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Paskiro Nr. kaina 30 et.

f SKAUTŲ AIDAS 1 
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įsteigtas 1923 m. kovo mėn. 15 d. Šiauliuose.
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1940 (XVHI) metai. Vasario mėn. 25 d. 4 (244) Nr.

Monsinjoras Luigi Centozas, 
Naujasis Vatikano Nuncijus Lietuvai.

cridiiistt žinios^

LIETUVOS SKAUČIŲ SESERIJOS VADĖS 
ĮSAKYMAS NR. 2.

Pasirėmus Vyriausios Seserijos Vadijos nutarimu, Nepri
klausomybės šventės proga, Zarasų skaučių tunto vyr. sklt. 
Aleksandrą Maleckaitę ir Kauno Nemuno t. skautę - lakūnę 
vyr. sklt. Saliomėją Šėperaitytę apdovanoju ordinu už nuo
pelnus.
Kaunas, 1940 m. vasario mėn. 16 d.

Vyr. sktn. K. ŽILINSKIENĖ, 
Seserijos Vadė.

Sktn. J. N. GRIGALIŪNIENĖ, 
Vadeiva.

LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS VADO 
ĮSAKYMAS NR. 6.

Kaunas, 1940 m. vasario mėn. 16 d.
§ L

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 ir 89 str 
str., Brolijos Vadijai pasiūlius, Nepriklausomybės šventės pro
ga, žemiau išvardintus asmenis apdovanoju ordinu už nuopelnus:

ESTIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS

PROGA, SVEIKINAME ESTIJOS SKAUTUS.

1. Kauno Aušros skautų tunto vadijos narį paskautininkį 
Eduardą Druski,

2. Kauno Aušros skautų tunto draugininką paskautininkį 
Stasį Dumčių,

3. Kauno Aušros skautų tunto draugininką vyresnįjį skil- 
tininką Eugenijų Gašką.

4. Kauno Aušros skautų tunto draugininką paskautininkį 
Viktorą Kutorgą,

5. Kauno Jūrų skautų tunto laivo vadą vyresnįjį valtininką 
Evaldą Lukošaiti,

6. Panevėžio skautų tunto draugininką vyresnįjį skiltininką 
Karolį Vilsoną,

7. Šakių skautų tunto draugininką skautą vytį Balį Lau
kaiti,

8. Telšių skautų tunto draugininką skiltininką Bronių Kry- 
žinauską, -

9. Telšių skautų tunto skiltininką Zenoną Tarvainį,
10. Utenos skautų tunto draugininką vyr. sklt. Mečį Namajūną,
11. Utenos skautų tunto reikalų vedėją psktn. Praną Trinkūną.
12. Vilkaviškio skautų tunto vyr. sklt. Bronių Jasburskį.
13. Vilkaviškio skautų tunto skiltininką Stasį Sidabrą,
14. Vilniaus skautų tunto draugovės draugininko pavaduotoją 

Stasi Jakavičių.
§ 2.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 25 ir 89 str. 
str. ir Rokiškio skautų tunto tuntininko tarpininkavimu, už di
delius nuopelnus Skautų Brolijai, Rokiškio skautų tunto I Pnt- 
tenio draugovės vėliavą apdovanoju ordinu už nuopelnus.

Vyr. sktn. pik. J. ŠARAUSKAS, 
Brolijos Vadas.

Sktn. V. KVIKLYS,
Vadeiva.

(Lietuvos Skautų S-gos Šefo aktai 72 psl.)

• Tas daug pelno, kas platina
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Kasdien ii’ įvairiose aplinkybėse pastebim reiškinių, 
kuriuos galime pažymėti drąsos ženklu.

Kas gi yra drąsa?
Drąsa yra būdo savybė, kuri pasireiškia sugebėjimu nu

galėti baimę ir valios jėga įvykdyti pareigą. Drąsa yra dau
giau, kaip nebaimė, nes drąsoje glūdinti valios jėga daro 
ją aktingą, veiklią. Aukštesnis drąsos laipsnis yra didvy
riškumas. Todėl drąsa yra viena kilniausių ir gražiausių 
žmogaus būdo savybių.

Žmonių drąsa nevienodai pasireiškia. Yra drąsių ir 
mažiau drąsių žmonių. Yra ir bailių. Drąsos laipsnis pa
reina nuo prigimties ir auklėjimo. Tačiau didesnės reikš
mės turi auklėjimas.

Kokiomis priemonėmis ir kokiais būdais yra galimas 
drąsos auklėjimas?

Kadangi drąsa pasireiškia veiksme, tai pirmiausia žmo
gus turi gerai ir sąmoningai suprasti veiksmo tikslą. Jeigu 
kas daroma, turi būti aišku, kodėl tas daroma. Kai tikslas 
aiškus, galima imtis darbų, kurie į šį tikslą veda. Aišku
mas — sąmoningumo pagrindas, o sąmoningumas — veik
lumo ir drąsos pagrindas.

Drąsos auklėjimui didelės reikšmės turi pratimai. Pra
timas yra niekas kitas, kaip kurio veiksmo nuolatinis kar
tojimas, kol jis pasiseka atlikti tiksliai, sklandžiai ir grei
tai, be klaidų. Kurio nors darbo galima išmokti tik nuo
latos jį dirbant. Tas pats dera ir drąsos auklėjimo prati
mams. Yra labai daug būdų, kuriais galima drąsą auklėti. 
Pvz., jeigu vaikas iš mažens pratinamas vaikščioti per tam
sias patalpas, eiti per mišką, sutemus pro kapus, plaukioti 
per gilumas, lipti į aukštus medžius, priprasti prie šūvio 
garso ir p., jis palengva tampa nebailesnis, drąsesnis. Prie
šingai, mažų yaikų gąsdinimas yra labai žalingas. Juo anks

čiau ir sistemingiau jaunuolis pripras prie nepaprastesnių 
ir sunkesnių gyvenimo sąlygų, tuo geriau stiprės jo drąsa, 
nes tos sąlygos naikina baimę. Nykdamas baimės jausmas 
užleidžia savo vietą drąsai. Todėl suprantama, kodėl ka
riai, kuriems jau yra tekę būti kautynėse, yra žymiai drą
sesni už kautynėse dai’ nebuvusius karius.

Drąsos auklėjime svarbią vietą užima ir aukštesniųjų 
dvasios vertybių — laisvės, teisingumo, pareigos, pagarbos, 
garbės — supratimas ir branginimas. Galima skirti trijų 

• rūšių vertybes: medžiagines, gyvybę ir minėtąsias dvasines 
vertybes. Medžiaginių gėrybių vertę parodo jų kaina. Gy
vybė — kaina jau neįvertinama, jos vertė labai aukšta, nes 
be gyvybės nebūtų gyvenimo. Bet dar aukščiau už gy
vybę stovi dvasinės vertybės, pvz., tautos laisvė. Taip pat 
garbė, teisingumas ir kitos dvasinės vertybės nėra už pi
nigus nei perkamos, nei parduodamos. Žmogus, nustojęs 
garbės — yra viską praradęs, kol pasitaisys ir vėl pradės 
garbingą gyvenimą. Laisvės netekusi tauta nebegali augti, 
klestėti ir ugdyti nei savo dvasinių, nei medžiaginių ver
tybių. Todėl reikia stiprinti laisvės, garbės, teisingumo ir 
kitų dvasinių vertybių meilę, nes tik šitoji meilė *yra gry
nosios drąsos motina.

Nepamainomos reikšmės drąsos ugdymui turi ir doro
vingumas. Tik dorovingas, jautriaširdis žmogus yra kilnus. 
Doroviniai pažeisto žmogaus valia ir drąsa silpsta. Priešin
gai, sąžinei prabilus, jį apima nerimas, baimė ir jis dažnai 
neberanda sau vietos. Visai kitokia yra dorovingo žmogaus 
savijauta: jis yra ne tiktai ramus, bet dargi gerai nusitei
kęs ir visuomet pasirengęs atlikti savo pareigą. Dorovin
gumas parodo, kur yra tikrasis drąsos kelias: drąsa turi 
tarnauti tik dorovingiems tikslams.

Sėkmingam drąsos auklėjimui daug reiškia pavyzdys. 
Verba movent, exempla trahunt — žodis moko, pavyzdys 
patraukia. Kiekvienas mūsų mokomės iš kitų ir kitus mo
kome. Geriausias mokytojas yra asmeninis pavyzdys. Ko
vos lauke baugųjį karį padrąsina ir sustiprina drąsiojo pa
vyzdys. O jeigu neatsirastų drąsaus pavyzdžio, baimė gali 
pagauti visus. Kas pajėgia kitiems parodyti drąsos pavyz
dį, tas yra visų mylimas ir gerbiamas. Didvyrius — gar- 
binte garbina.

Baigiant negalima nepažymėti ir religijos reikšmės. 
Religingas žmogus tiki Dievą ir sielos nemirtingumą. Re
ligingam žmogui jis pats ir visas pasaulis nėra atsitiktinu
mas, bet skirti aukštesniems tikslams. Religingas žmogus 
jaučia atsakomybę ne tik prieš žmones, bet ir prieš Dievą. 
Todėl atlikdamas pareigą šitoks žmogus nebijo jokių sun
kumų. Net mintis apie ankstyvą mirtį jo negąsdina. Pvz., 
kariai, eidami į sunkią kovą, pagalvoja, kad šis, gal būt, 
jau paskutinis jo gyvenimo kelias ir savo gyvybę paveda 
Dievo apvaizdai. Šitoks religinis nusiteikimas juos nura
mina ir pakelia jų drąsą. Tikrai drąsus yra tik gilaus ti
kėjimo žmogus. To<jėl religija yra drąsos ir didvyriškumo 
jėga.

Taigi, žinodami, kad drąsa daug pareina nuo auklėji
mo ir atitinkamų pratimų ir suprasdami grynosios drąsos 
reikšmę tautai ir atskiram asmeniui, kiekvienas lietuvis 
skautas privalo sistemingai auklėti savo drąsą.

Lietuvių tauta turi būti kilni ir drąsi tauta.

A. Ž.

• 71 •

3



— Lietuvos Skautų Sąjungos Šefo aktai —
NR. 1.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10, 79, 80, 
81 ir 82 str. str., Garbės Gynėjų sueigos patvirtintu Brolijos 
Vadijos nutarimu ir Brolijos Vado pristatymu, Nepriklausomy
bės šventės proga, žemiau išvardintus skautų vadus pakeliu i 
sekančius skautininkų laipsnius:

I VYRESNIOJO SKAUTININKO:
1. Vadeivą skautininką Vladą Kviklį,
2. Kėdainių skautų tunto tuntininką sktn. Alfonsą Vaškevičių.

Į SKAUTININKO:
1. Vyr. brolijos vadijos bendradarbį psktn. Stasį Volunge,
2. Kauno Aušros skautų tunto psktn. Romualdą Giedraiti,
3. Kauno Aušros sk. tunto psktn. Romualdą Šeštakatiską,
4. Mažeikių sk. tunto tuntininką psktn. Henriką Bucevičių,
5. Panevėžio skautų tunto psktn. Justą Micevičių.
6. Panevėžio skautų tunto psktn. Feliksą Švelni,
7. Studentų skautų korporacijos „Vytis” vadą paskautininkį 

Juozą Klimavičių.
Į PASKAUTININKIO:

1. Tarybos pirmijos bendradarbį skautą vytį Vladą Balčiūną,
2. Vyr. brolijos vadijos bendradarbį Motiejų Brazauską,
3. Alytaus skautų tunto tuntininką Adolfą Orvidą,
4. Biržų skautų tunto vyr. skiltininką Igną Serapiną,
5. Jurbarko skautų viet. vietininką Eugenijų Kanclyvių,
6. Jurbarko skautų vietininkijos vyr. sklt. Zigmantą Vegertą,
7. Kauno jūrų skautų tunto vyr. valtim Bronių Stundžią,
8. Kretingos skautų vietininkijos vyr. sklt. Viktorą Lingi.
9. Panevėžio skautų tunto vyr. valtin. Antaną Albavičių.

10. Panevėžio skautų tunto vyr. sklt. Juozą Rakšnį,
11. Radviliškio skautų vietininkijos vyr. sklt. Liudą Kinčiną,
12. Radviliškio skautų viet. vyr. sklt. Itn. Martyną Šarauską.
13. Rokiškio skautų tunto vyr. sklt. Joną Miežutavičių,
14. Stud. sk. korporacijos „Vytis” vyr. sklt. Gerardą Juškėną,
15. Stud. sk. korporacijos „Vytis” vyr. sklt. Donatą Gūži,
16. Šiaulių skautų tunto vyresnįjį valtininką Stasį Bulotą,
17. Šiaulių skautų tunto vyresnįjį skiltininką Juozą Stanulj,
18. Šiaulių skautų tunto vyresnįjį skiltininką Petrą Stašionį,
19. Telšių skautų tunto vyresnįjį skiltininką Vytautą Litviną,
20. Utenos sk. tunto tuntininką skautą vytį Vacį Smolenską,
21. Žagarės skautų tunto vyresnįjį skiltininką Petrą Sūdžių 
Kaunas, 1940 metų vasario mėn. 16 d. ~

A. SMETONA, 
Respublikos Prezidentas 

Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.
Pik. J. ŠARAUSKAS, 

Brolijos Vadas.

NR. 2.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 ir 89 str. 

str. ir Brolijos Vado tarpininkavimu, už nuopelnus Lietuvos 
skautų organizacijai, Nepriklausomybės šventės proga, paskau
tininkį Joną Aleksą apdovanoju Lelijos ordinu.
Kaunas, 1940 metų vasario mėn. 16 d.

A. SMETONA, 
Respublikos Prezidentas 

Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.
Pik. J. ŠARAUSKAS, 

Brolijos Vadas.

* NR. 3.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10 ir 89 str. 

str. ir Tarybos Pirmininko tarpininkavimu, už didelius nuo

pelnus Lietuvos skautijai, Nepriklausomybės šventės proga, 
Svastikos ordinu apdovanoju:

1. Vilniaus skautų rėmėją provizorių Joną Narbutą,
2. Kauno skautų rėmėją majorą Aleksandrą Ružancovą,
3. Kauno skautų - skaučių rėmėją pulkininką leitenantą 

Kazį Babicką.
Kaunas, 1940 metų vasario mėn. 16 d.

A. SMETONA,
Respublikos Prezidentas

Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.
Dr. J. ALEKNA, 

Tarybos Pirmininkas.

NR. 4.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos statuto 10, 79, 80 ir 

82 str. str., Garbės Gynėjų sueigos patvirtintu Seserijos Va
dijos nutarimu ir Seserijos Vadės pristatymu, Nepriklausomy
bės šventės proga, žemiau išvardintas skaučių vadoves pakeliu 
į sekančius laipsnius: •

I SKAUTININKĖS:
1. Šiaulių skaučių tunto pąskautininkę Danutę V enslauskaitę,
2. Šiaulių skaučių tunto paskautininkę Eleonorą Paliulionienę,
3. Šiaulių skaučių tunto paskautininkę Jadvygą Morkienę.
4. Mažeikai skaučių tunto paskautininkę Astą Bucevičienę,
5. Mažeikių skaučių tunto paskautininkę Oną Norkienę,
6. Jonavos vietininkijos paskautininkę Juliją Rudzevičiūtę.

Į PASKAUTININKĖS:
1. Kauno Nemuno skaučių tunto vyresniąją skiltininkę Jadvy

gą Damijonaitienę,
2. Kauno Nemuno tunto vyr. sklt. Malviną Valeikienę,
3. Kauno Nemuno tunto vyr. sklt. Oną Svičiulienę,
4. Kauno Nemuno tunto vyr. sklt. Veroniką Grėbliūnienę,
5. Biržų tunto vyr. sklt. Genovaitę Stuogienę,
6. Biržų tunto vyr. sklt. Eleną Uogintaitę,
7. Biržų tunto vyr. sklt. Vincę Jakubauskienę,
8. Kėdainių tunto vyr. sklt. Mariją Plungienę,
9. Kėdainių tunto vyr. sklt. Antaniną Nastopkienę,

10. Marijampolės tunto vyr. skautę Veroniką Kalendrienę,
11. Marijampolės tunto vyr. skautę Mariją Juronienę,
12. Marijampolės tunto vyr. skautę Ireną Karalienę,
13. Mažeikių tunto vyr. skiltininkę Veroniką Danilevičiūtę
14. Panevėžio tunto vyr. skiltininkę Sofiją Vaitienę,
15. Panevėžio tunto vyr. sklt. Jadvygą Valeikienę,
16. Panevėžio tunto vyr. sklt. Domicėlę Kunskaitę,
17. Rokiškio tunto vyr. sklt. Mariją Rimavičienę,
18. Radviliškio skaučių vietin. vietininkę Stefaniją Šarauskienę.
19. Radviliškio vietininkijos vyr. sklt. Aldoną Kontromavičienę,
20. Skuodo vietininkijos vyr. sklt. Emiliją Jazbutienę,
21. Šiaulių tunto vyr. sklt. Joaną Grigelytę,
22. Šiaulių tunto vyr. sklt. Pranę Jankutę,
23. Trakų tunto vyr. sklt. Jadvę-Cezariją J angelytę,
24. Vilkaviškio tunto vyr. sklt. Aleksandrą Indrulytę,
25. Vilkaviškio tunto vyr. sklt. Česlovą Dalininkaitytę,
26. Vilkaviškio tunto vyr. sklt. Emiliją Kolbienę,
27. Vytauto Didžiojo Universiteto studenčių skaučių draugo

vės vyresniąją skiltininkę Eveliną Masiokienę,
28. Vytauto Didžiojo Universiteto studenčių skaučių draugo

vės vyresniąją skiltininkę Aldoną Stripinytę,
29. Telšių tunto vyresniąją skiltininkę Mariją Augūnienę,
30. Kauno Centro tunto vyr. sklt. Martą Stanaitytę.
Kaunas, 1940 metų vasario mėn. 16 d.

