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&&&& Iliustruotas Lietuvos skautų ir skaučių laikraštis «€«€

Skautų Aido 11 nr. (kuris išeis apie 
lapkričio m. 15 d.), minės. Lietuvos Skau
tuos <15 metų sukaktis. .Labai būt įdomu 
jame matyti rašinių ir paveikslų iš mūsų 
skautijos gyvenimo per tą penkioliką me
tų. Dėl vietos stokos, reikia pageidauti 
(kaip paprastai), kad rašiniai būtų gali
mai trumpi.

Mūsų korespondentai labai skubiai tu
rėtų pranešti, kaip vietose minėta tos 
mūsų sukaktys.

Apie mus rašo.
ANGLĖS APIE SĄSKRYDĮ.

The Guider (Anglijos skaučių vadovių 
mėnesinis laikraštis) 1933 m. spalių m. 
num. rašo:

. ... Kitą dieną aplankėme Lietuvą. Čia 
visa ekskursija buvo nuvežta daugiau 
kaip dešimt mylių į sausumos gilumą, į 
tautinę skaučių stovyklą arti Palangos. 
Britams važiuojant autobusais į sausumos 
gilumą, šefai buvo nuvežti greitais auto-

■ mobiliais į pačią Palangą, kur juos suti- 
į^dj^niesto burmistras, ir lordas Baden- 
"ĮRoivellis atidarė naują gatvę, kuri bus 
'/prąvhdinta jo vardu. Paskui Šefus priėmė

■ J.SE. Lietuvos Prezidentas, kuris nuva
žiavo su jais vaizdinga, atidengta karieta 
į sąskrydį pajūryje. Pajūryje stovėjo išsi
rikiavę du tūkstančiai lietuviškų skautų 
ir skaučių savo khaki uniformomis su 
įvairiaspalviais kaklaraiščiais, skrybėlių 
juostomis ir vėliavomis. Geltonas smėlis 
ir mėlyna jūra sąskrydžiui sudarė gra
žiausią dugną, kokį tik galima įsivaizduo
ti Lietuvos Prezidentas, vaizdinga savo 
šalies kalba, iškėlė Didžiosios Britan jos 
paramą ir draugingumą ir karštais žodžiais 
pasveikino britus. Šefams buvo įteikti 
skautiški garbės ženklai, minioms keliant 
ovacijas, ir iškilmes baigė defiliada, prie 
kurios prisidėjo ir britai. Britams pražy
giuojant, buvo sukeltos didelės ovacijos. 
Publika, kurios buvo susirinkę keli tūks
tančiai, už Prezidento, savo entuziazmu 
lenktyniavo su skautais ir skautėmis.

Lietuvių stovykla buvo dar vienas 
stebuklas britų akims; čia 650 skaut’nin- 
kų ir skautininkių pavaišino priešpiečiais 
už kastinių stovyklinių stalų, kurie buvo 
parengti viduryje stovyklos. „Staltiesė", 
patiesta, tarp pušų, buvo papuošta raš
tais, sudarytais iš -sąmanų, -kankorėžių ir 
akmenukų, — jai pagaminti reikėjo valan
dų darbo. Šefai ir britai kuo smulkiau- 

' šiai apžiūrėjo visą stovyklą, bet vėl ne
užteko laiko kaip reikiant pamatyti vis
kam, kas buvo parengta parodyti... .

IRGI RAŠO APIE MUS.
Tarptautinis skaučių laikraštis The 

Couneil Fire paskutiniame (spalių m.) nu
meryje įdėjo 2 klišes iš Palangos sąskry
džio: kalbančio mūsų, šefo Respublikos 
Prezidento atvaizdą ir vieną stalo nuo
trauką. Bendrame kelionės į Pabaltą ap-

a
Pusi.
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rašyme apie sustojimą. Lietuvoje parašy
ta daugiau, kaip apie sustojimus kituose 
Pabaltės kraštuose, nors pas mus jie vie
šėjo, rodos, trumpiausiai. Ypatingai di
delio įspūdžio anglams padaręs paradas 
pajūryje. ,

IR BELGAI DEDA ILIUSTRACIJĄ SU 
LIETUVIAIS.

Fotografija, vaizduojanti du mūsų 
skautu, pučiančiu ragus ant tam tyčia pa
daryto bokšto lietuvių stovykloje Go- 
dolld Jamboree, turi visur labai didelio 
pasisekimo ir yra dedama į daugelį už
sienių skautų laikraščių. Ją taip pat įdėjo 
ii belgai savo laikraščio The Scout spe
cialiame (Jamborees) numeryje (spa’ių 
mėn.).
SUKAKTIS MINĖKIME IR SPAUDOJE.

Lapkr. m. minimos Lietuvos skautijos 
sukaktys yra patogi proga ir per spaudą 
plačiau mūsų visuomenę supažindinti su*' 
skautybės ideologija ir mūsų skautų vei
kimu. Skautų vadai, bičiuliai ir tie skau- 
tai-ės, kurie gali geriau plunksną valdy
ti, turėtų tuo supažindinimu aktingiąu pa
sirūpinti.

Kas rašyti?
Svarbus klausimas.

N
Pusi.
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Pageidaujama, kad šia proga ‘ apie 
skautybę būtų straipsnių kuo didžiausia
me mūsų laikraščių skaičiuje. Taigi, ra
šinio turinys, ir. forma, ankstai susyja su 
laikraščio skaitytojais. Juk vienas daly
kas bus labiau įdomus mokytojams, kitas 
■— ūkininkams; trečias — jaunimui ir t. t

Žinoma, viešuose reikėtų pabrėžti 
skautybės ideologija, tikslai, ipetodai, 
svarbumas ir p. Taip pat turėtų pasirū
pinti duoti žinučių iš mūsų skautų-čių 
veikimo, darbo, viso veikimo apžvalgos, 
vietos skautų darbų per visą jų gyvavi
mą aprašymų ir kt.

Mūsų skautukai patyę nelabai mėgsta 
redakcijas užversti rašinėliais apie savo 
darbus, nors, iš tų darbtį sprendžiant, ne
galėtum pasakyti, kad jie neturėtų tei
sės tai daryti. Bet „kuklumas yra skau-- 
tiška dorybė“. .

Tokių retų sukakčių proga būtų gali- * 
ma šiek tiek kuklumo dorybę.Sumažinti.

Kad rašančiųjų mintys /; nenukryptų 
nuo skautybės ideologijos kelio, patartu-

* mėm rašiniams medžiagas naudotis, iš S k. 
Aido, S k. Vado, Vadovės ir skautiš
kų knygų, kurių sąrašą {dedam šio nr.
28 puslapyje/; - ’ Z

Ta proga—rfep'annrškite ir S k. A i d o 
redakcijos. f'/..

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjunga. Redaktorius Ant. Saulaitis.
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1O 015) nr. Kaunas, 1933 m. spalių mėn. XI metai

1920. X. 9. — 1933. X. 9
Spalių mėnuo Lietuvai liūdnas...
Vos pradėjusi stotis ant savo laisvų 

kojų, vos trečius metus bestatydama savo 
Nepriklausomybės gyvenimą, ūmai Lietuva 
netenka sostinės, kuri bent 600 metų bu
vo jos veiklos, kultūrinio gyvenimo ir tau
tinės garbės centras.

Urnai Vilnius, tas senas Lietuvos mies
tas, taip gyvai susijęs su lietuvių tauta, 
tampa atskirtas nuo Lietuvos kūno, pa
vergiamas nelaisvės jungą vilkti.

Ir jau trylika rudeniu, o Lietuva neat
gauna sostinės, todėl mes spalių mėn. visi 
čia ypatingai susimąstome, vėl ryžta
mės su viltimi jau nebeturėti kitąmet to
kių liūdnų sukakčių.

Nedaugelis mūsų skautų-čių yra buvę 
laisvam Vilniuje, Lietuvos sostinėje. Ne
daugelis buvo ir jau pavergtoje Lietuvos 

šventovėje. Bet visi vieningai jaučiame 
skaudųjį sopulį, sopulį, kurį sukelia ta di
džioji neteisybė, Atėmusi mūsų kraštui se
nąjį Vilnių.

Klasta, apgaule, negražiu smurtu mums 
atėmė Vilnių.

Jaunam skautui — koks gražus entu
ziazmas, kokia kilni Tėvynės meilė, noras 
padėt artimui, būt teisybės riteriu ir nai
kinti pikta pasaulyje.

Bet štai, to gražiųjų idealų kelio pra
džioje sutinkame pirmąjį kliuvinį, pamato
me didelį, didelį neteisybės paminklą, kurs 
jau trylika metų, biaurioms piktžolėmis 
apžėlęs, temdo šviesių vilčių žiburį. Kokio 
nusivylimo jaunam idealistui—skautui su
kelia tokie žemi darbai, tokie neriteriški 
pasielgimai.

Tokios liūdnos dūmos spalių mėn. sle

gia dar jaunučio Lietuvos sūnaus—skauto 
sielą!

Bet Lietuvos skautas-!ė, kentėdamas 
tą savo tautai rytų kaimyno padarytą 
skriaudą, nenusimena. Nenustoja vilties, 
kad vieną kartą išauš Nauja Gadynė, kad 
bus nutrintas neteisingumo darbas, pa
smerktas, ir vėl suspindės Vilnius, kaip 
Lietuvos sostinė!

Vis vien, kokio sunkumo darbu reikės 
siekti Tėvynei laisvės ir garbės—Lietuvos 
skautas aukos visas savo jėgas jai: jis 
težino vieną— mylėti.

O meilė savo Tėvynei yra didžiausioji 
dorybė.

Tik kilnieji teturi meilės. Skautas su 
visu gražiuoju Lietuvos jaunimu, siekia ko- 
didžiausio kilnumo ir jį pasirįžta paaukoti 
Lietuvai.

Didingi Vilniaus miesto bažnyčių bokštai, laukia savų šeimininkų.
„Mūsų Vilniaus" kl.

vslst 
respublikinė 

bibiieteka
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Vilniui Vaduoti Sąjungą (VVS) 
pagimdė tam tikras gyvas tautos 
reikalas. Tą mūsų tautos skaudų 
ir gyvą reikalą visi gerai žinome, 
Mūsų ilgų amžių priešas, amžiais 
kėsinęsis prieš Lietuvos gyvybę, 
prieš jos nepriklausomybę, amžiais 
griovęs mūsų tautinę kultūrą, plė
šęs iš mūsų visa tai, kas yra mums 
brangiausia —ir šiais laikais jis pa 
liko priešu, ne draugu.

Mūsų valstybės kūno dalis at
plėšta. Mūsų tautos kūnas sužeis
tas ir reikalinga jis gydyti. Mūsų 
tauta be Vilniaus— ligonis.

Visi, kas nori Lietuvai gera. Vi 
si, kas linki jai sveikatos — pade
da jai gydytis, gina Lietuvos tei
ses į jos sostinę Vilinų ir smerkia 
tuos, kurie atplėšė Vilniaus ir Sei
nų kraštą, smerkia tuos, kurie pa
laiko neteisybę.

WS priklauso tai grupei, kuri 
nenori Lietuvos mirties, bet trokš
te trokšta šviesesnės ateities Lie 
tuvai, trokšta jai gyvybės, dirba 
jos šviesesnio rytojaus naudai. Tas 
troškimas padaryti Lietuvą svei 
ką, išgydyti ją iš nelemtos Vilniaus 
netekimo ligos — pagimdė pačią 
Vilniui Vaduoti Sąjungą.

WS yra nepartinė organizaci 
ja, nepriklausanti nei vienai poli
tinei grupei, bet yra grynai vi
suomenės organizacija, kuri su
pranta Vilniaus vadavimo svarbą, 
Vilniaus vadavimo reikalus. VVS 
yra Vilniaus vadavimo talka, ku
rion susirinko tik Vilniaus vadavi
mo darbą dirbti įvairių pažiūrų 
žmonės gyvenantieji toje pačioje 
Lietuvos žemėj®, nors ir ne visi 
vienodai mano, nors ir ne visi vie
nodai lietuviškai kalba. Bendras 
pavojus, bendras reikalas visus 
buria, visus jungia ir veda prie lai
mėjimo. Dabar kovojame dėl lai
mėjimo.

Apie VVS reikalingumą neten
ka kalbėti. Jei yra Vilniaus klau
simas, jei Lietuva neišsižada savo 
sostinės, nepateisina lenkų žygio, 
kuriuo Vilnius pagrobtas, tai ji tu
ri rūpintis, kad ir nebūtų to ne
lemtojo Vilniaus klausimo, kad ir 
nebūtų Vilnius pagrobtas.

VVS įsisteigė 1925 metais. Jos 
pradžia, kaip ir kiekviena pradžia, 
buvo sunki. Ją mažai kas tada 
suprato, mažai kas ir rimtai skai
tytis su ja norėjo. Teko VVS dar
bas mažinti ligi minimumo, steng
tasi tik gyvybę palaikyti ieškant 
gerų prietelių, „ gerų kovotojų, 

kuriems rūpėtų tik grynai tautinis 
darbas Vilniaus siekiant. Nesi 
ieklamuojant ir burta vienas už 
kito būreliai lietuvių. Pasirodė, 
kad pritariančių WS darbui ir 
idėjoms nemažai atsirado ir VVS 
eilės metai iš metų didėjo. WS 
veikimas be pinigų neįmanomas, 
neįmanomas ir jos plėtimas. Pini
gus iš visuomenės rinkti VVS dar
bams plėsti tiesiog buvo negalima. 
Kiekvienas žmogus yra žmogus, 
kiekvienas turi skaitytis su gyve
nimu, su litu ir dažnai net centu. 
Tačiau nemažai atsirado tokių 
kaip jau minėta, kurie nepaisyda
mi visų sunkumų rėmė WS dapbą.

Pirmieji dveji veikimo metai da • 
vė tik 1000 narių. 1927 metais 
VVS auga kiek sparčiau, narni 
skaitoma apie 3000. Toliau VVS 
narių augimo tempas sparčiau ei
na. 1928 skaitoma apie 6000 narių, 
1929 m. jau 10.000 narių, 1930 m.
— 12.000, 1931 m. — 15.000, 1932 
m. — 17.000 ir 1933 m. — 19.000 
narių.

VVS skyrių skaičius taip pat 
pirmaisiais dvejais metais nepasi
žymėjo dideliu gausumu. 1925 m.
— 14 skyrių, 1926 m. — tik 29 
sk., 1927 m. jau 77 sk,, 1928 m. net 
160 sk., 1929 m. — 204 sk., 1930 
m. — 236 sk., 1931 m. — 247 sk., 
1932 m. — 348 sk.

Augant VVS narių ir skyrių skai
čiui, augo jos ir pajamų šaltiniai, 
plėsta labiau veikimas, daryta di

Žmoniškumo mokykla.
Didelis pasaulis, kuriame gyvena žmo

nės, serga. Jai yra, pasaulis, kaipo toks, 
negali sirgti, o tik žmones, jame gyve
nančius, apniko ligos. Žmonės ėmė įta
rinėti vienas antrą, niekas nebepasitiki 
savo kaimynu, kiekvienas aklai dirba tik 
pačiam sau, niekas nenori savo artimo 
suprasti. Blogiausias žmogaus priešas 
yra žmogus.

Šių dienų žmonėms stinga v i s uo- 
m eniškumo, solidarumo dvasios. 
Trūksta pajautimo to ryšio su visuma, 
su visa tauta, o per ją — su pasauliu.

Šiais egoizmo klestėjimo laikais, kai 
draugiškumas atrodo dingęs, kaip tik 
jaunimui reikalinga įdiegti to visuome
niškumo pajautimo. Siam reikalui skau
tystė itin tinka, nes skautystė yra įdo
miausias, aktyviškas ir vaisingas jauni
mo sąjūdis.

Nuo mažų dienų skautas susiduria 
su visais tais elementais, kurie sudaro 
mūsų pasaulio vaizdą. Anksčiau ir giliau 
už kitus skautas gauna progos pažinti 
ir pamilti gamtą, pajusti pasaulio harmo
nijoje neregimą Dievo ranką, kuri viską 
tikslingai rėdo ir veda. Skautas gamto
je pasijunta esąs pats viena gamtos da
lelė- Skautas visada yra draugų būryje, 
su draugais dalijasi rūpesčiais ir džiaugs
mais ir pastebi, kad žmogus negali gy- ' 
venti be kitų žmonių ir kad žmogui ma
loniau ir geriau gvventi, kai ir pats rū
pinasi savo artimu. Žmonių, jį apsupan

desnė apyvarta, daugiau išlaidų. 
VVS visą laiką stengiasi savo vei
kimą taikyti prie turimų jos lėšų 
Juo daugiau lėšų, juo daugiau ir 
veikiama.

VVS veda didelę Vilniaus vada
vimo propagandą Lietuvoje ir už
sienyje. Ji tam reikalui leidžia 
knygų, atsišaukimų ir laikraštį 
„Mūsų Vilnius“.

Per WS gyvavimą jos išleista 
raštų:
1925 m. 6 atsk. leid.
1926 11 4 11 11

1927 11 9 11 11

1928 11 14 11 11 ir „M.V.“ 2 nr.
1929 11 5 11 11 11 11 »» 12 ,,
1930 11 8 11 11 11 11 m 24 ,,
1931 11 2 11 11 11 11 o 36 ,,
1932 11 1 11 11 11 11 11 3b ,,
1933 11 5 11 11 11 11 u 36 ,,

54 leid. 146 nr.
WS centre yra speciali Švieti

mo Sekcija, kuri savo rūpesčiu iš
gavo iš įstaigų, leidimo bendro
vių ir paskirų asmenų bei pati įsi
gijo per 300 tūkst. knygų. Jas su
tvarkiusi paskleidė WS skyriuose, 
kitose organizacijose ir užsieniuo
se.

1932 m. rugsėjo m. prie WS 
Centro Komiteto įsisteigė Moterų 
Sekcija. Sekcija labai daug VVS 
padeda medžiaginiai ir moraliniai. 
Moterys, kurios dirba šioj sekci
joje, atsidėjusios rūpinas Sąjungos 
gerove, jos augimu ir tvirtėjimu.

čių, ratas greitai išsiplečia iš šeimos ir 
draugų būrio. S. auta s pasijunta esąs su
sijęs ir su tolimaisiais, su visa tauta. 
O visa tai y t a tvirtas pamatas ir paska
tinimas gražiausiam skautų uždaviniui 
vykdyti: visuomeniškumo dvasią, skautui 
iš mažens įskiepytą, vėliau gyvendinti 
žmonių santykiuose.

Skautas nėra vienašališkas lavinda
mas savo kūną, ojr savo dvasią auklė
damas skautas turi apsižiūrėti į visas 
puses. Jis daug pastebės, peržvelgs.

Tuo būdu skautystė yra sėkminga 
žmoniškumo mokykla, iš kurios išeina; 
dori žmonės ir geri savo valstybės pi
liečiai. Skautui skautiškoji etika nesibai
gia su jaunystės metais. Skautas visą 
amžių pasilieka skautu, it jam yra visai 
lengva vaisingai taikyti gyvenime tą so
cialinį susipratimą, tą vieningumo ir so
lidarumo idėją, su kuria jisai yra susi
gyvenęs iš mažens.

Jaunimas turi plačią širdį,yra linkęs 
i draugiškumą O skautų yra įvairiuose 
kraštuose. Todėl skai to visuomeniškas 
uždavinys nesibaigia tik savo tautoje. 
Atskiros tautos yra nariai didesnio vie
neto — žmonijos. Todėl ir skautai sten
giasi pasaulį padaryti gražesnį ir taikin
gesnį. Skautai, kaip pasaulinė organiza
cija, nori parodyti tautoms gero susi
klausymo ir solidarumo pavyzdį, ir tuo 
budu skautai aktingai prisideda prie am
žinosios taikos įgvvendinimo darbo.

2

3



Lietuvos keliu Mūsų Šefo mintimis sekant. iTMM»nrM7frnMMTTir illl iliWBMiaMMMmHnWIMmMMiMMWHill I liuli
Paviršutiniškai žiūrint, gal atrodo, kad skautystė 

yra tarptautinio auklėjimo organizacija. Skautų mes 
užtinkame visose tautose, visuose pasaulio kraš
tuose. Juos visus jungia bendras tikslas ir bendri už
daviniai. Tačiau giliau prisižiūrėję į kiekvienos tau
tos skautus, mes pastebėsime, kad vienos tautos skau
tas nuo kitos tautos skauto skiriasi savo tautiniu cha
rakteriu. Kitaip ir negali būti, nes skautiškumas yra 
viena iš pagrindinių skautystės žymių. Didelis skau- 
tystės žinovas ir teoretikas J. Sevin'as griežtai tvir
tina, kad skautystė yra ne kas kita, kaip platus 
tautinio auklėjimo užsimojimas ir kad to kaip tik 
ir siekė skautų įkūrėjas lordas Robertas Baden-Po- 
well’is, būtent; „pakelti rasė, užtikrinti krašto atei
tis, apsaugoti rytojaus žmonės, kol dar ne per 
vėlu“.

Skautystėje labai daug sveria tautiškumas.
Tautiškumui stiprinti ir plėsti yra daug priemo

nių: tautos istorija, et-

Musų Prezidentas mėgsta pabūt skautų šeimos tarpe. Čia ma 
tome Jį sėdintį vienoje puošnioje skautų stovykloje.

nografija, menas, literatū
ra, žymesniųjų savo tau
tos žmonių raštų skai
tymas, gimtojo krašto pa
žinimas ir t. t. Trumpai 
sakant juo geriau mes 
pažinsim tuos veiksnius, 
kuriais pasireiškia tau
tos dvasia, juo stipresnis 
ir reikšmingesnis bus mū
sų tautiškumas.

Kiekvienas žmogus, 
kuris ruošias savo tautai 
tarnauti, turi gerai pa
žinti savo žymesniųjų 
žmonių idėjas. Nors kiek
viena žmonių karta turi 
grynai specifinių savų 
idėjų, tačiau kiekviena 
tauta taip pat turi ir 
bendrų per amžius neki- 
tėjančių idėjų.

„Dabar Lietuva gyve
na valstybiškai, dėl to ir 
jos rūpesčiai valstybiški“, 
— sako mūsų Valstybės Prezidentas A. Smetona. — 
„Prieš karą buvo kitaip: jos rūpesčiai buvo tik tautiš
ki. Ir vis dėlto šiokio skirtumo esant, jų pagrindas pa
silieka tas pats: dvasinė ir materialinė kultūra. Kitaip 
sakant, Lietuvos rėmai, apsodai, dabar kitoniški, o jos 
paveikslo dugnas tolygus, tebėra: kitoniškos sąlygos gy
venti, valstybiškas mastas, kita kūrybos aplinkuma, o 
tikslas tas pats: toliau gaivinti tautos sąmonę, savaimai 
kurti kitų valstybių eilėje“. („Iš dešimties metų tarpo“ 
knygoje „Atgimstant“).

Vadinasi tautoje gali pasikeisti sąlygos, bet jos 
pagrindinis tikslas visuomet pasilieka tas pats, tačiau 
nevisuomet jo vienodai siekiama Yra laikotarpių, 
kada tautoje jos tautinio idealo energingai siekiama, 
kada tam idealui viskas aukojama, tautoje kai kada 
tautinis idealas nustumiamas antron eilėn.

Kaip jau minėjom, tautiniam idealui iškelti ir tau
tiškumui žadinti yra daug priemonių, tarp jų ir žy
mesniųjų savo tautos vadų raštų studijavimas. Tie 
raštai ryškiai iškelia patį tautinį idealą, ji visapusiš-

kai nušviečia ir nurodo priemonės jam siekti. Skau
tams pirmiausia reikia gerai susipažinti su Lietuvos 
Prezidento Antano Smetonos raštais. Su jo raštais ir 
skelbiamąja tautine idealogija skautai, juoba turi 
būti gerai susipažinę, nes jis yra didysis Lietuvos 
Skautų Vadas

Jis į savo tautinės ideologijos pagrindą deda 
ne materijalinę, bet dvasios kultūrą. „Mūsų idealas 
— Jis rašo savo straipsny Lietuvos žymės — yra 
dvasinės gėrybės, kurios yra savaime tiesos, nepareinan
čios nuo kitų tiesy. Materialinė buitis tik įrankis toms 
tiesoms siekti, o jų nešiotoja yra mūsų siela.

Taip buvo suprantamas mūsų atgimimas iš pat 
pradžios Pradėję peikėtis atsigodome ir rungėmės taip 
savybėje taip su kitais ne tiek del materialinio lobio, 
kiek dėl dvasios reikalų, plačiąja to žodžio reikšme 
tariant. Žinoma, mes negalime niekinti ir apleisti mate
rialinės kultūros, kuri šiaip ar taip yra pirmoji mūsų 

gyvybės sąlyga, bet mūsų
atgimime pirma ir dabar 
ima viršų dvasios, o ne 
materijos reikalai“*).

Dėdamas į mūsų 
tautinės ideologijos pa
grindą dvasines vertybes 
ir į mūsų tautos atgimi
mą žiūrėjo taip giliai ir 
plačiai. „Lietuvių atgimi
mas nėra vien tik tėvų 
kalbos išlaikymas. Kalba 
yra viršuje sielos žymė, 
kuria pareiškiama tai, kas 
yra mūsų viduje, kalba 
yra forma, be kurios ne
gali pasirodyti savotiška 
tautinė mintis. Atgimti yra 
pakilti iš žemos paniekos, 
šiek tiek sverti ir kitų tau
tų eilėje, tiektis patogių 
sąlygŲ gyventi, atnaujinti 
savyje visa, kas prakilnu, 
tačiau nenueinant nuo 
sveikųjų tradicijų pagrin
do“**).

Taip suprasdamas mūsų tautos atgimimą, pabrė
žia, kad .,naujinant reikia pradėti darbas nuo savęs, nuo 
atskiro asmens“***). Jei kiekvienas paskiras asmuo 
tobulės, tai tuo pačiu ir iš jų susidedanti visa tauta 
tobulės. Juk tauta negali tobulėti, jei atskiri jos indi
vidai netobūlėja.

Atgimstančiai tautai reikia vienybės. Ir štai 1907 
m. iškeliamas tautinės vienybės reikalas. „Mūsų vy
riausias tikslas - yra telkti tautinės pajėgos ir taikinti jos 
taip, kad darbe neprieštarautų vienos kitoms, kad iš 
vieno ar šalimais eidamos, netrukdytų vienos kitų“****), 

Taigi tautinės kultūros ugdymas ir tautinė vieny
bė yra pagrindinės mūsų Prezidento ideologijos gai
rės. aplink kurias sukasi v sos kitos antrinės jo raštų 
idėjos.

*) Vienybės Gairėmis, 107 p.
*•) Ibid. 106-107 p.
***) Ibid. 107 p.
♦*♦*) Ibid. 2 p.
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Ruduo.
Miestelio ežeras apsiblausęs. Jis niau

rus, nelinksmas; Prisispaudžia prie pilia
kalnio kojų, prisiriečia ir klaikiai dejuo
ja. Didelės, žalios bangos sunkiai ritasi 
pavergto krašto pusėn ir, persiritusios 
sieną, blaškosi, mėtosi.

Telefono stulpų vielomis vėjas dainuo
ja rudens dainą. Ta daina skurdi ir ny
ki, Ir lygiai kaip vienrankis būgnininkas 
virpančioms smuiko stygoms, tai dainai 
pritaria žaliosios ežero bangos.

Didingai klausosi senas piliakalnis. 
1 ylus, susimąstęs jis audžia pačiam liki
mui tesuprantamas dūmas, O šimtame
čiai ąžuolai, kietu žiedu apsupę nežilstan- 
čią jo galvą, dievobaimingai gieda gulin
tiems didvyrių kaulams pomirtinę gies
mę.

Apsiūkusiu dangaus dugnu plaukia 
juodi debesys. Jungo nežinančiais padan
gių vieškeliais jie neša laisviesiems bro
liams pavergtųjų atodūsius. Jie plaukia iš 
tos šalies, kur lietuvio širdis negali plakti 
nepriklausomo gyvenimo ugnimi, kur gar
bingos senatvės milžinkapiai laukia Nau
josios Lietuvos didvyrių.

Praeities dienos.
1920 metai. Rugsėjo mėnesio naktis. 

Nevienodai besiūkstąs dangus slapsto 
pilnaburnį mėnulį — tai tamsu, tai api- 
šviesu.

Šiapus ežero stovi mūsų kariuomenės 
būriai, o anapus lenkų. Minosvaidžiai ir 
kulkosvaidžiai jau iš vakaro nutilę. Nie
kas nebesišaudo. Abi pusės laukia auš
tančio ryto.

Priešakinės užtvaros viršininkai tyliai 
apeina apkasus ir pusbalsiai šnibžda.

— Visą rytdienos mūšį gali nulemti 
vienas drąsus vyras. Sakykit man, kas 
juo nori būti.

Daug atsiliepia balsų, tačiau viršinin
kas vis toliau slenka, įdėmiai stebėdamas 
atsiliepusiųjų veidus. Galų gale sustoja 
prie vieno apysenio savanorio.

— Tamsta...
Išrinktasis pasitempia ir godžiai pra

deda klausyti viršininko įsakymą.
Po keliolikos minučių savanoris, ap

rūpintas informacijomis ir paaiškinimai., 
tyliai slenka paežerėn, kur auga ilgos, 
paplokščios nendrės. Čia jis atsiriša be
sisupantį luotą ir pradeda irtis ežero gi- 
lumon Tuo metu užplaukia tamsūs de
besys, smarkiau supučia vėjas, ežeras 
stambiomis bangomis pradeda klostytis.

Paskirtas žvalgas visu kūno svoriu 
gula ant irklų, veržiasi priekin. Skuba 
pasiekti krantą, bijodamas, kad vėl pra- 
švitęs dangus neišduotų jo priešams.

Priešo pusė. Žvalgas paslepia nendry
nuose luotą, įsidėmi vietą ir slenka, nu
skurusiais pakraščių krūmokšniais prisi- 
dangstydamas, priešo pozicijų gilumon.

Prabėga keletas nerimo ir pavojaus 
pusvalandžių.

Uždavinys atliktas. Giliai rūbuose pa
slėptas puikiausiai padarytas priešo po
zicijos planas, kariuomenės išsidėstymas.

Žvalgas grįžta. Laimingai praslenka 
vieną antrą lauko sargybą, laimingai ar
tinasi paežerėn. Jis dabar nebejaučia 
savęs, savo gyvybės. Jam vis rodosi, kad 
visa tai persikėlė į tą nedidelį popierio 
gabalą, kuris paslėptas apatinėje mundu
ro kišenėje.

Paežerė visiškai čia pat. Vėjas atne
ša nendrynų kvapą. Žvalgas nušliaužia

Juozas Žukauskas.

minutė.
dirvos vaga, pasikelia prie krūmokšnių 
ir bėga, susilenkęs prie luoto.

Tuo pačiu metu pasigirsta lenkų sar
gybinio balsas ir nuaidi vienas paskui ki
tą šūviai. Žvalgas nesustoja ir žaibo vik
rumu šoka į nendrynus, kur turi būti pa
slėptas luotas.

Sustingsta, kraujas trenkia į galvą, 
kai pastebi, kad luotas dingęs. Jis įside
da padarytą planą burnon, nusimeta rū
bus ir puola priekin į ežero bangas.

Čia pat prie galvos sučiauksi kulip- 
kos. Žvalgas pasineria, pritrūkęs kvė
pavimo, vėl iškyla į paviršių ir, atsiga
vęs, vėl neria. Priešo šūviai nenuslopsta. 
Kulipkos kapoja apie plaukiantį žvalgą 
vandenį. Žvalgas plačiais mostais kerta 
šėlstančias bangas, kietai spaudžia lūpas, 
kad neišmestų brangiausi turtą. Vienu 
metu išlenda aiškus mėnuo ir nušviečia 
brilijantines ežero bangas. Žvalgas pa
junta stiprų į vidurinę nugarkaulio dalį 
smūgį, pajunta, kaip kažkas karštas nu
bėga, nusvilina nugarą. Kelioms sekun
dėms jis apsvaigsta, lyg sąmonės neten
ka, tačiau tuoj pat atsipeiki ir atkakliai 
sukaupia visas jėgas veržtis priekin.

Prasideda sunki pastangų kova.
Mėnuo tai išlenda, tai pasislepia, žalios 

ežero bangos lekia vėjo pėdomis ir juo
kiasi apsikabinusios daugiaspalves mėnu
lio šypsenas.

Prabėga keli pusvalandžiai, o švintanti 
diena atneša žvalgui laimėjimą. Prie pat 
kranto visiškai nusilpusį pastebi jį mū
sieji sargybiniai ir išgelbsti.

Žvalgo žygis leidžia lietuviams įžengti 
i Vilnių, leidžia iškelti Gedimino kalne 
nepriklausomybę skelbiančią vėliavą.

Žvalgas išvežamas ligoninėn, kur pra 
sideda sunkus ir ilgas gydymas, Vilniaus 
užėmimas sustiprina, atgaivina sugniu
žintą jo sveikatą, o tamsioji 1920 m. spa
lio mėnesio devintoji diena visiškai pa
kerta jo jėgas.

Ir galų gale kovoms pasibaigus, išeina 
jis iš ligoninės senas, sulinkęs, žilais plau
kais ir sukritusiais skruostais invalidas.

Kartais žmones sendina ne amžius, bet 
žygiai. __________

Tryliktą kartą gimsta juodoji spalio 
■ mėnesio devinta diena.

Smarkiai pučia aštrus rytų vėjas, dai
nuodamas liūdną rudens dainą. Išpurpu- 
si rudens saulė pasikelia nuo pilko ho
rizonto ir kyla į paniurusį dangų. Su ja 
kartu nuo šiaurės pusės pasikelia juodi 
debesys ir lekia rytų vėjo pėdomis.

Vienišas karo invalidas pabunda. Nu
draiko liguistais žvilgsniais kambarėlio 
sienas, įsiklauso, užsižiūrėjęs į lubų ker
tę. Girdisi ežero šniokštimas, rudens vė
jo vaitojimas ir kiti, nežinia iš kur atsi
radę, rudens garsai.

