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Iš musų gyvenimo
Kauno r. tuntas.

— Š. m. lapkričio 16 d. Jonavos vidu
rinėj mokykloj suorganizuota skautų— 
skaučių draugovė. Draugininko pareigas 
eiti paskirtas Aleksandras Vaškevičius. 
Dr-vę globoti ir jai padėti maloniai suti
ko mok. p-lė V. Aniulytė ir mok. J. Šlap- 
šys. Dr-vėje yra 40 skautų-čių.

— Lapkričio 16 d. 1-as Kauno skautų 
vyčių dr-vės S. Daukanto būrelis, švęs
damas savo šventę, suruošė seminarijos 
mokiniams paskaitą apie skautus ir pa
silinksminimą su skautiška programa. 
Šventėje atsilankė vyriausias skautin. 
pulk. ŠarauskcS ir visa mokyklos vado
vybė.

— Lapkričio 22 d. „Laimutės“ drau
govė šventė savo šventę. Apie 20 skau
čių davė įžodį. Jaunosios skautės gražiai 
atliko kelis programe s dalykėlius. Atvy
kusius svečius gražiai palinksmino.

— Lapkričio 23 d. I-oji vyresn. skau
čių draugovė minėjo metines sukaktuves, 
kur iškilmingoje sueigoje buvusioji drau
gininke perdavė draugininkės pareigas 
p. mok. Kriščiūnienei.

Šiaulių raj. tuntas.
Mažeikiuose, Siaul ų r. tunte, gerai 

gyvuoja jūrų skautų laivas (draugovė). 
Laivo Įgulai vadovauja škiperis Vyt. Ged
gaudas ir jam padeda adjutantas—bocma
nas L. Bileris. Šiais metais D. L. K. 
Vytauto laivas yra padaręs keletą mažų 
reisų. Ate nančiais metais numatyta 
plaukti į Latviją Ventos upe. Dabar 
įguloje einamos teoretinės jūrininkystės 
pamokos. Numatyta įsteigti Viekšnių 
vidurinėje mokykloje jūrų skautus, tuo 
tikslu jau daromi žygiai. Naras

Telšiai. | Algimanto dr-vė su nauja 
dvasia ir naujomis jėgomis pradėjo ir 
varo darbą. ■

Dr-vėje šiemet yra trys skiltys: „La
pinai“, „Katinai“ ir „Šunes“. Darbas 
skiltyse yra labai gyvas, ypač paskutiniu 
laiku, kai vyksta drausmės konkursas.

Skautas.

Biržėnai kruta.
Draugovėje nuo šių mokslo metų pra

džios veikia penk os berniukų skiltys.
Tikimasi greitu laiku turėti ir mer

gaičių skiltį. Visi pasnyžę dirbti. Finan-' 
sams padidinti ruošiamas vakaras, pro- ■ 
grama, manoma, bus tikrai skautiška.
Šiems metams veikimo planas aiškūs ir 

su plačiais užsimojimais. Daug padeda 
draugovei gimn. direktorius p. A. Juška 
ir apskrities viršininkas p. VI. Rozmanas, 
kuriems esame labai dėkingi.

Biržietis.

Vilkaviškio rajono tuntas.
Snaudėm... nedavėt užmigt—visai pa

budom.
iš seniau buvo girdėti, kad Vilka

viškio tuntč s snaudžia, bet dabar vilka
viškiečiai susitvarkė ir veikia „binėzi- 
niuodami“. Skautų Marpio dr-vei vado
vauja skilt. A. Sušinskas, o skaučių 
Gražinos dr-vei —skilt I. Baršiauskanė. 
Veikimas atgijo.

Vilkiukai ir paukštytės. Pradžios mo
kykloje yra įsteigta vilkiukų ir paukšty
čių būreliai. Narių apie 40. Smarkiai 
ruošiasi į antrąjį laipsnį-ir greit duos 
įžodį. Vilkiukams vadovauja paskilt. 
V. Remišauskas, o paukštytėms paskilt. 
A. Ližaitė.

Tunto sueiga. Spalių 19-tą dierrą 
gimnazijos rūmuose buvo didelė tunto 
sueiga. Čia visoki įsakymai, paskaita ir 
linksma dalis. Keli skautai-ės pakelti į 
laipsnius. Globėjas kun. A. Vaitiekaitis 
laikė įdomią paskaitą, labai gyvo ir pa
mokomo turinio.

Skiltininkų kursai. Kas šeštadienį yra 
skiltininkų kursų sueigos. Iki šiol’ dr. 
J. Kudirka aiškino pirmąją pagalbą teore
tiškai ir praktiškai. Globėjas kun. A. 
Vaitiekaitis kalbėjo apie skautų ideolo
giją. Tuntininkas skautin. Z. Varanka 
moko pėdsakų sekimo, susivokimo ir k. 
Dr. J. Kudirkai ir globėjui kun. A. Vai- 
tiekaičiui vilkaviškiečiai už suteiktas ži
nias labai dėkingi. V. /. S.

Ukmergės r. tuntas š. mėn. 23 d. 
šventė tunto įsikūrimo šventę ir 5 metų 
«Živilės» dr-vės sukaktuves.

Utenos r. tuntas. Utenos skautams 
minint š. mėn. 23 d. 9-rių metų sukaktuves, 
Šefo įsakymu ta proga Utenoje įsteigtas tun
tas. ^Iki šiol Utena priklausė Panevėžio r. 
tuntui).

Šių švenčių platūs aprašymai 
tilps sekančiame „Skautų Aido“ 
numery.

Pavyzdingas „Sk. Aido“ platin
tojas.

Pirmas už „Sk. Aido“ Nr. 8 atsilygino 
mokytojas P. Povilionis iš Kreke
navos.

Skaitykit „Skautų 
Aido“ šio nr. pasku
tinį puslapį“!

Kaunas. m. lapkričio 22 d. buvo 
lll-os «Laimutės» d-vės įžodis.

«Laimutės» d-vė įsikūrė 1929 m. pava
sarį. Ją sudaro Kauno II-ros vidurinės mo
kyklos mokinės. Pradžioj «Laimutė» bu
vo Mindaugo d-vės globoj. «Laimutei* 
tada vadovavo skautė L. Rozembergaitė. 
Kada Mindaugo d-vės priešaky atsistojo 
energingas vadas pasktn. R. Stankūnas, abi 
d-vės smarkiai pažengė pirmyu. «Laimutės» 
skautės pasiruošė III egzaminams.

Vėliau «Laimutė» gavo naują draugininkę 
vyr. skautę E. Grigaitytę, ir atsiskyrė nuo 
Mindaugo d-vės. Pavasarį «Laimutė» padarė 
kelias d-vės iškilas.

Po vasaros Kauno tuntas smarkiai sukru
to—neatsiliko ir «Laimutė». Lapkričio mėn. 
pradžioj «Laimutę» perėmė pasklt. V. Žu
kauskaitė (III-čios vyr. skaučių d-vės skautė), 
kuri su didele iniciatyva ėmėsi darbo. Ka
dangi «Laimutės» skautės buvo nedavusios 
įžodžio, naujoji draugininke surengė įžodį.

«Laimučių» įžodis buvo labai įspūdingas, 
savotiškas. Davusiai įžodį skautei buvo pa
duota deganti žvakė. Viso davusių įžodį 
buvo 16. Gražiai žibėjo 16 žvakučių tam
sioj ealėj, o jaunučių «Laimučių» akyse spin
dėjo gyvumas, energija.

Ženkit, sesės, pirmyn, kilkit! Tefaūna 
šviesus jūsų rytojus, nešdamas laimėjimus.

• V. ir R.

Redakcijos atsakymai.
Hear. Už įdomų šventės aprašymą dė

kojame. Gavome vėlai,' įdėsime į sekantį 
numerį.

K Gedgaudui. Gavome vėlai.
Dr. Jakubėnui, Rokišky. Skautiškas 

fotografijas, jei įdomios, talpiname nemoka
mai—prašom prisiųsti.

R. KalokŠar. Dėkui. Fotografijomis ir 
raštais pasinaudosime kiek vėliau.

Panevėžiečiams. Panevėžio Didžiosios 
stovyklos aprašymai ir vaizdeliai tilps kitam 
numery.

/ asktn. Avižoniui Berlyne. Už įdomią 
bibliografiją—dėkui. Ja pasinaudosime kiek 
vėliau. Tikimės, kad mūsų neužmiršit.

Pasktn. P. Daukui. Puikus ir aktualus 
dalykas. Panaudosime.

Visiems kitiems. Sunku rasti atsakymą!

Dar galima gauti
„Sk. Aido“ administracijoje metų ,,Skauto“ Nr. 1 (5) 
ir 2 (6). Šiuose numeriuos-' yra gerų, ypač vadams,

straipsnių. Kiekvieno numerio kaina tik 50 centų. Siunčiame 
tik pinigus gavę ..^galima atsiųsti pašto ženklais)

-

Skiltininke! .
kad tavo skautai nenuobodžiautų per žiemos sueigas, pirk ,,Skautų 
Žaidimai“, kiekvienam skiltininkui būtina knygutė kaštuoja tik 
50 centų. Galima gauti „Skautų Aido“ administracijoje.
KAUNAS, Laisvės alėja 20 n r.

Sekantis — švenčių — „Sk. 
Aido“ nr. išeis š. m. gruo
džio m. 15 d. Rankraščiai 
ir fotografįjos priimama 
iki š« m. XI 1.7.

Redaktorius sktn. Ant. Saulaitis. Redakcinė komisija— I ' Nesunaudofų rankraščių redakcija nesaugo ir už skel- ' 
pasktn. Barniškaitė, pasktn. M. Martinaitis, pasktn. B. \ bimų turinį neatsako.
Mantvila, pasktn. Vyt. Jurgutis, vyr. skilt. H. Rudzinskas. i ; Red. ir adm.: Kaunas, Laisvės ai. 2(T.

Viršelį piešė ir iš linoleumo išpjaustė daiL T, Kulakauskas.
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io Ministeris 
organizaciją.

apie skautų

Šiomis dienomis „Skautų Aido“ bendradarbis 
turėjo garbės būti pas J. E. Švietimo Ministers inž. K 
Šakenj ■; ir su p. Ministeriu pasikalbėti apie skautų 
organizaciją. Pasikal
bėjimo mintis perduo
dame mūsų laikraščio 
skaitytojams.

— Leiskite, P. Mi
nister!, sužinoti Tams
tos nuomonę apie 
skautizmo principus ir 
jų pritaikymą Lietuvo
je — buvo pirmas . Sk. 
A.“ bendradarbio klau
simas P. M misteriui.

— Mano nuomo
nė apie šiuos dalykus, 
aišku, yra tokia, kaip 
ir visų kitų žmonių, 
kurie rūpinasi geru 
mūsų jaunuomenės, o 
ypač moksleivijos auk
lėjimu. Mūsų jaunuo
menei skautizmas yra 
tikras gaivintojas. Gi 
skautiška auklėjimo 
sistema Lietuvoje turi 
labai palankią ir dė 
kingą dirvą.

Per pirmą nepri
klausomos Lietuvos 
gyvavimo dešimtmetį 
į mūsų mokyklą ne 
viena politinė grupė 
stengėsi įnešti partinio 
veikimo ir jau moki
nių tarpe ieškodavo 
savo partijoms ištiki
mų veikėjų arba net 
narių. Gerai žinome, 
kokios yra pasekmės 
tokio veikimo ir kaip 
buvo trukdomas tų 
jaunųjų „politikų“ nor
malus mokykloj mo
kymo ir auklėjimo darbas ir ardomas pačių mokinių 
darbingumas, net, pasakysiu, ir jų charakteris. Skau- 
tystė yra apolitinė pilietinio auklėjimo organizacija. 
Taigi ji, netrukdydama mokymo darbo ir negriaudama 
tarpusavio mokinių gero sugyvenimo, gali mokslei
viams įkvėpti aukštų troškimų, tvirtų principų ir duoti 

E. Švietimo Ministėris inž. K. Šakenis.

plačiausią praktiško veikimo sritį, kurioje jaunuolių 
energija ir siela ras to, kas jai reikalinga. Todėl 
Švietimo Ministerija, uždariusi mokyklos duris viso

kioms partinėms rie
tenoms ir pan. daly
kams, paliko jas atida
rytas skautiškojo auk
lėjimo principams.

— Kaip Jūs žiū
rit, P. Ministeri, į tat, 
kad skautų organiza
cijoje dalyvautų dar 
daugiau, kaip dabar, 
moksleivių ir kad mo
kytojai, kaip to nori 
skautiškoji vadovybė, 
būtų atskirų mokslei
vių skautų vienetų 
vadais?

— Pats faktas, kad 
skautų organizacijai 
yra leista mokyklose 
laisvai veikti, rodo, 
kad Švietimo Ministe
rija nebus priešinga 
skaučių ir skautų skai
čiaus didėjimui.

O dėl antrojo 
klausimo, galiu pa
brėžti savo nuomonę 
— juo mokytojas bus 
savo siela arčiau mo
kinių, juo jis galės 
daugiau auklėjimo ir 
mokymo dalykams pa
daryti. Taigi moky
tojų, kurie skautizmą 
pažins ir panorės šia 
kryptimi pasidarbuoti, 
veikimui tyra platus 
kelias. Mes neabejo
jame, kad mūsų mo
kyklose rasis mokyto
jų, suinteresuotų geru 
ir praktišku jaunimo 

auklėjimu — jei įeis į santykius su skautų orga- 
nizacįja.

Švietimo Ministerija sudaro sąlygas, kad mokyklų 
dvasininkai, kontakte su skautų vadovybe, galėtų ap
rūpinti skautų religinius ir dvasinius dalykus, o 
mokyklų gydytojai—skautų sveikatą. Greitai bus išleistas

FlTSO
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mokyklų vadovybei cirkuliaras, kuris nustatys mo
kyklos ir skautų organizacijos santykius. Bet jau da
bar pažymiu, kad Tamstų organizacijai juo norima 
sudaryti, kaip rodo ir sąjungos Įstatymas, geras 
darbo sąlygas.

— Kokie santykiai, P. Ministeri, bus kitų skautų 
organizacijų su Lietuvos skautų sąjunga?

— Nieko ypatinga. įstatymas sako, kad sąjunga 
yra vienintelė skautiškoji organizacija Lietuvoje. Iš to 
seka, kad visos kitos organizacijos korporuosis Į są
jungą ir bus sutvarkomos pagal įstatymą ir sta
tutą.

— Teko girdėti, kad universitete organizuojasi 

studentų skautų vienetai, ar jie ir kiti, seniau Įsisteigę, 
taip pat priklausys sąjungai?

— Įstatymas nenurodo studentų skautų vienetams 
išimčių.

— Kokių pageidavimų P. Ministeris turite skau
tams.

— Kad jie būtų tikri skautai ir geri moksleiviai. 
O visa kita eina su tuo.

— Mums, P. Ministeri, labai Įdomu patirti auto
ritetingą Tamstos nuomonę ir pageidavimus apie 
skautų leidžiamą laikraštį „Skautų Aidas“.

. — „Skautų Aido“ turinys ir forma man patinka. 
Manau, kad juoba jis labiau įdomauja jaunuomenę. 
Kas taisytina, parodys pats gyvenimas.

Kaip skiltininkas gali padėti savo 
draugininkui ?

Skiltininkams reikia pilnai su
tarti visame kame su draugininku. 
Skiltininkai privalo jam patarnauti 
kuo tik gali ir jam pasilikti visad 
ištikimais. Štai ką turi pada
ryti skiltininkas, padedant savo 
draugininkui:

1. Informuoti jį apie viską, kas 
dedas draugovėje.

2. Jam paaiškinti ko nori 
skautai. Tam reikia atsiklausti pa
čių skautų ko jie nori. Kiekviena 
skiltis privalo reikšti savo norus 
draugininkui.

3. Klausyti tai, ką pasako 
draugininkas ir suprasti jo no
rus. Kada draugininko nutarimu 
visa draugovė turi ką nors atlikti, 
skiltininkas privalo pasirūpinti, kad 
tai būtų kuo greičiausiai realizuota 
jo skiltyje.

4. Tuoj pildyti draugininko 
įsakymus. Niekad nesigin
čyti prie skautų: skiltininkas turi 

Stovykla iš «lėktuvo». Panevėžio r. tunto skautę stovykla Anykščių Šilelyje.

balsą tik draugovės štabo posė
džiuose. Pildyti įsakymus 
tuč — tuo j aus: draugininkui rei
kia, kad jo įsakymai būtų išpildyti 
labai greit. Privėrsti skautus, 
kad jie klausytų ir vykdytų draugi
ninko įsakymus.

5. Diskutuoti per draugovės 
štabo posėdžius. Pareikšti savo 
nuomonę ir išklausyti kitas. Steng
tis suprasti draugininką. Noriai 
prisidėti prie daugumos 
nuomonės.

6. Realizuoti praktikoje tai, 
kas buvo nutarta posėdžiuose. 
Jei buvo padaryti projektai reikia 
pasistengti juos greičiau reali
zuoti. Jei buvo priimti nutarimai 
— juos įgyvendinti neatidė
liojant. Gerbti visad, net ir 
tada, jei esi priešingos nuomonės, 
daugumos nutarimus. Dis
ciplina prieš viską.

6. Nekritikuoti draugininko 
prie skautų. Niekad neleisti, kad 

paprasti skautai kritikuotų drau
gininką. Jei skiltininkas turi pa
tiekti draugininkui kokių pastabų, 
jis turi tai padaryti jam vienam, ta
čiau jokiu būdu ne prie skautų.

8. Reikalauti iš skautų, kad 
jie tiksliai saliutuotų savo drau
gininkui. Saliutavimas yra išti
kimumo ženklas. Draugininkas 
sprendžia apie skilties ištikimybę iš 
to, kaip jį saliutuoja jos skautai. 
Skiltininkas turi auklėti savo 
skautus.

9. Prižiūrėti, kad skautai būtų 
sąžiningi piniginiuose reikaluose. 
Rūpintis, kad skautai reguliariai mo
kėtų nario mokesnį (jei jis yra) ir 
laiku atsiskaitytų už „Sk. Aidą“, 
Pasistengti pagerinti draugovės fi
nansinę padėtį. Geras skiltininkas 
duoda daug įplaukų iš savo 
skilties į draugovės kasą.

10. Pasitikėti savo drauginin
ku. Jam pranešti, jei kas nors ne
siseka. Jam pasakyti, ar parašyti, 
esant sunkumams. Pasidalyti 
su juo projektais, kurių turit drau
govės ateičiai. Dažnai jo atsi
klausti: Draugininke, ar aš 
negaliu Tau kuo nors pa
tarnauti?

(Iš ,,L’ Eclaireur Unioniste“ J. Guerin 
-Desjardins’o sulietuvino B. M.).

Pasiruošimas yra pasi
sekimo sąlygą.

Niekad nepradėk darbo 
be aiškaus plano.

Tikras pasisekimo lai
das yra pačiam sekti tuos 
patarimus, kuriuos duodi 
kitiems.
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Dr. Jurgis Alekna.
Dr. Jurgis Alekna paeina iš Švenčionių apskr. buvo kooptuotas Lietuvos Tarybon. O įsikūrus valdžiai, 

• Kuktiškių parapijos. Vilniuje baigė Il-ąją gimnaziją, po to paėmė vidaus reikalų viceministerio pareigas, kurias 
Maskvos universitetą, me- ėjo ir antram kabinete.Maskvos universitetą, me-

dicinos skyrių, kurį baigė 
1898 mt. Gydytojaujant 
Vilniuje, už prisidėjimą 
prie „Varpo“ ir „Liet. 
Ūkininko“ buvo ištrem
tas Archangelskan, kur 
prabuvo apie trejus me
tus. 1902 m. grįžo Lietu
von ir gydytojavo Uk
mergėj. Tapęs Kauno 
gub. Medicinos Valdybos 
nariu, apsigyveno Kaune 
ir nuo to laiko pradėjo 
specializuotis ausų, no
sies, gerklės ligų srityje. 
Ir iki šiolei darbuojasi, 
kaipo žymiausias specia
listas, žinomas ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsie
niuose. Besidarbuodamas 
savo srityje, dėjosi ir 
prie bendro visuomenės 
darbo Lietuvoje. Buvo 
valdybos narys „Dainos“ 
dr-joj, prisidėjo prie 
mūsų Įaikraštijos: „Vil
niaus Žinių“, „Lietuvos 
Ūkininko“, „Vairo“. Ko
vojo už išgavimą Šv. 
Mikalojaus bažnyčios Vil
niuje lietuviams ir turėjo 
dėl to 1899 metais smar
kų susirėmimą su vys
kupu Zveravičium. Visą 
didįjį karą darbavosi 
rusų Raudonajame Kry
žiuje. 1917 metais daly
vavo 21-oje Lietuvių 
Konferencijoje Stockhol- 
me. 1918 metais, kaipo Dr. J. Alekna.

