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Jei panorėsi — daug laimėsi! 
DVIRATIS! RADIO!

„SKAUTŲ AIDO“
1 X . . ‘

Platinimo Konkursas
„Skautų Aidas“ skelbia „Skautų Aido11 platinimo

konkursą.
LAIMĖJIMAI:

1. Radio imtuvas su pilnu Įrengimu 
(pirmos rūšies Esve telefonais, 100 mtr. antena, 
kristalu, perkūnsargiu nuo žaibo apsisaugoti, izo
liacinėmis triūbelėmis, įvadais ir t. t.) ir- visais 
nurodymais, kaip jį pastatyti ir juo naudotis. 
Todėl, laimėję detektorinj aparatą, galės tiktai 
ištiesę atsiųstą anteną be jokių kitų išlaidų pui
kiai girdėti Kauną ir, jam neveikiant, keletą 
užsieninių stočių.

2. Dviratis (mažai vartotas) Goricke firmos.
3. Romanas „Grapas Montekristo“, 

visi 6 tomai.
4. Skautiškos literatūros komplektas ir atski

ri skautiški leidiniai.
Konkurso sąlygos 

yra aiškios ir visiems tiek skautams tiek skau
tėms lengvai prieinamos.

Konkurse dalyvauja dr-vės ir atskiros skiltys 
(neįeinančios į dr-ves) per savo štabų rinktus 
prenumeratos rinkėjus, būtent: kiekviena dr-vė ar 
atskira skiltis turės agentą-rinkėją, kuris rinks 
„Sk. -Aido“ prenumeratas ir su kuriuo „Sk. Aido“ 
administracija konkurso reikalais palaikys tiesio
ginius ryšius. Tuntai, kaip atskiri vienetai, kon
kurse nedalyvauja.

Konkursai prasideda 1929 m. vasario 1 dieną 
ir baigiasi kovo mėn. 1 dieną. «
Sąlygos romanui „Grapas Monte

kristo“ laimėti.
Dr-vės ar atskiros skilties rinkėjas, surinkęs 

savo dr-vei ar atskirai skilčiai 15 „Skautų Aido“ 
prenumeratų pusmečiui ir pirmas (konkurso 
pradžia vasario 1 d.) išsiuntęs pinigus su „Sk. 
Aido“ konkurso blanku gauna .romaną „Grapas 
Montekristo“ visus 6 tomus, kurie tuojau ir bus 
pasiųsti ir palieka dr-vės ar atskiros skilties kny
gynėlio nuosavybe.

Pastaba: Kauno ir tolimiausių provin
cijų dr-vių ir atskirų skilčių šansai „Grap. 
Montekristo“ laimėti yra lygūs, nes bus įskai
toma konkurso blanko ir piniginės perlai
dos ne gavimo data, bet vietinio pašto iš
siuntimo antspaudo data. „Grapui Monte- 
kristui“ laimėti konkursas baigiasi vasario 
20 dieną.

Sąlygos radio aparatui laimėti.
Radio aparatui laimėti reikia surinkti ma

žiausia 20 prenumeratų. Bet laimėjimas atiteks 
tai dr-vei ar atskirai skilčiai, kuri iki kovo mėn. 
1 dienos daugiausiai surinks ir prisius prenu
meratų.

Pastaba I: Dr-vėms ar atskiroms 
skiltims, išsiuntusioms 15 prenumeratų į,Grap. 
Montekr.“ laimėti; jo laimėtojui bus tuč tuo
jau apie tai raštu pranešta, o kiti, negavę 

■ pranešimo, galės rinkti papildomas prenume
ratas (iki kovo mėn. 1 dienos), kad galėtų 
laimėti radio aparatą.

Pastaba II: Prisiuntusiems kartą pre
numeratų blanką (pav. vasario 12 dieną) dar 
gali iki kovo 1 d. savo surinktų prenume
ratų blankąjpapildyti naujai surinktomis pre
numeratomis.
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Sąlygos dviračiui laimėti.
Dalyvąuja dr-vių ir atskirų skilčių rinkėjai, 

kurie yra surinkę savo dr-vei ar atskirai skilčiai 
ne mažiau 20 prenumeratų. Rinkėjams laimėjimas 
skiriamas loterijos būdu ir dviratis lieka jau lai
mėjusio asmens, o ne visos draugovės (kaip pir
moj ir antroj laimėti sąlygoj), nuosavybė. (Dvi
račiui laimėti konkursas baigiasi kovo 1 dieną).

Be to, bus loterijos būdu išdalinti dar penki 
mažesni laimėjimai tarp visų dalyvavusių „Sk. 
Aido“ platinimo konkurse.

Laimėjusio dviratį rinkėjo ir radio aparato ir 
romano „Grapas Montekristo“ laimėtojų dr-vių ar 
atskirų skilčių atvaizdai bus patalpinti „Sk. Aide“.

„Skautų Aido“ prenumerata pusmečiui. 
3 lit. 50 centų.

Visais konkurso klausimais rašyti ir pinigus 
už surinktas prenumeratas siųsti pažymint ant 
perlaidų ir vokų: „Skautų Aido“ platinimo kon
kursui šiuo adresu:
Kaunas, Laisvės Alėja 20 nr. Sktn. A. Saulaičiui.

Iškirpti Iškirpti

„Skautų Aido“ platinimo Konkursui.
.......... ... ..... tunto draugovės 
(atskiros skilties) prenumeratų rinkėjas.............

pavardė ir

.....  gyvenąs  ...............................  
vardas) (buto ar mokyklos adresas)

prašo „Skautų Aido“ administracijos siųsti pusei 
metų....... ..... „Skautų Aido“ Nr. Nf. 1, 2, 3,4,5ir 6

(egz. skaič.)

(Parašas)............... .... .............................
4

-....... .... -..., vasario mėn.......... d...........  : . . .. vai.
(išsiuntimo laikas)
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Skautų Aidas
iliustruotas skautų laikraštis

Redakcija ir administracija: 
Kaunas, Laisvės Alėja Nr.20. 
Redaguoja: J. Merkis ir E 

Zabarauskas.
Rankraščių Redakcija ne

grąžina ir nesaugoja.
turinį Redak-

Prenumerata: K
Pusei metų . . . 3.50lit.
Atskiro numerio kaina — 1 lit.
Skautams per dr-ves—75ct.
Užsieniuose pusei metų 50 

amer. centų.

Sausio mėn. 1929 (VII) m.

Musų kelias į Vilnią.
Šiemefšatisio 1 diena yra viena reikšmingiausių pasiryžę, nes tiktai pasiryžusieji laimi kovoje, nu-

dienų.Tądieną suėjo lygiai dešimts metų, kaip po 125 veikia didžiausius ir
metų Lietuvos vergijos, Ge
dimino bokšte vėl suplevė
savo trispalvė Lietuvos tau
tinė vėliava. Narsiųjų Lie
tuvos karių dėka, dešimts 
metų prieš tai, Vilniuje — 
Lietuvos židinyje — suple
vėsavo garbingas laisvo
sios Lietuvos simbolis — 
Lietuvos vėliava. Kilnieji 
Lietuvos sūnūs buvo iškėlę 
ją aukštai Gedimino pilyje. 
Tiesa, žiaurus likimas at
plėšė mūsų sostinę Vilnių 
nuo didžiosios Lietuvos. 
Neilgai, vos 6 dienas, te
plevėsavo iškeltoji vėliava. 
Bet mes neliūstam: tik dau
giau pasiryžimo, pasitikėji
mo savo jėgoms, patvaraus 
darbo, daugiau tėvynės mei
lės ir Lietuvos vėliava vė
liau ar anksčiau bus vėl 
aukštai iškelta Vilniuje.

Skautai, mes esame Lie
tuvos jaunimo dalis, to jau
nimo, kuris yra Lietuvos 
ateitis. Mes kursim skaisčią

Karo Muziejus, virš kurio plevėsuoja Lietuvos 
vėliava.

sunkiausius darbus. Pasiry
žimu ir darbu atgausim Vil
nių. Būkim pasiryžę dirbti 
kasdieninį darbą, būkim pa
siryžę nuveikti ir didžiuo
sius darbus. Tiek vienas, 
tiek kitas pasiryžimas yra 
lygiai reikalingas tėvynei, 
Dirbkime ne tam, kad nu
sikratyti kartais sunkios 
darbo naštos, dirbkime dar
bą, mylėdami jį, žinodami, 
kad kiekvienas gerai ir są
žiningai nuveiktas, nors ir 
mažas, darbelis yra žingsnis 
pirmyn. O jei visi ir kiek
vienas atskirai pasiryžę dirb
sime savo darbą, žengsime, 
kad ir mažais žingsniais, 
pirmyn, tai ir visa tauta 
žengs kas kartą pirmyn į 
šviesesnę ateitį. Dirbkime 
tam, kad aukščiau iškeltume 
kiekvienam lietuviui brangią, 
Lietuvos vėliavą. Bet neturi
me pamiršti,kad pasiryžimas 
ir darbas turi būti nušviesti 
Dievo ir tėvynės meile. My
lėkime mūsų motutę—tėvy-

tėvynės ateitį, nuo mūsų daugiausia pareina mūsų 
tėvynės vėliavos garbė. Nereikia manyti, kad tiktai 
didieji karžygių—tautos vadų—darbai lemia tau
tos likimą. Ne. Kiekvienas mūsų prisideda savo, 
tegu mažais, nežymiais darbais prie tėvynės gero
vės, jos garbės kėlimo. Budėkim visados, būkim

nę. Nors dar jauni esame, bet pratinkimės, mo- 
kinkimės ją ginti, kuo galėdami ginkime ją, kaip 
savo motiną, dirbkime jos labui, kad nereikėtų jai 
skursti. Mylėkime skautų, o ypač tautmę trispal
vę vėliavą, nes ji yra mūsų tautos laisvės simbolis. 
Kelkim ją aukščiau, kad plevėsuotų ji Gedimino

f Lietuvos TSR*- 
VALSTYRTNR
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Š K A U T Ų A I D A Š 1 nr.

pily ir mūsų širdyse, kad plevėsuodama nuro
dytų Lietuvai kelią j šviesią, laimingą ateitį. Nuo 
mūsų, kilnus jaunime, priklauso šios vėliavos gar
bė. Nepamirškim to, skautai!

Ši vėliava tvirtai ir garbingai būdavo laikoma 
mūsų didžiųjų kunigaikščių rankose, ji ir dabar taip 
pat stipriai laikoma tautos vadų rankose. Jie neša ją 

į pirmykštę ir vienintelę jai skirtą vietą — į Vilnių, 
į Gedimino pilies bokštą. Su Dievo ir tėvynės 
meile širdyse eikime ir mes ten, kur veda ši 
vėliava.

Šiais metais iškeikime dar aukščiau Lietuvos 
tautinės vėliavos garbę. Tarnaukim jai, būkim jos 
ritieriais!

J. t\uprionis.
Būk Šiais metais geresnėmis, negu pernai 
buvai.
Nauji metai, paprastai, į kas 

dienini žmonių gyvenimą įneša 
nemaža sujudimo, gyvumo. Drau
gai ir artimieji siunčia vieni ki
tiems širdingus sveikinimus ir 
linkėjimus. Ne vienas prisimena 
praėjusį laiką, senuosius metus, 
žiūri kas juose buvo gero ar 
blogo padaryta ir po to žvelgia 
į ateitį, stengiasi joje ką numatyt, 
daro šiokius ar kitokius pasiryži
mus. Tokie momentai yra gražūs 
ir kartu žmogui labai naudingi.

Ta proga, žengiančiam gyve
nimo keliu, patarčiau valandėlei 
stabtelėti ir pagalvoti apie toli
mesnius žingsnius. Kiekvienas 
žmogus diena iš dienos, metai 
iš metų privalo kilti, tobulėti, 
kitokiu atveju jis tampa panašus 
pakelėje begulinčiam, samano
mis apaugusiam, akmeniui, ku
riam vis vien, ar dienos šviesa, 
ar nakties tamsa jį migdo. Ypač 
tai prisiminti pr.valo jaunuoliai.

Skaudus reiškinys, kai dar tik 
pradedą gyventi berniukai ir mer
gaitės, užsimiršta, kad jie yra 
gyvi, neįstengia pakilti nuo že
mės ir pažvelgti į plačius sau
lėtekio apšviestus, jam atvertus, ho
rizontus. Jaunuolis skautas, kaip 
jau patsai pavadinimas sako, yra 
pasiryžęs gyvenime būti aktingu. 
Tam gyvenimui jis rimtai ruo
šiasi, stengdamasis užsigrūdinti, 
suaugti, sustiprėti, kad žings
niuodamas paprastu, gražiu, 
jį viliojančiu, bet kartu gana 
painiu, gyvenimo vieškeliu, jis 
būtų drąsus ir tvirtas. Kur žen
gia — jis žino. Jo tikslas, vis 
tiek, toliau ar arčiau, aiškiai 
spindi. Jis yra įsimbolintas tri- 
lapėj lelijėlėj, kurią skautas ne
šioja ant savo garbingos krūti
nės. Šisai ženklelis nuolat ly
dėdamas jaunuolį skautą dažnai 
jam tylomis šnabžda: „Jaunuoli, 
tu pasirinkai garbingą ir kilnų 
kelią. Būk ištikimas savo pasi
žadėjimams, o šiuo, ženklely 
įrašytu, obalsiu tu viską nugalėsi.

Vyr. sktn. J. Kupronis, šio 
straipsnio autorius, naujas 

Kauno tunto tuntininkas.

Tuo keliu eik drąsiai prie laimės 
ir gero tau ir visai žmonijai 
skirto.“

Tiesa, dažnai mes paskęstam 
kasdienio gyvenimo smulkme
nose ir liekame nebejautrūs to 
simboliško ženklelio balsui. Ir 
štai, prasidedant naujiems me
tams, Susidaro proga vėl pagal
voti apie tolimesnį kelią. Ne
abejoju, kad šių metų pradžioje 
kiekvienas jaunuolis skautas-ė 
gavo daugybę linkėjimų laimės, 
laimės, visokių malonumų ir vi
sokio gero. Kiekvienam žmogui 
yra įgimta trokšti laimės, norėti 
gera, tačiau ne kiekvienas pa
galvoja, kad toji laimė ir tas ge
ras dažniausia nuo jo paties pri
klauso. Koks tai išminčius yra 
pasakęs: „Kiekvienas yra savo 
laimės kalvis.“ Tatai ypač svar
bu suprast ir įsidėmėt pradedant 
naujus metus ir kartu su jais 
darant naujus ar panaujinant se
nuosius pasiryžimus. Iš tikrųjų, 
gyvenime vieni žmonės dažnai 
jaučiasi labiau laimingi, kiti ne
laimingi ir ne dėl to, kad jie 
tokie yra, bet dėl to, kad tą 
laimę ar nelaimę nevisi vienodai 
supranta.

