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Kaunas, telef. 40-71
Nepriklausomybės aikštė 4

Kaštuoja: metams — 6 lt., 
paskiras nr. 60 et.

Iliustruotas Lietuvos skautų ir skaučių laikraštis «««€

Musų kariuomenė švenčia savo 15 metų sukaktį.
Lapkričio m. 23 d. sukanka 15 

metų, kai Lietuvos sostinėje Vil
niuje buvo paskelbtas pirmas 
atgimusios Lietuvos kariuomenei 
įsakymas.

Ši diena yra viena iš svarbiau
sių datų nepriklausomos Lietuvos 
istorijoje. Ją galima gretinti net su 
.Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo data, nes jei 1918.11,16 
garbingieji mūsų tautos vadai vi
sam pasauliui oficialiai pareiškė, 
kad Lietuva yra laisva ir nepri
klausoma, tai lapkr. m. 23 d. buvo 
padaryta pradžia tai organizuotai 
jėgai, kuri su ginklu rankose savo 
krauju tą laisvę ir nepriklausomy
bę iškovojo, apgynė ir išsaugojo.

Faktinai mūsų kariuomenė pra
dėjo kurtis me 1918 m. lapk. m... 
23 d., bet kiek anksčiau, o mintis 
— turėti savo kariuomenę — bu
vo kilusi dar 1917 m. Rusijoje, kai 
revoliucija sugriovė senąją tvarką. 
Jau tada rusų kariuomenėje tar
navę lietuviai ėmė steigti atskirus 
savo batalionus, kuopas bei. eska
dronus Smolenske, Vitebske, Sibi
le, Valke, Kauneį.Batume ir'kitur. 
Nors po ilgų kovų lietuviamsur-pa
vyko daug savo-karių surinkti į 
atskiras lietuviškas dalis Rusijoje, 
bet toms dalims nepasisekė grįžti 
i Lietuvą. Todėl* dabartinė mūsų 
kariuomenė susidarė tik nepri
klausomoj Lietuvoj.

Pirmieji žingsniai buvo be galo 
sunkūs: Lietuvoje dar įebeviėšpa- 
tavo vokiečiai, lėšų nebuvo,. nebu
vo nė ginklų, nė aprangos. Į Lie
tuvą veržės nauji okupantai: bol
ševikai, bermontininkai, lenkai. 
Dabar mes stebimės, kaip pir
mieji mūsų kariai — savanoriai 
nemokyti, blogai ginkluoti, api
plyšę, atsilaikė.,Tai buvo didis jų 
pasiryžimas žūt arba laimėti! 

/ Apie jų žygius i dabar galime kal
bėti su didžiausia pagarba. Tai 
buvo didžiausio jėgų įtempimo, 
sunkiausių kruvinų žygių ir darbo 
laikai.

1919 m. vas. m. pradžioj ties 
Kėdainiais įvyko pirmas mūsų ka
riuomenės susirėmimas su bolše
vikais. Čia Taučiūnų kaimo lau
kuose žuvo pirmas Lietuvos karys 
— kareivis Povilas Lukšys, O vas. 
m. 13 d, ant tilto per Nemuną Aly
tuje buvo nukautas pirmas kari
ninkas — I p. p. vadas Antanas 
Juozapavičius, Tai pirmosios mū
sų kariuomenės aukos.

Po stipresnių susirėmimų su 
bolševikais ties Žasliais, Jėznu, 
Panevėžiu, Zarasais ir Dauguva- 
piliu, bolševikai buvo iš Lietuvos 
visai išvaryti. Ir 1920 m. liep, m. 
12 d. su Sovietų Rusija pasirašyta 
taikos sutartis.

Žemaičiuose pradėjo sau lizdą 
sukti naujas Lietuvos priešas — 
bermontininkai. Bet ir jie 1919 m. 
ląpkr, m, 2.1 —22 d. ties Radvi
liškiu buvo visiškai sumušti ir ligi 
gr, m. 15 d. išvaryti iš Lietuvos 
teritorijos.

Daugiausia ir ilgiausiai mūsų ka
riuomenei teko kovoti su lenkais 
Ji su lenkais susidūrė jau 1919 m 
bal. m. ir nuo. to laiko susirėmimai, 
su lenkais ėjo beveik per visą lai
ką, net ligi 1923 m. 1920 m. sp. m. 
7 d. Suvalkuose, Tautų Sąjungos 
kontrolės komisijos atstovų aky-’ 
vaizdoje, buvo pasirašyta sutartis 
kuria lenkai pasižadėjo mūsų ne
pulti, bet jau kitą dieną jie tą su
tartį sulaužė ir didelėmis jėgomis 
pradėjo mūsų kariuomenę pulti. O 
spalių m, 9 d. lietuviai buvo pri
versti pasitraukti iš Vilniaus. Len
kai, sulaužę savo iškilmingą pasi
žadėjimą, užgrobė mūsų valstybės 
širdį, Lietuvos sostinę Vilnių.

Didesni susirėmimai su lenkais 
įvyko Seinų, Širvintų ir Giedrai
čių apylinkėse. Ties Širvintais- 
Giedraičiais lenkai buvo sumušti.

Kruvinos kovos dėl Tėvynės 
laisvės negalėjo būti be aukų. Per 
nepriklausomybės karą žuvo kau
tynių laukuose 1401 karys, su
žeistų buvo 2677 karininkų ir ka
reivių, invalidais liko 154 kariai.

Tai tokia kaina buvo atpirkta 
Lietuvai nepriklausomybė.

Šiandien, žengiant Lietuvos ka
riuomenei į šešioliktus savo gyve
nimo metus, visi lietuviai prieš šias 
kruvinas aukas su didžiausia pa
garba lenkia savo galvas...

Mes, Lietuvos skautai, visuo
met atsimindami tas dideles mūsų 
tautos aukas, persiimam jų pa
vyzdžiu. Rengdamiesi būti nau
dingais savo Tėvynei sūnumis 
dukromis, turim atsiminti, kad 
Tėvynei ir ateity gali būt reika
lingos tokios pat aukos. Turim 
rengtis.

Visuomet gerbkim ir gyvuosius 
mūsų didvyrius, ypač — sveika
tos nustojusius — karo invalidus. 
Juos mes galim gražiai paguosti, 
skautiškai jiems padėti.

Karžygiams pasitarnausim, kad 
labiau pažinsim mūsų tautos ko
vas dėl nepriklausomybės, kad vi
suomet atsiminsim tą svarbią ir 
garbingą mūsų kariuomenės pa
skirtį, gerbsime, kariuomenės da
lių vėliavas, kad patys rengsimės 
būti savo Tėvynės, savo Tautos 
gynėjais.
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11 016) nr. Kaunas, 1933 m. lapkričio mėn. XI metai

„Jaunosios pajėgos yra ateities viltis“
J. E. Respublikos Prezidento kalba (sutrumpinta), pasakyta 

lapkr. men. 5 d. Lietuvos skautijos 15 m. sukaktį minint.

Įdomu žinoti, kodėl skautizmo sro
vė yra gavusi pradžią ne Rousseau 
ir ne Pestalozzi tėvynėje, ne Švei
carijoje, kur kadai buvo tiek daug 
rašoma apie visuomenės ir ypatingai 
apie jaunuomenės auklėjimą, o Ang
lijoje, liberalizmo krašte. Ir kodėl te
nai tai srovei yra davęs linkmę ne 
kuris didelis pedagogas, mokytojas- 
auklėtojas, o karys Baden Powell. 
Anglijoje nėra prievolės tarnauti ka
riuomenėje, nėra vadinamojo milita- 
rizmo, ir vis dėlto skautų brolijos 
kūrėjas deda pagrindan savo suma
nytai organizacijai dėsnius, panašius 
Į tuos, kuriais laikosi kariuomenės 
santvarka: vadų skyrimo, o ne rinki
mo pradas, susiklausymas ir draus
mė. Jis ryžosi taip daryti, tur būt, 
dėl to, kad, jo įsitikinimu, kariuo
menė yra ne tik ginklo pajėga, bet 
ir svarbia auklėjimo įstaiga. Ir jis 
neklydo. Jo sukurtos organizacijos 
pavyzdžiu pasekė ne tik anglų vi
suomenė, bet ir kitos tautos ir kitos ša
lys, kuone visas pasaulis. Baden PoweU 
lio išjudinta skautizmo srovė prasiveržė 
už jo gimtojo krašto ribų, paplito vi
sur, iš tautinės ji virto visuotinė. 
Skautizmo metodas gavo pritarimo 
visur. Visur buvo suprasta, kad ne 
tiek teorija, ne tiek žinios svarbu 
jaunimui auklėti, kiek praktika, kiek 
žmogaus būdo sudarymas.

Skautizmas dviem žodžiais išreikš
tas: Dievui ir Tėvynei? Ar tai dviem 
ponam tarnauti? Visai ne. Čia neturi 
būti jokio nesusipratimo. Abu žo
džiu reiškia vieningą idealą: visumos 
Kūrėjo nustatytais dėsniais augti ir 
auklėtis savo tėvynės naudai. Nors 
tas idealas skirtingomis formomis 
vaizduojamas, destis tauta ir tikyba, 
tačiau doros keliai, kuriais jis siek
tinas, yra, beveik, vienodi. Juk visur 
etikos dėsniai įsako negeisti svetimo 
turto, gerbti savo tėvus, artimą, ne
žudyti, nedaryti kitiems to, ko pats 
nenori būti daromas ir t. t. Visiems

J. E. Respublikos Prezidentas
Antanas Smetana

Lietuvos Skautų Šefas

LTSR va 1st Į 
respubukiui

Mbltoieka
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tiems dėsniams yra sankcija Aukš
čiausioji būtybė Visur juk tėvai taip 
moko daryti savo vaikus dar mažus, 
ruošdami juos gyveniman. Čia skau- 
tizmo sumanytojui neteko nieko nau
jo pramanyti: ką rado, tai ir įsisavi
no. Jo idėjai dirva buvo paruošta, 
tik reikė berti grūdai. Tik jo meto
das saviškas: praktikuoti, įprasti pa
čiam elgtis taip, kaip reikalauja do
rovės kodeksas. Jis įmanomas visur, 
šiokia ar tokia tauta, šiokia ar tokia 
tikyba, įmanomas kiekvienam luomui. 
Kiekviena šalis gali juo autonomiškai 
sekti. Šitokiu būdu yra galimas ben
dravimas visų kraštų, visų tautų — 
ant jaunuomenės auklėjimo pamatų. 
Dėl to skautų suvažiavimuose mato
me atstovaujamų įvairiausių tautų, 
įvairiausių tikybų iš visų žemės rutu
lio dalių: šalia krikščionių netrūksta 
musulmonų, budistų ir kitokių. Visi 
jie randa bendros kalbos. Tai kaip 
ir įvairių šalių jaunimo auklėtojų są
junga, saviška tautų sąjunga, norinti 
visuotinės taikos, dėl to ruošianti 
būdą jai palaikyti.

Kokia gi skautų organizacijos pras
mė? Išauklėti stiprų žmogaus būdą, 
padaryti jį visuomeningą, o per jį iš 
palaidos minios eiti į organizuotą visuo
menę Tik tvarkinga, organizuota vi
suomenė tegali būti tvirta tautos atra
ma. Daug metų vadovaudamas ka
riuomenei, gerai supratęs jos auklė
jimo dėsnius, Baden Powell ryžtasi 
juos derinti jaunimo organizacijai. 
Bet jaunuomenė tai ne kariuomenė, 
dėl to karinės santvarkos dėsnių ne
galima aklai taikyti skautams. Ka
riuomenėje suaugę žmonės, o Čia 

tik prieaugliai berniukai ir mergaitės, 
dar labai jaunos sielos, lanksčios ir 
lepnios. Joms svarbiau geras jaus
mas žadinti ir stiprinti, nekaip pro
tas veikti. Kariuomenės drausmė 
laikoma daugiau viršinėmis priemo
nėmis grasme, jaunuomenėje vidi
nėmis, geru vadovo pavyzdžiu ir 
nuoširdžia įtaiga. Šauktis jaunuolio 
ar jaunuolės sąžinės yra pagrindinė 
auklėjimo taisyklė. Kadangi jaunimas 
lengvai pasiduoda entuziazmui, tai 
jis geriausia medžiaga auklėti.

Norint pažinti tėvynę, reikia ji 
pirma pajusti, susigyventi su ja ir 
pamilti. Tačiau be auklėtojų, be la
vinimosi tąją linkme tatai nebūtų pa
siekiama. Čia ir protas turi eiti tal
kon. Reikia ne tik jausti, bet ir su
prasti, kas yra tėvynė, kas yra tauta. 
Ji pasireiškia savinga forma. Kiek
viena tauta turi savo skirtingą pra
eitį ir skirtingčs ateities siekia. Škautų 
vadovybė privalo mokėti tatai aiškinti 
savo auklėjamiems, žiūrėdama kiek
vieno jų skirtingo būdo. Ir daug takto, 
nuovokos, ji privalo turėti. Savo tė
vynėje turime labai daug įvairumo. 
Kaip tauta nuo tautos skiriasi, taip 
vienoje tautoje skiriasi ir žmonės 
savo vidaus ypatybėmis ir savo bui
timi: kaimiečiai ir miestiečiai, ūkinin
kai ir darbininkai, inteligentai ir pa
prastieji žmonės. Šiame įvairume 
tenka susivokti, susidairyti, jis pa
gerbti Nelaužyti, negadinti medžia
gos, o kalti iš jos gražią stovylą, 
stiprų būdą. Tai skautų brolijos už
davinys. Jeigu yra anglų, prancūzų, 
italų, vokiečių ir kitų tautų būdai, 
tai turi būti ir lietuvių būdas. Auk

lėtojams jis reikia rasti, aptikti ir 
auklėti. Tatai mums gali pavykti ei
nant patyrimo keliu, nuolat dirbant, 
nuolat bendraujant su auklėtiniais.

Kaip Anglijoje, kaip kitur kur, taip 
ir pas mus pradėjo vykdyti skautiz- 
mo idėją visų pirma kariškiai ir mo
kytojai. Ginant Lietuvos laisvę,'rei
kalinga jaunosios pajėgos. Jos kaip 
tik yra ateities viltis. Ir šiandien ka
riškiai su mokytojais auklėjimo rei
kale eina išvieno, drauge dirba skautų 
vadovybėje, drauge ieškodami sau 
talkos, šiandien skautų brolija, išgy
venusi kelioliką metų, gali pasidžiaugti 
savo darbo vaisiais. Pradžia buvo 
sunki. Dabar daug lengviau. Mūsų 
skautų brolija išsišakojusi po visą 
kraštą. Tiesa, netrūksta ir dabar jai 
kliūčių kelyje. Bet kur jų nėra? Rei
kia tikėtis, kad skautų organizacija, 
remiama jautresniųjų žmonių ir pa
dedama vyriausybės, drąsiau žengs 
pramintais keliais ir pasirūpins aprėpt 
plačiau ne tik moksleivius, bet ir jau
nimą už mokyklos. Juk Anglijoje, 
rodos, skautų eiles papildo ne tiek 
moksleiviai kiek šiaip jaunimo prie
auglis.

Taigi reikia dirbti toliau. Mus pa
ragina pavyzdys gerųjų kaimynų, kaip 
latviai estai ir kiti Škautų organiza
cija pasklidusi po visą pasaulį, bū
dama visuotinė organizacija, yra bet
gi tautiška, taigi sava. Ji auklėja 
mūsų, lietuvių jaunimą Taigi jąja 
privalome rūpintis kiek galint visi. 
Tai nėra koks internacionalas Skau
tams rūpi savo tėvynė, ir ją privalo 
jie parodyti kitų tautų tėvynėms, kad 
yra graži ir prakilni, — parodyti

15 m. sukakčių minėjimo išk. akto prezidiumas. Kalba mūsų vyriausias Vadas J. E. 'Respublikos Prezidentas 
Antanas Smetona, ' r • ' ■
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. grąžai išauklėtu lietuvio būdu. Šitai 
labiausiai turėtų rūpėti skautų vado
vybei. Juk kas yra tikrai tautiška, 
tai yra ir tikrai žmoniška, visuotiniš- 
ka. Kitaip ir negali būti. Juk kiek
vienas dalykas, dailiai kurios tautos 
pareikštas taigi tikrai tautiškas, ne- 
betilpsta savo krašto ribose, pritam
pa ir kitoms tautoms, pasidaro žmo
niškas. Patys didieji žmonijos asme
nybės yra patys didieji savo tautos 
tautininkai. Tautoje, o ne už tautos 
jie gimsta, tautoje pasireiškia savo 
kūriniais. Ir vis dėlto jie visoms tau
toms darosi artimi, kaip ir savi. Ku
riems yra tekę atjausti jų kūryba, 
šitaip pasakys. Taigi tautiškumas ir 
žmoniškumas nėra priešingos sąvo
kos. Tai tas pats daiktas, tik dvejo
pu aspektu įžiūrimas.

Mūsų skautų brolija vyra tautiškos 
kūrybos organizacija. Čia nesvarbu 
skautų vardas, o svarbu jų auklėji
mo metodas. Juk auklėjimasai jau
nimas turės subrendęs auklėti kitus, 
turės kam šiaip ar taip vadovauti O 
vadovybė kiekvienai organizacijai ir 
kiekvienai tautai yra svarbus daiktas. 
Kur vadovybė stipri, ten ir tauta 
stipri.

Tėvai, pavedę savo vaikus skautų 
vadovybei, turi teisės laukti, kad jų 
vaikai grįžtų šeimon doresni ir tvir
tesni. šeima yra tautos pagrindas. 
O per tvarkingą šeimą veda kelias į 
organizuotą visuomenę. Susiklau
symas, drausmė ir žinojimas tautos 
idealo yra būtina auklėjimo sąlyga.

Tėvynės meilė yra skautų veikimo rodyklė.
Šefo pavaduotojo dr. J. Aleknos žodis skautų šventėje š. m. XI. 5.
Jo Ekscelencijos Respublikos Prezi

dento, malonėjančio dalyvauti mūsų or
ganizacijos sukakčių šventėje, atkreiptas 
dėmesys i skautybės veikimą, mus ne
paprastai sujaudina.

Prisimena tie nedrąsūs pirmieji skau
tiško veikimo žingsniai, pradėti dar Vil
niuje prieš 15 metų. Pirmieji mūsų skautų 
veikėjai gal dar nė nesitikėjo, kad jų 
silpnų jėgų darbas, nors pradėtas dideliu 
dvasios entuziazmu, už penkiolikos metų 
sulauks tokio dvasinio triumfo, kokį mes 
matom dabar.

Lengva prisiminti, kad paties pirmojo 
Lietuvos skautų vieneto veikimas, ir dėi 
sunkių aplinkybių ir dėl menko prityri
mo, buvo tik tam tikras bandymas kurti. 
Pradėtas darbas metas po meto stiprėjo.

Skautų idėjos, kilnios ir gražios, vis la
biau plito po visą Lietuvą.

Mūsų jaunimas, susibūięs į skautų 
eiles, nuo pat Lietuvos skautijos pra
džios, stengiasi savo kraštui būt kuo 
naudingiausias. Gili ir tyra Tėvynės 
meilė yra nuolatinė mūsų skautų veiki
mo rodyklė.

Gal tame ir buvo didžiausioji prie
žastis, kad Lietuvos skautijos sąjūdis, 
pradėtas ir plėtojęsis beveik tik jaunimo 
pastangomis, kaskart vis labiau tampa 
suprantamas ir paremiamas skautų tėvų, 
auklėtojų, visuomenės.

Prieš kelis metus, išleisdama atitin
kamą skautybės sąjūdžiui globoti įstaty
mą, mūsų vyriausybė teikėsi į skautų or
ganizaciją atkreipti ypatingo dėmesio. 

Šiuo įstatymu skautybės veikimas ofi
cialiai pripažįstamas naudingas jauno
sios kartos auklėjimo darbui.

Dar labiau pakėlus skautybės autori
tetą, darosi ir pats jaunuomenės auklėji
mas našesnis. Gi į vadovaujamus sritis 
pribrendus skautiško išsiauklėjimo jau
nimui, prisidėjus ypač mokytojams, są
jungos darbo vaga vis plinta.

Mūsų organizacijai kilti labai daug 
prisideda visa visuomenė, atitinkamos 
įstaigos. Jųjų moralinė ir medžiaginė 
parama turi neabejotinai didelės įtakos 
į jaunimo auklėjimo sėkmingumą

Čia ta proga turiu pareikšti, kad mū
sų broliškos latvių tautos skautų vadai 
nuo pat mūsų organizacijos pradžios 
palaiko kuo širdingiausius santykius su 
Lietuvos skautija, ir šis jų vyriausių 
vadų, su gerbiamu šefu gen. Gopperiu 
priešakyje, dalyvavimas yra dar vienas 
draugiškumo patikrinimas.

Dėkodami visiems per tą 15 metų 
prisidėjusiems prie skautiško darbo, čia 
pabrėžiame, kad Lietuvos skautai ir skau
tės, mūsų mylimo Šefo vadovaujami, 
drąsiu žingsniu eina į tolimesnę kelio
nę dirbti mūsų brangios Tėvynės garbei, 
neša aukštai iškėlę savo garbingą šūkį 
Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Dr. J. Alekna, Šefo Pavaduotojas.

Sukakčių minėjimo dalyviai iškilmingam akte karininkų ramovėje; 1. gen. Gopperis, 2. užs. reik. min. p. dr. Zaunius, 
3. kr. aps. min. pulk. B. Giedraitis. 4. Latvių vyr. skautininkas Dombrovskis,
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,Nuo žemes klonių ligi dangaus mėlynių!“
Vyriausio Skautininko pulk. J. Šarausko kalba, pasakyta Kaune skautijos šventėje.

Šiandien susirinkome iš visų 
Lietuvos vietų čia, į laikinąją sos
tinę, paminėti 15 metų skautybės 
darbo jubiliejų. Rodos, mus apsu
pa ypatinga nuotaika. Mes jaučia
mės taip vieningi, pasiryžę, kupini 
laimės!

Džiaugsmą reiškiame jau laisvo
je tėvynėje. Savo organizacijos 15 
metų sukaktis minime, palygina
mai, labai laiminguose laikuose. 
Ne tokiose sąlygose, kaip dirbo 
pirmieji mūsų skautybės pionie
riai.

Besiartinančią Lietuvai laisvę 
numatė gal tik šviesiausieji mūsų 
(autos protai. Bet jau visos tau
tos, visų, rodos, lietuvių dvasia bu
do dideliam Nepriklausomybės gy
venimui. Laisvosios Lietuvos idė 
ja, didžiųjų tautos vadų iškelta, 
subūrė lietuvius prasmingam dar
bui — atstatyti Lietuvą.

Kas ginklą, kas knygą, kas svei
katą, kas net gyvybę, o visi kartu 
— kilnią sielą, paskyrė jau Nepri
klausomai Lietuvai.

Tada, kada lietuvių tauta kėlės 
nepriklausomos valstybės gyveni- 
man, kada ėjo gal didžiausia kova 
tarp gyvybės ir mirties, kada bu- 
\o pats svarbiausias rūpestis at
statyti Lietuvą, — tada užsimez
gė pirmieji Lietuvos skautybės 
pumpurai.

Pirmieji lietuvių pionieriai, 1918 
m. rudenį susibūrę į vieną ratelį 
Vilniuje, šiek tiek pasimokydami 
skautybės technikos, bet kupini 
entuziastingo patriotizmo, — visas 
savo jėgas bando atiduoti bestato- 
miems Lietuvos rūmų pamatams. 
Užsiima tuo darbu, kuris buvo 
pats naudingiausias šaliai. Neužil
go didelė to būrelio dalis meta 
mokslo šaltinio įrankį — knygą, o 
griebiasi ginklo ir eina to laiko są
lygomis dirbt Lietuvos gerovei, 
pirmiausia kovot už jos laisvę.

Tokia tai simboliška Lietuvos 
skautijos pradžia. Pradėta šūkiu— 
Lietuvai!

Kilni tėvynės meilė davė pra
džią dabar jau dideliam mūsų 
skautijos sąjūdžiui.

Kad ir sunkios buvo sąlygos po 
1918 metų, bet gražieji skautų 
idealai, suliepsnoję entuziazmo 
ugnimi, netrūko pasekėjų. Čia 
vienas asmuo, dažniausiai jauni
kaitis, čia vėl būrelis tokių užsi- 
degėlių, bando auklėtis pagal 
skautybės siūlomus metodus. Tie
sa, skautybės sistema gimusi sve
tur, bet mūsų šaly didelių patrio
tų įkurta, ir iš pat pradžių gavusi 

savitą spalvą, lietuvišką charak
terį. Gal todėl taip jaunimo buvo 
pamėgta ir mylima.

Paprasčiausios priemonės, stoka 
atitinkamos literatūros, nebūvi 
mas prityrusių vadovų, neužtemdo 
šviesaus pasiryžimo.

Pėda po pėdos, žingsnis po žing
snio Lietuvos jaunimas, susibūręs 
po skautų vėliava, ėjo tobūlinimos 
keliu. Medžiaginė kliūtis buvo nie 
kis. Viską lėmė dvasios tvirtumas. 
Skautų darbas plito, rodos, darės 
vis gilesnis, o abejingesnės visuo
menės akimis žiūrint — prasmin
gesnis.

Pulk, J. Šarauskas, 
Vyriausias Skautininkas.

Pati organizacija išsiaugino va
dų, išėjusių beveik visą skautiško 
auklėjimos kelią. O kilnieji lietu
viškos mokyklos mokytojai visad 
pritarė ir padėjo skautų darbui 
plėtotis. Jų bendravimas sukūrė 
savitą Lietuvos skauto tipą, su 
tvirtu ideologiniu pamatu ir aiškia 
programa.

Skautiškas veikimas yra kūry
ba, labai plačia tų žodžių prasme. 
Todėl į skautų eiles ne visi gali 
tapti. Bet nežiūrint to, kasmet 
mūsų organizacijos narių skaičius 
didėja. Bet ne tik narių skaičius 
gali rodyti organizacijos reikšmę 
Jos idėjos, jos veikimo metodai ir 
nuotaika parodo sąjūdžio prasmę!

Dabar skautybės ideologija yra 
jau populiari. Rimčiausių mūsų 
tautos vyrų raštais ir žodžiais ap
robuota, paties mūsų Vyriausio 
Vado, J. E. Respublikos Preziden

to, interpretuota, ir tokia ji reko
menduojama auklėti jaunąją lietu
vių tautos kartą.

Apie organizacijos nuotaiką ga
lime kalbėti su džiaugsmo šypsena.

Į mūsų skautiško pasaulio bal
są atsakydami tat ir šiandien čia 
dalyvaujantieji, svarbiausiųjų mū
sų visuomenės sluogsnių atstovai, 
susirinko.

Mes drįstame manyti, kad Lie
tuvos skautybės kelias, kurį ji 
stengiasi nurodyti mūsų krašto 
jaunimui, yra naudingas.

Skautų vadai nusimano, kad 
Lietuvos skautijos sąjūdis, apim
damas tokius būrius įvairaus Lie
tuvos jaunimo, vienur kitur turi 
padidinti savo vagą, dar praplėsti 
savo programas, vis įvairinti dar 
bo metodus.

Juk liūliuoja Lietuvos ežerai, 
sriauniai teka upės, plačios lankos 
traukia akį, gi tankūs miškai, pa
sakingi milžinkapiai, senovės pi
lys — vis tai jaunimo dvasiai kel
ti, vis tai ugdyti Lietuvos sūnums

Mes nepasitenkiname kas vasa
rą kelias dešimtimis stovyklų, ke
liais šimtais keliautojų, — Lietu
vos skautai savo vėliavą nori iš
kelti visur! Tūkstančiai skautų 
s-ovyklaus Lietuvos giriose, tūks
tančiai keliaus Lietuvos keliais 
keleliais, upėmis ir ežerėliais. 
Kiekviena pilis, kiekvienas kalne
lis, kiekvienas senesnis namelis ar 
vietovė — skautų dėmesio taškas.

Iš čia semiamės tėvynės paži
nimo, iš čia plaukia didingas se
novės aidas, iš čia byloja bočių iš 
mintis. Todėl skauto veikimas čia 
krypsta ir čia skautas ieško stip
rybės.

Gerai žinome, kad auklėjimo 
darbas reikalauja ištvermės, pasi
aukojimo.

Bet Lietuvos skautų vadai, sa
vo darbą dirbdami, nežino abejo
jimų. Jiems yra vienas kelias — 
kelias pirmyn!

Jei Lietuvai reikia ir vargo pe
lių ir padangėmis skraidančių arų, 
tai skautiškoji visuomenė pasiry
žusi savo dvasios sparnus ištiesti 
nuo žemės klonių ligi dangaus mė
lynių!

Savo šventę švęsdami bent de
šimt tūkstančių Lietuvos skautų 
sveikina visus skautybės draugus. 
Ypatingai sveikina Tamstą, mūsų 
brangus ir mylimas Šefe, mūsų Va
de ir Užtarėjau;—visi su Tamsta į 
ateitį, su Tamsta į visos tautos di
dybę, su Tamsta į laisvą Vilnių!
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t,Mes norim tėvynei daryti džiaugsmo!“
(Staučių ’Dadės (S- (2iuc(ionienės 50 Jis musų soentėje.

Kiekvienas iš mūsų, mano mielo
sios skautės ir skautai, šią dieną ypa
tingai turi įsisąmoninti, kad tegalime 
duoti Tėvynei vieną, tik vieną, o la
bai mažą daiktą, — save O tas 
mažasis mūsų „aš“ gali virsti Tėvy
nei dideliu skausmu ir didele gėda,., 
bet gali virsti jai džiaugsmu ir laime. 
Mūsų „aš“ gali būti ir tuščia vieta, 
mūsų stovima vieta, rateliu apvesta: 
nulis.

Mes nenorime būti tuščia vieta! 
Mes bijome padaryti Tėvynei gėdos 
ir skausmo. Mes norime jai daryti 
džiaugsmo! Daryti džiaugsmą, tai 
kurti Jai save Daryti savo širdį 
naują, kilnią, o tokią seną, lietuvišką! 
Kurti Jai savo tvirtą drausmingą bū
dą. Kurti Jai savo intelektą, šviesų, 
stiprų. Kurti Jai ateitį!

Pažvelkite atgal.- Baimė ima: pen
kiolika metų! Kiekvienas iŠ mūsų 
skaučių ir skautų pažvelkime į savo 
skautišką praeitį nuo įžodžio dienos. 
Pažvelkim į savo sąžinės gelmę, pa
žiūrėkim į savo širdies slėpinį, ar iš 
tikrųjų taip, kaip įžodžio dieną bu
vom pasiryžę, kūrėm tas didžiąsias 
vertybes, kurių iš mūsų laukia mūsų 
kraštas?

Kiekvienas savo širdies slėpinyje 
būkim sau teisėjai... Pažiūrėkim, ar 
galim atrasti ten ką nors, kad su 
gryna sąžine pasakytum: „Mano kraš
te, štai aš tau sukūriau savyje!“ 
Mums baugu: mažai teatrandam.

Vyr. sk. S, Čiurlionienė, 
mūsų skaučių Vadė,

Bet nereikia nusiminti. Nusiminti 
mes neturime tiesos. Kas myli karšta 
širdimi didį idealą, kas įvertina su
brendusiu protu visą jo reikšmę, tam 
nėra vietos nusiminti. Tik visados 
tokią valandą su ypatingu susikau
pimu, su dvigubu pasiryžimu šian
dien negu aną įžodžio dieną, nes 
mes šiandien juk subrendesnės, su- 
brendesni, turim sakyti:

-- Mes savo jėgų nesaikėsim! 
Mes žinome, kad mes esam ateičiai, 
ir kartojam šiandien, kaip aną dieną: 
vis budžiu, vis budžiu. (Salėj: ,,Vis 
budžiu! Vis budžiu!“).

Garbė jiems ...
Garbė tiem, kurie įkūrė 
Pirmuosius skautus Lietuvoj, 
Didingus rūmus kas užbūrė 
Krūtinėj kilnioj ir doroj.

Garbė ir tiems, kurie nebojo 
Kliūčių, nei vargo to baisaus. 
Kurie net save paaukojo 
Dėl tikslo aukšto ir kilnaus!

Garbė, kurie taku pirmuoju 
Jaunuolius vedė tiesiu keliu. 
Kurie su šypsena paklojo 
Skautystei širdis jų visų.

Garbė ir tiems, kurie iškėlė 
Trispalvę Godollo, Palangoj, 
Kurie tą uždangą pravėrė 
Į tautos meną Lietuvoj.

Garbė visiems, kuriems rūpėjo 
Skautystės darbas ir vargai 
Penkioliką metų ištesėjo ..! 
Garbė, garbė jiems užtatai!

Gediminas Vaitiekavičius.

Musų šventė*).
Kodėl šiandieną tiek džiaugsmo mumyse? 
Ir ko taip galingai mūs širdys plaka?
Kam ir beklaustil — Mat, laiko stotyse 
Penkiolikti metai sudievu sako!

Švilpia ekspresas i tolimą šalį:
Penkioliktą kartą jis išvažiuoja;
Abipus bėgių sesutės broleliai 
Rankas iškėlę jam saliutuoja.

Skamba dainelės, ir daužos aidas 
Ant upės, ant gelstančių plotų;
Jaunyste smagioji, tau šypsantis veidas,
Tau žvaigždės dangaus žiburiuoto! 

šiandieną mūs šventė, šiandieną smagu 
Laimėjimais džiaugtis Brolijai;
Ateinančiai dienai tiek kaupias jėgų, 
Taip plečiasi dirvos Trilapei Lelijai!..

S k 11. VI. Kup ris.

*) Prašau Įdėti Į ,Sk a u t y Aldą“ šį mano dalykėlį. Juk Ir 
man malonu prisiminti tuos laikus, kai. jaunystės entuzljasmo pa
gautas, būriau draugus vienminčius Į draugovę, kai vėliau dirbau 
kelis metus Įvairiose pareigose, kai su savo broliais tarnavau ar
timui. Visa tai atbunda vaizduotėj Ir.., norisi kuo nors paminėti, 
atžymėti tą skaidrią jaunystės ugnį, tą kllny skautišką pasiryžimą 
tarnauti Dievui, Tėvynei Ir Artimui.

Skit. VI. Kupris
Ž. Tv. D-to matininkas.

^Musų rudeniu motyvai.
(Prisiminus neramyjį 1920 m. rudenį).

Ore, kaip plienas, rudeninis skausmas maudė, 
Klevų geltoni lapai mirgėjo po kojų — 
Kai siaubas mirtinasis tolius smaugė, 
Kai pakraščiuos graudžiai balsu raudojo...
Tik ten ne girios plačios verkė žalio rūbo, 
Ne vėjai staugė palšus plotus apkabinę — 
Po kryžium motinos maldaut sukniubo... 
Užpultą tėviškę jų narsūs sūnūs gynė.
Panėrio slėniuos’ — smūgių ugnys švyti, 
Mūs broliai krenta, kaip tie lapai klevo. 
Perskrodęs priešas trypia Gedimino Vyti... 
Tėvynė — tartum pušys vėtroj sulingavo.
Tėvų statytą pilį — Vilnių seną 
Užgrobęs dvidešimto amžiaus hunas... — 
Ir mūsų naktys... ašaroms sruvena, 
Ir mūsų dienos... ilgesyje žūna...

Geltonais lapais lyti liaukis, rudeni!
Graudingą ,,Requiem“ nustok kartoti, vėjau! — 
Jau mūsų lūkesiai kančia paskutinė, 
Krūtinėj sopulys gausiau už rudenį priėjo...

1933.IX.9. Juozas Paukštelis.
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Mt. Ilgesys.

■

Skiriu vyr. sktn, Juozui Šarauskui.
„...Į jaunas širdis prisek lelijų, 
Uždek žibintus,
Kad visi rastų kelius į laimę 
Tavo praskintus...“

Prieš penkiolika metų, kada 
patrankos sekė žmonėms naujas 
ir šiurpias pasakas, nuo kurių vir
pėjo išsigandusios minios, niekeno 
nepastebėta vėlai rudenį prieš gim 
tosios seklyčios langus išdygo bal
toji lelija. Aš tada išklydau iš 
mielos tėviškės siauru takeliu į 
platų, dulkių kamuoliais pasipuo
šusį, vieškelį. Išklydau siauru ta
keliu, kad grįžčiau plačiuoju vieš 
keliu, kad grįžčiau plačiuoju vieš- 
puošusią baltąją viešnią.

Sugrįždavau kiekvienai vasarai 
ir belaukdavau, kaip apdriskusi 
gėlių pardavėja, prie seklyčios 
lango, kada rasotą rytą susijuoks 
baltuoju juoku pasiilgtoji gėlė ir 
džiaugsmo sparnai mane pasups 
jaunatvės vygėj.

Vieną vakarą, grožėdamasis le
lija, lankstoma vakaro prieblandos 
vėjo, rašiau:

— Gyvenimas žiaurus ir vylin
gas. Nuoširdus jausmas, tyra atvi
ra širdis — retenybė. Daug pri- 
skelbta gražių idėjų, bet retai su 
tinkami tikrieji jų sekėjai. Visiems 
lūpi tuščia garbė, turtas ir padė
jimas. Jaunuomenę valdo geis- 
mai; dvasios kilnumas jiems sve
timas. Visi gyvenimo keliai ap
nešti dulkėmis ir visi kadaise 
skaisčiai švietę sielos kilnumo ži
buriai prigęso. Aš vaikštau tais 
keliais ir ieškau žmonių, kurie pil 
do Kristaus, to Didžiojo Mokyto
jo, žodžius, ištartus šv. Jono lūpo
mis: „Mylėkite vienas kitą“.,.

Baigiau rašyti ir nepastebėjau, 
kai tuo metu atklydęs vėjas pa
laužė baltutėlį lelijos žiedą. Liūd
numas apsupo mano veidą, o aša 
ros glostė išbalusius skruostus. Tuo 
metu pro atviras duris įėjo mano 
vadas, nieko nesakęs perskaitė 
mano atsiminimo knygon įrašytus

žodžius, pabučiavo mane ir palauž 
tą žiedą prašneko:

— Neliūdėk dėl palaužto žiedo 
ir nerašyk savo atsiminimų kny- 
gon liūdnų minčių, bet mokykis 
liūdnume ieškoti džiaugsmo, skaus 
mo — paguodos, apleistoj krūti
nėj — skaisčios širdies.

Su juo aš apleidau antru kart 
tėviškės pastogę ir tą kartą jau 
drąsus nužingsniavau ne siauru 
takeliu, bet kieto granito plačiuo
ju vieškeliu.

Šią vasarą visas darželis alpo 
nuo baltųjų lelijų žydėjimo, o pra
eivių akis viliojo baltosios vasaros 
sniegas. Vidury visų jaunųjų dai
gų angeliškai šypsojos penkioliką 
metų puošusi tėviškės palangę se
nutė lelija ir penkioliktąjį kartą 
laimės žiedu pražydusi!

Su meile širdyje, su vasaros 
džiaugsmu veide nuskyniau pen
kioliktąjį žiedą ir paslėpęs jį sie 
los gilumoj skubėjau prie pilies, 
kurią penkioliką metų statė jau
nieji Lietuvos sūnūs, statė nepa- 
ilsdami, laisvu noru prie darbo 
atskubėję, nesiskųsdami sunkiais 
darbais, nesigirdami laimėjimais. 
Pilis baigta, pilis pastatyta tik jau
nųjų kūrybos darbai dar nebaigti 
ir galo jų dar nematyti. Pilies 
bokšto vėliava jau siekia baltuo
sius debesis, bet ji dar kils, kils 
ligi tolimųjų žvaigždžių, ligi saulės

Skautai ir lelijos.
Fot. S. Kolupaila.

Vyriausiam skautininkui.
Skautai mes, skautas Tu, 
bet vyriausias esi Tu. 
Todėl linkime visi 
ir suaugę ir maži 
kuo geriausios Tau kloties, 
šviesios darbo ateities. 
Tu vyriausias mūsų broli, 
skautai su Tavim kaip vienas. 
Priespaudos juk sunkios dienos 
mus paliko toli, toli... 
Tad su Tavim mes kartu, 
nes vadu mums esi Tu, 
o už nuopelnus mūs tautai 
mylim Tave visi skautai.

Skilt. VI. Š-s.

zenito! Kiekvieną vakarą skardūs 
trimitai palydi saulėlydžius padė
kos himnu Aukščiausiam Kūrėjui; 
kiekvienas saulėtekis pilyje sutin
kamas daina, nes jis atneša didį 
dienos darbų laimėjimą. Iš didin
gos pilies į visus Lietuvos užkam
pius skuba šimtai, pasiilgę amži
nos jaunatvės ir visi jie skubėda
mi skelbia vieną ir tą patį darbu ir 
meile paremtą šūkį: Dievui, 
Tėvynei, Artimui!

Tyliai pabeldžiu į pilies vartus 
ir laukiu. Įleidžia mane pilies šei
mininkas, tas pats, kuris amžinai 
jaunas, visada budrus vadovauja 
jauniesiems, kuris nepavargo, ko! 
pilies pamatai liko tvirti ir nesu
griaunami.

Atsidėkodamas dovanoju Jam 
penkioliktąjį lelijos žiedą, o jis juo 
papuošia ne savo poilsio kampelį, 
bet pilies aukurą, kuriame kaitriai 
žėri visų kurstoma didžių idėjų 
ugnis!
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"'Mirė aukščiausias teisėjas.
Lūžta įžymieji mūsų tautos vy

rai. Visai netikėtai š. m. spalių m. 
30 d. mirė prof. Antanas Kriščiu- 
kaltis, rašytojas A i š b ė, Vyriau
sio Tribunolo pirmininkas, V, D. 
universiteto profesorius, visuome
nės veikėjas.

A. Kr. gimė 1864 m. liep. m. 24 
d. Pažeriu kaime, Vilkaviškio pa 
rapijoje, pasiturinčių ūkininkų šei
moje. Tėvai buvo nusipirkę ūkį 
Būgnų kaime, apie 3 kilometrai 

nuo Pažeriu. A. Kriščiukaitis ii 
slapyvardę buvo pasirinkęs Anta
nas iš Būgnų (A iš B, arba Aišbėj.

