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Iliustruotas Lietuvos skautų ir skaučių laikraštis

AUKŠTI SVEČIAI IŠ ANGLIJOS 
ATVYKS.

Jau tikrai žinoma, kad šią vasarą, 
rugpiūčio m. 17 d. 9 vai,, į Lietuvą, Klai
pėdą, atvyks laivu didelė (apie 650 žm.) 
skaučių ir skautų vadų ekskursija iš 
Anglijos.

Svečiai nori susipažinti su Lietuva, 
pamatyti jos skautus-es, užmegsti arti
mesnius ryšius su mūsų vadais.

Mūsų vadovybė dabar atsidėjusi ruo
šia Olave ir Rob. Baden-Powelių ir jų pa
lydovų priėmimo planą.

Aukštų svečių sutikti turės susirinkti 
didelė dalis mūsų skautų, skaučių ir vil- 
kiukų-paukštyčių. Į tą didelį sąskridį 
atvykti ir skaučių ir skautų šefus pama
tyti galės tik tie, kurie turės tvarkingas 
uniformas ir bus jau skautiškos nuotai
kos (tas ypač svarbu!). Vadai vietose 
rūpinsis, kad kuo didesnis skautų-čių 
skaičius galėtų pamatyti B. P.

Greitu laiku speciali komisija, susita
rusi su kitomis įstaigomis, nustatys kur 
mūsų didysis sąskridis'turės įvykti. Jis 
bus Palangoje ar Žemaitijos miškuose.

Visi jau laukiam tos dienos, kada 
skambiu lietuvišku žodžiu galėsime pri
imti didžiuosius skautybės vadus ir juos 
išlydėti gražia mūsų daina.

Visi ruoškimės tai didžiai iškilmei.

LIETUVIAI SKAUTAI AMERIKOJE.
(Mūsų spec, korespondento).

Baltimores m. (lietuv, skautų) 145 drau
govė savo iškilmingoje sueigoje š. m, vas. 
m. 15 d. atitinkamai paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį. Gerb. Kazys 
Laukaitis buvo pakviestas tai dienai lai
kyti paskaitą. P. prelegentas labai gra
žiai ir įspūdingai nušvietė Lietuvos pra
eitį, Visi mūsų skautai šios turiningos 
paskaitos mintis sutiko su didžiausiu 
entuziazmu. Dabar jau jie bus geriau 
pažinę savo tėvų gimtojo krašto ir savo 
tautos praeitį, kuri jiems nebuvo leng
va, bet kuri yra garbingais jų žygiais 
atžymėta. Mūsų skautai turi dabar dar 
didesnį atjautimą lietuvių tautai.

145 draugovė buvo pakviesta daly
vauti Baltimores lietuvių draugijų tary
bos surengtame Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjime š. m. vasar. m. 19 d. vie
tinėj lietuvių svetainėje. Skautai čia 
iškilmingai lydėjo ir pagerbė J. Amerikos 
Valst., Lietuvos ir Ukrainos vėliavas. 
Kartu paminėjime dalyvavo ir ukrainie
čiai. Tas vėliavų pagerbimas didžiausiai 
lietuvių miniai, kuri čia buvo susirinku
si, padarė nepaprasto įspūdžio. Nereto 
veidu riedėjo susijaudinimo ir džiaugsmo 
ašaros. Daugeliui savo gyvenime buvo 
pirma proga matyti lietuvių skautus, savo 
tautos vėliavai atiduodant pagarbą. Iškil
mingo pagerbimo vėliavų lydėtojais, va
dovaujant draugininkui V. Kačinskui, 
buvo skautai Antanas Urlakis, Juozas 
Černauskas ir Antanas Veliulis. Du 
ukrainiečiukai lydėjo Ukrainos vėliavą.

145 lietuvių draugovės Baltimorėje 
tarybos pirmininku yra dr. A. Želvis, o 
draugininku — V. Kačinskas.

Mūsų tautos pirmosios draugovės 
skautai labai įdomaujasi Lietuvos skautų 
veikimu. Ir jie jau palaiko širdingus ry
šius, pirmiausia su „Skautų Aidu".

AR VYKSI Į VENGRIJĄ?

Daugelis skautų suka galvą kaip šie
met nuvažiavus į didžiausią pasaulinę 
skautų stovyklą; juk nuvykti nemaža 
norinčių yra. Lietuvą turės atstovauti 
viena skautų draugovė. Skautams, kurie 
toj draugovėj vyks į tarpt, stovyklą, yra 
tokios sąlygos:

a) amžius 13 — 19 met.; vyresnius 
dr-vės vadovybė priimtų išimties keliu.

tėvų sutikimas (raštu) dalyvauti 
stovykloje.
gydytojo leidimas (raštu) stovyk- 
ir keliauti.
mokestis kiekvienam dalyviui po

b) 
šioje

c) 
lauti

d) 
480 litų.

e) kandidatas turi būti neblogas dai
nininkas, pageidaujama prityręs stovyk
lautojas, nesusnūdęs — vienu žodžiu, tin
kąs reprezentuoti.

Apie liepos m. 18 d. prasidės šios 
draugovės paruošiamoji stovykla. Iš Lie
tuvos dr-vė išvyks liep. 29—30 d. Nu
važiuodama į Jamboree sustos vieną die- . 
ną Berlyne, o grįždama — tiek pat Pra
goję. Į Lietuvą grįš apie rugp m. 17 d.

Šios draugovės vadovybė nutarė su
rinkti iki š. m. baland. m. 17 d. žinias,? 
kurie mūsų skautai norėtų draugovėj da
lyvauti. (Iki to laiko nebūtinai reikia pri
dėti b, c ir d reikalaujamus dalykus). 6 

Kandidatai turės iki š m. geg. m. 15 
d. dr-vės kason įmokėti pusę mokesčio;į 
kitą pusę įmokės pradedant dr-vės sto
vyklą Lietuvoje.

Gal būt, keletas skautų galės už vi-'* 
są dalyvavimą draugovėje (stovykla Lie
tuvoje, kelionė į Jamboree ir atgal, pra-j 
gyvenimas kelionėje ir Jamb.) sumokėti 
mažiau kaip 480 litų; tokie kandidatai 
turi artimiausiu laiku paduoti dr-vės va-’ 
dovybei pranešimą apie savo norą ir pa
tiekti šiek tiek žinių (amžius, užsiėmimas. į 
skautiškas prityrimas, stovyklavimas ir 
p.) apie save. Taip pat pažymėti kokią 
aukščiausią sumą galėtų mokėti.

Visais reikalais dėl Jamboree mūsų 
skautai gali susirašinėti netarpiškai su 
dr-vės vadovybe, adr.: Kaunas, Nepri
klausomybės a. 4. Telef. 40-71.

ŠIAULIŲ R. TUNTO 9 METŲ SU
KAKTIS.

Kovo m. 15 d. Šiaulių tuntas mini sa
vo 9 metų sukaktį.

1921.XI.26 įsteigti pirmieji Šiauliuose? 
skautai XIII Vytauto dr-vės vardu.

1922 m. išleistas laikraštėlis ,,Skau-^ 
tas", o 1923 m. kovo mėn. pasirodo 
„Skautų Aidas“.

1924 m. įsteigtas tuntas. Pirmuoju? 
tuntininkū iki 1925 m. rudens buvo vyr. 
sktn. Kalmantas. Išvykus K. rudenį įj 
Kauną, tuntininkū ’ pakviestas/ mokykht 
inspekt. K. Ubeika,

1929.V.9 Mirgos ir Lapinų dr-vės lai-3 
mėjo anglų gen. Burto konkursinius sky
dus. ~

Nuo 1924 m. iki 1932 m. tuntas kas
met suruošia dideles rajonines stovyklas.

Šiaulių tuntas, pradedant pirmaisiais I 
žingsniais, davė ne vieną gerą darbininką 
Lietuvos skautybei.

Ir ankstesniųjų vadų skleistos idėjom 
šiandien gyvos. Jų praminti takai — 
neužžėlė; jų darbai tarpo jaunųjų sesu
čių brolių širdyse.

Šiandie tunte skaitoma per 500 skau
tų-čių ir 300 vilkiukų bei paukštyčių.

Pirmiau Šiaulių rajono tuntas buvo 
vienas didžiausių Lietuvoje. Ir iš jo įsteigti 
Telšių, Biržų, Tauragės, Mažeikių, Rasei
nių tuntai bei vietininkijos.

Baigiant norisi pastebėti, kad Š. t. 
yra gana svarbus visam skautybės turi
niui. Tunto darbe buvo ir sunkių mo
mentų, bet viskas įveikiama. Ypač nuo
pelnų tenka priminti daug pasidarbavu
siems tunto globėjams ir vadams, k. t., 
p. Stanislavai Venclauskienei, sktn. K. 
Ubeikai, p. dir. A. Klupšui, p. Antanai
čiui ir kt.

Psktn. K. Majauskas.

UŽDAVINIAI.
Nr. 4. H. Fal

Baltieji: Kd7, Bc3, Bf8, Rd2, Žd4, f3.
Juodieji: Ke5, Rf6, d5, g6.

Matas 2 ėjimais.

Nr. 5. H. B r i x i.

Baltieji: Kf5, Va7. Ra2, Rb2, Žf7. 
Juodieji: Kh7, Bf8, h5, h6.

.Matas 2 ėjimais.
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PAGRINDINĖS MINTYS 
RESPUBLIKOS PREZIDENTO KALBOS, 

pasakytos skautų vadovybei kovo 4 d.

t

Penkiolika metų yra didelis laiko tarpas, skautų organizacijos išgyventas. 
Atsistatė laisva Lietuvos valstybė, kūrėsi ir šioji mūsų moksleivių jaunimo 
plačiai besišakojanti draugija. Skautų vadovybė galėtų daug pasakyti, kiek jai yra 
tekę laimėjimais pasidžiaugti ir kiek visokių kliūčių įveikti kelyje pasirinktan auklė
jimo idealam Bet mintis, kad moksleiviai bus kada mūsų atgimstančiai tautai vado
vai, stiprino jų vadovybę maloniame, nors ir sunkiai kartais įveikiamame darbe. 
Ne veltui dirbta. Vieninga skautų brolija šiandien įsitikinusi žengia įtrintu keliu, vaduo

jamos šūkiu Dievui ir Tėvynei, kad ir nesisavindama jų sau vieniems.
šiandien visa juda pasaulyje, graso netvarkos pavojus iškilti. Visokia krizė, 

taigi ir sielos krizė visur ir visaip pasireiškia. Reikia budėti auklėtojams ir auklė
tiniams. Jei sielos ugnis jaunimo židinyje nebus stropiau saugojama, nebus tvarkin
gai kūrenama, tai ji nekils į viršų, o vėjo pagauta drieksis pažemiu. Gerai išsau
gota jaunimo ugnis šildys mūsų tautos sielą. Tatai gerai supranta auklėtojai.

Bet daug kas peršasi auklėti jaunimą ir visokių priemonių siūlo tam auklė
jimui. Bet auklėjime negali būti prieštaravimų. Kas gero yra žmogaus gamtoje, tai 
reikia naudoti, ant to reikia auklėjimo pagrindai dėti. Auklėjimas, vadinasi, turi būti 
tautiškas, laikantis gerų tautos savybių.

Bet skautininkų idėja, skautininkų organiza-cija yra tarptautiška. Kaip tai sude
rinti su tautiškumu? Ta pati saulė visai žmonijai šviečia, tai kodėl negalėtų šviesi 
mintis rodyti tų pačių priemonių ir jaunimui auklėti. Tautos mokosi vienos iš kitų 
ir tas mokymasis jas geran artina, padeda joms savo gerąsias savybes sutvirtinti. 
Taigi kas gero yra tautoje nenunyksta, o pasireiškia aikštėn ir jos, kaipo skirtingo žmo
nijos nario, padaro veidą įdomesnį, padaro tautą stipresnę. Klaid'nga manyti, kad 
tautai, norinčiai sveikai išlikti, reikią apsitverti kinų siena. Priešingai, bendraudama 
su kitomis tautomis, imdama iš jų kas gera, ji grūdinasi ir darosi atsparesnė, auk
lėdama save iš savo pažymių. Auklėjimo idėja ta pati, o jos forma, arba pavidalas, 
sava, ypatinga. Juk tą patį Dievą tautos visaip jaučia, visaip tiki, tą pačią tėvynės 
idėją skirtingai įsiima. Tas pats tikslas, tas pats gėris siekiamas, tik savomis prie
monėmis. Vadinasi, ne prieštaringa, o vieninga brolija, šu savomis, tautiškomis vėlia
vomis, su savotiškomis praeitim ir ateitim. Greta kas sau į vieną galą, į gėrio ir- 
grožio idealą.

• Kaip menininkas gėrisi savo kūriniu, taip ir auklėtojas turėtų džiaugtis dorai 
suformavęs savo auklėtinio sielą. Auklėjimas turi daug panašumo su menu, 
bet nemaža ir skirtumo. Menininko medžiaga (sakysime, drobė, dažai, marmoras) 
negyva, o auklėtojo gyva — žmogaus siela. Iš Čia eina ir jų priemonių skirtumas: 
menininkas kuria vienumoje, o auklėtojas visumoje, žmonių rinkyje. Kūrybos darbo 
sunkumai šen ir ten įveikiami, turint akivaizdoje grožį ir gėrį. Taip ir skautų vado
vybė įveiks nepalankios aplinkumos kliūtis, įsižiūrėjusi į mūsų tautos grožio ir gėrio 
idealą, tęsdama toliau tą darbą, kurs turi jau penkiolikos metų istoriją.

LTSR va Irt J 
respubk'kln*
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Musų Patronas
Katalikų bažnyčia kasmet švenčia 

šv. Kazimiero šventę kovo 4 dien.
Bet ši šventė ypač brangi mums lie

tuviams, nes šventasis vra mūsų tautos 
sūnūs ir kartu mūsų brolis, tad mes 
skautai savo Garbingojo Brolio šventę 
turime švęsti su ypatingu entuziazmu.

Nors negalime prie Jo kapo pakelti 
maldas Aukščiausiajam ir negalime pa
garbinti Jo numylėtosios Dievo Mo
tinos...

Ko mus moko šv. Kazimieras iš 
savo gyvenimo? Oi, broliai, daug ko 
mokol

Kazimiero siela .atskrido į pasaulio 
šviesą 1456 m. spalių 5 d. Nuo jaunų 
dienų, ypač savo išmintingos motinos, 
buvo gražiai auklėjamas. Vėliau jį auk
lėti buvo paskirtas garsusis kan. Jonas 
Dlugosz, kurs Kazimierą išmokė netik 
pasauliško mokslo, bet kartu ir tikėjimo 
tiesų, ir įkvėpė į jautrią Kazimiero širdį 
karštą Dievo meilę.

Jo stiprumas ir švelnumas kilo iš 
neišsemiamo šaltinio—M ai d o s.

Kazimieras begalo mylėjo vargšus, 
juos šelpdavo, lankydavo ligonius ir guos
davo našlaičius ir nuliūdusius. Ne be rei
kalo Kazimierą vadindavo „Vargšų Tė
vas, našlaičių geradėjas ir nelaimingųjų 
užtarėjas“...

Sv. Kazimieras.
Savo gerais darbais užsipelnė Dan

gaus Karalystę. Sį pasaulį apleido 1484 
m. kovo 4 d.

Jo kūnas buvo palaidotas po Šv. Pa
nelės altorium, nes Kazimieras ten ras
davo sau paguodos, ten norėjo palikti ir 
savo kūną. Po mirties prie Jo grabo įvy
ko daugybė stebūklų ir daugelis apturėjo 
visokių malonių.

Šv. Kazimiero gyvenimas trumpas, 
bet pilnas nuopelnų. Užtat Šv. Kazimiero 
dieną Šv. Mišių pradžioje skaito šiuos 
žodžius'.

Os justi meditabitur sapientiam, 
et lingua eius loquetur indicium: 
lex Dei eius in corde ipsius.
„ Teisiojo burna skelbia išmintį ir Jo 

liežuvis kalba kas teisu. Jo Dievo Įsta
tymas jo širdyje“.

Šv. Kazimieras visas savo pat eigas 
pildė sąžiningai ir punktualiai, bet nie
kad nepamiršo savo pareigų Aukščiau
siajam.

Juk atsitinka, kad kartais pair.it šta
me savo šventadieniškas pareigas ir 
apsileidžiam.

Atnaujinkime mūsų pasižadėjimą, 
tvirtai pildykime ir pasirodykime, jog 
esame tikri skautai, kurie moka savo pa
reigas eiti sąžiningai ir punktualiai.

„ Sv. Kazimierui.
Skauty Leliją aukštai iškėlę, 
Švenčiame Tavo atmintį šventą; 
O prieš Aukščiausią vėliavos linksta, 
Maldos su meile aukštyn nuskrenda.

Mūsų broliją ir gimtus klonius 
Saugok, globoki, veski takais, 
Kur vien pavasariai juokias, kvatoja, 
Kur siela džiaugias siekiais šventais. 

O mes Tave seksim, ir tavo darbai 
Lai bus kelrodys mums kovoj, 
Tėvynės ir artimo meilę karštai 
Uždeki Tu mūšy sieloj!

Tad laiminki mūšy žygius visada 
Besiekiant šventuosius tikslus, 
Kad mūšy tėvynė, šventa Lietuva, 
Matyty laimingus laikus!

Kazys Bradūnas.

Mūsų įstatai to moko, bet moko savo 
pavyzdžiu daryti gerus darbus, mylėti 
artimą, padėti ir šelpti silpnesniuosius 
ir čia mums pavyzdžiuyra šv. Kazimieras.

Aš patariu broliams ištesėti tą leng
vai išpildomą mūsų pasižadėjimą Sv. 
Kazimiero garbei.

Šv. Kazimieras te nurodo mums ke
lią į dangų ir į mūsų Lietuvos širdį 
Vilnių.

Budėk\
KI. VI. E re min as.

Svarbus tuntininkų pasitarimas.
Kovo m. 4—5 d. d. Kaune, kar. 

ramovėje, įvyko sk. r. dr-jos c. 
vald. ir vyr, sk. štabo narių ir tun
tininkų pasitarimas. Posėdžiams 
pirmininkavo skautų šefo pava
duotojas — sk, remti dr-jos pir
mininkas dr. J. A 1 e k n a ir vy
riausias skautininkas pulk. Š a- 
r a u s k a s.

Prieš pradedant pasitarimą, jo 
dalyviai dalyvavo pamaldose. Pa
sitarimą atidarydami, dr. Alekna ir 
pulk. Barauskas pasakė gražias 
įžangines kalbas. Po jų kiekvie
nas tuntininkas padarė plačius ir 
išsamius pranešimus apie tuntų 
veikimą.

Pranešimai buvo labai įdomūs, 
Kiekvienas tuntininkas pranešė 
ne tik kiek ko jo tunte nuveikta, 
bet vis giliau analizavo savo t. 
darbą, veikimo būdus ir t. t.

Pirmajam posėdžiui pasibaigus, 
po pranešimų, 17 vai. visus pasita
rimo dalyvius priėmė skautų Šefas 
— Respublikos Prezidentas Anta
nas Smetona. Kaip ir visuomet, 
mūsų Vyriausias Vadas pasitarimo 
dalyvius priėmė skautiška šypsena 
pasipuošęs ir brangia, skautybės 
veikimui labai prietelinga nuotai
ka.

Ekscelencija mūsų vadus pa
kvietė arbatėlės ir Pats teikėsi su 
kiekvienu dalyviu pasikeisti nors 

keliais skautiško rupesnio žode
liais.

Prieš išsiskirstant Šefas pasakė 
reikšmingą kalbą, kurioj palietė 
skautų judėjimo reikšmę jaunimo 
auklėjime. (Žiūr. „Sk. Aido" 1 
puslap.). Į Respublikos Prezidento 
kalbą visų dalyvių vardu gražiai 
atsakė Šiaulių tuntininkas sktn. 
K. U b e i k a.

Sugrįžus iš prezidentūros, vėl 
buvo tęsiami pasitarimai, per ku
riuos apsvarstyti ruošiamo skautų 
sąjungos naujo statuto pagrindiniai 
dėsniai. Daugiau buvo paliestas 
administracinis skautų sąjungos 
tvarkymasis. Čia tuntininkai labai 
gyvai pasisakė dėl naujo statuto 
ir visų pastabos bei pageidavimai, 
aptarus, buvo aiškiai suderinti. 
Šis posėdis baigėsi apie 12 vai. 
nakt.

Per antros pasitarimų dienos po
sėdžius vyr. sk. štabo ūkio dalies 
ved. J. Mašiotas referavo są
jungos ekonominius reikalus, sktn. 
A. S a u 1 a i t i s kalbėjo apie skau
tišką spaudą ir naujai projektuo
jamus skautams liudijimus—kny
gutes. Vadų parengimo klausimą 
referavo vyr. sktn. maj. V. Šen- 
Bergas, Vyr, sk. štabo instruk
torius sktn. K. Palčiauskas 
kalbėjo apie skautų vietovėse lan
kymą ir instruktavimą, o užsienių 

dalies vedėjas vyr. sktn. maj. V a- 
lūšis plačiai pranešė apie pa
saulio skautų šefo R. Baden-Po- 
wellio atvykimą į Lietuvą.

Per einamuosius reikalus smul
kiai aptarta skautų stovyklų klau
simas, žydų skautų organizacijų, 
kurios dėl tam tikrų priežasčių 
dar galutinai neinkorporuotos į 
Lietuvos skautų sąjungą, klausi
mą. Be to, dar svarstyta specia
lybių, skautų vyčių, vilkiukų- 
paukštyčių, radio pusvalandžio, 
šių metų tarptautinės jamboree ir 
daugelis kitų reikalų.

Pasitarime daug naudingų min
čių vadovavimo ir auklėjimo klau
simais iškėlė dr. Alekna, S. Čiur
lionienė, pulk. Sajauskas ir kt.

Visų dalyvių nuotaika buvo la
bai veikli ir aktinga. Į kiekvieną 
aptariamą klausimą buvo taip rim
tai ir įsigilinusiai žiūrima.

Baigiantis pasitarimui dalyvių 
vardu sktn. K. U b e i k a pabrėžė, 
kartu visi tuntininkai būsią išėję 
lyg ir kokius jiems taip svarbius 
kursus.

Pasitarimas . parodo, kad mūsų 
organizacija jau yra rimtai persi
ėmusį skautybės darbu.
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1883 metų kovo mėnesį pradėjo 
eiti iš Prūsų mėnesinis laikraštėlis, 
vardu „Aušra“. Laikraštėlis buvo pa
našus į nedidelę knygelę iš 24 pus
lapių, bet turėjo padaryti tokį įspū
dį lietuvių tautai, kaip laukiama auš
ra kasdieniniame mūs gyvenime.

Po 1863 metų sukilimo lenkų ir 
lietuvių krašte Rusų valdžia buvo 
sumanius negirdėtu būdu visai nu- 
slopint lietuvius, verst juos rusais — 
ėmė draust visokius spaudinius lie
tuvių kalba.

Toks žygis ne vienaip atsiliepė lie
tuviuose: kaimiečiai paliko koki buvę, 
ėmė gabentis iš prūsų maldų kny
gas, o kai kurie ir kalendorius; dau
giau ar mažiau ragavusieji mokyklos 
mokslo ir miestiečiai daugumas pra
dėjo smarkiau virst lenkais, kai ku
rie rusais. Užtai atsirado ir tokių, 
kuriems rimtai parūpo lietuvių liki
mas. „Ne tam duota jums mokslo“ — 
prabilo jų sąžinė, — „kad užmiršę, 
kas jums padėjo tą mokslą eit, sto- 
tumėt į lenkų ir rusų eiles, pabėg- 
tumėt nuo savųjų ar gal dar padė- 
tumėt juos slopint“.

Taigi tie, kurių sąžinė buvo pa
kankamai jautri, ir ėmė visokiais bū
dais mėgint atgaut teisę spausdintis 
lietuviškas knygas, leist laikraščius.

Kai tai nepavyko, tai sumanė ten 
pat, kur kaimiečiams maldaknyges 
gamindavo, pradėt leist ir laikraštį, kurs 
imtųsi saugot lietuvius nuo galutino 
išnykimo.

Ir štai 1883 metų kovo mėnesį 
su daktaro Basanavičiaus parašu pa
sklinda iš Prūsų pirmas „Aušros“ 
numeris.

Vedamajam straipsnyje daktaras 
Basanavičius atkreipia skaitytojų akis 
į tai, jog mūs kaimynai varo prie 
to, „kad mes ne šiandie, tai po me
tų, kitų virstumėm vokiečiais, len
kais ir rusais“. „Juk ir mes“, sako 
jis toliau, „esam toki pat žmonės, 
kaip ir mūsų kaimynai, ir norim vi
somis teisėmis, priderančiomis visai 
žmonijai, lygiai su mūsų kaimynais 

naudotis. Tarp tokių teisių pirmutinė 
būtų ta, kad Lietuvoje lietuviai mokslą 
ir apšvietimą lietuviškose mokyklose 
gautų. Laimingesnio Lietuvai laiko 
ateinant belūkuriuodami, turim mes 
palys rūpintis savo dabarnykščiais 
reikalais: ko mokyklos nedaro, tą 
mes patys turim atlikt. Kūniško maisto 
nestokuodami, pirmučiausia turim rū
pintis dvasiška šviesa“.

Savo straipsni Basanavičius baigia 
taip: „Kaip Aušrai auštant nyksta 
ant žemės nakties tamsybė, o kad 
taip jau prašvistų ir Lietuvos dvasia“!

Pranas Mašiotas,

nuolatinis „Sk. Aido“ bendradarbis ir šio 
strp. autorius, studentavimo laikais, (žiūr.

4 pslp.)

„A u š r o s“ sumanytojai savo tikslą 
pasiekė. Daugelį jie privertė grįžt iš 
netikro kelio ir eit savo pareigų ke
liu. Paklausykim, ką pasakojasi apie 
save mūs tautos didžiūnas V. Kudirka.

„Pabaigiau gimnaziją su ta minti
mi ir jausmu“,—sako jis,—„kad lie
tuviu būt lyg nepritinka... Stojąu į 
universitetą, vieną iŠ tų, kur lietuvių 
buvo mažai ir tie beveik nepasiži
nojo su vienas kitu. Žinoma, nuovo

ka Lietuvos, lietuvystės vis labiau ir 
labiau dilo iš mano proto.

Parvažiavau iš universiteto vasarai į 
Lietuvą. Vienas kunigas papasakojo 
man, kad išeisiąs lietuviškas laikraš
tis ir parodė Basanavičiaus laišką 
apie tą laikraštį.

Paskaičiau laišką ir lyg smilgtelėjo 
man širdyje... Nuo tos valandos gana 
dažnai pradėjo skraidyt po mano 
galvą mintys apie Lietuvą, lietuvius, 
lietuvystę, bet širdis į tas mintis ne
atsiliepdavo.

Po to, bene po pusmečio, gavau 
į rankas „Aušros“ pirmąjį numerį. 
Ėmiau skubiai vartyti ir... neprisime
nu jau visko, kas su manim darėsi... 
Pamenu, kad atsistojau, nuleidau 
galvą, nedrįsdamas pakelt akių j 
savo kambarėlio sienas — rodės gir
dėjau Lietuvos balsą, sykiu kalti
nantį ir sykiu atleidžiantį:

„O, tu paklydėli, kur iki šiol bu
vai?“

Paskui pasidarė man taip graudu, 
kad, apsikniaubęs ant stalo, apsiver
kiau, Gaila man buvo tų valandų, 
kurios nesugrąžinamai buvo išbrauk
tos iš mano gyvenimo, kaip lietuvio, 
ir gėda buvo, kad taip ilgai buvau 
apgailėtinu pagedėliu... Paskui pri
pildė mano krūtinę rami, smagi Ši
lima ir, rodės, naujos jėgos pradėjo 
rastis... Rodės, išsyk užaugau ir tas 
pasaulis jau mąn per ankštas. Pasi
jutau esąs didis, galingas: pasijutau 
lietuvis esąs“...

Dėl to, kad atsirado tokių, kurie 
suprato, jog lietuviams pridera to
kios pat teisės, kaip ir kitoms tau
toms, šiandie esam toki pat nepri
klausomi, kaip ir mūs buvę valdovai-

Tik nereikia užsimiršt, kad turim 
būt įsigytos nepriklausomybės verti, 
taigi stengtis būt visais atžvilgiais ne 
žemesni už mūs kaimynus.

P r. Mašiotas.

I
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Gerasis mažųjų bičiulis.
PRANAS MAŠIOTAS.

Šiemet sukanka penkiasdešimt metų, kai tam
sioje Lietuvos padangėje pasirodė pirmieji Aušros 
spinduliai. Aušrą mes laikome savo tautinio atgijimo 
pradžia. Ji pradėjo mūsų tautos gyvenime naują lai
kotarpį, išugdė didelių idealistų ir pasiryžėlių, kurie 
praskynė Lietuvai kelius į laisvę. Todėl mes tuos 
didžiuosius savo idealistus turime gerbti, iš jų sem
tis išminties ir stiprybės.

Vienu tokiu aušrininkų idealistu yra visų mūsų 
didžiai gerbiamas ir mylimas Pranas Mašiotas. 
Jis ne tik aušrininkas, visuomenininkas, kultūrinin
kas, bet ir vienas pirmųjų bei didžiųjų vaikų lietu
viškos literatūros kūrėjas. Šioje srityje Pr. M. yra 
tiek daug padaręs, jog drąsiai mes jį galime vadinti 
vaikų literatūros tėvu. Mūsų mažieji amžinai liks jam 
dėkingi.

Minėdami Aušros penkiasdešimt metų sukaktu
ves, mes būtinai turime minėti ir aušrininką Pr. 
Mašiotą; juoba mes jį turime minėti, neš šiemet jam 
sukanka septynios dešimtys metų amžiaus. Šį jubiliejų 
ypač gražiai turės minėti visa Lietuvos mokykla. 0 
šio minėjimo kukli pradžia tegul bus šis straipsnelis 
apie darbštų jubilijato gyvenimą ir jo didžius darbus 
mūsų tautai ir valstybei.

Pr. M. gimė 1863 m. gr. m. 19 d. Zanavykuose, 
Naumiesčio parapijoje Pustelninkų kaime. Skaityti 
ir rašyti pramoko iš tėvų. Kiek pasimokęs Naumies
čio pradžios mokykloje, jis įstojo į Marijampolės gim
nazijos rengiamąją klasę. Gimnazijoje Pr. M. mo
kėsi gerai ir visais atžvilgiais buvo pavyzdingas mo
kinys. 1883 m. jis pabaigė sidabro medaliu gimnaziją 
ir tais pačiais metais įstojo į Maskvos universiteto 
matematikos fakultetą, kurį 1887 m. pabaigė. Per 
visus ketverius metus Pr. M. buvo veiklus lietuvių 
studentų ir farmaceutų draugijos narys, o 1886 — 
87 m. buvo tos draugijos valdybos narys. Jis, pasak 
prof. P. Leono, rašydavo ir draugijos susirinkimuose 
skaitydavo daug referatų, kuriuos paskui spausdin
davo užsieniškiuose lietuvių laikraščiuose (Aušroje, 
Šviesoje, Varpe ir k.). Lietuvių periodinėj spaudoj Pr. 
M, pradėjo rašyti gana anksti. Pirmasis jo straipsnis 
buvo išspausdintas 1884 m. Aušroje. Nuo to laiko jis 
buvo daugelio mūsų laikraščių nuolatinis bendra
darbis.

Pabaigęs universitetą Pr. M. norėjo gauti moky
tojo vietą Marijampolės gimnazijoje. Tačiau jam, 
kaipo lietuviui katalikui, mokytojo vietos nedavė ne 
tik Marijampolės gimnazijoje, bet ir aplamai Lietu
voje. Negaudamas vietos Lietuvoje, jis pateko į 
Lomžą ir čia pusantrų metų dirbo menkai atlyginamu 
valdininku valstybės rūmų valdytojo Srinikovo raš
tinėje.

1889 m. Pr, M., Jablonskio paragintas, persikėlė 
į Rygą, kur iš pradžių pustrečių metų dirbo Rygos 
mokslo apygardos raštinėje, o vėliau dvidešimt ket
verius metus dirbo mokytojo darbą miesto realinėje 
mokykloje; be to, pastaruosius dvejus metus dar bu
vo vienos moterų gimnazijos direktorium.

Rygoje buvo lietuvių kelios dešimtys tūkstan
čių. Rygos lietuvių tautiškumas daugiausia reiškėsi 
draugijose. Pr. M. tose draugijose daug dirbo. Jis visą 
įaiką buvo ,,Lietuvių pašalpos draugijos“ narys, o 
vėliau už didelius tai draugijai nuopelnus buvo iš
rinktas jos garbės nariu. 1904 m. įsikūrė muzikos ir 
dainavimo „Kanklių“ draugija. Jos steigėjais ir pir

maisiais valdybos nariais buvo K. Vizbaras (pirmi
ninkas), Pr. Mašiotas (vicepirmininkas), M. Šikšnys, 
A. Maciejauskas ir kiti. Prie ,.Kanklių“ draugijos 
įsikūrė J. Linarto vadovaujama artistų kuopa ir A. 
Kačanausko diriguojamas lietuvių choras. 1906 m, 
Rygoje įsikūrė „Lietuvių apšvietimo draugija Žvaigž
dė“. Jos steigėjais ir pirmaisiais valdybos nariais 
buvo Pr. Mašiotas (pirmininkas), K. Vizbaras, Janu- 
levičius, A. Buivydas, M. Šikšnys, K. Venclauskis, 
kun. Paštukas,- kun. Rudis ir p. Venclauskienė. Toji 
draugija, Pr. Mašioto vadovaujama, veikė kuo sėk
mingiausiai, nes trumpu laiku sugebėjo įkurti ir iš
laikyti lietuvių pradžios mokyklas. Už savo neilstan
tį ir visuomenei naudingą darbavimąsi Pr, M. buvo iš
rinktas tos draugijos garbės nariu.

„Sunku išskaityti visus tuos kultūringus žygius ir darbus, 
— sako Senas Rygietis, — kuriuos yra atlikusi Rygos lietuvių 
kolonija laikotarpy nuo 1904 metų iki karo, dalyvaujant visur 
Pr. Mašiotui su kuopele inteligentų, atsidavusių kelti ir tobu
linti lietuvius tautiškam susipratimui ir jo dvasios iš miego ža
dinimui: „Žvaigždės" lėšoms papildyti buvo rengiamos lote
rijos, spektakliai, vakarai - baliai, paskaitos, koncertai, biblio
tekos (prie „Kanklių" ir „Žvaigždės"), dargi operetės". (Švie
timo Darbas, 1923 m. Nr. 10, 644 p.)._

Pranas Mašiotas buvo Rygos lietuvių kolonijos 
spiritus movens.

„Stačiai galima pasakyti, — sako mūsų jau minėtasis 
Senas Rygietis, — kad nebuvo Rygos lietuvių kolonijoje tokio 
susirinkimo, tokios draugijos, tokio komiteto, tokio kooperaty
vo, kuriame nebūtų dalyvavęs savo patarimais ir praktiškais 
nurodymais gerbiamasai Jubiliatas Pr. Mašiotas, nekalbant jau 
apie išleistus jo mokslo vadovėlius ir įvairius straipsnius laik- 
laščiuose". (Ibid.).

Pr. Mašiotas Rygos lietuvių kolonijai dėl to tiek 
daug padarė, kad jis buvo gabus politikas. Jis gražiai 
mokėjo sugyventi su rusų vyriausybe ir kitų tautų 
veikėjais. Jis, kaip matėme, daug veikė, bet jo nė 
kartą žandarai nekrėtė ir jis nebuvo areštuotas.

Kilus pasauliniam karui, Pr. M. 1915 m. nusikėlė 
į Maskvą. Čia netrukus jam buvo pasiūlyta organi
zuot ir tvarkyti Voroneže M. Yčo moterų gimnaziją 
tremtinėms. Kiek vėliau jis buvo išrinktas ir patvir
tintas ir M. Yčo vyrų gimnazijos direktorium.

1918 m. vasarą Pr. Mašiotas su abiem gimnazijom 
sugrįžo į Lietuvą. Iš pradžių jis dirbo Vilniuje Lie
tuvos Tarybos Švietimo sekcijoje, o paskui švietime 
ministerijoje. Čia jis padėjo suorganizuoti pačią mi
nisteriją ir buvo prie keletos ministerių viceministe- 
riu. Jo darbą švietimo ministerijoj mums įdomiai 
nupasakoja rašytojas A, Vienuolis,

„Man teko darbuotis, — pasakoja A. Vienuolis, — prie 
dviejų ministerių ir prie vieno ir to paties Prano Mašioto vi 
ceministerio. Rytą, prieš aštuntą, beskubėdamas į tarnybą, 
visuomet sutikdavau jį su šuniuku grįžtantį po rytmetinio pa
sivaikščiojimo. Lygiai aštuoniomis, o kai kada ir anksčiau, jis 
jau būdavo departamente. Kartais pasikalbėdavome apie lite
ratūrą, jis man duodavo pasiskaityti savo rankraščių, bet duo
damas visuomet pasakydavo: „tamsta namie pasiskaitysi* , 
Pats gi dirbdavo už savo stalo be jokios pertraukos nuo aštuo- 
nių iki trijų; dargi rūkydavo įsigilinęs į popierius. Nieko nebuvo 
sunkiau, kaip pasivėlinti tarnybon, nors gerbiamas Jubiliatas 
niekuomet ir niekam jokių pastebėjimų nedarydavo, tik ret
karčiais, kuo nors nepatenkintas, sukrunkšdavo. Bet ir to jau 
būdavo gana. Beveik kasdien apie dešimt kartų ateidavo pas 
jį pasitartų ministeris.
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„Skautų Aido 10 metų sukaktis.
J. E. Respublikos Prezidento žodis. 1923- 111.15 -1933.

„Skautų Aidas“ sukako 10 metų! Tų 
sukakčių proga skautų vadovybė turėjo 
garbės gauti ir įžymių mūsų tautos žmo
nių atsiliepimų apie „Sk. Aidą".

„Skautų Aidui“ tenka labai aukštos 
garbės turint ir J. E. Respublikos Pre
zidento — Skautų Šefo p. A. Smetonos 
pasveikinimą, kuris čia Įdedamas Jo pa
ties ranka rašytas.

„S. Aido" redakcija yra pasiryžusi 
didžiausiu uolumu ir dideliu pasiryžimu, 
padedant bendradarbiams ir skaityto
jams, tvirtai žengti į vienuoliktus „Skau
tų Aido“ gyvavimo metus.

Visi trokštame, kad „Skautų Aidas** 
pajėgtų dirbti didelį darbą brangiosios 
mūsų Tėvynės labui.

„Skautų A i d o “ r e d.

uoširdžiai sveikinu Tamstos globojamąjį „Skautą TLidą” 
jo 10-ties melą sukakties proga ir drauge karšiai dėkoju 

už alsiąsias man jo numerią įvairią melą pavyzdžius. Jš ją 
matau, kad jis per praeitą dešimtmetį yr sparčiai pažengęs 
pirmyn, tapdamas iš mažyčio laikraštėlio rimtu mėnesiniu 
žurnalu, kuris tikrai miela paimti į rankas. jYLan belieka 
vien išreikšti pageidavimas, kad ateity jis dar daugiau 
patarnautą mūsą jaunuoliams krikščionišką auklėjimą tarp ją 
beskleisdamas.

@r. ¥l. Jakštas-čDambrauskas.
(Vyt. T). Universiteto garbės profesoriasj.

Dėl „Skautų Aido“ aš noriu 
pareikšti minti, kad jo leidėjai 
užsipelno ko didžiausio pagyri
mo už tokį tvarkingą jaunuolių 
laikraščio vedimą. Daugel atve
jų „Skautų Aidas“ pralenkia 
mūsų Amerikoje skautams lei
džiamus laikraščius.

Tikrai didelis ir pagirtinas 
Jūsų darbas.

Dr. A. Želvis
(Baltimorės lietuviy sk. dr-vės 

tarybos pirmininkas).

ffiSDSEnBK

Kartais Pranas Mašiotas, pavaduodamas ministerį, iš
eidavo į Seimą. Eidavo visuomet pėsčias, nes, anot jo, žilos 
galvos automobiliais nevažinėja. Sugrįžęs tuojau vėl sėsdavo už 
savo stalo ir jei, nuleidęs galvą ir susimąstęs, ilgai trindavo, 
šluostydavo akinius, tai mes suprasdavome, — sako A. Vie
nuolis, — kad nekokį įspūdį yra parsinešęs iš Seimo. Ypač jį 
nervindavo partijų kivirčai, kadangi jis nė prie vienos da
bartinių politinių partijų neprigulėdavo; jis prigulėjo prie 
senos partijos — prie lietuvių partijos. Ir ne srovės jį taip 
aukštai yra iškėlę. Jis joms buvo ne savas, bet ir ne svetima'. 
Ii pavojingas ir reikalingas". (Ibid. 641 — 642 p.).

Pasitraukęs iš Švietimo ministerijos Pr. Mašio
tas kurį laiką buvo Klaipėdos lietuvių gimnazijos di
rektorius. Dabar Pr. M. gyvena Kaune ir kuone visą 
savo laiką skiria vaikų literatūros kūrybai.

Pr. M. yra taip pat gana daug mokykloms va
dovėlių parašęs. Jo yra parašyta: Ašakaičio abėcėlė, 

„Raštas”, vadovėlis suaugusiems, Fizikos vadovėlis, 
Plokštumos trigonometrija, Žemosios matematikos 
istorija, Logoritmų knygos, Algebros, Aritmetikos, 
Geometrijos ir Trigonometrijos uždavinynai.

Bet gi daugiausia Pr. M. yra davęs vaikų litera
tūrai. Mūsų mažiesiems Pr. Mašiotas yra pats para
šęs ir išvertęs keliasdešimt knygų. Daug jis rašinėja 
vaikų laikraštėliuose. Pr. M. puikiai pažįsta mažųjų 
sielas, moka jiems suprantamai ir gražiai apie įvairius 
dalykus nupasakot, todėl jo raštai yra mielai skai
tomi. Pr. M., keldamas savo raštuose gamtos grožį ir 
meilę, darbštumą, taurumą, pareigingumą ir kitas ge
rąsias ir ugdytinąsias žmogaus ypatybes, yra labai 
artimas ir brangus skautams. Skautai iš jo darbštaus, 
tauraus bei pareigingo gyvenimo ir iš jo gausių raštų 
daug gali pasimokyti. Pr. M. yra ir „Skautų Aido” 
bendradarbis. A. Daugėliškis.
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Didžiai gerbiamieji!
T^ėkodamas už maloniai atsiųstus man „Skautų 
ly' Aido“ numerius, mielai pildau Jūsų pageidavimą.

„Skautų Aidas“ tikrai gali pasigirti nepaprasta 
savo pažanga. Dabar jis atrodo labai kultūringas 
ir elegantiškas. Toks laikraštis nepadarytų gėdos 
bet kurios šalies skautams, o pas mus jis prilygsta 
geresniems žurnalams.

Įvairus ir įdomus turinys, gražios iliustracijos, 
gera korektūra, neblogas popieris, meniški viršeliai— 
vienu žodžiu: „Skautų Aidą“ malonu paimti į rankas.

Laikraščio pažanga bene bus jo energingo re
daktoriaus p. A. Saulaičio nuopelnas. Neabejoju, kad 
laikraštis ir toliau tobulės ir prisidės prie kilnių skau
tų idėjų populiarizavimo, ko jam iš tikros širdies 
linkiu.

Man, mokslo darbininkui, labai malonu matyti, 
kad „Skautų Aidui“ nesvetimi tokie klausimai, kaip 
kraštotyra, tautosaka, Lietuvių kalba, fotografija. 
Skautai galėtų daug padėti jaunam mūsų mokslui, 
tirdami savo kraštą, rinkdami nežinomus, pamirštus 
ar iškreiptus vietovardžius, Liaudies dainas, padavimus, 
aprašinėdami senovės liekanas ir t. t.

Ateinančiai vasarai reikėtų paraginti skautus ke
liauti mūsų upėmis bei ežerais. Tam reikalui „Skau
tų Aidas“ turėtų duoti nors trumpą maršrutų apra
šymą, kokius turi kitų šalių skautai.

Priimkite šia proga mano simpatijų skautams 
pareiškimą, ir jų vadovybei bei „Skautų Aido“, re
dakcijai — gilią pagarbą.

Jūsų S. Kolupaila
(Vytauto D. Universiteto profesorius)

,,Skautų Aidas“, kaip jaunimo laikraštis, yra nu
dirbęs labai didelį skautų auklėjimo darbą. Jis nuo
lat stiprino mūsų jaunime ryžtumo, Dievo, Tėvynės 
ir artimo meilės jausmus.

Skleidė optimizmo, pasitikėjimo savimi ir rite
riškumo dvasią. Rūpinosi išauklėti jaunuolį naudin
gu žmogum.

„Skautų Aido“ dešimtmečio proga linkiu dar 
labiau pasklisti jaunimo tarpe, užkariauti jaunuolių 
ne tik protus, bet, svarbiausia, jų širdis, duoti pro
gos pradedanteims rašyti išmėginti savo gabumus. 
Linkiu būti jaunimo didžiausiu draugu ir patarėju, 
dvasios kilnumo žadintoju ir būti gyvenimo jūroj 
ryškiausiu švyturiu ir kelrodžiu į gerus darbus ir 
pasiaukojimą savo artimui. Šiais materialinio ir dva
sios krizio laikais perdaug rūpinamės savimi, nepa
sitikim ir žeminam savo artimą. Todėl reikia išla
vinti tinkamą pagarbą ir pasitikėjimą savo artimui. 
Reikia sustiprinti dieviškos sielos kilnumą, tautinę 
savigarbą ir būdo tvirtumą. Reikia visada atminti 
mūsų tautinės kultūros ir garbės lopšį Vilnių. Rei
kia labiau sustiprinti meilę mūsų jūrai, mūsų didie
siems vartams į pasaulį — Klaipėdą. Reikia visad 
stiprinti meilę mūsų broliams ir seserims lietuviams, 
gyvenantiems svetur.

Daugiausia reikia rūpintis išauklėti mūsų jaunuo
lius sąmoningus, idėjingus ir darbščius, kad jie būtų 
naudingi mūsų krašto stiprintojai ir kūrėjai, mūsų 
krašto gynėjai.

Ačiū už atsiuntimą „S. A.“ keliolikos numerių 
ir suteikimą man progos arčiau pažinti „S, A.“ pa
žangą, kokią jis padarė per savo pirmąjį dešimtmetį: 
laikraštis subrendo kiekybiškai ir kokybiškai. Jo 
ideologija labai humaniška ir artima mano aukštai 
vertinamiems tarptautiniems „New Education 
Fellowship“ principams. Todėl nešykštėčiau „S. A.“ 
pagyrimų, bet, manau, Jums svarbesni esti pačių 
skautų — skaitytojų pagyrimai, o man pritinka tik 
„pageidavimus pareikšti“, kaip kukliai ir teisingai 
Jūsų rašte pasakyta.

„S. A.“ skiriamas mokykliniam (7—18 metų) 
amžiui ir čia labai sunku taip įvairiems skaitytojams 
vienodai prieinamai rašyti, ypač ideologiniame sky
riuje. Dauguma šio skyriaus straipsnių, tur būt, 
sunkiai prieinami mokiniams iki 10—11 metų, o 
tuo pačiu jie dažniausiai perlengvo turinio moki
niams po 17—18 m. Būtų labai įdomu patikrinti 
bent anketos keliu vyraujantį skaitytojų amžių, ku
riems prieinami ir patinka ideologiniai straipsniai, 
tuomet tiksliau sužinotumėme, kokio amžiaus šie 
straipsniai neliečia ir kokių reiktų šiame skyriuje 
papildymų. Šiame skyriuje norėčiau dažniau užtikti 
iš mūsų gyvenimo paimtų atskirų dorybių bei blogy
bių ir jų padarinių menišką, konkrečiais pavyzdžiais 
atvaizduotą, aprašymą, daugiau socialinių klausimų 
konkrečia forma nušvietimo, priartinto daugiau prie 
gyvenimo realybės; daugiau paskatinimo ne tik prie 
individinio dorovingumo, bet ir prie kitų dorovini- 
mo bei kovos su nedorybėmis.

Biografijos skyrelyje norėčiau matyti-ne tiek 
svetimšalių suaugusių nuopelnų bei žygių aprašymą, 
kiek savų žymių žmonių vaikystės smulkmenų, kaip 
jie savo vaikystę praleido, kuo domėjosi, kaip san
tykiavo su kitais, kokį charakterį (būdą) turėjo 
ir pan.

Nors „S. A.“ turi labai daug skyrių,- bet norė
čiau pamatyti ir „Moksliškų pramogų“ sk., kur įvai
raus amžiaus vaikams būtų patiekta įvairių bandy
mų su gyva ar negyva gamta, kur su pačių vaikų 
pagamintais prietaisais būtų aprašomi eksperimentai 
iš fizikos, dinaminės geologijos, biologijos net che
mijos.

Norėčiau daugiau pamatyti ir „moksliškų“ 
straipsnelių apie tuos kasdieninio gyvenimo dalykus, 
kurių mokykla smulkiau nenagrinėja (žiūr. „Detskaja 
Enciklopedija“, redaguotą profesorių: Vagnerio, Koz
lovskio ir Metalnikovo ^,10 tomų, 1913 m. Sitino 
leidinys).

Norėčiau pačių skautų — skaitytojų pamatyti 
įdomesnių gyvenimo nuotykių, gražių liaudies pa
sakų bei padavimų, įsivyravusių vaikų tarpe žaislų 
bei žaidimų, savo pavykusių mokslo bandymų bei 
kitų „išmislų" aprašymą „S. A.“..