A. SMETONA,
Respublikos Prezidentas

Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.
K. ŽILINSKIENE,

Seserijos Vadė,

<ic'x^X^X»€X^xlKXXX>CX5C
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YRA LAIKRAŠTIS
H JEI MOKI J| SKAITYTI

Neseniai Australijoj įvyko žmogžu
dystė. Buvo nužudytas vienas ūkinin
kas, bet žudikas nepaliko jokio pėdsa
ko. Kaimynai nieko nematė, todėl po
licija neteko vilties žudiką surasti.

Pagaliau jie pasiėmė į pagalbą būrį 
čiabuvių juodukų, kurie yra taip arti
mi žvėrims, kaip tik žmonės gali būti. 
Jie nežino net tokių dalykų, kuriuos 
baltojo vaikas žinotų, bet jie gali kon
kuruoti su baltaisiais pėdsakų sekti.

Šie juodukai gali matyti ir sekti 
’ pėdsakus, kai paprastas baltasis nieko 
nemato.

Šiuo atveju Australijoje, kur poli
cija buvo bejėgė, čiabuviai sekliai, pa
imti į pagalbą, pastebėjo mažus pėd

sakus, kurie buvo beveik nematomi, 
ir sekė jais, kol ilgai ieškoję galėjo pa
gauti žmogžudį.

Iliustracija laikrašty, rodanti detek

tyvus, apžiūrinėjamus pėdsakus, rodo, 
kad jie nėra prityrę pėdsekiai. Aš nu
piešiau atvaizdą taip tiksliai, kaip tik 
galėjau, kad jūs galėtumėte įsižiūrėti. 
Ar pastebite, kodėl jie neteisingai ty
rinėja? Pasakysiu jums tai vėliau; tuo 
tarpu stenkitės atspėti.

Tie juodukai yra geri pėdsekiai, nes 
jie to mokomi nuo kūdikystės. Kai tik 
jie gali pašliaužioti, jie pamokomi, kaip 
sekti mažus driežo pėdsakus iki tos 
vietos, kur ponas Driežas turi savo liz
dą po akmeniu; juodukas žino, kad 
tuomet jis turės pilną burną driežų, 
kurie juoduko vaikui yra tiek pat ska
nūs, kaip baltojo vaikui — šokolado 
plytelė.

Vorai irgi skanėstas juodukams, bet 
vorą sekti yra nelengva. Driežą sekti 
irgi sunku, bet tie juodukai gali sekti 
jį ten, kur baltasis berniukas, vyras ar

ba net skautas gerokai pasuktų galvą, 
kaip tai padaryti. Kodėl? Todėl, kad 
mes niekuomet toje srityje nesilavina- 
me. Nemanau, kad kam nors patiktų 
sekti driežą, bet yra daug didesnių da
lykų, kuriuos galime sekti, jeigu žino
me kaip.

Žemė yra laikraštis, kuris pasakoja 
daugybę įdomių dalykų, jeigu moki ją 
skaityti. Kaip žinote, ji gali duoti daug 
informacijų, įvykus žmogžudystei ar
ba automobilio nelaimei, ir tada skau
tas — pėdsekys gali būti geriausia po
licijos pagalba.

Jeigu jums įdomu ir norite išmokti 
sekti pėdsakus ir kaip išskaityti ženk
lų reikšmę, visa tai galite rasti kny
goje SKAUTYBĖ BERNIUKAMS. Ten 
nėra daug ko mokytis, išskyrus keletą 
pagrindinių dalykų. Pagrindinis daly
kas yra žvėries pėdsakų sekimas.

Nusikaltėliai, kaip žmogžudžiai, 
arkliavagiai ir kiti, moka įvairiai ap
gauti seklius, kurie juos persekioja. 
Vienas vyras, kurį turėjau sekti, ėjo 
atbulas, kad atrodytų nuėjęs priešinga 
kryptimi. Tuo pačiu tikslu plėšikai už
deda arkliams atvirkščias pasagas. Bet 
seklys visuomet pastebi tuos triukus.

Juodieji turi puikią priemonę su
trukdyti kitiems žmonėms juos sekti, 
kada jie padaro nusikaltimą. Jie pasi
siuva, taip vadinamus, „žmogžudžio 
batus“. Tai yra storas sandalis iš kai
lio ir plunksnų; jis palieka labai silp
nus ženklus, ir sunku atspėti ar tai bu
vo žmogaus ar žvėries koja. Taigi juos 
sunku susekti, ypatingai jeigu nusikal
tėlis vengia eiti puria žeme.

Išvertė A. Brašiškytė.
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DU DRAUGAI
....... ....  Margarete Lenk.

Buvo vienąkart mažas berniukas, va- 
dinęsis Jurgiu. Jis gyveno dideliame 
mieste, Niu Jorke, kur tiek daug esama 
gražių namų, turtingi} krautuvių ir pui
kių parkų. Tačiau Jurgiukas viso to ne
buvo matęs, nes jis gyveno sename, biau- 
rame name, stovėjusiame ankštame skers
gatvyje. Žemai, žemai, rūsyje, buvo di
delis kambarys su juodomis, suyžusiomis 
sienomis ir nešvaria asla. Baldų jame 
beveik nebuvo; testo vėjo sulūžęs sta
las ir pora suolų, o aplinkui, prie sienos, 
buvo begalė šiaudinių guolių ir sudrisku
sių čiužinių. Šitame kambaryje gyveno 
daug, daug žmonių; jie anksti išeidavo 
kur nors užsidirbti duonos ir vakarais 
tegrįždavo namo, mirštamai išvargę, pa
silsėti.

Vienas šiaudinių guolių priklausė Jur
giuko tetai; prie pat guolio stovėjo sena 
spinta su keletu drabužių. Šitas kam
pelis buvo jo visas gyvenimas. Tėvo ir 
mamos jis niekados nepažinojo; visą lai
ką jis gyveno su teta. Ankstų rytą ji 
duodavo jam gabaliuką duonos, paskui 
ant pečių pasikabindavo krepšį ir išei
davo, o kur — tai jis nežinojo. Gi jisai 
visą dieną slampinėdavo gatvėmis ir rin
ko viską, ką tik rasdavo: nuorūkas, po
pieriukus, malkas, kaulus ir anglis, dar
žovių ir vaisių liekanas. Visa šitai jis 
kraudavo į savo krepšelį, o vakare iš
krėsdavo tetai. Jeigu jis būdavo daug 
suradęs, ji duodavo jam vėl valgyti; jei 
būdavo mažai, — turėjo alkti, klausy
damas tetos keiksmų, o kartais kęsdamas 
net jos mušimus. Ir guldavo taip neval
gęs į savo šiaudus. Jei dienos metu iš
alkdavo, tai prašydavo išmaldos kokioje 
kepykloje ar turgaus aikštėje. Bet re
tai šitai įvykdavo, nes jis buvo bailus ir 
gėdingas. Tik šalčiausios žiemos metu 
retkarčiais jis likdavo namie. Bet tada 
jam labai prailgdavo laikas, nes jis ne
turėjo nei žaislų, nei knygų. Knygų jis 
nė nenorėjo, nes nepažinojo nė vienos rai
dės: niekas ir niekad nebuvo jį mokęs 
skaityti. Jis buvo labai mažas ir silp
nas, turėjo dideles, žydrias, mėlynas akis 
ir gražų veidelį, truputį nešvarų, o ne
sušukuoti ilgi plaukai dribo ant kaktos.

Kol buvo mažas, džiaugdavosi, kad 
įstengia pririnkti pilną krepšį, o teta už 
tai duoda jam gabalą duonos, retkarčiais 
sirupo ir gurkšnelį saldaus gėrimo. Pas
kui jis guldavo ir apie nieką daugiau ne
galvodavo. Tačiau prieš kiek laiko vis
kas kitaip virto. Savo klajoklių metu jis 
matė tiek daug visko, ko nesuprato, kad 
jo bėdinoje, mažoje galvelėje gimė eibės 
minčių. Jis matė su tėvais einančius 
švariai apsirengusius vaikus, ir stebėjosi, 
kodėl jis visuomet turįs būti vienas, vi
sados apdriskęs ir nešvarus. Jis matė 
įrašus duryse, jis surinko daug, daug pri
spausdintų popierių ir taip mielai troško 
pažinti šituos mažus, keistus ženkliukus. 
Dažnai, ilsėdamasis, išvargęs, sėdėdavo 
kur Vartų užuolankoj arba medžio pa
vėsyje ir žiūrėdavo į dangų. Kaip vais
kiai švietė saulė, kaip ji kaitino! Kas 

uždegė taip aukštai tą šviesą? Ir mėnu
lis ir žvaigždės — iš kur jie? Jis ir mė
nulį ir žvaigždes mylėjo, nes, kai grįž
davo, varginga diena jau būdavo pra
ėjusi ... Paskui vėl ateidavo diena, ku
rią vadino sekmadieniu, tą dieną daž
niausiai nebūdavo saulės, ir jis neidavo 
į miestą. Tai buvo jo blogiausia diena, 
nes teta jį dažnai palikdavo vieną ir pa
miršdavo palikti jam duonos. Visą die
ną jis išgulėdavo savo kietame guolyje ir 
miegodavo, kiek tik galėdavo. Kartais 
rūsio langas būdavo neuždarytas, tuomet 
iš tolo girdėjo skambančius varpus ir la
bai norėjo žinoti, ką tai reiškia. Vieną, 
kartą jis buvo tetos paklausęs, kas yra 
tas sekmadienis, tačiau ji atrėžusi, kad 
ne 'jam galvoj; jis turįs pririhkti pilną 
krepšį ir niekuo nesirūpinti. Taip pat ir 
žiaurūs vyrai ir moterys, gyvenę su juo 
šitame kambaryje, nieko jam nesakyda
vo; jie juokdavosi iš jo ir stumdydavo 
jį, nes jis maišėsi jiems skersai kelio.

Vieną gražią vasaros dieną Jurgiukas 
pasuko į tąją didelę prekyvietę, kurioje 
jis daugiausia pririnkdavo. Tai buvo ne 
tokia prekyvietė, kokių mūsų krašte esa
ma, o ilgas, ilgas namas, kuriame mėsi
ninkai ir žuvų pardavėjai siūlė savo pie- 
kes. Aplinkui buvo vaisių ir daržovių 
pardavėjai. Kartais Jurgiukui nukrisda
vo kokia kriaušė, roputė arba agurkas, 
kurduos godžiai suvalgydavo. Vieną kar 
tą mėsininkas numetė jam net karštą deš
relę. Tai buvo gardžiausias valgis, koki 
jis buvo kada valgęs. Šiandien buvo ne
apsakomai gyva. Rinkoje pasirodė pir
mieji šiemetiniai obuoliai, ir jų stovėjo 
pilnos didelės pintinės. Varginga, bet 
švariai apsirengusi mergytė, maždaug 
dvylikos metų, veržėsi pro žmonių spūstį. 
Ji nešė atkišusi lėkštą pintinėlę, raikštu- 
ku ją parišusi po kaklu. Pintinėlėje bu
vo visokiausių daiktelių, kuriuos ji gat
vėje pardavinėdavo: adatų, raikščių, siū
lų, mažų šukų, įvairaus muilo, mažų dė
žučių su plaukų tepalais... Iš priekio 
ėjo su didele obuolių pintine žmogus; 
paskui jis užkliudė mergaitę taip stipriai, 
kad ji su savo „krautuvėle” pargriuvo. 
Bet ji greitai pašoko, nesiskundė ir ne
dejavo, vikriai ėmė rinkti savo daiktelius, 
kol dar jų nesumindžiojo praeinančių ko
jos. Prie jos priėjo Jurgiukas su savo 
krepšeliu. Jis pamatė mergaitės nelai
mę, pamatė jos slepiamas ašaras, o kad 
jis pats dažnai verkdavo, suprato, kad 
jai skaudu. Nesakydamas nė žodžio, jis 
lankstėsi šen ir ten, lindo po vežimais 
ieškoti dėžučių ir nenurimo tol, kol vis
kas nebuvo surinkta.

— O! gerasis jaunikaiti, — sušuko 
pradžiugusi mergaitė, — kaip gerai, kad 
tu man padėjai. Eikš čia iš tos spūsties, 
aš tau ką nors padovanosiu.

Ji išsivedė Jurgiuką į gatvę, juodu at
sisėdo, pavargę, ant namo laiptų, ir ji 
pradėjo tvarkyti savo „krautuvėlę”.

— Žiūrėk, — tarė ji, — viskas tvar
koje, tik dvejos šukos sulaužytos. O da

bar aš noriu su tavimi pasidalinti pus
ryčiais.

Ji ištraukė iš kišenės baltos duonos, 
perlaužė ir padavė vieną dalį Jurgiukui. 
Jis žiūrėjo į ją nustebęs ir tylėdamas 
valgė ...

— Kaip tu vadiniesi? —/paklausė 
mergaitė.

— Jurgiukas.
— O tavo pavardė?
— Neturiu.
— O ką turi krepšelyje?
Jis jį atidarė ir parodė surinktas at

matas.
— Retkarčiais aš tave matydavau, — 

kalbėjo mergaitė toliau, — tu visada at
rodei alkanas ir išblyškęs. Ar tu norė
tum truputį su manimi paėjėti? Mudu 
nebūtume vieni...

Jurgiukas sutiko, užsidėjo krepšelį ir 
nužingsniavo su savo naująja drauge.

Ema, — taip vadinosi mergaitė, — 
buvo drąsi jaunuolė, turėjo aštrias akis 
ir pastebėdavo viską, pro ką Jurgiukas 
praeidavo. Greičiau, negu paprastai, pil
nėjo krepšys, o berniukas dar labiau su
simąstė. Jis nebuvo pratęs daug kalbėti, 
ir trumpai atsakinėdavo į Emos klausi
mus. O šitoji buvo linksma, turėdama 
draugą. Ji pasakojo, kad ir jinai nebe
turinti tėvų; ji gyvenanti pas senelę, kuri 
esanti beveik akla, tačiau gera ir drau
giška. Jodvi negyvenančios su tiek daug 
žmonių, kaip jis... Jos turinčios gražų 

* kambarėlį, kuriame yra viena lova, sta
las su raudona staltiese ir graži drabužių 
spinta, išmarginta geltonomis gėlėmis. 
Senelė adanti kojines ir už tai gaunanti 
pinigų. Jos valgančios gerą mėsą ir duo
ną, pateptą taukais. Ji žadėjo kitą kar
tą ir jam atnešti tų valgių. Paskui ii 
pamatė moteriškę ir sušuko:

— Sustok! Ten eina geraširdė mo
teris, kuri iš manęs ką nors nupirks!

Taip prabėgo priešpietė, beplepant, 
berenkant atmatas ir pardavinėjant niek
niekius, ir kai prekyvietės laikrodis iš
mušė dvyliktą, Ema savo kišenėje skam
bino saują pinigų.

— Aš gerai pardaviau, tarė ji, — 
tai galiu ir kavos išgerti. Kur tu eini 
pietauti? #

Jurgiukas apstulbęs žiūrėjo į ją, pas
kui iš krepšio ištraukė dvi ropes, ką tik 
surastas...

— Jas aŠ galiu valgyti, — trumpai 
atsakė.

— Vargšeli, jos jau pusiau supuvusios. 
Einam drauge, tu šiandien būsi mano 
svečias.

Ji greitai jį nusitraukė į siaurą skers
gatvį ir įsivedė į mažą, tvankią krautu
vę. Ema paprašė:

— Karštos kavos ir duonos.
Ant suolų, krautuvėje, jau sėdėjo daug 

moterų su vaikais, kurie irgi gėrė kavą 
ir valgė duoną. Jie visi suko alkanas akis 
į virtuvės duris. Tos atsidarė, ir stora, 
ne visai švari negrė įėjo, nešdama bai
siai didelį skardinį puodą, iš kurio kilo 
didžiulis garo debesys. Paskui ją ėjo
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juodas berniukas su duonos riekelių bokš
tu. Ant stalo stovėjo visa eilė skardinių 
puodukų, į kuriuos pylė kavą. Prie kiek
vieno puoduko berniukas dėjo po duonos 
riekutę, ir pietūs prasidėjo. Ema laukė 
iki galo, kol viską sutvarkė, paskui drą
siai sučiupo negrę už alkūnės.

— Teta Dina, ar neturi dar vieno 
puodelio. Šiandien atsivedžiau svečią. 
Tik pažiūrėk, koks išvargęs berniukas! 
Tu atmiešk mano kavą su vandeniu, ir 
bus jos daugiau?

Tiriamai žiūrėjo negrė į mažąjį sve
čią, bet paskui pripylė puoduką ir pa
davė pačią didžiausią riekę.

— Dievas man neatleistų, — pakel
dama rankas, ji pasakė: — jeigu nuo sa
vo slenksčio nuvyčiau tokį malonų ber
niuką! Niekuomet negalėčiau rami gie
doti giesmes, jėigu taip pasielgčiau.

Greitai pietūs buvo baigti, ir svečiai 
paliko krautuvę.

— Pasakyk „dėkui” poniai! — su
šnibždėjo Ema į Jurgiuko ausį.

Jis vieną akimirką delsė, bet paskui 
padėkojo.

Išėjus, Ema į jį kreipėsi:
— Dabar jau aš negaliu su tavimi 

daugiau vaikščioti, aš turiu eiti namo. 
Penktadienį ryte aš vėl būsiu turguje.

— O kada yra penktadienis? — pa
klausė Jurgiukas.

— Ar tu nežinai? Tu tris kartus 
miegosi, o paskui bus penktadienis. Tada 
mudu čia prie kampo susitiksime.

Nuo šios dienos Jurgiuko gyvenimas 
nebuvo toks biaurus ir nelinksmas. Jis 
laukdavo kiekvieno antradienio ir penk
tadienio, kada galės pabūti su mažąja 
pardavėja. Greitai vaikai pamilo vienas 
kitą broliška meile, ir Emos šiltumas vis 
labiau ir labiau gaivino apleistojo ber
niuko širdį. Emos patartas, jis dabar 
jau kiekvieną dieną prausdavo veidą ir 
rankas. Ji jam dovanojo sulūžusias šu
kas, pati nukirpo ilgus plaukus ir mokė, 
ką pati žinojo. Geresnių drabužių ji jam 
negalėjo duoti, betiuž tat ji sulopė jo se
nąjį švarkelį, nukirpo per ilgas kelnes.