Prisidėjo prie Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus or
ganizavimo. Ir iki šioleiL. 
R. Kryžiuje aktyviai dirba.

D-ras Jurgis Alekna 
yra pirmasis Lietuvos 
skautų šefas ir skautams 
remti dr-jos steigėjas, 
ėjęs jos pirmininko pa
reigas nuo 1919 metų.

1925 metų balandžio 
23 d. perdavė šefo parei
gas Respublikos Prezi
dentui A. Stulginskiui, 
o 1929 metais vėl tapo 
išrinktas skautams remti 
dr-jos pirmininku. Šias 
pareigas ir dabar eina.

Būdamas Šefu d-ras 
Alekna labai aktyviai 
ėjo šias pareigas, savo 
patarimais, autoritetu ir 
lėšomis muolat padėda
mas jauniems skautų va
dams kuriamąjį organi
zacijos darbą dirbti ir žy
miai prisidėjo prie skautų 
vardo pakėlimo visuo
menėj. Priėmęs skautų 
šefo pareigas J. E. Res
publikos Prezidentas, ei
damas skautų sąjungos 
įstatymu, pakvietė dr. Jur
gį Alekną kaip einantį 
L. sk. remti dr-jos c. 
vald. pirmininko parei
gas, šefo pavaduotoju.

Už didelius nuopelnus
šiaurės fronto tarybos 
narys, R. Kryžiaus ir vyriausias Lietuvių tary
bos Rusijoje delegacijos vedėjas parvyko Vilniun, kame

skautybei d-ras Alekna 
apdovanotas svastika ir aukščiausiu skautų garbės 
ordenu ,,Sidabriniu vilku“.

Skautų vadams ir prieteliams.
Jaunuomenės auklėjimas visur yra pats svarbiausias 

dalykas. Svarbiausias jis ir pas mus. Šiuo taip svarbiu 
dalyku rūpinasi tėvai, rūpinasi ir pedagogai, ir dvasi
ninkai, ir jaunuomenės vadai, ir karininkai ir visi kiti 
visuomenės darbininkai.

1931 m. sausio mėn. 3 ir 4 d. Kaune įvyks 
skautų organizacijos veikėjams bei vadams ir 
visiems kitiems žmonėms, norintiems arčiau ir tikriau 
pažinti skautų auklėjimo principus, kursai — suva
žiavimas.

Aktualiausiais jaunuomenės auklėjimo klausimais 
bus įžymiausių prelegentų paskaitos (p. p. S. Čiurlio
nienės-Kymantaitės, kan. dr. J. Tumo-Vaižganto ir kt.).

Suvažiavusieji pasimatys su J. E. Lietuvos Skautų 
Sąjungos Šefu Respublikos Prezidentu.

Galės nueiti į valstybės teatrą. Aplankyti visas 
kitas Kauno įžymenybes.

Bus specialus skautų vyčių didžiosios sueigos pa
sirodymas ir Kauno skautų-čių vakaras — skautiškos 
nuotaikos susibūrimas.

Į šiuos kursus—suvažiavimą kviečiami visi (ne 
jaunesni, kaip 18 met.) skautų vadai ir kiti suintere
suoti skautų auklėjimo darbu. Skautų prieteliams 
specialius pakvietimus įteiks tuntininkai.

Apie norą dalyvauti šiame suvažiavime pranešti 
iki š. m. ^gruodžio m. 25 d. Adresas: Vyriausias 
Skautų Štabas, Kaunas, Laisvės ai. 20. Arba — 
telef. 234.

Smulkesnė programa ir kiti dalykai bus pranešami 
per laikraščius ir aplinkraščius.

Vyriausias Skautų Štabas.
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l-ji D. L. K. Kęstučio
Stiprumas g 

sugeba nugalėti.
Neramiais 1920 metais rugsėjo 

m. 15 d. p. VI. Rozmano pastan
gomis Įsisteigė pirmieji skautai Pa
nevėžy. Pirmoji dr-vė (tada Lietu
voj septintoji) savo patronu pasi
rinko garsų mūsų tautos valdovą ir 
garbingą ritierį Kęstutį. Pirmo dar
bo žingsniai buvo lydimi didžių už
simojimų ir entuziazmo, kuris, ži
noma, visoj pilnumoj pasireikšti ne
galėjo, nes stoka skautiško patyri
mo, žinių ir gerų vadų tuos norus 
pamažu slopino, bet jie vėl greit 
atgijo, kada pajuto stipresnį pamatą 
po savim. Iš pradžių dr-vė buvo 
mišra, bet tų pačių metų gruodžio 
m. 9 d. skautės atsiskyrė ir sudarė 
I-ją Birutės dr-vę (tada—aštuntąją). 
Tolimesnėj darbo eigoj kęstutie
čiai stiprėjo, plėtėsi, brendo skau
tiškoj dvasioj ir atliko daug didžių 
darbų.

Kęstutiečiai 1922 m. kovo m. 
15 d. išleido Panevėžy pirmą skau
tų laikraštį (šapirografuotą) „Skau 
tas“. Jame bendradarbiavo šiandien 
jau platesnei visuomenei žinomi 
asmens kaip: poetas Kazys Inčiūra, 
dail. B. Bučas, vyr. sktn. J. Kuprionis. 
1923 m. vasario m. 16 d. kęstutie
čiai dalyvavo kartu su kariuomene 
ir šauliais iškilmingam parade ir sa
vo pirmu pasirodymu žavėjo Pane
vėžio visuomenę. Draugovės vadų 
rūpesniu buvo įsteigtos draugovės 
ir atskiros skiltys: Anykščiuose, Ra
mygaloje, Raguvoje, Šeduvoje Iš tos 
draugovės narių susidarė pirmasis 
Lietuvoje skautų vyčių Simano Dau
kanto būrelis, v Vytauto draugovei r 
jūrų skautų „Šarūno“ laivas. Tos 
draugovės draugininkas vyr. sktn.

Mt. Ilgesys.

dr-vė Panevėžyje.
iii būti pažintas dėka kliūčių, kurias jis 

Kantas.
J. Kuprionis įsteigė, šiandien vieną 
stipriausių Lietuvoje, Panevėžio tuntą.

Draugovė, pirmais darbo me
tais, suruošė keletą vadovų kursų. 
Savo ruošiamuose vakaruose suvai
dino žymių veikalų kaip: Šiller’io 
„Vilius Tell“, Žemkalnio „Blinda“ 
ir kit. Išleido keletą skautiškų lei
dinių: „Skautams Higiena“, „Skau
tiškų dainų rinkinėlis“, „Skautų šven
tės“ ir kit. Visose Lietuvos skautų 
stovyklose, vadų suvažiavimuose 
kęstutiečiai aktyviai dalyvavo. 1924 m. 
pasaulinėje džembore Danijoj jų 
taip pat dalyvavo 3 atstovai. Visoms 
tunto skautų darbelių parodoms 
kęstutiečiai davė daugiausia ekspo
natų. Tiesą pasakius, Kęstučio dr-vė 
Panevėžio mieste ir visam tunte 
buvo ašimi, apie kurią sukos visas 
didelis tunto veikimo ratas.

Nuo pat pirmų dienų iki šiandien 
draugovę vedė šie draugininkai: 
Sapockas, St. Miežinis, J. Kuprio 
nis, P. Šležas, Alf. Gabrėnas, Mt. 
Martinaitis, B. Landigas, Ant. Gabrė
nas, Art. Jurgutis, K. Karosas, P. Žei
mys. Dabar draugovei vadovauja, nors 
jaunas, bet gabus ir energingas drau
gininkas skilt. Kęstutis Venslovas. 
Draugovę globojo: prof. Jonas Yčas, 
mokytojas ir rašytojas Matas Gri
gonis, literatas ir kritikas kun J. 
Lindė-Dobilas ir mok. J. Vitkauskas.

Dar vienas gražus pažymys nuo 
pat pirmų dienų lydi kęstutiečių šei
mą, tai, kad joj žydi vien skautiš
kos dvasios gėlė, jokio pašalinio 
elemento draugovėj nebuvo ir nėra. 
Iš draugovės skautų kitose organi
zacijose dalyvavo labai mažas nuo-- 
šimtis. Štai 1926 m. statistika rodo, 
kad iš 60 narių kitose organizaci-

Kun. Lindė — Dobilas, 
širdingas’Panevėžio skautų prietelius.

jose dalyvavo vos 7. Draugovėsjdrau- 
gininkų ir skiltininkų dauguma kitose 
organizacijose nebuvo nė vienos 
savaitės.

Už nuopelnus skautiškame darbe 
1926 m. dr-vės įsteigėjas p.Vl.Rozma- 
nas apdovanojo draugovę garbės 
kaspinu su užrašu „Už darbštumąj 
D L. K. Kęstučio draugovei“. Šį 
kaspiną draugovė visada dėvi prie 
savo vėliavos.

Vyriausias Skautininkas, tunti- 
ninkui prašant, Kęstučio draugovę, 
kaip vieną labiausiai pasižymėjusią, 
pasiryžęs apdovanoti ordenu „Už 
nuopelnu s“.

Kęstutiečiai, atšventę su visu tuntu 
garbingo dešimtmečio šventę, susi
kaupė tolimesniam darbui. Ženkit 
ir toliau, vedami šventų siekimų, 
dirbti Dievui,- Tėvynei ir artimiesiems, 
o Jus lydės Aukščiausio palaima, 
papuošta jaunų širdžių meile ir ty
ru džiaugsmu!

Dešimtmetį palydint.
Panevėžio skautų sukaktuvių proga.

Baigė sesutės dešimtą juostą, 
Baigė broleliai dešimtą žygį, — 
Dešimtą juostą margai rašytą, 
Dešimtą žygį, kaip giedrų rytą.

Išplaukė laivas, nunešė donį: 
Dešimtį juostų, dešimtį žygių 
Keliu didžiuoju, keliu saulėtu 
Jaunų troškimų žiedais nusėtu.

Lydi juos sesės, jauni broleliai 
šypsančiom lūpom, džiaugsmu 

[dažytom, 
Dešimtį lydi margą, saulėtą 
Sesių išaustą, brolių laimėtą.

Psklt. VI. Kupris,

Dar ir šiandien Šuojos pakran
tėj tebestovi pajuodusi pirkutė, li
kusi vienužė, apleista savo pono. 
Pirkutę saugo aukštas, samanotas 
kryžius. Darželyje, kuriame seniau 
tiek daug žiedų žydėdavo, dabar 
stypso kelios vėjo lankstomos dil
gės.

Kai grįžęs atostogų einu pakran- 
čiais pasigrožėti upelio čiurleniiųu, 
visada ilgai sustoju prie apleistos 
pirkutės, prisiminęs jos šeimininką 
seną baltaplaukį senelį knygnešį 
Džiugą. Atsimenu ir tą pasakaitę,

Mt. Ilgesys.

Pasakaitė.
kurią jis man prieš penketą metų 
pasakė.

Seniau, grįžęs atostogų į gimtąjį 
kaimą, pasiilgęs kvepiančių laukų 
oro, ištisas dienas praleisdavau lau
kuose. Labiausiai mėgdavau bėgioti 
Šuojos pakrantėje ir žaisti gražiam 
ąžuolyne. Vakare, pailsęs, grįžda
vau namo. Takelis, kuris vingiavos 
nuo kalno į mano sodybą, ėjo pro 
pat knygnešio Džiugo pirkutę. Kiek
vieną vasaros vakarą matydavau, 
kaip senelis, sudėjęs rankas vilties 
kryžium ant krūtinės, klūpodavo
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Lietuvos Skautų Sąjungos Šefo 
Į S A K Y M A S Nr. 4.

§ k
Pasirėmęs Vyriausiojo Skautininko, buv. Lietuvos Skautų Brolijos Garbės Gynėjo, 

pulkininko leitenanto skautininko Juozo Barausko š. m. lapkričio mėn. 22 d. raportu, kapi
toną vyresnįjį skautininką Steponą Žukaitį, buv. Lietuvos Skautų Brolijos Garbės Gy- 
nėją-kandidatą, paskiriu Lietuvos Skautų Sąjungos Garbės Gynėju.

§ 2.
Pasirėmęs Vyriausiojo Skautininko tarpininkavimu nuo š. m. lapkričio mėn. 23 d. 

leidžiu steigti Utenos rajono tuntą.
§ 3.

Pasirėmęs Vyriausiojo Skautininko tarpininkavimu nuo š. m. lapkričio mėn. 23 d. 
tvirtinu suorganizuotą Ukmergės rajono tuntą ir tuntininku paskiriu. mokytoją skautininką 
Eugeni j ų Kulvietį.

Kaunas, 1930—V. D.—m. lapkričio mėn. 23 d..

A. Smetona „
Respublikos Prezidentas Pulkininkas Skautininkas J. Barauskas .

Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas. Vyriausias Skautininkas.

,savo daržely prieš aukštąjį kryžių 
ir karštai melsdavosi. Baigęs maldą, 
apžiūrėdavo gėles, kurios liūdnai 
ašarodavo, sakydamos sudiev kait
riajai saulei. Senelio darželis buvo 
mažas, bet savo grožiu viliojo pra
eivio akį. Keletą kartų’ mačiau 
maldingą senelį ir bažnyčioje be- 
klūpiantį prieš Visagalio sostą. Vi
dudienį senukas sėdėdavo seno ra
dasta pavėsy, drožinėdavo dailias 
dėžutes ir vaikams žaislelius. Pas 
senelį beveik niekas nesilankydavo, 
nes, kaip žmonės pasakojo, jis labai 
nekęsdavęs tų, kurie tuščiomis kal
bomis drumsdavo jo vienuolišką 
gyvenimą. Ar jis turėjo pažįstamų 
ir giminų — nežinau. Retkarčiais 
matydavau jo kiemely besisuki
nėjančią jauną mergytę, kuri jam 
patarnaudavo.

Vieną vakarą nutariau aplan
kyti senelį ir sužinoti kai ką iš 
jo paslaptingo gyvenimo. Saulė ka
bėjo virš medžių, o pievose klajo
jo skysto rūko debesėliai. Prisiarti
nau prie pirkųtės, senelis tik ką 
baigęs maldą sėdėjo palangėj ir 
liūdnu žvilgsniu žiūrėjo į tolumą.

— Ar galiu, seneli, tamstą ap
lankyti? — paklausiau lyg sumišęs. 
Senelis tylėjo. Klausimą pakarto
jau.

— Jei patinka senio kiemelis, 
užeik — kažkokiuo keistu, verkian
čiu balsu prabilo. Atkėliau aplau
žytus vartus ir nedrąsiai įslinkau 
į vidų.

— Sėskis ir. pasakyk ko atėjai?
— Atėjau, seneli, kad ką nors 

papasakotum man apie senesnius 
laikus. .

— Nedaug ką prisimenu iš 
anų šiurpių laikų, nors daug teko 

iškentėti, bet laikas kai kurias žaiz
das užgydė ir šiandien atrodo lyg 
nebūta — senelis atsiduso ir dvi 
didelės ašaros nuriedėjo per raukš
lėtą veidą. Valandėlę tylėjome. Aš 
bijojau užgauti jo jautrią širdį. Se
nelis, susimąstęs, žiūrėjo į skautų 
leliją, įsmeigtą į mano švarką.

— Gerai, vaikuti, kad nešioji 
kryželį... — prabilo pažiūrėjęs man 
į akis. Norėjau paaiškinti, kad tai 
ne kryželis, bet, atsiminęs, kad tai 
bus be reikalo, nutylėjau.

— Ar papasakosi, seneli? — vėl 
paklausiau.

— Gerai. Papasakosiu tau vie
ną pasakaitę, kurią dar gerai at
simenu.

— Kaip ir šiandien — atsidu
sęs pradėjo senelis — buvo gra
žus gegužės vakaras. Atsisveikinęs 
su žmona Šuojaus krantais išsku
bėjau pas draugą ruoštis kelionei į 
Prūsus. Kelionė ’ pasisekė ir jau
čiausi laimingu kada po trijų sa
vaičių vargo iš anos kryžkelės — 
parodė į kryžkelę, esančią maž
daug už kilometro nuo pirkųtės — 
vėl pamačiau savo pirkutę. Dar 
smarkiau pradėjau eiti, kad tik 
greičiau pasiekčiau namus ir be
laukiančią žmoną. Linksmi susiti
kom. Maišelį su knygomis padėjau 
po jezminų krūmu, o mes susėdom 
palangėj.

— Rankas aukštyn! kur knygos?! 
— suklyko žvėrišku balsu žanda
ras prie kiemo vartų. Išbalau kaip 
drobė ir nežinojau kur dingti. Su
treškėjo vartai, ir į vidų įsiveržė 
trys žandarai. Žmona suklupus prie 
suolelio verkė. Mane tuoj surišo. 
Parneštas knygas.panešę toliau nuo 
pirkųtės uždegė. Visus namus iš

krėtė. Aš gulėjau surištas, kaip 
karste ir nežinojau, kas įvyko. Po 
pusvalandžio pasigirdo šiurpus žmo
nos klyksmas ir mano vežimas 
šuoliais nusirito į pakalnę, Ausyse 
skambėjo žmonos verksmas, akyse 
žaibavo degančių knygų užgęsęs 
gaisras. Išvežė’ir dvidešimt metų 
iškankino Sibiro kalėjimuose. Sun
kių darbų nuvargintas, be sveika
tos grįžau į tėviškę, kupinas vil
čių pamatyti mylimą žmoną ir dar 
nors kartą pasidžiaugti gyvenimo 
laime. Senąją pirkutę radau, bet 
kas man seniau dovanodavo džiaugs
mą, kas būdavo angelu liūdesio 
valandose, kas guosdavo mane — 
neberadau... Likau štai vienušis 
prieglobsty šios pajuodusios pirku- 
tės ir laukiu, kada ateis žadėtoji 
pabaigos diena. Daug kančių išken
tėjau, daug vargo mačiau, bet vis 
tik daug laimėjau. Šiandien, pama
čius jus bėgiojančius su knygomis 
rankose, nurieda per mano veidą 
džiaugsmo ašaros ir aš su šypsena 
atsimenu iškentėtą vargą ir laimė
jimus — linguodamas baltą galvą 
baigė senutis. Jo akyse žėrėjo ne
suskaitoma daugybė paslapčių.

Padėkojęs seneliui, sujaudintas 
jo pasakaitės išėjau pro vartelius 
namo. Po to dažnai lankydavau 
senelį, kuo galėdamas patarnau
davau jam, o jis kūdikiškai džiaug
davos manimi.

Senutis jau mirė, bet jo sektą 
pasakaitę dar gerai atsimenu, nes 
ji man primena tą didžią mūsų 
tautos kovą už gimtosios kalbos 
teises. Dėl to šiandieną, pasiilgęs 
praeitų dienų džiaugsmo dažnai 
aplankau našlaitę pirkutę ir ramiai 
bestovintį samanota kryžųi.
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Skautai visame pasaulyje.
Tikrai vertingas Šveicarų skautų žygis.

Šveicarų laikraštis (ne skautų) „Feuilled’ Avis de Neunchatel“ 
autoriaus—liudininko ne skauto straipsnelyje rašo:

„Jau kai kurie laikraščiai pranešė apie nelaimingą atsitiki
mą Forclaz’e (netoli Chamonix’o) liepos mėn. Kai kurie pažy
mėjo skautų, kurie stovyklavo Triente, pagalbą. Mes keliais 
žodžiais primenam incidentą, kuris davė progos stovyklaujan
tiems skautams praktikoje parodyti savo puikų sugebėjimą.

