturėjo nė grūde
lio burnoje. Balandis suplasnojo spar
nais, pakilo ir nulėkė į sąšlavyną. Bet 
sąšlavynas jau buvo pūgos užneštas. Ba
landis skrido toliau, bet visur tik balta, 
prisnigę puraus sniego. Balandžiui pa
sidarė labai silpna: jis norėjo lesti. Bet 
kur gauti maisto, kai visur tik sniegas, 
sniegas. Jis visai nusilpo ir vos laikėsi 
ore. Pagaliau visai nuilsusį jį pagavo pū
ga ir nusinešė su savimi. Balandį pūga 
nunešė pie užpustyto gluosnio ir ten jį 
nubloškė. Audra dar ilgai šėlo, o ba
landis miegojo. Jis miegojo amžinu mie
gu-

Praėjo daug laiko. Atėjo pavasaris. 
Sniegas pradėjo tirpti.

Vieną dieną vaikai, eidami į mokyk
lą, rado negyvą balandį. Vaikai nežinojo, 
kas su juo atsitiko ir kodėl jis negyvas. 
O balandis juk mirė iš šalčio ir bado.

Balandis.

Patarimai
Daugumas jaunųjų skautukų ar skau- 

tukių vis yra mokiniai. Ne visiems vie
nodai sekasi mokytis, nes ne visi yra vie
nodų gabumų. Tačiau ir gabumus turė
dami, ne vienodai mokosi. Mat, vienų 
gabumų neužtenka, reikia ir darbštumo. 
Darbštūs mokiniai, nors ir negabūs būtų, 
daug padaro. Kad būtumėte gerais mo
kiniais, pabandykite laikytis žemiau nu
rodytų patarimų. Jie jums padės.

1. Būk stropus, tvarkingas, švarus, 
rūpestingas ir darbštus, atlikdamas savo 
pareigas.

2. Jei esi mokinys, ypač atsidėjęs sek, 
kai bus aiškinama, kad suprastum. Jei 
taip darysi, dvigubai mažiau reikės na
mie mokytis ir dvigubai geriau dalyką 
žinosi.

3. Nė vienos dienos nepraleisk nepri- 
ruošęs pamokų, nors jos ir lengviausios 
būtų. Neapgaudinėk save, sakydamas, 
kad pamokos lengvos ir kad jas žinai.

4. Kai ruoši namie pamokas, pradėk 
nuo to dalyko, kurį mažiausiai mėgsti, nes 
tu jį ir blogiau žinai.

5. Paruošti toms pamokoms, kurias 
mažiausiai mėgsti ir kurias silpnai žinai, 
skirk dvigubai daugiau laiko nei toms, 
kurias mėgsti.

6. Grižęs iš mokyklos ir papietavęs, 
nesiimk tuoj pamokas ruošti, bet pailsėk. 
Dar geriau, jei sąlygos leidžia, po pietų 
nors pusvalandį pagulėk nieko negalvo
damas. O jei įprastom bent po valan
dą po pietų užmigti, susilauktum nepa
prasto džiaugsmo, nes tuomet pamokas 
paruoštum dvigubai geriau ir laiko te
reiktų dvigubai mažiau.

7. Kai ruoši po pietų pamokas, sten
kis ruošti jas tarp 17 ir 20 valandos, nes

Jaun. sk. skyrelio redaktoriaus kampelis
Juoz. Vyt. Raubai. Geriau kokį raši

nėlį bandyk parašyti, nes eilėraštukai: 
„Betliejaus Kūdikėlis”, „Skautukas”, „Ma
no vardas” ir „Skauto džiaugsmas” visai 
silpni. N espausdinsiu.

N. Jonui. „Vėlinių vakarą” nespaus
dinsiu. Neįdomus.

7. Dautartui. Eilėraščiai rašyti, ne 
obuoliai graužti. Pabandyk proza rašy
ti, gal pavyks. Eilėraštį ,„Saulė leidos” 
nespausdinsiu.

J. Masiuliui. Silpni eilėraščiai, jie be

Štai kaip aš užsigavėjau.

tas laikas tavo protiniam darbui geriau
sias.