Jis norėjo daug ko jos paklausti, ko 
nesuprato, bet nemokėjo. Ema visados 
būdavo linksma ir mokėjo taip gražiai 
pasakoti. Juodu dažnai sustodavo prie 
turtingų krautuvių langų ir kalbėdavo. 
Paskui Ema ėmė jį mokyti tų paslaptin
gųjų ženkliukų, kuriais buvo išmargintos 
krautuvės ir laikraščiai. Greitai jis jau 
galėjo pažinti visas iškabų raides.

Vieną dieną abudu vaikai ilsėjosi pla
čios gatvės kertėje. Čia pat sustojo gat
vių autobusas, ir gražiai apsirengę vaikai 
su tėvais lipo į jį.

— Kur jie važiuoja? — paklausė Jur
giukas.

— I parką.
— O kas yra parkas?
— Tai didelis, gražus sodas su me

džiais, žole ir gėlėmis. Ten yra ir fon
tanas ir didelis tvenkinys su gulbėmis. 
Mieste yra daug parkų. Prieš porą me
tų, kai dar senelė galėjo matyti, aš su ja 
irgi esu buvusi parke, kuris nėra nuo Čia 
toli. O! kaip ten puiku!

— Ar mes ten negalime eiti?
— Ne! Eiti ten yra per toli. Reikia 

važiuoti, o tai kainoja pinigas. Mes ir 
laiko neturime.

Tačiau kaip mielai Jurgiukas būtų 
žiūrėjęs parką ... Jis tebuvo matęs tik 
šituos skurdžius gatviij medžius, dulkių 
padengtus. Kaip jis norėjo pamatyti au
gančias gėles! Jis tik pažinojo tąsias gė
les, kurias pardavinėjo su puodais preky
vietėje. Ir šitas gėles jis labai mylėjo.

Ir juodu vieną gražią rudens dieną* 
ištiko netikėta laimė. Jiedu ką tik buvo 
išėję iš tetos Dinos valgyklos, o pro juos 
skubinosi visas mergaičių būrys, Vienai 
jų iškrito piniginė. Ema ją pakėlė, pa
sivijo mergaites ir grąžino ją savininkei. 
Mergaitės susirinko apie pardavėją, gyrė 
jos tiesumą ir nusprendė išpirkti jos 
„krautuvėlę”. Krykštaujant ir besijuo
kiant, buvo ištuštinta Emos pintinėlė. 
Pardavėjos kišenė buvo pilna pinigų. 
Džiaugdamasi, ji grįžo prie Jurgiuko.

— Žiūrėk, žiūrėk, kiek aš pinigų tu
riu!

O pintinėlė buvo tuščia.
— Na, šiandien aš neisiu namo: mu

du. į parką važiuosime. Greitai pririn-^ 
kime tavo krepšį, kurį paliksime pas te
tą Diną, o tu jį vakare parsineši.

Susijaudinę vaikai leidosi rinkti, ir po 
valandėlės jie jau sėdo į autobusą, turė
dami dvi riekutes duonos, negrės pado
vanotas. Jie dairėsi pro langus, o pro 
juos skrido plačios gatvės su gražiais na
mais, sodai su rudeninėmis gėlėmis, tuš
čios aikštės. Jurgiukui tai buvo naujas* 
pasaulis. Jis tiek daug klausė, kad Ema 
vos spėjo atsakinėti.

— Čia gražiau, negu musų prekyvie
tėje, — jis pasakė. — Kodėl mes čia ne
gyvename?

— Tu žiūrėk, kaip čia švaru. Čia to
ki, kaip mes, negalime būti. Ir aš čia 
negalėčiau pardavinėti. Čia gyvena tur
tingi žmonės, kurie eina pirktis į dideles 
krautuves.

— Gerai, bet kodėl aš turiu rinkti at
matas, o tu pardavinėti adatas? Čia 
tiek daug bėgioja nieko neveikiančių 
vaikų.

— Aš to tau negaliu pasakyti*; pa
klausiu mamos; ji viską žino. Žiūrėk, 
mes jau prie parko.

Susijaudinę vaikai įėjo pro gražius, 
atdarus vartus, pro kuriuos galėjo i eiti 
net pats vargingiausias žmogus. Laiky
damiesi ranka už rankos, tylėdami, jiedu 
ėjo tankiomis alėjomis, kol pagaliau iš
ėjo į aikštę, kurioje tviskėjo šviesus, sau
lėje skendįs, tvenkinys, kuriame plaukiojo 
sniego baltumo gulbės. Jurgiukas iš nu
stebimo kone sušuko, paskui pašoko, su-

Taigi, šiais metais pirmą kartą stovyklau
sime Vilniaus krašte.

plojo rankomis, — tai buvo pirmą kartą 
jo gyvenime.

Laimė, kad parke nebuvo daug žmo
nių, ir vaikai laisvai galėjo reikšti savo 
džiaugsmą. Jie ilsėjosi ant patogių suo
lų, vaišino savo duonos trupinėliais gul
bes, svaidė į tvenkinį akmenukus, šoki
nėjo per kupstelius. Ema jau norėjo eiti 
namo, nes saulė leidosi, bet Jurgiukas vis 
prašė ir prašė:

— Nueikime dar kartą prie gulbių, 
eikime prie krioklio ir prie raudonųjų 
gėlių ...

Pagaliau vaikai įlipo į autobusą, kuris 
kaip paprastai, šituo laiku, buvo pilnas 
žmonių; taip, kad reikėjo stovėti, o pro 
žmones nesimatė gatvės. Paskui žmonės 
išlipo, ir juodu bepaliko kone vieni. Jau 
buvo beveik tamsu, kai Ema, apsidairiu
si, bailiai prašneko:

— Mes jau turėtume būti namie, nes 
taip ilgai važiavome. Man čia taip vis
kas svetima. Bet žiūrėk: štai prekyvietė, 
o ten, už kampo, tetos Dinos krautuvė. 
Mes atvykome laiku; ji dar nespėjo jos 
uždaryti.

Jie iššoko ir leidosi bėgti. Bet kas 
per nelaimė! Ten buvo tik maža krau
tuvėlė, panaši į negrės; viduje rėkavo 
įsigėrę vyrai, ir kai jiedu mėgino įeiti, 
girtuokliai juos išmetė. Savo žvaliomis 
akimis Ema dairėsi aplinkui. Be abejo
nės, tai buvo visai kita prekyvietė. Jie
du buvo paklydę!

— Aš žinau, kaip čia atsitiko, — pra
šneko Ema: mes įsėdome į negerą auto
busą, kuris ne ten važiavo. Mes turim 
žmonių pasiklausti kelio ir mikliai bėgti. 
Gal būt, mes spėsime, kol dar neuždarė...

Ir jie klausė ir bėgo, ir vėl klausė, 
kol pagaliau gatvės nurimo, o juodu atsi
dūrė prie savos prekyvietės. Pavargę, jie 
pasibeldė į tetos Dinos duris. Buvo tam
su ir tylu.

— Nieko nepadės, — tarė Ema, — 
mes neįeisime. Ką daryti? Ar tavo na
mai neužrakinti?

— Jau seniai, — atsakė Jurgiukas. 
— Teta jau daug kartų turėjo likti lau
ke, kai vėlai pareidavo. Kai šeimininkas 
miega, jis nieko neįleidžia.

— Tai mes turėsime naktį praleisti 
lauke, — nusprendė Ema. — Gerai, kad 
nešalta. Tik man nesmagu, kad senelė 
dėl manęs rūpinsis.

Jurgiuku niekas nesirūpino, tai jis be
veik džiaugėsi su ja palikęs.

— Eikš, — pasakė Ema, — pasiieš
kosime prekyvietėje kokia šiltesnę viete
lę. Gal rasime kokią tuščią pintine ar ve
žimą, kur galėsime pamiegoti. Pasisku
bink, kol mūsų policininkas nepastebėjo 
ir nepamanė, kad mes esame vagys.

Mintis, kad juodu gali susitikti su po
licininku, Jurgiukui buvo baisi, nes teta 
jį buvo išmokiusi į juos žiūrėti, kaip į 
didžiausius priešus. Juodu apsuko ratą 
ir nėrė į prekyvietę, rado tuščią dėžę, 
truputį šiaudų, ir savo guoliu buvo pa
tenkinti. Bet taip greitai juodu jau ne
užmigo, nes buvo susijaudinę. Jurgiukas 
gulėjo ramus ir galvojo apie gulbes, gė
les ir krioklius. Jis džiaugėsi, kad čia ap
linkui labai ramu, nes jo namuose beveik 
ligi pusiaunakčio, kortuodami, rėkaudavo 
vyrai. Pro namo stogus nuslydo švelni 
šviesa. Pakilo mėnulis. (B. d.).
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Skyrių tvarko — paskautininkė R. Skipitytė

Vasario 22 dienai
Karo šmėkla, 'patrankoms gaudžiant, 

minoms sprogstant, vietoj vyno, kraujo 
upeliams tekant, šoka siautulingą šokį.

Sklinda graudūs žmonių vaitojimai. 
Žemė ramiai nebepakelia užėjusio karo 
siaubo, sušalo, sustingo ir ten, kur pir
miau šilima alsuodavo, tarytum, nebeno
rėdama priimti į save kraujo. Sniegas 
krinta ir krinta, rodos, norėdamas pa
slėpti kraujo klanus, lavonus ir apkloti 
patrankų, sviedinių ir minų sužalotą, už
šalusią žemės krūtinę. Ar gi žmogaus 
širdis taip pat užšalo taikai ir artimo 
meilei?

Susitelkimo ir Susimąstymo dienos 
proga, duodant apyskaitą sąžinei iš sa
vo veiklos, kyla klausimas: — Ar aš tin
kamai atlikau savo pareigą Dievo, Tėvy
nės ir Artimo tarnyboje. —

Visagaliui dėkojame, kad nukreipė ka
ro siaubą nuo mūsų šalies. Prašome lai
minti ją ir toliau.

Pasiryžtame Tėvynei, aukščiausia kai
na — savo, tėvų, brolių ir vaikų gyvybė
mis jos laisvę išpirkti. Kitų tautų sesės 
pasižadėjimą tėvynei jau vykdo. Jei mūsų 
šalies laisvei pavojus grėstų, lietuvės se
sės visos, kaip viena, vykdys savo pa
sižadėjimą.

Dar yra, pati konkrečiausia  ji, Artimo 
meilės pareiga, Visagalio įsakyta, Tėvy
nės laimės pagrindu būdama, verčia mus 
nuolat budėti, dirbti, Artimo meilės idė
ją kitų žmonių tarpe skleisti ir kartais 
savęs išsižadėti.

Mes dirbome.
Bet štai karo šmėkla keliose valsty

bėse mus nugalėjo — išrovė iš žmonių 

širdžių artimo meilę ir pasėjo ten neapy
kantą, kuri lekia, kaip viesulas, ir naiki
na kultūrą, žmonių ramybę ir net gyvy
bę, nebejaučia invalidų skausmų, nebegir
di mirštančių atodūsių, nebemato našlai
čių ašarų . . .

Viso pasaulio sesės - skautės, pasi- 
kvietusios talkon visas moteris, apsigink
lavusios Visagalio suteiktu ginklu — mo
terišku švelnumu, artimo meile, stokime 
į kovą su karo šmėkla. Skleisdamos ar
timo meilės idėją savųjų — tėvų, brolių, 
sūnų tarpe, palenkime širdis tų- žmonių, 
kurių rankose yra tautų likimas ir karo 
šmėklos sunaikinimo galia.

Sktn. M. GUDAITIENĖ.

------= MOTINOS PADĖJĖJA
Sveikata namuose.

Paklausk nors ir trečio, ketvirto pradžios mokyklos sky
riaus mokinės, kaip reikia sveikai gyventi, ji jau nemažai žinos:
— Sveika dantis valytis, praustis, laiku gulti, švariai dėvėti ir 1.1.
— Tai ką bekalbėti apie skautę, kuri iš tų dalykų ruošiasi kvo
timams ir pasižada jų laikytis gyvenime? Bet patikrink, ar ji 
nepamiršta, ką pasižadėjo, ir ji rausdama sakys: — Žinau, ži
nau, bet... ir po to eis visokių paaiškinimų, kur visi bus kalti, 
tik ne ji pati.

O tuo tarpu nieko nėra brangesnio už sveikatą. Jau ir 
šiaip pasitaiko visokių ligų, tai kodėl susirgimo skaičių per savo 
kaltę didinti?

Turime nepaprastai šaltą žiemą — dėvėk šiltai, nors drau
gės ir sakytų, kad atrodai „daug storesnė“. Neik, nemaldauk 
leidimo eiti į čiuožyklą, kada mamytė nenori tau leisti eiti. Ne
sigėdyk protingai elgtis, nes „prašmatnumas“ ne vienai brangiai 
atsiėjo. Eik laiku gulti, kelk anksti, nesiklok per šiltai, nesi
prausk karštu vandeniu, nevalgyk paskubomis, negerk per karš
tos arbatos, kadangi ją „mėgsti“ tokią. Valgyk visa, ką mamytė, 
kuri tave myli, tau siūlo. Suvalgiusi ko nemėgsti, bet kas svei
ka, ne tik patarnausi savo sveikatai, bet ir lavinsi savo valią.

Nevaikščiok dulkėtomis ir blogai kvepiančiomis miesto gat
vėmis, bet pasistenk išeiti kur nors už miesto, kur oras geres
nis. Iškylauk.

Jausdama, kad nėra galo visokiems geriems mano patari
mams, kaip išlaikyti save sveiką, baigsiu tuo, kad skautė netu
rėtų spręsti sveikatos reikalų paviršutiniai ir lengvabūdiškai. Vi
sokie knygose randami nurodymai ir motinos patarimai turi gi
lią prasmę ir nereikėtų jų praleisti vėjais.

Kiekvienas šeimos narys rūpinasi ne tik savo, bet atsako 
ir už artimųjų sveikatą. Motina ar tėvas pavargo — pavaduok, 
susirgo — slaugyk, kaip tave kad slaugytų. Sesutė ar broliu
kas netiesiai sėdi, įspėk. Prausk, valyk, vėdink, tvarkyk, neap- 
sileisk, nors ir nesijaustumei kaip reikiant įvertinta. Nuolat skai
tyk ir sek straipsnius apie sveikatą ir ligonių slaugymą, kad ne 
tik norėtumei, bet ir mokėtume! padėti.

Geras sugyvenimas ir gera nuotaika namuose.
Kaip malonu po darbo grįžti į tvarkingus, taikingus na

mus, kur niekas nieko neįžeidinėja, netriukšmauja! Tai atlygi
nimas už visus vargus ir rūpesčius šeima. Bet vieno žmogaus 
pastangų taikingai gyventi nepakanka: kiekvienas šeimos narys 
turi prisidėti, atnešti savo „auką“. „Auka“ vadinu tą nusileidi
mą kitam, tą pagarbą kito žmogaus būdui, be kurios niekur ne
apsieinama. Žinai, kad vieno kito dalyko nepakeisi ir susigy
venk su tuo. Niekad nekelk triukšmo dėl niekų ir tuščių savo 
ambicijų.

Mandagumas paprastai rišamas su svetimais žmonėmis. Ki
tur malonu parodyti save iš gerosios pusės, namie — neišsimo
ka, nuobodu. Gražu matyti mergaitę mandagiai elgiantis su sve
timais, bet dešimtį kartų maloniau matyti ją mandagiai elgiantis 
namuose.

Ar sunku pridėti žodelį „prašau“ ir „dėkui“ arba pasakyti 
„dovanok“?

Rodos, trumpučiai žodeliai, bet kokie reikšmingi! Pasakyk 
juos ir dar maloniu balsu ir atsakymas turės būti malonus!

— Prašau paduoti man duonos... Prašau pasitraukti truputį... 
Būk geras, išnešk man šiuos popierius, eidamas į virtuvę... Ar 
galėtumei paskolinti man savo plunksną?,. Norėčiau paprašyti 
tave šios knygos... Panašiai yra su žodžiais „dėkui“ ir „dova
nok“, — žmonių santykiai būtų daug nuoširdesni, jei šie žodžiai 
nebūtų tokie sunkūs ištarti.

Blogai nuotaikai užėjus nepasiduok. Pradėk ką nors dirb
ti, įsigilink į knygą, tvarkyk savo stalines, stenkis neįsileisti į 
ginčus, išeik į gamtą pakvėpuoti geru oru arba išmiegok, jei turi 
priežasčių būti pavargusi. Kartais padeda nusiprausti, susišu
kuoti, susitvarkyti, ir blogoji nuotaika išnyksta. Kiekvienas turi 
rinktis vaistus pagal save. Pykdama ant vieno žmogaus, neiš
liek pykčio ant kito, visai nekalto žmogaus. Supykusi būk at
sargi ir stenkis žiūrėti į savo pyktį iš tolo, kaip trečias žmogus 
kad žiūrėtų. Nė kartą nusišypsotumei.

Tarp kitko, nepamiršk, kad pyktis kenkia grožiui, iškreip
damas veido bruožus ir pakeisdamas akių išraišką. Jei kada 
įspėdavau ką nors supykus žodžiais ,Pyktis kenkia grožiui“, re
zultatai visuomet būdavo geri,, nes kas iš mūsų .norėtų kenkti 
sau! (B. d.).
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VxisaALO. 16-tai
Nepriklausomybės šventę šventėm. 
Pleveno vėliavos švelniai...
O juodas šydas širdy džiaugsmą temdė — 
minėjom Vilnių su skausmu, liūdnai.. .

Aukštoj padangėj debesys grūmojo ... 
Ten kovą svarstė narsūs dievai karų. 
Žaibus — vilyčias svaidė jie i žemę 
ir Vilko pilį gynė nuo arų.

