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Kaunas, telef. 40-71
Nepriklausomybės aikštė 4 siauru Kaštuoja: metams — 6 lt., 

paskiras nr. 60 et.

Iliustruotas Lietuvos skautų ir skaučių laikraštis

Apie mus rašo: TURINYS:
Gražus Baden - Powellio žodis 

Lietuvos skautijai.
Kviečia Lietuvos skautų vadus Anglijos.

Lordas Baden-Powellis, mūsų Šėlo 
pavaduotojui dr. Aleknai atsiuntė laišką, 
kuriame, surinkęs Lietuvą aplankiusių 
anglų skautininkų ir skautininkių įspū
džius, jų vardu reiškia nuoširdžią padė
ką už nepaprastą vaišingumą, su kuriuo 
j.v buvo sutikti Lietuvoje, ir jų džiaugs
mą, kad skautystė taip gražiai klesti 
tarp Lietuvos berniukų ir mergaičių.

Ši asmeninė pažintis su lietuviais da
vė anglams visai naują supratimą apie 
Lietuvą ir sukėlė šiltą brolišką, jausmą 
lietuviams.

Jis pats irgi džiaugiasi, kad Lietu
voje skautybės principai yra taip tiks
liai suprasti ir kad skautybės auklėjimo 
metodai yra taip visuotinai ir sėkmingai 
pritaikyti.

Kai kuriose kitose valstybėse, kur iš 
nesusipratimo ar noro pagerinti juos 
skautų sąjungos pakeitė bendrus skau
tiškus metodus, rezultatai, visai supran
tamai, labai nuvylė.

Savo laiške skautybės įkūrėjas ragi
na Lietuvos skautų vadovybę atsiųsti sa
vo vadų į garsią skautų vadų auklėjimo 
stovyklą Gilvvellio parke, Anglijoje, kad 
ten jie galėtų susipažinti su tais savotiš
kais auklėjimo metodais, kuriuos prity
rimas yra parodęs esant pačius sėkmin
giausius. Iki šiolei iš Gilwellio parko sto
vyklos išėjo daugiau kaip 400 skautų va
dų, kurie buvo atvykę iš 33 svetimų 
valstybių. Baden-Powellis net pažada, 
kad tam tikrais specialiais atvejais ang
lai galėtų prisidėti ir prie lietuvių skau
tų vadų kelionės išlaidų apmokėjimo.

Baden-Powellis yra tikras, kad lietu
vių skautų vadų atvykimas Anglijon ne 
tik padėtų patikrinti skautybės plėtoji
mą visuotine sistema ir standarHu ir su 
geresniais rezultatais, bet ir 
padėtų tarptautiškai ugdyti tą skautišką 
brolybės ir bendradarbiavimo dvasią, ku
ri sudaro taikos pagrindą.

Pažymėtina, kad lordas Baden-Po
wellis, būdamas Lietuvoje, kartotinai 
kalbėjosi su mūsų skautų vadovybės at
stovais, ragindamas juos atsiųsti Lietu
vos skautų vadų pasimokyti Gilwellio 
kursuose.

Anglės vis mini sąskrydį.
Council Fire, tarpt, skaučių vadovių 

laikraštyje, š. m. spalių m. nr. rašo:
... Po to aplankėme Lietuvą. Čia ke

leiviai buvo išgabenti į krantą buksyri- 
niais laivais ir nuvežti daugiau kaip de
šimt mylių į sausumos gilumą, į tautinę 
skautų stovyklą. Lietuvos skautų šefas, 
su vyriausia skautininke ir skautininku,
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buvo delegacijoje, kuri buvo priimta laive 
Šefų ir kuri juos palydėjo į Palangą, kur 
pasveikinimo kalbą pasakė miesto bur
mistras; paskui įvyko pristatymas Šefui. 
Palangoje Šefas atidarė naują gatvę, kuri 
bus pavadinta jo vardu. Iš ten pas Pre
zidentą, kuris priėmė Šefus savo reziden
cijoje ir vėliau vaizdinga atidengta ka
rieta pravažiavo su jais pro pajūryje išsi
rikiavusius 2000 skautų ir skaučių. Tas 
pajūrys buvo puikiausias, kokį tik galima 
įsivaizduoti, -dugnas sąskrydžiui, ir kada 
lietuviai puolė su savo vėliavomis ir ap
supo estradą, pakraščiais susirinkusiems 
britų skautams, išvydus tokį gražų reginį, 
žadą užėmė. Čia Lietuvos Prezidentas, 
kaipo Lietuvos Skautų Šefas, pasakė svei
kinamąją kalbą, kuria puikiai išvertė ang
liškai lietuviška skautininke ir transliavo 
per radio. Šefai atsakė, o po to jiems įtei
kė skautiškus garbės ženklus. Vėl visi su
giedojo britų tautinį himną,, o paskui, su
komandavus, visa ta minia lietuviškų 
skautų sujudo ir puikia tvarka Sugrįžo į 
savo pirmą vietą. Defiliada — plevėsuo
jančiomis khaki, žaliomis, raudonomis, 
geltonomis vėliavomis, virš peties iškel
tomis rankomis mėlynos jūros ir smėlio 
dugne — buvo puiki. Britų skautai pa
sekė paskui, ir tai mėlynų ir khaki figūrų 
masei už prezidento susirinkę tūkstančiai 

sukėlė ovacijas po ovacijų. Tai ne men
kas pagarbos pareiškimas, ir nevieną bri
tą smarkiai paveikė jo šiltumas. Prieš
piečiai britams vėl buvo parūpinti už kas
tinių stovyklinių stalų, kurie buvo be galo 
gražiai papuošti samanomis, akmeniukais 
ir kankorėžiais; priešpiečiai buvo pui
kūs ...

SKAUTĖS TAUTIŠKAIS RŪBAIS.

Anglijos skaučių savaitinis laikraštis 
The Guide š. m. spalių m. 14 d. numeryje 
pirmame puslapyje įdėjo didelę iliustra
ciją, vaizduojančią mūsų skautes tautiš
kais rūbais. Fotografija buvo nutraukta 
vienos „Calgaric“ ekskursijos dalyvės per 
sąskrydį Palangoje.

LENKŲ SPAUDA APIE MŪSŲ 
LEIDINĮ.

Lenkų žurnalas, skiriamas vandens 
sportui ir turizmui, Sport Wodny, gražiai 
atsiliepė apie Skautų Aido išleistą prof. 
S. Kolupailos knygelę Mūsų vandens 
keliai. Panašaus turinio yra Lenkijos van
dens kelių aprašymas, tik be iliustracijų; 
tai A. Heinricho Szlaki wodne Polski. 
Mūsų gražiai paveiksluotas leidinys pa
darė lenkams gero įspūdžio; jie stebisi 
mūsų gamtos grožiu ir reiškia vilties, kad 
kada nors vandens turizmo nebevaržy- 
siančios politinės ribos ...

Leidžia Lietuvos Skautų Sąjunga. Redaktorius Ant. Saūlaitis.
%
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epastovioje ir 
dvokiančioje že
mėje, kur jo
kiais pagražini
mais ir smilka
lais negali būti 
nuslėptas jos 
dvokimas, vieną 
naktį pasirodė 
Jėzus. Jis gimė 

tvarte. Pirmieji, kurie Jį pagarbino, 
buvo gyvuliai — Asilas ir Jautis.

Karaliai ir tautos ligi tol nusilenk
davo jaučiams ir asilams. Tai buvo 
žemės karaliai, tautos, kurios buvo 
pamilusios medžiagą. Bet Jėzus ne
gimė žemėje viešpatauti, nei me
džiagai pamilti. Su Juo gyvulių gar
binimas pasibaigs. Jeruzalės niekšai 
Jį užmuš, bet tuo tarpu nebylės 
Betliejaus būtybės jį savo kvapu 
šildo.

Jį pagarbino piemens.
Trys išminčiai suklaupė prieš Jė

zų. Jie nebuvo karaliai, bet buvo 
karalių mokytojai.

Jėzus nevaikščiojo į Įstatymo Ra
šytojų mokyklas, nei į graikų mo
kyklas Tačiau jis nepasigedo moky
tojų; jų buvo trys didesni už mok
slinčius: Darbas, Gamta ir 
Knyga

Niekad nereikia pamiršti, jog Jė
zus buvo Darbininkas ir Darbininko 
įsūnis; nepridera slėpti tai, jog gimė 
Vargdienis, tarp žmonių, kurie buvo 
juodadarbiai, kurie užsidirbdavo duo
ną Rankomis, ir jog Jis, prieš pra
dėdamas skelbti savo Naujieną, už
sidirbdavo kasdienę duoną savo 
Rankų darbu. Tos Jo Rankos, ku
rios laimino prasčiokėlius, kurios gy
dė raupsuotus, akliems grąžino švie
są. kurios kėlė iš mirusiųjų, tos 
Rankos, kurios turėjo būt prikaltos 
prie medžio, buvo Rankos, kurios 

prakaitavo nuo darbo, Rankos, ku
rios jautė darbo nuovargį, Rankos, 
kurios nuo darbo buvo pūslėtos, 
Rankos, kurios naudojosi darbo įran
kiais, kurios kaldavo į medį vinis: 
buvo Amatininko Rankos.

Jėzus buvo medžiagos darbininkas, 
prieš tai kaip tapo Dvasios Darbi
ninkas; buvo Vargdieniu, ko pa
kvietė prie stalo Vargdienius į savo 
Karalystės pokylį. Neatėjo į šį pa
saulį piniguočių tarpe turtu perteku
siuose namuose, atlasu ir purpuru 
išpuoštame patale. Karalių ainis gy
veno Dailidės dirbtuvėlėje, Dievo sū
nus gimė Tvarte. Nepriklauso Di
džiūnų luomui, nei Karių aristokra
tijai, nei Turtuolių Draugijai, nei ku
nigų sinedrionui. Gimsta paskutinia
me liaudies luome. Kai nebebus juo
dadarbis, o taps dvasios Darbininkas, 
savigarbos pilnų žmonių akyse nu
žengs dar žemiau ir ieškos sau prie- 
telių toje J nelaimingoje minioje, kuri 
stovi žemiau už liaudį.