8. Nakties poilsio pasistenk eiti vi
suomet tuo pačiu laiku. Geriausiai eiti 
gulti tarp 20 ir 21 valandos.

9. Laikykis priežodžio: „Duoną palik 
rytojui, ne darbą”. Vadinas, jokio darbo 
neatidėk rytojui.

10. Jei gali, susidaryk sau dienos pro
gramą ir jos laikykis, tuomet užgrūdinsi 
savo valią. Vilkiukas.

turinio, nors ir iš šaunių žodžių sudaryti. 
„Žiemos vakarai”, „Tu graži”, „Nauji 
Metai”, „Jūrai ir žemei”, „Mano tėviškė” 
nespausdinsiu.

A. Pečiuliui. Ir straipsnelius rašant 
mintys turi būti sklandžios ir neturi vie
na kitai priešintis. Str. „Globokime 
paukščius” tik palaidų minčių pluoštas, 
be aiškaus turinio. Nespausdinsiu.

Albatrosui. Bandyk rašyti rašinėlius. 
Eilėraštis „Nauji Metai” silpnas. Ne
spausdinsiu.

Senovės Lietuvos laisvės ir didybės liudytoja — Trakų pilis (griuvėsiai).
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Naujos Marijonų knygos
NEKALTO PRASIDĖJIMO ŠVČ. PA

NOS MARIJOS VALANDOS. D leidimas. 
32 psl. Kaina 20 et.

Vysk. P. Bučys, MIC. PABUSKITE, 
GIRTIEJI. II leidimas. 32 psl. Kaina 15 et.

MOTINOS, SUSIRŪPINKIME. Paruo
šė kun. K. Marma. 40 psl. spalvotais vir
šeliais. Kaina Lt 0,15.

Kun. V. Šauklys, MIC. BAŽNYČIA 
NENUGALIMA, n laida. 16 psl. Kaina
10 et. Už 100 egz. — Lt 3,—.

Kun. A. Ylius, MIC. OPERACIJA BE 
PEILIO. 16 psl. Kaina 10 et. Už 100 egz.
— Lt 3,—.

Keller Paul. TRYS ŽIEDAI. Romanas.
11 laida. Vertė J. Paškevičius. 72 psl. Kai
na Lt 0,60.

VERTINGOS KNYGOS. Tokiu vardu 
yra išleistas naujas 1940 metų Marijonų 
leidinių katalogas nr. 4. 20 psl.

Kun. P. Kirvelaitis. ŠVIESA IR GY
VENIMAS. II pataisytas leidimas. I dalis 
4 vidurinės mokyklos klasei. Kaina Lt 2,50.

Kun. P. Kirvelaitis. ŠVIESA IR GY
VENIMAS. II pataisytas leidimas. IV da
lis 7 vidurinės mokyklos klasei. Kaina 
Lt 3,—.

Kun. V. Šauklys, MIC. MOKSLININ
KŲ TIKĖJIMAS. Kaina 10 et. Už 100 egz.
— Lt 3,—.

Kun. V. Šauklys, MIC. AUŠROS VAR
TAU 16 psl. Kaina 10 et. Imant 100 egz. — 
Lt 3,—.

Kun. J. P. Gylys, MIC. GAMTOS 
KNYGA. II laida. 16 psl. Kaina 10 et, už 
100 egz. — Lt 3,—.

Kun. J. P. Gylys, MIC. SĄŽINĖS 
KNYGA. H laida. 16 psl. Kaina 10 et, už 
100 egz. — Lt 3,—.

Kun. J. P. Gylys, MIC. APREIŠKIMO 
KNYGA. H laida. 16 psl. Kaina 10 et, už 
100 egz. — Lt 3,—.
irmfflfflHmtiniiiHninninniiHinnnnnnTinimifniiinnninnniininniiinnHiii

SKAUTE, PADARYK SAVIŠKIAMS 
DŽIAUGSMO — UŽPRENUMERUOK

JIEMS „ŽIBURĖLI“,
Štai, ką sako kiti apie „Žiburėlį“.
„Žiburėlis” tikrai patikrins sau nu

pelnytą pasisekimą mūsų vaikučių tarpe 
Ir Lietuvos mokytojai, manau, pasidarys 
geriausi jo rėmėjai ir bičiuliai.

Tautos Mokykla.

„Žiburėlyje” rašo geriausi vaiki} lite
ratūros kūrėjai. Jame teikiama vaikams 
reikalingų ir įdomių žinių. Savo menine

/ITVARIUKAI
M. Mironaitės žodžiai. V- Kuprio-Kupreviėiaus muzika

Aitvariukams by tik juoko, by tik juoko! 
Jie sėdėt visai nemoka, oi nemoka! 
Visą laiką jie tik šoka, jie tik šoka! 
Aitvariukams by tik juoko, by tik juoko!