Staiga ... išgirdom Geležinį Vilką, 
sustaugus laisvą, galingu balsu ...
Dabar mes švęsim linksmą laisvės šventę, 
Nes su mumis bus Vilnius jau kartu!

IR. FRIDMANAITĖ. Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vidus.

Sesuo Albina atlieka savo
pareigą =

— Sveikinu jus ...
— Sveikinu ... Sveikinu, sesute Al

bina!
Šie žodžiai dar tebeskambėjo ausyse, 

kada sesuo Albina įėjo į savo kambarėlį, 
atestatą tvirtai suspaudusi rankoje.

Paraudusi iš džiaugsmo ir užmerku
si laimingas akis, ji, tartum apsvaigusi, 
sudribo kėdėje. Taip ji sėdėjo kelias mi
nutes, tyliai susikaupusi savyje. Paskui 
pasitempė, nubraukė nuo veido plaukų 
pluoštą ir įsigilino į dokumento tekstą. 
Vadinasi, ji, Albina Karklytė, pripažin
ta baigusi kursus, labai gerai atlikusi 
praktiką, labai gerai išlaikiusi egzaminus 
ir galinti eiti gailestingosios sesers parei
gas! Svajonės išsipildė, ji netrukus dirbs 
savarankišką darbą — juk žadėjo pa
skirti ją į naujai steigiamą ligoninę — ir 
atsidėkoti motinai už visą vargą.

Atsiminus motiną, Albinos veido iš
raiška pasikeitė.

— Turiu jai parašyti, būtinai, ■— pa
sakė ji susirūpinusi, — dėl egzaminų vis
kas susitrukdė. 0 ji paskutiniame laiš
ke skundėsi nesveikata. Kur tas laiškas? 
Nė nespėjau jo kaip reikiant perskaityti.

Mergaitė atidarė stalčių ir išėmė mo
tinos laišką.

— Ar galima? — kažkas pasibeldė į 
duris. v

— Prašau.
— Neapsirikau, ieškodamas jūsų kam

baryje, — nusijuokė malonios išvaizdos 
jaunas vyras, — jūs pabėgote, nors jūsų 
laukia ir iškilmingi pietūs. Bet aš tuo 
nesiskundžiu, nes turiu progą pasveikin
ti jus atskirai nuo kitų.

Jaunas vyras nuoširdžiai paspaudė 
mergaitės ranką.

— Niekas nėra tokia verta atestato, 
kaip jūs. Ne, nebandykite prieštarauti 
— aš su jumis dirbau, ir jus pažįstu. Esu 
laimingas, kad ir toliau dirbsime kartu 
naujoje ligoninėje. «

— Dėkui Tamstai, daktare, už svei
kinimus, — pasakė .Albina pagaliau. — 
Jei iš manęs kas nors išeis, labiausiai nu
sipelnęs būsi Tamstą, kantriai mane mo
kęs ...

— Užteks, užteks, sesute Albina, — 
pertraukė ją daktaras. — Eikime pas ki

tus. Užsiprašiau iš anksto leisti man būti 
jūsų kaimynu prie stalo. Turėsime laiko 
pakalbėti apie jūsų ateitį, jūsų namus ...

* *

— Ar galiu pas tave užeiti? — pa
klausė Marytė savo draugės. — Norėčiau 
truputį paplepėti, žinai...

— Aišku, gali, kodėl taip iškilmingai? 
— atsakė Albina. — Ir aš jau tavęs pa
siilgau tarp visų tų žmonių.

Mergaitės įėjo į nedidelį, bet švari} 
kambarėlį, priklausantį ligoninės bendra
bučiui. Nusivilkusios batus ir naujus 
uniforminius drabužius, jos abi susisupo 
į Albinos rytšvarkį ir jos antklodę ir su
sigūžė lovoje.

— O dabar pasibučiuokime, — tarė 
Marytė, — labai tave myliu ir esu lai
minga, kad ir toliau liksime krūvoj.

— Aš turiu tau taip daug dėkoti, — 
pasakė Albina, — tu man tiek padėjai 
visakuo. Geresnės draugės už tave nėra 
pasaulyje. t

— Yra, būtent, tu, — nusijuokė Ma
rytė. — Aš tau padėdavau natūra, tu 
man dvasiniu penu. Egzaminų be tavęs 
jokiu būdu nebūčiau išlaikiusi. Ir šiaip, 
žinai, ne kartą su manimi terliodavais. 
Bet turiu tau linkėti laimės: aš ne kartą 
sakiau, kad Urbonas tavimi domisi. Da
bar tu pati su tuo sutiksi. Tokio links
mo ir kalbaus jo niekas dar nematė.

— Eik, eik, — mėgino Albina prieš
tarauti, bet jos linksmos akys kalbėjo ką 
kitą, — jis ir tau malonus.

— Tik todėl, kad esu tavo draugė. 
Jis gudrus, kaip lapė: žino, kad, norėda
mas patikti tau, turi būti geruose san
tykiuose ir su manim. Bet tu ... Matau 
tave jau šalia jo. Tai puiki būtų pora, 
mano Binute.

Taip šnekučiuodamos ir pindamos atei
ties planus, mergaitės dar ilgai nesiskyrė. 
Jų draugystė, užmegsta ir sustiprėjusi 
vienodą darbą dirbant, buvo paremta 
tikru nuoširdumu. Viena kitą papildy- 
damos/ jos įgijo ’viso ligoninės personalo 
ir — kas svarbiausia — ligonių simpati
jas, ir galėjo džiaugtis, pasirinkusios tin
kamą pašaukimą.

* *
Kitą rytą draugės susitarė eiti į baž

nyčią, kursams tikrai užbaigti. Buvo 
saulėtas, gražus sekmadienis ir žmonės 
skubėjo iš miesto į gamtą. Jie važiavo 
autobusais, ėjo pėsti su pilnomis gėrybių 
kuprinėmis į garlaivių prieplauką ir ge
ležinkelių stotį. Todėl nenuostabu, kati 
bažnyčioje buvo tuštoka, palyginus su 
kitais sekmadieniais. Mergaitės, suklau
pusios viena šalia antros, nuoširdžiai mel
dėsi. Išklaususios Mišių, atsisėdo į tuš
čią suolelį pamokslo klausyti.

Nors mergaitės bažnyčioje buvo ne 
vienos, tačiau, atrodė, kad pamokslas bu
vo skirtas joms vienoms. Kalbėjo apie 
pašaukimą, pareiga, ištvermę pareigas 
eiti. Apie išsižadėjimą savęs ir tarnavi
mą kitiems, apie meilę žmonėms ir Dan
gaus Palaimą. Kiekvienas sakinys, ne, 
kiekvienas žodis giliai įsmigo draugėms į 
širdį, stiprindamas jų pasiryžimą eiti pa
sirinktu gyvenimo keliu, nors jis būtų ir 
sunkus, ir pilnas aukų.

Slaptai paspaudusios viena antrai 
ranką, seserys išėjo iš bažnyčios prieblan
dos į šviesią vasaros dieną.

Ligoninėje šveicorius pranešė Albinai, 
kad jai buvusi atnešta telegrama. Jis nu
siuntęs pasiuntinį į bendrabutį, kur ji te
legramą, tur būt, rasianti.

Blogo nujautimo vejama, Albina bėg
te nubėgo laiptais aukštyn. Seselės ve
dėjos kabinete ji atplėšė telegramą. Ji 
buvo trumpa, vos kelių žodžių:

„Motina vakar mirė, atvažiuok”.

♦ *
Sėdėdama traukinyje su paskubom su

mestu lagaminu, Albina turėjo pakan
kamai laiko galvoti. Iš minčių chaoso 
palengva ėmė ryškėti atsiminimai apie 
motiną.

Jei Albinos vaikystėje būdavo daug 
sunkių, karčių valandų, motina savo mie
la šypsena jas visuomet nuskaidrindavo 
Turtingų ūkininkų duktė, ji prieš tėvų 
valią ištekėjo už kaimo gražuolio, išsi
žadėdama narni} ir dalios. Deja, neilgai 
jai teko laimingai gyventi, nes vyras su
tingo, apsileido ir, kas blogiausia, ėmė 
girtauti. Albina gerai atsiminė tėvą 
triukšmaujant namuose. Kiek priekabių 
jis tuomet rasdavo, kiek priekaištų ne-
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laimingajai motinai! Bet motina tylė
davo arba, paėmusi dukrelę į glėbį, iš
eidavo iš trobos. Lauke ne kartą nu- 
šluostydavo mergaitei ir sau ašaras, vie
nas baimės ir neaiškaus skausmo, kitas 
didelės širdgėlos ir nusivylimo išspaustas.

Ir vėliau, kada Albina jau paaugo, 
motina ją ypatingai globodavo, tartum 
norėdama išpirkti tėvo šiurkštų elgesį. 
Ji, pagaliau, iškovojo dukteriai leidimą 
važiuoti ų miestą ir lankyti gimnaziją. 
Tai buvo, gal, vienintelis kartas, kada ji 
vyrui prieštaravo ir pakėlė balsą. Bet 
tėvas, nustebintas jos tvirto pasiryžimo, 
urgzdamas, sutiko.

— Pavaikščios ir mes, — pasakė jis į 
barzdą, — ir bus nei darbininkė, nei 
miesto pana. Žinome mes, kaip ten yra. 
Ir išlaikyti taip pat negalėsi.

Bet motina išlaikė: plušdama ir am
žinai skubėdama, ji matė savo dukterį 
pereinant iš klasės į klasę ir tikėjo jos 
gera ateitimi. Ji galėjo padaryti klaidą 
ištekėjusi, bet dukteriai ji žūti neleis! 
Visi pamatys, koks iš Albinos bus žmogus.

Iš šeštos klasės pasitaikė proga stoti 
į gailestingųjų seserų kursus. Albina, 
skautėse jau pamėgusi sanitarijos daly
kus, pasinaudojo ta proga, tikėdamasi, 
tarp kitko, greičiau uždirbti ir pasirū
pinti motina, kurios sveikata vis dėlto 
ėjo silpnyn.

Ir dabar, kada atestatas kišenėje, ka
da viskas atsiekta, motinos nebėra ! Ji 
mirė, neišgirdusi smagios naujienos, ne- 
prispaudusi savo dukters prie širdies, ne
gavusi net jos laukto laiško!

Graudžios ašaros veržėsi iš mergaitės, 
prieš dieną dar tokios laimingos, akių.

* *
Praėjo diena ir naktis ir vėl diena. 

Praėjo, kaip sapnas. Kaimynai, budėję 
prie mirusiosios ir dalyvavę jos laidotu
vėse, išsiskirstė. Namai ištuštėjo, viskas 
juose svetimomis akimis sužiuro į naująją 
šeimininkę, miestietiškai apsirengusią.

Pajutusi nepaprastą nuovargį ir tuš
tumą krūtinėje, Albina atsirėmė prie sta
lo ir bandė svarstyti savo padėtį. Kiek 
įspūdžių, kiek pergyvenimų atnešė jai 
praėjusios valandos! Namai nešvarūs, 
netvarkingi, motina jau geroką laiką sir
gusi — juose rami, rami šeimininkė ant 
lentos. Tėvas, tai verkšlenąs, tai skun- 
džiąsis savo likimu. Kaimynai svetimi 
— jie vadino ją panele — ir viskas taip 
beviltiška! Tik Varnienė, motinos drau
gė, buvo artimesnė, nė kiek nepasikei
tusi per visus tuos ilgus metus. Ji pa
dėjo ir ramino Albiną, ji palydėjo mer
gaitę po laidotuvių namo ir tyliu balsu 
kalbėjo apie mirusiąją. Visi kiti labiau 
svarstė, kas bus su seniu, kaip kad gai
lėjosi mirusios. Sunku jiems buvo slėpti 
savo smalsumą, kaip duktė pasielgs, ar 
paliks pas tėvą, ar ne.

— Teks man ant senatvės gyventi 
špitolėje, — pasiskundė tėvas kažkam, — 
duktė per daug išponėjusi, čia negyvens.

Šie žodžiai pasklido plačiai, ir kai ku
rie net kalbėjo, kad duktė verčianti tėvą 
eiti į prieglaudą, nes nenorinti atlikti pa
reigos jam.

Albina dar negirdėjo tų kalbų. Jai 
nerūpėjo kaimynų nuomonės, jai beveik ir 
nerūpėjo tėvo norai —ji tik kartojo mo

tinos Varnienei prieš mirštant pasakytus 
žodžius:

— Pašaukite Albiną. Ji viskuo pasi
rūpins.

Kuo ji turėjo rūpintis? Ką motina 
turėjo galvoje? Ar ji tikėjosi, kad duk
tė užims jos vietą? Juk ji tėvą mylėjo, 
nors jis jai ir blogas būdavo. Kitaip nie
kas neišaiškintų jos kantrumo, nenuilsta
mo darbštumo. Ji buvo karžygė, savo 
kryžių nešė iškelta galva. Ji pareigą lai
kė pirmoje vietoje ... Tiesa, kas neseniai 
kalbėjo apie pareigas ... Kur tai buvo? . 
Ligoninėje ... ne, bažnyčioje — tą pa
skutinį gražų ir kartu nelaimingą sekma
dieni ....

Marytė ir ji pasižadėjo aukotis, tar
nauti artimiems. Bet visų artimiausių 
artimiausi yra tėvai. Blogai ji rūpinosi 
savo motina, kad mirė prieš laiką, dabar 
ji jai bent tuo atsidėkos, kad rūpinsis tė
vu. O darbas ligoninėje, draugai, visa, 
kįis atsiekta? Ir ten yra pareigų. Bet, 
ar galima laikyti save sąžininga, sąmo
ningai išvengusi pareigų, daug svarbes
nių, būtent, pareigi} tėvams? Galėtų nu
sivežti tėvą į miestą ir ten juo rūpintis, 
bet jis geria... Geria beveik kasdien ir 
triukšmauja. Ir, be to, ką jis veiks mies
te, be pažįstamų, be įprastos aplinkos? ..

Garsios kalbos kieme pažadino Albi
ną iš jos minčių. Prišokusi prie lango, ji 
pamatė kažkokį vyrą tempiant tėvą į 
trobą.

— Girtas, — sušnibždėjo ji, — gir
tas tokią dieną, — bet duris atidarė ir 
įleido abu vyrus. ’ •

— Nepykite, panele, mes čia truputį 
restorane ... Nedaug begali išgerti. Par
vežiau iki kelio ir palydėjau. Ne iš pik
tos valios geria ...

Į MUSIĮ RANKDARBIAI Į

Š D LT A

Dideliems šalčiams užėjus, verta susi
rūpinti tinkama apranga. Viena iš svar
biausių šiltos aprangos dalių yra vilno

Albina, visa drebėdama viduje, padė
kojo kaimynui už paslaugą, kaip moti
na kad būtų padariusi, ir paprašė tėvo 
gultis pasilsėti — taip pat kaip motina 
būtų padariusi. Laimė, tėvas tikrai buvo 
pavargęs, o, gal, jis nedrįso prieštarauti, 
ir įvirto į lovą. Kaimynas, kiek pastovė
jęs prie durų, atsisveikino ir ne visai tik
rais žingsniais išėjo.

Albina, priėjusi prie lovos, vos ma
tančiom nuo ašarų akimis įsižiūrėjo į tėvo 
išpurtusį veidą, lyg norėdama rasti jame 
ką nors brangaus. Bet nieko nerado — 
nieko, kas patrauktų ją aukoti tą didelę 
auką ... Dar labiau, kaip kada mirusioji 
dar buvo namuose, ją apėmė vienišumo 
jausmas, ir ji verkė, kaip tik žmogus, 
pergyvenęs didelį nusivylimą, gali verkti...

Lauke jau temo, kada mergaitė išėjo 
iš trobos pakvėpuoti grynu oru. Švel
nus vasaros vėjelis pasitiko ją, atloštu 
veidu atsirėmusią į duris. Kažkur sulojo 
šuo, paskui vėl nutilo.

Stengdamasi tą vakarą nieko nebegal
voti, Albina dideliais kąsniais traukė orą, 
vėsinantį jos karštą galvą ir akis.

Pastovėjusi valandėlę, mergaitė įėjo, 
užsklendė duris, įslinko į tamsoje skęs
tančią kamarą, vėl užsklendė duris ir ty
liai nusirengė.

* *
Rytą tėvui buvo nesmagu. Albina 

tai tuojau pastebėjo, įėjusi į gryčią. Ji 
rado jį sėdintį ant kėdutės ir kažką dro
žinėjantį, kad nereiktų pakelti akių.

— Labas rytas, tėve, — pasakė Albi
na, — jau Jauki pusryčių? Išalkai.

Tėvas, nustebęs, žvilgterėjo į dukterį 
ir numykė kažką neaiškaus.

nis šalmas. Čia aprašytas pavyzdys yra 
tuo tinkamas, kad lengvai pagaminamas 
ir gerai guli ant galvos.

Toksai šalmas tinka žiemą sportui bei 
kelionėms. Taip pat jis yra geras vy
rams nešioti po kepure. Šitokį šalmą ga
lima numegzti virbalais arba kabliuku. 
O galima jį ir pasiūti, iškirpus iš susitrau
kusio, nebetinkamo nešioti megztinio.

"Darbo eiga.
Atidžiai nubraižyti popieriuje iškar

pas ir jas iškirpti. Iškarpą I kirpti iš 
dvigubo popierio, sulenkto išilgai AB. 
Iškarpa II turi 53 cm ilgio ir 18 cm plo
čio. Išmezgus I ir II dalis, tiksliai to
kias pat, kaip iškarpas, susiūti jas išilgai 
C D E F. Veidui paliktą angą stipriai 
apmegzti dviejomis eilėmis paprastų stul
pelių.

Darant šalmą iš seno megztinio, rei
kia pirmiau tvarkingai prisegti iškarpą 
prie medžiagos ir tik tada kirpti. Ker
pama ne lygiai su iškarpa, bet visur vie
nu centimetru plačiau, kad būtų iš ko 
padaryti siūles. Po susiuvimo, angą vei
dui apsiūti iš blogos pusės siaura me
džiagine juostele, kad nesitemptų;

Ar šalmas bus megztas, ar siūtas, vis 
tiek reikia, darbą užbaigus, išlyginti per 
drėgną, gerai išgręžtą, skudurėlį. ■
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MUSŲ VIENETAI, NARIŲ SKAIČIUS IR VADAI.

