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Kovo mėn. 25 d. 6 (246) Nr.

( IKIAIIMS ŽINICS
TUNTAMS IR VIETININKIJOMS

Pertvarkius Vilniaus srities administracinį paskirstymą 
(Vyriausybės Žinios Nr. 692), Vilniaus žemių paskirstymas 
skautų-čių tuntams ir vietininkijoms (L.S.S. Tarybos Pirmijos 
1940.1.17 bendraraštis Nr. 10) taip pakeičiamas:

1. Alytaus apskr. skautams-ėms pavestas Varėnos II 
valse., įskirtas į Alytaus apskr.;

2. Kretingos apskr. skautams-ėms pavestas Medininkų 
valse., pavadintas Šumsko valse, vardu;

3. Marijampolės skautams-ėms pavestas Eišiškių valse, 
įskirtas į Trakų apskr.; •

4. Mažeikių apskr. skautams-ėms pavestas Naujosios Vil
nios valse. pavadintas Mickūnų valse, vardu;

5. Rokiškio apskr. skautams-ėms pavestas Dūkšto valse, 
įskirtas į Zarasų apskr.;

6. Seinų apskr. skautams-ėms pavestas Valkininkų valse, 
įskirtas į Trakų apskr.;

7. Šakių apskr. skautams-ėms pavestas Jašiūnų valse, 
įskirtas į Vilniaus apskr.;

8. Tauragės apskr. skautams-ėms pavestas Turgelių vaisė, 
įskirtas į Vilniaus apskr.;

9. Trakų apskr. skautams-ėms pavestas Trakų vaisė, 
įskirtas į Trakų apskr.;

10. Vilkaviškio apskr. skautams-ėms pavestas Rūdiškių
vaisė. įskirtas į Trakų apskr.; - .

11. Zarasų apskr. skautams-ėms pavestas Smalvų valse, 
įskirtas į Zarasų apskr.;'

12. Žagarės skautams-ėms pavestas Naujosios Vilnios
vaisė, pavadintas Mickūnų vardu. ?

SKAUTŲ AIDO
Platinimo vajus jau pasibaigė. Lako galutinai atsiskaityti 

su administracija. Prašome Visus platintojus-neatidėliojant įvyk
dyti tai, kas žemiau nurodoma:

1) draugininkus, kurių draugovėse SKAUTŲ AIDO, užsi
prenumeravo daugiau kaip 50% visų narių, prašome iki balan
džio mėn. 5 d. atsiųsti tuntininko patvirtintus prenumeratos są
rašus, pažymint, kurie skautai prenumeruoja SKAUTŲ AIDĄ 
ar SKAUTYBŲ;

2) atskirus platintojus prašome pranešti surinktų prenu
meratų skaičių; ■ ' '

3) jeigu kuri draugovė ar platintojas prenumeratai rinkti
knygelių gavo ne iš administracijos, bet perėmė iš luto asmens, 
prašome apie tai artimiausiu laiku pranešti, nurodant, iš ko kny
gelės perimtos; Ų .■ -

4) VISUS PLATINTO JUS PRAŠOME GALUTINAI ATSI
SKAITYTI SU ADMINISTRACIJA UŽ SURINKTAS PRENU
MERATAS IKI Š. M. BALANDŽIO MĖN. 5 D.

Spaudos Administracija.

LIETUVOS SKAUČIŲ VADOVIŲ SĄSKRYDIS KAUNE.
Š. m. kovo mėn. 3 ir 4 d. d. iš visos Lietuvos j Kauną 

buvo atvykusios tuntininkės, vietininkės ir skautininkės, viso
apie 120, pasitarti, mintimis pasidalinti, pasisakyti apie nu
veiktus darbus ir pasiektus laimėjimus, nustatyti ir pareikšti * 
savo nuomonę dėl ateities darbų.

Malonu pažymėti, kad skaučių veikimas Lietuvoje gra
žiai reiškiasi ir plinta, kad skautės ir vadovės nuo tiesioginio 
darbo atliekamu laiku sugeba lavintis įvairiose srityse, reng
damos kursus, k. t.,, pirmosios pagalbos, priešcheminės apsau
gos, ryšininkystės ir kt. Reikalui esant, skautės sugeba orga
nizuotai talkininkauti visuomeniniame darbe. Jos tinkamai at
liko savo pareigą Vilniaus beturčių šelpime. Skautės nepa
miršta taip pat ir savo apylinkėse pagalbos reikalingųjų ir juos, „ 
kiek gali, apdovanoja. ,

Savęs auklėjimo srityje daug dirbama; mergaitės pratina
mos vykdyti savo kasdieniniame gyvenime skaučių įstatus. 
Tikimasi, kad visos tos, kurios išeis skautiškojo auklėjimo mo
kyklą, bus geros lietuvės patriotės, pasiruošusios visokiems už
daviniams, visokiems gyvenimo bandymams.

Tuntininkių ir vietininkių darbo posėdžiui pasibaigus, 
kovo 3 d. p. p. įvyko iškilminga visų skautininkių sueiga. Po 
atidarymo kalbų buvo pagerbti neseniai mirę Skautų Sąjungos 
Tarybos vice-pirmininkas Dr. D. Zaunius ir Seserijos vyr. vadi- 
jos bendradarbė sktn. D. Navikienė.

Prie seserijos vėliavos ir degančio laužo, Lietuvos Skautų 
Sąjungos Šefo p. Respublikos Prezidento, vasario mėn. 16 d 
proga, naujai pakeltos į skautininkių laipsnius vadovės davė 
skautininkės pasižadėjimą dirbti skautijos labui, būti pavyzdžiu 
jaunesnėms sesėms ir būti geromis Tėvynės Lietuvos dukromis. 
Seserijos vadė vyr. sktn. K. Žilinskienė užrišo visoms raudonus, 
paskautinmkių laipsnį atžyminčius, kaklaraiščius. Po nuošir
džių sveikinimo kalbų ir džiugesio, kad vyresniųjų skaučių va
dovių skaičius "padidėjo nauju, daug žadančiu, energingų sesių 
būriu, vėliau įvyko pobūvis, kurio metu skautininkės padainavo, 
paskambino solo ir paskaitė savo kūrybos eilėraščių.

Kovo mėn. 4 d. iš pat ryto skautininkės klausėsi įdomių 
paskaitų, kurias skaitė vyresnės skaučių seserijos veikėjos skau- ' 
tinįnkės: S. Čiurlionienė, K. Žilinskiene, V. Arminaitė, E. Bark 
čiaūskaiįė, I. Jonaitienė, V. Barmienė..E. Gimbutienė. Paskai-' 
tose buvo nagrinėjami svarbūs, aktualūs ir auklėjimo klausi

as mai, k. t., „Kaip išlaikyti dvasios giedrą sunkiose aplinkybėse”, 
„Skautė šeimoje ir organizacijoje”, „Pavyzdys — auklėjamoji 

' priemonė", „Pareigos supratimas” ir kt. 7 <
Skautininkių sąskrydyje nutarta šiais metais kreipti ypa

tingas dėmesys į skaučių techninį išsilavinimą, į drausmingu
mo ir tvarkos ugdymą, į organizuotumą, skautiškumo lygio kė- 
limą? Ųcsfdvyklavimą, darbo talkų organizavimą ir t. t. Tautos 

•'himnų' užsibaigė, dvi dienas trukusis skautininkių sąskrydis. 
Visos, dalyvės išsiskirstė pakilusia nuotaika, nuoširdžiu pasiry
žimu dirbti, skleisti ir-Ugdyti kilniąsias skautybės idėjas Lietu
vos jaunimo tarpe.

x»ooocnooooooococooc'»ococcfc-xxxooocr«xxxx>ooooooooooooocxx>ooooooocM30oooooc»oooo

Visiems SKAUTŲ AIDO prenumeratoriams,.
. su šiuo Sk. A., numeriu siunčiamas kišeninis 1940 m.
KALENDORIUS B U D Ė K!
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Ir jaunas ir senas nekantriai laukia 
didesnių, įspūdingesnių švenčių, nes jos 
kasdieniame, pilkame mūsų gyvenime su
teikia šviesesnės, pakilesnės nuotaikos, o 
kartu ir nuoširdaus, tikro džiaugsmo.

Visas krikščioniškas pasaulis, iš visų 
savo švenčiamų švenčių, daugiausia lau 
kia Velykų. Kristaus iš numirusiųjį. 
prisikėlimas yra didžiausia šventė.

Kasmet, kada gamta pradeda bust 
iš letargiško žiemos miego ir reikštis ne 
paprastu grožiu, gaudžiant varpams, pa 
sikartoja, nors paprasta, bet nuostabi i 
kažkaip paslaptinga Velykų šventė. Bai 
siąją mirtį sutramdęs, prisikelia Betlie 
jaus tvartelyje, jaučių ir asilų prakarte 
lėje gimęs žmonijos Didysis Mokytoja 
ir net Tarnas ... Prisikelia, kad sav< 
pasiaukojimu atleistų už padarytas Jan 
nuoskaudas ir parodytų visam pasauliu 
naujo, gražaus, turiningo gyvenimo šviesą

Velykos — džiaugsmingos laidotuve. 
visų silpnadvasių, sustingėlių, apsileidę 
lių, o didis prisikėlimas naujų, drąsių je 
gų, naujo, drausmingo gyvenimo trokš 
tančių ir iki įniršimo nepakenčiančių su 
stingimo, kuris yra stipriu kliuviniu vi 
sai mūsų tautai į šviesesnę ateitį.

Kristaus iš numirusiųjų prisikėlimą 
įpareigoja mus būti drausmingais kūm 
ir dvasia. Būti atkakliais pasiryžėliai: 
kiekvieną akimirką stoti ryžtingon kovoi 
prieš blogą ir skiepyti savyje vien gerą.

Jei tebesi susivėlęs, apsileidęs, piktas 
ir nuolat nepatenkintas; nerūpestingas ir 
tinginys; jei nepajėgi išsinerti iš blogų 
įpročių kiauto, išeik Velykų rytą į 
džiaugsmu ir bundančia gamta tvyskan
čius laukus. Įsiklausyk į aidintį Velykų 
varpų gaudesį ir nuoširdžiai savęs pa
klausk: nejau tavęs netraukia tvarka ir

pcastnė
grožis, nejau tavęs jau nevilioja kūrybi
nė darbo jėga? ..

Susigėsi prieš energija tvyskantį pa
saulį. Ryžtingai pasižadėsi nuo šios die
nos būti darbščiu ir rūpestingu, lyg toji

ŠTAI, TIKĖJIMO, STIPRYBĖS IR 
MEILĖS ŠALTINIS.

skruzdė, nes tai pirmas kelias į pasise
kimą. Ar vargas negailestingai pečius 
spaus, ar gyvenimas bus sunkus ir kie
tas — nuolat šypsotis, nes tai pirma pa
kopa į laimės rūmus. Visas savo jėgas, 

pasiryžimus, pagaliau, patį save prižadė
si atiduoti tėvynei Lietuvai, nes to rei
kalauja tavo lietuviška garbė, to reika
lauja šimtai kritusių už Lietuvos nepri
klausomybę savanorių paliktas testamen
tas ...

Velykų šventės kupinos tos džiugios 
nuotaikos, jaukios šilimos, kuri suplazda 
kiekvieno širdyje, kai jis ko nors be galo 
brangaus ir seniai ilgėto sulaukia. O per 
Velykas mes kaip tik ir sulaukiame To, 
kurs mūsų suvargusiai žemei neša meilę, 
ramybę, palaimą ir pasiryžimą dirbti švie
sesnei ateičiai.

Kruopštaus darbo, tėvynės meilės 
idealizmu spindįs ir ant dorovės pagrin
do stovįs gyvenimas — šios kilnios šven
tės prasmė.

Aleliuja, Aleliuja! .. Augis Stankus.

V.e.(ly.lcų hutą
Velykų rytą keliasi Europa 
Kraujuos pasruvus, nerami. 
Mielai norėtumei apleist tą žemę 
Ir eit ieškot kitų namų ...
Bet tu, brolau, pabūki čia tarp mūsų, 
Štai saulė šypsos vis meiliau ...
Kanuolės dar nedunda tėvų žemėj 
Ir neskina karių eilių.
Velykų rytą varpo dūžiai aidi...
Ar jie prabils i tų širdis,
Kurie zenitinių grandis pakinkė, 
Kuriems taip tolima mirtis? .. 
Tikėkime, kad jie yra dar žmonės, 
(Vardus jų gentys įrašys).
Varpai aidės Velykų rytą skardžiai 
Ir šiltas kraujas nelašės.
Bet tu matai, brolau, ir aš matau, 
Kaip alpsta žmonės prie namų ...
Velykų rytą keliasi Europa 
Kraujuos pasruvus, nerami.

Vyr. sklt. L. V AI N IKON IS.
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— DU DRAUGAI —
— Ema yra gera mergaitė. Ji parda

vinėja adatas, tepalus, šukas, o jos sene
lė siuva. Ji buvo man gera ir viskuo su 
manim dalinosi. Ji prašė tetos Dinos man 
duoti kavos. Žiemą ji man atnešdavo šil
tų bulvių, j skarelę įsupusi. Ji man pa
pasakojo gražių pasakojimų... Ji man pa
sakė, kad yra Dievas, o aš to nežinojau, 
liet ji, tur būt, serga, nes ji neatėjo su 
manim į prekyvietę susitikti.

— Tai iš tikrųjų ta Ema yra gera 
mergaitė, — pasakė slaugė; «— ji tau 
daug gera padarė. Bet čia jos negaliu 
priimti, nes čia gyvena tik berniukai. 
Mergaitės kitur gyvena. Be to, mes ne
galime Emos atimti iš jos senelės; mūsų 
namai yra tik apleistiems vaikams, kurie 
neturi nei tėvų, nei giminių.

Po keletos dienų Jurgiukas visai su
tvirtėjo, galėjo palikti lovą ir drauge su 
kitais vaikais dirbti ir žaisti. Bet jis prie 
jų netiko. Jis buvo tylus ir gėdingas, o 
jie buvo linksmi ir laukiniški. Jis buvo 
linksmas, kai ateidavo vakaras ir gauda
vo atsigulti į savo lovelę ir žiūrėti į Vieš
paties paveikslą. Tada jis sudėdavo ran
kas ir vis ir vis melsdavo:

— Gerasis Dievuli, leisk čia ateiti 
Emai, kol dar manęs neišvežė, leisk man 
dar kartą ją pamatyti.

Vieną rytą vaikai buvo anksti priža
dinti, apvilkti naujais gražiais drabužė
liais ir po skanių pusryčių prasidėjo ke
lionė į žaliąjį kaimą. Visas traukinys bu
vo pilnas vaikų, ir buvo linksma ir sma
gu. Tik Jurgiukas ir dar keletas pablyš
kusių berniukų sėdėjo vagono kertėje ty
lūs ir nelinksmi. Ak, koks jis buvo liūd
nas, kad turi išvykti Emos nepamatęs! 
Kodėl Dievulis neišklausė jo maldą? O 
traukinys pajudėjo ir spruko vis greičiau 
ir greičiau tolyn iš triukšmingo miesto, 
ir Emos nebuvo. Visose stotyse laukė 
ūkininkai, kurie buvo pažadėję rūpintis 
benamiais vaikais, ir traukinys vis tuš
tėjo ir tuštėjo. Baimingai laukė Jurgiu
kas savo eilės, bet i is vis likdavo su tri
mis kitais savo tyliaisiais draugais.

Pagaliau, pavakare, traukinys susto
jo gražioje kalnuotoje stotyje. Tamsūs 
miškai ir lygūs, šviesūs laukai bėgo į to
lumas, o puikūs namai, nušviesti besilei
džiančios saulės, snaudė žydinčiuose so
duose. Jurgiukas ir jo draugai čia buvo 
išlaipinti, ir juos pasitiko malonus žmo
gus.

— Aš atgabenau tau keturis mažus 
paukščiukus, kurie gal žaliose giriose at
sigaus! — pasakė jų lydėtoja. — Šitie 
yra visų silpniausi, jie negali ilgai dirbti... 
Kas būtų panoręs jais save sunkinti!

— Duok juos man! — sušuko jau
nas, gerai apsirengęs vyriškis. — Aš im
siu šitą, — rodydamas į Jurgiuką kalbė
jo toliau, — o kitus paims kiti.

Jis paėmė Jurgiuką už rankos, nusi
vedė jį prie vežimo ir nuvažiavo su juo 
i žalią girią. Važiuojant jis Jurgiukui pa
sakojo apie arklius ir karves, kurių jis 
daug savo ūkyje turi, apie vaismedžius 
ir gėles, augančius soduose, apie savo du
krelę, Onytę, kuri dar lopšelyje guli.

Margarete Lenk.
(Pradžia Sk. A. 4 nr.).

Greit baigėsi giria, ir tarp plačių lau
kų ir pievų pasirodė gražus ūkis. Du gra
žūs šunys lodami jų šoko pasitikti ir ly
dėjo juos ligi pat namų. Vyriškis išlipo ir 
iškėlė Jurgiuką. Prasidarė namų durys, 
išėjo moteriškė su kūdikiu rankose, už jos 
ėjo liekna mergaitė su šviesiomis kase
lėmis.

Jurgiukas valandėlę stovėjo lyg ap
stulbęs. Paskui jis suvirpėjo, išskėtė ran
kas ir puolė šaukdamas:

— Ema, Ema, tu čia!
Iš džiaugsmo verkdami vaikai apsi

kabino vienas antrą. Ilgai truko, kol 
Ema pratarė žodį ir papasakojo, kaip ji 
čia atsidūrė. — Kai vieną vakarą prieš 
kelęta savaičių ji grįžo iš prekyvietės na
mo, kambaryje buvo taip tylu, kad net 
baugu pasidarė. O senelė nieko neatsakė 
į jos šiltą pasveikinimą. Ji uždegė lem
pą ir apsidairė. Geroji senoji moteris sė
dėjo kėdėje, sudėjusi rankas, užmerkusi 
akis, lyg miegodama. Bet ji nepabudo, 
nes buvo mirusi. Į Emos riksmą subėgo 
kaimynai; jie paėmė ją ir pasirūpino, 
kaip galėjo, senelės laidotuvėmis. Buvo 
puiki pavasario diena, kai senelę nešė į 
amžinojo poilsio vietą, bet Ema nieko 
nematė. Ji negirdėjo giedančių paukščių, 
tik verkė paslėpusi galvutę tarp rankų. 
Ji niekad nebuvo pagalvojusi apie mirtį, 
nes ji mylėjo gyvenimą. O prie senelės 
kapo ji krito ir graudžiai graudžiai 
verkė.

Sakalų mačias

Žengia gretos, kelias žvanga, 
Skamba miškas nuo dainų.
Plaukia skardžios džiaugsmo bangos 
Iš krūtinių, iš jaunų!

Kilsim, kilsim — platūs mostai 
Lig padangių žvaigždynų, 
Lig rytų aušrinės sosto!
Aug si m dvasioj milžinų!