1933 m. prospekte ir šių metų man atsiųstuose 
numeriuose neradau „skautų kalbos kertelės“. No
rėčiau šį skyrelį, šiek tiek paįvairinus gyvenimo pa
vyzdžiais — nesusipratimais (juokingais), kurie kyla 
dėl kalbos netikslumų palikti ir paskatinti mokinius 
— skautus kovoti ir savo namiškių tarpe su mūsų 
kalbos darkymu.

Su pagarba
Prof. J. Vabalas-Gudaitis.

Vyr. sktn. pulk. 1. M. Kalmantas.
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Sąryšy su 10 metų sukaktuvėmis prašau priimti 
mano širdingiausius pasveikinimus ir palinkėti Jums 
geros kloties Jūsų naudingame darbe. Mano many
mu, žurnalas labai gyvas ir geras, visiškai atitinkąs 
skautizmo ir jaunuomenės auklėjimo uždavinius. Žur
nalas sėja jaunuomenės širdyse tėvynės meilę, kelia 
jose džiaugsmo ir gyvumo jausmą, pilnai aiškina 
didelę reikšmę pagalbos artimajam ir tinkamai 'a 
auklėja.

R. Rubinšteinas,
„Žydų Balso“ redaktorius.

StflEKAS SOLIričZAfaTE!
Dešimts metų suėjo, kaip girdime Tavo balsą, 

kaip Tavo balso aidas skamba nuošaliausiose Lie
tuvos vietose ir tolimame užsienyje atgarsį randa. 
Daug naudingų patarimų, gražių pamokymų, kilnių 
minčių per tą laiko tarpą davei. Tu buvai ir esi 
mūsų Gerasis Bičiulis: džiaugeis mūsų džiaugsmais, 
rūpinais mūsų rūpesčiais... -Įdomu būtų grįžtelėti 
atgal ir daug ką prisiminti... tik... daugiau rūpi mums 
ateitis, todėl, šia proga, ir mano mintys ateitin dau
giau veržiasi. Linkėjimų vieton noriu pareikšti tik 
vieną kuklų pageidavimą.
f Taigi... Žengiam pro angą, pašiilgims vadina... 
Jaunatvė nerami — užsimojimai gražūs, didingi... 
Norim — pasieksim... Taigi... svarbu tik kelias... Tą 
kelią Tu, Mielasis, turi rodyti. Tu buvai ir esi 
mums artimas*, — mes norim, kad būtumei mums dar 
ar kimesnis, savesnis, lietuviškesnis. Lietuviškum ? 
gelmių mes ilgimės — parodyk jas, panardink josin...

Mes branginame, kas kitų tautų yra sukurta, jų 
gražūs pavyzdžiai yra mums sektini... sekame.

Tik, labai dažnai, mūsų aplinkai ne viskas dera, 
ne. Daug kas ima tai pastebėti. Reikia taisyti... 
pagalvokim. Mūsų augąs organizmas reikalingas 
daugiau savos žemės sulčių. Užsieninės ima apkarsti, 
jos saviems, ne mums, buvo skirtos...

Mes trokšte-trokštame, nenumaldomu geismu de
game patirti ir tai, kaip mūsų tautos vyrai ir gar
bingosios moterys galvojo ir galvoja, kaip dirbo, ką 
pergyveno, kuriais keliais liepia siekti savos laimės 
ir Tėvynei gerovės. Nepašykštėk mums to viso! 
Gana buvo iki šiol chronologijos apie Mindaugus, 
Gediminus, Algirdus — Kęstučius ir Vytautus bei 
Grąžinąs. Toliau tuo tenkintis negalim ir nepriva
lom. Arba vėl Mickevičiai, Daukantai, Valančia' 
Basanavičiai, Kudirkos, Maironiai, Smetonos, Vydū 
nai, Matulevičiai ir daugybė kitų. Jų žodžių mes 
ilgimės, nes tik jie gali nurodyti mums tikrą kelią. 
Ką duodi sukaktuvių progomis, mums maža. O jog 
iš jų gyvenimo galėtum daug skaisčių spindulių pa
skleisti. Jei jau sekame kitus, tai pasimokinkim iš 
jų ir gerbimo viso, kas sava, savos praeities, savos 
kalbos, savų gerų papročių, pasiaukojimo iš savų. 
Visa, kas gera svetima, mes gerbiam — savo mylim 
ir norim, kad apie visą dažniau ir daugiau būtų kal
bama. Mums rūpi, mus žavi, mes siekiam Lietu
vos didybės...

Būk sveikas, Solinezante! Mes mylim Tave, 
nes Tu mūsų!

Vyr. skaut. S. Žukaitis.

Šių metų kovo mėn. 15 d. Lietuvos skautų orga
nui „Skautų Aidas“ sueina dešimtis metų nuo jo 
įsteigimo dienos. Ta proga tebūna leistina ir man, 
kaipo buvusiam Kauno rajono skautų tunto tunti- 
ninkui, pareikšti keletą sveikinimo žodžių.

| Biržų Rajono Tunto skautai-skautės | 
| sveikina savo „Skautų Aidą“, jo redak- | 
fl torių ir artimuosius bendradarbius 10 melų fl 
« sukaktuvių proga. Biržėnai linki „Skautų | 
J Aidui“ dar ilgus metus gyventi ir dažniau |
Slankyti savo periferijas. |

Skautininkas ROZMANAS S
Tuntininkas. M

c f . ' .' r

Kiekviena didesnė organizacija, ypač tokia kaip 
skautų, turinti aukštus tikslus, nusistatytoms idėjoms 
įgyvendinti ir propaguoti, taip pat savo aktualiems 
organizacijos reikalams aptarti leidžia tam tikrus 
spaudos organus, kuriuose nušviečia savo veiklą, 
užakcentuoja pasiektus laimėjimus ir aiškina ateities 
planus bei perspektyvas.

Lietuvos skautų organas „Skautų Aidas“ kartu 
su skautų organizacija palaipsniui iki šiol išaugo į 
visai rimto įspūdžio darantį žurnalą. Labai gerai 
atsimenu, kai tas pats „Skautų Aidas“ prieš dešimti 
metų pirmą kartą pasiekė savo skaitytojus ir su ko
kiu© džiaugsmu buvo ne tik skautų, bet ir visuo
menės sutiktas. Augo, tobulėjo skautų organiza
cija, taip pat augo ir tobulėjo ir jų vienintelis orga 
nas „Skautų Aidas“.

Dabar, dešimties metų sunkaus darbo sukakties 
akivaizdoje, su džiaugsmu galiu pažymėti, jog tas 
mažutis vos keliolikos puslapių laikraštėlis ne tik 
išaugo, ištobulėjo, bet dargi visados sugebėdavo 
aktyviai sekti skautų organizacijos reikšmingesnius 
įvykius ir juos tinkamai nušviesti. Jis taip pat ne
užmiršdavo nė bendrų didžiųjų visos tautos kultū
rinių reikalų ir įvykių. Ir tas viskas buvo pasiek
ta ne tik Lietuvos visuomenės ir skautų pastango
mis, bet, svarbiausia, laikraščio redaktorių ir jo 
bendradarbių dėka, kurie, užmiršę savo pačių reika
lus, su malonumu atsidėjo ir pasišventė šiam kilniam 
darbui. Tas darbas iš tikrųjų buvo ir yra labai sun
kus, tuo labiau, kad ir tam tikra mūsų visuomenės 
dalis iki šiol nesugebėjo ar nenorėjo suprasti kilnių 
skautų tikslų ir darbų.

Taigi, „Skauto Aido“ pirmojo dešimtmečio su
kakties proga linkiu, kad šis laikraštis, būdamas 
kilnios ir garbingos Lietuvos jaunimo auklėjimo orga
nizacijos spaudos organas, eitų ir ateity dar su di
desne energija ir pasišventimu, populiarizuodamas 
aukštuosius skautų idealus ir dirbdamas, apskritai, 
skautystės labui. Darbas yra sunkus ir labai dide
lis, Tuo tarpu skautų organizacija turi apie 10,000 
narių, O reikia, kad joje būtų visos Lietuvos jau
nimas Tad visai suprantama, jog ne tik skautų 
organizacijos vadų, tuntininkų, draugovių vadų etc., 
laukia sunkus uždavinys, bet lygiai taip pat nema
žesnis darbas laukia ir „Skauto Aido“. Jo nudirbto 
darbo vaisiai iki šiol duoda visiškai rimtą garantiją 
manyti, jog ir ateity tas laikraštis aktingai seks 
skautų organizacijos reikalus, tinkamai juos nušvies
damas savo skiltyse ir neužmiršdamas visos tautos 
kultūrinių reikalų.

Majoras Ardickas,
buv. Kauno rajono tunto tuntininkas.

S
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Kalba buvusieji „Skautų Aido“ redaktoriai.
Po dešimties metų.

ačiau, rodos, vakar 
tai buvo. O dešim
tis metų — ilgas 
laikas. Tada, 1923 
mt. buvau Šiaulių 
gimnazijoj VI kl. 
mokinys. Kas tu
rėjo progos per
gyventi Nepri
klausomybės idė

jos realizavimo laikotarpį, tas 
žino tų laikų visuotinį susido
mėjimą visuomeniniais reikalais. 
Visos tautos pajėgos privalėjo būti 
atiduotos jaunos valstybės kūri
mui. Ir tų laikų gimnazistas savo 
duoklę mokėjo. Jei ne litu, tai 
darbu. Todėl visai nenuostabu, 
kodėl skautybės idėja, taip ankštai 
surišta su Mefekingo didvyriais; 
rado tinkamos dirvos pasireikšti 
ir vystytis pirmuose nepriklauso
mybės metuose. Dabartiniu metu 
jauniesiems skautams sunku tai 
įsivaizduoti, todėl manau bus nau
dinga patiekti menką žiupsnelį sa
vo atsiminimų.

Dabar, ištarus žodį skautas, 
vaizduotėje stojasi jaunas, gražus 
berniokas (chaki spalvos uniforma 
su plačiu brylium ant galvos). 
Prieš dešimtį metų jokio vaizdo. 
Net inteligentai to žodžio nesu
prasdavo. Kiekviena nauja mintis 
visuomet rezervuotai sutinkama. 
Panašiai buvo ir su skautybe.

Nebodami nepalankių sąlygų 
pradėjome rikiuotis. Šiauliuose 
pirmieji organizatoriai, kiek prisi
menu, buvom: A. Januškevičius, 
Ild. Stanevičius, Ign. Tomašaus- 
kas, M. Jakševičiūtė, A. Veitaitė 
ir kt. Pedagogų taryba ir direkto
rius skautus sutiko nepalankiai. 
Tam buvo daug priežasčių. Vieni 
skautų nepažino, kiti, būdami se
nos dvasios rusų pedagogai, kiek
vienoj moksleivių organizacijoj 
įžiūrėjo revoliucinį judėjimą. Kaį- 
riųjų pažiūrų mokytojai nepakentė 
dėl mūsų obalsio Dievui ir Tėvy
nei, o gal dar ir dėlto, kad 90% visų 
skautų buvo ateitininkai. Pirmieji 
organizatoriai turėjo maža žinių ir 
dar mažiau prityrimo.

Darbas buvo sunkus. Pradžioje 
įkūrėme vieną berniukų draugovę 
ir mergaičių skiltį. Reikėjo įsigyti 
uniformą. Pradėjome nuo kepu
rių. Apie fetro nebuvo ir kalbos, 
nes tada net vyriausias štabas ne
žinojo iš kur jų gauti. Ilgai ne
delsdami nupirkome kareiviškos 
gelumbės. Davėme kokiam tai 

kepurninkui pasiūti, kuris po ke
lių dienų pristatė nevykusių „pi- 
lotkių“ transportą. Šiandie, ma
nau, kiekvienam skautui būtų įdo
mu pamatyti kaip atrodė pirmo
sios mūsų „kepurės“. Artinosi 16 
vasario. Reikėjo viešai pasirodyti. 
Nutarėm pasisiūdinti vėliavą. Jo
kių nuostatų nebuvo. Projektą 
pagaminome patys. Iškilmių die
ną suplevėsavo Šiaulių gatvėse 
graži žydriaspalvė vėliava. Tai, 
manau, pirmoji skautų vėliava 
Lietuvoj. Ją, jei dar ji gyva, ma
nau, reikėtų padėti į skautų mu- 
zėjų.

Mokykloje skautų gyvenimas 
buvo sunkokas. Negaudavom kla
sių skilčių užsiėmimams, draugovių 
sueigoms. Pamokų metu kai ku
rie mokytojai nusegiodavo skau
tų ženkliukus. (Ženkliukus gamin
davo I. Stanevičius iš rusiškų tri- 
kapeikių, nes kitokių nebuvo). 
Mokytojas p. Y., sužinojęs, kad 
mūsų vėliava šventinta bažnyčio
je, pareikalavo ją išnešti iš knygy
no kambario. Priešingu atveju ža
dėjo išmesti į sąšlavyną. Išnešė- 
me. Kovojome ir dirbome.

Visa bėda — trūko literatūros. 
Vyriausias štabas leido „Skautą“, 
bet jis buvo perdaug sausas. Jo
kių instrukcijų iš štabo negauda
vom. Jame daugiausia dirbo P. 
Jurgelevičius, kurio nuopelnų, 
ypač pirmose kūrimosi dienose 
Vilniuje ir Kaune, Lietuvos skau
tai neprivalėtų užmiršti. Jo iš
leistas knygas „Skautybė“ ir „Pir
mieji skauto žingsneliai“ gaudyte 
gaudydavome. Tai pirmieji rank- 
vėdžiai sunkiame darbe.

Nesiganėdindami „Skautu“, nu
tarėme leisti savo mėnesinį laikraš
tėlį. Vardą pasiūlė, berods, A. 
Jakševičius. Mane, kaipo vyriau
sią amžiumi (buvau 17 mt.), išrin
ko redaktorium. Tris savaites 
barzdos neskutęs, kad labiau pa
nėšėčiau į pilnametį, nuėjau į ap
skrities viršininko raštinę sužinoti 
reikiamų formalumų. Valdininkas, 
išklausęs mano pareiškimą, trum
pai atsakė, — reikia paduoti pra
šymas ir pridėti 8 egz. spausdinto 
laikraščio. — Tai bus viskas? — 
paklausiau.—Taip,—atsakė. Išėjęs 
galvoju: paduoti prašymas ir pri
dėti 8 egz., reiškia, reikia pirma 
atspausdinti, o vėliau paduoti pra
šymas, nes priešingu atveju iš kur 
aš gausiu tuos 8 egz. Nutarta — 
padaryta. Biržuose spaustuvės 
pigiau dirbo, todėl pirmąjį numerį 
pasiuntėme ten spausdinti. Tuo

reikalu vyko Tomašauskas. Tikė
jome atspausdinsią prieš Šv. Kazi
mierą. Paskutinėse vasario mėn. 
dienose laikraštis jau buvo pas 
mus. Parašiau prašymą, pridėjau 
reikiamą egz. skaičių ir drožiu pas 
apskr. viršininką. Įteikiu. — Lei
dimą tamsta turi? — Ne, dabar 
noriu gauti,--- atsakiau. — Rei
kėjo juo pasirūpinti pirma, o da
bar mes laikraštį esame priversti 
konfiskuoti ir tamstą areštuoti 
už platinimą nelegalios literatū
ros. Mėginau aiškintis, teisintis, 
bet niekas neišėjo. Iš manęs pa
ėmė pasą ir parašą, kad minėto 
laikraščio neplatinsiu. Šito pasi
žadėjimo, žinoma, šventai nepil
džiau ir „Skautų Aidas“ pamažu 
plito draugų tarpe. Kiek prisime
nu, kovo 13 d. redaktorius atsidū
rė nuovadoje... Prasidėjo vėl aiški
nimas, įrodinėjimas, prašymas. 
Pagaliau pasisekė įtikinti, kad 
skautai nėra priešvalstybinė orga
nizacija ir leidimas laikraštį reda 
guoti ir atspausdintą platinti bu
vo gautas. Bet vėl bėda. Ant laik
raščio pažymėta data kovo 1 dn. 
Kas daryti? Seno laikraščio nie
kas nepirks. Staiga kilo galvoj 
mintis — paimti iš spaustuvės pen
kiukę ir prispausti prie vienetos 
— bus penkiolikta. Vakare, ne
pamenu kokios tai skilties skau
tai, įsimurzinę dirbo spaustuvinin
ko darbą. Tokiu būdu ne pirmą, 
bet penkioliktą kovo „Skautų 
Aidas“ švenčia dešimtmetį. Se
kančią dieną platinome Šiauliuose 
ir visoj Lietuvoj.

Vac. Baniulis, 
„Skautų Aido“ nr. nr. 1 

—2 ir 24—29 redaktorius.

Greitu laiku „Skautas“ sustojo 
ir mažytis „Skautų Aidas“ liko vi
sos skautų brolijos organas, šiuo 
laiku išsivystęs į gražų žurnalą. 
Kas įdomu, kad ir šiandie, dešimt
mečio sukaktį minint, redaktorius
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„Skautų Aidui* * gimstant.
(Atsiminimai iš „Jo“ krikštynų ir kūdikystės).

kautų Aido“ re
daktorius sako', 
turi tu parašyti 
atsiminimų, ir pri
spyręs ir už ma
no „žekieto“ gu- 
zikų nutvėręs 
„rūsčiu“ balsu 
kalbėjo į mane 
redaktorius Sau- 
laitis.

Purtausi ir baisiai dejuoju.
— Jei neparašysi — tai kaip 

mat!... — ir vienas guzikas, nuliū
dimo pagautas, kažkaip stryktelė
jo ir pokštelėjo trečiam stovėju 
šiam mano collegai į kaktą. Net 
plaukai pas mane piestu atsistojo.

— Na, brač, misliju, čia ne juo
kai. Krizės čėsai — išpoškins vi
sus guzikus — ir ką bedarysi?! 
Gaila guzikų, gaila, kad ir kūnas 
neatauštų.

— O, pagaliau, — manau, — gal 
ir iš tikrųjų keletą žodžių reikėtų 
parašyti; gal kada ir istorijai pir- 
reiks, gal koks baltarankis be
snausdamas sargyboje prisivers 
pasiskaityti tų kelių eilučių.

Tad, pavartęs savo senus atsi
minimus, sėdausi plunksnos. Sunku 
rašyti, prisipažinsiu, seni laikai 
Ne ką jau tiek daug ir atsimeni, 
žmogus; pagaliau, nebegaliu tokiu 
įkarščiu rašyti, kaip kad anakart 
karštai to darbo ėmėmės. Tene- 

yra šiaulietis, anais laikais Sauliu
ku ar Saulyte vadintas.

įvertindamas ir suprasdamas 
spaudos reikšmę gyvenime, išau
gusiam, į antrą dešimtmetį žen
giančiam „Sk. Aidui“ negaliu ne- 
palinkėti geriausio pasisekimo jo 
tolimesnėje plėtotėje. Skautybė 
yra visuotinai atbaigta auklėjimosi 
sistema, turinti aiškią pasaulėžiū
ros linkmę, kurios šviesoje skau
tas gali ir privalo apspręsti kiek
vieną klausimą, normuoti kiek
vieną poelgį.

Dievui, Tėvynei ir artimui — iš- 
semiantis gyvenimo turinį šūkis 
yra norma ir vainikavimas visų 
tikrai skautiškų, tikroje skautybė - 
je besireiškiančių žygių. Visuoti
no paklusnumo dėsnis, auklėjimo
si ir auklėjimo pagrinduose padė
tas, turi būti praktiškai išspręstas 
dvilypėje šūkio šviesoje. Skau
tybė yra stipri teoretinė ir prak
tinė pusė. Deja, mūsų Lietuvos 
skautų praktiškajame gyvenime 

pyksta brangūs skaitytojai, kad 
jiems pakartosiu tai, ką kitą kar
tą, gal būt, kas iš jų yra apie tai 
skaitęs. Tik šia proga noriu pa
stebėt, kad spausdintam „Skautų 
Aidui“ leisti mintis — kaip šian
dien tą gerai atsimenu, — ne mū
sų, skautų, tarpe yra gimusi, bet 
ją davė atvažiavęs amerikonas p 
Mickevičius, apie kurį dabar jokių 
žinių neturiu. Visa, ką noriu rašy
ti, buvo tikrai, todėl vengiu bet 
kurių pagražinimų. Tad pradedu.

Keista mintis.
Plušu, skubu spausdinti Šiauliuo

se leidžiamąjį šapirografuotą laik
raštėlį „Skautas“.

Ign. Tomašauskas, 
,,Sk. Aido" nr. nr. 3—16 ir 

30—34 redaktorius.

praktinė nusmelkia idėjinę—esmi
nę. Laužas, švilpukas, uniforma, 
mazgai, signalizacija, tai priemo
nės būti skautu. Kada jos virsta 
tikslu, tada skautas lieka karika
tūra. Nenorėčiau tvirtinti, kad 
šiandie taip yra, bet turiu konsta
tuoti, jog panaši tendencija nėra 
mirusi. „Skautų Aidas“, žengda
mas į antrąją dešimtį, turėtų dėti 
visas pastangas kreipti skautijos 
judėjimą ta linkme, kad jaunuolis, 
perėjęs skautų eiles, būtų vispu
siškai paruoštas gyvenimui — stip
ri dvasinė ir fizinė asmenybė! 
Kaip kūnas reikalauja formos, taip 
dvasia reikalauja turinio.

Baigdamas šį atsiminimų žiups
nelį, jaučiu pareigos padėkoti pir
miesiems bendradarbiams ir rėmė
jams, kurie jautė reikalo pačioj 
pradžioj padėti. Taipogi ir tiems, 
kurie bendradarbiavo man reda
guojant antrą kartą (1926 mt.) 
Kaune.

Skautininkas V. Baniulis^

Vakaras jau nebetoli, o spaus
dinti dar geras šmotas liko. Drau
gai senai jau laukia, sporto aikš
tėj susirinkę, šviežio „Skauto“. 
Na, ir pačiam norisi pasportuot. 
Anądien atvažiavęs dr. Eretas pa
rodė daug žaidimų ir gražių pra
timų.

— Kad tik niekas nesutrukdytų, 
— pamaniau ir vėl dirbu.

Staiga į duris kažkas pabarški
no.

— Še, kad nori! — murmtelėjau 
po nosimi.

— Prašau! — šūktelėjau, ir pa
silenkiau kelti nukritusį iš to strio- 
ko lapą.

Pakėlęs jį, išvydau prieš save 
jau bestovintį nepažįstamąjį žmo
gų. Iš rūbų ir skusto veido išsyk 
supratau, kad turiu reikalo su ka
žin kokiu amerikiečiu.

— Ką gi, tamsta, iš manęs da
bar nori? — buvau beišsižiojąs 
klausti nepažįstamojo, bet laiku 
susipratau, kad tai neskautiška ir 
paraudęs iš gėdos nuleidau akis 
žemyn.

Nepažįstamas vienok buvo džen
telmenas ir nudavė nieko nema
tąs.

— Tai gal tamsta p. T ........ 
sūnus? — paklausė jis.

— Taip, aš.
— Ar tėvelis namie?
— Ne, nėra. Bet, kaip tamstos... 

ė-ė-ė.,.?
— Mickevičius! — suspėjo save 

perstatyti svečias.
— Aha! — ir čia prisiminiau, 

kad išeidamas tėvelis sakė man, 
jei ateisiąs amerikietis, prašyt tru
putį palaukti.

Paprašęs svečio atsisėsti, pats, 
kad nebūtų svečiui taip nuobodu, 
surinkau spausdinamojo laikraščio 
sąsiuvinėlį ir įteikęs jam prašiau 
skaityti. Svečias buvo visai paten
kintas, o aš, nieko nelaukdamas, 
spausdinau toliau.

Netrukus svečias ėmė pasakot 
apie Amerikos skautus; pasirodė 
gerai šią organizaciją pažįstąs. 
Pagaliau, bevartydamas laikraš
tėlį, staiga paklausė:

— Na, o kodėl, pasakykit, jūs 
neleidžiat spausdintą? — pavartęs 
laikraštėlį staiga tarė svečias. — 
Juk tai tiek vargo ir taip nepa
togu.

„Spausdintą, spausdintą?...“
— Hm... Mes, ponas, tam netu

rim lėšų, — drąsiai atsakiau sve
čiui. — Mūsų skautų asociacųa 
neturtinga ir todėl reikia pasiten
kinti tuo, ką galim patys išleisti.

— Ne lėšų reikia, bet noro, tik 
noro... — tarė jis, ir, kaip matai, 
ištraukęs iš kišenės piniginę, iš-
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ėmė 1000 auksinų (tuomet dar bu
vo gana aukštas kursas) ir padėjo 
ant stalo.

Šit pradžiai. Atsiras kitų, ku
rie taip pat paaukos... — pridūrė.

Aš jaučiausi lyg nutrenktas. Vi
sam tam nieku būdu negalėjau įti
kėti; visa atrodė lyg sapne. Bet 
tai buvo iš tikrųjų.

— Ačiū, ačiū... ir dėkui — vos 
tegalėjau ištarti, susopindamas žo
džiuose.

— Dėkoti nereikia. Tai kiekvie
no piliečio pareiga padėti Lietuvos 
jaunuoliams auklėtis.

Aš padaviau lapą pasirašyti.

Sugrįžo tėvelis.
Nebesitverdamas iš džiaugsmo, 

sugriebiau kiek buvo atspausdin
tų laikraštėlių ir mandagiai atsi
prašęs ir dar sykį padėkojęs sve
čiui, galvatrūkčiais sprukau per 
duris.

„Kodėl jūs neleidžiat spausdin
tą... spausdintą... spaus... — kar
tojau bėgdamas sporto aikštėn į 
savo draugus.

II.
Spausdinsim.

Ruduo.
Sykį mudu su Vaciu Baniuliu 

grįžom iš Gubernijos per „kazar- 
rnes“, Šiaulių link.

Saulė leidosi. Paskutinieji jos 
spinduliai, dar sykį švystelėję, api
pylė raudona spalva namų stogus, 
medžius, kraštelį palšojo debesėlio 
ir, nebetekę jėgos, geso, grimzda
mi už tamsaus miško šešėlio.

— Žinai, Vacy, — tariau, — ar 
nebūtų mums reikalo leisti Šiau
liuose spausdintą skautų laikraš
tėlį; ne tiek jau brangiai apsiei
tų... — ir papasakojęs nuotykį su 
p. Mickevičium, laukiau Vacio 
nuomonės.

P. Mickevičiaus auka ir skati
nimas leisti spausdintą laikraštėlį 
mudviem smarkiai įstrigo į galvą.

Klausimas buvo tik piniginis. Su 
šita auka ateity visą laiką leisti 
neištęsėsim.

— Baikos! Draugovės pastatys 
porą vakarų ir užteks, o vėliau 
bus geriau...

Sutarėm. Mintis gimė; netrukus 
turėjo gimti ir darbai.

III.
Pasitarimai.

Technikinių klausimų buvo 
daug: formatas, laikraštėlio var
das, derybos su spaustuve, ben
dradarbiai. Susirinkom visi „vy
resnieji“: Vacys Baniulis, Alg. Ja
nuškevičius, Alg. Jakševičius, Ild. 
Stanevičius ir aš.

Tuo tarpu formatas buvo nusi
statyta leisti 8 puslapių. „Skauto 
Aido“ pavadinimas buvo pasiūly
tas Alg. Jakševičiaus ir priimtas. 
Pigiausia spaustuvė iš susirašinė
jimo oasirodė Biržuose. Redakto
rius vienu balsu buvo išrinktas 
Vacys Baniulis. Man teko važine 
ti į Biržus tartis su spaustuve ir 
vežti medžiagą. Medžiaga buvo 
negausi. Kun. VI. Mažono str. — 
„Idealų katalogas“, Vyt. Jakševi
čiaus (dabar Vyt. Alantas, mūsų 
valstybės teatro „Užtvankos“ au
torius) — „Šaknys „Budėk“, Va
cio Baniulio vertimai „Pūgoje“ ir 
„Šmėklų namas“, mano — „Sto-
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vykioj" ir kt. Žodžiu, išėjo taip, 
kad pirmam laikraščio numeriui 
pritrūkom medžiagos ir todėl pas
kutinio puslapio pusė liko tuščia.

Na, bet tiek to. Tęsiu toliau.
Pasiruošęs kelionėn važiavau į 

Biržus.
IV.

Biržuose.
— Biržai! — „samovarėliui" 

(trauk.) sustojus šūktelėjo tarnau
tojas. Visi išlipom. Prieš akis ly
guma ir keletas namelių.

— Na, tau ir miestas. Pliks kai 
tilviks", — pamaniau ir nuriogli- 
nau miestan ieškoti spaustuvės.

Spaustuvėj sutikau vokietuką, 
su kuriuo vos galima buvo lietu
viškai susikalbėti. Dėl laikraščio 
susitarėm. Kainuos 70 litų ir dar 
kiek prisiuntimas.

— Tik, žiūrėkit, kad kovo 1 d 
tikrai išeitų, — priminiau išeida
mas.

— O ja, bus -gut! — atsakė 
spaustuvininkas.

Dėlei tų pačių priežasčių turė
jau Biržuose apsinakvok Kamba
rys, kurį nusamdžiau „Mūzos" 
viešbuty nakvynei, buvo šaltas, 
drėgnas ir be šviesos. Be to, lovoj 
atsigulęs radau' naujų „Mūzos 
prietelių.

Kai atvažiavau namo, mama, pa
žvelgusi į mano kelionės marški
nius, net nusigando, ir neatidėlio
jant nusiuntė mane pirtin. Ką da~ 
;ysi, mamos reik klausvt.

V.
„Aidas“ išėjo!

— „Aidas" išėjo! — šūktelėjo 
sykį atėjęs gimnazijon Vacys Ba
niulis, — ir ištraukęs iš portfelio 
„Sk. Aidą" padavė man, įsakyda
mas kol kas niekam nerodyt. Su 
godumu permečiau jį akimis nuo 
pradžios iki galo.

— Bet kodėl nerodyt? — nuste
bęs užklausiau jo. Bet tuojau pa 
matęs viršely datą „Kovo 1 d." su
pratau, kad dar per anksti jis pla 
tinti.

— Aha, dar per anksti... — ta
riau. HĮF

Bet dalykas buvo visai kitoks. 
Mudu su Vaciu klydom, manyda 
mi, kad nusiųstas apskrities virši 
ninkui pranešimas apie „Sk. Ai
dą" patenkins juos. Kaip ten buvo, 
kaip ne, bet „Sk. Aidas" buvo 
konfiskuotas ir uždraustas platint, 
o „ponui" redaktoriui teko nami| 
areštas už neteisėtai išleistą laik
raštį, nepadėjus jame net savo pa- 
lašo, Padėtis buvo kritinga. Re 
daktoriui reikėjo išgauti leidimas 
ir ištikimybės liudijimas, ir tas už
sitęsė ilgą laiką. Atspausdinta da- 

edagavęs „Sk. A.“ 1924 — 25 
ITv mokslo metais atsimenu, bu
vau labai prie jo prisirišęs ir ta 
mano pirmoji laikraščio meilė iš
liko dar lig šiol. Prisimenu, kada 
vieną kart panorau padovanoti 
vienam mano labai gerbiamam mū
sų politikui ką nors ypatingai ver
tinga ir man brangu, tai neradau 
nieko kita, kaip tik „Skautų Aido" 
komplektą nuo pat jo pradžios iki 
mano redaguotųjų paskutinių są
siuvinių. Taip man atrodė daug 
buvo įdėta į tą laikraštuką gero 
bendradarbių jausmo, darbo ir pa
sišventimo bei entuziazmo.Džiaugs* 
mas ima, kad paskutinio laiko 
,,Sk. A." yra tiek išaugęs, tiek pa
gerėjęs. Jis yra tapęs labai geru 
jaunimo laikraščiu, nemenkesnių 
už užsieniškius.

Sveikinu šiandieninį „Sk, Aidą" 
ir didžiuojuos, kad man kadaise 
teko būti jo redaktorium. Kai 
1924 metų vasarą plaukiant per 
Baltijos jūrą lietuvių skautų drau
govei iš Kopenhagos džamborė 

ta senai praėjo, o „Sk, Aido" nu
meriai vis tebegulėjo neišnaudoti. 
Nežinia, kaip būtų buvę, jei ne 
geri žmonės valdžios viršūnėse. 
1923 m. kovo 14 d. suteikta leidi
mas platinti „Sk. Aidą".

Bet kas daryti su data? Pavė
luota dviem savaitėm.

— Žinai ką? — tarė Vacys. — 
Paimkiva penkiukę ir pristatysim 
prie „1": bus kovo 15 d.

Vacio pasiūlymą pagyriau. Ne
trukus gavom iš spaustuvės „5" ir 
„t. b." (nes apysaka „Šmėklų na
mas" nebuvo užbaigta, o gale nie
ko nebuvo pažymėta) raides.

Tą vakarą pridėję raides išsi
skirstėm namo, džiaugdamies, kad 
„Skautų Aidas" išeis vistik savo 
laiku.

Rytą, kovo 15 d., Šiaulių gimna
zijos moksleivija skaitė „Skautų 
Aidą".

— Viskas gerai, kas gerai bai
giasi, — tarė man priėjęs po pa
mokų Vacys.

— Taip. Man nepaprastai sma
gu po visų tų įvykių! — tariau 
sukdamas namų link.

— Na, bet budėk!
Aš atsakiau tuo pačiu ir mudu 

stipriai paspaudę viens kitam ran
kas išsiskirstėm.

Atsigulus, kai snaudulys ėmė 
mane slopinti, sąmonėj kartojosi 
neaiškūs žodžiai... „spausdintą., 
spausdintą... spaus..."

vyr. skautininkas Šenbergas pa
skyrė mane redaktorium, jis man 
davė progos prisidėti prie naudin
go darbo. Naudingo ir verto daug 
triūso. Viktoras Cečeta.

Sktn. V. Čečeta.
,,Sk. A.“ nr. nr, 17—23 redaktorius.

VI.
Tolimesnis darbas.

Biržų spaustuvė buvo neparan
ki ir mes turėjom persikelti į Šiau
lius. Tačiau čia vietoj spausdini
mo kaina atsiėjo su viršum api 
200 litų. Pinigai už „Skautų Aidą" 
plaukė visiškai silpnai, todėl man 
perėmus nuo 3 Nr. 1923 m. V m. 
redaguoti „Sk. Aidą", kasoj visiš
kai nebeliko pinigų. Vienok ir čia 
buvo rasta išeitis, Šiaulių skautai 
miesto parke suruošė pirmą di
džiulę sporto šventę ir gegužinę, 
kuri davė didelį pelną — apie 500 
litų. Tiek pinigų turėdami, buvon 
visiškai drąsūs.

Tų pačių metų vasarą Kaune 
įvyko I-ji Lietuvos skautų stovyk
la, kurioje iš Šiaulių teko daly
vauti man vienam. Stovykloje skt. 
Šenbergas vedė derybas, kad „Sk. 
Aidas" pasidarytų vyr. skautų šta
bo oficiozu ir tam reikalui buvo 
pažadėta iš centro lėšų. Siūlymas 
buvo priimtinas, nes mes patys 
buvom pritrūkę lėšų. Todėl, pra
dedant 1923 m. rugsėjo m. 5 Nr., 
„Skautų Aidą" leidžia vyriausias 
skautų štabas, tačiau laikraštis 
paliekamas spausdinti ir redaguo
ti šiauliečiams. Šitaip man reda
guoti teko iki 1924 m. spalių mėn. 
8(16) Nr. imtinai (14 numerių). Po 
to redagavimą perėmė V. Čečeta 
ir vėliau V. Baniulis,

Vieni pirmųjų ir aktingesniųjų 
bendradarbių buvo kun. VI. Ma- 
žonas, p. Karolis Dineika, Šiaulių
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gimnazijos mokyt, p. J. Rimkus, 
p. Barzdžius ir kit.

Atgal grįžti prie šio darbo man 
teko gerokai vėliau — 1927 m. 
Mat, nuo 1926 m. birželio iki 1927 
m. sausio mėnesio, ,,Skautų Ai
das“ padarė didžiulę pertrauką, 
neišeidamas net visą pusę metų.

Gaila buvo pradėto darbo 1923 
m. O, be to, ir provincijos skautai 
rėkte rėkė ,,Skautų Aido“. Lai
mei pasitaikė man latvių skautų 
žurnalas „Ugunskurs“, kurio for
matas yra toks pat, kaip dabar 
, Sk. Aido“. Ligi tol ,,Sk. Aidas ’ 
buvo perpus mažesnio formato.

7„Skautų Aido“ dešimtmetį minint.
(Atsiminimų pluoštelis).

ueina š. m kovo m. 
15 d. džiaugsmin
gos sukaktuvės de
šimts metų skautų 
organui — „Skautų 
Aidui“. Džiaugs
mingos tos sukaktu
vės todėl, kad per 
tuos 10 met. „Skau
tų Aidas“ iš netur

tingo, mažo laikraštuko, pradžioj 
Šiaulių rajono tunto reikalais tesi
rūpinančio, susiformavo į visiškai 
gražų, įdomų ir turinio ir formos 
atžvilgiu jaunimo laikraštį.

Tą sukaktį redakcija nori pami
nėti specialiu numeriu, kuriame 
Hlptų visa, kas tik galėtų nušviesti 
„Skautų Aido“ tobulėjimo kelią.

Tos sukakties proga ryžtuosi ir 
aš aprašyti kaikuriuos, atminty 
dar neužsitrynusius, faktus iš tų 
metų, kai teko būti „Skautų Aido“ 
redakcijos nariu. Tą laikotarpį, be 
abejonės, geriau, išsamiau ir gra
žiau galėtų nušviesti a. a. Jurgis 
Merkis, nes jis mane, atvykusį 
1927 mt, rudenį studijuoti Kaunan, 
pakvietė redakcijos nariu, pats jau 
vienus metus dirbęs „Skautų Ai 
do“ redakcijoj su sktn. Ignu To- 
mašausku. Pastarajam pasitraukus 
iš redakcijos ant a. a. J. Merkio 
pečių gulo visa atsakomybė tiek 
už laikraščio turinį, tiek už jo iš
silaikymą ir reguliarų išėjimą.

Tai buvo 1927 mt. pabaigoj, ro
dos, gruodžio mėnesį. A, a. J. 
Merkio bute susirinko visa „Skau
tų Aido“ redakcinė kolegija: Mer
kis, A. Graževičius ir aš aptarti 
visus galimumus „Skautų Aidui“ 
leisti toliau. Buvo tai pirmas nau
jos redakcinės kolegijos pasitari
mas, užsitęsęs gana ilgai, nes laik 
raščio tolimesnis leidimas neatro
dė jau taip lengvas. Lėšų klausi

Kilo mintis ir mums išleisti nors iš 
paviršiaus ,,tikrąjį“ žurnalą. Su
daręs. redakcinę kolegiją iš a. a. 
Jurgio Merkio ir Alg. Jakševi- 
čiaus (tąsyk mokėsi meno mokyk
loj), ėmiausi vėl redaguoti „Skau
tų Aidą“. Alg. Jakševičius pats sa
vo ranka piaustė iš linoleumo vir
šelius bei iliustracijas, o Jurgis 
Merkis darė vertimus, rašė felje
tonus ir pan. Pirmas šitaip perfor
muoto „Skautų Aido“ numeris iš
ėjo 1927 m. sausio mėnesį. Tokių 
numerių aš redagavau penkis, o 
vėliau jį redaguoti perėmė a. a 
Jurgis Merkis. Ign. Tomašauskas.

mas buvo centrinis ir opiausias 
klausimas. Redakcija ne tik kad jų 
neturėjo, bet dar, berods, spaustu
vei iš seno buvo skolų, kurios, 
savaime suprantama, turėjo būti 
apmokėtos. Neturėjo tuo laiku lė
šų savo organui leisti nė Vyriau
sias Štabas. Bet niekas neabejojo, 
kad „Skautų Aidas“ turi eiti, vi
siems buvo aišku, kad jis nega’i 
sustoti ėjęs. Redakcija to klausi
mo net nekėlė — jos uždavinys 
buvo surasti tiek lėšų, kad būtų

Ed. Zabarauskas,
,,Sk. Aido" nr. 35—45 red. padėjėjas, 

galima šiaip taip apmokėti spaus
dinimo išlaidas. Nutarta rizikuoti, 
bet drauge ir prisilaikyti tam tikro 
atsargumo. Pirmiausia nusistatyta 
perkelti „Skautų Aido“ spausdi
nimą į pigesnę spaustuvę, antra — 
leisti jį ne kas mėnuo, bet kas 
pusantro mėnesio ir trečia — pa
skelbti kokį nors originalų kon

kursą. Nutarta — padaryta! Pir
mas mūsų išleistas numeris (1928 
mt. sausio — vasario mėn.) pa
skelbė „radio konkursą“. Skirta 
laimėjimams trys radio aparatai, 
kurie a, a. J, Merkio pastangomis

A. a. Jurgis Merkis, 
„S. Aido" nr. nr. 35—45 redaktorius.

buvo nepaprastai pigiai iš kur tai 
nupirkti. Minėtas konkursas re
dakcijai pakėlė ūpą — pradėjo 
gausiai plaukti prenumeratos. 
Skautai pradėjo konkuruoti, kas 
’aimės radio aparatus. Konkursas 
praėjo gerai, pirmojo numerio 
spausdinimo išlaidos labai greit 
buvo padengtos.

Nudžiuginta tokiu pasisekimu, 
redakcija daugiau pradėjo kreipti 
dėmesio į „Skautų Aido“ turinį ir 
išvaizdą. Be to, dar nusistatyta 
patiems surinkti kiekvienam nu
meriui mažiausia du puslapiu skel
bimų, kas reiškė turėti nei iš šio 
nei iš to apie 300 — 400 litų. Sun
ku dabar nupasakoti kokių juo
kingų scenų atsitikdavo skelbimų 
rinkėjams: a. a. J. Merkiui ir man. 
Trečiasis kolegijos narys, rodos, 
skelbimams rinkti gabumų netu
rėjo, bet užtat J. Merkis mus sta
čiai stebindavo. Jis surinkdavo 
daugiau kaip pusantro puslapio. 
Man gi ši „specialybė“ įsigyti ne
pasisekė — nevykdavo ir gana. 
Tarp kita ko, reikia pasakyti, kad 
skelbimų rinkimas nėra lengvas 
dalykas, ypač laikraščiui, kuris 
pasirodydavo kas pusantro mė
nesio. Reikia turėti didelės įtiki 
nančios jėgos ir labai lankstų lie
žuvį, kad kokį biznierių įtikintum, 
jog jo firmos skelbimas „Skautų 
Aide“ padarys jam didelį biznį. 
Paskelbtas „radio konkursas“ ir 
šiuo atveju mums padėjo. Visose 
radio prekvbos įmonėse buvo įro
dyta, kad mes populiarizuojam
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provincijoj radio, tad kaip gi to
kiai įmonei nepalaikyti tokių 
, bendradarbių“ ir nepareklamuoti 
. Skautų Aide“ savo markės radi? 
aparatų!

Pirmąjį 1928 metų pusmetį 
,,Skautų Aidas“ ėjo reguliariai, o 
antrą — jau šiek tiek suklupo. 
Tais metais Skautų Brolija (taip 
tuomet vadinosi skautų sąjunga) 
šventė savo dešimties metų sukak
tuves. Ta proga išleistas žymiai 
f adidintas ir gausiau už paprastą 
iliustruotas „Skautų Aido“ nume 
lis. Sukaktuvės paminėtos visos 
Brolijos didele stovykla Panemu
nėje. Todėl išleista vienkartinis 
stovyklos leidinys „1918 — 1928 
mt. tautinė skautų stovykla“.

Ta stovykla išjudino skautų gy
venimą, įnešė į jį kai ko nauja. Iš 
kitos pusės tokio mąsto stovykla 
buvo pirmutinė, buvo norėta, kad 
ji parodytų visuomenei skautų or
ganizacijos visas geriausias puse ; 
Nors tik dalinai ji savo tikslą pa
siekė, bet į skautų gyvenimą tei
giamai atsiliepė. Užsimezgė tamp
resni ryšiai tarp atskirų tuntų ir 
vyriausio štabo, o tas ir „Skautų 
Aidui“ išėjo į naudą. Jo skaityto
jų skaičius nuolat didėjo. Turėda
ma tai galvoj, redakcija nuo 1929 
metų nusistatė „Skautų Aidą“ 
įeisti kas mėnuo. Nuo tų metų 
pradžios iš redakcijos išėjo A. Gra- 
ževičius, likome dviese, bet iš 
Šiaulių atvyko į Kauną sktn. A. 
Saulaitis ir V. Kastanauskas, kurie 
aktingai prisidėjo prie „Skautų 
Aido“ leidimo. Kad padarius laik
raštį dar įdomesnį, įvesta atskiri 
skyreliai, kurių vieną apsiėmė re
daguoti V. Kastanauskas.

1929 metai buvo nelaimingesni. 
Pasirodė, kad „Skautų Aidą“ pa
darius mėnesiniu, jis pradėjo duoti 
nors ir nedidelį nuostolį. Tačiau 
užsispirta nusistatymo nekeisti ir 
1:gi vasaros atostogų duoti pasiža
dėjimai ištesėta.

Po vasaros atostogų a. a. J. 
Merkis ir aš iš redakcijos pasi- 
traukėm. „Skautų Aidas“ perėjo į 
tfktn. A. Saulaičio rankas. Sktn. 
Saulaitis, matyt, ėmėsi dar dides
nių atsargumo priemonių, nes su
mažino „Skautų Aido“ formatą, 
mažiau jį iliustravo.

Po kiek laiko specialiu įstatymu 
skautų organizacija tapo globoja
ma. Skautybė pripažinta geriausio
ji jaunimo auklėjimo organizacija. 
Tautinė 1928 metų stovykla, reiš
kia, pasiekė savo tikslą. Po to 
„Skautų Aidas“ vėl stipriai atsi 
stojo ant kojų, o dabar, galima 
Ivirtinti, kad jis yra geriausiai re

daguojamas, įdomiausias ir gra
žiausias moksleivių laikraštis.

1928 — 1929 metai yra toli už
pakaly palikę, o atsiminimai rašyti 
dera labiau pasenusiems žmonėms, 
o ne mums, kurių dar pilnas gy
vybės žvilgsnis yra atremtas į 
ateitį. Tie čia suminėti faktai te
būna tik priminimu dabartinei 
jaunesniajai skautų kartai, kad 
„Skautų Aido“ tobulinimo kelia; 
nebuvo jau toks lengvas. Rašyti gi 
apie tai, kokias idėjas mes anuo 
laiku savo jaunuose skaitytojuose 
skiepijom, su kokiais ir kur sun
kumais kad ir šioj srity susidurda- 
\om — aš nematau reikalo, nes

Skaitytojų įspūdžiai.
Dabar, gavęs naują „Skautų Ai

do“ numerį, imu į rankas su pasi
gėrėjimu. Jaunuomenė, leiskim ir 
ne skautai, turi pagaliau žurnalą, 
kuris jiems įdomus, kuriame jie 
randa visa, kas jaunuoliui reika
linga. Faktas, kad jaunuomenei 
skirto žurnalo mes neturėjom ir 
kai kurių laikraščių pastangos už
pildyti šią spragą buvo bergždžios. 
Jaunuomenės žurnalas turi atitikti 
daug reikalavimų.

Ir, rodos, dabartinis „Skautų 
Aidas“ pilnai patenkina tos rū
šies skaitytojus, kurie nori savo 
žurnale rasti įdomių rašinių auklė
jimo temomis, jaunuomenės dva
sią ugdančių straipsnių, gerus bū
do savumus sukeliančios beletris
tikos dalykų. Tai vis „Skaūtų Ai
do“ pliusai, kaip jaunuomenės 
žurnalo.

Ką bekalbėti apie „Skautų Ai
do“ rolę organizacijos gyvenimui. 
Skautai ir dabar dar skundžiasi 
gerų, prityrusių vadų stoka, o tą 
stoką prieš kelis metus skautai dar 
skaudžiau juto. Taigi tuomet dar

Ant. Saulaitis, dabartinis „Sk. Aido" (nuo 
nr. 46) redaktorius.

pasklaidžius mūsų redaguotus 
. Skautų Aido“ numerius kiekvie
nas galės tai, jei ne eilutėse, tai 
tarp eilučių išskaityti.

„Skautų Aido“ redakcijoj dirb
tas darbas, tai buvo skauto pa
reiga, kaip ir kiekviena kita, ku
rią skautai pagal savo sugebėjimus 
ir gabumus turi atlikti. Taip aš 
žiūriu į tą darbą, kurio atsimini
mas man pasiliko pats geriausias, 
gal būt, ir dėlto, kad tas darbas 
yra pareikalavęs ne maža jėgų ir 
pasišventimo ir net savo tiesiogi 
iKų pareigų, studijų, atidėjimo.

Psktn. Ed. Zabarauskas.

silpnučio „Skautų Aido“ reikšmė 
draugovių ir skilčių gyvenime bu 
vo nepaprasta.

1928 — 1931 metų laikotarpy 
man teko gyventi Ukmergės skau
tų tarpe. Tai buvo tos dienos, kai 
skautuose ypatingai dar buvo jau
čiamas nevisiškas skautų dvasios 
bei pareigos supratimas. Bet jau
nose sielose buvo ypatinga dirva 
skautų idealams įkūnyti, nes tie 
jaunuoliai turėjo savy nepaprastai 
daug jaunatvės entuziazmo. Jį te
reikėjo ugdyti ir kelti. Reikalas 
buvo be to skubus, neatidėliotinas, 
nes ilgesnį laiką nesučiupus to jau
nuoliško gaivalingumo pulso, įsi
rašę skautuosna jaunuoliai galėjo 
atšalti ir tuo būdu sąjunga ne
tektų gerų narių. Tą reikalą aš 
-ypatingai pajutau tuomet, kai į 
mano rankas buvo atiduota I 
Ukmergės skautų draugovė. Mano 
pareigos keleriopai padidėjo, nes 
tapau draugovės vadas.