Karo invalidas susimąsto,
Viešpatie! Juk šiandie Vilniaus užgro

bimo diena! Juk šiandie sueina trylikti 
metai, kaip buvo suplėšytas iškilmingai 
pasirašytas taikos aktas, trylikti metai, 
kaip pavergtieji broliai atsiduso pirmuo
ju vergijos atodūsiu.

Trylika.metų! Kiek čia dienų, valan
dų! Juk anais laikais minutėmis laimė
jimas buvo siekiamas, o dabar ištisais me
tais tik žodžiais penimas pavergtasis lie
tuvis!...

Ir nejaugi, Viešpatie, anais, sunkiaisiais 
laikais buvo daugiau lietuvių! Nejaugi 
naujieji lietuviai nesupranta tikrojo lais
tės kelio?!.,.

Skaudžiai, skaudžiai užsimąsto garbin
gų žygių karo invalidas. Jo dvasios pa
dangėse skraidančios mintys — juodos.

Tamsūs debesys pasiveja lėtai žygiuo
jančią rudens saulę ir lekia į pavergtuo
sius brolius, nešdami gedulo gandą.

Lygiai dvyliktą valandą suskambės 
bažnyčių varpai, tuo pranešdami skau
džiąją Vilniaus netekimo minutę!

O jis, senasis karo invalidas? — Jis 
serga, jis negali atsikelti, tad kaip pa
gerbs šventąją Vilniaus minutę?! Juk 
kiekvienais metais jis apsirengdavo tą 
dieną, anais laikais dėvėtais, savanorio 
rūbais ir kariškai pagerbdavo tą juodąją 
minutę — Vilniaus užgrobimo protestą. 
Juk ta minutė jam dabar visų brangiau- 
sis turtas, viso gyvenimo šventovė! Tad 
nejaugi jis, Naujosios Lietuvos kūrėjas, 
jos pamatams atidavęs savo kraują ii 
jaunystę, neįstengs pagerbti, kaip visuo
met, šventojo susikaupimo minutę?!

Ilgai mąsto senasis karo invalidas.
Tuo metu į duris pasigirsta beldimas. 

Vieną, antrą kartą. Karo invalidas žino, 
kas ten. Tai mažoji vaistininko duktė 
kuri kasdieną atneša jam tris kartus val
gyti. Gerasis vaistininkas nepamiršta, 
rūpinasi bejėgiu karo invalidu.

— SenukbU-ū-ū! Pusryčius atnešiau!
Senukas invalidas negali atsikelti 

atidaryti durų.
— A, tai tu! Pro langą kaip nors, 

Magdžiuk! Neužkabintas... Negaliu atsi
kelti.

Mergaitė atidaro langą, persisveria ir 
padeda krepšelį ant ąslos. Po to pati 
vikriai įšoka vidun.

Ji padeda karo invalidui pakilti nuo 
pagalvio, sudeda ant kelių iš krepšelio 
pusryčius.

Karo invalidas dusliai užsikosti.
Kai karo invalidas pavalgo, mergaitė 

surenka savo daiktus ir išeina.
Invalidas kurį laiką guli, nieko ne

galvodamas. Kai prabėga maždaug pus
valandis, jis vėl susirūpina, apsiniaukia. 
Staiga jis pasiryžta.

Ne! Jis niekuomet negulės tą minutę! 
Juk jis garbingas, ordenais apdovanotas, 
karo invalidas! Jis apsirengs pirmojo 
savanorio rūbais, užsikabins ant krūtinės 
ordenus ir, bažnyčios varpams suskam
bėjus, išsitemps, kaip drausmingiausias 
pulko kareivis — tinkamai pagerbs šven
tosios rimties minutę.

Karo invalidas sukaupia visus jėgų li
kučius ir sunkiai, sunkiai pasikelia. Atsi
remia pečiais į sieną ir, kūną dyguliais 
diegiamas, nuleidžia nuo lovos krašto ko
jas. Kurį laiką ilsisi, po to vėl keliasi 
ir slenka, sienomis pasiramstydamas, į 
kampą, kur margai austa staldengte už
dangstyti pirmojo savanorio rūbai.

Pasiekia tą kampą. Silpna pasidaro. 
Karo invalidas atsisėda ant medinės dė
žės, ilgai laukia, kol aprims smarkiai pra
dėjusi plakti širdis.

Saulė prasimuša pro debesų tarpą, per 
langą persivėręs spindulys, nusidriek.a 
kambarėlio viduriu.

Nebedaug laiko belieka.
Karo invalidas susirūpina, susigriebia.
Vėl pasikelia. Dabar dar sunkiau, dar 

labiau dyguliais diegiamas.
Pradeda rengtis.
Darbas pamažu vyksta, o tas laikas 

taip' greitai bėga. Karo invalidas sku
binasi, rūpinasi, kad nepasivėlintų, su
skubtų.

Vėl pasirodo saulės spindulys — tuoj 
bus dvylikta.

Karo invalidas baigia rengtis. Pilkos 
spalvos munduras, rusvos kelnės, kurių 
apačios iki kelių žalsvais bintais užvy
niotos. Kojos apautos storos odos pus-
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Geležinis Vilkas.
(Iš „Vilniaus padavimų").

Kur šiandien dunkso Vilniaus 
rūmai, dar XIII šimtmetyje ošė 
tankios girios. Didžiulis tauras — 
Lietuvos girių karalius, savo tvir
tu balsu žadindavo snaudžiančius 
šimtamečius ąžuolus, naktinis vil
kų staugimo aidas atsimušdavo į 
puikiuosius Neries vandenis ir 
dingdavo tolumoj, tartum, upės 
vandenų nešamas, pasklisdavo po 
visą Lietuvą, plėšrusis lūšis, pasi
slėpęs tankumyne, tykodavo savo 
aukos, o įvairiausių paukščių bal
sai ore skambėdavo, kaip neapsa
komo grožio muzika.

Todėl ir nenuostabu, kad šios 
apylinkės ne vieną medžiotoją į 
save viliojo. Jos tokios puikios bu
vo, kad kunigaikštis Šventaragis, 
bemedžiodamas užėjęs jas ir įsakęs 
čionai, Vilnios ir Neries santakoje, 
didžiulių kalnų slėnyje, pastatyti 
didžiausią dievaičio Perkūno ro
muvą, paskyręs vyriausią kunigą

bačiais. Ant galvos dviejose vietose per
šauta kepurė.

Ant krūtinės užsikabina keturis orde- 
nus.

Karo invalidas visiškai nuvargsta, nu
silpsta. Krūtinėj taip smarkiai daužosi 
širdis, kad, rodosi, išlėks.

Tuoj, tuoj bus dvylikta!
Užlekia tamsūs debesys, kūlverčiais 

nusiritina vėjas. Kniūpščiom į žemę puo
la trobelės gale augantieji beržai.

Už daržo, miestelio gatve, važiuoja 
plytinės darbininkas — plytas veža.

Karo invalido kūnu ūžčioja šiurpu
liai. Taip ir rodosi, kad lygiai kaip ir 
anais laikais Vilniaus kovų vieškeliais 
žengia.

— Klan! Klan! Klan! — pasigirsta 
bažnyčios varapi.

Karo invalidas pašoksta, pasisuka į 
Vilniaus pusę ir sustingsta. Jo žvilgsnis 
kažkaip netyčia užkliūna aną plytinės 
darbininką — kraujas trenkia į galvą. -— 
Vežimas, plytomis priklautas nesustoja, o 
ruda miline apsivilkęs darbininkas lygiai 
tais pačiais žingsniais iš paskos žengia.

Senasis karo invalidas pajunta galvoj 
svaigulį. Jam pasirodo, kad jis kažkur 
lekia, puola. Susigriebia, įtempia kūno 
sąnarius ir vėl toliau stovi.

Bažnyčios varpai skamba, trobelės 
palėpėse ir medžių viršūnėse plėšosi, de
juoja rudens vėjas. ,

Karo invalidas nuleidžia galvą ir 
šnibžda, virpėdamas.

— Vilniau, senasis Vilniau, atleisk! 
Atleisk, kad mes tave apleidom...

Karo invalidui užlūžta balsas, galvoj 
nutrūksta mintys.

Jis sukniumba. Galva kažkaip keis- 
■ tai atsitrenkia į grindis, kūnas išsitiesia.

Bažnyčios varpai nutyla.
Karo invalidas nebesikelia.
Lauke mėtosi žalios ežero bangom, 

stulpų vielomis ir trobų palėpėmis dai
nuoja vėjas rudens dainą, dievobaimingai 
gieda išmėtytiems didvyrių kaulams 
šimtamečiai ąžuolai.

Senasis piliakalnis klausosi ir audžia 
vienam likimui tesuprantamas dūmas.

Krivę-Krivaitį, krives, vaidilas ir 
vaidilutes šventajai ugniai saugoti. 
Nuo to laiko slėnis buvo pramintas 
Sveptaragio slėniu.

Didelis medžioklės mėgėjas bu
vo ir Didysis Kunigaikštis Gedi
minas. Jis tuomet gyveno savo 
naujoj sostinėj, Trakuose, kur 
Galvės ežero vidury, saloje buvo 
pastatyta tvirta pilis. Kunigaikš
tis Gediminas su savo dvariškiais, 
Lietuvos bajorais ir karo palydo 
vais dažnai vykdavo medžioti į 
tolimesnes apylinkes.

Kartą, — o tai buvo, bene, 1322 
metais, — kunigaikštis Gediminas, 
besivydamas didžiulį taurą, net 
ant kalno užsivijo, kur Vilnia sa
vo vandenis Neriui atiduoda, ir čia 
jį nudobė*).

Didžiulis žvėris, į pačią širdį pa
taikytas, krito negyvas, o kuni
gaikštis, primynęs jo milžinišką 
galvą, supūtė į auksu padabintą 
ragą laimėjimo giesmę. Saulutė 
jau senokai buvo pasislėpusi 
anapus Neries lapuočių tankumy
ne, ir išblyškęs mėnulis rodė savo 
pliką veidą, apliedamas ąžuolų ir 
liepų viršūnes sidabrine šviesa ir 
mirgėjo Neries vilnyse. Tiktai slė
ny, Perkūno romuvoj, žėrėjo rau
dona šventosios ugnies liepsna, o 
gūdžios vaidilų giesmės skambėjo 
nakties tylumoj.

Pavargę visą dieną besivaiky
dami žvėris, medžioklės dalyviai 
nutarė negrįžti tą pat vakarą į 
Trakus ir pasirinko poilsiui vietą 
tarp Neries ir šventyklos, toj vie 
toj, kur neseniai buvo sudegintas 
kunigaikštis Šventaragis. Pasista
tę palapines, pasistiprinę žvėriena 
ir midum, medžiotojai sumigo.

Bet kunigaikštis ilgai negalėjo 
užmigti; vis dėlto galiausiai nuo
vargis įveikė ir miegas užmerkė 
blakstienas. Ir štai jis sapnuoja, 
kad viršukalny, kur jis taurą nu
kovė, pasirodė milžiniškas vilkas, 
geležiniais šarvais apsišarvojęs, 
tartum iš geležies nulietas būtų. 
Vilkas, pakėlęs galvą į mėnulį, 
ėmė staugti, ir staugė taip garsiai, 
kad atrodė, lyg staugtų jame pasi
slėpusių šimtas kitų vilkų.

Kai tekančios saulės spinduliai 
apliejo kalnus, upes ir prasiskver
bė pro lapų šydą, nubudo ir kuni-

*) Kai kurie istorikai sako, būk Didy
sis Kunigaikštis Gediminas taurą užmu
šęs ant Kreivakalnio arba Plikojo kal
io (dabar Trijų Kryžių kalnas), kiti tvir
tina, kad tauras buvo užmuštas ant Tau- 
rakalnio (Dabar Pilies kalnas).

Turime arų skraidančių padangėmis 
ir nugalinčių vandenynus. Reikia mums 
dar trijų milijonų skruzdžių, kurios su
neštų po šapeli — aukas i savo rūmus — 
Vilniaus Geležinį Fondą. Reikia mums 
dar trijų milijonų bitučių, kurios sukrau
tų į savo avilį—Vilniaus Geležinį Fondą 
— lietuviško patrijotizmo ir Vilniaus 
meilės saldų medutį.

gaikštis Gediminas. Atsiminęs sap
ną, papasakojo jį medžioklės drau
gams. Kaip visi senovės lietuviai, 
taip ir Gediminas, tikėjo burtais , 
ir sapnais, manė juos galint pra
nešti apie ateitį; tikėjo, kad dievai 
sapnus siunčia norėdami patarti 
ar perspėti. Tačiau nei vienas ba
jorų negalėjo įspėti, ką toks sap
nas galėtų reikšti. Tada kažin kas 
iš dvariškių patarė pakviesti Kri
vę-Krivaitį Lizdeiką, kuris tuomet 
plačiai buvo išgarsėjęs savo iš
mintimi. Kunigaikštis pasikvietė 
Lizdeiką. Krivė-Krivaitis, atvykęs 
pas kunigaikštį, atsistojo prieš jį, 
išklausė sapną ir giliai susimąstė. 
Apsupę jį ratu, kunigaikščio ritie- 
nai sekė kiekvieną jo veido iš
raišką ir nekantriai laukė sapno 
išaiškinimo.

Galiausiai Lizdeika viena ran
ka atsirėmęs lazdos, kuri buvo jo 
didybės ženklu, kitą pakėlęs į dan
gų, iškilmingai prabilo:

— Galingas kunigaikšti! Per šį 
sapną dievai apreiškė tau savo 
valią ir jeigu ją išpildysi, laukia 
i avęs garbė ir galybė. Geležinis 
vilkas reiškia, kad toj vietoj turi 
būti pastatyta tvirta pilis ir mies
tas — valstybės sostinė, o šimtas 
vilkų jame staugiančių reiškia gy
ventojus, kurie tave ir to miesto 
garbę ir galybę išgarsins po visą 
pasaulį. Taigi, privalai būti klus 
nūs dievų valiai ir pastatyti čionai 
pilį ir miestą, o jo vardas ilgus 
amžius švies Lietuvai — mūsų tė-

, vynei!
Toks sapno išaiškinimas kuni

gaikščiui labai patiko ir tuoj po to 
ėmė statyti ant kalno pilį, apsuptą 
tvirta mūro siena, su dviem šešia
kampiais bokštais, o patį kalną 
pavadino „Taurakalniu". Slėny, 
tarp kalno ir žinyčios, buvo pa
statyta kita, medinė, vadinama že
mutinė, arba Krivių, pilis. Aplink 
imta kirsti šimtamečiai ąžuolai ir 
Pepos ir pradėta statyti gyvena
mieji namai.

Tai taip buvo įkurtas miestas, 
kuris nuo upės Vilnios vardo Vil
nium buvo pramintas, ir vėliau 
Gediminas į jį iš Trakų persikėlė, 
ir Vilnius patapo visos Lietuvos 
sostine.

Lizdeikai nuo to laiko už sapnų 
išaiškinimą kunigaikštis įsakė 
Radvilu vadintis.

5

6



Okupuoti

Seinai

„M. V." kl.

Vilniaus krašto lietuvių jaunimo gyvenimas.
Nepaisant didelių varžymų, slopinte 

slopinamų priemonių, plačiu užsimojimu 
naudojamų prieš visa tai, kas yra lietu
viška, ypač, prieš lietuviškas organizaci
jas — vis dėlto matome ne vieną lietu
višką jaunimo organizaciją pačiam Vilniu
je ir visame okupuotame Vilniaus krašte.

Kalbant apie sodžiaus jaunimą ir jo 
organizacijas, ar šiokį tokį draugijinį jau
nimo bendravimą, negalima nepaminėjus 
praeiti pro primityvias draugijas, pro jų 
užuomazgas.

Vilniaus krašte tebėra toks jaunimo 
draugijinis bendravimas, kuris net ir var
do neturi, o vis dėlto jis yra. Tai pra
džios mokyklos su jų vakariniais kursais 
suaugusiems, t y., jaunimui. Čia dar ne 
crganizacija, ne draugija, bet jau tikra 
jos užuomazga. Čia jaunimas gyvena 
tam tikro laipsnio draugijinį gyvenimą, 
jau jis bendrauja su kitais, čia semia ne
mažai mokslo žinių, čia jis susipažįsta su 
tikrai organizaciniu gyvenimu, susipa
žįsta kiek su platesniu pasauliu, pamato 
ne tik savo kaimą, ar parapijos miestelį, 
bet ir tolimesnius kraštus. Jaunimas, lan
kęs tokius vakarinius kursus, greičiau 
pradeda organizuotis ir yra jautresnis, jis 
greičiau pasiduoda organizuojamas. To
kių neva organizacijų, kurios turi labai 
daug reikšmės Vilniaus krašto lietuvių 
kultūriniame gyvenime, mes matome Vil
niaus krašte nemaža. Bet panašios rū
šies organizacinis gyvenimas yra ne tik 
prie pradžios mokyklų. Jis pasireiškia ir 
kitur. Imkime parapijų bažnytinius cho
rus, gyvuosius rožančius, gegužines pa
maldas kiekviename kaime sodiečių prak
tikuojamas — vis tai yra tikro organiza
cinio gyvenimo užuomazgos. Tokio jau
nimo draugijinio bendravimo Vilniaus 
krašte užtenka. Galime drąsiai sakyti, 
kad tuo būdu visas Vilniaus kraštas yra 
organizuotas.

Tačiau be šios primityvios organizaci- ■ 
jos Vilniaus krašte mes randame nema
ža ir tikro organizacinio gyvenimo. Ne
trūksta ten Blaivybės draugijos skyrių, 
kuriuosna įeina daugiausia jaunimas. Yra 
nemaža švietimo draugijos „Ryto" sky
rių, kur taip pat jaunimas užima ne pas
kutinę vietą.

Suminėtos čia organizacijos, nors ir 
yra senesnės savo amžiumi, bet jos netu
ri didelės reikšmės ir neapima platesn ų 
Vilniaus krašto jaunimo sluogsnių. Yra 
dar jauna, bet jau beveik visą Vilniaus 
ir Seinų kraštą apimanti sodžiaus jauni
mo organizacija, tai Švento Kazimiero 
Draugija. Ji nėra knygų leidimo drau
gija, kokią mes turime Kaune, bet tik 
to vardo tikybinė, katalikiška, kultūrinė 
jaunimo organizacija. Šios draugijos sky
rių randame tolimiausiuose Vilniaus kraš
to kampeliuose. Prie skyrių steigiami 
knygynėliai, skaityklos; ruošiamos moks
lo paskaitos, referatai; rengiami vakarė
liai. Draugija turi keletą vežiojamų ki
no aparatų, kuriuos vežioja po skyrius 
lodydama įvairias tikybines ir moksliškas 
filmas. Taip pat turi ne vieną instruk

torių, kurie važinėja po skyrius laikyda
mi paskaitas ar steigdami naujus skyrius.

Vyriausiu Švento Kazimiero draugijos 
vadu yra kun. Viskantas, kuris išgavo is 
Šventojo Tėvo tai draugijai palaiminimą. 
Nežiūrint net šio palaiminimo, lenkai va
ro smarkią kovą su Šv. Kazimiero drau
gija. Ir kaip visa kita, taip ir šios orga
nizacijos veikimą smarkiai persekioja, 
slopina.

Jeigu dabar kalbėti apie Vilniaus 
miesto jaunimą, tai turime pripažinti, 
kad miesto jaunimas yra beveik visas 
organizuotas. Palaido, visai prie orga
nizacijų nepriklausančio jaunimo, ypač 
inteligentiško ar moksleivių jaunimo, to
kio mažai rasime. Net paprastos Vilniaus 
tarnaitės lietuvės yra susibūrusios į savo 
organizaciją. Be to, Vilnius, kaip tikra 
sostinė, yra visų organizacijų centras. 
Vilniuje ne tik jaunimo organizacijos, bet 
ir bendrai visas organizacinis gyvenimas 
centralizuojasi. Čia ir „Ryto" centras, 
čia ir „Blaivybės" d-jos centras, čia ir 
Švento Kazimiero d-jos centro valdyba, 
čia jos instruktoriai, iš čia visi sumany
mai, naujos mintys ir darbai plaukia.

Kaip jau minėta, Vilniaus miesto inte
ligentiškas jaunimas yra beveik visas or
ganizuotas, pradedant studentų ir moky
tojų sąjungomis ir baigiant moksleivių 
kuopelėmis.

Studentų Sąjunga rūpinasi savo narių 
gerbūviu, mokslu ir gina jų, kaipo lietu
vių, reikalus Vilniaus universitete. Be to, 
ji pasirodo ir viešame gyvenime rengda
ma įvairius literatūros ar šiaip viešus va
karus, bendrauja su studentais gudais ir 
ukrainiečiais, kviečia juos į savo susirin
kimus, rengia bendras gudų, ukrainiečių 
ir lietuvių studentų arbatėles.

Mokytojų Sąjunga apima visus Vil
niaus krašto lietuvių mokytojus. Ji rū
pinasi profesiniais lietuvių mokytojų rei
kalais, kasmet šaukia visuotinius suvažia
vimus, rengia vasarinius kursus moky
tojams toliau prasilavinti ir becenziams 
cenzui įsigyti. Daro ekskursijas po Vil
niaus kraštą mokslo tikslais, tyrinėja 
krašto gamtą, renka folklorą, susipažįs
ta su krašto gyventojais ir gyvenimu.

Moksleiviai turi savo įvairių įvairiau
sias moksleivių kuopeles. Daugiausia 
veiklumo parodo skautai, mildiečiai ir 
atžaliečiai („Atžalos" k.). Seniau „Milda ‘ 
Vytauto Didžiojo gimnazijoj buvo viena 
stipriausių kuopelių. Ji turėjo apie 10 
įvairių sekcijų, kaip dramos, muzikos, dai
navimo, literatūros, paišybos ir kitas 
sekcijas. Seniau buvo, bet moksleivių 
ateitininkų, aušrininkų, botagininkų, vy- 
tautiečių ir visos eilės kitų, kurie buvo 
pasirodę ir veikė ilgesnį ar trumpesnį 
laiką.

Negalima nepaminėti ir moksleivių 
sportininkų, kurie drįsta ir gali pasirody
ti net viešose rungtynėse su lenkais 
moksleiviais ir profesionalais sportinin
kais. Skautai sportininkai nugalėjo len
kus skautus ir kartą gavo pirmą prizą, o 

futbolo moksleivių komanda „Lituania" 
nekartą nugalėjo lenkus futbolistus.

Beje, yra stiprokas Vilniaus mokslei
vių esperantininkų būrys, kuris gražiai 
idėjiniai skleidžia Zamenhofo tarptautinę 
kalbą.

Be daugybės seniau leistų įvairių 
sporadinių ir rimtesnių šapirografuotų 
moksleivių laikraštėlių dabartiniu laiku 
eina mėnesinis jaunimo laikraštis „Jauni
mo Draugas”, vienų moksleivių ir stu-

V. UŽDAVINYS,
vilnietis, „Musų Vilniaus“ redaktorius ir 
V. V. S. veikėjas. Buvęs Vilniaus skautas.

dentų prirašomas. Be to, d-ro Alseikos 
redaguojamame mėnesiniame žurnale 
„Vilniaus Šviesa“ yra vedamas platus jau
nimo skyrius, taip pat paties jaunimo už
pildomas. 1925 metais moksleiviai išleido 
didesnį vienkartinį leidinį „Milda", ku
riame buvo surinkti moksleivių beletris
tiniai ir poezijos rašiniai, bęt, deja, len
kai tą leidinį sukonfiskavo, ir platesnis 
pasaulis mažai jį tematė.

Tai tiek trumpai galima pasakyti apie 
Vilniaus krašto lietuvių jaunimo organi
zacinį gyvenimą.

Kai rašysime kam laiškų 
nepamirškime antroje 
voko pusėje pridėti 
Vilniaus meilės ant- 
spaudų-prilipinti bent 

, už 10 centų Vilniaus 
ženklelį.
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§ 8. Skautas yra taupus.
Spalių mėn. 31 d. proga.

Taupumas.
„Krizė, krizė, krizė mus spau

džia — aimanuoja visi. Kas čia 
kaltas? Dalinai dabartiniai lai
kai, dalinai mes patys. Daugelis 
jau įpratome per plačiai gyventi: 
išleisti daugiau pinigų savo malo
numams, negu pareigai. Nesilaiko 
me taip gyvenime rekomenduoja 
mų taisyklių: „Išleisk mažiau, ne
gu uždirbi“ ir „Viską pirk tik už 
grynus pinigus, nedarydamas sko
lų“.

Taupumas buvo, ir yra, geriau
sias laidas šviesesnei ateičiai, ap 
sisaugojimui nuo įvairių nelaimių, 
gyvenimo netikėtumų. Gerai sa 
kė Gordneris: „Jei geidi laimės, 
geresnio gyvenimo, būk taupus, 
nes tik taupumu tai atsiekiama. 
Taupumas yra geriausias laidas 
asmens laisvei, savarankiškumui, 
taip reikalingas kilnesnio proto 
žmogui“. Juk daug ir taupumas 
padėjo žmonijai geriau įsigyventi 
žemės rutuly. Milžiniški miestai, 
tiltai, tuneliai, geležinkeliai, jūrų 
ir oro milžinai — laivai pastatyti 
ae vien gryno darbo pastangų, bet 
čia dar daug prisidėjo ir sutaupy
tas kapitalas, kuris leido tęsti, to
bulinti pradėtus darbus. Kodėl 
laukinių žmonių civilizacija taip 
nekyla? Mat, jiems dar nerūpi 
rytojus. Jie greičiau rytdienai tau
po darbą, o ne duoną.

Taupumas reikalingas visur ir 
visada: darbe, laike, pini
guose. Darbas be taupumo va 
einamas Sizifo darbu. Sizifas, už 
nuodėmes dievų nubaustas, rita į 
didžiulį kalną sunkų akmenį. Štai 
jau ir kalno viršūnė, Sizifas neten
ka jėgų, akmuo išsprūsta iš jo ran
kų ir ritasi žemyn; darbas iš naujo 
pradedamas, bet čia vėl kartojasi 
ta pati tragedija, ir taip be pabai
gos. O laikas? Netaupomas, vel
tui leidžiamas negrįžta... Kas pini 
gų netaupo, teis dažnai lieka se
natvėje elgeta, o kartais, jei ban
do nešvariais keliais jų įgyti, atsi
duria už kalėjimo sienų.

Nors ir turtingi, bet išlaidus žmo
nės dažnai savo gyvenimą baigia 
elgetomis. Štai prancūzų poetas 
Lamartine, išleidęs daug savo vei
kalų, ir kartą buvęs savo šalies 
prezidentu, turėjo senatvėje elge
tauti, nes buvo netaupus.

Protingas žmogus visada sten
giasi išleisti kiek galint mažiau pi
nigų, negu uždirba. Jis vengia 
skolų, paskolų, kaip maro, nes ži
no, „skola ne žaizda — neužgyja“. 
Ir iš tiesų skolos, įvairūs vekseliai

TAUPUMAS ir SKAUTAI.

Mūsų senesnėje kartoje netau- 
pumas nebuvo taip įleidęs šaknis, 
ar net visai jo nebuvo. Ji brangi 
no savo prakaitu uždirbtą skatiką, 
jo be reikalo neleido ir neeikvojo.

Ta netaupumo liga, su kuria mes 
turime kovoti, yra gana giliai įlei 
dusi savo šaknis. Bet mes turime 
tarti savo prideramą žodį, netau- 
pumas turi būti išrautas.

Ši kova turi prasidėti jaunojoj, 
dar priaugančioj kartoj. Ji turi bū
ti iš mažens pradėta. Pirmiausia 
įeikia pajusti pinigo vertę, reikia 
Įsisąmoninti, kad į pinigą mainome 
savo jėgą, savo darbą. O savo jė
gos, savo darbo negalime eikvoti 
leisti niekais. Šiai tapumo idėjai 
auklėti ir plėsti geriau tiktų mūsų 
skautai. Šiandieniniai skautai juk 
yra ta medžiaga, iš kurios statomi 
tautos ateities laimingo gyvenimo 
lūmai. Jinai turi būti sveika, jo
kia liga neužkrėsta. O valstybei 
taupūs piliečiai, tai jos ramstis.

Ir skautai kaip tik galėtų to tau
pumo ugnį žiebti ten, kur jie yra— 
mokyklose. Juk mokyklose įgyti 
geri pavyzdžiai prigyja ir tolimes 
riame gyvenime. Juk šiandien be 
veik nerasime mokyklos, kurioj 
nebūtų skautų. Jie praktiškais 
pavyzdžiais gali mokyti savo drau
gus taupumo dėsnių. Tas prak- 

yra pirmas žmogaus žingsnis į 
pražūtį, nes skola pradžioj neuž 
gydyta, vėliau virsta nepagydomu 
vėžiu, kurs negailestingai naikina 
žmogaus gyvenimą. „Skola ne kiš
kis — nepabėgs“, — sako lietuvių 
patarlė. Reiks ją grąžinti, bet 
kaip, jei dabar neužtenka tik gy
venimui, tai kaip paskui užteks 
dar ir skolos grąžinimui. Taip pir
moji skola dažnai ima gimdyti ki
tas, varydama kartais ir visai dorą 
žmogų į melų ir išsisukinėjimų 
tinklą.

Labai daug žalos padaro skola 
jauniems žmonėms. Teisingai sa
ko lordas Melburn'as, kad su
teikti pašalpą, skolą jauniems 
žmonėms tiesiog nuostolinga, jie 
tuomet mano turį pakankamai lė
šų savo gyvenimui ir tuo būdu nu
stoja energijos, pasitikėjimo savo 
jėgomis.

Didžiausi taupumo priešai yra 
žmogaus prigimtis, jausmai, ydos. 
Žinoma, jie galingi, jei žmogus yra 
jų vergas. Dažnai žmogų paver
gia svaigiųjų gėrimų, nikotino mei
lė. Žmogus nepagalvoja, kad tai

Esam taupus.

tiškas taupumas, tai mokinių k o- 
peratyvėliai, kurie gali duo
ti ir nemaža pelno.

Čia būtų gražus auklėjamasis 
darbas atliktas. Juk yra pavyz 
džių, kad pradžios mokyklų kope- 
ratyvėliai per metus duoda kelis 
šimtus litų pelno. Iš to pelno ga
lima sušelpti stovyklaujančius. Čia 
pinigas bus uždirbtas savo pačių 
rankomis. Pajus, kad pinigas yra 
sunkiai uždirbtas, kad jis vėjais 
leisti yra blogas dalykas.

Daug netaupumo pasireiškia mo
kyklose. Mokytojui vienam su 
tuo kovoti yra sunku. Jam geri 
pagelbininkai gali būti skautai.

Skautai! Nuo jūsų taupumo 
skiepijimo jaunimui pareina skais
tus mūsų tautos rytojus. Jis mūsų 
rankose! Mok. J. S-tis, 

nuodai, bet linksminasi, girdo juo
se savo gyvenimo dienas. „Ką da
rai, daryk protingai ir žiūrėk, koks 
bus galas“, — sakė romėnai. Blo
gai darančiam taip romėnai pri
durdavo: „Nelaimė, vargas tau, 
besijuokiančiam, nes greit po 
džiaugsmų verksi“. Tas taikytina 
ir ieškantiems džiaugsmų alkoliš- 
kuose gėrimuose ir kituose nedo
ruose pasilinksminimuose.

„Niekuomet nenorėk džiaugsmų, 
kurie.įgyjami už paskolintus pini
gus. Niekados neturėk skolų: jos 
vargina ir žemina žmogų. Nesa
kau, kad neteik paskolos reikalin
giems, bet visados sakysiu: ne
teik, jei pats vėliau negalėsi apsi
mokėti savo sąskaitų. Nors ir 
sunkiausioje padėtyje būsi, bet 
nemėgink įsigyti skolos, venk jos, 
kaip ugnies, — rašė kažkam dar 
liniukas Geidon'as.

„Juo mažiau turime reikalavi
mų, tuo labiau esame panašūs į 
dievus“, pasakė išminčius Sokra
tas. Tai labai yra mums, šiais kri
zės laikais, priimtiną ir darytina 
gyvenime. P. S.
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Kelionė į Chicagą ir atgal.
Lietuvos skauto įspūdžiai.

IV.
Autobusas su keleiviais Chicagoje. Vadinas, pakely ka

tastrofos nebuvo. Šiuo momentu nekalbėsiu apie įspūdžius, 
kokie buvo pirmą kartą pamačius Chicagos miestą. Skubė
sime į pasaulinę parodą. Čia mūsų kelio galas.

Jau pradžioje, kaip tik susėdome pas laužą, prašiau jus 
panaudoti savo fantaziją. Dabar ją pastiprinkit ir žingsniuo
sime į tą žemės tašką, kuriame žmogaus rankos stebuklų pri
daryta. Kantrybės trupučiuką. Noriu pasakyti, kurioje vietoje 
ši paroda yra.

Šiaurės Amerikos žemėlapy yra didžiulis ežeras Michigan. 
Jo vanduo plauna Chicagos miesto krantą. Tas krantas ma
šinų ir žmogaus pūslėtų rankų nustumtas dar giliau į ežerą. 
Prie jo supilta sala, ją jungia tiltai. Taigi, ant to kranto ir 
salos nuo Illinois Centr. stoties iki 39 gatvės įrengta kalbamoji 
paroda. Jos ilgis be salos arti penkių kilometrų, plotis neturi 
kilometro.

Dabar į žygį. Įėjimų — vartų į parodą, berods, penki. 
Prie jų po kokią dešimtį kasų. Na, ir plaukia į jas doleriukai. 
kaip vanduo. Jei norite patekti parodon privalot sumokėti 
pusę dolerio. Sakysim sumokėjot. Ir štai ką jūs iš tolo tik 
stebėjot, dabar matysit. Mes jau viduj, Neapsiriksite pasakę, 
kad tai atskiras miestas. Taip, pasakingas miestas, nes jame 
visi namai savotiški. Savotiški todėl, kad juos statydami 
architektai prakošdavo pro savo smegenis visus žinomus jiem- 
stilius, statymų būdus ir varsas. Be to, per tuos namus, tikriau 
pasakius, didingus pavilionus, kiekviena tauta savo skonį reiškė. 
Iš jų, kurie labiau įstrigs akin, mes skyrium apžiūrėsim. O 
dabar truputį 'apžiūrėkime tą miestą.