1876 — 1883 m. Antanas Kriš
čiukaitis mokėsi Marijampolės 
gimnazijoje. Ją 1883 m. pabaigė ir 
įstojo į Petrapilio universiteto ma
tematikos skyrių. Bet matematike 
jo netraukė, todėl metęs univer
sitetą tais pačiais metais norėjo 
įstoti į Meno akademiją arkitek 
lūros studijuoti. Bet jau buvo vė
lu ir iš Petrapilio sugrįžo į Būg
nus. A. Kr. iš pat mažens labai 

mėgo arkitektūrą. Pažeriu pra 
džios mokykloje išmokęs braižyti 
atskiram sąsiuvinyje nusibraižė 
beveik visas apylinkės bažnyčias. 
M.ėgo rankdarbius, turėjo pasida
ręs gražų Alvito bažnyčios mode
lį. Arkitektūros menas buvo di 
džiausią jo svajonė, tačiau 1884 
m. išvažiavęs į Maskvą stojo į 
Maskvos universiteto teisių fa
kultetą.

1890 m. pabaigė teisių mokslus 

ir pradėjo teisme kandidatauti. 
1891—96 m. buvo teismo kandi
datu Mintaujoje. 1896 m. buvo pa
skirtas į Techviną teismo tardy
toju, po aštuonerių metų buvo pa
keltas apygardos teismo nariu. 
1912 m. toms pačioms pareigoms 
buvo perkeltas į Naugardą, kur 
išbuvo ligi bolševikų revoliucijos.

1918 metų rudenį sugrįžo į Lie
tuvą ir tų pat metų gruodžio mėn. 
10 dieną buvo paskirtas Vyriau
sio Tribunolo pirmininku. Susikū
rus Lietuvos universitetui, A. Kr. 

buvo pakviestas Teisių fakulteto 
profesoriumi.

Nuo pat gimnazijos laikų A. Kr, 
buvo susipratęs lietuvis, mylėjo 
savo gimtąją kalbą ir jos stropiai 
mokėsi. Atostogų metu sugrįžęs į 
kaimą vakarais namiškiams ir kai 
mynams paskaitydavo Petro V i- 
1 e i š i o knygelių, kun, A. Tata
rės Pamokslus išminties ir teisy
bės, Duonelaičio Metus, 
kun. A. Juškevičiaus Svod- 
binę rėdą.

Perskaitęs visas galimas gauti 
lietuviškas knygeles, A. Kr. pats 
verčia į lietuvių kalbą. Gimnazi 
joje būdamas išvertė Puškino 
poemą Čigonai, o aštuntoje klasė
je parašė didelį rašinį Matema
tiškasis žemės aprašymas; šis da
lykas buvo išspausdintas Aušroje 
1884 m. Ns 5—8. Savo geru lietu
vių kalbos mokėjimu ir gražiu sti
liumi A. Kr. Aušros redaktoriams 
patiko, ir jie rašo savo bendra
darbiui: Tamsta dar jaunas: pro- 
cevok ir užsipelnysi vardą ir gar
bę Lietuvoje“.

Aušros linkėjimai išsipildė, nes 
A. Kriščiukaitis buvo darbštus ir 
be galo tvarkingas žmogus.

Pradėjęs Aušroje rašyti A. Kr. 
rašė visą savo gyvenimą. Nors jo 
raštų nelabai daug, tačiau jie mū
sų literatūroje svarūs. Kr. rašė 
Aušroje, Šviesoje, Varpe, o vėliau 
Viltyje, Vaire, Lietuvos Aide, Lie
tuvių Balse, Nepriklausomoje Lie
tuvoje, Tautoje, Vejoje, Lietuvyje 
ir įvairiuose kalendoriuose. Atski
rai išleista: Naujas elementorius, 
Kas teisybė, tai ne melas, Dirvos 
bendrovė išleido jo satyrų rinkinį 
Be to, jis yra išvertęs Vyrai, paju
dinkime žemę, Nekaltasis avinėlis 
(komedija) ir Karoliai ir žmonės.

Gražus Lietuvos kryžiai.
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Lietuvos skautuos švente Kaune.
Įspūdingą žodį pasakė J. E. Respublikos Prezidentas’

Dalyvavo aukštieji valstybės vyrai, daug skautų rėmėjų ir bičiulių.

Lapkr. m. 1 d. Lietuvos skautijai su
kako 15 metų. Bet iškilmės buvo nu
keltos į artimiausi sekmadienį, t. y., į 
lapkr. m. 5 d. Jau šventės išvakarėse 
Kaune matėsi daug iš provincijos susi- 
\ ažiavusių skautų vadų. Taip pat šešta
dienį į Kauną atvažiavo ir du Latvijos 
skautų organizacijos atstovai — užsienių 
dalies vedėjas pulk. L e n i n i š ir sktn. 
O s i s. Sekmadienį gi iš ryto į Kauną 
atvyko į mūsų šventę ir latvių skautų 
centralinės organizacijos galva — gen. 
Gopperis ir vyriausias skautininkas 
Dombrovskis.

Mūsų iškilmės prasidėjo pamaldomis 
Įgulos bažnyčioje. Pamaldose dalyvavo 
daug Kauno skautų, atvažiavusieji iš 
provincijos skautų vadai ir vėliavos 
(apie 30), skautų vadovybė, latvių sve
čiai ir vyriausybės atstovai. Pamaldas 
laikė ir pasakė pamokslą vyr. kariuo
menės kapelionas dek. kun. VI. M i r o- 
n a s.

Po pamaldų skautų štabe susirinko 
skautų štabo nariai, tuntininkai ir sve
čiai iš Latvijos. Čia įvyko Latvių skautų 
garbės ženklų įteikimas mūsų organi
zacijos nariams, Gen. Gopperis mūsų 
vyriausiam skautininkui pulk. J. Š a- 
r a u s k u i užrišo aukščiausį Latvių 
skautų garbės ženklą — Pilkojo V i 1- 
k o ordiną, ir vyr. sktn. A. Valušiui, 
sk-kams B. Mantvilai ir V. Čepui pri
segė Baltosios Lelijos ordinus. 
Po šių iškilmių visi su svečiais nusifo
tografavo.

13 vai. 30 min. Latvijos skautų dele
gacija buvo priimta mūsų sąjungos Šefo 
Respublikos Prezidento, kuris ta proga 
gen. K. Gopperį apdovano D. L. K. Ge
dimino antrojo laipsnio ordinu. Pats 
savo ranka mūsų Šefas dekoravo gen. 
Gopperį.

16 vai. šventės dalyviai nuvyko į Ka
ro muziejų vainiko uždėjimu pagerbti 
žuvusius už Lietuvos laisvę ir dalyvauti 
vėliavų nuleidimo ceremonijoje. Latviai 
irgi savo organizacijos vardu uždėjo di
delį gyvų gėlių vainiką.

17 vai. Karininkų Ramovės salėje pra
sidėjo iškilmingas sukakčių minėjimo 
aktas, į kurį atvyko ir Lietuvos skautų 
sąjungos Šefas Respublikos Prezidentas 

Antanas Smetona. Aukštųjų svečių tarpe 
buvo užsienių reik, ministeris dr. D. 
Zaunius, krašto aps. ministeris pulk. 
B. Giedraitis, gen. Bulota, vyr. 
kar. kapelionas kun. VI. Mironas, 
gen. Nagevičius, švietimo vice-mi- 
nisteris p. A. Daniliauskas, daug 
aukštų karininkų, profesorių, visuomenės 
veikėjų, tuntininkų, skaučių vadžių, skau
tininkų ir kt.

Aktą pradėjo vyr. sktn. J. Š a r a u s- 
k a s, pasakydamas pritaikintą, ilgą, gra
žią ir labai turiningą kalbą pasakė J. E. 
Respublikos Prezidentas Antanas Sme
tona. Po mūsų Šefo kalbos sugiedotas 
tautos himnas.

Paskum kalbas pasakė Šefo pavaduo
tojas dr. J. Alekna ir skaučių vadė 
Sofija Čiurlionienė; jos jaudinanti 
kalba klausytojam padarė labai gilaus 
įspūdžio.

Vėliau Latvijos skautų vardu mūsų 
sąjungą pasveikino gen. K. Gopperis. 
Jis pabrėžė latvių ir lietuvių skautus 
jungiantį broliškumo ryšį. Baigdamas 
įteikė Lietuvos skautų organizacijai do

Sveikino Vytauto Didžiojo Universitete Rektorius:

LIETUVOS SKAUTU SĄJUNGOS IŠKILMINGO AKTO PREZI
DIUMUI Leiskite man Jus pasveikinti Vytauto Didžioj o Universi- 
tetovardu. Žmoniška skaisti skautų idėja, kuri vadovauja Jūsų 
judėjimui, yra ypatingai brangi visiems kuriems rūpi šalies atei
tis ir Lietuvos kultūros klestėjimas. Budėkite, Lietuvos skautai, 
ir aukštai laikykite Jūsų judėjimo vėliavą! Jūsų darbas yra 
visuomenės tarnyba ir Tėvynės moralinė apsauga.

Mykolas Romeris
Vytauto Didžiojo Universiteto Rektorius. 

Kaunas, 1933. XI. 5.

vanų didelį odinį su bronziniais latvių 
tautinio stiliaus ornamentais foto albumą 
su 200 fotografijų iš Latvijos skautų gy
venimo. Mūsų skautai, orkestrui pri
tariant, sugiedojo Latvijos himną.

Sukaktuvių proga, Lietuvos skautų są
jungą sveikino V. D. Universiteto rek
torius prof. M. Romeris, gener. Tama
šauskas, Estijos skautų organizacija, 
Zemgalės skautai, Rygos lietuvių skautų 
draugovė ir kt.

Po sveikinimų mūsų Šefas apleido, 
entuziastiškų šūkių lydimas, salę.

Perskaityta Lietuvos skautų sąjungos 
Šefo aktai, kuriais apdovanojama ordi
nais bei keliama į vyresniškumo laips
nius.

Akto oficialiai daliai pasibaigus buvo 
jauki ir linksma skautiška arbatėlė, per 
kurią buvo demonstruojama skautiška 
filmą iš Palangos sąskrydžio, skautai 
pūtė ragus, skudučiavo ir dainavo, kas 
norėjo, galėjo ir pašokti.

23 vai. būrys mūsų skautų vadų ge
ležinkelio stotyje išleido latvių skautų 
svečius.

Šventė praėjo pakelta nuotaika, pa
siryžta su nepalaužiama valia ir toliau 
dirbti mūsų brangiosios tėvynės laimei

O lapkr. m. 12 d. visoje Lietuvoje 
taip pat gražiai paminėta Lietuvos skau
tuos 15 m. sukaktys.

III. Karo muziejaus sodelyje prie paminklo 
žuvusiems: gen. Gopperis ir gen Nagevičius.

IV. Latvijos svečiai, mūsų kariuomenės ir skautų vadovybė prie skautų štabo. 1) 
Latvių skautų šefas gen. Gopperis, 2) Lietuvos skautų Šefo pavaduotojas dr. Alekna, 
3) vyr. skautininkas pulk. Šarauskas, 4) gen. sekretorius Daniliauskas, 5) vyriausio štabo 
viršininkas gen. Kubiliūnas, 6) gen. Gerulai tis, 7) pulk. Skučas ir 8) latvių vyr. skauti

ninkas Dombrovskis.
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Šventė Šiauliuose.
Dalyvavo musų vadai

Lietuvos skautijos 15 metų su
kaktis visoj mūsų šalyje skautai-ės 
širdinga ir pakelta nuotaika minė
jo. Bet po Kauno, gal būt, Šiau 
liams buvo lemta taip puikiai at
švęsti. Tai buvo lapkr. 12 d.

Šventės išvakarėse, šeštadienį. 
Mergaičių gimnazijos salėje įvyko 
iškilminga vilkiukų ir paukštyčių 
sueiga, kurioje dalyvavo vilkiukų 
tėvai ir daugis prijaučiančių. Iš 
Kauno atsilankė vyriausias skau
tininkas Šarauskas, vilk, paukšt, 
vadė psk. Arminaitė, psk. G. 
Venclauskaitė, psk. Šataitė, psk. 
Kašauskas, ps. Tarbūnas ir kt.

Prie gražiai liepsnojančio laužo, 
gausingas būrys busimųjų skautų 
— vilk, paukšt, ir keletas pedago
gų bei karininkų davė įžodį. Koks 
gražus įspūdis. Kaip kilniai suvir
pa skautiška širdis.

Sekmadienį sukaktuvių iškil
mės prasidėjo pamaldomis Šv. Jur
gio bažnyčioje, kurioje skautai ri
kiuotai dalyvavo.

Prieš pamaldas dviem draugo
vėm įteiktos naujos vėliavos: Mir- 
gos d-vei ir buvusiai garbingai 
Lapinų (Ig. Tamašausko įkurtai) 
d-vei suteiktas drąsiųjų mūsų

Skautai irlietuviu latvių artėjimas.
Tokia antrašte Lietuvos Aido š. 

m. XL6. buvo įdėtas šio laikraščio 
korespondento aprašymas pas Lat
vijos skautų šefą gen. Gopperį ap
silankius.

Gen. Gopperiui Kaunas pažįsta
mas iš senų laikų. Kaune jis yra 
pradėjęs savo karišką karjerą. Dar 
1893 m., turėdamas vos 17 metų, 
įstojo savanoriu į Kauno tvirtovėm 
įgulą ir išbuvęs čia kurį laiką per
sikėlė į Vilniaus karo mokyklą 
Gen. Gopperis karo metu tarp kita 
ko tarnavo latvių šaulių pulkuose, 
užimdamas atsakomingas vietas. 
Kelis kartus buvo sužeistas. Šiuo 
metu yra Vidžemės divizijos vadas 
ir Rygos įgulos viršininkas. Gen. 
Gopperis nuostabiai savyje sujun 
gė kariškio kietumą .ir didelį jaut
rumą ir meilę jauniesiems, kuriuos 
globoja net keliose organizacijose. 
Skautų organizacijai vadovauja 
nuo 1921 m. Džiaugiasi, kad pasku
tiniais metais glaudėja Latvijos 
skautų ryšiai su mūsų skautais.

— Mūsų vaikai, — pasakoja tė 
višku jausmu generolas, — į glau 
dėsnius santykius suėjo tik per 
tarptautinę skautų stovyklą P e r- 

ir daug visuomenės, 
transatlantinių lakūnų Dariaus ir 
Girėno vardas.

Po pietų, organizuotai visas tun
tas nuvyko į kapines pagerbti žu
vusių karžygių už Lietuvos laisvę. 
Čia skautų vardu kalbėjo mok 
Antanaitis, kuris pabrėžė, kad 
šiandie Šiaulių t. skautai organi
zuotai atėjo pagerbti žuvusių kar
žygių ir vieningai nulenkti galvas 
maldai. Jie, kaipo tautos kamie
no vaikai ir Bažnyčios nariai, ne
gali užmiršti tų, kurie paaukojo 
Tautai brangiausią žmogui turtą 
— gyvybę- Skautai laiko šventa 
pareiga prižiūrėti kiekvieną kariui 
supiltą kapelį. Į skautų kalbą at
sakė 8-to p. pulko kap. Baltrimas. 
Malonu, džiugu kiekvienam kariui, 
kad jaunieji skautai taip įvertina 
karių mirtį ir reiškia jiems pagar
bą. Tai yra didelė jaunųjų dova 
na.

Iš kapinių visi skautai grįžo į 
Mergaičių gimnaziją. Čia įvyko iš
kilminga tunto sueiga. Į tą šven
tės dalį atsilankė Šefo pavaduoto
jas dr. J. Alekna (tik ką su vyr. 
ek. A. Saulaičių iš Kauno atvykęs), 
visų aukščiau minėtų kauniškių, 
+unto vadovybės ir rėmėjų vadų 
lydimas.

n u, Estijoje. Susitiko ir tikrai bro
liškai susibičiuliavo. Mūsų skau
tams taip pat pasiliks neužmiršta
mas malonus savo laiku besilan
kiusios Latvijos skautų delegaci
jos priėmimas Kaune. Mūsų skan
ių tarpusavio santykius reikėtų vi 
sokeriopai skatinti, nes

kas įsminga sielon jaunystėje, 
niekuomet neišdils.

O juk ateis laikas, kai tie jaunieji 
stos ir mūsų valstybių gyveniman.

— Ką galėčiau pasakyti apie 
latvių skautų organizaciją? Mūsų 
skautai pradėjo organizuotis sun
kiųjų nepriklausomybės kovų me
tu, kai Ryga buvo priešo rankose. 
Pirmas vienetas susiorganizavo 
1918 m. Cesyje. Įdomu, kad pirmi 
organizavimosi metai praėjo visai 
natūraliu būdu, be jokio vyresnių 
jų įsikišimo. Platesniu mastu skau 
tai pradėta organizuoti 1920 m. ir 
pamažu organizacija vis žengė i 
priekį. Šiuo metu

organizacijoje yra 5.200 skautų.
Skautų literatūra mūsų kalba yra 
praturtėjusi iki 15 atskirų knygų. 
Leidžiamas mėnesinis laikraštis.

Aukštiesiems mūsų svečiams 
pasisveikinus, perskaityta Šefo 
aktai. Už vaisingus nuopelnus 
skautijai mūsų rėmėjai Al. Fle- 
džinskienė, p. V. Masiulis ir p. 
Antanaitis apdovanoti svastikos 
ordinu, gi tunto adjutantas psk. 
Korsakas pakeltas į skautininko 
laipsnį ir skautas K. Jurašiūnas 
apdovanotas ordinu už nuopelnus.

Po akto, Šefo pavaduotojas dr. 
Alekna įteikė tuntininkui vyr 
sktn. K. Ubeikai, naują tunto vė
liavą. Visi pakilusia nuotaika 
sutiko savo naująją vėliavą.

Tuoj iškilmingas posėdis. Per
ėmęs posėdžio „vadžias“ Šefo pa
vaduotojas dr. Alekna, savo kal
boje nagrinėdamas prieškarinį ir 
pokarinį Šiaulių miesto kultūrinį 
bei visuomeninį gyvenimą, pabrė
žė, kad šis Šiaurės Lietuvos cen
tras daug davė Lietuvos skauti- 
jai. Iš čia buvo ilgametis Vyriau
sias Skautininkas, pulk. Kalman- 
tas, čia gimė Skautų Aidas, Šiau
lių tuntas davė ne vieną rimtą 
darbininką skautų organizacijai ir 
brangiai tėvynei.

Vyriausias skautininkas pulk. 
J. Šarauskas vaizdžiai nušviesda
mas pirmuosius skautų žingsnius 
okupuotame Vilniuje ir tolesnę jos 
raidą Nepriklausomoje Lietuvoje 
ir bendravimą su kitų kraštų skau
tais, nurodė, kokį didelį darbą dir
ba mūsų skautija, kultūrinio dar
bo vagą, varant jaunųjų berniukų 
ir mergaičių jėgomis.

Žodžiu sveikino vyrų gimn. di
rektorius skautas Kartanas, šau
lių rinktinės vadas kap. Kurpis. 
Raštu apskr. virš. p. Kubilius, 
miesto burmistras p. Valančius.

Po posėdžio įvyko linksmoji da 
lis ir rėmėjų surengta susiartini
mo vakarienė — arbatėlė.

Čia dideliam kambary, ankštai 
prisikimšusiam svečių, nuotaika 
žavingai spindėjo. Kelios kalbos. 
Dr. Alekna, pulk. Šarauskas, mok. 
Antanaitis — gražių minčių gau
sybė. Prisiminimų žodį pasakė 
buvęs Šiaulių tunto veikėjas vyr. 
sktn. A. Saulaitis. Arbatėlė užsi
baigė vyriausia skautininko žo
džiu.

Negalima nutylėti, kad arbatė
lės stalas buvo daugiau, kaip pui
kiai papuoštas. Tiek daug sko
nio, širdingo skonio! Tai ponių 
nuopelnas, gal labiausia arbatėlės 
šeimininkės p. Al. Fledžinskienės.

Visus kauniškius svečius vai
šingai priėmė ir savo namuos ap 
nakvino p. Venclauskiai. Svečiai 
lankės pas gimn. direktorių, p. Ma 
siūlius ir k.

Psk. K. Majauskas.
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s Kanklių tipai.
Bendros pastabos. Pačios seniausios 

kanklės buvo dirbdinamos iš ąžuolo — 
simbolizuojama stiprybė. Jas skaptuoda
vo iš keturkampio medžio gabalo. Išskap
tuotą ruimą pridengdavo atskira lentele.

Medžiaga: medis ir metalas. Rankena, 
liemuo ir galva — medžio. Stygos ir vole
lis — metaliniai. Senesnio tipo kanklių 
stygos — varinės, misinginės, dabar — 
plieno. Varžikliai („Sriubai") seniau bū
davo medžio, dabar — geležiniai. Sorgai 
vartojami ir metaliniai ir mediniai.

Forma — netaisyklingas keturkampis, 
galvos pusėj susmauktas, rankenos pusėj 
žymiai platesnis. Senesniojo tipo forma 
artimesnė keturkampiui. Vėlesnio tipo 
kanklės lankstesnės formos.

Linijos. Senesniojo tipo kanklės teturi 
laužtines linijas. Vėlesnio tipo kanklių li
nijos apvalėja, sudarydamos grakštesnę 
formą. Pilnas apskritimas terandamas vė
liausiojo tipo kanklėse.

Ornamentika, pagražinimai. Senojo ti
po kanklės teturi tipingą ornamentą — 
šešiakampę žvaigždelę. Vėliau 
pagražinimai įvairėja, bet dominuoja ap
skritimas su įrašytomis žvaigždėmis. Tai 
keli charakteringesni škicai. Nagrinėda
mi kanklių tipus, stebėsime jų formos, li
nijų ir pagražinimų evoliucinę raidą. 1 br.

1 br. A — rankena; B — liemuo; C — 
galva, DD — sargai; E — volelis; FF — 
stygos; GG — varžykliai; LL — garsia- 

takiai, rezonacijos plyšiai.

rodo kanklių dalių tvarką ir pavadinimus. 
Jo pasigaudami, stebėsime kanklių išorės 
kitimą. Į tipus skirstysime pagal stygų 
skaičių (skalės platumą).

I-SIS TIPAS.
Penkiastygės kanklės (2 brėž.). Kaip 

matome — jų skalė siaura, mažiausia iš 
visų žinomų tipų.

Forma gana primityvi. Rankena (cha
rakteringa!) — metalinis žiedas ar susuk
ta viela, randama tik šio tipo kanklėse. 
Galva — keturkampis, tik liemenio tąsa, 
kiek storesnė, už patį liemenį.

2 br. I tipo kanklės.

Linijos primityviškos — laužtinės. Tik 
galvos įdubimas ovalo apvalumą turi.

Ornamentų nepašykštėta. Jie tipingi 
kanklių pagražinimai, bendri visoms kan
klėms.
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Jomis išskambinama siauros skalės 
dainelės. Manoma, kad dainuojant jonus 
pritardavo atskirais akordais,

II-SIS TIPAS.
Pastebėtina, kad kiekvienas kanklių 

tipas padidėja dviem stygomis — skalė 
platėja. II-jo tipo kanklės turi 7-ias sty
gas (3 brėž.). Čia matom prof. Bezzen- 
b e r g e r i o kanklių schemą. Prieš kele 
tą metų profesorius jas Lietuvių Literatų 
Dr-jai Tilžėje padovanojo1).

3 br. II tipo kanklės.
Forma beveik tokia pat, kaip I-jo tipo 

kanklių, tik rankenos visai nėra. Volelės 
įstatytos kanklių galvoj gana tvirtai. Nors 
primityvus, bet praktiškas ir stiprus su- 
taisymas.

Linijos dar primityvesnės, kaip I-jo ti
po kanklių, apvalių linijų visai nėra.

II-jo tipo kanklės, kaip matome, turi 
skurdžiausią ornamentiką — tik būtinas 
rezonacijos plyšys — tipingoji šešiaspar- 
nė žvaigždelė su apvaliomis skylutėmis 
aplink, jų 13-ka. Varžikliai mediniai, pa-
našūs į smuiko. Šio tipo kanklės kaip ap
skritai kanklės mediniais varžikliai ( greit 
atsiderina.

III-SIS TIPAS.
Tai devyniastygės kanklės. Skalė dviem 

tonais platesnė, kaip II-jo tipo kanklių. 
(4 br.).
Čia matome tipingas Prūsų Lietuvos 

kankles2).

4 br. III tipo kanklės.
Forma graži ir lanksti. Galva grakšti, 

lengva. Volelio įtaisymas judomas. Tai 
praktiškiausias stygų pririšimo būdas, pla 
čiai vartojamas ir dabar. Rankena, nors 
neproporcingai didelė, derinasi su visu 
kanklių korpusu.

Linijos įvairios ir lanksčios.
Ornamentika turtinga ir įvairi. Štai — 

galvos du apskritimai daro ją panašią i

5 br Kanklių planas. Juo
da juostelė (prie k. gai
vos) — stygoms žymėti. 
Žymima, kaip ir kairėj 
pusėj; tik skaičiai ar rai
dės (d—1; c = 2 ir t. t.i 
rašoma dešinėj pusėj — 
juodoj juostelėj. Viršuje 
pąžym. 8 cm) yra kanklių 

raktas. 

pelėdos galvą. Rankena be charakteringų 
išpiovų būtų griozdiška. Dabar — įdomi. 
Tai pagražinimais turtingiausias kanklių 
tipas.

Kaip jomis kankliuojama — nežinia, 
nes niekas jomis kankliuojančio nematė.

IV-SIS TIPAS.
Pats naujausias kanklių tipas. Skalė 

gana plati — 11 stygų ir boselis (5 br.).
Farma jau gana tobula: rankenoje ir 

galvoje randam pilnus apskritimus.
Linijos mišrios —- laužtinės, apvalios ir 

jų derinimai.
Ornamentika turtingesnė, kaip I-jo ir

II- jo lipo kanklių, bet menkesnė, kaip
III- jo tipo. Daugiau dėmesio kreipiama į 
skalės platumą ir formų lankstumą.

Paskutiniu metu mėginama dirbdinti 
kankles su 15—20-čia stygų. Tokios kan
klės pasisekimo neturi. Mūsų dainos ne
pasižymi skalės platumu. Jų grožis — ly
rinė, švelni nuotaika. Tai nuotaikai iš
reikšti pilnai pakanka ir IV-jo tipo kan
klių.

Tai žiupsnys žinių apie kanklių tipus. 
Žinoma, šios kelios mintys negali paten
kinti skauto, susidomėjusio tautinės mu
zikos gyvenimu.

Tik tą tikrai mylėsi, ką pažinsi. Sten
kimės tad pažinti prabočių palikimą. Vie
nam kitam Lietuvos kampely gal trūni ne
surastos kanklės — laukia ieškomos. Tu
rėdamas progos, lankyk muziejus—čia iš 
gyvų daiktų mokysies, juos pažinsi. Gai
la — mūsų nė vienas muzėjus neturi net 
pakenčiamo kanklių rinkinio.

Studijuokim šios rūšies literatūrą — 
visa tai pragiedrins mūsų perspektyvas.

DIRBDINKIMĖS KANKLES!
Nori kankles mylėti — pasidirbdink ir 

jomis skambink. Kiekvienas vyresnis (ži
noma — amžiumi) skautas galės be dide
lio vargo tai atlikti.

Dirbame taip: ant 10—5 mm. storio 
plačios lentos išbrėžiam pailgą keturkam
pį 32 cm. ant 75 cm. Jame pagal (5 br.) 
paduotą schemą nusibraižyti tikslų kan
klių planą. Kanklių storis su apatine ir 
viršutine lenta — 5,5 cm. Kanklių apačia 
ir šonai daroma iš sauso beržo ar klevo, 
viršus — tankių sluoksniukų eglinės len
tos. Suklijavimas turi būti stiprus.

Kitais klausimais pagelbės 5 br.
Žinoma, pirmą kartą dirbant kils ne

aiškumų3). Tad prieš dirbant patartina 
adresu: J. Puskunigiui, Skriaudžių pašto 
agentūra, Veiverių valse.
pasižiūrėti norimo tipo kankles.

Dirbkime — paskui mokysimės kan
kliuoti! Justinas Puskunigis.

’) Christian Bartsch. „Melodieen li- 
tauischer Volkslieder“, II Teik

2) Neue preuss. Provinzcialblatter, IV 
Band (1847).

3) Kilusiais klausimais rašykite šiuo
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Lietuvos Skautų Sąjungos Seto Aktai. Kaunas, 1933 m, lapkričio m. i d.

Aktas nr. 8.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Brolijos statuto 70 ir 76 §§ 

ir vyriausiojo skautininko tarpininkavimu, žemiau išvardintus 
Lietuvos Skautų Sąjungos narius pakeliu į sekančius skauti- 
njnikų laipsnius:

į skautininko:
1. Vyriausio Skautų Štabo bendradarbį paskautininkį 

Algirdą Vanagą.
2. Kėdainių rajono tunto tuntininko pavaduotoją paskau

tininkį Alfonsą V aškevičių.
3. Kėdainių rajono tunto draugininką paskautininkį Vik

torą P a p e č k į.
4. Šiaulių rajono tunto adjutantą paskautininkį Kostą 

Korsaką.
į paskautininkį o:

1. Vyriausio Skautų Štabo bendradarbį skautą mokytoją 
Stanislovą P a 1 i u 1 į.

2. Vyriausio Skautų Štabo bendradarbį skiltininkį Julijų 
T a r b ū n ą.

3. Vyriausio Skautų Štabo bendradarbį vyresnįjį skilti- 
ninką Henriką Rudzinską.

4. Alytaus rajono tunto adjutantą vyresnįjį skiltininką 
Alfonsą Dirsę.

5. Alytaus rajono tunto vyresnįjį skiltininką jaunesnįjį 
leitenantą Antaną Sušinską,

6. Biržų rajono tunto draugininkę vyresniąją skiltininkę 
mokytoją Mariją Bernšteinaitę.

7. Biržų rajono tunto draugininkę vyresniąją skiltininkę 
mokytoją Vandą Žukauskaitę.

8. Kauno rajono tunto vyresniąją skiltininkę mokytoją 
Mariją Barniškytę.

9. Kauno rajono tunto draugininką vyresnįjį skiltininką 
Stepą Kairį.

10. Kauno rajono tunto vyresnįjį skiltininką Vytautą 
S k r i n s k į.

11. Kėdainių rajono tunto skaučių skyriaus vadę vyres
niąją skiltininkę mokytoją Kastantiną Asevičiūtę.

12. Panevėžio rajono tunto draugininkę mokytoją Vandą 
Januševičiūtę.

13. Panevėžio rajono tunto vyresnįjį valtininką Praną 
J u č į.

14. Panevėžio rajono tunto draugininką vyresnįjį skilti
ninką Kęstutį Venclovą.

15. Tauragės rajono tunto tuntininką mokytoją J 
Macelį.

16. Telšių rajono tunto draugininkę mokytoją Oną 
Dantaitę.

17. Utenos rajono tunto skaučių skyriaus vadę mokytoją 
Aldoną Graužinytę.

A. SMETONA
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Pulk. Vyr. Sktn. J. ŠARAUSKAS 
Vyriausias Skautininkas.

Aktas nr. 9.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Brolijos statuto 230, 231 ir 

233 §§ ir vyriausio skautininko tarpininkavimu, žemiau išvar
dintus asmenis, už didelius nuopelnus Lietuvos skautijai, pada
rytus besikuriant Lietuvos skautams Vilniuje, apdovanoju šiais 
skautų ordinais:
" Lelijos ordinu:

1. Skautininką majorą Izidorių Kriaunaitį.
2. Vyresnįjį skautininką majorą Antaną M a č i u i k ą.

Svastikos ordinu;
1. Buvusį Vilniaus skautą Simą Aleksandravičių.
2. Buvusį Vilniaus skautą gydytoją Vincą Kauzą.
3. Buvusį Vilniaus skautą Penkaitį.
4. Buvusį Vilniaus skautą Umbrasą.
5. Buvusią Vilniaus skautę Mariją Skardžiuvienę- 

Krigerytę.
6. Buvusią Vilniaus skautę Sofiją-Jadvygą Sinečiūtę- 

Petrulienę.
7. Buvusį Vilniaus skautą kapitoną Leoną Juozapaitį.

A. SMETONA
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Pulk. Vyr. Sktn. J. ŠARAUSKAS 
Vyriausias Skautininkas.

Aktas nr. 10.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Brolijos statuto 230 ir 233 §§ 

ir vyriausiojo skautininko tarpininkavimu, žemiau išvardintus 
Lietuvos Skautų Sąjungos skautininkus už nuopelnus Lietuvos 
skautų organizacijai apdovanoju Lelijos ordinu:

1. Kauno rajono tunto skautininką gydytoją Juozą Ka
zakevičių.

2. Utenos rajono tunto paskautininkį Juozą Mažeiką.
A. SMETONA,

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Pulk. Vyr. Sktn. J. ŠARAUSKAS, 
Vyriausias Skautininkas.

Aktas nr. 11.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Brolijos statuto 231 ir 233 §§ 

ir vyriausiojo skautininko tarpininkavimu, žemiau išvardintus 
asmenis — skautų rėmėjus, už didelius nuopelnus Lietuvos 
skautijai, apdovanoju

Svastikos ordinu:
1. Alytaus gimnazijos direktorių Vaitkevičių St.
2. Anykščių progimnazijos direktorių Grigonį Matą.
3. Atkočiūną Jurgį Kaune.
4. Budrevičienę Oną Kaune.
5. Kamantauską Viktorą Kaune.
6. Mažeikienę Honoratą Kaune.
7. Kėdainių gimnazijos vice-direktorių Ragauską V.
8. Profes. Kolupailą Steponą Kaune.
9. Panevėžio miesto ir apskrities viršininką Staškevi- 

č i ų Antaną.
10. Mokytoją Antanaitį Šiauliuose.
11. Fledžinskienę Aleksandrą Šiauliuose.
12. Masiulį Vladą Šiauliuose.
13. Jurbarko gimn. direkt. Kviklį V.
14. Seinų raj. tunto rėmėją ats. kap. Ignatavičių.

A. SMETONA
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Pulk, Vyr. Sktn. J. ŠARAUSKAS 
Vyriausias Skautininkas.

Aktas nr. 12.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Brolijos statuto 70 ir 76 §§ 

ir vyriausiojo skautininko tarpininkavimu, pirmajam Lietuvos 
skautijos kūrėjui Gedimino Vilko ordino kavalieriui skauti
ninkui atsargos kapitonui Petrui Jurgelevičiui suteikiu 
vyresniojo skautininko vardą.

A. SMETONA
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

Pulk. Vyr. Sktn. J. ŠARAUSKAS 
Vyriausias Skautininkas.

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS VYRIAUSIOJO 
SKAUTININKO ĮSAKYMAS.

Nr. 12.
Kaunas, 1933 m. lapkričio mėn. 1 d.

Pasirėmęs Lietuvos Skautų Brolijos statutu 227 ir 233 §§ 
ir atitinkamų vadovų tarpininkavimu, žemiau išvardintus asme
nis už žymų pasitarnavimą skautų organizacijai, apdovanoju 
ordinu už nuopelnus:

1. Paskautininkį Vladą Kašauską Kaune,
2. Skautą Kazimierą Jurašūną Šiauliuose,
3. Paskiltininkį Balį Šidlauską Kaune,
4. Šaulių Sąjungos štabo šaulį Barkauską Kaune,
5. Biržų rajono tunto vyr. sktn. Povilą Pažemecką,
6. Biržų rajono tunto skltn. Joną Dankbarą,
7. Kauno rajono tunto vyr. skltn. Antaną Vitkevičių,
8. Kauno rajono tunto vilk.-p. dr-vės dr-ką mok. Joną 

Vilpišauską,
9. Kauno rajono tunto skautų rėmėją Šeštakauską,

10. Kauno rajono tunto psktn. Henriką Čerkesą,
11. Panevėžio rajono tunto psktn. Povilą D a u k ą,
12. Šeduvos dr-vės dr-ką skltn. Juozą Š e r e i v ą,
13. Rokiškio rajono tunto vyr. sktn. Edvardą I n g a u n į,
14. Rokiškio rajono tunto adj. vyr. skltn. P. Neniškį,
15. Trakų raj. tunto mok. skltn. P r e k e r į,
16. Mažeikių skaučių dr-kę vyr. skltn. Sofiją Ž o r g y t ę,
17. Utenos raj. t. rėmėją Stanislavą Laurinaitienę,
18. Utenos raj. tunto mok. Juozą N a m i k į,
19. Zarasų skautų rėmėją Kazį Vitkų,
20. Kauno raj. tunto mokyt. Veroniką Šlapšienę,
21. Kauno raj. tunto' vyr. sktn. Kazę Gimbutytę,
22. Kauno raj. tunto v. skltn. Oną Vilpišauskienę.

Pulk. Vyr. sktn. J. ŠARAUSKAS
Vyriausias Skautininkas.

Vyr. sktn. Ant. SAULAITIS 
Adjutantas.
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Lietuvių skautijos pradžia
Žodis paties kūrėjo.

Čia dedame pirmojo lietuvių skautų organizatoriaus Petro 
Jurgelevičiaus referatą, skaitytą 1931 m. sausio m. 4d. Kaune, 
skautų vadų ir visuomenės veikėjų suvažiavime. Referatas kiek 
sutrumpintas. ' ■ '

Redakcijai būtų labai malonu, jei ir kiti skautų veikė
jai teiktųs parašyti savo prisiminimų. Kiek sąlygos leis re

dakcija stengsis tuos rašinius artimiausiu laiku Skautų Aide 
spausdinti.

Reikia turėt galvoje, kad rašinį autorius įteikė išvykda
mas į Ameriką (1931 m. pradž.) ir dabar nebepataisė. 

Pažymėtina, kad referato daugelis tada keltų klausimų dėl
organizacijos veikimo, dabar yra pasikeitusių į gerą pusę,

Red.

eikia džiaug
tis, kad ir lie
tuvių tautos jau
nuomenės da
lis jau yra su- 
skautinta, auk
lėjama skau- 
tystės dvasioje 
ir . turtingomis 
jos priemonė
mis. Tik tenka 

gailėtis, kad skautystė ne pasiekė lietu
vių tautos daug anksčiau, nors prieš di
dįjį karą — tuo atveju, aišku, daug 
anksčiau būtų pasireiškę ir gerieji vai
siai tuo atžvilgiu.

Man teko didelė garbė pirmam pra
dėti skautystės sėklą sėti lietuvių jaunuo
menėje. Tai įvyko šiomis aplinkybėmis.

Atsidūręs per didįjį karą Rusijoje, 
fagenrogo mieste (Dono kazokų krašte) 
būdamas moksleiviu, 1915 m. spalių m. 
18 d. įstojau į slaptai veikusią lenkų 
skautų draugovę. Metams praėjus, dėl 
tautiškų motyvų išstojau iš šios draugo
vės ir įstojau į 121-ą rusų skautų drau
govę, kur įgijau paskautininkio ir skau- 
tminko laipsnius ir kurios vadu paskiau 
buvau. Ten pat man teko būti ir skau
čių draugovės vadu. 1917 m. rudenį, įsto
jęs į lietuvių gimnaziją Voroneže, 
įKūriau pirmąją lietuvių skautų ir skau
čių skiltį. Uolų talkininką radau K. Vait
kaus asmeny. Be jo, į šią skiltį buvo 
įstoję: sportininkas atletas Zubrickas, 
1920 m. žuvęs kautynėse su lenkais la
kūnas leitenantas Kumpis, . jo sesuo 
Kumpytė, P, Balzaras (ats. leitenantas) 
ir kiti, kurių pavardžių dabar nepa
menu. Skiltyje iš viso buvo apie 10 asme
nų, visi nuo 15 ligi 19 metų amžiaus. 
Visi jie taip pat priklausė ir prie moks
leivių ateitininkų organizacijos. Iš jų 
tarpo nė vienas nebuvo skautu kitose 
draugovėse, skilties norėjau bendromis 
jėgomis, padedant Zubrickui ir Vaitkui, 
parengti ' kadrą - būsimajai draugovei — 
sbiltininkų. Zubrickas dėstė kūno kultū
rą, o Vaitkus ir aš -— skautystės daly
kus, Visas mūsų darbas ėjo gyvai ir vie
ningai, nors neturėjom nei pinigų, nei 
būsto, nei jokių prietaisų, uniformos, li
teratūros (išskiriant ,,Szkola harcerza" 
ir Baden-Powellio ,,Skautystės“ rusiško 
vertimoj. Turėjome gražių ateities planų, 
tikėjomės savo veikimą galingai išplėsti, 
lies tais laikais Voroneže buvo didelis 
lietuvių moksleivių centras. Bet — deja 
— toms gražioms mūsų svajonėms nebu 
vo lemta įvykti. Po kelių savaičių darbo, 
jau bolševikų perversmo metu, aš grį
žau į Taganrogo miestą, pas savo tėvus. 
Man išvažiavus, ši skiltis netrukus žlugo.

Taganroge aš toliau vadovavau rusų 
skautų draugovei. Be to, 1918 m. pava
sarį’ Taganroge buvau suorganizavęs ma
žą lietuvių skautų būrelį, kurį sudarė 
Rimydis (poetas), du njano broliai Kos
tas ir Julius ir aš. Mes darydavome 
draugiškas iškylas, ląvinomės skautų 
praktika ir stiprinome savyje lietuvystę.

Tai visa, kas čia buvo kalbėta, buvo 
iš viso tiktai nesėkmingos pastangos su
kurti pirmąjį lietuvių skautijos vienetą. 
Jokių organizacinių ženklų, uniformos ir 
raštinės knygų neturėjome.

1917 — 1918 m. laikotarpyje buvau 
išvertęs į lietuvių kalbą Baden-Powellio 
„Skautystę", bet šis mano darbas žuvo 
grįžtant iš Rusijos į Lietuvą.

Petras Jurgelevičius.

Jau kiek prityręs skautystės srityje, 
grįžau į Lietuvą 1918 m. rudenį. Jau 
gerokai pavėlavęs pradžioje nebuvau 
priimtas į Vytauto Didžiojo gimnaziją 
Vilniuje. Tame reikale mane nuoširdžiai 
užtarė dabartinis šaulių sąjungos pirmi
ninkas A. Žmuidzinavičius, kuris, žino
damas mano pasiryžimą kurti lietuvių 
skautų draugovę, prašė gimnazijos di
rektorių M. Biržišką padaryti man iš
imtį dėl minėtos priežasties.

1918 m. lapkričio 1 d. Vilniaus moks
leivių ateitininkų kuopos susirinkime aš 
laikiau paskaitą apie skautystę, kurios 
idėja rado karšto pritarimo susirinkusių
jų tarpe. Po šios paskaitos į mano orga
nizuojamą skiltį įsirašė 12 lietuvių skau
tijos „apaštalų" (10 jaunikaičių ir 2 mer
gaitės). Po mėnesio tą skiltį išplėčiau į 
dvi (skautų ir skaučių) draugoves, ku
riems aš pats vienas vadovavau.