Jėzaus amatas yra vienas iš se
niausių ir švenčiausių senovės ama
tų. Būtent Žemdirbio, Mūrininko, 
Kalvio ir Dailidės amatai tarp ama
tų daugiausia susiję su žmogaus gy
venimu, tai švariausi ir Švenčiausi 
amatai. Žemdirbys, Mūrininkas, Kal
vis ir Dailidė neišsigimsta, negali iš
sigimti, nepatvirksta. Perdirbinėja vi
siems žinomą medžiagą žmanių aki
vaizdoje, turi ją perdirbti visų nau
dai į apčiuopamus dalykus, tikslius, 
kilnius ir tikrus. Ž e m d i r b i s aria 
gilią vagą ir pelno duoną, kurią val
go ir šventasis savo lindynėje, kaip 
ir žmogžudys kalėjimo rūsyje; M ū- 
r i n i n k a s sulipdo akmenis ir sta
to namą, vargšo namą, karaliaus rū
mus, Dievo namus; Kalvis ištirpdo 
geležį ugnyje ir ją užgrūdo, kad ga
lėtų duoti kariui kardą, žagrę arto

jui, plaktuką dailidei; Dailidė 
piausto ir kalinėja medį, kad galėtų 
padaryti duris ar vartus namams 
apsaugoti nuo vagių, lovas, ant ku
rių piktadariai ir nekaltieji mirs.

Dailidė Jėzus savo jaunatvės me
tu gyveno tarp šitų dalykų ir juos 
dirbo savo rankomis, ir per juos 
pirmą kartą pažino arčiau žmonių 
gyvenimą, švenčiausią ir patikimiau
sią šeimos židinį. Padarė stalą, 
prie kurio taip malonu atsisėsti su 
draugais, nors jų tarpe ir būtų išda
vikas; lovą, ant kurios pirmą ir 
paskutinį kartą žmogus atsikvepia; 
in d a u j ą, į kurią nuotaka sudeda 

savo kuklius drabužėlius, priejuos
tes, išeigines skareles; rėtį, kuria
me užmiešiama su rūgštimi tešla, 
kad išsikeltų, kol jau bus galima 
dėti į krosnį; -suolelį, ant kurio 
seneliai vakarais atsisėda aplink ži
dinį prisiminti jaunystės laikus, ku
rie nebegrįš.

Dažnai, kai plonos drožlės raitėsi 
iš po obliais, kai sykiu su nuobodžiu 
piūklo ritmu byrėjo pjuvenos, Jėzus 
turėdavo susimąstyti apie Tėvo pa
žadus, apie Pranašų liūdymus ir 
apie darbą, kuris nieko bendro ne
turėjo nei su Jo lentomis nei su 
kirviu, bet su siela ir teisybe.

Amatas Jį išmokė, jog gyventi 
reiškia iš nevartojamų, negyvų daly
kų daryti gyvus ir naudingus daik
tus; jog ir menkiausia medžiaga 
perdirbta ir apdirbta gali tapti ver
tinga žmogaus padėjėja; jog. norint 
išgelbėti, bendrai reikia pakeisti, ir 
jog tokiu pat būdu, kaip iš kreivo 
ir šakoto medžio galima padaryti vai
kučiui lopšelį, taip lygiai galima iš 
nudrįžusio gobšo ir nelaimingos pa- 
tvirkėlės padaryti du Dangaus Rūmų 
gyventoju. K. I.

| TTSR vafjf 
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Skaulyslės uždaviniai

valstybinės minties, kylančios iŠ 
dvasia.

Jeigu skautystė turi mūsų 
tai jh tarpe viena svarbiausiųjų

Skautystė—tai kova dėl tobulo, pilno 
žmogaus. Pačiuose skautystės pamatuose 
glūdi trys didžios idėjos, kurios privalo 
tapti didžiausiu skautų jausmų, minčių ir 
veiklos varykliu.

Pirmoji idėja—tai gaivinimas jaunose 
širdyse tokio Dievybės pasiilgimo, kuris 
atsispirtų visoms materialistinių pasaulė
žiūrų pagundoms ir taptų nesugriaunama 
krikščioniškosios etikos dėsnių atrama.

Antroji idėja glūdi mūsų tautinėje ir 
Kadaise^nelaisvėje visiems mūsų tautos žy- 
bendras, neginčijamas, didis tikslas: lai-

Reikia kūry- 
padarytume 
ji išlaikytų

kitą, nemažiau svarbų obalsį. 
laisvos tėvynės pamatus, kad

valstybinėje buityje, 
giams švietė vienas 
mėti laisvę.

Šiandien turime
biniu darbu stiprinti
ją tvirtą^medžiagine ir moraline prasme, kad netik 
nepriklausomybę, bet kad galėtų iškilti į pirmąją kultūros vals
tybių eiįę, kad mūsų Lietuva galėtų prilygti Danijai, Skandina
vams,^Šveicarijai, Belgijai... Kurkime Tėvynės didybę dirbdami 
— toks^turėtų būti nerašytas, bet gyvas lietuvių skautų obalsis.

Skautystė auklėjimo sistema, veikianti savitais metodais, ir siekianti har- 
moniškOįfizinio išsivystymo greta su širdies ir intelekto darniu auklėjimu ir 
valios stiprinimu. Bet skautystė yra dar organizacija, turinti savitą struktūrą ir 
įvairių detalių, normuojamų statuto ir reguliaminų. Ir čia reikia kreipti didelio 
dėmesio į tai, kad forma nenustelbtų turinio, kad nesirastų paviršutinių šūkių, 
už kurių būtų tik tuštuma, kad grynai išorinių pasireiškimų neskaitytume mo
raline jėga, kad nevartotume paviršutiniškų šablonų ten, kur reikia taikyti 
metodai.

Drausmė negali būti formali, bet turi išeiti lyg iš vidaus imperatyvo.
Skautystės skelbiamas broliškumo obalsis negali būti tik egzamino for

mulė, bet turi persunkti visą skautiškojo gyvenimo atmosferą.
Vienu žodžiu, skautystėje reikia gyvendinti tiesumą, gyvenimo atitikimą 

principams.
Skautiškasis darbas turi eiti trijų

tautos
pamatinių idėjų dvasioje: Dievo meilės, 
meilės, ir gyvenimo pamatavimo tiesos

gyvenimui atnešti moralinių vertybių,tautos 
būtų rimtai pamatuota ir konsekventiška p a- 

r eigos supratimo mintis.

Jei turime dėti pamatus mūsų tautos ir valstybės ateičiai, 
turime jaunųjų sielose skiepyti Tėvynės meilę, gaivinti tikėji
mą šviesia mūsų tautos ateitimi ir kurti stiprią valią tokiam 

darbui, kuris būtų tikras tos ateities laidas.
Negana siūlyti tik svajonę, bet reikia pratinti 

konkretų programinį darbą.

kad mums yra dvi svar- 
pirmoji — atgauti mūsų 

Antroji — išlaikyti mūsų

luiuffiimnuiuaflHBuaBauBM

šiandien visi žinome, 
biausios problemos. Jų 
amžiną sostinę Vilnių, 
langą į jūrą — Klaipėdą, šiedu tikslai reikalauja 
ne skambių žodžių, bet kieto darbo ir didelių pa
stangų.

Atsiminkime, kad Lietuva tikrai laisva tik su 
Vilnium ir Klaipėda!

Būtina mūsų laimėjimo sąlyga yra stip
raus tautos solidarumo auklėjimas, parem
tas tikrojo broliškumo faktu.

Turime skiepyti broliškumą idėjoje ir 
veiksme, dvasios broliškumą iš drauge gyve
namų sunkių laikų ir galutinų laimėjimų.
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Kristaus Švenčių gerieji darbeliai.
Kalėdos yra Kristaus gimimo 

šventė. Jos yra ir džiaugsmo diena 
visam pasauliui. Kristaus mokslas 
ir tikėjimas yra mūsų veikimo pa
grindas.

Gal būt, dabar krikščionybės 
jau 20 amžių gyvendami ir ne taip 
beįvertinam ką Naujasis mokslas 
atnešė pasauliui, ką Jis davė žmo
gaus sielai. Bet krikščioniškojo to
bulumo idealo dar pasaulis nepa
siekė. Dar yra plati Kristaus moks
lui dirva. Juk ir skautybė eina to 
mokslo rodomu keliu, tarnaudama 
Dievui, tėvynei ir artimui.

Visas pasaulis šventų Kalėdų 
proga džiaugiasi. Visi turi džiaug
tis! Bet, deja, ne visiems lemta to
se garbingose šventėsi džiaugsmas 
reikšti: nelaimės ir vargai temdo 
kilnumo nuotaiką; gyvenimo sun
kumais prislėgtą žmonių dvasią 
lenkia į žemiškus rūpesčius, ati
traukia ją nuo aukštybių grožio.

Skautystė yra sąjūdis jaunųjų, einančių statyti nau
ją, šviesią, gražios ateities Lietuvą. Skautystė — jauna 
Lietuva. Turime jausti savyje netik pagarbą ir meilę 
mūsų didžiųjų praeities žmonių sarkofagams, bet dar 
turėti ambicijos koją kojon žingsniuoti pirmoje gyvųjų 
tautų gretoje, turime turėti valios kurti savitų vertybių 
ir jų įdėti į bendrąjį kultūros lobyną. Tokios dvasios ly-

BUDĖK!

Gi skautas, savo sieloj turėda
mas Kilniuosius Idealus ir žinoda
mas savo pareigas, Šventų Kalėdų 
proga stengiasi sumažinti žemėje 
vargą, — įneša kilnesnės šviesos; 
savo geru darbeliu pagerbia Kūdi
kėlį Jėzų.