Kaip matot, gatvės meksfaltuotos. Kiekviena pakrikštyta 
vardu. Specialūs, atidengti, patogūs stebėjimui, autobusai kur
suoja iš vieno miesto galo į kitą. Štai uniformuotų vyrų stum
domi vežimėliai. Tų vežimėlių yra ir prašmatnių — kinų sti
liaus. Jei pavargai, sėsk — pavėžys ir išrodys visa, ką tik tu 
paliepsi. Tik už tai, brolau, ir sumokėsi. Čia paštai, autobusij 
ir tramvajų stotys. Čia restoranai, teatrai, kinai, koncertai, 
šokiai, dainos ir pramogų kertelės. Čia pat ir parkai miniatūroj. 
Iškovoto iš vandens ežero krante medžių prisodinta. Tik ne 
visi malonų vasaros pavėsį turi. Mat „atkeliavo" jie iš miško,
iš laukų. Miške gi jie paliko daug šaknų. O likusios neišstengė 
išmaitinti medžių lapų. Ir štai, gražiai miške žaliavęs, gal kokį 
penkiasdešimts metų medis, čia galą gavo — nudžiūvo. Kur 
sode ar prie namo tokie nudžiūvę medžiai vaizdą tik gadina. 
Geležinkelio stotis ir automobiliams sustoti vieta truputį ato
kiau. Statybą jau minėjau. Žmonių gi visur knibždėte knibžda 
Jų klegesys pinasi su muziko^ ir mašinų garsais. Na, ar tai 
ne miestas? Ir tai tik akį metus.

Eiva toliau. Berods, dar nesakiau. Nesu pro
fesorius, pramonininkas ar žurnalistas, neslėpsiu ir 
savo profesijos. Esu artistas. Taigi mano amže
ly teko būti daktaru, advokatu, direktorių, kuni
gu, valdininku, karingu peru ir t. t. ir t. t. Gal 
būt, todėl pasaulinėje parodoje mane viskas be
maž ir domino. Kas labiau į akį krito, žymėjausi. 
Kas jums patiks, atsiminkit; kas ne, užmirškit. 
Parodą stebėsim ištisą savaitę.

Nuo ryto iki vidurnakčio iš lengvo judančio
je žmonių masėje ir mes. Į kurią pusę to pa a- 
kiško miesto mestis. Jūs sakote turim planą, ir 
jo laikytis? Lengva pasakyti. Juk čia į kiekvie
ną gyvenimo klausimą gali gauti atsakymą. O 
klausimų tiek daug... Atsakymus iš kartos į kar
tą paruošė, be abejo, žmogus. Palaukite, pa
kelsim planą. Eiva pradžioje pažiūrėti to 
menko vabalo — žmogaus, kurio dėka turim šių 

dienų kultūrą. Jį rasim mokslo pavi- 
lione — eiva. Pakeliui stebėkit pa
rodos gatves, įsižiūrėkite į žmones, 
kaip matote, visi elegantiškai atrodo, 
tik jų veidai labai įvairūs. Tokio žmo
nių „vinigreto" (jei galima taip išsi
tarti) nebežinau, ar galėtumėte kur 
užtikti. Čia gali matyti visas žmonių 
rases ir jų varijantus. Retas žmonių 
įvairumas. Kur gi nei... Kas dieną pa
rodą aplanko 50—80 tūkstančių žmo
nių. Jie suvažiuoja iš įvairių mūsų že
melės vietų. Ne manikenai, ne paveikslai, bet gyvos figūros pro 
jus praeina.

Mokslo rūmai. Jų išvaizdą matote paveiksle. Dabar į vidų. 
Čia kiekvienai mokslo šakai padirbtas ruimas. Eidami stebėti 
žmogų, negalim nesustot, negalim nematyti Darvino teorijos 
(Ar skaitėt? Paskaitykit). Čia parodoj jūs vaizdžiai matot, kaip 
grūmėsi gyvybės ir kaip tos kovos laimėtojas yra žmogus. O 
štai čia pat jūs matote tą žmogų. Jis tvirtai stovėdamas ant 
kojų žiūri į dausas. Tai permatoma šešių pėdų aukščio'žmo
gaus figūra. Ji padaryta iš celulozos Drezdene. Kaštuoja T0.000 
dolerių. Ją pagaminti reikėjo IV2 metų laiko. Toji figūra yra 
viena iš tų dviejų, kurios yra pasaulyje. Stebėkime figūrą. Joje 
tam tikrais laiko tarpais, pradedant smegenimis, išsišviečia vie
na, paskui kita organizmo dalis. Be to, paaukštinime, ant ku
rio jis stovi, kartu išsišviečia jos pavadinimas. Čia pastovėjęs 
valandėlę, lengvai visą amžių galį atsiminti, kaip sutvarkytas 
žmogaus organizmas. Tas menkas organizmas, tas „vabalas" 
žmogus galiūnu stojas, kaip pamatai didžiulius jojo darbus. Tu
rėdami ryškų matyto čia žmogaus vaizdą, eiva stebėti jo darbų. 
Toli nereikės eiti. Netoliese nuo matyto vaizdo mes matome 
žmogaus širdies plakimą. Tai mechanizmas, kur kiekvienas, kas 
tik domisi, paspaudžia mygtuką ir širdis jau veikia. Tik kraujo 
vietoj vandenį tematom. Minutė, dvi ir mūsų širdies darbo vaiz
das pasiliko.

Toliau. Čia visas skyrius vien tik apie tai, kaip žmogui 
išvysta gražųjį pasaulį.

Gal norite matyti, kaip auga medis, kaip čiulpia jis iš
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Jis tvirtai stovėdamas 
ant kojų žiūri į dausas.

žemės syvus? Tai štai, žiūrėkit, medžio piūvis; jame parodyta, 
kaip liemeniu ir šakomis į viršų syvai kyla ir kaip, palikę me
džiui maistą, grįžta. Kur pasisuksi, vis naujų žinių jums teikia 
šis sudėtingas pavilionas. Sakysim, kad ir šitoji kertelė, kur 
matot keturių metrų diametro didumo du žemės pusrutuliu. 
Blykstelėjo šviesa ir pusrutuliuose išsišvietė tie žemės plota:, 
kuriuose guli anglis. Užgeso. Vėl sužibo, bet šiuo kartu matote, 
kuriose žemės vietose guli geležis. Ir taip su kiekvienu iššvie-
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timu jūs matote kokioje žemės vietoje jos turtai guli. Panašių 
žemėlapių mes matom ir daugiau. Tik kiti žymėjo, kas kur ga
minama ar auga. Nežinau, kaip jūs, bet aš visus tuos žemėla
pius (jei tik kas duotų) sugabenčiau į mūsų gimnazijas. Labai 
'ie man į akį krito.

O čia, kaip matote, laikrodis, kuris parodo laiko vaizdus. 
Žiūrėkim, kaip prieš milijonus metų kūrėsi planeta — Žeme, 
kaip aušo, kaip žemės plutai atsiradus, iš vandens ropuonys iš
rėpliojo.

Čia mokslo vyrų eilės ir jų darbų darbeliai. Šiose patal
pose gali matyti, kas darosi žemėje, kas ir kaip gamtos jėgas 
naudoja ir kaip skaičiuojami žvaigždžių keliai. Mažai mes ži
nome, t. y., žinau, kaip šiame pavilione mokslo gelmes išskai
tyti. Gana, eiva iš čia, rods, ir taip ilgai užtrukom. Dienelė bai
gias, o vakaro čia nebėra, nes elektra saulės spindulius atstoja

Mes vėl to pasakiško miesto gatvėse. Tik šiandie jūs galit 
pastebėti, prie parodos vartų, ir jums pažįstamų veidų. Įsi- 
klausykit, juk viens kits iš jų lietuviškai sušneko. Na, taip, lie
tuvių šiandie daug. Jie iš įvairiausių Amerikos vietų suvažiuoja 
į šią parodą parodyti pasauliui, jog jie yra ir turi didį turtą — 
dainą. Neklaidžiokime niekur. Eiva tiesiog prie mokslo rū
mų, kur išrikiuoti tūkstančiams žmonių suolai. Ten lietuviai 
šiandien prabils.

Nežinau, ką jautė, ką galvojo svetimšaliai, girdėdami lie
tuvių dainą. Aš gi sėdėdamas dešimties tūkstančių lietuvių tar
pe, mintimis nuskridau į mūsų kaimą, bažnytkaimius. Ten aš 
mačiau tuos atlaidus, kuriuos prieš dvidešimti ir daugiau dar 
metų jie, štai čia sėdintieji pasaulinėj parodoj lietuviai, mate. 
Juk buvo toks gyvenime momentas, kad jie iš kaimo į bažnyt
kaimį keliavo atlaiduosna. Ten, pas žydelį alų gėrė ir su drau
gais bučiavosi, sakydami: „sudiev, važiuoju į Ameriką“. Šian
dien taip pat jie atlaiduose, tik „atlaidai“ kitoki.

Pasaulinėje parodoje girdėtos lietuvių dainos gimdė man 
vaizdus. Kiekviename veide tų dešimties tūkstančių lietuvių 
kaitau didžiulę knygą. Juk taip, vyručiai, taip. Pakalbinkime 

bet kurį iš jų ir jūs matysit, jusit, kiek nuotykių, kiek vargų, 

Praūžė, prabėgo vasarėlė, paliekam gražiuosius laukus *r ežerėlius.

kiek ilgesio tėvynei pasipils iš jo krūtinės. Kiekvienas čia lie
tuvis, tai vaikščiojanti gyva knyga. Ir štai, tų knygų jūra žmo
nijos akyse. Ką jie galėjo, davė. O davė dainą. Ji kiekvienam, 
kuris tiktai ausis turėjo, paliko įspūdį. Jūs girdit, jaučiat, matot

Jaunimas šoko, žaidė, bet įspūdžio neliko. Neliko, nes visa 
tai reikėjo gretinti prie mūsų šalies simbolinių daiktų: bakūžės 
ar svirnelio, ar laukuose nukrypusio smūtkelio. Bet vis dėlto, 
tą didį ir garbingą žygį gražiai atliko užjūrio jaunimas. Jis, tė
vynės meilę užsidegęs, tą dieną lietuvių vardą atstovavo.

Dainos garsai mane vis veikė. Aš pamilau tą žydintį Ame
rikos jaunimą ir visu balsu tėvams sušukt norėjau: „Tėvel, mo
tut! Tu tam jaunimui tarp tų mūrų savo kibirkštį davei. Tu 
jiems davei sapnus tėvynės". Taip, sapnus tėvynės. Ir jie dabar 
dainos garsais tėvynėn skrenda. Jaunime, dėkui. Mes tos dai
nos garsus nugirdę skrisime pas jus.

(Tikrai, argi nesusiras progų Amerikos ir mūsų jaunimu 
vieniems kitus matyti. Juk iš tėvų kalbų, iš knygų ir dainų, 
Amerikos jaunimas Lietuvos sau vaizdą susidarė. Ir, kad tik 
sparnus turėtų, atlėktų pažiūrėti sukurto savo vaizdo.

O kol ta jų svajonė išsipildys, paimk į ranką plunksną. Pa
imk. Juk tenai už vandenų turi gal brolį, sesę, tetą, dėdę ar jo 
vaikus. Tik apie vargus per daug jau neminėk. Pas juos to 
gero taip pat rasis. Jiems duok vaizdų iš žydinčių laukų. Ži
nok, jie praeities vaizdais gyvena ir jų pasiilgę).

Mūsų lakūnai perskrido Atlantą. Juos matė Anglijos pa
kraščiuos. Toji džiugi žinia, kuri užklupo parodoj lietuvius, de
šimties tūkstančių minios šauksmu pavirto. Džiaugsmas skrido 
per Atlantą. (Vai, likime! Sudejavo ant rytojaus džiaugsmą siun
tusi minia. Žuvo jie. Vardus jų turite žinoti).

Kaip gera „atlaiduose". Džiaugsmas su dainomis veržės iš 
krūtinių. Bet debesys štai slenka. Jiems žaibas kelią rodo, 
griaustinis lydi. Ir kaip iš viedro, anot žmonių, lietus išsklaidė 
dešimttūkstantinę mūsų minią.

Taip baigės „atlaidai“, nors nevisai. Nes pagal kišenėje gu
linčių popieriukų galią, vieni kitus vaišino. Vaišino juos jau ne 
žydelis. Čia, pagal skonį ir „natūrą", gali pastogę susirasti. Ten 
kinai arbatėlės kviečia. Čia arabai kojas sunarinę muzikos gar
sais į pilvą veikia — „skanūs valgiai... skanūs valgiai“. Kiti 
tiesiog iš „atlaidų“ namo. Ką veiksim mes? Ar norit valgyti?! 
Gerai, kad norit, bet valgysim kai laiko bus. Dabar į indionų 
kaimą. Ten būbnai šaukia mus. Kazys.

Foto mėgėjų paroda.
Lapkr. m. pab. — gruodžio pradž. Kaune įvyks fotomėgėjų 

nuotraukų paroda, kurioj galėtų ir visi skautai-ės dalyvauti 
atsiųsti vieną kitą geresnę savo padarytą nuotrauką. O tokių 
skautų visgi labai daug galėtų atsirasti. Ir būtų labai įdomu. 
Jei kas skautų-čių manytų, kad parodoje pasirodyti jie yra per 
menki, tai labai apsiriktų. Paroda yra foto mėgėjų.

Šioje kultūrinėje visų Lietuvos foto mėgėjų parodoje ga
lėtų ir mokytojai dalyvauti, juk jie labai įdomių nuotraukų turi.

Liet, foto mėgėjų sąjungos centro val
dyba pageidauja, kad norintieji dalyvauti 
I-je foto mėgėjų parodoje prisilaikytų to
kios tvarkos:

1) siunčiant didintus paveikslus, būti
nai pridėti ir originalą (natūralaus didu 
mo kopiją, ne negatyvą),

2) paveikslai gali būti montuoti ant 
kartono pagal kiekvieno individualų sko
nį arba laisvi,

3) paveikslus siųsti arba įteikti Vy- 
riausian Skautų Štaban (Kaunas, Nepri
klausomybės a. 4), darbo dienomis 10—15 
ir 17—18 vai., ligi lapkričio mėn. 20 d.

Parodoje gali dalyvauti ir ne sąjungos 
nariai, tik jie moka po 1 litą už paveikslą 
parodos įrengimo išlaidoms padengti.

Parodai pasibaigus, paveikslai bus 
grąžinami jų savininkams.

Galima tikėtis, kad skautai-ės tikrai 
pasinaudos tokia patogia proga parodyti 
ir savo fotografiškos kūrybos.
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zNepaprastas vėjas. SKAUTYBE—
Norvegijoj, matyt, esama smar

kesnių vėjų, nekaip mūs krašte. 
Štai koks nuotykis įvyko kartą 
Norvegų kalnų ganyklose. Jis taip 
aprašytas ponios M. Hamsunienės:

Gusta Gudbrandas sėdėjo ant 
akmens prie trobos durų ir rūkė, 
malšindamas savo susirūpinimą. 
Jau kelios dienos kaip buvo bai
gęs šieną piaut; bet paskutinį lai
ką nebuvo nė vienos sausos die
nos, kada būtų galėję sugrėbt. At
rodė, kad šiemet teks visą rudenį 
išbūt pievoje jam ir jo šeimai.

Sunkiausia buvo tai Gudbran- 
dienei, nes jos kava jau buvo išsi
baigus. Visą savaitę turėjo skolin
tis jos iš šeimininkės, bet ir ji savo 
kavą baigė.

Todėl vaikščiojo paniurus ir tyli, 
ėmė šalintis nuo kitų. Ji dabar tik 
du kartu per dieną gaudavo po 
mažą kavos puodelį, tai ar galėjo 
būt gerai nusiteikus? Gusta Gud
brandas sėdėjo nusiminęs, kad ne
galėjo nei sauso oro, nei kavos 
parūpint.

Bet atėjo šeimininkės dukrelės 
Ingrida ir Mortelė ir jo sūnus Jo
nukas ir ėmė sukinėtis aplink jį 
kaip musės.

Jie pradėjo taip žaist aplinkui, 
kad Gustui Gudbrandui dulkės į 
nosį kilo, o Jonukas ėmė dar ant 
tėvo pratintis į kalnus vaikščiot 
Tol lipo, iki pasijuto besėdįs jam 
ant pečių. Belipdamas, tėvui pypkę 
iš dantų ištraukė, bet ir tai nusi- 
minėlio neišjudino.

Vaikai taip linksmai žaidė, kad 
net saulė neištūrėjo ir, prasisklei
dus debesis, pažiūrėjo, kas tenai 
darosi.

— Kas čia, ar iš tikrųjų saulė? 
— nustebo šienpiūvys. Pašokęs 
tuojau nubėgo į pievą ir ėmė šieną 
sklaidyt. — Tai būtų juokai, kąjl 
šieną iki vakaro suimtume, — kal
bėjo jis žmonai, atėjusiai jam 

adėt.
Bet žmona nieko neatsakė, 

šniokštavo, dirbo, lyg būtų buvus 
pikta ant vyro ir ant šieno.

Ir vaikai ęia pat painiojosi, no
rėdami padėt šieną sklaidyt. Bet 
Gudbrandienė nedarė skirtumo 
tarp vaikų ir šieno, blaškė viską, 
kas jai po kojų pasipainiojo. Gerai 
dar, kad ji basa buvo.

Tik šeimininkė, išėjus pro duris, 
šūktelėjo, kad baigę darbą pareitų 
kavos atsigert. Ji, pro langą žiūrė
dama, suprato, kad Gudbrandienė 
kavos ištroškus.

Gudbrandienė tuojau sušvelnėjo 
ir suminkštėjo, kaip sviestas nuo 

saulės; gražiai paėmus grėblį, ėmė 
tvarkingai, plonai šieną blaškyt.

— Kokia puiki saulė. Tik nepa- 
lįskit po grėbliu, jūs mažyčiai, — 
tarė ji, o vyrui šūktelėjo, kad neis 
pietų ir dirbs toliau, tai gal dar 
prieš vakarą galės šieną turėt na
mie.

Saulė ėmė eit iš pietų. Gudbran
dienė taip smarkiai dirbo, kad 
grėblys tik lakstė, kai šieną ėmė 
grėbt į glėbius. Gudbrandas vaikš
čiojo palengva, rinko tuos glėbius 
ir dėjo į kupetas.

Mergytės nebenorėjo daugiau po 
šieną voliotis, nubėgo namo ir, 
susėdusios tenai šalia motinos, ty
liai valgė duoną su rūkščia grie
tine.

Jonelis turėjo gerą nosį ir rūkš- 
čią grietinę iš tolo užuodė. Netru
kus ir jis sėdėjo už stalo su gera 
duonos riekele.

Šeimininkės vyresnysis sūnelis 
Olavas, dirbęs už namų, taip pat 
pastebėjo, kad tylu pasidarė ir 
vaikai pranyko, tai turėjo pažiū
rėt, ar nebus jie namo nuėję. Čia 
ir jis gavo geroką duonos riekę su 
grietine.

Tik taip jiems besėdint, lauke 
staiga sudundėjo, lyg būtų trauki
nys stogu nuvažiavęs; net troba 
sudrebėjo. Tuojau visi šoko prie
durų, motina pirmutinė.

Na ir pamatė vaizdą! Atūžė di
džiulis sūkurys, pagavo šieno ku
petas ir iškėlė į orą. Jos kilo vis 
aukštyn, iki virto debesimis ir nu
plaukė sau padangėmis.

Geroka dalis tošių, kuriomis bu
vo stogas dengtas, nukeliavo į Di
džiąsias pelkes. Viduryje pievos 
prie namų stovėjo Gudbrandienė, 
kaip išverstas skėtis — taip buvo

Tarp Kauno ir Vilniaus okupuotoje Lietuvoje yra geležinkelio stotis Lentveravas, 
čia matome Lentveravo pilies rūmus, „M. V." kl.

* gali kiekvieną padaryti doru 
ir laimingu žmogumi, —

* kiekvieną skatina dirbti ne tik 
sau pačiam, bet ir visuome
nės labui, —

* stipriais saitais susyja mūsų 
tautos jaunimą, —

* ir parengia dirvą geriems tautų 
savitarpio santykiams.

užversti jos drabužiai. O Gudbran
das sėdėjo ant žemės, galvą susi
ėmęs. Kepurę vėjas jau buvo nu
nešęs, tai atrodė, kad dabar bijo, 
kad ir galvos nenuneštų.

Visa tai truko kelias minutes ir 
tuojau vėl nutilo. Olavas, išgirdęs 
beldžiant, griaujant, buvo pama
nęs, kad pasaulio galas ateina. Juk 
kas gi kita galėjo būt? Dabar dar 
buvo kiek išblyškęs, tačiau paten
kintas, kad sveikas išliko.

Suaugusieji žiūrėjo į vienas kitą 
nusiminę — juk nė glėbelio šieno 
nebuvo likę.

— Kai toks sūkurys užeina, tai , 
viską nuneša, — prabilo Gudbran
das.

Ir iš tikrųjų, pažiūrėjęs į pievą,
galėjai pasakyt, kad šiemet jie 
greičiau šieną suvalė, nekaip galė
jo tikėtis.

Išvertė P r. Mašiotas.
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Pasimokykim kalbėti.
Kalbėti, rods, visi mokame. Tačiau mes esame 

pratę, būdami būryje, daugiau klausyti, ir mažiau 
patys kalbėti. Kartais bijome prasižioti, nors ir ne 
vieną, gal, teisingą mintį galėtume pasakyti. Laiko 
mės principo — „tyla gera byla“. O vistik reikia 
mokėti žodžiu savo mintis reikšti, reikia mokėti 
gražiai, sklandžiai ir suprantamai pasakyti savo 
nuomonę ir mokėti ją, kur reikia, apginti, atremti 
kitų daromus priekaištus, diskutuoti. Kaip reikia 
kalbėti — tokia šio straipsnio tema.

Visų pirma —. reikia gero žodyno. Nemai 
šyti sąvokų, apibrėžimų, dalykų. Vartoti paprastus 
žodžius paprastiems daiktams arba sąvokoms reikšti 
Vengti tokių žodžių, kurių reikšmę mažai supranta 
me, tačiau stenkimės tų žodžių turinį išsiaiškinti, 
kad jais praturtintume savo žodyną. Nesistenkime 
kalbos prastinti; lietuvių kalba gausiai patiekia są 
vokų kaip tik tam, kad mes jas vartotume. Tele
grafo stilius ir įvairūs sutrumpinimai labai apsunki
na suprasti, kas norima pasakyti.

Antroji sąlyga — kalbos grynumas. Ar 
jūs nesate galvoję, kad skautų įstatai to ir mūsų 
reikalauja: ,skautas yra skaistus — kalboje“... Čia 
turima galvoje ne tik kalbos moralinis skaistumas, 
bet ir kalbos grynumas, taisyklingumas.

Turime paskelbti kovą su kalbos darkymu. Bet 
pradėti turime nuo savęs, Prenumeruokim arba pa 
siskolinkim kalbos mokslo laikraštį „Gimtoji Kai 
ba“, ir studijuokime kiekvienas skyrium ir visi ben
drai. „Skautų Aidas“ dėdavo ir vėl dės skyrelį 
„Kalbos kertelė“. Imkimės darbo, ir greit pastebė
sime, kad darome pažangos. Skiltys galėtų įtaisyti 
dėžutes, kur skautai turėtų įdėti kas kartą po pen
kis centus už kiekvieną kalbos arba gramatikos klai
dą ir kiekvieną pavartotą svetimos kilmės žodį. Kas 
mėnesį surinktų porą litų. Tai būtų organizuotos 
akcijos kalbos taisyklingumui kelti pavyzdys.

Trečia sąlyga — reikia tiksliai reikšti 
mintis. Čia turime galvoje ne tiesos sakymą — 
skautui tas savaime suprantama, — bet aiškų ir 
tikslų išreiškimą vertės, dydžio, kokybės, apskritai, 
visų požymių tų daiktų, įvykių arba sąvokų, apie 
kurias kalbame. Būkime atsargūs vartoti tokius 
posakius, kaip „mažai, daug“ arba „gerai, blogai“ 
Tai reliatyvinės, subjektyvės sąvokos. Mes turime 
vartoti objektyvinius apibūdinimus, kuriuos 
visi vienodai suprastų. Reikia atsargiai vartoti dar 
tokius žodžius, kaip „vidutiniškai, maždaug“, jie tiek 
pat mažai pasako, kaip ir aukščiau paminėtieji.

Tolesnė pastaba bus jau apie kalbėjimo 
techniką. Negalima ryti žodžių, bet taip pat 
negalima jų lyg košti pro dantis. Žodžius reikia 
aiškiai ištarti. Negalima kalbėti pergreitai, nes toks 
kalbėjimas atrodys kaip garsinis filmas, paleistas 
tris kart greičiau negu reikia. Bet taip pat negali

Lapkričio mėn. 1 d. Lietuvos skautijai 
sukaks 15 metų, tada visi minėsime 
tas brangias sukaktis. Sakyk, broleli, 
ką naudinga organizacijai esi tu pada
ręs, kuo tu jos vardą pakėlei, ar esi 
pavyzdingas jos narys, ar visas savo, 
skauto, pareigas gerai atlieki? 

ma apie kiekvieną žodį ilgiau galvoti, arba — dar 
blogiau — kas antras žodis stenėti „ee... e" arba sa
kyti „vadinas“. Geriau yra pasakyti blogesnį žodį, 
kurį jau turime lūpose, negu ieškoti galvoj kito ge 
resnio — klausytojai tame ieškojime nedalyvaus 
kartu su kalbančiu, o jų dėmesį per tą laiką pa
trauks koks nors kitas dalykas. Kad dėmesys visą 
laiką būtų atkreiptas į kalbėtoją — tiksliau, į tą da 
lyką, apie kurį jis kalba — visos pertraukos — žo 
džio trūkstant, mintį pagaunant, leidžiant gerklei 
pasilsėti ar nusišnypščiant — neturi būti ilgesnės 
kaip penkios sekundės. Normalinis kalbėjimo tem
pas yra 60—70 žodžių per minutę. Skaitant — kiek 
daugiau. Paprasto knygos puslapio skaitymas 
užima apie 2 min,, o puslapyje telpa per 200 žodžių.

Kalbėjimo yra kelios rūšys: paprastas kasdienis 
pasikalbėjimas, draugiškos diskusijos, dalyvavimas 
diskusijose, prakalbų sakymas ir referatai.

Pradėkime nuo sunkiausio dalyko — prakalbų ir 
referatų. Čia suprantame ilgesnį, bent 10 minučių, kalbė
jimą kuria nors apibrėžta tema. Kaip reikia prisirengti? Yra 
vienas geras būdas. Vakare prieš tą dieną, kurią reikės kal
bėti, prieš guldamas, žingsniuodamas kambaryje, patogiai atsi
sėdęs, arba jau atsigulęs lovoje galvok apie savo temą. Įsi
vaizduok, kad kalbi, kalbėk pats sau. Kai užmigsi, protas ir 
toliau veiks ta kryptimi, ir kai rytą, eidamas gatve, vėl apie 
tą temą galvosi, viskas daug geriau sutilps į galvą. Susirinkęs 
tinkamus, prie progos užsirašyk į popieriaus lapelį pirmus 
kelis kalbos sakinius, — nes pradžia yra sunkiausia. Toliau 
mintį žymėk plano forma, bet jeigu užtiksi kokį gerą po
sakį — užsirašyk jį visą. Viską rašyk į nedidelius lapelius 
(prašymų popieriaus lapo ’/§ dalis) Rašyk tik vienoje pu ėję, 
nes kitaip klaidins lapelių sklaidymas. Planas turi būti per
žvelgiamas. Vietoje pabraukimų vartok „įterpimus", t. y., 
svarbiausią mintį užrašyk prie kairiojo lapelio krašto, atskirus 
punktus kiek toliau nuo krašto, smulkesnius padalinimus dar 
toliau. Taip rašant aiškiai matyti minčių eilę, jų tarpusavis 
santykis ir svarba. Pabrauk tik tai, ką nori pasakyti žodis 
žodin iš užrašų. Tokius lapelius, susegtus drauge su antrašu 
viršuje — kas, kur, kada kalbėjo — paskiau laikyk savo 
kartotekoje. Bet apie tai parašysime kada nors kita proga.

Galima prisirengti kalbėti ir visą turinį surašant. Bet 
atminkite, kad skaitymą klausyti labai vargina. Geriau pras
tas kalbėjimas, kaip geras skaitymas. Mažai yra žmonių, ku
rie moka kalbėti skaitydami. Rekordas čia būtų skaitymas 
minčių, kurių visai nėra skaitomame tekste, bet tokiu tonu, 
kad klausytojų niekas to nepastebėtų. Bet taip išmokti skai
tyti reikia didelės praktikos. Užtat geriau yra žiūrėti į už
rašus ir kalbėti.

Dalyvavimas diskusijose irgi reikalauja iš 
anksto prisirengti. Paprastai iš anksto žinome, apie ką bus 
kalbama. Bet paprastai tokiam prisirengimui pakanka apgal
voti temą, nedarant užrašų. Užrašus reikia daryti klausant 
referato arba paskelbus diskusijas — pasižymėti klausimus, dėl 
kurių norime pasisakyti. Geriau susilaikyti kalbėti tuojau, 
kaip tik mintis atėjo į galvą, — praleiskime vieną, antrą 
kalbėtoją, — tegul mintis geriau subręs. Diskusijose geriau 
imti žodį keletą kartų trumpam, negu vieną kartą ilgai kalbėti, 
tuo labiau, jei norime kalbėti apie kelis atskirus klausimu. 
Bet čia reikia prisitaikyti prie diskusijų tvarkos, geresnė tvar
ka yra ta, kur diskutuojama atskirais klausimais, bet ne iš 
karto apie visa, ką referentas kalbėjo.

Draugiški disputai tuo skiriasi nuo diskusijų, 
kad būna neorganizuoti, nekieno nevedami, laisvesni, bet už
tat dažnokai turtingesni žodžiais, gyvesni, gausu vykusių pasta
bų. Dalyvaudamas tokiame dispute visada atsimink, kad ne
gali tik vienas kalbėti. Nekalbėk ilgai, geriau trumpai iškelk 
naują mintį — kiti ją išvystys. Nesupyk, jeigu tau bekalbant 
kas nors padarytų vykusią pastabą. Dažnai tokia pastaba gali 
tau pakišti naują mintį. Nesigriebk tokių atsikirtimų, kaip 
pav., ...Atsiprašau, kai tu kalbėjai, aš tau netrukdžiau...", nes 
toks tonas baisiai blogai veikia į disputo nuotaiką.

Dalyvavimas tokiame dispute yra prisirengimas dalyvauti 
diskusijose didesniame dalyvių būryje, ir, apskritai, mokymasis 
laisvai reikšti savo mintis gyvu žodžiu.

Į pabaigą porą bendrų patarimų:
Nebijok savo balso!
Nebijok būti pajuoktas!
Netylėk iš kuklumo!
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Sportas ir knyga.
Kas iš mūsų, pamatęs grakščią 

graiko atleto stovylą, nenorėtų atro
dyti taip, kaip jis, kas nenorėtų lai
mėti rekordą kuriose nors pirmeny
bėse?

Bet prisiminkime vieną dalyką. 
Niekas iš mūsų nieko nežinotų apie 
graikų sportininkų grožį, apie puikias 
olimpiadų tradicijas, jeigu nebūtų ar
tisto skaptuotojo kalto, arba poeto 
plunksnos, kurie įamžino jų žygius.

Išeidami į stadionus, į rungtynes, 
į sniegu nuklotus laukus su pašliūžo
mis žiemą — neniekinkime ir kny
gos, kuri taip gražiai moka apie vis
ką byloti, kuri išmokys mus pačius 
save suprasti ir pamatyti grožį, ku
rio, gal būt, patys nebūtume pa
stebėję.

Išeidami su rogutėmis leistis nuo 
kalno, pašliūžomis iškylauti miškan, 
į Čiuožyklą — stenkimės galvoti ne
tik apie naudą mūsų kojoms, plau
čiams, bet prisiminkime ir smagenis, 
Širdį — protą ir jausmus.

Mes atsiminkime! — Didžiųjų žyg
darbių nuveikiame netik kūnu, bet 
ypač ir dvasia. Graikų jaunikaitis, 
išeidamas kaip lenktyniautojas į are
ną, tur būt atmintinai mokėjo Pin- 
daro odas ir bėgdamas jas skandavo 
bėgimo taktan, laimėtoju skrisdavo 

Skautai mėgsta vandens sportą (iš Jamboree),

į garbę visų olimpiadų arenose.
Kas mūsų šliūžinėja pašliūžomis, 

arba važiuoja dviračiu, tas tikrai ži
no, kaip Čia svarbu išlaikyti I y g s v a- 
r ą. Graikų auklėjimo idėja, išreiš
kiama sodžiais .„kales kai agatos“, 
buvo ne kas kita, kaip lygsvara tarp 
kūno ir dvasios, tik šiuo harmoniš- 
ku pamatu rėmėsi pažanga Jeigu ir 
mes nenorime sustoti vietoje, turime 
susirūpinti savo dvasia.

Lygsvara — štai tas tikslas, kurio 
turime siekti. Mintimi pasisverkite 
patys save. O jeigu, gink Dieve, jū
sų raumenys persvertų smagenis -- 
griebkitės knygos, kad grįžtumėt į 
lygsvarą. Truputį treniruotės ir min
čiai, mintis sucementuos raumenų 
vikrumą,

Prieš išeinant į areną, prieš kilnų 
ir riterišką rungtyniavimą dėl pirme
nybių, apšarvokite ir dvasią, nes be 
dvasios tikrai pralaimima.

Knygos laukia knygynuose, biblio
tekose. Knygos — geriausi draugai, 
nes tylūs ir ramūs, neišduoda jūsų 
paslapčių, o atidengia sąvasias pa
slaptis, diskretiški patarėjai. Knygos, 
tai tie svareliai, kuriais pasisvėrus 
matysime, kiek sveriame, kiek esa
me verti.

Tat svarelius į svarstyklių lėkštę, 
kol atsvers iki lygsvaros Ir visi prie 
svarstyklių.

Mokykimės sekti.
(Keli patarimai skautams).