„Dažnai, kai atsitinka nelaimė, tam tikros aplinkybės ją 
dar apsunkina, tragiškas padėjimas daro kartais nepaprastai 
sunkiu pagalbos teikimą, kuris turėtų būti labai greitas. Įsi
vaizduokit smarkią audrą, stiprų lietų, tamsų vakarą; šalta, skau
tai ruošias vakarieniauti patenkinti, kad audringai nakčiai rado 
pastogę. Staiga — žinia apie nelaimę- Momentaliai skautai 
yra pasiruošę ten vykti. Didesnieji bėga per smarkų lietų tenai 
aukštyn, į kalnus, iš kur girdėti nelaimingųjų aukų šauksmai. 
Apsivertė didelis autobusas ir be judesio guli kūnai, vandeny, 
purvyne... Mes neturim tikslo aprašinėti pasigailėjimo vertą 
išvaizdą kunigo, kuris lakstė nuo vieno sužeistojo prie kito, 
nei priminti dejavimų šoferio, kuris kaip paklydęs bėgiojo ap
link savo mašiną, kuri ramiai gulėjo ant šono. Kiti jau kal
bėjo apie kraują ir šauksmus, apie audrą ir verksmus, apie 
užmuštus ir sužeistus. Mūsų noras nėra iš naujo piešti tragin- 
gą vaizdą, tik pabrėžti tą įspūdį, kuris liko mumyse:

„Iš visų, kurie ten buvo, vien tik skautai išlaikė savo šaltą 
kraują. Krašto žmonės, vyrai žiūrėjo į sužeistuosius, nedrįs
dami jų paliesti, jie bijojo kraujo. Jie leido jauniesiems, kurie 
neturi jų jėgų, teikti pirmąją pagalbą. Skautai greit paguldė 
ant išimtų autobuso sėdynių, kurios buvo pavartotos kaip neš
tuvai, sunkiai sužeistus, kad juos nunešus į artimiausią viešbutį. 
Jie palaikė tuos, kurie dar galėjo eiti patys. Skautai vedė vis
ką iki gydytojų atvykimo. Skautai mokėjo parodyti, ką reikia 
daryti ir tiems žmonėms, kurie prieš tai nedrįsdavo prisiartinti 
prie sužeistųjų.

„Tai dar skautai Jakšto po kaimą, kad rasti reikalingų vais
tų, tai jie padeda aprišti žaizdas ir ramima moteris, kurioms 
darosi silpna vien nuo žaizdų vaizdo! Iki vėlybos nakties skau
tai pasiliko viešbuty, padėdami gydytojams, ir tik kada pasku
tinis pirmosios pagalbos automobilis atsitolino nuo kaimo, jie 
grįžo į savo stovyklą, kad kiek pasišildytų, kad pavalgytų, kad 
pagaliau užmigtų... “

Didžioji Čekų skautų stovykla 1931 m.
Čekoslovakijos skautai savo organizacijos 20 metų sukak

tuvių proga 1931 m. vasarą mano suruošti pirmąją didelę savo 
krašto skautų Jamboree“, į kurią atvyks irgi daug svetimtau
čių, ypač slavų. Stovykla truks 6 dienas, per ją bus suruošta 
didelė skautiška paroda ir įvairios skautiškos rungtynės stovyk
los stadione.

Belgijos skautų darbštumas.
Iš „Le Boy-Scon Belge“ 1930 m. 3 nr. kronikos sužinom, 

kad l-os Mouscron’o dr-ves skautai vyčiai draugovės finansams 
pagerinti per atostogas buvo pasisamJę dirbti ūkyje. Iš jų vie
nas valdininkas pašventė dr-ves labui vienintelę savo atostogų 
savaitę, kurią jis turėjo šiais metais.

Tarptautiniai skautų namai Kanderstege, Šveicarijoje, kuriuose gali 
apsistoti skautai svetimtaučiai, atsilankę gražioje Šveicarijoje. Tai 
šių namų apylinkėse įvyks 1931 m. tarptautinė skautų vyčių stovykla.

Iš to pat laikraščio 4 nr. sužinom, kad Liežo tunte visi 
draugininkai ir draugovių adjutantai turi oficialius Belgijos Rau
donojo Kryžiaus sanitarų diplomus.

Lenkai persekioja skautus.
Ukrainiečių skautai, apleidę savo tėvynę ir susibūrę Čeko

slovakijoj, išsiuntinėjo į visas valstybes įvairiomis kalbomis pa
rašytus raštus, kuriuose nušviesdami baisią vakarų Ukrainos 
padėtį, šaukiasi moralės pagalbos ir užtarimo. Laiško turinys 
yra šitoks:

„Jau 19 metų, kaip ukrainiečių skautai dirba kultūrinį darbą 
siekdami savo užsibrėžtų tikslų ir palaikydami ryšius su kitų 
tautų skautais. Bendra visų ukrainiečių politinė padėtis yra 
tokia, kad mūsų skautai, nežiūrint į visas mūsų pastangas, dar 
šiandien nepriimti į Tarptautinę Skautų Sąjungą. Ukrainiečių 
skautų ir skaučių eilėse yra per 15.000 jaunuolių. Lenkų okupuo- 
toj Ukrainoj priskaitoma per 600 skyrių. Ukrainiečių skautai, kaip 
ir viso pasaulio skautai, toli nuo politikos. Jie rūpinasi vien- 
tik tiesioginį skautų darbą dirbdami, tačiau lenkai nuo pat oku
pacijos pradžios įvairiais nežmoniškais būdais kliudė skautams 
organizuotis irdirbti. Lenkų pastangos griauti viską kas ukrainiška 
ribų neturėjo, iki pagaliau šiais metais rugsėjo mėn. prasidėjo 
niekur istorijoj negirdėtas teroras. Žudo žmones, griauna įstai
gas ir namus, naikina visuomeninį ir privatų turtą, niekina 
mūsų karžygių kapus, kankina ir kiša į kalėjimus visai nekal
tus žmones. Valdžios organų sukurstyti lenkai degina privatų 
ukrainiečių turtą, mėto bombas į mokyklų ir kultūrinių įstaigų 
būstines ir į privačius butus, duoda policijai melagingus prane
šimus- Lenkų žiaurūs žygiai neaplenkė ir skautų organizacijų. 
Š. m. rugsėjo m. 26 d. Lvovo Storastos įsakymu 1368/16 nr. 
tapo uždaryta skautų organizacija ir areštuoti žymesni skautų 
veikėjai.

Kadangi skautai kultūrinėmis priemonėmis neišgalėjo ko
voti su lenkų vandalizmu, didelė jų dalis apleido savo gimtąjį 
kraštą rasdami prieglauda svetimose žemėse Dalis ukrainiečių 
skautų susibūrus Čekoslovakijoj visų ukrainiečių skautų vardu 
kreipiasi į visą kultūringą pasaulį prašydami pirmoj eilėj mo
ralės pagalbos ir užtarimo, nes skautai pasilikę savo krašte 
negali tarti žodžio, nes jie už tai tuojaus bus sodinami į kalė
jimą arba [net nukankinti“.

Pasaulinė skautų vyčių [stovykla,
įvyks 1931 m. nuo liep. m. 29 d. iki rugp. m. 8 d. Kanders
tege, Šveicarijoje. Stovykloje dalyvaus 2.000 visų šalių skautų 
vyčių, jų tarpe 1.200 Britų Imperijos. Lietuvos skautams vy
čiams skiriama 5 vietos. Vienam asmeniui visas stovyklavimas, 
be kelionės išlaidų, kaštuos 132 lit. Šveicarų skautai jau dirba 
paruošiamuosius darbus. Kitų kraštų sk. vyčiai jau ruošias šiai 
stovyklai, visi nori gerai atstovauti savo valstybę.
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„Norint ką nors padaryti gyvenime būtinai rei
kia turėti valios.“

Padėk lentą ant žemės ir 
pereik ją išilgai. Visai pa
prasta ir . lengva. Perdek tą 
pačią lentą per gatvę nuo vie
nų namų stogo ant kitų ir 
pamėgink pereiti lentą. „O, 
negaliu! Tikrai nukrisiu.“ Tai 
vaizduotė tavy paima viršų. 
Valia sako: „turiu pereiti“, 
vaizduotė sako:,,negali; pasvir
si — ir iš tavęs beliks krūva 
kaulų gatvėje!“

Argi tai daugiau nepareina 
nuo temperamento ir užsigrū- 
dinimoPKlounas, kalnų gyven
tojas puikiausiai pereitų lentą, 
pertiestą ir aukštai per gatvę; ir 
tai dėl to, kad per praktiką jo 
valia pažabojo vaizduotę. Ka
reivis, eidamas į mūšį, jei 
paleistų savo vaizduotės va
džias, įsivaizdintų save visą 
kulkų pervarstytą, ir jo kojos 
vikriai išgabentų jį iš mūšio 
lauko. Bet jo valia iškyla, 
sudraudžia vaizduotę ir siunčia 
jį į priekį. Kur yra valios, 
yra ir kelias.

Jei žmogus pamato, kad 
jo vaizduotė yra didesnė už 
jo valią, tad laikas jau jam 

.susirūpinti gydytis kaip nuo 
ligos; arba, tiesiog, savo va
lios jėgą tiek išugdyti, kad jis 
būtų tikrai žmogus, o ne vien 
iš vardo.

Bet ne viena vaizduotė yra 
valios kliūtis: yra dar liguistu
mas, apsileidimas, pesimizmas, 
neryžtumas. ir tūpčiojimas, ir 
vengimas rizikuoti. Visa tai 
stengiasi mažinti žmogaus 
pasiryžimą. Tų ydų turi būti 
saugojamas!, o ginklas prieš 

jas, tai pratintis kritiškai savo 
pasielgimus vertinti, entuziaz
mas, drąsa, kovos pamėgimas, 
ištvermė, ryžtumas.

Elihu Root man pasakė 
1926 metų gegužės mėnesį:

Vyresnysis skautininkas kap. Steponas 
Žukaitis, Lietuvos Skautų Sąjungos 

Garbės Gynėjas.

„didžiausia stoka, kurią aš 
dabar matau, tai stoka žmonių 
su pasiryžimu.“

Valia turi būti tačiau ir ba
lansuojama, kad su jos pagal
ba būtų atlikta tai, kas teisin
ga, kas gera yra žmogui, kas 
teisinga kitiems.

Tačiau valia yra panaši į 
žirgą; jei paleistume visiškai 
pavadžius, žirgas galėtų nulėk
ti kaip viesulas, sunaikinti jus 
ir kitus.

stovylą. Šv. Jurgis perduria 
drakoną. Pagalvok apie tai ir 

laikyk tai, kaip įkvėpimą sau 
ir kaip priminimą, kad jei yra 
valios, rasis ir kelias.

Profesorius Conklin savo 
raštuose seniau yra pasakęs: 
„vienas svarbiausių užmetimų 
dabartinei auklėjimo sistemai 
yra tai, kad tiek daug kreipia
ma dėmesio protui ir atminčiai 
išlavinti ir tiek maža valiai 
išugdyti.“

Tad prieinama tokia išvada: 
valia yra būtina ypatybė, kad 
žmogui gyvenime sektųsi. Jos 
galėsi pats įsigyti, jei apie tai 
rūpinsies; tai daugiau išsiauk
lėjimo dalykas.

Maršalas Fochas, didžiojo 
karo vadas, mums atidengė 
paslaptį savo pasisekimo. 
Gerai prisižiūrėjus ir pasimo
kius iš jo galima ir kiekvie
nam gyvenime sulaukti savo 
darbe geriausių vaisių.

Jis sako: „Jei turi kokį dar
bą atlikti, apgalvok tai atidžiai.

Pasirūpink, kad gerai su
prastum, ko iš tavęs norima 
arba ką tikrai pats nori padaryti.

Tada numatyk, kaip tai 
įvyks. Tavo užsimojimai turi 
turėti gero pagrindo.

Savo plano vykdymą atlik 
su visom priemonėm, kokiom 
tik gali.

Ir, visų svarbiausia, turėk 
valios, geležinės valios, pra
vesti darbą iki sėkmingo galo.“

Valia — tai žmogus.

9
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/ Į . Į EThomrson Seton

Ilki maži laukinukai
VII.

TrobeSė.
Yano įrankiai buvo visai menki, bet vis dėlto jis 

nutarė pasistatyti trobelę. Jis nebuvo ypatingai verstas*) 
vaikas. Jo pastanga įsigyti tą knygą buvo nepaprasta 

. jam, kadangi jo palinkimai buvo visai ne- 
Jk prekybiniai. Kada apie tai patyrė namų 

vyresnybė, jis gavo barti, kad dirbo „pono 
sūnui nepritinkantį darbą" ir jam kuo griež- 

p čiausiai uždraudė, grasindami baisiausio
mis bausmėmis, „dar kada nors imtis tokių 

|- pažeminamų būdų pinigams užsidirbti".
j. Yanui tėvai neduodavo pinigų, todėl

jis paprastai būdavo be skatiko. Daugumas 
|į vaikų būtų kaip nors įsigiję gerą kirvį ir

11 lopetą- Jis neturėjo nei vieno nei antro. 
K Visas jo kirvis ir lopeta buvo seno leistu- 

vo**j peilis, vinimis prisegtas prie lazdos. - 
Bet Yanas ir su tokiu įrankiu ėmės darbo, 

4 atsverdamas jo menkumą savo atkaklumu ir 
pasiryžimu. Visų pirma, jis pasirinko ramiausią vietą 
netoli nuo šaltinio—tankiai apžėlusį krantelį. Yanas 
neturėjo jokios ypatingos priežasties slėptis—slapstės 
jis tik dėl savo slaptumo pamėgimo. Jis buvo kaž
kurioje iš savo knygų išskaitęs, „kaip mitrūs žval
gai išvedė per neišeinamą girią, atitraukė šaką ir pa
rodė patogų namą, kurio niekas, paslapties nežinoda
mas, niekad neužeitų“. Todėl jam rodės labai tinkama 
daryti tai visiškai slapta ir vaizduoti save mitriu 
žvalgu, išvedančiu savo nustebusius drau
gus į trobelę, nors, tiesą pasakius, jis buvo pasi
ryžęs niekam savo paslapties neatskleisti. Yanas ne 
kartą pasigedo. Rado stiprių rankų ir gerų įrankių, 
bet atsitikimas su dirbtuve buvo vienas iš daugelio 
atsitikimų, išmokiusių jį nepasitikėti ir saugotis savo 
brolio.

Motina žemė yra geriausia paslapčių saugo
toja, ir joje Yanas su savo menka lopeta ėmė knisti 
duobę. Kietas mėlynas molis sunkino darbą, bet, pra
leidęs dvi šventes, uoliai rausdamasis, Yanas iškasė 
krantelyje septynių pėdų pločio ir apie keturių pėdų 
gylio duobę.

Toje duobėje Yanas ir 
ėmė statyti savo trobelę. Į ją 
jis turėjo prigabenti septynių 
ar aštuonių pėdų ilgio rąstų— 
bent dvidešimt penki ar tris
dešimt buvo reikalingi, ir juos 
nukirsti su jo menku kirviu 
buvo nelengvas dalykas, Ya
nas kažkaip nepagalvojo susi
ieškoti geresnį kir-vį. Jo gal
voje susidariusi nuomonė, kad 
indėnai geresnių įrankių irgi 
neturėjo, jį tvirtino. Jis vertės, 
kaip įmanydamas, vartodamas 
visą tinkamą gatavą medžiagą, kuri pasitaikė. Kiek
vieną rąstą, lig tik atsigabendavo, jis tuoj dėdavo į 
vietą. Kiti vaikai būtų pirma sugabenę visus rąstus ir

*) verstas—kuris moka verstis, manytis.
**) leistuvas—oblis.

butų pastatę trobelę iš karto. Bet ne toks buvo Yanas;
jis per daug troško pamatyti sienas augant. Jis buvo 
su dideliu vargu ir pamažu surinkęs užtektinai rąstų 
trims vainikams sukrauti, kada pagalvojo apie duris. 
Šios, žinoma, negalėjo būti išpiautos iš rąstų paprastu 
būdu; tam reikėtų geriausių įrankių. Todėl Yanas iš
kėlė visus pryšakinius rąstus, išskyrus žemutinį, pa
keisdamas juos galuose akmenimis ir trinkomis šo
nams paremti. Tuo jis laimėjo du rąstus ir atitinka
mai pakėlė likusiąsias sienas. Trobelė dabar buvo jau 
kokių trijų pėdų aukščio. Nė vienas rąstas nebuvo 
panašus į kitą: kai kurie buvo per ilgi, daugumas 
buvo kreivi, o kai kurie buvo papuvę dėl papras
tos priežasties, kad tik tuos Yanas galėjo įpiauti. Vi
sus rąstus artimojoje apylinkėje Yanas buvo išnaudo
jęs ir buvo priverstas toliau traukti. Čia jis prisiminė 
matęs rąstą, kuris galėtų tikti, pusiaukelyje į namus. 
Jis nuėjo jo pasiimti ir, labai nustebęs ir apsidžiau
gęs, rado, kad tai vienas iš tuzino 
kedrinių stulpų, kurie seniai buvo 
supiauti ir pamesti kaip netinka
mi. Jis galėjo panešti tik vieną 
iš karto, taip kad kiekvienam pri
statyti į vietą reikėjo suvaikščioti 
mylią***), ir kiekvieną kartą stul
pas pasidarė baisiai sunkus, kol 
jis į vietą nutempė. Tai dvylikai stul
pų atgabenti jis turėjo sukeliauti 
dvylika mylių. Prireikė kelių šeš
tadienių, bet jis nenusileido ir at
liko tą darbą. Dvylika gerų rąstų 
užteko pabaigti jo trobelei. Ji pa
kilo iki penkių pėdų aukščio, ir 
dar trys rąstai paliko sijoms. Tuos 
jis perdėjo skersai, palikdamas ly
gius tarpus. Ant jų _ Yanas tankiai
pridėjo pagaliukų ir šakų. Paskui nuėjo į pievelę, kur 
augo vąši, stambi žolė, ir kelias valandas su savo 
peiliu šienavo. Sušienautą žolę jis storai paskleidė 
po stogą, o paskiau užklojo dar karnomis. Po to jis 
sumetė ant stogo visą molį, kurį buvo iškasęs iš kran
telio, gerai sutrypė jį ir sulygino. Pagaliau primetė

visokio šlamšto ir lapų ant 
viršaus, taip kad buvo sunku 
stogą išskirti iš krantelio.

Šitaip Yanas pabaigė sto
gą. Bet dar visas pryšakys 
buvo atlapas. Jis baisėjos, pa
galvojęs, kad reikės ieškoti 
dar daugiau rąstų, ir jis nu
tarė išmėginti naują būdą. Jis, 
visų pirma, susiieškojo kokių 
šešių pėdų ilgio ir dviejų ar 
trijų pločio pagalių. Neturėda
mas kirvio, su kuriuo galėtų 
juos pasmailinti ir įkalti, jis

iškasė po porą vienos pėdos gylio duobučių prie 
abiejų galų ir arti pryšakinio žemutinio rąsto vidurio. 

Paskui prie šaltinio jis išsikasė duobę ir iš van
dens ir molio pasidarė „cemento“. Pasidirbęs iš

***) žinoma, anglišką mylią—apie kilometrą.
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e

malksnos*) mentę ir, nešiodamas sename 
viedre „cementą“, tarp pagalių jis išmū
rijo sieną, kraudamas iš lauko pusės pa
galiukus ir dėdamas į „cementą" akme
nis, kol aklinai užmūrijo pryšakį, pa
likdamas tik mažą spragelę langui ir di
delę spragą durims.