Eikime kur vargas, eikime kur 
skausmas, eikime kur šaltis, eiki
me kur ašaros ... Įneškime vilties, 
įneškime meilės, įneškime džiaugs
mo, įneškime širdį—skautišką širdį!

Te daiktas, te mažas daiktelis, 
drabužėlis, maisto kąsnelis, ati
trauktas nuo mūsų burnelės, nuo 
lepumėlio — tegu tai prisidės pa
didinti žemėje džiaugsmą!

Gal nereikia ir daug, bet rei
kia širdingai, atidžiai, su mei
le aukoti. Tokia dovanėlė yra 
brangiausia, maloniausia.

Nebus nė vieno, nė mažo, nė di
delio skauto-ės, kurs pasiliks ne
atlikęs Kalėdų gerojo darbelio!

KOKS GERAS DARBELIS DARYTI?
Kas galima daryti būtų sunku čia su

minėti. Bet, broleli sesute, tavo jaunutė 
širdelė nurodys ką tu gali gera padaryti 
savo apylinkės vargdieniems ir vaiku
čiams.

Kiekvienas skautas-ė gali nunešti 
maisto, senų drabužių, žaislų, knygų, ska
numynų, dovanėlių neturtingiems vai
kams, vargdieniams seneliams, ligonims.

Tu visad gali atsisakyti nuo gero kąs
nelio, nuo vieno savo drabužėlio, nuo 
žaislelio, kad tą atiduotum nelaimingam. 
Paprašysi — sutiks ir tau padės tavo ma
mytė, namiškiai.

Skiltis gali organizuotai aplankyti bent 
kelias neturtingas šeimas, joms taip pat 
nunešti drabužių, maisto, dovanėlių. Ge
rai namuos apsidairę surasite ką kiekvie
nas į bendrą skilties dovanų maišą įdėt 
galite.

Labai gražu, kad daugelyje vietų skau- 
tai-ės ne tik patys susirengę Kalėdų 
eglutę pažaidžia, bet apie ją suspiečia 
didelį būrį mažų, bet neturtingų vaiku
čių. Šu jais žaidžia, dovanėlių dovanoja, 
pakalbina ir namo palydi. Kiek laimės, 
kiek džiaugsmo!

Ir draugovė organizuotai gali tą patį, 
kaip ir skiltis, Šventų Kalėdų proga pa
daryti. Tik ji daug daugiau pajėgia.

Škautas yra sumanus, o jei jis yra 
tikras skautas-ė, jis yra ir pasiauko
jantis. Tada jam nėra jokių kliūčių. Jis 
ir pats, darydamas kitiems gera, turės 
džiaugsmingas Kalėdas !..

Remsi „Skautų Aida“ 
— tobulinsi save!

dimos skautų draugovės turi išeiti į tėvynės darbo dirvonus!
Skautų šūkis turi būti: iki galo atlikti tai, kas kartą 

pradėta, tiek paskirų skautų, tiek kolektyvų gyvenime.
Dvi vertybės turi būti mūsų veiklumo dvasia: jau

natvės užsimojimas ir ištvermė iki paskutinio laimėjimo.
Mūsų idealas yra mūsų tautos didybė visame, kas 

gera, ir drauge darnus sugyvenimas ir bendradarbiavi
mas su kitomis tautomis kultūros ir bendrai žmoniškų 
vertybių srityse.

Skautystės programoje įtelpa gal darniausias sude
rinimas savo tautos meilės ir darbo savo tėvynei idėja, 
su tarptautinio bendradarbiavimo idėja.

Mes, viso pasaulio skautai, išrašėme savo vėliavose 
savo tėvynės ir visų artimųjų meilės obalsį. O kadangi 
tiesa yra mūsų gyvenimo turinys, tai su skautiška 
nuoširdžia šypsena ir pasitikėdami paduodame vieni ki
tiems rankas, kad bendra jungtine pastanga sukurtume 
naująjį pasaulį, paremtą visų žmonių ir tautų atėjimo ir 
solidaruTno dėsniu.

Pirmiausia — DieVui garbė.
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Vaiką literatufos tėvas.
Dėde Pranys PRANAS MAŠIOTAS — Ašakaitis.

Greta A u š r o s 50 m. sukakčių 
stovi ir kitas jos draugas 70 metų 
jubiliatas — jos bendradarbis, auš
rininkas, kuklus visuomenininkas, 
darbštus žilagalvis senukas Pranas 
Mašiotas.

Praną Mašiotą visi žino, gerbia 
ir myli.

Jūk jo pasėliai yra labai dideli. 
Jis apima visus priešmokyklinio 
amžiaus vaikučius, priaugančio 
jaunimo sielas, naująsias mūs tau
tos darbininkų kartas.

Ne mažiau jis yra pažįstamas ir 
mums, skautams.

Jubiliatas yra artimas mūsų bi
čiulis. Sekdami mūsų Skautų 
Aidą vis susiduriam su jo vardu.

Kiek čia seniai skaitėme gyvą ir 
sklandų vertimą Trys skautai Af
rikoje. Be to, ir eilė kitų reginių, 
pasirašytų pseudonimu Dėdė 
P r a n y s, pav., Rambyno akmuo, 
Nepaprastas vėjas ir kit.

Minint gerb. Jubiliato 70 metų 
sukaktį, pažvelkime į darbštų jo 
gyvenimą, jo didžius darbus mūsų 
jaunai valstybei ir mylimai tėvy
nei.

Dėdė Pranys, arba Pr. Mašiotas 
gimė 1863 m. gruodžio mėn. 19 d. 
Zanavykuose, Naumiesčio parapi
joj, Pustelninkų kaime.

Pr. Mš. augo kaip ir visi ūkinin
kų vaikai. Tėvas Jonas, pasak pa
ties Jubiliato, pats kažin kaip iš
mokęs rašto, per dvi žiemas priei
damas išmokė mane rašyti, paskui 
motina patikrino, ar moku skai
tyti ir atidavė mane 6—7 mėne
siams į Naumiesčio pradžios mo
kyklą; paskui į Marijampolės gim
nazijos rengiamąją klasę.

Pr. Mš. sakosi, jei ką teisingai 
jis šiandie nupasakojąs iš kaimo 
vaikų gyvenimo, tai dėka vaikys
tės, praleistos kaime. Tik čia jis 
gerai susigyveno, susijo su kaimo 
byla.

Čia gyveno jo geriausia lietuvių 
kalbos mokytoja — jo mylima mo
tutė ... Ji turėjo gerą sąmojų gra
žiai lietuvių kalbos dvasiai.

Dar ir užaugusiam Pranukui ne 
kartą ji aiškindavo jam naujus, o 
jai jau nuo seniau žinomus žodžius 
ar posakius. Pr. Mš. įstojo rusiš- 
kon mokyklon tada, kai jau jis na
muose buvo išėjęs rimšinę moky
klą.

Gimnazijoje Jubiliatas visais at
žvilgiais buvo pavyzdingas moki- 
nys..

1883 m. jis baigė gimnaziją ir 
tais pačiais metais įstojo į Mas

kvos universiteto matematikos fa
kultetą. Per visus ketverius metus 
jis buvo darbštus lietuvių studen
tų draugijos narys.

Pasak prof. Leono — Pr. Mš. 
buvo vienas veikliausių jos narių: 
jisai rašydavo ir draugijos susirin
kimuose skaitydavo daug refera
tų, kuriuos paskiau dėdavo užsie
ny einančiuose lietuvių laikraš
čiuose (Aušroje, Šviesoje, 
V a r p e ir kit.), pasirašydamas tai
Ašaka, tai Ašakaitis.

Baigęs universitetą, beieškoda
mas valdininko vietos arčiau Lie
tuvos, nes tais laikais lietuvių ne
skyrė į Lietuvą, atsidūrė Lomžoje 
menku finansinės įstaigos valdi
ninku raštinėje.

Pr. Mašiotas yra ir didelis gyvulių 
draugas.

Po pusantrų metų įsitikinęs, kad 
tai tuščia svajonė pakliūti į Lie
tuvą, nors ir menku akcizės val
dininku, nusikėlė į kitą Lietuvos 
Latvijos pasienį — Rygą, kur iš 
pradžių metų dirbo Rygos mokslo 
apygardos raštinėje, o paskui 24 
metus mokytoju miesto realinėje 
mokykloje.

Be to, jis visą laiką buvo Lietu
vių pašalpos draugijos narys ir pa
skutinius dvejus metus vienos mer
gaičių gimnazijos direktorius.

1904 m. įsikūrė muzikos ir dai
navimo Kanklių draugija, o 1906 m. 
jo pastangomis įsikūrė Lietuvių 
apšvietimo draugija Žvaigždė, 
kurios pirmininkas buvo Pr. Ma
šiotas. Be to, vienu tos draugijos 
valdybos nariu buvo ir didž. ger
biama skautų rėmėja skautė a.

Stanislava Venclauskienė-Jakševi- 
ciūtė.

Ši draugija veikė labai sėkmin
gai. Per trumpą laiką sugebėjo 
įkurti ir išliakyti net 7 lietuvių pra
džios mokyklas ir suaugusių kur
sus.

Pr. Mš. už didelį pasišventimą ir 
ir darbavimąsi buvo išrinktas tos 
draugijos garbės nariu.

Čia reikia pastebėti, kad Pr. Mš. 
buvo ne tik geras visuomeninin
kas, bet gabus ir politikas. Jis 
daug veikė atgimstančios Lietuvos 
gerovei, bet drauge gerai sugyve
no ir su rusų vyriausybe. Ne be 
reikalo dar studentų laikais jis bu
vo pramintas Lietuvos Bismarkiu.