Sekimas turi didelės reikšmės skauto- 
gyvenime. Sekama yra vieta, paskiri vie
tos daiktai, paukščiai, žvėrys ir kt. Pa
togiausia sekti gulom, šliaužiant. Šliau
žimo būdai yra šie:

1) pilvas- ant žemės, kojos ištiestos. 
Abi alkūnės paduodamos kiek galima 
pirmyn ir pritraukiamas kūnas;

2) pilvas ant žemės, koja pritraukia
ma, sulenkiant ją per kelį, rankomis ir 
keliu paduodamas visas kūnas pirmyn;

3) pilvas įtrauktas. Skautas patraukia 
pirmyn kojų pirštus ir alkūnes, jomis kū
nas paduodamas pirmyn.

Reikia žiūrėti, kad kūno dalys, kurios 
dėl savo spalvos skirtumo yra gerai ma
tomos, būtų atgręžtos į žemę, rankos pa
kištos po kūnu. Vengti griežtų judėsiu.

Maskavimasis sekime vaidina svarbų 
vaidmenį. Paprasčiausias maskavimasis 
yra mūsų rūbų slepiamoji spalva. Ne
teisingas maskavimasis sekėją tik išduo
da.

Sekėjas ypatingai turi saugotis, kad 
slinkdamas pirmyn, nesukeltų jokio 
triukšmo, nepajudintų krūmų, šakų ir kt.

Sunkiau pastebimiems daiktams sekti 
imamas žiūronas į pagalbą. Juo naudo
jamasi taip. Pirmiausia nustatomas didy
sis sraigtas akių plačiui taip, kad gali
ma butų matyti tik vienas pilnas vaizdas, 
ne du išskyrę vaizdai. Akių nustatymo 
sraigtas vėl priveržiamas. Užmerkiama 
kairė akis ir žiūrima tik su dešine. Su
kamas į dešinę okuliaro sraigtas, kol 
vaizdas pasidaro aiškiausias. Vėliau už
merkiama dešinioji akis ir panašiu būdu 
nustatomas kairiosios akies vaizdo ryš
kumas. Iš viršaus okuliaro vamzdžių ga
lima išskaityti, kuris kuriai akiai reika
lingas skaitmuo.

Teisingas sprendimas įvairių atstumų 
gyvenime turi labai daug reikšmės. •

Atstumas nustatomas mažesnis negu jis 
iš tikrųjų yra, kada saulė šviečia iš už- -s 
pakalio, sekamas daiktas šviesiame fone,, 
įvgioje vietoje ar ant vandens, banguo
toje ar kalnuotoje vietoje, prie aukštų 
daiktų; didesnis negu iš tikrųjų yra, 
kada:

sekamasis daiktas iš dalies tik mato
mas, ūkanotą diesą miške, miglotyje, die
nai brėkštant, tamsiame fone.

Taip pat labai svarbu, kad sekėjai 
galėtų visas gamtoje pasitaikančias kliū-
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PRITYRĘS SKAUTAS
UNIFORMA.

Tiesa, yra senas priežodis, kad 
ne rūbai žmogų puošia, tik žmogus 
rūbus. Tačiau šitas priežodis yra 
toks senas, kad kaip tik dėl to se 
numo nebeaktualus. Todėl šian
dien norime keletą žodžių tarti 
apie mūsų uniformą. Gal kas nors 
pasakys, kad uniforma ir ženklai, 
tai smulkmenos, o svarbiau, kad 
skautai pažintų savo ideologiją. 
Taip, skautų vidujinė vertė yra 
svarbesnė, tačiau ir išorinis atro 
dymo klausimas yra pakankamai 
svarbus.

Turime atsiminti, kad labai daug 
žmonių neturi progos pažinti mūsų 
vidaus vertybių, bet užtai labai 
daug žmonių turi progos keletą 
kartų per metus pamatyti mus uni
formuotus parodose, šventėse, 
vakaruose ir pan. Ir remdamiesi 
mūsų išorine išvaizda, žmonės su
sidaro nuomonę apie skautus, ir 
tai ne apie paskirus skautus, ir net 
ne apie paskiras draugoves, bet 
apie visus skautus, apie skautystę 

apskritai. Tai net tik dėl to tu 
retume susirūpinti apsivilkti gra
žia ir tvarkinga uniforma, nekal 
bant jau apie tai, kad toleruodami 
maišytas uniformas — prisiminki
me tik vad. ,,pusiauuniformuotus ‘ 
skautus, su skautiškais marški
niais, bet ilgomis gimnazisto kel 
r. ė m is — mes duodame progos pa
sireikšti organizaciniam nedraus
mingumui, arba apsileidimui, nes 
jeigu statutas sako, kad uniforma 
turi būti štai tokia, tai kitaip vil
kėdami mes arba negerbiame sta
tuto, arba jo nesuprantame.

Tiesa, dabar vis daugiau mato 
me uniformuotų skautų ir pačios 
uniformos atrodo gražiau. Tačiau 
dar būtų reikalo suvienodinti jų 
siuvimą ir, gal, medžiagą, taip pat 
ženklų vartojimą. Negalima segti 
ženklų, statuto nenumatytų — at
siminkime, kad uniforma turi pa
silikti uniforma, bet nebūti kažko
kia ženklų paroda. O ypatingai 
griežta kova turi būti skelbiama 
,,pusiauuniformoms“.

Kokius gerus darbelius skautai 
galėtų daryti žiemą?

1) Prisirinkti miške ar sukapoti 
malkų kokiai senelių šeimynai kai
me.

2) Nuvalyti sniegą nuo savo na
mų šaligatvio,, padaryti takelius 
savo kieme. Tą pat padaryti kai
mynui.

3) Lesinti paukštelius.
4) Rūpintis lauke šąlančiais ne

rūpestingų šeimininkų arkliais, 
juos kuo nors pridengiant; taip pat 
ir kitais gyvuliais, kuriems sunku 
kęsti šaltį.

5) Lengvai pastebimais ženklais 
pažymėti ir apsaugoti pavojingas 
vietas čiuožėjams ar žmonėms, va
žiuojantiems bei vaikščiojantiems 
užšalusiomis upėmis ir ežerais.

6) Skolinti pačiūžas, pašliūžas 
bei rogutes berniukams ir mergai
tėms, kurie šių dalykų neturi.

7) Sudaryti greitos pagalbos de- 
žuravimus vietose, kur čiužinėja- 
ma ant abejotino ledo. Turėti čia 
paruoštų virvių bei lentų, kad ga
lėtų ištraukti vandenin įlūžusį 
sportininką.

Be čia patartų gerų darbų, ką 
dar galėtų rasti naudinga visuome
nei žiemą padaryti mūsų skau- 
tai-ės?

tis nugalėti: perlipti tvoras ir mūrus, už- 
liptLant stataus šlaito, peršokti per grio
vius, kelio iškasenas, pereiti tankiausius 
krūmokšnius, mokėti lipti į medžius.

y ra būtinas dalykas, kad kiekvienas 
sekėjas mokėtų susirasti. Geriausias bū
das yra žemėlapis ir kompasas. Jeigu nė
ra kompaso, pasaulio šalis galima surasti 
su laikrodžiu. Padėtą ant žemės ar delno 
laikrodį reikia laikyti horizontaliai, va
landų rodyklę pasukti tiesiai į saulę. Ro
dyklė į saulę bus nukreipta tik tada, kai 
jos šešėlis bus tiesiai rodyklės apačio
je. Kampą tarp 12 ir trumposios rodyk
lės dalom pusiau. Ta kryptimi ir bus 
pietūs. Atsistojus veidu į pietus kairė
je yra rytai, dešinėje — vakarai, užpa
kaly — šiaurė.

Ir pagal saulę galima surasti pasaulio 
šalis, 3 vai saulė teka šiaurės rytuose, 
6 vai. — rytuose, 9 vai. — pietų ry
tuose, 12 vai. — pietuose, 15 vai. — pie
tų vakaruose, 18 vai. — vakaruose.

Kerpės ir samanos auga iš šiaurės me
džių, akmenų pusės. Senose krikščionių 
bažnyčiose altoriai statomi į rytus, bokš 
tai vakaruose. Stačiatikių kapinynuose 
numirėliai palaidoti kojomis į rytus, kry
žiai prie galvų. Paskirai augančių medžių 
daugiausia žalumynų ir šakų yra pietų 
pusėj.

Nakties sekimai yra dar įdomesni. 
Dieną reikalaujama vikrumo ir paslanku
mo, naktį — dėmesio ir tylos. Naktį akį 
atstoja ausis. Reikia nepamiršti, kai 
greitas judesys visada lengvai sukelia 
kokį nors triukšmą, išduoda sekėją. Se
kėjas turi aiškiai skirti garsus, kurie esti 
važiuojant ratams, dviračiui, kalbant, 
paukščiui skrendant ir iš garso kryptį ir 
tolumą ligi jo. Šitiems pratimams reikia 
visiškos tylos.

Vyr. skilt. Ant, Umbrasas.

Pasidarykime iš faneros ,čemodaną.
Imame vieną m.2 3 mm. storumo fanie- 

ros lapą, padedame ant grindų ar stalo 
ir pagal paduotą A brėžinį išbraižome 
apdangalą (a) (84X41 cm.), šonines sie
neles (b) (16X26 cm.), rantus (d) (2X28 
cm.), dureles (o) (20X32 cm.) ir viršuti

nę vidurinę reiką (e) (4X41 cm.). Fanieros 
sluogsniai turi eiti, kaip parodo brąi- 
žinys.

Išbraižytos fanieros lapą dedame ant 
stalo ir piūkleliu ar peiliu supiaustome 
pagal braižinį. Piaustant piūklu reikia 
kabantį ore fanieros gabalą žemyn at
lenkti, nes kitaip sunku bus piaustyti.

Paskui imame pušinę ar eglinę lentą 
1,5 — 1 cm. storio ir supiaustome į du 
keturkampiu (16X26 cm.). Tokio ketur
kampio viršūnėje išpiaustome ąr kaltu 

iškalame ravelį 1,5 cm. gilumo ir 3 cm. 
pločio (B brėž.). Tas pats daroma su 
antru tokiu keturkampiu. Paskui kiek
vieną keturkampį suklijuojame su fanieros 
šonine lentele ir prislegiam kokiu nors 
sunkumu. Taip paliekame apie 6 vai.

džiūti. Jeigu nėra kuo prislėgti, tai gali
ma laikinai vinelėm prikalti. Lentelės 
jau išdžiūvusios. Vinelių vieton įkalame 
degtukus, kad jų (vinelių) padarytas sky- 
leles užmaskuotų.

Pasidarome iš kartono šabloną, kurio 
pagalba ant kiekvienos šoninės lentelės 
galime nupiešti lygius apvalainius kam
pus. Kampus piūklu nupiaustome ir pei
liuku išlyginam.

Išpiaunam dar iš lentos dvi reikas. 
Vieną viršutinę vidurinę (40 cm. ilgio,
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3 cm, pločio ir 1,5 cm, storio), kurią įsta- 
tome į keturkampiuos išpjautus ravelius 
ir dviem (2,5 cm. ilgio) vinim prikalam. 
Antrą — trumpesnę, 37 cm. ilgio, 3 cm. 
pločio ir 1,5 cm. storumo; arba 38X3 cm. 
ir 1,5 cm., atsižvelgiant į tai, kokio sto
rio bus iš lentos išpiaustyti keturkampiai 
su faneros sienelėm >suglituoti. Ją (že
mutinę vidurinę reiką) laikinai prikala
ma apačioje, t. y., priešais viršutinę vi
durinę, 4 vinim — iš kiekvieno galo po 
dvi. (C brėž.).

Griaučiai baigti. Taip vadinamą ap
dangalą nugramzdinam 20-čiai minučių 
kur nors į šulinį ar į didelį indą su šaltu 
vandeniu. Faniera galima į indą įdėti 
nulenkta.

Dabar išimame iš vandens apdangalą 
:r padedame jį kur nors apie 10 minučių, 
kad apdžiūtų. Paišelio ir liniuotės pagal
ba pravedam išilgai per patį vidurį vir
šutinės reikos liniją. Kiek apdžiūvusį 
apdangalą vienu (41 cm. pločio) šonu 
padedame ant klijais nuteptos viršutinės 
vidurinės reikos, išilgai nupieštos linijos 
ir 11 (1,5 cm. ilgio) vinimi prie reikos 
prikalam. Dabar tepame klijais šoninių 
lentelių kraštų viršutinę dalį ir, stipriai 
prispaudę apdangalą, prikalam 2,5 cm. 
ilgio vinimis po 3 cm. atstu vienas nuo 
Lito. Taip darom su abiem lentelėm kar
tu. Kada priėjome iki užlenkimo, tai rei
kia tuos griaučius apversti ant šonos, 
patepti toliau klijais ir užlenkus fanerą 
(apdangalą), kalti vinis toliau. Taip da
rome kiekviename užlenkime. Kai dar 
Leką įkalti keletas vinių, išimame žemu
tinę reiką, nes dabar ji mums nereika
linga. Tuo pačiu laiku nuplauname ne
reikalingą apdangalo dalį. Įkalam pasku
tines vinis į šonines sieneles ir į viršutinę 
vidurinę reiką taip pat, kaip pradėjome: 
apdangalo kraštai susieina viršutinės vi
durinės reikos vidury ten, kur buvo li
nija nupiešta.

Dabar imame viršutinę išorinę reiką 
tr priklijuojame ją (galima ir vario vini
mis ar sraigtais pritvirtinti) išilgai vidu
rinės viršutinės reikos taip, kad užmas
kuojame apdangalo kraštų susijungimą.

Įmerkiame taip pat į šaltą vandenį 
rantus, kur paliekame 10-čiai minučių, 
g iš vandens išėmę duodame 5 min. džiūti. 
Patepę vieną ranto pusę klijais dedame 
ji prie pat krašto šio čemodano. Rantus 
pradedame prikalinėti nuo viršutinės rei
kos. Prikalame varinėm vinim su apskri
tom didelėm vidury tuščiom galvutėm, 
1,5 cm. ilgio, baldams vartojamomis. Vi
nys prikalamos 4 cm. atstumu viena nuo 
kitos. Rantai šį čemodaną padaro stip
resnį ir gražesnį. Čemodanas kelias valan
das paliekamas džiūti.

Išdžiūvusioje čemodano šone nubrai
žome keturkampį, apvalainiais kampais 
18X30 cm., kuris teks peiliu išpiauti, nes 
čia bus durelės. Piaustoma panašiai kaip 
kartonas — padėję liniuotę braukiam 
peiliu išilgai nubraižytos linijos.

Čemodaną ir dureles turime stikliniu 
popierium šlifuoti — pirma 3, o paskui 0 
nr. Stenkimės šlifuoti pasluoksniais.

Paskui imame kiek vaško, ištirpinant 
jį, į tirpinį įpilame kiek valyto terpenti
no ir gerai išmaišome. Paėmę ant sku- 
duriuko kiek tirpinio plonais sluoksniais 
tepame visą čemodano paviršių. Davus 
kiek apdžiūti, politūruojama paprastu 
būdu. Tuo užbaigiami medžio darbai.

Dabar daroma iš rudų minkštų odinių 
dirželių 1,5 — 2 cm. pločio spynelės ir 
zovėsai. Spynelės susideda iš odinio lie
žuvėlio 16 cm. ilgio ir nikeliuotos sagties, 
kurios dirželis dvilinkai sudėtas 3 cm. 
ilgio. Zovėsai — 6 cm. ilgio, taip pat 
odiniai. Odiniu? dirželius galime piaustyti

Idėjos ir darbai.
X Lietuva pasikeitė su Sovietais poli

tiniais kaliniais. Į Sovietus išvežta 24 ka
liniai iš Lietuvos ir iš Sovietų Lietuvon 
atvažiavo Kaunan 11 kunigų ir 3 pasau
liečiai lietuviai iš Sovietų kalėjimų ir 
koncentracijos stovyklų. Grįžę kaliniai 
buvo įvairiose geležinkelio stotyse ir pa
čiame Kaune labai iškilmingai sutikti.

X Suėjo 30 m., kai buvo Įkurta Mask
vos lietuvių šelpimo draugija. Draugija 
buvo įkurta 1903 m. Sunkiaisiais rusų 
priespaudos laikais išeivių lietuvių dau
guma buvo Rusijos gilumoje, Maskvoje, 
buvo susispietęs nemažas jų skaičius, su
darydamas atskirą lietuvių koloniją. Dr- 
ja leido laikraštį „Santarą", suorganiza
vo lietuvių kalbos kursus, nuolatinį cho
rą, laikė liaudies mokyklą, valgyklą ir kt. 
Be to, 1915 m. prie šios dr-jos įsteigtas 
tremtiniams šelpti komitetas, per kurį 
buvo šelpiama per 20.000 lietuvių trem
tinių.

X Pavardžių atlietuvinimas. Pavar
džių registravimo akcija valsčiuose jau 
baigta. Vidaus reikalų ministerijoje yra 
apie 300.000 surinktų pavardžių. Abė
cėlės tvarka sudėtos pavardės bus 
kaip reikiant sudorotos ir iš jų, atitai
sius sudarkytas lietuviškas pavardes, bus 
sudarytas lietuviškųjų pavardžių žodynas.

Švenčionių katalikų bažnyčia.
„M. V." kl.

žirklėmis ir peiliu, o juos prie faneros 
pritvirtiname variniais sraigtais, apskri
tom galvutėm 1 — 1,5 cm. ilgio.

Išlindusius sraigtų galus įsukame į 
storus, iš „padinės“ padarytus, varžeklius 
1X1 cm., arba 1,5X1,5 cm. paviršiaus. 
Gerai įsižiūrėkite G. br.

Rankelę galima, kur nors geležies 
krautuvėj, ar čemodanų dirbtuvėj pirkH 
— jį yra specialiai čemodanams paga
minta. Bet tos rūšies čemodanams varto
jama ir odinės rankelės. Imame 22 cm. 
i’gio ir 2,5 cm. pločio diržą ir pritvirtina
me jį prie viršutinės reikos 3-mis vari
niais (su apskr. galv.) 1,5 cm. ilgio sraig
tais iš kiekvieno galo.

Pigiausia tas darbas daryti trise, t. 
y., 3 čemodanus iš karto daryti. Tada 
kai kurie daiktai pigiau atseitų, o faneros 
lik’ du lapu pirkti reikėtų.

Pastaba: Tokios rūšies čemodanai bū
na įvairių formų elipsiniai, apvalūs..., bet 
mano aprašytas yra praktiškesnis. Jie 
daromi taip pat, kaip ir šis. Čemodanus 

Dabartinį skirstymo darbą prižiūri u-to 
docentas dr. P. Salys. Pavardes skirstyti 
padeda be jokio atlyginimo ir dr. P. Salio 
studentai.

X Medžiaga busimajam viešųjų biblio
tekų tinklui. „Bibliografijos Žinios" pra
deda spausdinti bibliotekų ankietos duo
menis. Tai bus svarbi medžiaga busima
jam viešųjų bibliotekų tinklo projektui 
sudaryti.

X Užgaulingais vardais traukinius va
dina. Tilžės laikraščiai rašo, kad nuo š. 
m. spalių 8 d. esąs paleistas vaikščioti 
tarp Karaliaučiaus ir Tilžės greitasis 
traukinys, vardu „Der rąsende Litauer" 
— dūkstąs lietuvis.

X Transatlantinio skridimo s-gos val
dyba. Nesenai Čikagoje įvyko antro 
transatlantinio skridimo sąjungos kūrėjų 
susirinkimas, kuris išrinko sąjungos vai
dybą. Pirm, išrinktas A. Kartenas, vice- 
pirm. P. Grigaitis, V. Kareiva ir M. Nar
vydas, sekr. P. Vaivada ir iždin. J. Mac
kevičius. Sąjungos tikslas — surinkti rei
kalingą sumą lėšų lakūno Janušausko 
skridimui į Lietuvą finansuoti. Janušaus
kas į Lietuvą lėktuvu „Lituanica antro
ji“ kitą pavasarį.

X Laimėjo plaukimo lenktynes. Ne
seniai pasaulinėje parodoje buvo suruoš
tos moterų plaukimo lenktynės. Lenkty
nes laimėjo lietuvaitė E. Žemaitytė, nu
plaukusi vieną mylią per 15 min. ir 42 
sek. Ji laimėjo Amerikos spaudos kara
liaus Hearsto dovaną.

X Tarptautinis Kongresas Kovai su 
Alkolizmu. Visų šalių Priešalkolinis Kon
gresas šaukiamas 1934 met. rugpiūčio 
mėn. 30 — rugsėjo mėn. 3 d. Londone 
vadovaujant Lordui Asterui.

Programoj numatyta: pirmąją dieną 
bendra apžvalga priešalkolinio judėjimo 
Europos kontinente, Britų Imperijoj ir 
Amerikoj, antra diena skirta atstovų 
pranešinėjimams apie paskirų tautų prieš- 
alkolinį judėjimą. Kitomis dienomis bus 
nagrinėjamos įvairios aktualios proble
mos, kaip visuomenės santvarkos įtaka 
girtavimui, alkolizmo įtaka vyrų mirtin
gumui, kovos būdai su alkolizmu įvai
riose šalyse, tobulinimas priešalkolinės 
propagandos. Gale numatomi atstovų pa
sitarimai pagal profesijas. Į Kongresą 
kviečiami ir Lietuvos blaivininkai.

Šis kongiesas turėjo būti sušauktas 
Lenkijoj — Varšuvoj, tačiau lenkai dėl 
krizio ir kitų sunkumų kongresą ruošti 
atsisakė.

galima ir aliejiniais (pokosto) dažais 
dažyti.

Čia dar jums paduodu reikalingų 
daiktų sąrašą ir jų kainas:
3 mm. faneros 1 lapas. .•........................ 3,00
rankelė čemodanui (su 4 variniais

1,5 cm. sraigtais) ............................ —,60
politūros už ............................................. —,40
sėmeninių aliejų politūrai ............... —,05
valyto terpentino (OI. tereb.) ...........—,20
vaško (galima vaškinės žvakės gaba

las ......................................................—,10
geležinių 2,5 cm. ilgio vinių................—,10
geležinių 1,5 cm. ilgio vinių................—,10
varinių apskr. galv. vinių 40 št....... —,40
varinių apskr. galv. sraigtų 8 št. . .—,20 
stiklinio popierio (3 ir 0 nr. nr.) 2

lapu ..................................................—,20
26 cm. ilgio dirželio (spynoms ir

zovėsoms) ......................................... 1,00
2 nikeliuotos sagtys ............................ —,50
Storos „padinės“ varžekliams............—,20
Čemodanas kaštuoja ............................ 7,50

Stasys iš Kauno,
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Fotografuoti gali kiekvienas.
Daugiau dėmesio savo Tėvynei!

Kad skautai, kaipo pasiryžę tarnauti 
Dievui, tėvynei ir artimui, privalo visa
pusiškai pažinti savo tėvynę, pamilti ją 
ir stengtis įvairiausiais būdais sužadinti 
jos meilę kituose, apie tai kalbėti ne
tenka. Šį pavasarį Skautų Aide, 
kalbėdamas apie Lietuvos foto mėgėjų 
sąjungos paskelbtąjį gražiausių Lietuvos 
gamtos vaizdų ir įdomiausių tipų konkur
są, nurodžiau, kad skautai fotomėgėjai 
gali daug prisidėti prie mūsų tėvynės 
meilės sužadinimo ir savo krašto užsie
niuose išpopuliarinimo, stengdamiesi fo
tografijos pagalba atvaizduoti savo tė
vynės gamtos grožį. Ar gi tik tiek skau
tas fotomėgėjas fotografijos pagalba gali 
pasitarnauti savo tėvynei, kiek aname 
straipsnyje buvo nurodyta? Ne, nepaly
ginamai daugiau. Norinčiam pasitarnauti 
savo tėvynei skautui fotomėgėjui veiki
mo sritis yra tiek plati, kad sunku net 
ją tiksliai nurodyti. Tuo klausimu ir no
riu šiek tiek pakalbėti.

Gyvenimas lekia pirmyn smarkiais 
šuoliais ir viskas nyksta, kitėja, mūsų 
krašto vaizdas kasdien darosi kitoks. 
Nyksta girios, jų žvėrys ir paukščiai, sm- 
Ka ežerai, upeliai, užželia senieji keliai 
it takeliai, žodžiu, gamtovaizdis kinta. 
Taip pat nyksta ir mūsų protėvių kultū
rą ir tautos dvasią atvaizduojantieji kū
riniai, kaip kryžiai, koplytėlės, kapų pa
minklai, senos bažnyčios, dūminės pirkios 
ir kt. Nyksta senovės rūbai, įvairių įvai
riausi darbo įrankiai, papročiai, liaudies 
šventės. O visa tai mūsų tautos dvasiai, 
protėvių kultūrai ir papročiam pažinti 
labai svarbi ir brangi medžiaga. Ją su
rinkti ir išsaugoti būsiančioms kartoms 
yra mūsų visų uždavinys ir čia, tarp kitų 
priemonių, labai svarbią vietą užima fo
tografija. Pats daiktas, kad ir muziejun 
padėtas, sunyksta — sutrūnija (o kiek 
negalima į muziejus padėti!), o gerai pa
gaminta fotografija gali išlikti amžių. Be 
to, tai, kas yra muziejuose ar archyvuose 
prieinama ne visiems, o fotografijos pa
galba savo kultūros turtus ir krašto grožį 
bei savitumus galima parodyti (per pa
skaitas, spaudą, parodas) liaudies masėms 
ir užsieniams. Kitos tautos tai gerai su
pranta ir dėl to visur, ypač pas mūsų 
kaimynus vokiečius, smarkiai propaguo
jama vadinamoji tėvynės fotografija 
iHeimatphotographie).

Tėvynės fotografavimas gali eiti dviem 
būdais. Pirmasis — vaizdavimas 
tikrovės mokslišku atžvil- 
g i u. Čia foto mėgėjas stengiasi viską, ką 
fotografuoja, atvaizduoti taip, kaip tikru
moje yra, kuotiksliausiai, su visomis 
smulkmenomis. Tai, galima sakyti, tech
niškas fotografavimas, lyg ir koks sure- 
gistravimas. Šį tikrovės vaizdavimą ga
lima paskirstyti į dvi dalis: 1) fotografa
vimą viso to, kas nyksta, rodo praeitie' 
laikus ir kultūrą, būtent, įvairių statinių, 
paminklų, kryžių, senovės rūbų, papuo
šalų, baldų, įrankių, liaudies švenčių, 
senų šulinių, vartų, skulptūrų, raižinių ir 
kitų senovės meno ir istorijos objektų; 
2) fotografavimą tų objektų, kurie paro
do dabarties, naujųjų laikų gyvenimą. 
Dabartį vaizduojąs fotomėgėjas fotogra
fuoja moderniškus statinius, naujoviškus 
paminklus, augalus, gyvulius, ieško būdų 
atvaizduoti savo šalies gamtovaizdį, geo
logiją, parinkdamas charakteringas, įdo
mias išpiovas. Pav., dabar reta kur už
tiksime miestelį, kuriame nebūtų kokio 
nors paminklo nepriklausomybės atgavi
mui ir jos kovotojams paminėti. Jeigu 

mes nufotografuotumėm visus tokius pa
minklus ir išleistumėm albumą, pagalvo
kit, ar nebūtų padarytas didelis kultūri
nis darbas, kuris vaizduotų, kiek bran
giname nepriklausomybę ir dabartinį 
mūsų meną?

Vaizduoti fotografijos pagalba praeitį 
ar dabartį darbas nelengvas ir, atrodo; 
nedėkingas. Kas nori šioje srityje pasiekti 
gerų rezultatų, tas turi padirbėti, įsigyt; 
naujų žinių iš istorijos, archeologijos ir 
kitų sričių. Norįs, pavyzdžiui, fotografuoti 
senovės statinius, kad galėtų suprasti 
architekto idėją ir ją fotografijoje pa
brėžti, turi įsigilinti į istoriją, pažinti tų 
laikų dvasią ir gyvenimo sąlygas. Čia 
patartina specializuotis kurioje nors vie
noje šakoje, nes tik specializacija pra
turtina patyrimą, žinias, leidžia dirbti 
sistematingai ir tuo būdu pasiekti geriau
sių rezultatų. Vienas, sakysime, tegu fo
tografuoja bažnyčias, kitas kryžius ar 
koplytėles, trečias paminklus, ketvirtas 
senus ūkininkų trobesius, penktas ama
tininkus ir jų įrankius, šeštas tautodailės 
kūrinėlius, septintas tipus, aštuntas ūkio 
darbus, devintas paukščius, dešimtas gy
vulius ir t. t. Darbo, vargo įdėti reikia 
visur. Kas norės fotografuoti senus bal
dus (raižytas kėdes, spintas, lovas, kaus
tytas skrynias ir kt.); nesykį šviesos są
lygų verčiamas gal turės juos išgabenti iš 
buto lauk. Tas pat gali būti ir fotogra
fuojant, audinius: staltiesės, pirštinės, ša
likus, kaklaryšius, prijuostes. Fotogra
fuojant senovės rūbus teks paprašyti, kad 
jais apsivilktų tų rūbų savininkai, nes 
užvilkti ant kito (pav., jauno) gali tik 
juoko sukelti. Visa tai reikalauja darbo, 
kantrybės. Na, bet skautai darbo nebijo 
ir kantrybės turi pakankamai, o kam jos 
trūksta — puiki proga lavinti, mokytis 
kaip elgtis su žmonėmis, pažinti mūsų 
liaudies psichologiją.

Antrasis tėvynės fotografavimo bū
das yra vaizdavimas jos esteti
niu požiūriu, kitaip sakant, sten
gimasis parodyti fotografijos 
pagalba tėvynės grožį. Tai jau 
daugiau meniškas fotografavimas. Šios 
srities fotografas jau yra laisvesnis, ka;c 
tas, kuris tikrovę, natūralumą vaizduoja. 
Tačiau ir fotografas — menininkas ne
gali žiūrėti į savo darbą paviršutiniškai. 
Nereikia fotografuoti vadinamų gražiųjų 
vietų, kurias visi fotografuoja, turistai 
lanko. Reikia ieškoti grožio ten, kur kiti 
mano jo nesant. Grožio reikia ieškoti 
tyliose, nepastebėtose vietose, paslėptąjį 
grožį surasti ir jį fotografijos pagalba ki
tiems parodyti. Patartina pasirinkti ne
didelę apylinkę ir ją išstudijuoti, pada
ryti visą eilę nuotraukų ir jas atitinka
mai sugrupuoti. Tačiau ir meniškuoju 
atžvilgiu fotografuojant savo tėvynę rei
kia nenutolti nuo tikrovės. Mes juk ži
nome, kad negražiausią tikrumoje vietą 
galima puikiausiai atvaizduoti fotogra
fijoj. Taip galima ir reikia daryti, bet 
tik tuo atveju, kada fotografuojame sau. 
užmiršę sąvoką „tėvynės fotografija”. 
Pav., gražus saulėlydis jūroje, šakelė su 
žiedais ir debesimis, vienišas medis gali 
atrodyti nuotraukoje be galo gražiai, bet 
vargu tokias nuotraukas galėtumėm pa
vadinti tėvynės vaizdais. Kodėl? Dėl to, 
kad tokių visur, kiekvienoje šalyje gali
ma padaryti. Jie perdaug lyriški. Reikia 
parinkti tokius motyvus, kurie ne tik 
gražūs, bet ir charakteringi, rodą, jog 
tai mūsų tėvynės vaizdai. Sakysime, 
medį pakelyje visur gali rasti, bet medi 
su koplytėle — ne visur. Tai charakte
ringa Lietuvai.

Kaip jau minėjome, tėvynės fotogra
favimas darbas nelengvas ir nepelningas. 
Fotografuodamas kasdieninio gyvenimo 
įvykius gali ir pinigų uždirbti atiduodamas 
nuotraukas spaudai. Vadinamas tėvynės 
fotografijas parduoti daug sunkiau, nes 
daugelis jų periodinei spaudai neįdomios. 
Taigi čia ne tik kad negalima pelnyti, 
bet ir savo faktinųjų išlaidų nors dalį 
susigrąžinti sunku. Tačiau negalima į 
viską žiūrėti materialiniu požiūriu. Ran
dame pinigų kitoms neproduktingoms iš
laidoms, tai šiam naudingam kultūriniam 
darbui irgi galime surasti. Tėvynės fo
tografija pirmiausiai yra kiekvieno lietu
vio, o ypač skauto, pareiga, nes tuo 
pasitarnaujama mūsų kultūrai, populiari
namas savo kraštas. Be to, individuali
nės naudos turi kiekvienas toks foto 
mėgėjas. Pirmiausiai, kaip jau buvo mi
nėta, tėvynės fotografija pagilina kiek
vieno išsilavinimą, nes reikia įsigyti nau
jų žinių. Toliau fotografuodami pažįstame 
savo krašto žmones, jų papročius, žmonių 
gyvenimo ir darbo sąlygas ir tai nelieka 
be naudos. Fotografuodami senovės rū
bus, papuošalus audinius ir kt. supran
tame liaudies meną, jo įtaką mūsų šių 
dienų menui, pažįstame lietuvio sielą ir 
mūsų tautos dvasią. Įsigiliname į tautos 
praeitį ir mokomės mylėti kas sava, lietu
viška. Ir ne tik kad patys nejučiomis 
pažįstame savo tėvynę ir labiau ją pa
milstame, bet ir savo nuotraukomis tą 
pat daryti kitus skatiname. Taigi iš 
tikrųjų tėvynės fotografija yra labai ir 
labai pelninga, tik, žinoma, ne materia
line prasme.

Suglausdami visa, kas aukščiau bu
vo pasakyta, prieiname prie šitokių iš
vadų:

Tėvynės fotografija — yra tikslus, tik
ras fo ografinis atvaizdavimas savo tė
vynės; jos gamtovaizdžio, žmonių ir jų 
kūrybos senovėje ir dabar. Ši fotografija 
pagilina savo tėvynės praeities, dabarties, 
tautos kultūros idealų pažinimą, auklėja 
tėvynės meilę, skatina gerbti ir branginti 
kas sava.