Ei, jaunyste, jaunystėle,
Tyras džiaugsmas ir daina!
Prisikėlė! Prisikėlė!
Mums nauja, graži diena!

Priešais kelias vinguriuotas — 
Ei, pirmyn vis, sakalai!
Į jaunystės skaisčią puotą
Atviri visi keliai!

Ei. pirmyn, pirmyn, drąsuoliai, 
Mes jaunieji sakalai!
Vis. kaip liūtai, lėksim šuoliais — 
Žygiui niekad nevėlai!

P. Kundrotas.

Viena graži gedulo drabužiuose mote
riškė, puošusi vaiko kapą gėlėmis, priėjo 
prie jos ir jautriai paklausė, kodėl ver
kianti mergaitė. Ir ji sužinojo Emos 
skausmo priežastį.

Moteris valandėlę pagalvojo apie bai
sią mergaitės ateitį, paskui paėmė Emą 
ir ją pakėlė.

— Žiūrėk į mane, mano vaikuti, — 
ji pasakė; — aš tavęs gailiuosi ir, atrodo, 
kad Dievas mane čia siuntė tau padėti. 
Man reikia mergaitės mažai dukrelei, nes 
mano darbas neleidžia visą laiką ja rū
pintis. Jei tu nori būti stropi ir paklusni, 
tai aš tave paimsiu į savo ūkį, esantį toli 
nuo čia, gražioje apylinkėje, ir tu • pas 
mane jausiesi laiminga ir patenkinta. Tu 
greitai nuspręsk, nes dar šiandien vakare 
turiu išvažiuoti.

Emai teliko su ašaromis akyse padė
koti ir išvykti su gerąja moteriške iš šitų 
tvankiųjų gatvių į žaliąjį kaimą, kur au
ga medžiai ir žydi gėlės. Ir ji išvyko. Bet 
Jurgiuko ji nepamiršo; ji dažnai apie jį 
galvojo, ar jis vis dar vaikščiojęs su krep
šiu, ar sėdįs pas tetą Dina, ar miręs.

Jau daug mėnesių praėjo, ir buvo pjū
ties metas. Po karštos dienos Ema ii 
Jurgiukas ilsėjosi prie namo, ant suoliu
ko. Vaiką sunku buvo pažinti: jis atrodė 
sveikas ir guvus, tik jo tamsiai mėlynos 
akys dar buvo išlaikę senąją rimtį, pasi
likusią nuo praeities vargo. Jis buvo la
bai laimingas savo naujoje tėviškėje, bet 
aus dar tylus ir susimąstęs. Jis sunkiai 
suvokė, kad čia galėsiąs visą laiką gyven
ti, kad juo taip rūpinsis, taip švariai jį 
rengs ir taip gerai valgydins. Dažnai jis 
galvodavo, kad tai esąs tik sapnas, kad 
jis prabusiąs prekyvietės kertėje, apsi- 
skarmalavęs, su purvinu krepšiu, permes
tu per nugarą. Niekas jam nedavė sun
kaus darbo; jis teatlikdavo mažus kas
dieninius darbelius. Šiandien jis piovė- 
jams nunešė šalto vandens ir grįžęs rado 
Emą. Ir juodu, kaip paukščiukai, susi
glaudę susėdo. O jau ėjo naktis, tamsėjo 
giria, paskui išplaukė spinduliuojąs mė
nulis ir nušvietė malonią apylinkę.

Jurgiukas pakėlė galvą į dangų ir su
šnabždėjo:

— Ar tu atsimeni, kur mes mieste 
paskutinį kartą matėmės?

— Prekyvietėje, dėžėje, — atsakė 
Ema. — Bet čia daug gražiau, negu ten.

— O! daug daug gražiau. Bet ta nak
tis mano gyvenime buvo gražiausia. Tu 
ten man papasakojai apie dangų, ir aš 

' sapnavau į dangų lekiąs.
— Bet dabar tu sveikas ir laimingas 

žemėje? — paklausė mergaitė.
— Taip. Bet aš visados ilgesiuos dan

gaus...
Toli toli girdėjosi smagi piovėjų daina, 

kaip stirnaitė, bėganti per laukus ir aidu 
sudūžtanti į tamsią girios sieną.

Du vaikai sėdėjo tylūs ir laimingi, ir 
žiūrėjo į šviesų dangų.

Išvertė Viktoras Miliūnas.
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MORKAUS

K-A-R-V-E-L-l-A-l
XII šimtmetyje Venecija buvo tur

tinga ir galinga jūros, dožų valdoma, 
valstybė. Kasmet per karnavalą, kai 
žmonės linksmindavosi Venecijos globėjo 
Šv. Morkaus aikštėje, būdavo ruošiama 
didžiulė eisena prie vandens ir nešama 
dožui dovanų. Dovanos būdavo gražus 
šilkas, brangenybės, auksas, sidabras ir 
tolimos Indijos turtai. Bet ir kuklesni 
žmonės dovanodavo savo valdovui ką tu
rėdami: sūrių, alyvos, medaus ir daug 
kitų, paprastų skanumynų, kuriuos dožas 
taip pat maloniai priimdavo, kaip tur
tingųjų dovanas, nes ne išlaidos, bet nuo
širdumas yra tikra jų vertė.

Kartą tarp dožo dovanų buvo pa
stebėtas karklų krepšys su dviem pilkais 
karveliais.

— Iš kur tie paukšteliai? — paklausė 
Dondolo, tų laikų dožas.

— Jie vieno mano žmogaus atnešti,
— atsakė sargybos viršininkas. — Gal, 
malonėsite priimti jį. Karvelius siunčia 
jaunesnis jo brolis.

— Kodėl jis juos ne pats atnešė, bet 
atsiuntė brolį?

— Berniukas gyvena viename kalnų 
slėnyje, anapus Dolomitų, pone! Kelionė 
būtų buvusi per tolima jam. Todėl jis 
paprašė vyresniojo brolio Guizeppe, grįž
tančio po trijų dienų atostogų, — paaiš
kino viršininkas.

Dožas stebėjo karvelius. Paukščiai 
buvo labai jaukūs ir sužavėjo dožą.

— Atsiųskite Guizeppe pas mane, — 
įsakė jis ir, kareiviui atėjus, maloniai pra
bilo:

— Man sakė, kad šie paukšteliai jūsų 
brolio man dovanoti?

— Taip, pone. Jie buvo Pilypo me- 
giamiausioji pašto karvelių pora. Jam 
labai rūpėjo, ar priimsite dovaną iš pa
prasto, bet ištikimo ir mylinčio žmogaus.

— Kai kitą kartą vėl grįši namo 
atostogų, — tarė dožas, — pasakyk Pily
pui, kad jo dovana man labai patiko. 
Neužilgo apleisime šį puikų miestą ir iš
plauksime į Kretą. Šie karveliai keliaus 
su mumis ir pirmieji praneš tėvynei apie 
mūsų pergalę.

Guizeppe norėjo pranešti broliui apie 
karvelių garbingąją kelionę, bet, deja! 
Tais laikais nebuvo pašto, kokį turime 
šiandieną. Laiškus gabendavo pasiunti
niai, ir neturtingi žmonės ne dažnai te
galėdavo jais pasinaudoti.

Tuo tarpu Venecijos kariuomenė, Šv. 
Morkaus liūtų vėliavai plevėsuojant, iš
plaukė į mūšį Kandijoje, kurią senovėje 
vadino Kretos sala.

Aukštai kalnuose Guizeppo motina ir 
Pilypas susirūpinę laukė žinių.

— Kažin, kur dabar mano karveliai.
— sakydavo berniukas, žiūrėdamas į 
smailias kalnų viršūnes.

— Nors jie ir nebėra mano karveliai, 
aš jų pamiršti negaliu, — kartodavo jis.
— Kaip jie turi džiaugtis ir didžiuotis, 
turėdami tokį garsų poną ...

Slinko dienos ir savaitės. Ne tik Gui
zeppo šeima kalnuose, bet ir Dešimties

Velykų bobutė.

Taryba puikiuose dožų rūmuose budėjo, 
laukdami žinių iš kariuomenės, išplauku
sios Į lemiamąjį mūšį.

— Kodėl Dondolo neatsiunčia žinių?
— klausė savęs kiekvienas tarybos narys.
— Jau pats laikas atvykti pirmajam pa
siuntiniui, — ir visų tarybos narių min
tyse buvo kažkokia neišreiškiama baimė 
ir neišpildomas troškimas padėti savie
siems.

Vieną dieną, visai ūmai, Šv. Morkaus 
aikštėje kilo didelis triukšmas.

— Žinios, žinios, — rėkė žmonių bal
sai prieš dožų rūmus. Tarybos nariai, 
skubėdami, atėjo į aikštę, bet nepamatė

I AS B S L AUSI S U i I N C S I

* Kur rasti skautiškų specialybių 
smulkias programas ir kur gauti jų ženk
liukus? (Vidas).

— Specialybių programas galima rasti 
1930 m. Lietuvos Skautų Brolijos Statu
te (išparduotas) ir 1937 m. Skautų Aido 
3, 5, 7 ir 8 nr. nr., o ženklus — 1938 m. 
Skautų Aido 4 ir 18 nr. nr.

Specialybių ženklų skautiškų reikm. 
tiekimo skyrius neturi. Juos tenka pasi
siūti pačiam specialybės įgijėjui.

* Kaip turi būti tvarkoma dr-vės gy
venimo knyga? (Vidas).

\A A AA A A AAA AAAA A AA A A A
SKAUTIŠKŲ REIKMENIŲ 

TIEKIMO SKYRIUJE

gaunami mūsų Šefo portretai, didelio 
(69X99) formato, dail. J. Burbos darbo. 
(Žiūr. 1940 m. kalend. BUDĖK! 3 psl. 

labai sumažintą portretą).
Portreto kaina 7 Lt.

Visas skautiškas reikmenes pirkime tik 
TIEKIMO SKYRIUJE, 
/yyyyyyyyyyyyyyyyyyy 

nei atplaukusio laivelio, nei apdulkėjusių 
pasiuntinių, bet porą pašto karvelių, 
skraidančių ore. Prie jų kojų buvo pri
rišti taip ilgai laukti pranešimai.

Tarybos nariai perskaitė laiškelius, ir 
vyresnysis sušuko: — Džiaukitės, pilie 
čiai: mūsų kariuomenė nugalėjo priešą ir 
yra pakeliui į namus.

Kaip žmonės džiūgavo, kaip gėrėjosi 
stebuklingais paukšteliais, trumpu laiku 
perskridusiais daugybę mylių tarp Kretos 
ir Venecijos per audringąją jūrą.

Kada pagaliau Pilypas išgirdo links
mąją naujieną, jo širdis prisipildė dėkin
gumo.

— Tik pagalvokit, juk tai mano, ma
no karveliai tai padarė, — šaukė jis ži
bančiomis akimis. — Aš vienas, vargšas 
kalnų vaikas, galėjau taip pasitarnauti 
savo tėvynei!

Nei dožas Dondolo, nei jo pasėkėjai, 
nei Venecijos tauta nepamiršo karvelių 
žygio. Buvo paskelbtas įstatymas, kad 
karveliai mieste turi būti globojami ir 
mylimi.

Ir net šiandieną, nors jau daug šimt
mečių praslinko, Šv. Morkaus aikštėje, 
Venecijoje, pamatysite ištisus pulkus šių 
jaukių, gražių paukštelių.

Iš anglų kalbos vertė
I. Stasiulytė.

— Žiūr. 1939 m. Skautų Aido 2 nr. 
Įdėtą rašinį ,,Draugelės gyvenimo kny
ga - albumas”.

* Per kiek laiko nuo fotografijos pa
siuntimo į tuntą galima gauti skauto liu
dijimą? (A. M.).

— Jei tunto raštinė „nešlubuoja”, tai 
maždaug už savaitės.

* Ar yra skautų žieminė uniforma, ko
kia ji, ir ar galima skautams ją nešioti?

(Sk. M.).
— Žiūr. dabartinės skautų uniformos 

aprašymą, 1938 m. Sk. Aido 5—6 nr.

SPORTO KAMPELIS.

KOKĮ GREITĮ PASIEKIA BĖGIKAI. 
(Vidutiniškai).
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Atstumas Laikas rn/sek. km/vai.
100 m 11 sek. . 9,818 35,344
200 m 23 sek. 8,695 31,303
400 m 48 sek. 8,333 29,988

• '800 m 2:00 min. 6,666 23,997
1,500 m 4:00 min. 6,250 22,500
3,000 m 9:30 min. 5,263 19,006
5,000 m 16:00 min. 5,200 18,720

10,000 m 33:00 min. 5,050 18,180
42,000 m 2:45:00 vai. 4,242 15,571

5



ANGLIJOS
!

SKAUTŲ 
TĖVYNĖS 
TARNYBA

Anglijos skautai šiuo metu darbo tu
ri iki valios. Atliktais darbais jie gražiai 
išreiškia savo tėvynės meilę. Ir, pasiro
do, kad skautybė jaunimą — berniukus 
yra puikiai paruošusi pagalbos - tėvynės 
tarnybai.

Didelis skaičius sk. vyčių ir vadų į 
tėvynės gynėjų eiles įstojo savanoriais ar 
buvo pašaukti. Likusieji, drauge su skau
tais, suorganizavo plačią tėvynės tarny
bą, kuriai vadovauja Gilvelio kursų šefas 
J. Vilsonas.

O dabar keletą žodžių apie tai, kaip 
toji tėvynės tarnyba išsiplėtė.

Tėvynės tarnybos organizavimui pra
džią davė įvykusi 1938 m. rudenį Čekos
lovakijos krizė. Anglijos skautų vadovy
bė visiems tuntininkams pavedė tuojau 
susisiekti su vietos įstaigomis, pasiūlyti 
joms pagalbą ir organizuoti tuntų ribose 
tėvynės tarnybą. Šioji gi, be tolimesnių 
pasekmių, netrukus pasibaigė. Tačiau 
skautų vadovybė, atsiklaususi tuntininkų 
apie įvykdytą pasiruošimą tėvynės tarny
bai, surinko daug naudingų žinių. Šios 
žinios skautų vadovybei parodė, kokią pa
galbą skautai galės suteikti, ir kur dar 
reikalingas pasiruošimas.

B.-P. vietininkas lordas Somersas 1939 
metais pavasarį įvykusioje vadų konferen
cijoje pabrėžė sanitaro, dviratininko, gais
rininko, žvalgo, signalizuotojo, virėjo, 
raštvedžio ir sveikatos slaugytojo specia
lybių reikšmę ir pavedė užsiėmimų me
tu joms gerai pasiruošti. Tuo pačiu metu 
Anglijos skautų vadovybė savo patarna
vimus pasiūlė vyriausybei, kuri juos pri
ėmė, nes visą tėvynės tarnybą buvo nu
matyta suorganizuoti iš savanorių darbi
ninkų. O skautai per ištisus 1939 m. tęsė 
pasiruošimą tėvynės tarnybai.

Tėvynės tarnybos specialybę (National 
Service Badge) anglų skautų vadovybė 
įsteigė 1939 m. vasario 15 d. Šis ženklas 
skyrėsi nuo kitų specialybių tuo, kad jį 
galėjo įsigyti ne tik skautai, bet taip pat 
sk. vyčiai, senieji skautai ir vadai. Štai, 
minėtos specialybės turinys:

1. Mokėti perduoti žodžiu pranešimą, 
jį tiksliai užsirašyti, ir suteikti žodžiu bei 
raštu pranešimą apie paties matytą svar

bų įvykį. Mokėti vikriai naudotis telefo
no aparatu ir abonentų sąrašais.

2. Gerai pažinti savo rajono apylinkę, 
atkreipiant ypatingą dėmesį svarbesniems 
dalykams savoje tėvynės tarnyboje, pvz., 
pasyviosios oro apsaugos stotims, in
formacijų biurams, slėptuvėms, evakuo
jamų susirinkimų vietoms, sargybų bei 
stebėtojų punktams, elektros laidams, du
jų bei Vandens linijoms, susisiekimo bū
dams ir priemonėms.

3. Mokėti ir parodyti, kaip pritaikoma 
ir vartojama civiliųjų dujokaukė.

4. Žinoti panikos pavojų, nelaimei iš
tikus ir žinoti, kaip palaikyti drausmę ir 
gerą tvarką sujaudintų žmonių, o ypač 
vaikų tarpe.

5. Dalyvauti kurioje tėvynės tarnybos 
šakoje valstybėje ar skautų organizacijoje 
(pasyvioji oro apsauga, ugniagesyba, po
licijos pagalbinė tarnyba, pakrančių sar
gyba, sanitarinė tarnyba).

To paties reikalavo iš sk. vyčių ir va
dų, plius dar mokėjimą tėvynės tarnybą 
organizuoti (savoje dr-vėje arba tunte). 
Tėvynės tarnybos ženklas buvo nešioja
mas ne ant rankovės, o virš dešinės kiše-

Kiekvieną pa
reigą tėvynės 
tarnyboje skau
tai atlieka su 

šypsena.

nės. Į visus tėvynės tarnybos užsiėmi
mus skautai privalėjo vykti uniformose, 
išskyrus pavojaus atsitikimus. „Gilkraf- 
tas“ parašė instrukcijas, kaip šiai specia
lybei būtų galima pasiruošti skautišku 
būdu, vengiant berniukams nuobodžių 
paskaitų. Iki rugpiūčio mėn. pabaigos 
šią specialybę jau buvo įsigiję 18.000 
skautų. Lapkričio mėn. pabaigoje šios 
specialybės vietoje stojo civilio šaulio spe
cialybė (nešiojama prie rankovės) su ta 
pačia programa, tačiau tėvynės tarnybos 
ženklą suteikė už dalyvavimą aktingame 
ir atsakomingame tėvynės tarnybos dar
be.

Pakrančių sargybai daugiausiai ruošė
si jūros skautai ir skautai vyčiai, nors 
nebuvo išskirti taip pat ir „sausokai“. 
Pradžioje visose Anglijos vietovėse skau
tų vadai šiam darbui buvo paruošti spe
cialių kursų pagalba, kad po to jau lais
vai patys galėtų skautiškais metodais mo
kyti ir savuosius skautus. Kursuose pa

ruošti skautų vadai savų draugovių skaUr 
tus uoliai mokė, kaip apsaugoti krantus, 
kaip signalizuoti ir kaip elgtis pagalbos 
stotyse, kaip vartoti raketes, gelbėjimosi 
aparatus ir kt. Šiam darbui gerai pasi
ruošusi skautų grupė tuojau vyko į arti
miausią pakrančių apsaugos stotį ir ten 
jau praktiškai ruošėsi dieniniam ir nakti
niam budėjimui. Temzos jūros skautų 
komitetas šiam darbui paruošė 60 jūros 
skautų laivų (draugovių), perleisdamas 
juos Londono uosto valdybos žiniai. Skau
tams patikėtos pareigos: signalizacijos 
postai su greitosiomis pranešimų valtimis 
(kada nutrauktas susisiekimas telefonu), 
pagalbos valčių vadovavimas ir pirmosios 
pagalbos teikimas, transportas į ambulato
rinius laivus ir ligonines. Portsmuto 
tunto jūros skautai vyčiai yra apsiėmę 
atlikti specialią pareigą — jie suteikė sa
vanorių patarnavimą keturiems minų tra
leriams. Šiam sunkiajam darbui pasi
ruošti skautai įstengė laike 20 vakarinių 
sueigų, penkių dienų plaukiojimo jūra 
ir po atskiros savaitinės patikrinimo ke
lionės.