Skautų Aido 1939 m. 21 nr. pradėjome 
ir š. m. 3 nr. baigėme spausdinti pr. m. 
lapkričio mėn. 5 d. įvykdytos visų, skautų 
brolijai priklausančių vienetų registraci
jos davinius, registracijos lapų gavimo 
tvarka. Registraciją, kaip ir kiekvienais 
metais, taip ir pr. m. atliko tuntininkai ir 
vietininkai.

Sk. A. 21 nr. buvo paskelbti Kybartų, 
Joniškio ir Jurbarko sk. viet-jų registr. 
daviniai; Sk. A. 22 nr. — Marijampolės, 
Kėdainių, Rokiškio sk. tuntų ir Kretingos 
sk. viet-jos daviniai; 23 nr. — Biržų, Kau
no Tvirtovės, Kauno jūrų sk., Kauno Šan
čių sk. tuntų ir Švėkšnos, Skuodo sk. 
viet-jų registr. daviniai; 24 nr. ■— Šakių, 
Zarasų, Kauno Aušros, Vilkaviškio ir Tel
šių sk. tuntų daviniai; šių metų Sk. A.

AUKOS VILNIAUS KRAŠTO 
BROLIAMS IR SESĖMS.

(tęsinys)
Šėta. III Šarūno dr-vės skautai, per 

vyr. brolijos vadiją, Vilniaus krašto bro
liams ir sesėms paaukojo 48 vadovėlius. 
2 knygas ir 40 žurnalų. Iš viso 90 mok. 
priemonių, už 145 Lt.

Iš viso iki II. 15 skautai išlaisvinto 
krašto brolilams ir sesėms paaukojo 15.596 
reikmenes — mok. priemones, už 13.830,90 
litų.

AUKOS VILNIAUS SKAUTAMS
* REMTI FONDUI.

(tęsinys)
Fondui daiktais aukojo:
10. Kėdainių skautų tunto Šėtos III 

Šarūno sk. draugovė 1934 m. įrištą (ne
pilną) Skautų Aido komplektą, už 6 Lt. 

1 nr. — Prienų sk. viet-jos ir Žagarės, 
Kauno Žalgirio, Ukmergės sk. tuntų da
viniai; 2 nr. — Alytaus, Raseinių, Kauno 
Pilies, Panevėžio, Trakų sk. tuntų daviniai 
ir 3 nr. — Šiaulių, Mažeikių, Utenos, Sei
nų sk. tuntų, Radviliškio sk. viet-jos, 
Tauragės ir Kauno apskrities skautų tun
tų registracijos daviniai.

Iš paskelbtų registracijos davinių ma
tome, kad pr. m. XI.5 d. skautų brolijoje 
veikė 26 tuntai ir 8 vietininkijos. Skait
lingiausias vienetų skaičiumi buvo Kė
dainių sk. tuntas (20 vienetų) ir mažiau
sias — Raseinių sk. tuntas (3 vienetai). 
Iš viso pr. m. XI.5 skautų brolijoje tuntų 
ir vietininkijų ribose veikė 239 vienetai ir 
1 akad. vienetas.

Iš viso iki II. 15 paaukota daiktu už 
2.404,50 Lt.

Fondui pinigais aukojo:
10. Kėdainių skautų tunto Šėtos III 

Šarūno sk. draugovė 10 Lt.
Iš viso iki II. 15 paaukota pinigais 

305 Lt.

SKAUTŲ AIDAS VILNIEČIAMS.
4. Stud, skautų korporacija „Vytis" 

vilniečiams paaukojo vieną Skautų Aido 
prenumeratą.

Norintieji užsakyti netur tingesniems 
Vilniaus miesto ir apylinkės skautams 
Sk. Aidą, jų adresus gali gauti vyr. bro
lijos vadi joje.

PRANEŠIMAS AUKOTOJAMS.
Vadovėlius, knygas ir žurnalus auko

tojai prašomi ateityje siųsti ne vyr. bro-

Tėvyne, Tu jauna, graži, 
Suskambo balsas Tavo tyloje!
Tėvynės šauksmas — ne svaja, 
Krūtinių reikia Tau narsių!..

Ir eina, štai, pulkai jaunuolių, 
Jiems šviečia meilė Tau, Tėvyne; 
Pirmyn, pirmyn ugningais šuoliais, 
Tėvyne, Tau jėgas ir širdį!. .

Štai mes, ugningieji jaunuoliai, 
Tėvynės šauksmo įspėti, 
Drąsiai žygiuojame pirmyn, 
Tėvynės laisvę gindami . . .

Sklt. STASĖ MARTYNAITYTĖ.

Ruoškime ir siųskime dovanėles 
Vilniaus krašto jaunimui.

yyyyyyyyyyyyyyyyyyy>>

lijos vadijai, o betarpiai patiems vilnie
čiams (iš anksto reikėtų susižinoti, ko
kios mok. priemonės jiems reikalingos), 
vyr. brolijos vadiją apie tai tik painfor
muojant — pranešant .paaukotų mok 
priemonių skaičių ir vertę.

Lietuvos laisvoji zona Klaipėdos uoste. Pietinė zona: Į šią zoną įeina Lietuvos Banko ir Lietūkio sandėliai. Zona, kaip vaizde 
matytij aptvertą aukšta tvora ir uždaryta vartais.
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asu didžioji sciwi
SESERIJOS VADIJOJE. BROLIJOS VADUOJE.

Vilniuje gyvenančios skautininkės prašomos užsiregistruoti
— suteikti apie save žinių skaučių seserijos įgaliotinei Vilniuje
vyr. sktn. D. Kesiūnaitei; adresas: Vilnius, Vasario 16 d. g-vė
11 nr.

k
STUD. SKAUTŲ KORP! VYTIS.

Važiuojam į Pasvalį. Pasva
lio skautai kviečia Korp! meni
ninkus ir literatus atvažiuoti į 
ruošiamą literatūros ir meno va
karą.

Per Šv. Kazimierą Į Vilnių. 
Sv. Kazimiero šventės metu 
vyksime į Vilnių ir ten bendro
mis jėgomis su ten esančiais 
kor*">orantais surengsime meno 
pobūvį.

Siųsim knygas Šventininkų 
pr. mokyklai. Šventininkų pr. 
mokyklos mokytoja p-lė Kaza
kevičiūtė atsiuntė korporacijai 
laišką, prašydama paremti jos 
vadovaujamą mokyklą. Korpo
racija nutarė tai mokyklai pa
siųsti iš Vyr. Sk. Vadijos gau
tas knygas ir apmokėti persiun
time išlaidas Korp! lėšomis.

JURBARKO SKAUTŲ
Tradiciniai Užgavėnių „bly

nai“. Jurbarko skautų tarpe 
tradiciniai įvykiai yra labai daž
ni. Visi jurbarkiečiai gerai žino 
ir mėgsta tradicinius skautų va
karus, Užgavėnių blynus, vasa
ros laužus, Kalėdų ir Velykų 
geruosius darbelius, jau nekal
bant apie Vėlinių dienos apei
gas ir vasaros stovyklas. Štai 
ir šiemet jurbarkiečiai suruošė 
šaunius „blynus“. Gaila tik, kad 
dėl vietos stokos negalėjo daly
vauti visi gimnazijos mokiniai 
ir rėmėjai. „Blynų“ administra
ciją sudarė: vyr. skltn. Z. Ve- 
gertas — „finansų ministras“, 
skltn. G. Zokaitė — „kulinari
jos daktarė“, valt. pavad. Ė. 
Korys — „ūkio viršininkas“ ir 
skltn. J. Švardynas — „arbatos 
tiekėjas“. Salę puošė gražūs 
skautiški vaizdai (pačių darbo!) 
ir administratorių „portretai“. 
Ypač paskutinieji stebino visus 
dalyvius savo originalumu...

Stovyklausim Vilnijoje. Pas
kutiniame vietin. vadijos posė
dyje buvo nutarta užmegsti ry
šius su savo globojamomis Pa
bradės valsčiaus mokyklomis ir

Keliam vitriną į Medicinos 
rūmus. Iš buvusių Teisių fakult. 
rūmų vitriną keliam į Medici
nos rūmus, nes Teisių fak. rū
mai atitenka Technikos fakulte
tui, kuriame jau yra viena vitri
na. Be to, nutarta užsakyti nau
ją vitriną Vilniaus universiteto 
stud, skautams, kur jie sudarė 
bendrą draugovę su stud, skau
tėmis.

Paskaita. II.10 d. fiz.-chem. 
institute korp. filistras inž. J. 
Daniliauskas technikos fak. stu
dentams darė pranešimą apie 
Turniškių vandens jėgainę. Pra
nešimas buvo iliustruojamas 
braižiniais ir nuotraukomis. Pra
nešimo klausėsi didelis būrys 
technikų. Po pranešimo žodį ta
rė prof. Kolupaila. Slavas.

VIETININKIJA.
vėliau aktyviai su jomis ben
dradarbiauti. Vasaros metu nu
tarta toje apylinkėje padaryti 
vietininkijos stovyklą, į kurią 
bus pakviesta stovyklauti keli 
broliai vilniečiai. Stovyklavimui 
lėšas jau taupome nuo dabar 
įsteigtoje vietininkijos taupo
moj kasoj, kurios vedėju pa
skirtas skautas A. Kėnikis.

Skautai — slidininkai. Pla
čioje Jurbarko apylinkėje skau
tai yra beveik vieninteliai sli
džių sporto mėgėjai. Yra susi
daręs skautų — slidininkų bū
relis, kuris dažnai rengia įdo
mias iškylas į visus kaimyninius 
miestelius bei kaimus. Jau ap
lankė Sudargą, Skirsnemunę, 
Dainius ir kit.

Geras darbelis. Atskiros Gul
binų valties jūrų skautai apsi- 
dėjo save ypatingu mėnesiniu 
mokesčiu (1 Lt) vienos labai ne
turtingos šeimos naudai. Jie mi
nėtą šeimą pasiryžo globoti vi
sokeriopais būdais. Jų pavyz
džiu mano pasekti ir kiti Jur
barko skautų vienetai.

Girdirtie.

■ Nepriklausomybės šventės proga, Latvijos skautų šefas gen. 
K. Gopperis skautų brolijos vadovybei prisiuntė lietuvių kalba 
parašytą telegramą: „Prašau priimti Latvijos skautų nuoširdžius 
sveikinimus Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvių proga“. .>

Be to, dar gauti sveikinimai iš nuoširdžių lietuvių skautų 
bičiulių Latvijos skautų vadų A. Bušmeisterio ir G. Enerto.

■ II. 16 proga daugelis skautų išsiuntė įvairių dovanėlių Vil
niaus krašto vaikučiams.

■ Psktn. Vacys Smoleiftkas savo pavardę pakeitė į Smalys.
■ Naujai pakelti į paskautininkių laipsnius prašomi tuojau 

įsigyti skautininkų liudijimus. Liudijimų įsigijimo tvarka pa
skelbta 1939 m. Sk. A. 18—19 nr.

Mūsų broliams
valtn. E. DUČMANUI ir

j. sk. CH. FUNKUI
gilaus liūdesio valandoje, jų tėveliams mirus, reiškiame 
brolišką užuojautą

A. T. M. V jūrų sk. Kastyčio laivas.

PANEVĖŽIO SKAUČIŲ TUNTAS.
Egzaminai. Vasario mėn. 

pradžioje buvo egzaminai į 
skaučių patyrimo laipsnius. Į 
pirmąjį pat. laipsnį išlaikiusios 
III.4 duos įžodį.

Prenumeruojasi Vadovę. 
Tunto visos vadovės prenume- 
ruojasi Vadovę. Išplatinta 45 
egz. Vadovės vien Panevėžio

ŠIAULIŲ
Telefonininkai. 1.19 baigėsi 

tunto suruošti ryšių kursai, ku
rie užsitęsė 12 savaičių. Egza
minus išlaikė ir telefonininko 
specialybę įgijo 15 skautų ir 5 
skautės (neišlaikė 3 ir nelai
kė 2). Egzaminų komisiją suda
rė: pirm. — sk. vyt. mjr. Svi- 
čiulis, nariai: sktn. Fledžinskie- 
nė, vyr. sktn. Vaivydas, j. Itn. 
Būdeliūnas ir ats. j. Itn. Žilys. 
Brolijos tuntas nuoširdžiai dė
koja kursų vadui — sk. vyč. 
mjr. A. Svičiuliui už leidimą 
naudotis priemonėmis ir lekto
riams: j. Itn. Būdeliūnui, ats. j. 
Itn. Žiliui ir III PD št., Ryšių 
kuopos kadrui, padėjusioms pa
ruošti ryšininko specialybei bei 
supažindinimą su ryšių priemo
nėmis.

Skiltininkų kursai. 1.14—28 
buvo suruošti skiltininkams-ėms 
ir paskiltininkams-ėms 20 vai. 
kursai. Už geriausiai vertus už
rašus yra paskirta premijos į 
skautų-čių stovyklą Vilniaus 

miesto vadovių tarpe, be to, ne
atsilieka ir provincijos skyrių 
vadovės.

Sumažėjo draugovė. Iš Gra
žinos dr-vės išvyko į Vilnių ke
letą skaučių. Ten jos dirbs ir 
toliau skautiškąjį darbą.

Tuja.

RAJONAS.
krašte. Kursų klausytojai buvo 
suskirstyti Į 6 skiltis (2 skau
čių — 18 skaučių ir 4 skautų — 
36 skautai). Kursus baigė ir už
skaityta išklausiusiais: 23 skil- 
tininkai ir 12 skiltininkių. Kur
sai praėjo labai jaukia, nuošir
džia ir gera nuotaika. Kursų 
vadu buvo: brolijos tunto skau
tiško lavinimo skyr. vedėjas — 
psktn. V. Jūras, o jo padėjėjas 
— psktn. Makštela.

Draugininkų kursai. H.3—15 
skautų tunte vykdoma dr-kų 
kursai, kuriuos veda psktn. A. 
Masiulis. Kursuose, be vietos 
vadų, dar lektoriauja ir iš cen
tro vyr. sktn. Čepas ir sktn. 
Zauka. Kursus lanko per 20 pa
reigūnų ir jie tęsis 10 valandų 
(iškylos laikas neįskaitytas).

Buriavimo taktika. Jūros 
skautų Kastyčio laivas savo vie
neto valčių vadams ir pavaduo
tojams suruošė kursus, kuriuose 
jachtų statytojas Skvirblys, dės
to buriavimo taktiką, veda
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Naudingi patarimai
Tepalai, kurie apsaugo batus nuo 

peršlapimo.
I.

Kad apsaugojus batus nuo permirkime, 
ištirpdinam nedidelį kiekį gumiarabiko, 
pridedam Va dalį kiaulės taukų ir visą šį 
mišinį praskiedžiam karštu varveliu. 
Prieš vartojant šį tepalą, reikia batus pa
šildyti ir tada taip juos tepti, kad ypač 
gerai būtų išteptos batų siūlės.

II.
Mišinys susideda iš dviejų dalių taukų 

ir vienos dalies smalos. Sis mišinys šil
domas, kol jis ištirps; po to juo dar šiltu 
tepami batai. Bet batai tepami ne iš vir
šaus, bet iš vidaus. Tam tikslui batai pa
kaitinami prieš ugnį, ir karštas tepalas į 
juos supilamas taip, kad, vartant batus, 
jis visą jų vidų padengtų. Tada tepalo li
kučiai išpilami lauk. Po to batus reikia 
laikyti vienodoje šilumoje, kad oda įger- 
tų tepalą.

Tėvynės krantų sargyboje.

Pradėjus batus avėti, pirmoji kojinių 
pora išsitepa, bet antroji pora jau lieka 
švari. Tokie batai jokios drėgmės nepra
leidžia ir, tepant tepalu, blizga, kaip ir 
visi batai.

m.
Imam 500 g kanifolijos ir 150 g tau

kų, gerai sumaišom ir pridedam apie 20 g 
karšto aliejaus, 50 g terpentino, kuriame 
ištarpinta 5—10 g gumiarabiko.

Šiuo tepalu tepam padus ir visus batus.
IV.

Kad batai nenustotų blizgėjimo, gali
ma būtų juos valyti batų tepalu, bet, kad 
taip pat neleistų vandens, vartojam šį te
palą: 500 g jaučio taukų, 100 g kiaulės 
taukų ir 50 g vaško. Visa tai ištarpinti ir 
gerai sumaišyti. Kai šis mišinys beveik 
ataušta, pridėti 250 g terpentino aliejaus, 
kuriame ištarpinta 250 g gumiarabiko. 
Viską gerai išmaišyti ir šepečiu tepti ba
tus.

Tepalai neperšlampamiems batams ir 
audeklui gaminti.

I.
Imama 1 kg sėmenų aliejaus, 30 g 

terpentino aliejaus ir 1 šaukšt. medaus. 
Visa tai sumaišyti moliniame puode ir ge
rokai pašildyti, kad tepalas taptų skysta 
mase. Tada, nedavus tepalui ataušti, te
pami juo batai arba audeklas ir po to 
džiovinama ore. Reikia žiūrėti, kad au
deklas neapdulkėtų.

Norint, kad audeklas būtų spalvotas, 
reikia primaišyti pageidaujamos spalvos 
dažų.

II.
Imam 1 kg sėmenų aliejaus ir 35 g 

suriko. Juos virinam tiek, kol mišinio la
šas, užteptas ant stiklo, tempiamas iki siū
lo plonumo. Tada indą su tepalu nuke- 
liam nuo ugnies ir atšaldom. Po to pra
skiedžiam jį, maždaug, 400 g terpentino, 
paliekam 2 dienas nusistovėti ir tada nu- 
pilam nuo drumzlių. Galų gale pridedam 
30 g trinto ir deginto dramblio kaulo ar
ba degintų suodžių ir apie 30 g Berlyno 
lazūrės, sumaišytos su sėm. aliejumi.