Šios fotografijos uždavinys — išlaiky
mas savo krašto skirtingų nuo kitų savu
mų ir iškėlimas jo grožio, kad kiek gali
ma didesnė tautos masė visu tuo susi
domėtų. Įsigijimas žinių apie praeities 'r 
dabarties gamtos ir kultūros kūrinius. Pa
dėjimas savo patyrimais ir nurodymais 
saugoti senovę ir jos paminklus.

Veikimo sritis — gamtovaizdis su jo 
charakteringais pažymiais. Dirvos sudė
tis ir jos apdirbimas. Senųjų ir naujųjų 
laikų architektūra. Gyvenamieji trobesiai 
sodžiuose, miestuose ir viensėdžiuose. 
Liaudie; gyvenimas: atskirų tautos šakų 
(aukštaičių, žemaičių, dzūkų, suvalkie
čių, kapsų), charakteringi tipai, amatų 
atstovai (kalviai, kurpiai, staliai, puo
džiai ir kt.), senovės rūbai, papročiai, 
liaudies šventės. Įrankiai amatuose, pra
monėje, ūkyje, prekyboje, susisiekime. 
Tautos menas seniau ir dabar. Tipiškų 
Lietuvos gyvulių ir augalų pasaulis.

Kalbamojo uždavinio įvykdymas. Rei
kia dirbti pasistačius kokį nors konkretų 
tikslą vienoje srityje, iš eilės, sistematin
gai, nes atskiri paveikslėliai uždavinio 
neišsemia. Nuotraukos privalo apimti "r 
parodyti pasiimtojo uždavinio esminę ir 
charakteringą pusę. Natūralios nuotrau
kos geresnės už inscenizuotas. Pakeitimų 
daryti negalima. Meniškumas pageidauti
nas, bet tik toks, kuris nenustelbia tikro
vės. Montažai negalimi. Taip pat ir re
tušavimas. Nuotraukos turi būti techniš
kai tobulos, kad tiktų klišėms gaminti. 
Geriausiai gaminti kopijas ant lygaus pa
viršiaus popieriaus. G. L
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(Žiur. ,,Sk. A." 1932 m. 24 nr.).
LAIKYK KŪNĄ IR PROTĄ ŠVARŲ.

Švarios odos svarba.
Oda, kaip ir viduriai, padeda išvaryti nešvarumus iš kūno. 

Tie nešvarumai išeina pro poras, — mažas skylutes odoje, to
kias mažas, kad litu galima pridengti tūkstančius jų. Jei jos 
užanka, prakaitas, kuris pašalina nešvarumus, negali išeiti. Joms 
pravalyti užtenka muilo ir vandens.
Maudymasis.

Kiekvienas berniukas turėtų išsimaudyti šiltame vande
nyje (pirtyje ar vonioje) bent du kartu per savaitę. Geriausia 
būtų maudytis, prieš einant gulti. Be to, kasdien dar reikėtų 
visam persiplauti šaltu vandeniu (su kempine ar po purkšliu) iš
prakaituotoms medžiagoms nuvalyti. Jei berniukui pasidarytų 
šalta, šaltu vandeniu persiplovus, vandenį būtų ne pro šalį 
kiek pašildyti. Baltinius keisti sveikatai yra taip pat svarbu, 
kaip dažnai maudytis.

Ausų priežiūra.
Norėdamas išsivalyti ausis, vartok paprastą mazgojamą 

skudurėlį, užvyniotą ant piršto galo. Niekad nevartok smailaus 
inagio nešvarumams pašalinti. Gali pradurti ausies būgneli. 
Jei ausyje prisirenka „vaško“, nueik pas gydvtoją, kad iš- 
pompuotų. Jei į ausi patektų, pav., žirnis, nepilk vandens ant 
jo. Jis tik išbrinks. Gali su švirkštu išplauti vabzdį, jei skauda 
bet daug geriau pasitarti su gvdytoju. Ausis — lepus padargas, 
ir ią ga’i labai lengvai amžinai pagadinti. Kaip ausį imtų skau
dėti, ar iš jos eiti skystimas, ar spengti, kreipkis į gvdytoją. 
Kreipkis į gydytoją, ir jei patirsi, kad bent kiek esi kurčias. 
Lengviausias būdas ausis išbandvti — atitolinti laikrodį 75 cm. 
nuo saves. Jei tiksėjimą girdi aiškiai, tavo ausvs yra normalios. 
Jei plaukiant į ausis patenka vandens, vartok gumines ausis 
Nevartok vatos, nes ją galėsi per toli įvaryti.

Nosis ir gerklė.
Plauk nosi su muilu ir vandeniu. Nekrapštyk nosies ir 

nieko nekišk i ją. Jei ji apšašusi, patepk vazalinu. Nešnvpšk 
per smarkiai. Gali užgauti nosi. Jei nosis yra užimta, kreipkis 
į gydvtoją. Gali turėti adenoidus.

Gerklę pagargaliuoti druska ir karštu vandeniu labai 
sveika. Gerklę gali dažnai skaudėti dėl padidėjusiu tonsilų, 
kuriuos reikėtų pagydyti ar pašalinti. Berniukai, kurie nuolat 
gauna slogas, turėtų patikrinti savo bendrą sveikatą — turėtu 
dažnai plautis šaltu vandeniu, mankštintis ore ir rūpestingai 
valgyti.
Panagės.

Vartok šepetuką nagams ir dažnai mazgokis rankas. Vi
sados nusimazgok jas, prieš valgydamas. Išvalvk panagėse su
sirinkusius nešvarumus su naginiu dildvtuvėliu. Karpyk na
gus, žiūrėk, kad jie niekad nebūtų nei perdaug trumpi nei 
perdaug ilgi, nes, būdami perdaug trumpi, pasidarys perdaug 
jautrūs, o būdami perdaug ilgi, perdaug lengvai lūžinės. Niekad 
nekramtyk nagų. Jei esi nesąmoningai įjunkęs į tai, ir tau 
sunku nujunkti, patepk nagų galus kuo nors kartaus, kaip 
alumu. Tai tave greit išgvdvs. Niekad nepiauk nagų su peiliu. 
Tam reikalui geriausiai tinka lenktos žirklelės. Bet jei nagus 
nuolat dildysi dildytuvėliu, nereikės jų kirpti. Nuolat atsoaud^k 
oda panagėse su sausu rankšluosčio kraščiuku. Tai lengviau 
padaryti, kada oda naminkštėja, nusimazgojus rankas karštame 
vandenyje. Sausu skudurėliu nagus galėsi kaip reikiant išsi
blizginti.
Akys.

Akis paprastai ima skaudėti, įtempus jas skaitant blo
goje šviesoje, skaitant su veidu į šviesą, per ilgai žiūrint i 
ryškias šviesas, per ilgai žiūrint į vieną kurį daiktą, skaitant 
atsigulus, skaitant su knvga perdaug arti ar perdaug toli nuo 
veido. Simptomai lengvai pažintini. Vokai gali parausti, im+i 
niežėti, gali išaugti miežių. Akys gali ašaroti, o akies obuoliai 
krauju patekėti. Jei tai laikinas dalvkas, boro rūkšties ir š’Ho 
vandens skiedinys tave pagydys. Geriausia plauti akis tam 
tikra akine taurele. Jei akys lieka vis įtemptos, kreipkis i 
gydytoją. Bet visų pirma pašalink priežastį. Skaityk tik aiš

kioje, pastovioje šviesoje. Tegul šviesa krinta ant tavo darbo 
per kairią petį. Tegul ją dengia žalias gaubtuvas, jei galima.

Labai dažnai nuo akių įtempimo skauda galvą, greit 
pavargsti mokydamasis ar net pasidarai nervingas. Jei manai, 
kad akys yra kliaunos (ydingos), gali lengvai įsitikinti, pa
daręs šį paprastą bandymą:

Jei negalėsi aiškiai perskaityti pirmos eilutės iš 6 metrų, 
antros iš 4,5 metrų, o trečios iš 3 metrų abiem akimis ir kiek
viena skyriumi, kreipkis į gerą gydytoją.
Plaukai.

Užtenka vieną kartą per savaitę ištrinti galvą su šiltu 
vandeniu ir muilu. Dažnesnis trinkimas galės išdžiovinti na
tūralinius galios plaukų riebalus. Bet trinkimas šaltu vandeniu 
nėra kenksmingas. Tačiau geriausia valomoji priemonė — 
šepetys. Pleiskanos atsiranda ir plaukai ima slinkti, kada 
skalpėje kraujas kaip reikiant necirkuliuoja, Kad išsigydytum 
nuo vieno ir antro dalyko, paleisk šepetį į apyvartą, kad net 
galvą įkaistų, kelias minutes iš ryto ir vakaro. Berniukas, ku
rio plaukai menki, turėtų vaikščioti vienplaukis. Oras ir saulė 
— puikūs vaistai plaukams. Žiūrėk, kad šepetys plaukams ir 
šukos būtų visiškai švarūs.
Kojų priežiūra.

Laikyk kojas skrupulingai švarias, ypatingai stengdamasis 
nepalikti nešvarumų tarpupirščiuose. Jei kojos labai nuvargs 
vaikščiojant, galėsi jas pailsinti pakeitęs kojines. Nešiok vil
nones kojines, jei gali, ir geriau pilkas, kaip kitų spalvų. Pa
sirink batus plačiais nosimis, žemais kulnais, plačiais užkulniais

Dabitos batai, praktiško skauto batai.

(ž. 13 pieš.). Žiūrėk, 
kad jie nebūtų per
daug maži ar dideli. 
Vienas kraštutinumas 
yra toks pat bloga?, 
kaip ir kitas. Batai 
turi kojai tik tik tikti. 
Niekad nenešiok lia- 
kuotų batų, nes jie 
neakyti ir koją tik 
kaitina. Batai su sto
rais padais geriausi. 
Bet jei nenori nešioti 
perdaug sunkius ba • 
tus, duok kurpiui 

korko į padus įdėti. Tada batai bus pakankamo storio, o svo
ris bus įmanomas.

Mazgok kojas, jei galima, šiltame vandenyje. Jei jos pra
kaituoja, gerai apibarstyk boro milteliais. Priberk tų miltelių ir 
į kojines. Jie vėsins koją einant. Karpyk kojų nagus.
Nuospaudos.

Minkštas nuospaudas tarp pirštų galima išgydyti, p’ašali- 
nus^ spaudimą. Palaikyk tarp pirštų vatos, kol nuospauda dings 
Visos nuospaudos susidaro nuo spaudimo. Jei turi vargo su 
jomis, greičiausiai, avi netinkamais batais. Pašalink priežastį. 
Jei piaustai kietas nuospaudas, nepiauk per giliai. Galėsi pa
likti piūvį, į kurį galės įsigerti dažų iš kojinės ir užnuodyti 
organizmą. Geriausia nuospaudas piaustyti po karštos vonios 
kojoms, bet saugiausia palikti tokį piaustymą gydytojui.

Įaugę nagai.
Norėdamas išsigydyti, duok nagui išaugti. Paskui nupiauk 

jį prie vidurio, kad jis ten būtų paskatintas augti. Skauda todėl, 
kad nagas spaudžias į mėsą. Pakelk nagą ir padėk vatos po 
apačia ir iš šono.
Plokščios kojos.

Jei nori sužinoti, ar tavo kojos plokščios, pamerk basą 
koją į vandenį ir pavaikščiok ant plikų grindų. Jei kojos 
atspaudas parodys, kad išvidinis kojos kraštas neprisilipčia 
prie žemės, tavo koja normali. Jei prisiliečia, turėtum daryti 
šiuos pratimus.

1. Vaikščioti su pakeltais kulnais ir į vidų įsuktais 
pirštais.

2 Vaikščioti ant išorinių kojų kraščiukų, laikant išvi
dinius kraščiukus pakeltus nuo grindų.

3. Daryti paprastą’ gimnastikinį pratimą — pasikelti ant 
pirštų, pasibalansuoti sekundę ir vėl nusileisti ant kulnų.

Vaikščioti, kojų nesukant nei į vidaus nei į lauko pusę. 
Sukimas į lauką — silpnybės pažymys, Sukimas į vidų trukdo 
žingsnį.
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Gilumoje matome Aušros Vartus Vilniuje. Ten renkasi lietuviai 
melsti Dievo Motinos, kad palengvintų jų sunkiąją dalį.

„M. V." kl.

Mankšta.
Mankštos tikslas — ne padidinti raumenis, bet kūną su- 

pusiausvirinti ir išvystyti. Mankšta turėtų teigiamai paveikti 
širdį ir plaučius, motorus, kurie varo kūną. Nuo jos kraujas 
turėtų smarkiau patekėti, oda gausiai prakaituoti, be to, ji 
turėtų padėti inkstams ir jeknoms jiems pavestas atmatas 
išvaryti.

Taisyklinga laikysena.
Pirmas tinkamam fiziškam išsilavinimui būtinas dalyka 

— tinkama kūno laikysena. Berniukas sugurusiais pečiais, siau
ra krūtine nėra nei žmoniškas skautas nei žmoniškas žmogus. 
Siaura krūtinė reiškia susitraukusius plaučius, o apvalūs pe
čiai reiškia išlenktą nugarkaulį.

Iškelk galvą aukštai. Išlenk krūtinę ratu. Įprask taip vaikš
čioti, sėdėti, stovėti.

Kasdieninė gimnastika.
Gimnastikuokis iš ryto, prieš pradėdamas dienos darbą. 

Jei smarkiai nesimankštini dienos metu ar reguliariai nesi- 
gimnastikuoji, pav., mokykloje, pasigimnastikuok ir vakare. 
Pasirink gimnastiką, kuri vystys liemenį, darys tave lankstų, 
lengvą, vikrų. Nuolatinio darbo pakaks kojoms ir rankoms 
mankštinti, — pagaliau ir nenori būti koks raumenų milžinas. 
Dideli raumenys tik pakasa jėgą. Dešimt minučių iš ryto ir iš 
vakaro palaikys tave tinkamoje formoje, bet juo daugiau pro
tingai mankštinsis ir gimnastikuosis, juo geriau. Ir juo daugiau 
gimnastikuosies šviežiame ore, juo sveikesnė ta gimnastika bus.

Fiziško lavinimo specialistai beveik vienu balsu sutaria, 
kad gimnastika, jei norima, kad ji būtų patvariai naudinga, 
turėtų būti daroma, kiek tik galima, tyrame ore; kad turime 
vystyti ir naudoti raumenis, kiek tik galima, tomis kryptimis ir 
tiems grupiniems judesiams, kuriems jie natūraliai vartojami; 
kad todėl gimnastikos pratimai, kurie yra laisvo žaidimo po
būdžio, yra naudingiausi.

Pasistenk kasdien paskirti kiek laiko sportui lauke, taip 
kad „žaidimas" sudarytų tam tikrą tavo kasdieninės progra
mos dalį. Dviratis, sviedinys, baidarė, plaukiojimas, iškylavi- 
mas, čiužinėjimas turi didelės svarbos, kadangi laiko skautą 
lauke ir suteikia jam mankštos, kurioje naudojami visi rau-

Štai va, prašymas Visiems Lietuvos inteligentams-. 
Įsigykite už 6 ar 10 litų Vilniaus ženklelių knygutę 
ir, laiškus kam rašydami, nepamirškite bent vieną 
ženkleli prilipinti antroje voko pusėje.

menys, kuri paskubina kvėpavimą ir širdies veikimą. Tikroji 
mankštos vertė pareina iš to, kad ji pašalini nuodingas at
matas pro plaučius ir odą, o intensyvaus gimnastikavimosi 
pavojus — iš to, kad iš raumenų įrąžos kūne prisirinks nuo- 
varginių nuodų, kurie nėra visiškai pašalinami dėl gimnastika
vimosi meto trumpumo. Į gimnastikavimąsi reikėtų visados 
žiūrėti kaip į menką paskaitą žaidimams ir sportui atvirame 
ore ir ne kaip į jų atitikmenį jėgoms atgauti.

Labai pravartu piauti rąstus, kapoti malkas, piauti su 
dalgiu, mėtyti diską, bėgti vietoje ir t. t.

Alkoholis ir tabakas.

Alkoholis — plačiai pramonėje vartojamas chemikalas. 
Jis plačiai vartojamas ir vaistų gamyboje. Žmonių padermė 
visos savo istorijos bėgyje jį, įvairiais jo pavidalais, plačiai 
vartojo ir kaipo gėrimą. Tačiau daug kur moderniško darbo ir 
gyvenimo reikalavimai privertė vyriausybės išleisti griežtus 
įstatymus jo vartojimui suvaržyti.

Alkoholis didesniu kiekiu tuoj paveikia nervų audinius, 
atimdamas sąmonę ir padarydamas valdymąsi neįmanomą. 
Protui nustojus varžyti, apsvaigęs žmogus gali padaryti ir 
pasakyti dalykų, kurių nuoširdžiai gailėsis, atgavęs protą.

Ilgesnis alkoholinių gėrimų vartojimas, net mažais kie
kiais, gali labai kenksmingai atsiliepti nervams, širdžiai, rau
menims ir kitiems organams. Net kada tie padariniai nėra 
lengvai matomi, žmogus, kuris per daug vartoja alkoholinių 
gėrimų, nebus tokio šviesaus proto, nebus toks veiklus ir galės 
lengviau pasiduoti tam tikroms ligoms, kaip žmogus, kuris alko
holio nevartoja. Jo atsparumas fiziškam vargui, ligai ir pagun
doms bus žymiai mažesnis.

Tabake yra visa eilė nuodų, nuo kurių, jei tik jų būtų 
tiesioginiai priimta pakankamai į kūną, žmogus sunkiai su
sirgtų ar mirtų. Vieni iš tų nuodų sunaikinami, tabakui degant, 
bet kitus sugeria burnos, gerklės ir plaučių gleivėta plėvė. 
Beveik kiekvienas, kuris pamėgina rūkyti pirmą kartą, daugiau 
ar mažiau suserga. Po kurio laiko rūkytojas pripranta prie 
nuodų, ir jo jie taip smarkiai neveikia.

Tačiau per dideli kiekiai tabako, vis tiek kokia forma, 
suerzins gerklę ir plaučius, pagadins vidurius, sumažins iš
tvermę, paveiks širdį ir tam tikrais atvejais išklerins nervus.

Kiekis alkoholio ar tabako, kurį galima būtų laikyti per 
didelį, priklauso nuo asmens, amžiaus ir jo verslo ar darbo. 
Tie du narkotikai visados smarkiau ir rimčiau veikia jaunus, 
augančius žmones. Todėl skautai ir šiaip berniukai, kurie nori 
būti stiprūs ir protiškai budrūs, turi jų vengti. Abudu narko
tikus galima įprasti, — jei kartą kurį pavartosi, daugiau ar 
mažiau norėsi vėl pavartoti. Kada kartą įprasi, bus labai 
sunku visiškai atprasti.

Amerikoje labai daug įstaigų nesamdo žmonių, kurie ge
ria ar rūko, kadangi po ilgų stebėjimų ir tyrinėjimų įsitikino, 
kad nerūkantieji ir negeriantieji dažniausiai kur kas tinka
miau dirba; Todėl augančiam berniukui itin svarbu vengti 
įpročio, kuris kliudytų jam kūniškai ir protiškai vystytis — 
o tam reikia lenktis iš tolo alkoholio ir tabako.

Skudučiu gaidos.
Pskt. V. Pe č i ū r a. 

takt. Vestuvių maršas.
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Stovyklos įspūdžiai
Dangus apsiniaukęs — debesuotas. 

Retkarčiais lietus lyja. Aukštų pušų 
prieglobsty, ant kalniuko “matytis „pala
pinių miestelis“ — skautų stovykla.

Stovykloje visur pastebima estetiška 
simetrija. Palapinės sustatytos apskriti
mo pavidalo. Aplink ir viduryje stovyk
los rajono, išbarstyta smėliu. Vakarų 
pusėje, gražus kelelis ir smėliu išbarsty
ta, gale skautiški vartai. Apie visas pa
lapines yra įvairiu būdu išpuošta. Ne 
vienas iš mūsų stebisi, kaip tai galima "š 
sąmanų, smėlio, konkorežių, akmeniukų 
taip gražiai išpuošti! Visur gražu, jauku, 
malonu...

Stovykla dar miega. Visur tylu. Sto
vyklos rajone monotonišku žingsniu 
vaikšto sargybinis. Staiga sargybini 
smarkiai sušvilpė. Prasidėjo penkių minu
čių triukšmas — skautai keliasi. Kiek
vienas skubiai lenda iš palapinės, pa
imdamas rankšluostį ir muilą. Švilpukas 
— visi rikiuojasi ir eina prie gaivinan
čios upės, Neries. Prie upės būna rytine 
mankšta, ir po to visi eina praustis ir 
maudytis.

Parėję iš upės visi skubiai velkami 
skautų uniformą ir sutvarko palapine. 
Aštuntą valandą, gražia išrikiuota lini
ja, stovi rytiniam skautų patikrinime. 
Prasidėjo skilčių raportai. Budintis skil- 
tininkas viską praneša stovyklos virši
ninkui. Po raporto, vienas skautas sako 
garsiai stovyklos maldą. Vėliavos pakė
limas. Visi skautai gieda tautos himną. 
Koks gražus įspūdis iš šalies žiūrint!..

Pusryčiai. Visi su didžiausiu apetitu 
geria užbaltintą kakavą ir užkandžiauja 
Koks apetitas atsiranda būnant stovyklo
je! Tenka stebėtis.

Po pusryčių užsiėmimai. Visi skautai, 
vyrai ir pipirai, dirba stovyklos rajone. 
Kiti taiso palapinių papuošimus, valo 
stovyklos centrą nuo šiaudų ir šiukšlių, 
padeda prie virtuvės ir k. Visur darbas 
ir darbas. Visur linksma, visuose kam
peliuose skamba dainos.

Pietūs, Ak, ne vienas mūsų svečių 
pavydėjo tokių skanių pietų... Valgai ir 
\algyti norisi. Tiršta kruopų košė, daug 
riebalų, prie to gražios gamtos gaivinan
tis oras, tiesiog liepia valgyti.

— Žiūrėk, Jonas ir Petras suvalgė! 
Ar mes jiem pasiduosime? Juk atmink, 
sakei rungsimės dėl kilogramo tradicijų. 
Aš nepasiduosiu!...

Taip ir tuština riebią košę iš katiliu
kų, diržus atsileidę. Dažniausiai tokių 
konkurentų varžytynes išsprendžia švil
pukas. Po švilpuko malda ir visi eina 
plauti katiliukų.

Poilsis. Visose palapinėse ūska. Kai 
kurie skaniai miega, sapnuodami tėviškę.

Visa kam yra galas. Taip ir poilsiui. 
Prasidėjo skilčių laikas. Skiltininkai 
rengia skautus į III ar II skauto patyri
mo laipsnius. Visi uoliai mokosi.
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Po skilčių užsiėmimų duodama prieš
vakariai. Geriame saldųjį pienelį. Visų 
veiduose skautiška šypsena.

Žaidimai ir dainos. Skautai šiuo laiku 
gražiai padainuoja liaudies dainelių. Žai
džia. Visur pasireiškia gražus tarpusavio 
sugyvenimas.

Vakarieniaujam. Užbaltinta kava su 
duona su sviesteliu.

— Juozai, imk mano dalį, aš jau ne
įveiksiu. Pamanyk tiek daug valgom! Aš 
mieste gyvendamas tiek niekumet ne
valgiau, o dabar...

— Dėkui! Aš ir savo turiu. Tu manai, 
kad aš maišas be dugno, pilk kiek nori ir 
nepripilsi pilno!

— Juozai, tu jau ir pyksti. KlausyK, 
žinai ką, paimkim į atsargą kavos. Paskui 
išgersim.

Vakarinis skautų patikrinimas ir vė
liavos nuleidimas. Čia, po visokių apeigų, 
tuntininkas duoda pamokymų ir papeikia 
ydas.

Laužas. Susirinkusi didelė žmonių mi
nia iš apylinkės pažiūrėti skautų laužo. 
Skautai prie laužo parodo savo sugebėji
mą greitai mintis vystyti, orientuotis ir 
galvoti. Bendrai — laužo programa laba: 
įdomi. Visų dalyvių nuotaika gera.

Įspūdžius iš Ukmergės r. t. stovyklos, 
baigsiu. Tegu laužas, kaip karštos meilės 
simbolis, -jungia mus vis stipriau, kad visi 
mes būtume vieningi, o tada būsime ir 
galingi. Tegu mūsų skautiškas gražus su
gyvenimas pasilieka ir Toliau, kad mes 
užsigrūdinę gamtos vaikai, riteriais 
įžengtume į sostinę.

Bijūnas.

Skautų ir skaučių radio.
(Iš dienoraščio).

Sąskrydžio laužai per radio.
Mūsų skautai, skautės ir bičiuliai yra 

pripratę klausyti skautų radio valandė
lių iš Kauno, iš paties radiofono. Są
skrydžio metu turėjo progos išgirsti ir iš 
Palangos pušyno.

Iš sąskrydžio buvo transliuoti du lau
žai: vienas 17 ir antras 18 rugp. Laužuose 
dalyvavo skautai, skautės ir daug svečių. 
Toks skaitlingas laužas, koks buvo 17 
dieną, buvo surengtas pirmą kartą Lie
tuvos skautų-čių susiėjime. Dėl to ne
nuostabu, kad tuo laužu visi nepaprastai 
domėjosi ir smarkiai smelkėsi arčiau prie 
ugnies. Kadangi arčiausiai laužo sėdėjo 
aukštieji svečiai ir vyriausioji sąskrydžio 
vadovybė, tai jie pirmieji vos netapo to 
skaistaus laužo liepsnų aukomis... Apie 
galimybę patekti ant laužo vadams, kąd 
ir už nedidelius nepasisekimus, labai vaiz
džiai ir gražiai paminėjo savo kalboje 
skautams užsienių reikalų ministeris dr, 
D. Zaunius.

Taip, didelė tiesa, dėl įdomumo mū
sų skautai dar gali užsimiršti, kad jie yra 
skautai, kad jie yra tvarkos ir susiklau
symo pavyzdžiai, kad jie turi pamokyt; 
ir kitus tvarkos. Tai vis dėl įdomumo ir 

dėl tos verdančios nuotaikos, kurią įkai
tino tos dienos entuziastingas svečių pri
ėmimas.

Tą entuziazmą, pakilusią nuotaiką ir 
užsimiršimą girdėjo ir mūsų radio klau
sytojai...

— Stot! Penkis žingsnius atgal!.. 
Dešimt žingsnių atgal!.., dažnai įvairino 
laužo programą, plačiai išsiveržią iš lau
žo tvarkos dabotojų krūtinių žodžiai. 
Bet tie žodžiai sunykdavo beveik be 
ženklo — trejetos tūkstančių minioje, tik 
juos labai pavyzdingai sugaudavo ir savo 
klausytojams perduodavo... mikrofonas.

Programa. Ji laužiška. Pirma — ra- 
kieta.

— Čia ūžia švilpia vėjas ir jūra, 
ū-ū-ū!.,

— Čia skamba juokas ir daina,
Cha, cha! Tra-lia!

— Čia stovykla!
Valio, valio, valiooo!

Daugiau — dainos, deklamacijos, mu
zika, vaidinimai, dienoraštis ir k. Saviš- 
ko ir galingo įspūdžio darė unisonu dai
nuojamos liaudies dainelės. Jos taip tiko 
ir derinosi prie Baltijos bangų ir pušyno 
šimtmečiais dainuojamų dainų...

Tą kartą skautus pagyrė ponia Zau
nį e n ė. Ji pasakė, kad nustebusi mūsų 
skautų sugebėjimu taip puikiai reprezen
tuoti visokį tautinį meną prieš užsienių 
svečius...

Garbingiems svečiams ir viešnioms 
už pabuvojimą skautiškame lauže padė
kojo sąskrydžio viršininkas vyr. sktn. 
pulk. Sara u sk a s.

18-os dienos laužas buvo nebe toks 
skaitlingas: dalis skautų jau buvo išsi- 
kraustę namo, kita dalis išbildėjusi į lie
tuvišką Neringą. Be to dar, ir likusieji 
stovykloje buvo grįžę į paprastojo gy
venimo normas. Taigi, laužas praėjo nor
malia nuotaika ir normalia tvarka. Dar 
daugiau: laužo nuotaikoje jautėsi liūde
sio tonas — jis buvo paskutinis.

Paskutiniam laužui didelės garbės su
teikė Jo ekscelencijos Respublikos pre
zidento Antano Smetonos, skautų Šefo, 
dalyvavimas.
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Skautas gamtos ir gyvulių d-augas.

Larus canus. Die Strummone. The guli. 
Čaika.

1. Kūno padėtis, išvaizda ir dydis. 
Žuvėdra yra gana didelis paukštis: 45 cm. 
ilgumo ir 110 cm. sparnuose. Jos kūnas 
pailgas, stovinčios uodega truputį pasvi
rusi į žemę, galvutė apvali, snapas ilgo
kas, viršutinės dalies galas užriestas, ko
jų tarppirščiuose plėvė.

2. Plunksnų spalva (metus žvilgsni}, 
kokių spalvų plunksnos. Žuvėdros nuga
rei tamsiai pilka, sparnų galai juodi, visa 
kita balta.

3. Pojūčiai ir ypatybės. Regėjimo ir 
girdėjimo jutimai labai geri. Fiziškai stipri 
ir veikli. Puikiai ir ilgai skraido. Yra 
gudrios, bet visu kuo įdomaujasi. Dėl tos 
priežasties jos prijaukinamos.

4. Judesiai: skridimas, tūpimas, ėjimas, 
šokimas, bėgimas, pakilimas, plaukimas 
ir nėrimas. Žuvėdra labai grakštus paukš
tis. Ir vaikščioti, ir plaukyti, ir skraidyti 
ji vienodai tobulai moka. Vargu raiti 
kitą paukštį, kuris galėtų savo mokėji
mais susilyginti su žuvėdra.

Žuvėdra skraido laisvai, galingai ir 
ilgai. Tupėti moka vandeny ir sausumoj. 
Sausumoj vaikščioja dėliodama koją už 
kojos. Tokiu pat būdu ir bėgioja. Tiek 
nuo sausumos, tiek nuo vandens pakyla 
lengvai, be vargo, ir greitai. Plaukioja 
vandens paviršiuje, kaip koks besisupąs 
baitas burbulas ar puta, o žuvis begau- 
dv dama ir nardyti puikiai moka.

5. Balsas. Žuvėdros balsas klaikus ir 
nepatinkamas.

6. Pėdos ir skridimo garsas. Vaikš
čiodama palieka pėdas, kaip ir visi van
dens paukščiai, nes jų tarppirščiai su
jungti plėvėmis.

Skrenda galingai ir už tat girdisi 
šniokščiąs švilpimas,

7. Maistas: sudėtis, medžiojamas ar 
rankiojamas. Maistas medžiojamas ir ran
kiojamas. Jį sudaro žuvys, įvairūs kiti 
vandens gyviai bei minkštuoliai ir k. 
Maisto ieško skraidydama. Pastebėjusi 
grobinį, metasi į vandenį ar žemę nepa
prastu greitumu, kaip krentąs akmuo.

Dėl to, kad ji daugiausia žuvimi min
ta, praminta žuvėdra.

Žuvėdros maisto ieško jūros pakraš
čiuose. Kartais nuklysta į sausumos gi
lumą, bet toli į jūrą nuklysti vengia. Už 

tatai jūreiviams žuvėdros tikri pranašai: 
kai laivą jos apninka, jūreiviai numano 
krantą netoli esant.

8. Bendravimas su savaisiais ir kitais 
gyviais. Bendrauja tik su savaisiais, kitų 
paukščių nemėgsta. Be to dar, kiti paukš
čiai jai per silpni draugai.

9. Priešai. Santykiai su žmogumi. Nuo
latinių priešų žuvėdra neturi. Ir žmonės 
mūsų krašte jos beveik nepersekioja. 
Kitur, kur jų daug, žmonės renka žu
vėdrų kiaušinius ir jas pačias gaudo 
maistui.

Pavyzdžiui, Norvegijos gyventojas ne
išmanytų, kaip be žuvėdros verstis: jis 
ir pats minta jų kiaušiniais ir mėsa ir už
sieniuos brangiai parduoda. Plunksnos, 
nors nelabai minkštos, vartojamos pata
linei. Norvegai kasmet daro medžiokles. 
Medžioja taip: meta aukštyn baltą ske- 
pečiukę; skepečiuke krinta jūron. Žu
vėdrai pasirodo, kad tai grobis: ji puola 
gaudyti ir žūva nuo žmogaus šūvio. Be" 
to, žuvėdras gaudo dar žabangomis, 
tinklais, meškerėmis ir t. t.

Žmogumi žuvėdra nepasitiki. Bet iš 
mažens pradedant žuvėdrą galima prisi
jaukinti. Tik prisijaukinus daug sunkumų 
sudaro jai maistą parūpinant.

Pajūry ar pamary žuvėdras labai pa
togu sekti ir stebėti. Įdomu stebėti ir 
laivu plaukiant Kuršių marėmis.

10. Kokiose vietose krauna savo liz
dus. Lizdus krauna kopose, ežerų, upių 
pakraščiuose, nendrėse ir žolynuose, uolo
se ir kalnuose. Lizdai didoki, bet pa
prastai padaryti.

11. Kada susiporuoja. Susiporuoja pa
vasarį skraidydamos dideliais pulkais.

12. Kada kiaušinius deda. Susiporavu
sios deda 2 — 3 žydrai pilkus kiaušinėliui.

13. Kada, kas ir kaip peri. Peri abu 
seniu pakaitom.

14. Po kiek laiko išrieda mažuliukai. 
Fo 3 — 4 savaičių išrieda mažuliukai. Tė
vai juos labai myli ir nuoširdžiai globoja

15. Kaip ir kiek ilgai vaikai laikosi 
prie tėvų ir kada nuo jų skiriasi. Išriedėję 
it kiaušinių vaikai iš pradžių gyvena kar
tu su tėvais. Išsivysto ir sutvirtėja grei
tai. Sutvirtėję atsiskiria ir ima savaran
kiškai gyventi.

16. Kokie pasikeitimai įvyksta rude
niui ir žiemai ateinant. Antrojoj vasaros 

pusėj pakeičia plunksnas. Žiemos metu 
jos plunksnos patamsėja tamsiomis dėmė
mis. Rudenį ir žiemą žuvėdros traukia į 
pietus.