Paskui Yanas ėmės darbo trobelės 
viduje. Prisirovęs sąmanų miške, jis už
kaišiojo visus plyšius viršutinėje trobe

lės dalyje. Plyšius prie žemės jis užtaisė akmenimis 
ir žemėmis. Šitaip jis pabaigė trobelę, bet vis dar
truko durų.

išmokti išgauti pilniausią malonumą iš girios, pirma 
pats, o paskui išmokyti ir kitus. Nors paukščiai ir 
keturkojai jį žavėjo, jis nebūtų svyravęs nušauti vieną 
iš jų, jei būtų galėjęs; bet matydamas medį kertant, 
visados jausdavo didelio skausmo. Gal jis suprato, 
kad paukštį galima greit pakeisti, bet medžio niekad.

Kad savo planą įvykdytų, Yanas žadėjo uoliai 
mokytis mokykloje, nes knygose buvo daug to, ko 
jam reikėjo. Gal kurią dieną jis ir gaus pamatyti Au- 
dubono piešinius, ir viena knyga išspręs visus jo ke
belius dėl paukščių.

Tą vasarą naujas vaikas mokykloje padidino 
Yano, kaipo laukinio, turtą. Tas vaikas nebuvo nei

Anga buvo keturių pėdų aukščio ir dviejų pė
dų pločio. Malkinėje namie Yanas išpiovė tris lentas 
po aštuonis colius pločio ir keturių pėdų aukščio, 
bet prie vienos lentos galo jis paliko ilgesnius 
iškyšulius. Plaudamas lentas namie, jis gavo pa
sinaudoti piūklu ir tai palengvino jam darbą. 
Paskui su šiomis ir dviem trumpesnėm lentom, 
dviejų pėdų ilgio ir šešių colių pločio, jis nusė
lino į savo klonį ir su vinimis ir akmeniu plak
tuko vietoje sukalė duris. Žemutiniame rąste jis 
iškneibė skylutę, kad galėtų įtilpti vienas iš pa
liktų iškyšulių, o paskui prakneibė panašią sky
lutę viršutinio rąsto apačioje. Po to, kilstelėjęs 
viršutinį rąstą, jis įstatė duris į vietą, nuleido 
viršutinį rąstą ir durys buvo pakabintos. Virvutė, 
apvyniota aplink šaką rąste, buvo trobelės už
raktas iš lauko pusės, o pagaliukas, prakištas 
pro skylutę, buvo užraktas iš vidaus pusės. Iš 
kelių rąstų, eglėšakių ir sausos žolės jis pasi
darė guolį. Paliko tik langas nesutvarkytas, ir,

...Su nudažytu., veidu ir^ plunksna plaukuose Yanas klajodavo savo 
mažoje karalijoje... /zV

ir

neturėdamas geresnės antlangės, jis ją užkabino 
iš namų atsineštu muslino gabaliuku. Bet, radęs, 
kad savo baltumu ji perdaug ryškiai iš aplinku
mos išsiskiria, jis prisirinko kvortą riešutų ir, 
nutykojęs progą namie, išvirė musliną su riešutais
šitokiu būdu pakeitė jos spalvą į patenkinamai rudai 
geltoną.

Jo paskutinis darbas buvo pašalinti visus darbo 
pėdsakus ir visiškai paslėpti trobelę krūmais ir vijok
liais. Šitaip, po ištisų savaičių darbo, jo giriniai na
mai buvo pabaigti. Jie buvo tik penkių pėdų aukščio 
viduje, šešių pėdų ilgio ir šešių pėdų pločio—nešva
rūs ir nepatogūs—bet kokia buvo laimė juos turėti!

Čia Yanas pirmą kartą savo gyvenime suprato, 
kaip malonu šį’„ tą pasiekti savo paties darbu, 
siekiant didelio tikslo.

VIII.
„Giriamokslio“ pradžia.

Per visą šį laiką Yanas buvo taip sukaupęs visas 
savo jėgas trobelei statyti, kad vos vos domėdavos 
paukščiais ir laukiniais padarais. Toks buvo jau jo

//t, / 
gerasjnei gabus; jis buvo didelis tinginys ir buvo JSay 
šalintas iš kitos mokyklos už blogą elgesį. Bet.“;ji$ 
mokėjo visą eilę mokiniškų štukų, kurios teikėVįclĮ^rJ 
laikinos šlovės. Jis mokėjo, pavyzdžiui, surišti vinlhz X 
tėję daug keistų mazgų. Jis mokėjo čiulbėti kaip"; 
paukštis ir kalbėti kalba, kurią jis vadino „tatnių" 
kalba. Yanui visa tai buvo įdomu, bet jis ypatingai 
susidomėjo kalba. Jis kaulijo ir gerinos, koTjam buvo 
atskleista paslaptis. Pasirodė, kad „tatnių“ kalboje 
balsius reikia palikti tokius, kokie jie ir šiaip yra, o 

visus priebalsius padvejinti, tarp jų 
įspraudžiant raidę a. „B", pavyzdžiui, 
turi virsti „bab“, „d“—,,dad“, „m“— 
„mam" ir t. t.

Naujojo vaiko duotas pavyzdys, 
„nan-u-tat-i-lal-kak“, girdi, reiškiąs 
„nutilk“.

Ta kalba esanti „baisiai naudin-
budas—tik vienų viena mintis iš karto, 
bet todėl iš visų jėgų.

Jį daugiau ir daugiau traukė j jo 
karalystę; jis trokšte troško nuolat 
apsigyventi joje. Bet jis tik svajoti 
drįso, kad kurią nors dieną jam bus 
leista pernakvoti trobelėje. Joje jis 
žadėjo gyventi savo išidealizuotą
gyvenimą—indėno gyvenimą be viso to, kas yra bloga“ 
ir žiauru jame. Joje jis žadėjo parodyti žmonėms, 
kaip gyventi, neiškertant visų j medžių, neužteršiant

ga“, pasakė naujasis vaikas, kada nenori, kad kiti 
vaikai sužinotų, kąs akai. Tąja tikrai galėjai pasiekti. 
Yanas atsidėjęs praktikavos ir už kelių savaičių buvo 
puikus „tatnių“ kalbos žinovas. Jis galėjo raizgyti 
tuos kerėbriškus’sakinius^geriau už savo mokytoją ir 
ypatingai sugebėdavo suteikti jiems gerklinį atspalvį, 
kuris darydavo maloniai laukinį įspūdį. Yanas labai 
mėgdavo kalbėtis su naujuoju vaiku, kitiems girdint, 
kad galėtų.džiaugtis nustebimu tų, kurie „tatnių“ kal
bos neišmanė.

visų upių ir neišmušant visų gyvų padarų. Jis žadėjo 

) Malksna—skindelis.
Yanas pasidirbo sau lanką ir strėlių. Ir lankas ir 

strėlės buvo blogai padaryti. Yanas negalėdavo į
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nieką pataikyti, bet jautės toks 
panašus į indėną, jog tai buvo 
jam dar vienas didelis malonu
mas.

Yanas pasidarė šiek tiek 
strėlių ir su geležinėmis galvu
tėmis. bios strėlės buvo baisios 
pažiūrėti. Jos atrodė tikrai vel
nioniškos — tokios jos buvo 
žiaurios ant pažiūros—ir todėl 

buvo atitinkamaiįmalonios. Šitas strėles Yanas vadinda
vo savo „karo“strėlėmis“. Paleidęs vieną iš jų į medį, 
jis pasižiūrėdavo, kaip ji virpa, įsmigusi, paskui 
suurgzdavo: „Ugh, puiku!“ ir džiaugdavos, vaizduo
damasis, kaip raitos priešas, kurį jis pervėrė.

Yanas rado avikailį ir iš jo pasigamino porą la
bai menkų mokasinų. Seną palaikį peilį jis išgalan- 
do į skalpuojamą peilį; rintis peilyje 
buvo labai nemalonus trūkumas, kol 
jis prisiminė, kad kai kurie indėnai 
rinčiais peiliuose žymėdavo užmuštų 
priešų skaičių. Tas rintis galėjo tą patį 
žymėti. Šiam peiliui Yanas padarė 
makštis iš odos skiautelių, atlikusių 
nuo mokasinų. Dažai, kuriuos jis įgijo 
mainais mokykloje, ir sukulto veidro
džio stukelis, įspraustas į perskeltą 
lazdutę, buvo reikalingi jo indėniškam 
tualetui. Jo veidas puošimo metu buvo 
visados tikras „mūšio laukas“ tarp bai
siausio indėniško nusišiepimo ir malo
naus išsišiepimo, kad jam taip sekas 
suvelninti savo veidą dažais. Paskui 
su nudažytu veidu ir plunksna plau
kuose Yanas klajodavo po mišką savo 
mažoje karalijoje ir kraudavo į atmintį 
kiekvieną „giriamokslio“ dalykėlį, kurį 
galėdavo užtikti, sugalvoti ar išmokti 
iš mokyklos draugų.

Viską, ką surasdavo miške, Yanas 
nešdavo į savo trobelę: kumpus paga
lius, plunksnas, kaulus, kaukoles, gry
bus, kriaukučius, seną karvės ragą—vi
sa tai jam buvo įdomu, nors' jis ir ne
žinojo kodėl. Jis dirbos indėniškus
karolius iš kriaukučių, varstydamas
juos pakaitomis su žuvies nugarkaulio nareliais. Jis 
užleido plaukus, vartodamas visokias klastas, net 
dailiai susišukuodavo, kad tik išsisuktų nuo mėnesi
nio kirpimo. Yanas ištisas valandas gulėdavo saulės 
atokaitoje, kad jo veido spalva būtų indėniška, ir jis 
pajusdavo pasididžiavimo savo asmeniu, tik kada 
kas imdavo peikti jo veido tamsį. Jis mėgino viską 
daryti, kaip indėnai darė—stovėdavo indėniškomis 
pozomis, vaikščiodavo įlenkdamas kojas, laužydavo 
šakutes vietai žymėti ir urgzdavo „Ugh“ arba „Wagh“, 
kada nustebdavo. Peikiamos pastabos apie baltavei
džius, pasakomos tariamąja indėnų kalba, sudarydavo 
svarbią jo vaidinimo dalį, „Ugh, baltaveidžiai niekam 

netinka“ ir „Wagh, baltaveidis — balta- 
kvailis miške“ buvo jo mėgiamiausi po
sakiai.

Yanui padarydavo didelės įtakos 
posakiai, kuriuos perskaitydavo. Vie
nas iš tokių buvo „ruda raumeninga 
indėno ranka“. Tas posakis parodė Yanui, 
kad jo paties rankos yra baltos kaip 
pienas. Tačiau nuo to buvo labai papras-
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tas vaistas. Jis užsiraitė rankoves iki peties ir 
išstatė rankas saulei kepinti. Paskui, paveiktas po
sakio „karys buvo nuogas iki juostos“, Yanas žengė 
žingsnį toliau — nutarė pasidaryti rudas iki juostos 
— nusimetė marškinius visam vienam šventadieniui. 
Yanas visados išeidavo iš krašto. Jis prisiminė, kad 
pas kai kuriuos indėnus yra jaunikliams tam tikra 
apeiga, vadinama „saulės šokiu“, todėl ir jis visą 
dieną šoko aplink ugnį kepinančioje saulėje ar sė
dėjo nuogas.

Prieš vakarą Yanas pastebėjo, kad jam daros 
šilta, bet tik vakare jis pajuto savo neatsargumo 
bausmę. Jį deginte degino. Per visą naktį jis akių ne
sumerkė. Kitą dieną buvo dar blogiau, ir jo rankos 
ir pečiai pūslėmis nuėjo. Yanas kentė skausmą dantis 
sukandęs, bijodamas, kad tiktai namų vyresnybė nesu
žinotu, nes tada jam būtų gerai kliuvę. Jis buvo skai

tęs, kad indėnai 
tepąs taukais nuo 
saulės nudegimo, 
ir nuėjo į vonios 
kambarį, kur išsi
tepė žąstaukiais, 
kadangi neturėjo 
stumbro taukų. Tai 
šiek tiek palengvi
no skausmą, o už 
kelių dienų jis jau 
geriau jautės ir su 
patenkinimu pama
tė odą nusilu
pant nuo pečių ir 
rankų.

Yanas pasidarė 
visą eilę indų iš to
šies, susiūdamas 
kraštus plonytėmis 
šaknelėmis, įdėda
mas apvalius me
dinius dugnus ir už- 
pajodamas plyšius 
su sakais, kad in
duose galėtų laiky
tis vanduo.

Tolimojoje upėje
. . . jis apžiūrėjo pėdsakus, paskui nupiešė juos tokio 

pat dydžio, kaip jie buvo.

jis sugavo žuvies 
ir parsinešė namo—tai yra, į savo trobelę. Ten jis 
susikūrė ugnį ir iškepė žuvį—labai blogai—bet suvalgė 
kaip didelį skanskonį. Aštresnes ašakas jis pasiliko, 
pragrąžė skylutes pro storgalius, išlygino ir pasidirbo 
adatų tošims susiūti. Adatas jis laikė žievinėje dėžu
tėje su keliais sakų gabalėliais, indėniška titnagine 
strėlės galvute, kurią jam padovanojo mokyklos drau
gas ir pelėdos nagais, kuriuos jis surado sąšlavyne 
už iškamšininko krautuvės.

Vieną dieną už pelenų krūvos jų pačių kieme 
miestelyje jis pamatė naują keistą paukštį. Jis nuolat 
matė naujų paukščių, bet šis buvo ypatingai įdomus. 
Jis nupiešė jį, jaukiai lesinėjantį netoliese. Jo „Kana
dos Paukščiai“ nieko jam nepadėjo; jis išžiūrėjo visas 
knygas, kurias tik užtiko, bet niekur nesurado pėd
sako į paukščio vardą. Tik po ilgų metų jis suži
nojo, kas tas paukštis buvo toks.

(B. d.).
Vertė Vikt. Kamantauskas.

'Žmogus, kuris nesupranta gamtos gco^gGių, 
yra nustojęs pusės gy.oen.imo malonumo.
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Skiltininkas. Ačiū. O jūs, bro
liai, sugalvokite kitą programą. Ryt 
susirinkę pas Algirdą pasvarstysime. 
Dabar, pasakysim Vitukui laba
naktis. (Dar kartą peržvelgęs kam-

Vytauto
1 veiksmo scenos vaizdelis*
Veikėjai:

1. Vytauto Dvasia.
2. „Lapinų“ skiltininkas Juozas — 

18 mt.
3. Vitukas
4. Algirdas |
5. Stasys „Lapinų“ skilties
6. Jonas I skautai.
7. Vincas

Veiksmas vyksta skauto Vituko 
kambary. Dvejos durys. Lova, 
tvarkingai paklota. Stalelis, ant 
jo knygos ir sąsiuviniai. Ant sienų 
kabo paišyti skautiški paveikslėliai. 
Vakaras. Ant stalo dega lempa.

Vitukas(Vienas, kažką atsidėjęs 
paišo, pakėlęs paveikslą, taip, kad 
ir publika matytų, iš toliau pasižiū
ri ir vėl paišo. Džiaugsmingai).

Taip, taip, dar čia kiek, dar čia 
kiek, ir bus baigta (pauza). Dar 
kraštus..., dar Vytauto akys turi būti 
griežtesnės... Va, gerai bus... (Gė
rėdamasis). Vytautas šaunus ir ga
lingas, o greta jo žengia linksmas 
ir pasiryžęs skautas. Skautas—švie
si mūsų tautos ateitis, Vytautas— 
garbinga praeitis. Kaip jis pava
dinti? (Galvoja. Atsistoja ir per
eina, nešdamasis rankoje paveikslą, 
porą kartų per kambarį).

— „Per garbingą praeitį, j švie
sią ateitį“— (galvoja). Ne, nevisai 
tinka. Geriau, —„Vytauto keliais...“ 
Puiku. Tebūna—„Vytauto keliais.“ 
(Greit grįžta prie stalo, sėdasi ir 
padeda užrašą. Pabaigęs). Taip, 
vadinasi baigta Pakabinsiu (neša 
ir kabina ant sienos\ tegul išdžiūsta, 
ryt nunešiu į skilties būklą. (Kaž
kas beldžiasi į duris).

Vitukas. Prašau. (Įeina skilti
ninkas ir visi skautai).

Skiltininkas. Budėk!
Vitukas. Vis budžiu! (Visi sa

liutuoja ir linksmai sveikinasi su 
Vituku).

Skiltininkas. Tave netikėtai už
klupome. Pameni mūsų susitarimą, 
kad šią savaitę visa skiltis ^turime 
aplankyti kiekvieną atskirai.

Vitukas. Labai ačiū, skiltininke. 
Prašom sėsti, aš tuojau pasirūpin
siu daugiau kėdžių. (Išbėga ir iš
gretimo kambario atneša kėdes. 
Tuo tarpu skautai linksmai "tarp 
savęs kalbasi ir žiūrinėja paveikslų

VI. Kviklys.

keliais.
albumą ir k. Skiltininkas kažką 
blonknotan rašosi).

Algirdas. Broli skiltininke, šian
dien mes turime susitarti dėl sek
madienio,—draugovės šventės. „La
pinai“ gudrūs ir scenoje turime ki
tiems neapsileisti. (Skiltininkas, ra
šydamas į blonknotą, galvos linga
vimu pritaria).

Stasys. Būkim, broliai, ramūs. 
Jei tik pasistengsim, laimėjimas 
mums užtikrintas.

Jonas. „Lokiai“ staugs, „Žirgai" 
žvengs, o „Barsiukai“ tuojau į guo
lį šliauš mus pamatę. (Visi juo
kiasi).

Vincas. Na, bet nebegaiškime 
laiko tuščiom kalbom, verčiau ap
galvotom, ką vaidinsim.

Skiltininkas (Baigęs rašyti). Pui
ku, kad jūs patys tuo susirūpinote. 
(Atsikelia ir prieina prie sienos, kur 
pakabintas tik ką Vituko nupaišytas 
paveikslas. Pažiūrėjęs į jį nudžiun
ga. Skautams). Broliai, geniali 
mintis! Mes suvaidinsime Vituko 
mintimi „Vytauto keliais“.

Visi. Valio! vaidinsiu! „Vytauto 
keliais!“

Skiltininkas (priėjęs prie Vituko). 
Tu mūsų skilties garbei padarei tą 
paveikslą. Kadangi tu jau tą mintį 
turi, lengviau pasiseks parašyti ta 
pačia mintimi trumpą vaidinimėlį. 
Aš pasitikiu, kad tu per porą dienų 
tai atliksi.

Vitukas. Gerai, skiltininke, pa
mėginsiu.

Vytauto Didžiojo stovyklos Palangoje būrelis skautų vyčių ir vyresniųjų 
skaučių, davusių š. m. įžodį. Viduryje vyr. sktn. pulk. I. Kalniantas su 

p. Kalmantiene.

barį). Pas jį, rodos, kambarys už
laikomas taip, kaip skautui pridera.

(Atsisveikina su Vituku ir visi
išeina. Vitukas kiek palydi. Greit
grįžta. Sėdasi prie staliuko ir ima
ką tai rašyti. Pagaliau atsikelia
ir vaikšto galvodamas po kambarį. 
Sutvarko knygas. Pažiūri į laikro
dį. Prieina prie lovos, ją atkloja. 
Paima už kaklaraiščio mazgelio: 
„Geras darbas...", kiek pagalvoja. 
Pradžiugęs linksmai atriša. Nusi- 
riša kaklaraištį. Klaupiasi prie lo
vos maldai. Trumpai pasimeldęs, 
atsikelia, prieina prie lempos ir ją 
užpučia. Grįžtant prie lovos, už
danga užsidengia! Po minutės už
danga pakyla. Scenoje neaiški švie
sa. Vitukas miega. Prie lovos 
galo pasirodo Vytauto Dvasia, su 
karaliaus karūna ant galvos).

Vytauto Dvasia (pakeldama ran
ką, taria reikšmingai). Aš laiminu, 
mano vaike, tave ir visus tavo bro
lius. Mano darbai ir troškimai, da- 
bartinieji jūsų darbai ir troškimai. 
Klausykite manęs, ir aš jus nuvesiu 
ten, kur subėga į vena kryžkelę 
mūsųtautoslaimėjimai ir džiaugsmai. 
(Pamažu traukiasi).