Taigi turėjau nemažų galvosū
kių, kuo būdu patraukti į draugo
vę daugiau jaunuolių, kaip tuos į 
darbą įtrauktus jaunuolius užintri- 
guoti, kad jie patys pajustų tikrąjį 
organizacijos gyvenimą ir tikslus.

Greit mano draugovė padidėjo 
iki 60 žmonių, ir dabar beliko 
juose uždegti jaunuoliško entuziaz
mo ugnis.

Ir šit, pajutau, kad esu keblioj 
padėty. Reikėjo tuos berniukus 
supažindinti plačiau su skautų or
ganizacijos gyvenimu, gi mano kal
boms truko medžiagos. Pamačiau, 
kad lietuvių kalba neturime jokios 
literatūros, kuri galėtų padėti va
dui jo pareigas eiti. Teko rasti ke
lius. Ir šit tuomet įsitikinau, kokią 
didelę rolę vaidino nors ir silpnu
tis dar „Skautų Aidas“. Rasdavom 
jame nors dalelytę medžiagos mū 
sų draugovės auklėjimui. Mažy
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čiam žurnaliuke stengdavomės su
rasti ir rinkdavom viską, iki pas
kutinės eilutės, kas galėtų būti 
mums naudinga. Žurnalą vedė da
bartinis „Skautų Aido" redakto 
r us, p. A. Saulaitis, tačiau aiškiai 
galima buvo pastebėti, kad ir ge
riausių norų turėdamas, jis nega
lėjo negausingose skiltyse jų vyk
dyti.

Prisimenu tuos mažyčius straips
nelius, dabar vartydamas pageltu
sius komplektų lapus. Prisimenu, 
kiek daug jie man padėjo eiti at
sakingas draugovės vado parei • 

fas.
Šiandie „Skautų Aidas" lanko 

savo skaitvtojus puošnus ir didelis. 
Šiandie jame randame jau visko, 
kas mums miela ir reikalinga.

Išsipildė mūsų troškimai, turi 
me gražų ir vertingą jaunuomenės 
žurnalą.

Tik per dešimti metų žurnalas 
nasiekė to laipsnio. Kiek įvairių 
:r sunkių kelių teko tam žurnalui 
praeiti — žino juk gerai tie, kurie 
tais sunkiais laikais stovėjo žur
nalo priešaky. Jie tai šiuose pusla
piuose plačiau išsakys savo pri
siminimus.

Man belieka „Skautų Aidui" jo 
dešimtmečio proga palinkėti ilgo 
gyvenimo ir dar didesnio tobulė- 
iimo, nes to reikalinga gausi jau
nuoliu — skautų šeima.

Vyr. sklt. Juras A. Šaltenis.

Feljetonas,

Spausdintas žodis.
(jubiliejiniai apdūmojimai).

Šiame pasauly atsiradau bent kiek 
anksčiau už „Skautų Aidą“, turiu vilties 
kad ir išnyksiu iš čia anksčiau už jį. 
Savo audringoj jaunystėj daug pergy
venau, bet nepagalvojau, kad kada nors 
teks rašyti feljetonai, kurių, kaip ir 
apskritai lietuviškos spaudos, nieks ne
skaitys... Atsimenu, kad jaunose dienose 
turėjau kompozitoriškų palinkimų, bet 
kai toji meno šaka neperdaug sekėsi, tai 
aš -savy pajutau militarišką pašaukimą.

-Pirmiausia gerai išėjęs šaudymo su 
puhaču stažą, ėmiau mokytis su monte- 
kristų. Bet tėvelis tiek man išpėrė kaili, 
kad nuo to visas mano militariškas pa
šaukimas išgaravo. Taip per visą gimna
zijos laiką jokio pašaukimo savy ir ne
pajutau ir tik vargais negalais ją baigęs 
ėmiau stropiai mokytis, kaip iš juodo pa
daryti baltą ar atvirkščiai, vadinasi, 
ėmiau studijuoti teisės mokslus. Sulaukus 
jubiliejinių ..Skautų Aido“ metų jokiu 
būdu nesugebu suvaldyti ir šiaip jau ne
trumpo savo liežuvio, noris pašnekėti 
bent kiek apie visokius prisiminimus, ir 
tiek.

O tuose prisiminimuose be romantikos 
yra šiek tiek ir prozos. Na, pradėsiu nuo 
romantikos. Puikiausiai dar prisimenu, 
kaip pirmą kartą gyvenime „Sk. Aido” 
redakcijai išsiunčiau savo pirmuosius 
žingsnelius, idant ji paskelbtų plačiai vi
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„Skautų Aidas“
— jaunystės jėga.

Jaunystė yra toks paukš
tis, kuris pro tamsiausius 
debesis dar įžiūrės saulę ir. 
nors švinu apsunkintais spar
nais, sugebės i ią skristi.

E. Ožeškienė.
Paduoki, mūza, tavo gerbėjui amžiną 

plunksną ir leiski žodžių virtinei lietis. 
Tepažįsta tas nenuilstamos energijos ir 
nenykstančios jaunystės popierio gabalas 
— ,,Sk. Aidas” reto jo skilčių svečio 
žodi.

Pasaulis nuklvdo nuo gimtojo vieške
lio. Šuntakiais eina... Klampoja. Pažvelki 
pirmyn — tamsus siaubas uždengės tikslą, 
afsigrižki atgal — betelkšo tik pėdos 
žmonijos šlapios. Žmonija eina (bet gi!), 
♦ačiau šuntakių nenori gyvais smegeni
mis gristi, nė tikrosios sielos stulpais 
paremti. Senių pasaulis! Užmigęs, nuri
męs. gobšus, gaivalingas...

Jaunvstės gi dvaras — kitoks. (Už
klydau jin kartą — puota jaunystės bu
vo). Nė siaubas, nė pikto joks šydas ne
dengia gražaus ir laimingo gyvenimo 
tikslo. Žmonės gyvenimo jauno padangė
mis lekia, idealais būrin susijuosę. Jau
nystės tai sūnūs! Toli pirmyn matą, 
ateities ekrane skaidrias gyvenimo 
spektro spalvas Įžiūri.

Mintis tokias audringas kelia „Sk. 
Aidas“ Tiek metų gražių skynęs kelią 
: jaunystės horizontus, tiek metų sergė
jęs jaunystės nuotaiką ir neleidęs pasau
lio blogumams pavergti jaunučio (s k a u- 
t o) žmogaus sielą. ,,Sk. Aidas“ — tas 
dvaras jaunvstės, gyvenąs gražiausiais 
gyvenimo spektro paveikslais. „Sk. Ai
das“ — jaunvstės jėga!...

Siekime tai, ko vyzdys nepasiekia, 
laužkime tai. ko protas nepajėgia!

Bolius Švilpukas — Vosylius.

suomenei, kad tokiuos tai Malėtuos skau
tai baisiai gerai veikia, šviečia tamsią 
visuomene, sako prakalbas, muša su ma- 
kabistais futbolą ir kitokius didvyriškus 
darbus atlieka. Po mėnesių dviejų .,Sk. 
Aidas", išbraukęs 90°/o ir likusių lO°/o 
korespondencijos visai iš naujo parašęs, 
paskelbė. Tas mane tiek paveikė, kad aš, 
besidžiaugdamas savo literatūriškais lau
rais, gavau pataisą iš matematikos. Čia 
ir prasideda proza.

Už spausdintą žodi man, žinot, kartą 
buvo ir nelabai gera. Kai neturėjau dar 
daug praktikos, tai ėmiau ir parašiau 
kc resoondencija: „Baltaragio draugovė 
šventė vienu metų savo įsikūrimo jubi
liejų. kuris visiškai nepavyko. Pusė skau
tu j iškilmingą sueigą neatvyko, iš at
vykusių pusė buvo neuniformuoti, o likusi 
pusė turėjo pilną uniformą, išskyrus trum
pas kelnes ir kaklaraiščius. Draugininkas 
visą valandą nelabai iškalbingai sakė pra
kalbą apie jo paties ir kitų jubiliatų nuo
pelnus ir pasiūlė susirinkusiems sušukti 
už juos tris kartus valio. Po to buvo 
linksmoji programos dalis, kur scenoje 
buvo parodvta pora kažkokių tipų, skau
tiškoj uniformoj, kurie ginčijosi ir smar
kiai kažkodėl stumdėsi. Tai buvo drama 
iš skautų gyvenimo. Baigiantis programa’ 
skautai su skautėm pašoko. Tuo tarpu 
pats dr-kas, sargo padedamas, iki aušros

Čia vienas tokių, kur neskaito „Sk. Aido'

šlavė salę ir todėl rytą pramigo pirmą 
pamoką, už ką inspektorius pasodino 
draugininką 2 valandom po pamokų. Tuo 
ir baigėsi iškilmės".

Korespondencija, gal redaktoriui ne
apsižiūrėjus, buvo atspausdinta. Nespė
jau pats jos perskaityti, kai draugininkas:

— Ablauche! Aš įau visus dantis iš
barstysiu! Jei tu nesuvaldai savo liežu
vio, tai aš tau užčiaupsiu valgomąją taip, 
kad tu jos iki paskutinio teismo neatida
rysi! — ir sugniaužė argumentą... Ne
buvo laiko aiškintis ir todėl, kaip kulka, 
šoviau pro atvirą langą į savo gaspadinės 
agurkus. Tai tik tuo laimingu būdu ir 
pasisekė išsigelbėti.

Sekančią dieną dr-vės vitrinoje radau 
tokį skelbimą:

„Skelbiu visų skautų ir visuomenės 
žiniai, kad tą biauriausį ir nedrausmin
giausi tipą — Ablauchą, kaipo nesilai
kanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 skautų 
įstatų, visiškai išvarau iš draugovės be 
teisės dėvėti uniformą“.

Uniformos, tiesa, aš visiškai neturė
jau, taigi dėlto ir nenusiminiau, bet kad 
mane išvarė, tai jau negerai, tuo labiau, 
kad turėjau vilčių gauti paskiltininkio 
laipsnį.

Į skautus mane priėmė vėl tik po me
tų, kai toji pati dr-vė šventė 2 metų ju
biliejų. Tada, brač, aš parašiau jau ki
taip: „Iškilmės — rašiau — praėjo pa
šėlusiai įspūdingai, iki ašarų sujaudino 
įžodis, o draugininkas pasakė tokią pra
kalbą, kad net baisu buvo klausvtis! 
Meniškai buvo išpildyta linksmoji dalis ir 
po to įvyko aukštų svečių iš Kauno ir 
rėmėjų vakarienė". Šiuo kartu nei vienu 
žodžiu neprasitariau, kad dr-kas, beruoš- 
damasis iškilmėms, net 3 dvejetukus ga
vo, nutylėjau ir tai, kad nei vieno rė
mėjo nebuvo namie, kai skautai atnešė 
garbės bilietus. Nepažymėjau ir to, kad 
skautai per įžodį bent kiek susipynė ir 
jie, brangindami sava garbę, pasižadėjo 
viską, išskyrus tarnavimą Dievui, Tėvy
nei ir Artimui. Ir t. t.

Vienu žodžiu, parašiau kaip tikras 
žurnalistas. Ir tuo būdu vėl man pasi
sekė grįžti į tas eiles, iš kurių buvau iš
vytas. Ir dabar pasiėmęs seną „Parkerį" 
plėšiu tėvynės dirvonus ir skelbiu viso
kias idėjas. O spausdintas žodis galingas, 
dėl jo net iš draugovės galima išskristi. 
Todėl ir „Skautų Aido” galybe abejoti 
netenka. H. Ablauchas.
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militaristinė ?Ar skautystė

Skautystė tiki patriotizmu, bet 
tik todėl, kad supranta, jog tik su
prantant, vertinant ir mylint savo 
šalį, galima tikėtis išmokti supras
ti ir vertinti ir kitas šalis. Gerai

stovyklauja kartu viena didele 
šeima. Pirma jamboree įvyko Lon
done 1926 m., kada dalyvavo 
skautai iš dvidešimt šešių valsty-

kad skautininkai galėtų išmokyti 
savo draugoves ir skiltis gražiai 
žygiuoti parado reikalams, o ne 
tam, kad amžinai berniukus mank-

stitvarkytų namų meilė pagimdo 
gerai sutvarkytą bendruomenę, ge
rai sutvarkytos bendruomenės mei
lė pagimdo gerai sutvarkytą šalį, 
o gerai sutvarkytos šalies meilė
pagimdo gerai sutvarkytą pasaulį.

Skautystė atsirado prieš Didįjį 
Karą, laiku, kada rodės, kad skau- 
tystė yra reikalinga. Po karo tas 
reikalas padidėjo dešimteriopai... 
Labiau, kaip bet kada pirma, rei
kia lavinti charakterį mūsų būsi
mų vyrų, ant kurių pečių guls at
sakomybė už jų gimtosios šalies 
išgelbėjimą ar pražudymą. Jei 
prieš karą mes, skautai, turėjome 
progą padėti savo šaliai, dabar ta 
proga yra virtusi būtina tautine 
pareiga.

Antra vertus, Didysis Karas bu- 
\o gėda mūsų giriamai civilizaci
jai ir krikščionybei. Jei mes esame 
pasinaudoję ta pamoka ir iš tik
rųjų norime, kad ji nepasikartotų, 
iurime pasistatyti aiškų tikslą — 
įdiegti jaunimui taikingos geros 
valios ir bendradarbiavimo.

Su skautystė nėra susiję jokios 
militaristinės prasmės. Taikos 
skautystė diegiama kolonistų pio
nierių sumanumo ir pasitikėjimo 
privalumai ir daug kitų privalumų, 
kurie padaro juos vyrus tarp vy
rų. Nėra jokio noro paversti ber
niukus kareiviais ar įskiepyti 
jiems kraugeriškumo...

Kiekvienas žmogus, kuris turi 
bet kokią širdį, yra nusistatęs 
prieš karą. Skautų auklėjimas aiš
kiai pasisako už taiką.

Duodamas paprastą mankštos 
sistemą skautams, noriu, kad visi 
suprastų, jog tai darau tik tam,

Solidarumas.

štintų, ka*da kiti užsiėmimai ga
limi.

Kada pamatau draugovę gerai 
atliekant mankštą, bet nemokant
sekti pėdsakų ar išsivirti valgyti, 
aš pripažįsu, kad draugininkas nė 
ra labai tikęs. Abejingas vadas ar
ba vadas be vaizduotės visados 
griebsis mankštos...

Jei pažvelgsime pirmyn, supra
sime, kad mūsų šiandieninių skau
tų ir skaučių milijonas, greičiau
siai, atstovauja dar kitam milijo
nui, kuris išėjo skautišką auklėji
mą, ir kad jie yra būsimi tėvai 4r 
motinos sekančios kartos ir užau
gins dar kokius du ar tris milijo
nus berniukų ir mergaičių ateityje 
tais pačiais, kaip jų mąstymo ir 
veikimo, pagrindais.

Šitokiu būdu turime nuostabią 
progą ir didelę atsakomybę. To
dėl turime pakreipti savo auklė 
j imą taip, kad nebūtume paten
kinti vien tik turėdami gražių 
draugovių ir laikino pasisekimo, 
bet ir būdami tikri, kad aukščiau
si idealai iš tikrųjų diegiami ir kad 
berniukai ir mergaitės rodo tikrai 
krikščioniškos dvasios savo kas
dieniniame gyvenime, nugali savo 
savanaudiškumą tarnaudami ki
tiems ir pakeičia per daug įsi
viešpatavusį siaurą patriotizmą ir 
pavydą gera valia ir bendradar
biavimu ,

1923 m. Tautų Sąjungos pilna
ties priimtas raportas irgi yra 
skautystės veikimo atžvilgiu labai 
reikšmingas.

Kad šis raportas yra pamatuo
tas faktais, o ne fantazija, rodo tai, 
kad kas ketverius metus įvyksta 
tarptautinės jamboree — dideli 
suvažiavimai, į kuriuos iš daugy
bės valstybių suplaukę skautai

bių, antra Kopenhagoje 1924 m., 
kada susirinko 32 valstybių skau
tai, o trečia įvyko Anglijoje 1929 
m., kada 50.000 skautų, atstovau-

Baden-Powellis
yra puikus raitelis, savo karišką karjerą 

jis pradėjo husarų pulke.

jančių 42 valstybėms ir 33 Britų 
Imperijos dalimis, susirinko dvide
šimt pirmoms skautų judėjimo su
kaktuvėms paminėti.

1920 m. buvo įsteigtas tarptau
tinis skautų biuras su būstine 
Londone. Jo darbą kontroliuoja 
tarptautinis komitetas, kurį išren
ka kas dvejus metus įvykstančios 
konferencijos. Paskutinė jų įvyko 
Vienoje, ir joje dalyvavo daugelio 
valstybių delegatai ir Tautų Są
jungos atstovas.

Pasaulinė taika skatinama dar 
ir korespondencijos pasikeitimu 
tarp įvairių tautybių skautų ir ra
ginimu skautams stovyklauti ir iš
kylauti kitose šalyse.

Be periodinių tarptautinių jam
boree, įvairiose valstybėse ren 
giamos tautinės jamboree stovyk
los, į kurias paprastai kviečiami 
skautai ir iš kitų valstybių.

Skautininkų lavinimo centrą 
Didžiojoje Britanijoje, Gilwell 
Parke, arti Londono, yra lankę 
skautininkai iš visų Britų Impe
rijos dalių ir 26 kitų valstybių. Tas 
pats lavinimo planas jau yra pri
imtas 16-oje valstybių.

Negali sukurti taikos dokumen
tais; taika turi būti sukurta žmo
nių širdyse.
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Tarptautinės skaučių šventės 
proga skaučių vadė skautininke 
Sofija Čiurlionienė Lie
tuvos skautų sąjungos šefo įsaky
mu apdovanota Lelijos ordinu.

Ordiną įteikė šefo pavaduoto
jas dr. J, Alekna ir vyr, skautl in- 
kas pulk. J. Šarauskas iškilmingoj 
Kauno tunto skaučių sueigoj š. m. 
vasario m. 26 d,

Sktn. Čiurlionienę gražiai ir 
nuoširdžiai pasveikino dr. Alekna 
ir vyr. sktn. Šarauskas, skautės 
padainavo ilgiausių metų ir įteikė 
savo vadei gėlių bukietą.

Sktn. Čiurlionienė kukliai padė
kojo šefo pavaduotojui, vyr. skau
tininkui ir skautėms.

Pažymėtina, kad tą pat dieną 
buvo suteikta skautėms K. Bartni- 
kaitei, L. Manumaitytei ir J, Dras
kytei paskautininkių laipsniai,

Šefo pavaduotojas, skaučių va
dė ir vyr. skautininkas pasveikino 
naujai pakeltas paskautininkes ir 
palinkėjo joms sėkmingai dirbti 
skautybės ir Tėvynės labui.

Švara kultūros reiškėją.
(Tąsa).

Valgomasis.
Valgomasis turi būti linksmas ir šva

rus. Gražiai ir švariai paduotas valgis 
labai daug reiškia mūsų sveikatai ir sa
vijautai. Valgomojo neturime prikimšti 
baldais. Stalas, kėdės, indams spinta. 
Jeigu galima, tai dar vienas mažesnis 
stiklams ir stalo baltiniams — štai visi 
baldai. Dar kilimas ant grindų. Juo 
mažiau kampų ir baldų, juo mažiau dul
ki ų. Pavalgius, kambarį reikia išvėdinti, 
kad neliktų valgių kvapo.

Virtuvė.
Nuo virtuvės labai pareina gyventojų 

sveikata. Virtuvėj — tvarka ir švara! 
Pamirškim posakį: „Išmesk į virtuvę! '

Virtuvė turi būti nedidelė, paskirta 
vien tiktai maistą gaminti. Šienos, ge
riausia jeigu yra nudažytos aliejiniais 
dažais, nes tokias sienas galime plauti.

Plyta, du staliuku ir dvi kėdutės, len
tynos, indams spintelė, štai viskas. Vir
tuvė turi būti gerai vėdinama. Virtuvės 
indų nereikia turėti perdaug. Reikia jų 
skaičių suderinti su šeimynos narių skai
čiumi.

Indų plovimas yra gal nemaloniausias 
virtuvės darbas, bet, nieko nepadarysi,

Lady Olave Baden-Powell. Ji šią 
vasarą atvyks pas mus į Lietuvą.

Aug

Gyvenimas išbraukė
Balti kilimai nuklojo žemę. Pilkuma 

danguje...
Žiema.
Sužydo medžiai. Šakos — vainikų 

glėbiai. Šerkšna — žiedai. Baltoje pa
sakoje pasinėrė miškas. Miestas... Kai
mas — nuskendo.

Dvi kojos pamažu ėjo. Baltų laukų 
pusnynuose gimdavo pėdos. Su muzika:

—Tir, lir, lir.. — po kojomis.
Šaltis.
Ėjo Algis Driežą. Jaunas. Nieko sau... 

Lūpose žaidė juokas. Rankose buvo foto. 
Penkios filmos nuotraukos!

Pavykusi skautiška medžioklė.
Žiemos saulėlydis rausvai nuvarvino 

dangaus pilkumą. Temstelėjo. Ir vakaras 
čia... Ir visur.

Tolumoj žiburiai — miesto elektra 
Ū-ta-ta...
Kelias per kapines. Medžiai nulinkę 

rymo. Girlandos nusviro... Kryžiai kry- 
žiaukomis kryžiuojasi. Keista kapinėse 
vienam. Baugu. Tikrai.

Br-r-r. ..
— Kas taip vėlai?
Stop Algis. Prieš — juodas šešėlis. 

Ilgas...
— Nebijok, tamsta.
Akmuo nuo širdies.

Skautės teikia pirmąją pagalbą.

būtinas. Indus reikia plauti dviejuose 
vandenyse ir nušluostyti švariu šluostuku.

Neleistinas dalykas virtuvėje valyti 
batai arba dulkinti drabužiai. Dulkės, ky
lančios iš šių daiktų, nutupia ant indų it 
maisto. Valymas turi būti atliekamas 
priemenėj, o dulkinimas ore.

Maistą, kurį atnešam iš miesto, reikia 
tuoj padėti į paskirtą vietą ir uždengti. 
Duonos nereikėtų dėti su mėsa arba 
daržovėm. Nedėkit pinigų prie maisto! 
Pmigai ir musės yra visokių ligų uoliausi 
platintojai.

SKAUTĖS KANADOJE.
Jų čia yra 37.160. Gražus skaičius! Jos 

leidžia savo didelį laikraštį „The Cana
dian , Guider". Per 1930 — 1932 metus 
padarė 247 stovyklas, kuriose stovykla
vo maždaug 9.140 sk. Kas yra ypač pa
žymėtina, būtent, kad Kanados skautės, 
kaip ir skautai, kiekvienais metais Ka
lėdoms aprūpina neturtingųjų šeimynų 
vaikus dovanomis — kalėdiniais žaisliu
kais. Taip pavyzdžiui, 1931 m. per Ka
lėdas 75 tūkstančiai Kanados vaikų gavo 
dovanėlių ar tai iš skautų ar iš skaučių. 
Šį dalyką Kanados skautai-ės yra puikiai 
suorganizavę.

. Stankevičius.

■ ■ ■

— O... Senelis Rimvydas!? Nusigan
dau, — rankų spustelėjimas su kapinių 
sargu.

— Tai kur, Algi?
— Taip sakant, buvau medžioklėj. 

Fe šautuvo, su foto. O ką senelis čia 
veiki?

— Aš kryžius skaitau ir dūlinėjo. 
Man naktį kapinėse gera. Parymau prie 
turtingo ir vargšo. Poterį sukalbu. Že
melė visus gražiai sulygina. Visiems du 
metrai duobės ir... amen.

Eidami šnekasi. Malonus Rimvydas, 
Rodo ir aiškina. Pasakoja.

Rytų horizonte mėnuo pasikorė.
Kryžiai.. .
— Čia turtingas ponas: čia elgeta; 

čia jauna mergaitė. . . Ji sudegė
— Sudegė?... Kaip?...
— Per gaisrą.
— Įdomu. ..
— Užeik, Algi, mano pirkion, bū'i 

svečias. Papasakosiu, jei įdomu, — kal
bėjo darydamas vartus.

Aplankydavo Algis Rimvydą. Dažnai. 
Buvo, kaip geri draugai. Užsuko ir šian
dieną.

Susėdus pradėjo — —
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Ar atmeni, Tu?
Ar atmeni, sese!
Kai vasaros dienos mums laime spindėjo, 
O naktys pušyne mums būrė sapnus, 
Ar atmeni, Tu?
Mums saulė šypsojos ir'juokės dangus, 
Sidabro rasa mus sveikino rytą 
Ir paukščiai pabudę giedojo tyliai 
Ir žalias pušynas mums pasakas sekė.
Ar atmeni, Tu?
Kai vakaro sutemos gaubdavo žemę, 
Kai juoda naktis migdydavo gamtą, 
Tyliajam pušyne liepsnodavo laužas . . .
Šypsojosi akys, šypsojosi lūpos .. .
Įkaitę skruostai spindėjo džiaugsmu. 
Tad’ kilo dainelės ir veržės į tolį, 
O laužas stovykloje liepsnojo, liepsnojo.
Praėjo tos dienos, lyg sapnas gražus ... 
Nebeskamba dainos, nebedega laužai... 
Tik vėjas už lango vaitoja ir dūksta 
Ir primena vasaros laimės dienas . ..

Aniceta Strikulytė.

Ji buvo jauna. Dvyliką pavasarių nu
žydėjus, dvyliką vasarų išlaksčius.

Buvo beveik dar vaikas.
Turėjo gražias mėlynas akis. Šypsan

čias akutes. Visuomet linksmas, spindin
čias pavasario nekaltoms žibutėms. Jos 
lūpos — du įdrėskimai... Turėjo ir li
nines garbanas. Gražias, gražias...

Ji vadinosi Nina. Graži Ninutė.
Gyveno priemestyje. Neturtingame, 

apskurusiame kvartale. Kvartale, kur 
siauros, nešvarios gatvės ir aplūžę na
mai... Kur senas, įdubusiais žandais, ilgi 
sutaršyta barzda, alkiu žibančioms 
akims, žydas dažnai surėkdavo:

— Handel! Handel... Pigala... Pirkti 
— parduoti!..

Surėkdavo ir nueidavo.
Sekdavo jį Ninutės akys. Gaila buvo 

to seno vienišo kerėplos. Gaila... Širdyje 
gaila.

Turėjo ji motiną. Skalbėją. Sunkiai 
dirbančią dieną ir naktį. Mylėjo ją labai. 
Motiną reikia mylėti.

Nina daug jai padėdavo.
Turėjo ir tėvą. Girtuoklį. Tėvą šeimos 

nežiūrintį. Bet ir jį mylėjo. Tėvas — vis 
tėvas. ..

Daugiau?..
Daugiau Ninutė nieko neturėjo.

‘ Taip.
Slinko dienos ir slinko, kaip gatvėse 

žmonės. Gervės pavasariais ir rudeniais... 
Lyg elgetos vieškeliais. Viskas su gyve
nimu slinko, maišės, pynės.

Keistas gyvenimas! Padūkusiai keis
tas!!

Kam gyvenimui senas išalkęs žydas?. . 
Kam girtuoklis tėvas?.. Kam vargas?..

Kam?
?. .

Žydėjo vasara.
Mieste bloga. Dulkės. Triukšmą"- 

Auto zuja. Telegrafai su telefonais dzva- 
nija.

Mieste benzinas ir silkės...
Priemiesty dar blogiau. Nešvaru.. 

Atsiprašant, smirda. ..
O laukuos? — Kita kalba.
Laukuos vėjas laukinis...
Laukuos plačios lygumos...
Laukuos daug gėlių...
Ninutė mėgo gėles. Ninutė ir gėlė — 

du lygūs daikteliai.

Išeidavo ji į laukus. Paskinti gėlių? 
Visai ne. Ninutė neskindavo gėlių. Juk 
gaila! Mokytojas pasakojo, kad gėlės 
viską jaučia. Joms skauda. Jos gyvena ir 
miršta. Jų, be reikalo, skinti negalima.

Ir Ninutė buvo klusni. Neskindavo. 
Tik paglamonėdavo, pasilenkus pabu
čiuodavo... To — gana!

Nina ir paukštukus mylėjo. Jų bu
riantis koncertas, jaunoj galvutėj, svajų 
vadžias paleisdavo. Akutės horizonte už
kliūdavo. Ji susisvajodavo...

Vieną kartą.
Nina buvo laukuos. Plačių pievų ly

gumose. Daug vaikų — draugai. Žaidimai 
ir skambantis džiaugsmas.

Ir...
— Paukštukas!.. Paukštukas!..
Vaikai subėgo. Krūva. Skubėjo ir Ni

nutė.
Vienas berniukas už kakliuko laikė 

mažą besispardantį paukštelį. Paskui — 
trenkė į žemę, kad paukštelis net išsi
žiojo. Jau nejudėjo.

— Užmušė...
— Simuk, Simai, aš... — nutvėrė Nina 

jį už peties. Užsimojo. Akutėse sužibo 
didelė ašara. Norėjo užgauti, bet pamažu 
nuleido ranką ir pridėjo:

— Tu negeras... Jį užmušei. Jis gy
venti norėjo... Nemyliu tavęs... Ne!.. 
Bėk... Su tavimi daugiau nežaisiu.. 
Einam vaikai, — ir visi nuėjo.

Sudužo skambantis džiaugsmas.
Tą dieną Nina buvo susimąsčiusi ir 

tyli.
Vakare. Einant miegoti:
— Dievuli, atleisk Šimeliui... Gal jis 

nesuprato ką darė... Visi gyventi nori: 
ir paukštelis ir gėlė ir senas žydas, ir 
aš labai labai noriu...

Laikas slenka nesustodamas. Pra
eina ir nebėr...

Ruduo liūdnai pravirkdė rudenišką 
smuiką. Skausminga meliodija. Net gėlės 
nuvyto ir medžiai verksmu paraudo. 
Paukščiai kabliais išskrido.

Buvo diena: saulė, debesys.
Laukuos rudos lygumos. Lygumose 

darbas. Žmonių daug. Darbas — pinigui; 
pinigas — juodos duonos plutai.

Darbininkai iš priemiesčio ir kaimų. 
Vyrai, moterys, panelės ir vaikai. Už pi

Gražioji Lietuva. Šventoji ir Anykščiai.

nigą — visko gausi! Pinigas — žemiškas 
dievaitis.

Ir Nina ėjo dirbti. Duonai. Skubėjo 
pamiškėn, kur riogso seno žydo namai, 
čia gaus darbo. Bus pinigų.

— Oi...
Iš namų dūmų kamuoliai... Lyžtelėjo 

liepsnos liežuviai. Trakštelėjo —
Gaisras!..
Per lauką daug kojų. Gaisrui — vie

nybė, tada gerai! Taip ir čia. Raumenys 
dirbo. Raumenys išnešė turto ir vaikus.

— Saulius! Kur Saulius?!... — baisus 
žydo balsas.

Jauniausio sūnaus nebuvo.
Kvatojos gaisro simfonija...
— Mano Saulius ten... — šoko žydas 

į ugnį. Tėvui gaila sūnaus...
— Stok!.. — sulaikė stipriai. — Jau 

vėlu. Jei ten, sūnaus jau nėr... Nieks jau 
neišgelbės!..

Grojo gaisro simfonija...
Nina buvo arti. Nina girdėjo ir...
. . . jau prie degančio namo durų.
— Mergaite, kur tu... Nelysk... Ne

verta, tai žydo vaikas!..
— Žmogaus! Visi gyventi nori... — 

dingo duryse.
Kapų tyla sulaužė visų lūpas. Nu

stebusios akys sekė ugnį. Visų širdys į 
vieną ritmą susijungė. Visus šiltas kutesys 
kutena...

Juokės gaisro simfonija...
Balkone vaiko riksmas ir Nina:
— Laikykit!..
Pakilo rankos, kaip maldai. Rankos 

stebuklui pakilo. Visų rankos pakilo, tik 
žydo nejudėjo. Kodėl, nieks nežino...

Izraelio sūnus — statula.
Nina pasvirsta, meta vaiką ir pati 

greit grįžta. Bet... Smarkus trakštelėji
mas... Milijonai žiežirbų...

Pravirko gaisro simfonija.

Kitą dieną laikraščiuos:
„...kilo gaisras. Priežastis dar neži

noma. Daug ko išgelbėta. Tik... gelbėda
ma žyduką, žuvo liepsnos sūkury dvli- 
kametė mergaitė. Vėliau, atvykus miesto 
gaisrininkams, pavyko ištraukti apdegusį 
minėtos mergaitės lavoną. Išgelbėtas 
žydukas sveikas.

. Korės p.“
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'amuiklai, kurie
Juk tėviškėn mus neša visos pasakos 
ir tėviškė visiems — mieliausių mylima!

K. Inčiūra.
Daug mūsų tėvynėje turime 

brangių vietų. Tokių vietų, su ku
riomis yra susiję žymūs istorijos 
įvykiai, kurios yra nebylūs didžios 
mūsų praeities paminklai. Daug 
yra vietų, kurios yra surištos su 
kurio mūsų žymaus tautiečio var
du. Tose vietose apsilankius, jos 
labai daug kalba lietuvio širdžiai, 
gyvai nuteikiančiai atkelia iš pra
eities garsius žygius, didžius vei
kalus. Taip, tokias vietas aplan
kius.

Bet ar tos vietos yra lankomos? 
Ar jos lankomos ne vieno kito, bet 
būriais, visų. Ar jas lanko jauni
mas, moksleiviai ir skautai, pabai
gę mokslą pavasarį ir vasarą ke
liaudami po gražią tėviškės šalį.

Tos vietos, deja, paprastai visų 
pamirštos, ir dar gera, jei jų nors 
vardus sužinome iš knygų, iš pa
mokų mokykloje. Daugeliui atro
do, kad jos yra toli, kažin kur taip 
pat nepasiekiamos, kaip Aigipto 
piramydės arba Himalajų kalnai. 
Kad apie jas tik knygose galime 
skaityti. Klystame — jos yra čia 
pat, prie mūsų, arti. Mes ne tik 
galime, mes turime tokias vietas 
surasti, lankyti.

Čia, dėl pavyzdžio, suminėsiu 

Dionizo Poškos baublys.

kelias tokias vietas, kurių vardai 
yra daugiausia žinomi. Suskaityk, 
kurias iš jų pats esi aplankęs, ma
tęs? 0 kiek dar yra ne mažiau 
brangių, reikšmingų vietų, kurios 
pamirštos laukia, kad jas atrastų, 
aplankytų, aprašytų.

1. Bijotų (Barzdžių) dvare Skau
dvilės valsčiuj yra Dionizo Poškos 
Baubliai. Pernai nežymiai praėjo 
100 metų Dionizo Poškos mirties 
sukaktis. Ar daug jaunųjų laisvos 
tėvynės mylėtojų tais metais ap
lankė jo — „Žemaičių ir Lietuvos 
mužiko“ skurdo ir vargo — dai
niaus tėviškę. O juk Baubliai te
bestovi ir laukia lankytojų. Kaž
kieno rūpestingos rankos Poškos 
palikimas yra tvarkomas. Aikštelė 
prieš juos nušluota ir net gėlių 
darželis užvestas. Yra kas lanky
tojams parodo, paaiškina Baublių 
• urtą. Paties Dionizo Poškos žo
džiai papasakoja Baublių istoriją. 
Štai tie žodžiai:

Parašas ant Baublio:
Barzdžiuose kaip užgimiau jau tūkstan

tis metų. 
Parnešts iš ąžuolyno čion esmi padėtu. 
Tikras vardas mano buvo Baublys, Die

vui garbints, buvau, 
Nuteriojus tėvystę suvytau, sudžiūvau. 
Ties manim Perkūnasui degė avys, ožkos, 
O dabar manyj gyvena Dijonizas Poškas.

Daug teko matyti 
Baublių fotografijų.
Bet nė vienoje ne
matė šias eilutes ra
šantis prie Baublio 
skautų. Gal yra ir to
kių fotografijų — ne
žinau. Jei nėra, pa
sistenkime, kad po 
šios vasaros būtų.

D. Poška mirė 1832 
m, Kur jo kapas? 
Retas atsakys į šitą 
klausimą. Jei jus 
kas paklaustų- — at
sakykit: Dionizo
Poškos kapas Kalti
nėnuose. Ant jo ka
po iškalti šitokie žo
džiai:
Žinok Atejwi! iog tas 

kapas ira, 
Tykra Ziemajcze, ir gar

binga wira, 
Kurs Kalbą mūsų isztaj- 

siti troszka, 
O pac wadynos Dyoni- 

zas Poszka. 
Norint kajp žmogų myrti 

atsytyka 
Bet szlowi ano, ant 

amžių palika.

Šitų senų griuvėsių mes dabar negalime 
lankyti — „Skautų Aido" redaktorius 

Trakų pilyje.

2. Persikelkime į „Anykščių Ši
lelio“ kūrėjo tėviškę. Į vysk. An
tano Baranausko Anykščius. Čia 
tebėra Baranausko klėtelė, kurio
je poetas kūrė „Anykščių Šilelį“, 
čia jo daiktai, knygos, rūpestingai 
rašytojo A. Vienuolio-Žukausko V 
globojami. Klėtelė sena, statyta 
1826 m. Tebėra Šilelis ir jame Pun
tuko akmuo, kuriuo „velnias no
rėjo užversti Anykščių bažnyčią“. 
Ir taip pat „srove teškena upelė 
Šventoji“. Tebėra tie „kalnai kel
muoti pakalnės nuplikę“, kuriąs 
taip jautriai apdainavo Baranaus
kas. Tikrai gražios Anykščių apy
linkės. Jas aprašo A. Žukauskas 
taip: „Iš Anykščių į Liūdiškius ko 
kie 3 — 4 kilometrai. Kelias veda 
per tuos „kalnus kelmuotus, pa
kalnes nuplikusias“ ir pro pilia
kalnį. Nuo šitų kalnų, o ypač nuo 
piliakalnio, reginys į apylinkes ir į 
tolumas — vienas gražiausių Lie
tuvoje. Čia pat, kaip ant delno vi
sos vardinės tų kalnų viršūnės, 
Anykščių Šilelis, Puntuko baltasis 
miškas, šlaitai Šlavės, Anykštos, 
šaltupis, Piestupio pagrioviai, Liū- 
diškio girelė ir pietuose Storių 
kalnai, nuo kurių, kas turi geras 
akis, įžiūri ir Vilnių“. Truputį to
liau nuo Anykščių yra platus Ru
bikių ežeras (žiūr. apie tą ežerą 
gražų padavimą, K. Inčiūros suei
liuotą, knygoje „Mūsų Tėvynė“) 
„Anykščių Šilelį“ visi esam skai
tę, mintinai išmokę. Pažinkim tas
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vietas, kurios įkvėpė dainiui „Ši
lelį“.

Ir dar ką primena Anykščiai 
tiems, kurie čia lankosi? Čia taip 
arti pajunti, pamatai tą nykų Lie
tuvai laikotarpį, kuriame Bara
nauskas gyveno, kūrė. Tą praėju
sį laiką, kur buvome rusų valdo
mi, kur Baranauskas rašė:

„Anei rašto anei druko 
mums turėt neduoda: 
tegul, sako, bus Lietuva 
ir tamsi ir juoda!“

Tą laiką, kur buvo niekinama 
viskas, kas lietuviška, kada lietu
vių kalba buvo persekiojama, bu
vo niekinama. Kas įkvėpė Bara
nauskui jo didįjį kūrinį? — Atsa
ko Z. Kuzmickis —• „Paniekintas 
lietuviškasis žodis. Štai toji jėga, 
kuri, anot Adomo Jakšto, įkvėpė 
A. Baranauskui „Anykščių Šilelį“ 
Paniekintas žodis numylėtas, šir
džiai brangus. Ir sukėlė jis tylią 
reakciją, tylų, bet karštą norą įro
dyti, jog tasai žodis — lietuviška
sis — tinka ne mažiau už lenkiš
kąjį dailės kūrybai“. Įrodė. „Skai
tydami „Anykščių Šilelį“, jaučia
mės šiandieną pagauti kažkokios 
muzikos, kuri kutena širdį, kelia ją 
sursum ir verkti liepia ir džiaug
tis, ir liūdėti“ (S. Čiurlionienė, Iš 
mūsų literatūros, 1913).

„Šilelyje“ poetą kankina skau
dus ilgesys. Kažko jis laukia ir ne
sulaukia. Maža to: nesitiki sulauk
siąs, Todėl „Šilelio“ pradžioje pa
beria visą virtinę klausimų: kas? 
kur? kur? kur?... (Z. Kuzmickis). 
Todėl staiga plyšta pritvinkusiu 
skausmu:
Dabar visa prapuolę... tik ant lauko pliko 
Kelios kreivos, nuskurę pušelytės liko..

Ekskursija prie vysk. Baranausko klėtelės.

arba:
Ir liko šitie kalnai pliki ir kelmuoti, 
Aplaistyti ašaroms, giesme apdainuoti. 
Ir giesmė nepabaigta: kai širdis susopo, 
Ant dūšios labai sunku ir neramu tapo...

Poetas ilgisi laisvės, kuri yra 
atimta lietuvių žmonėms. Ilgisi 
laisvės tai šaliai, kuri yra laisvės 
y erta. Guodžiasi didžia praeitimi, 
skundžiasi dabartimi, kurią paver
tė svetimi žmonės „nenaudingu 
plotu“, nuklotu skujoms, šakelėms 
ir šiškoms, ir saulės kepinamu, ku
riame nyku ir tuščia, kuriame lie
tuvių dūšios „lyg tartum apskurs
ią, tarytum džiūsta nuo saulės ir 
palengvėl skursta“ ir tik dažnai 
lietuvis „ko verkia, nežino“. Ir 
vis tik tvirtai tiki, kad svetimi 
nieko nelaimės, lietuvių nepa
vergs:

Neįveiksi, sūnau šiaurės!
mūsų širdys tvirtos...

Tiki, kad Lietuvos žmonėms 
„štai diena aušta, naktis išlaužta“, 
tiki, kad bus Lietuvos žmonės „ant 
laisvės leisti“...

Šiandien mes laisvi. S Šiandien 
mes retas suprantam, kokie buvo 
laikai, kada Baranauskas rašė sa
vo giesmes. Nueikime į jo tėviš
kę, ir ten pasimokykim taip su
prast ir pamilt savo kalbą, savo 
kraštą, kaip jis mylėjo------

P. S. Anykščių Šilelyje keletą kartų 
stovyklavo Panevėžio, Utenos skautai-ės. 
Šventosios krantuose, prie Puntuko yra 
nuostabiai geros stovykloms įrengti vie
tos. Iš Šilelio stovyklos labai patogu da
ryti iškylas į apylinkes — į Rubikių eže
rą, į Storių kalnus, į Puntuką, į Karalie
nės Liūną, į Piliakalnį ir kt. Tai tokia 
vieta, kurioje stovyklauti, nežiūrėdami 

didesnių kelionės sunkumų, kasmet tu
rėtų ir kitų, tolesnių tuntų, skautai. Pa
sidarykime sau tokį skautišką obals-: 
, Kasmet didelė stovykla Anykščių Šile
lyje!"

'3. Žemaičiuose yra Papilės mies
telis. 1926 m. miestelyje pastaty
tas paminklas Simanui Daukantui. 
Dėl to, kad Papilės kapuose Dau
kantas palaidotas. Tais metais ir 
kapas sutvarkytas. Kam teko būti 
Papilės miestelyje, bus matę pa
minklą. Tik kažin ar daug bus nu
ėję į kapines, suradę ten Simano 
Daukanto kapą ir perskaitę kapo 
akmenyje šitą parašą:

„Attejvi! minėk sav, jog czionai pa
laidotas Szymonas Daukontas pirmas isz 
tarp mokitu viru raszitojas senovės vei
kalu Lietuvos, Žemajtijos ir kitu naudin
gu knigelu. Jis par sava g i v e n i m a 
it vargo pelle be palaubos t r u- 
s i e j e vienatinėj žemajtiszkai rasziti 
dėlėj naudos vientautiu. Gimė 1793 m. 
Spalinio 28 d. Mirė 1864 m. Lapkritjo 
24 d. Isztark: Vieszpatie! duok jam atilsi 
amžina. Palaidois ant Jo kapa istejgiau 
su antraszu užristi ta akmina Papilės 
Kleb. Waiszwilla“.

Visą gyvenimą Daukantas buvo 
tylus, užsidaręs savy, nepastebė
tas, Jis daug dirbo, per savo gy
venimą „triūsėjo it vargo pelė“, 
dirbo pamėgtai pamylėtai idėjai — 
tėvynei, tautai, Lietuvos praeičiai 
pažinti. Buvo gabus žmogus, buvo 
baigęs Vilniaus universitetą, teisių 
skyrių. Mokytų žmonių tada ru
sai savų nedaug turėjo, būtų gale 
jęs Daukantas, dirbdamas teisme, 
išėjęs į advokatūrą ar kitur — pa
siekti žmoniško, aprūpinto, ra
maus gyvenimo. Daukantas pasi
rinko kitą kelią — ėjo ten, kur 
galėjo rasti medžiagos jo pamėgtai 
Lietuvos praeičiai pažinti, dirbo 
archyvuose, ir džiaugėsi gavęs 
vargingą ir menkai apmokamą Se
nato raštininko vietą Petrapilyje. 
Džiaugėsi dėl to, kad buvo paskir
tas dirbti Lietuvos Metrikų sky
riuje. Lietuvos Metrikai — didžiu
lis lobynas Lietuvos praeities do
kumentų. Dar neištirtas, mažai 
kam žinomas, neprieinamas. Dau
kantas visą laisva laika nuo tarny
bos darbo praleidžia tyrinėdamas 
archyvą, darydamas išrašus, stu
dijuodamas, Sunkus tai darbas — 
dirbti archyvuose. Sveikatą atima, 
jėgas išsemia. Ir Daukantas ten 
sveikatą prarado. 1846 m. jis rašo*

,.Mano likimas buvo ir vra labai liūd
nas... Per 10 metų sėdėdamas archyve 
drėgname ir šaltame, po 8 ar 9 valan
das, beveik nesijudindamas iš vietos, ir 
taip sustingęs nuo drėgno šalčio, jog po 
ištisą valandą eidamas negalėdavau at-
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gauti jausmo kojose; iš to gavau ligą, 
kurios ir gydytojai neatspėja".

Nustojęs sveikatos, grįžo į Lie
tuvą. Lietuvoje mirė.

Daukanto raštų svarbiausi ne
buvo atspausdinti jam gyvenant. 
Taip, „Istoryje Žemaytyszka“ iš
gulėjo rankraštyje 48 metus — at
spausta 1893 m. Amerikoje. O pir
masis jo darbas, kurį parašė būda
mas studentas, „Darbay senųjų 
Lietuwiu yr Žemaycziu“ — laukė 
spaudos net 107 metus (atspausta 
1929 m.).

Argi ir dabar Daukantas jauni
mo, skautų turi būti nesuprastas ir 
pamirštas? Kaip regimą pagarbos 
ženklą turėtume kiekvienas, pro
gai pasitaikius arba tyčia suren
gus iškylą, aplankyti Daukanto 
kapą Papilėje. (Papilė prie gele
žinkelio), Savo didžiųjų žmonių at
mintį ne tik širdyje — ir darbais 
turime pagerbti.

Dar. Vienoje Kauno salėje, kur 
kasdien renkasi nemaža žmonių 
pietums, prie scenos (dabar per
keltas kitur) stovėjo Simano 
Daukanto biustas. Ne kartą 
teko ten girdėti žmones visaip 
spėliojant — kieno tas biustas? 
Mat, biuste nebuvo parašo... Ti
kiu, kad kiekvienas skautas Si- 

maną Daukantą pats pažintų ir ki
tiems paklaustas galėtų pasakyti, 
nors paveiksle nebūtų parašo.

& 4. Štai dar vienas paminklas. 
Naumiesčio (Šakių apskr.) kapinė
se palaidotas dr. Vincas Kudirka. 
Ant jo kapo buvo pastatytas ak
meninis paminklas su tokiu pa
rašu;

Daktaras Vincas Kudirka
Gim. 31.XII.1858 f 16.XI.1899.

ir jo parašyto himno žodžiai: 
Tegul saulė Lietuvos tamsumus prašalina 
Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi! 
Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse! 
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

Kudirkos biografas J. Gabrys 
rašo:

„Šios eilutės nedavė ramumo val
džiai, kuri tose eilėse matė Rusų valsty
bei pavojų. Gubernatoriui įsakius vieti
nis Naumiesčio zemskių viršininkas G o- 
r ei o v‘a s pasamdė šaltkalvį Žale v s- 
k į iškapoti paminklo tas eiles. Za- 
levskis, neprieštaraujant Naumiesčio 
klebonui pralotui O 1 i a k a i, atliko tą 
šventvagišką darbą, sudarkydamas visą 
paminklą".

Kas iš mūsų gali pasakyti, kaip 
Kudirkos kapas dabar atrodo? 
Ir kas mokėtų rasti Naumiesty 
tuos namus, kuriuose gyveno ir 

mirė daktaras Vincas Kudirka?

Z5. O štai kitos, dar senesnės 
garbingos Lietuvos praeities pa
minklas.

Dešiniajame Nemuno krante, 
netoli Skirsnemunės, stūkso 
didingi Zomkaus, Christmemelio, 
Gelgudų pilies bokštai.