17. Ar gyvena būriuose ar po vieną. 
Žuvėdros mėgsta gyventi pavieniui. Bū
riuojasi tik poruodamos.

18. Kokiose vietose mėgsta gyventi. 
Jos mėgsta gyventi didelių upių, ežerų ir 
jūrų pakraščiuose. Mūsų pajūry jų esti 
kelių rūšių. Vietinių yra nedaug. Daugu
mas — tai keliautojos į žiemius ar pietus.

Apie dešimtis jų rūšių gyvena Euro
poje, Azijoje, Afrikoje. Ypatingai daug 
žuvėdrų randasi Šiaurės jūrų pakraščiuo
se, susimetusių į milžininkus būrius uolo
tuose kalnuose, vadinamuose — „paukš
čių kalnais“.

19. Paprasta paukščio dienos gyveni
mo eiga. Rytą su saule ima skraidyti ir 
maisto ieškoti. Dieną protarpiais ant van
dens patupi. Vakare lenda į krantą po
ilsiui.

20. Siluetas ir spalvos. Spalvos: 
pilka ir balta. Šūkis: kjau, kjau.

21. Uždaviniai.
1. Keliaudami Nerijos kopomis pase

kite žuvėdros gyvenimą nors 1 valandą.
2. Plaukdami laivu Kuršmarėmis, im

kite mėtyti valgio trupinių į laivo pra
eitą taką ir stebėkite, ką darys laivą ly
dinčių žuvėdrų pulkas.

3. Paieškokite žuvėdros lizdo.
4. Nufotografuokite.
5. Nupieškite.
6. Užrašykite kokią dainelę ar pasa

ką apie žuvėdrą.
7. Paklausinėkite pajūrio ir pamario 

žvejus apie žuvėdrą ir ką iš jų sužinosite, 
užrašykite.

8. Pasistenkite pamatyti žuvėdros 
kiaušinį.

Geras skautas skaito 
visą „SKAUTŲ AIDĄ“!
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Lietuviai pasaulinėj skautų Jamboree

Iš repr. draugovės dienyno.
Liepos m. 22 d.

Skautai pasižymi ypatingu sugebėjimu 
gėrėtis visa, kas gražu, malonu, kas švel
niai glosto žvilgsnį, o kartu ir sielą. Tą 
rodo ir tas toks stropus visų stovyklau
tojų subruzdimas puošti savo stovyklos 
teritoriją. Atskiros skiltys užsitvėrė prie 
savo palapinių dailias tvoreles, užvedė 
darželius. Vietomis pasipuošė tautiškais 
ornamentais. Taip pat šiandien vidury 
stovyklos prie medžio pastatė senovišką 
Šv. Marijos stovylėlę.

Štabo nariai pasidirbo sau lovas ir taip 
pat užvedė darželį prie savo štabo pala
pinės.

Patvirtinti skilčių pasirinkti vardai: 
lapinai, sakalai ir bimbalai.

Paskelbtas stovykloje reikalingų smul
kių reikmenėlių ir papuošalėlių konkur
sas. Prie laužo šūkių konkursą laimėjo (II 
vietą) III bimbalų skiltis už šūkį „Tuto“

Liepos mėn. 23 d.
Šiandien pradėta stovykloj vaikščioti

tik takais ir iš rajono išeiti tik pro vartus.
Draugovė nuvyko į Karmėlavą. Ten 

dalyvavo pamaldose ir giedojo giesmes. 
Po pamaldų padaryta ekskursija už Ne
ries. Gražios vietos, žavingi vaizdai.

Po piet dainuota, skudučiuota ir pūsta 
ragais.

Liepos mėn. 24 d.
Kaip ir kasdien, išmokta keletas naujų 

dainelių. Skudučiais išmokta naujas da
lykėlis: ,,Aš vyrs".

Prie laužo pasimokinta giedoti latvių 
tautos himnas ir dainuoti viena latviška 
ir dvi estiškos dainelės.

Draugovės vadas laikė pašnekesį... 
Beklausant pašnekesio nejučiomis kiek
vieno skauto širdy kilo mintis: aš pasi
stengsiu būti geresnis skautas. Tikras 
-kautas ir darbuose ir žodžiuose. Skau
tišku žvilgsniu, skautišku pasirodymu, 
skautiškais darbais ir skautiška dvasia 
susikalbėsiu su kitų tautų skautais.

Liepos mėn. 25 d.
Stovyklos vadas išvyko į Kauną su

tvarkyti įvairius draugovei į užsienį iš
vykti dokumentus.

Lig pietų mokintasi dainuoti, skudu
čiuoti, pūsti ragus. Po piet, atvykus iš 
Kauno stovyklos vadui, įvyko ekskursija 
į kariuomenės Poligoną Gaižiūnuose. Ma
joras Babickas maloniai parodė ekskur
sijai poligone kareivių įvairius pasipuo
šimus ir paaiškino apie kulkosvaidžius, 
patrankas ir t. t. Gražesnius pasipuošimus 
skautai nusiškicavo į savo bloknotus.

Poligone gavome ir vakarienę. Po 
vakarienės paskudučiavom. Kariai smal
siai sekė mūsų muziką. Išvykom į savo 
stovyklą.

Liepos mėn, 26 d.
Į stovyklą pakviestas atvyko Klaipė

dos konservatorijos prof, vengras Feher. 
Jis išmokė mus giedoti Vengrų himną. 
Tiesą sakant, mes jau pirmiau minėtą 
himną išmokom giedoti. Gerb. profeso
rius patikrino ir šį tą pataisė.

Įsisteigė stygų orkestras: gitara, smui
kas ir mandolina.

Pas austrų ir
Gavę po kelis Šv. Jurgio skautų laik

raščių Lagerfeuer ir Der Pfadfinderfiihrer 
egzempliorius, skubinomės apleisti jų 
būstinę, nes tik 20 min. beliko iki „Rund- 
fahrt“ automobiliui išeinant. Jei žodis 
,,Rundzug“ — eisena, — kai kuriose Lie
tuvos dalyse išverčiamas „aplinktrauki- 
mu" (vienas žodis), — tai daug tiksliau 
būtų žodį „Rundfahrt“ išversti „aplinkva- 
žiavimu”. Tikrumoje, tai ir reiškia kelio
nę autobusu po žymesnes miesto vieta-, 
grįžtant, tik iš kitos pusės, į išvykimo 
punktą.

Laiku spėję gauti bilietus įsėdome. 
Be mūsų važiavo anglų šeima ir didokas 
italų būrys. Pro mūsų akis bėgo gražūs 
Vienos statiniai: Šv. Stepono katedra, Vo- 
tivų bažnyčia, Kapucinų vienuolynas, kur 
požemiuose guli Imperijos valdovų palai
kai. Paskutinis čia palaidotas senas Pra- 
nas-Juozapas, miręs 1916 m., siaučiant 
baisiajam karui, ties pat revoliucijos an
ga. Jo įpėdinio Karolio kūnas laukia kaž

kur ištrėmime valandos, kada
galės atsigulti greta savo pirm- 
takūno, kada Viena jį priims, jei 
ne kaipo valdovą, tai bent kai
po praeities atminimą. Muzieja-, 
ministerijos, bažnyčios, rūmai, 
die Hofburg — Imperatorių pi
lis — parlamentas, rotušė, vis1 
kas slinko pro mus, vaizdai kei
tėsi lyg kaleidoskope. Kelio 
vadovas monotonišku, nuobo
džiu balsu aiškino mums

Repr. dr-vės skautai paruo
šiamosios stovyklos (prie 

Karmėlavos) užsiėmimuos.

Šv. Stepono katedra Vienoje.

Vakar laužas neįvyko, todėl ir pa
skelbtas atėjimų ir pasirodymų prie laužo 
konkursas pravestas šiandien. Atėjimų 
konkursą laimėjo II-oji „sakalų“ skiltis 
Ji atėjo taip: vaidila, kanklininkas ir vai
dilutės. Vaidila pasakė kalbą, o vaidilu
tės padainavo „ugnelę".

Pasirodymų konkursą laimėjo III „bim
balų" skiltis, suvaidindama „Don-Kicho- 
tą“. (Bus daugiau).

čekų skautus.
pravažiuojamų vietų istorinę ir estetinę 
reikšmę, i I H r

Ką gi pasakyti? Viena gražus miestas, 
gal retai kur tokį miestą užtiksi Euro
poj, bet po Budapešto ji mums nedaro 
laukiamo įspūdžio. Taip pagarsėjusi Vie
na, apie kurią, daugelis kauniečių atsi
mena, filmoj dainavo „das muss ein Stuck 
vom Himmel sein", — tai turi būti dan
giškas dalykas — turėtų, rodos, nustelbti 
visus, bent jos valdžioj buvusius miestus; 
tuo tarpu neišreklamuotas Budapeštas 
visiems mums trims darė malonesnį įspū
dį. Gal to nebūtų buvę, jei būtume iš ki
tur kur atvažiavę.

Iš senojo miesto patekome į naujuo
sius kvartalus. Namai ten pilki, mono
toniški ir negražūs, už tat milžiniški ir 
praktiški. Jų fasaduose žiba vardai tų. 
kuriems šiuos savo kūrinius paaukojo re
voliucija: Marx, Engels, Lassalle ir eilė 
kitų. Tai proletariato kvartalas. Namai 
miesto statyti tam tikru mokesčiu surink
tomis lėšomis. Butai vienas į kitą pana
šūs, nedideli, pigūs, kaip tik tinka savo 
paskyrimui.

Dar toliau, jau beveik užmiesty, 
Schbnbrunn. Kas Paryžiui — Versailles,

Schbnbrunn'o rūmai ties Viena.
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Hortobagy puštoje
(20 mūsų skautų buvo vengrų stepėse).

Viršum Hortobagy pūstos di
desnę metų dalį vienodai šviesiai 
mėlynas dangus. Lyja labai retai. 
Stepių lyguma yra nepaprastai 
plati, per trisdešimt tūkstančių kv. 
kilometrų. Stepių centras yra De
breceno miestas (72.000 gyv.). 
Skaičius gyvulių, ganomų šiose 
stepėse, skaitomas apie 50 tuks
iančių. Piemenys, kurie tuos gy
vulius gano, gyvena nepaprastai 
sunkų ir vargingą gyvenimą — jie 
yra savotiški skautai. Etnografai 
sako, kad šitie piemenys yra pa
skutinieji senovės madjarų tautos 
ainiai.

Plačiai, kaip jū^a, tęsiasi lygu
ma, tolimas akiratis, reginys be 
jokių daiktų akiai susilaikyti, be 
jokių žymių, sulig kurių galėtum 
orientuotis... bet piemuo niekados 
neklysta, dargi naktį. Puštoje, kaip 
ir Arabijos dykumose, būna Fata 
Morgana. Dykumose įvairios su
dėties oro sluogsniai kartais pra
deda veikti kaip didžiulis veidro
dis, ir parodo tolumoje oazės vaiz
dą arba didelį miestą arba net jū
rą dykumos viduryje, nors tikro
vėje visi tie dalykai yra labai toli, 
ir apgaulingas vaizdas taip pat pa
slaptingai ir staiga pranyksta, ly
giai kaip staiga buvo pasirodęs. 
Veltui buvo apsidžiaugę karava
nai, išvydę apgaulingą vaizdą ir 
manę esą arti kelionės tikslo. Pa
našus atmosferos reiškinys galima 
stebėti ir Puštoje. Danguje pasiro
do didžiulės galvijų bandos, pasi
daro matomi tolimų kaimų bažny
čių bokštai, kryžiais žemyn ap
versti... ir kartais pasirodo dangu
je milžiniškas šešėlis kurio nors 
mažo keliautojo, kuris kur nors

Berlynui — Potsdam, Peterburgui—Cars- 
koje Selo, tas Vienai Schonbrunn'o rū
mai, valdovų mėgiamoji vasaros būstine. 
Kadaise čia buvo sprendžiami lemiamieji 
Europos klausimai. Čia viešėjo Vienos 
kongresas, čia gyveno ir mirė daug asme
nų, kurių vardus randame istorijoje. Bene 
tik iš čia buvo 1914 metais duotas įsaky
mas apšaudyti Belgradą, čia, pagaliau, 
1918 mt. jau minėtas Karolius VII atsisa
kė nuo Austrijos sosto.

Rūmų prižiūrėtojas — vadovas, lyg 
kartodamas iškaltą pamoką, pasakoja 
apie tuos senovės galybės paminklus. 
Svetimšaliai turistai, užmokėję tiek ir 
tiek šilingų už įėjimą ir blogai orientuo
damiesi Austrijos istorijoj, abejingai jo 
klausosi.

Gerai apžiūrėti Schonbrunn’ą nepa
kaktų vieno vizito. Be pačios pilies rei
kia apžiūrėti ir arklidę. Niekados nema
niau, kad taip verta būtų apžiūrėti veži
mus, nors ir karališkus. Bet įėjus į arkli
dę, tiksliau sakant, į puikų muziejų, ma
no nuomonė tuoj pasikeitė. Verta jį ap
žiūrėti: išeidamas tikrai nesigailėsi to ši

vienatvėje žingsniuoja savo keliu.
Bet piemenys moka pasinaudoti 

šituo reiškiniu. Pagal „Dėlibab“ 
aukštį jie sprendžia apie orą ryt
dienai ir tolesniam laikui. Šitie 
spėjimai būna labai tikslūs, ir pie
menys niekados nesuvėluoja nu
ginti saugion vieton bandas audrai 
artėjant.

Arklių varovai turi pui
kių gryno kraujo žirgų. Įdomus jų 
jojimo būdas — jie balną laisvą, 
nepririštą, deda ant arklio nuga
ros ir taip jodinėja. Be balno, jie 
vartoja tik 24 mtr. ilgio lasso, už
nertą arkliui apie kaklą. Jie pui
kiai valdo arklį su tos virvės pa
galba. O guldamas miegoti piemuo 
šitos virvės galą prisiriša prie ran
kos riešo. Gyvulys, ganydamasis 
aplinkui, niekados neprižadina sa
vo šeimininko neatsargiai patrau
kęs virvę. Atsiradus pavojui, ark
lys perspėja šeimininką garsiai 
sužvengęs. Piemenys neturi šau
namo ginklo, jie vartoja tik savo
tiškus ilgus peilius.

Ištikimiausias aviųpiemens 
draugas yra šuo. Avys labai bijo 
tų nedidelių šunų. Jos tuojau su
simeta į būrį, kaip tik šitas pie
mens talkininkas plačiu ratu ima 
supti išsklaidytą bandą. Net toli 
būdamas šuo pasilieka klusnus sa
vo pono įsakymų vykdytojas. Pa-

Arklių varovas stepėse.

lingo, kurį reikia čia įeinant mokėti.
Vakare mūsų vadovas- kviečia eiti į 

garsią Vienos operetę. Na, aišku, eisime.
Pilnas teatras skautų. Marguoja švei

carų ir austrų kaklaryšiai. Šiaip publikai 
vietos nebeužtenka. Stato, matyt, pokari
nę operetę ,,Sissy”. Jos siužetas istori
nis: akcija sukasi apie • Prano-Juozapo 
vestuves. Neblogai vaidinama. Šveicarai, 
be galo patenkinti, nesigaili delnų ener
gingam plojimui. Nežinau, kaip kitiems, 
bet man kažkaip nesmagu. Tame pačia
me teatre, kur dar kažkur kampe mato
mas išlikęs parašas „Kaiserl. Privatthe- 
ater”, kur tiek sykių lankėsi Pranas-Juo- 
zapas su šeima, jo gyvenimo intymius ir 
svarbius įvykius versti kažkuo, tai...

Pernakvojome „Bundesherberge’je" 
drauge su būriu kažkokių skautų (vėliau 
jie pasirodė esą suomiai). Ryt dieną, po 
pietų, atsisveikinome su Šv. Jurgio skau
tais, kuriuos mums taip mažai teteko pa
žinti, atsisveikinome su Viena ir su Aus
trija. Turėjome skubėti į B r n o, kur mus 
kvietė vienas tenykščių tuntininkų, p. 
Mojmir Res. Al. Platens. 

kanka, kad piemuo su ranka pa
rodytų kurią nors kryptį — šuva 
tuojau ten bėga, kad atvarytų ke
letą nepaklusnių avių, atsiskyru
sių nuo bandos.

Piemenys gyvena labai papras
tai ir santūriai. Jie beveik nevar
toja svaigalų.

Kitaip buvo su b e t y a r a i s... 
Betyarai buvo plėšikų, svieto ly
gintojų gauja, jie išnyko prieš pen
kiasdešimt metų. Šita gauja daž
niausiai iš vieno veikė su smuklių 
laikytojais, ir buvo labai pamėgę 
tas smukles. Jie kaitriais vidur
dieniais pavogdavo iš bandos ge
riausius žirgus, arba tykodavo pa
čiupti keliaujančių pirklių pinigi
nes. Ilgai jie siautė niekieno nesu
drausti, kol su jais pradėjo rimtą 
kovą vienas policijos komisaras 
grovas Raday, turėdamas visai ne
daug talkininkų. Jis pats persirė- 
dė piemenio rūbais, suėjo į pažin
tis su smuklių savininkais ir jų da
lį paviliojo savo pusėn, todėl dau
gelis plėšikų pateko į jo rankas. 
Šitoje plėšikų medžioklėje svarbų 
vaidmenį vaidino ilgosios šulinių 
svirtys. Jeigu svirtis buvo nuleis
ta — tas reiškė plėšikui: dėmesio! 
pavojus! policija arti. O jeigu svir
tys stiebės į viršų — tai betyaras 
galėjo ramus be pavojaus traukti 
savo keliu.

Bet piemenys mums yra simpa- 
tiškesni už šituos plėšikus. Vaka
rais susėdę aplink laužą jie dai
nuoja savo tautines dainas. Tų 
dainų jie vieni iš kitų išmoksta, 
jaunieji klausosi tėvo juodo smui
ko raudos, ir taip eina iš kartos į 
kartą žavingos vengrų melodijos. 
Jie žino daug senų padavimų ir le
gendų, kurių viena yra tokia:

„Piemenys yra labai vaišingi. Jie mie
lai pasidalyja savo pusryčių viralą su pa
keleiviais. Vieną kartą keliavo per pustą, 
pasirėdęs piemenim, didysis vengrų kara
lius Mathias Corainus Piemenys pa
kvietė pakeleivingą svečią drauge val
gyti. Visi susėdo ratu aplink puodą, ir 
visi vienu kartu šaukštais sėmėsi sriu
bos. Bet svetimasis nesilaikė tos tvarkos. 
Staiga vyresnysis sudrožė jam šaukštu 
per pirštus: „tu neturi šokti iš eilės, sū
nau, turi kartu su kitais pasisemti savo 
dalį!“. Po valandikės ir vėl vyresnysis 
drožė šaukštu karaliui per pirštus: „tu 
turi semti tik iš tos vietos, kur sėdi, ne
graibyk šaukštu po visą puodą, kitiems 
neliks!"... Tada keleivis atsistojęs nusi
metė savo platų piemens apsiaustą ir pa
sirodė nustebusiems piemenims karališ
kais drabužiais. Vyresnysis, pažinęs savo 
viešpatį, nusigandęs maldavo, kad jo ne
baustų. Bet karalius pagerbęs pūstos 
mandagumo taisykles. Jis paėmęs pie
menį pas save į savo pilį Budoje, kur 
piemuo turėjęs karaliaus dvare vasalus 
mokyti gražiai elgtis prie stalo".

Civilizacija vis žengia į priekį 
ir naikina pamažu senovės papro
čius.
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AŠTUNTAS SKYRIUS, kuriame viskas iš naujo 
prasided.a

Draugininkas, Enris ir Žerarda- greitai pasiekė jūrą. Jau
nasis „Gaidukas“ jiems parodė pakrantės smėlyje rastus pėd
sakus. Juos apžiūrėję, skubiai žengė toliau.

— Štai ten, — Žerardas parodė draugininkui už akmens 
stovinti skautą.

Ten stovėjo Omanas. Jis buvo tyčia ten pastatytas, kad 
atvykusiems parodytų kelią į olą.

Po kokios minutės draugininkas pamatė jūros bangų iš
graužtą pakrantės uoloje negilią, bet plačią skylę. Daugybė 
jūros žolės ir vandeninių gyvių rodė, kad ši ola potvynio metu 
užliejama. Po kelių valandų joje paguldytas berniokas tikriau
siai būtų prigėręs.

Oloje buvo susirinkę visi „Gaidžiai“.' Pasienyje gulėjo 
berniokas. Jo rankos ir kojos buvo stipriai suraišiotos.

Nadas pasveikino atvykusį draugininką ir pradėjo pa
sakoti.

— Jis buvo visas, nuo galvos ligi kojų, apvyniotas dau
giau kaip 40 metrų ilgio virve. Mes jam truputį palengvinome. 
Tik kojas ir rankas palikome surištas. •

— Gerai padarėte, — pagyrė draugininkas. — Sveikinu, 
kad taip gerai ištyrėte pėdsakus. Tur būt, nelengva buvo šią 
olą rasti?

— Ne taip jau nė sunku, — atsakė Nadas šypsodama is. 
— Mums padėjo va šis daiktelis, kurį netoli nuo čia radome.

Tai kalbėdamas, Nadas parodė mėlyną kepurę.
— Be abejo, surištojo kepurė, — tarė draugininkas.
— Taip, taip. Ji — Vaniko, — patvirtino Enris.
Surištasis berniokas visai nekreipė dėmesio į atvykusius 

skautus. Tik išgirdęs Vaniko vardą, jis sujudėjo ir pažiūrėjo į 
Enrį. Iš jo veido buvo matyti, kad jis pažino „Gulbinų“ vadą,

— Aš matau, — tarė pasilenkęs prie gulinčio bernioko 
draugininkas, — kad čia tu randi pažįstamų. Kaip tu šioj oloj 
atsiradai? Kas čia tave atgabeno?

Berniokas žiūrėjo išsigandusiomis akimis ir tylėjo.
Draugininkas pakartojo savo klausimą. Bet atsakymo vis 

negavo.
— Mūs susitikimai su šiuo ponaičiu visada nepaprasti, — 

juokavo Enris.
Tikrai, šis susitikimas buvo nepaprastas. Enris nujautė, 

kad čia yra kažkas negera.

Surištas berniokas... žiurėjo išsigandusiomis akimis...

Drėgna, keistų formų jūros žolės ir sraigių prinešta ola, 
apsiniaukusi diena, tarp uolų švilpiąs vėjas, pagaliau surištas 
berniokas ir atkaklus jo tylėjimas jaudino visus, ne tik jautrųj; 
Enrį.

Draugininkas valandėlę pagalvojo. Paskui vėl mėgino 
klausti.

— Gal būt, kad tu turi priežasčių mums nesakyti, kokiu 
būdu čion pakliuvai. Bet įsidėmėk, kad tavo tylėjimas mums 
nepatinka, ir šį visą reikalą mes pavėsime policijai.

Grasinimas paveikė. Berniokas ryžosi atsakyti.
— Pirmiau mane atriškite, — jis paprašė.
— Tai galima, — tarė draugininkas ir akimis davė ženklą 

Nadui.

Nadas patraukė per virves peiliu, ir berniokas buvo 
laisvas. Vos, vos galėjo jis atsistoti. Matyt, visi jo sąnariai buvo 
nutirpę ir sustyrę. Nugara jo buvo visa peršlapusi ir išdirbta 
į oloje suneštą dumblą.

Dabar jis buvo visai ramus. Susikišęs rankas į kišenes, 
ėmė pasakoti.

— Aš pats nežinau, kaip čia viskas atsitiko. Aš čia 
netoli žvejojau. Staiga mane kažkas iš užpakalio sučiupo ir 
tuojau surišo. Tai buvo labai stiprus vyras, aš jam priešintis 
negalėjau. Jis atgabeno mane į šią olą ir pasakė, kad vėliau 
atėjęs paleis.

Vanikas nutilo ir žiūrėjo į draugininką. Šis, kiek pamąstęs, 
vėl jį paklausė:

— Ar to vyro tu nepažinai?
— Ne, aš jo niekad nebuvau matęs. Ot, — pridėjo dar 

numodamas ranka, — tai niekniekis. Tai, buvo tik pajuokauta.
— Šiaip ar taip, bet pajuokauta blogai. Už valandos šią 

olą jūra užlies, ir tu būtum prigėręs. Šio dalyko tavo juokdarys 
nežinojo, ar ne tiesa?

— Tikrai nežinojo, arba apie tai nepagalvojo.
— Ir tai yra tikra tiesa, kad dėl to negalvojimo tu būtum 

prigėręs.
Vanikas patraukė pečiais.
— Kai jūs atėjote, nėra ko apie tai kalbėti.
Draugininkas atsidėjęs į jį pažiūrėjo,
— Apsukrus tu berniokas, viską greit supranti,
Ir atsigrįžęs į Nadą, kuris vos galėjo sulaikyti savo piktu

mą, draugininkas tarė:
— Aš bijau, kad šis vyras visai nebūtų pametęs atmin

ties. Gal tu jam priminsi, kaip jis čion pateko.
„Gaidžių“ skiltininkui tik to ir reikėjo. Atsisukęs į bre- 

tanietį, jis ėmė pasakoti.
— Tu nusileidai į Lendrės pakalnę. Iš kur tu atėjai, aš 

negaliu pasakyti. Bet tu ėjai į pajūrį. Eidamas slapsteisi už 
akmenų ir krūmų.

— Slapsčiausi, — nusijuokė Vanikas. — Nuo ko?
— Tuojau paaiškės, — ramiai kalbėjo Nadas toliau. — 

Tu norėjai pasislėpti nuo keturių vyrų, kurie ėjo upelio 
krantu.

— Tai netiesa, — jis mikčiojo.
— Tuojau pamatysime. Pasakok toliau, — liepė drau

gininkas.
— Tu iš tolo stebėjai tuos keturis vyrus ir laikas nuo 

laiko daireisi po apylinkę. Užlipęs ant kalnelio, tu pamatei, 
kad vyrai jau pajūryje, greitai nubėgai prie didžiulio akmens 
ir už jo pasislėpei.

— Tai netiesa, — visai sumišęs gynėsi Vanikas.
— Bet tu per gerai pasislėpei. Tu nė karto nebandei 

pažiūrėti, kur tavo priešai, žinoma, iš baimės, kad jie tavęs 
nepamatytų. Ir jie atėjo tiesiai pas tave.

— Iš kur tu tai žinai? — tyliai paklausė bretanietis.
— O, visai paprastai: iš smėlyje likusių pėdsakų. Dabar 

einam toliau. Tave tie vyrai stipriai sučiupo ir ten pat turėjo 
išklausinėti, nes ten radome daug giliai įspaustų pėdų. Paskui 
tave surišo ir atgabeno čion. Tai buvo maž daug prieš 3 ar 4 
valandas.

Vanikas pamažu atsigavo ir griežtu balsu tarė:
— Visa tai melas! Tik valanda, kaip aš čia!
— Ką? Tik valanda? — šoko „Gaidžių“ skiltininkas.
— Taip, tik valanda, nes tik 11 valandą aš gfįžau iš 

Plonevės.
— Iš Plonevės? — paklausė draugininkas. — Kada tu 

ten buvai?
— Aš ten buvau vakar visą dieną.
Išgirdę tokį biaurų melą, jaunuoliai pasileido juokais.
— Tu nepaprastas berniokas, — ramiai tarė draugininkas. 

— Tuo pat laiku, kai šnipinėja! mūsų stovyklą, tu buvai už 10 
kilometrų nuo čia. Tikrai, su tavim nenuobodu.

Paskui pridėjo griežtu balsu:
— Dabar klausyk gerai: visas tavo melas nieko nepadės. 

Tu nebuvai vakar Plonevėje dėl tos paprastos priežasties, 
kad vakar mes tave matėme, kaip iš tolo stebėjai mus. Dėl 
to sakyk trumpai, ar tu mums viską papasakosi?

Vanikas atsakė:
— Ne.
Draugininkas valandėlę pamąstė, lyg ieškodamas ką daryti. 

Paskui pažiūrėjo į brętanietį ir tarė;
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— Gerai. Tu esi laisvas.
Vaniko veide pasirodė baisus nustebimas. Ko, ko, bet 

tokio sprendimo jis tikrai nelaukė.
— Ar galiu aš eiti? — paklausė jis, vis dar abejodama .
— Taip. Ko dar tu stebiesi?
Vanikas, užuot atsakęs, tik sutraukė antakius. Visa jo 

išvaizda turėjo pasakyti: „Tur būt jūs proto netekote"!
Draugininko dvasios kilnumo jis nesuprato. Toks pasi

elgimas jam išrodė stačiai kvailas ar bent neapgalvotas. Žo
džio „atviras lošimas“ savo žodyne jis, matyt, neturėjo.

Netaręs nė žodžio, jis praėjo pro skautų būrelį ir paliko 
olą. Tik kiek suraukta kakta rodė, kaip menkai jis vertina 
skautų pasielgimą.

— Nepamiršk savo kepurės! — riktelėjo jam Nadas.
Bretanietis atsisuko ir tarė:
— Ji ne mano. Aš visai neturėjau kepurės.
Ir jis išnyko už akmenų.
Nadas pažiūrėjo į draugininką. Jo išplėstos akys klausė:
— Jeigu ši kepurė ne Vaniko, tai keno ji tada?
— Po šimts pypkių! Nugi vieno iš tų keturių vyrų, — 

atkirto Enris greičiau, negu draugininkas spėjo prasižioti.
— Aš manau, kad tu sakai tiesą, — galvojo draugininkas. 

— Ar žinai, iš kur ji atsigabenta?
— Ne, draugininke.
— Tai ištirk pamušalą, ką aš jau anksčiau padariau. 
Enris ėmė žiūrinėti į pamušale įspaustą ženklą.
— Nuostabu! Ji pirkta iš Kolno kepurininko.
— Taip. Ar tu nematai, kad ji dar visai nauja?
— Taip!
Skautai iš draugininko veido matė, kad jų vadas žino 

kažką daugiau, negu sako. Enris neiškentė nepaklausęs:
— Ką jūs manote, draugininke?
— Aš manau, kad Mykolas Bragovas neklydo sakydamas, 

kad pas jį ateis bolševikai. Iš visa ko galima spręsti, kad Čeką 
jau čia.

Visiška tyla palydėjo šiuos draugininko žodžius. Jaunuo
liai pajuto, lyg kas juos būtų sučiupęs už gerklės.

— Jei čia būtų buvę ne bolševikai, — kalbėjo draug - 
ninkas, — ko Vanikas būtų taip atkakliai tylėjęs? Išduodamas 
čekistus, jis bijojo išduoti ir saviškius. Kad čia veikia so
vietų agentai, galima ir iš to spręsti, kad ši kepurė pirkta 
Koine, Kolnas yra kaip tik prie Maskvos — Berlyno — Pary
žiaus geležinkelio linijos. Iš to, kad ji visiškai nauja, galime 
spręsti, kad čekistai vos prieš keletą dienų yra čion atvykę. 
Dėl to skubiai į stovyklą! Ten pamatykime, ką reiks daryti. 
Aš tikiu, kad Vanikas iš čia nusiskubo pranešti saviškiams 
apie naująjį pavojų. Mes dar turime keletą valandų, kad galė
tume išspręsti, ką veikti. Enri, tu eik į Telgrį ir sužinok, ar 
viešbutyje šiomis dienomis neapsistojo koki keleiviai.

Jaunuoliai apleido olą. Jūros vanduo jau buvo gerokai 
pakilęs. Pats laikas buvo iš čia kraustytis. Ir taip jau teko 
šokinėti nuo akmens ant akmens, nes tarp jų gurguliavo 
vanduo.

Vėjas buvo dar padidėjęs. Visas horizontas buvo nuklota? 
tamsių debesų, kurie vėjo blaškomi vijosi kits kitą. Jūroje 
ūžė baisios bangos. Baltos putų skiauturės puošė jų viršūnes. 
Viršum jų skraidė krykšdamos žuvėdros.

Kol jaunuoliai pasiekė ramų krantą, ne vienam teko 
pamėginti šalto dušo. Priėję kelią, jaunuoliai išsiskyrė. Enris 
nuvyko į Telgrį, o kiti grįžo į stovyklą.

Enris apsisupo savo neperšlampamu apsiaustu, ant galvos 
giliai tžsismaukė skrybėlę ir pasileido pavėjui į miestelį. 
Eidamas jis dar kartą apgalvojo paskutinius įvykius, kurie 
visiškai pakeitė situaciją.

Mykolo Bragovo nelaisvė jau, rodos, visai baigėsi. Tačiau 
sovietai gali viską pagadinti. Jie yra visam pasaulyje išgar
sėję žmogžudžiai ir smurtininkai. Jie imsis visų priemonių, 
kad tik galėtų pagrobti išradėją. Ot, kad bent 24 valandom 
vėliau jie būtų atvykę. Tada jau Bragovas būtų buvęs policijos 
ištrauktas iš koncerno nagų.

Dabar policija nieko nepadės. Vanikas jau bus pranešęs, 
kad priešas čia pat. Inžinieriaus sargai, kaip galėdami greičiai', 
mėgins jį kur kitur paslėpti. Tai darys atsargiai, kad nė 
čekistai nerastų pėdsakų.

Vėliausiai naktį, o gal jau ir šį vakarą išradėjęs vėl turės 
pradėti begalinę kelionę, be vilties ją kada nors baigti, kada 
nors išvysti laisvę.

Jeigu inžinierius pasiliks dar kelioliką valandų Kervisce- 
lyje, bolševikų agentai pavartos visas priemones, kad bent šį 
kartą jį sučiuptų.

Šiaip bus, ar taip, jis vistiek žuvęs.
Tokios tamsios mintys vargino Enrio galvą, kada jis spar

čiai žengė į Telgrį. Nėra skaudesnio dalyko už tą, kai matai, 
kad nepavyksta gražus sumanymas. Dar skaudžiau matyti, kaip 
slysta iš rankų tikras laimėjimas.

Kelionė į Telgrį Enriui išrodė be jokios naudos. Jeigu ir 

pasirodytų, kad Maskvos agentai apsistoję viešbutyje, ką jis 
galėtų jiems padaryti? Nieko! Bet jie ir nebus toki kvaili, kad 
iškilmingai atvyktų į kaimo viešbutį ir jame sustotų. Ne, tik
riausiai ne!