Štai pora pavyzdžių: rašytojas 
p. Rozegeris (pranc.) gražiai ap
rašo nelaimės ištiktą žmogų — 
Maxą, kurio sudegė vienintelis 
turtas — jo trobelė. Visi aplink 
buvę žmonės, laukė, kad Maxas 
atsistos ir iškėlęs rankas pasiųs 
prakeikimą likimui. Tačiau ta
sai žmogelis, ramiai sėdėjęs ant 
sudegusios trobelės pamato, pa
siėmė čia pat berūkstančią ža
riją, užsidegė pypkę ir papūtė 
dūmus aukštyn. Po to, pakasi- 
nėjęs nuodėgulius ir radęs tarp 
jų savo maitintoją — kirvį, įtaisė 
jam naują kotą ir ramus išėjo į 
žmones dirbti. Po kelių metų 
toje pat vietoje stovėjo nauja 
trobelė, o josios senas gyven
tojas Maxas mokino jaunąją 
kartą darbštumo. Tai vienas iš 
daugelio tos rūšies pavyzdžių. 
Antras pavyzdys, kuris man pa
čiam teko nugirsti, yra visai 
priešingas pirmajam. Kartą mer
gaitė išėjusi gatvėn ir dar kartą 
pažvelgusi į veidroduką, kad pa
tikrinus savo skruostelių skais
tumą, pastebėjo, kad vienas jų 
išėjo raudonesnis už antrą. Nu
liūdusi ir susigriaudinusi ji su
šuko: „O, kokia aš nelaiminga!“

Jau šie du maži pavyzdėliai 
pakankamai aiškiai nušviečia, kaip 
kartais žmonės laimę ar nelaimę 
pajaučia ir kaip dėl menkniekių 
nuliūsta ir jaučiasi esą „labai“ 
nelaimingi.

Pareikštieji šių metų pradžioje 
linkėjimai tebūna skautams prie
žastimi pagalvoti ir nusistatyti, 
Kaip reikia užsilaikyti, kad būtų 
visados linksmi, patenkinti ir 
kiek galima laimingi. Pasiklau
sykime simbolinės trilapės leli
jėlės slėpiningo balso ir jis pa
sakys: „Būk šiais metais geres
niu skautu, negu pernai buvai 
ir tuo keliu pasieksi tai, ko 
trokšti...“

Tokie linkėjimai norisi, sesės 
ir broliai, jums pareikšti, pra
dedant naujuosius darbo metus.
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1 nr. SKAUTŲ AIDAS

Jonas Zabrockis.

raudos ir skundai mums 
Vilnią grąžins...

Nerimkite dvasios tautos milžinų, 
Jūs šaukit į žygį galingu balsu, 
Uždekite širdis jaunų ir senų 
Meile tėvynės, narsumo gaisru.

Prižadinkit tautą! Kas gyvas tiktai, 
Lai ruošias į žygi Vilniją vaduot.
Ten skriaudžia erelis lietuvius piktai,
Ar mums čia laisviems pritinka raudot?

Ne raudos ir skundai mums Vilnių grąžins, 
Bet meilė tėvynės, darbštumas, drąsa.
Tada ir pasaulis supras, pripažins, 
Kad Lietuvai Vilnius gyvybės šviesa.

Kaip žuvys negali gyvent be vandens, 
Taip mūsų tėvynė be Vilniaus brangaus.
Šiandieną jai liūdnos naktužės rudens, 
Be Vilniaus mums nėra saulėto dangaus.

Į Vilnių, į Vilnių, į lopšį tėvų,
Kur miega galiūnai, tautos milžinai! 
Nušluostykim ašaras brolių savų, 
Su iais susijunkim gyvent amžinai...

Senoji Lietuva.

Mirt — nugalėti
Ko skaute — sesute tu taip nusiminus?
Kodėl tavo lūpos nešypso meiliai?
Ar raudi tu brangųjį Vilnių atminus — 
Kur senosios pilys, kur bočių kapai.

* * •*
Neverki, neliūsk!, brangioji sesute — 
Gana jau raudoti, gana jau liūdėt! 
Ateis mūsų laikas... ir žygiu sukrutę, 
Zygiuosim į Vilnių-, mirt — nugalėt...

•IIIIIIIH-" ■illlllllH'
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4 SKAUTŲ AI DAS 1 nr.

Ubaldo Ciani.
(Istorinė apysaka iš vieno Venecijos didiko gyvenimo).

vertė 
K Kastanauskas.

Apie 1523 metus Venecijoje 
gyveno turtingas didikas vardu 
Ubaldo Ciani. Būdamas jaunas 
ir_ gražus, jis mėgo puoštis ir 
butų senai jau išeikvojęs savo 
turtus, jei jie būtų išsemiami. Ve
necijos dožas ir dešimties taryba, 
žinodami iš seklių bei šnipų pra
nešimų, kad Ubaldo visai nesi- 
įdomauja politika ir niekados ne
dalyvauja kokiuose nors sąmoks
luose, leido jam mėtyti į visas 
šalis pinigus, o į jo fantazijas 
bei pasielgimus visai nekreipė 
dėmesio. O Ubaldo rūpinosi tik 
tuo, kaip geriau pasilinksminti, 
kaip išbandyti kokį nors naują, 
dar nežinomą, malonumą.

Pagaliau, buvo jau sunku jam 
dar ko nors geisti: jis buvo pri
sisotinęs linksmybių, žaidimų, 
malonumų. Jis tik turėjo dar 
vieną norą — garbės troško, no
rėjo, kad būtų giriamas.

Žinoma, visi jo pažįstami, o 
ypač Venecijos ponios, girdavo 
jaunąjį, gražųjį ir turtingąjį didi
ką. Bet greit Ubaldo nusibodo 
ir visų pagirimai.

Ubaldo rūmai, pastatyti iš bal
tojo ir raudonojo marmuro, atsi
spindėjo didelio kanalo vande
nyje. Pro atidarytus langus, tarp 
tūkstančio kitų jo brangenybių, 
galima buvo matyti brangios, gra-

žiai išrašytos lubos, austi 
į. sidabru ir auksu kiTmai ir
> uždangos iš sunkaus, pur

purinio šilko. Dažnai, tem
stant, prie marmurinių rūmų 
laiptų priplaukdavo daug 

gondolų, kuriose sėdėdavo žy
miausi Venecijos didikai su savo 
žmonomis ir dukterimis. Tada 
rūmuose prasidėdavo puota: iki 
ryto skambėdavo muzika, buvo 
vaidinimai, šokiai, kortų loši
mai. Kitomis dienomis pats Ubal
do vykdavo iškilmėsna pas dožą 
ar baliun pas kokį Venecijos di
diką. Bet niekados jis neišeidavo 
iš rūmų v’enas, be palydovų; vi
sados jį lydėdavo pažas, ginkla
nešys ir daug tarnų, kurių parei
ga buvo vaikyti iš kelio įkyrius 
elgetas, kurie buvo suvilioti gan
dais apie Ubaldo turtą ir duos- 
numą. Todėl niekas netrukdy
davo Ubaldo meldimais ir niekas 
neprimindavo jam niekados, kad 
yra pasauly likimo nuskriaustų, 
alkanų ir nelaimingų žmonių.

Kartą vakare jis pajuto nuo
bodulį ir ilgesį, ir ruošdamasis 
į svečius pas vieną jauną vene- 
cijietę, gražuolę Monną Malją, 
sumanė eiti pėsčias, bet ne gon
dola važiuoti, kaip paprastai, ir, 
be to vienas, be palydovų.

Jis atidarė užpakalines rūmų 
dalies, tarnams skirtas, duris ir 
greitai, perėjęs skersgatvį, atsi
dūrė Piacetto aikštėje.

Jaunasis didikas tuojau buvo 
pastebėtas buvusių aikštėje elge- 
tų. Nors dabar Ubaldo ėjo vie
nas, be palydovų, bet vis dėlto 
vargšai, matydami jį puikiuose 
rūbuose, papuoštuose auksu ir

brangiais akmenimis, neiš
drįso prie jo artintis, bet, 
stovėdami kiek toliau, jį 
sveikino. Tik viena senutė, 
drąsesnė už kitus, prisiartino 
prie Ubaldo. Draugai tuo
jau ją nutraukė atgal, tyliai 
jai sakydami:

— Nesiartink prie jo: 
Ubaldo Ciani toks didelis 
ir turtingas ponas, kad jis 
niekados neatsižvelgs į mus 
vargšus.

! Jaunasis didikas būtų ne
atkreipęs dėmesio į elgetų 
kalbas, jei jį nebūtų nu
stebinęs begalinio vargo 

atsispindėjimas veide senosios 
elgetos, prisiartinusios prie jo. 
Jis išskaitė jos tamsiai mė
lynose akyse beviltį sielvartą 
ir kažkokį meldimą. Senoji elge
ta ištrūko iš draugų rankų, lai
kiusių ją, ir visai arti priėjo prie 
didiko. Tiesą sakant, Ubaldo bu
vo nemalonu, kada jos liesa, 
raukšlėta ranka palietė jį. Jis 
tuojau susigėdo. Būdamas tur
tingas didikas, žinomas visoje 
Venecijoje ir turįs didelį pasiti
kėjimą, jis niekados pats nemo
kėdavo ir todėl niekados nesine- 
šiojo pinigų. Bet senosios elge
tos žvilgsnis vis nenustojo mal
davęs ir skverbėsi vis gilyn ir gi
lyn į didiko sielos gelmes. Ubal
do nenumanydamas ką daro, 
greit nutraukė puošiantį jo rū
bus didelį vertingą deimantą ir 
padėjo jį į elgetos rankas. Nu
stebinta tokiu negirdėtu duosnu- 
mu prašytoja pradžioje iš susi
jaudinimo paraudo, paskui pa
balo ir nedrąsiai paklausė:

— Gal būt, tamsta juokiatės iš 
manęs, sinjore? Gal tamsta pa
darėte tai netyčia? Argi galima 
atiduoti tokį puikų ir tokį gražų 
akmenį?!

Tas klausimas nustebino Ubal
do ir jis atsakė:

— Būk tikra, tas deimantas 
tavo. Aš nuoširdžiai tau jį da
viau.

Tada moteris pažiūrėjo į jį sa
vo liūdnomis, tamsiai mėlyno
mis akimis ir, kiek patylėjus, pa
sakė silpnu balsu, kuriame buvo
girdėtis ir ašaros, ir begalinis 
dėkingumas, ir švelnumas:

— Tamsta labai geras, sinjore 
Ciani!

6
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Savo paprastais žodžiais ji iš
reiškė tokį dėkingumą ir pasiti
kėjimą, kad, girdėdamas tai, Cia- 
ni pajuto, tartum jį kas būtų gla
monėjęs. Kada jis nusiramino, 
elgetos jau nebuvo: ji dingo sa
vo draugų tarpe* Ciani susimąs
tęs nuėjo savo keliu.

11.

Monna Malja pastebėjo, kad 
šį kartą jos svečias nepaprastai 
išsiblaškęs ir susimąstęs.

— Kas atsitiko, sinjore Ubal
do?—paklausė ji.—Kodėl tamsta 
šiandien toks nuliūdęs? Ko tamstai 
trūksta, laimingas mirtingasis! 
Juk tamsta esi jaunas, gražus, 
turtingas, visi tamstą myli ir 
gerbia.

— Myli ir gerbia?! Bet pasa
kykite man, sinjora, kodėl?

— Kaip kodėl? Todėl, kad iš 
visų Venecijos didikų tamsta esa
te drąsiausias, gražiausias, duos- 
niausias! Todėl, kad tamsta leng 
viausiai ir vikriausiai sugebate 
suvaldyti laukinius arklius. To
dėl, kad tamsta visų geriausia 
valdote kardą, stebėtinai mikliai 
šokate, turite gerą skonį! Todėl, 
kad tamsta geriau kiekvienos po
nios žinote apie papuošalus ir 
brangiuosius akmenis ir tamsta 
visados esate labai dailiai apsi
rengę!

Pasakiusi tą viską be pertrau
kos, Monna Malja pagaliau su
stojo, kad atsikvėpus. Ubaldo, 
ironiškai nusišypsojęs, tarė:

— Sinjora Malja, tamsta man 
pasakėte daug komplimentų; aš 
juos esu girdėjęs ir nuo kitų taip 
dažnai, kad jie tapo man visai 
neįdomūs. Bet dar yra vienas 
malonus žodis, pasakytas man 
tik vieną kartą. Kada aš jį iš
girdau, tuomet jis mane labai su
jaudino, nustebino ir nudžiugino. 
Atspėkite šį žodį ir pakartokite 
jį man.

Monna Malja jokiu būdu ne
galėjo atspėti. Ji išsakė visus 
žodžius, maloniausios Venecijos 
didikams, ir todėl negalėjo nu
manyti, ko norėjo jos svečias.

Ubaldo atsiduso.
—Nesukite sau be reikalo gal

vos, sinjora, — pasakė jis, — aš 
norėjau išgirsti tik tai, kad aš 
esu geras.

Monna Malja pradėjo juoktis.
— Tamsta juokaujate,—sinjore 

Ciani,—sušuko ji:—ar gali turėti 
gerumas kokios nors reikšmės 

tokiam žymiam didikui, kaip 
tamsta.

Ubaldo neatkreipė dėmesio į 
sinjoros pasakytą mintį, tik jis 
neramiai paklausė:

— Argi tamsta nemanote, kad 
aš tikrai geras?

Pamačius, kad Ubaldo kalba 
rimtai ir nė kiek nejuokauja, Mal
ja jau rimčiau atsakė jam:

— O, sinjore Ciani, ar galima 
abejoti, kad tamsta geras? Jei 
šią savybę tamsta laikai geres
nę už kitas, tad reiškia, tamstą 
ir ją turite. Bet klausiu aš tamstą, 
manasis drauge, kaip tas papras
tas ir kuklus gerumas gali pa
puošti tamstos gyvenimą ir kam 
galėjo ateiti galvon tokia keista 
ir juokinga mintis girti tamstą 
už gerumą?