„Daug vandens nubėgo sraunaus 
Nemuno vaga, daug keleivių pravažiavo 
ir praėjo garsiu senovėje keliu ties Ne
munu nuo to laiko, kai ant aukšto Ne
muno kranto aukštai iškilo pilies sienos 
ir bokštai. Daug matė pilis per savo 
ilgus gyvenimo amžius, daug ką, kad mo
kėtų kalbėti, galėtų ji pasakyti". (P. 
Tarasenka). •

Ar daug skautų žino, kad Christ- 
memelio pilį įsteigė kryžiuočiai 
1313 metais, vadinas, dar pirmai
siais jų veržimosi į Lietuvą laikais. 
Ir 1314 m. ją buvo 17 dienų ap- 
siautęs D, L. K, Vytenis. Per šimt
metinius karus su kryžiuočiais pi
lis daug kartų tekdavo lietuviams, 
daug kartų atimdavo ją kryžiuo 
čiai atgal, kol galiausiai ji teko 
lietuviams. Christmemelio pilyje 
1431 m. Lietuvos kunigaikštis Švid- 
rigaila pasirašė su didžiuoju kry
žiuočių mistru Povilu Rusdorfu 
sutartį, kurioje patvirtino Vytauto

Puikus margaspalvis vaizdų filmas darosi vasaros kelionėj po gražią tėvynės šalį! 1. Pavasario arimuose. 2. Ganykloj.
3 Utenos bažnyčios varpinė. 4, Degučių ežeras — argi tuose pušynuose bloga vieta stovyklai? 5. Sieliai NerV prie Jonavos 

tiltų. 6. Leliūnų bažnyčia. 7. Ukmergės malūnas, 8. Naujas tiltas per Šventąją. 9. Arkliai ganosi.
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Keturkampiško formato plačiūkas ve
žikas, įsivilkęs į didelius, tirštai nutapy
tus kailinius, ragino garankštėtu botagu 
arklį.

Važiavo iš stoties suvargusio mieste
lio gatvėmis.

Šlajų pavažos virkdė sniego gabalus, 
o keturių kanopų dundesys šiuos rami
no, guodė.

Vežiko užnugaryj sėdėjo jauna mote
ris — Liusė Liaugminaitė. Ji nuolat 
taisėsi ir taikė sėdėti taip, kad platūs 
vežiko pečiai uždengtų ją nuo nemalo
naus vėjo. Veidą slėpė minkštuose kai
liuose. Paliko tik vienas akis.

Prie vartotojų bendrovės koperatyvo 
pajudino vežiką už peties.

— Sustok, tamsta, čia.
Vežikas sutraukė priekin vadžias, su

stabdė arklį.
Liusė numetė į šalį kojų užklodą ir 

nusiskubino krautuvėm
Už bufeto stovįs pardavėjas surišo 

pareikalautus daiktus, paėmė pinigus, 
atskaitė grąžos ir, einant Liusei lauk, pa
lydėjo ją ilgu, nustebusiu žvilgsniu.

Liusė įsėdo į rogutes, rūpestingai pa
slėpė pirkinius ir, stropiai apsikamšiusi, 
šūktelėjo:

— Alop!
Šlajos pasijudino.
Ir vėl tas pats sniego virkdymas, tas 

pats kanopų dundesys, arklio prunkšti
mas baltais garų kamuoliais. Tas pats 
važiavimo triukšmas, dėl kurio prie 
kiekvieno namo rinkosi smalsuolių bū
reliai ir stebėjo niekumet nematytą ke
leivį.

Išvažiavo už miestelio, Į laukus.
Dingo apšepusios miestelėnų trobelės, 

duobėtas, pusnynais apneštas gatvės 
grindinys.

Važiavo vieškeliu.
Liusė dar labiau susisupo, apsikamšė, 

dar giliau paslėpė minkštuose kailiuose 
veidą.

nustatytas 1425 m. Žemaičių sie
nas. Vokiečiai mini šią pilį įvairiais 
vardais: Christmemel, Bauerburg 
ar Fridburg. Žmonės ją vadina 
Zomkum. Gedgudų pilies vardą 
gavo nuo žemaičių bajorų Gedgu- 
dų, kurie pilį valdė nuo 1686 m. 
Vienas Gedgudų, lenkų kariuome
nės generolas, dalyvavo 1831 m 
sukilime ir savųjų buvo nukautas 
įtartas išdavimu. Turtingi buvo 
ponai, daug jie valdė dvarų abie 
juose Nemuno krantuose. Pikt 
buvo Gedgudai ir žiauriai elgėsi si 
savo baudžiauninkais. (P. Tara 
senka).

Šiandien tos pilies liko sienų 
griuvėsiai ir du bokštai. Viename 
bokšte yra urvas į požemį. Ten 
buvęs kalėjimas, dar dabar ten 
surandama žmonių kaulų. Ar daug 
skautų, plaukę garlaiviu Nemunu, 
dešiniajame krante pamatę aukš
tai pilies bokštus, žinojo jų vardą 
ir įų istoriją? Ar daug skautų yra 
lankę pačią pilį, landžioję jos grio

Vėjas smarkiai pūtė, blaškydamas į 
visas puses krentančius sniego dribsnius 
Šie kibo į medžių šakas, krito žemyn, 
skverbėsi į rūbų tarpus, glaudėsi prie 
akių pastogės, tuo užkirsdami žvilgsniui 
kelią.

Po trejetos valandų kelionės, Liusė 
pradėjo nuolat žiūrinėti vienon pusėn. 
Tiesiai pro miško kampą, pro susitrau
kusius krūmus, pietryčių link. Tačiau 
nieko negalėjo įžiūrėti, nes smarkiai 
krentąs sniegas nuleido nuo dangaus i 
žemę baltą uždangalą.

Galų gale sniego kritimui sumažėjus, 
iš brangių kailių visiškai išsinėrė maža 
Liusės galvutė. Įtemptos akys nusirito į 
>ą vietą, kur matėsi medžių vainiko ap
supti stambūs trobesiai.

— Tai į aną dvarą? — parodė ranka 
vežikas.

— Taip, tamsta. Tuoj čia kelias iš
sisuks.

— Žinau, žinau, panele. Į Juodeikių 
dvarą visi mes žinom kelią. Oho, kiek 
čia seniau mano važinėta!

— O dabar nebevažinėjat?
— Nebėra ko. Dabar ten nieko gero. 

Panelė pati netrukus pamatysi. Nuo to 
laiko, kai pabėgo ponų duktė, viskas ten 
antraip apvirto. Ponia mirė, o ponas nuo 
tos nelaimės visiškai sukvailėjo. Dabar, 
girdėjau, serga; iš tavos nebegalįs pasi
kelti. Nebelinksma ten...

Liusė nepasakė nieko.
Tų žodžių besiklausydama, suspaudė 

suvirpusias lūpas, užgniaužė šėlstantį 
krūtinėj skausmą.

Iš vieškelio alkūnės išniręs kelias bu
vo apsodintas kaštanų medžiais. Kaš
tanų šakos nuogos, sustyrusios, tarytum 
nušalusio našlaičio pirštai. Sniegenos 
stengėsi tas šakas apvilkti baltais pūkų 
marškinėliais, tačiau pavydus žiemos 
vėjas neleido.

Prie vartų nebuvo nieko. Vežikas nu
sirito nuo savo sėdynės ir atidarė.

viais, pylimais, vaikščioję tarp sie
nų ir bokštuose kur sienoje paliko 
iškalę pilies mūruose savo vardus? 
Ar daug skautų toje pilyje, kurią 
vokiečiai pastatė mūsajame, deši
niajame Nemuno krante, turėjo 
progos suprasti, koks galingas bu
vo kryžiuočių veržimasis į Lietu
vą, kuri lietuviai savo krūtinėmis 
atlaikė?

Ar daug yra matę, koks apleis 
tas žilosios praeities paminklas — 
pilies kieme bulvių laukas ir pilies 
sienose pašiūrės bekonams...

Tokių, kaip tik kelios čia sumi
nėtos, brangių vietų, žinomų ir ne
žinomų, nelankytų ir lankytinų — 
turime labai daug. Dienos šuoliais 
bėga. Tuoj bus pavasaris. Pasi
baigs mokslo metai, ir prasidės 
vasaros atostogos. Mes keliausi
me, būriais eisime — per Lietuvos 
šalį. Susirūpinkim jau dabar — 
kur eisime?
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Įvažiavo į parką. Niauriai sužiuro 
sniego klodais užsidengę prūdai, palū
žusiais medžiais sukryžiuotos alėjos.

Liusė krūptelėjo.
Ją užgavo praeities dienų prisimini

mai. Kiekvienas pamatytas daiktas vy
niojo iš užuomaršos drobės virtines per
gyventų įspūdžių. Šie greitai rišosi vienas 
su kitu, gamindami ištisus glėbius pra
eities vaizdų.

Pro storus kaštanų ir vinkšnų lieme
nis prasimušo balti, gelsvomis dėmėmis 
rūmai.

Prie pirmųjų durų lenkė į žemę vai
nikus dvi graikiškos stovylos, o ant ap
lūžusių marmurinių laiptų išdidžiai sto
vėjo turtingai graviruotos keturios vazos

Vežikas privažiavo prie laiptų ir stai
giai sulaikė arklius.

Liusė karčiai šyptelėjo. Ji prisiminė, 
Kad šį charakteringą gestą visumet var
todavo dvarininkų tarpe vežikai, kurio 
meniškas atlikimas užtikrindavo jiems 
didesnį atlyginimą.

Liusė išlipo.
Rūmų prieškambary} kita į viršų bal

ti s kolonos, nuo sienų sviro žemyn sun
kiais paauksuotais rėmais apkaustyti 
veidrodžiai.

Aplinkui buvo tylu.
Niekas nesirodė.
Liusei nejauku. Net šiurpas nukrėtė. 

Iš visų kampų šnibždėjo praeitis. Dvelkė 
drėgnumu ir klaikia vėsuma. Ilgai stovėjo 
sustingusi, tarytum deganti grabnyčia na- 
bašniko galvūgalyj. Ji nedrįso ir pasi
judinti. Taip ir rodėsi, kad tie sunkūs 
veidrodžiai, tos baltos kolonos tuoj už
grius ją, prie menkiausio krustelėjimo.

Viename šone atsidarė durys. Tyliai, 
klaikiai atsidarė, tarytum karsto viršus 
kapinyno rūsyj.

Ant slenksčio pasirodė senyvas žmo
gus-

Jis norėjo žengti pirmyn, tačiau su- 
..tojo tarpdury}, suakmenėjęs. Jis stovė
ta, nustebęs, ir ilgai negalėjo išjudinti 
lūpų.

— Dieve mano! Juk čia panelė Liusė! 
— galu gale išsprūdo virpantis balsas.

— Simonai! :— sušuko Liusė, griebda
ma suvytusius delnus.

Simonas prispaudė prie lūpų Liusė« 
rankas ir nusuko į šalį veidą, kad pa
slėptų išriedėjusias ašaras.

Liusė susijaudinusi glostė žilus ūkve
džio plaukus ir žiūrėjo pilkomis akimis į 
pageltusius skruostus.

Simonas nelygiu balsu šnekėjo.
— Grįžote, panele... Gerai, Dievas 

tamstos nepamirš... O mes čia nuskur- 
dom, sunykom. Gal dabar prašvis die
nelės...

Kabindamas ant varinės gembės rū
bus, skubėjo vidun kviesti.

— Prašau, panele, prašau. Tur bū4, 
sušalėt. Nors pas mus ir nelabai tepri- 
kūrenta.

— Kur tėvas? — baimingai paklausė 
Liusė.

— Jis dabar miega. Netrukdykim jam. 
Vargšas keturias paras akių nesumerkė, 
taip liga kankino. Dabar atsileido, geriau 
jam. Jau trečias mėnuo nebesikelia.

— Na gerai... Dažnai jis mane mini?
— Tik iš pradžių skundėsi visiems, 

pyko...
— O dabar?
— Niekumet nekalba apie tamstą. Jis 

dabar, apskritai, su nieku nesikalba. Ty
lus kaip žemė pasidarė. Tik skausmų 
geliamas retkarčiais sudejuoja.

— O mano motina?! Ar tiesa... Klau
syk, Simonai, neslėpk nuo manęs nieko... 
Pasakyk man. ar iš tikrųjų mano išvy
kimas buvo jos mirties priežastimi? — 
nutvėrė Liusė Simono ranką ir įsismeigė
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neramiomis akimis, sulaikydama kvė
pavimą.

Simonas nuleido galvą. Jis ilgai ty
lėjo.

— Na, sakyk! Sakyk greičiau! — ne
rimo Liusė.

— Aš nežinau, panele... Tačiau nuo 
tos dienos, kai tamsta išvažiavai, ponia 
visiškai nebe ta pasidarė. Pradėjo skųstis 
negalavimais, nuovargiu. Taip ji ir nu
džiūvo metų bėgyj...

— O mirdama... Ką ji šnekėjo mir
dama?

— Ji minėjo tamstos vardą.
— Mano vardą! Dieve mano, ji mi

nėjo mano vardą! 0 ką ji sakė, Simonai, 
sakyk, nekankink manęs!...

— Ji šaukėsi tamstos. Prašė, malda
vo, kad ateitumei ir padovanotumei jai 
nors vieną šypseną, nušluostytumei nors 
vieną ašarą. Tai paskutiniai jos žodžiai. 
Aš visam amžiui juos įsidėmėjau...

Liusė sukando dantis, kad nepravirktų.
— O paskiau?
— Ji mirė... Prieš pat mirtį nurimo, 

įsismeigė akimis į lubas. Taip ir užgeso.
— O tėvas?
— Jis verkė kaip kūdikis. Nuo lavono 

nė per žingsnį neatsitraukė. Plėštinai 
atplėšėm jį, kai reikėjo karstą užkalti.

— Jis tur būt prakeikė mane? — pa
svirdama į koloną, sušnibždėjo.

Simonas prišoko, sulaikė.
— Panelė labai susijaudinot. Be to iš 

kelionės... O aš senas kvailys ir pradėjau 
viską pasakot. Jūs dabar įeikit salonan, 
aš pasirūpinsiu užkandžio. Sutvarkysim 
tamstos kambarį.

Liusė norėjo kuogreičiausiai pamatyti 
tėvą. Kartu ir bijojo to susitikimo. Bi
jojo dėl anų, užsienyj pragyventų, dienų, 
už kurias Juodeikių dvaro ponas, Liaug- 
minas, be galo įširdo ant savo dukters. 
Liusę šiurpas krėtė, prisiminus charak
teringais bruožais išraižytą tėvo veidą, 
kuris rodėsi dabar turėsiąs dar niaures
niu būti po tų septynių metų. Antra 
vertus jai be galo gaila buvo sergančio 
♦ėvo. Nors ir nenoromis, tačiau ji tikė
josi, kad tėvas bus pamiršęs šeimom 
skriaudą, apsipratęs, kad vienintelio vai
ko išsiilgimas bus užgniaužęs pyktį.

Įėjo salonan.
Ją sutiko vienumos dvelkimas ir pe

lėsių kvapas.
Liusei pasirodė, kad ji įžengė į rūsį, 

teks klaikumas pagavo.
Išdidžiai 'atsiduso sunkūs, apdulkėję 

baldai. Brangiais rėmais apsupti pa
veikslai panūdo iššokti iš tamsių sienų, 
pamatę išsiilgtą žmogų. Aštriai sužiuro 
senelių portretai.

Liusė sustojo, pamačiusi tuos portre
tus, mirusiųjų senelių atvaizdus. Rodos, 
kad tie kupini ugningos praeities veidai 
būtų įsakę jai taip padaryti.

Vienu metu ji pasuko galvą.
Sudrebėjo.
Nuo galinės sienos žiūrėjo į ją milži

niškas, natūralaus dydžio portretas, ku
rio ji niekumet dar nebuvo mačiusi.

Liusė atšoko atgal, užsidengė viena 
ranka akis, o antra nusitvėrė už durų 
rankenos.

Į ją žiūrėjo aiškios, didelės akys. Ne
seniai tepradėjusių vysti skruostų tarpe 
virpėjo aitri šypsena.

Liusė sunkiai sudejavo, sušnibždėjo.
— Mama!
— Ir pribėgusi prie tos vietos, kur 

kabojo motinos atvaizdas, suklupo.
— Mama! Nejaugi tai paskutinis tavo 

palikimas! Nejaugi tu ir mirdama skyrei 
man tą patį žvilgsnį, tą pačią karčią 
šypseną! Nejaugi tu neatleidai mano kal
tės! Nejaugi tavo lūpos sustingo keik- 
damos mano vardą?!...
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Skausmas užlaužė žodžius, tarytum 
rudens vėtra išvirtusios eglės dejavimą.

Motinos atvaizdas priminė jai tą skau
dų atsisveikinimą, kada ji, devyniolikos 
metų mergaitė, išvažiavo prieš tėvų va
lią su savo teta užsienin. Ją kankino 
motinos žvilgsnis, tas pats žvilgsnis, ta 
pati karti šypsena, ką ir ano atsisveiki
nimo metu.

— Mama, dovanok, atleisk man. Aš 
nepaklausiau tavęs, išvažiavau, palikau 
tave... Negrįžau ir tada, kai paskutinia
me laiške taip nuoširdžiai prašei manęs 
tai padaryti. Mama, aš tave mylėjau, be
protiškai mylėjau, dievinau. 0 pamiršau 
šį šventą jausmą tik tada, kai buvau ap
svaiginta naujos meilės, prieš kurią ne
gali atsilaikyti jokia moteris, nors ir mato 
aiškią nuo jos prapultį...

Liusė atsipeikėjo tik tada, kai smar
kiai byrančios ašaros nuplovė žymiąją 
skausmo dalį, kai pavargo atgailaujanti 
siela.

Ji atsisėdo rausvu aksomu apmušton 
sofon.

Iš visų pusių žiūrėjo į ją tie patys, 
ką ir prieš septynius metus, pažįstami 
daiktai. Tos pačios žalsvai rusvos šieno :, 
tie patys didingi portretai, paveikslai, 
tos pačios minkštos kėdės, foteliai, tas 
pats apvalus stalas, staliukai, tos pačios 
milžiniškos gėlės, tie patys kilimai.

Tik tas vienas motinos atvaizdas 
naujas, iki šiol dar nematytas...

Kai susipynusi prisiminimų grandis 
dar labiau pradėjo kamuoti, Liusė atsi
stojo ir priėjo prie lango.

Rūmų fasadas buvo užleistas.
Balto gipso papuošalai apdaužyti, su

nykę. Toliau matėsi apardyti parko takai, 
netvarkingai sužėlę jauni medeliai. Dar 
toliau, parko gilumoj, matėsi nuverstu 
stogu altana.

Tamsūs šešėliai užliejo veidą, nejau
kus vaizdas įžiebė vidun sunkų nujau
timą.

Priėjo prie stalo ir paėmė į rankas 
puikiai įrištą albumą.

Atskleidė.
Sužiuro pažįstami veidai, vilkdami 

paskui save ištisas virtines praeities 
įvykių, r -

Palaidais, ilgais plaukais, plačiomis 
akimis draugė.

Gimnazijos gegužinė. Prie ežero. Senų 
medžių pavėsyj. Jai iš dešinės linksmai 
persikreipęs lietuvių kalbos mokytojo 
veidas.

Bendras moksleivių choras. Viduryj 
storas, primerktomis akimis dirigentas. 
Liusė pusiau besišypsanti, rankoj alyvų 
kekės.

Vardinės. Nerūpestingos nuotaikos 
pagauti svečiai. Ant Liusės peties padėjęs 
galvą, plačiai šypso abiturientas Bačelis.

Vienoj vietoj Liusės pirštai sustojo 
vartę sunkius lapus. Akys įsmigo į at- 
irutės dydžio fotografiją. Aukštyn su

versti plaukai, stambiais antakiais pri
dengtos akys, gražiai išlenktos lūpos, ly
gūs skruostai, vykusiai įdubęs smakras. 
Atvaizdo kampe gulėjo ryškus parašas: 
Arnoldas.

Liusė sukando dantis, kietai suspaudė 
lūpas. Akyse sužibo ugnis, skruostuosna 
įsirito aštri šypsena, lygiai tokia pat, ką 
ir motinos paveiksle.

— Tai tu, niekše! Tu, kuris už laikiną 
susidomėjimą sugriovei visos šeimos 
laimę!

Krūpčiomis rankomis ištraukė foto
grafiją ir, sugniužinusi tarp pirštų, numetė 
salono kampan.

Suspaudė rankomis galvą ir pasirė
mė ant alkūnių į stalą.

Pro langų stiklus skverbėsi vidun 
sutemos.

Salono sienos niaukėsi, tarytum lap
kričio dangus. Senelių portretai liejosi į 
vieną bendrą dėmę. Tą patį darė ir pa
veikslai. Tiktai kai kurios rėmų vietos 
atkakliai spraudėsi žvilgančiais taškais 
pro tirštėjančius šešėlius.

Prie pilkėjančių langų lipo minkštos 
sniegenos. *

Liusė rymojo.
Nejautė nieko. Nejautė, kaip rinkosi 

vidun sutemos, nejautė, kaip tyliai pra
sivėrė kelis kartus durys ir pasirodė 
ūkvedžio galva, kaip vėl atgal užsidarė, 
kaip slopo žingsniai.

Užtvinusių prisiminimų šnekos blaškė 
pavargusią sielą ir išvedė pasivaikščiot: 
pergyventų dienų vieškeliai.

Pabaigusi gimnaziją, Liusė įstojo ru
denį universitetan.

Apsigyveno pas savo tetą, Gabrė- 
nienę, kurios vyras tarnavo užsienių rei
kalų ministerijoj. Teta buvo viena iš ti
piškiausių žymiųjų miesto ponių ir mėg? 
linksmą gyvenimą. Į tą sūkurį įtraukė ir 
atvykusią iš provincijos savo giminaitę. 
Pramogomis išmargintos naujosios dienos 
ir puikips pažintys paskandino Liusę 
tarytum pasakon. Ji pamažu persiėmė 
salonų aistringumu ir nė nepajuto, kaip 
iš kuklios, ramios mergaitės pasidarė 
miesto elegantų širdžių kerėtoja ir iš
didžių ponių pavydo priežastimi. Naujo* 
aplinkumos apsvaiginta, Liusė visiškai 
pamiršo, nebesirūpino studijomis.

Tėvas nuolatos rašė laiškus, arba 
pats, atvažiavęs, ragino dukterį susirū
pinti mokslu, juodomis spalvomis vaiz
davo tą gyvenimą, į kurį ji buvo įvelta. 
Stengėsi jis ir savo seserį, Liusės globė
ją, paveikti, tačiau iš to teišėjo tik pa
leistos prieš vėją dulkės. Dar pirmą se
mestrą Liusė surinko užskaitų minimu
mą, o antrą ir pusės neįstengė. Apie 
egzaminus ir kalbos nebuvo. Tėvams be
siskundžiant, Liusė buvo prižadėjusi se
kančiais metais rimtai dirbti. Tačiau gy
venime taip jau yra, kad prižadai — žo
džių žaidimas.

Antrieji studijų metai slinko tomis 
pačiomis vėžėmis.

Kartą Metropolio ^salėse įvyko rudens 
sezono uždarymas — karo invalidų nau
dai ruošiamas balius.

Šiame baliuj, kaip ir paprastai, Liusė 
linksminosi jaunų vyrų būryj. Ji lankstė 
savo garbintojus, tarytum švinines laz
deles, vertė šiuos tenkinti kiekvieną jos 
norą, užgaidą.

Baliui įpusėjus, atvyko naujas, dar 
niekumet nematytas svečias. Į jį iš kar
to susmigo moterų akys, sušnibždo pa
slapčiomis lūpos.

Susidomėjo ir Liusė, Kai ji atitraukė 
nuo šio akis ir pasuko jas į savo bendri
ninkus, netikėtai tie veidai pasirodė jai 
taip kvaili ir tušti, kad ji atsiprašė ir 
nuėjo susiieškoti tetos. Ir kaip ji nu
stebo, kai pamatė savo tetą besikalban
čią su naujuoju svečiu. Jai nepatogu 
dabar buvo prieiti, tad norėjo nepaste
bimai pasišalinti, tačiau teta pastebėjo ir 
pasišaukė.

Susipažino.
Jis Romos universiteto studentas, 

Arnoldas Plaušėnas. Dabar baigiąs savo 
atostogas ir greitai, už savaitės, išva
žiuosiąs atgal. Jam labai patikusi Liusė. 
Jis matęs ją kelias dienas atgal ties 
Daukanto gatvės kampu. Ieškojęs progos 
susipažinti. Labai gaila esą, kad anksčiau 
nesusipažinęs, o dabar turįs išvažiuoti.

Liuoė prašoko su Arnoldu visą likusį 
laiką.

Jis pasakojo jai apie pietų kraštų gro
žį, apie pasakiškas Viduržemio jūros sa
las, apie tų kraštų gyventojus, kurių dau-
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gelis ištisas dienas nieko nedirba ir tain 
sutingsta begulėdami prieš saulę, kad, 
išalkę, nepaslenka nuskinti ir apelsino, 
kuris kabo jų panosėj.

Ir nepajuto Liusė, kaip praslinko ba
liaus valandos.

Nepajuto, kaip ir tos dienos prabėgo 
iki tol, kai traukinys išnyko Žaliojo tilto 
pusėj, nusinešdamas pamiltą žmogų.

Po šio išvažiavimo triukšmingos ir 
margos Liusės dienos supilkėjo, tarytum 
dulkėmis apneštas gėlynas. Ji dabar be
gyveno vien prisiminimais apie Arnoldą, 
tūkstančius kartų vartė galvoj paliktus 
meilingus žodžius. Ji kartkartėmis skaitė 
gautus laiškus, kuriuose Arnoldas pasa
kojo jai daugybę įdomių dalykų, aiškino 
savo jausmus ir kiekvieną kartą ragino 
atvažiuoti studijoms Italijon. Liusė džiau
gėsi, bučiavo popierių, kurį lietė išsi
ilgtojo rankos.

Vieną dieną, kai Liusė sėdėjo prie 
pianino ir skambino mėgiamą noktiurną, 
vidun įbėgo gaivališko džiaugsmo pa
gauta teta. Ji apsikabino Liusę ir taip 
smarkiai pradėjo ją bučiuoti, kad Liusė 
pagalvojo, bene bus jos teta netekusi 
proto. Tačiau tuoj pat viskas paaiškėjo 
— tetos, vyras gavo tarnybinį paaukšti
nimą ir naują paskyrimą Romos pasiun 
tinybėn.

Liusė iš karto tokiu pat džiaugsmu 
pritarė tetos laimei, po to susimąstė ?r 
netikėtai pravirko. Susirūpinusi teta 
pradėjo raminti, klausinėti apie keistą 
ašarų priežastį. Liusė, žodžiais lūžčioda- 
ma, nusiskundė, kad ji paliks dabar vie
na, kad tetos laimė atnešanti jai nuobodų 
gyvenimą. Ji žinanti, kad tėvas apsi
džiaugs šiuo įvykiu ir apgyvendins ją 
pas paniūrėlius Raulinus, kurių globai 
seniai jau troško ją pavesti.

Tos pačios dienos vakarą teta prane
šė Liusei naują planą. Juk nebūtinai esą 
Liusei mokytis Kaune. Ji galinti važiuoti 
su ja kartu Italijon ir ten studijuoti. Pa
matys pasaulį, išmoks svetimų kalbų, 
įsigys didesnio prityrimo gyvenime. Tė
vas nors ir nenoromis vis vien turėsiąs 
su tuo sutikti. Ji prikalbėsianti, pa
veiksianti jį.

Liusei sužibo naujos laimės viltys. 
Mintis, kad ji gyvens tame pasakiškame 
krašte kartu su Arnoldu, užtemdė jos 
akyse visą pasaulį, visus rūpesčius.

Teta iš tikrųjų mylėjo sava brolio 
dukterį. Neturėdama vaikų, ji žiūrėjo į 
Liusę, kaip į tikrą vaiką ir troško visu- 
met matyti ją savo bute. Tad nieko ne
laukdama ir išvažiavo į Juodeikių dvarą 
pasikalbėti apie naująjį sumanymą su 
broliu, Liusės tėvu.

Liaugminą ši žinia taip paveikė, kad 
jis susinervavo ir pradėjo seserei išmė 
tinėti už ardymą jo šeimyninės laimės. 
Girdi, Liusė anksčiau žmogus buvęs, jis 
daug iš jos tikėjosi, o dabar sesuo ją su
gadinusi, nebetinkamą padoriam gyve- 

'nimui padariusi. Visas pasikalbėjimas pa
sibaigė karštu ginču ir konfliktu — sesuo, 
neatsisveikinusi, tą pačią dieną išvažiavo.

Tėvo valią sužinojusi, Liusė tris die
nas drėkino veidus ir nieko nevalgė. Te
tai labai pagailo giminaitės. Ji, kaip įma
nydama, guodė ją, ramino.

Tuo tarpu išvažiavimo diena artinos-.
Liusė pati nuvažiavo į Juodeikius, 

prašė, maldavo tėvą, bučiavo rankas, 
žadėjo aibes neįmanomų dalykų, by tik 
leistų važiuoti. Tačiau tėvas kietas, ne
palaužiamas buvo. Jis tvirtino, kad su 
teta niekumet neįeisiąs važiuoti, ji ir 
taip jau suardžius! jos gyvenimą. O jeigu 
ji peržengtų jo valią, jis išsižadėsiąs jos, 
išbrauksiąs iš savo šeimoš tarpo, tary
tum sausą šaką nuo medžio. Liusė mė
gino per motiną paveikti tėvą, tačiau ši 

neapsiėmė to ir su ašaromis bei karščiau
siais motiniškais meilės žodžiais malda
vo dukterį atsisakyti nuo savo sumany
mo. Girdi, kai visų negerovių priežastis 
— teta išvažiuos, ji apsiraminsianti, vėl 
viskas sugrįšiu į senas vėžes, ji vėl bū
sianti ta pati gerutė dukrelė, tėvų pa
guoda.

Liusė sugrįžo atgal ir, viską papasa
kojusi tetai, vėl patvino ašaromis.

Teta, pamačiusi, kad gera valia nieko 
nebus galima padaryti, pradėjo įkalbinėti 
Liusę važiuoti ir gana, nors tėvai ir prie
šinasi tam. Liusė iš karto nesutiko ryž
tis tokiam žingsniui, tačiau gautas iš 
Arnoldo naujas laiškas viską nulėmė.

Arnoldas perskaitęs laikraštyj apie 
naująjį Gabrėno paskyrimą. Dabar, gir
di, puikiausia proga esanti Liusei atva
žiuoti. Jis būtų labai laimingas, jis ap
suptų ją taip karštomis meilės liepsno
mis, kad pati pietų saulė tam pavydėtų.

Ir dar daugiau ten buvo prirašyta 
panašių žodžių, kurie įsimylėjusią mo
terį priverčia parduoti ir motinos kraują.

Liusė pasiryžo važiuoti.
Pasiryžo peržengti tėvų valią.
Prieš išvažiuodama, ji nuvyko į Juo

deikius ir pareiškė tėvams savo sprendi
mą. Motina, kaip ir kiekviena moteris 
tokiame atsitikime, ašaromis apsipylė, o 
tėvas nepasakė nieko. Tik apsiniaukė jo 
veidas ir šiurpulingai sustingo lūpos. Ta
rytum šešėlis jis nuslinko savo kabinetan 
ir, atnešęs saują stambių banknotų, metė 
prieš dukters akis ir prašvokštė pro su
kąstus dantis.

— Važiuok, nelaimingoji! Gerai... Ta
vęs daugiau aš nebeturiu. Štai pinigai, 
už kuriuos aš parduodu tave kvailam ta
vo norui, pragaištingai tavo tetos globai. 
Pasiimk juos ir važiuok!...

Ir tuoj pat liepė pakinkyti arklius.
Liusė vienu metu buvo benorinti pul

ti tėvams po kojų, atsiprašyti, išsižadėti 
šio sumanymo, tačiau prisiminimas ugnin
gų Arnoldo lūkesčių sulaikė.

Ji išvažiavo.
Paliko nelaimės pakirstus tėvus.

Iš pradžių ją kankino sąžinė, tačiau 
ištaigi kelionė ir naujų kraštų įspūdžiai 
išblaškė dvasios darganas.

O kai susitiko su Arnoldu, visiškai 
užgeso prisiminimas ano tragiško atsi
sveikinimo.

Ir pradėjo slinkti naujos, nerūpestin
gos dienos. Liusė daug važinėjo, daug 
linksminosi, daug žavių valandų su Ar- 
nodu praleido.

Prabėgo trys metai. Prabėgo, pra- 
sruveno, daug saldžių atdūsių, malonių 
prisiminimų palikę, o jų tarpe vieną juo
dą dėmę — motinos mirtį.

Ir kaip karštą vasaros dieną, nuo va
karų pusės sukilę, debesys uždengia dan
gaus mėlynę ir nuslopina saulės šypse
nas, taip ir po tų trijų metų įvyko.

Juodviejų meilės pasakoj nežymiai 
atsirado spragos, pro kurias pradėjo pūsti 
šalti rudens vėjai.

Arnoldas nebe tas pasidarė. Jis nebe 
taip karštai spaudė Liusės rankas, nebe 
tais ugningais žodžiais meilės gijas py
nė, nebe tuos granito rūmus juodviejų 
ateities gyvenimui žadėjo.

Liusė greitai patyrė priežastį — Ar
noldas pamilo kitą, neseniai iš Lietuvos 
atvažiavusią dainininkę.

Dar praslinko vieni metai.
Per tuos metus įvyko juodviejų meilės 

laidotuvės. Ilgos, sunkios, daug kančių 
kainavusios laidotuvės.

Arnoldas apsivedė ir išvažiavo su 
žmona keliems mėnesiams į Capri salą.

Slinko penktieji metai, nešdami Liusei 
kartaus apsivylimo valandas, o pasibaigė 
nauju smūgiu — mirė teta. Našlys Gab

rėnas netrukus buvo perkeltas Vokietijos 
pasiuntinybėn. Liusė pasiliko viena.

Liusę pradėjo kankinti abejonės — 
pačiai pasirinkti mirties glėbį arba įstoti 
vienuolynam

Tačiau ji prisiminė savo tėvą.
Į ją papūtė naujo gyvenimo dvelkimu 

praeities dienos.
Kaip ten bebūtų — nesvarbu! Ji per

siprašys, permaldaus tėvą. Po motinos 
mirties gal suminkštėjo kieta širdis, gal 
priglaus tą nuplėštą, sausą šeimos šaką.

Gal ir nušvis nauji gyvenimo rytojai, 
kurie tekančių saulių spinduliais išdildys 
juodųjų dienų kančias.

Gal...

Vakaras tirpo, užleisdamas vidunak
čiui vietą.

Nutilo vėjas. Prasiblaivė dangus.
Pro rausvus vakarų skvernus prasi

skverbė mėnuo. Jis praskiedė balzgano
mis tamsius nakties šešėlius, papuošė 
baltą žemės patalą deimanto žėrėjimais.

Salono sienomis ir grindimis nutyso 
pilki lopai — mėnesienos balzganos. 
Silpnais šešėliais pasiramstydami, išlindo 
iš juodo nakties glėbio daiktai.

O Liusė vis nesijudino, mąstė...
Skendo praeities dienose, kurių nerū

pestingas pasirinkimas sugriovė visos šei
mos laimę, per ankstį pasendino jos gyve
nimo bustus.

Senis Liaugminas pabudo.
Jį supo tamsios nakties gijos.
Ilgai žiūrėjo į nebilę tamsą, į šykštų, 

rūstų nakties veidą. Žiūrėjo ilgu, šaltu 
žvilgsniu.

Pasijuto turįs pakankamai jėgų, smar
kiau tekantį gyslose kraują. Net nusi
šypsojo senis. Juk pirmą kartą tokia sa
vijauta po ilgos, varginančios ligos. Apsi
vertė aukštielnikas, lėtai, vienodai kvė
pavo.

Liaugminas mylėjo savo dukterį. 
Džiaugsmui vietos nerado, kai ši aštuonio
likos metų pabaigė gimnaziją ir įstojo 
universitetan. Tačiau, kai Liusė pradėjo 
triukšmingą gyvenimą tetos ir kitų mies
to ponių salionuose, suskaudo, sugėlė tė
vo širdis, dukters vertė pamažu pradėjo 
dilti. O po to, kai buvo peržengta io 
valia, senis Liaugminas įširdo ir, jausda
mas savyj padarytą gilią žaizdą, nutraukė 
su dukterim bet kuriuos ryšius. Nors 
duktė ir dažnokai rašė tėvams laiškus, 
atsiprašinėjo, teisinosi, kad kitaip nega
lėjusi pasielgti, tačiau tėvą tas nepaveik
davo. Jis, sukandęs dantis, perskaityda
vo tuos laiškus ir sviesdavo, suglamžęs, 
į šalį. Tiesa, dažnai beskaitant nuošir
džius vaiko žodžius, panorėdavo senis su
minkštėti, atsakyti vienu antru žodeliu, 
tačiau plieninis dvasios išdidumas ne
leido to padaryti.

Liaugminas nepaprastai mylėjo savo 
žmoną. Jis visuomet jausdavosi laimin
gas, matydamas jos rūpinimąsi dukters 
auklėjimu, dvaro reikalais. Žmonos ra
minamas, visuomet nurimdavo, pralinks
mėdavo, kad ir didžiausio rūpesčio spau
džiamas. Jis niekada nesibardavo su ja, 
resipykdavo, stengdavos nepadaryti jai 
kad ir menkiausio nemalonumo. Būdavo 
jai nuolankus ir geras, rūpindavos kone 
kiekvienu jos žingsniu. Dėlto jų gyve
nimas buvo ramus ir harmoningas. Net 
ir tada, kai valdžia nusavino pusę dva
ro, Liaugminų gyvenimas liko tas pats, 
nepasikeitęs. Liaugminas puikiai tvarkė 
300 ha pavyzdingą ūkį, kas davė jam daug 
pajamų. Be to, jis buvo žymiu dalininku 
stambios akcinės bendrovės, iš kurios 
gaunamas pelnas didino kartu su ūkio 
pajamomis jo turtą.
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Po to, kai, Liusei išvažiavus, mirė jo 
žmona, senis Liaugminas be galo nusi
minė. Nuo tos dienos nebesirūpino nei 
dvaro reikalais, nei akcijų pelnu, tik, nuo
lat keikdamas dukters žygį, -siuto iš 
skausmo dėl mylimos žmonos mirties. 
Kiekvienas dukters prisiminimas gniauž
davo į kumštis pirštus, o lūpos sukrypda- 
vo nuo aitrių pašnibždomisi paleistų žo
džių.

Seniui beliko tik šis vienintelis nusi
raminimas, vienintelis džiaugsmas. Jis 
atsisėsdavo salone fotelin ir žiūrėdavo į 
gyvą, didingą žmonos portretą, kurį pa
gamino žymus dailininkas. Žiūrėdavo se
nis plačiomis, suakmenėjusiomis akimis, 
niekaip negalėdamas atsigėrėti mirusios 
žmonos grožiu. Jo sieloj išnykdavo tada 
visos darganos, ištirpdavo skausmas ir 
pasidarydavo jauku, malonu, tarytum 
šventnamyj prie papuošto gegužės mė
nesį Dievo Motinos altoriaus. Pamiršda
vo tada senis dukters žygį, žmonos mir
tį, dvaro nykimą. Pamiršdavo, kad be
siartinąs kapinyno skolos laikas nebeleis 
jam pamatyti šviesesnių dienų.

Seniui Liaugminui nebeliko nieko. Tik 
tas vienas žmonos atvaizdas, anų laimin
gųjų dienų prisiminimas.

Liaugminas apsivertė ant dešiniojo 
šono ir truputį pasikėlė ant sulenktos 
rankos. Širdis pradėjo smarkiau plakti, 
tačiau greitai aprimo ir senis pajuto ga
lįs atsikelti.

Pamažu nuleido žemyn kojas ir atsi
sėdo ant lovos krašto. Sugraibė ant sta
lelio degtukus ir užžiebė žvakę. Žvakė 
pliūptelėjo iš karto plačia liepsna, pri
geso truputį ir vėl pasistiepė ilgu liežu
viu laižyti nakties šešėlių.

Liaugminas apsidairė. Sienoje kabojo 
senoviškas su trimičiu laikrodis ir, lėtai 
pjaustydamas varinėmis švytuoklėmis 
orą, nepastebimai stūmė priekin dvi ne
vienodo ilgio rodykles.

Senis Liaugminas pažvelgė į rymiškas 
skaitlines. Dvylika be penkiolikos mi
nučių.

Prisiminė žmonos paveikslą.
Nenuslopinamas jausmas traukė į jį, 

stūmė senį į saloną. Juk tiek daug lai
to prabėgo, kaip nematė jis to brangaus 
atvaizdo.

Įsispyrė į naktines kurpes ir, pasi
ramstydamas lovos krašto, pasiekė duris. 
Tyliai šias atidarė ir įėjo prieškambarin. 
čia vėl pamažu, sienų apgraibomis, nu
slinko salono link.

Sustojęs prie durų ilgai klausėsi smar
kiai plakančios širdies. Daugiau nesi
girdėjo nieko. Tik tas vienas tankus 
stuksenimas krūtinėj.

Iš visų pusių siautė tamsa. Juoda, sun
ki masė.

Kažko baugu, nejauku pasidarė seniui. 
Blogį lemiąs nujautimas ilgais, sustyru- 
siais pirštais užgniaužė dvasią.

Liaugminas paspaudė žemyn durų ran
keną, pastūmė šias priekin ir peržengė 
slenkstį.

Suakmenėjęs prisiglaudė prie sienos.
Nuo stalo pašoko tamsus šešėlis. Silp

na mėnulio prieblanda nušviestas.
Juodas šešėlis žengė priekin du žings

nius, nakties skvernus perplėšė dreban
tis balsas.

— Tėve!...
Senis Liaugminas atšoko.
Jis pažino.
Iš karto nuo didelio nustebimo pa

metė nuovoką. Pasirodė, kad kliedą. 
Bet greitai atsipeikėjo, atsigavo.

Dukters balsas tėviškos meilės stygų 
neužgavo.

Nuslydo.
Seniui Liaugminui pamėlynavo vei

das, susiaižė stambiomis gyslomis, akys 
pasinėrė į raudonus liūgnus.

. tai tu!... Motiną nužudžiusi, grį
žai ir tėvui tą patį padaryti. Šalin!... 
Lauk iš mano namų!... — išspaudė iš 
krūtinės duslų balsą.

Mėnulio prieblandomis išmargintas 
siluetas žengė dar kelius žingsnius prie
kin.

— Tėve, atleisk. Atleisk, susimilda
mas, atleisk!... Žingsnio per visą savo gy- 
' enimą nuo tavęs nežengsiu, tik atleisk, 
pamiršk!...

Tačiau ir tas balsas neužgavo užrū
dijusių tėviškos meilės stygų.

Senis Liaugminas dar labiau pamėly
navo; dar stambesnėmis gyslomis prasi
mušė jo veidas.

Jo akys nuslydo į galinę sieną, kur 
mėnesienos spindulių pluokštas šluostė 
nuo žmonos portreto nakties šešėlius.

Liaugmino vaizduotėj žaibo greitumu 
prašliaužė pergyventų dėl dukters 
skausmų grandinė, nužvangėjo, nusikva
tojo sielos pasaulio lindynėmis. Akyse 
sumirgėjo tūkstančiai žalsvų taškų, širdis 
išsyk pradėjo beprotiškai plakti, mėtytis,

— Tylėk! Lauk iš mano namų! Ne
turiu aš jokios dukters! — išmetė iš 
gerklės gargždančiu, sulaužytu balsu žo
džius.

Norėjo dar daugiau sakyti, tačiau ne
beįstengė atlaužti užlūžusio balso. Vie
toj žodžių išsiveržė keistas, šiurpus 
šnypštimas.

Senis Liaugminas suspaudė kumštis ir 
žengė vieną žingsnį priekin.

Tas žingsnis jam buvo paskutinis.
Jis pajuto, kaip gavoj kažkas trūko, 

užtemo akys, atšileido visi kūno sąna
riai.

Senis Liaugminas sukniubo. Iš burnos 
prasimušė tirštas, juodas kraujas. Prasi
mušė ant seno, brangaus kilimo.

— Viešpatie! — suriko Liusė ir puo
lė prie tėvo.

Senis Liaugminas, Juodeikių dvaro 
ponas, buvo nebegyvas.

— Dieve mano, ką aš padariau, ką 
aš padariau! Tėveli mano brangiausi;, 
tėveli, kam palikai tokį baisų man skaus
mą?! — nuaidėjo visais pakampiais šiur
pus dukters dejavimas.

Liusė bučiavo stingstančius skruostus 
ir verkė. Verkė, kad nebegavo bučiuoti 
to veido, kada jis priklausė žmogui, kada 
jis degė gyvybės liepsnomis. Verkė, kad 
įvyko toks baisus sugrįžimas, susitikimas 
su tėvu.

Už sienos pasigirdo skubūs žingsniai.
Duryse atsargiai pasirodė vienas, ki

tas dvaro tarnų veidas. Neramus, persi
gandęs, iš miego prikeltas veidas. Ran
kose drebančios šviesos.

Išsiveržė išgąsčiu persisunkę balsai, 
susiliejo su Liusės rauda.

Mėnuo užlindo už debesų. Nuo sie
nų ir grindų nuslydo margi prieblandos 
lopai.

Už pusvalandžio dvaro tarnai pradėjo 
lavono šarvavimą.

Auštant senis Liaugminas gulėjo ap
vilktas išeiginiais, senoviškais rūbais, ku
riuos jis tevilkėdavo iškilmingiausiomis 
savo gyvenimo valandomis

Juodeikių dvaro ponas apsivilko tuos 
rūbus paskutinį kartą. - ,

Paskutinį kartą, važiuodamas į kapi
nyno puotą.
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Laužas scenoje.
Buvo vasara. Buvo stovyklos ir pilnas 

įspūdžių gyvenimas. Niekam nestigo sau
lės. Miškų ir laukų oro buvo gana ir 
erdvėms ir krūtinėms. Žaros vakarės ges
damos įžiebdavo laužų pašvaistes ir kait
ri ugnelė tamsiąją naktį šilumą ir šviesą 
teikdavo jaunysta pražydusiems veidams. 
Taip buvo vasarą. Bet vos spėjo žiema 
pirmuoju sniegu pabarstyti rudens sutar
šytą žemę ir jaunose krūtinėse nubudo 
gilus pasiilgimas ir miškų, ir pievų, ir 
žiedų kvapo, ir laužų ugnies...

Bet gal ne to pasiilgom ir geidžiam.
Taip, tikrai, mes pasiilgstam ne savo 

vakarykščių dienų, bet to, kas mūsų sie
lose tuomet dėjosi. Tai ir šiandie mes di
dele dalim laimingi. Negalėdami sukurti 
tų laužų. Nebegalėdami grąžinti margai 
pražydusių lankų, galim atsiminti ir pa
kartoti save, kokiais buvom tada, kai ap
linkui pušys siūbavo ir laužų liepsnos 
blaškavo. Tad atsiminkim ir perkelkim 
save į sceną ir pajusim, kad ne tik mū
sų, bet ir žiūrovų kėdėse sėdinčiųjų šir
dys suplaks kitaip ir jiems liūdna ar 
linksma bus taip pat kitaip.

Todėl, keldamies scenon, kokiais bu
vom prie laužų ugnies, kelsim kartu ir 
visą laužų aplinkumą. Čia bijosim per
žengti kūrybiškosios prigimties dėsnius. 
Kelsim scenon ne laužą, tik reikšminguo
sius jo kontūrus; kelsim ne save ir visus 
savus pergvvenimus, bet tik tiems mo
mentams charakteringas savo psichines 
būsenas ir atitinkamus tas būsenas ly
dinčius veiksmus. Nes mums svarbu ne 
oačios laužų liepsnos, bet tie optiniai 
(regėjimo juslėmis suvokiami) įspūdžiai, 
kuriuos igaunam nuo laužų ugnies. Mums 
nereikalingos ošiančios pušys, bet akus
tiniai (girdėjimo) reiškiniai, galį sukelti 
panašių mumyse emocijų i tas, kuriu pil
ni mes esame pušims ošiant. Nėra jokio 
reikalo scenon nešti viso miško eglaites. 
Nėra jokio reikalo mums tikrai nuliūsti 
ar verkti, jei norim žiūrovui pavaizduoti 
liūdintį bei verkiantį.

Ir todėl mes darysim taip.
Turim sceną be jokių ypatingų įren

gimų, be jokiu durų, durelių, sienų, lan
gelių, Žodžiu, be viso to, kas sudaro de
koraciją.

Mūsų scenos grindų plotas paprastai 
užima 40 kvadratinių metrų. Ir tokioj 
priseina pasitenkinti ir joj sutalpinti vi
sais aplinkiniais miško medžiais, su vi
sais aplinkiniais miške medžiais, su vi
sais nakties tolumos vaizdais ir keliolika 
desėtkų stovyklaujančių.

Paimkit juodą minkštos medžiagos 
uždangalą. Jei nėra juodo, galima panau
doti ir tamsiai mėlyną. Čia geriausiai 
tinka aksomas, bet neblogai tinka ir tu
rinčios kūtnerį vilnonės medžiagos, o 
pagaliau ir paprasčiausias lygus multinas 
taip pat tinka. Uždangalas turi būti tokio 
didumo, kad pilnai dengtų scenos gilu
mos sieną. Scenos Šoniniai tarpai turi 
būti uždangstyti keliais palais tos pačios 
medžiagos ir tos pačios spalvos kaip ir 
gilumos uždangalas. Šoniniai palai turi 
būti sukabinti paraleliai gilumos uždan
galui ir rampo linijai taip, kad vienas pro 
kitą prasikištų, bet žiūrint iš salės už
kulisio nesimatytų.

Su lubomis, turi būti tas pat padary
ta. Reikia paraleliai rampo linijai ir gi
lumos (prospekto) uždangalui palubėse 

pakabinti kelias eiles pro vienas kitą 
prasikišančių tos pat medžiagos kaip ir 
prospekto uždangalas palų. Ir taip įreng
ta scena iš salės atrodys neribota tamsia 
erdve, matoma pro portalo angą.