Teptuko pagalba šiuo tepalu tepam odą 
arba audeklą, kol visos vietos turės vie
nodą blizgesį.

Tepalai neperšlampamoms drobėms 
gaminti.

I.
Imam virto sėmenų aliejaus */» litro, 

gumiarabiko 100 g ir virinam apie 2 vai., 
tada pridedam: l/ž Itr lydyto sviesto, 
400 g geltono vaško, 400 g medžio sma
los ir viską kartu virinam.

Dar šiltu šiuo tepalu tepam drobę, kuri 
liks tokia lanksti, kaip ir prieš tai buvo.

Ši drobė tiek gerai laiko vandenį, kad 
tinka net kibirams gaminti.

II.
Imame 1 kg sėmenų aliejaus, 1 kg pa

prasto lako, 40 g terpentino ir 1 šaukštą 
medaus. Visa tai virinti tiek, kad viskas 
ištirptų ir virstų vienu tepalu (virinti mo
liniame puode, ant ne per kaitrios ugnies, 
ir nuolat maišome!).

Gautu mišiniu tepti drobę ir džiovinti 
ties ugnimi.

praktikos darbus bei supažindi
na su įvairiais jachtų ar jolių 
darbais ar pareigomis.

Skautų tuntas kruta. Šiemet 
brolijos tuntas persitvarkė, su
darydamas dvi vadijas — sky
rių — šakų bei dalių vedėjai ir 
visi draugininkai. Ta proga, sa

SVEKSNOS VIETININKIJA.
Ž. Naumiesčio Dariaus-Girė

no dr-vė. XI. 10 Ž. Naumiesčio 
valst. progimnazijoj įsisteigė 
berniukų mokinių Dariaus-Gi

vo darbo plane yra daug numa
tę nuveikti. O kad nebūtų tik 
viskas popieriuje — visą darbą 
išskirstė bei išskirsto įvairiems 
pareigūnams, kurie smarkiai pa
siimtuosius darbus tvarko, su
pažindina, patiekia ir vykdo.

Psktn. V. Jūras.

rėno dr-vė. Į naujai įsteigtą 
dr-vę įstojo 22 skautai ir kan
didatai. Dr-vės globėju yra mo
kyt. J. Janužys, dr-ku psklt. P.

Vasiliauskas. Yra 3 skiltys. Kan- smarkiai ruošėsi į III ir II pa
didėtai bei skautai visą laiką tyrimo laipsnio egzaminus.

a: l.
TRAKŲ SKAUTŲ TUNTAS.

Kaišiadorys. Trakų pilies 
dr-vės krepšinio rungtynes su 
Kaišiadorių gimnazija laimėjo 
Trakų pilies dr-vė 22 : 11. Už 
Trakų'pilies dr-vę žaidė: A. Če
kanauskas, St. Griškevičius, Č. 
Tamašauskas, H. Šliažas ir A. 
Naudžiūnas. II puslaikyje vietoj 
A. Naudžiūno žaidė A. Kapo- 
čiūnae.

t
1.27 į svečius atvyko Kauno 

Pilies tunto d-ro Basanavičiaus 
dr-vė. Čia svečiai suvaidino 3 v. 
komediją „Amerika pirtyje“. 
Sulošta draugiškos rungtynės 
krepšinio. Svečiai už mus pa
sirodė stipresni ir laimėjo 38 : 14 
Basanavičiaus dr-vės naudai.

Žygintas.
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Kinotechnikos plėtojimasis

Kas pasišvenčia kokiai nors technikos šakai, tas visą dė
mesį kreipia į jos aukščiausius laimėjimus. Netobuli ankstes
nieji išradimai, atrodo, turi tik tam tikrą istorinę vertę, šių 
dienų technikos supratimui, jie, gali atrodyti, nėra svarbūs.

O tačiau, giliau pažvelgus, istorinis atskirų technikos šakų 
plėtojimasis leidžia mums pažinti tam tikrą taisyklingumą, ku
riuo remdamiesi, galėsime lengviau mesti žvilgsnį ir į ateitį. Tą 
turėdami galvoje, dabar peržvelgsime kinotechnikos plėtojimąsi.

Kinotechnikos sąvoką galime aiškinti dvejopai. Plačiau
sia prasme ji reiškia įvairius judesių užfiksavimus ir įvairius 
jų pavaizdavimus. Siauresne prasme, kinotechnika yra vyks
tančių veiksmų fotografinis užfiksavimas ir jų pavaizdavimas 
projekcijos aparatu, t. y., šiandieninė mūsų filmų technika. 
Kol kinotechnika gavo šią siauresnę prasmę, turėjo ir kitos 
technikos šakos pasiekti tam tikrą laipsnį.

Optika turėjo būti tiek ištobulėjusi, kad būtų galima da
ryti aiškias fotografijas. ,

Fototechnika turėjo būti tiek pažengusi, kad būtų gali
ma daryti ir dauginti momentines nuotraukas. Toje srityje 
darbuodamiesi, vienodai nusipelnė anglų, prancūzų, vokiečių ir 
amerikiečių mokslininkai.

1 pav.

Trečioji, pagalbinė, technikos šaka yra judesių vaiz
davimas atskiromis fazėmis. Pirmutinis praktiškas stro
boskopas, t. v., gyvybės ratas arba stebuklų būgnelis, buvo iš
rastas 1832 m. atskirai Plateau (Briuselis) ir Stampferio (Vie
na), taip pat 1833 m. IF. G. Hornerio (Anglija). Tai apskri
tas lankas, į kurį pritaisyti paveikslai, vaizduoją judesių fazes. 
Žiūrint pro judančius siaurus plyšius ir sukant lanką, vaizdai 
susilieja, ir matyti ištisinis judesys. Tų ratų ir būgnelių, kokių 
dar šiandien galima pirkti vaikų žaislų krautuvėse, svarbiausią 
netobulumą — neaiškumą pašalino Ch. Wheatstomas (Anglija), 
1868 m., išrasdams su pertraukomis įstojančius paveikslus; ./. 
Clerk MaxveU (Anglija, 1868 m.), išrasdamas optinį paveikslų 
suvienodinimą, judomų linzių pagalba, ir Reynaud (Paryžius, 
1877 m.), suvienodindamas paveikslų judesį slenkančiais veid
rodžiais (1 pav.). Ottomaras Anschūtzas (Berlynas, 1887 ?nj 
sugalvojo gerai panaudoti šviesą, judančius paveikslus rodyda
mas trumpai sužybsinčios šviesos (jis naudojo Geislerio vamz
delius) pagalba.

Paskutinė pagalbinė technikos sritis kinotechnikai, siau
rąja prasme, yra projekcijų technika. (Projekcija 
yra piešinių vaizdavimas ant plokštumos, šviesos spindulių pa
galba). Viena jos forma, veidrodžiaraštis, buvo žinoma jau 
senovėje (2 br.). Tada veidrodiniais paviršiais, ant kurių už
rašydavo raides arba nupiešdavo nesudėtingus paveikslus, at
mušdavo saulės šviesą į tamsią plokštumą. Tenai pasirodydavo 
tos raidės ar figūros, ryškiai atskiriamos iš apšviesto ploto. Apie 
projekcijos aparatus su linzėmis paskelbė vokietis Athanasius 
Kirchneris 1646 m. Jis aprašo net judančių paveikslų pro
jekciją, gaunamą su judinamais modeliais.

Tokiu būdu, maždaug iki 1890 metų, visos pagelbinės 
priemonės kinotechnikai buvo pakankamai pažengusios. 1882 m. 
Paryžiuje Reynaudas sujungė savo stebuklų būgnelį, veidro
džiais optiškai paveikslus suvienodinusį, su projekcijos apara
tu. Jis pagamino ilgus kaspinus iš želetino, kuriuose buvo nu
paišyti atskiri paveikslai. Jie turėjo jau skylutes šonuose.

2 br.

technika buvo irgi gerai pažengusiVaizdavimo 
pirmyn. Reynaudo darbams trūko tik fotografinių nuotrau
kų ir dauginimo paveikslinių juostų, kurių dėka dabar turime 
šiandieninius kinus.

Pirmąsias tikras fotografines judesių nuotraukas padarė 
E. Muybridge, Kalifornijoje, 1877 m. Jis pastatė šalia viens 
kito 24 foto aparatus; jų užraktai buvo užrišti siūlais, kuriuos 
turėjo sutraukyti judantis fotografuojamas gyvulys, atsidūręs 
tinkamoje pozoje prieš objektyvą. Kadangi ano meto plokšte
lės buvo padengtos ne labai jautria medžiaga, tai skaisti Kali
fornijos saulė buvo labai svarbus dalykas. Muybridge darbai 
1885 m. paskatino ir O. Anschūtzą imtis panašių bandymų. 
Anschūtzas pirmiausiai siekė gauti ko ryškiausius paveikslus. 
1887 m. jis sukombinavo elektrišką greit ima t į, kuris 
mažam žiūrovų būreliui parodydavo „gyvas fotografijas”. Pa
veikslai buvo pritaisyti prie skritulio, vienodu greitumu skrie
jančio apie ašį. Iš užpakalio kiekvieną apšviesdavo Geislerio 
vamzdeliais tokį trumpą laiką, kad, neatsižvelgiant į skritulio 
judėjimą, paveikslai buvo matomi visai ryškūs.

1887 m. rugsėjo mėn. viename amerikiečių technikos laik
raštyje pasirodė smulkmeniškas Anschūtzo fotokameros ir grei- 
timačio aprašymas. Tuojau po jų paskelbimo, Edisonas pade
monstravo irgi gyvoms nuotraukoms daryti ir rodyti aparatus.

Pirmieji Edisono laboratorijos darbai visai supuola su 
Anschūtzo aparato aprašymu. Dalykas tas, kad laikraštyje 
buvo klaidingai aprašytas Anschūtzo fotokamera, būtent, ji ten

3 pav.
Oskaro Messterio kino projekcijos aparatas (1910 m.).
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buvo pavaizduota kamera su vienu objektyvu, už kurio sukasi 
skritulys su plyšiu ir vienodai judanti plokštelė. Edisonas gi 
norėjo savo fonografą papildyti gyvu paveikslu. Taigi jis ke
tino iš karto sukurti garsinę filmą, kad paveikslas būtų lyg 
papildymas jau išrastam garso perdavimui. Edisonas bandy
mais nustatė, kad ištisiniam greitų judesių pavaizdavimui rei
kia 50-ties atskirti paveikslų į sekundę.

Iš pradžių buvo daromi maži paveikslai, 1/4 colio; atro
do, Edisonas greitai pamatė, kad yra tam tikras patogiausias 
paveikslo didumas. Jei jis sumažinamas, tada plokštelės grū
das ekrane per ryškus, o jei padidinamas, pasidaro netikslus 
šešėlių atskyrimas. Tą patogiausią dydį Edisono laboratorijoje 
priėjo iš. apačios; paveikslus, pradžioje padidino iki 1/2, paga
liau ir iki Vi colio. Taip Edisono laboratorijoje, remiantis pla
ningais bandymais, buvo išrasta filmų formatas, kuris ir dabar

visur vartojamas. Toliau, su dideliu kruopštumu buvo tobuli
namas nuotraukų darymas ir jų dauginimas. Kai 1893 m. 
rinkoje pasirodė Edisono kinetoskopas, kuris nuo An- 
schūtzo greitimačio skyrėsi tik filmos ir skritulio apšvietimui 
reguliuoti pritaikymu, Edisonas ėmė pardavinėti pamažėle ir 
filmų pozityvus.

Paveikslų projekcijai nenugalima kliūtis tada buvo 50 
vaizdų į sekundę. Kaip atrodo, Edisonas negalėjo padaryti 
vaizdų skaičių mažesnį, nors ano meto aparatais rodomi, jie 
smarkiai mirgėjo. Bet kiti dėl to galvos nesuko, ir kadangi 
uždavinys — esančiai filmai sukonstruoti projekcijos aparatą 
15—20-čiai vaizdų į sekundę — technikui nebuvo neišspren
džiamas; nuo 1894 metų įvairiose vietose ėmė rodyti Edisono 
filmas. Bet, kaip buvo minėta, aparatas negalėjo parodyti 
pakankamą vaizdų skaičių į sekundę, ir todėl filmų žiūrėjimas 
labai įvargindavo akis. Į filmų seansus iš pradžių žiūrėjo, kaip 
į kokį jomarkinį stebuklą, kas realiai protaujantiems ameri
kiečiams nedarė didelio įspūdžio.

Anschūtzas 1894 m. taip pat padarė savo paveikslams 
projekcijos aparatą, kuriuo nuo 1895.11.25 Berlyne rengė nuo
latinius spektaklius. Jo paveikslai buvo labai geri, tačiau jis 
galėjo rodyti tik vis kartojančius judesius.

Filmą plačiau ėmė plisti nuo brolių Lumiere vaidinimų 
pradžios, 1895JCII.25, Paryžiuje. Broliai Lumiere pagrindu 
paėmė Edisono kinetoskopą, jie pasisavino iš jo ir filmų for
matą. Taip atsirado kinematografas — pavadinimas, 
išlikęs iki šių dienų. Jie projektavo, kaip ir amerikiečiai tuo 
metu, su 16 vaizdų į sekundę, tačiau naudojo savo pačių nuo
traukas, darytas tokiu pat greitumu. Tas suteikė jiems pir
menybę prieš amerikoniškas filmas, nes jų vaidinimuose buvo 
natūralus judėsiu pavaizdavimas. Tačiau ne tas, greičiausiai, 
buvo svarbiausia jų pasisekimo priežastis, o susižavėjimas Pa
ryžiaus gyventojų, kuriems mirgą paveikslai greitai tapo mados 
dalyku. 1896 m. pasirodė daug naujų aparatų.

Tada ypačiai iškilo Oskaro Messterio (Berlyne) darbai. 
Jis tais metais pradėjo dirbti kino projekcijos aparatus grynai 
savo konstrukcijos. Br. Lumiere aparatai taip smarkiai ga
dindavo filmas, kad seansai apsimokėdavo, tik jei publika labai 
grūsdavos į vaidinimus. Gi O. Messteris sukūrė tokį projek
cijos aparatą, kuris iki šiolei yra tinkamas; filmos sukimas 
Maltos kryžiaus pagalba (4 br.), vyniojamieji būgnai, filmos 
traukimas iš būgno tik kraštinėmis skylutėmis, ir daug kitų 
smulkmenų. Šiandieninę aparatų formą su apkaustytomis da
limis, automatišku tepimu, keičiamu Maltos kryžium ir pasto
via optine ašimi, rinkon išleido tas pats Messteris, 1912 m.

1896 m. gale kinotechnikos siaurąja prasme pagrindai buvo 
jau nustatyti. Tik paveikslai mirgėjo taip smarkiai, kad 
atskira filmą negalėjo tęstis kiek ilgiau minutės, nes tada žiū
rovai visai nieko nematydavo, o tarp atskirų filmų būdavo 
maždaug tokio pat ilgumo pertraukos (kaspinams pakeisti). 
Tas trūkumas — mirgėjimas buvo pašalintas sparniniu temdy
toji! (5 br.), išrastu vokiečio mechaniko Th. Pdtzoldo; temdy
tąją nuo 1902 m. Messteris įmontavo visiems savo aparatams.

Tuo, technišku atžvilgiu, kelias šiandieninei filmai tapo 
atviras. Kiek laiko filmos buvo turgaus būdelėse rodomos, ir 
tik palengva išmoko judantiems paveikslams duoti tokį turinį, 
kad įsikūrė nuolatiniai, pastovūs kino teatrai ir filmos įgijo 
didelius gerbėjų būrius visame pasaulyje.

Ilgus metus nekalbėjęs, „didysis nebylys” pagaliau pra
bilo; ateis laikas, kada iš plokštaus ekrano jis išeis ir į erdvę. 
Ar ilgai teks laukti? Bandymai jau daromi; tikėkimės, kad ne 
tik mūsų vaikai, o ir mes patys turėsime malonumą pamatyti 
trijų matavimų gyvuosius paveikslus!

T. V.

AAAAAAAAaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa/

dlULSLCLL

(Stovyklines dienas prisiminus)

Tu sentėvių lietuviška dvasia,
Laimės, džiaugsmo žydinti ugnis, 
Švelnus ošimas, tyliai skrendanti daina, 
Ugdai mus su tyra siela, nuolat šypsančius.
Tu mus iškeli į padangių žvaigždyną, •

Į tolimas dausas — laisvės mėlynę.
Ir skrenda mūsų dienos, tokios lakios, tyrios, 
It margi drugeliai prie dangaus gėlyno.

Tu mus, it motina savo krykštantį mažutį, 
Glaudi prie savo amžinai mylinčios krūtinės, 
Tu mus bučiuoji savo aitriai degančiom lūpom, 
Ramini mūsų dalią stambiom dainom tėvynės.
Miškų dvasia, liepsnojantis lauže!
Ir tik tu mus gaivini blėsiam saulėlydy.
Mes čia sutemoj savo tylias dūmas tau audžiam 
Ir vosilkom pinam kelią savo pavasary.

KAROLIS VILSONAS.
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Brolijos atstovas psktn. A. Nesavas. Skyrių tvarko psktn. VI. Šimkus. Seserijos atstovė sktn. M. Gudaitienė.

tave pažįstu
Kai prasidėjo gimnazijoje mokslas, 

čia atvažiavo ir Kaziukas. Jis gyveno 
toli nuo apskrities miesto, N. kaime, to
dėl manė, kad gimnazijoje nerasiąs pa
žįstamų ir kad jo taip pat niekas nepa- 
žinsiąs. Bet kai susirinko visi mokiniai, 
tai vienas jų priėjęs paklausė:

— Iš kur tu? Kame tavo gimtinė?
— Aš iš N. kaimo, — atsakė Ka

ziukas.
— O, gana, gana! As tave seniai pa

žįstu.
Kaziukui tas mokinys pasirodė keis

tas, įtartinas. Jis greitai paklausė:
— Bet iš kur tu mane pažįsti, kai aš 

tavęs visai nepažįstu?
Kaziuko nepažįstamasis mokinys pra

dėjo pasakoti:
— Vasarą aš keliavau po Lietuvą. 