Pasaulinio karo metu, 1915 m. 
Pr. Mš. išsikėlė į Maskvą, kur vė
liau buvo išrinktas ir patvirtintas 
M. Yčo vyrų gimnazijos direkto
rium, ♦

1918 m. jis kartu su abiem mo
kyklom sugrįžo į Lietuvą. Iš pra
džių dirbo Vilniuje Lietuvos Tary
bos Švietimo Sekcijoje, o paskui 
Švietimo Ministerijoje, kur dėjo 
tvirtą pagrindą Lietuvos mokyk
lai.

Jo kūryba.
Jau 50 metų, kai gerb. Jubilia

tas, baigdamas Marijampolės gim
naziją, yra tvirtas, susipratęs lietu
vis ir rimtai varo kultūrinę vagą. 
1889 m. A u š r o s 10 ir 11 Nr. Nr. 
parašo koresp-ciją iš Naumiesčio, 
slapyvardžiu Aszaka. Korespon
dencijoje jis iškelia vieną „vaiki
nuką“, kuris šiek tiek pramokęs 
lenkiškai „čiauškėti“, nebenorįs 
lietuviškai kalbėti.

Vėlesniuose 1885 m. Aušros 
4, 5 ir 7—8 numeriuose jau ran
dama ilgesni rašiniai. Apie skruz
dėles, Apie bites, 10 ir 11 Apie že
mės paveikslą.

Tai buvo pirmieji bandymai. 
Tačiau jie labai charakteringi. Jau 
iš pačių rašinių pavadinimo, aiš
kiai matosi Jubiliato meilė Lietu
vos gamtai, jos flaunai. Ši, pra
džioje pasireiškusi kryptis, ši gam
tos meilės byla, galima sakyti, 
paima viršų ir daugumoj vairuoja 
visą Jubiliato kūrybą.

Tiesa, buvo laikotarpis, kada 
Pr. Mš. užsiėmė ir publicistika. 
Šioje kryptyje rimtai darbuotis 
pradėjo Varpe, pasirašydamas 
slapyvardžiais P. Ašakaitis, P. A. 
Kriptonimu Bismarkis ir Mark-bis.

Atgavus Lietuvai spaudą, P. Vi
leišio leidžiamajame .dienrašty 
Vilniaus Žinios Pr. Mš. ve
dė nuolatinį skyrių.

Tačiau šio laikotarpio publicisti
ka, nors ir apsti, vis dėlto nesuda
riusi jam žymaus publicisto vardo.

6



„Ji, pasak Vaižganto, reiškė Mš. 
esant gyvą lietuvių visuomenės 
narį, sekantį jos vargus ir sielvar
tus, mokantį į bet kurį dalyką 
atsiliepti. Tačiau šitie atsiliepimai, 
— visados įdomūs, visados sklan
džiai suredaguoti, griežtai, kaip 
tikro matematiko, sudėstyti — bu
vo šaltoki. Jie konstatavo jau įvy
kusius faktus lyg iš šalies žiūrint 
niekur skaitytojo nepastumdami; 
ne taip, kaip jo draugas ir bendra 
darbis Vincas Kudirka“.

Visai kitaip dalykai virsta, ka
da Pr. Mš. ima atstovauti ,,mūs 
mažiausiems, mūs mieliausiems“, 
kada jis įsitraukia į vaikų lite
ratūros sritį.

Į vaikų literatūros sritį įsitrau
kiau štai kaip, — pasakoja pats 
g. Jubiliatas. 1905 m. vasario mėn. 
2 d. 6—7 Nr. Lietuvių Laik
raštyje, leidžiamo A. Smilgos 
Peterburge, pradėjau vesti mažiau
siems skaitytojams skyrių. Čia pa
talpinau 2 verstines pasakas: 
K r e g ž d ė s ir Ž i e m o s naktį 
ir vėliau vasario 9 d. 8 Nr. 
Skruzdėlių ir bičių k a- 
r ė.

Netrukus, dėl įvairių aplinkybių 
laikraštis sustojo ėjęs. Tačiau pra
dėtą darbą Pranys įvelka į kitą 
formą. Dabar jis dėstydamas šven
tadieniais lietuvių kalbą gimnazis
tėms drauge su jomis verčia pasa
kėles mažiems vaikams. Išverstas 
h lašėję pasakėles, kiek savotiškai 
perdirbęs, išleidžia atskiru rinki
nėliu Mano Dovanėlė. Tuo 

Lietuvių apšvietimo draugijos „Žvaigždė“ Valdyba. Iš kairės į dešinę sėdi: K.
Venclauskis, kun. Paštukas, Pr. Mašiotas (pirmininkas), St. Venclauskienė ir kun.

Venclovas. Stovi: Janulevičius, A. Buivydas, M. Šikšnys ir K. Vizbaras.
„Tr." kl.

įsismaginimu, — tęsia toliau gerb. 
Jubiliatas, — išleidau tuojau ir 
Kiškius.

Šiedvi knygelės praskynė kelią 
vaikų literatūrai, o Rusijoj lietuvių 
tremtinių tarpe jos ėjo kaipo skai
tymų knygos mokyklose.

Vėliau, papildvdamas skaitomą
ja medžiaga Voroneže, parašė 
Senio pasakas ir populia- 
rizuojant fiziką — Mokslo pa
sakas.

Pe vaikų literatūros knvgučių. 
Dėdė Pranvs vra parašęs dar ne 
mažai vidurinėm ir aukštesnėm 
mokyklom mokslo vadovėlių, 
pav., Fizikos vadovėlis. Plokštu
mos trigonometrija, Logaritmų 
knvgos ir kit.

Štai kaip jis apie tai pasakojat 
1904 ar 1905 m. gavau iš Vil

niaus, iš prof. J. Jablonskio, gana 
griežta laiška. kuriame rašo, kad 
aš būtinai ir skubiai turįs parašyti 
aritmetikos vadovėlį pradžios mo- 
kvklai. Paprakaitavęs artimiau
sias vasaros atostogas, parašiau 
Aritmetikos uždaviny- 
no pradedama j ai mokyk
lai I dalį ir išsiunčiau į Vilnių, 
paprakaitavęs kitas atostogas tu
rėjau. ir II dalį.“

Tai kantraus patvarumo mums, 
skautai, pavyzdys.

Grįžęs į Lietuvą nuo darbo ir 
nuo poilsio, pasak Jubiliato, nu
kniaukiamu laiku rašiau ir rašiau 
vaikams ir mokykloms, stengdama
sis mest ką pajėgdamas į apytuš
tes vaikų knygynų ir mokyklų len
tynas,

Ir iš tiesų, kad gerb. Jubiliato į 
pastarąsias lentynas mesta, o mes
ta. ne mažai.

Labai teisingai šį darbštų vaikų 
literatūros tėvą apibūdino kan. J. 
Tumas.

„Bet kam yra parėję i galvą, kad 
apsčiausias, produktingiausias šių 
dienu rašytojas vra Pranas Mašio
tas? Pačiupinėji viena jo knygelę
— plonoka, pačiupinėji antrą — 
liesoka. Užtat kai sudedi į vieną 
krūva visas iki šiol išleistąsias jo 
knygeles, susidaro šustis iš 2600 
spausdintų puselių, iš kurių „Švy
turys“ susidarytų 10 tomu! Tai 
lau literatūros turtas, pats žymusis 
i ją indėlis, nes ikišiol dar niekas 
nepasigvrė tiek nrirašes!“ (Šviet. 
D. 1923 m. 10 Nr. 632 p.).

Bet tai buvo prieš 10 metu! O 
kiek nėr si pastaraii dešimtmeti 
Jubiliato dar nadirbėta?!

Visa gerb. Jubiliato kūryba min
ties ir produktingumo nožiūriu ga
lima suskirstvti i tris skvrius:

1) Originalūs veikalai vaikams
— 30;

2) Verstiniai veikalai vaikams
— 69:

31 Mokslo vadovėliai — 11.
Paskutiniu laiku. Jubiliatas vra 

parašęs vertingas aktualiu šių 
dienu Klainėdos klausimu dvi 
knygeles: Id. Pajūriais ir 
pamariais ir II d. Pažadėta
— tesėta.

Tose knygelėse, — autorius pro
paguoja gražia susiartinimo idėją 
Klaipėdos krašto ir Didžiosios Lie
tuvos jaunimo.

Be to, šiomis dienomis išleido 
skautiško pobūdžio knygelę: 
Indėnai piliakalny.

O dabar rašo romaną vaikams, 
kur norima vaikai supažindinti su 
Lietuvos gamta ir f 1 a u n a.

Taigi, matome, kad Jubiliatas 
yra didelis ir rimtas tautos darbi
ninkas — pedagogas; kūrėjas, ku
ris ne lengvu įkvėpimu, bet inten
syviu, kantriu ir patvariu darbu 
kūrė vertybes. Rimtas mokslinių 
vadovėlių darbas, toli gražu ne 
mechaninis. Jis reiškia Jubiliato 
stipria valią, kantrų patvarumą. 
Jis reiškia pasišventimą, jaunųjų 
sėkmei, atgimstančios Lietuvos ge
rovei.

Juk jo atneštos „mūs mažiau
siems, mūs mieliausiems“ dova
nos — pasakėlės, ir įdėtas rimtes
nis indėlis — mokslo vadovėliai 
ir šiandie tebeina savo pareigas 
mokyklose.

Ilgai ilgai dar neški, gerb. Ju
biliate, mūsų brangus bendradar
bi, šviesos dovanas.

Psktn, K. Majauskas.
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Jonuko geras darbas.
Tas atsitiko — aš labai gerai 

atsimenu tą dieną, nes ji lengvai 
įsimenama — taigi, tas atsitiko 
gruodžio mėn. 23 dieną, praeitųjų 
metų, apie 6 vai. vakaro, kai Jo
nukas skersgatviu ėjo namo. Jis 
ėjo iš čiuožyklos, neskubėdamas, 
tačiau nebuvo pavargęs, nors visą 
popietį žaidė su draugais čiuo
žykloje „koldūną“. Todėl ant kam
po jis sustojo prie kepėjo vitrinos 
ir apžiūrėjo visus išstatytus pyra
gaičius, nors visai nebuvo alkanas. 
Rytoj ir jis turės tokių pat skanu
mynų, o vakar ir šiandien jis pa
dėjo motinai virtuvėje ir gavo pro
gos palaižyti skanių dalykų. To
dėl jam šita vitrina šį kartą ne
buvo tokia įdomi, kaip paprastai.