Reiks miško medžių — statykit. Ir 
kokius tik norit, kokie jums reikalingi. 
Reikia beržų? Gerai! Imk kelis kartono 
lapus, išrėžkit norimo medžio siluetą 
aukščio nuo scenos grindų iki jos lubų 
ir prie tokio pat pagaikščio išrėžtąjį si
luetą kalkit. Tokių siluetų pasidarykit 
trejetą penkiatą ir bus gana. Jei norit, 
kad pušis tie siluetai vaizduotų, imkit 
raudonų ir mėlynų dažų. Atmieškit juos 
vandenyj, kuriame ištirpyta ir suvirinta 
šiek tiek medžio klijų. Jei norit beržų, 
tai — pasitaisykit dažų žalių, rudų ir bal
tų. Išrėžtus siluetus nudažykit ir dažams 
nudžiovus kartoninius medelius pagal už
manytąjį piešinį sustatykit scenoje da- 
žytinėmis pusėmis atgręžtus į žiūrovą. 
Tarp penkiatos berželių juk ne vienoj 
stovykloj laužo ugnelė kūrenos.

Dešinėje ir kairiojoje pusėje pastačius 
dar po vieną pilkai dažytą kartoninį pa
lapinė siluetą. Arba, kad ir medžiaginės 
palapinės visu savo platumu ištemptos 
ant atitinkamų rėmelių galėtų būti pa
statytos vietoj dažytinių kartonų ir tos 
priemonės pilnai pavaizduotų skautų 
stovyklų palapines. Tuo tarpu, jei sta
tytis scenoj palapinę stovykliniu būdu, 
ji užimtų apie šešetą kvadratinių metrų 
scenos grindų ploto ir tuo pačiu netiktų, 
nes scenoj tikrovė nereikalinga, jai rei
kia tik tos tikrovės schemų.

Ko dar trūksta? Suolo ir paties lau
žo? Taip? Tai ir juos pasidarysim.

Stovykloj suolas sukasamas ir velėno
mis nuklojamas, o ugniavietė tai duobėj? 
Aišku taip! Jei taip. tai imkit lentą 
dviejų metrų ilgio, prikalkite prie poros 
trejetos 30 cm. aukščio kaladėlių, turė
site suolą, ant kurio puikiausiai gale it 
sėdėti, bet scenai jis dar netiks, nes da~ 
nepritaikintas vaizduojamai vietai. Tam 
tikslui reikia paimti paprasto pilko vy
niojamo kartono, apkalti juo suolas ir, 
apkalus, nudažyti tamsiai žaliais dažais.
Taip paruoštą suolą pastatyti scenos vi
duryj atstu nuo rampo per vieną metrą.
Be to, paruošti dar vieną tol 
trumpesnį ir pastatyti jį už pir 
mojo scenos viduryj kiek įkypa 
Antrasis suolas turi būti pastaty 
tas tarp pirmojo suolo ir prospek 
to uždangalo. Tarp abiejų suol 
patalpinti pats laužas.

Laužas galima taip įrengti. Imti ir nu
lenkti iš vielos lankelį, maždaug, 30 cm. 
diametro, prie jo dar pritaisyti tos pa
čios vielos kojelę. Visą lankelį aprišti 
gufruotos popieriaus, raudonos spalvos, 
1,5 cm. pločio ir 50 cm. ilgio kaspinais. 
Vienus kaspinų galus pritvirtinti prie
lankelio, kitus palikti palaidus. Taip pa
ruoštą lankelį pastatyti už pirmojo suo
lo, kad pats lankelis žiūrovams būtų 
nematomas. Tada po juo pakišti pa
prasčiausią elektrinį vinteliatorių ir porą 
trejetą raudonai dažytų po kokį 100 va
tų elektros lempučių. Paleidus veikti 
vinteliatorių ir šviesą, gausim įspūdį 
liepsnojančios ugnies, nes vinteliatoriaus 
sudarytose oro srovėse popieriaus kaspi
nėliai plevėsuos, o raudona šviesa duos 
raudonos liepsnos įspūdį.

Tai tokiom paprastom priemonėm 
visą reikiamą vietovaizdį ir būsim su
darę, bereiks jam gyvybės, kurios atneš 
jam prožektorių šviesa ir gyvasis žmo
gus.

Prožektoriais nušviesti spalvuotieji 
daiktai atgys ir plius dar nusidažys 
duotosios šviesos spalva. Tuo tarpu fo
nas pasiliks toks pat tamsus ir ramus, 
kaip ir stovyklų naktys, o skirtumas tarp 
apšviestų daiktų ir ramaus fono duos 
mums taip būtiną scenos sąlygą, tai jos 
erdvingumą.

Vienas ir tas pats paveikslas dažnai 
bekartojamas, kad nepasidarytų žiūro
vams nuobodus, kiekvienu kartu galima 
naujai perkompanuoti jo elementus. Nes 
nuo to, kur pastatysit plokštumą vaiz
duojančią palapinę ar dažytą kartoninį 
medžio siluetą, vietovaizdis keisis.

Taip įrengtoj scenoj žiūrovas matys 
reikiamą vietovaizdį, o aktorius tik da
žyto kartono gabalus, pagaikščius, elekt
ros lemputes, prožektorius ir paprastas 
tamsios medžiagos užuolaidas ir tas vai
dintojui savotiškai padės, nes verčia 
schematinti savo veikimą ir tuo pačiu 
kurti visai naują gyvenimą. Kuo vaidin
tojas labiau nusiteikęs kūrybiškam žy
giui, tuo saviškasis paveikslas gyvesnis 
ir įtikinantis.

B. Lukošius.
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Skautai-ės svetur.

Tai bent stovyklauja!

Stovyklų rekordas, kaip daug įvairiausių kitų rekordi., 
turi būti, priklauso Amerikai. Jungtinių Amerikos VaLtybių 
skautės 1931 m. padarė 346 stovyklas, kuriose stovyklavo 
54.554 skautės ir vadovės. Viso Jungtinėse Valstybėse vra 
276.755 skautės. Taigi stovykloje buvo maždaug kas penktoji 
skautė. Anglijos skautės irgi stovyklavime nelabai atsiliek ■ 
nuo amerikiečių. Čia 1931 m. stovyklavo 73.920 skautės, iš 
bendro — 586.616 — skaičiaus.

Įdomu, koks stovyklavusių procentas yra mūsų skautų ir 
skaučių tarpe?

Anglijos skautų ir skaučių vyriausieji štabai Londone.

Skautai Anglijos universitetuose.
Prie įvairių Anglijos universitetų dabar yra 27 skautiški 

vienetai.
Kanados skautai turi salą.

Nuo kai kurio laiko Kanados skautai turi savo nuosavy
bėje visą salą „Didžiajame Baltosios Žuvies ežere“ (Great 
White Fish lake), netoli Quebec. Skautai šią salą naudoja 
savo stovykloms ir daro joje „rezervaciją", t. y., vietą, kurioje 
įvairūs gyvuliai ir paukščiai kitose vietose persekiojami, galėtų 
pasislėpti. Čia jų nieks neturi teisės liesti.

Estijos skautės.
Estijoje yra 800 skaučių. Jų įstatai ir įžodis yra beveik 

toks pat kaip ir mūsų. Jos irgi turi ir savo geležinį įstatą, 
tik jis kiek skiriasi nuo mūsiškio. Jis skamba: — 1) Skautė 
gerai mokosi; 2) Skautė niekad nevartoja alkoholio gėralų ar 
tabako. Be to, Estijos skautės turi dar 10 skaučių įsakymų, 
panašių kaip mūsų. Jų tekstas yra beveik visai tas pats.

Pas amerikiečius skautus,
Amerikos skautai kasmet organizuoja „skautų savai

tes". Šiemet tokia savaitė įvyko vasario m. 8 — 14 d. Am. 
skautų organizacijos 23 metų sukaktuvėms paminėti.

Prancūzijos skaučių sukaktuvės.
Šių metų vasario mėn. Prancūzijos katalikų skaučių orga

nizacija „Les Guides de France" šventė savo 10 
metų jubiliejų. Ši organizacija buvo įkurta Paryžiuje 1923 m. 
vasario mėn. Ji turi tikslo auklėti mergaites tais pačiais 
skautvstės principais kaip kad vra auklėjami berniukai skau
tai. Organizacija pastebi tik vieną skirtumą tarp skaučių ir 
skautų auklėjimo: skautai ruošiasi platesniam gyvenimui visuo
menėje, tuo tarpu kaip skautės ruošiasi šeimos gyvenimui.

Organizacija dalyjasi į šakas:
1) vyresnės skautės (virš 17 m.) (Guides Ainėes) grupuo

jamos į ratelius;
2) skautės (nuo 11 m. iki 17) (Guides) grupuojasi į skil

tis ir draugoves;
3) vyresnės skautės (virš 17 m.) (Guides Ainėes) gruopuo- 

jamos į laužus.
Ratelis, draugovė ir laužas kartu sudaro pilną organiza

cijos vienetą. Organizacijos šūkis „budėk!“. Vadovės, be to, 
dar turi šūkį „tarnauti". Prancūzijos katalikų skaučių patro
ne yra šventoji Jeanne-d'Are. Įstatai ir ižodis panašūs i 
mūsų. Be jų yra dar trys pagrindiniai princinai (panašiai ka:p 
mūsų geležinis istatas): 1) Skautė didžiuojasi "=avo tikėjimu ir 
jam atiduoda visą gyvenimą. 2) Skautė yra Prancūzijos duk
tė; ji myli savo tėvvnę. 3) Skautės pareiga prasideda na
muose. „Guide de France" organizacijos vadė yra ponia 
Duhamel. Vyriausieji organizacijos organai vra Taryba iš 7 
asmenų ir vyriausias štabas iš 19 asmenų, kurių tarpe yra 
4 vyrai.

Prieš skautiškus laikraštukus.
Paskutiniu laiku Lenkijos skautų-čių organizacijoje veda

ma propaganda prieš įvairių skautų vienetų leidžiamus periodi
nius šapirografuotus—hektografuotus laikraštėlius, kurių lei
dimas pasibaigia dažnai antru ar trečiu numeriu. Vietoje to, 
skautų vienetams patariama geriau leisti vienkartinius, rūpes
tingai paruoštus, vieneto leidinius. Ypač patogu tokius leidi
nius išleisti vieneto sukaktvviu proga. Leidinyje be istoriškos 
vieneto medžiagos gali būti ir skautu literatūrinės kūrvbos, pie
šinių bei propagandinių dalykų. Tokie leidiniai ir patiems 
skautams ir skautystės propagandai visuomenėje galėtų atnešti 
daugiau naudos, negu menki, blogai atspausdinti ir greit mirštą 
laikraštukai.

Skautų — esperantininkų draugovė.
Vengrijos skautų vienos draugovės (190) visi skautai pra

dėjo mokytis esperanto kalbos. Neseniai jie visi gerai išlaikė 
šios tarptautinės kalbos egzaminus ir gavo atitinkamus specia
lybės ženkliukus. Tai yra pirmoji pasauly skautų — esperan
tininkų draugovė.

Anglijos skautų organizacija jau seniai vienoje geriaufų 
Londono gatvių netoli Karaliaus rūmų ir Viktorijos geležin
kelio stoties turi didelius savo rūmus, kur yra vyriausias skau
tų štabas, skautiškoji krautuvė, tarptautinio skautų biuro bu
veinė. skautiškas restoranas — valgykla, ketvirtame aukšte, 
ir anksčiau dar čia pat tilpdavo ir Anglijos skaučių vyriausias 
štabas, kuris šiuose rūmuose užimdavo visą aukštą. Dabar jau 
ir skautės turi toje pat gatvėje ir visai netoli nuo skautu sa/o 
naujus didelius kelių aukštų namus. Juos oficialiai atidarė dar 
1931 m. Anglijos karalienė ir pati pakabino iškilmingų posėdžių 
salėie lordo Baden-Powellio — organizacijos sielos ir vyriau
sio vado — portretą. Šiuose rūmuose yra visos Anglijos skau 
čių centro įstaigos, krautuvė ir, panašiai, kaip kad skautų na 
muose, skautiškas restoranas. Be to, čia yra turtinga biblioteka 
ir gražiai įrengtoji skaitykla.

Skautų vyčių stovyklos.
Pas prancūzų skautus vyčius yra madoje stovyklauti 

šalia stovyklaujančių skautu. Tokioje sk. vyčių stovvįdoie 
vra dviejų rūšių užsiėmimų. Pirmiausia, laiko dalis vra pašvę ta 
padėti skautams. Padėti jų darbuose įrengiant didesnius sto- 
vvklos darbus, vesti vakarų laužus, būti skautų stovyklos pa
dėjėjais, teisėjais didesniuose skautų žaidimuose bei ‘konkur
suose. nadėti kaikuriuose „ekstra” atsitikimuose, pavyzdžiui, 
virtuvėje, kada ten patys skautai nesugeba apsidirbti ir vra 
pavojaus, kad pavėluos pietus pagaminti, ir nanaš. Antra 
užsiėmimų rūšis — grynai skautų vyčiu: apvlinkės pažinimas, 
botanikos studijos, sportas ir panaš. Tokiu būdu skautai w- 
čiai lavina patys save ir nepamiršta vvkdvti savo devizą 
tarnauti artimui ir artimiausiems — skautams bei jų vadams, 
skaučių tarpe?

Gražiai bendradarbiauja.
Čekoslovakijoje, kaip žinote, skautai ir skautės, kain kad 

Lietuvoje, yra vienoje organizacijoje ir. panašiai, kaip nas mu 
jie visur gerai sugyvena. Per. vasarą K o š i c ų miesto (slovaku 
skautų centras) skautai stovyklavo dešininiame upės H o r n a d 
krante, gi skautės tuo pat laiku stovyklavo kairiajame šios 
upės krante. Vėliau Košicų mieste buvo įvykusi tarptautinė 
periodinės spaudos paroda, kurion buvo nusiųsti ir Lietuvos 
spaudos pavvzdžiai, tame skaičiuje ir mūsų skautiškoji spauda. 
Toje spaudoje buvo specialus skautų-čių skvrius. Parodoje 
tvarkos prižiūrėjo kartu Košicų miesto skautai ir skautės 
Tvarka buvo pavyzdinga.

Skautai vyčiai pasireiškia.
Paryžiaus skautai vyčiai yra suorganizavę gera ar- 

tistu-vaidintojų mėgėjų trupę. Jie Prancūzijoje gražiai pasirodė 
ne tik skautams, bet ir visuomenei. 1933 m. sausio mėnesį ši 
skautų vvčių trupė vyksta gastrolėms net į užsienius — į Bel
giją, kur Briuselyje dideliame teatre „Theatre Patria" duos du 
vaidinimus.

Naujas Amerikos prezidentas Rooseveltas pas Niujorko skau
tus. Naujas prezidentas yra kartu ir Amerikos skautų šefas. 
Rooseveltas pats 12 metų yra buvęs aktyvus skautų rėmėjas.
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Jamboree naujienos.
Lietuviai tarpt, stovykloje.

Visame pasaulyje skautų organizaci
jos labai rūpestingai ruošias į š. m. tarp
tautinę stovyklą Godollo. Daugelis ir 
Lietuvos skautų norėtų ten dalyvauti. 
Bet visgi kelias ilgas, todėl susidaro ne
maža išlaidų. Mūsų centras patyrė, kad 
vietose keliasdešimt skautų labai atsidė
ję tvarko savo reikalus, kad būtinai ga
lėtų važiuoti į Jamboree. Kiekvienam 
kaštuosią apie 500 litų.

Manoma, kad iš Lietuvos vyks tik 
viena draugovė, kuriai jau paskirta va
dovybė.

Skautės į Vengriją.
Tarptautinės skautų stovyklos laiko

tarpiui į Vengriją, Vengrijos skautės 
kviečia kitų tautų skautes. Skaučių sto
vyklos, šalia berniukų Jamboree, nebus. 
Skautės, atvykusios į Vengriją, bus ap
gyvendinamos mokyklose mieste netoli 
berniukų stovyklos. Jos aplankys di
džiausią pasaulio skautų stovyklą ir be 
to susipažins ir su Vengrijos skautėmis. 
Vengrijos skautės numato savo sesėms, 
atvykusioms iš užsienių, parodyti kiek 
galima daugiau savo gražios tėvynės ir 
tam tikslui organizuoja daug ekskursijų, 
pav„ į Sregedą, Miskole, Debrecen :r 
prie Balatono ežero. Vengrijos skautės 
kartu su savo broliais skautais rūpinasi 
įvairiomis kelionių lengvatomis ir vertė
jomis. Atvykstančios skautės turi būti 
uniformuotos.
Ii ukrainiečiai skautai rengiasi vykti į 

Jamboree.
Ukrainiečių skautų,'emigrantų iš Len-

kijos, organizacija nors ir nėra dar pri
imta į viso pasaulio skautų organizacijų 
tarpą, bet vis dėl to ši organizacija, ku
rios * centras ir draugovių dauguma yra 
Čekoslovakijoje, mano gyvai pasirodyti 
pasaulio skautų stovykloje. Visos drau
govės yra įpareigotos įsisteigti tam tikrus 
„vykimo į Jamboree fondus“, kur būtų 
atidedami visi draugovės uždirbti bei su
taupyti pinigai, iš kurių paskui, vasarą, 
draugovė nusiųstų kokį vieną skautą į 
Jamboree arba, jei surinktų pinigų bus 
maža, juos perduotų kitai draugovei ar 
skautų štabui. Visų ukrainiečių skautų 
pastangos sukaupiamos krūvon, kad 
ukrainiečiai galėtų pasirodyti kitų tau
tų skautų tarpe.

Specialus traukinys.
Tarptautinis kelionių biuras „Central 

Europeen Express Co“ skautų tėvams, 
kurie norėtų nuvykti į Vengriją pasižiū
rėti didžiausios skautų stovyklos, kurioje 
dalyvauja ir jų vaikai, bei šiaip skautų 
rėmėjams ir asmenims, kurie domisi skau- 
tyste, sudarys specialų traukinį, važiuo
jantį iš Paryžiaus į Gddbllb ir atgal. Trau
kinyje tik 1 ir 2 klasės vagonai. Jis su
stos Innsbrucke, Vienoje, Budapešte, 
Gddbllb ir Muniche. Taigi matote, kad į 
Jamboree iš Prancūzijos mano važiuoti 
ne tik skautai, bet ir šiaip piliečiai pasi
žiūrėti didelio įvykio — tarptautinės 
skautų stovyklos.

Šveicarai ir esperanto.
Ryšyje su ateinančia tarptautine sto

vykla įvairių tautų skautai labai stro
pia^ pradėjo mokytis esperanto kalbos. 
Šveicarų skautų laikraštis „rEclaireur“ 
sako, kad geriausias geras darbas, kurį

Ir jie atvyks į Jamboree.

draugininkas gali padaryti savo skautams, 
tai išmokinti savo skautus lengvos espe
ranto kalbos. Esperantiškai mokėti yra 
naudinga ne tik tiems, kas mano vykti 
į Gddbllb, kur esperanto bus skautų 
tarpe viena oficialių kalbų, bet lygiai 
visiems skautams tai gali padėti jų tarp
tautiniams santykiams (pav., susirašinė
jimui su kitų tautų skautais, apsimainy- 
mui pašto ženklais ir pan.).
Ir Prancūzijos skautai mokosi esperanto

Vengrų skautų esperantininkų liga 
yra susitarusi su Prancūzijos esperanto

Jamboree ženk
las. Jį skautai 

susirašinėdami 
klijuoja ant vokų.

Iškilmingas Jamboree 
atidarymas . . .

Ekskursijos j provin
ciją .......................

Budapešto apžiūrėj. 
Popietinės ekskursi
jos j Budapeštą .

Pamaldos . . . .
Pasaulinė delegatą 

konferencija . . .
Atskirą grupią, sani

tarų sąjungos, vadą 
ir kt. susirinkimai, 
sueigos ir p. . . .

Tarptautinis susirink. 
Iškilmingas paradas, 
eisenos..................

Teatro vaidinimai
Kino seansai . . .
Įvairios lenktynės ir 

parodos ....
Vadovybės vakarienė 
Stovyklą laužai . . 
Iškilmingas Jambores 

uždarymas. . . .

Jis ir iš Persijos rengiasi 
atvykti į Jamboree.

kalbos propagandos draugija, kad ši or
ganizuotų įvairiose Prancūzijos vietose 
specialias esperanto kalbos pamokas 
skautams, manantiems vykti vasarą i 
tarptautinę Jamboree.

„Regina Dolorosa“.
Godbllo ir jo didįjį parką labai mėgo 

karalienė Elžbieta — „Regina Dolorosa“ 
Pranciškaus Juozapo žmona. Ji daug yra 
savo gyvenime pergyvenusi. Jos vieninte
lis sūnus, Rudolfas, tragingai žuvo Mayer- 
linge, jos vyrui nekartą grėsė mirtis, jos 
švogerį Maksimilijoną Meksikoje nužudė, 
□ ją pačią Ženevoje nužudė tūlas anar
chistas. Taigi dažnai ši „kančių karalie
nė“ vaikščiodavo Gddbllb parko takeliais. 
Čia yra jai pastatytas paminklas.

Tarptautinio skautiško broliškumo 
ženklas.

1933 Jamboree kalendorinė programa.
1933 m. rugpjūčio mėn.

Pavadinimas
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Iš musų gyvenimo.
KAS DEDASI KAUNO TUNTE?

Vasario 16 d. Kauno tuntas iškilmin
gai minėjo Lietuvos nepriklausomybės 
15 metų sukaktuves. Rytą, pakėlę prie 
vyriausio skautų štabo vėliavą, visos 
tunto skautų-čių dr-vės dalyvavo Įgulos 
bažnyčioje pamaldose. Po pamaldų visi 
nužygiavo į kino ,,Forum" salę, kur įvy
ko iškilminga sueiga.

18 vai. jėzuitų gimnazijos salėje įvyko 
skautiškas vakaras. Programą sudarė 
pačių skautų sukurti vaizdeliai, kiekvie
nos dr-vės vis nauji — originalūs. Iš įdo
mesnių tenka pažymėti Maironio dr-vės 
„Į praeitį pažvelgus", Margio dr-vės 
,.Jo-Jo" ir Juozapavičiaus dr-vės „Brrr- 
Šššš", kuris kai kam sukėlė nerimo, na, 
ir visiems svečiams tikrai gražaus juo
ko. Į šį vakarą buvo atsilankę kartu 
su vyr. sktn. pulk. Šarausku ir Estijos bei 
Bulgarijos skautininkai.

SUBRUZDO SKAUTININKAI.
Kauno tunto skautininkai plačiau stu

dijuoja įvairius vadovavimo ir kitus Lie
tuvos skautiją liečiančius klausimus. Be 
bendrų sueigų dar dirba atskiruose inspek- 
toratuose. Paskutiniu metu ėmėsi su
burti visus Kaune gyvenančius aktyvius 
ir pasyvius skautininkus ir tuo pasyviuo
sius įtraukti į darbą. Vasario mėn. įstei
gė Kauno Skautininkų Ramovę (sąjungą). 
Ramovei galės priklausyti visi Kaune gy
venantieji aktyvūs ir pasyvūs skautinin
kai.

GRAŽUS BENDRADARBIAVIMAS.
Malonu matyti gražiai dirbančią skau

tų draugovę, bet dar maloniau kuomet 
su jais bendradarbiauja ir jų tėvai. Vie
ną tokį vyresniųjų su jaunučiais bendra
vimą čia paminėsiu, tai Skautams R. Dr- 
jos Jėzuitų Gimnazijos Skyrius. To 
bendravimo pasėkos — didelis vyresnių
jų susidomėjimas skautais bei skautybės 
auklėjimo sistema. Esant tokiam bendra
vimui jėzuitų gimn. žymiai sustiprėjo 
skautai. Tėvams pritariant ir padedant 
palengvėjo draugininkų ir skiltininkų dar
bas. Susiorganizavus jėzuitų gimn-je 
trims skautų dr-vėms, skyrius dar labiau 
ėmė rūpintis ir ieškoti būdų šias dr-ves 
medžiaginiai aprūpinti. Šio skyriaus 
pirm-kas yra prof. I. Končius, vice-pirm. 
Kauno m. ir apskr. komendantas pulk, 
lt. Saladžius ir valdybos nariai p. p. Ma- 
siulienė, Noreikienė ir Gečienė.
PUIKUS SKAUTIŠKAS KONCERTAS.

Skautams R. dr-jos Jėzuitų Gimn. 
skyrius kartu su skautų dr-vėmis vas. 26 
d. surengė gimnazijoje pirmąjį skautišką 
koncerlą-vakarą, į kurį atsilankė p. Sme
tonienė, Švietimo Ministeris p. inž. Ša
kenis, p. Šakenienė, Vyriausias skauti
ninkas pulk. Šarauskas, Kauno tuntinin- 
kas ir daug kitų svečių. Programa la
bai įvairi ir įdomi. Solistai p. p. A. 
Kutkauskas, Dievaitytė, Sugintienė ir 
Nekrašaitė labai gražiai sudainavo po ke
letą dainelių. Be to, Maironio ir Aloyzo 
dr-vių stygų orkestras gražiai sugrojo 

lietuvišką popuri, skautai, vadovaujami 
mokyt. Kiškio, padainavo keletą daine
lių, Juozapavičiaus dr-vė paskudučiavo 
ir puikiai suvaidino komišką vaizdelį. 
Pasibaigus programai svečiai ir skautai 
gražiai pasilinksmino. Iš gautojo pelno 
skyrius pasiryžęs nupirkti visoms dr-vėms 
po 3 palapines, kad vasaros metu skau
tai galėtų patogiai pastovyklauti.

ĮDOMI IŠKYLA.
Kauno tunto skautininkai, vadovauja

mi tuntininko vyr. sktn. Šenbergo, kovo 
5 d. surengė Pažaislyje iškylą, kur visi 
dalyviai sužaidė keletą įdomių žaidimų ir 
su pašliūžomis pašliužinėjo.

V. Vėversėlis.
ŠV. KAZIMIERO DIENA

(kovo 4) buvo paminėta labai įspūdingai. 
Skautai dr-vėmis dalyvavo pamaldose. 
Jėzuitų gimn-jos skautai bendrai visi 
priėmė šv. komuniją. Po pamaldų vi
siems J. gimn-jos skautams buvo suruošti 
bendri pusryčiai. Po to, įvyko bendra 
visų trijų draugovių sueiga, į kurią atsi
lankė gražus būrys skautų tėvų. Sueigo
je apie 15 skautų davė įžodį. Pasibai
gus šioms apeigoms pasktn. H. Lukaše- 
vičius skaitė pašnekesį ,,Šv. Kazimieras 
ir skautai". Dar skautai išpildė keletą 
scenos vaizdelių.

Po pietų, šventės proga, įvyko iškil
mingos sueigos ir kitose draugovėse.

16 vai. XII Margio dr-vei vyr. sktn. 
pulk. Šarauskas įteikė gražią vėliavą, 
kurią padovanojo skautams r, dr-jos 
skyrius. Ta proga dr-jos sky
riaus pirm. inž. V. Rėklaitis perskaitė 
vėliavos įteikimo aktą ir Vyriausias 
Skautininkas pasakė atitinkamą kalbą. 
Vėliavos įteikimo iškilmėse dalyvavo bū
rys skautų tėvų, kitų dr-vių atstovų ir 
Kęstučio, Algirdo ir Gedimino dr-vės 
pilnam savo sąstate. Tenka pažymėti, 
kad vėliavą pasiuvo I-ji vyr. skaučių 
dr-vė, už tai minėtai dr-vei ir jos dr-kei 
psktn. J. Druskyten margiečiai labai gra
žiai atsidėkojo. Po vėliavos įteikimo 
iškilmių ten pat buvo I Kęstučio ir XII 
Margio dr-vių suruošta arbatėlė.

V. Vėversėlis.
SKAUČIŲ ŠVENTĖ.

Kaunas. II vyr. skaučių dr-vė vas. 
16 d. šventėme mūsų dr-vės 5 metų vei
kimo šventę. Trys sesės pasižadėjo gy
venti Dievui, Tėvynei ir Artimui. Į iš
kilmingą sueigą atsilankė Kauno skaučių 
'adė skautn. D. Kesiūnaitė, Merg. Mo
kytojų Sem. dir. p. Galdikienė ir daugiau 
svečių. A. S.

VIENYBĖ — GALYBĖ.
ŠANČIAI. Vas. 18 d. III Laimutės ir 

IV Mindaugo d-vės kartu suruošė skau
tišką vakarėlį ir loteriją. Loterija turėjo 
didelį pasisekimą, buvo išparduoti visi 
bilietai. Į vakarėlį buvo atvykęs p. Tun- 
tminkas su ponia, sktn. M. Martinaitis 
ir daug kitų skautų vadų. Vakaro pro
grama ir nuotaika tikrai skautiška buvo. 

Suvaidinta veikalėlis „Skautas Antanu
kas" ir gražus plastikos numeris, kurį 
atliko jauniausios laimutės.

Abiejų draugovių ^kautai-ės reiškia 
nuoširdžią padėką mokyklos dir. p. Ei- 
dukui, p. Vaitkevičienei, p-lei Stanavi- 
čiūtei ir p. Matučiui už paramą rengiant 
vakarėlį. Rimtas Jonas.

LAPINAI NET STOVYKLAUS!
NAUMIESTIS, Tauragės a. Ė, mielieji 

broliai, klystate, jeigu manote, kad T. 
Naumiestyje nėra skautų. Štai jų net dvi 
atskiros skiltys: Lapinų ir pr. mokyklos 
jctun. skautų skiltis. Pradžios mokyklos 
skiltis dar vos tik gimusi, bet užtai La
pinai jau ištisi metai kaip veikia. O atei
tyje mano net dar smarkiau veikti. — 
Mano net stovyklauti. Taip pat rengiasi 
vasarą iškylai dviračiais į Medvėgalio

IŠ ROKIŠKIO PADANGĖS.
Vasario 19 d. Rokiškio stoties pr. mo

kykloje mokytojo Baniulaičio įkurta ir 
vadovaujama IV vilk.-paukšt, dr-vė su
rengė įžodžio šventę.

Šventėn atvyko apskr, virš, p, Jurge- 
lys, burmistras p. Malevičius, pr. mok. 
insp. p. Ruseckas, kitų svečių ir daugu
mas tėvų.

16 vai. išsirikiavo mokyklos scenoje 
25 vilkiukai-paukštytės. Tuntininkas Si
manavičius, priėmęs raportą, skaitė sve
čiams ir tėvams paskaitą apie skautystę 
ir įžodžio reikšmę.

Visiems vilkiukams-paukštytėms, po 
iškilmingo įžodžio, tuntininkas užrišo ka
klaraiščius.

Po įžodžio jaunieji skauteliai suvai
dino 3 paveikslų veikalėlį, sudainavo 
keletą dainelių, o visą laiką ir per šokius 
linksmino gimanzijos stygų orkestras.

Tuntas dėkingas apskrities valdybai 
už pašalpą šios dr-vės neturtingiems vai
kučiams uniformas įtaisyti.

MARIJAMPOLĖS TUNTO KRONIKA.
Aplankė vyriausias skautininkas. Vas.

10 ir 11 d. buvo apsilankęs vyr. sktn. 
pulk. Šarauskas ir instr, sktn. Palčiaus- 
kas.

Pirmąją dieną sktn. Palčiauskas žiū
rėjo skautų d-vių sueigų. Sueigas pra
vedė Kar. Juozapavičiaus d-vė, D. L. K. 
Kęstučio d-vė ir L. K. Algimanto d-vė. 
Geriausiai pravesta Algimanto d-vės su
eiga. Sueigos darbas vyko pedagogiškais 
pagrindais (šios dr-vės vadai — seminari
jos auklėtiniai) ir be galo jaukioje skau
tiškoje nuotaikoje. Kitų d-vių sueigoms, 
nors pasiryžimo nemaža, trūko aktingo 
visų skautų bendradarbiavimo.

Antrąją dieną iš kiekvienos d-vės vie
nas prityręs skautas turėjo pravesti pa
vyzdinę skilties sueigą. Geriausiai pra
vedė Algimanto d-vės skilt. Vosylius. 
Nors visų skilties sueigų vedime buvo ir 
trūkumų, tačiau matomas audringas no
ras skautišką darbą padaryti tikrai ak
tingą ir tobulą.

Žiūrėti skilties sueigų buvo atsilankęs 
vyr. sktn. pulk. Šarauskas, Rygiškių Jo
no gimn. dir. p. Gustaitis ir gimn. mok, 
p. Rainys.

Vakare įvyko tunto sueiga. Čia vy
riausias skautininkas pasako kalbą. Ta 
proga praneša, kad tunto vadovo parei
gas senasis tuntininkas j. Įeit, Juškevi
čius perduoda naujam tuntininkui mok. 
Rainiui.

Vasario 12 d. gražus skautų būrys 
vyr. sktn. pulk. Šarauską ir sktn. Pal- 
čiauską palydėjo atgal į Kauną.

Laikraštėlis. ,,Na, jeigu daukantiečiai 
(vyčiai) išleido „Pėdsaką", tai kodėl ne
galim mes — Jablonskio sk. vyčių bū
relis?“ Nutarė ir: braukšt — išskrido
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,,Sakalas". Gražus formatu ir techniška 
atlikimu. Tik, gaila, turiniu sušlubavęs. 
Per daug negražaus barnio ir tuščio (net 
netikslaus) kitų skautų vienetų apkalbi
nėjimo. Mes, skautai, — juk jaunystės 
žmonės, pionieriai aktingo darbo ir nuo
širdaus veikimo! Į gyvenimo areną tik 
kūrybinį nusiteikimą keliam! Ir todėl 
vienetų laikraštėliuose nevalia slopinti 
gražų skautišką bendradarbiavimą.

Iškyla. Vasario 11 d. S, Daukanto sk. 
vyčių būrelis, vedamas vyr. skilt. J. Ma- 
maičio, padarė naktinę iškylą. Naktį, tarp 
11 ir 2,30 vai., vyčiai Marijampolės apy
linkių rajone, — kad ir šalčio gnaibomi, 
— atliko porą kombinuotų žaidimų.

Pažymėtina sk. vyčių sueiga. Vas, 25 
d. S. Daukanto skautų vyčių būrelis su
šaukė sueigą pirmą kartą daugiau padis
kutuoti mokytojo — sk. vyčio darbo 
pradž. mokykloje klausimu. Svarstyta ką 
tik patekusio į kaimo mokyklą mokytojo 
būklė (skautiško veikimo atžvilgiu) ir 
plačiai nagrinėta mokytojo vaidmuo, Iš 
viso, kaimo kultūriniame gyvenime. 
Klausimai baigiantiems seminariją sk. vy
čiams labai aktualūs.

Diskusijos buvo labai gyvos, pareikš
ta įvairiausių nuomonių. Klausimo aktu
alumas tolimesnius svarstymus vertė ati
dėti kitoms sueigoms. („Sk. Aide“ kores
pondentas tų nagrinėjimų svarbiausias 
mintis, — įdomias kiekvienam, — susi
stemintas paduos pasibaigus visam svars
tymui).

Nelaukti Netičkampy svečiai. Vas. 26 
d. S. Daukanto sk. vyčių būrelis padarė 
vienos dienos iškylą, 14 klm. (ten ir at
gal) į nediduką viensėdžiais išskirstytą 
kaimą — Netičkampį.

10 vai. ryto. Bėgliai („trejukė"), orien
tuodamiesi pagal vietos žemėlapį, slenka 
nurodyta kryptimi ir pakeliui palieka 
laiškus. Bėgdami deda ženklus, sekėjams 
nurodydami kelionės kryptį.

10,30 vai. išeina sekėjai. Jų uždavi
nys: orientuojantis pagal žemėlapį (kelias 
abiem pusėm žinomas — sutartas, tačiau 
apylinkės dar nė sykio nelankytos) rasti 
paslėptus laiškus ir, sekant ženklus, rasti 
bėglių stovyklą.

Uždavinį abi pusės, patyrusios gau
sybę įdomių įspūdžių, atliko, — nemi
nint čia kai kurių trūkumų, — labai ge
rai. Puikiai susipažino su apylinke ir žy
miai praturtino skautiškąjį patyrimą.

Netičkampį bėgliai surado per 2,30 
vai. Sekėjai — per 3,30 vai. Stovykloje 
užkando buterbrodų ir bent penkis kar
tus žygį foto plokštelėje įamžino. Po 
„pietų“ — būrelis samdo plačias roges ir 
smakiai dainą rėždamas dumia atgal i 
Marijampolę.

Aktinga skautų d-vė. Nors L. K. Al
gimanto d-vė švenčia tik 1 metų jubi
liejų, tačiau veikimu jau sugebėjo pra
lenkti kitas d-ves. Buvęs nedidelis skau
tų skaičius (per 20) jau padidėjo iki 30. 
Sueigos vyksta dažnai.

Vadovauja be galo rūpestingas sk. vy
tis skltn. K. Markevičius; jam padeda ne 
mažiau kupini pasiryžimo skiltininkai sk. 
vyčiai: pskilt. J. Mickus, skilt. B. Vosy
lius ir pskilt. V. Plečkaitis. Visi — IV 
kurso seminaristai.

Skautai sueigas labai noriai lanko.
Tarp ateities planų svarbiausias rū

pestis — suruošti porą iškylų. Be to, bū
tinai iki pavasario įsigyti visiems skau
tams uniformas. Nemažiau aktualus r 
stovyklai ruošimosi klausimas.

Bolius Švilpukas.
VYRIAUSIAS SKAUTININKAS KĖ

DAINIUOSE.
Vas. 3 ir 4 d. Kėdainių tuntą lankė 

vyr sktn. pulk. Šarauskas ir instr, sktn. 
Palčiauskas. Tuo pačiu metu gimnazijoj 
įvyko Kėd. apskr. pr. mok. mokytojų 
konferencija, kurioje svečiai laikė pa
skaitų apie skautus ir jų organizavimą 
pr. mokyklose.

Pirmą dieną, dalyvaujant abiems skau
tininkams, keliems skautų rėmėjams ir 
viso tunto skautų vadams, buvo parody
tos draugovės ir dviejų skilčių praktikos 
sueigos. Dar buvo skautų žinių tikrini
mas. Pasirodė, kad kėdainiečiai skautiš
kų dalykų žinojime stovi pakankamoj 
aukštumoj.

Antrą dieną skautų vadai, dalyvaujant 
vyr. sktn. Šarauskui, sktn. Palčiauskui ir 
buv. gimn. direkt. Elisonui, praeitą die
ną darytas dvi praktikos sueigas kriti 
kavo, t. y., iškėlė jų gerąsias ir blogąsias 
puses. Kritikos metu svečiai pažymėjo, 
kad kėdainiečiai turi gerą skautišką išsi
lavinimą.

Vakare įvyko viso tunto sueiga, ku
rioje dalyvavo dalis pr. mok. mokytojų ir 
skautų rėmėjų. Alf. D.

GASTROLĖS PO LIETUVĄ. 
Zarasai — Utena — Ukmergė.

Romantikas pasakytų, kad Zarasai su 
savo apylinkėm, tai kažkas panašu į pa
saką ir ieškotų tų Zarasų kažin kur už 
jūrų marelių, tačiau man, kaip tipui vi
sais atžvilgiais prozaiškam, tenka tik 
konstatuoti faktą, kad Zarasai yra Lietu
vos kamčatkoje, kurią galima pasiekti 
pavažiavus iki Panevėžio traukiniu, iš 
ten iki Utenos „samovarčiku“, o iš Ute
nos, jei jus lydi tuntininkas sktn. Voje- 
vodskis, entuziastai Utenos skautai ir 
simpatingos sesės utenietės, tai gali būti 
ir visiškai malonu pasiekti Zarasus au-

Vilk.-paukšt, skyriaus vadei

psktn. M. Pempaitei, 
didžio liūdesio dienoj, mirus jos sesu
tei, reiškiame skautiškos užuojautos.

Marijampolės R. 
Tunto skyrius.

Šakių Vietovės Dr. V. Kudirkos dr-vės 
adjutantui skautui

Vytautui
Aleksandravičiui, 

staigiai mirus jo mylimam tėveliui ir, 
po ilgos ligos, senelei, liūdesio valan
doj gilių užuojautą reiškia

Vietovės Štabas 
ir skautai-ės.

tobusu. O šitaip ir buvo vasario 18 d., nes 
tada vyriausias skautininkas pulk. Ša
rauskas, lydimas vieno tokio „egzemplio
riaus", iš Kauno vyko lankyti Zarasų.

Atvykom. Sutiko net visos vyresnės 
gimnazijos klasės gražiai išsirikiavusios 
ir, kol pulkinipkas sveikinosi su išrikiuo
ta „gvardija", šių eilučių autoriui darėsi 
truputį nepatogu arti stovėti, kadangi pri
siminiau, kad aš asmeniškai net per tur
niką nemoku apsiversti... Tuoj pulkinin
kas skaitė paskaitą apie karišką paren
gimą, kuri, kaip paskui pasirodė, labai 
giliai paveikė ypač gimnazistes...

Nėra abejonės, kad iškilminga sueiga 
praėjo iškilmingai. Abi skautų-čių drau
govės ir jaunoji karta — vilkiukai ir 
paukštytės išsirikiavę išklausė pulk. Sa
jausko kalbos, išgirdo daug gražių min
čių iš savo dir. dr. Steponavičiaus, turė
jo progos džiaugtis aukštu svečiu iš Lat
vijos Daugpilio gimn. dir. p. Obšteinu, 
kuris latviškai puikiai ir širdingai svei
kino, na, pagaliau, svečių tarpe buvo ir 
Daugpilio lietuvių konsulas p. Savickis. 
Šiaip jau publikos buvo tiek, kad aš, 
kaip ne matematikas, skaičiais geriau ir 
neoperuosiu, o pasakysiu humanitariškai 
— pašėlusiai daug. Aiškus dalykas, kad 
tokios iškilmės neapsiėjo ir be įžodžio, o 
kad tas buvo įspūdinga — savaime su
prantama. Taigi apie iškilmingą sueigą 
tiek, o apie teatralę dalį pasakysiu, kad 
man, kaip būsimam advokatui, negalėja 
patikti tokie „advokato patarimai", gal 
ir daugiau kam nepatiko, bet už tai ma
žųjų baletas, dainos ir piramidės — ža
vėtina!
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Po visko, žinoma, buvo šokiai, bet 
apie juos nepatogu daug kalbėti. Pridur
siu tik, kad su viena abituriente bent 
kiek intimiškiau pašnekėjus paaiškėjo, 
kad ji ne tik kad Kaune nėra buvus, bet 
ir... traukiniu nėra važiavus... Kauno sve
čiui vietos visuomenė iškėlė puikią va
karienę ir ant saldžios pridėjo daugybę 
prakalbų. Ir nors baisiai gaila buvo skir
tis, teko 3 v. ryto apleisti Zarasus. Au
tobusas nešė vėl Utenon, uteniškiai ge
riau už Patą ir Patašoną krėtė šposus, ir 
sotinos sausom baronkėlėm...

O Utena jau nuo seno ir prozaikui ro
mantiška... Iškilmingon sueigon atvykusį 
vyriausią skautininką skautai pasveikinti 
šūkiu gal nesuspėjo, bet už tai į „budėk“ 
atsakė beveik visi „vis budžiu!“. Ir čia 
buvo baisiai gražių prakalbų. Vyr, skau
tininkas daug naujo pasakė visuomenei 
apie skautus, palietė nemaža aktualių 
skautų or-cijos klausimų, direktorius p. 
J. Aleksa irgi įdomiai šnekėjo. Pagaliau, 
buvo įteiktas baisiai įspūdingai Zarasų 
mokyt. P. Soliui ordenas „Už Nuopelnus“. 
Po sueigos linksmoji dalis neginčijamai 
buvo linksma. Nors apie vaidybą tvirto 
nusimanymo ir neturiu, bet, rodos, ar tik 
iš uteniškių neauga konkurentų Valsty
bės Teatro žvaigždėm.

Utenoje viskas tvarkoj. Būtų net gi 
nepatogu parašyti, kad visąme tunte ne
atsirado skaičiusių „Skilties sistemos" ir, 
berods, apie trejetą teskaito „Skautų Va
dą", tačiau aš nenoriu būti pliotkininku 
n apie tai nerašysiu.

Kartą atvažiavus į Uteną amžius ten 
nebūsi. Teko vėl išvažiuoti. Į Ukmergę. 
Čia pulkininkas skaitė paskaitą valst. 
gimnazijos mokiniams-ėms apie karišką 
parengimą, visi domėjosi ir klausėsi, tik 
kai kurios iš sesių perdaug manevravo 
akutėmis... Po paskaitos pulkininkas šir
dingai pasišukėjo su tunto viršūnėmis. Iš 
Ukmergės veda tiesus kelias į Kauną, 
kur ir kelionės finišas. Čia tat ir aš su
klijavau šį neva aprašymą, baigdamas 
statau tvirtą tašką. Henr. Kelmas.

ŽIDIKAI (Mažeikių ap.). Vas. 12 d. 
Židikuose, surengė vilkiukai, pirmą dieną 
savo tėveliams, o kitą dieną jaunimui — 
viešus vakarus.

Programoje buvo: choras, trys gyveni
mo vaizdeliai, merg. plastika ir eilėraš
čiai.

Tėvai ir jaunimas jaunųjų darbais bu
vo labai patenkinti, o mes už tai padi
dinome savo kasą su viršum trisdešimts 
litų. Krakių sūnus.

VEIKIAM.
Kybartų „Žiburio" gimn. skautai šie

met pasirodė gana stiprūs. 11.15 suruošė 
vakarą, kuris sėkmingai praėjo. įsigijo 
bustą, kurį dabar tvarko. Dabar laukia 
p. instruktoriaus. Kybartietė.

IŠ ŠAKIŲ PADANGĖS.
Nemanykite, gerbiamieji, kad mes vėl 

į pirmykštę stadiją sugrįžom. Visai ne! 
Pergyvenę kūrimosi ir tvarkymosi perio
dą, energingai įkibom į rimtą darbą. Sto
vint pryšaky energingiem vadam, — tun
to vietininkui psktn. A. Dirmeičiui ir dr. 
V. Kudirkos dr-vės dr-kui A. Petkūnui 
— tikimės daug nuveikt. Štai ką jau nu- 
veikėm: buvo suruošta neturtingiems vai
kučiams Kalėdų eglutė, kurioj dalyvavo 
per šimtą vaikučių su savo tėveliais, pa- 
oaryta iškyla į mišką — pėdsakų sekti, 
atšvęsta šv. Kazimiero šventė, kurios pro
ga daug skautų-čių davė įžodį.

Artimiausios ateities perspektyvos — 
pasiekti visiems bent II pat. laipsnį, o 
paskui, mielam pavasarėliui išaušus, ka
da prieš mūsų akis atsivers platesni ho
rizontai, — leisimės į didinguosius Za-

Vyriausias Skau
tininkas pas Ute

nos skautus.

navykijos miškus iškylauti ir stengsimės 
skautiškąją teoriją įgyvendinti praktikoj.

Lap. 3.
KĖDAINIŲ TUNTAS.

KRAKĖS. Vasario 12 d. Krakių D. L. 
K. Kęstučio dr-vės skautai-ės surengė 
viešą vakarą. Buvo suvaidinta 2 v. ko
medija „Mūsų gerasis" ir skiltys parodė 
savo 'sugebėjimus scenoje. Voverų skil
tis puikiai pravedė skilties sueigą sce
noje. Svečių buvo neperdaugiausiai, bet 
visi buvo programa patenkinti. Tvarka 
buvo pavyzdinga. Griežė dr-vės stygų 
orkestras.

Dabartiniu metu dr-vėje yra 48 skau
tai, 20 skaučių ir 32 vilk.-paukšt. Ber
niukų yra šios skiltys: Voverų — skill. 
V. Kybartas, Lapinų — skilt. A. Urba, 
Gaidžių — skilt. Z. Alekna. Griežikų 
skiltis — skilt. J. Dalbokas, ir organi
zuojama penkta skiltis. Mergaičių: Ge
gučių — skilt. mok. V. Papečkienė, Bi
čių — skilt. mok. E. Ragaišytė. Vilkiu
kams vadovauja mok. J. Vaičekauskas ir 
paukštytėms mok. V. Papečkienė. Dar 
susiorganizavo iš vyresnių skautų vyčių 
būrelis, kuriam vadovauja vyr, skilt. ats. 
Įeit. K. Bandžius, būrelis išsirinko savo 
patronu dr. V. Kudirką. Dr-vės adj. yra 
paskilt. St. Ūsas. Pasirodo, dr-vė sudaro 
rimtą pajėgą ir kiekybe ir kokybe ir kas 
kartas žengia priekyn, dirba ir progre
suoja. Visa tai atsiekta gerų vadų dėka, 
ypatingai tenka pažymėti dr-ką mok. 
pasktn. V. Papečkį, kuris nesigailėjo dar
bo ir energijos ir pastatė dr-vę dabarti
nėj aukštumoj. Senas lapinas.

ALIO, ALIO! LAZDIJAI ŠNEKA.
Uazdijiečiai stebisi — iš kur Seinų 

tunte tiek daug skautų! NesistebėkiL 
Darbas eina visu smarkumu, nes vado
vauja veiklus tuntininkas ats. Itn. J. Sku
čas. Veikia 3 dr-vės, 1 ats. Gegučių skil
tis, 2 dr-vės vilk.-paukšt., yra ir sk. r. 
d-jos skyrius.

Alio, kad nepamiršus, jau pradedam 
ruoštis stovyklai. B, S-kas,

Padėka.
Lietuvos skautų sąjungos 

vyriausias štabas nuoširdžiai 
dėkoja ponui L. Karininkų 
Ramovės valdybos pirminin
kui pulkininkui Skučui, 
leidusiam pasinaudoti K. Ra
movės patalpa tuntininkų su
važiavimo posėdžiams š. m. 
III. 4 — 5; taip pat dėkoja 
ponui Ramovės šeimininkui 
pulk. Įeit. Žutautui už 
malonų priėmimą.

GRAŽI PRADŽIA.
AKMENĖ. Latvijos pasienio ramus 

Žemaitijos miestelis. Čia 1931 m. įsikūrė 
jūros skautai. Dabar mokyt. J. Niedvaro 
performuoti į d-ro J. Basanavičiaus 
dr-vę. Visi baigia ruoštis į III pat. laips
ni. Šiemet buvo kelios iškylos. Vasarą 
žada iškylauti ir stovyklauti. Br.