Vitukas (sujuda, kažką per mie
gą neaiškiai sukalba. Paskiau bal
siai). Aš noriu sekti tave, nepaliki 
manęs, kur dingsti... (Vytauto Dva
sia dingsta).

Vitukas (sujuda daugiau, pagaliau 
pakelia galvą, apsidairo, neramiai 
linguodamas). Tai sapnas...

Uždanga.

Ošmofc pastfifcėK
saoo jėgomis.
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33 metai Siaurės leduose.
Andrėe ekspedicija į šiaurės polių.

1897 m. išskrido balionu į šiaurės polių švedas 
inž, Andrėe su dviem draugais — Strindbergu 
ir Frankeliu. Jie nebegrįžo... Jie žuvo stoję į 
nelygią kovą su žiaurios poliarinės gamtos gaivalais. 
Tik šių metų rudenį rasti jų ekspedicijos palaikai — 
po 33-jų metų žvejų laivas atvežė tėvynėn jų lavonus, 
viso pasaulio sutiktus su 
nusistebėjimu ir pagarba. 
Ekspedicijos palaikai atsi
tiktinai rasti vienoje saloje, 
vardu H v i t o y a — lietu
viškai—Baltoji sala. Šian
dien turime progos pažinti 
jų drąsaus žygio istoriją, o 
rasti užrašai pasakys, kokios 
katastrofos sutiko Andrėe 
ir kokią kovą turėjo kovoti 
trys drąsuoliai, kol baltoji 
mirtis juos įveikė.

I. Andrėe ir jo 
planas.

Salamonas Augustas 
Andrėe gimė 1854 m. Nuo 
jaunystės mėgo sportą, ypač 
žiemos, ir techniką. Baigė 
technikos mokslus. Įdęma- 
vosi astronomija, meteoro
logija, ypač oro elektros ir 
žemės magnetizmo proble
momis. Būdamas 28 m. 
amžiaus, 1882 — 1883 m. 
dalyvauja ekspedicijoje į 
Špicbergeną, kur išbū
na visą žiemą. Studijų tiks
lais lankydamas Ameriką 
1886 m. praktiškai susidu
ria su balionais ir labai jais susiįdomauja. 1892 m. 
įsigijo savo konstrukcijos balioną, kuriuo atliko daug 
skridimų. Vienas jo skridimas padarė sensaciją — 
kartą vėjo pagautas balionas buvo nuneštas toli nuo 
kranto jūron. Leistis į vandenį reiškė žūti, grįžti 
prieš vėją balionas negali. Andrėe ryžosi skristi per 
jūrą — ir jam pavyko laimingai pasiekti Suomijos 
krantus. Tai buvo pirmasis pasaulyje skridimas 
per jūrą.

Andrėe ieškojo būdų balionui valdyti, ir tas jam 
dalinai pavyko. Kad pakiltų, balionas turi išmesti 
balastą, pasidaryti lengvesnis. Nusileisdamas išleidžia 
dalį dujų. Tas mažina jo laikymosi ore laiką, nes 
dujų netekdamas turi nusileisti. Andrėe rado būdą 
laikyti balioną maždaug vienoj aukštumoj. Jis pri
rišo prie jo ilgą virvę, kuri skrendant vilkosi žeme 
ar vandeniu. Toji buksirinė virvė, balionui kylant, 
kėlėsi nuo žemės ir didino baliono svorį, priversdama 
jį laikytis tam tikroje aukštumoje. Be to, virvė stabdė 
baliono greitį, ir tas davė galimybės įtaisyti iš šonų 
dvi trikampes bures, kurios atstojo vairą. Andrėe 
lengvai pavykdavo kreipti balioną iki 40° į šalį nuo 
vėjo krypties. Tokią valdymo konstrukciją, dar labai 
netobulą, Andrėe pritaikė ir savo ekspedicijos balionui.

Pirmoji mintis skristi į šiaurės polių jam kilo 
vieną 1894 m. pavasario naktį. Stokholme Andrėe 

° klausė šiaurės jūrų keliautojo Nordenskioldo 

1897 m. ekspedicijos dalyviai: 
Strindbergas, Andrėe, Svedenborgas, Frankelis

pranešimą apie jo atliktą kelionę pagal Sibiro krantus 
nuo Skandinavijos iki Beringo sąsiaurio. 
Grįžti iš paskaitos jiems teko kartu ir besikalbėdamas 
su garsiuoju keliautoju, Andrėe sumanė panaudoti 
balioną kaipo priemonę poliui pasiekti. Nordenskiol- 
das neabejojo pasisekimu. Taip sumanymas tą pačią 

naktį tapo planu.
Kokios nepaprastos drąsos 

tas planas reikalavo suprasime 
pažvelgę į 1896 m. pasaulį.

Andrėe norėjo pasiekti ir 
perskristi šiaurės polių — tą že
mės rutulio tašką, kur susikerta 
visi dienovydiniai. Bet apie di
džiules šiaurės sritis 1896 m. 
beveik nieko nežinota. XVII a. 
legenda, kad šiaurės polių supa 
didelė, laisva nuo ledų jūra, bu
vo jau išsklaidyta. Seniau ja 
tikėta, ir 1607—1608 m. Hudso- 
n a s mėgino tą jūrą pasiekti. 
Per XVII-XVIII a. tyrinėtojai 
lyg pamiršo apie šiaurės polių, 
nes ledų kliūtys prie Sibiro ir 
Amerikos krantų atgrasė nuo 
minties leistis toliau į šiaurę. 
Tik 1827 m. keliautojas Parry 
leidosi nuo Špicbergeno į šiaurę 
šunų pakinkytomis rogėmis. Jis 
pasiekė 82°45l š. pi.

Po 42 metų, 1869 m. viena 
ekspedicija, susidedanti iš 2 lai
vų, mėgino skverbtis toliau, bet 
nenugalimos kliūtys privertė ją 
pasitenkinti tyrinėjimais jūroje 
tarp Špicbergeno ir Gren- 
lando.

1872 m. vasarą du austrai: Payerisir W e y- 
prechtas, garlaiviu „Tegetthoff“ pasiekė ry
tuose nuo Špicbergeno nežinomą žemę, kurią pava
dino Prano Juozo žeme. Rogėmis tąja žeme jie 
pasikėlė iki 83° š. pi. Leistis į ledų plotus jie nedrįso.

1879 m. Amerikos burinis laivas „Jeanette", 
vedamas D e 1 o n g o, kėlėsi į šiaurę per Beringo są
siaurį. Jis pasiekė 77° 151 š. pi. Ledai atkirto jam 
kelią ir jis nuskendo 1881 m.

1883 m. amerikietis Lockwoodas leidosi iš 
šiaurės Grenlando rogėmis į šiaurę. Nuo 83° 241 bu
vo priverstas grįžti.

Po dešimties metų, 1893 m., išplaukė laivu „F r a- 
mas“ į savo garsiąją ekspediciją norvegas Fritjofas 
Nansenas (jis mirė šių metų pavasarį). 1896 m. 
pradžioje dar nežinota apie jo likimą — daugelis lai
kė jį žuvusiu.

Tokiuo laiku Andrėe ryžosi vykdyti savo planą: 
balionu perskristi iš Špicbergeno į Aliaską. Milži
niškas baltųjų dykumų plotas buvo visai neištirtas. 
Viena tikrai apie jį težinota: kad yra visai nepriei
namas ir netinkamas žmonėms gyventi. Į ten norė
jo leistis Andrėe netobulu ir beveik nevaldomu balionu.

Tikrai, lygindami su mūsų laikų aviacijos techni
ka, Andrėe žygis buvo drąsi beprotystė. Aviacijos 
buvo daromi pirmieji žingsniai, dar labai nedrąsūs. 
Stebina mus nepaprasta Andrėe drąsa tuo, kad jis pats
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Andree
Draugai kits kitam dar suspaudė rankas; 
liūdnasis „sudiev“ suskambėjo, 
ir paukštis žmogus jau pakilo aukštyn, 
nešamas vėjo.
Orlaivis skrenda į oro gelmes, 
mažėja, matyti tik taškas;
bet greitai pranyksta ir jis tolumoj, 
kaip tirpsta ugnelėje vaškas.

Oreivio draugai tebestovi liūdni, 
širdy jam „sudiev“ tebkartoja; 
nors stengias save suramint viltimi, — 
siela vaitoja.
Nukrito baugi tolumos uždanga... 
Per amžius? Kas žino? Kas žino?
O ten, kur prapuolė drąsusis žmogus, 
migla, lyg kad jūra, užtvino...

Drąsuolis tuo tarpu, užslėpęs širdy 
ir skausmą, ir opiąją baimę, 
tik veržias tenai, kur sutiks tiek vargų, 
baisią nelaimę.
Įsmeigęs į melsvąją miglą akis, 
gal regi užburtąjį polių, 
gal mato svajonėj, kaip gauna garbės 
gražiausi vainiką nuo brolių...

Ir plaukia sau metai, kaip gražūs sapnai... 
Negrįžta drąsusis lakūnas.

M. Vaitkus.

Bet žmonės dar vilias... Gal jį išvaduos 
protas — galiūnas...
Keliolika metų praslinko, ir kas?
Baisi uždanga nepakilo, 
ir šiaurės šaltoji bekalbė sritis, 
kur dingo Andrėe, neprabilo.

Pražuvo drąsuolis šaly tolimoj, 
ir niekas neras gal jo karsto, 
kur šaltas dangus vien tik dvelkia šalčiu, 
sniegą tik barsto.
Gal iščiulpė speigas jo jėgą, 
giliai gal, užklotas baltosios pusnies, 
bemiega jis amžiną miegą...

Ei, mokslo didvyri, nebgrįši pas muši 
Tavęs niekados nebmatysim!
Bet puikų paminklą mes savo širdy 
tau pastatysim.
Ir tavo garbingomis pėdomis eis 
drąsiausieji mokslo sekėjai, 
nuo šaltojo sfinkso jie atsaką gaus, 
ko tujen pasiekt negalėjai.

Ir tavo šešėlis garbus viešpataus, 
po šiaurės užburtąjį tyrą, 
primindamas ainiams, jiems kliuvus tenai 
didįjį vyrą.

aiškiai matė oro kelionės trūkumus ir pavojų. Pavo
jus šimteriopai didėjo skrendant į šiaurės sritis, tols
tant nuo žmonių gyvenamųjų vietų. Lakūnai palie
kami patys sau, atskirti nuo viso pasaulio. Nebuvo 
tada radio, kuris dabar jungia lėktuvą su pasauliu, 
praneša meteorologines sąlygas, palengvina orientuo
tis. Nebuvo net tinkamo šiaurės srityse vartoti kom
paso, nekalbant apie tai, kad pats balionas buvo be
veik nevaldomas vėjo ir likimo žaislas.

Tuoj susirado ir du bendrakeleiviai. Vienas jų 
buvo prof. Nils Ek holm as. Jo vadovaujamoje 
Špicbergeno ekspedicijoje 1882-83 m. dalyvavo ir 
Andrėe. Antrasis — jaunas mokslininkas Nils 
Strindbergas.

Tuoj pradėta ruoštis — startas paskirtas 1896 m. 
vasarą. Balioną pastatyti pavesta Lachambre firmai 
Paryžiuje. Jis statytas sulig Andrėe brėžiniais, bu-

Tos kliūtys nepalaužė Andrėe pasiryžimo. 
9 mėnesių jam tereikėjo savo projektui taip ap
dirbti, kad galėtų iškelti į viešumą. 1895 m. vasa
rio m. 13 d. jo pranešimas Mokslų Akademijai 
Stokholme padarė didelį sujudimą. Tuo laiku 
akademijos narių tarpe buvo garsių moksli
ninkų, kaip Svante Arrhenius, norvegas 
Bjerknes ir k. Jie karštai pritarė Andrėe 
planui ir laikė jį įvykdomu.

Prie palankios mokslininkų nuomonės 
prisidėjo ir švedų viešoji opinija. Andrėe tu
rėjo laimės. Svarbiausia kliūtis—lėšų stoka— 
tuoj buvo pergalėta. Paskelbtoji tautos rink
liavą per kelias dienas davė šimtus tūkstančių 
kronų. Aukotojų priešakyje stovėjo švedų 
karalius Oskaras II, „Dinamito karalius" 
Nobelis (Nobelio premijos įsteigėjas), ir 
baronas Dicksonas — aukavę stambias 
sumas. Andrėe pakako tik žodį tarti — ir 
ekspedicija buvo aprūpinta pinigais. Taip 
lengvai dar nė vienam tyrinėtojui nesiklojo.

Ekspedicijos stovykla Danskoya saloje. Dešinėje matyti baliono patalpa 
ir ekspedicijos gyvenamieji namai. Įlankoje stovi karo laivas «Svensksund».

Toji įlanka dabar vadinama Andrėe vardu.
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vo palyginti nedidelis, 20 metrų skersmens, bet leng
vai kėlė 3 žmones ir nemažą bagažą. Tą žiemą 
Andrėe padarė pranešimus apie savo planą Prancū
zijos Mokslų Akademijoj ir VI tarptautiniame geogra
fijos kongrese Londone. Londone jo planas pritari
mo nerado ir paskelbtas neįvykdomu.

1896 m. pavasarį balionas atvežtas 
į Švediją. Birželio mėn. 7 d. nedideliu 
garlaiviu „V i r go" ekspedicija išplaukė 
iš Geteborgo uosto į Špicbergeną. Tūks
tantinės minios susirinko išplaukiančiųjų 
palydėti. Švedai didžiavosi savo krašto 
sūnumis didvyriais. Juk visas pasaulis 
stebėjosi jų beprotiškai drąsiu sumanymu. 
Ekspedicijoje dalyvavo 14 žmonių, jų 
tarpe buvo garsusis mokslininkas S v a n t e 
Arrhenius.

Po dešimties dienų ekspedicija pa
siekė pasirinktą vietą — nedidelę salą, 
vardu D an s ko y a (Danų sala), prie 
šiaurinių Špicbergeno pakrančių. Ekspe
dicijos baze pasirinkta viena įlanka tos 
salos šiauriniame krante. Tuoj pastatyti 
namai žmonėms prisiglausti, prie jų inž. 
Stake įrengė fabriką vandenilio dujoms 
gaminti — balionui pripildyti. Netoliese 
pastatyta patalpa balionui — aukštų sienų 
užtvara be stogo.

Liepos mėn. 27 d. balionas buvo 
pripildytas ir Andrėe įsakė būti pasiruo
šusioms startui. Nebuvo tik palankaus 
vėjo — jo laukta savaitę po savaitės.

Ši pirmoji ekspedicija buvo Andrėe 
kartus nusivylimas. Palankaus vėjo, ra
mesnio oro nesulaukė. Belaukiant pra
slinko liepos mėnuo ir pirmoji rugpiūčio 
mėn. pusė. Rugpiūčio m. gale ten šiau
rėje jau žiema prasideda. Taip vėlai skristi būtų 
beprotiška. Beliko nieko nepešus grįžti atgal. Ba
lionas buvo ištuštintas ir vėl sudėtas į dėžę. Jo 
patalpa palikta — kitą vasarą pasinaudoti,

Tas grįžimas buvo skaudus smūgis Andrėe. Jis 
žinojo, kiek puolimų ir aštrios kritikos dabar susilauks.

M t. Ilgesys.

Maldos vietoje.
Žaliasis pušyne, man tavo ošimas 
šimtus atsiminimų širdy atgaivino, 
šiandieną tu tylus, prislėgtas liūdnumo, 
Bet mane į tavo pavėsį vadino
Malonus, džiaugsmingas maldos atminimas.

šventadienio rytą prieš šventą altorių, 
Priglaustą prie medžių, lelijoms dabintą, 
Mes nulenkėm galvas Pasaulio Kūrėjui, 
Uždegdami maldai saulėtą žibintą...
šiandien čia atėjęs aš melstis vėl noriu.

Kai mažas varpelis švelniai suskambėjo, 
Nutilo tuoj giesmės aidai sutartiniai.
Aplankė ramybė jaunąsias krūtines, 
O gėlių margųjų žiedai sidabriniai 
Pabiro ties sostu bučiuojami vėjo.

Aplankiau tą vietą, nes sielon užklydo 
Nenykstantis vaizdas anos valandėlės. 
Pušynas toks liūdnas, nebėra jaunųjų. 
Tik vietoj altoriaus dar šypsosi gėlės — 
Pašventinta vieta jos džiaugtis pražydo.

Ekspedicija pradėta su didele, tiesa, ne Andrėe sukel
ta, reklama. Už Švedijos ribų ji ne kartą vadinta 
kvailyste. Pirmas nepasisekimas duos progos prie
šams pašiepti, išjuokti Andrėe, jį bepročiu praminti. 
Poliarinių sričių tyrinėjimas yra kova, karas. Poliari
nės -ekspedicijos vadas yra karvedys, o karvedžio 

garsas, garbė nuo 
laimėjimo pri
klauso. Nugalė
tas karvedys nė
ra „karvedys“. 
Jis yra pralai
mėjęs, sumuštas, 
pasmerktas, pa
šiepiamas. Toks 
pat likimas skir
tas ir šiaurės ty
rinėtojui. Dar ne
senai (1928 m.) 
tą patyrė italų 
g e n. Nobile. 
Andrėe irgi buvo 
įveiktas. Dar gy- 

, vas, po pirmo
jo nepasisekimo 
buvo sutiktas pa
šaipos. Tik mir
tis sutaikė.

Radosi priešų 
artimųjų bendra
darbių tarpe. 
Prof. Ekhol- 
m a s atsisakė 
dalyvauti ekspe
dicijoje. Jis ėmė 
viešai įrodinėti, 
kad Andrėe pla

nas neįvykdomas, balionas esąs per mažas ir nega
lėsiąs ilgai laikytis ore. Jis parašė laiškus svar
biausiems ekspedicijos šelpėjams, nurodinėdamas, kad 
jie duoda pinigus neįvykdomam sumanymui. Gal iš 
baimės Ekholmas pasitraukė ir tapo Andrėe priešu. 
Bet jo negražūs ir netaktiški žygiai skaudžiai užgavo 
Andrėe.

Prieš pat startą.

Tuo tarpu vienas įvykis pakėlė Andrėe nuotaiką. 
Grįžo trejus metus išbuvęs šiaurėje „Framas“ ir 
tuo pačiu laiku grįžo Nanseno ir Johanseno gru
pės, kurios buvo palikusios „Framą" ir atliko didelį 
kelią ledais pėsti. Andrėe grįžo drąsa. Šiaurės po
lius dar nebuvo pasiektas, dar nevėlu laimėti jo atra
dėjo garbę! O Nanseno žygis ir žiemavojimas Prano 
Juozapo žemėje įrodė, kad užsigrūdinę ir nuo mažens 
pratę prie šalčių ir ledų vyrai, nors atskirti nuo viso 
pasaulio, ilgai gali laikytis.

Milžiniškas Nanseno žygis buvo entuziastingai 
sutiktas tiek Švedijoje, tiek Europos ir Amerikos 
spaudoje. Bet Nanseno triumfas dar labiau pabrėžė 
Andrėe ekspedicijos nepasisekimą. Dabar daugelis 
laikė Andrėe tik nuotykių ieškotoju, avantiūristu — 
nebe rimtu tyrinėtoju.

Kad paremtų savo planą autoriteto nuomone, 
• Andrėe kreipėsi į Nanseną, klausdamas, ar yra ga

limybės pasiekti šiaurės polių oro keliu. Garsusis nor
vegas atsakė laikąs Andrėe planą neįvykdomu ir 
ragino neskristi. Kitaip Nansenas pasielgti negalėjo 
— pritardamas jis turėtų prisiimti moralinę atsako
mybę už pasekmes. Andrėe suprato, tai — ir ne
nusileido.
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Susidūręs su tokiomis kliūtimis, kitas būtų atsi
lakęs planą vykdyti. Ne toks buvo Andrėe. Kartą jo 
vienas draugas paklausė, kas verčia jį imtis to sun
kaus pavojingo žygio, kuris niekam neduos praktiš
kos naudos. Pažymėtinas Andrėe atsakymas: „Kol 
tas baltas plotas ten viršuj, apie kurį nuolat klau
piama — žemė ar jūra? — nėra ištirtas, ir kol tiek 
ižmonių trokšta tą paslaptį atskleisti, visados statys 
žmonės gyvybę į pavojų, kad mįslę atspėtų. Mano 
turimos priemonės įgalina mane atlikti žmonijai tą 
įpatarnavimą. Tesiekia kiti vėliau praktiškų tikslų“.