Jonukas pasisuko eiti toliau, ir 
pamatė, kad ant kampo stovi ber
niukas, truputį didesnis kaip jis, 
pučia lūpų armonikėlę ir lenkiasi 
visiems praeiviams. Ir Jonukas 
praėjo pro šalį, visai nežiūrėjęs, 
kad berniukas ir jam nusilenkė. 
Bet Jonukas paėjo tik porą žings
nių, ir sustojo prie batų krautuvės 
vitrinos. Tačiau jam neberūpėjo 
avalinė, išstatyta vitrinoje, jis ne
žiūrėjo išrašytų kainų, visa tai ne
buvo jam įdomu. Jis žiūrėjo tik į 
vitrinos veidrodį, kuriame jis matė 
stovintį ant kampo berniuką, ir 
galvojo: berniukas stovi ant pat 
šaligatvio krašto, šaligatvis toje 
vietoje siauras, ir žmonės turi eiti 
pro jį po vieną. Jei eitų du greta, 
berniukas turėtų pasitraukti nuo 
šaligatvio į grindinį. Niekas nieko

KELIAS Į ŠIRDĮ TIK PER ŠIRDĮ,

/ Mus. jaunatvė.
Mūs jaunatvei nėr’ rubežių — 
Ji arų sparnais plasnoja. 
Ji, kaip audrų ristas žirgas — 
Niekad, niekad nevaitoja.
Viską gali mūs jaunatvė.
Vis kvatoja, vis tik juokias.
Mums liūdnumas yra svetims —
Mums pasaulis džiaugsmą suokia
Tad gyvuoki, mūs jaunatvei 
Žaibų žirgą pažabojus.
Ilgai ilgai su mum’s siauski...
Lai čia būna amžius mojus 

Kazys Bradūnas,

berniukui neduoda — na, žinoma: 
vaikai juk elgetauja, kad nusipirk
tų papirosų arba nueitų į kiną ga- 
liorkon, o seniai elgetauja juk tam, 
kad surinktą išmaldą pragertų. Jo
nukas šita girdėjo iš vyresniųjų. O 
gal būti šitas berniukas nori su
rinkti keletą centų, kad rytoj Kū
čių vakarui ką nors nusipirktų ma
mytei? Jei dabar ilgiau niekas nei
tų, reikėtų paklausti. — Štai da
bar! ,,Ar tau patinka kinas?“ „Aš 
kine nebuvau labai labai seniai, aš 
neturiu pinigų“. — „O jeigu turė
tum pinigų?“ „Nuneščiau namo!“ 
Pro šalį praėjo ponas, ir Jonukas 
sugrįžo prie vitrinos. Jis jau pasi
ryžo. Kai ponas nuėjo toliau, Jo
nukas priėjo prie berniuko ir tarė: 
„Eik su manim, aš tau kai ką do
vanosiu“. Abu nuėjo, bet eidami 
tikrai nedaug kalbėjosi. Jonukas 
tik pasakė: „Tu gerai puti armo
niką“, jis pats turėjo armoniką ir 
truputį čia nusimanė. Bet jo drau
gas jam teatsakė: „Ką mačys?“

Motina nelabai apsidžiaugė dėl 
Jonuko palydovo, bet kai sūnus 
taip gražiai paprašė: „Mamyte, 
duok jam pyragų, kurių man rytoj 
duotum“, mama įdėjo jam ir duo
nos ir dešros ir sūrio ir obuolių ir 
dar davė sidabrinį litą. Berniukas 
norėjo verkti, tas matėsi iš jo akių, 
bet jis susilaikė, ir pradėjo pūsti 
armonika „Šalia kelio vieškelėlio“ 
— Baigęs pasakė: „Linksmų Ka
lėdų“, ir išėjo.

Tai buvo Jonuko geras darbe
lis. Bet istorija dar tuo nepasibai
gė, dabar tik ta istorija pasidarė 
liūdna. Kovo mėnesį Jonukas tu
rėjo porą dienų atostogų, nes pora 
mokyklos draugų apsirgo škarla- 
tina. Ir Jonukas truputį negalavo 
ir nekaip atrodė, bet tas praėjo. 
Ar iš tikrųjų? — Ne! Kai prasidė
jo vasaros atostogos, ir visi jo 
draugai linksmai išsiskirstė iš mo
kyklos, Jonuką nuvežė į ligoninę.

Vyr. sktn. Aloizas Valusis, 
kariuomenės šventės (XI.23) proga 
pakeltas į pulkininko leitenanto 

laipsnį.

Jo abi akys staiga apako. Dakta
rai sakė: „Jis persirgo škarlatiną, 
bet nuodai metėsi į akis. Turėkite 
viltį!“

Jonukas buvo kantresnis, kaip 
jo tėvai. Jis prašė, kad jam pasa
kotų viską, kas dedasi nauja na
mie ir pas pažįstamus. Pamažu, 
labai pamažu akys ėjo sveikyn, ir 
štai vėl atėjo Šv. Kalėdos. Ko jis 
norėtų Kalėdoms? Žinoma — būti 
namie. Taip, daktarai jam leido 
važiuoti namo. Ir ko dar norėtų? 
Pamatyti Kalėdų eglutę. Bet dėl to 
buvo dar klaustukas. Pagaliau Jo
nukas buvo namie ir per juodus 
akinius pamatė mirgančias Kalėdų 
eglutės liepsneles. Tai buvo jam ir 
jo tėveliams gražiausia Kalėdų do
vana. Ar tau neatrodo, kad čia bu
vo atlyginimas Jonukui už jo gerą 
darbelį?

Pasaulio Kūrėjas skyrė kiekvie
ną žmogų žiūrėti aukštyn, ne že
myn, ir liepė jam kilti, bet ne 
smukti.
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Juozas Žukauskas.

Gimnazijos sargas.
Raukšlėtame veide pasikelia nosies 

kalnagūbriu nikeliniai akiniai, ir taip jau 
siauros akys susitraukia ir išspaudžia laik
rodžio kryptimi žvilgsnį.

— Senukai, neskambink dar, palauk, 
— nutveria milinio švarko skverną per 
vis labiau pasišiaušęs pirmoąjos klasės 
mokinys.

— Bėk į šalį, — stumia senis, nežiū
rėdamas, prisikabinusį vaiką ir pasilen
kia prie skambučio. — Neskambinu, ne. 
Dar trys minutės.

— Užtrauk, dėduk, kokią minutę vir
šaus. Mes vokiečių rašomąjį turim, — 
prisiartina trim klasėm į mokslų viršū
nes pasistiepęs.

— Man vis vien. Rašomasis ar sako
masis, ar kuris kitas galas. Galit dai
nuoti, šokti... Man vis vien... Paskambinau 
savo laiku ir viskas!... — šneka senis, 
atsisėsdamas ant medinio suolelio ir sek
damas ilgąją laikrodžio rodyklę.

— Senukai, kodėl tamsta toks piktas 
visuomet? — paklausia kitas, plačiomis 
akimis atsiremdamas į sargo raukšles, į 
sukritusius paakius.

— Piktas?
— Nu, taip.
— Kažin kodėl...
— Dėduk, girdėjom, nauja mokytoja 

iš istorijos bus? — prasispraudžia iš ki
tų tarpo' rimtai susiklostęs veidas.

— Gal ir bus... Man vis vien...
— Sako, labai susiraukusi, dvejetukus 

mėgstanti...
— Ar iš tikrųjų nieko nežinai, dėduk?
Gimnazijos sargas paskutinį kartą pa

žvelgia į laikrodį ir smarkiai supurto de
šinę ranką. Skardūs varpelio garsai nu
rieda, koridoriaus pasieniais, pasikelia 
laiptais į antrąjį aukštą.

— Na, ot ir skambina! Negalėjo dar 
truputį palaukti, — gailiai nusiskundžia 
pirmosios klasės pasišiaušėlis.

Gimnazistukai ne iš karto pasijudina 
į suolus. Jie dar tebesistumdo apie sar
go suolelį.

Sargas dar kurį laiką purto varpelį, 
po to padeda jį po suoleliu.

— Bėkit į vietas! Ko čia besimaivot! 
Direktorius pamatys...

Juodi švarkiukai sulenda į klases, lyg 
pelės į urvus; užsidaro durys.

Gimnazijos sargas paima šluotą ir eina 
per koridorių, sušluodamas pertraukos 
metu išmėtytus popiergalius. Klasėse pra
sideda pamokos. Prisiartindamas tai prie 
vienų, tai prie kitų durų, sargas girdi 
mokytojų žodžius. <

— Kas atsisako nuo pamokos? Da
nielius?! Kodėl?...

— Šiandie aš papasakosiu jums apie 
šaltakraujus gyvius...

— Baigt triukšmas! Andriekau, prie 
lentos!

— Mindaugas jeigu ir priėmė ordeno 
krikštą, tačiau savo tikybą visuomet...

— Norint padauginti trupmeną iš 
trupmenos, reikia skaitiklį...

Gimnazijos sargas šlavinėja šiukšles 
ir, čia pat pamiršdamas išgirstus žodžius, 
stumdo šiukšles į skardos lopetėlę, dai

rosi, ar nepaliko kame nors koks po
piergalis.

Užpakalyj pasigirsta nuo laiptų pusės 
žingsniai — pasirodo vicedirektorius.

— Kalašiau, nunešk į paštą laiškus. 
Raštinėj, ant mano stalo rasi padėtus.

— Tuojau, pons. Padėsiu tik šluotą... 
— susimeta sargas, skubėdamas į savo 
kampą.