Ubaldo rimtai atsakė:
— Senajai elgetai Piacetto 

aikštėje.
Monna Malja garsiai nusijuokė 

ir piktu balsu pasakė:
— Tamsta, tur būt, jai užmo

kėjote už tokį retą komplimentą 
visą saują pinigų? Jei gerumas 
yra mėtyti pinigus, tad, aišku, 
tamsta pakankamai esate turtin
gas, kad tokiu keliu įsigyti 
gerumą. Grįžkite į Piacetto aikš
tę, barstykit ten savo auksą ir 
aplinkui girdėsite garsų chorą ne
laimingų driskių, giriančių tams
tos gerumą.

Matydamas Monnos Maljos 
piktumą ir nenorėdamas bartis, 
Ubaldo atsistojo ir atsisveikinęs 
išėjo.

Ir štai koki mintis kankino jį 
visą kelią:

„Aš pats apie save žinau ma
žai, kiti mane tik giria. Kokiu 
būdu sužinoti, ar tiesą sakė man 
senoji elgeta?“
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Ta mintis persekiojo Ciani šią 
ir visą kitą dieną. Buvo mo
mentų, kada jis džiaugėsi, atsi
minęs netikėtą elgetos pagyrimą, 
bet buvo ir tokių momentų, ka
da jį kankino Maljos pajuoka.

Vakare Ubaldo vėl išėjo be 
palydovų j Piacetto aikštę. Jis 
išvaikščiojo visus miesto kvar
talus, tikėdamas sutikti senąją 
elgetą, bet, deja, jos niekur ne
buvo matyti. Tada jis pamanė, 
kad ji pardavė duotą jai dei
mantą ir ramiai gyvena savo 
bute. Tokiu būdu jam niekuo
met neteks sužinoti, ar ji pasakė 

tuos žodžius, taip jį sujaudinu
sius, nuoširdžiai, ar tai buvo tik 
paprastas pagyrimas, padėka.

Vis galvodamas apie senutę, 
Ubaldo, eidamas davinėjo visoms 
elgetoms, kurias tik sutiko, di
delę išmaldą; bet veltui jis ieš
kojo jų akyse ir balse begalinio 
dėkingumo, kuris taip stipriai į 
jį paveikė, duodant išmaldą se
najai elgetai...

Ubaldo pastebėjo, kad Šitie 
bevaisiai ieškojimai atitraukia jį 
nuo ankstyvesnių malonumų.

Kartą vakare ėjo Ubaldo Pia
cetto aikšte pas savo pažįstamus 
į kaukių balių. Staiga jis pajuto, 
kad kažkieno pirštai palietė jo 
apsiaustą. Jis apsisuko ir pa
matė senąją elgetą, kurios taip 
ilgai ieškojo. Ji atsitraukė porą 
žingsnių ir kukliai laukė, kada 
jis pradės kalbėti. Ubaldo tik 
tada pamatė, kad ji buvo ne 
viena. Kita moteris išblyškusiu 
veidu, bet dar jauna ir neturtin
gai apsirengusi, stovėjo šalia jos 
vartų šešėlyje.

— Nebijok, prieik arčiau, — 
pasakė Ubaldo senutei taip švel
niai, kad net jis pats nustebo. 
— Tu, tur būt, nori dar ko nors 
manęs prašyti? Parduotas dei
mantas, tur būt, nepalengvino 
tavo vargo? Sakyk, — aš pa
siruošęs tau padėti. Tik, prašau 
tavęs, nedėkok man dabar me
laginga kalba, kaip aną kartą. 
Tu pati žinai, kad aš esu labai 
turtingas, ir todėl padovanoti 
tūkstantinis deimantas man tas 
pats, kas kitam paduoti duonos 
kąsnis. Bet vis dėlto aš galėjau 
patikėti tavo žodžiais ir pama
nyti, kad iš tikrųjų esu geras?

Senutė, kiek pažiūrėjus į jau
nąjį didiką savo tamsiai mėly
nomis akimis, pakartojo silpnu, 
bet pilnu švelnaus pasitikėjimo 
balsu pirmykščius žodžius:

— Sinjore, Ubaldo Ciani! Taip, 
tamsta tikrai geras!

Kaip ir aną kartą Ubaldo pa
juto sieloje didelį džiaugsmą; se
nutės žodžiai prikėlė jo širdyje 
ankstyvesnį žavėtiną ramumą.

Tuo tarpu senoji elgeta atsi
suko į savo išblyškusią draugę 
ir, kviesdama ją ženklu prieiti 
arčiau prie Ubalo, prašneko:

— Štai tas, kuris palengvins 
tavo vargą.

Liedama ašaras jaunoji mote
ris puolė ant kelių prieš Ubaldo 
ir smulkiai papasako.o jam savo 
nelaimę. Jos vyras žvejys savo
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darbu žvejojimu ir tinklų taisy
mu — sunkiai tegalėjo išmaitint 
savo šeimyną—pačią ir tris vai
kus. Dešimties taryba, turkams 
netikėtai užpuolus, Įsakė rinkti 
naujokus. Jos vyras, vardu Bem
bo Marini, pakliuvęs į naujokų 
jūreivių sąrašą turėjo rytoj atvykti 
Į karo laivą arba rasti savo vie
ton pavaduotoją. Bet ruošiamoji 
ekspedicija skaitoma taip pavo
jinga, kad niekas, net paskutinis 
vargšas nė už didžiausius pini
gus neišdrįsta eiti į karą vietoje 
Bembo Marini. Bet jei jis išva
žiuos, tad kas bus su jo žmona 
ir vaikais?

— Raskit pavaduotoją, — 
pasakė Ubaldo Ciani, — ir 
aš mielu noru užmokėsiu jam 
bet kokią pinigų sumą, kad 
ir kaip ji būtų didelė.

Žvejo pati sielvartingai pakratė 
galvą.

— Visi musų kaimynai tokie 
pat vargšai, kaip ir mes, bet vis 
dėlto aš nežinau tarp jų nė vie
nos motinos, sesers arba pačios, 
kurios sutiktų apmainyti j viso 
pasaulio auksą savo sūnų, brolį 
bei vyrą ir atiduoti jį į beveik 
neišvengiamos mirties nagus. Be 
to, liko visai maža laiko. Rytoj 
auštant mano vyras turi nuvykti 
į laivą San-Nikolo uoste. Ką aš, 
vargšė moteris, galiu padaryti 
per vieną naktį? Ne, jei jau tam
sta, sinjore Ubaldo, galinga savo 
įtaka neatsieksi to, kad mano 
vyro vardas būtų išbrauktas iš 
naujokų sąrašo, tad mes būsim 
tikrai žuvę.

Nors jaunasis didikas nesiįdo- 
mavo politika, bet jis gerai žinojo 
dvasią, viešpataujančią dešimties 
taryboje, ir todėl jis iš karto supra
to pavojų, kuris jam grėstų, pradė
jus rūpintis tuo dalyku. Taryba 
netikės, kad jis čia vadovaujasi tik 
paprastu gailesčio jausmu ir noru 
padėti artimui. Jie įtars, kad jis 
mėgina padėti kažkokiam nelai
mingam žvejui, ir tuo nori tapti 
populiariu, prasimušti pirmyn.

Mąstydamas apie nemalonias 
pasekmes, kurias užtrauktų tos 
rūšies prašymas, nors jam ir būtų 
atsakyta. Ubaldo stovėjo nuleidęs 
akis, nežinodamas, ką daryti. Iš 
gailesčio jis vis tik stengėsi nu
raminti jauną moterį ir pasakė 
jai švelniausiu balsu:

— Neverk, mano vaike. Pasi
žadu visomis jėgomis pasistengti 
išgelbėti tavo vyrą. Pakartok dar 
kartą jo vardą.

— Bembo Marini, gerasis sin
jore, — pasakė jaunoji moteris, 
atsikeldama ir nedrįsdama dau
giau prašyti jaunojo didiko. Tą 
minutę Ubaldo pasuko galvą ir 
jo akys susitiko su aiškiai mėly
nomis elgetos akimis. Jis per
skaitė šitose akyse tokį karštą 
meldimą, kad visi jo abejojimai 
pranyko, ir jis tvirtai ryžosi iš
gelbėti nelaimingojo žvejo šei
myną.

Neklausydamas padėkos žo
džių, kuriuos sakė jam abi mo
ters, Ubaldo Ciani greit pasisuko 
atgal ir, nebemanydamas apie 
kaukių balių, nuėjo pas savo na
mų draugą, senatorių Donato 
Grimam.

Tik pradėjo kalbėti jaunas žmo
gus, kaip Donato Grimani susi-

Prašau įrašyti mano vardą vietoj 
Bembo Marini . . .

raukė ir pradėjo tąsyti savo 
barzdą. Nesuskubo Ubaldo baigti 
savo pasakojimą, kaip Donato 
greit ir karštai sušuko:

— Labai didelę klaidą tamsta 
padarėte Ubaldo, kad į šį kvailą 
dalyką įsikišot! Žinokite, kad nau
jokų sąrašas ekspedicijai prieš 
turkus buvo svarstomas dešim
ties tarybos. Prašymas tokio di
diko, kaip tamsta, išbraukti vieną 
vardą, jau įrašytą į sąrašą, su
kels liaudyje įvairių kalbų ir tuo 
labiau pažymės naujo nutarimo 
neteisingumą. Ir, be to, tamsta 
Ubaldo, jau nuo kiek laiko dėl ■ 
kažkokios savo fantazijos, kurią 
daugelis valstybės veikėjų aiškina 
labai nepalankiai tamstai, eikvo
jate savo nesuskaitomus turtus 
vargšams ir elgetoms, mėtote 
jiems, neskaičiuodamas, krūvas 
aukso ir dukatų. Norint, ir šita
me galima įstebėti politinį tikslą, 
būtent: patraukti į save liaudį, 

įsigyti jos meilę. Tamsta žinote, 
kad nedaug tereikia, kad sukė
lus prieš bet ką dešimties tarybą. 
Tegul tik piktumas ir šmeižtas 
sukels jų įtarimą, ir tada tamstos 
neliečiamybei galas. Nesupran
tamas užtarimas Bembo Marini 
bus priešų išaiškintas labai blo
gai. Tikėkit man, mielas Ciani, 
dėl tos neliečiamybės, kurią tamsta 
taip branginate, mėtykit savo pi
nigus, kur tik įsimanysite — ba
liuose, šventėse, pasilinksmini
muose, pirkit deimantus ir kitką, 
tik nedalinkit jų vargšams. Da
rykit kokių tik norite kvailybių, 
tik, dėl Dievo, nekliudykite šitam 
Bembo Marini įsėsti rytoj rytą į 
karo laivą.

Išmintingas patarimas Grima
ni, tik sustiprino Ubaldo nujau
timus taip, kad jis neprieštaravo 
savo draugui. Bet išėjus iš sena
toriaus namų jaunojo didiko pa
siryžimas pateisinti senosios el
getos pasitikėjimą nė kiek nesu
mažėjo. Bemąstydamas,jis priėjo 
išvados, kad vienintelė išeit s yra 
rasti Bembo Marini pavaduotoją 
savo tarnų tarpe. Todėl Ubaldo 
sugrįžo į savo rūmus. Nors jau 
buvo vėlus laikas, bet jo ginkla
nešys ir tarnai laukė jo su už
degtais žibintuvais ties rūmų arka 
prie laiptų pradžios.

Visai priešingai paprastai tvar
kai, Ubaldo sustojo prie tarnų 
ir prašneko į juos:

— Kuris jūsų norėtų gauti 
tūkstantį aukso cechinų?

— Kas tam reikia padaryti?— 
sušuko tarnai vienu balsu.

— Kaž kas labai nesunkaus ir 
garbingo. Tam reikia, kad kuris 
nors iš jūsų rytoj rytą nueitų į 
San-Nikolo uostą ir ten praneštų, 
kad ateina savo noru pavaduoti 
Bembo Marini, ir prašo užrašyti 
jo vardą į sąrašus naujokų-jūrei- 
vių dešimties tarybos paskirtų 
ekspedicijon prieš turkus.

Didiko juokas pasirodė tar
nams labai išmintingu ir visi jie 
nudžiugo, kad jų ponas vėl links
mas. Ginklanešys ir kiti tarnai pa
reiškė dėl to savo pasitenkinimą.

Bet Ubaldo nekantriai sušuko:
— Matau, kad aš pasiūliau 

mažą sumą ir tik todėl pajuo
kavau. Bembo Marini pavaduo
tojui aš užmokėsiu ne tūkstantį, 
bet penkis tūkstančius aukso ce
chinų.

Ši pataisa buvo priimta bendra 
tyla. įpykęs Ubaldo trenkė koja
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į žemę ir, nutvėręs už ausies ar
timiausiai stovintį dvariškį, pasakė 
jam:

— Pavyzdžiui, tu, štai, Džiotti, 
žiūrėk, kaip tu pariedėjai nieko 
neveikdamas! Kodėl gi tu nega
lėtum nueiti pavaduoti vargšą 
žvejį? Grįžus tau iš karo, aš už
mokėčiau tau karališkai už kiek
vieną tavo nustotą taukų svarą.

Iš didelio nustebimo Džiotti 
atsakė pašiepiančiu atvirumu:

— Bet, gerbiamasis sinjore, juk 
aš šituos penkis tūkstančius auk
so cechinų galiu labai maloniai 
ir nieko nedirbdamas gauti čia, 
jūsų malonybei tarnaudamas ir, 
be to, nenustodamas svorio. O 
kam reikalingi man dar šimtas 
kartų penki cechinai, jei turkai 
apiplėš mane, paims į nelaisvę, 
arba dar blogiau, sužeis ir net 
užmuš mane? Pagaliau aš galiu 
numirti maru ar kita kokia liga 
karo laive.

Visi kiti Ubaldo tarnai palaikė 
vienu balsu dvariškį, o tikrumas 
jų įrodymų nuginklavo net Ciani. 
Jis supykęs atsigręžė nuo tarnų 
ir greit užlipęs plačiais marmuro 
laiptais, garsiai paskui save už
darė savo miegamojo duris. Visą 
naktį jis išsėdėjo kėdėje su aukšta 
atrama, parėmęs galvą ranka ir 
nė minutei neužmerkė akių. Auš- 
lant, labai nuliūdęs, kad negalįs 
padėti Bembo, ir nežinodamas, 
kaip jis dabar galės pažiūrėti į 
akis senajai elgetai, Ubaldo vie
nok laikė nepadoriu dalyku likti 
namie, kada Bembo Marini, ku
riam jis žadėjo padėti, turės įsėsti 
į laivą ir išplaukti ekspedicijon 
prieš turkus. Mažiausia, ką jis 
galėjo padaryti, tai įspėti vargšę 
Bembo žmoną apie savo nepa
sisekimą ir po to, vyrui išvažia
vus, pasistengti kaip nors ją nu
raminti.