Po tokio pasirengimo, nėra ko stebė
tis, kad „Scouter“ laikraštyje galima skai
tyti, kad „kažkur, Kento j e“, sename for
te, už trijų jūdžių nuo žemės, dirba pen
kioliktoji jūros skautų pagalbos komanda, 
dalis didžiosios, 96 jūros skautų sekci
jos, dirbančios tėvynės tarnyboje. Šis 
fortas stovi visų pirmųjų fortų prišakyje, 
ir jo bokšte dieną ir naktį budi jūros 
skautas, stebėdamas laivus,. kurie slysta 
pro šalį. Jei kuriam laivui atsiranda koks 
reikalas, tuojau nedidelė, greita valtis šau- 
nasi pagalbon, paima ligonius ir pristato 
į ambulatorinį laivą. Kiekvienoje upės 
gelbėjimo stotyje budi skautai signali
zuotojai, kurie ten gyvena dieną ir naktį. 
Patruliuojančiose valtyse randasi kiti jū^ 
ros skautai, kurie, signalizacijos pagalba, 
palaiko ryšius su atskiromis stotimis ir 
ambulatoriniais laivais.

Po forte atliktos mėnesinės tarnybos, 
skautas gauna vienos savaitės atostogas. 
Anglų admiralitetas ieško skautų signali
zacijos tarnybai. Daugelyje vietų signa
lizacijos skautai moko kitus.

Kelios „sausokų“ skautų dr-vės dir
ba karališkųjų oro jėgų stotyse, kur la
vinasi pagalbiniam darbui aerodrome ir 
pagalbos teikimui avarijų metu.

Ir kai Anglija įsitraukė į karą, jos 
skautai jau buvo paruošti tėvynės tar
nybai. Be jau suminėtų įvairių pareigų 
tėvynės tarnyboje, skautai, vaikų eva
kuacijos metu, budėjo geležinkelių sto
tyse, vedė atskiras grupes į apsistojimo 
vietas, padėjo paskirstyti ir paruošti valgį, 
ruošė vaikams užsiėmimus. Skautai ry
šininkai veikia valstybinėse įstaigose, ban
kuose, ligoninėse, dalyvauja policijos tar
nyboje. Kiti vėl vakarais padeda aptem
dyti langus, auto šviesas, reguliuoja su
sisiekimą. Skautai taip pat yra išnešioję 
milžinišką skaičių vyriausybės atsišauki
mų. Jie rinko knygas ir žurnalus, kuriuos 
pasiuntė į frontą. Skautams patikėtas 
taip pat ir seno popierio rinkimo vajus. 
Jaunesniųjų skautų vadės dirbo sanita
riniuose punktuose ir ėjo evakuotų vaikų 
auklių pareigas. Tai vis buvo ne atsitik
tiniai, bet gerai organizuoti darbai, prie
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kurių atlikimo dalyvavo dešimtys, šimtai, 
o didesniuose miestuose ir tūkstančiai 
skautų. Veik visuose miestuose veikia 
skautų tėvynės tarnybos biurai, kuriuose 
dieną ir naktį budi skautų vadas ir 1—2 
skautų skiltys. Šių skilčių skautus, rei
kalui esant, kiekvienu momentu gali iš
kviesti ^atskiri asmenys ir Įstaigos. O kad 
budintieji skautai nenuobodžiautų, jie 
mokomi įvairių skautiškų darbų.

Skautų atliktais darbais visi yra pa
tenkinti ir jais žavisi. Štai keli atskirų 
asmenų pareiškimai. Maisto kontrolės 
įstaigos viršininkas sako: „Šis 12-kos me
tų skautas ryšininkas ir auksu neatmai- 
ncmas“. Kitas aukštas jūros karininkas 
sako, kad „skautų darbas yra labai svar
bus ir jų bendradarbiavimas be galo ge
ras“. O vienas gaisrininkų viršininkas 
praneša: „Be skautų aš to jokiu būdu ne

Tėvynės tarny
bai reikia iš 
anksto gerai pa

siruošti.

būčiau atlikęs“. Vieno miesto policija 
yra net atsisakiusi priimti kitus pagelbi- 
ninkus, kaip tik vienus skautus. Tėvy
nės tarnybą skautai atlieka su šypsena 
lūpose, kuri dažnai nuramina ir pabėgė
lių susijaudinimą. Žinoma, netrūksta ir 
jumoro, ir kartais tėvynės tarnybos di
rektorius gauna iš vadų ir sekančio tu
rinio raportų: „Mano tunto skautai nuo
širdžiai ir ilgai padirbėjo, bekimšdami 

čiužinius, virdami kakao ir kasdami iš
vietes, kad tuo būdu galėtų tinkamai su
tikti visą traukinį pabėgėlių. Galų gale 
traukinys neatvažiavo. Skautai tada iš
kratė čiužinius, išgėrė kakao ir užkasė 
išvietes!“.

Čia tenka pastebėti, kad nors Angli
jos skautų dabartinė sudėtis yra pasikei
tusi, daugelis draugininkų turėjo apleisti 
dr-ves ir savo pareigas perleisti skiltinin- 
kams, tačiau skilčių sistema ir šiuo sun
kiuoju momentu skautybę padarė vienin
teliu jaunimo sąjūdžiu, kuris Anglijoje 
dar gali sparčiai veikti. Evakuacijos vie
tovėse skautai susiranda vienas kitą, o, 
jei kitų skautų ir neatsiranda, tai eva
kuotų berniukų tarpe jie susiieško kan
didatų, steigia skiltis ir net dr-ves. Skau
tų skaičius dėl šios priežasties labai auga. 
Auklėtojai šiuo skautų savarankiškumu 

labai patenkinti, nes tai esąs svarbus 
valstybinio masto pagalbos darbas, kuris 
teikia galimybę be mokyklos palikusius 
vaikus atitraukti nuo tinginiavimo ir slan- 
kinėjimo. D. Vilsonas rašo: „Štai ir vėl 
yra lygiai taip pat, kaip 1908 metais — 
berniukai suranda berniukus ir pradeda 
patys skautauti. Skautybė susilaukė at
gimimo“.

V. Z.

V.L5 &udj2LUL
Ar ant knygos sėdžiu aš mokykloj,
Ar aš kamuolį paleidžiu miklų,
Ar aš katedrą girdžiu, 
Vis budžiu!

Ar žvelgiu į paupio purieną,
Ar geriu kvapumą žalio šieno, 
Tarp leliją, diemedžią, 
Vis budžiu!

Ar liepsnoja, kaip žarijos, braškės,
Ar kraitelę pilną prisiraškęs 
Trako žemuogių saldžią, 
Vis budžiu!

Ar nuvožiu galvą baravyko,
Ar kai miela širdžiai man paliko 
Tarp šviesiąją umėdžią, 
Vis budžiu!

Ar valiuoju dalgę, ar prie plūgo,
Ar aš dirbu skauto darbą džiugų, 
Ar idėją aš skleidžiu, 
Vis budžiu!

Ar lekiu, kaip vėjas, ant pašliūžą,
Ar ornamentuoju aš pačiūžom 
Nemuno ledu slidžiu, 
Vis budžiu!

Ar širdis į aukštą tolį moja,
Kur regiu aš amžiną rytoją,
Kai skrajoju ant žvaigždžią, 
Vis budžiu!

M. GRIGONIS.

« ŽAIDIMAI »
PERPLĖŠTAS POPIERIUS.

Kiekvienas skilties skautas gauna po 
nuplėšto popieriaus gabalėlį, kurių antrą
sias puses turi skiltininkas. Skautai turi 
atrasti atitinkančias savam popierėliui da
lis. Pirmas suradęs, laimi.

RAIDĖS.

Skiltininkas pasako kokią nors raidę, 
pvz., A. Skautai turi per 5 minutes at
nešti jam, kaip galima daugiau, daiktų, 
kurių pavadinimai prasideda A raide.

SVIEDINYS IR LAZDA.

Skautai stovi ratu. Vienas iš jų, su 
skautiška lazda, stovi rato viduryje. Skau
tai stengiasi jam suduoti, mesdami į jį 
sviedinį (geriausia futbolo didumo). Iš
rinktasis skautas ginasi, suduodamas laz
da per sviedinį. Sviedinio paliestas pasi
keičia vietomis su sviedinį metusiu.

PRIEŠPRIEŠOS.

Skiltis išrikiuota prieš skiltininką. Jis 
duoda įsakymus, kurie turi būti atvirkš
čiai suprasti. Pavyzdžiui: „pakelkit kai
rę ranką!” — reikia pakelti dešinę koją; 
arba:, „du žingsniai pirmyn!” — reikia 
paeiti du žingsnius atgal.

Tie, kurie apsirinka tris kartus, iš
eina iš eilės.

Surinko B. V-tė.

Drausminga ir tvarkinga skautų skiltis 
savo lazdas visuomet laiko tam tikruose 

padėkluose.

SKILTININKE,
tavo ištikimiausias draugas ir patarėjas

SKILTININKO VADOVĖLIS.
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Vyr. skit.
Augis Stankus. |Zr>FiČl SKAUTAI NEGERIA 

rXx>LJLZ.L- |R NERŪKO
Ar jums kada nors atėjo mintis, kodėl 

skautai negeria svaiginamųjų gėrimų ir 
nerūko tabako?

Beveik kiekviename žingsnyje galima 
sutikti žmogų, kuris ir geria ir rūko. Ta
čiau kiekvienas skautas, tikras — pilna 
žodžio prasme skautas, nei geria, nei rū
ko. Kodėl?

Jūs to nežinote? Būkit kantrūs, aš pa
pasakosiu —

I —
Girtavimas, t y., svaiginamųjų gėrimų 

— alaus, vyno, degtinės ir pan. vartoji
mas, yra vienas blogiausių palinkimų, vie
na didžiausių ir net biauriausių ydų.

Pažvelkime į mūsų kaimus ir vienkie
mius, kiek ten sukrypusių pasišiaušiusiais 
kiaurais stogais iki paskutinio nusivariu
sių ūkių?! Žvilgterėkime miestan — kiek 
daug iki elgetavimo nusigyvenusių ir 
juodą vargą vargstančių šeimų! .. Kodėl 
taip? Patyrinėjus paaiškėja, kad vis tai 
daugumoje girtavimo pasekmė. Liaudyje 
net linksmas anekdotas yra apie tūlą gir
tuoklį, kuris pragėrė visą savo turtą ir 
už skolas išvaržytas matuoja smuklės du
ris ir negali atsistebėti, kaip jo ūkis su 
žeme, trobesiais ir gyvuliais pro tokią 
siaurą angą galėjo tilpti...

Nerasime nei vieno sąžiningo gydyto
jo, nors ir vartojančio svaigalus, kuris pa
sakytų, kad alkoholis nekenkia sveikatai. 
Mokslininkas Linger-Loeker darė bandy
mus su širdies raumenimis, įleisdamas Į 
juos 0,5% stiprumo alkoholio skiedinio — 
širdis tuojau pradėjo neramiai ir nenor
maliai veikti, o Įleidus dar 0,9% jos vei
kimas sustojo, buvo paraližuotas. SSSR 
žymus daktaras Gavaljev, tyrinėdamas 
vieno valsčiaus kolhozų (valdiškų ūkių) 

Vilniaus vaizdai. Priešakyje Gedimino pilies liekanos, toliau Trijų Kryžių kalnas 
su trimis kryžiais (dešinėj viršuje). Nuotrauka daryta iš Gedimino pilies bokšto.

žemės ūkio darbininkus, rado 453 džiovi
ninkus, iš kurių 412 buvo gerią svaig. 
gėrimus. Mūsų garsusis Vydūnas savo 
knygoje „Sveikata — Jaunumas — Gro
žė“, pasiremdamas pasaulinių medicinos 
žinovų ilgų metų moksliniais tyrinėjimais, 
taip sako: „Svaiginamieji gėrimai ardo 
žmogaus sveikatą. Daugumas alkoholį 
vartojančių žmonių suserga ne tik vidaus, 
bet ir proto ligomis. Nuo nuolatinio alko
holio vartojimo sunyksta svarbiausieji 
mūsų organai, suardomi nervai, susilpnėja 
atmintis. Visi alkoholikai serga pilvelio 
ar žarnų sutrikimu, širdies išsiplėtimu, 
kraujo indų sienelių sukalkėjimu, kepenų 
pairimu ir t. t.“.

Alkoholis ne tik geriančiojo organizmą 
sunaikina, bet jo vaikams, o kartais net 
vaikų vaikams palieka neišdildomus pėd
sakus. Medicinos mokslas senai įrodė, 
kad girtuoklių tėvų vaikai gimsta žymiai 
silpnesni, paliegę, linkę į džiovą, dažniau
siai silpnapročiai. Prof. Keer aprašo šei
mą, kurioje kol tėvas ir motina svaigina
mų gėrimų negėrė — pirmieji du vaikai 
jiems gimė gražūs, sveiki, gabūs ir vikrūs; 
tėvas pradėjo gerti — susilaukė dviejų 
vaikų, iš kurių vienas buvo silpnaprotis, 
o kitas visiškas paliegėlis; vėliau ir mo
tina pradėjo gerti — dabar gimė dar trys 
vaikai, visi buvo nenormalūs ir amžini 
idijotai.

Paliegėliai ir įvairios rūšies ligonys 
yra sunki našta visuomenei ir valstybei, 
nes jie reikalingi globos ir aprūpinimo. 
Patys nieko nedirbdami, jie naudojasi ki
tų sukurtomis vertybėmis, duodami tik 
nuostolį. Tokių žmonių mums nereikia.

Žymus pedagogas Fbrsteris vienoje 
jaunimui skirtoje savo knygoje, kalbėda

mas apie aukščiausį žmoniškumo laipsnį 
dorą, primygtinai pabrėžia: „Negerk 
svaiginamųjų gėrimų — greit doroje nu
pulsi!“ Ar tai neteisybė? Juk girtas vis
ką sau leidžia, nes alkoholis nusilpnina jo 
valią, atbukina dorinius jausmus, aptemdo 
protą ir paverčia... jei taip galima išsi
reikšti, gyvuliu.

Žvilgterėjus kriminalinių nusikaltimų 
statistikon, pasirodo, kad 63% visų nusi
kaltimų, kaip: užmušimų, muštynių, va
gysčių, plėšimų ir kit. padaroma neblai
viame stovyje. Matome, alkoholis ne tik 
žalingiausia yda, bet ir vispusiškas įsta
tymų laužymo ir negerbimo įkvėpėjas.

Svaiginamieji gėrimai, suardydami 
sveikatą, sumažina fizines jėgas, atima pa
siryžimą ir užgniaužia darbo jausmą. Kas 
iš mūsų nenori būti sveikas ir pajėgus? 
Vienoje spaustuvėje dirbo 400 darbinin
kų, padalijus juos į dvi lygaus pajėgumo 
grupes, vienos grupės kiekvienam darbi
ninkui kasdien buvo duodama Va litro 
40% stiprumo degtinės; po mėnesio var
tė jusiu alkoholį darbingumas sumažėjo 
net 38%. „Mano fabrikuose darbingumas 
pakilo 54%, kai atleidau svaiginamuosius 
gėrimus vartojančius darbininkus“ — tvir
tino automobilių karalius milijonierius 
garsusis Fordas.

Svaiginamieji gėrimai, silpnindami at
skiro žmogaus kūno ir dvasios jėgas, silp
nina ir visos tautos pajėgumą. Tik pri
siminkime senovės galingąją Romos impe
riją, kuri buvo užkariavusi beveik visą 
jai žinomą pasaulį. Tais laikais romėnų 
vardas buvo garbinte garbinamas. Roma 
sukūrė aukštą kultūrą, padėjo iki šiol ne
pajudinamus pamatus teisės ir kitiems 
mokslams, bet ji žuvo tik dėl... išsiplėtu
si© gyventojų tarpe girtuokliavimo. Ro
mos nieks nenugalėjo, kol ji buvo blaivi, 
visur sekėsi, o kai išlepusi jos diduomenė 
pradėjo alkoholiu svaigintis, vėliau ja pa
sekė liaudis — garsioji ir galinga Roma 
pati save pražudė. Europiečiai, nepajėg
dami pavergti Afrikos, Amerikos, Austra
lijos laukinių tautų, nuvežė ten ugnies 
vandens — svaiginamų gėrimų bosus. Vis
kas puikiausiai pasisekė. Šiandieną lau
kinių sodybose riogso tik namų griuvėsiai 
ir degtinės butelių liekanos. Buteliai liko, 
bet žmonės, iš jų gėrę, išnyko...

II — v
Tabako vartojimas — rūkymas, kram

tymas ir uostymas, priskaitoma prie 
kenksmingų ir dideliu vargu nusikratomų, 
blogųjų žmogaus įpročių. Kodėl? Svar
biausia vien tik dėl to, nes tabake yra 
stiprių, vispusiškai neigiamai veikiančių į 
mūsų sveikatą, tam tikrų, vadinamais ni
kotinu, nuodų.

Grynas nikotinas bespalvis, kiek pa
našus į aliejų, skystimas. Darant bandy
mus, cheminiu būdu iš dviejų normalaus 
dydžio papirosų tabako gautas nikotino 
kiekis, užlašintas karveliui ant snąpo, be
matant jį nunuodijo. Penkių papirosų 
nikotino užtenka nunuodyti jūrų kiaulai
tei; penkiolikos — vilkų veislės suaugu-
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♦ Kelios pastabos dėl mūsų teatro ♦
Mūsų gyvenime skautiško teatro reikš

mė yra labai didelė. Juk kiekviename 
minėjime, kiekvienoj iškilmingesnėj drau
govės sueigoje neapsieiname be atitinka
mos skautiškos scenos programos. Ne be 
reikalo daugumoj vietų skautiški vakarai, 
o ypač laužai, yra visuomenės labai šiltai 
sutinkami ir aukštai vertinami; į juos 
gausiau atsilankoma, nei j kitų organiza
cijų ruošiamus vakarus. Skautai visuo
menės širdyse įsigyję daug simpatijos.

Bet geresnei skautiškojo teatro plėto
jimosi raidai kliudo stoka skautiškų sce
nos veikalų. Tenka atvirai prisipažinti, 
kad be „Būties Sonatos“, mes neturim 
daugiau nė vieno rimtesnio skautiško vei- 

siam sveikam šuniui. Matome — nikoti
nas kenksmingi ir labai stiprūs nuodai.

Kaip nikotinas veikia į žmogaus orga
nizmą?