Atsineša iš raštinės laiškų bunkį, pa
sideda ant suolelio, kol apsivelka nuteptą 
paltą ir užsideda kepurę. Paima laiškus, 
apsidairo, ar nenukritęs koks ant žemės, 
ir išeina lauk.

Kieme, plačiūkai kaštanai sijoja pro 
šakų tarpus pageltusius, suvytusius lapus, 
kuždasi apie kažką su rudens vėju. Senis 
Kalašius išeina pro vartus gatvėn ir žen
gia cementiniu šaligatviu. Pasisveikina su 
vienu antru pažįstamu, žvalgo važiuojan
čius gatve vežimus, automobilius.

Pašto dėžutėn laiškus suleidęs, buvo 
bebandąs eiti atgal, tačiau sustoja, išgir
dęs užpakalyj savęs balsą. Tas balsas 
pažįstamas, jo paties krauju atsiskamba.

— Tu palauk prie automobilio, Čėsy. 
Aš tuoj užbėgsiu į paštą.

— Neužtruk.
Senis Kalašius apsikniaubia, susisukęs, 

prie pašto dėžutės — neva laišką vidun 
leidžia, ar markutę klijuoja. Ir čia pat 
giliai atsidūsta.

Tas balsas — jo dukters. Tikrosios 
jo dukters, kuri išsimušusi iš skurdaus 
sargo šeimos gyvenimo, išsižadėjo, užmir
šo savo tėvą, kai užėjo laimės pėdas — 
ištekėjo už jauno, gražaus inžinieriaus. 
Jis nenori, kad duktė pamatytų jį, nes ži
no, kad susitikimas su tėvu jai labai ne
malonus. O senis Kalašius myli savo duk
terį — jis nori, kad jai visuomet gera 
būtų...

Kai pašto durys užsitrenkia, gimna
zijos sargas skubiai pasuka gretimon gat
vėn, kur matosi eilėmis sustoję turgaus 
vežimai, ir įsimaišo į pirkėjų bei parda
vėjų būrius. Margai apsirengusios mo
terys velka prikrautus krepšius ir nuolat 
stiepiasi prie vežimų, kur sukrauti sūriai, 
kiaušiniai, sviestas.

Senis Kalašius eina pro tuos vežimus 
lyg nesavas, paniuręs, susikūprinęs žen
gia. Skaudu seniui. Tiek vargo, tiek vil
čių dėta, o ji jau pasiskubino palaidoti 
savo širdyj dar gyvą tėvą. Nejaugi jis 
toks niekingas ir menkas, kad susilaukė 
tokio užmokesnio!... Ir penkti metai jau, 
kaip slenka pilkos, skausmingos dienos, 
nešdamos jam, nelaimingam tėvui, tokias 
valandas.

Ties viena vieta senis Kalašius susto
ja. Jam pasirodo, kad išdžiūvusiu, sukri
tusiu veidu berniukas, kuris stovi prie 
daržovių krepšelio ir tuo pačiu žvilgsniu, 
ką ir anos moterėlės, bėgioja praeivių 
veidais, yra jam pažįstamas, kažkur ma
tytas.

Ir tuo pačiu momentu, kai berniukas, 
pamatęs gimnazijos sargą, nušvinta, senis 
atsimena, kas jis toks.

r— Dėduk! Tai gerai, kad susitinku 
tamstą!... Būk toks geras, paimk mano 
.sąsiuvinį su ųamų darbų ir paduok tre

čios klasės seniūnui. Tik būtinai šiandie...
Aš negalėjau būti gimnazijoj...

— Blogas daiktas nelankyti pamokų... 
Na, gerai, perduosiu... O kas atsitiko, kad 
pačiam tenka čia stovėti? — šaltai už
klausia senis, reikšdamas vaikui gilią 
užuojautą širdyj.

— Mamytė jau ketvirtą dieną serga. 
Nėra kam... O mums taip reikalingi pi
nigai... Tik perduok, dėduk, neužmiršk. 
Aš visą laiką galvojau, kaip čia reikės * 
tą sąsiuvinį atiduoti. Maniau, atbėgs kas 
nors per didžiąją pertrauką į turgų. Nie
ko nepamačiau... Mano laimė, kad tamstą 
pastebėjau...

— Labai mamytė serga?
— Taip... Nebesumanau, kas ir be

daryti.
Gimnazijos sargas atsikosti, išsitrau

kia languotą nosinį.
— Pagis... Pakentėk truputį. Vėl bus 

gera... Nebijok, paduosiu sąsiuvinį. Tuoj 
pat, per šią pertrauką paduosiu seniūnui, 
— nuramina berniuką.

Senis Kalašius pažvelgia į laikrodį ir 
nusiskubina gimnazijos kryptimi. Jam 
reikia pasiskubinti, nes už dešimties mi
nučių baigiasi pamoka ir reikės paskam
binti ketvirtai pertraukai.

Žemutiniame gimnazijos aukšte — sar
go butas. Žemas, apvaliomis lubomis 
kambarys ir virtuvė. Visur tvarka ir šva
ra, kiekvienas kampas pasitenkinimu 
spindi. Langai nors ir sėdi ant žemės, ta
čiau viduj šviesu ir jauku.

Senis Kalašius gyvena su sūnumi, 
Stepu. Turėjo žmoną, tačiau jau antri 
metai, kaip ta į anuos, nežinomus pa
saulius išėjo. Dabar juodu su sūnų vie- 
nudu bėra. Anksčiau Stepas seniui bu
vo džiaugsmų ir nepalaužiamų vilčių pa
saulis, o dubar — slegianti klaikuma, 
bauginanti ateitis.

Ant sienos kabantis laikrodis suurzgia 
ir šešis kartus atsikosti užkimusiu balsu. 
Senis Kalašius pasineria ant abiejų ran
kų, ir atsisėdęs ant lovos krašto, nulei
džia žemyn kojas. Mieguistas žvilgsnis 
nuslysta į kitą kambario kampą, kur sū
naus lova. Ji užklostyta, uždangstyta — 
niekas joj nemiegojęs.

Senio veidas apsiūksta. Jau trečia 
naktis, kaip Stepas nebenakvoja, nebe
pareina į namus. Tėvas supranta, ką jo 
sūnus dabar veikia — su miesto vaikė
zais susidėjęs, daužosi po svetimus kie
mus, po turgų, tarp vežimų slankiodamas, 
sukčiauja.

Ir užsimąsto senas gimnazijos sargas, 
skaudžios šeimyninės laimės sukrėstas.

Kai laikrodis dar kartą atsikosti, pus
valandį užpakalyj savęs palikdamas, se
nis Kalašius atsipeiki ir skubinasi ruoštis. 
Apsirengia, pakuria krosnį, užkaičia 
melsvą rundulėlį. Peršluoja aslą, nusi
prausia.

Duoną sviestu apteptą kramtydamas 
ir arbata užgerdamas, vėl nelinksmas 
mintis protavimo vieškeliais stumia, tam
sią savo dalį mini. Virpa pavytę skruos
tai, išrūdyję dantys duonos kąsnių nesu- 
gaudo. Cukraus šaukštelį prie stiklinės 
artinant, drebančios rankos pusę ant ce
ratinės staltiesės palieka.

Pusė aštuonių. Senis Kalašius baigia 
pusryčiauti, suplauna, sudėlioja lentynė- 
lėn indus. Užrakina duris ir eina gimna
zijos koridoriun. Sutvarko mokytojų 
kambarį, padeda prie praustuvo van-
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dens, užsuka laikrodžius, atrakinėja kla
ses.

Atsisėda savo kamputyj ant suolelio 
ir žiūri,* kaip renkasi mokiniai. Iš pradžių 
patys mažieji, kone visu pusvalandžiu be- 
siankstiną, vėliau vyresni kiek, o prieš 
pat pusiaudevintą kartu su mokytojais 
vyresniųjų klasių mokiniai.

— Labar rytas, dėduk!
— Labas....
— Kaip išmiegojai, senukai?!
— Dėkui. Taip sau...
Gimnazijos mokiniai myli savo sargą

— sveikina kone kiekvienas, o senis Ka- 
lašius vieniems atsakinėja, kitiems nusi
šypso, o dar kitiems tik galvą palinksi ir 
šiaip sau nutyli.

Ateina ir daržovių pardavėjos sūnus
— Vincukas. Jis dar labiau išblyškęs kaip 
visuomet, dar labiau paniuręs. Jo rūbai 
nusitrynę, apšpurę, per kelius ir alkūnes 
prasikalę.

— Labas rytas.
Senis Kalašius nušvinta ji pamatęs ir 

atsako jam i pasveikinimą, kaip senam 
draugui. — Nuo anos dienos, kada susi
tiko su juo bobturgyj, senis Kalašius su
sidraugavo su juo, įsišneko.

Vincukas padeda klasėn knygas ir 
ateina pas sargą.

— Kas begirdėt? Kaip namuose? — 
klausia senis.

— Šiaip sau, truputį geriau. Kelis 
centus pasisekė uždirbti. Vakar ir šįryt 
kaimyno malkas pioviau. Mamytė geriau 
jaučiasi. Po pietų nupirksiu vaistų, gal vi
siškai pasveiks...

— Mažai miegojai, matyt?
— Nedaug. Vakar iki vėliausios nak

ties pioviau. Norėjau dar pamokas pri
ruošti, tačiau į galvą niekas nėjo — už
snūdau. Šįryt ankstį kėliau, vėl išėjau 
piauti. Nežinau, kaip dabar bus su pamo
komis. Jeigu iššauks, neatsakysiu nieko...

— Ką dabar padarysi. Gal neiššauks...
— Gal... Jau skambini?
— Jau.
Gimnazijos sargas paima varpelį ir 

eina per koridorius, purtydamas dešinę 
ranką.

Klasėse nutyla triukšmas — pamokos 
prasiseda.

Praslenka pirmosios dvi, senis Kala
šius skambina trečiai pamokai.