SMARKI DRAUGOVĖ.
GIEDRAIČIŲ dr-vė eina į praeitus 

laikus. Dabar dr-vėj yra 4 skiltys: Bičių, 
Lakštingalų, Balandžių ir Liūtų.

— Štabas tokioje sudėtyje: dr-kė mok. 
Sabienė-Šokelytė, adj. Jusevičius ir skil- 
tminkai — Petkevičiūtė, Valeikaitė, 
Kerulis ir Jočys.

Juoz. L. — Kairionio Brolis.
GRAŽI GRAŽINOS DRAUGOVĖ.
TAURAGĖ. Su ašaromis atsisveikinu

sios Kuisių stovykloje su buv, dr-ke M. 
Kuršaite, kuri išvažiavo į sostapilį tęsti 
mokslo, tikėjomės paskiriant naująja 
dr-ke adjutantę. Nujautimas neapvylė: 
dr-vei vadovauja dr-kė psklt. St. Čilvi- 
raitė ir adj. psklt. A. Jasutytė, Veikimas 
eina pilnu tempu. Nuotaika kuo geriau
sia, visos patenkintos, linksmos, šypsena, 
žaidžia lūpose. Dr-vę sudaro 4 skiltys, iš 
kurių 3 sudarytos aukšt. kom. mokyklos 
moksleivių ir 1 stipri skiltis mok. sem-jos 
auklėtinių.

Prieš Kalėdas buvo paskelbtas kon
kursas, skilčių eilei nustatyti. I vietą lai
mėjo seminariokės, Skruzdžių skiltis, va
dovaujama darbščios skilt. E. Jasienskai- 
tės. Tas laimėjimas skruzdės dar labiau 
paskatino prie darbo. Matyt, iš tu, kad 
pati vyriausioji skruzdė laimėjo II-jį 
konkursą, padariusi gražiausi darbelį, ir 
gavusi premiją „Sodžiaus Menas“. Žodžiu, 
gražinietės dirba išsijuosusios. Norėjo
me iškylauti, po sniegus pabraidyti, bet 
ta žiema šiemet nekokia...

Tiesa, dabar vėl paskelbtas naujaš 
konkursas, būtent: vyresniems, skruz- 
dėms, skautėms sugalvoti dr-vės him
ną, o mažutėms — raketę. Pažiūrėsim, 
kaip pasibaigs. Konkursas per konkursą. 
Dr-kė neduoda skautėms snausti. Pavyz
dys! Lauko gėlė.
ŠV. KAZIMIERO DIENA MALĖTUOSE.

Kovo 4 d. rytą I Vilniaus ir II Birutės 
d-vės skautai-ės susirinko į vid. mokyk
lą, iš kur nužygiavo į bažnyčią pasimels
ti šv. Kazimierui ir paprašyti iš Jo už
tarimo pas Aukščiausiąjį.

15 vai. įvyko abiejų dr-vių sueiga, ku
rioje buvo apibūdinta Lietuvos skautų 
globėjo šv. Kazimiero asmuo ir semtasi iš 
Jo stiprybės Dievo, Tėvynės ir artimųjų 
gerovei. Skautas Drazdauskas.

ALIO! ŠĖTA KALBA.
Pas mus labai gyvas veikimas, I 

Šarūno dr-vė smarkiai veikia. Ruošia
masi į II pat. laipsnį. Dėka mokytojų ir 
rėmėjų pastangoms, buvo surengtas va
karas vas. 18 d. Did. Bijūnas.
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CKaip padaromas „(Stautų Saidas“?
Laikraštį kuria jo skaitytojai, bendradarbiai ir net visa 

visuomenė. Jo tobulumas ankštai rišasi su jais visais.
---o—

Skaitytojas gauna laikraštį, jį pavarto, gal ką-ne-ką ir 
perskaito, pažiūri, ir padeda. Jei laikraštis atėjo vėliau, kaip 
skaitytojas jo laukė, tai blogai...

Čia, žiūrėk, bendradarbis (poetas, literatas, korespon
dentas ar dar kitokios nežemiškos minties atstovas šioj ašarų 
pakalnėj) nerado šiam laikraščio numeryje savo kūrybos. 
Vėl skandalas...

Arba, sakysime, buvo sueiga (na, pav., skilties sueiga — 
tokių ne visai retai pasitaiko). Vienam „S. Aido“ nr. (žino
ma, 2 — 3 mėn. praėjus) yra kas nors apie ją parašyta. Bet 
parašyta trumpai, ne taip kaip rašėjas norėjo ir kaip aprašo
mieji tikėjosi. Oi, oi... Dar redakcija pridėjusi: „Žinutes iš 
skautų veikimo prašom nevilkinant siųsti redakcijai“,--- o---

Ramiai kur kampinio kambario kertėje atsisėdęs (o gal 
ir nervingai vaikščiodamas) tūlas Jonas rašo... Rašo... Pakram
to plunksnakočio planąji galą ir vėl rašo. Paskum kelis kartus 
peskaito. Pagiria ir perrašo. Keli rimti judesiai ir eina laiškas 
į Kauną „Skautų Aidu i“. Ten, į tą redakciją.

Sekančiam „Sk. A.“ nr. gal ir taip parašyta:

„...i a i. Musų mieste įsikūrė ožių (žinoma, skautų) skil
tis. Jos vadas yra P. V ė d a r a s“.

O kor-to buvo parašyta:
„...1 iai. Skiltis stebuklinga. Čia ožių skiltis 

yra pirmoji Lietuvoje. Ją įkūrė dabartinis paskiltininkis Petras 
Vėdaras, pernai buvęs kažkokios draugovės iškyloje, o užper
nai kalbėjęsis su stovyklavusiu skautu, ir bendrai žmogus, ant 
kurio dabar mūsų 
mieste remiasi visas 
skautiškas darbas... 
Jo atsakingam darbe 
nenuilstamai padeda 
Juozas Sliekas, to 
Vinco Kaušo draugas, 
nors ir V. K-šas taip 
pat nesvetimas skau
tiškųjų dirvonų dar
be; visų žygiai ne 
menki. Daug dirbome, 
bet dirbsime tai dirb
sime. Lietuvos var
das skambės plačia
me pasaulyje. Šiemet 
padarėm pirmą skil
ties sueigą II.4. Dabar 
jos bus dažniau“.

Jūs galite su
prasti ką reiškia gauti 
„Sk. Aidą“, kuriam 
bus įdėta taip sudary
ta tokio korespon-to 
žinutė, net nepanaši, 
10 kartų trumpesnė ir 
t. t. Tai stačiai skan
dalas.. Pirmiausia rei
kalas turi būti aptar
tas bendrame skilties 
narių susirinkime. 
Čia kiekvienas parodys

P. J. Atkočiūnas, 
„Vilniaus“ spaustuvės savininkas, di

delis, bet tylus skautų prietelius.
____  x ką blogo jų skilčiai padarė ,’,S. Aidas“. 

Toliau reikalas pasieks gal kaimynus. O tunto štabo posėdyje 
tai iš tikro bus net iš dviejų kartų iškeltas klausimas kodėl 
„taip“. Tik pamanyk kokia skriauda.

-----o-----
Ir taip nemaža rašinėlių, piešinių ir k. gauna redakcija.
Gautus rankraščius skaito atit. redakcijos nariai. Įdėtinus 

ištaiso, išlygina ar papildo ir atiduoda spaustuvėn rinkti.
-----o-----

. Skautų Aidas" nuo 1928 m, spausdinamas „Vilniaus“ 
spaustuvėje.

Gautus rankraščius rinkėjai iš atskirų raidžių sudaro eilu
tę, eilutė po eilutės sudaro ilgą rinkinio gabalą. Vieni rin
kėjai renka rankomis raides, atskirai, kiekvieną raidę (tik 
atvirkščiai) sudėliodami. O kiti pakaitomis, bet jau greičiau, 
renka tam tikra mašina, 1 i n o t y p u vadinama. Linotypas yra 
įdomus ir labai sudėtingas aparatas.

Kada jau rankraščiai surinkti, tuos rinkinius „laužo“ į pus
lapius, įdeda klišes, parenka antraščių šriftus, padeda po kl» 
šėmis parašus ir t. t.

Iš rinkyklos rinkiniai, jau sulaužyti į puslapius, perduo
dami „mašinų skyriui“, kur rinkiniai „leidžiami“ į spausdina-

Linotypas, kuriuo surenkama didesnė „S. A,“ teksto dalis 
Aparatas labai sudėtingas ir galįs dirbti greičiau kaip 4 
rankomis renką rinkėjai. Įsižiūrėkite į nr. nr,: 1) čia padeda
mas rankraštis, kurį skaito rinkėjas; 2) šiuos klavišus (kaip 
rašomoje mašinėlėje) spausdamas linotypo rinkėjas „iššaukia“ 
reikalingą raidę ar ženklą; 3) čia raidžių matricų kasa; iššaukus 
raidę, iš čia išbėga jos matrica ir bėga pro 4 į 5, šioj vietoje iš 
jų susidaro eilutė, kurią rinkėjas, paspaudęs reikalingas ma
šinos dalis, eilutės matricas paduoda į 6, iš čia tam tikra apa
rato dalis eilutę nuneša į' 7 ir kita linotypo dalis patiekia 
skystai ištirpinto metalo ir atliedina iš metalo eilutę, kurią 
aparatas išmeta į 8, čia jos subėgusios viena po kitos stovi. Tas 
rinkinys imamas nuspausti nuospaudai, paskum taisoma ko
rektūra ir t. t. 0 iš 7 matricų eilutė nueina į 9, iš čia ją tam 
tikra rankena išmeta į 10, kur tam tikru būdu paduodama 
į 11, tie voleliai raidžių matricas išvežioja į jų vietas, savo 
skyrius. Iš 5 rinkėjas blogai įmestus ar klaidingus ženklus 
sudeda į atskirą kasą — 12. T3 aparatas, kuris reguliuoja 
viso linotypo šildymą, metalo tirpimą ir mašinos veikimo greitį.

mas mašinas po 8 ar 16 „Skautų 
Aido“ puslapių.

Nuleistą rinkinį mašinis
tai atitinkamai „prirakina“

Rinkėjas rašo linotypu.

Linotypo matrica, 
kurios pagalba 

raidės atliejamos.
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„Vilniaus“ spaustuvė. Rinkyklos darbininkai renka iš kasų 
raides. Dešinėje stovi rinkyklos skyriaus vedėjas p. J. Če- 

pukaitis.

paskum tam tikrą volą paklijuoja popierių, kad volas, eidamas 
per rinkini, gerai prispaustų popierio lankus.

Kada visi „S. A.“ lankai (kiekvieni „S. A.“ 8 puslap. su
daro vieną lanka) atspausti, jie perduodami i „brošiūravimo 
skyrių“, kur lankus atitinkamai sulanksto, sudeda ir tam tik
romis mašinomis susega.

Po to laikraščius (po 50—200 egz.) leidžia i kitą mašiną, 
kuri lygiai apipiauna pakraščius.

Paskum, surištus i pokus po 200 — 250 egz., „Sk. Aidus“ 
veža i administraciją.

Čia iš anksto yra paruošiami adresai, dabar tik jie lipdo
mi, Įrišami „S. Aidai“ atitinkamais kiekiais į pokus ir gabe
nami į paštą išsiųsti prenumeratoriams.

------o------
„Skautų Aido“ iliustracijų klišes dirba dažniausiai Žiedo 

cinkografija.
Piešinius ar fotografijas tam tikras meisteris pakabina 

ant atitinkamo ekrano, stipriomis elektros lempomis juos gerai 
apšviečia, o didelis foto aparatas ilgai (gal 15 min.) i tuos 
paveikslus žiūri. Paskum foto stiklai iš aparato išimami, plau
nami visokiuose chemikaluose, skalaujami. Nuo stiklo pa
veikslas, jau reikiamo didumo, „pervedamas“ ant cinko. Čia

„Sk. Aidas“ brošiuruojamas. Kairėje stovi skyriaus vedėja p. 
Atkočiūnienė.

kiti specialistai vėl tepa, mirko chemikaluos ir t. t. Kada 
paveikslas (žinoma, atvirkščias) ant cinko lentelės pabaigtas 
daryti, kiti, jau gal ne taip dideli specialistai, apipiauna, nu
lygina pakraščius ir neša į redakciją, kuri jau kokia III-čia 
diena teiraujasi ar klišės padarytos, vis gavusi atsakymą „ne
šam ,nešam“ arba „jau vaikas išnešė“, tik dabar tegauna kli
šes, o dažniausiai tai tik dali jų.

Redakcijos santykiai su spaustuvės ir cinkografijos di
rekcijomis būtų gal ir visai geri, arba tokie geri, kaip direk
cijai sąskaitą atnešus, redaktorius ar mūsų administratorius, 
mėgsta kalbėti apie orą, apie blogus laikus..., bet ne apie 
sąskaitos apmokėjimą.

Laimei, kad „S. A.“ redakcija ir spaustuvė yra vienam 
kieme. Jei reikia „pagreitinti“ spaustuvėj „S, Aido“ spaus
dinimą, tai stačiai, be telefono tarpininkavimo, kas nors (o 
dažniausiai pats vargšas redaktorius) kuria „pasibarti“ vieto
je. Tas kartais ir labai padeda.

Su cinkografija ir ypač su simpatiškiausiu jos vedėju daly
kai liūdnesni, — ji yra tolokai nuo redakcijos irduot didesnio 
Įkvėpimo spėriau dirbt klišes, redakcija turi naudotis telefono 
patarnavimais. Negalima pasakyti, kad telefonas atstoja gy
vą pasimatymą. Iš telefono girdime (ir tai beveik visuomet): 

, P. Saulaiti, klišės jau baigiamos, tuoj bus“, „kala prie me
džio, tuoj bus“, „Įsakiau tuoj padaryti“, „už penkiolika minu
čių gausite redakcijoje“ ir t. t, ir t. t. Lauki lauki, žiūri žiū
ri — vis nėra to „vaiko su klišėmis“ ir tiek. O nuėjus cinko- 
grafijon kartais paveikslus randama net dar nefotografuotus.

------o------
Sakysime, „Sk. Aido“ naujam nr, pasirodo įdėtas kas ne

turėjo būt, arba neįdėta kas būtina... Čia jau vėl nekokie py
ragai... Ir, apskritai, suprasti tas visas bėdas, kurias turi „S. 
Aido“ gamintojai, yra gal ir nelengva,

------ o
— Šiandie būtinai turi išeiti laikraštis. Jau ir taip pa

vėlavęs, — kalba redaktorius, vos apie 10 vai. atidūmęs redak
cijom — Čia kiek surinkti da atnešiau, bet nedaug. Klišės 
tuoj bus, iš cinkografijos pasakė, kad jos jau išneštos.

Galų gale „šiandie“ laikraštis neišeina: trūksta klišių, 
lankraščių ar gal ir kokio „gaspadoriaus“.

------o------
Žmogus atsiunčia pinigus ir laukia „Sk. Aido“, Išeina 

vienas nr., išeina antras, o gal išeina ir trečias (kaip šis) ir vis

Mašinų, kurios spausdina „S. Aidą", skyrius. Vidury stovi šio 
skyriaus vedėjas p. Gintauskas.

nesulaukia. Pasiskolinęs iš kaimyno, kuris gauna, paskaito 
ir tiek. O čia toj administracijoj ramu, kaip vakarų fronte. Tik 
su „gerais komplimentais“ atėjęs bent III-čias prenumeratoriaus 
laiškas išjudina flegmatišką administraciją.

------o------
Bet skaitytojai labai suklystų, jei jie pamanytų, kad mūsų 

spaustuvė ir cinkografija yra blogos. Tik mes susitaikom čia 
už girtinus dalykus jas gyrę.

------o——
Ne visada laiminga ir ta administracija. Kam nors siun

tinėja siuntinėja laikraštį platinti. Šis „platina“, „platina“, pa
galiau visus egz, iš karto, metams pasibaigus, grąžina arba 
pats kur nors, gal į Pietų Ameriką, išvažiuoja.

O kartais rūpestingas paštas ima ir visą vieno nr. siun
timą grąžina, girdi, tas ir tas netvarkoj, tokios ir tokios mūsų 
taisyklės storoje knygoje surašytos ar p. Bats! Kas toliau?

------o------
y.

Tiesa, redaktoriai 
ne visada verti ge
ro žodžio. Gal to
kį tūlas skaityto
jas ar bendradar
bis įsivaizduoja re
daktorių. Bet mū
siškis labiau pana
šus į tą, kuris nu
pieštas „S. A.“ šio 

nr. 11 pslp.
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„Skautų Aidas“ cinkografijoje. Aukštai: (viduryje) atiduodamos dirbti klišės; (kairėje) fotografuojamo^ „ - i ui iiUu 
tracijos; (dešinėje) padarytoms klišėms apipiauti mašina. A p a č i o j e (iš kairės į dešinę): nuo foto negatyvo i įuo racija o o 
grafišku būdu pervedama ant cinko; specialistai turi cinke padaryti atvirkščius piešinius; padarytos k įsės a amos prie 

lentelių ir pakuojamos atiduoti redakcijai.

ŠITAIP TVARKYK SAVO PASIELGIMUS!
Vienos draugovės laikraštyje buvo tokių išsireiš

kimų, kuriuos čia skautams verta įsidėmėti.
— Nesiveržk į priekį, bet laikyk save pasku 

tiniu,
— Savo gyvenimo kelyje pasitaikančiais mažais 

nemalonumais nesisielok.
— Jei kas gero atsitinka kitiems, džiaukis su 

jais drauge.
— Jei kiti kenčia — tark užuojautos žodį.
— Geriau kalbėk apie savo, ne apie kitų klaidas
— Tebūnie tau vietos visur, bet visur savo 

vieta.
— Paslėpk savo nemalonumus, bet padėk ki

tiems nemalonumų išvengti.
— Durų rankeną turėk tvirtai savo rankoje ir 

praeidamas uždarinėk duris tylutėliausiai.
— Niekuomet nenutrauk kalbančio, visada pa

lauk savo eilės kalbėti.
— Visur ieškok grožio ir visame stenkis įžvelgti 

gerąją pusę.
Pagal B.-Powellį laisvai sudarė sktn. K. P.

P. Valiauga, 

„Žiedo“ cinkografijos vedėjas.

Mano pirmieji skautiški žingsneliai.
(Atsiminimai).

Vieną dieną sėdžiu sau ramiai Kre
tingoj ir žiūriu pi o langą, kaip ant gre 
timo stogo šokinėja varnos. Kai viena 
žarna buvo jau benugalinti kitas šokime 
į tolį, — staiga įeina laiškanešys ir at
neša laišką iš Kauno.

— Kuo greičiausiai rašykit feljetoną 
..Skautų .Aidui", — rašo karikatūristas 
Jonas Martinaitis. — Kuogreičiausiai!

Šiandien parašykit ir išsiųskit, aš ryt 
gausiu, tuoj iliustruosiu ir nunešu re
dakcijom Kuogreičiausiai!

— Gerai, — manau sau. — Jeigu Mar
tinaitis rašo, kad „kuogreičiausiai“, tai, 

reiškia, dar galima vieną savaitę pa
laukt. . .

Už trijų dienų parašau feljetoną ir 
išsiunčiu.

Ateina vienas „Skautų Aido" nume
ris, ateina kitas... Ateina ir trečias. 0 
mano feljetono nėra!

— Važiuosim į Kauną, — manau sau, 
— žiūrėsim, kas ten tokio atsitiko. . .

Atvažiuoju į Kauną ir, visų pirma, 
einu „Skautų Aido" redakcijon. Pir
mam kambary stovi didelis krepšys, pil
nas įvairių popiergalių. Niekam nema
tant, pasirausiu tame krepšy, apžiūriu 
visus popieriukus: kur čia biauriausia 

rašysena, tai tas, reiškia, ir bus mano 
feljetonas! Įvairių rašysenų randu, bet 
biauriausios nėra. . . Hm. . . Tai kur gi 
ta mano kūryba dingo?

— Ponas redaktorius yra? — klau
siu, įėjusi į kitą kambarį.

Už stalo sėdintis asmuo dar kelis 
sykius pavarto gulinčius prieš jį popie
rius, dar sykį perbraukia kažką raudonu 
paišeliu, ir pagaliau klausia:

— Redaktorius?
— Tai, tamsta, tur but, pats ir būsi 

redaktorium? — bandau įspėti.
— Gal būt ir būsiu, bet dabar dar 

esu administratorium. .. Redaktorius 
kitam kambary.

— Aha. — Įeinu į kitą kambarį ir 
kukliai sustoju tarpdury. Redaktorius,
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padaręs tokį veidą, lyg gintųsi nuo plėš
rių žvėrių, šaukia telefono triubelėn 
bendradarbiams baisiausius žodžius:

— Išmest! Nedėti Sutrumpinti Kitą 
pradžią pridėkit! Kitą galą prikabinkit! 
Visą vidurį — lauk! Šitą apysaką palikit 
kitiems numeriams, gali palaukt!

— Aha, — supratau, — su spaustuve 
kalba.

Pakabinęs triubelę ir, žvilgterėjęs į 
mane, redaktorius prisiminė:

— A, jūs, tur būt, dėl to feljetono?
Aš patvirtinau.
— Martinaitis prapuolė. — Išskėtė 

rankas redaktorius.
— Kaip tai — prapuolė? Juk ne 

<xdata?. .
— Ne adata, o prapuolė. Niekur ne

randam. . .
— Ot, tau ir štuka!... Tai, reiškia, tas 

feljetonas bus jau suvėlavęs?
— Suvėlavęs. Rašykit kitą, reikia 

rast Martinaitį, tegul iliustruoja. . .
Martinaitis prapuolė! Aš įsivaizdavau, 

kaip jis, lyg mažas šapaliukas, mėtomas 
ant bangų, prapuola, kažkur, beribei 
jūroj.... Bet, — juk Martinaitis ne šapa
liukas ir Kaunas, ačiū Dievui, ne tokia 
jau visai beribė jūra! Reikia rast! Ne
gali gi žmogus taip pradingti, lyg adata, 
ar ne?

Einu ieškot.
— Prieš valandą buvo, — sako vienoj 

vietoj.
— Už valandos ateis, — sako kitoj.
Trečioj taip pat, kaip „Skautų Aide“, 

beviltiškai išskečia rankas ir liūdnai 
praneša:

— Prapuolė!
Prapuolė... Ir pagaliau, po ilgų ieško

jimų, visai netikėtai randu Martinaitį 
stovintį ties kino vitrina ir sprendžianti 
klausimą:

— Ar suspės jis šiandien į tris kinus 
nueit, ar teks pasitenkint tik dviem?. .

— Martinaiti! — Griebiau jį už ran
kos. — Dėl Dievo malonės, darykit grei
čiau karikatūras, o aš rašysiu feljetoną! 
Kuogreičiausiai! Šiandien pat!

Aš jam nupasakojau būsimo feljetono 
turinį ir paprašiau padaryti tokias ir to
kias karikatūrėles.

— Bet kuogreičiausiai! — priminiau 
dar jam, nueidama.

— Nu, — pamanė sau Martinaitis, — 
jeigu Janušytė sako: „kuogreičiausiai“, 
tai tas reiškia, kad dar nors dvi savaiti 
galima dėl to dalyko nesirūpint.

Ir nuėjo į kino.
Už dviejų savaičių ateina Martinaitis 

su paruoštom karikatūrom i „Skautų 
Aidą" ir žiūri: kur čia tas feljetonas? 
Žiūri — ir nieko nemato. Įvairių kūri
nių yra. bet to feljetono — nėra! Hm...

— Janušytė prapuolė! — praneša, iš
skėsdamas rankas, redaktorius.

— Na kaip gi tai: prapuolė?
— O taip, prapuolė. Du sykiu kavi

nėj kažkas matė, viena kartą pakeliu: į 
teatrą... O paskui pradingo be žinios!

Eina Martinaitis ieškot.
— Prieš valandą buvo, — sako jam 

vienoj vietoj.
— Už valandos bus, — sako kitoj.
O trečioj taip pat. kaip ..Skautų 

Aide“, išskečia rankas ir praneša:
— Prapuolė!
Neradęs nieko ir nustojęs vilties rasti 

Martinaitis eina i kiną. Pačioj links
mojoj vietoj, kai jis visu balsu kvatoja, 
šalia jo irgi kažkas taip pat visu balsu 
Kvatoja.

— Balsas Ivg pažįstamas, — pama
no sau Martinaitis. — Taip ir yra: Ja-, 
nušytė!

— Balsas tartum girdėtas. — mano 
sau Janušytė. — Nejaugi — Martinaitis!

Jodo bonkutė.
Aš jaučiu pasibiaurėjimą kiek

vienai jodo bonkutei. Ne todėl, 
kad jis sutepa pirštus teikiant pir
mą pagalbą ir ne todėl, kad tru
putį skauda užpilant ant žaizdos, 
bet todėl, kad dėl jo atsitiko la
bai nemalonus įvykis. Tą atsitiki
mą aš norėčiau papasakoti ma
žiems vilkiukams, nes jie ir yra to 
įvykio svarbiausi kaltininkai.

Vieną kartą buvo vilkiukų sto
vykla, kurioje dalyvavo daug ma
žų, išdykusių berniukų. Stovyklos 
vaistinėje buvo tarp kitko jodo 
bonkutė. Juo buvo tepama uodui 
įkandus. Vieną dieną man reikėjo 
išvykti porai valandų iš stovyklos. 
Tą laiką vilkiukai sunaudojo gani 
juokingiems tikslams.

Jūs tuoj apie tai išgirsite. —
Po piet aš grįžau iš miesto su 

daugybe gražių dalykų. Bet kas 
gi sveikina mane į stovyklą at
ėjus? Nė vieno ,,baltaveidžio“ ne 
matyt — aplinkui visur tik indė
nai — rudai nudažyti ir nutepti.

— Ką gi tai reiškia, vaikai, kas 
jus taip nudažė? — paklausiau nu
stebęs.

— Mes patys! — giriasi mano 
maži išdykę indėnai.

— Jūs patys, bet kuo gi?!
— Jodu iš bonkutės, — atvirai 

prisipažįsta jie. ,
— Bet kas gi jums tai leido, jūs 

maži išdykėliai? — kreipiuos jau 
supykęs į vilkiukų širdis.

— Feljetonas yra?
— Karikatūros yra? — klausia ab 

iškarto. Ir abu iškarto atsako:
— Yra.
— Na, tai einam redakcijon, — nu

sprendžia abu.
Redakcijoj sėdi liūdnas administra

torius, vienui vienas, ir liūdnai žiūri pro 
langą.

— Redaktorius prapuolė, — praneša 
jis mums.

— Kaip gi tai: prapuolė? Juk ne 
adata!

— Ne adata, o betgi prapuolė... Visur 
skambinau: ir į spaustuvę, ir i kitas re
dakcijas, ir namo, ir... ir visur! Nėra! 
Prapuolė! Gal būt išvažiavo kur, gal 
atsitiko kas nors... — ir administratoižus 
dar liūdniau ėmė žiūrėt pro langą.

— Štai tau ir štuka! — ėmėm skėsčiot 
mudu rankom, išėję gatvėn. — Prapuolė! 
Tai ką... Gal dar į kiną nueisim, ar kas?

Beeinant i kiną, žiūrim: ogi redakto
rius gatve žingsniuoja, redakcijon, reik 
manyt, skubinasi!

— Feljetonas yra, karikatūors yra?
— paklausė jis.

— Yra, — atsakėm mudu.
— Tai duokit šen greičiau.
Ir tokiu būdu buvo įdėtas „Skautų 

Aide“ mano pirmas feljetonas, su užrašu: 
.Janušytės feljetonas, J. Martinaičio 
iliustruotas".

— Uugi tai Heingelmannchen 
(tuo vardu buvo mažiausias vil
kiukų) pasakė, kad nei vienas 
uodas neprisiartina prie jo nuo to 
laiko, kai jis nusitepė jodu, — taip 
pradeda savo gynimosi kalbą vie
nas mažųjų būrelio vadų.

Pasirodo, Heingelmannchen bu
vo kitiems pavyzdžiu, tas mažas 
išdykėlis, kuris buvo ypatingai 
pamėgęs jodo bonkutę.

Bausmei vienas nusidažiusiųjų 
turėjo dar tą patį vakarą nuva
žiuoti dviračiu į miestą naujos jo
do bonkutės atvežti.

Vakarienei, netgi kai visi sugu
lė, vilkiukas dar nebuvo sugrįžęs

Labai pavargęs nuo visos die
nos darbo atsiguliau miegoti. Bet 
mano išdykėliai žino, kad jų senis 
.stipriai miega.

Naktį atsitinka kažin kas tokio, 
ko liudininku aš negalėjau būti. 
Bet rytą mano veidas, kojos ir 
rankos liudijo geriausia, kokia 
procedūra buvo čia atlikta. Viskas 
kvepėjo jodu, o aš pats buvau rau
donas, kaip Velykų kiaušinis.

Iki šios dienos aš dar nesu su
gavęs vikraus tapytojo anos nak
ties. Kitą rytą jie visi vaikščiojo 
šaipydamiesi apie mane.

Aš jau seniai dovanojau savo 
mažiesiems išdykėliams, nes juk 
tikrai linksma ir juokinga kartą 
visai kitaip atrodyti, negu kad po 
nas Dievas yra sutvėręs.

Bet visgi nuo tos dienos aš ne- 
bepakenčiu jodo bonkutės.

Sena geltona pelėda.
(,,Sk. A.“ bendradarbis 

Estijoje).
Foto mėgėjams naujiena!
Netrukus išeina iš spaudos Kazio Lauciaus 

paruoštas
foto mėgėjams vadovėlis.
Knyga apie 180 psl., su daugeliu paveikslų.
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(Tęsinys).
Nuėjome į tą pačią vietą, kur liūtus buvom matę. Radom 

tik vieną seną liūtę prie gyvulio lavono, kiti buvo už kelių 
metrų. Ponas Džonsonas pamėgino nuvaryti ją striukam laikui 
nuo dvėsenos, kad galėtų pūslę įdėt. Bet jis žinojo, kad visi 
liūtai nubėgs sau, kai vienas pamatys jį prie dvėsenos priėjusi, 
tai leido Dikui pirma iššaut kartą iš lanko. Dikas pririšo prie 
strėlos skarelę ir šovė. Strėla krito arti liūtės; ji suniurnėjo 
b nubėgo tik kelis žingsnius į šalį.

Jei dabar būtume ėję prie dvėsenos, tai liūtai taip pat 
būtų nubėgę; todėl tuo tarpu pūslės nedėjom. Ponas Džon
sonas nusprendė geriau palaukt, kada liūtai vėl grįš ėst, tai 
galės nufotografuot juos, kaip norės. Bet, matyt, kad liūtai 
buvo sotūs, tai nesiskubino grįžt. Užtai pamatėm kelis pieš- 
liūs, besitaikstančius prie mėsos. Mes jau žinojom, kad pamatę 
pieslius, liūtai grįš. Ir iš tikrųjų, kai tik tie paukščiai nusileido 
prie dvėsenos, tuojau vienas iš didesnių liūtų ėmė bėgt prie jų.

Buvo įdomu matyt, kaip jis elgėsi. Jis baidėsi mūs, tokių 
nepaprastų jam žvėrių, bet ir negalėjo leist piesliams jo valgį 
baigt. Kai, pagaliau, piesliai apspito dvėseną ir ėmė lest, tai 
jis pažiūrėjo į mus, kiek palaukė ir pasileido bėgt prie jų 
dideliais šuoliais. Kai pribėgo arčiau, paukščiai pakilo į orą. 
Liūtas, nubaidęs tuos plėšikus, pasižiūrėjo į mus ir pasileido 
bėgt pas kitus.

Pagaliau, su tais liūtais taip apsipratom, kad pasidarėm 
neatsargūs. Užtai gavom įsitikint, kad mes blogai supratom tų 
žvėrių nuotaiką.

Pamatę liūtę, besiilsinčią prie žolių krūmo, mes nuėjom 
'•jos fotografuot. Ji atrodė visai rami, iki priėjom prie jos per 

kokius penkiolika metrų. Tada pašoko iš vietos ir ėmė piktai 
žiūrėt į mus. Uodega ėmė švytuot į abi . puses. Ji riaumojo, 
murmėjo ir taip plačiai žiojosi, kad galėjom jos gomurį matyt, 
žengėm dar arčiau; tada ji prigulė, ruošdamasi šokt. Su ginklu 
vienoj rankoj ir su fotografijos aparatu kitoj, mes žengėm dar 
žingsnį priekin. Tada ir liūtė pašliaužė truputį į mūs pusę. Bet 
pagalvojus sukniurkė ir šoko pro žolių krūmą atgal į meldus.

Nežinia, ar jai drąsos pritrūko, ar mus tik pagąsdint no
rėjo, o neketino pult. Mums iš tikrųjų buvo šiurpu pasidarę. 
Ponia Džonsonienė spėjo, kad melduose turėjo būt jos vaikai. 
Jei taip buvo, tai, žinoma, nebūtų davus jų niekam paliest.

Kiek toliau pamatėm keturis didelius liūtus; iš jų vienas 
tikrai gražus buvo. Jo karčiai buvo daug ilgesni, nekaip pa
prastai esti, jo rudas kailis buvo labai gražus. Mes buvom 
priėję prie jų per penkiasdešimt jardų ir ėjom dar vis artyn, 
iki buvo vos keliolika žingsnių belikę.

Pamėginom juos nufotografuot, bet pasibaigė kitaip. Iš
sigandę mūs, žvėrys pasitraukė galiuką į šalį. Mes iš susijau
dinimo blogai juos fotografavom, o žvėrys, tarytum, iš tokio 
mūs darbo tyčiojosi. Pagaliau, nubėgo paskui viens kitą.

Tas didysis liūtas, kur, kaip atrodė, mumis labiau už 
kitus domėjosi, pribėgęs prie daubos krašto, lyg griūte tenai 
įgriuvo. Mes laukėm, kada jis vėl pasirodys, bet ponas Džon
sonas pasakė:

— Tai gerai, dabar tai jam galas.
—> Kaip tai galas? — paklausėm mes. x
— Kaip jūs manot, ką gi aš pasakiau? — atsakė jis. — 

Juk senis liūtas nusirito į daubą ir turėjo tenai iš juoko 
galą gaut!

Kartą buvom sustoję ties dviem liūtais, gulėjusiais po 
medžiu. Kai priėjom arčiau, staiga medžiuose sučiarškėjo visa 
gauja beždžionių. Užmiršę liūtus, ėmėm žiūrėt, ką beždžionės 
veikia, kaip žaidžia.

Vienai beždžionei, ramiai išdidžiai sėdėjusiai ant šakos, 
staiga kita sudrožė per galvą. Ta šoko nusikaltėlę vytis. Pa
vijus, gerai su drąsuole atsiteisė.

Iš medžio, po kuriuo liūtai gulėjo, nusileido kamienu ma
žytė beždžionėlė, — matyt, nežinojo, kas apačioj gulėjo. Bet 

kai pamatė, tai išsigandus šoko lipt atgal, čiauškėdama, lyg 
norėdama pasakyt: „Su lokiais visai nenoriu žaist". Tuo tarpu 
kutas, mus pamatęs, suriaumojo, lyg sakydamas, kad su mumis 
visai nenori būt drauge. Tada mes tyčia dar arčiau priėjom.

Tuojau padarėm kelias nuotraukas. Paskui ponas Džon
sonas pašnabždėjo savo žmonai, kad ji pakniauktų kaip katė— 
tokiais garsais liūtai visados susidomi. Ponia Džonsonienė ėmė 
kniaukt, kaip koks senis paklydėlis katinas. Tatai skambėjo 
taip juokingai, kad ponas Džonsonas per juoką ir fotografuot 
♦oliau negalėjo. Ir mums visiems sunku buvo nesijuokt.

Paskui ponia Džonsonienė taip pat ir hyjeną pamėgdžiojo. 
Taip gerai pamėgdžiojo, kad net liūtai nustebo. Jie nežinojo, 
ką manyt apie tokią dvikoję hyjeną. Vienas iš jų, ilgakartis, 
nubėgo šalin, tačiau suspėjom jį nufotografuot. Kadangi liūtas 
buvo labai gražus, tai mes nusekėm paskui. Dikas pasiruošė 
lanką, kelias strėlas ir ėmė prie jo eit artyn. Kai liūtas su
murmėjo, ėmė uodega švytuot ir tuo perspėjo, kad puls, mes 
sustojom.

Ponas Džonsonas, stovėjęs prie fotografijos prietaiso, tuo
jau liepė Dikui šaut. Dikas iššovė ir pataikė žvėriui į šlaunį. 
Jis sustūgo ir šoko į daubą.

Mes norėjom jį vytis, tik pamatėm kitą didelį liūtą, bė
gusį išilgai griovį, i'as liūtas buvo raguotas. Mes nustebę dar 
kartą į jį pažiūrėjom. Taip, už ausų jam buvo išdygę du juodi 
ragai. Tai turėjo būt labai retas Afrikos liūtas.

Pagaliau, dalykas paaiškėjo. Patys iš savęs paskui juokė
mės, patikėję, kad liūtas gali ragus turėti. Liūtas, kurį buvom 
palikę prie dvėsenos, pamatęs, kad kitas nubėgo į daubą, pats 
pagriebė antilopės galvą ir nusinešė paskui, kad galėtų drauge 
su nubėgusiu toliau ėst. Antilopės galvą buvo taip įsikandęs, 
kad jos juodi ragai styrėjo už jo ausų. Ponas Džonsonas paskui 
labai gailėjosi, kad to liūto nenufotografavo.

Liepos 20 diena buvo mums didelė diena. Atsikėlėm su 
saule ir tuojau papusryčiavom. Tą dieną turėjom nueit į vietą, 
panašią į tą, kur Dūgas buvo liūtą nušovęs. Vos kokias pen 
kias minutes ėję, pamatėm bemiegančius po medžiu keturis 
liūtus. Šeštą valandą ryto jiems buvo per anksti ilsėtis, ne; 
tuomet jie paprastai dar medžioja arba sumedžiotus žvėris 
ėda. Tie turėjo būt visą naktį ėdę. Priėjom prie jų taip arti, 
kad, kaip sako, beveik galėjom pasiekt, ir tai nepabudo. Bet 
taip tik atrodė; Jš tikrųjų jie nemiegojo, vos mes juos buvom 
pamatę, tik buvo labai taikūs. Kai priėjom per kokią dešimt 
metrų, sena liūtė atsitūpė ir pažiūrėjo į mus. Paskui žiovau
dama parodė mums savo baisius dantis ir raudoną gomurį. 
Parodžius tuo būdu, kaip mes jai nusibodę, vėl atsigulė šalia 
kito liūto ir ėmė jį laižyt. Bet jos glamonėjamasis, matyt, to 
neįvertino, nes apsivertė ant kito šono, kad būtų nuo jos toliau, 
lų liūtų padarėm kelias nuotraukas. Kai liūtai vėl užmigo, 
įneš nuėjom šalin nuo jų. Nuėję galiuką pieva, patekom į tą 
pačią vietą, kur Dūgas buvo liūtą nušovęs. Tenai ponas Džon
sonas mums pasakė:

— Čionai pastovėkit. Man atrodo, kad rasim čionai vieną 
Dovui ar Dikui, reikia tik kantrybės kiek turėt.

Ponas Džonsonas gerai spėjo, nes sustoję tuojau pama
tėm lygumoj tris gražius liūtus. Jie buvo jau paėdę ir keliavo 
į klonį. Kadangi jie buvo gana toli nuo mūs, tai ponia Džon
sonienė pažiūrėjo pro žiūronus. Ji pasakė, kad pirmutinis ir 
paskutinis labai gražūs žvėrys. Nebuvo toki dideli, kaip vi
duriniai, užtai jų karčiai buvo daug tirštesni.

Ant tokių puikių žvėrių Dikas ir Dovas nusprendė išmė
gint savo laimę. Tuojau pasukom prie jų, bet kaip tik mus 
pamatė, tuojau nubėgo į daubą ir dingo aukštoje žolėje.

Tuojau nusprendėm eit paskui juos į daubą. Dikas ir 
Dovas pasiėmė po šautuvą, tokiais pat šautuvais apsiginklavo 
Bucaris ir ponas Džonsonas. Taip pasiruošę, palengva nu
ėjom prie daubos. Lygiai tada, kai priėjom daubą, liūtai kilo į ki
tą daubos krantą. Dovas, pasirinkęs liūtą iš kairės pusės, iššovė.
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§ 5. Skautas
Mandagumo reikšmę ir svarbą 

gyvenime aiškinti, rodos, nėra rei
kalo. Kiekvienas skautas tai, be 
abejo, ir be aiškinimo supranta. 
Tačiau ne vienas skautas, kuriam 
neteko gauti rūpestingcsnio auklė
jimo nei namie, nei mokykloje, 
kartais ir nenoromis, tik nežino
damas tam tikrų taisyklių ir dės
nių, kuriais gerai išauklėti žmonės 
\ adovaujas savitarpio santykiuo
se, būna nemandagus, parodo sa
vo esminį neišauklėjimą. Tokiems 
skautams ir skiriami šie straips
niai: juose bus pasistengta duoti 
praktiškų nurodymų apie įvairius 
etiketo („mandagumo mokslo') 
dalykus, ypač apie tuos, kuriems 
ne tik mūsų skautai, bet ir šiaip 
mūsų visuomenė „nusideda“.

i. Stalo etiketas.
t

Lengviausiai išauklėtą žmogų 
pažinsi iš to, kaip jis valgo. O ka
dangi valgome kelis kartus per 
dieną, tai kasdien po kelis kartus 
parodome savo išauklėjimą ar ne- 
išauklėjimą ir sudarome apie sa
ve nuomonę, kuri gali mums ar 
gerokai padėti ar gerokai pakenk
ti. Todėl į šį dalyką reikia at
kreipti ypatingo dėmesio ir gerai 
Įsidėmėti tai, kas žemiau pasaky
ta. Esu tikras, kad ne vienas skau
tas, perskaitęs šį skyrelį, pasijus 
ne be nuodėmės.

Servetėlė. Daug kur, ypač ge- 
resniuose namuose ir valgyklose,

mandagus.. .
valgantiems padedamos servetė
lės. Su tomis servetėlėmis irgi rei
kia mokėti apsieiti. Daug kas už
sikiša jas už apikaklės. Bet taip 
nieku gyvu negalima daryti. Pa
kanka jas išsivynioti ir pasitiesti 
ant kelių. Kada tenka pavartoti, 
reikia lengvai brūkšteltis per lū
pas, o ne trintis ir šluostytis kaip 
kokiu rankšluosčiu. Kada serve- 
5 ėlė suvyniota, negalima ja šluos
tytis. Atsikėlus nuo stalo, jei val
goma namie, servetėlė suvynioja
ma ir prakišama pro tam tikrą 
žiedą; jei valgykloje ar kur pana
šiai, ji padedama ant stalo nesu
vyniota.

Šakutės. Šakučių nereikia per daug 
perkrauti. Taip pat nereikia jų per daug 
.smarkiai smeigti į valgį. Pasismeigiama 
tiek, kiek galima lengvai pakelti. Saku
čių (ir peilių) kotai atremiami į delną. 
Su šakutėmis valgoma; daržovės, salotos, 
mėsa, be lukštų paduoti kiaušiniai, žu
vis ir t. t. Sakutėmis smulkinami ir val
gomi tie patiekalai, kurie neplaunami 
peiliu. Tada šakutės laikomos dešinėje 
lankoje. Seniau vienomis šakutėmis bu
vo valgoma ir žuvis, tačiau mūsų laikais 
žuviai valgyti vartojamas tam tikras žu
vinis peilis ir šakutės iš sidabro.

Peilis. Peilio negalima prie burnos ar 
lūpų prinešti. Tačiau iš visų stalo etiketo 
taisyklių ši dažniausiai yra laužoma. 
Peilis — asmeninis įnagis. Jo nevalia 
vartoti jokiam kitam tikslui. Su juo ne
galima imti sviesto iš bendros sviestinės, 
druskos — iš bendros druskinės ir t. t. 
Peilis ar šaukštas, kuris duodamas tam 
tikram patiekalui, turi būti tik tam 
tikslui ir vartojamas. Sviestinį peilį ar 
uogieninį šaukščiuką reikia vartoti tik 

reikiamai porcijai į savo lėkštę pernešti, 
o paskui juos reikia grąžinti į savo vietą.

Valgant šakutės ir peilis ant lėkštes 
nededami taip, Kad jų smaigaliai gulėtų 
ant lėkštės, o rankenos ant stalo. Ven
giama jais tarškinti. Kada patiekalas 
uaigiamas valgyti, peilis su šakutėmis 
paliekami lėkštes vidury, nesukryžiuoti, 
jie sudedami lygia greta tiesiai prieš 
valgytoją taip, Kad šakučių raželiai yra 
apversti į viršų, o peilio ašmenys at
sukti į šanutes. Kada šakutės vartojamos 
•'ienos, kaip jau anksčiau buvo pažymė
ta, jos laikomos dešinėje; šiaip — kai
rėje.

Šaukštas, Šaukšto rankena neremiama 
į rankos, delną. Rankena laisvai guli 
nykščio „sakyme’, o vidurys laisvai lai
komas tarp smiliaus ir didžiojo piršto. 
Šaukštas visados vartojamas dešine ran
ka. Šaukštelis nepaliekamas puodelyje 
ar stiklinėje, genant arbatą ar kavą, iš
maišius cukrų, jis padedamas į lėkštelę, 
bu šaukštu valgoma: grietininis sūris, 
skysti valgiai, mažos žemuogės, braškės, 
kremai, ledai, uogienės, kompotai ir t. L. 
Tačiau kai kur ir tokiems valgiams vis 
labiau įsivyrauja šakutės: daug kur, pav., 
oabar ir ledai valgomi su šakutėmis.

Kaip valgoma. Valgyk tyliai ir iš lėto. 
Nesiskubink, Valgydamas nečepsėk ir 
laikyk burną užčiauptą. Į burną dėkis tiri 
mažas porcijas valgio. Valgyk taip, kad 
visą laiką galėtum kalbėti — burna nie
kad neturėtų būti pilna. Srėbdamas sriu
bą, nešliurbk. Nesuvalgyk paskutinio 
valgio kąsnio nei paskutinio duonos tru
pinėlio. Nevalgyk godžiai. Paprastai ne
priimta prašyti antrą kartą to paties pa
tiekalo. Sriuba ir žuvis niekad nekartoja- 
ma. Tačiau, valgant savybėje, galima ir 
to paties valgio paprašyti, lokiu atveju 
lėkštė paduodama valgį dedančiam su 
peiliu ir šakutėmis, — jie valgytojo ne
nuimami, lėkštę perduodant, ir nesude- 
dami ant stalo, kaip kad pas mus dažnai 
daroma. Prireikus padėti ant lėkštės 
kauliuką ar ką nors panašaus, šakutės ar 
šaukščiukas — nelygu, ką valgai — pake
liamas prie lūpų, pašalinamas daiktas, 
išspjaunamas ant šakučių ar šaukščiuko

Po jo tuojau iššovė ponas Džonsonas. Dikas šovė į liūtą deši
nėje pusėje.

Dovas pataikė liūtui į užpakalines kojas. Liūtas, nega
lėdamas pasijudint, susmuko žolėje. Dikas pataikė savo 
liūtui taip pat į kojas, bet tas dar galėjo pabėgt. Mes nuspren
dėm jį vytis ir pribaigt. Ponas Džonsonas ir Dikas dar kartą 
iššovė, kad kartą sužeistas liūtas nepabėgtų. Viena kulka 
pataikėm jam į širdį, kita į plaučius ir jis. krito negyvas.

Tada prisiminėm pirmąjį liūtą; jis mėgino toliau nuo mūs 
nušliaužt. Kai arčiau priėjom, jis sustūgo ir išsižiojo. Paskui 
prigulė prie žemės, lyg ketindamas duot šuolį. Tai mus 
labai sujaudino. Mat, manėm, kad jis nepajėgs ir pasijudint, o 
dabar atrodė, lyg norėtų mus pult.

Ponas Džonsonas dėl viso ko pasiėmė šautuvą į rankas. 
Bet Dovas pasiskubino ir suvarė jam dvi kulkas, ir tada jis 
galutinai sudribo.

Kai tuodu liūtu paguldėm greta, sunku buvo atskirt vie
ną nuo kito. Diko liūtas buvo kiek didesnis, o Dovo turėjo 
ilgesnius karčius.

Tuojau nuskubom su tokiu lobiu į stovyklą, kad liūtų 
kailiai nepradėtų gest, nepatekę į lupiko rankas. Sugrįžę, pa
lyginom šituodu liūtu su Dūgo nušautuoju. Visi trys buvo la
bai į viens kitą panašūs, lyg būtų buvę trynučiai.

Tą vakarą medžiotojams pagerbt ponia Džonsonienė iš
kepė du tortu.

Naktį išsigąstam.

Grįždami į Ameriką stengėmės atsimint, kuris iš mūs nuo
tykių Afrikoje buvo baisiausias. Tada visi vienaip atsakė
me, kad tai buvo ta naktis, kada tūnojom sunkiajam autobuse, 
alkanų liūtų apsupti.

Štai kaip tai buvo. Vieną dieną po pietų ponia Džonso
nienė ėmė krautis į pintinę valgomųjų daiktų, o ponas Džon

sonas liepė fotografijos prietaisus sutvarkyt. Tuojau susido- 
mėjom, kas ketina būt. Mums pasakė, kad liūtams vakare 
bus pamesta dvėsenos ir, kai jie susitelks, juos nufotografuos 
staiga apšvietę.

Dvėsena buvo nuvežta į tam tikrą vietą ir pamesta, bet 
riė vienas liūtas nesidavė suviliojamas. Buvo girdėt du liūtu 
stūgaujant, tik nė vienas ėst neatėjo.