Nikotino kenksmingumą organizmui 
rodo jau tas, kad nepratusiam rūkyti, su
rūkius tik vieną papirosą, tuojau darosi 
bloga, ima svaigti galva, atsiranda savo
tiškas nuovargis, kartais pradeda krėsti 
drebulys ir išpila šaltas prakaitas. Visi 
seni rūkoriai, o ypač tie, kurie po kelio
lika metų rūkė, turi žymiai susilpnėjusi 
skoių, menką apetitą, ne visai normalų 
virškinimą. Yra atsitikimų, kad nuo rū
kymo žmogus ima neskirti spalvų — nu- 
silpnėja matymas.

Žymus medicinos prof. Vilgov savo 
studijoje apie tabako žalą sveikatai sako, 
kad rūkymas ne vien žalingai atsiliepia į 
sveikatą, bet sudaro labai patogias sąly
gas įvairioms baisioms ligoms, pa v., vė
žiui. Tai patvirtinti jis nurodo, kad SSSR 
prieš 1930 m. moterys žymiai mažiau rū
kiusios ir tada buvo retas atsitikimas, kad 
moteris sirgtų liežuvio, lūpų, gerklės vė
žiu. Dabar, kada rūkymas tarp moterų 
žymiai įsigalėjo, šis reiškinys jau gana 
dažnas. «

Mieste X pažinau, pasakoja tas pats 
prof. Vilgov, sveiką, gal kiek diktą, ma
lonios išvaizdos ponią, kuri, anot jos, kad 
„truputį nuimti taukus“, pradėjusi rū
kyti ir į parą surūkydavusi po 50 št. pa
pirosų. Tiesa, po kiek laiko ji savo tikslą 
pasiekė — pasidarė lieknesnė, bet... kar
tu nustojo sveikos išvaizdos, o dar vėliau 
virto tiesiog skeletu. Po dviejų ir pusės 
metų, nors ir aš pats dėjau visas pastan
gas, ji mirė nuo greitosios džiovos, kurią 
gavo, 99%-čiais esu įsitikinęs, nuo besai
kiško rūkymo.

Nieko geresnio negalima pasakyti ir 
apie tabako kramtymą — nešvarus, visai 
nehigieniškas, gadinąs skoni ir duodąs ne
malonų iš burnos kvapą, atimąs apetitą ir 
erzinąs seilinęs liaukas, tabake vartoji
mas. Tabako kramtymui daug išeikvoja- 
ma maisto virškinimui reikalingų seilių. 
Pervargusios liaukos neišgali greit to trū
kumo pašalinti — suparaližuojama virš
kinimas, o nuo to labai lengvai gaunamas 
chroninis vidurių sutrikimas. Ar gali būti 
sveika, kada tenka organizmui dirbti su
painiotas darbas?..

Dar yra vyrų, nors šis tabako vartoj i- 

kalo. Nereikia manyti, kad skautai scenos 
veikalų pozicijoj stovi taip žemai. Ne. 
Panašių veikalų yra ir daugiau, tik, deja... 
jie nenaudingai guli draugovių archyvuo
se, kai tuo tarpu galima būtų išleisti at
skirą skautiškų scenos veikalų rinkinį ar 
bent juos spausdinti mūsų organe Skautų 
Aide. Tuo žygiu mes praturtinsime savo 
scenes veikalų repertuarą ir suteiksime 
didelio palengvinimo skautiškų vakarų 
rengėjams. Iš savo pusės Skautų Aidas 
turėtų skelbti scenos veikalų rašymo kon
kursus, kas labiau suintensyvintų skau
tiško teatro augimą ir pašalintų jo mer
dėjimą.

Be skautiškų vakarų ir laužų, kurie 

mo būdas mūsų krašte daugiausia buvo 
paplitęs prieš Didįjį Karą, kurie mėgsta 
smulkiai sutrintą tabaką uostyti — traukti 
į nosį. Tai, galima drąsiai tvirtinti, pasku
tinis užsiėmimas. Šiuo būdu — uostymu 
— vartojant tabaką, užteršiamos nosies 
skylutės ir sutrinka normalus kvėpavimas. 
Sutrukdžius kvėpavimą pro nosį, reikia 
kvėpuoti pro burną, o nuo to miegant 
knarkiama, blaškomas!. Nesant ramaus 
poilsio, žmogus pradeda menkėti, pasida
ro labai jautrus ir nervuotas, sumažėja 
darbingumas.

Apskaičiuota, kad vidutinis miesto rū
korius į metus rūkymui (tabakui, papiro
sams, cigaretėms, degtukams) išleidžia 
apie 350—400 litų. Taigi, nuo 20 iki vi
dutinio žmonių gyvenamojo amžiaus — 
75 metų, jis prarūko net iki 20.000 litų! 
O jei šeimoje yra 2 — 3 rūką žmonės, 
kiek tada išleidžiama pinigų? Tiesiog 
baisu ir pagalvoti, kelios dešimtys tūks
tančių litų dūmais prapučiama... Dėl 
blogo įpročio — tabako vartojimo, žmogus 
ne tik ardo savo sveikatą — pamažu pats 
save žudo, bet ir bereikalingai eikvoja 
uždirbtus pinigus, iš kurių galėtų turėti 
visokeriopos naudos. Ypatingai i tai rei
kia atkreipti dėmesį šiais sunkiais Ekono
minio suvaržymo laikais, kada kiekvienas 
centas itin brangus ir taupytinas.

Kokia prasme žiūrėsime į alkoholio ir 
nikotino daromą žalą — ar sveikatos, ar 
ekonomišku, ar kitais kuriais atžvilgiais, 
vis gausime tą pačią išvadą, kad visi 
svaiginamieji gėrimai ir tabakas yra skau- 
džiausioji rykštė, kuria žmonija pati save 
negailestingai ir skaudžiai plaka.

Skautų Įkūrėjas ir viso pasaulio skautų 
šefas Robert Baden-Powell, norėdamas 
savo sukurtoj jaunimo auklėjimo sistemoj 
— skautizme išauginti tik sveikus, darbš
čius, energingus, pilnus entuziastiško pa
siryžimo žmones, visiems skautams per 
įstatus griežtai pabrėžė „Skautas negeria 
ir nerūko!“ Šiandien kiekvienas geras 
skautas tai šventai pildo. Juk drąsiai ga
lima tvirtinti, jei nebūtų alkoholio ir ni
kotino — mažiau būtų skurdo, nematy
tume tiek išblyškusių veidų, neatsitiktų 
tiek Įvairių įvairiausių nelaimių.

Dabar, manau, kiekvienam iš jūsų 
aišku, kodėl skautai negeria ir nerūko.

Budėk!

ruošiami visuomenei, dar propaguojami 
skilčių pasirodymai draugovės sueigose. 
Kai kuriose draugovėse tokie pasirodymai 
yra skiltims privalomi ir todėl pareikalau
ja iš skiltininkų pareikšti nemaža savo 
iniciatyvos bei sumanumo. Gyvai atjaus- 
damas skiltininkų rūpestį, patieksiu čia 
keletą nurodymų, kurie bus nors ir esmi
niai, bet paviršutiniški, nedetalizuoti. Bet, 
manau, jauniems skautams bus naudingi.

Dauguma skiltininkų, kaip teko pa
stebėti, yra iš anksto paskyrę kurį skautą, 
tinkamiausią šios srities žinovą, rūpintis 
skilties pasirodymų repertuaru. Tikriau 
sakant, tam vargšui skautukui suverčia
ma visa sunki ir atsakominga skilties re- 
prezentavimo draugovės sueigoje našta, 
gi likusieji skautai šiuo reikalu nėra nė 
trupučio įpareigojami. Toks darbo padali
nimas yra neproduktingas, nes šiame dar
be dauguma yra pasyvūs, ir tik vienas 
aktyvus. Norint pasiekti, kad visa skil
tis bendradarbiautų, reikia įpareigoti kiek
vieną skilties skautą aktyviai dalyvauti 
kūryboje. Pati paprasčiausia sceninės 
kūrybos forma yra liaudies pasakų, pa
davimų, dainelių, anekdotų įscenizavimas. 
Apie įscenizavimus prieš kiek laiko Skau
tų Aide buvo plačiai rašyta, todėl ties šiuo 
klausimu ilgiau nesustosime. Tiek tik 
galima pastebėti, kad tinkamos įscenizavi- 
mams medžiagos yra ir Skautų Aide no
velėse. Toliau seka eilėraščių deklamavi
mas ir kupletų dainavimas pagal kurią ži
nomesnę melodiją. Čia yra plati dirva 
pasireikšti jaunam kūrėjui, tik reikia 
griežtai saugotis, kad kupletai jokiu būdu 
neprivalo turėti tendencijos ką nors už
gauti. Geriausiai, jei kupletai apsako apie 
skilties išgyvenimus ar stovyklinio gyve
nimo komiškesnes situacijas. Kupletai 
paprastai dainuojami pritariant chorui ir 
orkestrui.

Dažnai pasitaiko pas jaunus „kūrėjus“ 
trumpi, dialogine forma parašyti vaidini
mėliai. Du veikėjai, paprastai ilgai nesi
matę, pradeda kalbėtis. Tas jų pokalbis 
yra ištisa eilė klausimų ir atsakymų, ko
kių randame sieninio kalendoriaus pasi
skaitymuose. Tie klausimai yra sutvar
kyti pagal tam tikrą tvarką, prisilaikant 
nuoseklumo. Tokie vaidinimėliai sukelia 
daug juoko, bet jie tinka tik savo tarpe. 
Platesnei visuomenei, dėl jų meniškumo 
stokos, vaidinti netinka. Paprastai tie 
veikėjai pasivadina garsesniųjų komikų 
vardais, pav., Dikas ir Dofas, Patas ir Pa- 
tašonas ir kt.

Taip pat galima parašyti bei suvaidinti 
tokių scenos vaizdelių, kurie yrą tampriai 
susiję su skautų patyrimo programa. Pvz., 
viena skiltis gerai moka pirmąją pagalbą 
ir ją nori pademonstruoti. Tuomet ta 
skiltis atvaizduoja kokį nelaimingą atsiti
kimą, kurio metu skilties skautai suteikia 
nukentėjusiam skubią ir pavyzdingą pir
mąją pagalbą.

Skiltys, kurios turi neblogų daininin
kų, gali organizuoti duetus, kvartetus, 
sekstetus, kurie taip pat turi teigiamų sa
vybių.

Tad į darbą, jaunieji kūrėjai, siekite 
savo tikslo ir tuo atneškite naudos ne tik 
sau. bet ir mūsų brangiai skautijai.

Sklt. Jurgis Motiejūnas.
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SESERIJOS VADIJOJE BROLIJOS VADIJOJE
• Sveikinimai. Seserijos vyr. vadija Kalėdų ir N. Metų pro

ga gavo iš užsienio sveikinimų: iš Švedijos — du, iš Danijos — 
du, Liuksemburgo — 1, Vengrijos — 1 ir iš Suomijos — 1.

Seserijos vyr. vadiją, mąstymo dienos proga, sveikino 
Belgijos ir Vengrijos skautės.

• Sektinas pavyzdys. Telšių tunto Šatrijos Raganos dr-vės 
Skruzdžių skilt. skautės: 1. E. Diminskienė, 2. A. Micevičienė, 
3. R. Urbonavičiūtė, 4. B. Butyrienė, 5. R. Milašauskienė, 6. 
I. Čyžienė, 7. E. Stragaitė, 8. A. Toločkaitė, 9. T. Serapiniene 
ir 10. jaun. skautė D. Kaupaitė prašo vyr. vadiją paskirstyti 
neturtingoms Vilniaus skautėms 1940 m. Skautų Aido dešimts 
prenumeratų, kurias aukščiau minėtos skautės joms paaukavo.

• Aukos vilniečiams. Seserijos vyr. vadija papildomai gavo 
iš Radviliškio skaučių vietininkijos vilniečiams 251 knygą, 35 
žurnalus ir 122 sąsiuvinius.

■ III. 4 Vilniaus sk. tunto iškilmingoje sueigoje dalyvavo 
brolijos vadas vyr. sktn. pik. J. Šarauskas, Kauno Šančių sk. 
tunto sueigoje — skautų skyr. vedėjas sktn. Volungė ir Alytaus 
sk. tunto sueigoje — vadeiva vyr. sktn. Kviklys.

Vyr. vadijos nariai numato aplankyti ir kitus tuntus bei 
vietininkijas.

■ III. 9 Vilniuje buvo baigti vietos skautų vadams - skilti- 
ninkams suruošti pirmieji kursai, kuriuos išklausė 39 Vilniaus 
sk. tunto vadai - skiltininkai. Kursus pravedė ir programą 
atliko vyr. sktn. Palčiauskas, sktn. Kizlaitis ir sktn. Zauka.

■ Šiomis dienomis brolijos vadijoje gautas dar vienas Kalėdų 
ir N. Metų sveikinimas iš Ispanijos skautų vadovybės. Kaip ma
tyti, kariaujančių šalių karinė cenzūra ne tik patikrina laiškų 
turinį, bet leidžia jiems ir „pailsėti” kelionėje.

AKADEMINĖ JAUNUOMENĖ
VILNIAUS U-TO STUD. SKAUČIŲ - SKAUTŲ DRAUGOVĖ.

Naujas akademinis skautų 
vienetas. Atgaivinus Vilniaus 
universitetą su teisių ir huma
nitarinių mokslų fakultetais, da
lis sesių stud, skaučių ir vytie- 
čių persikėlė irgi Vilniun. Vil
niškės sesės stud, skautės ir vy- 
tiečiai susibūrė į naują akade
minį vienetą — draugovę. 
Kiekviena pradžia yra sunki, to
dėl ir čia nutarta dirbti ben
drom jėgom — viename vie
nete.

Patvirtinti įstatai. 11.15 Vil
niaus universiteto senato posė
dyje buvo priimti naujai kuria
mos stud, skaučių-skautų drau
govės įstatai. Netrukus ši drau
govė būsianti įregistruota ir L. 
S. S-goje.

Išrinktos valdybos. Pagal 
naujai patvirtintus Vilniaus u-to 
stud, skaučių-skautų draugovės 
įstatus, joje veikia du — skau
čių ir skautų — būreliai. Bū
reliams vadovauja jų narių iš
rinktos valdybos. 1940 m. pa
vasario semestrui sesių stud, 
skaučių būrelio valdybą sudaro: 
J. Liesytė — pirmininkė, Br. 
Jasiukevičiūtė — kandidačių va
dė, K. Jurskienė — sekretorė, E. 
Maksimavičiūtė — iždininkė ir 
V. Abaravičiūtė — arbitrą ele- 
gantiarum. Stud, skautų būrelio 
valdybą sudaro: J. Repečka — 
vadas, SL Janavičius — junjorų 
tėvūnas ir G. Juškėnas — iždi
ninkas ir laikinai einąs sekreto
riaus pareigas. Visai draugovei 
vadovaus bendra — draugovės 
vadija, kurion įeina po atitinka
mą skaičių būrelių valdybų na
rių.

Švęsim įkurtuves. Apie Šv. 
Jurgį numatoma surengti drau
govės įkūrimo šventę. Šventėn 
dalyvauti kviesimės iš Kauno 
seses stud, skautes ir brolius vy- 
tiečius.

Gavome būklą. Vilniaus u-to 
vadovybė studentų organizaci
joms vienuose namuose paskirs
tė patalpas būklams. Draugovė 
gavo 2 kambarius, kuriuose įsi
rengs savo būklą. Jame švęsi
me įkurtuves.

Slidėmis iš Vilniaus į Alytų. 
Senj. St. Janavičius neseniai pa
darė įdomią kelionę slidėmis iš 
Vilniaus į Alytų. Keliavo vienui 
vienas, tačiau savo kelione likęs 
labai patenkintas. Tą nemažą 
atstumą jisai praėjo per 3 die
nas. Pažymėtina, kad tai yra jau 
antra jo kelionė šią žiemą. Pir
mą kartą jis keliavo Merkio 
aukštupiu per Kalėdų atostogas. 
O dabar jis nerimsta ir laukia 
pavasario — keliaus baidare 
Vilniaus žemės upėmis.

Pamėgom slides. Persikėlę 
Vilniun sesės stud, skautės ir 
vytiečiai labai pamėgo slidžių 
sportą. Daugelis jau turi įsigiję 
savo slides, o kiti — nuomojasi 
sporto apygardoje. Šventadie
niais daromos iškylos į Vilniaus 
apylinkės kalnus. Be to, vytie- 
čių tarpe pradeda pasireikšti 
neblogų lenktyniautojų slidė
mis. Štai, pavyzdžiui, junj. Jur
gis Petraškevičius jau ne kartą 
dalyvavo ilgų distancijų perbė
gimuose ir pasiekė gerų rezul- 

. tatų. G. J.

Iškyla slidėmis. III.10 korp! 
Vytis su stud, skaučių draugove 
suruošė Kauno apylinkėse išky

VILNIAUS SKAUTŲ TUNTAS.
— Skiltininkų kursai. Vilniu

je, Vytauto Didžiojo gimnazijoje, 
buvo surengti skiltininkų kur
sai, kurie pasibaigė 111.9. Kur
sus vedė skautininkas Zauka ir 
teoretinių žinių suteikė sktn. 
Kizlaitis ir v. sktn. Palčiauskas. 
Už kursų vedimą sktn. Zaukai 
padėkojo tuntininkas Mačionis. 
Patys kursai praėjo gera nuo
taika ir skautai jais patenkinti.

— Skautų veikla. Vilniaus
KAUNO SAULĖS SKAUČIŲ TUNTAS.

VIII skaučių Gražinos dr-vės 
sueiga įvyko IU.4. Sueigą prave
dė vyr. sk. adjutante E. Banytė. 
Į sueigą atsilankė dr-vės globė
ja mokytoja psktn. J. Rainienė. 
Globėja Šv. Kazimiero šventės

KAUNO APSKRITIES
Jūrės Geležinio Vilko dr-vė.

11.16 įvyko iškilminga draugo
vės sueiga, kurioje 12 kandida
tų davė skauto įžodį. Į vyresniš
kumo laipsnius pakelti sk. vyt. 
sklt. J. Jasiukaitis į vyr. skilti-

KAUNO TVIRTOVĖS
— I skautų vyčių dr-vė. Šv. 

Kazimiero šventės dieną vyčiai 
susirinko paminėti savo Patro
ną. Apie Šv. Kazimierą kalbėjo 
svečias kunigas. Nauju dr-vės 
vadu buvo išrinktas vyr. sklt. J. 
Vabolis.

— III.10 dr-vė kukliai pa
minėjo 11 metų sukaktį, kurių 
metu vyr. skit. VI. Tamulis nau
jam vadui perdavė vėliavą. Vyr. 
sklt. Just. Mažrimui paskaičius 

lą slidėmis. Iškylai vadovavo 
senj. Vasiliauskas, jį pavadavo 
senj. Petrauskas. Senj. Viktoras.

skautų Vytauto Didžiojo dr-vė 
gimnazijos salėje buvo suren
gusi Užgavėnių vakarą. Vakaro 
programą išpildė patys skautai, 
be to, 3 Geležinio Vilko Dragū
nų pulko orkestras davė gražų 
koncertą.