Į trečią klasę neramiai renkasi moki
niai. Stumdo vienas kitą pro duris į kla
sę, svaidosi žodžiais, spėlioja.

— Šauks ar toliau aiškins?...
— Lentą nuvalykit!
— Žinoma, kad šauks. Iš galo dabar 

pradės.
— Kas mano knygą pagavo?!
— Ar tu moki ką nors?
— Nieko, visiškai nieko. Knygos į 

rankas nebuvau paėmęs.
— Šiandie niekas pamokos nemoka. 

Nebent Adomaitis...
— Kažin?. . Renka ir Adomaitis dve

jetus. Prarado šviesiąją savo žvaigždę! 
Nebe tas pasidarė...

— Tiesa. Aptingo ir jis.
— Sakyk, Adomaiti, kaip tat atsitiko, 

kad taip pasileidai?
Vincukas neatsako nieko. Tylomis nu

eina į savo suolą ir atsisėda, žemai nu
leisdamas paniurusią galvą.

— Įsimylėjo tur būt, nabagas! Ne- 
kitaip...

Vincukas dar žemiau nuleidžia galvą, 
pajunta, kad blakstienos šokinėja, o iš 
paakių spraudžiais drėgnumas.

Gimnazijos sargas trypinėja apie sa
vo suolelį, tvarkosi. Smulkiais žingsniais 
nusileidžia laiptais matematikos mokyto
jas ir pasuka į trečiosios klasės duris. 
Senis Kalašius užmeta į jį žvilgsnį, pa

stebi, kad nešasi tik vieną dienyną ir 
kreidos gabaliuką.

— Šauks, neaiškins,,. — nusprendžia, 
lydėdamas užsidarančias klasės duris.

Senis Kalašius atsimena, kad labo
ratorijos durys reikalingos mažo sutaisy- 
mo. Jis pasiima plaktuką, reples ir eina 
į patį koridoriaus galą.

Kol sutaiso duris prabėga pusvalan
dis. Gimnazijos sargas sugrįžta savo vie
ton, padeda po suoleliu įrankius. Prisi
mena Vincuką. Pasižiūri į laikrodi — 
dar dešimtis minučių iki pamokos galo. 
Prisiartina prie trečiosios klasės durų ir 
klausosi, sustojęs. Kažkas, žodžiais klūp
čiodamas, atsakinėja, kosti, norėdamas 
pratęsti laiką. Matematikos mokytojas 
pakeltu balsu klausinėja. Kurį laiką 
tęsiasi tyla, po to pasigirsta mokytojo 
balsas.

— Sėsk, tamsta. Nieko nežinai. Reikia 
mokytis...

Tam balsui atsako nuolaidus mokinio 
balsas.

— Ponas mokytojau, aš tik to klau
simo...

— Sėsk, sėsk, tamsta! Stebuklų čia 
nebus!... Adomaitis!

Gimnazijos sargas krūpteli. Užmeta 
žvilgsnį į laikrodi — dar šešios minutės. 
Širdis neramiai pradeda plakti — taip 
baugu oasidaro dėl Vincuko.

— Išrodyk. tamsta, man, kam yra 
Ivgus dviejų algebros narių sumos kva
dratas.

Gimnazijos sargas pasistiepia, žiūri 
pro stiklinių durų lango kamputi. Vincu
kas pamažu nuvalo lentą, pradeda rašvti 
raides, parašo formulę ir pradeda išrody
mą. Senis aiškiai pamato iš jo judesių, 
kad išrodymas nepasiseks. Jis greitai pa
žvelgia i laikrodi, stabteli kažkokias 
minties pagautas, ir, greitai sugrįžęs prie 
savo suolelio, pradeda purtyti varpeli.

Tuo tarpu iki pamokos galo dar trys 
minutės...

Gimnazijos sargas padeda varpelį 'r 
neramiai žiūri į trečiosios klasės duris. 
Už keliolikos sekundžių jos prasidaro ir 
išleidžia mokytoją, paskui kurį virsta mo
kiniai. Gimnazijos sargas pagauna jų žo
džius ir tyliai nusijuokia širdyj.

— Varpelis išgelbėjo Adomaitį. Aiškų 
dvejetą būtų gavęs.

Tuo pačiu metu gimnazijos sargas pa
gauna užpakalyj savęs vicedirektoriaus 
balsą.

— Ką sugalvojai, Kulašiau, trim mi
nutėm anksčiau paskambinti. Negerai, la
bai negerai. Pradedi apsileisti, Kalašiau!..

— Persižiūrėjau, pons vicedirektoriau... 
— gimnazijos sargas nusišypso kalta šyp
sena.

— Tad žiūrėk, kad kitą kartą to ne
atsitiktų, — užbaigia vicedirektorius tar
nybinį pastebėjimą.

— Pasistengsiu, pons vicedirektoriau...
Vincukas praeina pro šalį ir nuošir

džiu, dėkingu žvilgsniu užmeta pavytusius 
senio skruostus.

Senis Kalašius skaldo gimnazijos kie
me malkas.

Malkos stambios, beržinės. Jos taip 
smarkiai išdžiūvusios, kad skamba tary
tum plieno gabalai. Senis pastato pliaus
ką ant kietos vietos ir leidžia žemyn 
aukštai iškeltą kirvį.

Priešvakariai. Vėlybo rudens saulė 
klostosi apnuogintomis kaštanų_ šakomis 
ir smunka beviltiškai žemyn. Ūžčiuoda- 
mas, mėtosi neramus vėjas ir blaško pa
tvoriais pageltusių, išdžiūvusių lapų 
krūvas.

Penketas mokinių spardo nuspurusiais 
batais sulopytą, blogai pripūstą kamuolį, 
o kaštanų viršūnėse kranksi septynios 

varnos. Jos žiūri į besimėtantį kamuolį, 
barsto gatvėn alkanus žvilgsnius ir, ret
karčiais pasisupdamos, mąsto juodas savo 
mintis.

Gatvės grindiniu važiuoja vežimai, 
čiauksi kaustytos vežikų arklių kanopos, 
oraūžia vienos kitos mašinos motoras. 
Šaligatviais pinasi pro vienas antrą žmo
nės, priešingom kryptim skubinasi.

Gimnazijos sargas skaldo malkas; ku
rui paruoštas krauna į atskirą malkinę.

Mokiniai nustoja spardę kamuolį. 
Vienas iš jų varto ji rankose.

— Kamera lenda lauk. Reikės sulo
pyti... Perdaug minkštas buvo...

— Nesvarbu! Duok čia! Išlaikys...
— Norėtumei...
Vienas iš jų atsiskiria ir prisiartina 

prie Kalašiaus.
— Šaltoka, dėduk!
— Kaip kam. Mane prakaitas pilia.
— Duok man pamėginti.
— Nemokėsi. Koją dar persikirsi...
— Nu žinoma. Gali įsitikinti.
— Niekai... Sakyk geriau, kur Ado

maitis, kad nebematvt gimnazijoj.
— Blogai nabagui. Motinos sveikata 

pablogusi, negalįs išeiti.
— Vargšas!... — užsimąsto senis, įbes

damas i skiedras žvilgsnį-
— Taigi, nekaip jam, — paspiria mo

kinys pušinę nuoskėlą.
Gimnazijos sargas plėšo toliau kirvio 

smūgiais storas pliauskas, mėto nakanka- 
mai suskaldytas nuoskėlas į atskirą vietą.

Lapkričio mėnesio naktis. Pirma va
landa.

Gimnazijos sargo bute tamsu.
Senis Kalašius miega. Garsus jo kvė

pavimas maišosi su laikrodžio tvaksėji
mu. Tik tuodu garsu ir teviešpatauja kam
baryj.

Taip velka naktis pilką, neturtingą 
savo naštą.

Staiga sugulę ant grindų balzgani lo
vai susipurto — prie lango prilimpa juo
da dėmė. Prie anųdviejų garsų prisideda 
trečias — tylus, tačiau neramus bilde- 
nimas.

Senis Kalašius pašoksta iš lovos. Pa
stebi balzganame lango dugne tą dėmę.

— Kas ten? — paklausia sulaikytu 
balsu.

Niekas neatsako. Tik tas vienas bil- 
denimas.

Sargas vėl užklausia. Šį kartą stip
resniu balsu.

Atsiliepia.
— Tai aš... Adomaitis... Įleisk, dėduk!
— A-a-a! Tuojau. O kas atsitiko? 

Taip vėlai...
Senis Kalašius uždega šviesą, įleidžia 

vidun Vincuką,
Vincukas užilsęs, neramus. Jis grobs

tos! apie save drebančiomis rankomis ir 
niekaip neįstengia pradaryti užkritusių 
lūpų.

— Mano mamytė... Dievuliau mano!.. 
Mano mamytė mirė. Aš vienas su ja... 

. Nebesumanau kas ir bedaryti. Einam, 
dėduk, su manim. Padėsi man. Aš dabar 
kaip be galvos... O-o-o kaip baisu!..

Senis Kalašius glosto Vincuko galvą, 
.ramina.

— Amžiną atilsį jos sielai, Viešpatie... 
Tuoj, tuoj aš apsirengsiu. Eisim abu... 
Nusiramink, nesisielok taip. Ką bepa
darysi. Gaila... Atsisėsk, aš tuoj...

Vincukas susileidžia ant kėdės prie 
stalo ir pravirksta.

— Ką aš dabar darysiu vienas?! Ką 
aš dabar darysiu!!!

Senis Kalašius greitai apsirengia, pa
ima Vincuką už rankos.
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Einam, Vinceli. Nusiramink, sakau, 
nesisielok. Nebijok, nežūsi... Pažiūrėsim 
ką nors... Bus gerai..:

Juodu išeina.
Pasuka iš didžiosios gatvės priemies

čio kryptimi, skubiai pereina kelis skers
gatvius, pasiekia siaurutę gatvytę. Jo 
gale matytis vos įžiūrimas žiburys.