Be galo sunki buvo pradžia: nebuvo 
nei lėšų, nei literatūros, nei lietuviškų 
terminų, nei įgudusių padėjėjų ir k. Aš 
pats buvau moksleivis; ligi pietų lanky
davau pamokas, po piet rengdavau skil- 
tininkų bei draugovių sueigas, dalyvau 
davau visose skautų ir skaučių skilčių 
sueigose (skiltininkai dar per silpni buvo, 

nesavarankiški), o nakties metu verčiau 
,-Szkola harcerza" į lietuvių kalbą. Be 
te, daug laiko galvą sukau su lietuviš
kais terminais skautų reikalams. Sura
šęs jų ilgiausią sąrašą keliomis svetimo
mis kalbomis, kreipiausi pas mūsų kai 
bininkų tėvą, a, a. prof. J. Jablonskį. 
Velionis mielai sutiko padėti man tame 
reikale, ir jo dėka mes turime gražių, 
skambių skautiškų terminų.

Abiejose draugovėse visi buvo 
a. a. Ropė buvo skautais svetur, 
naujokai. Tik du mano broliai ir 
Tik mėnesiui praėjus nuo draugo
vės įsteigimo, aš paviliojau iš vie
nos lenkų skautų draugovės pui
kų skiltininką, mūsų tautietį Izi- 
dorių Kriaunaitį, kurį paskyriau 
avo padėjėju. Iš šio energingo ir 

darbštaus paskautininkio susilau
kiau labai reikšmingos pagalbos. 
Mes abudu daugiausia dirbome 
abiejų mūsų draugovių labui, visai 
atsidėję savo - skautams ir skau
tėms. Mes visada pasikalbėdavome 
tiktai apie šių draugovių reikalus; 
miegodavome vos po 3 — 4 va- 
andas, nežinodami laisvalaikio ir 

neturėdami laiko pamokoms ruošti. 
Betgi malonu buvo dirbti, matant 
nepaprastą skautų įkarštį, pasi
aukojimą skautystės idėjai bei Tė
vynei ir drąsumą. Per labai trumpą 
laiką pasireiškė mudviejų su Kriau- 
naičiu sunkaus darbo vaisiai, kū
jais mes džiaugėmės.

Man ypač malonu pabrėžti vie 
nas reiškinys, būtent: pirmieji mūsų

skautai Vilniuje gimė tokiomis pat aplin
kybėmis, kaip ir anglų Mafekingo skautai 
—aiškiau tariant, karo aplinkybėm! 
Lietuvos Nepriklausomybės karo sūku
ryje. Taigi, pirmosios abidvi mūsų drau
govės pačioje savo gyvavimo pradžioje 
parodė ir praktišką savo naudą Tėvynei. 
1919 m. sausio 6 d. Vilnių užėmė rau-, 
donoji rusų kariuomenė.

Laisvoje Lietuvos dalyje buvo pasku
bom organizuojami savanorių lietuvių 
pulkai, kurie, dar tinkamai nepamokyti 
ir neparengti karui, pastojo kelią įsiver
žusiai į Lietuvos kraštą raudonajai ka- 
nuomenei ir pradėjo kautis su ja. Pats 
Dangus teikėsi palaiminti pirmuosius 
jaunos lietuvių kariuomenės žygius. Ši 
savanorių kariuomenė smarkiai augo, 
plėtojosi. Atgaivintoji po ilgos verguvės 
Lietuvos valstybė įtempė visas savo jė
gas atkakliai kovai dėl savo laisvės. To
kio reiškinio akivaizdoje ir mes, Vilniaus 
skautai, negalėjome likti abejingi šven
čiausiam ir bendram visos tautos reika
lui. Ir mes jaunomis savo jėgomis no
rėjome bent kiek prisidėti prie Lietu
vos Nepriklausomybės iškovojimo, veik
dami Lietuvos priešo užpakalyje.

Anais laikais Vilniuje lietuvių ir lenkų 
santykiai dar nebuvo taip jau visai blo
gi, nors vieni ir kiti dirbo savos Tėvy-
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nes labui. Vilniaus lenkų skautų vado
vybė nebuvo priešinga lietuvių skautijai, 
net stengėsi palaikyti*su manim gerus, 
artimus, draugiškus santykius. Ji siūlė 
man ateityje plačiau išplėsti net abiejų 
organizacijų bendradarbiavimą skautys
tės, srityje. Ir kiek man teko patirti, tas 
noras buvo nuoširdus. Lenkų skautinin
kai buvo keletą kartų 1918 m, rudenį 
pakvietę mane į slaptas savo draugovių 
sueigas lenkų gimnazijos rūmuose. Tar
navusieji rusų ir austrų kariuomenėse 
lenkų karininkai uoliai mokė lenkų skau 
tus (nuo 16 metų amžiaus) rikiuotės, 
šaudybos, rankinių granatų mėtymo, 
žvalgymo, topografijos ir kitų karo daly
kų. Kariškai parengti tie visi skautai 
(jų susidarė keletas šimtų) 1919 m. sau
sio m. pirmomis dienomis įstojo į lenkų 
legionus, dalyvavo kautynėse ties Vil
nium ir, rusų kariuomenei spaudžiant, 
drauge su legionais pasitraukė į Lenkiją, 
o paskiau dalyvavo kituose lenkų karo 
žygiuose. Man skaudu prisiminti tai, kad 
daugelis jų buvo su lietuviškomis pavar- 

“ dėmis — aplenkėjusių lietuvių sūnūs!
Tai vis nelaimingosios unijos pasekmės!

Per didįjį karą aš skaičiau laikraš
čiuose apie didį anglų skautų patriotiš
kumą, pareikštą sunkiu Anglijai karo 
metu, kada kelios dešimtys tūkstančių 
anglų skautininkų ir vyresniųjų skautų 
įstojo savanoriais į kariuomenę. Daug 
jų pasižymėjo narsumu, sumanumu ir ap
sukrumu karo lauke. O jaunesnio amžiaus 
skautų draugovės aktyviai tarnavo savo 
tėvynei vietoje, saugodami pajūrį, tiltus, 
geležinkelius, telefono bei telegrafo lai
dus, padėdami sužeistuosius karius trans
portuoti bei slaugyti ligoninėse, žuvusių 
kareivių našlaičius ir karo tremtinių 
belgų vaikus globoti ir t. t. Skautai ne
mažą pagalbos suteikė ir policijai, su
sekant ir suimant šnipus ir kitokius 
piktadarius Daug jūrų skautų tarnavo 
karo laivyne. Taigi, anglų skautija su
vaidino nemenkos reikšmės vaidmenį ir 
paliko Anglijos istorijoje aukso raidėmis 
įrašytų puslapių. Aukštai įvertindama 
savo skautiją, anglų vyriausybė didžiuo
jasi ja ir mielai teikia įvairios pagalbos 
ir nesigaili pašalpų.

Tadgi šis anglų skautų pavyzdys ir 
kariškas Vilniaus lenkų skautų pasiren
gimas sukėlė man mintį rūpintis analo
gišku darbu. Ir štai, greta skautiško po
būdžio sueigų, mes pradėjome daugiau 
mankštytis gimnastika, mokėmės rikiuo
tės, šaudybos, signalizacijos, topografijos, 
pirmosios pagalbos, žvalgymo ir t. t. 
Įdomu pažymėti, kad žaizdų tvarstyti 
mus ( mokė lietuviai gydytojai lietuvių 
poliklinikoje, kuri buvo paversta bolše
vikų karo ligonine. Taigi, ir mes pa
skubom ir energingai rengėmės praktiš
kai patarnauti Tėvynei, kuri atkakliai 
stengėsi laisvę iškovoti. Tai tarnybai bu
vo rengiami tiktai vyresniojo amžiaus 
skautai.

Mes naudojomės kiekviena proga 
Tėvynei patarnauti. 1919 m.lietuvių ka- 
ruomenės dalims susirėmus su rusais 
ties Jeznu, Vilniuje kilo panika. Vilniaus 

z visuomenė drauge su. lietuviais ėmė 
laukti išvaduotojų — Lietuvos pulkų. Ir, 
štai, mes sumanėme, Lietuvos kariuome
nei artėjant prie..Vilniaus ir panikai kilus 
bolševikuose, susprogdinti porą mažų ge
ležinkelio tiltelių tarp Vilniaus ir Vilei
kos, kad rusai negalėtų iš Vilniaus trau
kiniais išvežti prigrobto turto, išmintų ir 
kitų gėrybių. Sprogstamosios medžiagos 
mums žadėjo parūpinti vienas lietuvis 
karininkas, tarnavęs rusų įstaigoje. Vie
ną gražią dieną bolševikai nustebę '?š- 
vydo Gedimino pilies bokšte didingai 
plevėsuojančią tautinę lietuvių vėliavą. 

Tai buvo mūsų darbas. Antrą didelę to
kią vėliavą mes turėjom parengę iškelti 
ten, mūsų kariuomenei artėjant prie 
Vilniaus.

Apie šiuos mūsų darbus žinojo gim
nazijos direktorius prof. M. Biržiška, 
kuris leido gimnazijos rūmuose mankšty
tis mums, „priešvalstybiniam Rusijos 
gaivalui"... Advokatas (dabar profesorius) 
Janulaitis nuoširdžiai teikė man advoka
to patarimų sunkiam momentui, kada už 
panašius mūsų darbus tik priešo karo 
lauko teismas teisia. Gimnazijos moky
tojas (buvęs rusų karininkas) St. Kai
riūkštis mokė mus rikiuotės. Tunto ka
pelionas kun. Čiburas mokė mus doros 
u tikybos. Mūsų bičiuliai buvo A. Žmui
dzinavičius, buvęs pirmasis Vilniaus ko
mendantas poetas Liudas Gira, žuvęs 
kautynėse karininkas Ant. Juozapavi
čius, moksleivių bendrabučio vedėjas ra
šytojas J. Talmontas, prof. J. Jablonskis, 
d-ras Alseika ir k. Pas ką tik aš kreip- 
dfcvausi skautų reikalu, visur rasdavau 
pritarimo ir gaudavau pagalbos. Visi šie 
įžymūs mūsų tautos vyrai buvo pirmieji 
Lietuvių skautijos rėmėjai ir nuoširdūs 
bičiuliai. Toksai reiškinys dar labiau 
stiprino mūsų pasiryžimą ir energiją ta
me patriotiškame ir pavojingame darbe.

Įdomu pastebėti dar vienas faktas. 
Nors mes nuo pat pradžios negarsinome 
savo atsiradimo ir veikimo, aš per Vil
niaus lietuvių laikraščių redakcijas bu
vau gavęs daugelį laiškų iš man visai 
nežinomų provincijos kunigų ir moky
tojų, kurie prašė mane atsiųsti skautų 
įstatų, programų ir nurodymų apie skau
tų darbą. Ligi šiol nežinau, iš kur jie atsi- 
žinojo mano pavardę ir apie mūsų atsi
radimą. Iš to visa matyti, kad skautystė 
labai magėjo lietuvių jaunuomenei ir jos 
vadovams.

Taigi, iš čia minėtų pastabų matyti, 
kad mūsų darbas buvo net labai sėk- 
nrngas. Per porą mėnesių abiejose drau
govėse buvo jau daugiau kaip 120 skautų 
bei skaučių ir per tokį trumpą laiką su
laukta tokių patenkinamų vaisių, nors 
čia ir būta tik pirmų bandymų, skie
pijant mūsų jaunuomenei skautystės 
idėjas ir neatsižvelgiant į daugybę kliū
čių ir pavojų. Tiesa, mes dirbome tik 
gimnazijos rūmuose ir, bijodami tai vie
nų, tai kitų okupantų (vokiečių ir 
paskiau rusų), negalėjo rengti skautiškų 
iškylų į užmiestį. Užtat mažas mūsų 
būrelis rengdavo vogčiom iškylas tarp 
Vilniaus ir Vileikos, kai mes stengėmės 
geriau pažinti apylinkę ir tuos geležin
kelio tiltelius, kuriuos buvom numatę 
susprogdinti.

Darbšti buvo 1-ji skautų Vytauto 
Didžiojo draugovė. Iš jos eilių išėjo ne
mažas naudingų Lietuvos sūnų būrelis, 
k. a.: kavalerijos maj. Kriaunaitis ir Va- 
lušis, aviacijos maj. Mačiuika, kapit. 
Kukutis, žuvęs tarnybos pareigas eida
mas artil. vyr. Itn. Jakučiūnas, vyr. Itn. 
Juozapaitis, miręs Įeit. Valavičius, užs 
reik, m-jos valdininkas Čečeta, žurna
listas Aleksandravičius, advokatas Al. 
Penkaitis, ilgai lenkų kalintas Umbrasas, 
amerikiečių lietuvių visuomenės veikė
jai Kostas ir Julius Jurgelevičiai ir kiti. 
Kaip matome, daugelis anos 1-osios mū
sų draugovės skautų ir šiandien uoliai 
tarnauja Tėvynei, eidami aukštas ir at- 
sakomingas pareigas.

Tik — deja — ne visi pirma minėti 
tos draugovės uždaviniai buvo įvykdyti. 
7 am sukliudė bolševikų akylumas. Mū
sų kariškos mankštos metu į gimnazijos 
rūpius buvo net keletą kartų paskubom 
įsiveržę bolševikų karo patruliai, klau
sinėdami apie „baltagvardiečių" susirin- 
k’mus. Bet mes iš anksto statydavom 
prie didžiųjų durų savo sargybinį, kuris 

elektros skambučiu paskelbdavo pavo
jų. Be to, Vilniuje veikė ir vadinami rau
donieji žydų skautai (jaunieji komunis
tai), kurie sekė mane, Kriaunaitį, Valušį 
ir keletą kitų vyresniųjų skautų. Patyrusi 
apie mūsų darbus, bolševikų vyriausybe 
rengėsi suimti mane ir abudu mano pa
dėjėjus Kriaunaitį ir Valušį. Bet mes 
visi trys ir dar skautas Ruzgys laiku pa
sišalinome iš Vilniaus ir 1919 m. kovo 
18 d. atkeliavome į Kauną, kur įstojo
me savanoriais į Lietuvos kariuomenę. 
Savo pavaduotojais buvau paskyręs: 
skautų draugovėje — Penkaitį, skaučių 
Gr-je — Palevičiūtę (dabar Šabanavičie- 
nę). Mums išvykus, abidvi draugovės 
ėmė silpniau veikti ir, berods, 1922 m. 
žlugo. Dabar veikiančioji draugovė Vil
niuje yra paskautininkio Žižmaro at
gaivinta.

1919 m. kovo mėn, vidury Kaune vei
kė K. Vaitkaus vasario mėn. įkurtoji lie
tuvių skautų skiltis ir sktn. Šenbergo 
įkurtoji žydų skautų draugovė. Perėmęs 
iš Vaitkaus minėtą skiltį netrukus iš- 
plėčiau į draugovę ir vadovavau jai 
1919 — 1920 m. m. laikotarpy. Mudu su 
sktn. Šenbergu bendrai veikėme ir lai
kėme kontaktą. Sudarėme tunto štabą, 
kuriame aš atstovavau „tautinę lietuvių 
mažumą“ (nes daugumas buvo nelietu
viai). Įsteigiame Lietuvos skautams remti 
draugiją, kurios pirmininku buvo išrink
tas d-ras J, Alekna.

Po to atsirado liet, draugovės Pane
vėžyje, Šiauliuose, Radviliškyje, Rietave 
ir kitur. Šių draugovių vadai nuolat su
sirašinėjo su manim; aš duodavau jiems 
patarimų. Kaip vėliau paaiškėjo, jaunai 
Letuvių skautijai plėtotis žymiai padėjo 
Pirmieji skauto žingsneliai ir Piliečių 
auklėjimo mokykla — skautybė, nors 
šios abi mano knygelės neatstojo vado
vėlių.

1922 m. pavasarį Kauno skautų vei
kimą praplėtė sktn. Kostas Jurgelevi
čius, kuris, būdamas laikinojo vyr. skau
tu štabo adjutantu, vykdė svarbiausius 
štabo uždavinius, laikė ryšius su visomis 
piovincijos draugovėmis, pirmas užmez
gė santykius su užsienio skautų organi
zacijomis, rūpinosi I-jo Lietuvos sk. va
dovų suvažiavimo organizavimu ir pra
dėjo štabo ir savo lėšomis leisti pirmą 
lietuvių skautų laikraštį (oficiozą) Skau
tą, pats jį redaguodamas. Ir Skautą raši
nėjo tik pats redaktorius ir aš. Kiek vė
liau Šiauliuose pradėjo eiti Skautų Aidas, 
pasktn. Baniulio, o vėliau paskt. Tamo
šausko redaguojamas. Vienus metus ėjęs 
oficiozas Skautas dėl lėšų stokos turėjo 
žlugti (paskutinius 2 n-rius aš redaga
vau). Po to oficiozu tapo Skautų Aidas, 
kuris ligi šiol eina.

1922 m. pavasarį pasktn. Julius Jur
gelevičius įkūrė I-ą jūrų skautų draugo
vę, kuri pirma iš visų draugovių gavo iš 
vyr. štabo viešų pagyrimų ir padėkų per 
įsakymus už sėkmingą veikimą ir pirma 
gavo dovaną — dr-vės vėliavą. Tačiau, 
neradusi palankumo L. S. As-jos vadovy
bėje, kaipo skautystės šaka, ši draugovė 
buvo priversta savarankiškai veikti ir 
pakvietė mane likti draugininku. Aš sto
jau vadovauti šiai draugovei ir dėl to tu
rėjau pats pasitraukti 1924 m. pavasarį 
nuo aktyvaus darbo Asociacijoje ir jos 
vyr. štabe. Tuo tarpu atsirado daugiau 
jūrų skautų draugovių Klaipėdoje, Pane
vėžyje ir kitur, kurios sudarė atskirą 
Lietuvos jūrų skautiją, priklausančią Liet, 
skautams remti dr-jos. Pagaliau tik 1926 
m. pabaigoje man pavyko ji prijungti 
prie L. skautų brolijos atskiros skautys
tės šakos pagrindais.

Nuo 1926 m. rudens aš nebedirbu ak
tyviai organizacijoje, vis dėlto nepames
damas plunksnos ir domėdamasis skautų
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darbais. Po ilgo darbo parengiau spau
dai keletą skautiškų knygų, iš kurių 
svarbiausi yra vadovėliai Skautystė ir 
Skautų vadovas. Šie vadovėliai buvo la
bai reikalingi ir buvo seniai laukiami.

Tačiau skautų vadovai niekados ne
gali pasitenkinti vien tik vadovėliais. 
Jiems reikia retkarčiais surengti. tam 
tikrus kursus, mokomąsias stovyklas jų 
praktikai ir teoriškoms žinioms praplėsti, 
pagilinti. Ligi šiol buvo keletas tokių 
bandymų padaryta, bet, deja, jie nepa
teisino savo paskyrimo. Per mažai bu
vo ligi šiol rūpintasi tinkamu skautų va
dovų parengimu. Tą reiškinį paliudija 
ir tas faktas, kad lietuvių skautija per 
mažai augo, nesiplėtojo, kaip to visuo
menė, vyriausybė ir kievienas iš mūsų 
pageidautų. Nuo pat pradžios gana ilgą 
laiką paskautininkio ir skautininko laips
nis buvo teikiamas nežinia kam ir už ką, 
kitaip sakant, tie laipsniai buvo kaip ko
kia malonė suteikiama ne kvotimų keliu 
ir dargi vyr. štabo niekad nematytiems 
ir gerai nežinomiems draugininkams ir jų 
adjutantams. Blogo tokio reiškinio rezul
tatai gana greit pasireikšdavo; draugovių 
sudėtis per greit kaitaliodavosi, arba pa
čios draugovės žlugdavo ir vis dėl to, kad 
jaunuomenei, norinčiai būti skautais, ne
būdavo įdomu per sueigas arba .per iš
kylas, kurios greičiau būdavo panašios į 
skautiškas gegužines, tik ne į skautiškas 
iškylas. Tokie vadovai dažnai nemoka 
ir skautų stovyklos organizuoti ir nežino, 
kas joje reikia veikti. Girdėjau keletą 
atsitikimų, kad, štai, susirenka visas tun
tas, čia pat būna net kelioliką skauti
ninkų, kurie nežino ir nemoka, ką su 
skautais veikti, o skautai vaikščioja pa
niurę. Tokie asmenys, pripuolamai ta
pę skautininkais ir paskautininkiais, ne
moka nei tinkamai sueigos vesti, nei pa
šnekesio laikyti, nei žaidimų ar kitokią 
kokią skautišką pramogą suorganizuoti, 
lai kas čia per skautų vadovai! O vis 
dėlto dar ir šiandien daug tokių esama.

Taigi, yra būtinas reikalas artimiau
sioje ateityje surengti pavyzdingus skau
tų vadovų kursus, kuriuos baigę asmenys 
gerai žinotų ir mokėtų, ką su 
skiltimis ir draugovėmis 
veikti. Į tokius kursus reikėtų pa
kviesti įgudusių instruktorių. Be to, jo
kios tikros skautiškos pažangos nesu
lauksime. Čia aš kalbu ne apie skautų 
xadų suvažiavimą, kuris vien tik orga
nizacinius klausimus nagrinėja, bet apie 
skautų vadovų kursus.

Šia proga noriu pastebėti, kad Lietu
voje tikra skautiška stovykla man teko 
matyti tiktai Palangoje, sktn. Saulaičio 
vadovaujamoji. Ten skautams tikrai bu- 
w įdomu ir daug ko išmoko joje. Ten 
pastebėjau ir tikrą skautų stovyklos 
tvarką.

Pirma minėtus blogumus keliu aikš
tėn tam, kad jie daugiau nepasikartotų, 
ii linkėdamas L. skautų sąjungai pažan
gos ir smarkaus augimo.

Šia proga norėčiau priminti jums dar 
Kai kuriuos žalingus blogumus.

Lietuvių skautijoje yra, mano many
mu, per daug privilegijuoto elemento, 
kuris yra susitelkęs, prašau man atleisti 
už atvirumą, studentų sk. dr-je ir... vy
čių draugovėse. Pasirašydamas stud sk. 

Skautas yra žvalgas. Jis yra tam, kad 
rodytų tikrąjį kelią kitiems. 0 kodėl gi kar
tais ir jis pats paklysta?
14

dr-vės steigėju, aš tikėjausi, kad ši dr-vė 
ilgainiui taps tikra Lietuvos skautybės 
akademija, nes čia telkėsi jau subrendę 
skautai, sk. vadovai, studentai. Bet... toli 
fcražu. Tuo tarpu, kki šioje dr-je yra 
kelios dešimtys skautininkų bei studen
tų — skautų, — Kauno tunto draugovės 
skursta, silpnai veikia, bloškosi, nes joms 
nuo pat pradžios trūkdavo darbščių, pri
tyrusių ir sumanių vadovų. Apie atski
ras išimtis neverta kalbėti, nes išimčių 
visur ir visada pasitaiko. Esant Kaune 
tokiai stud. sk. dr-vei, Kauno draugovės 
turėtų klestėti, žydėti, daugėti ir visais 
atžvilgiais laikyti L. sk. s-gos pirmenybės 
palmę! Tuo atveju provincijos dr-vės 
turėtų iš ko pasimokyti, dažnai Kauną 
lankytų, brangintų kiekvieną vizitą. Bet, 
deja, šiandien to pasakyti dar negalima, 
gyvumo suteikė naujoji vyčių dr-vė. Ji

Pastaruoju metu Kauno tuntui daug 
išsyk atkreipė visuomenės ir net kariuo
menės vadovybės dėmesį. Kuo gi? Sa
vo darbštumu. Štai, įspūdingas iškylas 
ir stovyklas rengia, ji pirma atjaučia ser
gančius karius, jai ir karinė vadovybė 
reikšmingą pagalbą suteikia, jos veikimą 
visuomenė pastebi. Ji pagarsina sk. var
dą. — Bet, broliai vyčiai, ar jūs neprisi
pažįsta!, kad taip pat esate privilegi
juoti? Girdime apie jūsų veikimą. Jūsų 
dr-se susitelkė veiklesnis ir sumanesnis 
skautų elementas. Tad ar nebūtų L. sk. 
s-gai sveikiau, jeigu kiekvienas vyčių 
dr-vės narys be to dar vadovautų skilčiai 
kitose dr-se? Būtų tikra nuodėmė laiky
ti vyčių dr-se veikliausius skautus, tuo 
tarpu, kai sk. dr-vėms taip labai trūksta 
veiklių ir sumanių draugininkų ir skilti- 
ninkų! Tad, broliai vyčiai, neužsidaryki
te vien savo draugovėse ir savo gyvu 
darbu neerzinkite viso šimto kitų drau
govių!

Lietuvoje yra daug jaunimo, norinčio 
būti skautais. Eikit į tą jaunimą, orga
nizuokit skiltis, draugoves ir dirbkite su 
jcmis, gyvai reikšdami savo sumanumą ir 
jaunąją energiją! Neužmirškite, kad ne 
jūs vieni norite būti skautais. Pirmiausia 
būkite skautų vadovais!

O būdami sk. vadovais, visada turė
kite galvoje aukščiausią skautijos tikslą: 
nuo pat mažumės ruoštis įvairiausiais bū
dais tarnauti Tėvynei, Tai yra visų 
skautiškų darbų, užsiėmimų, sueigų, iš
kylų ir stovyklų galutinis tikslas. Mūsų 
ievyne yra labai nuskriausta: vos atga
vusiai laisvę po ilgos verguvės klastingas 
priešas atplėšė sostinę Vilnių ir visą Lie
tuvos trečdalį ir nuolat grasina Lietuvos 
Nepriklausomybę panaikinti. Ar tatai 
jam pavyks ar ne — tai pareis nuo Lietu 
vos jaunimo, nuo jaunosios kartos. Ir jei 
jaunoji karta bus pasirengus visokeriopai 
Tėvynei tarnauti, jei nebijos reikalui 
esant ginklo į rankas paimti ir jeigu ji 
pasirūpins iš anksto pasimokyti tą ginklą 
vartoti, — tai tuo atveju Tėvynė galės 
būti rami!

Prieš keletą metų man teko kalbėti 
su keletu skautininkų, kurie bjaurėjosi, 
vad. militarizmu skautystėje ir ieškojo 
n.ilitarizmo šešėlio net paprastoje skautų 
rikiuotėje, moksle apie žemėlapius ir... 
pirmoje pagalboje. Šiandien ne vienas iš 
jūsų pasijuoks iš to, tačiau dar ne taip 
senai panašių keistų pažiūrų asmedys 

vaidino net labai svarbų vaidmenį L. sk. 
br-je. Nemanau, kad tokių pažiūrų šian
dien būtų galima išgirsti skautų vadovų 
tarpe. Gėda Lietuvos jaunuoliui bjaurė
tis ta vienintele Tėvynės laisvės gynimo 
priemone, kurią galite vadinti militariz
mu, šovinizmu arba, paprasčiau, karišku 
tautos parengimu. Visuose skautų 
įstatuose ir obalsyje pabrėžta Tėvynės 
meilė. Ta meilė ir Lietuvos gerovė rei
kalauja aukotis. Ta meilė galima pa
reikšti tiktai darbais. Kas tos meilės ne
nori pareikšti darbais — tas yra veid
mainys, bet ne Tėvynės mylėtojas. To
kiems veidmainiams nėra vietos patrio
tiškoje sk. or-je. L. sk. s-ga nori būti 
patriotiškumo mokykla., kurios eiles 
išėję Lietuvos sūnūs būtų tikrai naudingi 
Lietuvai. Jie galės būti naudingi, kai 
mokės ir ginklu nukreipti priešo ginklą, 
nukreiptą į Tėvynės laisvę. Tad reikia 
visada atsiminti, kad geras Lietuvos lais
vės gynėjas visada bus geras ir Lietuvos 
pilietis.

Taigi, tik tokios pažiūros ir mintys 
reikia skiepyti Lietuvos jaunuomenėje, o 
pirmiausia skautuose.

Tad jūs, skautų vadovai, turite viso
mis jėgomis stengtis suburti lietuvių, 
jaunuomenę į L. sk, s-gą ir padaryti ją 
reikšmingą ir galingą. Tik jūs savo vei
kimu galite pateisinti šios s-gos paskir
ti. Skautystės priemonėmis ruoškite 
Lietuvai drąsių, stiprių ir drausmingų 
vyrų, kurie, garbingos Lietuvos vyriausy
bės vedami, galėtų sunkiu momentu lie
tuvių tautos valią galingai pareikšti. Tik 
tokių vyrų Lietuvai reikia ir tik tokie 
vyrai Lietuvai gerovę suteiks ir sudarys 
Lietuvos saugumą. Tiktai tokių vyrų 
krašto bijosis bet kokie priešai.

O kaip to pasiekti — to plačiai ir ra
cionaliai moko tiktai skautystės sistema. 
Jūs tą sistemą žinote. Tad, šiame suva
žiavime pasistiprinę savo dvasią ir grįžę 
į savo dr-ves bei skiltis su įkarščiu imki
tės to savo darbo ir vieningai jį pieškite. 
Tėvynė bus jums už tai dėkinga!

P. Jurgelevičius.
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y Prof. Steponas Kolupaila.

gamtos egzotika.
Nedidelis mūsų kraštas dar ne

pakankamai ištirtas. Todėl ne 
sunku jame „rasti Ameriką“, su
tikti nelauktų gamtos stebuklų, 
kurie gali ne tik sužavėti gamtos 
mylėtoją, bet ir pritraukti rimto 
mokslininko dėmesį. Judrus ir 
sumanus jaunimas čia turi paro
dyti savo gerą norą ir aktyviai 
prisidėti prie gimtojo krašto tyri
mo.

Susipažinkime su kai kuriais 
ryškiausiais mūsų savotiškos 
„egzotikos“ reiškiniais, susidomė
kime jais ir ieškokime naujų, dar 
įdomesnių fenomenų.

1. Lietuviškas Sfinksas.
Viena Egipto garsenybių — mil 

žiniškos liūtų su žmogaus galva 
statulos. Mes turime visai panašų 
tokiems sfinksams gamtos žaislą, 
atvaizduotą gretimoje fotografijo 
je. Už to milžino nosies matyti šių 
eilučių autoriaus figūra. Kur tas 
milžinas? Gal čia tik foto-monta- 
žas? Ne, nuotrauka visai tikra ir 
teisinga.

Mūsų sfinksas ne iš granito 
uolos, bet iš... gipso, pačios gam
tos padarytas. Jis rastas netoli 
Biržų, vad. Šventojoje „Dziuroje“, 
kur dingsta įtekąs upelis. Vanduo 
čia teka įvairiais požeminiais ur
vais, išplauna gipso klodus, dėl tos 
priežasties būna dažni griuvimai; 
laukuose pasidaro stačiomis sie
nomis duobės, kartais įgrimsta na 
mai ir žmonės. Viename iš tokių

didesnių įgriu- 
vimų ir pasida
rė kontūras su 
sfinkso galvos 
bruožais. Toks 
jis čia ir nufo
tografuotas. Gal 
toliau, veikiant 
vandeniui ir 
orui, sfinksas 
„pasislėps“, jo 
vietoje rasime 
kitų, gal dar ge
resnių! Biržų
apylinkės dėl 
gipso klodų 
ir požeminių kanalų labai įdomios, 
žeminius grotus, panašius Adriati- 
’iai požeminių urvų bei upių dre
nuojama (nusausinama). Neabejo 
ju, kad pavyks surasti didelius po
žeminius grotus, panašius Adriati- 
ko pakraščių garsiems Postumijos 
urvams arba Š. Amerikos Mamon- 
to urvui. Ieškokime!

2. Plaukiojančios salos.
Ar reikia didesnio gamtos ste

buklo, kaip plaukiojanti sala? Ir 
ne kokia legendarinė daktaro Do 
litlio sala, arba laikoma ant inka
ro vidury Atlantiko bazė lėktu
vams nutūpti, bet tikra sala 
su medžiais, krūmais ir nei 
žmonėmis! Tokias salas galite 
matyti arti Zarasų miesto, maža
me Lazdynės ežere, greta didžiojo 
Ezaraso ežero. Fotografijoje gali
te pamatyti keletą tokių salų su 

medžiais ir krū
mais. Kaip vė 
jas pučia, taip 
ir keliauja sau 
salos nuo vieno 
kranto prie ki
to. Jų savinin
kas, ūkininkas, 
turi dėl to ne
patogumų. Įva
ro iš ryto kar
ves į salą, o 
vakare reikia

Plaukiojančios salos Lietuvoje.

varyti per balą aplink visą eže
rą, kur kartais jos nukeliauja 
kartu su sala.

Labai mėgsta salas žuvys ir, ži
noma, žvejai. Vilkdami tinklą po 
salos apačia jie daug ištraukia žu
vies, tik kartais įstringsta tarp 
šaknų pats tinklas. Žvejai perker
tą salą ir ištraukia tinklą, o salos 
tokiu būdu dauginasi; taip jų ir pa 
sidarė keletas iš vienos didžiosios. 
Kitą vasarą skautai įsitaisys ku
rioje saloje savo palapinę, iškels 
vėliavą ir keliaus „vandens ke 
Kais“.

Seni zarasiečiai pasakoja, kad 
prieš kokį 20 metų viena plaukio
janti sala atsirado Ezaraso ežere. 
Su ja moksleiviai darydavo dides
nes „ekskursija“ po visą didelį 
ežerą. Vėliau tą salą pririšo mies
telėnai prie savo kranto, teritori 
jai padidinti ir bangų ardomą kran
tą sustiprinti; taip baigėsi jos isto
rija. Naudokimės proga, kol esa
mos salos dar nepadarė evoliuci
jos į pusiasalius ir sausumą, ap
lankykime tas nepaprastas salas!

O gal rasime kur kitur panašių 
ar dar nuostabesnių salų. Nesi
stebėkime, jei mums pavyks rasti 
tikrų Robinzono salų su jų neži
nomais gyventojais.

Susirūpinkime savo krašto gam
tos ekzotika!

^Skudučių gaidos
Pskt. V. P e č i ū r a.

2/4 takt. Kakaryku.

Ant sfinkso „nosies" rymo prof. Kolupaila,

(«-</ 
(1-1/ 
fe-9/ 
(M
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Lietuviai pasaulinėj skautų Jamboree

Iš repr, draugovės dienyno.
Liepos mėn. 27 d.

Vengrų himną, gerb. profesoriui Feher 
padedant, išmokom giedoti dviem balsais. 
Be to, išmokom dainuoti ir dvi vengriš
kas daineles: „Maros vise polyk czende- 
sen“ ir ,,Es az en‘‘.

Skudučiais išmokom pūsti „Vestuvių 
maršą” ir giesmę „Mariją”.

Po piet stovyklą aplankė šefo pavad. 
Alekna, vyriausias skautininkas pulk. Ša- 
rauskas, užsienių reik, ministeris Zaunius 
su ponia, švietimo ministerijos vice-mi- 
nisteris Daniliauskas, Kauno tuntininkas 
vyr. sktn. Šenbergas, vyr. sktn. Rozma- 
nas, v. sktn. Kuprionis ir daug kitų skau
tų vadovų ir šiaip svečių. Kalbas pasakė 
p. ministeris Zaunius ir p. vice-ministr. 
Daniliauskas. Palinkėjo reprezentacinei 
draugovei kuo geriausio pasisekimo r 
kaip- skautams ir kaip lietuviams. Ska
tino visur būti taktingais, pavyzdingais. 
Jie savo linkėjimus įrašė į draugovės 
kronikos knygą. Skautai svečiams pada1- 
navo savųjų ir vengriškų dainelių, pasku- 
dučiavo, padaudučiavo ir t. t.

Ministerial ir keletas kitų aukštų sve
čių išvyko atgal į Kauną. Kiti pasiliko 
laužui. Laužas buvo įspūdingas. Progra
ma graži, įdomi. „Bimbalai" parodė, koks 
bus tarpt. Jamboree’j B.-P. pagerbti pa
radas, „sakalai” sudainavo savo tradici
nę dainelę ir dar vieną, kurios žodžiai 
surinkti ir pritaikinti momentui. Daug dai
nuota skautiškų ir kitokių dainelių.

Liepos mėn. 28 dien.
Pavalgę pusryčius, palapines sugrio- 

vem, brezentus supakavom, papuošimus 
sunaikinom. Visą stovyklos teritoriją taio 
sutvarkėm, jog atrodė, kad čia stovyklos 
lyg ir nebūta.

Po pietų viską sukrovėm į autobusą 
ir pasirengėm vykti į Kauną. Į stovyklą 
atėjo artimiausios pradžios mokyklos mo
kytojas ir daug apylinkės gyventojų. 
Atnešė daug gėlių, kurias įteikė stovyk
los vadui ir skautams. Sakė, labai gailį, 
kad taip greit apleidžiam Guldenų miš
ką. Prašė, kad ir kitą kartą čia atvyk- 
tumėm.

Atsisveikinom.

Gaila buvo skirtis su taip gražiu pu
šynu, su gražiai srovenčia Vilija ir pui
kiais jos krantais. Tačiau vykome su 
geriausia nuotaika. Mūsų dainos aidėjo 
per platųjį mišką, per javais banguojan
čius laukus. Ir kaip nebus gera nuotai
ka, kuomet žinojom, kad nebeužilgo 
būsim tarp, jamboree'j, pamatysim pa
saulio skautus, įgysim daug skautiško 
patyrimo.

Atvykę Kaunan apsistojom parodos 
pavilione.

19 vai. išsirikiavom ir dainuodami bei 
skudučiuodami nuvykom į karo muziejų. 
Ypač visų karo muziejuj susirinkusių 
akys buvo nukreiptos į a. a. Dariaus 
•r Girėno sudaužytą lėktuvą ir kitus li
kučius. Dalyvavom vėliavos nuleidimo 
iškilmėse. Prie žuv. dėl Nepriklausomy
bės paminklo padėjom gėlių. Vyriausias 
skautininkas Šarauskas pasakė atitinka
mą kalbą. Ir taip, pasisėmę iš praeities 
stiprybės, susikaupę, sustiprinę savo 
dvasią, apleidom karo muziejaus sodnelį.

Liepos mėn. 29 dien.
12 vai. susirinkom į pavilioną. Drau

govės vadas davė tolimesnių instrukcijų. 
Peržiūrėjo visų uniformas ir įsakė, kad 
ligi 16 vai. visi būtų apsirengę kuo 
tvarkingiausiai.

16 vai. visa draugovė atrodė, kaip 
vienas. Vienodos blūzės, vienos spalvos 
(geltoni) kaklaraikščiai, vienodai prie 
diržų prisegti švilpukai ir t. t. Sunku 
buvo beatskirti kuris paskautininkis, ku
ris skautas vytis ar kit.

Stoty, sutvarkę savo kuprines ir skil
čių inventorių, išsirikiavom. Atvyko Vy
riausias Skautininkas pulk. Šarauskas, 
lydimas maj. Valušio, vyr. sktn. Rozma- 
eo ir kitų. Vyriausias Skautininkas pa
sveikino kiekvieną draugovės skautą. 
Perskaitė Vyriausio Skautininko įsaky
mą Nr. 6, liečiantį mūsų repr. drau
govę. Po to, Vyriausias Skautininkas 
linkėjo, kad mes, būdami užsieny, visuo
met būtumėm ypač tvarkingi, pavyzdin
gi. Viso pasaulio skautai iš repr. drau
govės spręs apie visą Lietuvos jaunimą. 
Vyriausias Skautininkas pasakė, kad įga- 
liojąs draugovės vadą, vyr. sktn. Sau- 
iaitį, drausmei vartoti visas skautiškas 
priemones. Skatino draugovę parodyti 
pasaulio skautams visą, kas mūsų tau
tiška, kas sava.

Draugovės vardu Vyriausiam Skauti
ninkui padėkojo už širdingus, broliškus 
linkėjimus repr. draugovės vadas. Sakė, 
kad pasiryžę sąžiningai vykdyti uždėtas 
skautiškas ir tautiškas pareigas.

Garvežys sušvilpė. Draugovė su 
Kaunu atsisveikino uždainuodama „Eina 
garsas nuo rubežiaus". Ir taip išvykom į 
užsienį.

Kartu su repr. draugove į tarpt, jam
boree vyksta stebėtojais: psktn. G. 
Venslauskaitė, sktn. Įeit. J. Navikas, 
psktn. D. Stankūnas, psktn. A. Brvėl - 
Platens.

Jau Berlyne. Lietuvos atstovybėj. Vidu
ryje (civ.) p. D y m š a, atstovybės pa

tarėjas.

Liepos mėn. 30 dien.
Lietuvos — Vokietijos siena. Vaizdai 

kinta. Naktis. Snūduriuojąm. Atsigulti 
beveik nėra kur. Rytą 8 vai. atvykom i 
Berlyną. Nors visą naktį praleidom trau
kiny, nors kai kurie, buvo net akių per 
iiakt nesudėję, tačiau, Berlyne papusry 
č.avus, miegas neėmė nė vieno. Apie 
lovą nė negalvojam. Tik greičiau, g'ei
čiau į miestą. Mūsų ekskursijai Berlyne, 
kaip iš anksto buvo nustatyta, vadovavo 
sktn. Avižonis. (Be to skautas Stikliorius 
ir vienas studentas mus pasitiko ir Ber
lyno stoty). Apžiūrėjom etnografinį, ka
ro ir keletą kitų muziejų, zoologijos so
čią. Ypač visiems patiko Pergamono mu
ziejus, kuriame atvežtas pats originalas 
Pergamono šventyklos. Atvežta iš 
Graikijos.

Vakare grįžome į butą kupini įvai
riausių įspūdžių. Nuo tų įdomių įspūdžių 
galvos visiems, rodos, taip ėmė ir išsi
tempė bent dešimteriopai.

Liepos mėn. 31 dien.
Autobusu ekskursavom po didžiąsias 

Berlyno gatves. Užsukome į radio stotį. 
Užsikėlėm į pačią radio stiebo viršūnę 
(apie 139 m. virš Berlyno) ir gėrėjomės 
Berlyno vaizdais.

Dar paminėtina, kad vokiečiai buvo 
mandagūs. Kai kurie mus užkalbindavo. 
Berlyno gatvėse matėsi daug nacionalso- 
c.alistų. Kai kurie iš jų mus sveikindavo 
iškeldami aukštyn deš. ranką.

Ak! Pamiršau, kad vakar vakare bu
vom užėję į Lietuvos atstovybę. Ten 
mus priėmė atst. patarėjas p. Dymša. 
Padainavom dainelių, paskudučiavom ir 
nusifotografavom. Kaip šilta, jauku. 
Svetimoj žemėj savas kampelis; kaip tė
vynėje.