Už koncertą ir šokių muziką 
dragūnus skautai pavaišino ar
batėle.

Į vakarą atsilankė daug Vil
niaus lietuvių. V.

proga pasakė gražią kalbą, nu
šviesdama Šv. Kazimiero gyve
nimą ir patardama visom skau
tėm pasitikėti vieninteliu Lietu
vos šventuoju, Šv. Kazimieru.

E. B.
SKAUTŲ TUNTAS.
ninko, A. Draugelis į skiltininko 
ir V. Ryčkauskas, V. Venckevi- 
čius ir J. Madzajus į paskilti- 
ninkio. Dr-vei vadovauja pskt. 
A. Vitkūnas. Jūrietis.

SKAUTŲ TUNTAS.
metinę dr-vės veikimo apžvalgą, 
dar kalbėjo senieji dr-vės vei
kėjai: sktn. M. Martinaitis, stud, 
korp! Vytis vadas J. Klimavi
čius, sktn. Kizlaitis ir psktn. 
Mačiulis. 3 skautai davė įžodį.

— Iš būrelių veiklos. D-ro 
Basanavičiaus sk. vyčių ryšinin
kų būrelis, kuriam vadovauja 
sklt. Pr. Žolpis, sudarytas iš vy
čių, kurie pasiryžę specializuo
tis ryšininkystėje. Tuo tikslu
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per ,dr-vę prašyta surengti di
desnius kursus (visam tuntui). 
Be to, būrelio nariai pasiryžę vi
si įsigyti dviračius. Sudarytas ir 
fondas, kurio pajamos numaty
tos iš vakarų pelno; jam pagrin
dą sudaro 1.11 vakaro pelnas.

— D-ro V. Kudirkos sk. vy
čių sanitarų būrelis. Jam sėk-

KAUNO ŽALGIRIO
Įdomi tunto sueiga. III.4 V 

gimn. salėje įvyko tunto suei
ga, kuri praėjo jaukia nuotaika.
III.4 tuntui yra istorinė, nes 1939 
m. tą dieną įsikūrė tuntas. Nors 
tuntas yra labai jaunas, bet at
skiri vienetai — dr-vės — jau

ALYTAUS SKAUTŲ TUNTAS.
— Iškilminga sueiga. Šv. Ka

zimiero šventės proga įvyko iš
kilminga tunto sueiga. Iš Kau
no į sueigą buvo atvykęs vyr. 
skautų vadijos atstovas vyr. 
sktn. V. Kviklys, kuris išsirikia
vusiems skautams pasakė tai 
dienai pritaikytą kalbą. Po to, 
apie 20 skautų ir 10 skaučių da
vė įžodį.

— Persitvarkė skautų tunto 
vadi ja. Prieš Kalėdas 4 skautų 
tunto vadijos nariai išvyko iš 
tunto. Per Šv. Kazimierą tun- 
tininkas patvirtino naujus dr- 
kus. Dabar tunto vadiją sudaro: 
tuntininkas —■ psktn. A. Orvy
das, jo padėjėjas — sktn. Z. Va-

BIRŽŲ RAJONAS.
— Pasvalio vietovė. III.4 Šv. 

Kazimiero šventės proga, jaun. 
skautai, jaun. skautės, skautės, 
skautai ir skautai vyčiai daly
vavo iškilmingoje sueigoje. Daug 
skaučių ir skautų davė įžodį. Į 
sueigą gausiai atsilankė skautų 
rėmėjų, tėvų ir moksleivių. 
Skautams labai nuoširdų žodį 
tarė gimn. dir. p. VI. Klusis. 
Vyr. sklt. J. Šimkevičius pade
klamavo K. Inčiūros „Šv. Kazi
miero kareivius“, adj. E. Vili- 
mavičiūtė gražiai solo padaina
vo, o toliau pasirodė jaun. skau
tės ir jaun. skautai.

— Didelis muzikos, dainos ir 
literatūros vakaras. Skautės, 
skautai ir skautai vyčiai III.9 su
rengė tradicinį muzikos ir lite
ratūros vakarą. Jame maloniai 
sutiko dalyvauti stud, skautų 
korp! Vytis. Vakare pirmiausia 
pasirodė vietinės pajėgos. Sklt. 
Ap. Grigalionytė paskaitė skau

KĖDAINIŲ SKAUTŲ IR SKAUČIŲ TUNTAI.
III.10 gimnazijos salėj įvyko 

tuntų iškilminga sueiga. Po ofi- 
cialinės dalies psktn. Juškevičie
nė skaitė paskaitą apie jaunimą 
ir skautybės idėjas. Skautai pa-

MARIJ AMPULĖS
III.4, Šv. Kazimiero šventės 

proga, įvyko tunto sueiga. Su
giedojome Tautos himną ir iš
klausėme įsakymų. Vėliau kele- 

mingai vadovauja sklt. K. Ši
leikis. Dabar būrelis, kartu su 
prekybos m-los moksleivėmis 
šaulėmis, uoliai lanko sanitari
nius kursus.

— Vyr. sklt. P. Pilkleriui pa
sitraukus, laikinai Algirdo bū
relio vado pareigas pavesta eiti 
sklt. K. Šileikiui. Vac. Va.
SKAUTŲ TUNTAS.
ilgametės. Neseniai įsikūrė tun
te dar du nauji vienetai: Jonušo 
Radvilos dr-vė ir atskira H. 
Montės klaipėdiečių skautų skil
tis. Keli naujų vienetų skautai 
sueigos metu davė įžodį. L.

ranka, tunto adj. —; vyr. valt. 
A. Rėklaitis, vyčių būr. vadas
— sklt. A. Valavičius, Mindau
go laivo vadas — valt. J. Migli
nas, Juozapavičiaus laivo vadas
— valt. A. Židanavičius, Prezi
dento Smetonos dr. draug. — 
sklt. J. Šibaila, Geležinio Vilko 
dr. drg. — sklt. P. Pangonis, Vy
tauto Didžiojo dr. drg. — psklt. 
I. Navickas, Margio dr. drg.
— psklt. J. Rakauskas.

— Numatoma suruošti dide
lis vakaras. Po Velykų tuntas 
numato surengti didelį vakarą, 
kurio programą atliks patys 
skautai. Šarūnas.

tiškos nuotaikos eilėraščių. Adj. 
sklt. E. Vilimavičiūtė gražiai pa
dainavo St. Moniuškos ir Al. 
Kačanausko komp. dainų. Adj. 
vyr. sklt. J. Šimkevičius paskai
tė savos kūrybos eilėraščių. To
liau sekė brolių vytiečių pasiro
dymai. Korporacijos styg. kvar
tetas (Kairys, Yčas, Petruškevi
čius ir Norvydas) gražiai pa- 
griežė. Scenoje pasirodė psktn. 
V. Bražėnas ir padainavo A. Ka
čanausko „Mano gimtinę“, Cur
tis „Sugrįžk į Sorento“ ir ariją 
iš op. „Rigoleto“. Sktn. St. Vo
lungė skaitė savąją kūrybą. Gra
žiai pasirodė su savo feljetonu 
psktn. V. Bražėnas. Meniškai 
savo smuikavimu nuteikė klau
sytojus sktn. St. Kairys. Scenoj 
pasirodė psktn. V. Bražėnas ir 
skaitė „Technišką improvizaci
ją“. Pagaliau vakarą užbaigė 
Kairys su Yču, pasmuikuodami 
porą duetų. Kęstutietis.

deklamavo, skautės suvaidino 
keletą skautiškų ir jumoristinių 
vaizdelių. Skautai pageidauja 
jūros skautų dr-vės. Kėdainiuo
se sąlygos labai patogios.

SKAUTŲ TUNTAS.
tas brolių davė įžodį. Kalbėjo 
sktn. L. Klemas. Po įžodžio įdo
mų pašnekesį skaitė tuntininkas 
J. Čiuta. Žintautas.

PANEVĖŽIO SKAUČIŲ TUNTAS.
III.10 buvo iškilminga tunto 

sueiga. 25 skautės davė įžodį. 
Sueigoje buvo įteikta dovana — 
kuprinė Mirgos dr-vei, laimėju
siai uniformų įsigijimo konkur
są. Taip pat paskelbtas rezulta
tas ir mokslo pažangumo kon

PRIENŲ SKAUTŲ VIETININKIJA.
— Kursai. 1939.XII.13 — 1940. 

11.28 vyko skautiško lavinimosi 
kursai. Kursus baigė ir gavo pa
žymėjimus: J. Krikščiūnas, R. 
Geištaras, St. Venclavičius, L. 
Chmieliauskaitė, F. Dumčius, Z. 
Dengleris, R. Chmieliauskaitė, 
G. Koblencaitė, A. Levinaitė ir 
V. Mockaitė.

TELŠIŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Tunto aliarmas ir kliūčių 

lenktynės.
11.12 apie 19 vai. buvo pra

nešta visoms dr-vėms susirinkti 
prie gimnazijos, be to, kiekvie
nam skautui buvo įsakyta pa
siimti po vieną malką. Pirmo
sios atvyko ir išsirikiavo II kar. 
Juozapavičiaus ir Dariaus-Girė
no dr-vės. Buvo pranešta, kad 
reiks nuo gimnazijos estafetės 
tvarka nunešti pranešimus į vi
durį ežero. Kiekviena dr-vė 
pasirinko savo slaptažodį ir 
skautai greitai buvo išskaidyti 
estafetei. Estafetė buvo gana 
sunki, nes vietomis buvo labai 
daug sniego, be to, daug tvorų 
ir t. t.

I pranešimą atnešė Dariaus- 
Girėno dr-vė, II — II kar. Juo
zapavičiaus dr-vė, III — I Algi
manto dr-vė ir t. t. Čia vėl bu
vo įsakyta tamsoje surišti po 
tris mazgus ir nunešti apie 200 
metrų iki registracijos punkto. 
Čia I vietą laimėjo I Algimanto 
dr-vė, II — Dariaus-Girėno dr- 
vė, III — II kar. Juozapavičiaus 
dr-vė ir t. t. >Vėl -buvo įsakyta 
kiekvienai dr-vei iš atsineštų 
malku sukurti laužus. Laužai

TRAKŲ SKAUTŲ TUNTAS.
Kaišiadorys. Šv. Kazimiero 

minėjimą atidarė Trakų pilies 
dr-vės draug. J. Stempožeckas 
savo žodžiu. Ta proga L. Taut- 
rimas pakeltas į paskijtininkius. 
Referatus skaitė A. Čekanaus
kas, M. Zaikauskas ir A. Lisaus
kas. Deklamavo A. Ratkevičius 
ir V. Urbanavičius. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu.

Žygintas.
ŠIAULIŲ SKAUTŲ TUNTAS.

D. L. K. Gedimino sk. v. būrelis.
— II.4. sk. vyčių Gedimino 

būrelis minėjo savo 2 metų gy
vavimo sukaktį. Būrelyje yra 17 
skautų vyčių. Būrelio steigi
mo iniciatoriai sk. vyč. P. Rač
kauskas ir B. Tydmanas.

Sk. v. A. Gapanavičius.
11.25. VII Dr. J. Basanavi

čiaus dr-vę apleido ilgametis

kurso, kurį jau antrą kartą lai
mėjo Mildos dr-vė. Po oficialio
sios dalies buvo pasirodymai. Po 
sueigos visos skirstėsi į namus 
su giedria šypsena, su džiaugs
mu krūtinėje. Tuja.

— Pakėlimai. Nepriklausomy
bės šventės proga Gedimino Pi
lies dr-vėje pakelti į aukštes
nius vyresniškumo laipsnius: į 
paskiltininkio — Pr. Stakūtis, A. 
Bukučinskas ir V. Jančiauskas; 
į skiltininko — J. Noreika; į v. 
skiltininko — A. Kašuba.

Akiki.

kurti buvo sunku, nes labai 
daug sniego, be to, juos kurti 
reikėjo ant ledo. Sumaniausiai ir 
greičiausiai sukūrė I Algimanto 
dr-vė, paskui Dariaus-Girėno 
dr-vė ir kit. Vėl nuskardeno 
švilpuko garsas ir buvo įsakyta 
visus lauželius sujungti į vieną 
laužą. Aplink laužą visi nuo 
šalčio rausvais veidais sudaina
vo keletą dainelių. Prie laužo 
buvo paskelbti varžybų rezulta
tai ir įteiktos dovanos.

I-oji dovana mūsų Šefo raštų 
I tomas teko amatų mokyklos 
Dariaus-Girėno dr-vei, surin
kusiai 44 taškus; II dovana 
Skiltininko vadovėlis teko gim
nazijos II kar. Juozapavičiaus 
dr-vei, surinkusiai 38 tašk.; III 
dovana Skautybė berniukams 
teko gimnazijos I Algimanto dr- 
vei, surinkusiai 32 tašk.; IV do
vana Kelias į laimę teko gimna
zijos D.L.K. Vytenio jūrų skau
tų laivui. Laužui baigiant degti, 
sudainavus tautinės stovyklos 
maršą, visi išsiskirstė.

Varžybas pravedė tunto ad
jutantas sklt. Z. Tarvainis.

Masčio Jūratė.

Vaškai.
Kar. Juozapavičiaus dr-vė 

dirba pagal priežodį: Tyliau va
žiuosi — toliau nuvažiuosi“. Ir 
todėl per Šv. Velykas rengia va
karą. Vaid. „Kautynių diena“. 
Tam darbui padeda mūsų drau
gininkas F. Tumasas ir adju
tantas J. Norvaišas.

Balandis.

dr-vės dr-kas, St. Karpavičius. 
Buvo sušaukta dr-vės sueiga.

Buvęs dr-vės globėjas p. mo
kyt. Petraitis iš šių pareigų pa
sitraukė, nes naujasis dr-kas VI. 
Pauža ir dr-ko ir globėjo parei
gas pasiėmė ant savo pečių. Ad
jutantu liko tas pats Lansbergis 
(HI st. kl.).

Bangpūtis.
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Skyrių tvarko. — paskautininkė R. Skipitytė

• VELYKŲ ZUIKIS •
Dalia pabunda, pažvelgia į laikrodį ant 

staliuko ir vėl užsimerkia. Dar tik pusė 
šešių ir jau taip šviesu! Visas pusvalandis 
laiko. Kaip kambaryje vėsu: iškišta ran
ka tuojau sušąla. Užtat reikia dar gerokai 
sušilti... sušilti. Įsisukti... Ak, kaip gerai.

* * *
Dalia sėdi klasėje. Įeina istorijos mo

kytoja. Argi šiandien istorija? Dieve ma
no, juk pamoka neparuošta... Kas buvo 
užduota? Kur knyga? Portfelis pilnas kaž
kokių knygų — kieno jos? Štai, „Krom
velis“, „Pas 40 tautų“, dar kažkokia. Kas 
jas įdėjo? Mokytoja jau žiūri į Dalią, kuri 
po suolu krausto savo portfelį. Dar iš
šauks, o pamoka neišmokta.

Dalia išsitiesia ir stengiasi ramiai su
tikti mokytojos žvilgsnį.

— Kodėl be uniformos, Kriaunyte?
Dalia atsistoja ir pažiūri į save.
— Be uniformos? — numykia ji ir pa

sibaisėjusi mato, kad apsivilkusi marga 
suknute, kurią namie nešioja.

— Aš labai atsiprašau, ponia mokyto
ja, — sako Dalia. — Nežinau, kaip čia 
atsitiko.

— Kaip nežinai? — nustemba moky
toja. — Kas yra, kad negalėjai ateiti uni
formuota? Ar auklėtoja leido?

— Ne, nežinau...
— Sėsk, nesitrukdysime. Pakalbėsime 

po pamokos.
— Jei neišmoksite netaisyklingų veiks

mažodžių, negalėsite pereiti į kitą klasę, 
— sako ponia mokytoja. — Nežinodamos 
veiksmažodžių, nė menkiausio uždavinio 
neišspręsite. O rytoj bus rašomasis dar
bas. Tat turite atsidėjusios dirbti.

Dalia klausosi mokytojos žodžių, bet 
nesupranta jų. Kam reikalingi netaisyk
lingieji veiksmažodžiai mokantis istorijos, 
ir kokie ten uždaviniai? Reikia paklausti 
Vladzės, gal ji žino.

— Kriaunyte, aš įrašysiu tave į žur
nalą, jei dar kartą trukdysi.

Dalią išmuša prakaitas. Kad tik ta pa
moka greičiau baigtųsi! Šiurpulys perbė
ga mergaitės nugara. Jei taip eis toliau, 
kažin kuo dar baigsis!

Ką mokytoja dabar daro? Ji išima di
delį šokoladinį kiaušinį ir sako:

— Nu, ar nepamiršote atnešti margu

čių vilnietėms? Man pavesta būti Vely
kų zuikiu ir juos surinkti.

Dalia, kaip ir visos kitos mokinės, pa
silenkia ant portfelio, tik kitos turi mar
gučių, o ji ne.

— Še, tau, — šnabžda Vladzė prie pat 
ausies, — turiu du, imk.

Dalia ima kiaušinį ir nori jį apžiūrėti, 
bet jis išslysta jai iš rankų, rieda per suo
lą, krinta ant grindų ir sudūžta. Sudūžta, 
kaip žalias kiaušinis, bet iš jo išbėga viš
čiukas, toks mažas, geltonas. Ne, tai ne 
viščiukas! Tai zuikis ilgom ausim. Jis šo
ka, šokinėja, verčiasi kūliais... Dalia pašo
ka, surinka, vejasi zuikio, pagauna jį už 
ausų ir — suklupusi pabunda.

Ji atmerkia akis, dairosi, žiūri, nesu
pranta. Rankose laiko tvirtai suspaudusi 
antklodės kampą. Kažkas sujuda prie du
rų, . šmurkšteli — ar tai ne zuikio uode
gytė? <

Lauke šviesi diena, saulėta.
Laikrodis ant staliuko rodo aštuntą. 

Šalia jo stiklinė vazelė su verbomis.
Valio! Juk nereikia eiti į mokyklą: tu

rime Velykų atostogas!
OCOCK ZX>C><»XX300C000CKXXXXXXXXX200<XD0O000C00OOOCX>. crx> ooOCOOOCCOOCX>OCOCOOCOCOO(XXXiOCCCJCCCCCXXX>XCQ'yOCOCCCCQCCCCCCCCCCOCCOCOCOOC<XCCOCOOOOOOOCOCXXXXXXCXXXXCxyjCX3COi^CX)CX)

(Sesuo atlieka saoo pareigą
(Pradžia Sk. A. 4 nr.).

Tada atėjo draugės laiškas, ir Albinai 
reikėjo apsispręsti.

— Kodėl tu tyli? — rašė sesuo Ma
rytė. — Juk tu žinai, kad tavęs laukiame. 
Daktaras Urbonas nekartą manęs klausė, 
ar turiu žinių iš tavęs... Ir reikalai su mū
sų naująja ligonine sparčiai eina pirmyn. 
Viską įrengus tuojau pradėsime dirbti.