II. Erelio skridimas.
Tat, Andrėe ryžosi savo sumanymą įvykdyti. 

Užsieniuose nustota juo domėtis, bet Skandinavijoje 
juo pasitikėta. Pinigų nestigo — šelpėjai gausia ranka 
jį rėmė. Iš visur plaukė jam aukos — susirinko dau
gybė įvairių šiltų rūbų, medžioklės ir žūklės įrankių, 
Toto plokštelių, filmų, tikros aptiekos vaistų, masės 
maisto produktų, daugiausia įvairių konservų. Visa 

■pasiimti į balioną būtų neįmanoma. Bet Andrėe su
manė įruošti keliose vietose pagalbos stotis sandėlius
— ten visos dovanos pravertė. Karšto entuziazmo 

-švedų visuomenėje sukėlė garsaus šiaurės keliautojo 
Nordenskioldo pareiškimas—jei jis nebūtų toks 

.senas, skristų ♦drauge. Gilų įspūdį padarė tas, kad 
karalius ekspedicijos tikslams pavedė Andrėe dispo
zicijon karo laivą.

Ištikimas Andrėe draugas liko Strindbergas, 
25 m. amžiaus, fizikas, matematikas ir chemikas. La
bai mėgo svetimas kalbas, liuoslaikio valandėlėmis 
mokėsi kiniečių kalbos. Gabus smuikininkas ir labai 

•geras fotografas. Tą ypač brangino Andrėe. Strind
bergas sukonstruavo specialų aparatą fotografuoti 
aš viršaus.

Pasitraukusio E k h o 1 m o vietą užėmė K n u t a s 
Frankelis, 27 m. amžiaus, ką tik baigęs aukštąjį 
technikos mokslą. Frankelis buvo idealistas, kurį ža
vėjo visa, kas kilnu, drąsu. Dar prieš 10 metų karš
tai susiįdomavo garsiojo savo tautiečio Nordenskioldo 
kelione. Jaunuolius dažnai patraukia žygdarbių pa
vyzdžiai, tik daugeliui tas užsidegimas greit praeina. 
Frankelis buvo pastovaus būdo. Tik išgirdęs, kad 
Andrėe ieško pavaduotojo Ekholmui,—jis slaptai pa
sisiūlė skristi drauge. To nežinojo tėvas, motina ir 
.sesutės, ir net jo 22 m. brolis, kuris taip pat slaptai 
buvo pasisiūlęs skristi. Apskritai, daug savanorių jau
nuolių atsiliepė į Andrėe kvietimą skristi „į tikrąją 
mirtį“. Iš daugelio išrinktas Knutas Frankelis — gal 
todėl, kad buvo geras Stindbergo draugas.

Praeitos vasaros patyrimas parodė, kad naudinga 
pasiimti atsargos dalyvį, kuris skristų, jei vienas ku
ris susirgtų ar atsisakytų skristi. Tuo ketvirtuoju bu
vo paskirtas jaunas leitenantas Svedenborgas — 
jis šiandien tebegyvena.

1897 m. gegužės mėn. ekspedicija buvo pasiruo-' 
susi išvykti. Gegužės mėn. 18 d. ekspedicijos laivai
— karo laivas „ S v e n s k s u n d“ ir praeitų metų 
„V i r g o" — Gdteborgo uoste pakėlė inkarus. Dešim
tys tūkstančių žmonių susirinko pakrantėje, kad drą
siems tautiečiams tartų paskutinį sudiev. Milžiniškas 
sujudimas kilo, kai „Svensksund" pradėjo plaukti at
viros jūros link. Niekas nesitikėjo, kad po 33 metų, 
vieną rugsėjo mėn. dieną, rudens saulei šviečiant, 
tas pat „Svensksund", karo laivų eskadros lydi
mas, įplauks į Gdteborgo uostą narsiųjų tyrinėtojų 
palaikus vežinas...

Gegužės mėn. 30 d. pasiekta pirmosios vasaros 
-ekspedicijos vieta, Danskdya salos įlanka, dabar tu-

Balionas kyla.

rinti Andrėe vardą. Čia 5 savaites tęsėsi paruošia
mieji darbai. Pirmiausia balionas pripildytas oru ir 
iš vidaus ištirtas, ar liko sveikas. Birželio mėn. 19 d. 
pradėtas pripildymas vandeniliu ir per tris dienas 
tas darbas baigtas. Po to pradėtas gondolos prikro- 
vimas — visa reikėjo patogiai susidėti. O pasiimti 
reikėjo nemaža daiktų: įvairių įrankių, aprangos, ro
ges, pašliūžas (ski), net sudedamą valtį, maistą ir k. 
Su pasauliu susisiekti paimta 32 pašto karveliai (jų 
vienas terado vėliau kelią į žmones). *

Liepos mėn. 2 d. kilo audra, kuri, laimei, nepa
kenkė balionui. Liepos mėn. 6 d. — vėjas iš pietų! 
Didelis sujudimas ekspedicijoje — starto metas arti! 
Andrėe sušaukė visus — pasiruošti. Bet vėjas per
eina į audrą — skristi neįmanoma. Tik rytą audra 
nurimsta.

Ir — vėjas tebepučia iš pietų! Strindbergas ir 
Frankelis nekantrauja skristi — kol vėjas nesiliovė 
pūtęs. Andrėe priešinasi — audringą naktį balionas 
neteko dalies dujų — reikia papildyti. Kai pripildy
mas baigtas — vėjo kryptis pasikeitė ir vakare pra
dėjo pūsti šiaurys.

Liepos mėn. 11 d., sekmadienį, rytą pradėjo 
pūsti lengvas pietų vėjas. “Svensksundo“ įgula jo iš 
karto net nepastebėjo. Už tai jūrininkai labai nu
stebo, kai tuoj po įgulos pamaldų gavo įsakymą: 
„Persivilkti darbo rūbais — visi į baliono patalpą!“

Taip, dabar Andrėe norėjo startuoti — trumpai 
pasitaręs su Strindbergu ir Frankeliu. Abu buvo 
pasiryžę, ir Švedenborgui dingo paskutinė viltis skristi.

Baigiami pasiruošimai. Andrėe skubina, nes vė
jas smarkėja. Prieš pat startą baliono krikštas — 
Andrėe jį pavadina „Orn" — Erelis. Didingai ple
vėsuoja prie gondolos švedų vėliava, ir žemiau balta 
gairelė su mėlynu inkaru. Ji buvusi, gal, brangaus 
asmens dovana, nes rasta po 33 metų prie Andrėe 
lavono.

Artinasi atsisveikinimas. Visi surimtėja. Per
duodami paskutiniai sveikinimai. Strindbergas įduoda
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laiškus nuvežti motinai ir sužadėtinei. Andrėe įteikia 
karo laivo vadui kelias telegramas: švedų karaliui, 
Nobeliui, baronui Dilksonui. Viena telegrama, ski
riama visuomenei, taip skambėjo:

„Sutinkant su .mūsų pirmesniais pranešimais, 
mes nutarėme šiandien, liepos mėn. 11 d. 10,45 
vai. prieš piet, pradėti pasiruošimą startui ir esame 
šiuo metu, 2,30 vai. po piet, pasiruošę skristi. Mes 
tikimės galėsią skristi NNO kryptimi, ir manome 
greit pasiekti vietų su geresnėmis vėjo sąlygomis, 
kaip tos, kurios yra čion.

Dalyvių vardu aš siunčiu Tėvynei ir draugams 
karštų sveikinimų. Andrėe.“

Iš tikrųjų, oras blogėjo. „Orn“ tą jautė.
Paskutinis atsisveikinimas visados graudus. Skir

tis sunku. Andrėe pirmas įlipo gondolon ir sušuko: 
„Strindberg! Frankel! Pakaks! Pradedam!“

Šie žodžiai tarti tvirtu balsu, kuriame neskam
bėjo susijaudinimo gaidų. Abu paklausė kvietimo ir 
tuoj atsidūrė prie Andrėe šono. Visi trys turėjo pei
lius — balasto maišams nupjauti. Žiūrovai įtemptai 
sekė jų judesius. O žiūrovų buvo ne vien „Svensk- 
sundo" jūrininkai, bet ir trijų žūklės laivų, kurie tą 
sekmadienį sustojo ekspedicijos įlankoje, įgulos.

Tyla aplink balioną. ■- Girdėti tik vėją švilpiant 
ir abi ištemptas vairines bures plakant. Tarp virvių 
tinklo matyti trijų drąsių vyrų stovylos. Andrėe ra
mus ir pasiryžęs, kaip visados. Jo veide nežymu 
susijaudinimo — tik tvirtas pasiryžimas ir nepalau
žoma valia spindi jo akyse.

Štai skamba paskutinė komanda: „Domės! viens... 
du... trys... kirsk!“ Komanda ne tik gondolos įgulai, 

bet ir trims jūrininkams, kurie aštriais peiliais ture 
perkirsti balioną laikančias virves. Komanda įvyk
dyta. Netekęs pančiui paliuosuotas nuo žemėn trau
kiančios naštos, balionas pradeda kilti.

Garsūs valio, paskutinis sudiev...
„Sveikinkit mylimą senąją Švediją!“ — sušunki 

Andrėe.
Balionas pakyla į 200 metrų aukštį ir vėjo nu

nešamas viršum fiordo. Tik staiga jis smarkiai krinta- 
žemyn, gondola jau siekia vandenį. Išmetamas ba
lastas ir balionas vėl pakyla. Bet jį laiko buksirinės- 
virvės, kurios įstrigo tarp akmenų krante. Girdėti 
triokštelėjimas — dalis virvių nutrūksta ir krinta į 
vandenį.

Netekęs virvių sunkumo, balionas staiga pakilo 
iki 800 metrų. Jį nešė stiprus vėjas — todėl jis 
greit mažėja. Greit jis. dingsta iš akių, užstotas- 
kalnų. Vėliau dar kartą pasirodo horizonte-— jatr 
tik taškas. Apytikriu apskaičiavimu jis skrido pra
džioje apie 44 klm. į valandą. Jei kryptis ir vėjąs- 
jnepasikeistų, drąsūs keleiviai už 24 valandų bus ne
toli šiaurės poliaus.

Bet ■— ar yra vilties? Ar skridimas pasibaigs 
laimingai? Balionas neteko didelės dalies stabdan
čiųjų virvių ir, tuo-pačiu — galimybės valdyti kryptį. 
„Orn“ tapo paprastu nevaldomu balionu.

Pasilikusieji nutilo, visi rimti, susirūpinę žiūrėjo 
ten link, kur dingo iš akių balionas. Kitą dieną su
žvejotos įlankoje nutrukusios virvės. Po to laivais 
apleido įlanką. Dar ne tam, kad grįžtų į Norvegiją- 
Reikėjo dar įruošti pagalbos sandėlius Andrėe nuro
dytose vietose — Syvdyąne, Nordostlande ir 
Prano Juozapo žemėje. (B. d.). F. J.

Pirmoji Lietuvos skautų vyčių sueiga — kursai.
Tinkamas Lietuvos skautų vyčių susiorganizavi- 

mas yra aktualiausias mūsų sąjungos reikalas. Senai 
jau laikas nusikratyti nuomonės, kad skautų organi
zacija tinka tik vaikams. Skautų organizacija tinka 
visokio amžiaus ir visokio luomo žmonėms, tai pa
tvirtina užsienio pavyzdžiai ir mūsų skautų vyčių 
plėtimasis. Sėkmingesniam darbui skautuose visiems 
reikia pasistengti įsigyti reikalingų žinių ir patyrimo.

Ta mintimi vyriausio štabo skautų vyčių sky
rius, vyriausiam skautininkui leidus, šaukia brolius 
vyčius ir visus mūsų prietelius susirinkti 1931 m. 
sausio . 3, 4 ir 5 d. į laikinąją mūsų sostinę Kauną. 
Čia mes gausiai susirinkę gražiai, drausmingai ir nau
dingai praleisime laiką. Tepamatys visuomenė mūsų 
nuotaiką, nuoširdų broliškumą, skautišką susitvarky
mą ir susiklausymą, o mes dar daugiau džiaugsimės 
įsigiję žinių, noro ir pasiryžimo tęsti skautiškam gy
venimui ir nenuilstamai dirbti artimo ir Tėvynės 
gerovei.

Kas atvyks — neapsivils. Klausykite pirmojo 
signalo sueigai.

1. Pirmoje skautų vyčių sueigoje gali dalyvauti: visi skautų 
vyčių vadai, eiliniai skautai vyčiai, visi sąjungos skautininkai, vy
resnieji skautai, nejaunesni 18 m. Taipgi maloniai kviečiame daly
vauti auklėtojus, mokytojus, karininkus ir kitus asmenis, kurie nori 
dirbti auklėjimo ir auklėjimosi didį skautizmo darbų.

2. Visi aukščiau paminėti asmenys, norį dalyvauti pirmojoje 
skautų vyčių sueigoje, turi ne vėliau š. m. gruodžio mėn. 15 d. už
siregistruoti sueigos štabe prisiunčiant trumpų savo gyvenimo apra-

. žymų, kuriame reikia pažymėti vardas, pavardė; gimimo data; kilimo 
vietų; dabartinis adresas ir verslas; ar dirba skautuose ir nuo kurio 
laiko, pareigas, patyrimo ir vyresniškumo laipsnius; ar dalyvauja 
kitose organizacijose. Prašymai bus visų patenkinti.

3. Visi, išskyrus skautus vyčius, vykdami į sueiga, privalo 
gauti iš vietos skautų tuntininkų asmens pažymėjimus.

4. Užsiregistravusieji turi atvykti 1931 m. sausio m. 3 d. 9 vaL
rytų į šaulių sųjungos rūmus (Kaunas, Laisvės ai. 20.). Pageidau
jama atvykti iš vakaro, t. y. sausio 2 d. Butai bus visiems parū
pinti nemokamai. Atvykus, butų ir kitais reikalais kreiptis pas de- 
žuruojantį reikalų vedėjų (Laisvės ai. 20.). 1 - -

5. Maistas taip pat bus parūpintas patogiausiomis sąlygomis.
6. Kiekvienas dalyvis praktiškai supras skilčįų-būrelių sistemos- 

reikšmę ir tikslų, nes sueiga bus tvarkoma draugovių ir būreliu 
sistema.

7. Pageidaujama, kad dalyviai būtų uniformuoti nors skautiš
komis bliuzėmis ir pusiau galifė kelnėmis (kelnių spalva gali būt 
įvairi).

8. Pasiruošusieji dalyviai galės laikyti egzaminus į skautų ir 
skautų vyčių patyrimo laipsnius ir duoti skautų vyčių įžodį.

9. Sueigoje paskaitas skaitys žymūs mūsų visuomenės veikėjai,- 
pedagogai ir patyrę skautininkai.

10. Sueigos dalyviams bus išduoti pažymėjimai.
Dalyviai turės progos patogiomis sąlygomis ap

lankyti valstybės teatrą, Karo muzėjų, Čurlionies ga
leriją ir kitas žymesnes Kauno vietas.

Ruoškitės ir laukite antrojo signalo, kuris praneš^ 
smulkią sueigos programą.

Sueigos štabą sudaro:
1) sktn. VI. Kviklys — sueigos vadovas,
2) psktn. Vyt. Pečiura — adjutantas,
3) sktn. J. Jasinevičius-Juozaitis—Los draugov. vadas,.
4) psktn. Mt. Mąrtinaitis — II-os draugovės vadas ir
5) psktn. V. Kizlaitis — reikalų vedėjas.

Visais reikalais prašome kreiptis į vyriausio šta
bo skautų vyčių skyriaus vedėją ir sueigos vadovą.. 
— sktn. VI. Kviklį— adresu — Kaunas, Tvirto
vės ai. 6. T ei e f. 26 — 83.

Pirmosios Lietuvos skautų vyčių sueigos štabas.-
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Kaip vesti vilkiukų-paukštyčių sueigas.
Pirmiausia kiekvienas senas vil

kas arba lakštingala turi atsiminti 
tai,*kad nieko negalima užduoti vil
kiukams — paukštytėms išmokti na
mie, o viską jie turi atlikti čia su
eigose. Jeigu studentas visą darbą 
turi atlikti pats namie, jeigu gimna
zisto darbas padalintas pusiau: pu
sę jis išmoksta gimnazijoj, pusę 
namie, ir jeigu pradžios mokyklos 
mokinys tik x/5 darbo turi atlikti 
namie (kita visa jis išmoksta mo
kykloj mokytojo pagalba), tai 
vilkiukas — paukštytė viską ką rei
kia išmokti — išmoksta sueigose. 
Namie jie tik pritaiko įgytąsias ži
nias. Štai dėl ko taip svarbu yra 
gerai pravesti sueigas, kad jos ne
tik patrauktų mokinius stoti į vil
kiukų — paukštyčių organizacijas, 
bet ir išauklėtų juos gerais žmonė
mis. Sueigos turi būti gyvos, pa
traukiančios vaikus savo progra
mos -įvairumu ir žaidimais, jose 
turi būti mokoma daug praktiškų 
dalykų, žaidimais -- auklėjama vai
kų savarankiškumas, lavinama klau
sa, pastabumas ir t t.

Sueigas gali vesti tik senas vil
kas — lakštingala arba jų adjutan
tas — (skautas-tė), išlaikęs II sk. 
patyrimo laipsnio egzaminus ar iš
buvęs ne mažiau 2 metų skautų 
organizacijoj. Mokytojams adjutan 
tu gali būti net vyriausio skyriaus 
pats rimčiausias, pavyzdingiausias 
berniukas arba mergaitė. Bet jo tei 
sės tada labai apribojamos: jis pats 
negali vesti sueigų, o juo labiau — 
nustatyti jai programą, o jis tiktai 
vadovauja žaidimams, darbeliams, 
paklausinėja ar moka vilkiukai — 
paukštytės mazgus, švilpesius ir ki
ta. Žinoma, mokinį pasiskiriama 
adjutantu kai nėra išeities, o pava
duotojas būtinai reikalingas. Štai, 
pav. kokia nars valstybinė ar šiaip 
šventė, kurioje turi dalyvauti ir mo
kyklos. Mokytojas tuomet nežino 
kaip pavirsti į 2 asmeniu, kad ga
lėtų vesti mokinius, kaipo mokyto
jas ir vilkiukus — paukštytes, kaip 
jų vadas. Čia adjutanto pareigas 
gali atlikti nors ir mokinys. Suei
gose adjutantas taip pat reikalingas. 
Jis visuomet ateina truputį anks
čiau už seną vilką arba lakštingalą, 
sutupdo vaikus ratu su nuleistomis 
tarp kelių rankomis ir kai senas 
vilkas — lakštingala įėjęs pasako: 
„Budėk“, visi vilkiukai — paukš
tytės atsistoja pakeldami abi ran
kas su išskėstais 2 pirštais prie gal
vos ir sušunka: „vis budžiu“!! Taip 
prasideda sueiga.

A. Goberienė.

Pirmuoju sueigos punktu eina 
patikrinimas: būrelių — lizdelių gal
vos praneša senam vilkui — lakš
tingalai kas iš jų būrelių neatvyko 
ir paaiškina dėlko neatvyko. Senas 
vilkas — lakštingala užrašo. Paskui 
senas vilkas — lakštingala išrikiuoja 
vilkiukus — paukštytes eilėn ir ap
žiūri ar švarios ausys, nagai, ar vi
si turi nosines, ar rūbuose visos 
sagos ir t. t Pastebėtiems stato 
minusą, kurs reiškia, kad viena 
diena negalėsi užsivilkt uniformos 
ir užsirišt kaklaraiščio, kaip kiti, ir 
taip kiekvienas minusas vis stumia 
toliau uniformos užsivilkimo ter 
miną. Kad patikrinimas neilgai 
tęstųsi, padeda adjutantas.