Šiandie 13 v. 30 m. Berlyną aplei
džiam, išvykstam pro Prahą į Vengriją. 
Traukiny taip pat nesnaudėm. Žiūrė

jom pro langus. Stebėjom svetimų kraš
tų miškus, laukus. Laukuose daug pana
šumo į mūsiškius — Lietuvos. Tik gyv. 
trobos visur mūrinės ir stogai raudoni. 
Gražu stebėti, bet visvien nėr tokio 
malonumo, kaip dairantis į Lietuvos 
gamtą. Jaučiasi ne taip ir gan. Nėr tos 
šilumos (dvasinės), kaip savame, miela
me krašte. ,

Nuo pat Dresdeno ligi Čekoslovakijos 
sienos mūsų akys buvo nukreiptos į 
aukštuosius Elbos krantus.

Valandą buvom Prahoje, į ją dar 
grįšime. Pravažiuodami pro Prahą, ma
tėm puikias mieste elektros iliuminaci
jas. Vidurnaktį snustelėjom.

(B. d.).
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Pas austrų ir čekų skautus.
II.

Jei Austriją galime laikyti anachroniz
mu, —- praeities liekana be ateities, tai 
apie Čekoslovakiją tenka būti visai skir
tingos nuomonės. Nežiūrint daugybės 
istorijos paminklų, kuriuos turėjome 
progos apžiūrėti Prahoje ir Brno (tuo ši
tie miestai toli pralenkia ir Vieną ir Bu
dapeštą) čekai ir dvasia ir kūnu gyve
na XX a.

Atvykę į Brno naktį, kitos dienos 
rytą — buvo tai sekmadienis — apžiū
rėjome daugybę to miesto bažnyčių. Vi
sos jos senos ir gan įdomios, bet man 
ypač savotiška pasirodė viena. Pačiame 
tčs didokos bažnyčios vidury stovi kita, 
mažutė bažnytėlė ar koplyčia. Tokį 
architektūros kurjozą retai kur tepama- 
tysime, ypač, kad per vienos šoninių du
rų patenkame vėl į bažnyčią. Taigi čia 
dvi bažnyčios greta viena antros, o tre
čioji vienos jų vidury.

Po sumos tramvajus mus nuvežė į 
Malomežice priemiestį, kur Rični g-vė 
10 gyvena p. Res.

Butas tikrai skautiškas. Visur matyti 
skautįški papuošimai ir rakandai. Ypa
tingame sandėly sukrauti stovyklavimui 
ir iškylavimui reikalingi daiktai; ant sta
le albomai su palapinių gyvenimo vaiz
deliais ir skautų leidiniais; pagaliau ant 
rienų, greta be galo komplikuoto Čeko
slovakijos herbo ir neišvengiamo jų pre
zidento T. G. Masaryk'o portreto, kabo 
ir jų vyriausio skautininko atvaizdas.

Anapus Brno, ant aukšto kalno, stovi 
senoviška Š p i 1 b e r k pilis. Kadaise ’i 
gynė Moravijos sostinę nuo užpuolikų; 
trisdešimties metų kare- atlaikė švedų 
puolimą. Vėliaū, patobulėjus karo tech- 
i ifcai, Špilberke buvo įrengta valstybės 
kalėjimas. Dabar ten kareivinės. Vado
vas kareivis pasakoja istorijas tų, kurie 
buvo uždaryti „Juozapo trakto“ pože
miuose. Prašome, gal jis mum paaiškintų 
vokiškai, nes čekiškai nesuprantame: 
, Kas čia lankosi — privalo mokėti če
kų kalbą“, buvo jo „mandagus“ atsaky
mas. Ilgas koridorius buvo kadaise pa
dalytas į 30 kambarėlių, kur buvo lai
komi prasikaltėliai, daugiausia politiniai, 
iš visų imperijos šalių. Kažkoks žmoge
lis, kuris, mūsų pasigailėjęs, ėmė aiškinti 
vokiškai, mini vokiečių, vengrų, čekų, 
lenkų ir italų pavardes, kurias turėjo di
džiūnai, laisvės kovotojai ar paprasti 
plėšikai, baigę savo dienas niūriame 
Juozapo trakte. Nors čia kalinių specia
liai nekankino, niekas negalėjo ištverti, 
be oro, be šviesos, be elementariškiau- 
sių higienos sąlygų, daugiau kaip metus 
ar pusantrų; po to laiko visi apako ir 
mirė. Ši kalėjimo dalis panaikinta 
imjeratoriui Juozapui įsakius (iš čia ir 
trakto vardas). Kita dalis, Leopoldo trak
tas, panaikinta imperatoriaus Leopoldo 
įsakymu. Tai kankinimų vieta. Visokie 
inkviziciniai prietaisai iki šiol rodomi po
žemiuose. Čia replės pirštams, petims ar 
rankoms laužyti; čia prie lubų prikaltas 
ratukas per kurį permetus virvę kilnota 
pririštą už rankų žmogų, prie kurio kojų 
buvo pritvirtinti sunkūs geležies gaba
lai; kartkartėmis pakeliant ir nuleidžiant 
prasikaltėlį, buvo jam pamažu išnarina
mi kaulai ir suplėšomi raumens. Atskiras 
kambarėlis „vandens lovoms", -kur la
šindavo ant galvos vandenį; retai kas iš
kenčia daugiau 200 — 300 lašų. Atskiras 
kambarys pasmerktiems mirti badu. 
Atskiras moterų skyrius, kur buvo ka
linamos ir kankinamos trijų svarbiausių 
rūšių nusižengėlės: vagilkos, kūdikių žu
dytojos ir neištikimos žmonos. Pagaliau 

atskiras žiurkių urvas; pėr kurio vidurį 
išvestas platus griovis, iš viršaus už
mūrytas; ten iki- galvos įmūrydavo pa
smerktuosius, ' kad daugybė žiurkių, ku
rios tame griovy veisėsi, griaužtu jų 
sąnarius. Dabar Špilberkas beliko tik 
praeities muziejus.

Kitoks vaizdas, kitoks ir įspūdis, žiū
rint iš aukšto Špilberko bokšto. Ties 
mūsų kojomis Brno — kadaise Cezario 
legijonų įkurta Bruenna — su 200.000 
gyventojų, toliau Moravijos Kraso kal
nai, dar toliau horizonte mum rodo ne
aiškų tašką „žiūrėkite, sako, tai Auster- 
litzo kovos laukai“.

Grįždami į namus, tiksliau sakant pas 
p Res, praeiname pro senoviškos ro
tušės vartus, kur jau 300 metų paluby 
kabo krokodilas. Mums pasakoja padavi
mą, kokiu būdu jis čia atsidūręs, bet jo 
nebeprisimenu. Einame miesto parku. 
Girdėtis muzika; kažkokie savi, gerai 
pažįstami, garsai. Kas gi čia tokio? klau
somės nesuprasdami, ’ pagaliau vienam 
mūsų paaiškėjo — klumpakojis. Iš kur 
klumpakojo muziką randame pas čekus 
— sunku spręsti, bet faktas, kad jie ;į 
turi ir laiko savu. Vienas mūsų užklau
sia, koks gi yra čekų ’tautinis šokis. 
„Tautinis šokis?“ kartoja pie nesupras
dami. „Na taip, tautinis šokis, kaip kad 
vengrų čardaš“, aiškiname, „kuris pas 
jus daugiausia šokamas?“ Čekai abejo
dami žiūri kits į kitą, pagaliau vienas 
ima murmėti: „Vale... foxtrot..." „Ne to 
tekiausiame“, pamojame ranka ir, ne
tekę vilties išaiškinti tautinio šokio klau
simą, einame toliau, paliai iš ryto mūsų 
apžiūrėtas bažnyčias. „Gražių bažnyčių 
turite", kreipiasi vienas mūsų į ponią 
Res. Poniutė žiūri į mus nustebusi: „Iš 
kur jūs tai galite žinoti?! Juk aš dau
giau kaip dešimtį metų Brno gyvenu, ir, 
be savo parapinės bažnyčios, kitoj nesu 
buvusi“. „Kaip tai gali būti“, stebimės, 
„turėti tiek gražių bažnyčių ir jų. nepa
žinti“. „Tiesa, kaip vadinasi jūsų vys
kupas?" klausiu jau tyčia norėdamas iš
bandyti žinos ar nežinos. „Ei, vyreli, 
kaip vadinasi vyskupas?" kreipiasi už
klaustoji į kitus mus lydėjusius skautus. 
„Vyskupas? Kaip vadinasi vyskupas? O 
kas jį žino, kaip jis vadinasi!" To užteko: 
daugiau vengėme jų paprasčiausių smulk
menų užklausti.

Pavakariais susirinko trys Res'ų kar
tos: mūsų šeimininkai, jo tėvai ir vai
kai. Senis p. Res sutiko mus lyg pažįsta
mus: mat jam Lietuva nesvetima; keletą 
metų dirbo viename Klaipėdos fabrike, 
turėjęs progos susipažinti su lietuviais, 
ir sakosi esąs apie mūsų tąutą kuo, ge
riausios nuomonės. Dabar jis pasenęs, ir 
per visą ilgą ir darbingą, amžių su
krovęs kiek turto, ramiai leidžia se
natvės dienas. Mes norėjome su
sipažinti su Čekoslovakijos provincija, 
pamatyti čekiškus gamtos vaizdus, jų 
miškus, laukus ir kaimus. Ypač mus vi
liojo aiškiai už miesto matomo? Mora
vijos Kraso viršūnės. Kitą pavakarę 
susikrovę kuprines, nemažo skautų bū
rio lydimi, p. Res vadovaujami, leidomės 
1 kelionę.

Kalnai mums, lygumų žmonėms gal 
greit nusibostų. Trūksta tenai plačių ho
rizontų, neapmatomų žaliuojančių laukų, 
užtat, kopiant kas kart aukščiau gražia 
miško taku, medžių tarpuose matomi vis 
nauji vaizdai. Jie keičiasi prie kiekvie
no takelio pasisukimo; apačioj —_ gilus, 
.lyg bedugnė, slėnys, kuriame tolumoj dar 
ilgą laiką matėme Brno bokštus, viršuje 

— stati žaliuojanti siena. Tą dieną nu
ėjome trečdalį kelio — apie 12 Idm. — 

.iki vietos, kur stačiai atkrantėj stovi 
skautų namai. Juose vietos kaip tik už
tenka vienai skilčiai. Mūsų buvo kiek 
daugiau, bet susirietę kaip kas galėjo
me, kas lentynose, kurios atstoja lovas, 
kas tiesiog ant grindų, skaniai miegojo
me. Poilsis buvo reikalingas: kitą dieną 
mus laukė daugiau kaip 20 klm. kalnu 
takelio iki ekskursijos tikslo — Ma- 
cochos olų.

Apie 30 klm. susiraizgiusių požeminių 
koridorių sudaro tą olų kompleksą, 
v'eną didžiausių Europoje. Nuo tūkstan
čių metų vanduo, skverbdamasis į klin 
tmį kalnų vidurį išrausė sau vagas, ku- 
r’ose dar kur-ne-kur teka požeminiai 
upeliai. Užteks paminėti, kad vienu to
kių upelių plaukėme apie 700 m., ka< 
kur užtikdami gelmių iki 40 m. gilumo. 
Priplaukėme gražiausią požeminę salę, 
pramintą, kaip daug kas Čekoslovakijoj. 
Masaryk'o vardu. Toliau upelis staigiai 
išplaukia iš po žemės ir mes, juo iš
plaukę, baigėme požeminę poros valan
dų kelionę. Grotose dabar visur žiba 
elektros šviesa, takeliai sutvarkyti ir 
aptverti, o neišvengiamas vadovas kaž
ką visą laiką pasakoja. Pradžioje buvo
me nepatenkinti, kad tokiais šabloniškais 
civilizacijos įtaisymais gadinami gamtos 
stebuklai, bet greit pamatėme, kad ki
taip būtų visai neįmanoma: be šviesos 
ir nulygintų takelių gal tik koks pro
fesionalas gimnastas galėtų ten vaikš
čioti, o be vadovo, sykį įėjęs, abejotina 
ar kas išeitų iš tokio labirinto.

Požeminės grotos Čekijoje.
Daugybė stalagtitų ir. stalagmitų puo

šia visas grotas, o ypač Masaryk'o. sale, 
kur jie pasiekia žmogaus ūgio. Imdami 
domėn, kad vandeniui nuolat lašint, vie
nas. kūb. milimetras priauga tik per.. 13 
— 15 mt.„ galime įsivaizduoti jų amžių. 
Pcžemio koridoriai išveda mus j tikrą 
Macochos bedugnę. Šimto su viršum 
metrų stačios sienos supa ją iš visų pu
sių; vien tik olų koridoriais galima pa
siekti jos dugną. Kažkada pamotė norė
jusi. ten nustumti savo posūnį,, bet šis 
paspruko, o pasipiktinę žmonės pačią 
pamotę ten numetė. Iš to ir kilo vardas 

jųacocha čekiškai —. pamotė. . ,
Į. Brno grįžome traukiniu, ir, kitą die

ną, padėkoję p. Res'ams už vaišes, išvy
kome Prahon, kur buvome sutarę susi
tikti su mūsų reprezentacine draugove.

A. P 1 a t e r i s.
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Prityręs skautas
MŪSŲ ŽENKLAS.

Mūsų ženklo — lelijos — isto
rija siekia daugelio šimtų, o gal ir 
tūkstančių metų. Tiesa, lelijos 
forma laiko bėgyje keitėsi, bet 
esmėje ji pasiliko trijų lapelių žie
das, kokią mes ir šiandien ją ma
tome.

Kiniečiai vartojo lelijos 
ženklą ilgai prieš Kristaus gimi
mą. 2634 m. Kr. neg. ji buvo ten 
žinoma.

Indams lelija buvo gyvybės ir 
prisikėlimo simbolis, o egiptėnams 
ji buvo saulės dievo Horo, dievų 
Osirio (žemdirbystės) ir Isis (vai
singumo) sūnaus, ženklas.

Nuo 1150 m. lelija pasidarė 
Prancūzijos karalių herbo 
ženklas.

Vytautą Didįjį dailininkai 
neretai vaizduoja su vainikų, pa
puoštu lelijos formos ženklais.

Lietuvių tautodailės motyvuose 
labai dažnai sutinkame stilizuotas 
trilapes tulpes ir lelijas.

Bet lelija skautų ženklu išrink
ta ne todėl, kad ji buvo karališ
kasis ženklas. Skautai leliją pasi
ėmė iš kompaso.

Garsus keliautojas 
jūreivis Marco Polo 
(1254 m. gimęs Ve
necijoje), 1271 m. su 
savo tėvu iškeliavo 
per Mažąją Aziją. 
Iraną ir Pamirą į 
Kiniją, tenai tarnavo 

aukštose vietose ir buvo iki 1295 
m., paskiau sugrįžo į tėvynę. 
Grįždamas jis atsivežė iš Kinijos 
į Europą kompasą, o su juo kartu 
ir leliją, nes kiniečiai jau tūkstan
čius metų vartojo leliją kompaso 
,,šiaurei“ pažymėti. Manoma, kad 
nuo to laiko lelija vartojama vi
suose žemėlapiuose ir kompasuo
se šiaurės krypčiai rodyti.

Bet teisingesnis atrodo antrasis 
lelijos atsiradimo istorijos vari- 
jantas, kurį pasakoja Baden-Po- 
wellis.

1265 m. Anjou giminės kuni
gaikštis Karolis I gavo iš Popie
žiaus Klemenso IV Neapolio ka
ralystę kaip lėną. Būdamas pran
cūzas, jis savo herbe turėjo leliją. 
Jam viešpataujant, jūrininkui Fla
vio Gioja Amalfi pavyko tų laikų 
netobulą ir mažai žinomą kompa 

są padaryti praktišku ir tiksliu 
instrumentu. Jo kompase svarbio
sios pasaulio šalys buvo pažymė
tos atitinkamų žodžių pirmomis 
raidėmis. Kadangi italai „šiaurę' 
vadina „Tramontane" — Adrijos 
jūros šiaurės vėjo vardas — todėl 
šiaurė, aišku, buvo pažymėta di
džiąja raide „T“. Bet norėdamas 
pagerbti karalių Flavio raidę „T“ 
stilizavo ir padarė iš jos karališ
kąją leliją.

Vieno ir antro istorios varianto 
laikotarpis sutampa. Turiniu juo
du skiriasi. Tačiau mums tėra tas 
svarbu, kad Baden-Powellis, ieš
kodamas tinkamo ženklo skau
tams, išsirinko leliją, kuri ro
do šiaurės kryptį, nes skautas 
pats turi būti kaip kompasas, pri
valo visada mokėti orientuotis ne
žinomoje aplinkumoje arba, gali
me pasakyti, skautas turi būti 
kaip toji kompaso plunksna, kuri 
visada rodo tik vieną kryptį.

Apdūmojimai apie dangų.
SAULĖ.

Šilti ir malonūs rudens saulės spin
duliai lyg atsisveikina mus iki kitos va
saros. Jau ruduo — o dar neseniai buvo 
vasara ir gyvenome stovykloje.

Saulė toli vakarų akiratyje. Rodosi, 
didžiulis raudonas ugnies kamuolys pa
kibo erdvėje. Saulė jau prie pat akira
čio linijos, ir apatinis skritulio kraštas 
jau pamažu pasislepia.

Svajodamas sėdi prie palapinės jau
nas skautas ir žiūri toli toli, ten, iš kur 
nusileidžianti saulė atsiunčia jam pasku- 
t<nį atsisveikinimo spindulį.

Skautas žino, kad saulė yra milžiniš
kos žvaigždžių grupės centras. Šią žvaigž
džių grupę vadina saulės sistema, kurioje 
mūsų žemė, viena iš 9 planetų, bėga ap
skritą kelią milžiniškame kūrinyje jau 
milijonus metų, neišklysdama iš gamtos 
įstatymų užbrėžtos tvarkos.

Skautui nejučiomis kyla galvoje dau
gel klausimų, tų pačių klausimų, kuriuos 
prieš tūkstančius metų sprendė Kinų, 
Egipto, Chaldėjos piemenys, stebėdami 
ramioje vienatvėje prie savo bandų dan
gų, saulę, mėnulį ir žvaigždes.

Koks atstumas skiria mus nuo šio 
dangaus kūno, kokia yra jo forma, koks 
dydis?

Koks yra saulės kelias?
Jau tūkstančius metų žmogus, įgimto 

vidinio troškimo stumiamas, dirbo ieško
damas atsakymo tiems klausimams ir iš 
dalies, nors toji dalis dar labai maža, 
Šiandien yra pakelta uždanga, slėpusi 
_slapliįigąįįjažvaigždžių pasaulį.
t,7 Raudonasis ugnies kamuolys, kuris 
Štai 'ieĮdŽ^i[ ųž ^kiračo, yra nuo žemės

apie 149 milijonų klm. atstu. Kadangi 
vienas skaičius — 149.000.000 klm. — 
dar labai nedaug pasako vaizduotei, mė
ginsime jį pavaizdinti pavyzdžiais.

Geležinkelio traukinys, važiuojąs 60 
klm. į valandą greitumu, nuo žemės iki 
saulės važiuotų 149 mil. minučių —103.473 
dienas, arba apie 283 metus.

Armotos sviedinys, lekiąs 500 mtr. per 
sekundę, šitą atstumą lėktų 9 metus ir 5 
mėnesius.

Lėktuvas, skrisdamas 200 klm. į va
landą, šitą kelionę atliktų per 745.000 
valandų, t. y., maždaug per 85 metus.

Pėsčias keliautojas, kuris norėtų po 
5 klm. per valandą greitumu nueiti at
stumą nuo žemės iki saulės, turėtų ke
liauti 29.8000.000 valandų, arba maždaug 
3.400 metų.

Jeigu saulėje galėtų būti paduotas 
garso signalas, tai me? žemėje jį išgirs
tume maždaug po 14 metų, nes garsas 
skrenda 340 mtr. per sekundę greitumu 
ir šitą kelią nueitų per 14 metų.

Šviesos signalas arba radio signalas, 
kurių greitis yra 300.000 klm. per sekun
dę, ateitų į žemę maždaug per 8 minu
tes. Tat, jei šiuo momentu saulė užtem- 
tų, tai mes žemėje tai pamatytume maž
daug po 8 minučių.

Kad išskaidytume abejonę dėl šito 
atstumo, čia pažymėsime, kad skaičių 
149.000.000 klm. patikrino mokslininkai 

net šešiais nevienodais tiksliais moksli
niais metodais.

Giliai sujaudintas šito didingo atstu
mo, kurs tačiau yra mažas palyginus že
mės atstumą nuo kitų vadinamųjų pasto
viųjų žvaigždžių, mūsų skautas galvoja 
toliau.

Saulė tuo tarpu visai pasislėpė. Skau
tas mintyje nuskrenda visą tą kelią, kad 
iš arti pamatytų saulės veidą ir pažintų 
jcs formą ir dydį.

Saulė yra ugninis kamuolys, kurio 
ašis yra 108,5 kartus didesnė už žemės 
ašį.

Tat, jeigu žemės kamuolio spindulys 
(atstumas nuo žemės paviršiaus iki cen
tro) yra maždaug 6.378 klm., tai saulės 
spindulys bus 6.378 klm. X 108,5 = 692.009 
klm. Arba, reikėtų sudėti šalia vienas 
antro 108,5 tokius kamuolius, kaip žemė, 
kad gautume saulės plotį.

Įsivaizduokime, kad saulė yra kamuo
lys 1.085 kubinių metrų tūrio, tat, ap:e 
1 mtr. skersmens. Žemė tada vaizduotų 
kamuolėlis maždaug 1 cmt. skersmens, ir 
suktųsi nuo didžiojo kamuolio maždaug 
234 mtr, atstu.

Iš saulės kamuolio spindulio dydžio 
seka, kad saulės paviršius yra didesnis 
už žemės paviršių apie 12.000 kartų, ir 
saulės tūris didesnis už žemės tūrį apie 
1.300.000 kartų.

Gana paprastu būdu, kurio čia neap
rašinėsime, mokslui pavyko apskaičiuoti 
saulės masę. Ji yra apie 324.000 kartų 
didesnė' už žemės masę, tat 324.000 tokių 
kamuolių, kaip žemė, svertų tiek pat, 
kiek sveria viena saulė. O kadangi že
mės masė turi 5.958 sekstilijonus kilo
gramų, tat saulės masė sveria:

1932.000.000.000.000.000.000.000.000.000 
klg. (B. d.).
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Fotografuoti gali kiekvienas

KADA NAUDOTI IR KAIP APDIRBTI 
PANCHROMATINĘ MEDŽIAGĄ.
Jei foto mėgėjas užėjęs pas kurį nors 

foto prekybininką paklaustų patarimo, 
kckią negatyvinę medžiagą naudoti ru
dens sezone, greičiausia, tur būt, gautų 
atsakymą, jog panchromatinę. Mat, ru
duo yra toks laikas, kada foto mėgėjas 
vis tik turi iš oro „persikelti" į kamba
rius, kitaip sakant, fotografuoti dirbti
nėje šviesoje. O čia kaip tik reikalinga 
panchromatinę negatyvinė medžiaga. 
Kada reikalinga panchromatinę medžia
ga fotografuojant ore, buvo nurodyta 
mano straipsnyje apie fotografavimą ru
denį (žiūr. „Sk. Aido" š. m. Nr. 8). Ir 
nesykį dar Tamstoms teks išgirsti, kad 
tokiu tai atveju reikalinga panaudoti 
panchromatinę medžiagą. Dėl to, reikia 
mums pagaliau sykį išsamiau išsiaiškinti, 
kas tai yra panchromatinę medžiaga, 
kokiais atvejais ji naudotina ir kaip ją 
apdirbti.

Kiekvienas senesnis foto mėgėjas ži
no, kad yra paprasta, ortochromatinė 'r 
panchromatinę negatyvinė medžiaga. Pa
prastoji jautri tik mėlyniesiems ir viole
tiniams spinduliams, o ortochromatinė 
—- be šių dar geltoniems ir žaliems. Pan- 
chromatinė negatyvinė medžiaga nuo 
Grtochromatinės skiriasi tuo, kad yra 
jautri visoms matomojo spek
tro spalvoms, taigi ir raudoniesiems 
spinduliams. Be to, ji yra absoliutiškai 
priešaureoliška. Paprastai panchromati- 
nės negatyvinės medžiagos jautrumas yra 
26° Sch. Tokio pat jautrumo yra ir 
crtochromatinės negatyvinės medžiagos. 
Be jautrumo visoms spalvoms panchro- 
matinė negatyvinė medžiaga turi tą la
bai svarbų savumą, kad jos jautrumas 
dirbtinėje šviesoje smarkiai padidėja: 
dienos šviesoje turi 26° Sch., o dirbti
nėje — pasiekia net 31—32° Sch. (pa
reinamai nuo šviesos rūšies). Taip yra 
dėl to, kad dirbtinė šviesa (daugiausia 
turimą galvoje elektros šviesa) turi daug 
raudonųjų spindulių, kuriems jautri pan- 
chromatinė medžiaga. Iš Lietuvoje gau
namos negatyvinės medžiagos geriausia, 
tur būt, tenka laikyti Agfa firmos „Su- 
perpan" ir Kodak „Supersensitiv“ pava
dinimo filmas ir plokšteles.

90-čiai procentų visų ore daromų 
nuotraukų naudojama ortochromatinė 
medžiaga. Panchromatinę fotografuojant 
cie vartojama tik išimtiniais atsitikimais, 
būtent, kai reikia fotografuoti daug rau
donos spalvos turinčius objektus. Bet už 

Ir kino filmą neapseina be skautų.

tai dirbtinėje šviesoje panchromatinę 
medžiaga neturi konkurento. Apie svar
biausius atvejus, kada reikalinga naudoti 
panchromatinę negatyvinę medžiagą čia 
trumpai pakalbėsime.

Rudens nuotraukos. Kaip jau buvo 
nurodyta aukščiau minėtame mano 
straipsny, panchromatinę negatyvinė me
džiaga reikalinga, kai fotografuojami pa
raudę medžių lapai ar gėlės. Taip pat 
panchromatinę medžiaga geriau tinka, 
kaip ortochromatinė, rudens gamtos vaiz
dams su toluma. Mat, rudens dienomis 
dažnai yra lengvutis, nepastebimas, rū
kas. Dėl jo nuotraukos su ortochromati- 
ne medžiaga neišeina pakankamai ryš
kios. Panchromatinei medžiagai šis rū
kas įtakos beveik neturi.

Nuotraukos, kur yra daug raudonųjų 
spindulių. Raudonas gėles, rūbus, mūro 
namus, bažnyčių langus ir visus kitus 
objektus, kur vyrauja raudona spalva, 
fotografuojant, jeigu norima teisingiau, 
su visais nuiansais, atvaizduoti atitin
kamais šviesos tonais raudonoji spalva, 
patartina vartoti tik panchromatinę me
džiagą. Saulėtekio ar saulėlydžio nuo
traukas darant būtinai reikalinga pan- 
chromatinė medžiaga, nes tada yra daug 
raudonųjų spindulių. Iš panchromatinės 
medžiagos naudojimo saulėlydžio — sau
lėtekio nuotraukoms yra dvejopa nauda: 
teisingiau atvaizduojama raudona spalva 
ir dėl jautrumo raudoniesiems spindu
liams pakanka trumpesnio apšvietimo 
laiko.

Portretinės nuotraukos. Jei fotogra- 
luojami raudonplaukiai arba rudaakiai 
akmens, taip pat patartina panchromati- 
nė medžiaga.

Dirbtinės šviesos nuotraukos — sri
tis, kuriai daugiausia ir skirta panchro- 
matinė medžiaga. Turint labai stiprų 
objektyvą, su panchromatinę negatyvine, 
medžiaga, dėl jos padidėjančio dirbti- 
i ėję šviesoje jautrumo, galima daryti net 
momentines nuotraukas geriau apšvies
tose vietose, pav., teatre vaidinimo me
tu, kavinėse, restoranuose, gatvėse prie 
vitrinų ir kitur. Stipresnėje elektros 
šviesoje (pav., uždegus dvi lempas po 
500 watų su reflektoriais) ir su mažes
nio stiprumo objektyvu (pav. 1:3,5) jau 
galima daryti vartojant panchr. medžia
gą momento nuotraukas. Tai ypač svar
bu vaikus fotografuojant. Iliuminacijų, 
fejerverkų nuotraukoms taip pat reika
linga panchr. medžiaga.

Kaip matome, panchromatinę nega
tyvinė medžiaga daugiausia reikalinga 
tuo metu, kai reikia naudotis dirbtine 
šviesa. Ruduo su ilgais nuobodžiais va
karais kaip tik yra patogiausias" laikas 
nuotraukoms dirbtinėje šviesoje. Taigi 
panchr. medžiagos vartojimo reikalas 
dabar aktualus. Tačiau reikia nepamiršti, 
kad su panchromatinę medžiaga reikia 
dirbti labai atsargiai. Kitaip galima tu
rėti didelių nemalonumų.

Panchr. medžiaga, kaip jau minėjo
me, jautri raudonai šviesai. Dėl to jos 
negalima apdirbti tokioje šviesoje. Plokš
teles į kasetes sudėti ir jas ar filmas 
ryškinti galima tik žalioje šviesoje. Ta
čiau ne kiekviena žalia šviesa šiam rei
kalui tinka. Reikia įsigyti specialų 
žalią elektros lemputę, žalią gaubtą papr. 
elektros lemputei ar žalią stiklą (filtrą) 
tamsaus kambario lempai (jeigu turima 
speciali lempa su pakeičiamu stiklu). 
Reikia žiūrėti, kad šviesa nekristų tie
siog į plokštelę ar filmą. Dėl to patar-

Geras darbelis.

tina šviesą sutvarkyti taip, kad ji kristų 
į šviesias kambario lubas arba kokį švie
sų kartoną ir iš ten atsimušdama ap
šviestų kambarį. Plokšteles į kasetes ge
riausiai yra dėti visai tamsoje.

Minėtų įrankių pagalba gaunama ža
lia šviesa yra tiek tamsi, kad joje sekti 
vaizdo ryškėjimo procesą labai sunku. 
Dėl to nuotraukas pagamintas su pan- 
chromatine medžiaga patartina ryškinti 
mechaniškuoju metodu arba desensibi- 
hzuojant. Kaip ryškinama mechaniškuo
ju metodu ir kaip nuotraukas desensibi 
hzuoti, dėl vietos trūkumo čia aprašyti 
negalima. Patartina įsigyti K. Lauciaus 
knygą „Fotografuoti gali kiekvienas", 
kurioje tai išsamiai aprašyta. Apskritai, 
galima pasakyti tik tiek, kad panchro- 
matinei medžiagai ryškinti mechaniška; 
metodas patartina dėl to, kad juo naudo
jantis galima apsieiti be jokios šviesos — 
visą atlikti tamsoje arba ir prie žalios 
šviesos, tačiau tada nebereikia sekti, 
kaip vyksta vaizdo išryškėjimas. Nuo
traukas su tam tikro skiedinio, vadinamo 
„Pynakryptol Gelb" pagalba desensibili- 
zavimas ,(.t y., padarius nejautriomis 
raudonai šviesai) galima ryškinti raudo
nėje šviesoje.

Kalbant apie panchromatinių nuo
traukų ryškinimą tenka dar priminti, kad 
jas reikia minkštai išryškinti. Be to, rei
kia ryškinti kiek ilgiau (stipriau), kaip 
crtochromatinės, nes fiksuojamos jos 
truputį susilpnėja. Fiksuotojas turi būti 
stiprus ir gerai parūkštintas.

Agfa ir Kodak firmų gaminamos 
panchromatinės filmos išryškintos atro
do pilkos. Tai neturi nieko bendra su 
negatyvo pilkumu, kuris atsiranda dėl 
daugelio priežasčių ir kenksmingas. Pan
chromatinės filmos atrodo pilkos dėl to, 
kad yra gaminamos iš pilko celuloido. 
Tokios filmos kopijuojant ar didinant 
reikalauja 1,7 syk ilgesnio apšvietimo, 
kaip ortochromatinės ar paprastos.

Dažnai pasitaiko, kad išfiksavus pan
chromatinę filmą ji atrodo mėlyna. Tas 
mėlynumas yra dėl to, kad nėra visai 
pašalintas šviesos sugeriamasis sluoksnis, 
kuris sudaro medžiagos priešaureolišku- 
mą. Norint mėlynumo išvengti, patarti
na vartoti stipresnį ir labiau parūkštin- 
tą, kaip paprastai negatyvinei medžiagai, 
fiksuotoją. Jeigu mėlynumas vistik būtų, 
išplovus filmą į paskutinį vandenį įla
šinti keletą lašų amoniako ir iš to van
dens išėmus filmą pakabinti džiūti.
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Kelionė į Chicagą ir atgal.
Lietuvos skauto įspūdžiai.

V.
Trupučiuką lyg ir keista, kad šalia 

moderniškos statybos matome primityvų 
mdijonų kaimą. O keista mums todėl, kad 
čia pastebim tą didelį gyvenimo skirtu 
mą tarp kultūringojo žmogaus ir indi- 
jono.

Nedideliame plote, be jokios simet
rijos išmėtytos palapinės, tai indijonų kai
mas. Pati gi palapinė tai kelios kartys, 
kurios susikerta viename taške netoli 
viršūnės. Be to, jos aptemptos drobe ar
ba rūpestingai medžiu žievė apdėliotos. 
Štai jums ir visas indijonų namas. Jo 
viduje baldus, kokiu mes reikalingi, at
stoja kailis, žemė. Vieną kitą to kaimo 
gyventoją matom besėdintį prie palapi
nės. Ar girdit jūs, kaip be mielaširdys- 
tės būbnus muša? Kaip rėkauja ten žmo
nės. Tai indijonai už tvoros savo pa
pročius bei šokius rodo.

Ne mes vieni, bet daug kas indijonais 
domisi. Ir štai pro vartus į tą aptvertą 
kiemą žmonės grūdas. Su jais ir mes vi
dun patekom. Suolai — kaip cirke ar 
sporto aikštėje. Susėdom. Vidury to „cir
ko" maža pastogė. Po ja susėdę plunks
nuoti indijonai būbną muša. Įsiklausykit: 
„Viens-du, dū-du. Dū-du-dū ir dū-du", 
dunksi būbnai. O čia iš galo tos „are
nos" viens po kito straksi indijonas. Jie 
dainuoja sau po nosimi garsą „a", ir krai
pydami ji jungė su akcentuojamais būbnų 
garsais. Daina be galo. Beje, kiti iš iu 
turėjo barškalus ir jais suduodami i del
ną palaikydavo tą ritmą, koks reikalin
gas jųjų šokiui — eisenai.

Jei kada vaiku ar pusberniu būda
mas, pradūrė! koją, negalėjai primint 
kulnies, tai šiandien lengvai atsimeni 
kaip tu tada ėjai...

Taip matom einant indijonus. Atrodo 
iš tikrųjų, jie negal primint kulnies. To 
šokio — eisenos pradžia nuo galo nesi
skyrė. Toks tai primityvus laukinių šokis.

Žinoma, vyručiai, čia ne baletas, ne 
simfonijos orkestro garsai kutena ausį. 
Tie būbnų garsai, tas „a" iš indijonų lū
pų nukelia jus į jums nežinomą pasaulį. 
Į tą pasaulį, kurį net mūsų seneliai se
niai pamiršo.

Nieko nuostabaus, jei mes, kurie ten 
esam, nė nekrustelėdami sekam kiekvie
ną jųjų žingsnį. Indijonai mus hipnoti
zuoja.

Vėliau štai matom kitą puošnią indi- 
jonų šeimą. Veidai išmarginti ryškiais 
spalvotais brūkšniais. O nugara, vyru
čiai, nuo viršugalvio iki kulnų plunks
nota. Tai vyrai. Ten pat ir moterys, tik 
jos plunksnų nenešioja. Toji puošni 
plunksnota giminė aplink laužą šoka 
šoka. Čia kiek greitesnį taktą būbnai 

■muša, gyviau „šlubuoja“ indijonai'. Kiek
vienas ir kiekviena iš jų, kurie aplinkui 

laužą šoko, gėrėjosi savim ir akimis viens 
kitą šaudė. Jiems linksma, o mums sma
gu žiūrėti.

Dar matome medžiotoją lanku ir strė
lėmis šarvuotą. Bet svarbiausias me
džioklėje instrumentas tai burna ir jos 
garsai. Kaip girdit, jis paukščiu sučiul
ba, ožiu subliauna, nelaimės ištiktu žvė
reliu suspiegia, šuniu suloja. Visa tai jis 
caro tiktai tam, kad priviliotų nelaimin
gą auką.

Suprantama, čia niekas neatskris ir 
ožys ragų nerodys. Užtat visai mums ne
tikėtai pamatom iškamšą. Jis ją Ivg gv- 
vą žvėrį nudobia. Laimikiu pasidžiaugti 
subėga indijonai. Jie drauge su tuo me
džiotoju aplink žvėrelį šoka, klykia, 
džiaugias, kas kiek gali. Kiloja, tąso ne
laimingą auką — papročius mums rodo. 
Na, kurgi nesidžiaugs? Iš jo turės mėsos 
ir kailį.

Berods, ir viskas, ką jie mums paro
dė. Baigta. Žmonės skirstosi. Eime ir 
n«es, tik meskim aki į tuos keistuolius iš 
arčiau. Štai senis keturkampo plataus 
veido. Raukšlių jame šimtai. Akvs bliz
ga, kaip jaunuolio. Iš jų matyt, kad ža
da dar tiek pat gyventi ir grumtis su 
vargais. Bet kokie čia jų vargai? Atro
do jų jiems nebėra. Jie džiaugiasi saule, 
duona, palapine. 0, ne.... Jų gyvenimą, 
gal būt, mes dar matysim lankydami 
Amerikos muziejus: ten jis plačiau kiek 
nusakytas.

Štai moterų būrelis, kurios šokiuose 
ar eisenoj nedalyvavo. Jos rūpinasi vai
kais. Mat, vieni iš jų vos laikosi ant ko
jų, kiti į motinos plaukus kimba, trečių 
iš rankų nenuleidžia. Keista gi šeimynė
lė! Palapinė, kailis, lietus, saulė ir mo
tinos glėbys juos išaugins.

Čia murzini, ar iš prigimties pajuodę, 
žemės spalvos vaikai, su nepasitenkini
mu žiūri į kiekvieną prie jų priėjusį 
smalsuolį. Vyručiai!.. Juk turim mes lie
tuviškų saldainių!.. Na, taip, iš ten, iš 
Lietuvos, iš „Rūtos“. Jūos išdalykime 
mažiems indijonukams. Taip ir bus. Pa-

Indijonų kaimo gyventojai.

5’

Puošnusis indijonas.
jutę saldainius, nepatenkinti veidai pra
švito. Viens po kito pralinksmėjo. O ka
da reikėjo skirtis, vieni kitiems mosavo
me ranka. Sudiev, gamtos vaikai! Dau
giau nesimatysim!

Tokie to kaimo gyventojai.
Vakaras. Namo. Juk šiandien rytą 

t’k tai valgėm.
Saulutė smarkiai šildo. Vėl kaitri die

nele. Pasakiško miesto didžiulis termo
metras rodo 90 F. Kad pasislėptume nuo 
kaitros, eime kur nors į vidų.

Susisiekimo pavilionąs. Jis pradžioje 
kiek apvalas. Apvaląs gal būt todėl, kad 
primintų ratą, kurio dėka viskas sukas, 
lekia, skrenda. Šiame pavilione mes ma
tome, koks buvo susisiekimas prieš šim
tą metų ir kokį turime šiandien. Čia ma
tom tų laikų ratus, brikas. Vėliau prie jų 
žmogus motorą taiko. O pagaliau •laikas., 
bandymai ir darbas sukuria šių dienų 
liuksusinį automobilį.

Primityvūs buvo ir pirmieji garvežiai. 
Jų čia eilė. Pirmųjų garo katilas, kaip 
virdulys stovėjo viršum ratų. Ir juo ar
čiau prie dabarties, juo tobulesni jie virs
davo. O šių dienų Amerikos garvežiai, 
tai nei pridėti nei atimti. Metęs akį jauti 
tą jėgą, greitį, kokį gali duoti nafta ar 
elektra varomas didžiulis garvežys. Ja
me žmogus sparnuotas jaučiasi, nes ran
kenos pasukimu virš šimto kilometrų į 
valandą nurieda.

Čia nejučiomis skverbiasi į galvą min
tis: kas bus dar už kokio šimto metų7 
Gal jis atrodys toks primityvus ir nerei
kalingas, kaip tas, kurį šiandien „virdu
liu“ pavadinom.

Aeroplanai. Žiūrėsime tik du. 'Prie 
vieno matote skaitmenį 1911. (Anksty
vesnės konstrukcijos jų tenai nebuvo). 
Juk toks netolimas dar laikas! Bet tarp 
to aeroplano ir greta stovinčio, dviejų 
motorų, keleivinio orlaivio toks didelis 
skirtumas, kad nustebti tenka. Čia rodo
mą 1911 metų aeroplaną kai kas dar gali 
prisiminti. Jų rusų laikais buvo. Dve]i 
sparnai, motoras užpakaly. Žmogus gi 
priešaky, atidarytoje kėdėje. Jis lyg vo
ratinklio centre vielas tampo. Vadinasi, 
vairuoja. Jeigu šiandieną juo bandytų
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kas skraidyti, tai tikriausiai visi žiūrėtų, 
kaip į žymų oro akrobatą.

Prie naujojo lėktuvo eilė žmonių. 
Kiekvienas nori pažiūrėti, įkišti nosį į jo 
vidų. Eilė nuo ryto lig nakties nė kiek 
nesumažėja. Ir mes dar jo nematėm, ir 
mes papildome tą eilę. Artėjame prie 
lėktuvo uodegos. Dabar i viršų specia
liai žiūrovams paruoštais laiptais. Lėktu
vo kairiosios pusės langai atidaryti. Prie 
jų priėję, galvas šmakšt vidun ir kaip su 
foto aparatu akimis visur vadžiojame. 
Dvi, keturios — aštuonios patogios, 
n.inkštos sėdynės. Priešakinėje orlaivio 
daly iš vaško nulipdyt du mechanikai 
jau sėdi. Pačiame orlaivo smaigaly 
skyrius pašto maišams. Žodžiu, viskas 
pritaikyta, patogu. Nepamirštas ir ,,a a" 
skyrelis.

Mes ant sparno. Jis du motorus ant 
savo sprando turi. Tai štai kas kelia ; 
padangę tą milžiną su dešimčia žmonių.