Todėl, užsimetęs ant pečių ap
siaustą, Ubaldo nuėjo į San-Ni- 
kolo uostą.

Čia prie stalo, apkrauto po
pieriais ir apsupto kareivių kuo
pos, sėdėjo jūrų reikalų valdinin
kas ir šaukė pagal sąrašą nau
jokus, kurių kiti prieidavo patys, 
o kitus atvesdavo jėga. Po to, 
įrašytus stūmė ant ilgo, siauro 
tiltelio, jungiančio laivą su krantu. 
Ant laivo dangčio policininkai 
negailestingai stumdydavo savo 
alebardomis tuos, kurie nenorėjo 
eiti.

Ubaldo dar niekados savo gy
venime nematė tokio reginio, tur 
būt, labai įdomaus žymiems ir 
turtingiems žmonėms, gerai ži
nantiems, kad jiems negręsia 
naujokų įstatymas, bet labai liūd- 
naus vargšams, kurių kiekvieną 
galėjo ištikti panaši sunki ne
laimė.

Prie tiltelių grūdosi didelis žmo
nių būrys. Ubaldo greit prasigrū
do per minią ir pagaliau susto
jo prie valdininko stalo. Čia sto
vėjo ir Bembo pati, taip graudžiai 
vakar verkusi.

Kada ji pamatė jaunąjį didiką, 
iš jos krūtinės išsiveržė džiaugs
mo šauksmas.

— Ponas valdininke,— sušuko 
ji,—neįrašykite Bembo Marinį iš
vykstančių naujokų sąrašan. Štai, 
turtingas sinjoras Ubaldo Ciani 
atėjo pasakyti keletą žodžių apie jį.

Bet Ubaldo veidas rodė tokį 
liūdesį ir nepasitenkinimą, kad 
vargšė moteris tuojau įspėjo blo
gą žinią. Ji nubalo, kaip mirtis, 
o jaunasis didikas, negalėdamas 
matyti jos sielvarto, nusigręžė.

Staiga jo akys susitiko su tam
siai mėlynomis akimis senosios 
elgetos, kuri stovėjo užpakaly 

Bembo. Šis žvilgsnis įsmigo gi
liai jam į širdį; jame buvo ma
tyti toks begalinis pasitikėjimas, 
kad Ubaldo veidas staiga nušvi
to, o įstabus ramumas pripildė 
jo sielą. Jis tuojau suprato, kad 
jis nepajėgsiąs apgauti senosios 
moters, kuri taip juo pasitiki. 
Mintis, kurios jis taip ilgai ieš
kojo, staiga įsmigo jam galvon. 
Viskas buvo taip paprasta, taip 
gera.

Tą pačią minutę, kada supykęs 
valdininkas jau antrą kartą šau
kė Bembo Marini, Ubaldo pri
ėjo prie stalo, atsirėmė į 
jį abiem rankom ir, palenkęs 
savo gražųjį, šypsantį veidą prie 
valdininko nosies, pasakė:

— Gerbiamasis įstatymų vyk
dytojau, jei tamstai nelabai sun
ku išbraukti Bembo Marini var
dą, tad būkite geras, įrašykite 
vietoj jo mano vardą. Aš pava
duosiu Bembo Marini karo laive.

Valdininkas plačiai išsižiojo 
ir nuleidęs rankas, sustiro iš nu
stebimo. Tas labai palinksmino 
Ubaldo ir jis garsiai nusijuokė.

— Malonusis pone, įrašykite 
mano vardą vietoj Bembo Ma
rini, — pakartojo jis, — ir pra
šau tamstos parašyti, kaip gali
ma aiškiau. Argi tamstai neži
noma, kad pas mane daugybė 
keistenybių ir fantazijų? Šiandien 
aš sumaniau eiti muštis su tur
kais.

Ir leidęs miniai ir kareiviams 
stebėtis kiek patinka, ramus Ubal
do, vienu pasišokimu, nušoko nuo 
kranto ant tiltelio, o kitu — nuo 
tiltelio ant karo laivo dangčio.

(Galas sekančiam num.)

Kaunas žiemą.
Vienas gražiosios Lietuvos vaizdų.
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Didžiosios knygos puslapėlis 
"lui"

vienos
tamsios nak
tys žino, ko
kią milžiniš
ką kovą ve
dė vilkų už
kluptas lo

kys...

Skaute, ar tu moki skaityti di
džiąją gamtos knygą? Knygą? — 
paklausi. Taip, knygą; įvairiausią, 
žiemos, pavasario, vasaros ir šla
pio rudens vaizdais iliustruotą 
knygą, kurioje aprašomas gam
tos gyvenimas. Tiktai knygoj 
autorius sugalvojo veikiančius 
asmenis, o didžiojoj gamtos kny
goj visi veikiantieji „asmenys“ gy
vena, kovoja, džiaugiasi, liūdi, 
miršta ir... patys rašo knygos 
puslapius. Tik reikia mokėti juos 
skaityti. Pavyzdžiui, ar skaitei, tu
skaute, nors vieną kartą, gražią 
žiemos dieną, miško puslapį? O 
šis skaitymas daug tave išmokin
tų! Žiūrėk, štai, smulkučiai, dai
lūs viens prie kito kūmutės-la- 
putės pėdsakai. Jie eina tiesia 
linija į šviesią ateitį t. y. prie po
no zuikio buveinės. Bet ir jis 
ne kvailas, štai, žiūrėk, kokį šuolį 
jis padarė! Kur jis bėga gražiai 
išmintu, gerai žinomu takiuku? 
į šį klausimą ir gudrioji lapė 
vargu ar galėtų atsakyti. Bėgantį 
zuikelį ir senas plėšikas vilkas 
vargu ar pavytų. O štai ir jo 
pėdsakai. Visai kaip šuns. Tik 
didesni. Oho! Čia būta vieno 
dviejų, trijų—visos gaujos vilkų..’

•

Na, brolau skaute, nenorėčiau 
aš tamsią naktį pamatyti prieš 
save keliasdešimtsžalių žiburėlių, 
arba išgirsti klaikųjį, dūsių 
gaujos staugimą. Net didžiųjų 
Lietuvos senų girių galiūnas lokys, 
arba plačiapetis stumbras ir tie 
pasiduodavo alkanai vilkų—miško 
plėšikų gaujai. Tik vienos tam
sios naktys žino, kokią milžiniš-

ką kovą vedė užkluptas, vilkų iš 
visų pusių apsuptas, lokys...

Bet tai buvo... Tai tamsūs tos 
didžiosios knygos puslapiai.

O dabar—kieno čia tokie ma
žyčiai, dailūs pėdsakėliai, kiek di
desni už pelės. Čia jau ne kitaip, 
kaip voverytės prašokta. Vogčio

bjaurybė, nuo pušies ikimis,
eglės nulėkė. Ar tai kiaunė vijo, 
ar tai skanesnių kukučių rasti 
įsigeidė, ar tai popietinį pasi
vaikščiojimą padarė—kas ją su
paisys.

Ot, čia tai jau nebegerai. Kie
no tos plunksnos taip liūdnai 
išbarstytos po krauju aptaškytą 
sniegą? Kurapkėlės nabagėlės. Kas 
jąja, vargše, pasinaudojo, kas ją 
nuskriaudė — atsakymas aiškus, 

Oho! Čia būta vieno, dviejų, trijų — visos gaujos vilkų...

tas, kas šį rytą dar nebuvo pus
ryčiavęs.

O tokių labai daug. Kuomet 
pusryčiai bėgioja, skraido, slap
stosi, kuomet jiems pagauti reikia 
aštrių nagų, vikrių kojų, žaibo 
žvilgsnių, tuomet pusryčiai ska
nūs ir nekepti.

Matai skaute, mes labai trum
pai teskaitėm aiškiai sniegan įra
šytą šios dienos miško knygos 
puslapėlį. O kiek daug mes jau 
pamatėm! Prieš mus, kaip gyvas, 
atsistojo visas įvairus, įvairiaspal
vis, margas miško gyvenimas su 
pasiryžimu, žiauriomis kovomis, 
lygiai toks, kaip ir žmonių gy
venimas.

Sekim pėdsakus. Mes daug ko iš
moksime. Daug kartų įsitikinsime, 
koks miško gyvenimas paprastas, 
bet kartu, koks jis gražus. Gy
venimas, džiaugsmas, vargai, net 
pati mirtis didžiojoje gamtos kny
goje atrodo taip kilnūs, taip gra
žūs ir taip tolimi nuo per daug 
egoistinio, dažnai pilkius žmo
nių gyvenimo...

Skautai į mišką, į gamtą! Se
kim pėdsakus!.. S. M,
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Pėdsaką sekimas žiemą.

Jei vasarą skautų draugovės 
padaro vieną kitą iškilą, arba 
stovyklą, tai žiemą jos visos pra- 
snaudžia namie. Tai gal atsakysit 
— nori, kad ir žiemą iškilas, ir 
net naktines, darytumėm?

Ne, visai priešingai. Aš net to 
ir nepatarčiau, žinoma, išskiriant 
vyčius (nors, tiesa, dabartiniai 
mūsų vyčiai nė gerų vilkiukų ne
verti; kur Jiems naktinės žiemos 
iškilos!). Čia kalbėdamas, aš turiu 
galvoj ne naktines iškilas, bet 
pėdsakų sekimą. Apie pėdsakų 
sekimą aš ir noriu žodį kitą tarti.

Kas tie pėdsakai, kokia jų svar
ba, aš nenoriu kalbėti: tai žino 
kiekvienas senesnis skautas. O, 
tačiau, nors ir žino, bet pėdsakų 
sekimo nepraktikuoja. Visoj Lie
tuvoj rasi vos vieną kitą drau
govę, kuri darytų pėdsakų seki
mus. Daugelis nusiskundžia, jog 
tai neįdomauja skautų, o daugelis 
net nežino, kaip pėdsakų sekimą 
pravesti...

Neįdomu, pasakysiu, pėdsakai 
sekti tam, kas jų neseka, kam 
viskas neįdomu. Kas jau yra nors 
kartą tą žaidimą žaidęs, visados 
mielu noru sutiks jį pakartoti.

Čia aš ir noriu pakalbėti, kaip 
tie pėdsakai žaisti, kaip šį žaidi
mą^ suruošti.

Žaidimui vieta parenkama kur 
nors arti mažų krūmų ar nedi
delio miškelio. Vieta turi būti ne
lygi, kalnuota, kad sekliai nega
lėtų pamatyti bėglių, kas atsitiks, 
jei bus parengta žaidimui lygi 
apylinkė. Pats žaidimas geriausia 
žaisti rungiantis tarp draugovių 

ar bent tarp dr-vės skilčių. Rung
tynės įneša į skautus daugiau gy
vumo, didesnio dėmesio ir noro. 
Žinoma, draugininkas turi ne
leisti pereiti rungtynių ribų, įeiti 
aząrtan...

Žaidimui suorganizuojama ne 
daugiau trijų būrių, nes jei pada
ryti daugiau būrių, tai kitiems 
lieka per daug aiškūs pėdsakai. 
Perdaug aiškūs dėl to, kad pir
mieji būriai, bėgdami per sniegą, 
palieka išmintą taką ir paskuti
niesiems uždavinys visai lengvas 
— reikia tik to tako prisilaikyti. 
Tokių palengvinimų negalima 
leisti.

Būriams burtų keliu nustatoma 
eilė, kuria jie bus išleidžiami. 
Pirmasis būrys išleidžiamas, kai 
praslenka 15 mn. nuo išbėginio 
bėglių. Lygiai tuo pačiu laiko
tarpiu išleidžiami ir kiti būriai.

Bėgliai (geriausiai du) paren
kama iš prityrusių skautų, kurie 
15 mn. prieš pirmo būrio išvy
kimą išbėga dėti pėdsakų. Pėd
sakus deda skautų sutartais ženk
lais, mėlynais popierėliais, laiš
kais. Laiškų patartina dėti daug, 
kai kuriuose nurodant: iki tokio 
medžio ar namo bėgti be pėd
sakų ir tt. Tas priverčia skautus 
stropiau sekti ženklus. Bėgliai 
turi stengtis kuo mažiausiai pa
likti kojų pėdsakų. Visas pėdsakų 
ilgis gali užsitęsti per 4—5 klm. 
Pėdsakų ilgį gali patrumpinti 
ar pailginti draugininkas, atsi
žvelgdamas į skautų amžių ir pa
tyrimą. Pasiekę tikslą, bėgliai pa
sislepia ir laukia kol juos ras 
paskutinieji sekliai.

Sekliams per sniegą reikia bėgti 
vienam paskui kitą, taikinant dėti 
kojas į priešakinio pėdas. Vieną 
gabesnį skaudą leisti bėgti 100 — 
200 mtr. pirma, kuris ir nurodo 
būriui pėdsakų kryptį. Visas bū
rys bėga paskui ir stropiai žiūri 
ir užsirašo žymesnius ženklus ir 
laiškų turinius. Nukrypus nuo 
kelio, tenka grįžti prie paskutinio 
tikro ženklo, išsiskleisti ir ieškoti 
tikrus ženklus.

Iš būrių laimi tas, kuris trum
piausiu laiku suseka bėglius, dau
giausia randa laiškų ir ženklų.

Pėdsakus geriausia sekti iš ryto, 
apie 6—7 vai. Stengtis parinkti 
giedrią, ne šaltą dieną. Negera 
atlydis, nes labai sušlampama.

Einant sekti pėdsakų, užtenka 
visai lengvo apdaro, nes pėdsa-

Sekim pėdsakus...

kus sekant visada tenka sukaisti' 
Visai nepatartina vilkti dveji, treji 
marškiniai, sunkūs paltai, nes tai 
tik vargina.

Taigi tokie pėdsakų sekimai... 
Žaidimas nesudėtingas, visai 
lengvas, o labai įdomus ir patar
tinas kiekvienai draugovei.

Patartinas visiems dar ir todėl, 
kad darydami pėdsakų sekimus, 
jūs dalyvausi! ir konkurse sky
dams laimėti.