Antram programos punktui už
pildyti senas vilkas — lakštingala 
paruošia pritaikytą vaikams auklė
jamos reikšmės pasakėlę, papasa
koja kokį nors įvykį, surištą su 
teisingumo ar kito jausmo auklėji
mu, aiškina vilkiukų įstatus, papro
čius, šūkį ir t. t. Ypač daug dė
mesio reikia kreipti į teisingumo 
auklėjimą, dažnai primenant, kad 
Dievas viską mato ir kad vilkiuku 
— paukštyte visumet galima pasiti
kėti. Užpildymui šio punkto temų 
galima rasti R. Baden-Pawell'io vei
kaluose Forster’io „Jaunuomenės 
auklėjime“ ir kt. Svarbu, kad pa
sakojimas atitiktų vaikų psichologi
jai ir netruktų ilgiau 15 minučių.

Po pašnekesio mokoma ko nors 
praktiško, pav : rišti mazgus, taisyti 
kojines, megzti, pjaustyti, net mo
kosi estetiškai valgyti, pasiklot lovą 
ir t., t Visa, kas tik mokoma, turi 
būti ne tik rodoma ir pasakojama, 
kaip tai daryti, bet patys vaikai turi 
savo rankomis bandyti ta p padaryti. 
Pav , vilkiukai—paukštytės turi mo
kėti rišt 5 mazgus: tikrąjį, piemenų, 
slankiojamą, pagalbos kilpą ir au
dėjų. Kai tik vaikai išmoko surišti 
mazgus, išsivedama laukan ir ro
doma kaip pritaikyt šis mokslas 
praktikoj. Paliepkite vaikams ati
tempti toliau gulintį rąstą slenka
mosios kilpos pagalba, tai jie patys 
sugalvoja,.kuris išmoktasis mazgas 
čia reiks pavartot Kad ištraukti iš 
upės skęstantį reiks vartoti pagal
bos kilpą, o kad pririšt gyvulį — 
reikia šauktis audėjų mazgo. Senas 
vilkas — lakštingala turi visumet 
atsiminti kokio išsilavinimo ir ko
kių tėvų jo vilkiukai — paukštytės, 
nes kas rūpi vaikui kaimiečiui, tas 
gal būt visai bus neįdomu mies
tiečiui- Ir sueigose senas vilkas — 
lakštingala turi parinkti vaikams to

kias aplinkybes, kokiose jie gyvena 
ir tokius darbus, kurie jiems tinka. 
Jeigu kaimo vaikus — vilkiukus 
mokytojas mokina kaip pririšt kar
ves, ar pakinkyt arklius, tai miesto 
vaikus — vilkiukus mokytojas išsi
ves gatvėn ir aiškins kaip reik pra- 
silenkt su žmonėmis, kad galėtum 
greitai pasiekti tikslą, ką reiškia šo
ferių ženklai ir t t. Todėl tik se
nas vilkas arba lakštingala gali nu
statyti sulig savo vilkiukų—paukšty
čių išsilavinimu ir padėtim sueigų 
programą.

Ketvirtuoju punktu eina žaidimai, 
dainos, rankų darbeliai, gimnastika, 
rikiuotė ir t. t Žinoma, šis puktas 
visumet bus linksmiausias, dėlto jis 
ir užimą beveik 73 visos sueigos 
darbų. Žaidžiama dažniausia tyram 
ore, bet jeigu negalima, ir kamba
ryje. Tarp žaidimų gali būti per
traukos, kad vaikas pailsėtų ir laike 
jų papasakojama kas nors, arba pa- 
klausinėjama ko buvo mokyta, 
svarbu tik, kad sueiga baigtųsi žai
dimu, kas sukelia ūpą ir vaikai no
ria^ bėga į sekančią sueigą.

Čia aš tik bendrais bruožais nu
rodžiau sueigų programą, kurią 
senas vilkas arba lakštingala visu
met gali savo nuožiūra keisti. 
Programos sudarymui daug prisi
deda ir pati gamta. Pav., prisnigo 
gražaus, minkšto sniego, ir tada 
visi vilkiukai — paukštytės daro 
mažą iškilą į kiemą ir stato „bo
bas“. Senas vilkas aiškina kaip 
pereit per minkštą sniegą, jeigu jo 
yra labai daug (sutrypiama pirmą 
savęs viena koja takas ir susispau
dęs sniegas atlaiko žmogaus svorį). 
Ieško pėdų, mokinas pažint iš jų 
kieno bėgta. Arba vėl pašalo. Vil
kiukai — paukštytės daro sueigą 
ant ledo. Rudenį, kai krenta pa
geltę lapai, visi vilkiukai — paukš
tytės drožia į miškelį, ar sodą ten 
renka lapų kolekcijas, mokos bo
tanikos. O vėl kiek progų pavasa
rį! Ir aprašyti sunku, mokytojas 
— senas vilkas arba lakštingala turi 
pats jau tėmyti, kad tų progų ne
praleis! ir taip ruošti vilkiukus — 
paukštytes prie egzaminų, kurių 
programas patieksiu kitam „Skautų 
Aido“ nr.

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
NAUJA LOTERIJA 

prasideda
Ketvirtadienį, gruodžio 4 d.
Įsigykite neatidėliodami savo laimės 

bilietus.
Bilietų galima gauti: Lietuvos Rau

donojo Kryžiaus Loterijos Valdy
boje, Kaune, Laisvės alėja 35, 
bankuose, pašto įstaigose Kaune 
ir provincijoje ir pas agentus.
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Apie įstat
Vilkiukams

Dabar lauke ruduo, lyja ir vėjas 
taip nemaloniai švilpia. Susėskime 
visi arčiau prie ugnelės, o tu, Jo
neli, pridėk šakų į ugnį. Mums 
taip patinka, kai sausas medis įsi
dega liepsnoje ir spragsi — „pikšt 
pūkšt!" — tiesa? Tik žiūrėkit 
vilkiukai, nenusvilinkit kailelių 
Taip, o dabar aš imsiu pasakoti

Turiu vieną nepaprastą draugą 
Tikrai įstabus yra mano draugas 
nes — tik pamanykit — kas valan
dėlę nuveda mane į kitą pasaulic 
kraštą, kad parodytų, kaip ter 
žmonės gyvena, kokie jų papročiai 
būdas. Aš taip aiškiai jų gyveni
mą matau, lyg pats būčiau vienas 
jų. Mano įstabusis draugas parode 
man eskimus, kurie šiaurėje gyvenę

Užsienyje baigęs 1 laipsnio aukso 
medaliu elektrotechnikos mokslus 
BARZDŽIUS PRANAS 

atidengė
KAUNAS, Laisvės alėja 72 nr.

technikos kontorą
Įrengiamos elektros stotys. Išrašomi 

bei remontuojami visokių rūšių elektro- 
motorai ir dinamos. Gaminami, išrašomi 
ir remontuojami Įvairiausi radio aparatai 
bei elektriniai patefono pastiprintuvai. 
Didesni radio priimtuvai ir patefonų pa
stiprintuvai daromi sulig užsakymo pri
taikant spalva prie kambario apstatymo. 
Visokiu rūšių akumuliatoriai: radio, auto
mobiliams, motociklams, elektriniams laik
rodžiams, atsarginiam apšvietimui ir kt. 
Sąžiningas akumuliatorių įkrovimas.

Visi elektros ir radio reikmenys 
ir tose srityse patarimai.

Medicinos elektrinių prietaisų re
montui specialus skyrius.

Adresas:
Barzdžius Pranas 

technikos kontora 
Kaunas, Laisvės ai. 72. Tel. 38-38.

Telegramos.
(Žaidimas vienai skilčiai).

Skiltininkas balsiai pasako bet kokį 
žodį, pavyzdžiui, „gerti“. Kiekvienas 
žaidėjų, pasiėmęs paišelį, turi sukombi
nuoti telegramą, kuri susidėtų iš tiek 
žodžių, kiek raidžių yra duotajam skilti- 
ninko žodyje. Kiekvienas telegramos 
žod s privalo prasidėti atitinkamomis 
žodžio „gerti“ raidėmis. Po 3 ar 5 mi
nučių skiltininkas sustabdo telegrafistų 
darbą ir kiekvienas jų turi perskaityti 
savo sustatytą telegramą. Už geriausią 
telegramą užskaitomi taškai. Telegramos 
pavyzdys: „gerai, esu radęs tėvą. Ignas.“

Jonas sako.
Skautai yra išsirikiavę vienoje eilėje. 

Vadas duoda įvairias komandas, prieš

jjį draugą.
paukštytėms.

— (juk jūs žinote, kur yra šiaurės 
kraštai, kuriuose visada žiema ir 
saulutė retai tešviečia?) — parodo 
indėnus, negrus, totorius — tolimų 
kraštų žmones. Mano draugas 
yra dar didesnis burtininkas (matot, 
vilkiukai, yra ir mūsų laikais burti
ninkų)) nes leidžia man tapti bai
siuoju piratu — jūros plėšiku, arba 
narsuoliu lakūnu, arba indėnų gi
minės vadu, arba garsiuoju kar
žygiu. Jei panori, nuneša mane į 
pasakų kraštus, kurių nė vienas 
žmogus dar nėra regėjęs, arba iš
kelia į žvaigždes ir parodo tuos 
amžinus, Kūrėjo nubrėžys, kelius, 
kuriais juda skuba žvaigždutės — 
tokios pat didelės arba dar dides
nės kaip mūsų žemelė planetos (jūs 
tur būt, žinote, kas yra planeta?).

Įstabus draugas, tiesa? O, gal, 
ir jūs norite žinoti jo vardą? -No
rite, kad jis būtų ir jūsų draugas, 
kad parodytų jums tuos stebuklus, 
kuriuos man parodė? Jo vardas 
yra knyga, o pavardė — gera. 
Nuo jūsų pačių pareina, ar bus 
gera knyga jūsų draugas. Ji 
parodys jums daug įdomių dalykų 
ir duos vieną gerumo dovanėlę, 
kurią turėdami tapsite gerais vilkiu
kais, skautais ir tobulais gerais 
žmonėmis. Tik būkite atsargūs — 
draugaukite tik su tikra gera kny
ga, nes ji — nelaimei — turi -se
serį blogą knygą, kuri galėtų 
padaryti jums daug pikta pirma 
negu jūs tai pastebėtumėt. Būkite 
tik geros knygos draugai. Jei 
tik jūs panorėsite, gerų knygų vi
sados nurodys jūsų tėveliai, moky
tojai. Būkite geri, pažinkite tą 
mano draugą, o kada nors jūs man 
papasakosite, kur jis jus nuvedė ir 
ką parodė. Vilkas.

(Iš „Skaut. Junak).

IM AI.
kurias turi būti žodžiai „Jonas sako“. 
Jei, pavyzdžiui, vadas pasako: „Jonas sako 
sėsk!“ skautai atsisėda, tačiau, jei vadas 
pricš komandą praleidžia žodžius „Jonas 
sako“, komandos vykdyti nereikia. Va
dui davus komandą, pavyzdžiui, „stok!“ 
nieks neprivalo judėti. Kas padaro klaidą, 
pagal susitarimą, ar duoda fantą, ar 
pasitraukia iš žaidimo, ar nustoja taškų.

Perduok nosim dėžutę.
(Žaidžia 2 lygios skiltys).

Dviejų skilč ų skautai yra išsirikiavę 
dviem eilėmis. Visi jie turi už nugaros 
surištas rankas. Abu skiltininkai turi 
rankose po degtukų dėžutės viršelį. Drau
gininkui davus ženklą, skiltininkai už
mauna dėžučių viršelius ant pirmųjų savo 
skilties skautų nosių. Šie paskutinieji 
turi juos perduoti numeriams antriems, 
kurie tik nesiims gali juos priimti. Jei 
dėžutės viršelis nukrenta ant žemės, — 
tik no imi galima jį pakelti. La;mi toji 
skiltis, kuri pirmoji perduos viršelį savo 
paskutiniam eilėje skautui ir šis sušuks 
„turiu!“

Zoologijos sodnas.
(Žaidimas vilkiukams).

Žaidėjai sustoja dideliu ratu (reikia, 
kad būtų bent^žingsnis tuščios vietos 
tarp žaidėjų) Žaidimo vedėjas šaukia 
greit gyvulių, paukščių, žuvų ir daiktų 
vardus. Pavyzdžiui, „šuo“ — tuoj visi 
vilkiukai įsivaizduoja save šunimis, su
stoja ant visų keturių ir pradeda loti; ve
dėjui sušukus pavyzd, „varna“, jie tuoj 
iš šunų pavirsta varnomis, moja ranko
mis kaip sparna s ir stengias pamėgdžioti 
varnos balsą kar, kar kar... „Karpis“ — 
šaukia žaidimo vedėjas ir vilkiukai pa
virsta žuvimis ir rankomis daro žestus 
lyg plaukdami. Jei vedėjo yra šaukia
mas ne gyvulio, bet daikto vardas — žai
dėjai stovi vietoje padėtyje „ramiai“. 
Kas padaro klaidą (pavyzdžiui vaikščioja 
ant visų keturių kada jis privalo būti 
žuvimi ar kit.) yra paverčiamas į kokį 
nors gyvulį, kurio išvaizdą jis turi išlai
kyti per 3 kitų pasikeitimus.

Kompasas.
(Žaidžia 8 skautai).

Štai geras būdas išmokinti skautus 
pagrindinių kompaso krypčių: aštuonios 
skautiškos lazdos dedamos žvaigžde ant 
žemės. Viena jų rodo į šiaurę. Po 
vieną skautą sustoja kiekvienos lazdos 
gale — jie turi atitinkamus vietos 
pavadinimus. Šiaurės — vakarai, pietų — 
rytai ir t. p.

Skiltininkas pašaukia kokias nors 
dvi kryptis — stovintieji šiomis kryptimis 
skautai privalo pasikeisti vietomis. Tas, 
kas apleidžia savo vietą neiššauktas, kas 
apsirenka ar tik svyruoja nustoja vieno 
taško; tas, kas nustojo 3 taškų, išeina iš 
žaidimo. Keičiant vietas negalima per
eiti per lazdas, reikia aplenkti ratu su
stojusius skautus. Kada žaidime pasi
lieka tik vienas skautas, žaidimas bai
giamas.

Jei žaidžiat kambary, lazdas galit pa
keisti kreida padarytom ant grindų linijom.

Gražūs vilkiukų ženkleliai 
tik po 75 et. Parduodama ,,Sk. 
Aido“ administracijoje.
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Ot, tai medžioklė!
Karikatūra ir žodžiai J. Martinaičio.

Senas uodas įsirėžęs 
Strainą polką skambiai griežė. 
Tik varlė tą uodą — kapt! 
O antelė varlę — lapt! 
Iš kur buvus, kur nebuvus, 
Kūma lapė čia pribuvus 
Tuoj į gražią eilę — šast, 
Kur minkščiau antelei — kast! 
Na, ir čia, kad juos kur te kur, 
Kad pakilo šakar-makar! 
Uodas zvimbia, blaškos, mėtos, 
Varlė šoka kilometrais, 
Antis parpia, vos suspėja, 
Kūma lapė kelia vėją . . . 
Dumia jie kaip traukinys —

Nematytas reginys! 
Kiek jie lakstė, kiek kankinos 
Iki šiol dar nieks nežino. 
O kas juos toliau ištiko 
Jūs paklauskit skauto Šliko: 
Kaip ten juos jisai išskyrė, 
Kaip antelę kepė — virė, 
Kiek kainuoja lapės skūra, 
Kaip jisai į varlę žiūri, 
Dar paklauskit, kaip atrodo 
Tas skambusis smuikas uodo 
Skautas Šlikas, geras vyras, 
Pasipasakos jums ščyrai, 
O jei būtų kam neaišku, 
Tai paklauskite per laišką.

binhsmas kampelis
Mandagumo pamoka.

Skautininke (vilkiukams) .— Ir 
taip, jei paklausit pono kelinta va
landa ir jei jis atsakys „dešimta“, 
reikia atsakyti „labai dėkui, pone“.

Vienas vilkiukų: — O jei ponas 
atsakys „dvylikta ir pusė“?

** * •
Senelis: — Aš įskaitau tavo 

akyse, kad tu meluoji.
Vaikas: — Tu juokauji, aš ži

nau, kūd tu negali skaityti be akinių.
** *

Mokytojas mažam Jurgeliui: 
Sėdėk tiesiai, Jurgi.

Jurgelis: Aš negaliu, aš ne taip 
sutvertas.

is. GU BESKIO f 

« antspaudų ir graviravimo dirbtuvė 5 

* Kaunas, Laisvės Alėja 35 w

Į
dirba tuntams ir draugovėms, Vyr. < 
Sk-tų Štabo nustatyta forma, antspau- , 
das, kampinius ir kitokius štampus bei ' 

štampelius. <

— Berneli, ar žinai kas aš esu?
— Žinau, mano vyresniojo brolio moto

ciklo užpakalinė dalis.

Gatvėje.
— Kas ten atsitiko? Dėlko taip 

daug žmonių?
— Iš tikrųjų nieko neatsitiko, ta

čiau kiekvienas nori tuo persitikrinti.

Apie skautą Jurgį Kilpą ir padaužą Mikę Švilpą.
Karikatūros ir žodžiai J. Martinaičio.

Mikė Švilpa neprigėrė, 
Nors ir buvo pasinėręs — 
Matot, sveikas, išsimaudęs 
Jis per kartį šauniai šaudo.

Kas gi čia dabar prisvilo — 
Iš kur dūmų tiek pakilo? 
A — tai Mike savo nosį* 
Šildo dūmais papirosų.

— Na, broliuk, jau to užtenka: 
Papirosus mesk iš rankų, 
Šitaip skautai, brač, nedaro — 
Neklausysi, gausi garo!

Sausos malkos spraga, braška, 
Į padangę dūmai pleška..
Mikė Švilpa be kepurės
’Į ugnelę liūdnai žiūri.
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KGA
Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas.

Dovanos.
Šiam sezonui už 

uždavinių sprendimus 
paskirtosšiosdovanos:

Foto aparatas) 
kuprinės, skautiški 
peiliukai, diržai, 
kirvukai, „Sk. A.“ 
komplektas ir daug 
įvairių skautiškų 
knygų.

Uždavinys Nr. 10*
Atsiuntė L. Žitkevičius iš Biržų.

Šarada.
I puodą panašus esu 
Ir ugnyje dažnai degu. 
Bet jei nuo mano tikro vardo 
Kas nors nutraukia ar nuardo 
Man raidę pirmutinę, 
Taip pat ir paskutinę, 
Virstu kariautoju žiauriu, 
Viduramžių žmogum baisiu. 
Jeigu galūnę vėl nupešit, 
Iš priekio „s“ dar pristatysit 
Ir visa tai antraip apgręšit 
Tai žinot ką? — jūs pamatysit 
Čia pinigą vienos valstybės. 
Argi nenorit tos gėrybės? 
Užd. vert 4 taškais.

Uždav. Nr. 11.
Atsiuntė H. Valavičius iš Panevėžio.

S I Kį V E| Y|G | I | S B 
IĮK N Y|Š|T|L|LiE 
U|K|T N | Ž| T| A A|t 
AĮL| I I |N U|D|K A 
A'S U|A O|K| Ė L|P 
P|T|M|U P Į AĮ L| V_ I 
K| Uį IĮ K i A | R | S | L T 
I i A A P įT S K|M| I 
T|E| K I SI A| A|’EI I

Šachmatų žirgo ėjimu perskaityti vie
ną skyrelį iš „Apie sk.utą Jurgį Kilpą ir 
padaužą Mikę Švilpą“. Nurodyti tikslų 
atsakymą.

Užd. vertinamas 6 taškais.
Uždav. Nr. 12.

Atsiuntė V. Skibniauskas iš Šiaulių 
ir E. Jakaitis iš Kauno.

Šarada.
Jei skaitysi taip, kaip reikia, 
Gamta tą gėrimą teikia.
Jei skaitysi atvirkščiai,
Kaime geliama apščiai.
Užd. vertinamas 2 taškais.