Liūtams buvo pamestas žvėries gnu lavonas. Bet tamse 
je priėjo prie jo keli masajai ir jam uodegą nupiovė — jiems 
tai visokiems galams buvo reikalinga. Ponas Džonsonas tatai 
buvo matęs ir pamanė, kad jie ir bus liūtus nubaidę. Jis labai 
pyko ant tų masajų; jie sugadino jam gerą progą padaryt nuo
trauką naktį.

Po pusryčių vėl iškeliavom ieškot tų nepaprastai didelių 
liūtų, kuriuos vieną kartą buvom matę. Iki pat pietų ieškojom, 
didelius lygumos plotus išvaikščiojom, daug daubų apžiūrėjom. 
Matėm šimtus gnu, zebrų ir gazelių, tik nesutikom nė vieno 
liūto.

Sugrįžę namo, radom svečių. Už kokios mylios nuo mūs 
buvo sustoję Amerikos vieno muziejaus žmonės. Jie buvo 
atvykę čionai rinkt muziejui Afrikos žvėrių, paukščių ir kitų 
gamtos dalykų. Su jais buvo geriausias Afrikos medžiotojas 
ponas Ayres. Prie jų buvo prisidėjęs ir ponas Uelsas, kurs 
norėjo įlipti į kalną Keniją. Taigi, jie buvo atėję mūs atlankyt 
ir pasitart savo reikalais.

Besikalbant ponas Ayres pasisakė, kad jie sutikę vieną 
iš didžiausių liūtų, kokį jam kada tekę matyt. Grįždami kitą 
dieną, pamėginsią jį nušaut.

Mums tai labai parūpo; pamanėm, kad jie buvo vieną 
iš mūs didžiųjų liūtų matę. Mes niekadėją ėmėm klausinėt 
apie tą liūtą, bet ponas Ayres suvokė, ko mes galim norėt, 
ir užsičiaupė. Tada mes kitą žmogų apie tai paklausėm ir 
įsitikinom, kad tai ne iš mūs didžiųjų liūtų buvo. Apie savo
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ir tyliai padedamas ant lėkštės. Jei tektų 
šeimininkauti, žiūrėk, kad nesuvalgytom 
savo valgio pirmiau svečių. Jei esi sve
čias, per daug nesiskubink.

Bendrai. Sėdėdamas už stalo (ir kitur) 
nesisukinėk ir nesikraipyk, nečiupinėk 
daiktų, nežaisk su stalo įnagiais ir stik
linėmis. Nerutuliuok duonos kamuoliukų. 
Nesiremk alkūnėmis ant stalo. Nesėdėk 
išsivertęs kėdėj, bet sėdėk laisvai. Val
gydamas spausk alkūnes prie šonų, kad 
nekliudytum kaimynui.

Kada neši valgį į burną, gali kiek pa
silenkti į jį; bet valgytojas, kuris visą 
laiką kilsuoja, kaip laivas ant jūros, kel
damas ir nuleisdamas šakutes, teisingai 
susilaukia visų pajuokos.

Kada tik gali, atiduok pirmenybę ša
kutėms prieš šaukštą.

Jei kuris valgis reikalingas peilio ir 
šakučių, neatlik pirma viso darbo peiliu 
ir paskui, peilį pasidėjęs, nebaik valgyti 
vienomis šakutėmis. Taip valgo tik tin
giniai.

Stenkis valgyti, kitų nepralenkdamas 
ir nuo kitų neatsilikdamas. Nedelsk r 
nesiskubink.

Už stalo, net ir namie, šeimos aplin
koj, nedaryk nieko, ką laikytų nemanda
gu svetur, svečiuose. Neniūniubk, ne
švilpauk, neskaityk — knygų, laikraščių, 
net laiškų. Skubų laišką ar telegramą 
gali perskaityti, bet prieš tai turi gauti 
šeimininko ar šeimos galvos sutikimą. 
Nevalgyk svogūnų ir panašių stipriai kve
piančių daržovių, nebent rengies ilgesnį 
laiką pabūti vienumoj.

Jei eini šeimininko pareigas, per daug 
neragink savo svečius valgyti. Dabar lai
koma neišauklėta kartotinai prašyti imtis 
daugiau kurio valgio.

Jei, būdamas svečiuose, padarysi ko
kią klaidą — paliesi gėrimų, numesi 
šakutes ar peilį, nekreipk dėmesio. Viską, 
ką reikės padaryti, padarys, jei tik yra, 
tarnaitė. Apskritai, niekas nekreips dė
mesio į tavo klaidą, jeigu pats nekreipsi. 
Ir pats, jei pastebėsi savo kaimyną su
klydus, nekreipk dėmesio.

Jei kurio patiekalo nenorėsi valgyti, 
mandagiai atsisakyk nuo jo, nedaryda
mas jokių pastabų.

Aukso taisyklė — vengti imtis valgių, 
kurių nemoki valgyti.
Kaip kas valgytina.

Duona. Duonos riekės niekad valgan
čio peiliu neraikomos į smulkesnius ga
balėlius, bet pirštais laužomos. Kiekvie
ną kartą iš riekės atsilaužiama tik tiek 
duonos, kiek tam kartui reikia ir tiktai 
tiek, kiek prie burnos prinešama. Prinešti 
visą riekę prie burnos ir iš jos išsikąsli 
didesnį ar mažesnį kąsnį — didžiausio 
neišauklėjimo pažymys. Taip pat duoną | 
sriubą trupinąs tik neišauklėti žmonės. 
Sriuba valgoma tokia, kokia ji paduoda
ma, be „priedų“.

Sviestas ir sūris. Sūrio ir sviesto ne
galima neštis prie burnos tiesiog su pei
liu. Sviestas užtepamas, o sūris uždeda 
mas peiliu ant mažo duonos gabalėlio, 
kuris ir prinešamas prie burnos. Kaip 
jau aukščiau buvo pažymėta, į burną 
dedamo gabalėlio turėtų užtekti tik vie
nam kąsniui. Užtepti visą riekę sviestu 
ir paskui iš jos kąsti kąsnius, kaip kad 
paprastai pas mus ir paprūsę inteligentai 
daro, geroje draugijoje nepriimta.

Kiaušiniai. Kiaušinį valgant, visų pir
ma su peiliu numušama lukšto viršūne 
ii numušta viršūne atidedama į šalį. 
Kiaušinis toliau valgomas su mažu šaukš
čiuku. Valgant, aiškus dalykas, reikia 
saugotis nesusitepti ir staltiesės nesu
tepti baltymu ar tryniu. Kiaušinį suval
gius, kai kur, su šaukščiuku sutrėškia- 
mas lukštas, bet tas paprotys nesektinas

Sriuba. Srebiant sriubą, netarškina- 
ma šaukštu į lėkštę ir nešliurbiama. Taip 
pat sriuba nekabinama iš paties lėkštės 
dugno, bet semiama nuo paviršiaus. Be 
to, sriuba srebiama ne iš šaukšto galo, 
bet iš šono, ir semiama ne į save, bet 
nuo savęs. Lėkštė su sriuba visą laiką 
laikoma lėkščia ant stalo. Sriubos „pa
dugnėms" išsrėbti leidžiama lėkštę pa
lenkti, tačiau lėkštė lenkiama nuo savęs, 
kad sriuba nutekėtų į priešingą nuo val
gančio pusę. Jei sriuba yra per daug 
karšta, ji ataušinama, pamažu maišant 
šaukštu po ją, — pūsti nepriimta. Sriu
bos valgomas tik vienas davinys. Iš
srėbus šaukštas paliekamas lėkštėje ir 
kartu atimamas su ja.

„Sakalo“ b-vės 
jau išleistas seniai laukiamas

J. Barono

RUSŲ LIETUVIŲ 
ŽODYNAS

ll-as naujai parašytas leidimas.
Visi tekstai kirčiuoti. Išleistas labai ge
rame popieriuje, didelio form., 636 pusi. 
Aptaisytų egz. kaina Lit. 24, —. Žodynai 
be aptaisų knygynuose visai nebus parda
vinėjami. Neaptaisytų ir nebrošiūruotų 
egz. galima gauti tik „Sakalo“ b-vėje. 
Jų kaina—Lt. 20, —. Aptaisyti žod. gauna
mi visuose knygynuose ir „Sakalo“ b-vėje, 

Kaune, Putvinskio g-vė!4.

Žuvis. Žuvis, kaip jau buvo aukščiau 
nurodyta, valgoma arba vien tik su ša
kutėmis arba su tam tikru žuviniu peiliu 
ii šakutėmis. Valgyti žuvį su paprastu 
peiliu nepriimta.

Mėsa. Mėsa supiaustoma į mažus 
tąsnius. Šakutės laikomos kairėje, o pei
lis dešinėje ir ašmenys spaudžiamos su 
smilium. Kada mėsą galima suskaidyti 
vienomis šakutėmis, kaip, pav., valgant 
smegenis, peilis nevartojamas. Prastuo
liai visą laiką laiko rankose peilį, o gerai 
išauklėti žmonės kuo mažiausiai jį var
toja. Kaulams reikia duoti ramybę. Imtis 
juos į rankas, ar mėsai nugraužti, ar jiem? 
prie burnos prinešti, priešinga etiketui. 
Ši taisyklė galioja ir dėl paukštienos. 
Kada mėsa nuplaunama, kaulai atideda
mi į šalį ir sukraunami priešingoje nuo 
valgančio pusėje. Mėsa piaustoma pagal 
reikalą: negalima jos visos iš anksto su- 
sipiaustyti ir paskui valgyti. y K.

(B. d.).

liūtus mes jiems nepasakojom, nes žinojom, kad jie panorės 
nušaut juos muziejui, o mes norėjom juos tiktai nufotografuot.

Kitą naktį ponas Džonsonas vėl fotografavo. Pusiau 
trečią nunešė dvėsenos padėt ir fotografijos prietaisus pasta
tyt, o mums liepė palikt tuo tarpu stovykloj.

Su staigia šviesa ponas Džonsonas fotografavo kiek ki
taip, nekaip fotografai paprastai daro. Paprastai pirma atidaro 
fotografijos prietaisą ir tada uždega šviesą; o jis tą patį akies 
mirksnį ir šviesą užžibindavo ir fotografijos prietaisą ati
darydavo.

Pasirengę fotografuoti.

Mes tiktai saulei leidžiantis nuvykom į vietą, kur turėjo 
liūtai ateit. Ponas Džonsnas su žmona buvo sustoję prie 
daubos kranto užpakaliu į lygumą. Mes su savo automobiliu 
stovėjom tarp dviejų daubų taip, kad kokioj girdėtume juodvie- 
jų balsą. Fotografijos prietaisai buvo pastatyti tarp žebros la
vono ir mūs automobilio.

Šonai automobilio, kuriuo važiavom iš stovyklos, buvo už
taisyti tvirtomis vielomis, pryšakys ir užpakalis buvo užkalti 
pagaliais. Todėl buvom nuo liūtų apsaugoti, o vis dėlto buvom 
kiek susijaudinę, kad nebuvo drauge pono Džonsono.

Iki dar nebuvo visai sutemę, mes ėmėm stiprintis ponios 
Džonsonienės patiektais valgiais. Vos pradėjus valgyt, Do- 
vas kažin kaip išsitarė, kad tai mūs paskutinė vakarienė. Mes 
nusijuokėm; vis dėlto toks pasakymas tokią valandą visiems 
nuotaiką sugadino.

Dėl didesnio saugumo buvom su ponu Džonsonu susitarę, 
kad kai reikalingi būsim jo pagalbos, tai du kartu iššausim. Bet 
ar galėjo tai padėt, kada jis nuo mūs buvo gana toli, o liūtas 
turėjo būt vos už kelių žingsnių.

Tylomis pasikalbėję bevalgydami, palindom po antklodėm, 
nes buvo mums pasakyta, kad liūtai tuojau nubėgą, kai 
išgirstą žmogaus balsą. Jei ir nebūtume bijoję žvėris nu- 
baidyt, vis tiek būtume tik pašnabždom galėję kalbėt, taip 
buvom susijaudinę. Dūgui buvo parėję į galvą, kad galėtume 
liūtą įsiviliot į automobilį, o patys tuojau iššokt. Iš to Dovas 
taip ėmė juoktis, kad turėjo galvą po priegalviu pasikišt, kad 
nebūtų girdėt. Jis taip juokėsi, jog pamanėm, kad verkia; 
bet jis atsiliepė: „Nejuokinkita, neišturėsiu!" Tada ir mudu 
ėmėva juoktis ir visi trys gerai valdytis, kad liūtai neišgirstų.

Po kokio pusvalandžio išgirdom ką kaulus triuškinant. 
Pakėlę galvas, pasižiūrėjom pro pagaliais užraizgytą auto
mobilio galą. Tikėjomės pamatysią hyjeną, o pamatėm seną 
liūtą. Jo karčiai buvo striuki, o šiaip buvo didelis žvėris.
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Te šypsos tavo lupos .. r.

Šypsokis visada, nes šypsena gražiau
sias veido papuošalas.

Šypsantį, visada linksmą žmogų visi 
myli, laukia jo, nes jo lūpų kampeliuose 
esanti šypsena visus pripildo kažkokio 
ramaus jausmo ir jis lyg burtininkas vi
sus užburia...

Kartais žmogus, užgautas skaudaus 
gyvenimo smūgio, esti nusiminęs, netekęs 
pusiausvyros, bet pamatęs šypsantį žmo
gų, jis pamiršta, nors trumpam laikui, sa
vo sielvartus. Bet jei kartais moka ką 
nors linksmaus papasakoti, tai ir sunkiau
sius smūgius jaučiantį žmogų prajuokina, 
ir jo veidą maloni šypsena taip pat at
lanko.

Tą gražiąją žmogaus veido puošėją 
matė ir skautijos kūrėjas R. Baden-Po- 
wellis ir net skautų įstatuose įrašė: 
„Skautas linksma s"...

Su šypsena yra kartu surišta ir daug 
gerų žmogaus pusių: linksmas žmogus 
dažnai yra savim pasitikįs — optimistas, 
pilnas gražių, kilnių minčių; jo sąžinė yra 
rami... Toks žmogus lengviau pergyvena 
gyvenimo smūgius.

Tad, sesės ir broliai, būkime, visada 
linksmi ir šypsena ne kaip koki vieš
nia būtų mūsų veide, bet tikra jo šei
mininkė!

D. K. Berželis.

Ar nevertėtų ?...
Jamboree?...
Žavus ir viliojus žodis. Žodis visų 

trokštamas, visų norimas, bet... ne vi
siems pasiekiamas. Taip.

Š. m. rugp. m. 1—16 d. d. Gbdoll'5 
skambės vieningų dainų aidas... Vienin
gu alsavimu alsuos tūkstančiai krūtinių. . 
Visų lūpas puoš bendras džiaugsmas...

Visi gyvens milžiniškame palapinių mies
te...

Tikrai žavu! Laiminga Vengrija...
Anglija, Prancūzija, Vokietija, Šveica

rija... Iš Danijos ir tolimosios Indijos dvi
račiais važiuos. Tikrai. Negrai, australai 
ir šaunūs jankiai ruošiasi. Suplauks iš 
penkių žemės kontinentų!

O mes?... Mes, lietuviai, ar iškelsim 
savo trispalvę vėliavą?... Ar parodysim, 
kad ir mes esame galingos skautų šeimos 
vaikai?... Ar skambės lietuviška daina 
Vengrijos kloniais?... Mūsų sąjungos va
dovybė Jamboree labai susirūpinusi. Ma
noma nusiųsti vieną draugovę. Gal atsi
rastų norinčių ir daugiau, bet... lėšų nėra.

Taigi, reikia ieškoti • naujų būdų. Ar

Fotografuoti galima visur ir visuomet 1 
(Keletas nurodymų, kaip daryti nuotraukas prie dirbtinės šviesos).

Foto mėgėjui gana dažnai tenka nau
dotis dirbtine šviesa. Negali be jos 
ripseiti nė vienas geras foto mėgėjas, o 
juo labiau mėgėjas skautas. Šiandie drau
govės sukaktis, ryt, poryt skilties šventė, 
už savaitės kitos draugovės vakarėlis ar 
kitos kokios skautiško gyvenimo > iškil
mės, (pav., „Skautų Aido“ 10 metų jubi
liejus), įvykstančios vakare ar dieną, bet 
tokiose patalpose, kur įdomiai, moment' 
nei nuotraukai padaryti šviesos per maža. 
Turėdamas foto aparatą tokiais atvejais 
nepasiteisinsi savo draugams, kad foto
grafuoti negali, nes „nėra šviesos“. Taigi 
fotografuoti prie dirbtinės šviesos reikia, 
bet reikia ir mokėti tai padaryti, nes 
kitaip gerų nuotraukų neturėsi.

Yra įvairių šaltinių dirbtinės šviesos, 
kuri naudojama fotografuojant. Mes čia 
pakalbėsime tik apie tą dirbtinės švie
sos rūšį, kurią galima naudoti visur ir 
visada, būtent, magnijaus šviesą. 

nevertėtų ir mums pasekti Danija ir In
dija? Ar negalėtų ir mūsų skautai dvi
račiais aplankyti Jamboree? Būtų daug . 
įdomiau, žymiai pigiau ir daugiau skautų 
pasinaudotų ta proga.

Toli?...
Juokai... Indams kiek kartų toliau? 

Pamanykim. (Palyginkite žemėlapyje). O 
jie žada dviračiais aplankyti Jamboree.

Daug vargo?... Kliūtys?.,. — Juo
kai. Norinčiam pamatyti Jamboree, no
rinčiam vieningu džiaugsmu pasidžiaugti, 
norinčiam tinkamai išlaikyti Lietuvos var
dą, vargo ir kliūčių nėra! Noras, pasiry
žimas ir jaunatvės entuziazmas viską nu
galės!

Manau, kad ir mūsų vadovybė, šį klau
simą gerai apsvarsčiusi, pritars ir net gali 
paremti. Tik mes, skautai, nebijokime pa
reikšti „Skautų Aido" skiltyse Jambo
ree klausimu savo norus ir pageidavi
mus. 'i ifi

Daiig rankų ir didelę naštą pakelia.
Noro ir pasiryžimo!

Vyr. skit. Aug. Stank-čius.

Kas yra ta magnijaus šviesa?
Magnijaus šviesa, kurią kiti vadina 

„žaibo šviesa" (vertimas vokiško ter
mino „Blitzlicht") yra milteliai*), kurio 
susideda iš magnezijos ir tam tikrų 
rakščių, turinčių elementų (thorium, ce
rium). Uždegtas magnijus staigiai, eks- 
pliozyviniu būdu, sudega per 1/io — ’/;<o 
sekundės, su dideliu pyškėsiu, duodamas . 
pelenų ir šiek tiek dūmų. Vienai nuotrau
kai padaryti reikia maždaug nuo l/t iki 
1 gramo magnijaus. Galima jo ir pačiam 
pasigaminti, tačiau kadangi tai pavojinga 
ir vargu atseina pigiau, kaip perkant pa
gamintą, nepatartina tai daryti.

$u magnijaus šviesa galima fotogra
fuoti visur (viduje ir ore), kur negalima 
panaudoti kitokios šviesos. Svarbiausias 
jo ne'patogumas, kad degdamas sprogsta 
ir duoda labai akinančią šviesą, rūksta ir 
sudaro pelenų.

Tuojau šiurpas mus supurtė. Ne tiek iš baimės drebėjom, kiek 
iš susijaudinimo, kad už kelių žingsnių nuo mūs toks liūtas 
stovėjo ir zebrą ėdė. Aiškiai girdėjom, kaip jis mėsos gabalus 
plėšė ir protarpiais dusliai murmėjo. Nukreipėm į jį lempos 
šviesą, bet jis nenubėgo nuo dvėsenos, tik už jos pasislėpė.

Netrukus jis paliovė baidęsis šviesos ir ėmė ėst.

Kelias minutes į jį žiūrėjom. Netrukus jis paliovė bai- 
dęsis šviesos ir vėl ėmė ėst. Kaip ponas Džonsonas paskui 
mums paaiškino, jis turėjo lempos šviesą palaikyt per žaibą 
arba kitą šviesą iš dangaus. Ar taip ar kitaip liūtas galvojo, 
bet nebesibaidė.

Pagaliau pradėjom jam švilpaut, kad galvą pakeltų. Iš 
karto jis nubėgo kelis žingsnius į šalį, bet tuojau sugrįžo. 
Mes dar kartą sušvilpėm, tada jis į mus galvą pakėlė. Dikas 
tuojau siekė uždegt šviesą, kad galima būtų fotografuot. 
Švystelėjo smarki šviesa greičiau, nekaip reikėjo: mat, jam 
rankos taip drebėjo, kad uždegė greičiau, nekaip norėjo.

Paskui grįždami iš jo ilgai juokėvos, nors patiem kažin 
kaip nepaprastai automobilis drebėjo. Iš tikrųjų mudu taip pat 
virpėjova, kaip ir jis.

Nuo staigiosios šviesos liūtas pašoko ir nubėgo net ne
apsidairęs į krūmus — jis kiek laiko nieko aplinkui nematė.

— Aš manau, kad liūto fotografijoj visai nebus matyt, — 
j- asakė paskui Dikas.

—Aš manau, — atsiliepė Dūgas, — kad ponai Džonsonai 
mus per bepročius palaikys, kad naktį mėginom fotografuot.

— Bet kaip palengvėjo, kai liūtas toliau nubėgo, — atsi
dūsėjo Dovas.

Po kelių minučių išgirdom poną Džonsoną šaukiant. Dū
gas pašnabždėjo.

— Tikrai mus išjuoks. Pasakys: „Tie vaikai, tur būt, 
hyjeną fotografavo, palaikę ją per liūtą.“

Ponas Džonsonas paklausė:
— Na, ką gero laimėjot?
— Tik liūtą, — atsakėm, apsimetę visai ramūs.
— Tai gulkit ir miegokit. Ryt rytą pažiūrėsim.
Mes sulindom po antklodėm ir galvojom sau, kad tai 

nakčiai to pakaks.
Jau buvo aštuonios. Dar po pusvalandžio jau miegojom.
Po kelių valandų kažin kas atsimušė į automobilį ir 

mes pabudom. Išgirdom lauke urzgiant. Kelias minutes d ir 
pagulėjom drebėdami iš baimės, bet paskui susikaupę visą 
savo drąsą siekėm užžibint lempas užpakalyje automobilio 
Pamatėm seną liūtą: jis kuo ramiausiai rato padangą grauže! 
Už kokios dešimties žingsnių prie dvėsenos stovėjo visi keturi 
ir tuęjau atėjo dar du. Tada prie jų nubėgo ir senė. Susi
barė liūtų visas būrelis: trys dideli liūtai, trys liūtės ir vienas 
dar mažiukas.

Tai buvo labai įdomus ir jaudinąs vaizdas. Kaip kokios 
katės ėmė trūstis tie baisūs žvėrys apie žebros lavoną. Vie-
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Parduodamas magnijus atskirais vie
netais (patronais, kapsulėmis, maišeliais) 
ir pakeliais po 10, 25, 50 ir 100 gramjų. 
Atskiri vienetai yrą trijų dydžių: Nr. 0 — 
0,8 gr., Nr. 1 — 1,5 gr. ir Nr. 2 — apie 
3 gramus. Vieno vieneto pakanka nuo
traukai padaryti. Patogūs atskiri magni- 
jaus vienetai tuo, kad juos galima padegt: 
degtuku bet kur pritvirtinus. Pav., gali
ma sudeginti pririšus prie skautiškos 
lazdos, pakabinus ant ištemptos vielos, 
įstačius į butelio kaklą ir kitur. Perkant 
magnijų pakeliais reikia turėti ir maši
nėlę jam sudeginti.

Kuo didesniais kiekiais magnijus per
kamas, tuo pigiau kaštuoja. Dabartinėmis 
kainomis, pav., vienetas Nr. 0 — 75 cnt., 
Nr. 1 — 1 lt. ir Nr. -2 — 1,50 cnt. Jei 
pirksi pakely 10 gramų — 3 lt., o 100 
gramų — 12—13 lt. Vadinasi, perkant at
skirais vienetais viena nuotrauka kaš
tuoja apie litą, o po 100 gramų pakeliais 
— 12-13 centų, taigi apie 90% pigiau. 
Todėl išleisti kelioliką litų magnijui de
ginti lemputei nusipirkti — išsimoka.
Ko negalima pamiršti naudojant magni- 

jaus šviesą.
1. Atskirais vienetais ir pakeliais par

duodamas magnijus dėl pavojaus užsi
degti nėra galutinai paruoštas, bet abi )o 
dalys atskirai supakuotos: viena dides
nėje metalo dėžutėje, o antra mažame 
stiklo vamzdely. Prieš vartojant reikia 
abi gerai sumaišyti. Iš stiklo indelio mil
teliai supilami į antrąjį ir šis gerokai pur- 
tinamas apie 20 — 30 sekundžių. Ne
galima maišyti su kokiu nors metaliniu 
daiktu, pav., vinimi.

2. Paruoštas magnijus pavojingas, kaip 
ir šaujamasis parakas, todėl reikia sau
goti nuo karščio, ugnies, sutrenkimų. Ne 
galima siųsti magnijaus draugams paštu 
ar geležinkeliu.

3. Magnijus labai jautrus drėgmei, nuo 
kurios genda. Todėl turi būti supilta^ 
butely ir gerai užkimštas. Nevartoti stik
linių kamščių, nes prie kamščio prilimpa 
magnijaus, kuris bekišant ar betraukiant 
kamštį nuo trynimosi gali užsidegti ir 
įvykti nelaimė.

4. Atskiri magnijaus vienetai pade
gami salietrinio popierio juostelės pa
galba, kuri pridedama. Magnijaus užside
gimo momentas tikrai nežinomas. Varto
jant mašinėlę magnijų galima uždegti 
kiekvienu momentu, kada nori.

5. Prie pakeliais parduodamo magni
jaus pridedamas šaukštelis jam seikėti. 
Pilnas šaukštelis su kaupu — 1 gramas, 
lygmalus (be kaupo) — % gr.

Kaip apskaičiuoti apšvietimo laiką foto
grafuojant su magnijumi?

Jei naudojamas magnijus atskirais 
vienetais, prie kiekvienos kapsulės ar 
maišelio yra pridėtas raštelis, kuriame 
nurodyta, kokio jautrumo negatyvinę me
džiagą vartojant kiek reikia diafragmuoti 
objektyvą ir kaip toli turi būti nuo fo
tografuojamojo objekto magnijaus šviesa, 
kad gavus gerai apšviestą nuotrauką.

Kas naudos magnijų iš pakelių, su 
lempute padegdamas, reikalingą kiekvie
nam atvejui jo kiekį gali apskaičiuoti su 
specialių lentelių pagalba, kurių gamina 
įvairios firmos. Labiausiai žinomos Agfos 
lentelės (Agfa-Blitzlicht-Tabelle). Kad 
nereikėtų lentelių pirkti, čia įdedamos 
lentelės, kuriomis taip pat galima visiš
kai pasitikėti.

(Magnijaus kiekis

Nuotolis 
tarp 

objekto ir 
magnijaus

Medžiagos jautrumas 17° Scheiner Medžiagos jautrumas 23° Sch.

4,5
D i a f r

6,8 |
a g m a:

9 1 12,5
D

4,5 j
i a f r a g m a :

12,56,8 9
1 mtr. 0,2 0,4 0,7 1 0,1 0,2 0,3 0,7

2 ” 0,3 0,7 1,5 2 o,l 0,3 0,5 1,5

3 „ 0,5 i,o: 2 3 0,2 0,4 0,7 2

4 „ 0,7 1,5 3 4 0,3 0,5 1,0 3

5 ”. 1,0 2 4 6 0,4 0,7 1,5 4

6 „ 1,5 3 6 8 0,5 1,0 2 6

8 „ 2 4 8 10 0,7 1,5 3 8

10 „ 3 6 10 12 1,0 2 4 10

Iš to, kas buvo pasakyta, matyti, kad 
apšvietimo apskaičiavimas fotografuojant 
su magnijumi labai paprastas dalykas. 
Reikia tik žinoti medžiagos jautrumą, 
nuotolį tarp fotogr. objekto ir magnijaus 
šviesos ir diafragmą. Kiek reikia magni
jaus, kad gavus gerai apšviestą nuotrau
ką, parodo lentelės.

Naudojant magnijui padegti lemputę 
teikia nepamiršti šių dalykų:

1. Nepilk niekumet magnijaus ant 
lempos tiesiog iš butelio!

2. Įskeliamasis akmenėlis visumet turi 
būti įveržtas!

3. Lemputę reikia švariai užlaikyti, 
nes kitaip sunkiai padegs magnijų!
Kokius veiksmus reikia atlikti fotogra

fuojant su magnijumi.
1. Nustatyti vaizdą matiniame stikle, 

o jei aparatas rolfilminis, vaizdo ieškotojo 
pagalba.

2. Parinkti reikalingą diafragmą (t. y., 
apšvietimo laiką).

3. (Užrėktą uždaryti).
4. (Matinį stiklą išimti, kasetę įdėti, 

užkaištį ištraukti).
5. Šviesą palikti degančią — nege

sinti.

nurodytas gramais).

nas gulėjo ties jos galva, du prie keteros, du prie šonų ir 
vienas prie šlaunų. Mažiukas stovėjo tuo tarpu šalia ir lau
kė, kada jį prileis prie ėdesio. Mūsų šviesa, matyt, jiems 
nieko nedarė, lik protarpiais į ją pasižiūrėdavo. Tik vienas 
atrodė ne visai ramus, tai tas, kurį pirma fotografavom. Kai 
šviesą pajudindavom, jis tuojau lįsdavo už žebros, — matyt, 
staigioji šviesa jį buvo išgąsdinus; bet tuojau nugalėdavo bai
mę ir grįždavo į savo vietą.

Kiek pastovėjęs liūčiukas pritūpė šalia vieno iš didžiųjų. 
Iki mažiukas nesijudino iš vietos, jam davė ramiai ėst; bet ka: 
kartą prie vieno senio per arti prislinko ir to paties kąsnio 
siekė, tai tas atsistojęs gerai sudrožė jam savo letena. Atro
dė, kad lengvai sudavė; tačiau liūčiukas nulėkė į žolę. Atsi
kėlęs nubėgo į kitą pusę ir pritūpė šalia liūtės, tur būt, savo 
motinos.

Mes tik tik garsiai nesusijuokėm. Visai buvo panašu į 
tai, kaip esti tarp žmonių, bet visai nepanašu į tai, kaip mes 
liūtų šeimyninį gyvenimą pirma vaizdavomės. Taip tikrai bū
davo kas nakt: nes liūtai visą gyvenimą tik žudo, ėda ir 
miega.

Nors liūtai, atrodė taikūs ir ramūs, bet klausydami, kaip, 
rydami didelius mėsos gabalus, jie murmėjo ir murmėjo, ne
turėjom užsimiršt, kad jie Afrikos laukų ir girių viešpačiai.

Apšvietę liūtus lempos šviesa, pastebėjom, kad vienas fo
tografijos prietaisas parverstas. Mums apie tai besišnabždant, 
vienas iš stambiųjų liūtų pasitraukė nuo dvėsenos, priėjo prie 
gulinčio prietaiso ir ėmė jį graužinėt. Paskui, nutvėręs jį dan
timis, pamėgino neštis. Tik staiga viena prietaiso koja pa
kilus krito jam ant galvos.

Liūtas pašoko dešimt žingsnių į šalį, bet po kelių mi
nučių sugrįžo. Iš pradžių ėjo atsargiai, bet kai pamatė, kad 
parblokštas prietaisas nejuda, vėl jį nusitvėrė.

Mes nieko čia padaryt negalėjom, nes nė vienas iš mūs 
nenorėjo lipti iš automobilio dėl trijų šimtų dolerių, kurie 
buvo užmokėti už fotografijos prietaisą.

Po kelių minučių viena iš liūčių, palikus zebrą, nubėgo 
prie kito prietaiso. Pasitrynus į jį snukį, ėmė kramtyt vie
las, kuriomis fotografijos prietaisas buvo sujungtas su šviesos 
prietaisu. Ėmėm švilpaut, bet tai nepadėjo.

Tada Dikas suriko: „Šalin, biaurybės!" Dūgas ėmė šaukt: 
„Eikit sau! Pasakyta, kad atsitrauktumėt!“

Pagaliau liūtai atsitraukė nuo fotografijos prietaiso; bu
vo pasišalinę ir nuo žebros, bet vėl sugrįžo ir toliau ėdė.

Kokią valandą dar į liūtus žiūrėjom, bet pagaliau pasi
ryžom eit miegot. Besirengdami gult, išgirdom besikrapštant 
aplink automobilį. Dikas, pasiėmęs savo lempelę, prišliaužė 
prie automobilio pryšakio. Lempelės šviesoj mes pamatėm 
per pusantro žingsnio liūtės galvą. Ji mėgino lipt į automo
bilį. Bet, pamačius šviesą, apsidairė ir nuslinko šalin.

(B. d.).

Čia tai ne Afrikos 
žvėrys!
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6. Salietrinį popierį padegti arba, jei 
naudojama lemputė, ją paruošti.

7. Užraktą (nustatytą ant „T") ati
daryti.

8. Magnijaus lemputę padegti.
9. Užraktą uždaryti.
3 ir 4 punkte nurodytieji veiksmai 

atliekami tik tuo atveju, jei fotografuo
jama su plokšteliniu aparatu.
Ką galima su magnijumi fotografuoti- ir 

kaip tai padaryti?
Su magnijumi galima daug ką foto

grafuoti, bet paprastai daugiausia foto
grafuojami atskiri asmens ir grupės, todėl 
apie šios rūšies nuotraukas ir pakalbė
sime.

Portretus ar grupes fotografuojant pa
tartina visumet susitvarkyti taip, kad 
žmogus (ar grupė), aparatas ir šviesa 
būtų maždaug tokioje padėtyje, kaip at
vaizduota brėžiny.

Ir meška gali fotografuoti!

Kvadratas reiškia kambarį. Raidėmis 
pažymėta: A — aparatas, Ž — žmogus 
(nės), R — reflektorius šviesai atmušti, 
F — „dekoracija" (fonas), M — magnijus 
ii Š — širma.

Jei fotografuojama savo namuose 
grupes, patartina sutvarkyti taip, kad 
atrodytų natūralinėje aplinkumoje, pav, 
loštų šachmatais, šaškėmis, žiūrinėtų 
albumą, skaitytų laikraštį, klausytųsi 
radio, skambintų kokiais nors instrumen
tais, gertų kavą ar ką nors panašaus 
veiktų. Fotografuojamieji neturi žiūrėti į 
aparatą, o kiekvienas turi būti „užsi
ėmęs savo darbu".

Fotografuojant didesnį kiekį žmonių 
arba skautiško gyvenimo įvykius taip 
padaryti sunkiau, tačiau, kur galima, rei
kia stengtis. Pav., jei fotografuojama vie
na skiltis, teimprovizuoja žaidimą, jei 
artistus — kurią nors sceną. Kada foto
grafuojama draugovė, tesėdi pusrači.i 
apie improvizuotą laužą. Aplamai, reikia 
stengtis nufotografuoti taip, kad neatro
dytų, jog specialiai fotografuojama, o pa
žiūrėjęs į nuotrauką kiekvienas galvotų, 
jcg iš netyčių, dalyviams nematant, nu
fotografuota. Jei negalima grupės nori
mai sutvarkyti, tenka fotografuoti toje 
padėtyje, kaip yra, pav., klausantis svei
kinimo kalbos (jei draugovės šventės 
metu).

Fonas turi būti ramus ir neryškus. 
Todėl asmuo ar grupė nuo jo turi būti 
atokiai, nearčiau kaip per 1 — 2 metru. 
Jei fonu tarnauja siena, nuo jos reikia 
nukabinti veidrodžius, paveikslus ir kitus 
šviesą refleksuojančius daiktus.

Kad neišeitų nuotraukoje viena veido 
pusė šviesi, o antra tamsi, reikia žmogų 
pasodinti taip, kad priešingoji magnijui 
\eido pusė būtų nukreipta į baltą sieną 
arba toje pusėje pakabinti baltą paklodę, 
popierį ir kt., kas sudarytų reflektorių 
(šviesos atmušėją).

Fotografuojant su magnijumi labai 
dažnai veidai išeina balti, lyg kreidiniai 
su giliais šešėliais. To galima išvengti, jei 
tarp magnijaus šviesos ir žmogaus, maž
daug 60 cmtr. atstumu nuo magnijaus, 
įrengiama vieno kvadr. metro didumo 
širma iš permatomo vaškinio ar šilkinio 
popieriaus. Tokiu atveju reikia imti

Apie skilčių vardus ■ Powellį ir A. Luką)

KREGŽDĖ.

1. Kūno padėtis, išvaizda ir dydis.
Kregždės kūnelis pritaikytas oro gy

venimui. Jis turi 18 cm. ilgumo ir 31 cm. 
ištiestais sparnais platumo.

Liemuo pailgas, sparnai ilgi ir smai
lūs. Uodega dvišaka, ilga ir stipri.

Kregždės kūnelis- pritaikytas skraidy
mui; žemėje ji jaučiasi blogai.
2. Plunksnų spalva (metus žvilgsnį), ko
kių spalvų plunksnos; plunksnų metimas.

Kūnelio viršutinė dalis ir pakaklis 
tamsiai juodos,. metalinio atspindžio, 
spalvos. Kūnelio apatinė dalis -— gelsvai 
balsgana. Patelės spalvos šviesesnės.
3. Pojūčiai ir sugebėjimai.

Tobuliausiai išvystytas pojūtis — re
gėjimas: kregždė mato (greitai skrisda
ma) ir smulkiausią vabzdelį dideliame 
atstume.

Kregždės labai greitai ir mikliai skrai
do. Nors jos mažo ūgio ir gana lepūs 
paukšteliai, tačiau atrodo didelės ir ne
išsemiamos energijos, budrios ir švarios.

magnijaus dvigubai daugiau, kaip lente
lėse nurodyta, arba padidinti vienu laips
niu diafragmą, pav., jei buvo 12,5 pa
imti 9.

Magnijaus šviesa paprastai turi bū'i 
nuo fotogr. objekto vienodu atstumu su 
aparatu, jo šone, maždaug 1,5 — 2 mtr. 
aukštumoje nuo žemės. Reikia žiūrėti, 
kad magnijaus šviesa nepatektų į objek
tyvą, nes susidarys refleksų, kurie su
gadins nuotrauką.

Kambary degančios šviesos uždegant 
magnijų negesinti, tik jei labai stipri, 
susilpninti. Tamsoje žmogus išplečia akis 
ir laukia, kada įvyks „sprogimas" ir dėl 
to nuotraukoje nenatūraliai atrodo.

Kol sudega salietrinis popieris, pra
eina 5 — 10 sekundžių. Per tą laiką ga
lima suspėti pačiam nueiti ir drauge su 
kitais nusifotografuoti.

Degdamas magnijus duoda apie 60 cm. 
aukščio ir 30 cm. pločio liepsną, todėl 
arčiau, kaip už metro, nuo magnijaus 
negali būti lengvai degančių daiktų, pav., 
užuolaidų.

Su magnijumi, jei neturima specialaus 
išjungėjo, kuris sykiu išjungia aparato 
užraktą, nustatytą momentiniam išlaiky
mui ir padega lemputėje magnijų, galima 
fotografuoti tik tokius judesius, kur ne
reikia trumpesnio, kaip Vae sek., išlai
kymo.

Kas yra „Vacublitz“?
Fotografavimas su magnijumi sudaro 

tam tikrų nepatogumų: jis pykši, rūksta, 
reikia nešiotis su savimi lemputę jam 
padegti ir t. t. Tačiau vienoje savo for
moje, vadinamoje „Vacublitz", magnijus 
visų aukščiau minėtų trūkumų neturi. 
Tai yra lemputės, tokios pat išvaizdos, 
kaip paprastos elektrinės. Viduje magni

4. Judesiai: skridimas, tūpimas, ėjimas, 
šokimas, bėgimas, pakilimas, plaukimas 
ir nėrimas.

Skraido vikriai, greitai ir ilgai. Di
desnę amžiaus dalį praleidžia skraidy
damos.

Retai tupi. Greit skrisdamos sugeba 
staiga nutūpti. Jei tupi, tai daugiausia 
ant stogų šelmeniu, telegrafo vielų, stul
pų, rečiau medžių viršūnėse.

Žeme vaikščioti nemėgsta, jei bent 
tiktai lizdui medžiagos rankiodamos. Jų 
kojelės mažos ir silpnos, vaikščiojimui, 
bėginėjimui nei šokimui netinka.

Pakyla greitai ir vikriai.
Plaukti ir nerti nemėgina. Visas jų nė

rimas tas, kad skrisdamos kūdros ar 
upelio paviršiumi, į vandenį įmerkia krū
tinėlę, vadinasi, ją nuplauna ir dar sna
peliu pasisemia vandens savo vaiku
čiams.

5. Balsas įvairiais metų laikais.
Kregždės — ne paukščiai čiulbuonė- 

liai, todėl jų balsas pagal metų laikus 
nesikeičia.

jus sulankstyto pilko popierio pavidalo. 
Šitokią lemputę galima įsukti į kiekvie
ną paprastą elektros patroną, o taip pat 
ir į kiekvieną kišeninį elektros švyturėlį 
(„batareiką"). Įjungus srovę magnijus 
užsidega ir per */2s — 1/so sek. sudega be 
jokio pyškesio, pelenų ir dūmų. „Vacu
blitz" gamina firma Hauff Leonar ir 
Osram. Yra dviejų dydžių: I ir II. Pir
mojo viena lemputė kaštuoja apie 2 lt. 
50 cnt., o antrojo — apie 3 lt. Vartoja
mas su tam tikru popieriniu reflektorin- 
mi, kuris šviesos stiprumą keturis syk 
padidina. Kaštuoja apie 1,50 lt. Galima 
naudoti tol, kol susidėvi. Reflektorius 
patogus nešiotis, nes suglaudžiamas.

Prie kiekvieno „Vacublitz" įpakavimo 
nurodyta, kokiai medžiagai kiek reikia 
objektyvą diafragmuoti, kad gavus gerai 
apšviestą nuotrauką.

„Vacublitz" labai patogi šviesa, tik 
brangiai atseina. Tačiau gali būti tokių 
atsitikimų, kad teks juo pasinaudoti ne
atsižvelgiant į kainą.

Yra dar kitų magnijaus šviesai gauti 
priemonių. Apie jas nekalbėsime, nes kol 
kas Lietuvoje dar negalima gauti jų 
pirkti.
Kaip išryškinti nuotraukas, padarytas su 

magnijaus šviesa?
Prie magnijaus šviesos darytas nuo

traukas reikia išryškinti minkštai, t. y, 
gerokai atskiestame vandeniu ryškinto- 
juje. Kas naudoja metolio hydrochinono 
ryškintoją, koncentruotą skiedinį reikia 
atmiešti vandeniu santykiu 1:10 iki 1:20 
(1 dalis koncentr. ryškintojo, 10 ar 20 
dalių vandens). Tinka labai gerai ir ro- 
dinalis, atmieštas maždaug iki 1:30. Ryš
kintojo temperatūra turi būti 17°—19° C.

38

42



6. Pėdos ir skridimo garsas.
Pėdos retai kur užtinkamos. Kregž

džių kojų piršteliai ploni ir ilgi, piršte
lių nareliai — kaip mazgeliai.

Skrenda gana tyliai. Iš arti girdėti 
mažas švilpimas.

Kregždės pėda.

7. Maistas: sudėtis, me
džiojamas ar rankiojamas.

Kregždės maistą sudaro muselės, uo
dai, vabzdžiai ir k. dvisparniai. Juos me
džioja skraidydama atdaru snapeliu.

Kiek išnaikina kregždės per dieną 
dvisparnių — negalima suskaityti. Bet jų 
skaičius turi būti be galo didelis. Pra
dėdamos gaudyti anksti rytą, kregždės 
gaudo juos ligi saulei leidžiantis.

Esant įvairiam oro slėgimui, vabzdžiai 
laikosi aukščiau arba žemiau, todėl iš 
kregždžių skraidymo aukščio galima nu
spėti, koks bus oras: giedras ar lietingas.
8. Bendravimas su savai
siais ir kitais gyviais.

Kregždės su kitais paukščiais ir gy
viais nebendrauja. Su savaisiais sudaro 
pulkus, ypatingai prieš išskrendant į šil
tuosius kraštus.
9. Priešai. Santykiai su žmogumi.

Priešų kregždės nedaug teturi, nes jas 
gali pavyti tik labai greiti paukščiai. To
kie yra kregždžių vanagai.

Jų lizdus užpuola kiaunės, žiurkės ir 
pelės. Be to, dar, jas pakankina vabz
džiai —- parazitai ir kai kada žvirbliai, 
kurie atima jų lizdus.

Kai kada kregždžių priešais būna n 
negeri vaikai. Pasitaiko, kad išdykėliai 
vaikai, nesuprasdami ką darą, su kartimi 
išbado kregždžių lizdelius, sukulia kiau
šinėlius arba net išgalabija mažus paukš 
tyčius.

Jau gilioje senovėje kregždė buvo ar
timas žmogui paukštelis. Dabar beveik 
išimtinai visos kregždės gyvena žmogaus 
pastatų prieglobstyje. Kadangi kregždes 
išnaikina labai daug vabzdžių, jos skai
tomos labai naudingais paukšteliais.

10. Gyvenamos vietos įvairiais metų 
laikais ir įvairiu paros metu.

Mūsų kregždės balandžio pabaigoj, 
gegužės, birželio, liepos, rugpiūčio ir dalį 
rugsėjo mėnesių gyvena Lietuvoje, likusį 
laiką praleidžia Pietuose.

Naktį tupi savo lizdelyje, nuo anks
taus ryto iki vakaro skraido lizdelio apy
linkėje.
11. Kokiose vietose krauna savo lizdus?

Kregždės lizdus lipdo įvairių pastatų 
palėpėse, šelmenyse, pastogėse. Mūsų 
laukų daržinės, kūtės, arklidės beveik 
neįmanomos be kregždžių lizdų. Jų mė
giamiausios tos vietos, kurios randasi ne
toli vandens.
12. Kada ir kaip parskrenda.

Pas mus kregždės parskrenda balan
džio mėnesio antrojoj pusėj. Tada jos jau 
gali susirasti šiokio tokio maisto. Par
skrenda nedideliais pulkeliais, atrodo, 
tartum, po vieną parskristų.

13. Kaip ir kur sustoja vos grįžę?
Vos grįžusios kregždės sustoja savo 

pernykščių lizdų vietose. Senuosius liz
dus apžiūri.
14. Kada susiporuoja.

Grįžusios tuoj poruojasi lizdui krau i 
ir vaikams perėti.
15. Kada, kur ir kaip gieda (čiulba).

Lyg tiktai kregždės sugrįžta, galima 
išgirsti patinėlio giesmę. Nėra tai žavin
gai skambanti giesmelė, bet pakankamai 
graži ir saviškai gudri.

Bendrai imant, kregždžių balsas pasi
žymi čirškėjimu. Be čirškėjimo dar gali
ma išgirsti cypsėjimą „vyt, vyt", nusiste
bėjimo šūkį „bivyt“ ir išgąstingus „čeč, 
čeč“.
16. Kada ir kaip ieško 
vietos lizdui krauti?

Pirmiausia apžiūri senąjį lizdą: jei j:s 
dar tinka, pataiso, jei ne — krauna nau
ją. Ieško tokios vietos, kad netoliese 
būtų vandens.
17. Iš kokios medžiagos 

ir kaip daro lizdus.
Lizdo statybos medžiaga yra dumblas, 

ploni šiaudeliai ar plonos žolelės, plau
kai, plunksnos ir k. Lizdas pastatomas 
stiprus ir laikosi net kelis metus. Lizdą 
statybai sugaišta maždaug pusantros sa
vaitės.

Kregždžių lizdas.
Dirba tik rytais, kad ligi vakaro die

nos darbas galėtų sudžiūti. Kad geriau 
apsaugotų kiaušinėlius ir mažuliukus nuo 
žiurkių ir kitų neprietelių, užlipdo gūžtą 
ir iš viršaus, palieka tiktai ankštą ange
lę, pro kurią ir žvirblis akiplėša negali 
įsismerkti.

Gūžta rūpestingai išklostoma vilnų 
plaukeliais ir plunksnomis.

Gūžtos išvaizda — ketvirtoji dalis 
rutulio.
18. Kada pradeda kiaušinėlius dėti.

Gegužės mėn. padeda 4 — 6 kiaušinė
lius, baltos spalvos, pilkai rudomis dė
melėmis.
19. Po kiek laiko išrieda mažuliukai.

Maždaug po dviejų savaičių išrieda 
mažuliukai.
20. Kaip vaikučius maitina, 
švarina, užlaiko ir moko.

Mažus vaikučius seniai labai rūpes
tingai maitina lizde. Vėliau, kada mažu

Mokykis piešti kregždės siluetą.

liukai jau pajėgia paskraidyti, juos mai- 
t.na skraidant.

Kolei vaikučiai lizde randasi, seniai 
neša vabzdžius į gūžtą, kur atkišę sna
pelius mažyčiai belaukia muselių. Motina 
neapsirinka, žino kurio eilė. Prie gūžtos 
tetrunka tik keletą sekundų.
21. Kaip ir kiek ilgai vaikai laikosi 
prie tėvų ir kada nuo jų skiriasi.

Apie rugpiūčio mėnesį iš lizdų iš
skrenda paskutinieji kregždžių vaikai. 
Tada jie drauge su tėvais skraido pul
kais ir kregždžių esti itin tiršta: jų esti 
mažių mažiausia tris keturis kartus dau
giau, nekaip buvo pavasarį.
22. Kaip pasirengia kelionei.

Kregždės ima rinktis į pulkus, dažnai 
į bendrus su savo giminaitėmis (kalnų ir 
niūrų kregždėmis) ir tada pasileidžia pie
tų kryptimi.
23. Kada ir kur iškeliauja. >

Į šiltuosius kraštus kregždės iške
liauja rugsėjo mėnesį.