Šiemet gili žiema. Laukai ap
kloti baltu sniegu. Tai žaiskime, 
žaiskime pėdsakų sekimus, šauk
dami lapinų šūkį: ha, ha, ha...

Lapinų Vytautas.
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Vctcicvif kursai Šiauliuose.
Rajono tunto dr-kams, adj-tams 

ir atsk. sk. skilt-kams kursai įvy
ko š. m. I. m. 3—5 d. Be jų 
kursus lankė ir kiti vyresnieji 
tunto skautai. Viso kursus lankė 
80 žmonių.

Paskaitas skaitė tunt. p. Ubei- 
ka, jo padėjėjas sktn. K. Palčiaus- 
kas, buv. Alytaus tunt. p. Meš
kauskas, buv. Lazdijų tunt. p. 
Tarvidas, šaulių rinkt, vadas kap. 
Kurpius ir dar keli vietos skau
tų vadovai. Šiaulių tuntas di
džiausias, todėl į vadovų kursus 
susirinko iš keliolikos miestelių 
skautai. Dirbo atsidėję.

Suvažiavę arčiau susipažino, 
pasitarė, pasidalino savo pasise
kimais bei kliūtimis. O Įgiję šį 
tą nauja, išsiskirstė vėl energingai 
ir ramiai darbuotis.

Pati kursų programa, kaip mi
nėjau, labai įvairi, įtraukta visa, 
kas nūdien vadovui reikalinga. 
Tarp kitko, kap. Kurpius kalbė
jo apie skautų ir šaulių bendra
darbiavimą, susiartinimą. Iš savo 
pusėsmes norėtumėm, kad tiegra- 
žūs ir teisingi jo žodžiai, šaulių 
ir skautų pastangomis, realizuo
tus.

Pertraukos metu kursantai dai
navo, žaidė. O paskutinį vakarą 
suruošė pasilinksminimą. Prieš 
tą įvyko rajono tunto štabo po

sėdis. Jame daug nutarta. Be to, 
buvo dr-vių ir atsk. skilčių pra
nešimai.

Kursų nutarimai:
Rajono tunto rankdarbių pa

rodą Šiauliuose nutarta suruošti 
š. m. bal.m. apie 5—7 d. Daly
vaus visos dr-vės ir a. sk-tys. 
Pelnas, kurio manoma gerokai 
gauti, būsiąs paskirtas stovyklai 
ruošti. Parodos metu bus keli 
rajono vadovų pasitarimai-posė- 
džiai dėl pavasario ir vasaros 
darbų plano, taip pat egzaminai 
į patyrimo ir, gal būt, vyresniš
kumo laipsnius.

Ši paroda būsianti labai didelė.
VI stovykla žadama daryti prie 

Palangos. Ten ir skautams pato
gesnis vasarojimas ir visuomenę, 
ypač kurortininkus, būsią galima 
geriau supažindinti su skautyste. 
Iš to mūsų organizacijai būtų 
neabejotina nauda. St-kla tęsis 
apie 3 savaites. Dalyvaus ma
žiausia 100 sk. Be abejo, Vilniaus 
skautai-ės ir šiemet lankysis Lie
tuvoje. Šiauliškiai mano, kad pa
siseks susirasti atatinkamų lėšų 
ir juos savo stovyklon pakviesti. 
Taip pat su Latvijos lietuvių 
skautais reiktų arčiau susipažinti. 
Gera progą būtų minimoje sto
vykloje. Žodžiu, Palangoje sto

vykla galėtų būti plačiausiu mąstu 
suorganizuota.

Jau stovyklos Šiaulių tuntui 
davė daug patyrimo stovyklavi
mo atžvilgiu. Ypatingo dėmesio 
norima kreipti į pėdsakų sekimą, 
signalizuotę, šaudymą iš monte- 
kristo ir pan. Šiuos dalykus sto
vykloje būsią galima rimtai iš
studijuoti. Numatoma ir kelių 
kariškių pagalba.

Be to, susitarus su jūrų skau
tais, žadama Palangoje suruošti 
grandiozinė skautiška šventė. 
Apskritai, vadovai, ypač tunt. p. 
Ubeika, turi labai naudingų ir 
praktiškų šiai stovyklai perspek
tyvų.

Skrajojantis orkestras. Skau
tui F. Gelumsbauskui, kand. į 
vyčius, pavesta organizuoti rajo
ninį stygų orkestrą. Jis rūpinsis 
gaidų ir kitų reikalingų dalykų 
išgavimu, o dr-vių skautus-es 
mokys nurodytus dalykus griežti. 
Renkamas repertuaras, ruošia
mos instrukcijos.

„Šiaulių Skautas“, tunto ša- 
pirograf. laikraštis, būsiąs leidžia
mas tik informacinio pobūdžio. 
O kitos jėgos—kreipiamos į „Sk. 
Aidą“.

(Žiūr. tęsinys kronikoj 13 psl.).

Feljetonas. S. M.
JCiūdna vieno būkle istorija.
Adjutantas, kaip bomba, įlėkė 

pas draugininką.
— Aš, jis... jie... Juozas... tu 

tik suprask! Žodžiu, mūsų dr-vė 
jau turi štabą! Tikrą būklą. Kiti 
net sako, kad durys yra, nekal
bant apie tris sienas; sako, ke
tvirta kiek apardyta, bet tai nie
kis, kad tik lubos būtų, o grin
dis ir patys įdėsim.

Draugininkas pažvelgė į sukai
tusį adjutantą. Jo galvoje švyste
lėjo visa virtinė anksčiau „gau
tų“ dr-vės štabui buklų. Jis at
siminė „tikras žinias“ apie puikų, 
šviesų, tik niekados be pinigų 
negaunamą būklą ir nuoširdžiai 
tarė:

— Pašlapink galvą šaltu van
deniu. Praeis, aš žinau. Gripu 
sergant visados taip būna. Žmo
gus kliedi, o paskui nusiramina...

Bet adjutantas nenusiramino. 
Jis siekė,-kad butas yra, kad nuo 
naujų metų, persikėlus skauto 

Juozo dėdės brolio sesers pažį- 
stamui gyventi Į kaimą, pasiliuo- 
savo jo butas, kurį tuo tarpu 
niekas nenori užimti.

Draugininkas pagalvojo:
— Tur būt, pavojingas gyvy

bei, — ir tuč tuojau įtikėjo.
Už valandos jie jau buvo nau

jame būkle. ** *
Žinios buvo žymiai perdėtos. 

Visos keturios sienos stovėjo 
sveikutėlės. Nebuvo tik didesnės 
stogo dalies, kurį nunešė vėjas. 
To negalima pasakyti apie grin
dis, vėjas jų niekur nenešė: jas 
sukūreno buvusieji gyventojai. 
Langai buvo užkalinėti lentelė
mis. Bet užtat vienam kampe 
stovėjo kėdė. Netikėdamas sa
vo akimis, draugininkas atsisėdo. 
Žinoma, ji lūžo, bet tas nė kiek 
nesumažino kėdės, kaip reika- 
lingaus daikto padoriam būklui, 
vertybės.

— O, — tarė draugininkas, šlu
buodamas iš būklo, — ją dar 
galima pataisyti.

** *

Prasidėjo darbas. Negalima pa
sakyti, kad „Žirgų“ dr-vės skautai 
būtų sunkių darbų kalėjimo ka
liniai. Bet iš to neseka, kad jie 
mažiau dirbtų.

Petras ir Juozas pradėjo rū
pintis baldais. Vienas gavo be
veik minkštą sofkę, o kitas seną 
virdulį. Bet kadangi stogas bu
vo atremontuotas pirmutinis, tai 
sofkė taip ir liko į būklą neįga
benta.

— Nieko, — tarė drauginin
kas, — mes prieš būklą įtaisy- 
sim darželį ir pavargę svečiai ga
lės ramiai sau pasilsėti.

Nežiūrint tų nepasisekimų, bet 
kaip puikiai atrodė langai! Tiesa, 
pro juos nieko negalima buvo 
matyti, pro juos galima buvo 
žiūrėti į saulės užtemimą, bet 
užtat stiklai buvo veltui gauti.
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Kas girdėt pasauly?
Tai aukso pasauly!

Vienas vokiečių profesorius pareiškė, kad 
prie abiejų žemės ašigalių, o ypatingai prie šiau
rės ašigalio, yra labai daug aukso. Jo apskaičia
vimu — net 300 milijonų tonų (tona 60 pūdų). 
Auksas blizgąs šiaurės jūrų dugnuose. Tačiau... 
šis auksas, turbūt, taip ir pasiliks ten gulėti, nes 
vargu ar žmonių rankos kuomet nors pajėgs ji 
iš ten išgauti.
Traukiniu... iš Anglijos Į Prancūzija.

Paskutiniuoju laiku svarstomi planai prakasti 
po Lamanšo sąsiauriu 53 kilometrų ilgumo tu
nelį, kuris sujungtų Britų salą su kontinentu. Šį 
milžinišką darbą galima būtų baigti tik per 4—5 
metus. Tai jau trečias milžiniškas darbas, kurį 
nuveiktų žmonija pasauliniam susisiekimui pa
gerinti. 1—iškastas Suezo kanalas, 11 —Panamos 
kanalas.

Širdies mašina.
Daug ką žmonės pakeitė mašinomis. Yra 

visokių mašinų, kurios tarnauta žmonijai. Bet 
kad būtų mašina, kuri pakeistų širdį... čia tai jau 
negirdėtas dalykas! O taip yra. Vienas rusų pro
fesorius tokią mašiną sukonstruktavo. Tai, tiks
liau pasakius, mašina, kuri palaiko dirbtiną krau
jotaką. Jo daromi bandymai su šia mašina tie
siog stebuklingi. Nukirsta šuns galva, prijungta 
prie tos mašinos dar daug valandų gyveno. Maža 
to, nukirsta galva žiūrėjo protingomis akimis, 
judino ž aunomis, ir rydavo skanius kąsnelius. 
Šuns galva juto ir net... bandė, erzinama, loti. 
Širdies mašina palaikė galvos gyvenimą gana 
daug valandų. Mirtis buvo, nors kelioms valan
doms, mašinos nugalėta.

Skautas linksmas visose aplinkybėse, o kodėl gi nepa- 
pasijuokti žirafai.

Kuomet viskas buvo baigta, 
beliko tiktai užmūryti sienų ply
šius, įdėti grindis, iškabinti pa
veiksliukus ir kitus mažmožius 
atlikti, draugininkas pradėjo rū
pintis būklo krikštynomis. Visi 
skubino. Visi, kaip šarkos į sa
vo lizdą, nešė visokius reikalin
giausius daiktus. Atgabentos trys 
kėdės, vienas senas skėtis, staliu
kas, kopėčios, seno motociklo 
griaučiai. Kadangi skautai myli 
gamtą, įritinta pora kaladžių, deg
tukų dėžutėje atnešta taupmenų 
kasa, papuošimo tikslais mažasis 
Petriukas padovanojo savo sudė
vėtus kaliošus ir garbingoj vietoj 
pats juos iškabino.

Paskutinį vakarą prieš būklo 
krikštynas draugininkas surinko 
visą draugovę naujai atremon
tuotam būkle. Baigdamas savo 
kalbą, jis sujaudintu balsu krei
pėsi į adjutantą:

— Uždek pirmąją ugnį mūsų 
gražiame būkle. Niekas nesu- 
Krutėjo.

Draugininkas apžvelgė kampus, 
krosnies nė viename kampe ne
buvo.

— Tai neapsižiūrėjimas!—ta
rė draugininkas.

** *
Kvietimai į būklo krikštynas 

išnešioti po visą miestą. Kuklias, 
bet skanias vaišes, jau nuo pat 
ryto tempė ant savo kuprų du 
pionierių skilties skautai. Dvira
tininkų skiltis gavo bubiną.

Antrą valandą visa dr-vė, uni
formuota (ji pasiskolino unifor
mas iš viso tunto dr-vių), išsiri
kiavo skersgatvėje prieš būklą ir 
laukė svečių.

*% *

Dr-vė su svečiais artinosi prie 
būklo. Dviratininkų skilties vyrai 
daužė bubiną. Lapinų skiltis ne
šė ant neštuvų, kartu su vaišė
mis, pavargusius pionierius.

Sodelyje dr-kas sustojo. Tan
kūs krūmai dengė nuo visų akių 

išpuoštąjį būklą. D-kas norėjo 
padaryti svečiams siurpryzą. Kiek 
virpančiu iš pasididžiavimo bal
su jis kreipėsi į svečius ilga kal
ba, kurią baigdamas tarė:

— Prašau įžengti į mūsų kuk
lųjį, bet vaišingąjį, būklą. Jūs 
nerasit jame turtų, bet rasit jame 
skautišką svetingumo dvasią.

Visi sekė draugininką. Štai ir 
būklas! Bet... kas čia? Prieš jį 
stovi namų šeimininkas su lazda. 
O durys, išpuoštos durys, užra
kintos.

— Aš jau senai sekiau jūsų 
darbus, — rėkė šeimininkas. — 
O jei jūs dar mėginsit lįsti...

Šeimininkas parodė lazdą, bet 
draugininkas jos jau nebematė... 
Jis apalpęs tyliai kartojo:

— O adjutante, mano nepa
mainomas adjutante...
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Oficialus skyrius.
Didieji Brolijos 

konkursai.
Žodis konkurencija daugeliui 

nemaža reiškia. Juk visose gy
venimo srityse turim atsidėję ir 
rūpestingai konkuruoti. Geriau
siai pasiruošęs—laimi. Suktumas, 
jei kartais juo pasiseka kas lai
mėti, nepadeda žmonėms išlikti 
gyvenimo aukštumoje, jis daugelį 
nuskandina dumblynan. Tik stip
rūs dvasios šarvai gerai apsaugo 
nūdieninėse gyvenimo audrose.

Skauto-ės gyvenime konkursai 
reiškia kažką malonaus, entu
ziastingo, patraukiančio. Mes 
dažnai žaidžiam visokius konkur
sus ir tas mums malonu. O tuo, 
dažnai nepastebėdami, jau prati- 
namės nugalėti būsimas sunke
nybes ir stipriname savo kūno 
ir dvasios pajėgas.

Žinome, kad įžymus anglų 
skautų veikėjas gen. Alt. Burtas 
nesenai Lietuvos skautams ėms 
paskyrė 2 skydu, kuriuos dr-vės 
ir atsk. skiltys konkursų keliu 
galės laimėti. Skydai labai gra
žūs. Koks malonumas būti jų 
savininku-laimėtoju!