— Aš tavęs taip pasiilgau! Niekuo taip 
nebesidžiaugiu, negalėdama su tavimi pa
sidalinti įspūdžiais. Bent parašyk, kad ži
nočiau, kada tavęs laukti.

— Kada tavęs laukti, — pakartojo Al
bina. — Kada tavęs laukti. Taip, reikia 
ryžtis, važiuoti arba palikti. Važiuoti ir 
dirbti mėgiamąjį darbą, arba palikti ir 
leisti dieną iš dienos vienodai, tyliai, be
sirūpinant tėvu. Ji išvažiuos ir siuntinės- 
pinigų, bet pinigų tėvui į rankas geriau 
neduoti. Paimti su savimi? Visai neįma
noma. Palikti Dievo valiai? Bet jis vis 
dėlto jos tėvas, ir motina jį mylėjo. Moti
na... — Pašaukite Albiną, ji viskuo pasi
rūpins, — buvo jos paskutinieji žodžiai.

Gyvenimas ilgas. Negalės tuojau stoti 
į ligoninę dirbti, stos vėliau. Diplomas yra. 
Daktaras Urbonas... Gaila, kad negalės su 
juo dirbti. Kažin, kas su juo dirbs?

Čia kaime taip pat yra kas dirbti. Ver

sis, kaip motina kad versdavosi, sius, pa
dės kaimynams. Ir vaikai jau prie jos pri
pratę. Jiems reikia globas, švaros. Gaila 
juos palikti, žinant, kad galėjai jiems pa
dėti.

Kas daryti, kaip ryžtis? Atsisakyti vi
sa ko — neužtenka jėgų. Išvažiuoti — 
nuolatinė kankinanti mintis apie tėvą. Ar 
ji pati ar kas kitas galės ją gerbti, suži
nojęs, kad ji tėvą paliko vieną? Jei jis 
negertų, bet dabar... O gal pasitaisys? Pas
kutines dienas jau negėrė.

Albina blaškėsi, kovojo su savimi, kaip 
dar niekad nebuvo kovojusi. Vaizdai, jos 
minčių sukurti, slinko vienas po kito prieš 
jos vidujines akis. Tai ji save matė bal
tai apsirengusią ligoninėje, tai dirbančią 
savo tėvų trobelėje. Draugų veidai ryš
kėjo ir blėso, užleisdami vietą motinos, 
tėvo ir kaimiečių veidams.

Pagaliau, atsiklaupusi savo kamaroje, 
ji pasistiprino malda ir paprašė jai padėti 
ryžtis ir nurodyti jai tikrąjį kelią.

* * *
Sesuo Albina paliko kaime. Praslinko 

gražieji vasara ir atėjo niūrusis ruduo. 
Taip pat niūru buvo ir mergaitės širdyje.

Pripratęs eiti savo keliais, Karklis ne
ilgai varžėsi dukters. Nesirūpindamas par

nešti jai ners ir nedidelio uždarbio dalį, 
jis vėl ėmė gerti. Tvarka ii- švara namuo
se jam pasirodė įkyrios, nereikalingos, ir 
jis ėmė žiūrėti į Albiną, kaip į savo prie
šą, norintį tuo pabrėžti jo netvarkingumą. 
Net tylus jos žvilgsnis jį erzindavo.

— Ko taip spoksai į mane? — niurz
gėdavo jis. — Ar nematei žmogaus.

Tada ašaros užspausdavo mergaitei 
gerklę ir būdavo neapsakomai sunku, be
viltiška.

— Ar verta? — klausdavo ji savęs. — 
Ar verta tokia aukšta kaina mokėti už 
visa tai?

Bet atbėgdavo vaikai po mokyklos, ir 
Albina atgydavo. Ji padėdavo jiems ruošti 
pamokas, aptvarkydavo ir prausdavo juos 
ir mokydavo tokių švaros ir tvarkos tai
syklių, kuriuos galėdavo pritaikyti kaime.

Labiausiai prisirišo prie jos mažoji 
Magdutė. — Aš irgi būsiu sesute, — saky
davo ji, nes Albina, vaikams atėjus, už- 
sivilkdavo savo baltais drabužiais, — to
kia. kaip tu, sesute Albina. Tu mane pa
mokysi, o paskui važiuosiu į miestą.

Albina nusišypsodavo, o kartais ir sun
kiai atsidusdavo.

5jC

Vieną sekmadienį Albina grįžo iš baž
nyčios. Oras buvo saulėtas, gražus, kaip 
kad rudenį pasitaiko. Albina ėjo viena ir 
svajojo apie ateitį. Ji pakalbėjo su kuni-
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VILNIETEI
Juk Tu daugiau jau neliūdėsi 
Ir ašaros neplaus melsvų akių, 
Likimas nauja kelią tiesia, 
Juk Tu tiki,’ ir aš tikiu ...

Žinau, kad Tu jau daug kentėjai, 
Riedėjo ašaros ne kartą
Ir daug skundų išgirdo vėjai,
Kai klūpojai viena prie Aušros Vartų.

Tie Tavo skundai išklausyti liko, 
Tik laimė trykšta iš melsvų akių, 
Tarytum, džiaugsmo pina kas vainiką, 
Juk Tu tvirtai tiki, ir aš tikiu.

Palauk, kai vasara šydus išties
Ir savo burtais Tave užliūliuos — 
Nubėgsim mes abi prie tekančios Neries 
Ir skambančiuos nuskrisim Paneriuos.

Juk Tu daugiau jau neliūdėsi
Ir ašaros neplaus melsvų akių, :•:<
Likimas naują kelią tiesia, įįy
Juk Tu tiki, ir aš tikiu. >:•:

Skiltininkė V. Naruševičiūtė.

Mūsų margučiai.

gu, — tiesą pasakius, kunigas pats ją pa
sišaukė, — ir abu priėjo išvados, kad jos 
buvimas su tėvu nieko nepataiso. Kuni
gas pažinojo Karklienę ir jos vargus, bet 
jam atrodė, kad dukters pasiaukojimas 
nesusilaukė laukiamų vaisių.

— Ateis žiema, — kalbėjo jis, — kai
me bus sunku. Važiuokite į miestą; jei 
norite padėti tėvui, siųskite pinigų per 
mane. Jis nepataisomas ir jūsų pasiauko
jimo neįvertina. Parvažiuosite atostogų, ir 
to pakaks. Jūsų motina tikrai nenorėjo 
tokios aukos.

Širdyje visiškai pritardama kunigo žo
džiams, Albina pajuto nepaprastą džiaugs
mą. Visa, kas paskutiniu laiku ją slėgė, 
kas atrodė taip pilka, neprasminga, stai
ga išnyko, ir ateitis iškilo prieš ją naujo
mis, spalvomis.

— Parėjusi tuojau parašysiu Marytei. 
Ach, kaip gera, — kalbėjo ji pati sau. — 
Parašysiu nedaug; tik: „Atvažiuoju. Vėl 
būsiu su tavim. Pakalbėk su daktaru Ur
bonu ir su vadovybe, ar priims...“

Šimtą kartų ji mintyse sustatydavo sa
vo laiško tekstą, kuriuo praneš apie savo 
grįžimą į ligoninę.

Atėjusi prie savo namų, Albina rado 
duris iš vidaus užsklęstas.

Ji pasibeldė, bet niekas neatidarė. Ta
da pribėgo prie langelio ir pažvelgė į vi
dų. Gryčioje buvo neapsakoma netvarka,- 
stalčius buvo išverstas ant stalo, daiktai 
nuo krosnies numėtyti, kėdės apverstos. 
Ji vėl pribėgo prie durų ir dar garsiau 
pasibeldė.

(B. d.).

Atrodo, kad neturint namuose vonios 
ar kur netoliese pirties, žmogus per visą 
žiemą yra nuteistas nesimaudyti. Ne! 
Klysta tas, kuris taip galvoja. Kiekvie
nuose namuose yra bliūdas, kuriame šei
ma prausiasi, yra gelda baltiniams skalbti, 
o su šitais dviem indais galima labai gerai 
išsimaudyti.

Pastatom kaitinti pusę kibiro (apie 
penkis litrus) vandens. Geldą statome ant 
grindų (iš pradžių ji nėra reikalinga), o 
bliūdą ant kėdutės. Ant kitos kėdutės 
dedame muilą, kempinę (ar kokį šiurkštų 
skudurėlį), puodelį vandeniui semti ir 
rankoms plauti šepetuką. Kur nors ne
toliese padedame ar pakabiname rank
šluosčius. Vandeniui užkaitus, įpilame jį 
į kibirą ir praskiedžiame šaltu vandeniu. 
Taip pasiruošę pradedame maudytis.

Į bliūdą įpilame kelis puodelius pa
ruošto vandens ir plauname veidą, kaklą, 
ausis, pažastis ir rankas (1 br.). Sausai 
nusišluostę statome bliūdą su vandeniu 
geldos viduryje (kad nesulinktų bliūdo 
dugnas ir nesusigadintų emalija, po bliūdu 
dedame keleriopai sulankstytą grindims 
plauti skudurą) ir patys bliūde atsistoja
me. Puodeliu semiant vandenį iš bliūdo 
apsipilame juo, išsimuiliname ir pamuili- 
nus dar kempinę, triname visą kūną. Pa
ėmus kempinę ar skudurėlį abiem ran
kom galime labai gerai ištrinti sau nu
garą (2 br.). Po to, iš kibiro semiame 
puodeliu švarų vandenį, nusiskalauname 
ir vis stovint vandeny sausai nusišluos- 
tcme (3 br.).

Toliau, pamuilinus šepetėlį, energingai 
triname pirmiau vieną, paskui kitą pėdą 
(4 br.). Ištrynus abi, vieną iš jų nuska- 
launame švariu vandeniu, nušlucstome ir 
įkišus ją į kurpaitę, viena koja atsistoja
me ant grindų (5 br.). Tą pat darome ir 
su antrąja pėda.

Užsivilkus švarius baltinius lipame į 
lovą ir galime ramiai miegoti — esame 
švarūs!

Sesė M.
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SKAUTUI SKYRIŲ TVARKO 
SKI N. A ZAUKA

MŪSŲ VADAI

Vadeiva vyr. sktn. Vladas Kviklys.

Brolijos vadas vyr. sktn. pik. 
Juozas Barauskas.

MŪSŲ AUKOS.
(Tęsinys).

gretos
Jaunuoliai. į darbą, i darbą. —
Papuoškim Tėvynę žiedais;
Mūsą gretos vieškeliais nardo, —
Visą Lietuvą gretos apeis!

Mūsų gretos nederlingus smėlynus, —
Papuoš žaliaisiais miškais.
Mūs Tėvynė žydės naujai gimus, 
Kai jos sūnūs namopi pareis.

Mūsų gretos banguojančiais plentais
Vis tolyn laukais Lietuvos, — 
Nebus miesto, kurs plento aplenktas.
Be ateities, neviltyje alsuos.

Mūsų gretos iš pievų į jūras, ■—
Kalti Lietuvai ateiti didžią; .
Margaspalvės skrajos marėm burės.—
Plauks lietuvis iš jūrų sugrįžęs.

Jaunuoliai, į darbą. į darbą. —
Papuoškim Tėvynę žiedais;
Mūsų gretos vieškeliais nardo. — 
Visą Lietuvą gretos apeis!

A. Gintautas.

Vyr. Sk. R. Fondui pinigais aukojo: 
11. Tauragės skautų tuntas (J. Volodka) 
Lt 20,— ir 12. Valiutų Komisijos bendra
darbiai (p. Senkus) likusius nuo velio- 
nies Dr. D. Zauniaus laidotuvėms vainikui 
pirkti pinigus Lt 50,—.

Iš viso ligi III.15 d. fondui paaukota 
pinigais Lt 375,— ir daiktų už Lt 2.404,50.

Aukavusiems V. Sk. R. Fondo vadovy
bė nuoširdžiai dėkoja.

Skautų Aidas vilniečiams. 6. Mažeikių 
skautų ir skaučių tuntų vadovybės savo 
globojamojo valsčiaus mokykloms pa
aukojo 22 Skautų Aido prenumeratas.

SKAUTE, aukok Vilniaus Skautams Remti Fondui.

Nors ir iš lėto, tačiau žiemos dienos jau baigiasi. Visų 
skautų — moksleivių aktualiausia pareiga turi būti — gražiai. 
kaip tai dera tikram skautui, užbaigti mokslo metus. Gyvena
masis momentas kiekvienam davė suprasti, kad veltui, dėl ap
sileidimo, praleisti metai, yra didžiulis nuostolis, didžiulė skriau
da ne tik namiškiams bet taip pat ir visai tautai. Gyvena- 
‘masis momentas iš mūsų reikalauja padvigubinto jauno ir svei

ko entuziazmo, padvigubinto darbo.
Su artėjančiu pavasariu ir skautų darbas turi labiau pa

spartėti. Jau pats laikas užmegsti ryšius su vilniečiais ir jų 
pagalba ištirti bei sužinoti sąlygas ruošiamoms rytų Lietuvoje 
stovykloms ir iškyloms. Apie ryšių užmezgimą skautų vadijoje 
vienas po kito gaunami iš tuntininkų ir vietininkų pranešimai. 
Tai, žinoma, džiugus reiškinys, tačiau šiam darbui nepasigailė
kime ir didesnio pasišventimo.

Baigėsi jau ir SKAUTŲ AIDO bei kitų skautiškų laik
raščių platinimo vajus. Ir čia tenka pripažinti, kad šis reika
las pas mus dar gerokai šlubuoja. Jį, žinoma, galima pataisyti, 
jei tik vienetų vadai ir Skautų Aido platintojai parodytų dau
giau aktingumo, o skautai — pareigingumo. Turime pasiekti, 
kad kas antras skautas prenumeruotų savo laikraštį Skautų 
Aidą. Užsisakyti Skautų Aidą dar nevėlu.

Pavasaris, be malonaus saulutės šypsnio, atneša kartais ir 
nemalonių staigmenų. Potvyniai neretas reiškinys, kuris aplan
ko mūsų kraštą. Taigi, turime būti pasiruošę padėti nukentė- 
jusiems nuo potvynio. Kauno skautai, kilus potvyniui, prašo
mi tuojau susisiekti su vyr. vadija, iš kur bus duoti reikalingi 
nurodymai.

Su pavasariu pas mus atskrenda ir sparnuočiai. Sena skau
tiška tradicija reikalauja ir šiais metais paruošti mūsų spar
nuočiams inkilus. Šį darbą pradėkime tuojau.

Įvairiose vietovėse buvo suruošti bei dar ir dabar tebe
ruošiami skiltininkų — vadų ir kitokie kursai. Juos turime ge
rokai paspartinti, nes artėjąs pavasaris suteiks daug kitų pa
reigų.

Stovyklos taip pat reikalauja spartaus pasiruošimo.
Mūsų vienetai nedaug teturi reikiamo stovyklinio invento

riaus. Stenkimės, kad jo kuo daugiausiai turėtume patys. Šiuo 
metu gerai apsvarstykime ir išspręskime stovyklinio invento
riaus, kelionės ir pačios stovyklos ruošimo klausimus.

Bet, apsiimdami atlikti bet kurį darbą — atminkime, kad 
kiekviena pareiga iš mūsų reikalauja sąžiningo jos atlikimo. 
Niekuomet neapsiimkime tokių pareigų, kurių reikiamai nega
lėsime atlikti.

Parkas žiemos naktį.
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CAMTCSAKA Paukščiai,

kuriuos dabar gali
Dabar gali geriausiai išmokti pažinti 

paukščius: belapės medžių šakos leidžia 
aiškiau juos pamatyti. Be to, mūsų spar
nuotųjų brolių ne taip gausu; daugelis nu
skrido ten, kur švelnesnis oras ir daugiau 
maisto.

Trokštančiam pažinti gamtą duodamas 
geras patarimas: susipažink su paukščiais, 
darydamas kasdien savo gerąjį darbelį. 
Tu padėsi kas rytą toje vietoje, kurią tu 
gali stebėti, — savo ar kaimyniniame so
de, — truputį maisto paukščiams. Tai 
taip paprasta: porą grūdų, jei tu jų turi, 
arba duonos trupinių, surinktų nuo stalo.

Žvirbliai.

Be abejo, tu džiaugsies!, matydamas 
būrį žvirblių, kuriuos tu gerai pažįsti. 
Žiemos metu jie susijungia į didelį cyp
siantį ir besiginčyjantį būrį.

Sniegena.

Ji dažnai prisijungia prie žvirblių. Bet, 
pabaigus užkandžiauti, ji nuskrenda ant 
šakalės, lyg šiek tiek pyktelėjus dėl žvirb
lių trūkšmavimo. Ji palygina snapeliu 
baltas plunksnas, kurios palinksmina jos 
tamsius sparnus, paskui sušunka skar
džiai: „Tuit, tuit! ...“ ir nuskrenda į savo 
draugių būrį.

Saulėtomis, maždaug, kovo mėn. die
nomis girdit ją dainuojant. Ji nėra di
delė dainininkė: ji vos pakeičia savo 
refreną: „tiu, tiu, mistropiul“, ir jis pir
mosiomis šiltesnėmis dienomis dar neto
bulas. Pavasarį ji uždainuos smarkiai, 
be paliovos, iki pasidaro įkyri.

Sako, kad ponia Snįegena pranašauja 
lietų savo sulėtintu „kuit, kuit“.

Zylės.

Žiemą maloniosios zylės ne tokios 
laukinės, kaip geruoju metu. Tai dėl to, 
kad joms pasunkėja gyvenimas: jos di
delės vabzdžių vartotojos, o jie dabar ge
rai pasislėpę.

Jei nori patogiai stebėti zyles, paka
bink ant šakos kaulą, prie kurio dar likę 
maži mėsos gabalėliai. Išgirsi iš tolo at
vykstant jų būrį. Jos krykštauja me
džiuose, bet visuomet laikosi draugiškai, 
kartodamos vienos kitoms savo truputį 
girgždantį ir kapotą: „Tsi, tsi, sitsitsi“. 
Vos tik viena zylė atras kaulą, ji tuojau 
įspės kitas ir atvyks jų visa banda. Jos 
tikros akrobatės: sukinėjasi po šakas že
myn galvomis, nebijodamos apsvaigti.

Stebėti
i

Zylės susigrupuoja įvairiomis rūšimis. 
Gali lengvai išskirti didžiąsias zyles, iš 
visų storiausias, juoda galva ir baltomis 
auselėmis, švelniai geltonais pilvukais su 
juoda juostele. Mėlynosios zylės, mažes
nės, turi melsvą viršugalvį ir apikaklę. 
Kokios jos gražios savo elegantiškuose ir 
kukliuose drabužiuose su tuo mažu, tiesiu 
snapeliu, kuris pabrėžia įžūlią išvaizdą! 
Ilgauodegės zylės kuklesnė laikysena, 
baltu viršugalviu ir kaklu; nugara ir pa
kaklė vyniniai raudonos spalvos. Jos uo
dega daug ilgesnė, negu kitų rūšių zylių. 
Bet kaulas bus greit apvalytas, ir links
moji gauja vėl išnyks.