Dabar į apačią. Šalia to milžino ga
lime matyti orlaivio motoro piūvį, kad 
turėtume supratimą, kaip benzinas jėga 
virsta. Tame pat pavilione matome laivų 
modelius, kurie parodo, kas buvo ir kas 
yra virš vandenų.

Išeidami iš čia, mes išsinešame vaiz
dą, kaip prieš šimtą metų su botagu ran
koj skubėjo žmonės ir kaip šiandien, 
sparnus įgiję, nepatenkinti pasiektų grei
čių, padangėn kyla.

Žemė sukas. Saulė primena pietus. 
Pietausime!... Kur?... Ukrainečų pavi
lione. Pavilionas ir restoranas visai prie 
vandenio. Jis pastatytas iš apvalių rąs
tų ukrainiečių sodžiaus stiliuje. Ten ma
tome namų pramonę, paveikslus, foto
grafijas. Restorane gi be kostiumuotų 
tautiškais rūbais tarnautojų, girdime ju 
dainas ir muziką. Visa tai piešė lankyto- 
lams gražius Ukrainos vaizdus.

Berods, jūs sotūs. Tat eisime į neto
liese štai ten matomą C. Motorų pavi- 
iioną. Tai puikūs rūmai. Jų viduje tarnau
tojai su blizgančiom livrėjom. Tų rūmu 
rapuošimas — įvairių firmų automobi 
Ėai. Toliau, tuose pačiuose rūmuose mes 
girdim plaktukų bildesį ir mašinų dūzgi
mą. Ten visas fabrikas. Tai patalpa, kur 
apačioje darbas verda, o iš balkono pa
rodos lankytojai akis įsmeigę žiūri. Čia 
matome, kaip pradedant nuo automobi
lio dėkės dalių sustatymų, iš rankų į ran
kas perduodamas darbas. Rezultate už- 
pusvalandžio automobilis ,, Chevrolet“, 
apžiūrėtas, patikrintas inžinierių, priva
žiuoja prie pagamintų automobilių eilės.

Pavakarė, bet laiko dar užteks šį tą 
pasižiūrėti. Jei norit, galime matyti, kaip 
ieškomi deimantai kasyklose.

Mes leidžiamės į požemį. Čia urvu 
prieinam vagonėlį, į kurį negras krauna 
melsvos uolos skeveldras. Ten kitas ur
vas. Jame mes matome, kaip kitas neg
ras elektros grąžtu uoloj kalena skylę, 
kad atskeltų josios kraštą su blizgančiu 
deimančiuku.

Šios deimantų kasyklos įrengtos taip, 
kaip jos yra tikrumoje Kimberley. 
Pietų Afrikoje. Iš ten melsva uola ir jos 
skeveldros atgabentos. Penkiolika tonų 
tos uolos turi savyje daugiau 3.000 ka
ratų deimanto.

Mes ir uolos skeveldros viršuje. Ske
veldras gramdo, vazelinu plauna ir tuo 
būdu užtinka tą brangų akmenėlį. Čia 
ne viskas. Išvydęs pirmą šviesą blizgan
tis grūdelis, dar ilgai žmogaus rankose 
,.glostomas", t. y., ant tam tikrų tekilų 
šlifuojamas. Tuos akiniuotus žmones ’r 
dirbtuvėles, kur šlifuojamas deimantas, 
galima palyginti su mūsų laikrodininkais. 
Vaizdas bemaž toks pat, nors yra skir
tumų. Deimanto šlifuotojai bijo žmonių. 

Jis užsidaręs tą blizgantį grūdelį „glos
to“. O laikrodininkai plačiai duris pra
vėrę „gydo" laikrodėlį ir džiaugias, jei 
juos kas nors aplanko.

Indijonė su mažu šuneliu.

Čia pat greta tų dirbtuvėlių mes ma
tome tų „blizgučių" pardavimo skyrių. 
Žiūri į blizgantį „grūdelį", kits didumu 
nė žirnio neatstoja, bet tame jo blizgė
jime matai dvarą, namą, galvijų bandą 
ar metų algą...

Kas tenai?! Kodėl tokia spūstis? Ar 
■škęsime nematę? Tur būt, kad ne — 
eime. Žmonių minioj, smalsuolių tarpe, 
mes matome paviliono kryžkelės viduje 
dviejų metrų stiklinę prizmą. Tos priz
mes centre stiklinėje dėžutėje guli du 
ceimantai: vienas kaip gera pupa, o ant- 
las kaip nykščio galas. Ne tiek čia jų 
blizgėjimas mus stebina, kiek jų kaina. 
Juk viens iš jų įkainotas 300.000 dole
rių, antras milijoną. Nepaprasta kaina, 
bet dar didesnė jų apsauga. Jei drįstų 
kas pramušti stiklą ir siekt dėžutės, tai 
pštys deimantai bematant pasislėptų ir 
tam tikrais signalais praneštų apsaugos 
įstaigoms, kad jie pavojuj. O kol kas nors 
atbėgs jų gelbėti, iš vamzdžių dujos išsi- 
verž ir vagį apsvaigins.

Be deimantų tame pavilione yra virš 
dešimties karališkų karūnų. Jų tarpe Ne- 
rono vainikas.

Vėl rytas, vėl diena, vėl miesto gat
vės. Tame mieste iš Japonijos į Afriką, 
iš ten į Kiniją be jokio vargo ir vizų li
tanijos, gali keliauti.

Baltimorės (Ameriko
je) lietuvių skautų pa
sodintas ąžuolas (ž. 
„Sk^ A.“ 8 nr„ 21 p.).
Iš kairės: skautas 
Vincas Lukoševičius 
(Lucas), draugininkas 
Rachinskas, dr-vės 
komiteto pirminin
kas dr. A. Želvis, ir 
skautas Algirdas De- 

kėnis.

Eime „Japonijon", iš čia į ją tik keli 
žingsniai. Nors ankšta, sako, ten japo
nams, bet čia gerokas žemės sklypas. 
Ant jo du pavilionai stovi. Prie jo ar
batžolių sodelis. Čia pat mažytis'Upeliu
kas, tiltas, krūmai ir akmuo lyg iš Japo
nijos atkelti. Prie viso to, paviliono vi
duje, mes matom tolimą mums šalį. Čia 
Japonijos žemės paviršiaus žemėlapis. 
Jis taip iš molio ar iš kitko išlipdintas, 
kad rodo kur kokie pas juos kalnai, klo
niai, vandens versmės. Kur kokie miestai 
ir keliai.

Ten pat prityrusieji specialistai rodo 
Pietų Mandžiūrijos šilko pramonę. Ji 
vis tik kombinuota. Čia matome, kaip 
auginami medeliai, kurio lapais maitina
mas šilką verpiantis kirminėlis. Kaip jis 
tą šilką verpia. Vėliau gi, kaip žmogus 
tą menką jojo darbą su mašinų paga’ba 
paverčia į lengvą, švelnų šilką. Jei no
ri čia gaminto šilko skepetaitę, gali sau 
nusipirkti.

Įdomiausias ir įvairiausias jų suveny
rų skyrius. Ko ten nėra? Suspėk tik pa
manyti ir matai, kad jis tave jau laukia 
ar neveši jo kur nors į kitą kraštą svietą.

Nė viena tauta pasauly nesugebėjo 
taip save išreklamuoti namų pramonės 
darbais, kaip Japonija.

Nors keista, bet iš čia pėsti eisime į 
Kiniją. Nenusiminkite, manau, kad nepa- 
vargstam. Tuo tarpu žengiame meksfaltu 
ir kad kelionė nebūtų nuobodi, meskim 
akį į tą pusę, kur begalės žmonių prisė
dę. Ką mato jie tenai? Ir ką nuėję mes 
matysim? O gi atidengtoje scenoje ma
rionečių (lėlių) vaidinimą. Jo žiuri du. 
trys tūkstančiai žmonių. Juokų ir šposų 
čia netrūksta.

Tai ką?!... Geroką valandą mes čia 
silsėjome. Dabar, vyručiai, linksmi, pa
tenkinti, tikiu, pasieksim Kiniją.

Na, bet ją matysime tkta rytoj. Beje. 
Ar matėt robotus? Berods, kad ne. Ge
rai, matysime ir juos. Kazys.

Kasdieninis tuzinas,
1. Laiko vertė.
2. Darbo malonumas.
3. Paprastumo orumas.
4. Būdo vertė.
5. Gerumo galia.
6. Pavyzdžio Įtaka.
7. Prievolės būtinumas.
8. Ekonomijos išmintingumas.
9. Kantrybės dorybė.
10. Gabumų ugdymas.
U, Kūrimo džiaugsmas.
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MUSŲ ŠEIMOS NAUJIENOS B.°Tj:
Skautijos centre.

VĖL NAUJI TUNTAI.
L. Sk. Sąj. Šefo įsakymu 

nr. 13 š. m. lapkr. m. 17 d: Iš 
Mažeikių ir Raseinių vietinin- 
kijų įsteigti visai savarankiški 
t tintai.

Mažeikių r. tunto tuntininku 
Laskirtas gimn. dir. p. Jonas 
Rainys, o Raseinių r. t. tun
tininku. T. tunt. vietininkas 
pasktn. Leonas Radvilas.

Naujiems tuntams linkime 
pasisekimo.
LEIDIMAI SPAUDINIAMS.
Vyriausio Skautininko įsaky

mu galima skautiškus (ar skau
tų vardu) laikraščius, knygas, 
brošiūras, atvirutes ir kt. leisti 
tik turint vyriausio skautų šta
bo leidimą.

Leidimą gauti per artimiausį 
tuntininką arba tiesiog iš vyr. 
sk. štabo.

PRENUMERUOJAMĖS SKAU
TŲ AIDĄ 1934 m.

Jau nemaža skautų ir rėmėjų 
Skautų Aidą užsisakė 1934 met.

Ir šiemet organizuojama Skau
tų Aidui prenumeratorių talka.

Skautų Aidas — brangus vi
siems. Todėl jis turi tobulėti, o 
tai jis galės, jei jo medžiaginiai 
reikalai bus geri — jei jam leisti 
bus pinigų.

Visi į talką!
SKAUTŲ RĖMĖJŲ BŪRELIS.

Biržai. Prie III-sios D. L. K. 
Kęstučio draugovės susiorga
nizavo rėmėjų būrelis. Būrelio 
valdyba sudaryta iš šių asme
nų: dr. J. Mikelėno — pirmi
ninko, kun. A. Šerno — vice
pirmininko, p. Kūginio — iždi
ninko, kun. A. Balčiausko — 
sekretoriaus ir p. Mažuikos — 
nario.

Nario mokesčio nutarta me
tams mokėti po 6 litus.

Paskirtos dvi premijos re
miamos draugovės skautams: 
viena premija skautui, kurs pa
vyzdingiausiai mokysis ir antrą 
skautui, kurs tvarkingiausiai 
ves savo dienoraštį.

Skautiškas domėjimasis.

Sakalas ir Saulė.
Fot. V. Uždavinys.

BADEN-POWELLIS DĖKOJA 
UŽ „SK. AIDĄ“.

Lordas Baden-Powellis už 
specialų „Skautų Aido“ nume
rį su anglišku tekstu atsiuntė 
mums tokį padėkos laišką:

,,Labai jums dėkoju už 
nepaprastai įdomų nume
rį su puikiomis iliustraci
jomis ir maloniai įdėtu 
anglišku tekstu, kad mes 
galėtumėm jį suprasti.

Aš turiu puikiausio at
minimo iš mūsų malonaus 
atsilankymo Lietuvoje.

Nuoširdžiai dėkoju
Jūsų 

Baden-Powell“.
KUR GAUTI SKAUTIŠKŲ 

REIKMENIŲ?
Ženklų, uniformų, knygų ir k. 

gausite sk. reikm. tiekimo sky
riuje (Kaunas, Neprikl. a. 4, 
telef. 40-71).

SKAUTŲ AIDAS 
1934 metams 
kaštuoja 6 lt.

Adresas: Kaunas, Nepriklau
somybės a. 4.

PLANERISTAI IR UGNIAGE
SIAI BIRŽUOS.

— Žinot, broliai, ką biržie
čiai įkūrė? Jums tas nei į gal
vą neateis. Ogi, hidro-planeristų 
skiltį. Jai vadovauja psktn. 
Andrijauskas. Ne juokai. Iki 
pavasario pasistatys didelį pla- 
nerį ir pradės sklandyti ant 
Širvenos ežero. Planerio kon
strukcijos jau daromos. Skiltie* 
tikslas, kuo daugiausiai suįdo
minti visuomenę ir skautus 
aviacija. Skiltis pavadinta „Da
riaus ir Girėno’* vardu.

— Biržų skautai susidomėjo 
ugniagesyba, nes tai yra geriau
sia proga padėti artimui. Ugnia
gesius organizuoja kpt. K. Pet
kevičius. Ramutis Medelis.

AIDAS IŠ MAŽEIKIŲ...
Iškilmingas 15 m. sukakties 

minėjimas (XI.12) praėjo su 
aukštai pakelta nuotaika ir gy
vumu.

Iš pat vakaro į Mažeikius 
traukiniais atvyko daug skau- 
tų-čių iš provincijos. Skaitlin
gai dalyvavo Viekšnių skau- 
tai-ės. Jų atvyko per 30, kas 
rodo didelį brolių-sesių viekš- 
niečių pasiryžimą dirbti skau
tų eilėse. Kartu su jais atvyko 
visų mylimas p. Lazauskas, 
Viekšnių vidur, mokyklos di
rektorius.

Iškilmių įžangoje — keliau

jame į bažnyčią. 14 vai. prasi
deda pačios iškilmės. Svečių 
prisirinko pilnutė gimnazijos 
salė. Tas be galo buvo skau- 
tams-ėms džiugu. Paradą pri
ėmė ir pasveikino pulk. Kau
nas. Sveikindamas džiaugėsi 
tokiu skaitlingu skautų-čių bū
riu. Ir tiesa, šitų „geltonšlipsų" 
buvo apie 300.

Po oficialiosios dalies, įžo
džio (įžodį davė daugiau kaip 
60), ėjo originalūs skautų-čių 
pasirodymai. Šie užtruko ilgo
ką valandėlę. Svečių pasiten
kinimą rodė nepaliaujamos ka
tutės. Ta pačia proga įvyko 
gausus rėmėjų susirinkimas. 
Minėjimui užbaigą padarė 
skautų-čių pasilinksminimas. 
Smagiai pasišokę pora valan
dėlių visi išsiskirstė. Išsiskirs
tė, nešdamiesi savyje pakeltą 
nuotaiką ir viltį, sulaukus ki
tų 15 m. minėjimo, dar šauniau 
švęsti. Taip. Rodos, lyg visi ra
miai ir išsiskirstė. Bet, ne! 
Skautai iš provincijos buvo nu
vesti į būklą, kur juos pavai
šino kuklia skautiška arbatėle. 
Būklo sienos plyšo nuo skautų 
dainų. Vėl keletą valandų, lyg 
akimirka prabėgo, ir palydėjo 
savo svetelius į stotį, atsisvei
kinom. Sunkiai dūsaudamas, 
garvežys nutempė svečius na
mučio.

Dabar Mažeikiuose tylu. Taip 
bent atrodo iš paviršiaus. Ta
čiau kiekvieno skauto viduje iš 
rusenančios ugnies, prasveržė 
skaisti liepsnelė. Jie iš 15 m. 
sukakties minėjimo dar tvir
čiau pasiryžo tam, kas pasaky
ta — Dievui, Tėvynei, Arti
mui. Skilt. Petriokas.

ŽYMŪS SVEČIAI.
Lukiškis (Panemunėlio valsč.). 

Spalių m. 22 d. Dr. J. Basanavi
čiaus dr-vę lankė Rokiškio raj. 
t. tuntininkas vyr. sktn. VI. Roz- 
manas, jo ponia ir tunto adju
tantas. Tuntininkas dr-vės skau
tų buvo tinkamai sutiktas. Mū
sų svečias kalbėjo „Kas yra 
skautas". Buvo iš anksto apie 
pašnekesį žinoma, todėl publi
kos prisirinko pilnutėlaitė salė. 
Visi buvo patenkinti. Žada pri
sidėti naujų narių — skautų.

Aras.

MERGAIČIŲ MOKYTOJŲ SE
MIN. SKAUTĖS 

gražiai paminėjo sukaktį.
Sp. m. 22 d. Panevėžio mer

gaičių mokyt, seminarijos skau
tės minėjo dvigubą sukaktį: 10 
metų seminarijos skaučių ir 2 
m. vyresniųjų skaučių dr-vės 
gyvavimo. Į šventę buvo at
vykę iš Šiaulių 24 mokytojų se
minarijos skautai, kurie labai 
gražiai padainavo. Be to, į mi
nėjimą atsilankė daug gimna
zijos ir seminarijos pedagogų

Rašykite apie savo dar
bus, stovyklas ir keliones. 
Atsiųskite fotografijų.

ir anksčiau baigusių seminariją 
mokytojų.

Panevėžio mokytojų semina
rijoje skautai susiorganizavo 
1923 m. pradžioje. Pirmas or
ganizatorius buvo mokinys Lin
gė. Mergaitės ir berniukai dir
bo kartu Vaidoto draugovėje. 
Tik 1923 m. rugs. m. mergaitės 
atsiskyrė ir sudarė atskirą 
Rūtos dr-vę.

Šios draugovės draugininke 
E. Petkevičiūtė. Globėja buvo 
išrinkta mokytoja p. Calmonai- 
tė, kuri aukojo daug laiko ir 
darbo padėdama skautėms. 
1929 m. rugs. m. Rūtos dr-vė 
buvo perkrikštyta nauju Pilė
nų kunigaikštienės karžygės 
Rėdos vardu. Ir 1930 m. sp. m. 
20 d. Rėdos dr-vė buvo pava
dinta I-ja Vyresniųjų skaučių 
draugove.

Nuo 1931 m. jaučiamas dr-vės 
silpnėjimas, nes seminarijos 
mokinės, žinoma, ir skaučių 
skaičius, mažėja. 1932 m. dar 
buvo 36 sk., 1933 m. — 27 
skautės.

Šiuo laiku Vyresniųjų skau
čių draugovėje yra 17 skaučių, 
kurios sudaro 2 skiltis: Živilės 
ir Laimutės.

SKAUTŲ RĖM. DR-JOS 
SKYRIUS.

Ramygala. Susiorganizavus 
skautams, vietos visuomenės 
veikėjų iniciatyva spalių 7 d. 
įsteigtas skautams remti drau
gijos skyrius, kurio valdybą su
daro: pirm. — vidur, mokyklos 
dir. Br. Liesis, iždininkas — vi
dur. mokyklos mokytoja K. Ol
šauskienė ir sekretorius —pr. 
mokyklos vedėjas Urbonas.
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KRAKIŲ ŠVENTĘ PRISIMENANT.
O, kad jus dievai, krakiškiai, 
negaliu aš jūs užmiršti!..
Kai parvažiavau į Kauną, 
jūs vis stovit mano galvoj.

Jūsų raitų eskadronas 
vis man prieš akis vaidenas; 
būklo jūsų stalai, kėdės 
mums, kauniškiams, daro gėdos...

Bet užvis man širdį veria 
jūsų 'Šviesiosios akelės!
Jose žiba žiburėliai, 
tartum saulės spindulėliai.

Rašo žodžių jie tokių: 
„Mums yr dešimt įstatų".

Tad gyvuokite ilgai, 
Krakių miesto žiburiai: 
skautai, skautės ir mažiukai 
paukštytėlės ir vilkiukai.

Sesė geltonkasė.
Patys lankus pasidarėm ir šaudom...

Panevėžio skautų
1920 m. rugs. m. 15 d. Pa

nevėžio gimnazijos 'mokytojas 
Rozmanas (dabar Rokiškio r. 
tuntininkas) gimnastikos salė
je sušaukė steigiamąjį susi
rinkimą. Moksleivių prisirinko 
.pilnutėlė salė. Rozmanas vaiz
džiai apibudino skautybės 
ideologiją ir supažindino su 
skautų įstatais ir pasiūlė or
ganizuoti draugovę., Tuoj at
sirado daug norinčių ir po su
sirinkimo užsirašė 60 vyres
niųjų klasių moksleivių.

Pirmuoju draugininku buvo 
paskirtas VIII kl. mokinys Ša- 
pockas, o adjutantu — Motie
ka. Tuometinis gimnazijos di
rektorius prof. Yčas maloniai 
skautus sutiko, leido naudotis 
gimnazijos patalpomis ir pats 
pasižadėjo būti vyriausiu skau
tų globėju.

Pradžioje darbas buvo sun
kus. Mokytojai į skautus žiū
rėjo labai skeptiškai, nebuvo 
lietuvių kalba literatūros, o 
svarbiausia trūko prityrusių 
vadų.

Dar labai trukdė veikimą 
neramūs laikai. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, prie
šai stengėsi vėl ją paglemžti. 
Tas viskas labai veikė į jau
nas skautų sielas. Tada daugu
mai skautų rūpėjo imti ginklą 
į rankas. Draugovė pasiliko be 
vadų. Per visą tą neramų lai
ką draugovė buvo paliovusi 
veikti, bet pavojui praėjus, 
pamažu viskas nurimo ir drau
govė susitvarkiusi vėl pradė
jo dirbti.

T. p. metų gr. m. 9 d. gim
nazijoj įsikūrė mergaičių skau
čių Birutės draugovė. Drau
govės įkūrėja buvo Br. Karei
vaitė, jau Rusijoj buvusi skau
te. Nors mergaitės ir atsisky
rė nuo berniukų, bet veikimas 
buvo bendras. Sueigos ir iš
kylos buvo ruošiamos bendrai. 
1923 m. pavasaryje Birutės 
draugovės skautės pirmą syk 
Dembavos miške davė įžodį. 
Įžodis buvo labai iškilmingas.

1922 m. pabaigoje pirmasis 
Panevėžio mokytojų seminari
jos skautų organizatorius buvo 
VI. Lingė.

1922 m. gr. m. 14 d. buvo 
sušauktas pirmasis susirinki-

tuntui jau 10 met.
mas ir sudaryta pirmoji Elnių 
skiltis, o jau po Kalėdų atos
togų, 1923 m. saus. 15 d. įsto
jo tiek naujų narių, kad buvo 
suorganizuota 25-toji Vaidoto 
dr-vė. Pirmuoju draugininku 
buvo išrinktas VI. Lingė, drau
govė buvo mišri. 1923 m. rugs, 
m. 4 d. seminarijos mergaitės 
atsiskyrė nuo berniukų ir su
darė Rūtos draugovę.

Atsiradus Panevėžyje net 
keturioms dr-vėms, kilo rei
kalas steigti Panevėžyje dides
nį skautų vienetą — tuntą. 
Tunto steigimo klausimas jau 
ir anksčiau panevėžiečiams rū
pėjo, bet nedrįso, nes buvo per 
maža jėgų. Semin, d-vių įsikūri
mas pagreitino ir tunt. įsikūri
mą. Tunto organizavimu dau
giausia rūpinosi tuometinis 7 
Kęstučio dr-vės dr-kas J. Kup- 
rionis. Jis 1923 m. kovo 22 d. 
sušaukė visų dr-vių draugi
ninkus, kurie apsvarstė tunto 
steigimo klausimą. Buvo nu
tarta, kad tuntas reikalinga 
steigti. Ir tuoj buvo sudarytas 
tunto štabas, o pirmuoju tun- 
tininku išrinktas sktn. J. Kup- 
rionis.

Sudarius tuntą skautų vei
kimas pasidarė daug gyves
nis. Pradėta dažniau sueigos 
ir iškylos daryti. Sueigos daž
niausia buvo daromos prie se
nųjų kapinių pievoje, o išky
los į Dembavos mišką.

Iki 1923 m. skautai viešai 
mažai tesirodydavo, tik nuo 
tunto įsikūrimo, kai jėgos pa
didėjo, pradeda ir viešai pasi
rodyti. Jau 1923 m. vas. 16 d. 
Panevėžio skautai dalyvauja 
su kariuomene ir šauliais pa
rade ir t. p. metais buvo su
ruoštas pirmas skautų vaka
ras. Tame vakare skautai pla
tesnei Panevėžio visuomenei 
pasirodė. Visuomenė pradėjo 
skautais labiau domėtis. Tais 
pačiais metais Panevėžio skau
tų įkūrėjas iš Panevėžio visuo
menės suorganizuoja skautams 
remti draugiją.

Skautų skaičius didėja. Or
ganizuojasi naujos dr-vės. 1924 
m. lapkr. m. nuo Kęstučio 
dr-vės atsiskiria savivaldybės 
gimnazijos skautai ir sudaro 
Ill-čią Vytauto dr-vę, vėliau 

pavadintą Gedimino dr-ve. Jų 
pavyzdžiu seka ir savivaldybės 
gimnazijos skautės, 1924 m. 
lapkr. m. 10 d. sudarydamos 
Živilės dr-vę.

Vėliausiai įsikuria Šarūno 
vandens skautų laivas. Jis iš- 

• siplečia iš Kęstučio dr-vės van
dens skautų skilties. Vandens 
skautų įkūrėju yra B. Mi- 
chelevičius.

Nuo 1924 m. ligi 1927 m. lai
kotarpyje skautų veikimas žy
miai sustiprėja. Organizuoja
mos naujos dr-vės ne tik Pa
nevėžyje, bet ir provincijoje, 
kaip, pav.: Ramygaloje, Šedu
voje, Kupiškyje, Anykščiuose 
ir Utenoje.

Skautai jau nebepasitenkina 
vien vakarų ruošimu, pradeda 
ruošti net parodas, kurios la
bai suįdomina visuomenę. 
Skautai eina ir artimui pagal
bon, jau 1923 m. iš skautų su
organizuojama savanorių gais
rininkų komanda, kuri keliuo
se gaisruose net labai gražiai 
pasirodė. Tos komandos virši
ninkais buvę: Paliulionis ir P. 
Daukas.

1924 m. iš atskiros Lapinų 
skilties Einoro pastangomis su
organizuotas pirmas skautų — 
vyčių, tuomet vadinamų vove
rių būrelis. Pirmieji vilkiukai 
suorganizuoti buvo Panevė
žyje.

Savo reikalams Panevėžio 
tuntas leido ir laikraštėlius 
1922 m. sausio m. buvo išleis
tas šafirografuotas laikraštėlis 
Skautas, o jam sustojus, 1924 
m. buvo leidžiamas Skautų Žo
dis, kuris pradžioje buvo šafi
rografuotas, vėliau spausdintas.

Š. m. spalių m. 15 d. Pane
vėžio tuntas minėjo dešimtme
tį. Minint dešimtmetį Panevė
žio skautai yra dėkingi tiems 
žmonėms, kurie skautams labai 
daug padėjo, o tokiais bičiu
liais ir rėmėjais yra buvę Pa
nevėžio gimnazijos direktoriai: 
prof. Yčas, inž. Šakenis (Švie
timo Ministeris) ir gimnazijos 
mokytojas M. Grigonis. Semi
narijos skautams yra daug pa
dėję: a. a. pralotas Grabys ir 
mokyt. Calmonaitė. Panevėžio 
tunto tuntininkais per pirmąjį 
dešimtmetį yra buvę: J. Kup
lioms (dabar „Mūsų Girių" re
daktorius), P. Kazėnas (Klaipė
dos Seminarijos mokytojas), 

kapt. Žukaitis, kap. BačkyS, 
kap. Jonaitis ir dabar tuntui 
vadovauja kap. Rimkevičius. 
Dabartiniai didžiausi Panevė
žio skautų bičiuliai ir globėjai 
yra: gen. Tamašauskas, gimna
zijos direktorius Lindė-Dobi
las ir kt.

Iš viso tunte yra per 400 
skautų. P. D.

SKAUTŲ SUKAKČIŲ MINĖ
JIMAS.

Tauragė. Lietuvos skautų 15 
m. sukaktys buvo iškilmingai 
paminėtos aukšt. komerc. mo
kykloje. 16 v., po didžiojo sa
liuto, tuntininkas mokyt, se- 
min. vice-direktorius, psk. Ma
celis, trumpai apibudino skau
tybės istoriją. Po jo kalbos, 
perskaityti įsakymai apie išlai
kiusius į patyrimo laipsnius. 
Įžodis. Po įžodžio sušukom 
griausmingą valio Šefui J. E. 
Respublikos Prezidentui A. 
SMETONAI. Sem. direkt. p. 
M. Mačernis ir aukšt. kom. 
mok. vice-direktorius Jakubo
nis palinkėjo skautams geros 
kloties ir padaryti bent vieną 
naudingą darbelį kasdien. Jiems 
irgi buvo sušukta valio. Tau
tos himnas. Vėliau buvo links
moji dalis — pasilinksminimai.

Įžodį davė ir vilkiukai su 
paukštytėmis.

Bus. sk. A. Š.

Skautas tvarkingas pi- 
niginiuose dalykuose.

NETYLĖSIM IR MES.
Jonava. Lapkr. m. 5 d. mi

nėjom Lietuvos skautijos 15 m. 
sukaktis. Po pamaldų skautės 
ir skautai susirinko į Jonavos 
vidurinės mokyklos salę. Čia 
mūsų globėjas mokytojas Šlap- 
šys skaitė paskaitą. Po paskai
tos V Dr. V. Kudirkos draugo
vės skautai suvaidino savo kū
rybos veikalėlį „Skautai kan
didatai". Vėliau skaučių pasi
rodymai, eilėraščiai ir dainos. 
Paminėjimą užbaigėm Lietu
vos himnu. Po paminėjimo visi 
išsirikiavę nunešėm į Jonavos 
parapijos kapines žuvusiems už 
tėvynę du vainikus. Kapinėse 
tarė žodį Jonavos vidurinės 
mokyklos tėvų komiteto pir
mininkas, p. Valiūnas. Dalyva
vę skautų paminėjime, skautų 
tėvai, mokytojai ir Jonavos 
jaunuomenė yra patenkiūta 
skautų veikimu.

Paskiltn. B. Mačiulis.

MŪSŲ PIRMOJI SUEIGA.

Malėtai. Pirmoji mūsų sueiga 
įvyko rugs. m. 16 d. Susirinkę 
pasigedome daug mūsų brolių, 
sesučių. Bet mes turime vil
ties, kad jų eiles papildys nau
ji skautai-ės. Kalbėjo skautų 
globėjas dir. p. A. Taškūnas 
ir skaučių draugininke apie Pa
langos įspūdžius. Į sueigą atsi
lankė mokinių — svečių. Po 
sueigos buvo smagus pasi
linksminimas!

Skautė G. Šileikytė.
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TELŠIŲ SKAUTAI.
1919 m. pradžioje Rietave 

Viktoro Girtauto įkuriama 
skautų draugovė. Tai trečioji 
draugovė Lietuvoje. Vėliau 
1924 m. skautai jau leidžia jau
nus savo daigus ir žemaičių 
sostinėje — Telšiuose. Juos 
įkuria Ed. Vajevodskis, dabar 
Utenos r. t. tuntininkas. Pir
mieji žingsniai buvo sunkūs, 
vos keliems pasiryžusiems jau
nuoliams — skautams reikėjo 
daug dirbti. Tą darbą lengvino 
skautų bičiuliai, rėmėjai: buvęs 
gimnazijos insp. Košys, kun. 
dek. Korzonas ir buvęs gimn. 
dir. kun. Simaitis. Skautų šei
ma padaugėjo dviem draugo
vėm: įsikūrė skaučių ir jūrų 
skautų draugovės.

Didelį pasiryžimą rodė pir
moji Algimanto draugovė. Jos 
skautai dalyvavo įvairiose ta
da Šiaulių rajono tunto stovyk
lose, kursuose, parodose. Pa
tys rengė vakarus, kelių dienų 
stovyklėles, iškylas. Telšių 
skautai išaugo ir 1931 m. įsi
kuria tuntas. Tuntui vadovauja 
agronomas, paskt. Tallat-Kelp- 
ša. Skautėms vadovauja mok. 
sktn. A. Kupstaitė. Telšių tun
tas turi apie 300 skautų. Skau
tams padeda ir remia skautams 
remti draugijos, kurių tunte 
yra net keturios: Telšiuose, 
Plungėje, Rietave ir Sedoje.

ŠEDUVOS SKAUTAI BUDI.

Kęstučio dr-vėje yra ketu
rios skiltys: Gegučių, Kregž
džių, Sakalų ir Lapinų. Viso 
draugovėje 40 skautų.

Dr-vėje stipriau dirba mies
to skautai, ypač Sakalų skil
tis. Jų pastangomis įrengtas 
dr-vės būklas, kuriame skau
tai turi progos praleisti lai vą 
laiką. Būklą prižiūri pskltn. K. 
Rimdžius. Skautės, gavusios 
naują skiltininkę, J. Kazlaus
kaitę, tikisi veikimą sustiprin
ti. Kiek silpniau, dėl nepato
gių sąlygų, dirba mokiniai 
skautai. Bet ir čia dalykai ge
rėja.

Būtų gera, kad Šeduvoje 
būtų sudaryta? sk. r. dr-jos 
skyrius, tada bent skautai tu
rėtų moralinę paramą. O jos 
šeduviečiai labai reikalingi. 
Energingi dr-vės globėjai mok. 
J Kongiseraitė ir mok. sk. Ip. 
Ūdras tą reikalą sutvarkys.

Senas Sakalas.

LAUKIAM NE DVEJETUKŲ!
Linkuva. Jau gerokai laiko 

praėjo, kai Linkuvos v. gimna
zijoje besirodė skautai. Dabar, 
p. mok. Makricko padedami, 
pradeda vėl iš naujo organi
zuotis. Tiesa, jų skaičius nedi
delis, kol kas tik dvi skiltys. 
Viešo pasirodymo dar nepada
rė, bet privačiai suėję dažnai 
aptaria skautų reikalus ir ren
giasi egzaminams.

P. mok. Makrickas pasidirbo 
dvivietę .baidarę. Ja susido
mėjo skautai, ir gi bando sa
varankiškai pasidirbti. Liūdna, 
kad gimnazijoje visai nesirodo 
Skautu Aidas, bet greitu laiku, 
reikia tikėtis, ir jis pasidarys

mūsų draugu. Laukiame žiemos 
ledo, po to pavasario, bet ne 
dvejetukų. Jeromėjus.

ARGI RASEINIAI NEVEIKIA?
— Ir raseiniškiai energingai 

veikia. Gimnazijoj veikia trys 
dr-vės: skautų Vytauto Didžio
jo ir Algimanto dr-vės ir skau
čių Birutės dr-vė. Vytauto Di
džiojo dr-vės dr-kas skilt. St. 
Obuchavičius, Algimanto dr-vės 
dr-kas pskilt. L. Trilupaitis ir 
Birutės dr-vės — pskilt. J. Se- 
maškaitė. Visos draugovės daž
nai daro įdomias sueigas, nes 
nori laimėti vietininko pa
skelbtą konkursą. Pažymėtina, 
kad šiais mokslo metais gra
žiai veikia skaučių Birutės 
dr-vė. Prie gero raseiniškių 
veikimo daug prisideda sk. 
remti dr-ja, kurios pirmininku 
yra gimn. dr. p. Gipiškis.

IX.23. gimnazijos skautai su
ruošė mokiniams pasilinksmi
nimą su rimtąja programos da
limi. Pirmiausia epidiaskopu 
buvo pademonstruota daug fo
tografijų iš Palangos sąskry
džio ir raseiniškių skautų gy
venimo. Tai visiems labai pa
tiko. Pskilt. Pučkevičius pa
skaitė stovyklos dienoraštį, o 
po to, griežiant stygų orkes
trui, visi linksmai pašoko.

— X.8. Raseiniuose įvyko 
VVS apygardos suvažiavimas. 
Tą dieną skautai aktingai rin
ko aukas broliams vilniečiams. 
Aukų rinkimas pavyko gerai.

— Šiais mokslo metais gim
nazijoj susiorganizavo vyres
niųjų klasių skautų-čių būrelis, 
kuris dabar turi 20 narių. Be
veik kiekvieną sekmadienį 
įvyksta šio būrelio sueigos, ku
rių metu vyresniųjų klasių 
skautai skaito referatus iš 
skautizmo ideologijos ir kt. Po 
to įvyksta diskusijos, skautiški 
vaidinimai, savosios kūrybos 
skaitymas ir kt. Linkėtina bū
reliui ir toliau aktingai veikti, 
čių. bm.

KRETINGOS SKAUTAI 
ATGIJO.

Kretingos skautų veikimas 
atgijo. Vid. m-je susiorgan’za- 
vo 2 d-vės. Pažymėtina, kad vi
sos IV kl. mergaitės (be išim
ties) yra skautės. Skautams 
ypatingai daug padeda vid. 
m-los dir. skautas Kirlys.

Ir visuomenė skautams sim
patizuoja. Lapkr. m. 11 d. su
rengtą propagandinį vakarėli 
aplankė beveik visa miesto in
teligentija. Jo programą gra
žiai išpildė skautės, skautai ir 
vilk., paukštytės. Iš centro bu
vo sk. K. Palčiauskas.

UKMERGĖS RADIO...
Skautų muziejų (Kauno, 10.) 

galima lankyti: darbo dienomis
— 18-20 vai. ir šventadieniais
— 10-13,30 vai. Ekskursijoms, 
susitarus su būklo vadovybe, 
muziejus atidaromas bet ku
riuo laiku. Tuo pat laiku pri
imami ir eksponatai. Artimiau
siu laiku manoma suruošti 
„muziejui eksponatų rinkimo 
savaitę".

— Lapkr. m. 7 d. sukako 
metai, kaip valdžios gimnazi
joje kalbama „Vilniaus Mal- 

, da". Ta proga daugis skautų į 
Vilniaus pasus įlipino atitinka
mus ženklelius.

Vyr skilt. A. Umbrasas.

SKUODAS KALBA.
— Skuodo skautai-ės, pa

gerbdami Tautos Didvyrius Da
rių ir Girėną, pasiuntė jų var
do fondui 30 litų auką.

— Buvęs Skuodo skautų-čių 
siela, ilgametis draugininkas 
pasktn. Povilas Raudys dabar 
yra Mažeikių vietinink. adju
tantas.

— L. S. S. šventė. Lietuvos 
skautų 15 m. sukaktuves skuo
diškiai gana smarkiai ' paminė
jo. Minėjimas pradėtas šeimy
nišku Vakaru, kurs įvyko lapkr. 
11 d. Programa buvo užpildo
ma dainomis, sportu, baletu, 
skilčių pasirodymais ir t. t. Va
karas, atsižvelgiant į dabarti
nes sąlygas, laikytinas pasise
kusiu. Sekm., XI.12., iš ryto 
skautės ir skautai organizuotai 
dalyvavo pamaldose. Vakare, 
dalyvaujant vietos inteligenti
jai, įvyko iškilminga skautų-čių 
sueiga, kuri puikiai pasisekė.

Skautai-ės labai dėkingi pro- 
gimn. direkt. p. O. Ramanaus
kaitei ir mokytojams — p. p. 
Morgabiui, Frenkeliui, Valuc- 
kaitei, Žukauskui ir Karkliui 
už visokią paramą minėjimą 
rengiant,

— Sesutėms gerai sekasi. 
Skaučių I Birutės dr-vė pasku
tiniu laiku ėmė smarkiai tvir
tėti. Neseniai susidarė ketvir

Taip 
žaidžia 
mūsų 
mažosios.

toji — Stirnų skiltis. Dr-vei 
vadovauja mok. J. Ramanaus
kaitė. Šešėlio brolis.

Ir jaunieji gražiai veikia.
Kartu su bundančiu pavasa

riu, psktn. M. Pempaitė 1933 
m. geg. m. 20 d. suorganizuoja 
Marijampolėje P. Armino pra
džios mokykloje pirmą vilkiu
kų ir paukštyčių (bendrą) dr-vę. 
Bet štai jau ir vasara. Išsi
sklaido į savo tėviškes ir... tik 
rudenį vėl dirbama. Sudaromas 
atskiras vilkiukų — paukšty
čių skyrius. Skyriaus vadė, 
psktn. M. Pempaitė, suorgani
zuoja dar 3 dr-ves, parenka 
joms vadus ir taip dirbama to
liau. Pirmą sekmadienį po Ka
lėdų atostogų vilkiukai Jr 
paukštytės linksminasi prie 
jiems suruoštos eglaitės ir čia 
pat duoda pirmąjį įžodį.

Dar pavasarį suruošiama die
ninė iškyla, kuri mažiesiems 
buvo labai įdomi ir įspūdinga. 
Tai pirmoji jų iškyla.

Pereitų metų rudenį dar pa
didėja skyrius viena draugove. 
Skyriaus štabo nariai (11 žm.), 
padedant Seminarijos skaut. 
vyčiams, suruošia vakarą. 
Džiaugėsi ne' tik ruošėjai, bet 
ir jame dalyvavusieji.

Žiemos metu dar suorgani
zuojamos dvi draugovės S. Kal
varijoje.

Pavasarį suruošiama dieninė 
iškyla, kurioje mažieji davė 
patenkinti.

Štai jau mokslo metų pabai
ga, net 5 štabo nariai baigia 
mok. seminariją ir išvyksta iš 
Marijampolės.

Šį pavasarį kiekvieno skau
to, didelio ar mažo, buvo di
džiausias tikslas, pamatyti skau- 
tybės įkūrėją. Vilk. — paukš
tyčių skyrius apmokėjo mažie
siems pragyvenimo išlaidas, kad 
tik galėtų džiaugtis tuo, kas šią 
vasarą džiugino kiekvieną Lie
tuvos skautą. Jaū šįmet rude
nį, tik spėjus sudaryti naujas, 
skyriaus štabas, buvo padaryta 
visiems maloni ir niekad neuž
mirštama dieninė iškyla Ąžuo
lų Būdos miške. Meldas.
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DEŠIMTAS SKYRIUS, kuriam aprašomi drąsus žygiai.

Apie devintą valandą „Gulbinai“ iškeliavo.
Buvo labai tamsi naktis. Žemė, jūra, dangus, visa skendėjo 

lyg juodam maiše. Nuo jūros ūždamas ir švilpdamas pūtė baisus 
vėjas.

Ši kartą kelionė prieš kalną buvo dar sunkesnė. Ne tik 
tako, nebuvo matyti nė žemės. Teko orijentuotis vien tik 
nuovoka. Kad nepaklystų, Enris kas penkios minutės kišeniniu 
švyturėliu švysteldavo po apsiaustu į kompasą, ir kaman- 
duodavo:

— Į kairę... Į dešinę, — tik niekad: — gerai.
Visiems išrodė, kad jie suka aplink tą pačią vietą. Bei 

ką turėjo daryti? Nuolat švyturėlį deginti nebuvo galima. Juos 
būtų pamatę sargai, koncerninių, be abejo, pastatyti pilies 
apylinkėse.