Šiuose konkursuose kiekviena 
draugovė ir atsk. skiltis (o tuo 
pačiu ir kiekvienas skautas-ė) tu
rės parodyti ką jie sugeba, ko 
jie verti. Negalima konkursuose 
nedalyvauti; nedalyvavimas reikš
tų apsnūdimą, nenorą dirbti, arba 
stačiai nebuvimą. Kas gyvas turi 
pasireikšti. Turimas jėgas privalo 
koncentruoti, derinti ir visa da
ryti taip, kad neliktų paskutinėje 
vietoje. Skautas-ė drąsiai ir rū
pestingai veikia!

Nežiūrint, kad taisyklės labai 
skubotai paruoštos, bet jos pu
sėtinai gerai normuos šį konk. 
darbą. Be abejo, gyvenimas pa
rodys, kas reikia pakeisti, išmesti 
ir kas nauja įrašyti. Bet tas juk 
konk. esmės nekeičia. Gal būt, 
tie šeši konkursų metai ir per 
ilgas laikas, bet ir tas konkursų 
esmės nekeičia.

Šie konkursai turi mus išju
dinti, suburti ir pastiprinti. Tikė
kim, kad skautizmo tėvynės — 
Anglijos sūnus gen. A. Burt’as 
gerai suprato mūsų jaunųjų skau
tų čių dvasią ir šiąja savo dova
na tinkamai mus paskatins bud

riau ruoštis savo tėvynės gerovei 
tarnauti ir patiems stropiau dirbti 
ir tobulėti.

Visi, lyg vienas, tik drąsiai, į 
malonų darbą! Ant. Saulaitis.

Anglų skautų veikėjo ge
nerolo Alfredo Burt’o 
Lietuvos skautų Brolijai 
padovanotiesiems gar

bės skydams laimėti 
konkursų taisyklės, 

i.
§ 1. Garbės skydai yra du: vienas 

skiriamas skautams, antras — skau
tėms. Skydą, kaip pereinamąją dova
ną, gauna ta berniukų ir mergaičių 
draugovė, kurios per šiose taisyklėse 
numatytą laikotarpį pasirodys pavyz
dingiausia draugove brolijoj.

§ 2. Konkursai minėtiesiems sky
dams laimėti tęsiasi 6 metus, t. y. tiek 
metų, kiek yra ant skydo mažų sky
delių laimėjusių jį draugovių vardui 
įrašyti — išgraviruoti.

§ 3. Draugovė skydą laimi vie
niems metams. Konkurso metai pra
sideda vienų metų balandžio nkn. 
23 d., baigiasi kitų metų tą pačią dieną.

§ 4. Kiekvienos skydą laimėjusios 
draugovės vardas ir laimėjimo data 
įrašoma specialiniame skydelyje. Be 
to, skydą laimėjusi draugovė turi tei
sės prie draugovės vėl avos koto pri- 
pritaisyti tokį pat skydelį ir su tokiu 
parašu, kurį turės ant laimėtojo skydo.

§ 5. Jei 6-jų konkurso metų lai
kotarpy ta pati draugovė laimės sky
dą 3 kartus, skydas skaitosi jos nuo
savybe, bet tik tada, kai pasibaigs visi 
konkursų metai.

Pastaba: I. Atsitikus tai, kad 
tą patį skydą laimėtų nuosavybėn 
dvi draugovės, Vyriausias Skautų 
Štabas skelbia vieną konkursą tarp 
tų dviejų draugovių ir skydą nuo
savybėn pripažįsta tą konkursą lai
mėjusiai draugovei.

H. Jei skydo nuosavybėn nelai
mėtų nė viena draugovė, tada jie 
pareina Vyriausio Skautų Štabo 
žinion, kuris jį padės skautų mu- 
zėjuje.
§ 6. Skydus laimėti konkuruoja 

visos Lietuvos skautu Brolijos berniu
kų ir mergaičių draugovės ir atskiros 
skiltys.

§ 7. Draugovių pavyzdingumas 
įvertinamas iš konkursinių metų lai
kotarpy laimėtų š;ų taisyklių § §.

II. •
Draugovių pavyzdingumas 
vertinamas taškais šiaip:

§ 8. Vieną tašką gauna: a) už 
kiekvieną skautą, išlaikiusį į III patyr. 
laipsnį,

b) už kiekvienus 5-ius it. draugo
vės kasai pačių skautų uždirbtus,

c) už kiekvieną parodoje išstatytą 
eksponatą, gavusį pagyrimo lapą,

d) už kiekvieną skautą, dalyvavusį 
kilnojamoj stovykloj netrumpesnėje, 
kaip dvi paros,

e) už kiekvieną „Skautų Aido“ pus
metinę prenumeratą.

§ 9. 2 taškus gauna: a) už kiek
vienus 5-ius lt. skilties kasai, pačių 
skautų uždirbtus,

b) už susirašinėjimą su užsienio 
skautų organizacijos nariais,

c) už kiekvieno skauto stovykloje, 
netrumpesnėje, kaip 3-jų dienų, išbū
tą parą

§ 1<J- 3 taškus gauna: a) už skil
ties iškilą, ne trumpesnę, kaip 6-ių 
valandų,

b) už kiekvieną skautą, išlaikiusį į 
II-jį patyrimo laipsnį.

§ 11. 4 taškus gauna: a) už kiek
vieną skauto įgytą specialybę,

e) už kiekvieną skilties arba drau
govės vedamą daržą, darželį,

c) už kiekvieną sugalvotą naują 
skautišką žaidimą,

d) už kiekvieną skautą, įsigyjusį 
paskiltininko laipsnį,

e) už draugovės iškilą vienai dienai,
f) už kiekvieną pasodintą ir pri

žiūrimą medelį viešosioms vietoms 
papuošti.

§ 12. 5 taškus gauna: a) už skil
ties šventės suruošimą,

b) už kiekvieną skautą, įgyjusį skil- 
tininko laipsnį,

c) už lankymą našlaičių ar senelių 
prieglaudų, mažiau kaip sykį į mėnesį 
tikslu juos palinksminti, pamokyti irt.t.

d) už kiekvieną skautišką leidinėlį 
tuntininko aprobotą,

e) už kiekvieną sugalvotą ir pasta
tytą (sueigoje, prie laužo...) skautišką 
vaizdelį—paveikslą,

f) už kiekvienų 3 perskaitytų kny
gų gerus konspektus.

§ 13. 6 taškus gauna: a) už skau
tą, išlaikiusį į 1-mą patyr. iaipsuį,

b) už skautą, įgyjusį vyr. skilt. 
laipsnį,

c) už draugovės dalyvavimą su 
eksponatais skautų parodoje,

d) už aptaisymą ir prižiūrėjimą 
karžygio ar visuomen. veikėjo kapo,

e) už kiekvieną išspausdintą „Sk. 
Aide“ straipsnį ne trumpesnį, kaip 50 
eilučių,

f) uš kiekvieną visai uniformuotą 
skautą.

§ 14 7 taškus gauna: a) už kiek
vieną skautą, turintį mokslo trimestro 
pažymėjimą be trejukių,

b) už skautą, nuo mokslo metų 
pradžios iki konkursų metų pabaigos, 
nepavėlavusį į pamokas uė vieno kar
to ir nepraleidusį nė vienos pamokos 
ir neturintį trimestruose dvejukių,

c) už kiekvieną išspausdintą ne 
skautų laikraštyje straipsnį apie skau- 
tybę (tuntininko aprobotą), ne trum
pesnį, kaip 50 eilučių.

d) už kiekvieną naują sugalvotą 
skautišką dainelę.
(Konkurso sąlygų pabaiga kitam nr.).

• CIS..SIS..SIS"
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Vyriausiam Štabe.
Pavasarį turėsim L. Sk. 

Brolijos statutą.
Vyriausias štabas dabar dažnai 

posėdžiauja—beveik po du kartu 
j savaitę ir skubiai svarsto Bro
lijos statuto projektus. Teko pa
tirti, kcd iki š.m. pavasario Skau
tų brolijos statutas bus išleistas.

Skautininkų suvažiavi
mas.

Galimas dalykas, kad per Ve
lykų atostogas vyr. sk. štabas 
sukvies skautininkų suvažiavimą. 
Tas klausimas dabar rimtai svar
stomas. Ar suvažiavime be skau
tininkų sąjungos narių ir kiti 
skautų vadovai galės dalyvauti, 
tuo tarpu dar tikslių žinių gauti 
nepavyko.

Skautų vadovų stovykla.
Šią vasarą vyr. sk. štabas nori 

suruošti skautų vadovams sto
vyklą. Jos reikalą senai jaučiame. 
Iš vyr. sk. štabo narių sudaryta 
komisija paruošti šiai vadovų 
stovyklai planą ir sąmatą. Jei 
lėšų iš kur nors pasisektų gauti, 
nes vien stovyklautojų mokesčio 
pavyzdinei vadovų stovyklai su
ruošti bus per maža ir gal ne 
visi galės užsimokėti, tai galim 
laukti vadovų stovyklos.

Tarptautinė skautų 
džambore.

Šiemet tarpt, džambore įvyks 
Anglijoje, Birkenhead’e nuo liepos 
m. 30 d. iki rugpjūčio m. 14 d.

Tarptautinis skautų biuras siun
tinėja visokius aplinkraščius dėl 
šios didžiosios stovyklos. Mano
ma, kad iš viso pasaulio skau- 
1ų į ją suvažiuos apie 30.000. 
Būtų gera ir mums, Lietuvos 
skautams, ten nuvykti.

Apytikriu išskaičiavimu kelio
nė ir pragyvenimas kiekvienam 
mūsų skautui kainuosiąs apie 
700 litų Vyr. sk. štabas ruošia 
sąmatą ir nori iš vyriausybės 
gauti šiam reikalui paramos. Jei 
reikiamos paramos negausim, 
teks pasitenkinti bent kelius at
stovus nusiuntus.

Vyr. sk. štabas, jei atsirastų 
norinčių vykti savo lėšomis, be 
abejo, leistų toje stovykloje da
lyvauti, tik reikia apie tai vy
riausiam štabui pranešti.

Iš studentų skautų 
dr-vės gyvenimo. 
Šachmatų turnyras.
Suruoštame studentų skautų 

dr-vės šachmatų turnyre rudens 
rato šachmatų meistro vardui 
įgyti laimėtoju išėjo Vytautas 
Skibniauskas iš visų loštų partijų 
nepralošęs nė vienos.

Šachmatistų skautų būrelis 
ateity mano suruošti šachmatų 
turnyrą visame Kauno tunte.

Šachmatistas.

„Lapinai“ išleis skil
tims vesti knygutes.
Šiemet studentų skautų dr-vės 

veikimas yra daug gyvesnis. 
Dr-vėj yra virš 60 skaučių-tų. 
Dabartiniu laiku pasteb:mas smar
kesnis sveikas susirūpinimas apie 
dr-vės susiskaldymą į skiltis. Jau 
susiorganizavo „Lapinų“ skiltis, 
kuri geriausiai veikia. Ji išleido 
skautų kalendorių 1929 metams, 
o dabar jau ruošiasi leisti spau- 
zdintas skiltims pavyzdingas kny
gutes. Jei tas sumanymas bus 
įgyvendintas, tuomet visos Lie
tuvos skautų skiltys turės vieno
das, gražias knygutes ir nebus 
tokio nevienodumo, kaip kad 
dabar yra. Sveikintinas suma
nymas!

Gražus sumanymas.
Lietuvos Universiteto „Lapinų“ 

skiltis sumanė įstoti į Kauno 
tuntą atskira skiltimi, tuo būdu, 
norėdama aktyviau dalyvauti tun
to darbe ir kuo tik išgalėdama 
padėti jaunesniesiems broliams. 
Gražus sumanymas!

Kauno tuntas.
Iš jūrų skautų gyvenimo.

Kaip jau buvo pranešta, Kau
no jūrų skautų „Algimanto“ dr- 
vei vadovauja kap. Tiškus. Jo 
pastangomis dr-vė smarkiai vi
sais atžvilgiais žengia pirmyn. 
Dr-vėje sutiko dirbti žymūs vi
suomenės darbuotojai. Dr-vės 
dvasios vadovu sutiko būti kan. 
Tumas, kuris savo paskaitomis 
auklės jaunų būsimų Lietuvos 
laivyno jūrininkų dorovę. Jūri
ninkystę dėsto buvęs krašto ap
saugos ministeris gen. Daukan
tas. Fotografiją ir topografiją 
dėsto dr-vės vadas kap. Tiškus, 
higieną dėstys vyr. Įeit. Vileišis, 
pioneriją — vyr. Įeit. Operavi- 
čius, rikiuotę—Įeit. Šimkus. Su
tiko jūrų skautams darbe padėti 
kap. Jurgelevičius ir vyr. Įeit. 
Gudynas. Tai žiemos darbai. Va
sarą numatoma aplankyti Klaipė
dą, Palangą, Tilžę ir kitas vietas.

Šiaulių rajono tuntas.
(Vadų kursai Šiauliuose, tąsa iš 10 p.)

Tuo klausimu labai daug įdo
mių dalykų paaiškėjo praneši
muose iš vietų. Buvo iš dr-vių 
ir atsk. skilčių apie 30 praneši
mų.

Ką pasakė kursų lanky
tojai.

Šiaulių drevės, neatsilikdamos 
viena nuo kitos, dirba. Sueigos,
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užsiėmimai daromi normaliai, 
stengiamąsi veikimas paįvairinti. 
„Vytauto“ ir „Lapinų“ dr-vės pa
skelbusios konkursus. „Mirgos“ 
dr-vė merg. gimnazijoje organi
zuoja koperatyvėlj. Būsią pelno; 
be to, dr-vės sk-tės lanko prie
glaudos vaikučius. Mok. semina
rijos „Birutės“ ir „Daukanto“ 
dr-vės rūpestingai tvarkosi. Iš vyr. 
skautų organizuojama sk. vyčiai. 
Visiems sem. mokiniams organi
zuojamas ciklas paskaitų apie 
skautys'ę. Gi „Kęstučio“ dr-vė 
buria miesto jaunimą j skautus. 
Drg. Bubelis atidarė kirpyklą.