Eidamas, patekau ir į tavo gyvenamą 
kaimą. Buvo Joninių diena. Diena pa
sitaikė labai šilta, ir aš buvau ištroškęs 
gerti. Troškuliui nuraminti, užsukau į 
pasitaikiusį kiemą. Tai buvo tavo namai. 
Įėjęs vidun, paprašiau gerti ir ...

— Palauk, palauk! — pertraukė jį 
Kaziukas. — Joninių dieną aš visai ne
buvau namie, todėl kalbi netiesą, sakyda
mas, kad mane pažįsti. Juk negalėjai 
tuomet manęs matyti.

— Leiski man toliau pasakoti, — ta
rė nepažįstamasis. — Moteriškė, kuri man 
davė gerti, paklausė, kas aš esu, iš kur ir 
į kur einu. Aš pasakiau, kad esu moki
nys ir skautas ir kad keliauju, norėda
mas Lietuvą geriau pažinti. Moteriškė 

papasakojo, kad ji turinti sūnų, kuris ru
denį taip pat važiuosiąs gimnazijom Ap
gailestavo, kad tavęs nebuvo namie ir ne
galėjo mane su tavimi supažindinti. Pas
kui pradarė nedidelio kambarėlio duris, 
paprašė įeiti vidun ir pasakė, kad tai tavo 
kambarys. Ir nors tavęs nebuvo namie, 
bet man pilnai to pakako, kad tave pa
žinčiau. ..

— Nesuprantu, kuriuo būdu? — vis 
dar nesuprasdamas, paklausė Kaziukas.

— Klausyk, tuojau suprasi, — pasakė 
nepažįstamasis. — Aš tave pažįstu ir ži
nau tavo būdą. Tu esi netvarkingas. Taip 
pat tu nemėgsti švaros. Tu negerbi kny
gų ir nebrangini to, kas tau kitų dova
nota. Nesupyk, jei pasakysiu, kad esi 
tinginys ir nerangus.

Nepažįstamasis dar norėjo daugiau 
apie Kaziuką ir jo būdą pasakoti, bet 
Kaziukas jį pertraukė, sakydamas:

— Sveikas pasakoji apie mane tai, ką 
ir aš apie sveiką galėčiau pasakoti.

— Ne. Tu apie mane negali to pasa
koti, nes tu manęs nepažįsti. O jei pa
žintum, tai taip pat to negalėtum pasa
koti.

— O kuo remdamasis tu apie mane 
taip pasakoji? — klausia Kaziukas.

— Turėk kantrybės klausyti, ir aš tau 
pasakysiu.

— Gerai, sakyk, klausysiu, — atsakė 
Kaziukas.

— Tavo kambaryje mačiau vieną ba
tą prie pečiaus, o kitas buvo pamestas po 
stalu. Ant lovos galo buvo užmestos kel
nės, o ant stalo, tarp išsklaidytų knygų, 

buvo padėta lazda, šukos ir muilas. Ant 
kėdės stovėjo dubuo su muilinu vande
niu, o po kėde ant grindų gulėjo dantų 
šepetėlis. Visa tai, rodos, mažmožiai, bet 
jie man pasakoja, kad tu netvarkingas.

Toliau. Prie durų ant gembės paka
bintas švarkas ir kepurė buvo dulkini ir 
prisivėlę plunksnų. Kai aš, eidamas pro 
duris, tą švarką paliečiau, jis dulkėjo. Ne
tvarkingai pamesti batai buvo nevalyti, 
apdžiūvę purvu, o ant stalo gulėjusios šu
kos buvo priveltos plaukų ir pūkų. O 
ką rodė po kėde numestas dantų šepetėlis 
ir ant lango sviestuotas peilis? Visi jie 
kalbėjo, kad tu nemėgsti švaros.

Eikime dar toliau. Tavo knygos ne 
knyginėje sudėtos buvo, bet išsklaidytos 
ant aptrupinto stalo. Knygų kampai už- 
lankstyti ir sutepti. Pačios knygos ne
aplenktos, o žurnalai suglamžyti ir tau
kuoti kalbėjo į mane, kad jų savininkas 
negerbia knygų. Lovoje ant pagalvio nu
mestas tau draugų dovanotas albumas 
rėkte rėkė, kad tu nemoki branginti to, 
kas tau kitų dovanota.

— Tai kuo aš kaltas, jei mama tau 
parodė mano kambarį dar nesutvarkytą, 
— norėjo pasiteisinti Kaziukas, bet nepa
žįstamasis mokinys kalbėjo toliau:

— 0 visa tai, draugėn suėmus, kal
ba, kad tu esi tinginys ir nerangus. Jei 
toks nebūtum, nelauktum, kad kas tari 
tvarkytų: pats pirmiau tai padarytum. 
Tai matai, ar aš tavęs nepažįstu? — bai
gė nepažįstamasis.

Kaziukas dabar jau nieko nebeatsakė.
VI. Š....S.

Mūsų patyrimas
Tu dar nesi įsigijęs nė vienos specia

lybės. O aš manau, jų įsigyti tu nori. Aš 
tau padėsiu. Gaila, nežinau, kokią specia
lybę tu norėtum įsigyti. Siūlau tau, mano 
sesut ir broliuk, būti gamtininku — gam
tininke.

Greit ateis pavasaris ir turėsi pato
giausias sąlygas šią specialybę įsigyti. O 
skautė-skautas gamtininkas-ė:

1. pažįsta: a) 3 laukinius gyvulius ir 

jų gyvenimą, pažįsta jų pėdas; b) 3 nau
dingus mūsų krašto paukščius; c) žino, 
kuo naudinga rupūžaitė.

2. Pažįsta daugiausia mūsų krašte au
ginamus javus ir daržoves (padaro jų ko
lekciją).

3. Pažįsta augalus: a) 3 medžius; b)
3 naudingas žoles ir piktžoles (padaro jų 
kolekcijas),

4. Pažįsta 3 rūšis vabzdžių. Žino, kaip 
kovoti su bent vienos rūšies kenksmingu 
vabzdžiu.

Šiai specialybei įsigyti, reikia pasi
ruošti iš knygų ir iš pačios gamtos. To
dėl kol žiema ir tu lankai mokyklą, pa
skaityk knygų iš gamtos gyvenimo, o pa
vasarį ir vasarą pati gamta tau atskleis 
savo knygas. Ir kai tu išmoksi gamtą skai
tyti, jau būsi gamtininko specialybę tikrai 
įsigijęs.

Kaip gaminti augalų kolekcijas, pasi
klausk mokytojo. Jis tau visuomet padės.

Š-s.
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ftadcutuiės &nabį£S
Atidrėkus oras pavasariu kvepia.
Paskutinis sniegas po kojom velias.
Takai purvini. Visur šlapia.
Už kalnų pavasaris kelias.

Vargšės snaigės retkarčiais užklysta, 
Nuliūdimo pilnos, kad pavasaris arti.
Jos norėtų dar, kad gamta būtų jomis nusagstyta, 
Kad papūstų vėjai dar šalti.

Dar kartą siekia idealo, 
Nors mirštančios krinta ant purvo.
Tai paskutinės snaigės, kurios keliavo 
Siekdamos tikslo, dabar purve žuvo.

Nebekris daugiau ant veido 
Tos gražios žiemos žvaigždutės, 
Kurios, paviešėjusios, mus apleido, 
Linkėdamos pavasario saulutės.

JONAS NEVARDAUSKAS. Visi mato, visi žino, kaip žiemužė padabina girios medelius.

PEILIO SKUNDAS
Baisi žiema buvo. Šaltis savo smai

liais pirštais nupaišė visą virtuvės langą 
gražiomis sniego gėlėmis. Bet kai atėjo 
vakaras ir virtuvės ugniakure sužibo ug
nis, šalčio pieštos gėlės pradėjo tirpti ir 
leistis nuo stiklo ant palangės. 0 čia sto
vėjo pienuotas puodas, lėkštė, gulėjo 
šaukštas, stalo peilis ir šakutė. Tokioje 
draugėje gulėjo ir skauto suomiškas pei
lis. Jis buvo pamestas, kaip niekam ne
naudingas daiktas, be makšties ir mirko 
vandenyje, bėgančiame nuo lango stiklo.

Vienas jo šonas, kuris gulėjo prisi
glaudęs į palangę, buvo aptrauktas rūdies 
žvyneliais. Kokios spalvos kitados buvęs 
kotas, dabar negalėjai pažinti: nuo drėg
mės ir trankymo spalva buvo išnykusi. 
Jis dabar panašėjo Į supuvusio medžio 
gabalėlį.

Kai ugniakure užgeso ugnis ir žmo-

Mielas Algi! Sveikas gyvas!
Man neaišku šitoks dyvas: 
„Skautų ’Aido” neskaitai, 
Gal sergi, neprimatai? .. 

nės, pavakarieniavę, nuėjo poilsio, 'vir
tuvėje pasidarė visai tamsu. Nuo palan
gės nė vieno indo niekas nenuėmė. Bet 
kai tik visa nutilo, pakėlė galvą šakutė 
ir, apsidairiusi, tarė:

— Jau visi sumigo. Dabar galėsime 
kalbėtis. Činkt - činkt! — Taip pasa
kiusi, ji vėl priglaudė galvą ant palan
gės ir nutilo.

— Šį vakarą paprašykime svečio iš 
Suomijos, kad jis ką nors pasakytų, — 
tyliai pažnibždėjo puodas lėkštei. — Pa
prašyk tu.

Lėkštė visuomet atvira. Ir dabar, 
nesivaržydama, ji kreipėsi į skauto suo
miškąjį peilį:

— Mielas pone! Štai visa mūsų drau
gė pageidauja ir prašo tamstą ką nors iš 
savo gyvenimo papasakoti.

Suomiškasis peilis giliai atsikvępė ir 
tarė:

— Daug galėčiau papasakoti, bet kad 
aš čia kaip belaisvis. Štai ir dabar no
rėčiau kiek pasikelti, bet negaliu: prie 
palangės prišalo šonas. Nežinau, ar il
gai begyvensiu, tokį gyvenimą turėda
mas. Visą kūną gelia, ir niekas nesirūpi
na mano būvį pagerinti. Reumatą seniai 
esu jau gavęs, bet nėra kas ligoniu rū
pintųsi. O juk daug tikėjausi, kai suži
nojau, kad skauto savastimi tapsiu. Bet 
kur jis dabar, nežinau: nė akių nerodo. 
O, jei aš gyvenčiau savo tėvynėje, Suo
mijoje! ... Ne taip laikytų mane. Ne
gulėčiau ant drėgnos palangės pamestas, 
be makšties, aprūdijęs. Kiekvienas suo
mis žino, kiek aš naudingas ir parankus 
namuose. O skautas stovykloje be ma
nęs būtų kaip be rankų. Ir jei aš dabar 
būčiau suomio skauto savastimi, tai gu
lėčiau makštyje ir ilsėčiaus pakabintas 
ant sienos tarp kitų skauto puošmenų. O, 
be to, būčiau išteptas riebalais ir blizgė
čiau, blizgėčiau taip, kaip blizgėjau iš 
dirbtuvės išėjęs.

— Tai kodėl nepasilikai Suomijoje? 
Kodėl keliavai čia į mūsų kraštą? — pa
klausė šaukštas.

— Buvau daug girdėjęs apie gražiąją 
Lietuvą ir jos žmones, tad panorau pats 
ją pamatyti. Ir kai buvome renkami 
vykti į Lietuvą, pats pirmas pasisiūliau. 
Tiesa, Lietuvos žmonėmis patenkintas 
esu. Visi ir visur su manimi elgėsi ko ge
riausiai. Jei dabar taip blogai esu laiko
mas, tai tik todėl, kad tekau netvarkin 
gani skautui. Giliai įsitikinęs esu, kad 
tokių nedaug tėra, — pasakė skauto suo
miškas peilis.

Tuo tarpu girgžtelėjo virtuvės durys 
ir i virtuvę kažin kas įėjo. Visi nutilo. 
Nežinomasis, įėjęs virtuvėn, užsilipo ant 
palangės, perlipo per šakutę, kuri gulė
jo prie palangės prisiglaudusi ir artinosi 
prie puodo. Bet puodas taip išsigando, 
kad šoko nuo palangės. Vargšelis, baigė 
savo skurdų gyvenimą, subyrėjo į šukes 
Išsigando, matyt, ir tas nežinomas atvy
kėlis, nes taip pat šoko nuo palangės ir 
spruko iš virtuvės.

Visi dabar tylėjo. Nebekalbėjo ir 
skauto suomiškas peilis.

Vilkiukas.

Skautas žiemą
Kaukia piktas vėjas — 

Šaltą sniegą blaško, 
Liūdna pažiūrėjus: 
Šalty tvoros braška.

Skautas tik nebijo 
Nei žiemos, nei vėjo, 
Sniegti jam ar lyja — 
Linksmas vaikštinėja.

Alkaniems paukšteliams 
Čia pabers grūdelių, 
Pamiškėj kiškeliams 
Kvepiančio šienelio.

Arba vėl seneliui
Šąlančiam, be rūbo 
Greit parodo kelią, 
Su drabužiais skuba.

Laisvo laiko griebęs, 
Slidėm čiužinėjas — 
Lekia, švilpia, rieda, 
Nepavys nė vėjai!

P. Kundrotas.
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Sulietuvino Ged. Grigaliūnas - Glovackis.

PETRUKO I l iHinS
I.

Juodasis dramblys stovėjo svečhj kam
baryje. Jis buvo didelis, juodas ir labai 
blizgėjo. Dramblys buvo padarytas iš 
ąžuolo, o jo iltys pagamintos iš tikro 
dramblio kaulo.

Motutė juo labai didžiavosi, o Petru
kas jį labai mėgo.

— Manau, jis turėtų būti karalius, 
— kartą pasakė Petrukas. — Jis toks di
delis.

Kartą motutė buvo pakviesta į sve
čius. Petrukas liko namie. Jis skaitė 
knygą apie džiungles. Knygoje buvo 
gausu paveikslų. Petrukas manė, kad 
džiunglės turėtų būti labai gražios. Jis 
užvožė knygą ir pradėjo galvoti.

Staiga pasigirdo šlamesys. Jis apsi
žvalgė ir pamatė, kad juodasis dramblys 
stovėjo prie atdaro lango, kuris buvo i 
sodą.

Juodasis dramblys Petrukui atrodė, 
lyg ir paūgėjęs. Tiesa, jis nebuvo toks 
didelis, kaip tikrasis dramblys, bet vistik 
buvo gero šuns didumo. Jo oda vis te- 
beblizgėjo. Petrukas palietė ją ranka. Ji 
nebebuvo jau kieta, bet minkšta, lyg me
džiaga.

Palietęs ranka, Petrukas pajuto, kad 
juodasis dramblys kilojasi. Jis kvėpuoja. 
Vadinasi, gyvas. Paskui dramblys išėjo 
į sodą.

Petrukas pasekė iš paskos. Dramblys 
perėjo sodą ir, priėjęs vartelius, atidarė 
juos straubliu, o paskui išėjo į pievą, 
esančią už sodo.

Kadangi pieva buvo apaugusi kark
lais, Petrukas joje dar nė karto vienas 
nebuvo buvęs. Pievoje matėsi daug ne
didelių pelkių, o tolumoje balavo miškas. 
Tačiau su juoduoju drambliu jis jautėsi 
visai saugus.

— Ar leisi užlipti ant tavo nugaros? 
— paklausė Petrukas.

Juodasis dramblys pažvelgė į jį sa
vo mažomis, maloniomis akimis. Jis
linktelėjo galva, ir Petrukas užsirioglino
ant jo nugaros. Sėdėti buvo labai pa- 
togu.

Juodasis dramblys pradėjo bėgti. Jis 
bėgo taip greit, kad pakelės medžiai aky
se tik mirgėjo. Rodėsi, kad jo kojos ne
siekia žemės. Petrukas apkabino dram
blio kaklą, kad nenukristų.

Taip jie lėkė ilgą laiką. Vėjas švil
pė pro Petruko ausis. Jis užmerkė akis.

II.
Pagaliau Petrukas pajuto, kad dram

blys nebe taip greit bėga. Jis atmerkė 
akis ir apsižvalgė. Kiek tik akys siekė, 
matėsi vien medžiai. Jis girdėjo įvai
riausius staugimus ir bliovimus.

— Ar tik nebus džiunglės, — pagal
vojo Petrukas.

O dramblys ėjo vis tolyn ir tolyn. 
Oras buvo šiltas. Petrukas matė įvai
riausių spalvų dideles gėles. Tai žydė
jo vijokliai, supą medžius. Matėsi ilgos, 
ilgos gyvatės.

Skautas jokio darbo nevengia.

M. GRIGONIS

JCaip b. dama
(Gaida kaip „Šalia kelio vieškelėlio”).

Tarp pušynų ant Šventosios 
Žydi geras ūkis.
Vai budi, skautas budi, 
Dieną, naktį, kiaurai budi 
Kairiarankis skautas.
Ūkį, kuria čia aukštaitis, 
Vyras nenusmukęs.
Vai budi...
Sūnumis, budriais moksleiviais, 
Skamba upės krantas.
Vienas skautas, antras vytis, 
Trečias korporantas.
Jie ir triūsia tėvo ūky, 
Jie ir iškylauja.
Kūnui, sielai jie sveikatą 
Semia pilna sauja.
O kai užkuria jie laužą, 
Mylios trys suplaukia.
Vai budi...
Skautų dainomis skambėki, 
Upe, miške, laukei 
Vai budi...

UŽUOJAUTA
Suvargęs, išalkęs senuks elgeta 
Nedrąsiai įeina trobelėm 
Pagarbinęs Dievą širdinga malda, 
Paprašė nors duonos plutelės.