„Gulbinai“ vienas kito nematė. Kad nepasimestų, jie 
nusitvėrė už vienas kito lazdų ir ėjo nenutraukiama grandine 
Tai buvo vienintelė tokioj tamsoj priemonė.

Jeigu būtų turėję laiko apgalvoti visas savo avantūrinės 
kelionės sąlygas, jaunuoliai tikrai būtų netekę drąsos: klajoti 
audroty, be ryšio su stovykla, klaikiam kalne, vieni prieš žiaurų 
priešą. Bet galvoti nebuvo laiko. Kelionės sunkumas buvo pa
veržęs visą jų dėmesį. Pagaliau buvo pasiekta mūrinė pilies 
tvora. Jaunuoliai lengviau atsiduso. Dabar jau turės bent 
aiškų taką.

Truputį atsikvėpę, „Gulbinai” vėl susikabino už lazdų ir 
patvoriu nuėjo į pilies pusę.

Vėjas taip ūžė ir daužėsi, kad nebuvo jokio reikalo žengti 
atsargiai ir tylėti. Tai buvo jaunuoliams gera. Bet tai buvo 
gera ir jų priešams. Jeigu jie buvo pastatę patvoryje sargybų, 
jaunuoliai galėjo patekti stačiai į jų glėbį.

Staiga Moris Romanas sušuko:
Skiltininkas metė žvilgsnį per tvorą. Už kokių 40 metrų, 

lygiagrečiai su jaunuoliais, kažkas ėjo su žibintuvu. Geriau 
įsižiūrėjus, toliau buvo matyti dar keturi ar penki šviesos taškai.

Kas tai galėtų būti?
— Turim išaiškinti! Bėgte! Kaip galima tyliau, — įsake 

draugams skiltininkas.
Gerą galą nubėgę, jaunuoliai pasiekė tą pačią vietą, kur 

aną vakarą buvo perlipę sieną. Čia sustojo uždusę.
Visų akys nukrypo į rūmus.
Vakarykščio ramumo ten jau nebuvo nė ženklo. Laiptuose 

ir verandoje nuolat švytavo žibintai. Žmonių šauksmai net 
skautų ausis pasiekdavo.

— Ką tai reikštų? — klausė Liorenas.
Enris neatsakė. Ir jis pats nieko nesuprato. Kam tos 

šviesos, šauksmai? Staiga jam blykstelėjo mintis:
— Turbūt čeką?
Taip, žinoma. Tik čeką gali ten būti!
Baisios mintys užplūdo sklitininko galvą. Prieš pat jo 

nosį daromas neregėtas smurtas, Maskvos agentai veržiasi į 
rūmus, grobia vargšą inžinierių, o jis negali sutrukdyti.

Enris atsisėdo ant žemės, susiėmė rankomis galvą. Jis 
ko tik neverkė iš piktumo. Aplink jį tylėdami stovėjo draugai.

Liorenas palietė ranka skiltininko petį ir tarė:
— Enri, inžinieriaus kambaryje šviesu, o prie laiptų stovi 

automobilis.
Kai vėliau Enris galvodavo apie šios nakties įvykius, ji', 

jausdavo giliausią dėkingumą Liorenui už šiuos keletą žodžiu.
Ramus Lioreno balsas jį paveikė, lyg botago smūgis. Jis 

gi yra vadas, jis už visa ką atsako. Jis negali nuleisti rankų!
Ir Enris sutelkė visas savo valios jėgas, pašoko nuo žemės 

ir ėmė žiūrėti į rūmus.
Liorenas sakė tiesą. Pro inžinieriaus kambario langines 

žibėjo silpnutė švieselė. Du stiprūs švyturiai prieš rūmus rodė, 
kad ten turi būti automobilis. Buvo aišku: inžinierių kažkas 
nori išgabenti.

Bet kas yra tas paslaptingasis „kažkas"?
Iš pradžios jis manė, kad tik bolševikų agentai gali 

čia būti.
Bet dabar jam atėjo į galvą, kad ir koncerno agentams 

rūpi inžinierių paslėpti. Tad kurie čia dabar veikė?
Enris nesiliovė kankinęs savo smegenis, kad išaiškintų 

tuos paslaptingus grobikus. Tai jam išrodė būsią labai svarbu 
policijai, kai ji vėliau ims ieškoti grobikų.

— Aš manau, kad čia koncernas, — tarė Sinkleris, lyg 
atsakydamas į neišreikštą Enrio klausimą.

-— Iš ko tu taip sprendi? — gyvai paklausė Enris.
— Iš automobilio.
— A?
— Taip. Čekistų automobilis dar būtų nespėjęs prasiveržti 

pro barikadas. Šis automobilis gali būti tik pilies gyventojų.
Paprasta šių žodžių logika įtikino ir Enrį.
Ši žinia labai pakėlė jo nuotaiką.
— Vis tik šis tas jau išaiškinta. Dabar reikia skubiai 

veikti, — galvojo visai nurimęs skiltininkas.
— Liorenai,- tu su Moriu ir Raimundu pasiliksi čia ir 

stebėsi, kas darysis aplink pilį. Jeigu kiltų mums pavojus, tuo
jau praneši į stovyklą.

Aš gi su Andrium, Poliu ir Petru eisim pas parko vartus 
ir žiūrėsime, kaip važiuos auto. Gal ten mes ką galėsime pa
daryti. Jei aš paleisiu raudoną rakietą, žinosite, kad bus kilęs 
pavojus. Tada skubiai visi į stovyklą. Budėk!

Jaunuoliai stipriai paspaudė skiltininkui ranką ir išsiskyrė.
Moris, Liorenas ir Raimundas patogiai išsitiesė ant tvoros 

Nejudėdami jie spoksojo į rūmus ir mirgančius žiburius.
Antra grupė nuvyko toliau. Tvirtai suspaudę rankose laz

das, žengė jaunuoliai paskui Enrį.
Po kokių penkių minučių jaunuoliai priėjo kryžkelį, iš ku

rio vienas kelias ėjo į Telgrį, antras į upę.
Enris su draugais stabtelėjo ir palindę po krūmu pradėjo 

tartis:
— Priėję šiuo taku prie kryžkelės, pasislėpsime. Kiekvie

nas turi pasirinkti tinkamą vietą. Geriausia — pakelės grio
vyje. Kai pasirodys auto — nejudėti. Laukti mano įsakymų. Pe
lėdos balsas rodys, kad reikia grįžti atgal į šią vietą, — tyliu, 
bet griežtu balsu Enris davė draugams paskutinius nurodymus.

Vėl prasidėjo sunki, varginga kelionė. Eiti reikėjo labai 
atsargiai. Kas žino, gal čia kur stovi koncernininkų ar čekistų 
sargyba. Be to, reikėjo taip dėti kojas, kad neliktų bent žymių 
pėdsakų.

Priėję netoli kryžkelės, jaunuoliai pasilenkė prie žemės ir 
ėmė šliaužte šliaužti. Štai ir kelias. Pasiklausę, ar nieko ne
girdėti, jie atsargiai supuolė į pakelės griovį. Kiekvienas sten
gėsi kuo giliausiai atsigulti, kad nė kuprinė iš griovio neky
šotų. Lazdas pasiguldė šalia savęs.

Dabar prasidėjo laukimas.
Ar jau automobilis pravažiavęs? Negalima buvo žinoti. 

Tiesa, motoro ūžimo nebuvo girdėti. Bet vėjas taip daužėsi, kad 
sunku būtų buvę ir išgirsti. Enris pakėlė galvą ir ėmė žiūrėti į 
Kerviscelio pusę. Niekur nesimatė nė spindulio šviesos. Pri
spaudė ausį prie žemės — irgi nė garso.

Liko tik kantriai laukti.
Enris atsigulė aukštininkas, išsitiesė ir ėmė galvoti. La

biausiai jam kvaršino galvą tas dalykas, kad nebuvo jokio aiš
kaus veikimo plano. Ką jie čia turi daryti? Kurio tikslo siekti7 
Skiltininkui jau net atėjo mintis, ar apskritai jų čia buvimas 
turi kokios prasmės.

Staiga jo tamsias mintis nutraukė šiaurės vakaruose švys
telėjusi pašvaistė.

— Auto švyturiai, — sušnabždėjo Andrius.
— Negalimas daiktas: šviesa iš Telgrio pusės.
— Jis pravažiavo dar mums neatėjus čion. Atsimušęs no

simi į „Vilkų" šedevrą, grįžta algai, — aiškino Andrius.
— Gerai sakai, Ežy.
Jaunuoliai jautėsi labai patenkinti, kad barikada neap

vylė. Kad ne ji, inžinierius jau seniai būtų buvęs kažin kur.
Šiaip ar taip, skautai galėjo pasižymėti pirmąjį savo lai

mėjimą.
Automobilis sparčiai artinosi. Šviesa kaskart stiprėjo.
— Gerai pasislėpkite, — paskutinį kartą įsakė Enris.
Jaunuoliai norėjo būti mažučiai, visai mažučiai.
Ar automobilis pravažiuos? Kas būtų, jeigu juos čia grio

vyje pastebėtų?
Jau buvo girdėti ir motoro ūžimas. Jau visai netoli. Staiga 

Enriui pasirodė, kad motoro dūzgimas nutilo, nors automobibs 
vis dar artinosi. Argi būtų juos pastebėję?!

Sugirgždėjo stabdžiai. Automobilis žnektelėjo ir sustoję, 
vos porą metrų pravažiavęs pro jaunuolius.

Enris nudžiugo, kad bent automobilio švyturių šviesa jų 
nesiekia. Jei kaip, lengviau bus nematant prasišalinti.

?5
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Dėl ko paslaptingi keliauninkai kaip tik čia sustojo? Dėl 
ko jie nevažiavo toliau, į Kerviscelį? Enris matė tik vieną 
atsakymą: keliauninkai pastebėjo griovyje kažkokius žmones 
ir ruošėsi juos pulti. O gal nepastebėjo? Kažin?

— Reikia skubiai sužinoti, ką priešai ketina veikti, ■— 
galvojo Enris.

Atsargiai jis pakėlė galvą ir ėmė dairytis. Visai čia pat 
dunksojo automobilis. Tai buvo limuzinas. Jo motoras tyliai 
dūzgė.

Skiltininkas ėmė klausytis. Buvo girdėti žmonių baisa:. 
Jis įtempė ausis, kad bent ką suprastų.

Prieky, už automobilio, kalbėjosi du žmonės. Enris manė, 
kad jie kalbės rusiškai. Bet maloniai nustebo, kai išgirdo 
prancūziškus žodžius.

Skiltininkas tuojau nurimo dėl savo grupės likimo. Jeigu 
keliauninkai būtų juos pastebėję, tai būtų kalbėjęsi tylesniu 
balsu.

— Tamsta pasilik čia, — kalbėjo vienas vyras prie auto
mobilio. — Aš eisiu pranešti, kas atsitiko. Tegul jie patys 
nusprendžia, ką daryti. Kol aš sugrįšiu, tamsta pavažiuok 
atgal ir apsigrįžk su automobiliu.

Enris džiaugėsi, kad taip lengvai sužinojo, dėl ko čia su
stojo automobilis. Arčiau Kerviscelio kelias buvo toks siau
ras ir jo pakraščiais taip tankiai prisodinta medžių, kad nė 
kalbos negali būti apie automobilio apsisukimą. Čia vienin
telė tam patogi vieta.

Tuo tarpu antras balsas piktai kalbėjo:
— Aš galiu tikrai pasakyti, kad gausite vėjo už tai, kad 

nevažiuojate prie upės Matysite, kad lieps taip daryti.
— Vistiek reikia pranešti, kad Maskvos agentai jau čia.
Enris netvėrė džiaugsmu, kad „Vilkų" darbas priskiria

mas čekistams, o apie skautus niekas nė negalvoja.
— Ką darysime su Bragovu? — klausė aštresnis balsas.
Skiltininkas krūptelėjo. Inžinierių jis visai buvo užmir

šęs. O tuo tarpu vargšas išradėjas yra čia pat, už poros metrų 
nuo jo, automobilyje.

— Paliksiu jį automobilyje, — atsakė storesnis bakas, — 
Durelės užrakintos, nėra jokio pavojaus, kad jis pabėgtų. Jei 
kas atsitiktų, važiuok į Kerviscelį.

— Gerai. Vis tik aš nelabai noriu vienas ant kelio likti 
su tokia pavojinga preke. Bent užsitaisysiu revolverį.

— Ar jau pavirtote į bobą?
— Norite pasilikti mano vietoj?
— Tiek to. Tuoj grįšiu su naujais nurodymais. Jie, ži

noma, sakys, kad vyktume pas keltininką.
— Keltininkas jau miegos. Nemaža sutruktume, kol jį 

pastatytume ant kojų.
— Bet keltininko mums visai nerė kia. Jachta tuojau po 

pietų išplaukė iš Bresto ir vidurnaktį bus čia. Ji atsiųs 
valtį ne į Duarnenę, kaip buvo anksčiau sutarta, bet į upę, prie 
kelto. Štai ir viskas. Laukite manęs ramiai. Mums įsakyta 
grįžti į rūmus, jei negalėsime išvažiuoti.

Trinktelėjo automobilio durelės, ir platus šešėlis nuslinko 
į Kerviscelio pusę.

VIENUOLIKTAS SKYRIUS, 
kuriame aprašomas pirmas laimėjimas,

Enris susitelkęs galvojo, ką toliau daryti. Iš keliaunin
kų kalbos buvo aišku, kad inžinieriui išvežti kelias nėra jau 
taip visai užkirstas, kaip skautai manė. Keltininkas tam buvo 
visai nereikalingas.

Reikėjo skubiai ką nors sugalvoti. Kitaip Bragovas 
bus žuvęs.

Skiltininkas jau net ėmė galvoti, kad reikia pulti auto
mobilį, partrenkti pasilikusį vyrą, išvaduoti belaisvį ir kuo 
greičiausiai pasprukti.

Bet užtaisytas pasilikusiojo vyro revolveris ir galinga io 
išvaizda rodė, kaip pavojingas toks bandymas. Be to, limuzi
nas buvo užrakintas. Ar pavyktų išlaužti jo duris ir išvaduoti 
inžinierių anksčiau, negu sugrįžtų nuėjusis žmogus?

Enris buvo sumanus berniokas. Tą jis ir dabar parodė 
Jam nuolat ausyse skambėjo nuėjusio vyro žodžiai: „Mums 
įsakyta grįžti į rūmus, jeigu negalėsime išvažiuoti".

Argi ne to paties norėjo ir draugininkas? Dėl to reikė 
jo Mykolo Bragovo sargus kaip nors priversti, kad grįžtų į 
Kerviscelį. Tam reikėtų tik kad „negalėtų išvažiuoti".

Enris pamažu prislinko prie netoli gulėjusio Sinklerio ir 
pakuždėjo jam į ausį:

— Ar jų kalbą girdėjai?
Sinkleris linktelėjo galvą.
— Klausyk gerai, ką aš sugalvojau, — tyliai kuždėjo 

Enris toliau. — Tu nubėgi, kaip galėdamas greičiau, prie parko 
vartų, kur išeina kėlias. Žinoma, saugojies, kad nepamatytų. 
Ten tu sukeli triukšmą, gaisrą, švilpteli, trumpai sakant — 
man vistiek ką, kad tik šis bernas išsigąstų ir nubėgtų pa-
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žiūrėti, kas ten darosi. Aš būtinai turiu 30 sekundžių prie 
auto pabūti vienas. Susitiksime nurodytoj vietoj. Supratai?

— Supratau! — atsakė Sinkleris.
Jaunuolis pasitaisė savo kuprinę ir pradėjo atsargiai 

šliaužti iš griovio.
Enris galvojo, kad išeis mažiausiai penkios minutės, kol 

Sinkleris įvykdys tą keistą uždavinį. Per tą laiką Enris smul- 
*' kiai apgalvojo savo plano kiekvieną žingsnį. Jeigu ir pavyktų 

šoferį nuvilioti nuo automobilio, reiktų labai skubėti, nes jis 
greitai galėtų pastebėti klastą. Dėl to svarbi kiekviena 
sekundė.

Skiltininkas prislinko prie Andriaus ir Polio, kurie taip 
buvo susitraukę, kad vos pro juos nepraėjo.

— Kaip sekasi? — tyliai juos paklausė.
-—• Aišku, gerai mums sekasi. Kas naujo?
— Bus įdomu. Pasiruoškite šokti iš griovio. Kaip duo

siu ženklą, šokite prie automobilio. Ten pasakysiu, ką daryti.
— Supratome! Gerai!
Staiga Kerviscelio pusėj kažkas baisiai supoškėjo, po va

landėlės — dar kartą.
— Dėl Dievo meilės, — išsigando Enris. — Argi Sinklerį 

būtų sučiupę? Ką daryti? Vargšas berniokas!
Poškėjimas išgązdino nė tik skiltininką. Prie vairo sėdė

jęs šoferis irgi ėmė nerimauti.
f;. Štai dar kartą! Prie parko vartų iškilio raudona šviesa, 

lyg didžiulio gaisro pašvaistė. Paskui nuskambėjo ausis ve
riantis švilpimas.

— Puikus berniokas, — stebėjosi Enris. — Sinkleris di
dingai atliko savo uždavinį.

Skiltininkas atsiminė, kad savo kuprinėje Sinkleris turi 
dalį rakietų, kuriomis gražiai mokėjo pasinaudoti.

Šios teatrinės scenos vaisiai buvo nuostabūs.
Šoferis iššoko iš automobilio, pažiūrėjo į raudoną pa

švaistę ir, ilgai negalvodamas, pasileido bėgti į Kerviscelį.
— Namelis dega! Turbūt mane šaukia, — murmėjo bėg

damas.
Kai tik nutilo jo žingsniai, Enris davė ženklą savo 

draugams.
Jaunuoliai šoko iš griovio ir puolė prie automobilio.
— Andriau, apžiūrėk dureles, — įsakė skiltininkas. — 

Gal neužrakintos.
Jis pats prišokęs žinovo ranka atidengė motorą. Pasi

šviesdamas kišeniniu švyturėliu rado magnetą, išėmė degiklį ir 
įsikišo anglį į kišenių. Paskui vėl uždengė motorą. Visa ši 
operacija tęsėsi ne daugiau kaip 15 sekundžių.

— Baigta! O kaip durys? — paklausė jis draugus, kurie 
veltui darbavosi prie rankenų.

— Neatsidaro!
— Gaila! Būtume galėję inžinierių drauge pasiimti. Da

bar neturime čia daugiau ko veikti. Inžinierių rasime ir vėliau. 
Automobiliu jo neišveš.

— Kodėl?
— Nėra degiklio. Motoras neveiks. Dabar nešdinamės! į 

Stebiuosi, kaip dar sargai mūs nesučiupo.
Draugai iš visų jėgų pasileido bėgti taku prieš kalną, į 

sutartą vietą. Enris labai nudžiugo, kad ir Sinklerį rado jau 
ten atvykusį.

— Bravo, Petrai, — pagyrė jį skiltininkas. — Tai buvo 
puikiai padaryta.

— Juokai! — atsakė tas. — Aš tik iššoviau dvi rakietas. 
Trečioji nedegė. Paskui aš ant žemės užkūriau raudonąją 
lakietą ir ėmiau švilpti. Viską padariau prie parko vartų.

— Tu mums puikiai padėjai.
— Tikrai? Ar galiu žinoti, ką jūs padarėte?
— Mes automobilį išėmėm iš apyvartos. Jis nepasiju

dins iš vietos. Žinoma, nebent kas jį pastumtų.
— Puiku! O ką dabar?
— Jeigu tas žmogus kalbėjo tiesą, tai jis inžinierių grą

žins į rūmus, nes važiuoti jau negalės.
— Ot, gerai! Mes gi, žinoma, skubiai eisime jų pasi

tikti?
— Taip. Į rūmus įsėlinsime, jei tik bus galima, anksčiau 

už juos. Tegul mus su Mykolu Bragovu tenai užrakins.
— Vaike! — karštai sušuko Andrius, — jeigu ši istorija 

pavyks, tai grįžę į stovyklą smarkiai tave op! op! pakilosim.
— Per anksti nesidžiaukime! Susiieškokime Lioreną, ku

riam jau bus nusibodę laukti. Man tik gaila, kad negaliu pa
žiūrėti, kaip jie „gaisro" ieško.

Liorenas su draugais tikrai nuobodžiavo. Išvežus ižinie- 
nierių, aplink rūmus viskas nutilo.

Skiltininkas trumpai jiems pasakojo apie savo laimėjimą. 
Smulkiau papasakoti žadėjo vėliau.

— Jei norime patekti į rūmus, turime negaišuoti, — 
baigė jis savo kalbą. — Aš manau, kad juose dabar nieko 
nėra. Žengiam! Mes būtinai turime anksčiau už juos ten pa- , 
sislėpti.
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„Gulbinai" perlipo per mūrinę tvorą. Vėjas vis dar buvo 
smarkus. Oras atšalo. Jaunuoliai stipriau susiveržė savo ap
siaustėlius.

Be jokios kliūties jie pasiekė rūmų laiptus. Enris manė 
kad išvažiuodami jie bus užmiršę užrakinti duris. Dėl to jis 
mėgino šiuo tiesiausiu keliu patekti į vidų.

Mėginimas pavyko, ir „Gulbinai“ įžengė į tylų namą.
Priemenioje Enris paklausė:
— Gal kas turite gerą sumanymą, kur pasislėpti?
— Rūsyje! — siūlė Polis.
— Ant aukšto! — patarė Andrius.
— Rūsyje! — palaikė Polį Liorenas ir Sinkleris.
— Ant aukšto! — nenusileido Andrius.
— Gerai, — nutraukė jų ginčą Enris. — Kadangi nuomo

nės nesutinka, aš pats klausimą išspręsiu. Aš manau, kad 
aukštas geriau. Iš ten mes lengvai galėsime pasiekti ir sto
gą, jeigu prireiktų signalizuoti į stovyklą. Lipkime aukštyn!

„Gulbinai" pasileido girgždančiais laiptais. Kai užlipo 
į antrą aukštą, Enris, pasišviesdamas kišeniniu švyturėliu, ėmė 
žiūrėti į koridoriaus lubas, ar nepamatys kur durelių į aukštą?

Ir šiuokart skiltininkas neapsivylė. Ties kambariu, ku
riam buvo prirakintas inžinierius, jis lubose pam*atė ketur
kampę skylę, iš viršaus pridengtą durimis.

— Štai turime, ko ieškome, — tarė nudžiugęs skiltininkas.
Savo lazda pabandė jis pakelti tas duris. Jų būta sun

kių. Tik kai prišoko į pagalbą Liorenas su Andrium, pavyko 
duris kiek atkelti ir nustumti į šalį.

— Greitai! Lipkit greitai! — ragino draugus Enris. Jis 
ėmė bijoti, kad čia jų neužkluptų grįžę inžinieriaus sargai.

Jaunuoliai vienas paskui kitą kabinosi ant Enrio pečių ir 
sulindo į tamsią skylę.

Enris liko paskutinis. Jis neiškentė nepažiūrėjęs į inžinie
riaus kambarį. Ten viskas buvo baisiai sujaukta. Matyt, be
siskubindami inžinieriaus sargai viską aukštyn kojomis apver
tė. Lova buvo tuščia. Geležiniai pančiai kabojo ant sienos.

— Kad tik jį vėl čion sugrąžintų! — rūpinosi skilti
ninkas.

Paskui jis grįžo prie skylės, įsikabino į Andriaus ir Lio- 
reno nuleistas rankas ir užkopė ant aukšto.

Jaunuoliai vienas paskui kitą sulindo į tamsią skylę.

Čia jis tuojau pastebėjo, kad viskas buvo nuklota sto
riausiu dulkių sluoksniu. Ir tai gera! Jie čia galės vaikščioti 
tyliai, kaip vata.

Skiltininkas pirmiausiai liepė užtaisyti duris.
— Būtų gera,-- — po valandėlės tarė, — kad galėtume 

matyti, kas darosi karidoriuje.
— Tai nesunku padaryti, — atsakė Liorenas. — Tuojau 

aš išgręšiu skylę.
Pasiieškojęs, kur ne taip sandariai suleistos durų len

tos, jis savo kišeniniu peiliu padarė nemažą plyšį.
Atlikęs šiuos paruošiamuosius darbus, Enris pradėjo dai

rytis po aukštą. Reikėjo gerai jį ištirti, kad, prireikus, būtų 
galima tinkamai gintis.

Aukštas buvo paprastas, kaip ir visų didelių senovinių 
rūmų aukštai. Stogas buvo nestatus. Ligi kraigo koki trys 
metrai. Šonuose buvo išvesti kaminai. Stoge buvo padaryti 
keturi langai. Enris tuojau, išsiėmęs kompasą, nustatė pa
saulio kraštus ir pasirinko langą, iš kurio paleistus signalus 
lengviausia būtų matyti Pen-Ar-Vire. Prie šio lango dar nu
nešė ir čia pat rastą seną stalą.

Daugiau maža ką ant aukšto galima buvo rasti. Polis 
Legašis dar užtiko senų knygų skrynią.

— Turėsime ką veikti, jeigu čia teks žiemavoti, — juo
kavo jis.

Tačiau Enris rado tinkamesnę šiai dėžei pareigą. Jis 

liepė ją atnešti prie pat durų. Sunkios knygos galėtų būti la
bai naudingos prislėgti durims, jeigu tektų čia gintis.

Polis su Moriu buvo pastatyti prie langų, kad stebėtų 
parką ir kad praneštų, jei kas ten imtų judėti.

Tik dabar Enris leido savo jaunuoliams nusiimti kuprines. 
Tuoj visi jas nusikabino ir sudėjo į vieną kampą. Taip pat 
nelaukdami, kad kas paragintų, visi išsiėmė iš kuprinių duo
nos ir šokolado.

Vos spėjo „Gulbinai" pabaigti savo lengvą užkandį, kaip 
Polis pranešė:

— Enri, švyturiai parke!
Skiltininkas puolė prie lango. Parko vartų pusėje buvo 

keturi ar penki šviesūs taškai. Iš ritmingo jų švytavimo gali
ma buvo spręsti, kad tai rankoj nešami švyturiai.

Enrio širdis patvino puikybės jausmu. Viskas eina, kaip 
jo numatyta. Visuose frontuos sumuštas, priešas grįžta į pir
mykštes pozicijas, iš kur buvo išėjęs. Bet tai dar ne galas. 
Toli dar ne!

— Dabar nė šiukšt, „Gulbinai"! — įsakė skiltininkas.
Pats jis ėmė stebėti besiartinančius švyturius. Kai pri

siartino visai prie rūmų, išnyko jie jam iš akių.
Tada Enris nuėjo prie durų ir, atsigulęs ant lubų, ėmė 

klausyti.
Terasoje sudundėjo žingsniai. Paskui tie paslaptingi atvy

kėliai pradėjo lipti laiptais. Pro skylę duryse Enris pamatė 
koridoriuje einantį žmogų su švyturiu rankoje. Paskui pirmąjį 
ėjo antras. Šis buvo užsimaskavęs veidą ir už rankos vedėsi 
dar kitą vyrą.

— Inžinierius! — galvojo susijaudinęs skiltininkas.
Paskui ėjo dar du vyrai, taip pat su švyturiais rankose. 

Trys pirmieji įėjo į inžinieriaus kambarį. Paskutiniai du į kam
barį nėjo. Jie sustojo ant slenksčio ir smarkiai ginčijosi. 
Enris gerai juos matė, bet jų kalbos nesuprato, nes jie kalbėjo 
rusiškai. Tik vienas dalykas buvo aišku: jų nuomonės visiškai 
nesutiko. Sprendžiant iš tono, galima buvo manyti, kad ne 
pačius švelniuosius žodžius jie vienas antram kalbėjo:

Staiga vienas iš jų šūktelėjo į kambarį:
— Na, seni, ar tuoj pabaigsi?
— Tuojau, pone! — atsakė nuolankus balsas. Enriui pa

sirodė, kad tai vartininko balsas.
— Tu čia su Mykolu Bragovu pabūsi ligi ryto. Tas 

kvailys Ivanas negali įjudinti automobilio, kad jį kur velniai 
nujotų. Žiūrėk, seni, kad gerai eitum sargybą. Tavo berniokas 
pasiliks lauke, ties langu. Jei kas atsitiktų, duok jam ženklą, 
kad mums praneštų. Supratai?

— Taip, pone!
— Ot žaltys, tas vartininkas! — niršo to pasikalbėjimo 

klausydamas Enris. — Tik pamanyk, kaip jis mus kvailiais 
paliko. Apsimetė, kad nė žodžio prancūziškai nesupranta!

Trys iš atėjusių vyrų vėl nuėjo žemyn su savo švytu
riais rankose. Sugirgždėjo laiptai. Smarkiai trinktelėjo apa
čioje durys. Jie išėjo.

Kambary liko tik inžinierius ir jo sargas. Kambario du
rys buvo atdaros, ir Enris matė, kaip iš jo krito šviesos juosta 
į koridorių.

Valandėlę palaukęs, Enris tyliai priėjo prie Lioreno.
— Mes turime šio senio nusikratyti! — pakuždėjo jam 

į ausį.
— Taip, mes turim likti rūmų šeimininkai. Bet kaip?
Enris šį vakarą buvo labai sumanus. Tuoj jis išdėstė 

nustebusiam Liorenui planą, kaip reikia pulti ir nugalėti 
vartininką.

— Bet jeigu jis ginsis? — paklausė Liorenas.
— Jeigu jis ginsis? — drąsiu balsu atkartojo Enris. — 

To mes nesulauksim!
„Gulbinai“ pasiruošė ir išklausė Enrio įsakymų.
Liorenas su Andrium labai atsargiai nukėlė į šalį duris. 

Joks garsas neišdavė jų darbo. Bet ir vėjas taip daužėsi, kad 
vartininkas vistiek būtų nieko negirdėjęs.

Sinkleris sumezgė ant savo virvės stiprų mazgą. Moris 
ištiesė ant lubų savo apsiaustą.

Kai viskas buvo paruošta, Enris pasilenkė į skylę ir du
kart sudavė galu savo lazdos į sieną. Smūgiai garsiai nu
aidėjo tuščiuose rūmuose. Sargas inžinieriaus kambaryje ne
ramiai sujudo.

— Kas? Kas čia? — jis paklausė.
Nesulaukęs atsakymo, pasiėmė švyturį ir išėjo į koridorių.
Kai tik jis pasirodė ties skyle, Enris griebė Morio ap

siaustą ir nukrito ant vartininko. Nespėjo senis nė pasijudinti, 
kaip jau Enris užmetė jam ant galvos apsiaustą.

Lyg iš dangaus išmesti velniai, šoko paskui savo vadą 
Liorenas, Andrius ir Raimundas. Keturi stiprūs berniokai 
tuojau pargriovė inžinieriaus sargą ir stipriai surišo jam ran
kas ir kojas. Apsiaustas vis dar buvo ant jo galvos. Jis nė 
nematė, kas jį buvo užpuolę.

— Tu gremėzde! — niurnėjo Enris. — Tąi tau už vaka
rykščią!
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Enris griebė Morio apsiaustą ir nukrito ant vartininko...

Jaunuoliai tuojau nugabeno savo belaisvį į vieną iš tuš
čių kambarių ir neužmiršo pasirūpinti, kad jis negalėtų rėkt'.

Kambaryje silpnu balsu sušuko inžinierius. Enris tuojau 
norėjo jį nuraminti. Jis pasigriebė nuo grindų vartininko 
švyturį ir su savo draugais įėjo į belaisvio kambarį.

Ten jis išsitempęs, kaip per paradą, griežtu balsu atra
portavo:

— „Gulbinų” skiltis!

DVYLIKTAS SKYYRIUS, 
kuriam „Gulbinai“ laiko savo pozicijas. 

Mykolas Bragovas džiaugsmingai sušuko:
— Jūs! Jūs!
— Taip, mes! — linksmai atsakė skiltininkas. — Visi, 

kurie čia buvome vakar, ir dar keletas naujų.
— Tai dar ne viskas žuvę?
— Aš bent manau! Bet, jeigu Tamsta leisi, tai vėliau aš 

Tamstai papasakosiu, kaip mes čion atėjome. Dabar mes 
turime svarbesnio darbo. Ar, be šio senio, nėra rūmuose 
daugiau sargų?

— Ne, visi kiti nuėjo.
— Labai gerai. Tad mes esame šeimininkai. To tik mes 

ir norėjome. Dabar turime kuo greičiausiai paruošti savo 
pilį gynimuisi.

— Paleiskite mane. Aš jums padėsiu.
— Tuojau! Šiandie mes turim visus reikalingus įrankius.

— Paleiskit mane. Aš jums padėsiu...

Enris išsiėmė iš savo kuprinės dideles reples. Keletą 
kartų gerai sužnybo, ir ant inžinieriaus rankos užmauta gran
dis buvo nupiauta.

— Laisvas! Laisvas! Pagaliau vėl laisvas! — šaukė jis. — 
0, kaip aš jums dėkingas!

— Vėliau! Apie tai pakalbėsime vėliau! Dabar prie darbo!
— Kodėl mes nebėgame?
— Negalima. Rūmai saugojami. Argi jūs negirdėjote, 

ką sakė vartininkui? Čia po langu stovi Vanikas. Jis tuojau 
pakeltų triukšmą. Be abejo, ir kitur aplink rūmus pastaty
tos sargybos.

Tai kalbėdamas, Enris priėjo prie lango ir iškišo galvą 
pro praviras langines. Išsyk jis nieko nematė. Bet greitai 
atsisuko į inžinierių:

— Žiūrėkite pats, kas ten žemai darosi!

Jis parodė Bragovui judantį švyturį, kuris artinosi prie 
rūmų. Priėjęs netoli rūmų, švyturys pakilo ir apšvietė čia 
pat stovėjusį Vaniką. Atėjusis jį kažko paklausė. Vanikas 
papurtė galvą, turbūt atsakė: „ne“.

Paskui atėjusis su švyturiu žmogus pakėlė galvą aukštyn 
ir stipriu balsu kreipėsi į langą, pro kurį žiūrėjo Enris su 
nžinierium:

— Alio, seni! Ar nieko naujo?
Enris to nebuvo tikėjęsis. Sumišęs jis galvojo, ką da

ryti. Būtinai reikėjo priešą suklaidinti. Kitaip jis tuojau ateitų 
į rūmus.

Tas po langii/ jau ėmė nekantrauti:
— Ei! Ar apkurtai, tu galvijas! Turbūt miegi, avigalvi! 

Palauk, aš ateisiu tave pažadinti!
Enris ryžosi veikti. Jis užsikosėjo, triukšmingai nusispio- 

vė ir, kad pakeistų savo balsą, per sudėtus delnus tarė:
— Ne! Nieko naujo. Viskas tvarkoje! — ir vėl smar

kiai nusičiaudėjo.
Žmogus už lango, matyt, atsakymu buvo patenkintas.
— Aš nežinojau, kad tu gavai tokią slogą, — atsakė 

„seniui“.
— Žiūrėk gerai. Jau neilgai tau teks eiti šią pareigą 
Tai pasakęs, jis nuėjo, iš kur buvo atėjęs.
Enris atsitraukė nuo lango visas išbalęs iš susijaudinimo. 

Jis pamatė, kad „Gulbinai" net dreba iš juoko.
— Ar apkurtai, tu avigalvi, galvijas! — tyčiojosi Andrius. 

Jau neilgai tau reiks eiti šią pareigą!
Vėl jaunuoliai net susirietė besijuokdami. Dabar jau ne

išsilaikė nesijuokęs nė Enris.
Kai visi išsijuokė, jis tarė inžinieriui:
— Patys matėte, kad mes čia esame apsupti.
— Taip. Bet ką dabar turime daryti?
— Oį tai visai aišku. Užsibarikaduosime ir lauksime, ligi 

atvyks policija?
— Ar policijai pranešta?

— Taip. Ji turi, vėliausiai, bešvintant čia būti. Dėl 
to mums teks apsišašvoti kantrybe.

Inžinierius dar nevisai buvo nurimęs:
— Ar jūs žinote, kad ir čeką jau atvykusi. Atsitiko 

lygiai taip, kaip aš vakar sakiau.
— Jeigu mes būtume to nežinoję, nebūtume dabar nė 

čia buvę.
— Ot kaip, — atsakė inžinierius. — Turėsite man viską 

papasakoti.
— Žinoma.
— Gerai. Bet jeigu čekistai šiąnakt puls rūmus?
— Tada mes ginsimės, ponas Bragovai!
Inžinierius tylėdamas pažiūrėjo į jaunuolius.
Skiltininkas jam atsakinėjo taip ramiai, lyg būtų kalbė

jęs apie kasdieninius dalykus. Nerūpestingi, linksmi kitų šeš’ų 
jaunuolių veidai buvo irgi ramiausi. Juos matydamas galėtum 
sakyti, kad jie į šį kambarį užėjo tik pasivaikščiodami.

— Jūs esate tik septyni. Pridėjus ir mane, bus aštuoni, 
— kalbėjo inžinierius. — Bet visi mes neturime jokio ginklo.

— Taip, čia mes tik septyni, — atsakė Enris. — Bet 
kai mes pašauksime, dar trisdešimts atvyks mums į pagalbą.

Inžinierius pakraipė galvą.
— Ne, aš negaliu leisti, kad dėl manęs jūs patektumėt 

į tokį pavojų. Negaliu!
— Atsiprašau, ponas inžinieriau, tai jau mūs dalykas. 

Galite žinoti, kad kartą pradėję, mes darbą varome ligi galo.
— Po *šimts pypkių, — nenoromis išspruko inžinieriui, 

matant tokį jaunuolių pasiryžimą. — Gerai, aš pasiduodu jūsų 
valiai.

— Kadangi jau susitarėme, tuojau imamės už darbo, — 
nusprendė Enris. — Turime pasiruošti prie gynimosi.

Kad Vanikas nieko nepastebėtų, inžinieriaus kambaryj 3 
buvo paliktas vartininko švyturys. „Gulbinai", pasišviesdami 
savo kišeniniais švyturėliais, nusileido į rūmų apačią.

Svarbiausias dalykas čia buvo užbarikaduoti duris, kad 
jos atlaikytų bent pirmą priešų puolimą. Langais nebuvo gali
ma labai pasitikėti. Nors jie buvo uždaryti langinėmis, bet 
skautai iš savo patyrimo žinojo, ko tos langinės vertos: ir 
jie pro langą buvo aną vakarą įlindę. Dėl to jaunuoliai pir
miausia ėmėsi už durų. Apsukrusis Liorenas tuoj pagadino jų 
spyną. Į rakto skylutę jis prigrūdo geležgalių ir šipulių. Pas
kui iš valgomojo atnešė didelę indaują ir atrėmė į duris. 
Kituose apatinio aukšto kambariuose Andrius užtiko čiužinius 
ir, pasišaukęs i talką Morį, atvilko juos prie durų. Bet Enris 
nusprendė, kad juos reikia pasilikti atsargai: gal jų prireiks 
kur kokiai skylei užtaisyti.

— Ar kitoje rūmų pusėje nėra durų? — paklausė Enris 
inžinierių.

— Taip, yra tarnams durelės. Jos eina į rūsį.
— Ką? Tai čia yra ir rūsys?
— Žinoma. Tenai įtaisyta virtuvė ir skalbykla.
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— O kur iš čia durys į rūsį?
— Po laiptais.
— Einam pažiūrėti!
Skiltininkas nuėjo po laiptais ir rado nedideles dureles. 

Jos buvo nerakintos. Už jų leidosi žemyn laipteliai. Nulipę 
kokią dešimtį laiptų, jaunuoliai atsidūrė drėgname kambaryje. 
Už šio buvo dar trys toki pat kambariai. Paskutiniame bu
vo prinešta malkų ir keletas tuščių statinių. Iš jo buvo dū
lys į lauką.

— Gerai, — kalbėjo patenkintas Enris. — Iš šios pusės 
nėra mums pavojaus. Reikia tik gerai užbarikaduoti duris. 
Šios statinės tam labai tiks.

Berniokai griebė statines ir atrito prie durų.

Tuoj buvo pašaukta visa skiltis. Berniokai griebė stati
nes ir atrito prie durų. Iš čia pat įvesto vandentiekio pris - 
leido kibirus vandens ir pripylė artipilnes statines. Jos pasi
darė tokios sunkios, kad visai gerai laikė duris.

Pabaigę darbą, jaunuoliai susirinko į salioną ir čia gavo 
kveptelti. Moris buvo nusiųstas į inžinieriaus kambarį, kad 
pro pravirą langinę stebėtų, kas darosi parke.

Kiti susėdę, kur kam teko, kalbėjosi apie rūmų gynimo 
planą.

— Mano nuomone, — kalbėjo Liorenas, — mūs yra per 
maža, kad galėtume kartu visus punktus saugoti. Dėl to visi 
būkime priemenioje, duris gi visų kambarių palikime atdaras. 
Kur pamatysime pavojų, ten ir galėsime pulti.

— Kuo gi mes ginsimės? — paklausė inžinierius.
— Mes turime lazdas. Jų visai pakaks nustumti, jei kas 

bandytų lįsti pro langą. Be to, visi pasiimkite savo kirvukus 
Žinoma, ne priešų galvoms skaldyti, bet gali jų prireikti ko
kiam darbui, pavyzdžiui, durims užkalti, — nurodinėjo Enris.

Mykolas Bragovas negalėjo atsistebėti jaunuolių ramumu. 
Jiems gręsė toks didelis pavojus, o jie buvo ramūs ir linksmi, 
lyg per žaidimus. Tikrai nuostabi ta skautų dvasia.

Reiktų pagalvoti, pro kur trauksimės, — priminė Jonas 
Liorenas. — Jeigu mus pultų čekistai, maža tėra vilties ilgai 
tuos galvažudžius sulaikyti. Ar tada liptume į požemį?

— Tenai reiktų dvejas duris ginti, — galvojo Enris. — 
Be to, iš požemio negalėtume signalizuoti į stovyklą. Man 
išrodo, kad būtų geriau lipti ant aukšto. Jei gerai prislėgtu
me jo dureles, niekas ten mūs nepasiektų.

— Beje, dėl ko nesignalizuojam draugininkui, kad mes 
esame rūmuose?

— Dar negalima. Mes išduotume, kad esame rūmuose. 
O priešas turi kaip galint ilgiau nežinoti, kad mes čia tupim.

Kaip viskas buvo aptarta ir priešas vis dar nesirodė. 
Enris leido jaunuoliams prigulti ir pamiegoti. Tik Liorenas 
buvo pastatytas sargyboje. Vėliau turėjo jį kitas pakeisti.