Telšiuose šiemet veikimas su
stiprėjo. Per Kalėdas suruošė 
neturt. vaikams eglutę. Suruošta 
keli vakarai. Buv. „gegučių“ skil
tis išplėsta į dr-vę. O mok. sem. 
suorganizuotos skautų ir skaučių 
atsk. skiltys. Visos pasižymi veik
lumu. „Algimanto“ dr-vė įsistei
gė knygynėlį, turi per 400 knygų. 
Visi žada „Sk. Aido“ išplatinti 
apie 150 eg.! O vasario pradžioje 
mano atidaryti skautų klubą.

Mažeikiečiai kruta, ypač žy
mūs „gandrai“, jų tėra 10, bet 
vyrai iš „stuomens ir liemens“. 
„Živilės“ dr-vė irgi dirba. Tik 
„Vytauto“ dr. kažko nelabai pa
sireiškia, nors galėtų. Mažeikie
čiai mano suorganizuoti sk. remti 
dr-ją.

Plungėje atsk. skiltis išplėsta 
į „Gražinos“ dr-vę. Maloni sklt. 
budmanaitė energingai jai vado
vauja. O skautus mankština sklt. 
Stonys, geras v. sklt. Šniukštos 
įpėdinis.

Būtinai reikėtų paminėti Pas
valį, Linkuvą, Joniškėlį, Biržus, 
Kražius, Skuodą, Papilę, Viekš
nius, Tauragę, Raseinius, Plate
lius ir kt„ bet dėl vietos stokos 
tenka nuo to atsisakyti.

Bendras skautų-čių organizaci
nio susipratimo augimas ir gra
žus, kas kart didėjąs, visuome
nės prijautimas mus džiugina ir 
drąsina energingiau veikti.

Tik kilkim ir artėkim mes, 
skautai-ės, prie skautiško idealo! 
Kiekviena sueiga, užsiėmimas, 
posėdis, kursai, konferencijos — 
mus stiprina organizaciniai. O 
tuo pasinaudodami skautėkim.

Jau daug gražių skautų veiki
mo pavyzdžių parodė ir kitiems 
mūsų Brolijos nariams Šiaulių 
raj. tuntas; tegul bus lemta jam 
ir toliau stiprėti ir puoštis savo 
gražiais darbais. Juk kiekvieno 
organizacijos vieneto stiprumas, 

stiprina ir visą Broliją ir drąsina 
kitus nuolatos dirbti.

Saulius.

P. Stanislava Venclaus
kienė - skautė.

Džiaugiamės kiekvienu nauju 
mūsų organizacijos nariu, o jei 
tūlas įžymesnis žmogus prataria 
mums skautams palankesnį žodį 
— tiesiog didžiuojamės. Manėm, 
kad kitų kraštų skautai-ės už 
mus lietuvius laimingesni: ten jų 
tarpe dalyvauja įžymiausi žmo
nės: valstybės vyrai, profesoriai,

P. Stanislava Venclauskienė.
generolai... Tuo tarpu pas mus... 
lyg jiems nepatogu su jaunikliais 
bendrauti... Bet karts nuo karto 
ir tie „ledų“ kalnai tirpsta.

1928 m. XII. m. 2 d., tada 
Šiaulių skautai-ės šventė Moti
nos Dieną, iškilmingoje sueigoje 
uoli, plačiai žinoma, skautų-čių 
rėmėja ir globėja, p. St. Venc- 
lauskienė-Jakševičiutė davė įžodį 
ir pradėjo dėvėti skautės unifor
mą. Gal kai ką tai stebina, bet 
šią ponią arčiau pažįstantiems 
tas jos žygis visai suprantamas. 
Praeitų metų mūsų tautinėje sto
vykloje p. Venclauskienė, už nuo
pelnus skautijai, apdovanota svas
tika. Tas rodo, kad p. V. skautų 
judėjimas nebėra naujiena. Jos 
jaunesnioji dukrelė ir auklėtiniai 
yra skautai-ės. O erdvūs namai 
— skautams jauki ir maloni pa
stogė.

Tiesa, p. V-nė sulaužė „tradi
cijas“ ir ne vienam žmogui, ypač 
moterims, kurių pirmoji pareiga 
rūpintis jaunimu, parodė kelią, 
kaip per skautystę galima ben
drauti ir padėti jaunuomenei.

Mums labai malonu, kad p. 
Venclauskienė, tiek daug kovo
jusi už lietuvišką susipratimą, 
dabar amžiaus vidurio sulaukusi, 
stojo skautystės judėjimo avan
garde!

Garbę, kurią gerb. ponia, įsto
dama mūsų eilėsna, suteikė, su 
didžiausiu malonumu priimame 
ir linkime geriausio pasisekimo!

Skaut.
„Lapinų“ šventė.

Prieš 5 metus sktn. Ig. Tama
šauskas Šiauliuose suorganizavo 
atskirą skiltį. Po kelių mėnesių 
skiltis išplėsta į „Lapinų“ drau
govę. Nuo pat įsikūrimo „lapi
nai“ turi gražias tradijas, kurių 
ir dabar stropiai laikosi, nors 
pirmųjų draugovės narių, tur būt, 
vienas antras teliko.

Š. m. sausio m. 20 d., drau
govės įsikūrimo dieną, „lapinai“ 
į mergaičių gimnazijos salę su- 
sikvietė beveik visus Šiaulių skau
tų vadovus, skautus ir svečius. 
Skilt. K. Majauskas, atidarydamas 
penkmetinę šventę, gražiai pa
šnekėjo šį tą iš „Lapinų“ gyve
nimo istorijos.

Po oficialinės dalies, vadinas, 
po dr-ko įsakymų, mes, pirmą 
sėdėję ir klausę, pradėjom savo 
žodį. Kol klausėm, tai klau
sėm, bet kaip įsileidom kalbėti, 
tariant, „Lapinus“ sveikinti, tai 
keli pusvalandžiai bematant su
tirpo. O tie vargšai „lapinėliai“ 
į sienas ramstosi, nenustovi. Lin- 
kėjom laimės ir pasisekimo, gy- 
rėm už buvusius ir būsimus jų dar
bus. O labiausiai, man rodos, 
reikėjo'girti už jų kantrybę, kad 
gali _tiek ramiai stovėti...

„Žodis“ baigės. „Lapinai“ Šiau
lių skautuose — žinomi artistai. 
Tuoj viens po kito ant scenos 
ir keletą gražių dalykų iš skau
tiško teatro suvaidino. Gi I „Vy
tauto“ dr-vės l oji skiltis padarė 
įdomią piramidą. Vaidinimams 
pasibaigus, „lapinai“ suruošė 
gana originalius konkursus: kas 
žalčiu, kas gyvate, kas vėžiu, ki
tas ežiu, drambliu ir t. t. rėplom 
ir šliužom per salę dūmė... Kiek 
juoko! Visi, o ypač mažieji ,,la- 
pinukai“, labai vikrūs. Pasilakstę 
visi sudainavom. Svečiams dai
nos labai patikusios.

Mergaičių gimn. direkt. p. 
Klupšas mielai mus Jeido gimn. 
salėje pasilinksminti. Žaidėm, dai
navom ir kiek šokom. Galų gale, 
karštai atsisveikinę, išsiskirstėm.

„Lapinams“ viso gero, cha cha!
Asla.
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Marijampolės tuntas.
Dešimtmečio minėjimas.

Pr. m. gruodžio 1 ir 2 d. Ma
rijampolės tuntas šventė Lie
tuvos skautijos 10 metų su
kaktuvių paminėjimą ir Motinos 
dieną.

Gruodžio 1 d. vakarą, išklau
sę savo globėjo kun. J. Petrikos 
konferencijos, skautai priėjo iš
pažinties. Gruodžio 2 d. 8 vai. 
ryto, iš V. R. J. gimnazijos kie
mo su vėliavomis per 200 skau- 
čių-tų atėjo j bažnyčią, kur iš
klausė šv. Mišių ir priėmė šv. 
Komuniją. Tuojau po pamaldų 
nuėjo Į Marijonų gimnaziją ben
drai pusryčiauti, bičia labai jau
kiai drauge su garbingais sve
čiais dalinosi savo mintimis. Bu
vo sveikinimų raštu ir žodžiu. 
Marijonų gimnazijos dūdų orke
stras., skilt. O. Jonkaitytės raši
nėlis ir Iz. Blauzdžiūnaitės su 
Lazauskaite duetas įvairino pro
gramą.

Antroji šventės dalis buvo V. 
R. J. gimnazijoj. Kieme 2 vai. 
p. p. įvyko paradas. Išsirikiavo 
7 draugovės. Paradą priėmė 
tunto vyriausybė su tunto dva
sios vadu kun. J. Petriku. Po 
parado salėj iškilminga sueiga. 
Dalyvavo ne tik skautai, bet ir 
daug svečių. į garbės prezidiu
mą pakviestas kun. V. Mažonas. 
(didelis skautų darbuotojas), bu
vęs tuntininkas Staugaitis ir skau
tė Skladaitytė (kybartietė). Pro
gramą pradeda mok. p. A. Ku
činskas paskaita apie ritierišku- 
mą. Po turiningos paskaitos 
skautus sveikino Marijampolės 
miesto burmistras p. Staugaitis. 
Vėliau sveikino Pilviškių skautų 
vardu mok. p. Bagdonavičius ir 
prezidiumo pirmininkas perskai
tė dar vieną buv. tuntininko 
sktn. Barkausko sveikinimą lai
šku. Po sktn. V. Staugaičio at
siminimų iš tunto kūrimosi laikų 
ir po vyr. skilt. J. Gratkausko 
10 metų Lietuvos skautijos gy
vavimo apžvalgos, duodamas ke
liolikos naujų skautų-čių iškil
mingas įžodis.

10 min. pertrauka. Po jos 
prasideda linksmoji dalis. Čia 
skaitomas pskn. J. Bazilevičiaus 
rašinėlis, dainuojama A. Kisie
liūtės ir vyr. skilt. M. Baukytės 
solo. Po, to labai įdomus skilčių 
teatras. Švente visi patenkinti — 
ir svečiai ir skautai ir rengėjai.

Tašo, kala, mezga, 
siuva?..

Visas tuntas labai smarkiai 
ruošiasi: tašo, kala, mezga, siu
va, skalbia, kepa... Mat, per Už
gavėnes ruošia didelę, didelę dar
bų parodą. Sveikintinas pasiry
žimas. Pasisekimo!
Dar vienas spausdintas 

laikraštis.
Marijampoliečiai, matyt, nesi

tenkina vien „Skautų Aidu“, nors 
ir jį gerai skaito (už jubiliejinio 
numerio 152 egz. buvo iš kalno 
sumokėję pinigus, o keliolika ir 
vėliau išplatinta). Dabar sumanė 
leisti savo tunto organą „Prie 
Laužo“ ne šapirografuotą ar li
tografuotą, kaip pirmiau kad 
buvo, bet spausdintą. Žada išlei
sti gražų laikraštuką.

Didelės pastangos — 
gražūs vaisiai.

Lapkričio 4 d. buvo suruošta 
Aklųjų Institutui steigti rinkliava 
miesto gatvėse ir po namus. 
Teko patirti, kad surinkta apie 
900 lt. Dėžutėmis daugiausia su
rinko skautė Z. Pautienętė ir 
vyr. skilt. J. Gratkauskas. To 
pat Tunto skautai darė rinkliavą 
ir Liudvinavo miestely.

V. Kontro-Lierius.

Rokiškio tuntas.
Vyčiai vėl atgijo.

Pasktn. V. Kviklio pastango
mis 1927 m. gruodžio 11 d. ta
po suorganizuota Rokišky skau
tų vyčių „Kęstučio“ dr-vė.

Pradžioje veikė gana gerai, 
bet dėliai trūkumo žinių apie 
sk. vyčius veikimas buvo nupuo
lęs. Dabar dr-vė vėl įstatyta į 
tinkamas vėžes ir neblogai vei
kia. Pernai išleido vadovėlį ^apie 
sk. vyčius „Skautų Vytį“ ir „Žval
gų Takelį“ Nr. 4, — tunto lai
kraštį.

Šiais metais pasiryžo išlėkti 
„Žvalgų Takelio“ Nr. 5, I-jo 
skautų laipsnio programos aiški
nimus ir „Vilkiuką“ — vadovėlį 
apie vilkiukus.

Iki Velykų manoma prisiruo
šti į sk. vyčių I-jį laipsnį ir per 
Velykų atostogas išlaikyti egza
minus ir duoti sk. vyčių įžodį, 
bet kadangi pas mus nėra nei 
vieno išlaikiusio į sk. vyčių I-jį 
laipsnį, tai egzaminuotoją teks 
kviestis iš vyr. skautų štabo.

Dabar visi ruošiamės egzami
nams, daug sportuojam ir darom 
užsiėmimus su kariškais ginklais.

Užsiėmimams vadovauja sporto 
skyriaus vedėjas kap. Avižienis.

J- Garška.
Skautų skiltis iš so

džiaus jaunimo.
Didsodėje (Rokiškio apsk. Juo

dupės v.), 16 klm. nuo Rokiš
kio, netoli Latvijos sienos, per
nai Velykų atostogų metu suor
ganizuota pirmoji sodžiuje skil
tis.

Per vasarą skiltis veikė neblo
gai. Beveik kas sekmadienį da
rydavo sueigas, iškilas, kurių 
programą sudarydavo daugiau
sia pašnekesiai, rengimąsis į pa
tyrimo laipsnius ir atatinkamieji 
žaidimai.

Š. m. sausio 5 d. 8 Didsodės 
„lapinai“ išlaikė egzaminus į 
III -jįjį sk. patyrimo laipsnį ir 
perŠv. Kazimierą pasiryžę visi 
atvykti Rokiškiu į tunto sueigą 
ir duoti skauto įžodį. Dabar 
Didsodės „lapinai“ ruošiasi tun
to parodai, o atėjus p-vasariui 
žada pakviesti rok’škiečius rung
tynių. įdomu, kas laimės?

Vyr. skilt. J. Garška.
Rajono tunto sueiga.
Š. m. sausio 13 d. valst. gim

nazijos salėje įvyko pirmoji š. 
m. tunto sueiga.

Sueigoj laikė paskaitą skaučių 
skyr. vedėja p. Oniūnaitė tema: 
„Žengiant į naujuosius metus“.

Po paskaitos buvo žaidimai. 
Apie 20^minučių pažaidę darėm 
iškilą į Žvėrinčiaus mišką.

į iškilą ėjom dainuodami ir 
juokaudami, nors kelias sunkus, 
mat, daug sniego. Iškiloje žai
dėm, dainavom, be to buvo pask. 
V. Lingės pašnekesys tema: 
„Apie didelius ir mažus dalykus“.