Nieko nepadarysi: rytoj draugovė turės iškeliauti iš ši3 
krašto, nešdamosi visiško nepasisekimo dėmę.

Netrukus šios tamsios Enrio mintys pasitvirtino.
Kai jis priėjo prie švaraus viešbutėlio su iškaba: „Našle 

Gargadensienė, pastogė pėstiems ir raitiems", tai greitai su
žinojo, kad jau savaitė, kaip joks svetimas žmogus čia ne
pasirodęs.

Enriui neliko nieko kito, kaip tuojau grįžti namo. Grįži
mas buvo dar sunkesnis. Pirma buvo bent pavėjui. Dabar 
vėjas pūtė tiesiai į burną. Kad nenuneštų nuo galvos skrybėlės, 
reikėjo eiti pasilenkusiam. Debesys vėjo sukeltų dulkių 
skraidė ore ir lindo į akis. Tuoj jų buvo pilna ir burnoje, net 
girgždėjo pajudinus dantis.

Į galvą lindo dar tamsesnės mintys. Net piktumas pradėjo 
imti dėl tų visų nepasisekimų ir tokios beprasmės kelionės.

Staiga Enris atsiminė skautų įsakymą:
„skautas visuomet linksmas".

— Jei visuomet, tai dabar kaip tik proga.
Ir Enris bandė užtraukti smagią skautišką dainelę. Bet 

vėjas taip pūstelėjo į burną dulkių, kad nė nepajuto, kaip ji 
susičiaupė.

— Ne, reikia kaip nors kitaip linksmumą pareikšti.
Bandė bent mintis nukreipti į kitus dalykus. Bet ne

sisekė. Kaip įkyrios rudens musės, lindo į galvą šios dienos 
įvykiai, čeką, Bragovas.

Taip begalvodamas, Enris pamatė priešais ateinančius 
tris „Vilkų“ skilties draugus. Vienas jų vežė skilties veži
mėlį. Jie žengė labai skubiai.

...reikėjo eiti pasilenkus...

Enris atsakė į jų sveikinimą ir paklausė Joną Narą, jų 
vadą:

— Kur jūs einate?
— Į Telgrį. Draugininko įsakymas.
— A! Ką jūs ten darysite?
— Įteiksime burmistrui raštą, kad mums atiduotų visa, 

kiek tik kaime bus, geležinę vielą.
Enris išpūtė akis.
— Ką su ja darysite?
— Aš nežinau.
— Ką? Tu nežinai?
— Ne, — ramiai atsakė Naras. — Mes turime slaptą 

Įsakymą. Kai jau turėsime vielą, aš atidarysiu draugininko 
mums įteiktą raštą, kur bus nurodyta, ką su ta viela daryti.

— Aha! Jeigu taip, tai dovanok, kad sutrukdžiau. Budėk!
— Nėra už ką dovanoti. Budėk!
Atsisveikinę, „Vilkai" nužygiavo tolyn.
Enris dar valandėlę į juos pažiūrėjo. Paskui ir jis ėmė 

žingsniuoti.
Bet jis jau buvo ne tas pats. Jo žingsniai buvo tvirte n.. 

Galva ne taip lengvai lenkėsi prieš vėją. Tik ką įvykęs su i- 
tikimas su „Vilkais", rodė, kad draugininkas nemano nusileisti. 
Jis yra : ugalvojęs naujų kovos priemonių. Jis nepabūgo ne 
naujo priešininko.

Enrio širdyje vėl nušvito vilties kibirkštėlė. Jis ėmė net 
sau prikaišioti, dėl ko taip greitai buvo pasidavęs nusiminimui. 
Štai tie trys „Vilkai" tikrai skautiškai elgiasi: ramiai, tvirtai. 
Jie žino, kad jie ne vieni. Su jais drauge eina visa draugovė.

— Ne, dar kova nepralošta, — galvojo nušvitęs Enris.
— Jūs ponai čekistai, jau buvote manę... jau buvote įsi

tikinę... Jūs pamatysite, ką gali skautų draugovė!
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DEVINTAS SKYRIUS, kuriame nustatomas kovos 
planas.

Sugrįžęs į stovyklą, Enris sutiko Lioreną. Broliškai pa
sisveikinę, ėmė dalintis naujienomis.

— Pas mus paskelbtas pavojaus būvis, — pasakojo Jonas 
Liorenas. — Apie pusiau trečią draugininkas grįžo į stovyklą 
ir tuojau išleido skiltims įsakymą. Tavęs nebuvo, tai „Gulbi
nams“ atsiųstą aš paėmiau ir liepiau įvykdyti.

Jis padavė Enriui lapą popierio su draugovės antspaudu. 
„Gavę šį įsakymą, skiltininkai turi:
1. Nieko neišleisti iš stovyklos;
2. Skautai turi būti pasiruošę staiga išvykti į ilges

nį žygį;
3. Iš anksto susiruošti, nes vakarienei šiandie gali 

būti maža laiko;
4. Turėti visiškai paruoštus: virves, lazdas, švytu

rius, ir visus savo specialybių įrankius“.
Skiltininkas, perskaitęs įsakymą, rimtai pažiūrėjo į Joną 

ir tarė:
— Rimtas dalykas. Šį kart<^ jau teks pakovoti.
Jonas linktelėjo galva ir pasakojo toliau:
— Mūs skilties jaunuoliai turi viską pasiruošę ir laukia 

palapinėje.
— Dėkui, Jonai, — trumpai atsakė Enris.
Abu jaunuoliai ėmė dairytis po stovyklą. Visur buvo 

nepaprastų reiškinių. Viduryje stovyklos buvo iškeltas signa
linis stiebas. Į draugininko palapinę ir iš jos nuolat bėgiojo 
skilčių pasiuntiniai. „Gaidžiai“, ilgai užtrukę oloje, skubiai 
trūsė prie savo palapinės.

Enris vėl buvo pilnas vilties ir pasitikėjimo. Stovyklos 
judrumas jį tuojau įtraukė į bendrą sūkurį. Jis norėjo vėl su 
savo „Gulbinais“ kuo greičiausiai stoti į darbą.

Ant signalinio stiebo pasirodė kažin kokie ženklai. „Vil
kai“ tuojau sujudo ir po minutės išėjo į rytų pusę. Jų buvo tik 
penki, bet Enris nesistebėjo, nes tris jų buvo neseniai sutikęs 
ant kelio.

— Ar tu nenumanai, kur jie eina? — paklausė jis 
Lioreną.

— Nič nieko! — Aš veltui stengiuosi išaiškinti ant stiebo 
iškeltą ženklą. Pagal Kodą, — kalbėjo Liorenas, žiūrėdamas 
į signalų knygą, — jis neturi jokios prasmės. Matyt, draugi
ninkas bus jiems nustatęs kokius slaptus signalus.

Apie pusę ketvirtos pradėjo lynoti. Enris su Liorenu 
sulindo į palapinę. Joje nuobodžiavusieji draugai juos pasitiko 
linksmai šūkaudami.

Susėdę ant savo krepšių, „Gulbinai“ trumpino laiką gal 
jau šimtąjį kartą pasakodamiesi paskutinių dienų įvykius. Visi 
buvo kiek susijaudinę.

— Kur mes naktį miegosime? — klausė Moris Romanas.
— Juokai, — šaipėsi Enris, — kas žino, kur mes dar 

naktį būsime.
Apie penktą valandą ties stovykla sustojo auto. Iš jo 

išlipo nejaunas, pasiturinčio ūkininko išvaizdos, ponas. Enns 
pažino, kad tai yra Telgrio burmistras. Prišokę skautas 'į 
nuvedė į draugininko palapinę.

...ties stovykla sustojo auto...

Apie šeštą valandą visai nustojo lyti. Bet vėjas dar su
stiprėjo ir virto tikru orkanu.

Sinkleris su Poliu bandė, nežiūrėdami vėtros, užkurti 
ugnį vakarienei virti. Jiems betrūsiant prie malkų, grįžo „Vil
kai“ su savo vežimėliu. Jie išrodė pailsę, kas Enrį labai nu
stebino. Kad jie buvo kiaurai perlyti, tuo neteko stebėtis.

Tuojau suskambėjo trimito garsai ir ant signalinio stiebo 
pasirodė balta ir mėlyna šviesa. Tai buvo ženklas: „rinktis pas 
draugininką".

— Pagaliau! — garsiai sušuko Enris. — Dabar atėjo va
landa griežtų pasiryžimų. Liorenai, tau pavedu visa kuo rūn 
pintis.

Tai pasakęs, „Gulbinų" skiltininkas išbėgo į vadų pa- 
, sitarimą.

Erdvioje draugininko palapinėje Enris rado jau visus 
savo draugus, susirinkusius aplink žemą stalelį. Vienam jo 
gale sėdėjo kapelionas ir draugininkas ir tyliai tarėsi. Šalia 
draugininko sėdėjo Telgrio burmistras. Jis negalėjo atsistebėti 
skautų uniforma ir daugybe ženklų ant rankovių.

Kai visi susėdo, draugininkas pradėjo kalbėti.
— Mylimieji skiltininkai. Nėra reikalo aiškinti, kam čia 

jus sukviečiau. Jūs žinote, kas yra atsitikę. „Gulbinai" buvo 
padarę visa, kad policija galėtų išgelbėti nelaimingą inžinierių. 
Tačiau šis planas nuėjo niekais, nes čeką pasiryžo inžinierių 
atimti iš dabartinių jo sargų. Kerviscelio žmonės šį dalyką 
žino. Dėl to jie stengsis Bragovą kur kitur paslėpti.

Valandėlę patylėjęs, draugininkas kalbėjo toliau.
— Kapelionas ir aš esame tos nuomonės, kad reikia mums 

į šį dalyką įsikišti. Kur taip laužomos žmogaus teisės, skautų 
įsakymai liepia veikti, ir energingai veikti.

Skiltininkai tylėjo. Bet jų žėrinčios akys rodė, kad vi
siškai pritaria draugininko žodžiams.

— Turiu atkreipti jūsų dėmesį į šio žygio sunkumą. Mums 
teks susidurti su dviem priešais. Mes turime nelei. ti koncerno 
žmonėms inžinierių paslėpti ir čekistams jį pagrobti.

Tuo tarpu didžiausias mūs rūpestis — neleisti tą nelai
mingą žmogų vėl kur paslėpti. Aš nemanau, kad čekistai jau 
šiąnakt pradėtų veikti. Labai galimas daiktas, kad jų pasi
ruošimai dar nebaigti, Kerviscelio žmonės su jais susidurti 
nenori, dėl to jie, kaip galėdami greičiau bandys Bragovą iš
gabenti.

Inžinierių išgabenti jie galėtų tik vežime. Mes turime 
paimti į savo rankas visus kelius, kuriais galima iš Kerviscelio 
išvažiuoti. Tai nėra sunku.

Išsitiesęs žemėlapį, draugininkas aiškino:
— Iš kerviscelio eina tik vienas kelias per Ejoną ir Bė- 

vernę į Telgrį. Enris tuo keliu užvakar ėjo, jeigu aš neklystu.
— Taip, — atsakė Enris. — Tai geras kelias, tik siauro- 

kas. Jame yra du ar trys pavojingi užsisukimai.
— Dešinėje, tuojau už Ejono, tu turėjai matyti kitą kelią 

sukantį į slėnį.
— Taip. Tik jis labai blogas.
— Ir juo galėtų inžinierių išgabenti. Bet mums atėjo į 

pagalbą ponas Telgrio burmistras, kuris labai pasipiktino tuo, 
kas darosi jo valdomoj srityje esančiam Kerviscely. Ponas 
burmistras mums maloniai leido užbarikaduoti kelią.

— Taip, taip, — patvirtino pats burmistras.
— „Vilkai" jau užbarikadavo kelią, einantį į Telgr;. 

Antras kelias eina per upę. Tilto per ją nėra. Per vandeni 
perveža keltas. Keltininkui jau įsakyta visą laiką pasilikti 
anoje pusėje upės.

Skiltininkai kaskart labiau stebėjosi. Tik Morkus Alonu, 
„Vilkų“ skiltininkas, buvo visai ramus.

— Dabar tegu pats „Vilkų“ vadas papasakoja, ką jie pa
darė.

Andrius Sarmenas pradėjo:
— Aš gavau draugininko įsakymą, kad Narą su dviem 

„Vilkais“ nusiųsčiau į Telgrį. Naras gavo du laišku. Vieną tu
rėjo atiduoti ponui burmistrui, o antrame buvo nurodyta, ką 
jis toliau turės daryti.

— Mane jūsų draugininkas prašė, — įsikišo į kalbą bur
mistras, — kad duočiau jaunuoliams gerą ritinį vielos. Aš 
mielai tą prašymą išpildžiau, nes žinojau, kad jūs tik geru 
norite. "

— Dar kartą už tai jums, ponas burmistre, širdingai dė
koju, — tarė draugininkas.

Gavęs ženklą, Sarmenas kalbėjo toliau:
— Kai turėjo vežimėlyje reikalingą vielą, Naras atplėšė 

antrąjį raštą. Jame buvo įsakyta, kad vyktų į Telgrio Ker
viscelio kelią ir sustotų už 300 metrų nuo Bevernės.

Bemaž tuo pat laiku ir aš gavau įsakymą vykti į tą vietą 
ir viela užpinti kelią. Kai su savo „Vilkais" nuvykau, Nadas 
jau buvo tenai. Tuoj griebėmės darbo ir po poros valandų, 
viskas buvo pabaigta.

— Dėkui, „Vilkai“, — tarė draugininkas. — Jūs turėjote 
sunkaus darbo.

— Mes, kaipo pijonieriai, prie tokio darbo pripratę, — 
kukliai atsakė Andrius Sarmenas.

— Kitą pasiuntinį dviračiu nusiunčiau pas keltininką, — 
toliau pasakojo pats draugininkas. — Tokiu būdu dabar jau 
uždaryti abu keliai, kuriais galima vežimu ar automobiliu iš
važiuoti iš Kerviscelio. Aš dabar noriu pastebėti, kad keliai 
uždaryti gana toli nuo rūmų. Sprendžiant iš žemėlapio, vielų 
barikada ir keltas bus už poros kilometrų nuo parko. Taip 
padaryta dėl to, kad pilies gyventojai nieko nepastebėtų.
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Skautai ir skautės svetur.
Skautės pas Šventąjį Tėvą.

Šių metų rugpiūčio 29 — rugsėjo 7 d. d. anglų 
katalikų skautės buvo surengusios ekskursiją į Romą, 
kur, aplankiusios daugybę bažnyčių ir kitų Romos 
įžymenybių, buvo priimtos audiencijoje Popiežiaus. 
Skautes pristačius, Šv. Tėvas pasakė joms kalbą, 
kuri užtruko 20 minučių. Visų pirma Jis pareiškė di
delio džiaugsmo, kad jam teko priimti pačias pirmas 
skaučių grupes, kurios kada Romą oficialiai aplan
kiusios. Jis ypatingai mylįs visus jaunus žmones, o 
vpač tuos, kurie esą susibūrę į tokią puikią organi
zaciją, kaip skautai. Jis išstudijavęs skautų taisykles 
ir auklybą ir negalėjęs nieko rasti, kas nebūtų pagir
tina ir pateiktina. Skautų mokslu, pareiga Dievui ei
nanti pirmoje eilėje, o po to einanti tėvynės meile. 
Be to, įvairi skautų veikla ir pratimai esą visi išgal
voti tam, kad sveikame kūne gulėtų būti išplėtota 
sveika siela. Popiežius toliau ragino anglų skautes 
gyventi pagal skautų principus ir kuo plačiausiai pa
sinaudoti savo atsilankymu Romoje, kur yra tiek daug 
įdomių dalykų. Baigdamas, Šv. Tėvas palaimino atsi
lankiusias skautes, jų šeimas ir jų draugus, taip pat 
ir visas jų drauges skautes, visus jų ketinimus ir, 
visų labiausiai, Angliją.

1,26 MIL. SKAUTŲ SU LIETUVIAIS AMERIKOJE.
Jungtinėse Amerikos Valstybėse dabar yra 938.441 skau

tas, 272,151 skautų vadas, 44.083 vilkiukai ir 8.060 vilkiukų vadų; 
viso 1.262.735 arba vienas milijonas ir */4. Vienetų skaičius yra 
30.505. Per 1932 metus stovykloje dalyvavo 400.000 skautų. 
Per tuos pat metus skautams organizacijoje buvo išduota 
609.595 įvairių skautų specialybių ženkliukai. Jūrų skautų Ame
rikoje yra 14.863, palyginus su 1931 m. pabaiga, jūrų skautų 

>■ skaičius padidėjo 41,9°/o. Amerikos skautų organizacija yra su
dariusi 10 metų veikimo planą, kurio tikslas yra, kad 10 metų 
pabaigoje kiekvienas ketvirtas Amerikos berniukas būtų skau
tas ir liktų organizacijoje bent keturius metus.
JUGOSLAVAMS PATINKA SKAUTŲ AIDAS.

Jugoslavų skautų iliustruotas laikraštis Skautski Glasnik 
šią vasarą atšventė savo šimtinio numerio išėjimą. Ta proga 
Skautski Glasnik išleido padidintą numerį, pažymėtina, kad 
šiame numeryje yra viena vinjetė iš Skautų Aido ir viena mūsų 
klišė linksmame kampelyje. Mūsų Skauto Aido redakcijos na
riai šios vasaros tarptautinės skautų stovyklos ir konferencijos 
Godollo proga buvo susitikę su Skautski Glasnik redakcijos na
riais. Jugoslavai pasakojo, kad tvarkingai gauna Skautų Aidą, 
kad jis jiems labai patinka ir jų laikraščiui yra didelė pamoka 
ir didelis pavyzdys.
VOKIETIJA.

Kaip žinote iš Skautų Aido, Vokietijoje nėra skautų or
ganizacijos, Prieš kiek laiko vokiečių skautai buvo pradėję 
tvarkytis ir sudarė savo centrą Deutscher Pfadfinderband. Jie 
norėjo įstoti į tarpt, skautų biurą. Dabartinė Vokietijos vy
riausybė ir šiuos skautus sulikvidavo.
TARPTAUTINIS SKAUTŲ VYČIŲ SĄSKRYDIS.

Sekantis tarptautinis skautų vyčių sąskrydis — stovykla 
bus 1935 m. Švedijoj tuo pat laiku, kaip ir tarptautinė skautų 
vadų konferencija. Greičiausia, stovykla bus nuo liep. m. 30 d. 
ligi rugp. m. 9 d. Stovyklos vieta — nedidelė sala jūroje, 50 
angį, mylių atstu nuo Stogholmo. Saloje puikios vietos mau
dytis. Tarptautinė skautų vyčių konferencija įvyks tuo pat laiku. 
Stovyklos pagrindinis vienetas draugovė iš 35 sk. vyčių. Cei- 
lono skautai irgi buvo pasisiūlę suruošti sk. vyčių tarptautinį 
sąskrydį Ceilone, bet tarptautinė skautų vadų konferencija pri
ėmė švedų pasiūlymą. Mums, lietuviams, į Švediją nuvažiuoti 
yra ypač patogu.
IR AMERIKOJE YRA SK. VYČIŲ.

Ligišiol Amerikoje nebuvo skautų vyčių, bet dabar šios 
šakos organizavimas yra jau oficialiai pradėtas.

Draugininkas valandėlę nutilo ir žiūrėjo į žemėlapį.
— Štai dar ką reikia turėti galvoje, — vėl ėmė kalbėli 

draugininkas. — Kaip pasielgs inžinieriaus sargai, radę už
darytus kelius? Ar jie bandys pėsti inžinierių gabenti, ar grįš 
į rūmus ir lauks, kol paaiškės situacija?

Jeigu sugrįžtų į rūmus, viskas mums būtų gera, ben> 
tuo tarpu. Jei norėtų pėsti pabėgti, mums labai sunku būtų 
juos susekti. Gal jie žino kokį taką. Mes turėtume jų neišleisti 
iš akių.

Draugininkas pažiūrėjo į Enrį ir tęsė toliau:
—■ Aš manyčiau, kad šis uždavinys tiktų „Gulbinams", 

nes jie žino takus į Kerviccelį.
— Puiku! „Gulbinai“ pliš iš džiaugsmo! — šaukė net 

pašokęs Enris. Kiti skiltininkai žiūrėjo į jį su pavydu.
— Atsimink, drauguži, kad šis darbas nėra be pavojų.
— Koki gali būti pavojai?
— Jeigu, pavyzdžiui, jus pastebėtų...
— Dar ką! Mes jau mokėsime pasislėpti.
— Labai man gaila, kad neturime kitų priemonių My

kolui Bragovui sulaikyti pilyje. Turime daryti, kas galima. Šiaip 
ar taip būtų, visiems patariu elgtis kaip galint atsargiau. Mes 
nežinome, kiek žmonių saugoja belaisvį. Ir ponas burmistras 
sako, kad pilies gyventojai niekam nesirodo. Dėl to reikia di
džiausio atsargumo.

Pirmas punktas žygio, kurį turime atlikti, jau aptartas. 
Lieka dar antras: ką daryti, jeigu užpultų čeką? Turiu pri
pažinti, — šis punktas labai keblus. Ką daryti su ginkluotais 
žmogžudžiais? Tiesa, užbarikaduoti keliai gali sulaikyti če
kistus, kaip ir koncernininkus. Bet leiskime, kad tarp abiejų 
priešų kiltų kova. Kas tada ištiktų mus? Bet svarbiausia, kas 
tada ištiktų inžinierių?

Žinoma, būtų labai naudinga, jeigu mes galėtume, sargams 
nežinant, įsėlinti į rūmus ir saugoti inžinierių nuo bolševikų. 
Bet dabar slaptai įeiti į rūmus jau nebus galima.

Dėl to svarbiausias „Gulbinų" rūpestis bus stebėti, kur 
yra inžinierius. Tik žinodami, kur jis yra, galėsime, atsižvelg
dami į sąlygas, ginti jį ligi atvyks policija.

— Tai man leidžiate laisvai veikti? — paklausė Enris.
— Taip. Bent pradžioje. Tik jūs turite nuolat man pra

nešinėti, kaip plėsis įvykiai. Kai aš rasiu tinkamą momentą 
ir sudarysiu veikimo planą, tuoj duosiu jums žinoti. Tada ir 
jūs turėsite to plano laikytis.

— Gerai, draugininke.
— Galimas daiktas, kad įsakysiu jus dar naktį kitais pa

keisti. Ir kitos skiltys veržiasi į darbą. Reikia visus patenkinti.
— Būtų daugiau nei teisinga, — atsiliepė Bernaras De- 

levonis, — jeigu tuo atveju būtų atsižvelgta į „Gazeles". Tai 
vienintelė skiltis, kuri dar nieko nėra padariusi Mykolui Bra
govui vaduoti.

Pamatysime, mielas Bernarai.
Dar buvo apie šį tą pakalbėta, ir posėdis baigta.
Telgrio burmistfas buvo labai sujaudintas. Jis negalėjo 

atsistebėti jaunuolių drąsa ir pasiryžimu. Kiekvienam skilti- 
ninkui jis norėjo paspausti ranką.

— Linkiu jums geriausio pasisekimo, — kalbėjo jis atsi
sveikindamas. — visas mano valsčiaus apsaugos priemones 
pavedu jums.

Enris jau buvo beeinąs, kaip dar kartą jį pasišaukė 
draugininkas.

— Dar žodis. Turime numatyti ir tokį atsitikimą, kad mūs 
ryšys gali būti nutrauktas. Aš liepiau sustatyti keletą signalų 
rakietomis. Tuoj gausi signalų tabelę ir rakietas. Aš pastebėjau, 
kad nuo Pen-Ar-Viro tiltelio matyti Kerviscelio rūmų stogą'. 
Ant to tiltelio pastatysiu nuolatinę sargybą. Ji pastebės, jeigu 
jums pavyktų įsibrauti į rūmus ir jeigu būtumėte priversi 
rakietomis šauktis pagalbos.

— Labai dėkui, — atsakė Enris ir atsisveikino draugininką.
Jis nusiskubino pas savo jaunuolius. Nors vėjas švilpė .r 

ūžė, bet Enris jo nė nejuto.
Būtų galėjęs vėjas dar labiau dūkti, dangus būtų galėjęs 

apsiniaukti baisiausių spalvų debesimis, visa žemė būtų galėjus 
paskęsti rūkuos: Enris į tai būtų nekreipęs jokio dėmesio. Jo 
širdis ko tik nesprogo iš džiaugsmo.
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MUSU ŠEIMOS NAUJIENOS ggįg
Skautijos centre.

15 M. SUKAKTYS.
Lietuvos skautijos 15 metų 

sukakčių minėjimas Kaune, 
lapkr. m. 5 d., įvyks tokia tvar
ka:

9,45 vai. Dalyvavimas pamal
dose Įgulos bažn., 16 vai. Karo 
muzėjuje vainiko uždėjimas ant 
paminklo žuvusiems už Lietu
vos laisvę, 17 vai. Iškilmingas 
aktas karininkų ramovėje ir 18 
vai. ten pat arbatėlė.

Minėjimo dalyviai prašomi 
pranešti vyriausiam skautų šta
bui (Nepriklausomybės a. 4, 
telef. 4071, darbo dienomis 
10—15 ir 17—18 v. v.), kad 
šventėje malonės dalyvauti.

Šventės dalyviai skautų šei
mos nariai (skautų vadai, skau
tininkai ir rėmėjai) sumoka po 
5 litus.

Į iškilmes kviečiami: 1) tunti- 
ninkai ir tuntų skaučių skyrių 
"adės, 2) visi per tuos 15 met. 
pakelti į skautininkus ir apdo
vanoti svastikos ordinu, 3) po 
vieną iš tunto skautų, ir skau
čių seniausių draugovių, drau
gininką ir 4) kiti specialiais pa
kvietimais kviesti.

Provincijoje šios sukaktys mi
nimos lapkr. m. 12 d.

Vilniau! Vilniau...
(Ištrauka iš Vytauto

Jau trylika metų, trylika ilgų 
metų praslinko. Jau .tryliktą 
kartą, viso pasaulio lietuviai liū
di, liūdi senojo Vilniaus netekę. 
Štai, ir R. lietuvių skautai, su
sirinkę spalių mėn. 7 dienos va
kare, gimnazijos salėje, sukūrė 
didžiulį Vilniaus laužą.

Vidury salės mirga imituoto 
laužo ugnelė. Netoli nuo šio 
laužo ant staliuko stovi nedide
lė Vilniaus pilis. Joje žiba ugne
lė, o bokšte plevėsuoja vėliavė
lė, bet... tepakelta ligi stiebo vi
durio. Ši pilis R. skautams yra 
istorinė ir jie ją laiko kaipo 
didžiausią brangenybę, nes jau 
nebe pirmą kartą ši mažoji Ge
dimino pilis gražina Vilniaus 
paminėjimo dieną, ne kartą bu
vo pastatyta stovykloje ir jau 
nebe kartą pravirkdė savo 
liūdnu vaizdu tikro lietuvio šir
dį. Tik prie šios pilies lietuvių 
skautai jaučiasi tikrais lietu
viais.

Aplink laužą didžiuliu ratu 
susėdę skautai ir svečiai.

Pradedant laužo programą 
draugininkas pasako prakalbč- 
lę. Jo paskutiniai žodžiai: 
„Skautai, tikėkime, kad neuž
ilgo mes pamatysime Vilniaus 
pilį su vėliava pačioje stiebo 
viršūnėje“. Šiuos žodžius jam iš
tarus, visų akys nukrypo į Vil
niaus pilį ir visi, kaip vienas, 
sušunka: Ei pasauli! Mes be 
Vilniaus nenurimsim!

Gražiais ir pamokinančiais žo-
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ŠEFO PA V. KVIESTAS Į AME
RIKĄ.

Pernai miręs Amerikos skau
tų pirmininkas ir užsienių da
lies vedėjas Mortimer L. Schiff, 
kuris buvo ir didelis tarptauti
nės skautybės veikėjas, paliko 
Amerikos skautų sąjungai didelį 
dvarą. Šiame dvare dabar 
įrengta skautiškas parkas ir čia 
bus skautų vadų rengimo cent
ras, panašiai kaip kad Anglijo
je yra Gilwell park. Vadų ren
gimo centro atidarymo iškilmės 
įvyko š. m. spalių mėn. 18 dieną.

Mūsų Sąjungos šefo pavaduo
tojui, dr. Aleknai, buvo ameri
kiečių atsiųstas specialus pa
kvietimas atvykti į iškilmes, 
bet, aišku, Amerika mums yra 
kiek per toli ir savo simpatijoms 
pareikšti, dr. Alekna galėjo tik 
pasinaudoti technikos tobulybė
mis ir nusiųsti Amerikos skau
tams telegramą su nuošidžiais 
Lietuvos skautų linkėjimais.

LIETUVOS SKAUTUOS 
ISTORINĖS MEDŽIAGOS 

REIKALAI.

Lietuvos Skautų Sąjunga ren
giasi minėti 15-kos metų sukak
tį nuo to laiko, kaip Lietuvoje 
ėmė reikštis pirmieji skautybės 

dr-vės R. dienoraščio).
džiais į skautus kreipias ir di
rektorius; taip pat gražias pra- 
kalbėles pasako keli mokytojai. 
Po šių prakalbėlių seka pačių 
skautų sukurtų eilėraščių ir ra
šinėlių skaitymas.

Gražiai ir galingai skamba Vil
niaus dienai pritaikintos dai
nos. Vienu žodžiu, šiandie vis
kas tik Vilniui. Ypatingai visus 
sujaudino gražiai atlikti Vilniaus 
varpai.

Laikas nepastebimai bėga. 
Laužo vedėjas baigia laužo pro
gramą galinga ir griausminga 
Vilniaus rakieta.

Visi skirstosi namo su tautiš
kumo ugnele širdyje ir tikisi, 
kad ateinančiais metais tokios 
liūdnos dienos jau nebeteks mi
nėti, bet Vilnius bus 
mūsų! Vilniaus Varpelis. 

diegai. Plačiai yra žinoma, kad 
pirmoji skautybės užuomazga 
Lietuvoje buvo Vilniuje, Lietu
vos sostinėje. Sukakties proga 
Vyriausias Skautų Štabas, norė
damas surinkti ko daugiausiai 
tikslių žinių apie pirmojo lietu
vių skautų vieneto kūrimąsi ir 
gyvavimą Vilniuje, kreipiasi į to 
vieneto dalyvius bei apie jo vei
kimą žinančius, prašydamas su
teikti savo žinių. Tarpe visa 
to, prašoma neapleisti ir šių 
klausimų:

1. Kas pirmar ėmė propaguoti 
skautybės idėją Vilniaus lietu
vių moksleivių tarpe?

2. Kas tokie sudarė pirmąjį 
lietuvių skautų vienetą Vilniu
je?

3. Kas buvo pirmieji vadai?
4. Tiksli vieneto įsikūrimo 

data?
5. Gatvė ir namas, kur viene

tas kūrėsi ir prisilaikė?
6. Kaip pirmasis vienetas va

dinosi?
7. Kaip dažnai buvo daromos 

sueigos ir kokio pobūdžio jos 
buvo?

8. Kokie reikalai buvo aktua
liausi pirmojo vieneto gyveni
me?

9. Kas buvo pirmieji rėmėjai 
ir kuo jų parama reiškėsi?

10. Koks to vieneto buvo to
limesnis likimas?

11. Kokios kliūtys buvo vie
netui kuriantis ir iš kur jos 
daugiausia reiškėsi?

12. Kaip kovota su besireiš 
kiančiom kliūtim?

Būtų labai gera, jei kartu 
vyr. sk. štabas gautų ir doku
mentų ir kitos muziejinės me
džiagos apie Lietuvos skautijos 
darbą, ypač pradžioje.

Mūsų organizacijos sukakties 
proga visi senesnieji skautai, 
vadai bei rėmėjai galėtų duoti 
labai daug brangios medžiagos 
apie Lietuvos skautijos darbą 
visose Lietuvos vietose.

NAUJI PAVADINIMAI.
Skautų Aido redakcija buvo 

prašiusi vieno kalbininkų — 
Gimtosios Kalbos būrelio, ku
riam dalyvauja ir skaučių ve
dė v. sk. S. Čiurlionienė, nusta
tyti lietuviškesnius skautų orga
nizacijos terminus. Manoma,

Rašykite apie savo darbus, 
stovyklas ir keliones. Atsiųs
kite fotografijų.

juos pasiūlyti įdėti į naujo Są
jungos statuto projektą.

Kalbininkų būrelis pasiūlė 
taip pavadinti:

1) skautų organizaciją tinka 
vadinti brolija, o skaučių — se
serija.

2) Vyriausio mūsų sąjungos 
organo — tarybos prezidiumas 
vadintinas — pirmi ja.

3) Štabas — vadija. Tada bū
tų: draugovės vadija, tunto va
dija, vyriausia skautų vadija, ar 
vyriausia skaučių vadija.

4) Obalsis — žosmė. Sakytu
mėm mūsų žosmė yra tarnau
ti Dievui, tėvynei ir artimui.

5) Egzaminai — kvosmė. Pa
tyrimo laipsnių kvosmė, specia
lybių kvosmė.

6) Specialybė — amatas.
7) Adjutantas — paujanys.
Yra dar sumanymas vilkiuką 

vadinti vyturėliu, o pauštytę — 
kregždute.

Pageidaujama, jei skaitytojai 
turėtų savo pasiūlymų ar pasta
bų dėl čia minimų terminų, juos 
praneštų Sk. Aido redakcijai.

KYBARTŲ SKAUTŲ-ČIŲ 
ŠVENTĖ.

Sp. 15 d. Kybartų skautai-ės 
šventė savo gyvavimo 8 metų 
sukaktis.

Rytą 8 vai. prie skautų būklo 
buvo pakelta tautinė vėliava. 9

27



vai. — pamaldas parapijos baž
nyčioje atlaikė vietinis vikaras 
14 vai. eisena per miestą. Lie
tus lyja, skautai-ės, giedrios 
nuotaikos, dainuodami eina gim- 
nazijon, kur įvyksta iškilminga 
sueiga.