Dar prieš Žolinę susirenka į būrius, o 
jau po pirmojo atšalio, kada ima nykti 
vabzdžiai, kregždžių pulkai pasileidžia į 
pietus.

Žiemą praleidžia (iki balandžio mėn. 
antrosios pusės) Afrikoje, Indijoje, Cei- 
lone.
24. Ar gyvena būreliuose ar po vieną.

Kregždės yra taikūs paukšteliai ir 
uažnai gyvena tirštomis kolonijomis. 
Kiekviena pora turi savo lizdelį.
25. Paprasta paukščio dienos 

gyvenimo eiga.
„ Ankstų rytą, saulei tekant, kregždės 

imasi savo darbo: kolei lizdelis taisyti
nas, jį taiso, pačios maitinasi ir vaiku
čius maitina. Ir taip iki saulei leidžian
tis. Naktį tupi lizdelyje.
26. Ką pasakoja apie paukštį liaudis.

Kregždės labai mėgiami paukšteliai. 
Apie jas mūsų liaudis dainelių dainuoja, 
pasakų ir juokų pasako.

Tik prisiminkim pasaką „Kodėl 
kregždės uodega iškąstu viduriu", tai ir 
suprasime kokios geros nuomonės mū
sų liaudis apie šį malonų paukštelį.
27. Uždaviniai,

1. Patikrinkite čia surašytas žinias 
patys gamtoje.

2. Parašykite trumpą ir aiškų kregž
dės gyvenimo aprašymėlį.

3. Surinkite pasakas, aprašymėlius, 
juokus ir daineles, kur tik užkliudomas 
kregždės gyvenimas ir surašykite savo 
skilties dienoraščių knygoje.

(galima ir konkursą paskelbti, kas 
daugiau surinks).

4. Išmokite piešti kregždės siluetą.
5. Išmokite pamėgdžioti kregždės šūkį.
6. Parenkite kregždžių vaidinimėlį.
7. Sukurkite „kregždžių" tradicijas.
8. Suraskite arba sugalvokite kregž- 

diškų žaidimų ir išmokite žaisti.
28. Siluetas. Šūkis: Kvi-i 
Spalvos: Tamsiai mėlyna

Pastaba. Šiam darbui medžiagos 
rasta Arvido Luko knygelėje „Mūsų 
kopų dzivnieki" ir M. Vasiliausko ir 
J. Janušonio knygoje „Pažinkite mus".

Sktn. K. Palčiauskas.
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PENKTA PAMOKA. I kiekiniai skaitvardžiai.
Ketvirtoj pamokoj įsibrovė klaida. 

Prašau sau pataisyti. Sudurtinių dalyvių 
lentelėj penktame stulpęlyj yra parašy
ta: aš esu mylimas. Turi būti: aš esu 
mylėsimas ir taip visame stulpęlyj my
lėsimas.

Prielinksnis — prepozicio.
Kadangi esperanto neturi atitinkamu 

linksnių galūnių, išskyrus galininką — n, 
tai prielinksniai vartojami tik su vardi- 

. ninku ir galininku.
Prielinksniai su vardininku.

ai — prie (nurodo linkmę, kryptį, nuo
savybę)

anstatau — užuot, vietoj
da — vartojamas nurodymui svoriui, 

skaičiui, kiekiui
de — nuo (išreiškia kilmininką)
dum — tuo laiku (nurodo laiko kiekį) 
ei — iš 
ghis — iki
krom — be, išskyrus
kun — su
lau — sulig, pagal
malgrau — nežiūrint, kad
per — priemone, įnagiu, kuo nors pa

dedant (vartoja įnag.)
po — po (kiek daug, po kiek)
por — dėliai, už
pri — apie
pro — dėl
preter — pro, pro šalį
sen — be
tra — per, pro

Prielinksniai su vardininku arba 
galininku 

antau — prieš, priešais 
apud — šalia, greta, prie 
che — pas, prie 
chirkau — apie, aplink, 
ekster — lauko pusėj, už 
en — į (reiškia vietininką) 
inter — tarp 
je — pakeičia kitus prielinksnius*) 
kontrau — priešais, priešingai 
post — paskiau, po to 
sub — po, po kuo 
sur — ant ' 
super — virš, ties 
trans — per, anapus

Jungtukas — konjunkcio
Jungtuko reikšmė tokia pat, kaip ir 

’’etuvių kalboje.
au — arba 
ankau — taip pat 
char — nes 
chu — ar 
do — taigi 
dum — kol 
ghis — ligi, iki 
ien — štai 
kaj — ir 
ke — kad
kvankam — nors
ne — ne 
se — jei 
sėd — bet 
tamen — tačiau

Skaitvardžiai — numeraloj.
Esperanto turi šias skaitvardžių gru

pes: I kiekiniai, II kelintiniai, III prie
veiksminiai, IV dauginiai, V kuopiniai, 
VI trupmeniniai.

*) je vartojamas tais atvejais, kada 
nežinomas tikras prielinksnis, bet reikia 
stengtis kuo rečiau je vartoti.

1 — unu 16 — dekses
2 — du 17 — deksep
3 -- tri 18 — dėkok
1 -—• kvar 19 — deknau
5 -— kvin 20 — dudek
6 -— sės 21 — dudek unu
7 -— sep 22 —• dudek du
8 -— ok 23 — dudek tri
9 -— nau 24 — dudek kvar
10 — dek 25 — dudek kvin
11 — dekunu 30 — tridek
12 — dekdu 40 — kvardek
13 — dektri 50 — kvindek
14 — dekkvar 90 — naudek
15 — dekkvin

125 — cent dudek kvin
130 — cent tridek
1000 — mil
1000000 — imiliono
1933 — mil nau cent tridek tri

II kelintiniai skaitvardžiai.
Jie sudaromi iš kiekinių skaitvardžių,

pridėjus galūnę a: unu-a — pirmas,
du-a -- antras, sep-a — septintas ir t. 1.

III prieveiksminiai skaitvardžiai'
Jie sudaromi iš kiekinių skaitvardžių, 

pridėjus prieveiksmių galūnę e: unu-e — 
pirma, pirmiausia, du-e — antra ir t. t.

IV dauginiai skaitvardžiai.
Jie sudaromi iš kiekinių skaitvardžių, 

pridėjus priesagą obl ir atitinkamą ga
lūnę. Jei norime išreikšti būdvardžiu, ta; 
pridedame būdvardžių galūnę a: du-obl-a
— dvigubas, tri-obl-a — trigubas. Jei 
norime išreikšti prieveiksmiu, tai pride
dame prieveiksmių galūnę e: du-obl-e — 
dvigubai, tri-obl-e — trigubai ir t. t.

V kuopiniai skaitvardžiai.
Jie sudaromi iš kiekinių skaitvardžių, 

[ridėjus priesagą op ir galūnę e: du-op-e
— dviese, tri-op-e — trise, kvar-op-e — 
keturiese.

VI trupmeniniai skaitvardžiai.
Jie sudaromi iš kiekinių skait, pri

dėjus priesagą on ir atitinkamą galūnę 
o, a arba e, žiūrint, ką mes norime 
gauti. Daiktavardis — o: du-on-o — pusė; 
būdvardis — a: du-on-a — pusinis; prie
veiksmis — e: du-on-e — pusiau.

Skaitymas.
Jen kushas chapelo de la patro. Diru 

ai la patro, ke mi estas diligenta. La 
filo estas apud la patro. Antau la domo 
rtaras arbo. La patro estas en la 
chambro. La kanto de la birdoj estas 
agrabla. Donu ai la birdoj akvon, char 
iii volas trinki. De la patro mi ricevis 
libron. Mi lavis min en mia chambro, 
kaj shi lavis sin en šia chambro. Li 
nūn laboras ekster la urbo. Shi vizitis 
sian fratinon kaj restis che shi dum la 
tūta tago. Mi havas cent pomojn. Tiu 
chi urbo havas milionon da loghantoj. 
Unue mi redonas ai vi la monon, kiun 
vi pruntis al mi; due mi dankas vin por 
la prunto; trie mi petas vin, ankau poste 
prunti ai mi, kiam mi bezonos monon. 
Kvar metroj da tin chi shtofo kostas nau 
lidoj. Tin chi libro havas sesdek pa- 
ghojn; tial mi legos en chiu tago po 
dekkvin paghoj, mi finos la tutan libron 
cn kvar tagoj.

Kaprido kaj lupo.
Juna kaprido staris alte sur la muro 

kaj rigardis chirkauen. Dūme preterpasis 
lupo, kaj la kaprido insultis lin per 
mokaj paroloj. La lupo diris: ,,Ne vi 
mokas min, sėd la alta muro, sur kiu 
vistaras.

La autoro de Esperanto.
Ludoviko Lazaro Zamenhof naskighis 

en la urbo Baltstoge la dekkvinan de 
decembro mil okcent kvindek nau. Li 
ėstis la unua filo de gimnazia instruisto. 
Jam en šia junaj jaroj li muite suferis 
pro la malpaco inter diversnaciaj homoj; 
char en lia urbo oni parolis kvin 
lingvojn: litovan, rusan, polan, germa- 
nan kaj hebrean; kaj li observis, ke la 
kauzo de malkompreno, malestimo kaj 
malamo ėstis plej ofte la diversaj lingvoj. 
Tial Zamenhof jam en siaj infanaj jaroj 
decidis, iam liberigi la homojn ei tiu chi 
mizero kaj konstruigi lingvon, kiu povus 
esti neutrala po chiuj.

Žodžiai — vortoj.
142) kushi — gulėti
143) diligenta — darbštus
144) arbo — medis
145) kanto — daina
146) birdo — paukštis
147) agrabla — malonus
148) trinki — gerti
149) rice vi — gauti
150) libro — knyga
151) viziti — lankyti
152) ręsti — palikti
153) urbo — miestas
154) miliono — milijonas
155) Joghanto — gyventojas
156) redoni — grąžinti
157) prunti — skolinti
158) danki — dėkoti
159) metro — metras
160) shtofo — medžiaga
161) lido — litas
162) pagho — puslapis
163) kaprido — ožkiukas
164) lupo — vilkas
165) alta — aukštas
166) muro — mūras, siena
167) rigardi — žiūrėti
168) pasi — praeiti
169) inzulti — kolioti
170) moki — išjuokti
171) parolo — kalba
172) autoro — autorius
173) naskighi — gimti
174) decembro — gruodis
175) instruisto — mokytojas
176) juna — jaunas
177) jaro — metai
178) muite — daug
179) suferi — kentėti
180) paco — taika
181) diversa — įvairus
182) nacio — tauta, nacija
183) lito va — lietuviška
184) rusa — rusiška
185) pola — lenkiška
186) germaną — vokiška
187) hebrea — žydiška
188) observi — stebėti
189) kauzo — priežastis
190) kompreni — suprasti
191) estimi — gerbti
192) amo — meilė
193) ofte — dažnai
194) lingvo — kalba
195) decidi — nutarti
196) liberigi — išlaisvinti
197) mizero/— vargas
198) konstruigi — sustatyti
199) neutrala — neutrali, bend-

[ ra
200) mal — reiškia priešingumą

Mok. J. C i e š k a.

40

44



„Skautų Aidas“ ir pradžios mokykla.
„Skautų Aidas" — Lietuvos Skautų 

Sąjungos organas. Skautybė yra jaunimo 
auklėjimo ir auklėjimosi organizacija. 
Skautybės obalsis: Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. Tat „Skautų Aidas" tos idėjos 
skleidėjas, platintojas ir aiškintojas.

„Skautų Aidas“ plinta ir mūsų kraš
to pradžios mokyklose. Čia iškyla klau
simas: kokie saitai tą „Sk. Aidą“ ir pra
džios mokyklą riša? Ką bendro jiedu 
turi?

Tur būt, nesuklysimev jeigu saitų ir 
bendrumo paieškosime skautybės ir mū
sų krašto mokyklos tikslų; sutapime: ii 
skautybės ir mūsų pradžios mokyklos 
ugdymo pagrinduose mes matome aiš
kius religinio, tautinio (valstybinio, pi
lietinio) ir artimo meilės (socialinio, eti
nio) auklėjimo elementus. Šie elementai 
mūsų krašto pradžios mokyklą ir skau- 
tybę suartina, nes jie bendri.

Yra dar ir antras sutapimas — objek
to sutapimas: skautybė ir pradžios mo
kykla turi bendrų auklėtinių. Jau turi
me daug mokyklų, kuriose yra įsikūru
sios ir gražiai veikia jaunųjų skautų ir 
skaučių (vilkiukų ir paukštyčių) drau
govės.

Trečią sutapimą galima įžvelgti auklė
jimo metoduose ir priemonėse: taip skau
tybė taip mokykla savo jaunųjų auklėji- 
riiui dažnai naudojasi tos pačios rūšies 
didaktikos medžiaga ir priemonėmis.

Tačiau, skautybė ir mokykla čia pa
minėtais trim atžvilgiais visa pilnuma ne
sutampa, nes yra daug skirtumų. Bet tie 
nesutampą skirtumai vieni antriems ne
prieštarauja, tik vieni antrus papildo. 
Todėl skautybė ir eina į mokyklą jos 
auklėjimo darbą papildyti.

Nesiaiškindami skautybės ir pradžios 
mokyklos tikslų nesutampančiųjų dalių, 
pažiūrėsime tik, kuo nesutampa skauty
bė ir pradžios mokykla objekto ir meto
dų atžvilgiu.

Pradžios mokyklos darbo objektas 
7 — 14 m. amžiaus vaikai. Skautybės dar
bo objektas didesnis: jis apima 7 — 12, 
12 — 18 ir 18 — ir t. t. amžiaus asmenis. 
Į amžių atsižvelgiant, skautybės darbas 
skirstomas į šakas: jaunuosius skautus-es 
(vilkiukus ir paukštytes), skautus-es ir 
skautus vyčius — vyresniąsias skautes. 
Šiems amžiaus periodams pritaikytos 
skirtingos darbo programos, priemonės ir 
metodai. Tat, kaip matome, pradžios mo
kykla darbo objekto ir metodų atžvilgiu 
tesutampa tik su skautybės viena jau
niausiųjų šaka.

Bet gi mums rūpi „Sk. Aido“ ir pra
džios mokyklos santykiai. Tat peržvel
kime, kam tarnauja „Sk. Aidas“?

Jis yra užsimojęs būti visų Lietuvos 
skautų ir skaučių organizacijos šakų or
ganas. Tokiu būdu „Sk. Aido“ darbo lau
kas platesnis už pr. mokyklos darbo lau
ką. Laukas didesnis — dirva įvairesnė, 
įvairi dirva — įvairesnės sėklos reikia. 
Tat, „Sk. Aido“ sėjamoji sėkla įvairi, 
pradžios mokyklai tikte tinka tik jos da
lis. Vadinasi, pradžios mokyklos vaikams 

Lnka ta medžiaga, kuri yra pritaikyta 
7 — 14 metų amžiaus vaikams.

Visus skautus ir skautes, vistiek ku
rio amžiaus jie būtų ir kuriai skautybės 
šakai priklausytų, skiriame į dvi pagrin
dines kategorijas: eilinius skautus ir va
dus. Didžioji skautų vadų dalis yra to 
paties amžiaus ir beveik to paties išsi
lavinimo, kaip ir jų skautai. Dėl to tat 
,,Sk. Aide“ telpa dviejų rūšių medžiagos: 
viena medžiaga pasinaudoja betarpiai 
patys skautai, skaitydami „Sk. Aidą“, 
antrąja medžiaga pasinaudojama vadui 
vadovaujant. Tokiu būdu „Sk. Aide“ gaii 
tasti naudingos medžiagos ir pr. mokyk
los mokytojas; kaip, tartum, koks visos 
mokyklos vaikų vadas.

Šitaip vykdomi kartais skautų garbės 
teismo sprendimai...

Kad čia rašomos mintys turėtų aiškų 
pagrindą, nurodysiu konkrečiai kai ku
riuos 1931 m. ir 1932 m. „Skautų Aido' 
numeriuose tilpusius dalykėlius, galimus 
panaudoti pradžios mokykloje, einant nu
statytąją mokso dalykų programą. Ei
nant daiktų pažinimą, krašto mokslą 
(kraštotyrą), gamtos mokslą ir higieną, 
geografiją, mankštybą ir žaidimus, rankų 
darbus ir dainas arba darant ekskursi
jas, rengiant vakarėlius ar sukaktis, skai
tant pedagoginę beletristiką ir t. t.. , 
daug charakteringos ir įdomios medžia
gos galima rasti pavarčius „Sk. Aido 
puslapius.

1. Ekskursijos, iškylos, kelionės ir sto
vyklos, k. a., Išmokime iškylauti ir išky
laukime, Kaip keliauti upėmis, 33 metai 
Šiaurės leduose, Povandeniniu laivu į 
Šiaurės ašigalį, Kap. Lindbergh'o oro ke
lionė per Atlanto vandenyną, Vienui vie
nas per Atlanto vandenyną (valtimi), 
Lietuvos Sacharoje rudenį ir d. k.

2. Kituose kraštuose, k. a., Rančme- 
nai ir kovbojai, Tolimos šiaurės vaizdai, 
Beždžionių tėviškėje, Brilijantų ieškoto
jai,- Gyvatyne, Paslaptingas kampos ži
burėlis, Kaimanų karalystė, Tigrų me
džioklė Indijoje ir d. k.

3. Gamtos pažinimas ir gamtos meilė, 
k. a., Lesinkime žiemą paukštelius, Čyr. . 
čyrul... fiui... fiū! Padėkite mums!, Orni

tologas, Padėkime žiemą mūsų sparnuo
tiems draugams, Miškų daktaras, Apie 
skilčių vardus ir d. k.

4. Higiena, k. a., Sveiki dantys, Dan
tų priežiūra, Vasara — sveikatos drau
gas: kojų priežiūra, maudymasis, saulės 
vonios ir d. k.

5. Žaidimai, k. a., Pavojinga sniego bo
ba, Estafetė su rogutėmis, Numušti galvą, 
Mano pusbrolio vardas, Golas, Kas pa
darys daugiau ir greičiau, Aklas rate, Pa
šaukit uodegą, Tylus perėjimas, Mažas 
nelaimingas* katinėlis, Šimtakojų lenkty
nės, Telegrafas, Sviedinių lenktynės ra
te, Tautiški žaidimai ir d. k.

6. Kūno kultūra, k. a., Piramydė 9 
skautams, Jėgos ir grožio keliais, Kaip 
išmokti plaukti, Skęstančio gelbėjimas, 
Praktiškos pastabos žaidimų vadovams ;r 
d. k.

7. Praktiški darbeliai ir įdomūs dar
beliai, k. a., Mazgai, Kaip pasidirbti ait
varą?, Kaip pasidaryti stalo tenisą, Pa
tys darykit papuošalų Kalėdų eglaitei, 
Kaip pasidaryti skiboganą, šulinį toboga
ną arba dvilypį toboganą, Kaip pasida
ryti paveikslams rodyti aparatą, Lėktu
vėlis, Palapinės, Vasarinė maudykle, 
Kiekvienas gali turėti lėktuvą, Kaip pa
čiam pasidaryti skautiškas švilpukas, Se
sute, parodyk savo skonį, Mūsų rank
darbiai, Darželiai ir d. k.

8. Dainos ir muzika, k. a., Dainuoki
me lietuviškai, Vilkiukų-paukštyčių dai
nelės, Skudučiai, Trimitai ir k.

9. Eilėraščiai, k. a., Žiemos rytą, Snai
gėms krintant, Seklyčioj, Rudens vaka
ras, Vilnius mūsų, Knygos, Patarimai spor
tininkams, Kalėdos, Seneli Vilniau!, Trys 
uoseliai, Motinai, Laiškas iš pušynų ir 
d. k.

10. Pedagoginė beletristika, k. a., 
Kaktus-Ket, Brangi dovana, Karžygišku- 
mas, Voltemadas, Mokyklos draugas, Ty
liau, karalius miega!, Jo žygdarbis, Did
vyris, Taigi, ir mes, kaip skautai, Su 
meile išėjus, Tėviškėj, Miniatiūra, Ten 
gyvena karalaitė Valia, Arimo stiklams 
mirgant, Baltoji pelytė, Su krintančiais 
lapais, Simonetta, Ir nebeišskris tas gan
dras, Paskui Kristų, Algiuko eglutė, Žie
mos svečiai, Moritzo gatvės smuikinin
kas, Kūčios šilo iškarpoje, Nelaisvėje pas 
Kryžiuočius, Kopose žengia savieji, Nuo
tykis čiužinėjant, Murziukas, Tikras did
vyris, Vaikas ir šuo, Pūgoje skambėjo 
varpai, Katytė, Velykų angelas, Baltas 
kiaušinis, Bičiuliai, Skriauda atlyginta, 
Nelaimingųjų draugas, Žibutė, Smuikas ir 
daina, Varlės grietinėje, Paukščiai skren
da kabliais, Indėnai piliakalnyje, Pabė
gėlis, Nelemtas žygis, Upė dainuoja, Mon- 
dis, Su Tavim, Bičiulis, Mes keliaujam. 
Vaikas, kuris viską galėjo, Benamės sie
los, Kristaus medelis ir d. k.

11. Didieji žmonės, k. a., Edisono įpė
dinis, Dinamitas, turtas ir garbė (Alfre
das Nobelis), Samuelis Morzė, Mirė Edi
sonas, Amundsenas ir jo poliarinės ke
lionės, Abraomas Linkolnas, Pirmojo 
skauto gyvenimas (Baden-Powellis), Gug
lielmo Markoni, Garbės skautas dr. J. 
Basanavičius, Mūsų tautos Odisėjas (A 
Smetona), Dievo ir Tėvynės dainius (Prel. 
Maironis-Mačiulis), Kilnusis mūsų tautos 
riteris (D. L. K. Kęstutis) ir d. k.

12. Jubiliejai ir sukaktys, k. a., Vasa
rio 16 diena ir jaunimas, Pro tryliktus 
vartus, Mūsų Patrono šventė, Patrono 
Dieną, Mūsų mamyte brangi!, Iš mokinio 
dienoraščio (Spalių 9 dieną), Skautai, 
saugokime brangųjį turtą (Ugniagesių sa
vaitė), Kapas (Vėlinių dieną), Reikšmin
gos sukaktuvės (Klaipėdos atvadavimas!, 
Šv. Kazimiero kariuomenė, Motinai ir 
d. k.

41

45



13. Teatras ir šventės, k. a., Už Vil- 
nijos laisvę (scenos vaizdelis). Paskutinį 
kartą (sc. v.), Kalėdų eglutė (sc. v.), 
Skautiški vakarai ir šventės ir k.

14. Įvairenybės, k. a., Sniego laikraš
tis, Pašto karveliai, Morzės abėcėlė. 
Apie protingus gyvulius, Kaip reikia gy
venti, Kaip turi užlaikyti knygą, Kas da
ryti žiemą (pėdsakų sekimas), Gelmių už
kariavimas ir k.

15. Įvairūs, k. a., Kalbos kertelė, skau
tai ir tautotyra, Sodžiaus menas, Geri ji 
blogi įpročiai paveikslėliais (karikatūro
mis) ir eilėraščiais, lordo Baden-Powel- 
lio originalūs ideologijos ir gyvenimo 
straipsniai ir Mokytojų kampelis moky
tojams, vadovaujantiems pr. mokykloje 
vilkiukų-paukštyčių vienetus.

Išvardintieji „Skautų Aido“ skyriai ir 
paminėtoji tų_ skyrių medžiaga, ją paly
ginus su pradžios mokyklos mokymo pro
grama, pakankamai aiškiai, ir be didelių 
komentarų, pasisako, koks ryšys „Sk. 
Aido" turinį ir pradžios mokyklos dar
bą riša.

Iš ,,Sk. Aido" turinio matyti, ko jis 
nori ir ką duoda pradžios mokyklai. Eks
kursijos ir iškylos mokyklos gyvenime 
turi atlikti svarbų vaidmenį, ,,Sk. Aidas" 
tam reikalui medžiagos nešykštauja. Jis 
proteguoja iškylas į gamtą, nurodo, kaip 
joms pasirengti. Iškyloms turi rengtis ne 
vienas vadas, bet visi dalyviai. Nurodo
ma, kaip jie turi rengtis, ką numatyti. 
Čia ir glūdi iškylų ir ekskursijų auklėja
moji galia. Ji dar nelabai teišnaudo- 
jama.

Juo kultūringesni žmonės, tuo jie dau
giau keliauja, juo jie daugiau keliauja, 
tuo jie daugiau kultūrėja. Mūsų žmonės 
mažai keliauja, savo krašto nepažįsta. 
, Sk. Aidas" su nurodymais, kaip reikia 
keliauti, ir įdomių kelionių aprašymais 
ateina pr. mokyklos mokytojui į talką — 
pratinti savo vaikučius pakeliauti nors p_> 
savo apylinkę. Maži vaikai — mažos ke
lionės, užaugs dideli — didesnes kelio
nes atliks.

Mokydamiesi geografijos skundžiamės 
trūkstą tam reikalui mokslinės beletris
tikos. Ir čia „Sk. Aidas" tiekia „gardu
mynų", talpindamas straipsnius iš kitų 
kraštų gyvenimo.

Visi kiti skyriai, kaip gamtos paži
nimas ir gamtos meilė, higiena, žaidimai, 
kūno kultūra, praktiški darbeliai ir įdo
mūs darbeliai, dainos, muzika, pedago
ginės beletristikos straipsniai, didžiųjų 
žmonių gyvenimų aprašymai ir visi kiti 
ištisai arba dalinai pritaikomi pradžios 
mokyklos darbe. Be abejonės, čia daug 
kas ir paties mokytojo priklauso: jis tu
ri tą medžiagą parinkti ir savo vaiku
čiams patiekti. Jau pačioje pradžioje pa
sakėme, kad „Sk. Aide" yra ir tokios 
medžiagos, kurią gali pasinaudoti .visi tik 
vadui tarpininkaujant.

Tat, nors „Sk. Aidas" yra vienos or
ganizacijos organas, mūsų pradžios mo
kykloms jis yra labai artimas ir naudin
gas: jis artimas ne vien organizacijos na
riams mokiniams ir mokytojams, bet nau
dingas visiems — ir nenariams.

Dešimties metų sulaukęs ir porą metų 
bendravęs su pradžios mokyklos darbi
ninkais, „Skautų Aidas" ir ateity tikisi 
būti artimas jų bičiulis ir padėjėjas.

Aug. Ž.
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Įvairenybės.
Baden-Powellis ir šypsena.

Kai praeitą vasarą Baden-Powellis 
buvo atvažiavęs į tautinę šveicarų skautų 
stovyklą jam labai blogo įspūdžio pada
re, kad daugelis skautų buvo susirūpinu
sios išvaizdos ir nebuvo pakankamai 
linksmi. Jis net priėjęs prie vieno skilti- 
ninko paklausė: „kodėl tu nesišypsai?" 
Įsivaizduokit, kaip šis jaunas skiltininkas 
jautės ir pagalvokit ar neatsitiks pana
šiai su kuo nors iš jūsų, kada šią vasarą 
Baden-Powellis aplankys Lietuvą. Šyp
seną pasaulio skautų šefas vadina „svar
biausia skautiškos uniformos dalimi".

Palapinė ant cukrinės lazdos.
Tikras atsitikimas iš Tonkino skautų 

draugovės gyvenimo. Draugovė,, paėmusi 
palapinę, išėjo iškylon. Pasirodo, kad 
palapinės lazdos buvo pamirštos. Kaip gi 
pastatyti palapinę? Tonkino apylinkėse 
nėra tokių miškų kaip Lietuvoje. Drau
gininkas, neilgai galvodamas, krautuvė
lėje nupirko dvi cukrašvendrės lazdas. 
Palapinė buvo pastatyta. Bet naktį vienas 
skautukų gulėdamas panorėjo paragauji 
cukrinės lazdos; paragavo, patiko ir taip 
jis kelis kartus atkando. O apkandžiota 
lazda neišlaikė, nulūžo ir palapinė nu
kritusi pridengė visus miegančius skautus.

Skautiškos lazdos.
Paskutiniu laiku daugelyje mūsų drau

govių skautiškos lazdos visai išėjo iš 
mados. Gaila, jei Baden-Powellis žinotų, 
jam būtų nelabai malonu. Apie tokius 
skautus jis kadaise yra pasakęs: „Skau
tas be lazdos, tai tik pusiau uniformuotas 
skautas! Aš neinu lankyti tų draugovių, 
kuriose skautai neturi lazdų“. O mes gi 
norime, kad šią vasarą Baden-Powellis 
mus aplankytų?

Kaip skautai kartais susilaukia draugų.
Vieno ūkininko sodą nuolatos aplan

kydavo vagys, bet jų sugauti jam nieka
dos nepasisekė.

„Žinau aš kaltininkus“, sakydavo jis, 
, čia yra palaidūnų skautų darbas. Kad 
taip pasisektų juos pagauti, aš jiems pa
rodyčiau, kur pipirai auga!“

Negalėdamas vagių pagauti, jis ap- 
txėrė sodą tankia ir aštria tvora.

„Dabar skautystė neprasiverš pro ją“, 
nusidžiaugė ūkininkas.

Vieną šiltą vasaros vakarą išdžiūvusi 
sodo žolė užsidegė ir 'grąsė sugadinti 
daug vaismedžių.

Čia netrukus atsirado ir skautai. Sa
vo palapinių brezentais jie apkloję spyg
lių tvorą, mikliai peršoko ir tais pat bre
zentais ugnį uždengę ją užgesino.

Tiktai dabar suprato ūkininkas, kad 
jį ne skautai apvogdavo, nes jų nebūtų 
sulaikiusi nė ši tvora.

Netenka abejoti, kad šis ūkininkas 
dabar yra karštas skautų prietelius, nes 
jis supranta, kad skautystė stovi aukštai 
aukštai visų žemų dalykų.

Iš B.-P.
SKAUTAI PADEDA BEDARBIAMS.

Kaip skaitėt laikraščiuose, ekono
minė krizė didelius Europos pramonės 
kraštus palietė dar smarkiau negu mū
sų Lietuvą. Daugelyje Europos ir Ame
rikos kraštų paskutiniais laikais yra ne
paprastai didelis bedarbių skaičius. Įvai- 
nų kraštų visuomenė ir pati valdžia 
stengiasi padėti bedarbėms. Skautai, 
kurie laiko pareiga prisidėti prie kiek
vieno gero darbo, ir čia nėra apsileidę. 
Jie, pavyzdžiui, patarnauja ten, kur yra 
išduodami bedarbiams nemokami pietūs, 

dalyvauja rinkliavose jų naudai ir panas. 
Viena Anglijos skautų draugovė, kuri 
turi gerą ir didelį savo būklą, jį kasdien 
tam tikromis valandomis užleidžia be
darbiams, kad jie čia galėtų susirinkti 
paskaityti laikraščių, palošti šaškėmis bei 
xaip kitaip praleisti jaukioje aplinkoje 
dalį savo laisvo laiko, kurio neturi kur 
dėti.

X
KIEKVIENAS SUSIPRATĘS LIETUVOS 
PILIETIS NE TIK GALI, BET IR PRI

VALO BŪTI ŠAULIU!

Kad tapti geru šauliu reikia susipa
žinti su L. Š. S-gos ideologija ir jos 
tikslais. Geriausia pažinsi šaulių darbus 
ir siekimus, jei skaitysi vienintelį Lietu
vos Šaulių Sąjungos leidžiamą savaitinį 
iliustruotą laikraštį — žurnalą „Trimitą“,

„Trimitas“ eina nuo 1920 metų ir yra 
veidrodžiu viso Lietuvos kultūrinio ir 
politinio bei visuomeninio gyvenimo. 
„Tirmito" komplektai visose bibliotekose 
branginami ir uoliai skaitomi.

„Trimitas“ skiriamas visiems lietu
viams ir lietuviškai galvojantiems.

„Trimitas“ metiniams prenumerato
riams duoda nemokamą priedą „Vasario 
16-ji“ — knygą 150—200 puslapių, ilius
truotą, atskirai parduodamą po 2 lit.

„Trimitas“ kaštuoja 8 litus, užsieny 
15 litų metams su prisiuntimu.

I egz. siunčiamas susipažinti dovanai.
Adresas: „Trimitas“, Kaunas, Lais

vės alėja 20. Tel, 26-63.

YDŲ DEGINIMAS.

Labai įdomus ir geras stovyklos pa
protys kilo pas lenkų skautes Volonijoje, 
iš kur vėliau perėjo į Vilnių. Vilniaus gi 
lenkų skautės paprotį paskelbė plates- 
niajai skautiškai publikai. Šis paprotys 
— ydų deginimas.

Per savo vieneto ar būrelio stovyklą 
skautės seka pačios save ir stebi savo 
ydas, klaidas bei silpnybes ir stengiasi 
savo ydų nusikratyti. Kaip šio darbo iš
orinis ženklas, yra daromas specialus 
stovyklos laužas, prie kurio kiekviena 
skautė atneša tiek žabų ryšuliukų, kiek 
yra pastebėjusi savo ydų. Po atitinkamo 
vadovės pašnekesio, skautės su daino
mis prieina prie laužo, iš eilės balsiai 
sumini savo ydas ir meta į ugnį savo 
žabus. Iki laužo paskutinės liepsnos už- 
gęsimo visos sėdi nekalbėdamos ir susi
kaupusios.

————g—

SVEIKA BERNARDO SHAW 
NUOMONĖ,

Praeitą vasarą įžymus anglų ra
šytojas kartą buvo atsidūręs skau
tų tarpe Hestfordshire. Aišku, jis 
buvo paprašytas pasakyti kalbą.

„Venkit prakalbų, — sutrumpin
tai pasakė jis, — jei viskas Euro
poje nesiseka, tai yra kaltė tų žmo
nių, kurie sako prakalbas. Aš no
rėčiau susilaukti tos dienos, kada 
žmonės už prakalbas bus sodinami 
į kalėjimus!“
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SUK

Skyrių veda vyr. skilt. H. Rudzinskas.
KONKURSO UŽDAVINIAI. 

Užd. nr. 19.
Hero iš L-mio.

Rebusas.

Užd. vert. 4 tašk.
MAŽAS REBUSO PAAIŠKINIMAS.
Spręsdami rebusus turite žinoti visas 

gaidas, kaip: do, re, mi ir t. t., c, d, e, f 
ir t. t., eis, dis, his ir t. t., ges, as, b ir t. t. 
Jei bus koks veiksmažodis, pav.: arė, bė
ga, neša ir kit., šiuos veiksm. galima nu

piešti, pav.: mums reikia gauti žodį „ar
ti”, tai darome piešinį „žmogus su ark
liais aria“ ir apačioje parašom „bendra
tis". Jei bus piešinys „kepurė" ir po jo 
viršuj bus kablelis, tai reiškia, kad rei
kia skaityti be vienos raidės „kepur“. 
Jei prieš piešinį ar gaidą bus kablelis, 
reiškia reikia skaityti „epurė" ar gai
doje mi, la, tik „i" ar „a". Jei bus re
buse nupieštos dvi raidės „AB", galima 
galvoti, kad jos reiškia tik „ab“ arba „a 
ir b“, jei bus ,, , " galima galvoti: „a
po b“, „b po a". Rebusus sprendžiant ne
reikia pamiršti žodžius, kaip iš, po, ant, 
vidury, ir kit.

Užd. nr. 20,
V, Slavinsko iš Kauno.

Į dešinę pusę, praleisdami vienodą 
raidžių skaičių, perskaitykit žinomo

SKAUTŲ DRAUGOVĖMS.
Draugoves, ar šiaip vienetus, kurie 

vaidina mano veikalą „Būties S o n a 
t a“, prašau atsiųsti man žinių apie vai
dinimo pasisekimą, jei galima, prašau pri
siųsti programą ir nuotraukų.

Jei vaidinsite — prašau taip pat pra
nešti, kada žadama vaidinti.

Juras A. Šaltenis, 
Šiauliai, „B, S.“ autorius.

Višinskio g. 7.

NORIU SUSIRAŠINĖTI su visų vietų 
skautais įvairiomis temomis. Turiu 14 
metų, esu IV kl. mokinys. Esu visad links
mas, skautiškas, nenusimenąs.

Adresas: Sk. Juozas Lebionka, Gied
raičiai.

Vyr. skilt. H. Rudzinskas 
„Suk galvą" skyriaus redak

torius.

mokslininko posakį. Paskaitykit į vidų: 
1) giminė, 2) kitas, 3) kūno dalis, 4) me
dis, 5) vyr. vardas, 6) apavas, 7) jūros 
vanduo.

Iš pirmų raidžių išeina „Žvalgas".
Užd. vert. 3 tašk.

Užd. nr. 21.
St. Maskaliūno iš Šančių.

Paskaitykit stačiai: 1) apskritimas, 2) 
valstybė, 3) didesnis už arklį, 4) vardas, 
5) siluetas, 6) poilsio vieta, 7) žuvys, 8) 
parazitas.

Skautiškų reikmenių tiekimo skyrius
Kaunas, Nepriklausomybės a. 4, telef. 40-71.

I. LITERATŪRA. 3, Rūtelė balta (skautėm) — — — — — — 75 et
1. P. Jurgelevičius — Skautystė. 278 p. — 7,— lit
2. L. S. B. Statutas, 1930 m. — — — — — — 1,— lit.
3. P. Jurgelevičius — Skautų Vadovas, prak

tiškas vadovėlis vadams, 120 p. — — — — 2,— Iii.
4. Skautų Žaidimai, 32 pusi. — — —• — — — 50 et.
5. Kelias į Laimę, gausiai iliustruotas įvairių autorių

skautiškų svarbesnių straipsnių rink., 140 p. — 2,50 lit.
6. Prof. St. Šalkauskis. Skautai ir Pasaulė

žiūra, 24 pusi. — — — — — — — — 75 et.
7. P. Jurgelevičius. Lietuvos Ateitis, 32 pusi. 50 et.
8. Skautų Skiltis. (Skilčių sistema ir Kaip vesti skil

tį?) — — — ii5o lit.
9. D r. s k t n. K. A v i ž o n i s. Pašliūžos (Kaip iš

mokti pašliūžomis šliužinėti?). — — — — 2,50 lit.
10. „Budėk" (kalendorius), 1932 m. — — — — — 1 lit.
11. „Skautų Aidas", nuo 1926 m. iki 1932 imtinai,

paskiri numeriai po — — — — — — — 30 et.
12. „Vyturyą“, vaikų iliustr. laikr., 1931 m. paskiri

numeriai po 50 cnt. — — — — — — — 50 et.
13. Le Livre des Brevets (Carnet de Badges). Scouts

d’Routiers — — — — — — — — — 3,— lit,
IL ŽENKLAI.*)

1. Lelijėlė balta (skautui) — — — — — — 1,— lit.
2. Lelijėlė auksinė (vyr. sk. št, nariui ar tuntin.) — 5,— lit.

4. Rūtelė žalia, emaliuota (skautėm) — — — — 2,— lit,
5. Skauto vyčio ženklelis — — — — — — 3,— lit.
6. Jūrų skauto ženk. — — — — — — — 1,— lit.
7. Vilkiuko ženki, baltas — — — — — — 50 ei.
8. Seno vilko ženki, gelt. — — — — — — 75 et.
9. Žvaigždutė (vienmetinė) — — — — — — 15 et.

10. Žvaigždutė su ratuku (penkmetinė) — — — 50 et.
11. Ženklas vėliavai (antkotis) — — — — — 35,— lit.

III. ĮVAIRŪS DALYKAI.
1. Medžiagos uniformoms: (skautų, skaučių ir vil

kiukų bei paukštyčių). — — — — — —
2. Antspaudos ir štampai — — — — — — a 4,50 lit.
3. Įvairios virvutės — — — — — — — — 90 et.
4. Švilpukai nuo U lit. iki 2 lit.
5. Suomių peiliai ir lenktiniai peiliukai nuo 4 lit. — 15 lit.
6. Skautų kojinės — — — — — — — — 3,50 lit

Prekės siunčiamos tik pinigus gavus arba išperkamuoju 
mokesčiu. Kreditan — tik su tuntininko garantija. Į užsa
kymus be pinigų — neatsakoma.

Ant kiekvieno užsakymo, perlaidos atkarpos ar laiško 
žymėkit savo adresą.

*) Pastaba. Kiekvieno ženklo persiuntimui 5 et., o antko- 
čiui 1 lt.

Leidžia Liefovots Skautui Safair^a. Redaktores nt. Snar k'.'šitšs,

47



Gulsčiai: 2) žmogus neturintis namų, 
8) įrankis, 9) žymus diplomatas, 10) kūno 
dalis (kilm.), 11) aukštas žemės plotas. 
12) metalas, 13) šeimininkei reikalingas, 
14) skaičius. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 22.
J. Pupkevičiaus iš Kauno.
Sena, jus, anas, oda, ant, kas, bari, 

oras, tonas, mi, lauk, ta, la, ei, te, siras.
Iš šių žodžių sudarykit naujus, kurie 

reikštų: 1) spalva, 2) vyr. vardas, 3) vyr. 
vardas, 4) baisas, 5) senovės šventovė 
kur ateitį pranašavo, 6) bala, 7) žinias 
teikia, 8) vaikščiojimas.

Iš pirmų raidžių išeina skauto va
saros svajonė. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 23.
Vyt. Norkaus iš Kauno.

A A A R I

S I V S R

1 T T L A 1 K S

S L R I O

U S i E Ė

Šachmatų žirgo ėjimu paskaitykit pa
tarlę, liečiančią ir galvosūkių sprendėjus. 

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 24.

V. Paliušio iš Kauno.

R

Šiuos taškus apveskit aplink kiekvie
ną atskirai neatitraukdami rankos nuo 
popieriaus. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 25.
J. Lebionkos iš Giedraičių ir J. Bū

gos iš Kauno.
Šarada.

Paimkit upę Lietuvos, 
Nubraukit raidę prie pradžios. 
Iš kito galo skaitykit — 
Gražų medį matykit.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 26.

V. Paliušio iš Kauno.
Šarada.

Pirmasis, antrasis — 
Svorio matams skirtas. 
Ilgio matuos lengvai rasi — 
Trečia ir ketvirtą.
Kas kelionę pėsčias darė, 
Tas jau žino visą.

Užd. vert. 1 tašk.
Pastaba prie šarados: pirmasis, antra

sis ir t. t. yra skiemenys.
Užd. nr. 27.

Winnetouo iš Kauno.
Šarada.

Pakinkiui raidę jei mainysi, 
Miško augalus matysi.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 28.

V. Rūstučio iš Kauno.

Šarada.
Gamtos reiškiniui dvi raides įrašysi.
Europos gyventoją matysi.

Užd. vert. 1 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI. 
Užd. nr. 11.

Atkarpos atspausdintos šiomis kalbo
mis: 1) čekoslovakų, 2) latvių, 3) anglų, 
4) lietuvių, 5) prancūzų, 6) siamo, 7) ru
sų, 8) italų, 9) lenkų.

Užd. nr. 12.

Užd. nr. 13.
Stačiai: 1) karosas, 2) Kastulė, 3) ato

las, 4) kas, 5) ura!, 6) takas, 7) skara, 
8) oras, 9) tara, 10) musė, 11) aras.

Gulsčiai: 12) ratas, 13) litas, 14) ursus, 
15) kasa, 16) laka, 17) soste, 18) suma, 
19) rasa.

Užd. nr. 14.
Voras, ežys, rasa, kūmas, iš, Ada, 

dama, ui, ola, naras, Aa, taktas, irti, na
mas,' garas, irklas, noras, iena, oras, var
das, audra, lava, gama, Ona, mina, arklas.

Iš pirmų raidžių išeina patarlė: 
„Verkia duona tinginio valgoma".

Užd. nr. 15,
Pašaras, Paša, rasa, kasa.

Užd. nr. 16,
A+Neris, sirena.

Užd, nr. 17.
Pienas, iena.

Užd. nr. 18.
Snapas, sapnas.

UŽ KONKURSO SPRENDIMUS GAVO:
14 taškų: Z. Legeckis, J. Pupkevičius, 

E. Čižinauskas, M. Pupkevičius, Any-Vas, 
V. Šatinskas, L. Motusevičius, Giedantis 
gaidys, Vilko galva, Šachmatas, K. Da
mijonaitis, V. Šakalys, St. Maskaliūnas, 
Z. Tiškus, Vilijos Žiogas, Gella-Bela, Vil
niaus gėlė, Vings, K. Rudaitis, J. Būga, 
T. Aleškavičius, Aš, Winnetou, St. Ja- 
meikis, Alg. Gustaitis, J. Noreika, R. 
Rutkauskas, Ge-Vytis, V- Paliušis, Die- 
vainis, Margasis paukštis, S. Petrauskas, 
šypsnys. Ąžuolas, Petras iš Kauno, Mar- 
ga-Šonka, Miki-Maus, K. Slavinskas, 
Ramutis, Šach-mat iš T., A-Ras, J. An
tanas, Vyt. Aldonis, A. Liutavaris, H. 
Merūnas.

12 taškų: Akmenės sūnus, Gyvasis si
dabras, Vyr. pusk. M. Antaniškis, J. Vait
kevičius, Našlužėlis, P. Sakalauskas, Ka
tinas, Žąsinas, Pipiras, K. Jurgelaitis, 
Jurginis, Tado klumpė, J. Sakalėlis, 
Raudonasis Ratas,

10 taškų: Riki-Miki, Karo žvalgas, J. 
Petkus, Brigita H., Pinokio brolis.

8 tašk.: G. Puodžiukaitis.
5 tašk.: A. Šauklys, A. Hofmanas, E. 

Gerhardas, A. Vestenbergeris, R. Pogirs- 
kis, J. Petkevičius.

4 tašk.: J. Vaitkevičius, E. Turnevi- 
čiūtė.

3 tašk.: M. Puodžiūnas, E. Uogintaitė.

UŽ PRAĖJUSĮ UŽDAVINIŲ SPRENDI- ' 
MŲ KONKURSĄ SKIRTAS DOVANAS 

LAIMĖJO:
J. Antanas ir J. Būga — kiekvienas 

po kuprinę; St. Maskaliūnas ir J. Pupke
vičius — po diržą; G. Orentas ir J. Pet
raškevičius — po „finką“; V. Tamulevi- s 
čius, J. Vaitkevičius ir K. Buišas — po 
,.Sk. A." prenumeratą 1933 met.; S. Bar- 
tenšteinas ir V. Dargis — po boveln. ko
jines; P. Gervė — knygą „Vilniaus pa
davimai“; A. Gustaitis — knygą „Mylin
čios moterys“; J. Klimavičius — knygą 
„Širdys ir gėlės"; V. Kružikauskas ir Ma
čiulis — po skaut. kaklaraištį; K. Sla
vinskas — švilpuką; Šokinėjanti Stirna, 
Jūros vilkas ir Tyroji širdis — po ,,Sk. 
A.“ 1932 met. komplektą; vyr, pusk. M. 
Antaniškis — knygą „Medžiaga Vilniaus 
ginčo diplomatinei istorijai“.

Laimėtojai, kurie gyvena Kaune, už
eikit į „Sk. Aido“ redakciją dovanas at
siimti.

PRANEŠIMAI.
1932 met. daugiausiai uždavinių buvo 

atspausdinta „Suk galvą“ skyriuje J. An
tano iš Mažeikių, jam už juos skiriama 
knyga „V. Krėvės Raštai VIII tomas" su 
V. Bičiūno piedu „Vinco Krėvės Likimo 
keliais pastabos ir komentarai". Ste-Pi- 
liui už uždavinius skiriama knyga „Vil
niaus padavimai", J. Vilčinskui — „Šir
dys ir gėlės", A. Leipui — „Peteris Nor- 
cas" ir „Gundymai".

Uždavinių autoriams už įdėtus užda
vinius į „S. G." skyrių nuo šio užd. 
sprend. konkurso užskaitomi taškai tik 
pagal jų įvertinimą.

Už įdėtus uždavinius jų autoriai pa
gal taškus metų gale gaus šias knygas: 
Kari May’o „Per dykumą" I, II ir III to
mas kartu, „V. Krėvės Raštai VIII to
mas“ su V. Bičiūno priedu, J. Žulavškio 
„Ijolė", K. Inčiūros „Mylinčios moterys“, 
P. Vingio „Vilniaus padavimai", B. 
Shaw’o „Amerikos Karalius“, J. Urbšo 
„Medžiaga Vilniaus ginčo diplomatinei 
istorijai", O. V. Milosz-Milašiaus „Poe
mos", S. Būdavo „Širdys ir gėlės", K. 
Žirgulio „Jaunatvės varpai“, S. Anglickio 
„Žingsniai prie sfinkso", S. Lagerlbf'o 
„Peteris Nordas", S. J. Urbano „Gyve
nimo eilėraštis“ ir V. Pietario „Lapės gy
venimas ir mirtis“.

Erelio galvai: užd. nr. 12 neužskaitau 
kaipo „autoriui“, nes jis yra išrašytas iš 
„Kario“ 1930 met. 6 nr. Uždavinius rei
kia pačiam galvoti, ar bent į panašų ge
rokai perdirbti.

J. Valakui: patikrinki, negerai su
skaitei.

A. Valiukui: viso 81,5 tašk.
Uždavinių sprendimus siųsti iki š. m. 

kovo mėn. 29 d.

*
Skautiškų reikmenų tiekimo skyrius praneša, kad šiomis 

dienomis gauta didelis transportas valtukių.
Šio transporto valtukės dar parduodamos po 2 lit.
Skubėkite įsigyti!

žsnktif rinkėjams
Lietuvis amerikietis nori keistis pašto 

ženklais:
MR. ANTHONY KRIZAN, 

436 CASE AVE, 
BABERTON OHIO

U. S. A.
Galit jam siųsti lietuviškų pašto ženk

liukų, jis jums atsiųs Amerikos, ar tokių, 
kokių paprašysite. Rašydami pažymėkit, 
kad adresą gavote iš „Skautų Aido“.

„VILNIAUS" sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Telef. 776. Karo cenzūros leista.
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