Raudongurkliai.

Šokinėjantis, linksmas, žvalus raudon- 
gurklis, tepdamas savo rudą drabužėlį, 
ateina tavęs aplankyti. Šaltomis dieno
mis, kai miškas susigūžia nuo šiaurio, jis 
seka malkakirčius ir domisi jų darbais. 
Ilgos, pilkos žiemos prieblandos pralinks
mėja kristalinėmis jo dainos gaidomis.

Jei tu bandysi jį surasti iš jo garsų 
skambėjimo — tau bus sunku pasakyti, 
ar jis ateina iš dešinės, ar iš kairės, ar 
mažas plunksnų pundulėlis, kurio tu ieš
kai, aukštai tupi, ar slepiasi plikose ša
kose, ar kaimyninėj žabų krūvoj.

Nykštukai ir karaliukai.

Kas tas rusvas, smulkutis paukštelis, 
kuris atsitūpė ten, ant malkų krūvos? 
Štai jis išnyko, tačiau jo duslus „tit, tit, 
tit“ dar girdimas. Jis vėl pasirodo, ju
dindamas be paliovos savo mažytę, trum
pą uodegėlę, kuri sudaro statų kampą su 
jo kūnu. Tai viena nykštukų rūšis, ku
rios nereikia maišyti su karaliukais. Nykš
tukas turi tamsiai rusvą papilvę ir pele
ninę nugarą su tamsiais ruoželiais. ’

Karaliukas mėgsta pušų ir eglių miš
ką; jis yra alyvinės spalvos, oranžine dė
mele, juodai apvedžiotą, ant viršugalvio.

Šarka.

Peržvelgęs miškus ir laukus, lengvai 
atrasi apleistus lizdus, — sunku ir pažinti, 
kieno jie. Tačiau šarkos lizdą lengva 
išskirti. Pastato jį šarkos didelio medžio 
viršūnėje. Tai didelis rinkinys storų, 
trumpų šakelių. Jis ypač pasižymi tuo, 
kad virš jo tu pamatysi stogelį, suraizgy
tą iš šakų, skirtą apsaugoti lizdą nuo dar
ganų.

Mūsų draugės zylės ieško lizdams įdu

busių kamienų, daubų. Jos viską panau
doja: siurblius, žibintus. Viena didžioji 
zylė susisuko sau lizdą sename butelyje; 
tai buvo nuostabu: erdvu, sausa ir maža 
angelė, atidaranti tiesų kelią bonkos gy
ventojams. Ilgauodegės zylės lizdas pa
našus į pailgą arbūzą, paslėptomis šonuo
se angomis. Sienelės sudarytos iš sama
nų ir luobų; gijos yra paimtos iš kirmė
laičių kokonų siūlelių arba iš vorų audi
nio. Vidus išklotas plunksnomis ir plau
kais. Vienas labai kantrus žmogus su
skaičiavo plunksnas, išklojančias vieną 
tokį lizdą. Ir jis jų rado ... įspėkit... 
3.833. Koks tai didelis darbas mažiems 
paukšteliams ir ... pačiam skaičiuotojui.

B. V-tė.

== Truputį pagalvokit -... ■
NR. 5.

Šaltą dieną, norėdami sušildyti šąlan
čius pirštus, pridedam juos prie lūpų ir 
pūčiam, kvėpuojam Į juos. Tuo tarpu, jei 
ne alsuotume, o pūstume į rankas, jos šal
tų dar daugiau. Kodėl tokios pat tempe
ratūros iškvepiamas oras vienu atveju šil
do, o kitu — šaldo?

ATSAKYMAS I NR. 4.
(Žiūr. Sk. A. 2 nr.).

Nusibrėžkite dalį žemės apskritimo ir 
jį supantį oro sluoksnį. Leiskite vieną 
spindulį kristi statmenai kuriam nors ap
skritimo taškui, kitą įžambiai. Kuo įžam
biau spindulys minėtąjį tašką pasieks, tuo 
ilgesnis bus jo kelias oro erdve. Oras ne 
visus saulės spindulius praleidžia, dalį jų 
sulaiko, sugeria. Saulei esant vidudienyje, 
jos spindulių kelias oro erdve trumpiau
sias, žemę pasiekia 75 procentai, tik 25% 
dingsta atmosferoje. Saulei esant 10° 
pakilusiai virš horizonto, iki mūsų praeis 
tik 20 procentų jos spindulių. Reiškia — 
beveik 4 kartus mažiau, negu vidudienyje. 
Todėl, nors ir didesnį kūno paviršių jie 
apšviečia, taip sušildyti, kaip vidudienyje, 
neįstengia.

— Kas naujo gamtoje ?
1. Kokius iš šiltų kraštų grįžusius paukščius jau pastebėjot?
2. Ar girdėjote giedant vieversį, strazdą, kikilį, varnėną?
3. Ar nepradėjo dar gūžtų krauti kovamiai, gandrai, geniai, 

pelėdos, strazdai?
4. Kokius žiemos miegalius jau pastebėjote pabudusius?
5. Kurie mūsų keturkojų draugų jau velkasi naują vasaros ei

lutę? Kuo ji skiriasi nuo žiemą vilkėtosios?

6. Kokius gyvulius matėte šią žiemą sušalusius?
7. Ar nežydėjo dar lazdynas, topolis, vinkšna?
8. Kokias pavasario gėles jau pastebėjote pražydusias?
9. Ar pastebėjote, ką pirmiausiai ūkininkas sėja pavasarį?

10. Ar negirdėjote dar varlių koncerto?
11. Kada nusikratė ledo jūsų artimiausias upelis, ežeras, kūdra?
12. Ar užsirašėte šias savo pastabas į atskirą sąsiuvinėlį? Bū

tinai tą padarykite. Bus įdomu kitais metais palyginti.
P. B.
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NEIŠKYLAUK BE
..K....... ...w ŠITO DRAUGO

Velykos jau čia pat. Noriu jums, 
skautai, pasakyti keletą žodžių, ypač 
opiakojams, kurie tik dabar tepradės 
sekti pėdsakus laukuose ir miškuose. Aš 
noriu priminti jums jūsų skautišką laz
dą ir pasakyti: „Niekad nepalik šito 
draugo!”.
. Atsimenu, kartą skaitęs apie kelis 
Naujosios Zelandijos skautus vyčius, ku
rie padarė 70 mylių iškylą per baisiai 
šiurkštų laukinį kraštą nepalankiomis 
oro sąlygomis. Tai reiškia, kad reikėjo 
persikelti per upes, lipti į kalnus ir šliauž
ti sniegu apdengtais keleliais, apsieiti be 
būtiniausių gyvenimo reikalingumų, daž
nai sulyti ir kurti ugnį šlapiomis malko
mis tose keliose vietose, kuriose jų gali
ma buvo rasti.

Bet vyčiai tai atliko linksmai, džiaugs
mingai, lyg tai priklausytų prie kasdie
ninio skautų darbo, ir jie grįžo laimingai 
savaitės gale, nė kiek nenukentėję nuo 
šitų nuotykių.

Dienynas buvo labai švariai rašomas 
su gerai nupieštais žemėlapiais ir dau
geliu linksmų, gerų fotografijų.

Tačiau negaliu susilaikyti nekritika
vęs šios kelionės (visada kritikuoju ten, 
kur turėčiau girti), nes yra kažkas ypa
tinga tokiose kelionėse.

Jie ėjo be skautiškų arba paprastų 
lazdų. Penkiais atvejais vyčiai būtų ge
riau padarę, jei būtų turėję bet kokias 
paprasčiausias lazdas. Būtent:

1. Lazda labai naudinga keliauti per 
upę. Ja išmatuojamas gilumas ir pasi-

ramstoma tarp slydžių dugno akmenų. 
Neturėdamas lazdos, vienas vytis paslydo 
ir pasinėrė į vandenį kartu su savo ke
lionės maišu.

2. Lazda naudinga, lipant į kalnus ar
ba uolotais upių krantais. Vyčiai, netu
rėdami lazdų, svyravo ir negalėjo spar
čiai žengti, nes kas minutę galėjo kristi 
ir smarkiai susižeisti.

3. Lazda padeda eiti slydžiais, sta
čiais takais ir snieguotais šlaitais. Vyčiai 
turėjo šliaužti be jokios atramos, nes ne
turėjo lazdų, kurias būtų galėję įbesti į 
žemę.

4. Sutemus, vyčiai suklupdavo ir 
įkrisdavo į įvairias skyles žemėje, nes 
neturėjo lazdų, kuriomis būtų galėję skin
ti sau kelią.

5. Vyčiams teko sustoti kalno viršū
nėje ir pasistatyti palapines. Be lazdų 
tai buvo neįmanoma, nes niekur nebuvo 
nei medžių, nei krūmų.

Čia nepaminėjau visų lazdų vartoji
mo būdų. Iškylose pasitaiko dar daug 
daugiau progų lazdomis gerai pasinau
doti.

Patariu niekuomet neiškylauti be ge
ros lazdos. Gera lazda yra geras paly
dovas ir geras draugas, kuris, drauge su 
manimi, patiria visus iškylos džiaugsmus 
ir vargus. Parėjęs, nekartą atsisėdu ša
lia jo, ir jis man primena tas laimingą
sias dienas, lyg gyvas draugas.

Kiekvienas skautas turėtų ne tiktai 
įsigyti, bet ir vartoti savo lazdą. Ne
abejoju, kad ji taps jo iškylų maloniu 
draugu.

Išvertė V. Misiūnaitė.

A. A. JONAS ČEKAUSKAS.

Brolis Jonas gimė 1925.1.20. Lankė 
Kaimo V-ąją valst gimnaziją, o į Basa
navičiaus dr-vę įstojo 1939 m. bal. mėn. 
23 d. ir buvo paskirtas į Briedžių skilti, 
kurioje išbuvo iki šio laiko. Įžodį davė 
1939 m. gruod. mėn. 19 d.

Velionis draugovėje pasižymėjo, kaip 
drausmingas ir sąžiningas skautas.

Basanavitiečiai liūdi šio jauno tėvynės 
žiedo, kuri mirtis, kaip šalna, nuskynė iš 
mūsų jaunųjų jėgų tarpo.

Tebūnie Tau, broli Jonai, lengva Lie
tuvos žemelė šiam amžinam poilsyje.

VI. G-dis.

A. A. VAIR. VLADAS KRULIS.

Kaip šiandien man stovi vaizdas aky
se, kada Tu, mielas Vladai, pilnas gražių 
svajonių, vilčių ir sumanymų, užsukdavai

kartais pas mane ir su užsidegimu pasa
kodavai man savo ateities planus, dėsty
davai savo projektus, kurių Tau daug pri- 
diktucdavo Tavo nenuilstama energija, ir 
kurie visi buvo palenkti Dievo, Tėvynės 
ir artimo idealo įgyvendinimui. Su 
džiaugsmu širdyje aš klausydavau Tavo 
žodžių, o Tavo maloni, visuomet skautiš
ka šypsena užkrėsdavo mane šviesiu op
timizmu. Pagaliau, kai aš įstojau į Tėvy
nės gynėjų eiles, o Tu likai dar gimnazijos 
suole, ir čia aš iš spaudos ar iš korespon
dencijos dažnai išgirsdavau apie Tavo or
ganizacinius gabumus bei skautišką 
veiklą.

Tačiau... Juodas Mirties Angelas am
žinai užgniaužė Tavo skautišką šypseną, 
uždedamas antspaudą ant šviesių, pačioj 
jaunystėj nutrūkusių, Tavo amžiaus dienų.

Vos prieš 19 metų Tu pirmą kartą nu
sišypsojai skaisčiajai saulutei ir, mosti- 
kuodamas rankutėmis, pasveikinai gra
žųjį pasaulį. Paūgėjęs pradėjai lankyti 
Biržų pradžios mokyklą ir čia išgirdai pir
mąjį „Budėk“, su kuriuo jau nesiskyrei iki 
pat savo mirties. Pradėjęs lankyti Biržų 
gimnaziją, tuoj įstojai į I Biržų Vaidevu
čio dr-vę, kurioje ėjai vienokias ar kito
kias pareigas, o 1934 m. perėjai į L. E. J. 
Radvilos jūrų skautų laivą, kuriame taip 
pat buvai visų mylimas kaip sumanus ir 
pavyzdingas skautas — jūrininkas, kurį 
daugelis biržiečių dažnai matydavo nuo
sava baidare raižantį putotą Širvenos eže
ro paviršių. Su daugeliu tūkstančių kitų
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Broliai - pasisemkim šiai vasarai daugiau energijos
Atsiverskime, broliai, Skautų Aidą ir 

truputį pasidairykim. Štai matom skyrius 
prityrusiems skautams, skiltininkams, vy
čiams, o mažiesiems paskirti net 2 pusla
piai ir dar daugybė kitų specialių skyrių 
skyrelių. Žiūrim vieną sykį, žiūrim antrą 
sykį ir pasigestam skyriaus jūrų skau
tams. Manom, gal būt, mūsų skyriaus' nė
ra tik šiame numeryje, žiūrim kitus, bet 
ir ten nėra. Skautų Aide jūrų skautų sky
riaus tikrai nėra!

Gal būt, broliai, dabar norit sužinoti, 
kodėl taip yra? Galiu jums pasakyti: mes 
patys savimi nesirūpinam. Ramiai, šaltai 
pagalvokim... ir tikrai tai mūsų pačių kal
tė. Mes patys kažkodėl apsnūdom, nusto
jom energijos; bet šiuo metu mums yra 
uždėta nauja labai svarbi ir garbinga pa
reiga — propaguoti mūsų laisvąją jūrą ir 
skiepyti Lietuvos piliečiams jos meilę. 
Taip apsnūdę mes tas kilnias pareigas at
likti negalėsime, todėl su atbundančia 
gamta turime atbusti ir mes, mes turim

Nerimti, kaip vėjai nerimsta įširdę!
Užtraukti tą giesmę, kur jūra mums ūžia! 
Įaudrint sau jūros bangavimu širdį! — 
Ir plaukt per bangas, kol irklai nesulūžę.

(P. Vaičiūnas).
Taip, mes su pavasariu, su išeinančiais 

ledais išskleisime savo baltą vėliavą vi
suose Lietuvos vandenyse ir visiems sa
kysim ir rodysim, kad lietuvis gali, moka 
ir privalo mylėti jūrą. Tai didžiajai pa
reigai atlikti mes turim ir tinkamai pa
siruošti, o tam pasiruošimui pradžią pa
darysim mes patys. Tuojau įsteikim Skau

tų Aide savo skyrių. Lai nuo šio numerio 
kiekviename Skautų Aide būna skyrius 
mėlyniesiems skautams. Broliai, visi, kas 
tik gali, darykime pradžią, laužykim ledus 
savo skyriui; lai redaktorius niekuomet 
nesiskundžia medžiagos trūkumu. Bet, 
broliai, ne tik mes vieni dirbsime, mylimi 
mūsų skautininkai ir karo laivyno kari
ninkai pabendradarbiauti tikriausiai ne
atsisakys.

Skyrius turėtų būti grynai praktinio 
pobūdžio. Jame turėtų būti rašoma apie 

Visi, kaip vienas — Šiaulių skautų tunto Kastyčio laivo jūrų skautai.

valčių ir kitų vienetų vadovavimą, užsi
ėmimus ir t. t. Be to, juk jūrininkai turi 
daugelį gražių tradicijų, papročių, kuriuos 
mes savo įgulose galėtume pritaikyti. Dar 
yra mums visai nežinomas jūrų etiketas, 
įvairūs kodai. Skyriuje, mano nuomone, 
turėtų būti klausimų — atsakymų kampe
lis. Dažnai atsiranda tokių klausimėlių, 
kurių niekur negalima išaiškinti.

Broliai, susiimkime, kad mums dau
giau niekas nesakytų, kad mes nesirūpi
nam ir esam apsnūdę. Šią vasarą mes pa
rodysim, ką galim ir kuo geriausiai atli
kim tą naująją mums pavestą pareigą.

J. Šalkauskas.

Vyr. skautui vyčiui
ANTANUI PIKŪNUI, 

užjaučiame Eimučio būrelis.

Mūsų brangiam 
liūdinčiam dėl jo brangaus tėvelio mirties, nuoširdžiausiai 

broliukui a. a. vair. VLADUI KRULIUI 
mirus, jo tėvelius, broliukus ir sesutes giliai užjaučia

Biržų skautų tuntas.

Sesei draugininke!

vyr. skilt. J. RAMANAUSKAITEI,

mirus jos motinai, reiškia nuoširdžią užuojautą

Joniškio skaučių vietininkė ir vadija.

brolių Tavo širdis plakė džiaugsmu, ma
tydama 1933 m. Palangoje besišypsantį 
Skautybės Kūrėją B. P. Tu žavėjaisi di
dingomis Nidos kopomis, dalyvaudamas 
1937 m. Nidoje surengtoje stovykloje. Ne
apsiėjo be Tavęs ir Didžioji Tautinė Sto
vykla 1938 m., o praėjusią vasarą, jausda
mas pašaukimą būti tikru ir geru jūrinin
ku, Tu aktyviai dalyvavai Jūrų Skautų 
Stovykloje Šventojoje. Tavo svajonės jau 
pynė planus ateinančios vasaros stovyk
loms bei kelionėms, bet žiaurūs šalčiai pa

guldė Tave į levą, o sunkus smegenų už
degimas š. m. 1.13 privertė Tave pasakyti 
mums visiems amžiną „sudiev“. Net prieš 
pat mirtį Tu kalbėjai apie savo dr-vę, pa
sišaukei prie savęs draugininką, bet, deja, 
Tave lūpos jau buvo surakintos, o akys 
jau merkėsi. Tavo paskutinių žodžių nie
kas nebegirdėjo, bet jie mums visiems yra 
aiškūs, nes visas Tavo gyvenimas ir dar
bai visą laiką įsakmiai mums kalbėjo, kaip 
reikia savo idealą mylėti, jį branginti ir 
jam aukotis. Kartu su liūdinčia visa Biržų 

gimnazija ir gausinga visuomene, kuri taip 
gausiai, nežiūrint 30° C šalčio, palydėjo 
Tave į amžino poilsio vietą, mes, L E. J. 
Radvilos jūrų skautų laivas, ilgai dar Ta
vęs, mielas Vladai, nepamiršime, nes Tu 
mus daug ko pamokei.

Tebūna Tau lengva Lietuvos žemelė, o 
medžių cšimas teužliuliuoja Tave amžinu 
ramybės miegu ir teprimena Tau banguo
jančią jūrą, kurią Tu taip mylėjai.

Psktn. I g n .
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MODELIS SU GUMOS VARIKLIU
(Pradžia Sk. A. 5 nr.).

Liemuo. Pagaminame penkis lonžero
nus iš pušies ir keturis iš balzos 60 cm 
ilgio, 2X2 mm skerspiūvio. Balziniai lon
žeronai dedami į a, b, c, d špantų išpiovas 
(žiūr. 2 brėž.). Galima daryti juos ir iš 
pušinių leistvų 2X1 mm, tačiau liemuo

h_______ s------- r* h_____ £_________ r*
2 brėž.