Uždav. Nr. 13.
Atsiuntė A. Mensonas iš Kėdainių

Uždav. vertinamas 4 taškais.
Uždav. Nr. 14.

Atsiuntė V. Katilavičius iš Kėdainių.

Devynias skaitlines 624, 634, 629, 
664, 654, 659, 648, 643, 638 surašyti į 
keturkampio langelius, į kiekvieną langelį 
po vieną skaitlinę, taip, kad sudėjus kiek
vienų trijų langelių skaitlines iš kairės į 
dešinę arba iš viršaus į apačią gautume 
1931.

Užd. vertinamas 2 taškais.

Uždavinių sprendiniai.
Uždav. Nr. 5

1) Daugiau aktyvumo ir tikro darbo;
6 pusi.

2) Idealų keliais; 7 pusi.
3) Apie skautą Jurgį Kilpą ir padaužą 

Mikę Švilpą; 19 pusi.
4) St vykios; 12 pusi.
5) Skautų teatras; 7 pusi.

* 6) Skautai ir mokykloje skautai; 11 psl.
7) Į naujus darbo metus; 4 pusi.
8) Vilkiukai ir paukštytės; 15 pusi.

Užd. Nr. 6.
1) Nyla<; 2) aš yla; 3) goryla.

Užd. Nr. 7.

Užd. Nr. 8.
Jonas, Ona.

Užd. Nr. 9.
1) Powas
2) Grybas
3) Rytas
4) Kiaulė
5) Saulė
6) Motina
7) Blaivus
8) Kęstutis.

Už uždavinių Nr. Nr. 5—9 
sprendimus gavo:

16 taškų: H. Valavičius (Panevėžys).
15 taškų: J. Pauliukas (Panevėžys), 

V. Narutavičius (Mažeikiai), P. Starkus 
(Mažeikiai), H. Sviderskis (Panevėžys), 
L. Žitkevičius (Biržai), N. Šalna (Utena), 
P. Laucevičius (Telšiai), V. Selenis (Kre
tinga), M. Virgailytė (Panevėžys), A. Di- 
čius (Kaunas), M. Frankas (Biržai), M. 
Narbutas (Kaunas), J. Obukevičius (Pa
nevėžys), S. Bulota (Utena), K. Kraujalis 
(Panevėžys), J. Banaitis (Panevėžys), St. 
Štraševičius (Panevėžys), A. Stelmonas 
(Šeduva), L. Tribe (Tauragė), R. Bagdžiū- 
nas (Šiauliai), V. Sirvydas (Raseiniai), V. 
Dailydžionytė (Panevėžys), T. Savickas 
(Marijampolė), A. Žiaušys (Kretinga), A, 
Grybas (Panevėžys), V. Bartuška (Tau
ragė), V. Remišauskas (Vilkaviškis), V. 
Sabaliauskas (Telšiai), D. Januškaitė (Pa
nevėžys), R. Vladiras (Ukmergė), K. Venc
lovas (Panevėžys), J. Klimavičius (Mari
jampolė), J. Kačiulis (Marijamp.), A. Ski- 
rius (Tauragė), J. Juška (Kretinga), J. 
Mačiulis (Marijampolė); J. Jučys, (Pane
vėžys), J. Morkeliūnas (Alytus), A. Še - 
kevičiuS' (Biržai), J. Jankauskas (Kaunas), 
V. Rudminas (Klaipėda), A. Milaknis 
(Utena), J. Antanas (Mažeikiai', B. Vai- 
tiekaitis (Mažeikiai), P. Pažemeckas (Bir
žai), V. Alekna (Raseiniai), S. Gasiūnas 
(Tauragė), S. Sebestijonas (Tauragė).

13 taškų: L. Trilupaitis ir G. Vaitie- 
kavičius.

12 taškų: A. Mensonas.
11 taškų: L. Zimavičiūtė, V. Šešta

kauskas, E. Treigys, Z. Guzevičiūtė, K. 
Ghmieliauskaitė, J. Kriaučiūnas, J. Mei
lus, P. Katinaitė, Z. Alimas, V. Miliūnas, 
K. Bradūnas, J. Valakas, M. Staškevičius, 
K. Rindzevičius, B. Avižonytė, B. Šima- 
nauskas, P. Qilaitis, V. Katilavičius, V. 
Senkus, V. Darg's, J. Valiulis, E. Pasiau- 
ra, A. Vertelka, J. Šarukynas. V. Troja- 
nauskas, J. Vilčinskas, K. Marcinkus, Z. 
Ciemnolonskas, J. Babkauskaitė, J. Alks
nys, I. Fridmanaitė, V. Tamulis, M. Chro- 
lavičius, B. Kiuberytė, S. Slavinskas, O. 
Bakas, V. Lalys, B. Chaleckas, K. Auge- 
vičius, J. Jagminas, I. Žebelys, V. Pla- 
vaitis, K. Butkus, J. Levandauskaitė, F. 
Grinius, A. Stasiukynas, P. Vilkas, J. 
Milvidas, V. Janeliūnas, L. Leipus, J. Mez- 
ginis, A. Mažeika, J. Grajauskas, B. Ša- 
chovcovas, St. Eidukynas, J. Miliūnaitė, 
V. Žemaitis, J. Kuveikis, B. Rimkunas, 
A. Butauskaitė, D. Degesys, J. Zdanavi
čius, V. Žukauskas, H. Ribačiauskas, J. 
Žukas, J. Mikolaitis, G. Gailius, J. Klei
nas, J. Burbulevičius, V. Stankūnas, J. 
Klimavičius (Vilk.), J. Sodaitis, G. Lape
nas, P. Stankevičius, P. Noreikevičius, 
S. Pieslekaitė, V. Sviderskas, S. Jatau- 
tas, J. Sadauskas,). Sviderskaitė, L. An
drikonytė, A. Karumnas, V. Varnas, K. 
Lapinskas, J. Palukaitis, M. Naujokaitis, 
J. Stonytė, K. Markevičius, J. Augevičiū- 
tė, J. Mamaitis, A. Rumbaitis, P. Ketur- 
ka, L. Myško, Švedas, P. Jankauskas, Z,

22



Avižonytė, V. Avižonis, J. Daniliauskas, 
M. Škėma, J. Jurgutis, J. Paulauskas, S. 
Šmaižys, ^Panevėžietis“, S. Mikalauskas, 
E. Neimanas, P. Jūras, A. Keizeris, A. 
Pareigis, J. Tvarijonavičius, B. Petraus
kas, J. Jakštas, R. Kolokša, S. Bruso- 
kaitė, P. Butkutė, V. Smieliauskas, V. 
Petukauskas, D. Norkutė, G. Skripkutė,
A. Sušinskas.

9 tašk.: A. Marcinkevičius, St. Bylai- 
tytė, J. Sankevičiūtė, A. ir V. Vaitkevi
čiai, J. Velička, J. Mažrimas, J. Surkevi- 
čius, M. Grinkevičaitė, V. Mikuta, L. Gai
žutis, P. Klikavič'us, D. Diržytė, J. Su- 
gintaitė, V. Naruševičius, A. Gedaitis, J. 
Stankus, K. Budrytis, B. Jurkšas, V. Nor
kus, J. Šereiva, P. Jakubaitis. P. 
Maselskis, E. Jakaitis, Č. Mikalaus
kas, K. Rėklaitis, A. Sincila, J. Žiroiis,
L. Mackevičius, S. Babelis, V. Vosylius,
B. Būraitis, V. Skibniauskas, K. Ki
sielius, V. Baltus, V. Šeinas, V. Masiu
lis, A. Grušnys, A. Tuomas, B. Kančys,
M. Karlavičiūtė, E. Bronikauskas, J. 
Skibniauskaitė, T. Sodaitytė, A. Ivanaus
kas, S. Jameikis.

7 taškus: T. Aleškevičius, E. Bra- 
kauskaitė, A. Bagdonaitė, A. Baltramie- 
jū'nas, A. Bliūdžiutė, Z. Miliauskaitė, V. 
Viįeikis, P. Bilinkevičius, V. Vereinskaitė, 
P. Gabia, V. Petrušys, A. Savickis, B. 
Zaštautas, E. Masiliūnaitė, M. Pšemie- 
neckaitė.

6 taškus: P. Augaitis, V. Vaicekaus
kas, V. Kupris, E. Himmelreichas.

5 tašk.: P. Gaižauskas, A. Bajorūnas, 
B. Zingbergas, Pr. Štirbys, M. Janukaitis 
ir B. Rutkauskas.

2 tašk.: V. Jūras, G. Budrevičiūtė, 
A. Šilaikis, M. Pagaitė, A. Piešinas. 

sugulė po tris — viena palapinė liko 
tuščia.

Kiek buvo vilkiukų ir kiek palapinių.
Uždav. vertinamas 3 taškais.

Vilkiukas, paukštytė sprendžia sava
rankiškai ir atsakymuose nepamiršta pa
žymėti „vilkiukas“ — „paukštytė“.’

Vilkiukams ir paukšty
tėms atsakymai.Uždav. Nr. 1.

Miltai. Uždav. Nr. 2.Už sprendimus _______užd. Nr. Nr. 12. Vilkiukai ga- X.vo: j
3 tašk.: A. Ta- y

mulis, B. Dijokas, /
A. Pasiauraitė, L. X. / 
Žitkevičius, V. Na- 
ruševičius, P. Stir- 
bys, V. Vijėikis, S.
Martušis, A. Baltramiejūnas, V. Jūras, G. 
Budrevičiūtė, A. Genys, A. Šilaikis, G. Da- 
nijonaitytė, A. Grigonis, P. Sakalauskas, J. 
Statkevičius, V. Kočėlą, A. Pleščekaus- 
kas, A. Smilgytė, V. Daniliauskas, J. 
Dakteris, M. Petrilaitė, Z. Vyšniauskas.

2 tašku: K. Budrevičiuš, B. Zirgbergas.Už uždavinių Nr. Nr. 1 — 4 dar gavo:
13 tašk.: P. Kuzminskas.
9*2 tašk.: T. Krūminis.

9 tašk.: D. Žukauskaitė.
8l/2 tašk.: M. Frankas ir V. Kuz

minskas.
8 tašk.: V. Tarutis ir J. Girnius.
5 tašk.: P. Ožalas ir E. Igaunis.
4‘/2 tašk.: L. Juodišius, J. Stankus ir 

P. Jankauskas.
4 tašk.: L. Plačiakis, Z. Barkauskaitė, 

J. Diderskaitė, B. Rutkauskas, J. Jurkus, 
H. Stepaitis, N. Polujanskaitė, V. Žu
kauskas ir V. Valiukas.

Atsakymai.
Visiems: Vilkiukų ir paukštyčių už

davinius sprendžia tik vilkiukai ir paukš
tytės. Sprendimus siųskite iki š. m. 
gruodžio mėn. 7 d. adresu — Kaunas, 
Laisvės ai. 20, „Skautų Aidas“ „Suk 
galvą“ skyriui.

A. Mensonui: už kiekvieną teisingą 
atsakymą (raidę) buvo užskaitoma 0,5 tašk.

P. Juciui: geri rebusai tinka—atsiųsk.
L. Žitkevičiui: deja! Tavo laiško 

negavau.
Uždavinių, kurie yra talpinami „S.A.“ 

skautams, autoriams užskaitomi taškai 
pagal jų įvertinimą ir dar pridedama 
pusė jų vertės. Už uždavinius, kurie 
yra talpinami vilkiukams, užskaitoma 
autoriams—skautams tik pagal įvertinimą, 
gi vilkiukams—autoriams dar pridedama 
jų pusė vertės.

A. Žalvarniui iš Utenos: Brolau, 
savo slapyvardę pakeisk, nes yra senes
nis bendradarbis ta pačia slapyvardę.

V. Rudminui: dėkui, dabar labai aiš
kiai pasirašei—ištaisiau.

Vilkinta ir paukštytėms
uždaviniai.Uždav. Nr. 3.

Šiais metais buvo Kaune cirkas. Ma
ma išsiuntė vilkiuką atnešti vandens. Vil
kiukas ėjo, bet, staiga, išsigandęs sustojo. 
Ką jis pamatė1?

Sujungę iš eilės skaitlines viską su
žinosit.

Užd. vertinamas 1 tašku.Uždav. Nr. 4.
Atsiuntė V. Remišauskas iš Vilka

viškio.
Keli vilkiukai pasistatė palapines, kai 

sugulė po du — vienas liko lauke; kai

Nuo administracijos.
— „Sk. Aido“ administracija pra

neša, kad mūsų laikraščio prenu
meratos rinkimo konkurso laimėto

jams (Pr. Laucevičiui, K. 
Počekaitei ir J. Gaižučiui) 
premijos išsiųstos. Visiems 
kitiems dalyvavusiems kon
kurse, tačiau nelaimėju
siems, administracija reiškia 
savo skautišką padėką; ad
ministracija turi vilties, kad 
jie dalyvaus ir laimės ki
tame konkurse (žiūr. pas
kutinį viršelio puslapį).

— Mūsų platintojų, kurie 
dar turi neišplatintų ,,Sk. 
Aido ‘ nr. 7, prašoma kuo 
greičiausia grąžinti. Admi
nistracija nebeturi.

— Visų „Sk. A.“ platin
tojų prašom atsiskaitant, 
siunčiant pinigus pašto per
laidomis, aiškiai žymėti už 
kokį „Sk. Aido“ numerį ir 
už kiek egzempliorių siun
čiami pinigai. Jei „Sk. A.“ 

buvo platintojo gautas ne tiesiog iš 
administracijos, būtinai pažymėti 
iš kur gauta (pav.: iš tunto štabo, 
iš draugininko). Visada su savo 
pavarde ir adresu žymėti savo dr- 
vės ar atsk. skilties pavadinimą.

— Visi, kas siunčiat prenumera
tos pinigus, pažymėkit nuo kurio 
numerio reikia siųsti laikraštį. Atsi
tinka, kad prenumeratos rinkėjai 

duoda savo prenumeratoriams „Sk. 
Aido“ egzempliorius, gautus iš ad
ministracijos platinti, apie tai jai 
nepranešę, ir administracija šiems 
asmenims siunčia antrą to paties 
„Sk. Aido“ numerio egzempliorį, 
ar atvirkščiai.

— Pranešam visų skaitytojų ži
niai, kad „Sk. Aido“ administraci
joje galima gauti tik tas skautiškas 
knygas, kurios yra vyr. sk. štabo 
išleistos ir apie kurias administra
cija skelbia savo skelbimuose (Sta
tutas, Skautų žaidimai, „Sk. Aido“ 
komplektai, Tautinė stovykla ir vil
kiukų ženkliukai), jokių kitų knygų 
ne ženkliukų administracija neturi 
ir jų prašantiems išsiųsti negali. 
Taigi visi laiškai, kurie prašo ne 
vyr. sk. štabo leidinių yra palieka
mi be atsakymo (išimtis — laiškai, 
prie kurių pridėtas pašto ženklas 
atsakymui). Padaryti „gerą darbelį“ 
ir nueiti pirkti tas knygas kitur ir 
prašusiems jas išsiųsti nėra galima.

„Sk. Aido“ adm.

Leidžia
Lietuvos Skautų Sąjunga.

Ats. Redaktorius
Ant. Saulaitis.
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Atsk. nr. kaina 30 cnt.

SKAUTŲ AIDAS“

Vienintelė proga, kada

įdomus, didelis, gausiai iliustruoj. „Sk. A.“ 1931 m. eis reguliariai kas dvi savaitės. 
„Skautų Aidas“ yra pigiausias dvisavaitinis laikraštis jis kaštuoja metams tik 6 litai, 
pusmečiui — 3 lit. 50 et. Atskiro numerio kaina 30 centų.
Nemėtykite pinigų niekams, kada už visai mažus pinigus galite įsigyti gėriausį 
Lietuvoje jaunuomenės laikraštį „Skautų Aidas“.
„Skautų Aidas“ tinka skaityti visiems. Jaunas ir senas, didelis ir mažas — visi ras „Skautų Aide“ kas 
jiems įdomiausia. Tūkstančiai mokytojų ir moksleivių skaito „Sk. Aidą“, nes jis jiems yra kuo naudingiausias 
laikraštis. „Sk. Aidas“ lanko pradžios mokyklas — čia jis yra geras mokytojų pagelbininkas ir malonus mo
kinių draugas. Geri tėvai nori, kad jų namus lankytų „Sk. A.“, todėl jie užsiprenumeruoja jį visiems metams.
„Skautų Aidas“ už vis labiausiai rūpinas savo prenumeratoriais ir skaitytojais.

Kas iki 1931 m. kovo mėn. 20 dien. užsiprenumeruos metams
,,Skautų Aidą“ — galės loterijos būdu išlošti:

1. „Sk. A.“ redakcijos lėšomis, kad ir iš tolimos provincijos, atvykti į Kauną, 
apžiūrėti visas Kauno įžymenybes ir

paskraidyti moderniškiausių orlaiviu.
2. Už 100 litų Įvairių, pagal prenumeratoriaus norą, knygų arba gauti šią Sumą , 

grynais pinigais.
3. Didelę gražią rašalinę.

Be to visi 1931 m. metiniai ir pusmetiniai prenumeratoriai nemokamai gaus priedą 
Lietuvos žemėlapį, specialiai „Skautų Aido“ išleistą.
Visą laiką „Skautų Aidas“ yra pats Įdomiausias laikraštis.
Sako visi, kad „Skautų Aidui“ prenumeratorius rinkti apsimoka.

Prenumeratos rinkimo konkursais
Didžiausios dovanos.
A. Pirmieji „Sk. A.“ prenumerat. rinkėjai, išsiuntę „Sk. A.“ š. m. gruod. m.10 d. 
didžiausią pinigų sumą, laimi: berniukas— geras, pirmos rūšies pačiūžas ir mergaitė
— tokias pat pačiūžas arba, jei norės, puikią rankų darbeliams reikmenų kolekciją.
B. Surinkę ne mažiau, kaip 20 prenumeratų ir išsiuntę „Sk. A.“ administracijai 
pinigus iki 1931 m. sausio m. 15 d., dalyvauja loterijoje šias dovanas laimėti: ’.

1. Puikus ir tvirtas geros odos portfelis.
2. Žavėtinas Vilniaus vaizdų albumas, įrištas į gražius viršelius.
3. Naujintelės 5 kuprinės.

C. Konkurse surinkę daugiausia „Sk. A.“ prenumeratų ir iki 1931 m. vasario 
mėn. 20 d. atsiuntę pinigus gauna:

I- as: moderniškiausį pirmos rūšies patefoną suįplokšteiėmis.
II- as: geriausią fotografijos aparatą su visais priedais.

D. Konkurse gali dalyvauti ir kolektyvai (kelių asmenų būrelis, draugovė, atsk. 
skiltis ir p.) Tas kolektyvas, kuris surinks daugiausia prenumeratų, bet nema
žiau kaip 100 pr. ir iki 1931 m. kovo m. 20 dien atsiųs pinigus,

gaus brangią ir didelę sportišką palapinę.
E. Visų kitų „Sk. A.“ prenumeratos rinkėjų, kurie surinks ■nemažiau, kaip po 
5 pren. ir iki 1931 m. kovo m. 20 d. prisius pinigus, fotografijos (jei jie jas įteiks) 
bus įdėtos Į specialinj „Sk. A.“ skyrių, skiriamą „Sk. Aido“ platintojams pagerbti. 
PASTABOS. I. Čia visur kalbama apie metines prenumeratas. Dvi. pusmetinės prenu meratos?; prilygsta 
vienai metinei prenumeratai. 11. Prenumeratos, už kurias kuriame viename skyriuje (pav. A) gauta premija
— nebeįskaitomos į sekančius skyrius. III. Platintojų ir prenumeratorių pavardes Jir adresus „Sk.‘ A.“ 
administracijai rašyti aiškiai ir tiksliai.

Skaitykite ir platinkite ,9Skautif Aidą“! Vienintelė proga, kada 
jūs galite mažai dirbdami labai daug uždirbti. Todėl dirbti apsimoka.

„Skautų Aido“ red. ir adm. Kaunas, Laisvės alėja 20 nr.

„VILNIAUS“ sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 2. Karo cenzūros leis-’.
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