Tėvelių, rėmėjų ir prijaučian
čios skautams visuomenės pilnu
tėlė, gana erdvi, Kybartų gim
nazijos salė. Matosi gimnazijos 
p. Direktorius ir kiti p. p. peda
gogai, T. vietininkas, pask. Ki- 
zevičius, pradeda sueigą. Trum
pai nušviečia skautų darbuotę, 
pažymėdamas jų gerus norus 
dirbti. Perskaityta tuntininko 
įsakymas, kuriuo pakelta skau
tai-ės į laipsnius. Būrelis skautų 
duoda įžodį. Po to visi bėgte į 
sceną apsupa atsilankiusį savo 
brangųjį svetį, vyr. skautininką 
pulk. Šarauską, ten klausos jo 
kalbos. Vyr. skautininkas papa
sakoja įspūdžius iš Palangos 
sąskrydžio, supažindina tėvus su 
skautų darbuote, aiškina įsta
tus, etc. Pask. K. Bartnikaitė 
sveikina skaučių skyriaus var
du, dalinasi prisiminimais iš Ky
bartų skautų darbo pradžios. 
Toliau sveikina pask. Valevi
čius — Kauno tunto vardu, 
miesto burmistras tautininkų ir 
rėmėjų, Vilkaviškio tuntas, An
gelo Sargo būrelis — raštu.

Neapsieita ir be linksmosios 
dalies. Originalūs ir įdomūs 
skautų-čių pasirodymai. Dainos, 
linksma skautų nuotaika džiu
gina svečius. Šventė baigiama 
arbatėle.

Vyr. skautininkas ir kiti kau
niečiai svečiai, nuoširdžiai atsi
sveikinę, išvažiuoja. Visi skau
tai, o nuo jų neatsilikdami, net 
vilkiukai - paukštytės bėgte bė
ga į stotį išleisti svečius. Stoty 
keliamos vyr. skautininkui ova
cijos. Skardūs valio... Šūkiai 
lauksim, lauksim... palydi bė
gantį traukinį. Buvusi.

„ELNIAI“ PAS ELNIUS.
Kur jūra Klaipėdos krantus 

skalauja, yra toks, taip vadina
mas, Kuršių pusiasalis, kuriame 
gyvena tikri to krašto piliečiai: 
būtent, elniai. Gyvena sau ra
miai ir, rodos, turėtų viskas bū
ti tvarkoj. Bet kur tau. Yra, 
mat, tokie žmonės, skautais va
dinami, kurie gyvulių vardus ne
šioja. Na, žinoma, pasitaiko ir 
„Elnių“. Tai taip tokie Klaipė
dos „elniai“ sumanė eiti savo 
brolius aplankyti ir jų respubli
kos sutvarkymą apžiūrėti. Iške
liavome iš vakaro; mat, manėme 
vakaro gamtoje daugiau iš jų 
krašto malonumo turėti. Nu, ir 
neapsivylėm. Žygiavom, žygia
vom, dainavom — žaidėm ir 
aplink žvalgėmės. Tik nei iš šio, 
nei iš to subraškėjo smarkiai 
krūmai (net kai kurie išsigando) 
ir pasirodė tikras „brolis“. Tik, 
matyt, vargšelis nenorėjo su 
nieku reikalų turėti, todėl, tik 
pariestos uodegos galą bema- 
tėm. Žinoma, tuoj nauji įspū
džiai iš bailaus sutvėrimo. Taip 
įsismaginus nė nuovargio neju
tom ir labai greit Juodkrantė 
pasirodė, kame ir mūsų kelionės 
galas buvo. Ant rytojaus (jai 
dienos šviesoj) pasirodė visa

TAIP DIRBOM VASARĄ, O TAIP RODOM ŽIEMOS DARBUS.

Vaitiškių stovykloje.

savo gražumu sachariška gamta 
kuri su savo žvejų pastatytomis 
palei vandenį švendrių palapi
nėmis, duoda tikrai indėnų kai
mo vaizdą. Išsimaudžius ir po 
įspūdžių buvo malonu ir namo 
grįžt. O dienos šviesoj ir vakar 
pereitos vietos davė visai kitą 
vaizdą, kurio negalėjome įver
tinti naktį.

Nesvarbu, kad kitą dieną kojos 
nelabai tenori klausyti. Mes tik 
žinome, kad įspūdžių turim dau
giau negu tikėjomės ir ne bet 
kokių. „Elnias“.

VALIO, IR MUS ATLANKĖ 
VYRIAUSIAS SKAUTININ

KAS.
S. Kalvarija. Sp. m. 10 d. mus 

atlankė didelis svečias — vyr. 
sk. pulk. J. Šarauskas. Visi su 
skautiška šypsena sutiko vadą. 
Vidurinėje mokykloje svečias 
pasakė ilgoką gražią kalbą, pa
brėždamas skautybės kelius ir 
reikšmę mūsų kraštui. Baigus 
svečiui savo kalbą dvi skautės 
įteikė gražų gėlių bukietą. Po 
to sušukom tris kartus graus- 
mingą valio Šefui J. E. Respub
likos Prezidentui A. Smetonai ir 
sugiedojom Tautos himną. Tris 
ačiū vyr. skautininkui už gražias 
mintis ir tris valio p. direktoriui 
ir pedagogams. Su svečiu nu
sifotografavom. Griausmingas 
valio, mūsų svečias stiprių bro
lių vyčių rankų nutvertas pa
sijuto motocikle — visiems „bu
dėk" ir 90 kl. tempu palikda
mas mus nuskrido į Kauną.

Sk. vytis.

PAS MUS SKAMBA SKUDU
ČIŲ GARSAI!

(Kauno „Aušros“ B-kų G-ja).
Naujai atkeltos lietuvių kal

bos mokytojas, skautas St. Pa
liulis, didelis skudučių mylėto
jas, ėmė propaguoti šią senoviš
ką lietuvių muziką gimnazijos 
skautų tarpe. Sudarytas sku
dutininkų būrelis, kuris regulia
riai lankosi į mokyt. Paliulio 
daromas skudučių muzikos pa
mokas. Kad skudutininkų mo
kiniams gerai klojasi, matyti jau 
iš to, jog „naujieji skudutinin
kai", spalių mėn. 9-tosios dienos 
išvakarėse, gražiai pasirodė ra
diofone — per skautų pusvalan
dį paskudučiavo pavergtiesiems 
broliams.

Skudučiais turėtų susirūpinti 
visos „Aušros" b-kų g-jos skau-

Dumblio pr. mok. v.-p. rankd.
Sėdi vadas mok. Dubickas.

tų draugovės ir pasinaudoti br. 
Paliulio teikiamomis skudučių 
pamokomis, nes tuo tarpu, ro
dosi, didžiausio susidomėjimo 
skudučiais reiškia tik II-oji Al
girdo dr-vė. Balys Gendvilas.

UKMERGĖ SKUDUČIUOJA...
Rengiami kursai. Kelių vyr. 

skautų rūpesniu, tuntas arti- 
įpiausiu laiku miesto skautams 
rengs vakarinius kursus. Bus 
dėstoma pr. mokyklos ketvir
tojo skyriaus ir gimnazijos pir
mosios klasės programa.

Tradicinis kaukių balius. Sp. 
m. 15 d. tuntas suruošė tradici
nį vaikų kaukių balių, kur vai
kučiai pažaidė, pasivaišino ska
niais pyragaičiais, išmėgino savo 
laimę prie imituoto degančio 
laužo „Laimės palapinėj". Vilk. 
—p. suvaidino „Traukinį", „Ka
ralių ir vilką", „Pas fotografą" 
ir kt., o skautės pašoko gražų 
baletą Gražiausia kaukė paukšt. 
Laurinavičiūtės — „Ruduo“.

Mokslo ir prop, dalies vedė
ju pakviestas mok. K. Pietre- 
kas, kuris jau suorganizavo 
skautų stygų orkestrą ir vyr. 
kl. skautų susirašinėjimą anglų 
ir vokiečių kalbomis su užsienių 
skautais; tiksliau — pažinti ki
tataučių gyvenimą ir muziejų 
papildyti įvairiais eksponatais.

Trimetinės sukaktuvės. Lapkr. 
mėn. 26 d. tuntas minės trijų 
metų veikimo sukaktis, kurios 
keliamos iš 23 d. Tikimasi su
kakti ir vvr. skautininko.

V. skilt. Ant. Umbr.
Įsikūrė vyr. skaučių skiltis. P. 

Ikamienės ir skilt. Belžekaįtės 
rūpesniu, įsikūrė vyresnių skau
čių skiltis. Vyr. skautėms vado
vauja p. Ikamienė.

Broliai skautai, ar nelaikąs 
pradėti steigti skautų—vyčių 
būrelį? Bijūnas.

UTENOS TUNTAS,
Ugninga nuotaika. Uteniškiai 

senajam dirvone jau varome 
naują vagą. Viskas eina greit

Vilkiukai grįžta 
namo iš kelio
nės (Kybartai).

paroda.

ir sklandžiai, nes draugovės 
perduotos sumaniems ir gyviems 
naujiems draugininkams: sktn. 
V. Levandauskaitei ir psktn. M. 
Dambrauskui. Basanavičiaus 
dr-vė smarkiai auga; tuoj steig
sime antrą dr-vę, būtent: Da
riaus ir Girėno.

— Latvijoje. Š. m. IX.17 d. 28 
Utenos skautai-ės aplankęme 
trolius latvius Daugpiliečius jų 
15-kos metų gyvavimo sukakty
je. Nors oras buvo prastokas, 
bet mūsų gražus 60 skautų-čių 
būrys (mat, buvo ir za?asiškių) 
nuotaigingai ir gyvai jautėmės. 
Ant karžygių kapo uždėjome 
vainikus. Daugpilis aidėjo lietu
viškos — skautiškos dainos gar
sais... Apžiūrėję miesto gražy
bes, pasisvečiavę ir pasilinksmi
nę... tik nepasišokę, grįžome na
mo, džiaugdamiesi ir dalyda
miesi gautais įspūdžiais...

— 500 litų. Š. m. X.7 d. suren
gėme šeimyninį vakarą. Nors 
dar tik mokslo metų pradžia, bet 
mes jau suskubome. Vakaras, 
nesigiriant, pasisekė.

Programoje: 1) „Ponas Dau- 
ganoris", 2) Du baletai, 3) Smui
ko ir piano muzika, 4) Armoūi- 
kos muzika. Svečių buvo, kaip 
Skudutiškyje per atlaidus... Salė 
pilnutėlė. Pelno gavome apie 
500 lit. Dalį pelno paskyrėme 
lakūnų Dariaus ir Girėno pa
minklo statymui. Pasisekimo 
paskatinti jau galvojame apie 
antro vakaro rengimą, mat, visi 
sąžiningai dirbdami nepajutome 
nuovargio. *

Sukaktys. Jau rengiamės mi
nėti 15-kos metų Lietuvos ir 
12-kos metų Utenos skaučių-tų 
gyvavimo sukaktį. Minėsime 
abejas sukaktis sykiu; apie lap
kričio mėn. vidurį. Tai bus vi
so tunto šventė.

Vyr. skilt. St, Bulota.

Lietuvos skautininkių klubo 
iniciatyva įsisteigė skaučių na
mams statyti fondas. Suintere
suotiems tuo prašom kreiptis 
Vyr. Sk. Štabo adresu.
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Knygų lentynėlė.
w X „Altorių šešėly“ III tomas jau baig
tas ir tuojau bus atiduodamas spausdinti. 
Manoma, kad apie Kalėdas III tomas bus 
jau knygų rinkoje.

J X Naujas rašytojo Vienuolio romanas. 
Rašytojas Vienuolis-Žukauskas pradėjo 
rašyti naują romaną apie Darių ir Girė
ną, bet nebuvęs Amerikoje jis savo darbą 
laikinai sustabdė. Jei sąlygos leistų, ra
šytojas mano išvažiuoti Amerikon. Vie
nuolio „Viešnia iš šiaurės" II tomas iš
eina š. m. pabaigoj.

X „Ernani“ lietuviškai. Petras Ginta
ms verčia Viktoro Hugo dramą „Ernani“, 
kurią žada statyti Valstybės teatras.

X SKAUTŲ VADAS, Lietuvos skautų 
sąjungos vadų laikraštis, 1933 m. 3—4 nr. 
Kaina 60 et. Turinyje: 1. Šefo įvadas 
Bi Pi knygą Skautų Vadas sutinkant, 2. 
Skautininkų auklėjimas, 3. Ką skautų va
das daro, 4. Trp. sk. vadų konferencija,
5. Skautystė kaime, 6. Jamb. ir liet, dr-ve, 
7 Drausmė, 8. Skilties knygelė (instruk
cija, 9. Skiltininkų problemos, 10. Kaip 
mokyti skautai dainuoti, 11. Kaip rengti 
pašųekesius, 12. Apie būrinę valtį, 13. 
Laisva tribūna, 14. Miško mokykla (vadų 
kursai), 15. Informacijos, knygų lobis ir kt.

Skautiška literatūra lietuvių kalba.
Knygos.

1. P. Jurgelevičius. Pirmieji skautų žings
neliai (40 pusi.), 1920.

2. P. Jurgelevičius, Skautybė (100 p ), 
1920.

3. P. Jurgelevičius. Lietuvos ateitis. (32 
pusi.), 1925.

4. L M. ir Ig. T. Skautų žaidimai. (32 p.), 
1926.

5. P. Jurgelevičius, SKAUTYSTĖ. (278 
pusi.), 1927,

6. P. Jurgelevičius. Skautų tarnavimas 
tėvynei. (32 p.), 1927,

7. Skautų kalendorius 1928 m, (48 p.J, 
(Vilnius), 1928,

8. P. Jurgelevičius. SKAUTŲ VADOVAS 
(120 p.), 1929.

9. Skautų kalendorius 1929 m, (96 p.),
1929.

10. St. Šalkauskis. SKAUTAI IR PASAU
LĖŽIŪRA (24 p.), 1930.

11. KELIAS Į LAIMĘ. Iliustruotas įvairių 
autorių skautiškų straipsnių rinkinys, 
daugiausiai skautams-vyčiams (104 p,),
1930.

12. Skautų kalendorius 1930 m. (128 p.), 
1930.

13. Skautų šventės (32 p,), 1930.
14. Lietuvos Skautų Brolijos statutas (90 

pusi.), 1930.
15. „Budėki“. Moksleivių ir skautų kalen

dorius 1932 m. (298 p.), 1932.

X Istorinis romanas iš 1863 m. Netru
kus pasirodys Tado Adomonio istorinis 
romanas „Bedalių aušra“. Tai bus isto
rinis romanas, vaizduojantis pereito šimt
mečio mūsų krašto žmonių gyvenimą 
Siužetas remiamas istoriniais faktais.

X Knyga apie Ispaniją. Šią vasarą ap
keliavęs Ispaniją Pulgis Andrusevičius- 
Andriušis rašo knygą — savo įspūdžius 
apie Ispaniją. Knyga žada išeiti šių metų 
gale,

X Knyga apie Adomą Mickevičių. 
Lenkas Aleksandras Vojteckis išleido 
naują knygą apie Adomą Mickevičių, 
kurioje tiriamas Mickevičiaus slavofiliš- 
kumas ir plačiai rašoma apie Mickevi
čiaus laikų Vilnių ir Lietuvą,

X „Wiadomosci Literackie“ numeris 
skiriamas Lietuvos literatūrai. Jau kuris 
laikas Lietuvoj viešįs lenkų žurnalistas 
dr, W. Mergei ruošia žinomo lenkų lite
ratūros laikraščio „Wiadomosci Lite
rackie" specialų Lietuvai skirtą numerį. 
Numeris būsiąs išleistas padidintas ir 
gausiai iliustruotas.

X Susitarė knygynai. Kauno knygų 
leidėjai ir prekybininkai susirinkę nuta
rė stabilizuoti knygų kainą. Knygynai 
pasirašė pasižadėjimą, kad nuo š. m. spa
lių mėn. 1 d. pardavinės knygas tik ka
taloginėmis kainomis ir nuo tų kainų 
atskiriems pirkėjams, ne knygų prekyba 
besiverčiantiems asmenims, jokių nuo
laidų nedarys. Mokyklų kooperatyvė- 
liams, mokykloms, kurie pirks daugiau 
kaip po 1 egz. tos pačios knygos ir 
bibliotekoms bus duodama ne daugiau 
kaip 20% nuolaidos.

16. SKAUTŲ SKILTIS (Roland Philipps, 
Skilčių sistema ir John Lewis, Kaip 
vesti skiltį) (84 p.), 1932.

17. Geri darbeliai ir dideli darbai. Skau
tiškas 3-jų veiksmų vaidinimas (30 p.),
1932,

18. Dr. K. Avižonis. Kaip išmokti pašliū
žomis šliužinėti, su 100 iliustracijų (96 
pusi.), 1933,

19. Dr. K. Avižonis. KAIP STOVYKLAU
TI. (Pasirengimas stovykloms, stovyk
lų įrengimas irstovyklavimas), su 356 
iliustracijomis (308 p.), 1933.

20. K. Laucius, Fotografuoti gali kiekvie
nas. Vadovėlis foto mėgėjams. Su 111 
pav. (256 p.), 1933.

21. Skilties knygelė. (120 p.), 1933.
22. R. Baden-Powellis. SKAUTŲ VADAS. 

Vadovėlis skautų vadams, tėvams, 
dvasininkams, mokytojams. (112 p.),
1933. . IJUflB

23. Prof. S. Kolupaila. Musų vandens ke
liat (95 p.), 1933,

24. Hillcourtas. SKILTININKŲ VADOVĖ
LIS (parengta spaudai).

25. R. Baden-Powellis. SKAUTYBĖ BER
NIUKAMS (rengiama spausdinti).

Periodinė spauda.
1. „Skautų Aidas“, Iliustruotas Lietuvos 

skautų ir skaučių laikraštis. Eina nuo 
1923 m.

2. „Vyturys“. Iliustruotas vaikų laikraš
tis, 1931 m.

3. „Skautų Vadas“. Lietuvos Skautų Są
jungos vadų laikraštis. Eina nuo 1932 
m.

4. „Vadovė“, Skaučių vadovių laikraš
tis. Eina nuo 1930 m.

Artinas žiema
Tu rūpinies žiemos sportu ir 
pramogomis.
Ne tik skautas, bet ir kiekvie
nas moksleivis ir savarankiškas 
žmogus turėtų šią žiemą jau 

šliužinėti pašliūžomis.
K. Avižonio knyga

Kaip išmokti 
pašliūžomis šliužinėti 
yra nepakeičiamas vadovas kaip ko
kias pašliūžas įsitaisyti, kaip šliužinėti 

ir t. t.
Tuojau ją įsigykite.

Skautų vakarams 
ir vaidinimams 
labai tinka veikalėlis

Geri darbeliai
ir

dideli darbai
skautiškas 3 veiks
mą vaidinimas. Kainai lt.

Foloorafaoii gali KieKvienas
Tokia antrašte pavadintoje 
knygoje K. Laucius 
padeda kiekvienam naudo
tis foto aparatu ir pigiai 
turėti gražaus ir naudingo 
užsiėmimo.

Knygą Fotografuoti gali kiekviena 
gausite visur. Kaina tik 3,50, 
su lux viršeliais — 4 lit. 
256 pslp. su 111 paveikslų.

Įsigykite tuojau I

įrištas „SKAUTŲ AIDO" 
komplektas yra puikiausias Tavo 
jaunystės ir gražaus skautiško gy
venimo atsiminimas. O ar turi 
visus „SKAUTŲ AIDO" komplek
tus ir ar esi juos tvarkingai įrišęs ?

Gera skautė ir geras skautas 
jau turi.

*8
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Jubiliejiniais
Feljetonas,

Rugsėjo mėn, 1 dieną ir aš šven
čiau baisiai didelį jubiliejų. Tą 
dieną suėjo lygiai pustrečio mėne
sio, kai paskutinį kartą sėdėjau po 
pamokų. Be to, nuo birželio m. 
15 d, imtinai iki rugsėjo 1 dienos 
nesu gavęs nei vieno dvejetuko. 
Taigi, imant dalyką iš esmės, čia 
susidaro jau dvigubas jubiliejus, 
taigi, be patefono neapseisi,,, O 
kadangi dar tomis pat dienomis 
mano vienas geras draugas taip 
pat šventė dviejų metų panašų ju
biliejų, tai mudu abudu susidėję 
padarėme pas draugo gaspadinę 
tokį grandiozinį vakarą ir jubiliejų 
taip triukšmingai atšventėme, kad 
man ir dar keliem šeštokam ins
pektorius net iš elgesio trejetuką 
parašė! Tai buvo prieš tris me
tus, kai aš dar buvau gimnazistas.

Dabar išaušo nauja gadynė! 
Arklą pavedęs tėvo bernui, kny
gą įsidėjęs į portfelį ir vietoj lyros 
pasispaudęs mandaliną drožiu sau 
Lietuvos keliu. Aukštojoj mokslo 
šventovėj — universitete moksliš
ku objektyvumu vertinu judėjimą 
koridoriuj. Vienu žodžiu, studi 
juoju. Kai kas tvirtina, kad aš tik 
studentauju, bet ar ne vistiek? 
Gyvenimui čia jau visai kitos per
spektyvos, tai ne Panevėžy.

Aną dieną mėnuliui gražiai švie
čiant, atsisėdau ant laiptų prie rū
mų ir mintimis nuskridau į jaunas 
dienas,,. Tai nepamainoma poezi
ja, visai ne tas ką dabar laikyti 
egzaminus iš civilinės teisės arba 
iš politinės ekonomijos. Ak, tas 
bėgantis laikas! Praeis dar tris me
tai ir štai aš sakysiu: ,,,,..Respubli 
kos vardu pilietei Petnėnei už pa
rodymą špygos Jonienei skiriu tris 
paras paprasto kalėjimo, bet tuo 
pačiu sprendimu nuo bausmės 
lygtinai atleidžiu, jei ji per du me
tus daugiau niekam špygų nero
dys”, Taigi, matyt, visai kitos 
perspektyvos.

PASIKALBĖJO.
— Jonai, kur buvai?
— Su Jokūbu.
— Jokūbai, kur buvai?
— Su Kaziu.
— Kazy, kur buvai?
— Kartu su jais.

ARITMETIKOS PAMOKOJ.
— Kiek bus pusė astuonių?
— Kuriuo būdu, pone mokytojau?
— Kaip ,kuriuo būdu"? Kas per skir

tumas?
— Skersai, ar išilgai?
— Na?
— Išilgai pusė 8 bus 3, o skersai — 0, 

motyvais...
Ir vis tai laikas padaro. O, ma

not, kad ne laikas padarė, kad štai 
skautų organizacija Lietuvoje 15 
metų jubiliejų švenčia? Baisu da
ros pagalvojus, kad štai kas prieš 
15 metų buvo skautukas, šiandie 
jau, žiūrėk, jo sūnus draugovėje 
paskiltininkio pareigas eina, O 
kiek tų vilkiukų ir paukštyčių, tai 
net suskaityt negalima. Arba vėl, 
žiūrėk, prieš 15 metų buvęs koks 
mažiukas špunčiukas, dabar į sto 
ną moterystės jau beeinąs! Dar 
kitas anais laikais vietoj lito į sto
vyklos taupomąją dėžutę gal gu- 
ziką dėjo, o šiandie jau nuosavu 
automobiliuku važinėja. Kas žino, 
gal po 15 metų jubiliejinį feljetoną 
re aš, o mano sūnus rašys?

Žinoma, smulkiau aš nežinau, 
kas ten buvo prieš 15 metų, nes 
tada aš tik čiulpiuką įsikandęs pie
ną iš buteliuko temokėjau gerti, 
bet už tai, kas yra dabar, tai dau
giau žinau, negu reikia. Bet nesa
kysiu, kam gi čia išplepėti, kad 
mielos mūsų sesės per 15 metų bi 
čiuliškai su mumis gyvenusios, įsi
geidė savotiškos civilinės metrika
cijos, ne ką padarysi, jei mūsų 
laikais persiskyrimai įėjo į madą.

Poatostoginiai nesusipratimai.
Feljetonas.

30 rugpiūčio,
— Baigta. — Beviltiškai išspau 

dė pro lūpas antrosios klasės 
tarpdury bestovįs Petras Dūdelė, 
akis į sienoj įkaltą vinį panarinęs.

— Sudiev, tu riestas pieno ąso
ti, sudiev, saldi grietinėlė, sudiev, 
obuoliai ir kriau,.. šė... šės,,, — Su
sigraudino,

Nuėjo į kampą, kur dulkių 
sluogsniu pudrotos gulėjo įvairios 
knygos. Pasiėmė vieną su stambiu 
užrašu: „Uždavinynas”.

— Užbavinynas! — Perskaitė ir 
susimąstė,

— Rodos, turėtų būti uždaviny- 
nas, — Galvą kraipo. — Aiški ko 
rektūros klaida!

Dėlioja knygas į krepšį. Dulkes 
nupurto. Tik staiga — klakt ir 
atsisėdo.

— Ramta! — Šnabžda lūpos, — 
Kas ta ramta?

— Ramta-dry-lia, tai nė šis nė 
tas, o kas ramta?

Atsivertė, pažiūrėjo. Įvairių 
augalų pripaišyta,

— Tfu, juk tai gamta! — Ir vėl 
dėsto knygas.

— Ar žaisti eini?
— Ne.
— Kodėl nenori?
— Mama to neuždraudė.

Man tie dalykai ištisas dienas 
miegot neduoda, tik pagalvokit. 
Arba vėl: neturėjau, neturėjau sta
tuto imti staiga jį ir gauti! Dieva
ži, iš to strioko galima užsimiršti, 
kokį paaukštinimą ar ordiną esi 
gavęs jubiliejaus proga. Trumpai 
sakant, apie tai nėra ko kalbėti. 
Geriau pastatysiu tašką. Dabar 
nuoširdžiai linkiu, kad už 15 metų 
skautų sąjunga pasistengtų švęsti 
ne 15, bet mažiausiai kokių 30 ar 
net daugiau metų jubiliejų!

Rytojaus dieną išvažiavo. Nu
važiavęs vaikšto po miestą, dairo
si. Žiūri — priešais ateina mer
gaitė gimnazistės uniformoj.

— Nepažįstama. Matyt naujo
kė! — nusprendė.

Žiūri vienas į kitą. Ir vėl žiūri.
— Sveikas, Petreli! — staiga 

šūkteli mergaitė ir ranką tiesia.
— Gaila, čia nesusipratimas. Aš 

tamstos visai nepažįstu!
— Kaip tai? Juk, mes vienoj 

klasėj buvome, aš Elenutė Kalvai
tytė, žinai, ta, ką pirmam suole 
sėdėdavo!

Dūdelė galvą purto.
— Elenutė buvo balta, baltu

tėlė ir žemesnė, ir iš stuomens 
plonesnė. O tu pašėlusiai ruda ir 
liemenėlis neploniausias.

— Tai, mat, įdegiau, O kai dėl 
liemenėlio, tai ir tau, rodos, švar
kas persiauras! O aš, vis dėl to, 
tave pažįstu, o tu manęs nenori 
pažinti.., — Elenutė raukosi.

— Tai gal čia ir tu, Elenute, — 
Pagaliau sutiko Dūdelė.

Atsisveikinęs grįžo į butą ir iš
sitiesė lovoj,

— Neisiu šiandien daugiau nie
kur, Gana tų nesusipĮLtimų!

J o n. D o c i u s.
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Kaina PO et

SUK GALVĄ
Skyrių veda vyt. skilt. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIAI. 
Užd. nr. 88.

V. Rustučio iš Kauno.

Siluetas sudarytas iš 8 dalių, paimtų 
iš žemėlapio. Sužinokit, kuriai šaliai ar 
valstybei priklauso dalelės.

Užd. vert. 3 tašk.
Užd. nr. 89. 

A-ro iš Kauno,

Į apskritimus įrašykit skaičius nuo 8 
iki 17 taip, kad ant kiekvienos kreivos ir 
tiesios linijos skaičių suma būtų lygi, A 
skaičius penkis kartus mažesnis už krei
vosiom ar tiesiosios linijos skaičių sumą, 

Užd. vert. 3 tašk.
Užd, nr. 90.

Paskaitykit nuo 1 iki 8 — Europos 
valstybė, 1) Europos valstybė, 2) kamba- 
lio papuošalas, 3) būdvardis, 4) vyro var
das, 5) šeimos narys, 6) Latvijos upė, 7) 
matematikos dalis.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 91.

V, Paliušio iš Kauno, 
Paskaitykit: 1) Europos valstybė, 2) 

retas augalas Lietuvoje, 3) Lietuvos mies
tas, 4) vyro vardas, 5) Afrikos upė, 6) 
graikų dievas, 7) medis, 8) egyptiečių sta
tyba, 9) Lietuvos poetas, 10) žymus ka
riautojas, 11) graikų filosofas,

Pirmosios raidės sudaro Lietuvos poe
to pavardę,

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 92.

V. Paliušio iš Kauno.
Šarada.

Jungtuką J. okslininkui pridėsi, 
Vyro vartty skaityt galėsi.

Užd. vert. 1 tašk.

Užd. nr. 93.
J. Pupkevičiaus iš Šančių. 

Šarada.
Balsą padalęs per pus, 
Visad gausi du žodžius: 
Pirmas su raide viena — 
Taip vadinasi gaida. 
Antrą dalį paminėsi — 
Vyro vardą tuoj turėsi.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 94.

J. Petronio iš Ramygalos. 
Šarada.

Mokyklai pradžią nutrauk, 
Bet pasaulio dalį gauk.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 95.

V. Šatinsko iš Kauno.
Šarada.

Medžio vardas be raidės vienos — 
Naminis gyvuliukas visados.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 96.

V. Rustučio iš Kauno, 
Šarada.

Banga be raidės vienos — 
Kalvėj kala visados.

Užd. vert. 1 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI. 
Užd. nr. 75.

Paskaitę gaunam:
„Atsibus tėvynės sūnūs 
Didžią praeitį atminę. 
Pagimdys vargai galiūnus, 
Ugnimi uždegs krūtinę ... 

Eilėraštis lilpęs š. m. „Sk. A." 2 nr. 
Užd. nr. 76.

Užd. nr. 77.
4 3 1 2
1 2 5 4
5 4 3 1

1 2 5

3 8 62 21 24 23 22 7 33 16 4
j 12 19 61 74 20 11 29 53 35 43 28
j 50 78 73 103 101 56 94 57 42 45 46
| 49 79 77 102 104 100 116 113 114 64 48 1
25 66 87 89 109 111 117 115 112 88

i67 69 121 120 106 118 110 109 107 68 47 1
i 39 90 96 98 105 99 95 92 108 91 40 Į
155 54 97 85 83 80 93 58 60 63 59
| 26 36 86 75 84 81 51 52 41 44 27
! 13 18 76 71 82 70 30 31 34 17 14
i2 9 72 37 38 10 1 6 32 15 5

Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą 
Nestodamas, kad kartais į tinginius kliuvęs 
Tu nesupelytum ir neitum į kapą 
Be likusio ženklo, kad žmogumi buvęs. 

Vincis Kudirka.

Užd. nr. 80.

Užd. nr. 81.
Lakūnas, kūnas.

Užd. nr. 82.
Plotas, pilotas, piratas.

Užd. nr. 83.
Liftas, litas.
Užd. nr. 84.
Audra, ūdra.
Užd. nr, 85.
Vilna, vila.

Užd. nr. 86.
Nevėžys, ne, vėžys.

Užd. nr. 87.
Dievas, Ieva, pieva.

UŽ PAVASARIO UŽD. SPREND. KON
KURSĄ SKIRTŲ DOVANŲ LAIMĖ

TOJAI.
Aukso plunksnai — parkeriui laimėt* 

buvo keturi kandidatai: J. Pupkevičius, 
M. Pupkevičius, K. Rudaitis ir V. Sla
vinskas, surinkę po 92 tašk. „Skautų A’- 
do" Redakcijoj įvyko burtų traukimas, 
dalyvaujant skaučių reikalų vedėjai, 
„Suk galvą“ skyr. ved., administratoriui, 
ekspeditoriui ir dviem „Suk galvą" skyr. 
uždavinių sprendėjams.

Laimingas burtas teko V. Slavinskui.
Kiti sprendėjai laimėjo šias dovanas: 

M. Pupkevičius — kuprinę, J. Pupkevi
čius — peiliuką, K. Rudaitis — peiliuką, 
Z. Tiškus — kuprinę, A-ras ir I. Anta
nas po boveln. kojines, Dievainis, Lopas, 
L. Motuzevičius, St. Markaliūnas, Gella- 
bela po knygą „Kaip stovyklauti", V. M:- 
liūnas, Našlužėlis, Vilijos žoigas, V. Pa- 
liušis, R. Rutkauskas po knygą „Kaip iš
mokti pašliūžomis šliužinėti“, P. Rožaitis, 
As, K. Slavinskas, V. Samochvalovas, 
Šachmatas po knygą „Skautų Vadas“. 
V. Slavinskas, V. Šakalys, A. Valiukas, 
L. Žigaras ir vyr. pusk. M. Antaniškis po 
1932 met. „Skautų Aido" komplektą, K. 
Damijonaitis, Ge-Vytis, St. Jameikis, V. 
Rustutis, Miki-Maus po 1933 met. „Skau
tų Aido" prenumeratą, V. Dargis, J. No
reika ir Linksmuolis po baklagę.

KURIAI SKILČIAI TEKS SKUDUČIAI?
Skiltininkai prašomi atsiųsti savo skil

ties skautų sąrašus, kurie dalyvavo „Suk 
galvą" skyr. uždavinių konkurse, kad ga
lima būtų nustatyti, kuri skiltis daugiau
siai sumoje surinko taškų ir gaus sku
dučius.

PRANEŠIMAI.
Visiems: Š. metais uždavinių sprendi

mų konkurso nebus. Uždavinių autoriai 
dalyvauja konkurse, paskelbtam „Sk. A.“ 
3 nr. Kas atsiųs geriausį rebusą iki gruo
džio 15 dienos (buvo iki š. m. spalių m., 
dabar pratęsiamas), gaus kuprinę.

Uždavinių autoriams už atsiųstus už
davinius dėkoju.

„VILNIAUS“ sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Telef. 77b.
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