4 brėž.

taps sunkesnis. Špantai (liemens profiliai) 
gaminami iš 0,8 mm klijuotės (žiūr. 2 br.). 
Jie šiame brėžinyje yra dvigubai suma
žinti. Taigi juos teks dvigubai padidinti, 
ir jie bus natūralaus dydžio. 1 O-tas špan
tas daromas iš 1,5 mm klijuotės, nes ja
me įtvirtinamas užpakalinis kablys, paga
mintas iš 1,2 mm plieno vielos. Klijams iš
džiūvus, jis porą kartų celonuojamas.

Stabilizatorius. Stabilizatoriaus lankas 
pagaminamas iš bambuko 2X2 mm ar pe- 
digo nendrės 2 mm skersmens. Bambukas 
lenkiamas ant ugnies. Pavartojus pedigo 
nendrę, modelis darosi lengvesnis. Ją rei
kia gerai išmirkyti vandenyje ir, pritvir
tinus prie darbo brėžinių, palaukti iki ji 
visiškai išdžius. Stabilizatorius yra profi
liuotas. Profiliai daromi 3 brėž. nurodytu 
būdu. Aptraukiamas ir celonuojamas jau 
pritvirtinus prie liemens.

Kylys statomas taip pat, kaip ir stabi
lizatorius. Pagrindinis lonžeronas prikli
juojamas ir pririšamas prie paskutinio lie
mens španto.

Važiuoklė išlenkiama iš plieno vielos 
1,5 mm skersmens. Važiuoklės ramstis 1 
mm skersmens. Ji perkišama, prieš išlen
kiant, pro įmontuotus į liemenį vario ar 
aliumini j aus vamzdelius.

Ratai padaromi 4 brėž. nurodytu būdu.

Užpakalinis modelio ramstis išlenkia
mas iš 1 mm plieno vielos.

Priekinė galvelė gaminama iš liepos 
(5 brėž.). Atitinkamoje vietoje išgręžia

ma ar išdeginama skylutė ir įstatomas va
rinis vamzdelis. Neturint tokio vamzdelio, 
galima apsieiti ir be jo: imame žalvarinę 
(misinginę) 0,4 mm skersmens vielą, ap
sukame ją lygiomis apvijomis ant propele
rio veleno (veleno skersmuo 1,5 mm) ir 
reikiamoje vietoje nuplauname (žiūr. 6 
brėž.). Tuo būdu gauname puikų vamz
delį.

Propeleris išdrožiamas iš liepos ar 
juodalksnio. Visi jo išmatavimai parodyti 
7 brėž. Propeleris turi būti tiksliai išdrož
tas ir gerai išsvertas. Kitaip jis virbuotų 
ir netiktų vartojimui. Gerai nušveitus jį 
smulkiu stiklo popieriumi, lakuojame ar 
celonuojame.

Pasipriešinimui sumažinti daromas iš- 
jungiklis. Jis atvaizduotas 5 brėž.

Gumos dedama nuo 30 iki 40 mm2 
skerspiūvio (tai pareina nuo modelio svo-

A. Šuravinas.
(Aukšt. Technikos Mokykla).

■ 5 ir 6 brėž.
rio). Ją prieš startuojant reikia ištepti 
ricina.

Sparnus prie liemens tvirtiname gu
mos juostelių pagalba. Kadangi liemens 
viršus yra apskritas, tai mes turime toje, 
vietoje, kurioje yra tvirtinami sparnai, už
klijuoti balzos (galima ir liepos) pračiuo- 
žiklį, kurio viršus turi būti plokščias.

Pritvirtinus sparną, galime modelį iš
sverti. Išsvėrus, reguliuojame jį sklendi- 
me: jei modelis nenusklendžia, paleidus iš 
rankos, 12—16 m, didiname atakos kam
pą. Jei modelis sukasi į kurią nors pusę, 
reikia pakeisti kylio kryptį (aišku, tik 
tuomet, kai abiejų sparno pusių atakos 
kampai yra lygūs). Gerai nureguliavę 
sklendime, užsukame gumą 100—150 ap
sisukimų, ir leidžiame modelį iš rankos. 
Jei jis plėšiasi į viršų, dedame tarp lie
mens ir galvelės tarpinę (viršuje). Jei 
smarkiai žemėja, tarpinę dedame apačio
je. Dabar galima duoti modeliui 250—400 
apsisukimų, ir leisti jį nuo žemės ar iš ’ 
rankos.

Kvalifikuotas aviomodelistas
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Atrodė, jog ši naktis neturi nei pra
džios, nei galo. Visur tamsi pilkuma, tar
tum rūkai ir miglos susirinko iš visų dan
gaus ir žemės kampų švęsti savo metinę 
pašėlimo šventę. Šioje girios tankmėje, 
kur siauras kelias vingiavosi iš pakalnių 
Į kalnus ir pavojumi grąsė kiekvienam, 
į šią vietą užklydusiam keleiviui, ši nak
tis kvepėjo laukine, neišmatuojama sti
chija, taip siaubinga ir panašia j pragaro 
gelmių siautėjimą.

Dangus, lygiai kaip ir naktis, buvo be 
pradžios ir pabaigos. Baltos, lengvos 
snaigės, skubėdamos, krito į žemę, sku
bėdamos,' vijosi kita kitą, lyg iš milžiniš
ko patalo beriamas pūkas — lengvas, 
gražus, bet kartu erzinąs ir sukeliąs bai
mę. Blaškomos staugiančio vėjo, jos kri
to nesuskaitoma gausybe, čia pakildamos 
ir vėl nusileisdamos, čia šnibždėdamos 
siaubingą legendą, čia kvatodamos juoku 
arba tyliai dainuodamos.

Netolimoje tankmėje gailiai staugė al
kanas vilkas, skųsdamasis savo karčia 
buitimi visam dangui ir visai giriai, ir 
kalendamas dantimis. Jis girdėjo erzi
nančius nakties garsus. Ten, kur sukosi 
kelias ir vieniša žvaigždė mirgėjo išlin
dusi netyčia pro siaurutį debesų plyšelį, 
skambėjo užkimęs varpelio garsas, vai
todamas į prunkščiančio arklio kanopų 
taktą. %

Vilkas nutraukė savo alkaną raudą ir 
įsiklausė. Kaskart garsiau skambėjo var
pelio aidas, o arklys prunkštė nuo savęs

įkyrų sniegą, ir rogės girgždėjo, kaip lop
šys, supamas nerūpestingos rankos.

Vilkas pajuto savyje dar didesnį alkį 
— baisų, nenuslopinamą, tartum tūkstan
čiai kančių ir vaitojimų užgimė jo vidu
riuose. Jis tikrai buvo alkanas. Nakties 
ir artimos mėsos kvapas žibėjo jo akyse, 
o dantys'kaleno. Ten, vingiuotame ke
lyje buvo gyvybė, kurios jam reikėjo, 
kad išgelbėtų save nuo mirties šmėklos, 
niauriai stovėjusios jo akyse.

Vilkas atsargiai slinko į priekį jam ži
nomu takeliu, palikdamas keletą plaukų 
ant prisnigtų kadugių ir eglių šakelių — 
atpildą už savo vargą ir nebuitį šioje ne
išmatuotos girios glūdumoje.

Skambalėlio garsas vis artėjo, toks 
švelnus, tartum vilties žiburėlis, sklisda
mas aplinkui. Ten buvo ne tik varpelis 
ir jo garsas, bet ir mėsa, kurios taip buvo 
ištroškęs vilkas.

Audra siuto. Dangus kvėpavo sniegu, 
drėgme ir šalčiu.

Tyliai susigūžė vilkas čia pat prie ke
lio — su godumu akyse ir stingstančiais 
iš alkio ir šalčio sąnariais. Bet jis džiū
gavo, kad dangus jam siuntė grobį.

Pagaliau varpelis suskambėjo čia pat, 
šalia jo. Vilkas šoko į vieškelį, o jo akys 
žibėjo, kaip dvi žarijos.

Arklys suprunkštė, vilkas sustaugė. 
Prasidėjo kova. Audra slopino jos garsus. 
Vilkas užuodė kraują, jautė alkį ir ko
vojo.

Bet, štai, netikėtai blikstelėjo ugnis, 
supoškėjo duslus šūvis. Vilkas pašoko iš 
skausmo ir sudribo ant vieškelio, o į purų 
sniegą įsisunkė kraujo lašai.

Vilkas išgirdo varpelio nutolstantį 
skambėjimą ir audros kaukimą. Ir tada 
jis pakėlė į dangų stingstančias akis, 
klausdamas, ar jis buvo kaltas, jei buvo 
alkanas. Jurgis Strakšys.

JAUN. SK. SKYR. REDAKTORIAUS 
KAMPELIS.

Eug. Danilevičiui. Bandyk parašyti 
kokį apsakymėlį ar ką kitą, tik ne eilė
raštį. Eilėraščio „Broliams iš vergijos” 
negaliu spausdinti.

Petrui Peldžiui. Tavo eilėraščių: „Aš 
norėč”, „Vasarėlei atėjus”, „Jaunystei” ir 
„Jei nemylėčiau” nespausdinsiu. Rašyk, 
ką nori, tik ne eilėraščius.

Dociaus karikatūros ir žodžiaiJonoSKAUTUKAS SPRIKTUKAS IR KIŠKIS DRYKT-DRYKT.

vainikais jį apipynėvežė laukais.1. Ryt jau Velykos! Ryt jau Velykos! —
Galim dainuoti, galim suriktu
— Ryt-jau Velykos! — traukia iš tyko 
Mielas kiškutis, mielas Drykt-Drykt. .

.<■ Žengia kiškutis, sukas ratukai, 
Tu pagalvoji, mįslinu : aš: 
Kur tas kiškutis, kur su ratukais 
Šitą kiąušinį žada nuvežt?

2. Va, jau ir aišku, kur su ratukais, 
Kur tą kiaušinį'vežė laukais.
Tai pas skautuką, draugą Spriktuką

Tempė keliukais,
Tai pas Spriktuką sukos ratukai, 
Kur ir Velykos ryt atplasnos. 
Drykt-Drykt pasveikins- šiandien 
Ir tą kiaušinį padovanos. [Spriktuką

3; Mielas skautukas — šaunus Spriktukas 
Sakė kiškučiui: „Ačiū labai! ..” 
Griebė į glėbį, ore apsuko 
Ir uždainavo: „Ačiū labai! ..” 
Paskui abudu apie kiaušinį 
Jie tupinėjo, margino jį.

Tarsi
Šaunus Spriktukas, mielas Drykt- 

[Dryktf

4. O kai margutis buvo gražutis, 
Jie Antaniukui nuvežė jį, 
Nes Antaniuko pirkia mažutė 
Ir skurdo pėdos visur matyt. 
Padovanos jam šitą margutį,r 
Kartu padžiūgaus, kartu pašvęs. 
Na, tai, vyručiai, pas Antanutį 
Su dovanėlėm bėkim if mes!
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h SUK GALVĄ įį
Skyrių veda vyr. valt. Vasiliauskas.

UŽDAVINYS NR 8.
V. Paliušio iš Varnių.

Į šiuos ratelius įrašyti šios prasmės žo
džius: 1. kojos dalis, 2. senov. gyventojas,

3. nelaiminga moteris, 4. naminis gyvulys, 
5. valgis, 6. gėrimas.

Užd. vert. 3 taškus.

UŽDAVINYS NR. 9.
M. Grigonio.

Devynių keturraidžių žodžių pirmosios 
raidės rodo skautų vieneto vardą, o tie 
žodžiai tokie: 1. baldas, 2. namų gyvulys, 
3. daržovė, 4. lukštenama daržovė, 5. dra
bužiui suteikia šilimos, 6. pabrėžiamasis 
žodelis, 7. rašiniui skiriama, 8. kvapia- 
žiedis medis, 9. drabužiuose yra.

Užd. vert. 2 taškus.

UŽDAVINYS NR 10.
L. Rovytės iš Šiaulių.

V. A G Y T Ė 
Kieno ši vizitinė kortelė? 
Užd. vert. 1 tašką.

UŽDAVINYS NR 11.
G. Glatkausko iš Marijampolės 

Šarada.
Lietuvos miestelį tu paimki. 
Antraip skaityti jį imki, 
Paukštį gausi tu girdėtą, 
Lietuvoje gan regėtą.

Užd. vert. 1 tašką.

UŽDAVINYS NR 12.
J. Motiejūno iš Marijampolės.

Šarada.
Ginklo rūšis aš esu,
Tau atspėti nesunku,
Jeigu pradžią man nubrauksi, 
Moters vardą tada gausi.

Užd. vert. 1 tašką.
Atsakymus siųsti ligi balandžio mėn. 5 d.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI. 
UŽDAVINYS NR 1.

Gulsčiai: 1. Raseiniai, 5. ganykla, 6. 
šotas, 7.- iks, 8. Salamonas, 10. ranka, 12. 
arka. 14. la.

Stačiai: 1. Rygiškiai, 2. sonetas, 3. inkas, 
4. Ina, 9. fa, 11. mana, 13. arena, 15. ka
rabinas

UŽDAVINYS NR 2.
KARVĖ — KARAS.

UŽDAVINYS NR 3.
DRAUGININKAS.

UŽDAVINYS NR. 4.
ŽOLĖ — ŽĖLĖ.

UŽ UŽDAVINIŲ SPRENDIMUS GAVO 
TAŠKŲ:

po 5 taškus: Mindaugaitis, Sakalas, V. 
Paliušis, V. Sutkus, B. Mykolauskas, V. 
Bernotas, Tox-Šitox, A. Jatulis, L. Mem- 
leris;

LINKSMAS KAMPELIS.
KAIP DAROMI ANEKDOTAI.

Paprastas sąmojis apie du žydus.
Joškė mauna ant arklio kaip perkūnas. 

Jodamas per miškelį, sutinka Abromkę.
— Kur taip leki? — šaukia Abromkė.
— Ui, kam mane klausi, — atsako Još

kė, — geriau paklausk arklį!
Tas pats anekdotas literatūriškoje 

formoje.
Kai kompozitorius Z., žinomas kaip 

blogas jojikas, kartą sutiko Viktorą Hugo, 
garsusis rašytojas paklausė:

odple. mus hušo.
(Spaudos apžvalga)

Amerikos lietuvių katalikų studentų 
ir profesionalų s-gos leidžiamame žurnale 
STUDENTŲ ŽODYJE (š. m. 2 nr.) įdė
tame (iš „Ateities”) straipsnelyje „Vii-* 
niaus moksleiviai nelaisvės laikais”, tarp 
kitko skaitome: „Šalia šitų organizacijų, 
gimnazijoj veikė dar skautai. Juos įkūrė 
Vilniuje P. Jurgelevičius 1918 metais. 
Neilgai trukus, skautų štabas persikėlė iš 
Vilniaus į Kauną. Vilniškė draugovė, li
kusi be vadovybės, iširo, bet po penkerių 
metų, Pr. Žižmaro rūpesčiu, buvo iš nau
jo atgaivinta. Šiuo metu Vyt. Didž. 
gimnazijoj veikia net 6 skautų draugovės. 
Visus apylinkės žmones jie sužavėdavo 
gražiomis lietuviškomis dainomis ir savo 
mandagiu elgesiu”.

KARYS (š. m. 10 nr.) mokyklos ir 
kariuom. skyriuje rašo: „Neseniai įsistei
gusi Mintaujos lietuvių jūros skautų 
draugovė gyvina veiklą. Dažnai daro
mos sueigos ir užsiėmimai. Mokomasi 
dainuoti, sportuoti. Rūpinamasi įsigyti 
uniformą ir inventoriaus. Po Velykų 
ruošiamas didelis skautiškas vakaras. Šiuo,

po 4 taškus: F. Horstas, E. Genrikas.
po 3,5 taškus:- J. Motiejūnas, Z. Go- 

bikas, K. Mičiulis, V. Salinis, V. Gu
tauskas;

po 3 taškus: S. Kardys, P. Račkauskas, 
A. Bieliauskas;

po 2,5 taškus: L. Končius, E. Volko- 
vičius, A. Karaliūnas, A. Grigutis, V. Kvi- 
lius, J. Arlauskas, V. Kabaila;

po 2 taškus: J. Braudytė, J. Gudai
tytė, V. Abramavičius, V. Grabžys, Z. 
Rekašius, S. Grakauskaitė, A. Kėnikis, A. 
Andziulis, P. Bacevičius;

po 1 tašką: L. Rovytė, V. Rinkevičius, 
V. Armonas, A. Zalubas, E. Kulikauskas, 
G. Glatkauskas, A. Lupeikis.

Visiems, atsiuntusiems uždavinius, dė
kojame. Kuris tiks -— dėsime.

Uždavinius siųsti atviruose vokuose. 
Siunčiant iš_ provincijos, lipinti 5 et žen
klą, Kaude — 2 et.

— Kur tamsta taip skubi?
— Ne visai žinau, — atsakė Z., — gal 

būt, mano arklys galėtų tamstai paaiš
kinti.

Ir perkeltas į istoriją.
Maršalas Ney‘us pamatė Napoleoną pa

siutusia zovada šuoliuojant Jenos mūšio 
lauke.

— Kur, Sire? — suriko Ney'us.
Į tai imperatorius atsigrįžęs atsakė:
— Dieu le sait! Dievas žino! Ir mano 

arklys!

metu patalpas laikinai gavo Zemgalės 
skautų štabe”.

FIZIŠKO AUKLĖJIMO (š. m. 2 nr.) 
įdėtame V. Petronio straipsnyje „Kelki
me fiziškai silpnesnių mokinių pajėgu
mą”, tarp kitko rašoma: „Ligi šiol K. K. 
Rūmų, skautų, mokyklų ir šiaip organi
zacijų stovyklos buvo skiriamos tik svei
kiesiems. Bet, rodos, nė vienos dar sto
vyklos nebuvo suorganizuotos silpnes
niems, daugiau ar mažiau fiziškai atsili- 
kusiems vaikams. Jei stovyklos pripa
žintos geriausia priemone auklėti sveikie
siems, tai jos, vispusiškai organizuotos, 
negali būti neišganingos silpniesiems. Čia 
kūno kultūros mokytojui ir gydytojui bu
tų dėkinga dirva savo kūrybinėms jėgoms 
pasireikšti”.

Šiame F. A. nr., kitame, ats. av. mjr. 
J. Pyragiaus, straipsnyje „Orinio Sporto 
Sąjungą įsteigus”, tarp kitko skaitome: 
„Oriniu sportu susidomėjo jaunimo orga
nizacijos, pvz., Skautų S-ga pradėjo or
ganizuoti oro skautus, Šaulių S-ga įsteigė 
keiks šaulių aviacijos būrius. Pagaliau 
atėjo tarpas, kai jaunimo reikalavimų 
orinio sporto srityje privati iniciatyva 
savo jėgomis ir turimais ištekliais nebe
įstengė patenkinti
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