2. - (2 k.).
Visuomet jie kelia balių, kelia balių! 
Nepakenčia jie snaudalių, jie snaudalių! 
Jie suras sau tokią šalį, tokią šalį, 
Kur stovėti nieks negali, nieks negali!

iHiiniiiniiiuiiiiiffliimnHiiiuiHHiiniiiniiiiiiHiiiiiiiiiiiiininiitiiiinHiluiiiiiiiimimmnniHiniiiininiffliiiinHniiiiiiiiiiiiifflinininwiiHiHniHnmmnHnniinnfflnmB
išvaizda, gyvu, vaikams pritaikintu, sti
liumi, gera kalba ir įvairiu, įdomiu turi
niu yra pralenkęs visus kitus vaikų laik
raščius ir vaikų spaudoje yra užėmęs pir
mąją vietą. Lietuvos Aidas.

Turinio atžvilgiu „Žiburėlis” yra la
bai įvairus. Kiekviename numeryje jau
nas skaitytojas randa skambių, lengvu 
ritmu sueiliuotų, džiugią nuotaiką tei
kiančių eilėraščių, įdomių, pasakų, apysa
kaičių ir net patiems vaikams tinkamų . 
improvizuoti scenos vaizdelių. Čia yra ir 
grakščių juokų bei vaikams prieinamų 
galvosūkių. Visa medžiaga parenkama su 
pedagogine nuovoka, todėl turi auklėja
mąją reikšmę. Pažymėtinas didelis „Ži
burėlio” teigiamumas — iliustracijos. 
Kiekviename numeryje jų nemaža yra ir 
jos ypač pagyvina laikraštėlį. „Žiburėlis”, 
atsižvelgiant į jo įvairų turinį, gali būti 
įdomus ne tik mokyklinio, bet ir pomo- 
kyklinio amžiaus vaikams.

Ūkininko Patarėjas.

„Žiburėlis” kartkartėmis įdeda ir ka
riškai patriotinio turinio dalykėlių, ug
dančių vaikų meilę kariuomenei. Tėvy
nės meilei ugdyti nuolat deda atitinkamų 
eilėraščių, straipsnelių, aprašymų, pa
veikslėlių. Tatai vaikų yra mielai skai

3.
Kur visi tiktai dainuoja, tik dainuoja! 
Ir iš džiaugsmo rankom ploja, rankom 

[ploja! 
Gauti bart ten nėr pavojų, nėr pavojų! 
Daug ten laisvės rankom, kojom, rankom,

4. kojom! (2 k.). 
Aitvariukams by tik juoko, by tik juoko

(2 k.). [ir t. t.

toma ir net išmokstama atmintinai, pa
sakant daug „Žiburėlio” dalykų vaikų 
vakarėliuose, eglaitėse ar pamokų metu, 
šia proga „Žiburėliui”, ugdančiam busi
muosius tėvynės gynėjus, linkime dar 
sėkmingesnio darbo. Karys.

„Žiburėlis” yra Liet. Jaun. Raud. 
Kryžiaus organizacijos organas, tačiau 
specifiška. Jaunimo Raud. Kryž. būrelių 
reikalais medžiaga numeriuose nedaug vie
tos teužima. Visa „Žiburėlio” beletristi
ka, poezija, mokslo populiarizacijos sky
riaus medžiaga ir aktualija taip vykusiai 
parenkama, jog priekaištų tuo atžvilgiu 
ir ,nepalankiausias kritikas ne kiek tesu
rastų. Lietuvos Žinios.

Tai tik maža dalis iš tos gausybės 
palankių atsiliepimų apie „Žiburėlį”. Re
dakcija ir administracija nuolat gauna 
laiškų, kuriuose mažieji skaitytojai džiau
giasi šituo žurnalu, patys siūlosi į ben
dradarbius. Mokytojai ir tėvai nesigaili 
gerų patarimų. Tuo būdu tarp skaity
tojų ir redakcijos susidaro glaudus ben
dradarbiavimas, kas labai palankiai atsi
liepia ir į žurnalo turinį.

„Žiburėlio” kaina: metams 4 litai, 
pusei metų — 2 litai.

Adr.: Kaunas, Kęstučio g. 8. m
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