Buvo pusė antros ryto.
Enris su inžinierium susėdo saliono kampe ir kalbėjosi. 

Skiltininkas papasakojo „Vilkų" ir „Gulbinų“ darbus ir drau
gininko planus inžinierių vaduoti.

Inžinierius papasakojo, kaip apie devintą valandą vaka 
ro jj išvedė iš kambario, įsodino į automobilį ir išvežė. Su 
juo drauge važiavo du vyrai. Tačiau pavažiavę kokią dešimtį 
minučių sustojo. Abu vyrai iššoko, pažiūrėjo i kelią prieš auto
mobilį ir ėmė biauriai plūstis. Paskui apsisuko ir grįžo atgal.

— Kas toliau buvo, žinote jūs patys, — baigė savo pa
sakojimą inžinierius.

— Tas skubus išvežimas, keisti automobilio manievrai 
mane įtikino, kad čekistai jau veikia, — kalbėjo, kiek paty
lėjęs Bragovas.

— Taip, ir mes manome, kad čekistai jau žino jūsų slė
pynę ir ruošiasi jus pagrobti.

I

Skautai ir skautės svetur.
LIETUVOS SK, SUKAKČIŲ MINĖJIMAS RYGOJE.
Lietuvių skautai Rygoje gražiai paminėjo Lietuvos skau

tų 15 metų sukaktis. Šia proga, Rygos lietuvių II pagrind. 
mokykloj lapkr. m. 11 d. vakare buvo sukurtas didžiulis imi
tuotas laužas.

Prie laužo pasakytos momentui pritaikintos prakalbos, 
paskaitytas referatas, kas visus susirinkusius supažindino su 
Lietuvos skautų istorija. Be to, buvo padainuota daugybė lie
tuviškų dainelių ir suvaidinta įvairių skautiškų veikaliūkų.

Prie laužo buvo atsilankę daug vietos lietuvių ir latvių.
Laužo programa baigiama Vilniaus rakieta.

Vln. Varpelis.
KAIP UŽSIENYJE LAVINA SKILTININKUS.

Kai kurie belgų skautų tuntininkai kas mėnesį daro savo 
miesto skiltininkams specialias sueigas ir kas vasarą specialią 
vien tik tunto skiltininkų stovyklą.

Persija.
Nors skautai Persijoje ir nelabai seniai teįsikūrė (jie tarp

tautinio skautų biuro pripažinti tik 1928 m.), tačiau jų skai
čius jau pasiekė 5.000 ir jie gan geari susitvarkė. Krašto val
džia labai vertina skautystės metodus ir Persijos skautai yra 
jcs princo globoje.

SKAUTAI STUDENTAI.
Dažnai pastebim keistą reiškinį — skautai, tapdami stu

dentais, pasitraukia nuo skautiško darbo, likdami pasyviais 
korporantais ar ir visai išstoja iš organizacijos. Tuo tarnu 
Lenkijos skautų organizacijoje 30% visų skautų vyčių ir 
30% visų skautų vadų yra universitetų studentai.

2.393 vilkiukų vadai.
Anglų vilkiukų vadų Gilwell kursus nuo 1919 metų, tada 

šie kursai buvo įkurti, iki šiai dienai iš viso baigė 2.393 vadai.

— Maskvos agentų nosis ir čia mane suuodė. Mano 
likimas tikrai būtų buvęs liūdnas, jei į šį žaidimą nebūtų pri
sidėję du nauji veiksniai: jūs ir policija.

Laikas pamažu slinko. Vėjas barškino langines, švilpė 
kaminuose. Skiltininką ėmė snaudulys. Kalba nutrūko.

Greit abu su inžinierium stipriai užmigo.
Staiga Enris pašoko. Stipri ranka papurtė jį už peties. 

Tai buvo Andrius Legašis, kuris trečią valandą buvo pakeitęs 
sargybą einantį Morį.

— Greičiau! Greičiau! Eikšen. Yra šis tas naujo!
Skiltininkas atsistojo. Stuktelėjęs kumštim į pašonę išbu

dino Joną Lioreną ir liepė prikelti kitus. Pats gi nubėgo i 
inžinieriaus kambarį.

Bėgdamas paskui skiltininką Andrius Legašis pasakojo:
— Prieš minutę toli, toli nupoškėjo šūvis. Paskui antras 

arčiau.' Paskui du ar trys vyrai su švyturiais atbėgo prie 
Vanrko. Aš atbėgau tau pranešti.

Skiltininkas iškišo pro langinę galvą. Dar buvo labai 
tamsu. Vis tik galima buvo įžiūrėti, kad prie rūmų stovi bū
relis žmonių. Švyturius jie buvo, matyt, užgesinę.

Netoli nudardėjo šūvis. Daugiausiai už šimto metrų, gal
vojo Enris.

Staiga iš krūmų iššoko žmogus su švyturiu rankoj. Bėg
damas prie rūmų laiptų, jis kažką suriko.

Būrelis vyrų nusiskubino paskui jį.
Penkiom sekundėm vėliau ėmė rakinti rūmų duris. Ne

galėdami ikišti rakto, bjauriai plūdosi. Sunkios durys dre
bėjo nuo kumščių ir pečių smūgių.

— Pavojus! Greitai! — šaukė bėgdamas laiptais žemyn 
Enris. — Visi už lazdų ir į priemenę! Nesijudinti be mano 
įsakymo!

Bešturmuojant iš lauko duris, skautai susirinko prie
menėje.

Tuo tarpu nudrioskėjo nauji šūviai. Liorenas suskaitė jų 
apie dešimtį. Jaunuoliams išrodė, kad kulipkos įsmigo į duris.

Lauke pasigirdo įsakymas. Prie durų susirinkę vyrai 
pasileido bėgti.

Ir vėl nutilo viskas. Tik vėjas klabino langines ir švilpė 
kaminuose. Lyg tolimas aidas nuskambėjo šūvis. O gal tai 
tik vėjas ką trinktelėjo.

Nustebę skautai žiūrėjo vienas į kitą.
-— Kas čia būtų? — kuždėjo Enris.
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Kilni siela, 
tvirtas kūnas!

Kai įlužta ledas. Sportas rudenį.

Pačiūžų sportas nėra pavojin
gas, bet žiemos pradžioje ir prieš 
žiemos pabaigą pasitaiko, kad kur 
upėje, ežere arba tvenkinyje įlūž- 
ta ledas ir pačiūžininkas atsiduria 
vandenyje, o tai yra rimtas daly 
kas. Todėl reikalinga turėti ži
nių, kaip tokio atsitikimo atveju 
privalo elgtis pats įlūžęs pačiuži 
ninkas, ir kaip turi kiti ateiti jam 
į pagalbą. Visa, kas rašoma že
miau yra praktikos bandymų iš
mėginta.

Kas įlūžta į silpnai įšalusį le
dą, turi, greitai susivokęs, ištiesti 
abi rankas, kad jomis atsiremtų į 
ledą aplink jį. Kojos vandenyje 
stengiasi išsitiesti po ledo pavir 
šiumi, kad to neleisti, reikia kojo
mis daryti vandens mindymo ju
desį, lyg „vietoje žengte marš“, 
nesiekiant dugno. Jei arti nėra 
nieko, kas galėtų padėti, nuken
tėjęs turi mėginti pats iš aketės 
išsivaduoti. Išsivaduoti nepavy
kus, jei mėginsi iššokti statmeniš- 
kai į viršų, nes taip tik vis dau
giau apluž ledas aplinkui. Būtų 
geriau pasistengti išsitiesti guls
čiai, kad kulnys siektų ledo kraš
tą, paskui ištiesti rankas viršum 
galvos ir staigiu judesiu mestis i 

Laukiam žiemos, o tada sveikų pramogų 
duos ledas. Kad, va, ir tokių.

šalį ir kaip galima greičiau nurie
dėti nuo didžiausio pavojaus sri
ties. Gali pasitaikyti, kad sten
giantis išsikelti į tvirtą ledą, sun
ku yra plikom rankom įsitverti į 
slidų paviršių. Tokiam atvejuj la 
bai padėtų kišeninis peilis, kurį 
įsmeigus į ledą būtų geresnė atra
ma nusitverti.

Jei pavyko laimingai išlipti iš 
aketės, tai nereikia dar mėginti 
tuojau atsistoti, nes vis dar ledas 
po kojų būtų plonas ir tikriausiai 
vėl įlūžtų. Geriausiai kūno svoris 
i ledo paviršių suskirstomas, jei 
ropojama atsargiai pilvu. O jei 
nors keturiomis mėginama ropoti, 
ir tai jau daromas perdidelis spau
dimas į vieną vietą.

Paprastai įlūžusiojo šauksmai 
būna išgirsti ir kiti čiaužytojai 
atskuba jam pagelbėti. Atsargiau
sia būtų, jei pavyktų sudaryti žmo
nių grandinę: čiaužytojas nr. 1 ne
toli nuo aketės atsigula krūtine 
ant ledo ir nusitveria įlūžusį už 
alkūnės. Nr. 2 pričiaužia, pasi
lenkia ir nusitveria nr. 1 už pe- 
čiūžų. Nr. 3 atsiklaupia ir tvirtai 
laiko nr. 2-ro pačiūžas. Nr. 4 sto
vi stipriai įsirėmęs ir atstoja inka
rą. Nr. 1-am sukomandavus, visi 
pradeda traukti.

Galima per aketę padėti kartį, 
kopėčias, apverstą suolą ar pan. 
Tada įlūžusis, jei tik nėra nusilpęs 
arba sušalęs, galės ir pats išsi
krapštyti.

Jei gelbėtojas yra tik vienas, 
jis geriausiai gali padėti numetęs 
įlūžusiajam ilgą virvę ir su ja iš
traukdamas. Bet gelbėtojas turi 
būti su pačiūžomis arba kaip ki
taip tvirtai atsiremti, nes priešin
gai jis betraukdamas tik pats pa
teks į tą pačią aketę! Įlūžusis 
galės tvirčiau nusitverti virvės, jei 
ios galas bus surištas į mazgą ar
ba kilpą bus įrištas pagalys ar pan. 
Blogiausiu atveju reikia mėginti 
užmesti kilpą įlūžusiam ant pečių.

X Lietuvos Lengvosios Atletikos Są
junga spalių 8 d. surengė sezono užda
rymą. Šiose rungtynėse dalyvavo nemaža 
sportininkų ir pasiekta neblogų rezulta
tų, o senjorų trikovoje Šačkus pa
statė naują Lietuvos rekordą, surinkda
mas 1884,75 punktus.

X Vytauto D. Universiteto akademi
niame teniso turnyre čempiono vardą 
laimėjo coli. Stasys G a i g a 1 i s, gam
tos-matematikos fakulteto VIII sem. stu
dentas. Antrą vietą laimėjo coli. Jurgis 
Z a b i e 1 s k i s, technikos fakulteto VIII 
sem. studentas.

X Gegužės mėn. 7 d. pradėtos Lietu- ' 
vos futbolo pirmenybių rungtynės pasi
baigė lapkričio mėn. 5 d. Lietuvos meis
terio vardą laimėjo ŠŠ Kovas. Pirmeny
bių lentelė dabar faktiškai atrodo taip:

1, ŠŠ Kovas- 19 taškų 33 : 13 golų
2. LFLS 18 „ 24 : 16 „
3. KSS 13 „ 33 : 24 „
4. Spielv. 13 „ 15 : 18 „
5. LGSF 12 „ 37 : 27 „
6. Sveikata 5 „ 10:25 „
7. Makabi 4 „ 14 : 44 „
Dar dvejos rungtynės Futbolo komi

teto nėra patvirtintos, užtat lentelė gali 
dar kiek pakitėti, bet pirmoji ir antroji 
vieta nustatyta galutinai.

X Šių metų futbolo pirmenybėse — 
visose klasėse — dalyvavo 635 registruoti 
futbolininkai.

X Šaulių s-gos futbolo meisterio vardą 
laimėjo Kybartų Šaulių Sveikata.

X Kūno Kultūros Rūmai spalių mė
nesį surengė visą eilę raitininkų sulėki- 
mų apskrityse. Programose buvo šimtinių 
rungtynės, estafetės ir konkūrai. Iki šio 
sulėkimai įvyko: 1) spalių 7 ir 8 d. 
Alytuje sujojo 4000 raitininkų — iš 
jų konkūruose dalyvavo 700. Jauniau
sias raitininkas buvo 14 metų, seniausias 
— 52 metų. Laimėtojams buvo išdalinta 
daugiau kaip 50 dovanų: balnų, kamanų 
ir kt. Šventės žiūrėti buvo į Alytų nu
važiavęs ponas Ministeris Pirmininkas J. 
Tūbelis. 2) spalių 8 d. sulėkiman 
Ukmergėje sujojo 35 raitininkai. 3) 
Ylakių vaisė, sulėkime dalyvavo per 
50 raitininkų. 4) Mažeikių apskrities 
sulėkime dalyvavo apie 100 raitininkų ir 
rungtynių žiūrėjo per 2.000 žmonių. Bu
vo sulėkimų ir kitose vietose, o kai kur 
dar rengiami. Šis gražus KKR sumany
mas gaivinti Lietuvoje raitųjų sportą yra 
tikrai sveikintinas.

X Spalių 28 ir 29 d. buvo atidarytas 
stalo teniso sezonas. Šia proga surengtas 
turnyras. Vyrų vienetą laimėjo Ritenber- 
gas, nugalėjęs J. Remeikį — 21 : 16, 
21 : 17. Vyrų dvejeto nugalėtojai Kara
lius — Remeikis prieš Martinkaitį — 
Gerulaitį — 21 : 9, 21 :12, 21 : 17. Mo
terų vieneto nugalėtoja Rutkauskaitė, 
prieš Grigoravičienę — 21 : 16, 21 : 17.
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aaaymai.
Na, gerbiamieji, leiskite man dabar 

pakviesti jus į sklandymo aerodromą.
Manau, kad žodis „sklandymas" nėra 

jums svetimas, bet dėl visa ko paaiškin
siu jį. Sklandymas reiškia skraidymą lėk
tuvais be motorų, arba sklandytuvais. 
Nesinaudojant ir naudojantis kylančiomis 
oro srovėmis.

Jums, tur būt, yra žinoma, kad be 
horizontalinės krypties vėjų, t. y., tokių 
vėjų, kurie pučia išilgai žemės pavir
šiaus, yra dar vertikalinės krypties vė
jai, ar kampu pučiantieji aukštyn, t. y., 
kylančiosios oro srovės.

Kol mes žingsniuosime į aerodromą, 
papasakosiu jums apie sklandymą, skrie
jimą ir t. t.

Skrendantis sklandytuvas, paleistas iš 
aukštumos, lyg nuo kokio nematomo kal
no nučiuožia žemyn. Jis išlaiko suteiktą 
jam pradžioje skridimo greitį, bet nustoja 
aukščio.

Arai, gervės ir jūrų paukščiai moka 
tačiau ne tik sklandyti, bet ir skrieti. 
Skraidyti sparnais neplasnojant ir nenu
tūpti, bet dažniausiai dar aukščiau pasi
kelti. Kas gi juos laiko ir kelia aukštyn? 
Pats oras! Oro „vandenynas" niekuomet 
nebūna ramus.

Kylančios oro srovės ir sudaro tą 
energiją, kuria naudojasi paukščiai ir 
sklandytojai skriejimui. Šita energija ran
dasi pačiame ore, jo judėjime, oro masių 
persikėlime iš vienos vietos į kitą. Rei-

Taip paleidžiamas mažas planeriukas.

Moterų dvejetas Grigoravičienė — Tor- 
klerytė prieš Vilimaitę — Jezerskienę — 
12:21, 22:20, 21 : 15. Mišrų dvejetą lai
mėjo Nasvytytė — Martinkaitis prieš 
Gurvičaitę — Segalį — 21 : 18, 21 : 14. 
Tikėsimės, kad sezono bėgyje stalo te
niso fronte bus įdomių rungtynių, ir kad 
tenisistai padarys nemažos pažangos.

X Dabartinis laikas, rudeniui įpusėjus, 
sportui atnešė žymaus sustingimo. Lau
kiama šalčio ir sniego — žiemos sezono 
pradžios su pačiūžomis, pašliūžomis, le
do hokėju, rogutėmis ir t. t. Skaute — 
ar esi ką padaręs žiemai sutikti? Ar tu 
atsiliksi nuo kitų? Jei nenori atsilikti, 
susirūpink kol laikas pašliūžomis, išga- 
ląsk pačiūžas.

kalinga tik rasti tokią srovę ir mokėti ja 
pasinaudoti, ir gali pakilti aukštyn pirš
to nepajudinęs. Iš kur gi tos srovės gau
nasi? Karštą saulėtą dieną, ypatingai 
miestuose, dažnai pastebime, kad išmes
tas pro langą popierėlis nekrenta žemyn, 
bet švytuodamas kyla į viršų. Jį kelia 
kylančioji šilto oro srovė.

Jau labai seniai pastebėta, kad šiltas 
oras kyla aukštyn, o jo vietą užima šal
tesnis, iš viršaus atėjęs, oras. Žemė įsi- 
šildo greičiau už vandenį ir mišką. Nuo

Planeristas pasiruošęs...
sušilusios žemės kyla srovė, o virš eže
ro ar miško (lapuoto miško) leidžiasi že
myn atšalęs oras.

Seniau jūrininkai labai stebėjosi al
batrosais, kurie ištisas paras sekė gar
laivius su nejudomai išskėstais sparnais. 
Jei kuris nors jų atsilikdavo, kad vėl pa
vytų garlaivį — turėdavo smarkiai irtis 
— plasnoti sparnais. Tokių „zuikių“ skri
dimas aiškinamas paprastai: garlaivių 
kūryklos meta aukštyn galingas šilto oro 
sroves. Tomis srovėmis ir naudojasi 
paukščiai, skriedami paskum garlaivį.

Be šiluminių kylančių oro srovių yra 
aar kylančios srovės nuo horizontalių vė 
jų. Jei prieš vėją stovi kalnas, vėjas nu
krypsta tam tikru kampu aukštyn.

Kiekvienas kalnas, kurio šlaitas at
kreiptas į vėjo pusę, sudaro kylančią oro 
srovę. Štai todėl arai taip mėgsta kal
nus, ir tik kalnuose daugiausiai mes ma
tome jų puikų skriejimą.

Sklandytojai taip pat numato kur to
kių srovių yra ir jomis naudojasi.

Dabar pereikime prie sklandytuvų. 
Skaitoma, kad yra 3 sklandytuvų rūšys: 
mokomieji, treniruotės ir re
kordiniai (nors ir su mokomuoju ga
lima rekordą pastatyti, o su treniruotės 
mokytis). Svarbiausia, jei statomas sklan
dytuvas sekant kitą ar perkant naują 
sklandytuvą, reikia žinoti jo sklendimo 
kampo santykį ir žemėjimo greitį.

Sklendimo kampo santykiu vadiname 
tą atstumą, kurį sklandytuvas perskris 
paleistas iš vieno metro aukščio lygioje 
vietoje.

Mokomieji sklandytuvai turi kampo 
santykį 1:9—:—1:10; treniruotės 1:15 
—:—1:18; „rekordiniai“ net 1:24. Reiš
kia, toks sklandytuvas, paleistas iš 1 
metro aukščio, nuskris 24 metrus tolyn.

Antras sklandytuvo pažymys — jo 
žemėjimo greitis.

Sakysim, kad turime sklandytuvą, ku
rio sklendimo kampas 1:18, jis turi nor
malų greitį 9 mtr./sek.

Paleistas iš 1 mtr. aukščio jis išsilai
kys ore 2 sekundes, nes jam reikia nu
skristi 18 metrų, o jis turi greitį tik 9 
mtr./sek. Per tąs dvi sekundes jis nusto
ja aukščio 1 mtr., o per 1 sek. tik 0,5 

mtr. Vadinasi, jo žemėjimo greitis 0,5 
mtr./sek. (metro į sekundę).

Dabar sakysime, kad tas sklandytu
vas pakliuvo į kampu einančią aukštyn 
cro srovę. Srovės greitis horizontaliai 
yra 5 mtr./sek., o aukštyn 1 mtr./sek. 
Kas bus su sklandytuvu? Sklandytuvas, 
turėdamas greitį 9 mtr./sek., o vėjo, pu
čiančio jam priešais, greitis 5 m./s., ju
dės, vadinasi, palyginus su žeme tik 4 
m./s. Kas sekundę nustos aukščio 0,5 m., 
sklandytuvas toje srovėje visgi kils aukš
tyn, nes jį pučia aukštyn 1 m./s., 0,5 
m./sek. Tokioje srovėje išsilaikęs 10 sek. 
sklandytuvas pakiltų 5 metrus aukštyn.

Bet, matau, daug kas norėtų sužinoti, 
kas buvo pirmasis sklandytojas?

Jei tikėti čekų istorikams, tai pirmo
je sklandytojo garbė tenka čekų vienuo
liui br. K i p r i a n u i, kuris XVIII am
žiaus pradžioje savo išgalvotu ir savo 
rankomis padarytu sklandytuvu nuskrido 
nuo 900 mtr. aukščio kalno, bet už tą 
buvęs minios sudegintas.

Faktinu sklandymo tėvu reikia skai
tyti Otto Lilientalį, gyv. XIX am
žiaus pabaigoje, nes jis padėjo pamatus 
sklandymo teorijai ir pats praktiškai, sa
vo padarytu sklandytuvu, sklandė. Bet 
mes jau ir sklandymo aerodromą priėjo
me. Tas aerodromas nėra panašus į lygų 
karo aerodromą. Tai eilė kalvų ir kal
nelių, smėlynų ir krūmų.

Ilga, iš lentų sukalta pašiūrė, iškil
mingai vadinama angaru, aukštas stiebas 
su vėliavėle, tai ir yra sklandymo cen
tras Lietuvoje. Šiaip tas aerodromas at
rodo dykuma, bet iš anksto paskelbtu 
laiku atgyja. Pasirodo mokiniai ir publi
ka, subirbia autais. Nustatytu laiku at
siranda ir instruktorius.

Iš angaro išvilktas sklandytuvas sta
tomas ant ratukų ir tempiamas į nuro
dytą šlaitą. Instruktorius pasiėmęs rau
doną vėliavėlę, kopia į kalną. Sklandy
tuvas jau kalvos viršūnėje. Amortizato
rius (ilga guminė virvė) išvyniotas ir už
kabintas už sklandytuvo nosy įrengto 
kablio.

Paprastai instruktorius pats „atidaro" 
sklandymą — pirmas išskrenda, bet esant 
ramiam orui, ta garbė I skristi tenka 
„sunkiajai artilerijai“: sunkiems moki
niams. Sunkiausias mokinių tarpe vienas 
aušrokas, jis skautas. Instruktorius šau
kia jį ir siūlo skristi. Jis lipa į sklandy
tuvo sėdynę, gauna pabaudos už lipimą 
iš dešinės: lipti reikia iš kairės. Persėda, 
svsisega diržą ir uždėjęs kojas ant pe
dalų ima į rankas „knipelį" — valdymo 
rankeną.

Du žmonės atsisėdę įkimba į sklandy
tuvo uodegą, o 8, po keturius imasi už 
amortizatoriaus galų.

— Paruošta! — komanduoja instruk
torius.

— Ištempti — ir starto komanda, ei
dama žingsniu, pradeda ištempti gumą. 
Po 10—12 žingsnių — Bėgte! — Amorti
zatorius smarkiai įsitempia. Sklandytu
vas pradeda net šliaužti žeme, nes du vy
rai negali jo už uodegos sulaikyti.

O čia jau skrieja oru...
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zKadi smiltys
— Tai kaip manai?
Jis tyli žiūrėdamas į aptriušusią, lyg 

blogu milu apvilktą katę, nesugalvoja kas 
atsakyti.

— Aš manau, vaikeli... — motini 
ateina jam į pagalbą.

— Likti čia, motin?
Motinos žvilgsnis ir galvos lengvas 

linkterėjimas aiškiai teigia.
Mėlynai skaidraus rudenio danguje 

matosi balkšvi, lengvi debesėliai, o nuo 
šilo pusės .plaukia ilga virtinė gervių. 
Gailiai, tarsi vienos kitas šaukdamos kly- 
kia. Gal gaila krašto, kuriame praleido 
vasarą, ar vargingų Dauniūnų kaimo smil
tynų, kurių laukuose lyg sniege matosi 
kiškio pėdos, o tolyn, iki šilo ir iki upės 
grynas smiltynas. Saulės spinduliais, gel
tonomis svėrėmis ar buiniais lubinais 
per kaitrią vasarą tepridengti.

Kostas permetė akimis smiltynus, pa
žiūrėjo į gervių virtinę, lengvai atsidu
sęs prabilo:

— Aš noriu kaip tos gervės... — ne
drąsiai pirštu parodė.

— Išeiti į svietą?
— Taigi, motin.
Motina nerūpestingai paėmė skarelės 

Kamputį, per abu poakiu patraukė:
— Kad būtų jis nenumiręs, tai ką gi. 

vis būtume sumanę. Agutė metuose, Pra
nukas jau aria. Smėlis lengvas, mes iš
siverstume, bet dabar?... Kaip tu gyvensi 
dideliam mieste be cento, be savų? Nu
lėksi, tegu ir kaip paukštis, tegu ir jau
nas, bet kur nutūpsi? — Motina kalba 
apie didelius miestus, ar ji nežino kas 
buvo su Damulio Vytautu, kuris prieš 
penketą metų išėjo į miestą krepšį ir ža
dą jaunystę nešinas. Ir jis mokslo troško 
ir jų laukuose vėjas smėlį nešioja, ne
galėjo tėvai padėti. Mušėsi pats, sako, 
buvęs jau arti mokytojo mokslo, bet 
sveikata neištesėjo. Džiova, sako, pakir
tusi, kaip geltona svėrė vidurvasario 
kaitrioje, nusviręs jaunas ir mokslą paži
nęs.

— Nežiūrėk, motin, kad man tik ke
turiolika metų, bet aš su vyrais galiu ly
gintis. — Kostas atsistojęs prie jurgimų 
krūmo išsitempė visu ūgiu, — pažiūrėk, 
motin, ar toks negali ir į miestus leistis.

Motina nieko neatsakė. Ji žiūri į pa
vakario saulėj žvilgančius smiltynus, už 
kurių matosi miestelio bažnyčios baltas 
bokštas, aukštos, pageltusiais lapais, lie
pos.

— Aš šiandien negalėjau sutikti mo
kytojos, ji gera mergaitė, gal ji patar
tų O gal ir klebonas... — Tulienė še
rnai galvoja, kas galėtų Kostui padėti į 
taip trokštamą mokyklą patekti. Juk 
dvaro ponas, kai jo sode iš gipso padarė 
du liutu, dar amžiną atilsį vyrui pasakė: 
„Jūsų Kostas bus skulptorius. Ir koks. 
Tik siųskit į mokslus“.

Ji nežino kas tas skulptorius, ar jis su 
pono pagalba iš gipso tik sode liūtus dir
ba, ar jis ir bažnyčias stato, ji nesužino
jo, nors keletą kartų nežymiai klausė 
Damulienę ir kitas moteris.

— Aš ryt rytą noriu išeiti. Trauki
niui pinigų gana, bet aš ir pėščias galiu 
pasiekti miestą.

Vyt. Donaila.

neužpustytų.
— Palauk, aš tau jau pusė vasaros 

kalbu, palauk, gal koks turtingas ir ge
ras žmogus padės. Dar su klebonu pasi
kalbėsiu. — Motina pakilusi nuo suoliu
ko įėjo pirkiom

— Aš vistiek eisiu, — jis kažin kam 
pasakė, eidamas į mažą klėtį, kur jo įran
kiai ir molis.

•• *

Keistas vaikas tas Tūlio Kostas. Nuo 
mažų dienų, kai jo vienamečiai lakstė po 
apylinkės smiltynus ir duobutėse „bly
nus" kepė, jis nueidavo prie upės, kur 
buvo molio ir lyg muilo, šlyno, lipdė vi
sokius arkliukus, karvutes ir kitokius 
niekniekius. Ir miegodamas kartais pa
šokdavo iš lovos, sušukdamas: „Antanai, 
ei Antanai, kam molį... molį su smėliu 
suminkeil...

Devynių metų būdamas nuėjo į pra
džios mokyklos antrą skyrių, o tryliktus 
baigdamas baigė pradžios mokyklą, atsi
minimui palikdamas daugybę visokių fi
gūrėlių; mokytojos kambaryje, kertėje 
ant staliuko stovi didelė galva. Moky
tojos padedamas tą biustą dar nubron- 
zavo.

Tulys vargingai gyvendamas Dauniū
nų sodžiuj ir turėdamas 15 ha smiltynų, 
sėjo grikius ir bulves, kaip ir visi kiti, 
ir matydamas sūnų moliuotais pirštais ir 
amžinai betriūsiantį, galvojo apie mokyk
las, kurios iš tokių triūslių ir neklaužadų 
padaro garsius ir gerą pinigą uždirbančius 
dailininkus. Tačiau tai tik svajonė, kaip 
kiškio pėdas greit vėjas užpūsto, neįkū
nijamos Tūlio svajonės nyko diena iš 
dienos, kol prieš bulbakasį užmerkė 
akis. Liko Tulienė su trimis vaikais, 
nors visi jau metuose, galėtų sau duoną 
užsidirbti, tačiau Kostą išleisti į tą gar
sią mokyklą, ji neįstengs.

O tas Kostas veržasi į miestą, be pi
nigo, be duonos. Argi miestuose nėra 
vargo, ar ten kiekvienas driskius gali 
varstyti mokyklų duris, tai žino Tulienė 
•r geru ir piktu aiškina Kostui, bet ar jis 
klausosi.

Pirmadienio pavakaryje Tulienė bai
liai pradarė mokytojos duris. Atsipra
šė, trukdanti, bet ji ilgai neužtruksianti. 
Panelė sėdi prie praviro lango, gramafo- 
nas groja ir dainuoja: „Man tinka tas 
žiedas“. Nustebo ir Tulienė tokią gražią 
muziką išgirdusi. — Tik ponai tokių mu
zikų klausosi, — ji galvoja.

Užsiminusi neseniai mirusį vyrą, pro 
ašaras pamatė beveik kaip gyvo žmogaus 
galvą, žvilgančią ant staliuko. Ji pasa
kojusi Kastuliuko norus paprašė patari
mo. O gal panelė žinanti tokius ponus, 
o gal valdžia... Jei išleistų į mokslus jis 
paskiau galėsiąs atidirbti.

Mokytoja sako, taigi, esąs labai gabus 
vaikas. Tačiau blogi laikai, tokia daili
ninkų mokykla neseniai įsikūrusi, pripil
dyta mokinių.

— Tegu dar bent metus namuose pa
gyvena, — patarė mokytoja apversdama 
plokštelę.

Kunigas ir patarė palaukti. Metai, 
kiti gal ką nauja atnešią.

— Gali palaukti, — eidama smiltin
gu keliu kalbėjo Tulienė, rudenio sau

lės tviskinami smiltynai vargino akis, 
balti ramūs voratinkliai skrido nuo šilo.

Kostas ilgai klausėsi sugrįžusios mo
tinos žodžių. Visaip galvojo. Pagaliau...

Vieną rytą tekėjo saulė skaisti ir di
delė, šalna laukuose žibėjo, o jis su 
krepšiu, verkiančios motinos palydėtas 
iki vartų, brolio ir sesers iki kryžkelės, 
pasiekė stotį.

Ateina traukiniai, pastovi ir sušvilpę 
nurūksta juodi ir sunkūs. Gal ir jam 
važiuoti, juk jis turi 23 litus ir duonos 
visai savaitei.

Ne! Iki miesto 80 kilometrų, o jis jau
nas ir svieto nematęs, kodėl nepereiti 
per miestelius ir sodžius, ar jam neduos 
geri žmonės pastogės.

Išėjo iš stoties, matydamas - nudun
dantį traukinį, kuris vežė į miestą.•

Metai bėgo. Dauniūnų sodžiuj gimė 
ir mirė, sėjo vargingi gyventojai geltonus 
grikius, sodino bulves į lengvą, gelsvą 
smėlį. Gardžios smėlio bulvės, tačiau 
mažos, daug sodini, maža nukasi.

Tulienė dažnai rašė laiškus sūnui, ku
ris per trejus metus vieną vasarą buvo 
atvykęs kelioms dienoms į gimtinę. Atė
jo iš stoties pėsčias, išaugęs, mėlynomis 
didelėmis akimis apmetė žemas mažais 
langais Dauniūnų lūšnas, su vienamečiais 
nuėjo prie upės, iš molio nulipino mažą 
šuniuką ir parsinešęs į namus padėjo ma
žoj seklyčioj ant spintos.

— Tu, vaikei, tik šunį nulipinai, — 
motina lyg juokiasi, lyg nepatenkinta. — 
Tu dabar ne galvą, bet visą žmogų gal 
galėtum iš molio nulipinti.

— Nejaugi, Adomą, — nei iš šio nei 
iš to lepterėjo, gal ir netinkamą žodį, se
suo.

— Nulipinsiu, motin, nulipinsiu, dabar 
užteks šunelio. Tegu sudžiūsta, — lyg 
labai brangindamas tą molinį šunį, malo
niai pažiūrėjo.

Motina ilgai klausinėjo kaip jis gyve
nęs, kodėl taip ilgai neatvykęs.

— Treji metai, sūnau O laukiau, lau
kiau. Gal, sakau, jis badą kenčia. Tu 
ir laiške nieko apie tai nerašai. Kad ga
lėtume padėti, bet tie smiltynai ir svė- 
rėti grikiai, ir didelis vargas.

— Nieko, motut. Pragyvenu. Gerai 
pragyvenu. Per atostogas negaliu atvykti, 
reikia duonai užsidirbti. Dar porą metų. 
Baigsiu.

Rytą visų palydėtas išėjo į stotį. Prie 
kryžkelės sustojo, pažiūrėjo į mažą ran
kinį laikrodėlį:

— Nebelydėkit, aš skubinsiu į trau
kinį, kad nepavėluočiau.

— Taigi, gerai sakai, sūnau. Sudie. 
C-yvenk laimingai. Skubėk.

Sesuo bučiuodama įbruko jam į delną 
litą:

— Nusipirk sviesto.
Brolis dar palydėjo iki miško.
Ties šilu atsigręžęs pamatė ant kalne

lio dvi moteris ir vyrą. Sesuo plaka ska- 
.rele, motina ranką mojuoja. Jis pakėlė 
kepurę.

Iš šiaurės atplaukia žąsų kablys, kirksi 
mėlyno dangaus platumoj, lengvai, ne- 
sirūpndamos slenka į pietus. Kaip ir jis. 
Atsiminė rudenio šventadienio popietę, 
kai jis su motina sėdėjo palangėje prie 
jurginų ir kalbėjo apie jo kelionę į mies
tą: „Nulėksi, tegu ir jaunas, bet kur nu
tūpsi“, kalbėjo motina.
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Kur jis nutūpė, taigi, dabar žino, bet 
kas supras ir atjaus kiek vargo ir alkio 
dienų pernešė, kiek nakčių nemiegojo. 
Jis stotyje nešė prekes, išmokęs kirpti 
kirpykloje dirbo, gatves šlavė, prie se
ro, turtingo pirklio lovos budėjo, už smul
kius grašius tenkindamas nervų liga ser
gančio kapryzus.

Bet tai pernešė ir dar daug perneš, 
nes jis bus skulptorius, jo svajonės bus 
gyvos, siekimus įvykdys.

Stotyje atsipūtė traukinys, iš po ratų 
šiltas garas veržiasi, keleiviai įlipa ir iš
lipa.

Traukinys sušvilpė, viršininkas pakė
lęs raudoną vėliavėlę

Abipusiai kelio lygūs, derlingi lau
kai, kasa dideles bulves, rugienos tan
kios ir storos. Tai ne jų smiltynų. Kad 
tokie laukai namiškiams, ar jis eitų iš 
namų su vienu litu ir duonos kepalu.

Iš mėlyno dangaus šviečia saulė, ryš
ki ir maloniai šildo, mieguistai slenkan
čius voratinklius.

— Šiandien lygiai dešimts metų, — 
tarė Kostas sėsdamas ant griovio kraš
to, prieš paminklą. — Buvo trečiadienis 
kai išėjau į miestą.

— Dešimts metų, — nustebo motina.
— Sakyk, — stebisi Damulis. — De

šimts metų.
— Jau antri, kaip iš užsienio grįžau,

— aiškina Kostas. — O prabėgo tie me
tai, ta dešimtis kaip sapnas. Rodos, va
kar sėdėjau klėtelėj. Sudėliodamas į se
ną aruodą molinias figūrėles, verkiau 
palikdamas motiną ir saviškius, o širdis 
traukė į miestą. Traukiniai eina kaip 
ėję, žąsys ir gervės neseniai nuskrido, 
matėm prieš pusvalandį ir mačiau pries 
dešimtį metų, tai, rodos, du pulkai skrido 
paskui vienas antrą.

— Taigi, laikas bėga, — Kerulis rūko 
.pypkę ir žiūri į paminklą. — Ale vargo, 
atvirai sakyk, Kastuli, visokio teko ma
tyti?

Kostas žiūri į motiną, į seserį, laikan
čią ant rankų kūdikį, greta jos vyras sė
dįs kažin ką mąsto.

— Neapsakyti. Pagaliau kam tai pa
sakoti. Išėjau gyvenimo mokyklą ir me
no mokyklą, t. y., molį minkyti išmokau. 
Žinau, kiek tai kainavo, o jei nežinočiau 
vargo ir siekimų kainos, gal ir aš ne
vertas būčiau to molio, kurį minkau.

— Taigi, — Damulis ne viską supran
ta, ką nori pasakyti Kostas.

— Visaip būna, — Kerulis kalba. — 
Ar mes tikėjom, kad štai iš mūsų smėl- 
palaikio išaugs toks žmogus, didelius 
mokslus išeis, dirbs visokias stovylas ir 
mūsų vargingų laukų kryžkelėje tokį pa
minklą pastatys.

— Ir mes susirinksim šventadienio 
popietėje su juo kartu, — Andriuliene 
negali atsižiūrėti į Kostą, suaugusį į toki 
statų, šviesiaplaukį vyrą, kuris išmoko 
tokius darbus dirbti.

— Sakyk, Kostai, aš vis nesuprantu 
ką reiškia šitie žodžiai: „Kad smėlys 
mūs neužpustytų“. Aš dar vakar eidamas, 
kai baigei darbą, pakėliau kepurę prieš 
šitą paminklą, bet ką sako šitos raidės
— nesupratau.

— Eisim į namus, pasiūlė Kostas, — 
pasikalbėsim.

Eidami smiltingu keleliu, patylomis 
šnekučiavo Dauniūnų gyventojai, visaip 
suprasdami Kosto pasakytus žodžius:

„Eikim siekdami ir kovodami su gy
venimu, eikim saulės ieškoti, taip kal
bėčiau ant kiekvienos kryžkelės. Ge
resnės dienos, ieškodami, eikim drąsūs, 
saugokimės, kad smiltys neužpustytų“.

Idėjos ir darbai.
X Kražių skerdynių 40 m. sukakties 

minėjimas. Vilniui Vaduoti S-gos Kauno 
skyrius, rengdamas Kražių skerdynių su
kakties minėjimą, yra padaręs daug žy
gių. Visi Lietuvos vyskupai prašyti pa
raginti klebonus švęsti tas sukaktis lap
kričio 26 d., sekmadienį, o ne lapkričio 
22 d. Tą dieną visi, kas galės, akinami 
aplankyti Kražius. Pačiuose Kražiuose 
tą dieną rengiamos iškilmingos pamaldos, 
pamokslai, eisena, žudynių vietų lanky
mas ir paskaitos. Žuvusiųjų ir mirusiųjų 
bažnyčios gynėjų kapuose bus padėtas 
vainikas su atitinkamu užrašu. Išlikę gy
vi skerdynių dalyviai, tikimasi, bus at
žymėti, o kai kurie gal net ir apdovanoti.

X Pirmojo ministerių kabineto sukak
tys suėjo š. m. lapkr. m. 11 d. — 15 me
tų, kai susidarė pirmasis Lietuvos mi
nisterių kabinetas. Lietuvos ministerių 
kabinetų per 15 metų, įskaitant ir dabar
tinį J. E. J. Tūbelio vadovaujamą, buvo 
15.

X Ruošia studiją apie kankles. Lietu
vai gerai žinomas kompozitorius Juozas 
Žilevičius, Vytauto D. kantatos autorius, 
gyvenąs dabar Amerikoje, atsidėjęs ty
rinėja lietuvių muzikos istoriją. Jis turi 
surinkęs dabar apie 300 lietuvių liaudies 
muzikos instrumentų, jų tarpe 40 kanklių 
is įvairiausių Lietuvos vietų. Šiuo metu 
muz. Žilevičius baigia rinkti medžiagą ir 
ruošia spaudai mokslinę studiją apie kan
kles. Ši mokslinė studija tikimasi daug 
padės kanklių muzikai plėstis ir jos po
puliarumui augti.

X Statys kun. Kraujaliui paminklą. 
Laikinojo lietuvių Vilniaus komiteto ini
ciatyva Vilniuje rengiamasi statyti kun. 
prof. Kraujaliui paminklas. Prie pamink
lo aukomis prisidėsią Vilniaus krašto 
įvairios kultūrinės ir švietimo įstaigos ir 
pavieniai žmonės, su kuriais a. a. pro
fesoriui teko dirbti.

X Nauji scenos veikalai Valst, teatre. 
Be jau priimto ir suvaidinto K a p n i o 
veikalo Kai širdis traukia, šiemet Valsty
bės teatre matysime dar du originalius 
scenos veikalus. Pirmasis bus Griciaus 
— P i v o š o s komedija, antrasis veika
las — Vyt. Alanto — J ak š e v i - 
č i a u s lietuviška pjesė.

X Laikraščius bus galima užsiprenu
meruoti per laiškininkus. Pašto tarnyba 
jau paruošė instrukciją, pagal kurią įve
damas laikraščių prenumeratos priėmi
mas per laiškininkus. Tuo būdu ateinan
tiems metams jau bus galima laikraščius 
užsisakyti per laiškininkus.

X Danų — lietuvių artėjimas. Kopen
hagoje įvyko pirmasis danų — lietuvių 
dr-jos iškilmingas susirinkimas. Draugi
jos pirmininku buvo išrinktas rektorius

Prie Tūlio pirkios, palangėje auga 
jurginai ir senas, sukrypęs suoliukas. Su
sėdo visi kas ant priebučio laiptelių, 
kas ant suoliuko.