Iš žiemos iškilos grįžo skau
tai visi linksmi, dainuodami, 
nors buvo sušlapę ir pavargę.

Iškilai vadovavo skautai vyčiai.
J. Garška.

Vadų kursai.
Velykų atostogų metu, balan

džio 4, 5 ir 6 dieną Pokiškio 
tuntas mano suruošti vadų kur
sus. Teko patirti, kad tuo reikalu 
kreipėsi į vyriausi štabą, prašy
dami nusiųsti skautininką ar 
skautininkę, kurie galėtų pa
skaityti kursų dalyviams keletą 
paskaitų.

Kaip šventėm sukak
tuves.

Ežerėnai. Šiuos mokslo 
metus pradėjome atsisveikinimu
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su globėja vyr. skilt. Drungaite. 
Gaila buvo skirtis, nes ji daug 
mums yra padėjusi.

Mums prašant, „Vyteniečių“ 
globėju sutiko būti mokyt. K. 
Vitkus, „birutiečių“ — p-lė O. 
Januševičiūtė. Pernai, lapkričio 
25 d. suruošėm vakarą. Suvai- 
dinom „Gyvenk tėvynei ir žmo
nijai“ keturių veiksmų iš skautų 
gyvenimo vaizdelį. Buvo daug 
žymių svečių ir daug gavom., 
pelno. Gruodžio 2 d. apvaikščio
jom 10 m. sukaktuves. Skautai 
atliko išpažintį ir per pamaldas 
dalyvavo bažnyčioj su vėliava, 
kurią kaip tik tą dieną pašventi
no. Vakare 4 vai. iškilmingas 
posėdis, dalyvaujant svečiams, 
kurių prisirinko apščiai. Globė
jai laikė paskaitas. Skautai davė 
įžodį. Ta proga kalbėjo ir mo
kyklos direktorius dr. Stepona
vičius, pabrėždamas, kad senoji 
Lietuvos darbuotojų karta galės 
ramiai ilsėtis, tėvynės likimą ati
duodama į skautų mokyklą išė
jusių rankas. Lietuvos vyriausy

bei, skautų štabui iš daug svečių 
ir skautų krūtinių nuaidėjo sutar
tinis „valio“. Posėdis tęsėsi apie 
4 vai. Po Kalėdų atostogr, vėl 
pradėjom darbuotis. Skiitys pa
sirinko specialybes. Tuo tarpu, 
kadangi sniego daug, nusipirkom 
roges ir važinėjamės.

Skilt. J. Namajūnas.

Alytaus tunte.
Šiemet sukanka 5 metai, kaip 

įsikūrė Alytuj skautai ir 3 metai, 
kaip susiorganizavo tuntas. Aly
taus tuntas mano iškilmingai 
tas sukaktuves paminėti ir ta 
pačia proga sumanyta vasarą 
daryti stovyklą. Jau dabar su 
vyriausiu štabu susirašinėja dėl 
palapinių paskolinimo ir kitais 
su sukaktuvių minėjimu surištais 
klausimais.

Skautai Kybartuose. 
Paroda, eisena ir vaka
rėlis. Visur dirbama.
Apie Kybartų skautų veikimą 

„Skautų Aido“ skiltyse mažai 

buvo rašyta. Bet kybartiečiai ne
snaudžia. Beveik kasmet jie ruo
šia darbelių parodą, o pernai per 
Tunto šventę gegužės 15 dieną, 
dalyvaudami labai skaitlingai, su
žavėjo Kybartų visuomenę. Užtat 
ir suruoštą pr. m. XI-24 dieną 
vakarėlį Kybartų inteligentija gau
siai aplankė. Buvo vakarėly ir iš 
kitų miestų skautų atstovų. Ky
bartuose skautų skaičius nuola
tos auga. Juodvarnis.

įdomus „Skautų Aido“ kon
kurso laimėjimas. „GRAFAS 
MONTEKRISTO“ Diuma. Yra kny
gų be kurių jaunuomenė negali apseiti, 
knygos, kurios auklėja, bet kartu yra 
įdomios, patraukiančios. Tos kny
gos lavina jaunuomenę, pratina 
ją prie skaitymo. Prie tokių tai knygų 
galima priskaityti ir „Grafą Monte- 
kristo“. Labai didelė—net 6 tomai—ji 
nė kiek nevargina skaitytojo. „Graži 
fantazija puikiai realizuota istoriniuo
se rėmuose“—štai vienas šios, žino
mos visame pasauly knygos apibūdi
nimas- Skaute, paskaityk ją!
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Į Iš skilties gyvenimo f
„Lapinai“ šernų pėdsakais...

„Lapinų“ skiltis laiminga, 
Lapinams štandien smagu: 
į miškelį paslantingą 
Eina sekti pėdsakų!

* * *
Džiaugiasi mažas Petriukas, 
Nors visai čia ne juokai, 
Vienas likosi skaučiukas — 
Išsiskirstė lapinai...

* * 
*

Gjria tokia paslaptinga...
„Žiū, kieno čia pėdsakai?!!
Pas Petriuką nelaimingą
Piestu stojosi plaukai.

* * *
Nebeliko abejonių!
Būta čia dviejų šernų...
„Oi!“—Petriukas nemalonių
Staiga apimtas minčių...

* * *
Išsigando nabagiukas.
Dumia vėjo greitumu.
Jau pasibaigė miškiukas,
Jau arčiau jis prie namų... * * *
Kas čia kelią jam pastojo?!!
„Dieve, žuvęs amžinai!!!“
Prieš Petriuką atsistojo 
Du baisūs, juodi šernai.

*
Miškas šauksmu suaidėjo — 
Bėga „Lapinai“ visi.
„Kas čia?“ — stebis. Visi spėja: 
„Gal taip greitai suprasi?“* **
Juokiasi gardžiai Petriukas, 
Skiltininkas „Lapinai“.
Žiūri į juodus paršiukus: 
„Ką, Petriuk, baisūs šernai?

Zvainys.

Padėka.
Širdingai dėkojame už klišes 

ir patarimus sktn. P. Jurgele
vičiui, už klišes „Skautų Aido“ 
redakcijai ir Karo Mokslo Sky
riui; taip pat dėkojame visiems, 
prisidėjusiems patarimais bei 
raštais prie „Skautų Kalendo
riaus“ leidimo.

„Skautų Kalendoriaus“ 
Redakcija.

Redakcijos atsaky
mai.

Br. X-ui. Eilėraščiai silpnoki. Mė
ginkite rašyti žinutes iš jūsų apylin
kės skautų veikimo.

Švyturiui. Eilėraščiuose mintis 
graži, bet forma silpna. Netilps. Ra
šyti galite. Laukiame.

Leonardui Mackevičiui. Reikia 
visą apysakaitę atsiųsti, o ne dalimis, 
tada pažiūrėsim.

E. Ž-tei. Apysakaitė „Keliones 
nuotykiai“ silpnoka—netilps. Laukia
me žinučių iš skaučių veikimo.

L. K„ P. R. ir psktn. Papečkiui. 
Gal ir sunaudosime vėliau. Laukiame 
rašinių, kurie liestų specialius skautų 
darbų programos klausimus.

Ilgesiui ir Buv. gandrui. Palikom 
kitam num.

Vincui Rasai. Rokiškio rajono 
tunto darbų apžvalgos nuo 1926 m. 
nedėsim. Reikėjo atsiųsti į jubiliejinį 
„Sk. A.“ numerį. Sonetus palikom 
kitiems numeriams—gal ir tilps. Ra
šykite apie dabartinį Rokiškio tunto 
skautų veikimą.

Skilt. A. G. Rašyti sekasi, bet straip
snio „Steikime skautams remti dr-ios 
skyrius“ dėti negalime, nes per siau
rai šis aktualus klausimas nušviestas. 
Visa kita sunaudojim.

Visus skautus, kurie tik sugeba šį 
tą rašyti, Redakcija nori paraginti, 
kad rašytų korespondencijas apie vie
tos skautų veikimą, darbus, ruošia
mas šventes ir t. t.

Pranešimas.
Dėl vietos stokos šiame numeryje 

negalėjome sutalpinti vėliau prisiųstų 
korespondencijų ir platesnių recenzijų 
apie „Žemaičių skautą“ ir „Skautų 
Kalendorių“. Jos tilps sekančiame 
numery. Redakcija.
.. ...............................................m,... .

Visi, gavę „Skautų Kalen
dorių“, prašomi greit atsilyginti. 
„Skautų Kalendorius“ gaunamas jo 
administracijoje, Kaune, Vaičaičio g. 
16 pas V. Kastanauską ir Kauno kny
gynuose „Spaudos Fondo“, „Aušros“ 
ir „Tulpės“ bendrovių.

Leidžia L. Sk. Brolija. Atsak. Redaktorius J. Merkis.
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Redakcijos žodis.
Šiuo numeriu įvedamas nau

jas „Skautų Aido“ skyrius „Suk 
galvą!“, kuris yra skiriamas už
daviniams, galvosūkiams bei ki
toms laisvalaikio pramogoms. 
Kiekvienas turės progos bendra
darbiauti šiame skyriuje, prisiųs- 
damas savo sugalvotų uždavinių 
bei galvosūkių ir pats spręsda
mas spauzdinamus uždavinius. 
Už teisingus sprendimus redak
cija skiria įvairias dovanas ir 
laimėtojų pavardes deda „Sk. 
Aidan.“

Čia kiekvienas gali išmėginti 
•savo kūrybinę jėgą bei sugebė
jimą spręsti įvairiausius uždavi
nius. Redakcija, kiek galėdama, 
padės patarimais, nurodys klai
das ir tt.

Visus raštus bei uždavinių 
sprendimus rašyti aiškiai, raša
lu, vienoje lapo pusėje. Taip 
pat būtinai reikia pažymėti savo 

Skyrių veda V. Kastanauskas. 
adresą, kokio tunto, draugovės, 
skilties. Sprendimus siųsti ligi 
pažymimos datos. Visi raštai ir 
sprendimai siunčiami šiuo ad
resu: Kaunas, Laisvės ai. 20, 
„Skautų Aido“ redakcijai, „Suk 
galvą!“ skyriaus vedėjui V. Kas- 
tanauskui.

Uždavinys nr. 1.

Julius K. Spregrevečias 
tautininkas.

Ši vizitinė kortelė yra vieno 
žymaus skautų veikėjo. įspėkite 
kieno?

Uždavinys nr. 2.
įrodyti degtukais, kad 9 be 3 

yra 4, o 11. be 3 yra 6.

Uždavinys nr. 3.
j j Perstatyti 16 degtu- 

—j—j—i— kų ir gauti penkius 
—■—|—Į— kvadratus.

Uždavinys nr. 4.
Kokių netikslumų yra šiame 

paveiksle?
Trys daugiausia suradę ne

tikslumų, gaus dovanas.
Pirma dovana — skautų lite

ratūra lietuvių kalba („Skautys- 
tė,“? „Skautu tarnavimas Tėvynei,“ 
„Lietuvos ateitis“).

Antra — „Skautų Aido“ pre
numerata 1929 pusmečiui.

Trečia — „Skauto“ komplek
tai 1922—1923 mt.

Uždavinių sprendimus siųsti 
ligi vasario mėn. 20 dienos.

Teisingai uždavinius išspren
dusių pavardės bus paskelbtos 
sekančiame „Skautų Aido“ nu
mery.
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Atminkime Vilnių!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi 

tuo klausimu, tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio, kuriam rūpėtų tik Vilniaus 
reikalai, bet jau sulaukėme

„MUSŲ VILNIAUS
kuris rašo tik apie Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas Vilniumi labiau susi

rūpinusias organizacijas.
„MUSŲ VILNIUS“ trumpai ir aiškiai patiekia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, 

aprašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.
„MUSŲ VILNIUS“ daugybe iliustracijų parodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir kit. tautos.
„MUSŲ VILNIUS“ yra nepartinis laikraštis ir nerašo jokiais politiniais klausimais, išskyrus 

Vilniaus klausimą.
„MUSŲ VILNIUS“ visiems sluoksniams artimas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi 

mūsų pavergta sostinė
„MUSŲ VILNIŲ“ skaito visi: ūkininkai, darbininkai, mokytojai, valdininkai, studentai, moks

leiviai ir kiti.
„MUSŲ VILNIŲ“ redaguoja ir jame bendradarbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, 

_ kurie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.
„MUSŲ VILNIUS“ išeina kartą per mėnesį gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruotas.
„MUSŲ VILNIUS“ metams kainuoja tik 5 litai, o pusei metų — 2 lt. 50 et.
Už penkis litus turėsite gale metų puikiai iliustruotą didelę knygą „MUSŲ VILNIŲ,“ 
Už penkis litus gausite dar ir daug priedų knygelėmis Vilniaus klausimu.
„MŪSŲ VILNIAUS“ adresas:

Kaunas, Laisvės AL 61 Nr. Telef. 1088 Nr.

„VILNIAUS“ spaustuvė Kaune, Nepriklausomybės aikštė 2 nr. Telef. 776. ' . : Karo cenzūros leista.
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VISI SKAITYKITE

„jaunąjį;
„Jaunoji

yra vienintelis mėnesinis taut

„Jaunoji Karta“
yra sodžiaus jaunimo žadintoja į kovą už 

tautos garbę ir gerovę.

„Jaunoji Karta“
yra kilnaus jaunuomenės idealizmo ir entu

ziazmo reiškėją.

„Jaunojoj Kartoj“ ik
Prof, I. Tamošaitis, kan. J. Tumas-Vaižgantas,

J. Lindė-Dobilas, A. Sutkus, dr. A. Jurgelion

ATSAKINGAS REDAKTOF

Kaina: metams 5

Adresas: „Jaunoji Karta“, Kati
J »

į- KARTĄ“!
i Karta“
iškas jaunuomenės laikraštis.

„Jaunoji Karta“
kovos prieš visokį ištižimą ir dvasinį su

smulkėjimą.

„Jaunoji Karta“ 
šauks į dvasinį atgimimą.

i šiol pasižadėjo rašyti:
P. Vaičiūnas, Vydūnas, A. Vienuolis-Žukauskas, 
lis, V. Gustainis ir kiti įžymus musų veikėjai.

UUS B. GREBLIAUSKAS.

lit.; pusei — 3lit.

inas. Parodos g. 10. Tel. 18-24.

bj a
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