Pamatė tai melsvos Algiuko akutės. 
(Jautrus jis jau buvo iš seno). 
Suskaudo širdis, akutės aptemo, 
Sidabro lašelius lašeno.

— O, didis ir gerasai Dieve, 
Išklausyk manęs menkučio, 
Duok tam seneliui, visų žmonių Tėve, 
Duok jam visada nors duonutės!

Skautas St Kunigėlis.

Tarp medžių, baisiai staugdami, 
šmėkščiojo liūtai ir tigrai. Papūgos ir 
kiti gražūs paukščiai šokinėjo tarp šakų. 
Beždžionės, čiauškėdamos ir juokdamos, 
kabinėjosi po medžius. Netolimais ma
tėsi upė su daugybe krokodilų. Vieni jų 
plaukiojo vandenyje, kiti gulėjo išsitiesę 
ant kranto. Netolimais, miško gelmėje, 
dideliu triukšmu pro medžius veržėsi lau
kinių dramblių banda.

Čia buvo baisu, tačiau Petrukas ne
bijojo. Jis pasitikėjo juodojo dramblio 
sumanumu.

Jie įžengė į tarpą liūtų ir tigrų. Kai 
tik dramblys palietė koja žemę, tuojau 
pasipylė smulkios, melsvos žvaigždutės ir 
apjuosė juodojo dramblio kaklą.

Liūtai ir tigrai pasitraukė kiek į ša
lis ir atsiklaupė, sulenkdami priekines le
tenas. Beždžionės tuojau nušoko žemėn 
ir nurimo. Petrukas didžiavosi, galįs sė
dėti žvaigždelių apsuptas.

Didžioji dramblių banda tol veržėsi 
pro medžius, kol pamatė juodąjį dram
blį. Pamatę, jie taip pat priklaupė ir 
pradėjo straubliais mušti žemę. Krako- 
dilai apleido upę ir prisiartino prie jų.

Tada visi žvėrys pakėlė galvas ir pa
sigirdo garsus šauksmas.

Petrukas nustebo, supratęs, ką jie 
šaukia. Jie rėkė:

— Tegyvuoja juodasis dramblys, 
džiunglių karalius.

Tris kartus jie linktelėjo galvomis ir 
vėl sušuko:

— Tegyvuoja karalius vaikas, jojąs 
juoduoju drambliu.

Petrukas sėdėjo visai tiesiai ir pasvei
kino visus, pridėdamas prie kaktos ran
ką. Jam rodėsi, kad taip bus geriausia. 
Jis iš tikrųjų buvo labai išdidus.

(Bus daugiau).

Taip reikia elgtis ledui įlūžus. ,
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Vilniaus krašto sniegynais.
(Kelionės nuotrupos).

Rodos — jau buvo rytas, kai aš išėjau. 
Į dangų aukštyn kilo besijuokianti saulė, 
blizgėjo sniegas. Nuo stogų varvėjo van
dens lašai. Pro bažnyčių bokštus lėkė vė
jas — šiltas, pavasariškas. Slidės, atrodė, 
visai neslėgė pečių. Aš skubinau žengti: 
kankino kažkoks nerimas ir džiaugsmas, 
gal, kaip visada, pradedant kelionę į ne
žinomus kraštus. O saulė vis kilo ir kilo... 
Jau ne lašais tekšnojo sniegas, bet gatvių 
pakraščiais tekėjo šniokšdamas vanduo. 
Ir, išėjęs j laukus, pamačiau, kad mano 
pavėluota: iš žemės stiebėsi gležni žali 
daigeliai ir pamiškiais dangumi sužydo ži
buoklės. — Laukuose krykštavo pavasa
ris. Slidės dabar man buvo sunki, nerei
kalinga našta. Tad skubėjau atgal į mies
to centrą, į Vilniaus Sporto Apygardą, no
rėdamas sugrąžinti slides. Ėjau šalutinė
mis gatvelėmis, kad tik niekas manęs ne
pamatytų, nepasijuoktų.

— Ė, žmogau, nejau tu vėl nori šaltą 
žiemą išpranašauti?.. — kažkas nusikva
tojo siauroje senamiesčio gatvelėje.

— Vilniaus kraštui atėjo pavasaris... — 
Nežinau, gal tai vėjas kvatojosi. Net krūp
telėjau. Nieko nesuprasdamas, apsižval
giau.

— Nagi, ir miegi, broluži. Gal jau su
manei nekeliauti? Žiūrėk — mūsų lan
gas vėl visiškai apšalęs.

Valandėlę bandžiau susivokti. Langas 
buvo visiškai baltas, nepermatomas. Pa
vasaris, žibutės...

Vadinas, tai buvo vien sapnas.
*

Vilnius dar miegojo, tik toli, prie Ge
dimino kalno, suskambo Skaisčiausios Ma
rijos sobore varpai; seni varpai ir senas 
soboras, visų cerkvių vyriausiasis, Algir
do žmonos Julijos pastatytas.

Tauro kalne stovėdamas ilgai gėrėjau
si Vyties miestu. Vilnius dar skendėjo ry
to miglose ir snūduly. Saulės spinduliuos 
žėrėjo — degė auksiniai bokštų kryžiai ir 
paauksinti cerkvių stogai, o virš bokštų 
dangų rėmė Gedimino pilies kuoras, ku
riame pleveno trispalvė vėliava.

— Mūsų šventovių miestas... Mūsų 
brangus senasai Vilnius. Mūsų amžinoji 
sostinė...

*
Buvusia Legijonų gatve išvažiavau į 

miesto pakraščius, į Vilko Pėdą, o nuo 
čia prasidėjo

Panerių kalnai.
Vis aukštyn kopiau į kalnus. Vilnius 

dingo tolumoj, tik dar juodavo, lyg rūkstą 
degtukai, fabrikų kaminai. Prieš mane, 
pačiame aukščiausiame kalne, tarp girių 
stiebėsi koplytėlė. Pro ją šliuoždamas, 
stabtelėjau, nusiėmiau kepurę ir ilgai 
žvelgiau į Nukryžiuotojo veidą.

— Aš Tavo globai pavedu šią kelionę, 
Taurusis Keleivi, nes Tu klaidžiojai visą 
savo gyvenimą, ir mokiniams liepei sekti 
Tave visada — Mirties jūros krantais, ir 
Galilėjoj, Samarijoj ir Judėjoj.

Tylūs maldos žodžiai palydėjo pirmuo
sius kelionės žingsnius...

*
Saulė riedėjo aukštai. Dangus žydras, 

žydras — akys ilsisi žydroje gelmėje. Stai

ga, už kalno iškilo dūmų debesėlis. Pa
siekęs viršūnę, pakalnėj

pamačiau Lentvarį-
Stotyje sunkiai pūškavo, negalėdamas 

išsijudinti kelionei, garvežys. Dangumi 
atūžė mūsų plieninis paukštis. Virš Lent
vario jis ėmė vartyti pašėlusias kilpas, 
paskiau rašyti danguje dūminius ženklus. 
Žmonės, užvertę galvas aukštyn, žiūrėjo 
ir stebėjosi. Daug kas dar kalbėjo lenkiš
kai. Bet jų akcentas buvo toks dzūkiškas, 
net man akys prašvito.

— Bravo, „litvinai“!
— Ot, sakau, būtum žmogus kvailes

nis, manytum, kad čia stebuklą? dedasi...
Man taip smagu buvo klausytis, kaip 

jie gyrė lietuvių karo aviaciją.
Ak, kad jis žinotų, tasai padangių sa

kalas, kiek jis patraukė Lietuvai žmonių, 
dangaus aukštybėse benardydamas!..

Jau vakaras. Dabar taip tyku giliai 
sniegu apdengtuose laukuose — tik dvi 
sniegenos, lyg du raudoni kraujo lašai, 
čypsi kapinėse. Gamta kupina tylaus 
džiaugsmo. Ima begalinis ilgesys — kad ir

IVK

Skyrių veda vyr. valt. Vasiliauskas.
I

PRADEDAMAS UŽDAVINIŲ SPRENDI
MO KONKURSAS.

Nuo šio numerio pradedame uždavinių 
sprendimo konkursą. Už uždavinių spren
dimus bus duodamos dovanos, kurių są
rašą įdėsime vėliau. Uždavinių sprendi
mus reikia siųsti šiuo adresu: Skautų Ai
das (Uždavinių skyr.). Kaunas, Nepri
klausomybės a. 4.

Kviečiame visus brolius ir seses ben
dradarbiauti šiame skyriuje ir siųsti jam 
sugalvotų uždavinių. Uždavinį sugalvoju
siam asmeniui bus užskaitoma tiek taškų, 
kiek bus įvertintas uždavinys.

Atsakymus siųsti iki kovo mėn. 10 d.

UŽDAVINYS Nr. 1.
Gulsčiai:

1. Liet, miestas. 5. Pieva. 6. Laivo virvės 
pavadinimas. 7. Nežinomasis. 8. Garsus se
novės karalius. 10. Kūno dalis. 12. Tam 
tikras skliautas. 14. Gaida.

Stačiai:
1. Kaimas, kuriame gimė vienas garsus 
mūsų žmogus. 2. Muzikos kūrinys. 3. Se

sieloj visa būtų taip tyra ir gražu, kaip 
gamtoje!..

Ateina mintys, lyg žioruoją debesys 
danguje, tokios tylios ir nuostabios. Pri
simenu gyvenimą, praleistą žmonių mi
nioje, nuo kurio pabėgau, ir taip kažko 
skauda krūtinę. Ilgai žvelgiu į

Trakų pilies griuvėsius.
Pilies bokšte dar žaidžia paskutinieji pur
puriniai spinduliai. Laukuose darosi vis 
šalčiau ir šalčiau, bet tik ne mano krū
tinėj. Vienuma man atrodo lyg didelė 
Viešpaties dovana. Pilies griuvėsiai po tru
putį skęsta tamsoje.

Geležinės pilies durys į bokštą buvo 
uždarytos ir aš, nors labai norėjau, ne
galėjau jų praverti, kad iš ten išeitų nau
jųjų laikų ritieriai, taurios sielos ir dide
lių — tylių pasiryžimų žmonės, kurie ei
tų per sulenkintus kaimus, nešdami lietu
vybės pavasarį.

To Vilniaus krašto kaimas laukia. Vil
niaus kraštas laukia mūsų — visos Lie
tuvos, visų draugovių skautų!...

St. J. Korp! „Vytis“.

novės Amerikos gyventojas. 4. Moters 
vardas. 9. Gaida. 11. Valgis. 13. Cirko 
aikštelė. 15. Ginklas.

Užd. vert. 2 tašk.

UŽDAVINYS Nr. 2.
Šarada. %

Šiaip gyvulys tai gan naudingas,
Bet, jei dvi raidi pakeisi,
Bus dalykas oi baisingas.

Užd. vert. 1 tašk.

UŽDAVINYS Nr. 3.
DR. IGN. NIAUKĄS

Kieno-yra ši vizitinė kortelė? B 
Užd. vert. 1 tašk.

UŽDAVINYS Nr. 4.
Šarada.

Tu jų daugybę pamatysi, 
jeigu pievoje pasižvalgysi, 
o vieną raidę jei tik pakeisi, 
ant stalo pamatysi, kai valgyt eisi.

Užd. vert. 1 tašk.
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KĄ DAVĖ SAVO SKAITYTOJAMS

„ŽIBURĖLIS"
Visus metus gerasis vaikų draugas 

„Žiburėlis” lankė tūkstančius Lietuvos 
berniukų ir mergaičių. Jis neaplenkė nė 
vieno iš tų, kurie jo norėjo. Jam nebu
vo tolimas joks kelias. Jis mėgo ir mies
tus, ir kaimus, ir puošnius namus, ir pa
prastas trobeles. Jis visiems buvo vie
nodas: visus džiugino,-visiems teikė nau
jų žinių, įdomių pasakojimų, dainelių, 
galvosūkių, visiems porino apie savo 
krašto papročius, apie gamtos įdomybes, 
apie įvairias šalis ir jų gyventojus, visus 
mokė artimo meilės, kilnumo ir draugiš
kumo, visiems aiškino įvairius žaidimus, 
visiems skiepijo švaros ir tvarkingumo 
pamėgimą, visus supažindino su žymiai
siais mūsų rašytojais ir naujomis knygo
mis, visiems, kurie geriausiai mokėjo 
sukti galvas, kitaip sakant, spręsti galvo
sūkius, davė dovanų, be to, visiems lei
do pasireikšti su savo kūryba: ir su ei
lėraščiais, ir su galvosūkiais, ir su mokyk
linio gyvenimo bei Jaunimo Raudonojo 
Kryžiaus būrelių veiklos aprašymais ir 
su daug kuo kitu.

„Žiburėlis” toks įdomus ir įvairus bu
vo dėl to, kad turėjo daug talkininkų: 
rašytojų, poetų, pedagogų, dailininkų, fo
tografų ir t. t.

Mes skaitėme gražių pasakų, scenos 
vaizdelių, aprašymų, apysakų šių auto
rių: P. Andružio, Čižiūno, Vyt. Bičiūno, 
K. Binkio, Petro Cvirkos, L. Dovydėno, 
P. Gailiūno, K. Jankausko, M. Grigo
nio, A. Giedriaus, P. Kondrato, J. Lin
gio, Kaz. Jakubėno, H. Lukauskaitės, J. 
Mackevičiaus-Nord, Pr. Mašioto (Dėdės 
Pranio), K. Papečkio, Vyt. Pesecko, P. 
Rimkūno, J. Sakalo, Ign. Šeiniaus, M. 
Šimkaus, P. Švėgždinio, J. Šiožinio, Vyt,. 
Tamulaičio, Step. Zobarsko ir kitų.

Apie gamtą, ypač apie paukščius, jų 
gyvenimą ir keliones rašė: Pel. Šinkū

nas, T. Šuravinas (T. Švarnas) ir V. 
Ruzgas.

Gražius eilėraščius kūrė: Alb. Andru- 
lionis, K. Bradūnas (Drevinis), A. Gie
drius, M. Grigonis, Pr. Imsrys, K. Pr. 
Inčiūra, Aid. Kazanavieienė, P. Kondra- 
tas, J. Lapienis, E. Matuzevičius, VI. 
Minias, A. Miškinis, Vytė Nemunėlis, 
Balys Sruoga, Vytautas Sirijos Gira, Č. 
Šaduikis, P. Zablockas, L. Žitkevičius.

Puošnius viršelius ir iliustracijas pie
šė: J. Burba, J. Docius, R. Kalpokas, A. 
Kučas, T. Kulakauskas, B. Macutkevi- 
čius, J. Martinaitis, K. Petrikaitė - Tulie- 
nė, P. Rauduvė, V. Z. Stančikaitė, D. Ta- 
rabildaitė, L. Vilimas, Z. Urbanavičiūtė 
ir kt.

Dailių fotografijų padarė: Vyt. Alek

TUOJAU UŽSISAKYK

— Skautų Aidą —
KIEKVIENAS SKAUTŲ AIDO PRENUMERATORIUS 
SU 6 SK. AIDO NR. GAUS KIŠENINĮ KALENDORIŲ.

Neįtikėtina staigmena?!

sandravičius, P. Babickas, B. Buračas ir 
kiti.

„Laisvąją valandėlę”, pilną įdomių 
galvosūkių ir rebusų, vedė Jonas Kilpa.

Apie radijo valandėles vaikams rašė 
Valstybės Radijofono „Vaikų kampelio” 
vedėjas, radijo dėdė J. Vajega.

Štai tie asmenys, kurie įvairiais savo 
darbais prisidėjo prie pereitų metų „Ži
burėlio” augimo ir tobulėjimo.

Jie „Žiburėlio” nepamirš ir šiais me
tais, o jiems į talką ateis visa eilė naujų 
žmonių, vaikų bičiulių, kurie dar labiau 
pagyvins jų mėgiamąjį laikraštėlį.

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

Adr.: Kaunas, Kęstučio g. 8.

MUSŲ Ž l N Y N A S
MŪSŲ ŽINYNAS kariškas mėnesinis žurnalas.
MŪSŲ ŽINYNAS deda daug įdomių žinių apie kitų 

valstybių karinį pasirengimą, mokymą, auklėjimą, 
jaunuomenės karinį rengimą, naujus išradimus, kitų 
valstybių tautos paruošimą karui, priešdujinę ir prieš
lėktuvinę apsaugą. Turi kritikos, bibliografijos, moks
linės apžvalgos ir karinės kronikos skyrius. Taip, kad 
skaitydami

MŪSŲ ŽINYNĄ aiškiai suprasime mūsų kariuomenės 
stiprinimo bei tautos gynimo reikalus, suprasime, kaip 
ir kitų valstybių kariuomenės yra parengtos savo 
kraštą ginti ir kaip tautos yra pasirengusios pačios 
apsiginti. Todėl

MŪSŲ ŽINYNAS įdomus ne tik savo skaitytojams ka
riams, bet ir visiems kitiems.

MŪSŲ ŽINYNAS — mūsų kariškosios minties kūrėjas. 
Redaktorius pik. Itn. Aleksandras Šimkus. 
SKAITYKIME MŪSŲ ŽINYNĄ!

MŪSŲ ŽINYNO prenumerata metams:
Tikrosios tarnybos karininkams ir civiliniams 20 lt.
Ats. karininkams, tikr. tam. ir atsarg. puska
rininkiams, kareiviams, šauliams, studentams, 
moksleiviams ir kr. aps. min. civiliams tam. 
kareivių vietose .................................................... 12 lt.
Užsieny, be Estijos ir Latvijos........................ dvigubai

REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA: Kaunas, Miško 
g-vė 18, Spaudos ir Švietimo Skyrius. Telef. 2 39 27.

20


	1940-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0001
	1940-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0002
	1940-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0003
	1940-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0004
	1940-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0005
	1940-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0006
	1940-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0007
	1940-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0008
	1940-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0009
	1940-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0010
	1940-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0011
	1940-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0012
	1940-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0013
	1940-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0014
	1940-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0015
	1940-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0016
	1940-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0017
	1940-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0018
	1940-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0019
	1940-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0020