— Agutė ateina pasodina jurginus, 
sako, Kostui bus kur atsisėsti. Bet tu, 
mat, neilgai čia sėdėsi. Į miestus, širdį 
traukia. Mums tik paminklas paliks.

— Aš išaugau iš smiltynų krašto, sie
kiau tobulybės, kupinas meilės. Siekiau 
laimės, siekiau saulės. Ir paminklas, ta 
moteris, kuri pakėlusi ranką rodo į ry
tus, žiūrėdama į smiltingus laukus, juk 
ne vien praeiviams, bet ir man sako: 
, Kad smėlys mūs neužpustytų“.

— Taigi, Kostai, — kaip maldos žo
džius tarė Danulis, — Kad smėlys mūs 
neužpustytų.

Saulė leidosi už šilo.

Vibek. Susirinkime dalyvavo ir mūsų at
stovas Skandinavijai, Savickis. Iš vLo 
tame iškilmingame posėdyje dalyvavo 
apie 100 žmonių.

X Kaip bus tvarkomas Valst. teatras? 
Valstybės teatro meno reikalam tvarkyti 
sudaryta operos, dramos ir baleto meno 
komisijos. Komisijos svarstys visus te
atro meno reikalus.

X V. Marijošius —> jauniausias mūsų 
operos teatro dirigentas. Jis gimė 1911 
m. Panevėžyje. Jo tėvas muziko Nauja
lio mokinys ir žinomas chorų vedėjas. 
Marijošius yra baigęs Klaipėdos konser
vatoriją. Operą jis pirmą kartą dirigavo 
šį pavasarį. Tai buvo uždaras Šaitano 
spektaklis — mėginimas. S. m. lapkr. m. 
12 d. Marijošius viešame spektaklyje di
rigavo Verdi Trubadūrą.

X 1933 m. Nobelio premijos laureatas. 
Švedų akademija paskyrė 1933 m. No
belio (apie Nobeli ir jo premijas buvo 
anksčiau Sk. Aide plačiai rašyta) lite
ratūros premiją rusų poetui ir romanų 
rašytojui Bruninui. Naujas Nobelio pre
mijos laureatas yra 63 m. amžiaus. Bru- 
ninas yra plačiai išgarsėjęs savo poezija 
ir novelėmis bei romanais. Jis laikomas 
klasinės prozos meisteriu. Už savo pir
mus eilėraščius, kurie buvo išleisti 1889 
m., jis gavo aukščiausią prieškarinės Ru
sijos akademinę dovaną — Puškino pre
miją. Vėliau tą pačią premiją jis gavo už 
sevo puikų amerikiečio poeto Longfello 
„Hiavatos“ vertimą. Bruninas dabartiniu 
metu gyvena emigracijoje. Jei skaičiuoti 
jo gaunamą premiją mūsų pinigais, tas 
sudarytų apie 300.000 lt., tačiau svar
biausia yra pasaulinio rašytojo vardas ir 
įarbė. Tai jau trečias atsitikimas, kai ru
sas rašytojas gauna šią premiją.

X Latvių dailininkų paroda. Per Ka
lėdas V. D. u-te bus suruošta latvių dai
lininkų kūrinių paroda.

Prabėgo vasara, nusinešė svajones.

„Lietuvos Vaiko“ Dr-jos Šiau
lių Skyriaus Valdyba nuoširdžiai 
dėkoja Šiaulių tunto skautui St. 
Sabuliui už jo ypatingą pasiauko
jimą rengiant loteriją.

Valdybos pirmininkas 
J. Sondeckis.

Šiaulieti skaute, paėmusis antrašą ir 
pinigus, atsiųsk grupės su Nidos žveju 
foto.

Skautas B. Pakalniškis,
Skuodas, Poškos 9.
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Skautas gamtos ir gyvulių draugas.

Briedis (elnias).
Cervus alces. Das Elen (Der Elch). The

eik. Los. -
1. Kūno padėtis, išvaizda ir didumas. 

Tai vienas didžiausių Europos miškinių 
gyvulių. Jis arklio didumo, iki 190 cm. 
aukštumo ir 280 cm. ilgumo, ir sveria 
apie 500 klg. Platūs išsišakoję jo ragai 
sveria ligi 16 kg., jie viduje nekiauri. Gal
va didelė, negraži, ausys ilgos, akys ma
žos, sprandas tvirtas. Kojos aukštos, lai
bos, uodega trumputė. Liemuo trumpas.

Pas mus yra sutinkamos dvi briedžių 
rūšys: plačiaragis, didelis, arba elnias, ir 
mažesnis, šakotragis. Čia kalbėsime apie 
pirmąjj.

2. Gyvenamos vietos. Lapuotas miškas 
— mėgstamoji briedžio būstinė. Balos, 
klampynės, gailynai irgi jam labai tinka, 
ypačiai vasarą čia jam gera pasimaudyti. 
Lyjant, sningant ir migloms krintant jam 
patinka daugiau skujuotame miške būti.

Briedis yra klajoklis. Jis neturi pa
pročio ilgai vienoje vietoje gyventi. Kla
joti briedį verčia jo nepaprastas godumas.

Mūsų krašte briedžių galima užtikti 
Nerijoj tarp Juodkrantės ir Nidos esan
čiuose miškuose, Rusnės miškuose ir ki
tuose didžiuosiuose Lietuvos miškuose. 
Mūsų skautai paskutiniu metu matė brie
dį Punios miške beiškylaudami.

Nerijos briedžiai beklajodami dažnai 
perplaukia Kuršmares ir nueina į sausu
mos girias.

Briedžių yra Vidurinėje Europoje, 
Skandinavijoje, vidurinėje Rusijoje, Si
bire ir Šiaurės Amerikoje.

3. Kailis ir jo kitimas įvairiais metų 
laikais. Visas kūnas apaugęs tankiais, il
gais, rausvai rudais plaukais. Kailis va
sarą tamsesnis, žiemą šviesesnis. Pap’l- 
vė ir užkulniai žili. Nusišeria pavasarį ir 
mdenį. Ragus meta žiemą, vasarą vėl jie 
atauga.

4. Jutimai ir įpročiai. Jutimų organa' 
išvystyti gerai. Tik regėjimas apysilpnis. 
Yra gudrus, geros širdies ir, nors ir di
delės jėgos, truputį liurbiškas žvėris.

5. Judesiai: ėjimas, bėgimas, šuoliai, 
lindimas, ropojimas, plaukimas, nėrimas. 
Eina ramiu žingsniu, kaip .arklys. Bėgti 
gali risčia ir šuoliais. Greitas.- Lenda kad 
ir į tankiausius krūmus, kuriuos išlaužo. 
Neropoja. Puikus plaukėjas. Nenardo.

6. Maistas: sudėtis, medžiojamas ar 
rankiojamas. Maistas rankiojamas. Minta 
medžių žieve, jaunomis atžalomis, šake
lėmis, žole. Iš medžių jam labiau patinka 
epušės, karklai, alksniai, beržai, uosiai, 
kadugiai, eglės, pušys. Medžių žieves jis

Neprileisk progos gerą darbą padaryti!

Ir rudenį galima medžius sodintį 

plėšia su apatinių dantų ir viršutinės lū
pos pagalba. Mėgsta apsilankyti ir į ja
vų laukus. Geria daug vandens.

7. Bendravimas su savaisiais ir kitais 
gyviais. Mėgsta vaikštinėti bandomis. Jas 
sudaro dažniausiai tėvai ir vaikai. Kiti 
bendrininkai būna mažieji briedžiai — ša- 
kotragiai ir stirnos.

8. Pėdos. Kojų tarpunagės gilios ir su
jungtos tąsia plėve, kurios dėka briedis 
gali bėgti ir per klampynes giliai negrimz- 
aamas, nes plėvė leidžia nagoms plačiai 
išsiskėsti. Tačiau per gilų sniegą ir ledą 
briedžiui eiti sunku.

9. Priešai. Santykiai su žmogumi. Nors 
briedis iš prigimties yra galingas ir turi 
stiprius ragus, tačiau jis yra gana baikš
tus žvėris. Nuo savo priešų jis stengiasi 
pabėgti. Šaulių — medžiotojų vejamas jis 
lekia kaip viesulas. Pavojui esant jis gali 
perplaukti plačiausią upę, ežerą ar ma
res. Vilkų apsuptas ir matydamas, kad jau 
neišspruks, užuot bėgęs, jis apsistoja ties 
drūtu medžiu ir, pasturgaliu atsirėmęs į 
medį, drąsiai laukia priešininkų puola
mas. Bet vis dėlto dažnai jis krinta auka 
išalkusios vilkų gaujos, kuri jį persekioja 
tolei, kol pagauna. Anksčiau mūsų kraš
te briedžius persekiojo ir naikino dar lo
kiai. Žmonės medžioja briedžius dėl jų 
puikių ragų, mėsos ir kailio.

Dar kenčia briedžiai nuo įvairių pa
razitų ir ligų.

Prieš porą šimtų metų briedžių buvo 
pilni mūsų miškai, dabar jie mūsų kraš+e 
beveik visiškai išnyko. Už tat dabar juos 
medžioti griežtai draudžiama ir nepaklus
naus beširdžius brakonierius negailestin
gai baudžia teismas.

Žmogų užpuola tik sužeistas.
Iš mažens briedį galima prijaukinti. 

Anksčiau prijaukintus briedžius naudo
davo vežimams vežti.

10. Kame ir kaip įsitaiso guolį. Ypa
tingo guolio nesitaiso, tik pasirenka sau
gią vietą kur nors tankynėje, gilioje žo
lėje.

11. Kada veda vaikus, kaip seniai ma
žuosius maitina, užlaiko ir moko. Balan
džio pabaigoje veda 1—3 teliukus. Pra
džioje jie labai lepūs ir gležni. Bet po ke
lių dienų pagyvėja ir seka motiną. Mo
tinos pagaudinami vikriai slepiasi. Visiš
kai suauga trečiaisiais gyvenimo metai".

12. Kada vaikai užauga ir atsiskiria 
nuo tėvą. Vaikai atsiskiria nuo tėvų tre
čiaisiais metais. Tačiau ir neatsiskyrę nuo 
tėvų vaikai maitinasi savarankiškai patys.

13. Pasirengimas žiemai: maisto atsar
gos ir guolis. Žiemai nesirengia ir maisto 
atsargų nekrauna. Tik žiemai atėjus pa
sirenka kitas vietas gyventi.

14. Paprasta gyvulio gyvenimo dienos 
eiga. Iš ryto ganosi. Vėliau pagulėti mėgs
ta. Kelis kartus eina prie vandens atsi
gerti. Ypatingai gražu pasižiūrėti, kaip jie 
vakarais, saulei leidžiantis, bandomis ei
na prie marių (mūsų Nerijoje!) atsigerti. 
Nakčiai lenda į žolėtus krūmus gulti.

15. Ką pasakoja apie gyvulį liaudis. 
Briedis retas žvėris. Turime apie jį už
silikusių pasakų ir dainų.

16. Uždaviniai.
1. Keliaudami Nerijos kopomis, būti

nai palandykite netoli Nidos, Preilos ir 
Pervalkos, esančios girios tankumynuose, 
ir pamatykite briedį. Užrašykite, kaip 
arti priėjote.

2. Susidariusi grupė pasisamdykite Ni
dos vežėją ir važiuoti paieškokite brie
džių. Užrašykite, kaip arti privažiavote.

3. Nupieškite ir nufotografuokite.
4. Paieškokite numestų ragų. Jeigu ne

rastumėt, užeikite pas Juodkrantės paš
to viršininką poną Karvelį ir maloniai 
paprašykite briedžio ragus parodyti.

5. Paklausinėkite, ką Preilos ir Per
valkos žvejai pasakoja apie briedžius. 
Užrašykite.

17. Siluetas ir spalvos.
Priimtos spalvos: juoda ir vio

letinė.
Šūkis: bau, bau.

Tvano dramblys.
Ar jūs kada nors mėginote įsivaiz

duoti, kas dėjosi ant žemės kelias valan
das prieš pasaulinį tvaną; prie Nojaus 
arkos stumdėsi, labai susimaišę, visokiau
si gyvuliai?

Liūtai staugė, asilai bliovė, šunys lo
jo ir t. t.; vienu žodžiu, buvo nepapras
tas riksmas.

Kiekvienas gyvulys vis kitu būdu de
monstravo savo nekantrumą; kam jį ver
čia taip ilgai laukti jo eilės?! Visi skubė
jo kuo greičiausiai patekti į arkos prie
glaudą — vienintelę išsigelbėjimo prie
monę. Kiekvienas iš geros širdies stum
dė savo kaimynus, visai nežiūrėdamas į 
mandagumo taisykles. Panašiai vaikai, 
pamokai pasibaigus, grūdas prie klasės 
išėjimo durų.

Geras senelis Nojus turėjo daug var
go Jam reikėjo smarkiai rėkauti, kad jo 
balsas būtų išgirstas. Jis jau priėjo prie 
tikro nusiminimo, tuo labiau, kad triukš
mas vis didėjo, nes kas minutę atvykda- 
vo naujos pasivėlavusios poros.

Tūkstančiai paukščių mušo sparnais 
erą. Jie sudarė kaip ir didelį debesį, už- 
temdinusį saulutę ir, nors buvo diena, 
reikėjo uždegti žiburį.

— Ramiau, aš prašau jus, mieli drau
gai, — be pertraukos maldavo Nojus, — 
nesikarščiuokit, mano arka yra pakan
kamai didelė ir joje visi sutilpsit.

Tačiau veltui. Deja, gyvuliai yra pa
rašus į žmones — ten, kur jų daug, jie 
pešasi ir jokiu būdu negali pasilikti ra
mybėje. Tik keli neskaitlingi išmintin
gieji šioje dideliausioje minioje kantriai 
li.ukė savo eilės ir greičiau už kitus ar
tinosi prie arkos įėjimo.

Staiga dramblys, kuris su savo ilga 
žarna nosyje minią praretindamas aplink 

*seve, daug sveriančią personą, įsivaiz
davo (kas tai reiškia įsivaizdavimas!!, 
kad jį kaž kas stumia, ir gan nemaloniu 
būdu, iš užpakalio.

Bet, kai jis apsisuko, pasiruošęs smar
kiai nubausti nemandagų keleivį, jis nie
ko kito nematė, kaip tik mažą sutvėri
mėlį, nedidesni už špilgutės galvelę: tai 
buvo tik blusa, kuri ramiai pašokdama 
ėjo paskui milžiną dramblį...
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^Paukščiu stalas.
Skirgailų Juozukas labai mėg

davo po mišką pavaikščiot, me
džiais pasigėrėt, paukštelių čiul
bančių paklausyt. Tik eidavo į 
mišką ne vienas, su geru palydo
vu, su savo dėde eiguliu Butkum, 
gyvenusiu už dviejų kilometrų.

Ėjo žiema. Jau buvo pašalę. Vie
ną dieną gausiai pasipylė iš debe
sų sniegulių. Gana storu sluoks
niu nuklojo jos žemę, baltai nu
margino mišką.

„Dabar tai, tur būt, miške gra
žu“, pagalvojo Juozukas ir nu
sprendė nueit tuoj rytoj pas dėdę 
ir su juo į mišką.

Nuklampojęs pas dėdę, rado jį 
bešluojantį vienoj vietoj sode 
sniegą. Pasisveikinęs tuojau pa
klausė:

— Kam, dėde, tai darai?
— Paukščiams stalą taisau, — 

atsakė eigulys. — Pastebėjau, kad 
voverės šiemet labai daug maisto 
prisinešė. Jos taip daro, kai lau
kia sunkios, šaltos žiemos su daug 
sniego. O voverės tai gerai įspėja.

— Kaip jos gal tai įspėt? — su
sidomėjo vaikas.

— Nežinau, — atsakė Butkus, 
— bet taip yra... Kai bus daug 
sniego ir šalta, tai paukščiukams 
nebus kur ir kaip maisto rast. To
dėl noriu nušluot čia sodo plotelį 
ir barstyt kasdien, kas nuo stalo 
atlieka — tegu vargšai sau lesa.

— Tai ir aš taip padarysiu, — 
apsidžiaugė vaikas ir ėmė vaiz
duotis, kaip tai bus: — sulėks 
paukščiukų, o aš jiems duonos 
trupinsiu — mama duos. Kai reiks, 
tai ir grūdų pabarstysiu — iš tė
tuko gausiu, jis paukščiams ne
gaili.

— Padaryk, padaryk, — prita
rė Butkus, — turėsi daug malonu
mo... O dabar eisiva į mišką.

Į mišką iš Butkaus kiemo buvo 
koki du šimtai žingsnių, tai leng
vai nubrido. Miške sniego buvo 
ne taip gilu, kaip lauke, nes gero
kai jo buvo ant medžių užkliuvę.

Aplinkui buvo tylu. Juozukas 
jausdavos nejaukiai lauke, kai ap
linkui būdavo tyla; o čionai, miš
ke, ta tyla atrodė daug slėpingiau. 
Vaikas turėjo įsikabint dėdei į 
skverną. Galėjai pamanyt, kad 
miško gyventojai visi išmirę. Bet 
žiūrėk — iš medžio nukrito snie
go pluoštelis; tai koks paukštelis, 
tenai tupėjęs, pasijudino. O sniege 
kiek ženklų. Štai stirnos didokais 
šuoliais nubėgta. Tenai tetervinų 
raustasi, bruknių ieškota. Kitur, 
matyt, jaunas kiškelis buvo užpul
tas, taip jo pritrypta,. Greta paukš
čio sparnas sniege atsimušęs —- tai, 

kaip eigulys spėjo, tikriausiai pe
lėda jį bus užklupus. Toliau kiške
lio pėdų nematyt, tai pelėda bus jį 
nusinešus. O čia vėl kas? Lyg bū
tų pėdos, bet tarytum užtrintos. 
Tarp medžių vingiuoja tik aptar
šyto sniego juosta.

— Žiūrėk, čia bus lapės eita, — 
pasakė dėdė. — Matai, kaip pė
dos uodega uždumtos.

Daugelyje vietų buvo matyt ir 
mažųjų paukštelių kuistasi, tur 
būt, maisto ieškota. Taigi miškas 
nebuvo tuščias, tik... kuo galėjo 
jo silpnieji gyventojai mist, kad 
žemė buvo sniego pridengta? „Bū
tinai turėsiu paukščiams stalą įtai
syt“, pakartojo savo pasiryžimą 
Juozukas.

Parėjęs iš miško, Juozukas tuo
jau rado šluotą ir nuėjo į sodą. 
Išeidamas pasisakė motinai:

— Einu paukščiams stalo taisyt. 
Mama, ar galėsiu nešt paukščiu
kams trupinių, bulvių, kas nuo 
stalo atliks? Ši žiema bus jiems 
sunki.

— Kodėl? — paklausė motina
— Kad bus šalta ir daug sniego.
— Iš kur žinai?
— Butkus sakė. Šiemet vove

rės labai daug prisinešusios mais
to, kad visai žiemai užtektų, kai 
iš niekur negaus. Jis jau nušlavė 
sode didelį plotą.

— Na, kad Butkus taip sakė ir 
taip daro, tai šluok ir tu. Trupinių 
gausi. Kai reikės, tai ir grūdų ra
sim — juk neduosim vargšams 
paukšteliams badu dvėst.

Juozukas, nušlavęs sniegą atvi
resnėje sodo vietoje, pradėjo 
paukščiukus lesint. Dar didelių 
šalčių nebuvo, bet žemė sniego 
buvo nuklota, tai paukščiukams 
sunku buvo maisto rast.

Vaikas tuojau surinko trupinius, 
kiek jų rado, ir nunešęs pabarstė. 

Pirmutiniai alkio nusimalšint at
lėkė, žinoma, žvirbliai. Paskui pra
dėjo lėkt varnos, kuosos, iš girios 
atskrido šarka. Tarp žvirblių ir ši
tų stambesniųjų paukščių ėmė 
maišytis startos, sniegenos, zylės, 
dagilėliai. Prasidėjo kova dėl duo
nos kąsnio. Žinoma, skriaudžiami 
buvo mažieji, kuriems kaip tik 
sunkiausia buvo maisto rast. Di
džiausia skriaudėja, žinoma, buvo 
varna. Tik vieni žvirbliai jos nebi
jodavo. Tada Juozukas pamėgino 
įtaisyt mažiesiems stalą skyrium. 
Medyje tarp šakų pritvirtino len
tą ir dalį maisto išbarstydavo te
nai. Varnoms, šarkoms ir kuosoms 
nevisai patogu buvo spraustis prie 
lentos pro medžio šakas, tai ma
žieji paukščiukai galėjo gana ra
miai tenai stiprintis; Zylėms ir la
jaus atnešdavo.

Žvirblis dėdavosi ir prie didžių
jų paukščių ir prie mažųjų. Pra
dėdavo jis tenai, kur pirmiausiai 
būdavo maisto paduota, ir baig
davo, kur ilgesniam laikui lesalo 
užtekdavo.

Iš pradžių paukščiai Juozuko 
baidydavosi: neatlėkdavo lest, iki 
jis nenueidavo toliau, arba pakil
davo lėkt, kai jis artyn eidavo.

Bet palengva apsiprato. Paskui, 
kai ateidavo į sodą su maistu, tai 
tuojau jį apnikdavo ir čia pat prie 
jo imdavo dėl gardesnio kąsnio 
peštis.

Kai Juozukas nešdavo savo 
paukščiams maisto, kiti namiškiai 
pasityčiodami klausdavo:

— Ar eini savo vištų lesint?
Bet vaikas savo sparnuočių vis 

tiek nepamiršdavo.
Tą žiemą Juozukas daug paukš

čių išgelbėjo nuo bado, užtai įsi
gijo daug gerų pažįstamų. Eidamas 
per mišką, jis paskui jausdavosi 
daug smagiau nekaip pirma. Kai 
pamatydavo kurį iš tos veislės, 
kurios atstovus žiemą maitino, 
jam atrodydavo, kad seną pažįs
tamą sutinka.

Kai saulė pradėjo sniegą tirpini 
paukščių į Juozuko stalą pradėjo 
vis mažiau atlėkt — jie galėjo jau 
rast kiek maisto ir kitur. Kai snie 
gas visai nutirpo, paukščiukai ne
paliovė lankęsi sode, bet jau ne- 
sisukinėjo apie žiemos stalą. Net 
varnos ir žvirbliai nebereikalavo 
jų neuždirbtos duonos.

Kai medžiai išsprogo ir sodai 
pradėjo žydėt, visur buvo matyt, 
kad ilga žiema ir šaltis savo pada
rė: vaismedžiai ne taip gausiai žy
dėjo, ir paskui mažiau vaisių už
mezgė.

Visi skundėsi, kad iš sodų turė
sią mažiau naudos, nekaip kitais 
metais. Tik Skirgailai negalėjo 
prie tų visų nusiskundimų dėtis. 
Jų sode iš pat pavasario links
mai paukšteliai čiulbėjo, gražiai 
medžiai žydėjo ir gerą vaisių der
lių žadėjo, ir davė.

Kai kartą paskui Skirgaila apie 
tai su Butkum įsikalbėjo, eigulys 
pasakė:

— Tai paukščiai tau atsilygino 
už žiemos stalą. Žiemą dosniai 
maitinti, jie pamėgo tavo sodą, 
dažnai jame sukinėdavosi ir neda
vė visokiems vabzdžiams medžių 
žiedus naikint ir paskui vaisius 
gadint. Dėdė Pranys.
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Knygų lentynėlė.

.Didelis kultūrinis žygis. 
Lietuviškoji Enciklope
dija — Lietuvos garbė.

Liet. Enc. moderniškiausia 
ir pigiausia Europoje.

Lietuviškoji Enciklopedija pabaigė 
vieną didžiausių mūsų alfabeto raidžių — 
A, kuria lietuvių kalboje labai daug žo
džių prasideda. XVII-me sąsiuviny jau B 
raidės aiškinama 3-se spaudos lankuose.

Vieno darbo etapo pabaigtuvių proga, 
vyr. red. prof. Vacį. Biržiška ir prof. M. 
Biržiška ir Spaudos Fondas painformavo 
spaudą apie Liet. E-ją. Turima nemažų 
sunkumų ruošiant lietuviškąją enciklope
dijos dalį—lituanistiką. Medžiagos turima 
paruoštos ateities darbui. Sąsiuviniai būtų’ 
galima ir dažniau leisti, bet prenumerato
riai sunkiau pajėgtų mokėti,

A raide išaiškinta 6.762 žodžiai, tarp 
kurių yra apie 50 ilgokų straipsnių. Teks
tas pavaizduotas 822 iliustracijomis, 51 
schema ir 4 spalvotais žemėlapiais. Iš šių 
spalvotų žemėlapių vėliau Spaudos Fon
das išleis gražų atlasą, kuriam paruošti 
sudaryta komisija iš prof. K. Pakšto, prof. 
St. Kolupailos, jų asistentų ir Karo To
pografijos Skyriaus specialistų. Bus tai 
tikslus ir naujausias atlasas.

Lig šiol I-jį tomą yra užsiprenumeravę 
7.813, II-jį tomą užsiprenumeravo —■ 
5,984. Dar ne visi I-jo tomo prenumerato
riai yra atnaujinę II-jam tomui prenume
ratą. Po kiekvieno naujo sąsiuvinio išėji
mo prenumeratorių II t. skaičius kaskart 
didėja.

Lapkričio mėn. 6 d. iš viso buvo II to
mo prenumeratorių: karių — 1.073, pra
džios mokyklų mok. — 1,013, valdininkų 
— 1.043, policijos tarn. — 649, kunigų — 
250, gimnazijų mokytojų — 131, advokatų 
ir teisėjų — 99, gydytojų — 94, vidurinių

X Naujai pasirodė knygų rinkoje šios 
knygos: V. Krėvė, Aitvaras liaudies pa
davimuose. Kaina 3 lt, 156 psl. Arkivys
kupas Jurgis Matulevičius. Redagavo K. 
Čibiras. 309 psl.Pulk, A, Bironto 

— Bermontininkams Lietuvą užpuolus. 
Atsiminimai iš kovų už Lietuvos laisvę.

mokyklų mokytojų — 34, agronomų —31, 
inžinierių — 20, privat, įstg. tarnautojų — 
649, įv. įstaigų ir asmenų — 789.

Tie skaičiai kai kurių profesijų asme
nims turėtų priminti, kad jie dar nepa
kankamai yra prisidėję prie šio visai tau
tai svarbaus kultūrinio darbo, kad dar ne 
įdėjo savo plytelės į didžio paminklo da
barčiai ir ateičiai statybą.

Lietuviškoji Enciklopedija, palyginus 
su kitomis, svetima kalba, enciklopedijo
mis, yra pigiausia. Be to, reikia turėti gal
voje, kad didieji kraštai enciklopedijos 
spausdina ne dešimt tūkstančių, bet šim
tais tūkstančių egzempliorių ir turi ėmėjų 
visuose kraštuose. O didelis tiražas duo
da leidėjui galimumo egzempliorinę enci
klopedijos kainą žymiai sumažinti.

Mūsiškė enciklopedija yra moderniš- 
kesnė net už paskutiniąsias Europoj lei
džiamas enciklopedijas, nes ji deda pas
kutines, naujas visų mokslo sričių žinias, 
nurodo vėliausiai išėjusią literatūrą. Taip 
pat deda naujausias žinias iš mūsų gyve
nimo, pav., IV sąsiuviny Dariaus ir Girėne 
Lituanicą, žuvusius mūsų aviacijos kari
ninkus (ligi š. m. VIII. 13), teikia dar nie
kur neskelbtų mokslo duomenų apie mū
sų kraštą.

Kai kas nusiskundžia, kad L. E-ja lei
džiama per lėtai. Net spėlioja, kad tiek 
metų eis, kiek abėcėlės raidžių. Toks spė-

Sulaukėme naujų dalykų.
A. Vienuolio Viešnia iš Šiaurė?. 

II d. jau išspausdinta ir gaunama visuo
se knygynuose.

Taip pat jau išėjo iš spaudos vieno 
gabiausių mūsų jaunųjų poetų Bern. 
Brazdžionio Krintančios Žvaigždės. 
Eilėraščiai socijaliniai, ekonominiai, tė
vynės meilės, religinio pabūdžio ir lirika. 
Lt. 2,50.

Pažinkime brolius latvius. Kiekvie
nam įsigytina knyga Korsako verstos 
Latvių Novelės. Įžymiausių latvių rašy
tojų geriausios novelės su autorių bijo- 
grafijomis ir portretais. Lt. 4,—.

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.

liojimas neturi pagrindo, nes medžiagos 
atitinkamoms raidėms kiekis labai nevie
nodas: kai kurios raidės tilps net viena
me sąsiuvinyje. Todėl nugąstauti nėra ko. 
Be to, reikia suprasti, kad kultūros kraš
tuose, kur ir intelektualinių jėgų yra daug 
daugiau ir visiškai kitos leidimo sąlygos, 
ir ten enciklopedijos, net jų papildymai, 
leidžiami dešimtmečius.

Vyresnieji skautai-ės, kurie pajėgių L. 
E. įsigyti, ras daug naudinga savo darbui.

Kokia laiminga dabartinė mūsų jau
nuomenė — ji savo darbų žygius pradeda 
jau turėdama lietuviškąją enciklo
pediją. Ir tokią turiningą.

Tarp kita, L. E-joj yra įvairiose vie
tose rašoma ir apie skautus.

Skautai-ės turėtų ne tik L. E. prenu
meruotis, bet ir talkininkauti, pav., užpre
numeruodami kitiems, jos redakcijai nu- 
siųsdami medžiagos. Vartydamas L. E. 
pats suprasi, kuo gali būt naudingas.

Dar naujiena: Paul Keller Suvy
tę Lapai. Rinktinės apysakos. Išvertė 
J. Žagrakalys.

Kaina labai pigi, tik Lt. 1,25. 
BAIGIAMA SPAUSDINTI:

1. Putino Mykolaičio Altorių Še
šėly III t. Išsivadavimas. Lt. 5,—.

2. A. Vaičiulaičio Vidudienis Kai
mo Smuklėje. Novelės. Lt. 2,—.

3. A. M a n z o n i Sužieduotiniai. Gra
žiausias italų romanas.
Išleistosios knygos gaunamos visuose 

knygynuose ir SAKALO B-VĖJE KAU
NE, Putvinskio g. 14, tel. 29-98.

(Skautų Julias 1934 m.
kaštuos tik 6 lit. metams, paskiras nr. — 60 centų.
Išeis kas mėnesį, ligi to men. 10 d.
Įvedami nauji skyriai. Laukiame ir kuo daugiausia 
skaitytojų pageidavimų, kokių dar patobulinimų turėtų 
būti SKAUTŲ AIDE.
Metiniai 1934 metų prenumeratoriai gaus priedų. 
Prenumeratos rinkėjai gaus įdomių premijų. Smulkias 
informacijos aplinkraščiuos ir SKAUTŲ AIDE 12 nr.

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

Knygą Fofografuoti gali kiekvienas 
gausite visur. Kaina tik 3.50, 
su lux viršeliais — 4 lit. 
256 pslp. su 111 paveikslų.

Įsigykite tuojau I
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1918 m.

Prie prūdo.
Skautas: — Atleiskit, čia neuž

drausta meškerioti?
Ūkininkas: Ne.
Skautas: Taigi, jei pagausiu žu

vį, ar nebus nusikaltimas?
Ūkininkas: Ne, tai bus stebuk

las.
Suprato,

Matematikos pamokoje moky-

MIKĖS ŠVILPOS 
SVEIKINIMAS.

J. Martinaičio karikatūra.

Tėvas; Ką gi tu čia dabar 
tokio linksmo rašai?

1933 m. 1993 m.
PUNKTUALUS.

— Petruk, ar nepalydėtum manęs ligi 
autobuso? — sako išvažiuojanti ponia 
savo mažam sūnėnui.

— Negaliu.
— Kodėl gi?
— Mama sakė, kad kai tik tamsta iš

važiuosi, mes valgysime pietus.

MAINOS RŪBAI MARGO SVIETO.
J. Martinaičio karikatūra.

tojas, dėstydamas trupmenas, pa
stebėjo, kad Švilpa neklauso pa
mokos, bet apie ką tai svajoja. 
Norėdamas jį suįdominti mokyto
jas klausia:

— Švilpa, įsivaizduok, kad tavo 
mamytė turi 4 obuolius, kuriuos 
nori teisingai padalinti tarp 5 vai
kų. Ką ji padarys?

Švilpa, kiek pagalvojęs: — 
Kompotą.

Mikė: Sveikinimą Skautų 
Sąjungai!

Tėvas: Aha! Gerai, vaike 
— tik neužmiršk perduoti lin
kėjimus ir nuo manęs!.. I. Šitaip žiurėjo i skautą 1918 m. II. O šitaip dabar!

H. Hunte.
Nr. 1.

Baltieji: Ka4, Ve7, Re6, Ždl, Žd3,
b7, e2.

Juodieji: Ke4, Bgl, Bh4, Rg6, Že8, 
d2, d4, f4, f7, g3.
Matas 2 ėjimais.

Uždavinių sprendimo konkurso daly
viams pranešame, kad konkurso daly

viams yra paskirtos sekančios dovanos:
St. Antanaičiui — V. Mikėno šachma

tų vadovėlis.
Alg. Chmieliauskui — K. Lauciaus 

foto vadovėlis.
P. Jarmaliui, V. Pomeckui, Damijo

naičiui, V. Dargiui, Z. Zyvui ir „Šachma
tui“ — knyga Pašliūžos.

Visus aukščiau išvardintus ,,Sk. Aido" 
skaitytojus prašome pranešti savo antra
šus, gyvenantieji Kaune gali patys atsi
imti knygas iš ,,Sk. Aido“ redakcijos.

Šiame numeryje pradedame naują už
davinių sprendimo konkursą ir duodame 
uždavinį, kurio sprendimą reikia atsiųsti 
per 2 savaiti nuo „Sk. Aido" gavimo die
nes. Konkursas tęsis ligi šių metų pa
baigos. Konkurso sąlygos tokios pat, 
kaip ir anksčiau. ,,Sk. Aido" redakcija 
yra paskyrusi dovaną už geriausią parti
ją, suloštą skautų šachmatininkų. Šiai 
dovanai laimėti reikalinga, kad būtų 
nurodyta lošėjų pavardė ir vardas, ku
riam turnyre ar pan. lošta, kuomet ir kur 
lošta. Įvertinus visas atsiųstas partijas, 
vienai partijai bus pripažintas prizas. 
Nereikia, rodos, aiškinti, kad visos šios 
partijos turi būti komentutos, t. y., iš
nagrinėtos. Premijuota partija bus pa
skelbta ,,Sk. Aide".

Prasidedant šachmatų žiemos sezo
nui, iš naujo pradeda sklisti gandai apie 
revanšo matčą Machtas — Mikėnas. Są
ryšy su tuo duodame mūsų skaitytojams 
partiją, loštą buv. Lietuvos meisterio S. 
M a c h t o korespondencijos turnyre su 
W. Hergenroetheriu.

Valdovės gambitas.
S. Machtas W. Hergenroether

1. Žgl—f3 d7—d5
2. d2—d4 Žg8—f6

3. c2—c4 c7—c6
4. e2—e3 e7—e7
5. Žbl—d2 Žb8—d7,

šioje vietoje geriausia yra 5.........
c6—c5, arba Že4.

6. Rfl—d3 Rf8— d6
7. 0—0 0—0
8. e3—e4 d5Xe4
9. Žd2Xe4 Žf6Xe4

10. Rc2Xe4, susidarė typiška valdo
vės gambito padėtis.

10............ Vd8—c 7
11. Bfl—ei c6*—c5
12. b2—b4 c5Xb4
13. c 4—c 5 Rd6—e7
14. a2—a3 b4Xa3
15. BalXa3 Bf8—e8?

Labai neatsargus ėjimas. Atsi
žvelgiant į pozicinę baltųjų pers
varą, juodieji labai turėtų saugo- 
tik bet kurių komplikacijų. Vieto
je padaryto ėjimo geriau buvo 15. 
....... Žf6 arba 15......... e5

16. Re4Xh7 + !, netikėta, bet visai ko 
rektiška auka.

16............ Kg8—f 8
17. Žf3—g5 Žd7—16
18. Rh7—c2 Rc8—d7
19. Ba3—h3, gresia matu 2 ėjimais
19 ........... g7—g6
20. Žg5Xf7!! Labai geras ėjimas.
20 ............ Kf8Xf7
21. Rc2Xg6+!
22. Rg6Xe8
23. Bh3—g3 +
24. Vdl—d3
25. Bg3Xg8
26. Vd3—h7 +
27. Bei—e3

ir kiti ėjimai
28. Be3—g3!

Kf7—g7 
Ba8Xe8 
Kg7—f7 
Be8—g8 
Žf6Xg8 
Kf7—f8

Rd7—c6, 
lygiai nepadeda, 

pasidavė.
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Skyrių veda pskt. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIAI.
Užd. nr. 97.

M. Čapkauskio iš Krikštaniškės, 
Raseiniai.
Rebusas.

Užd. vert- 2 tąšk.

Užd. nr. 98.
J. Antano iš Mažeikių. -

Perskaitykit stačiai: 1) plačiai išartas 
rėžis, 2) baldas, 3) ežeras Europoj, 5) 
kiekvieno amžinas rūmas, 6) kūno dalis, 
8) virtuvei reikalingas, 9) pasakose mi
nimas vardas, 13) dviračių markė, 15) 
visgi, 14) mūsų rašytojas.

Gulsčiai: 1) balsas, 4) sala, 5) nelai
mė, 7) javas, 10) turtingas žmogus, 11) 
yra prie namo, 12) moters rūbas, 14) do
kumentas, 16) mūsų rašytojas, 17) išpar
davimas. ■

Užd. nr. 99.
A. Dociaus iš Kėdainių.

i • .

Išpiaustyti didžiąsias raides ir sudėti 
tai, ką kiekvienas žmogus turi.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 100.
L. Žitkevičiaus iš Biržų.

tarp ja ten liai guo

kur varg ja juo lai

nuo kai nų ban bro

die ne lan kų de

nų se niai kų □as

m u

Šachmatų žirgo ėjimu perskaitykit 
vieną posmelį žinomos dainelės. Nurody
kit žirgo ėjimą. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 101.
J. Vilčinsko iš Vilkaviškio.

Paskaitykit: 1) Kino artistas, 2) mo
ters vardas, 3) karys, 4) vyro vardas, 5) 
vyro vardas, 6) kūno dalis, 7) moters 
vardas, 8) skaičius, 9) sporto įrankis, 10) 
vyro vardas, 11) Lietuvos miestas, 12) 
tvarte būva.

Surašius paeiliui šių reikšmių žodžių 
pirmąsias raides, gauti žymaus Lietuvbs 
skautų veikėjo pavardę.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 102, 
V. Paliušio iš Kauno.

Sugalvotas žodis iš 10-ties nepasikar
tojančių raidžių. Šio žodžio kiekvienai 
raidei tinka vienas skaitmuo (I raidė = l, 
II raidė = 2 ir t. t., o X raidė = 0). Šiais 
skaitmenimis, atstojančiais raides, spren
džiamas dalybos veiksmas. Juo pasinau
dojant surasti sugalvotą žodį.

Karaliaus 
b i p a
1 i 1 a 1
1 1 b s a

r a 1 1 i 
kirą 
r u b i a 
r u s u a 

s s a u 
sala 

(liekana) e s u s

Užd. vert. 3 tašk.

Užd. nr. 103.
V. Slavinsko iš Kauno.

7 Paskaitykit iš centro į šalis: 1) geo
metrinė figūra, 2) gėrimas, 3) vyriškas 
vardas, 4) pinigas, 5) laiko vienetas, 61 
„širdį ramina“, 7) rate — žinomas skau
tas. . Užd. vert. 2 tašk.
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Užd. nr. 104.
P. Drevinsko iš Kauno.

Šarada.
Dieną, naktį ir klausimą sudėsi,. 
Galingą jėgą tuomet turėsi.

Užd. vert. T tašk.

Užd. nr. 105.
M. Čapkauskio iš Krikštaniškės. 

Šarada.
Kraštui ženklą keist norėsi, 
Atvirkščiai, gi kai skaitysi — 
Gražų miškelį pamatysi.

Užd. vert. 1 tašk.

Užd. nr. 106.
V. Paliušio iš Kauno.

Šarada.
Tautiečiui galus apkarpysi — 
Paprotį tada pamatysi.

Užd. vert. 1 tašk.

Užd. nr. 107.
V. Rustučio iš Kauno.

Šarada.
Pasaulis be raidės vienos — 
Europos miestas visados, 
Bet jei raidę dar mainysi — 
Anksti atsikėlęs pamatysi.

Užd. vert. 2 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.

Užd. nr. 88.
Visos dalelės paimtos iš Europos.
1) Vokietija — Belgija, OldenUergo 

miestas.
2) Baltijos jūra. Estijos salos: Vorm- 

so, Dagerų ir Samų.
3) Anglija, Grampėnų kalnai.
4) Švedija, Helsingas.
5) Rusija, Berezinos upė.
6) Anglija, Velso kalnai, Nauportas, 

Pemorokas.
7) Vokietija, Pregliaus upė, Mauro ež.
8) Norvegija, Hammerfesto miestas, 

Tromse.

Užd. nr. 90.
1-^8— Lietuva, 1) Latvija, 2) divo- 

nas, 3) geras, 4) Matas, 5) sūnus, 6) Dau
guva, 7) algebra.

Užd. nr. 91.
1) Bulgarija, 2) Agaras, 3) Raseiniai, 

4) Adomas, 5) Nilas, 6) Apolonas, 7) uosis, 
8) sfinksas, 9) Kirša, 10) Atila, 11) So- . 
kratas. Iš pirmų raidžių išeina Bara
nauskas.

Užd. nr. 92.
Omas, arba, Abraomas. ,

Užd. nr. 93.
Sopranas, sol, Pranas.

Užd. nr. 94.
Gimnazija, Azija.

Užd. nr. 95.
Kaučiukas, kačiukas.

Užd. nr. 96.
Vilnis, vinis.

- -- t

PRANEŠIMAI.
- Skiltininkai prašomi iki gruodžio m 
10 dienos atsiųsti savo skilties skautą 
sąrašus, kurie dalyvavo „Suk galvą“ 
skyr. užd. sprend. konkurse, kad gali
ma būtų nustatyti, kuri skiltis daugiau
siai (sumoje) surinks taškų, — ir gaus 
skudučius. „Sk. A." 12 nr. bus galu
tinai paskelbta skiltis, kuri laimėjo sku
dučius.

„VILNIAUS" sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Telef. 776.
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