Įeina. Senis Kalašius prisiartina ir, 
priklaupęs ant abiejų kelių, padaro ant 
krūtinės didelį, platų kryžių.

Kai pradeda aušti, daržovių pardavėja 
jau guli ant pakilos vietos viduaslyj. 
Galvugalyj dega, spirksėdama, grabny
čios žvakė.

Suvargęs spindulių pluoštas nuslysta 
išgeltusiu jos veidu ir tirpsta gimstančios 
dienos brėškanoj.

Vargingai apsirengusių žmonių būrelis 
skirstosi. Atspurusiomis skaromis apsi
gaubusios moterėlės atima nuo akių retai 
plaunamus nosinius ir slepia juos rūbų 
sklaistėse. Jos persižegnoja, atsidūsta ir 
eina kapinyno taku vartų pusėn.

Mirštančio rudens vėjas skraido pro 
kryžių tarpus ir gūdžiai dainuoja, prita
riamas aplūžusių paminklų skundų. Bai
liai susigūžę alyvų krūmai spaudžiasi prie 
vienas kito nuplikusiomis šakomis ir, 
drebėdami visu kūnu, klausosi, kaip ver
kia senatvės sugniužinti kryžiai.

Nykiomis padangėmis skraido juodos 
varnos.

Gimnazijos sargas atitraukia nuo nau
jai supilto kapo krūpčiojantį vaiką ir 
sako dusliu balsu.

— Einam, Vinceli, Užteks,,. Palikim 
mamą. Einam...

Vincukas neatsako nieko. Tik labiau 
prisispaudžia prie naujai supilto žemės 
kauburio.

Senis Kalašius užspaudžia ant blaks
tienų pasikabinusią stambią ašarą ir vėl 
kalbina našlaitį. Dabar jis suima jį abiem 
rankom, pakelia nuo žemės ir veda į šalį, 

Vincukas nebesipriešina. Jis eina ta
rytum nesavais, laužytais žingsniais ir 
visiškai nežiūri, kur deda kojas.

Senis Kalašius veda jį
Mirties dvelkimą aplinkui skleisdami, 

skundžiasi sukrypę, susileidę paminklai. 
Kūlverčiais atsirita rudens vėjo banga ir 
raganiškai kvatoja, purtydama vos besi
laikančią prie seno kryžiaus Kristaus 
Kančią.

— Einam, Vinceli, einam, — juda se
nio lūpos.

Ir rodosi seniui, kad jis veda tikrąjį 
savo sūnų. Rodosi, kad ano, kuris už
baigė jo šeimos laimę, nebėra. Yra tik 
tas vienas besiglaudžiantis prie jo vaikas, 
artimas, brangus, naujus džiaugsmo pa
saulius žadantis. O ta juodoji šeimos lai
mė toli, toli kaž kur palikta, šventais 
širdies skausmais išpirkta.

Juodu praeina kapinyno vartus, pa
lieka užpakalyj verkiančius kryžius.

Senis Kalašius suspaudžia Vincuko 
ranką.

— Eisim pas mane. Tu dabar visumet 
su manim gyvensi. Tu galėsi toliau mo
kytis... Gerai ir mudviem bus gyventi.,.

Vincukas žiūri į senį nustebusiu 
žvilgsniu ir neberanda žodžių, nebesusi
vokia, kas daryti.

0 senis Kalašius juokiasi, laimingu 
širdies juoku.

Ir taip lengvai žengia, kad, rodos, tik 
vakar nusipirko jaunatvę.

Nesinori tikėti...
bet „Skautų Aido“ administracija turi da
vinių, kad keli draugininkai ir net vienas 
tuntininkas 1933 metais neprenumeravos 
„Skautų Aido“. To nebus 1934 mt.

Idėjos ir darbai.
Lietuvos Eucharistinis kongresas 1934 m.

Visos Lietuvos eucharistinis kongre
sas įvyks 1934 m. birželio mėn. 29, 30 d. 
ir liepos m. 1 d. Kaune.

X Valst. operos žymiausias solistas 
Kipras Petrauskas išvyko gastro
liuoti į užsienį. Svarbiuose teatruose dai
nuos Italijoje, Olandijoje ir kt. Į tėvy
nę grįš apie sausio 20 d.

X Šiais metais sukanka Valst. Dramos 
režisieriaus B. Dauguviečio 25-ių 
metų scenos darbo sukaktys. Jubiliejatui 
pagerbti Valst. Dramoje bus pastatytas 
naujas P. Vaičiūno veikalas Tikruo
ju keliu. Veikalą režisuos pats B. Dau
guvietis, dekoracijoms eskizus gami
na dailininkas L. Truikys. Veikalas bus 
pastatytas gr. m. 18 d. Jubiliejui pravesti 
susidarė komitetas, į kurį įeina: p. p. Liu
das Gira, prof. V. Krėvė-Mickevičius, 
prof. V. Putinas ir P. Vaičiūnas.

SKAUTŲ VADAI, SKAUTAI, 
ar jūs jau pagalvojot, kokį' gerą darbelį 
jūsų draugovė padarys Šv. Kalėdų pro
ga neturtingiesimems ir nelaimingie
siems?

X Vienas jaunųjų mūsų skulptorių, 
bet jau plačiai žinomas savo kūriniais, 
Bronius Pundžius, baigęs lipdyti žuvusių 
transatlantinių lakūnų Dariaus ir Girėno 
biustus, išvyko Paryžiun tolimesnėms me
no studijoms. Paryžiun išvyko gavęs švie
timo ministerijos stipendiją.

X Latvijos nepriklausomybės paskel
bimo šventės proga, lapkričio 18 d. Ka
rininkų Ramovės patalpose įvyko vaka
ras-koncertas. Dalyvavo keli latvių me
nininkai, o Latvių susivienijimo sąjungos 
nariai — mėgėjai suvaidino vieną latvišką 
veikaliuką.

VALANČIUS ŠAUKIA!
Pirmą kartą apie blaivybę Valančius 

prabilo prieš 75 metus. Tuomet, kai įstei
gė bažnytinę blaivybės broliją. Toji bro
lija buvo lyg mūsų sesučių gražutė juos
ta, kuria buvo apjuosta visa Lietuva. Dar
bas buvo įkvėptas Kristaus mokslo. Dar
bas naujas, bet jam ramstis paimta tvir
tas ir senas — pati Katalikų Bažnyčia. 
Tiek blaivybės skelbimas, tiek pasiža
dėjimai negerti buvo daromi bažnyčiose. 
Blaivininkų sąrašus darė bažnyčios žmo
nės kunigai, o visą tą reikalą tvarkė 
stipri, nepalenkiama Vyskupo Valančiaus 
ranka.

Įsidėmėkim: blaivybei panaudoti toji 
pati Katalikų Bažnyčia, kurią įskiepijo 
Lietuvai Vytautas Didysis ir į kurios na
rius įsirašė patsai Didysis Kunigaikštis ir 
jo ministerial su visais didikais, pagaliau 
visais visais lietuviais. Vadinasi, blaivy
bės audeklui panaudota tikrai seni lietu
viški apmatai. Ir jie pasirodė stiprūs ir 
patikimi.

Vyskupo ranka patraukė ir dvarinin
kus. Jie ėmė naikinti kryžkelėse pastaty
tas smukles, kuriose šeimininkavo visoki 
perėjūnai. Jie pamatė, jog girdydami 
žmones, jie silpnina tikėjimą, ardo svei
katą, spaudžia žmonių kraują ir ašaras, 
žodžiu, pūdo visą brangiąją Lietuvą. Ką 
mes matom? — Dvarininkai blaivybę 
remia drauge su šiaip žmonėmis. Vadi
nasi, visa tauta, visi žmonės tarnauja 

šventam blaivinimo darbui. Mat, ką gali 
padaryti vienybė! Ano meto Lietuvos 
blaivybe šiandien net lenkai ir kiti mūsų 
kaimynai stebisi. Iš praeities galim stip
rybės semti.

Blaivybės darbas yra šventas. Šventi 
gi dalykai yra amžini. Rusai su Murav
jovu bandė palaužti blaivybės medį. Bet 
prieš 25 metus iš jo šaknų iškerojo da
bartinė mūsų Blaivybės Draugija. Ji 
mito Valančiaus žodžiais ir užsidegimą 
sėmė iš jo brangių surašytų blaivybės 
ganytojiškų laiškų. Daug vyrų ir nfoterų 
pasižymėjo jau prieš didįjį karą.

Atstatant Lietuvos valstybę, ypačiai 
užsidegė jaunimas. Ir mieste ir kaime, ir 
moksleiviai, ir studentai ir šiaip jaunuo
liai. Juos sušildė ir patraukė blaivybės 
saulė. Mes turim pasakyti, jog Lietuvos 
jaunimas yra kilnus ir stiprus kaip per
kūnas. Jo valiai negali priešintis jokie 
prietarai ir sunkenybės. Kai jis panori — 
tai ir padaro. Jaunieji lietuviai, jaunosios 
lietuvės, nuo Jūsų pareina, ar mūsų 
brangi Tėvynė bus blaivi, kultūringa, lai
minga ir galinga. Kaip mažas kupstas pa
verčia didelį šieno vežimą, taip nešvari 
girtybė pamažu pūdo Lietuvą.

Sugriovėme Kauno tvirtovę, bet ar 
galima gyventi be tvirtovės? —• Ne ir ne. 
Reikia jų ne vienos (kaip nelaimingi ru
sai pastatė), bet... pustrečio milijono. 
Kiekvienas lietuvis ir kiekviena lietuvė 
turi savo dvasioje sukurti tvirtovę. Jos 
cementas turi būti blaivybė ir abstinen
cija. Tuomet mūsų niekas nenugalės. * 
Tikrai nenugalės! Nei orlaiviais, nei nuo
dingomis dujomis. Jei taip bus, Lietuva 
iškils į pirmųjų valstybių eiles. If, anot 
Valančiaus, visas pasaulis ja gėrėsis.

Dvigubą jubiliejų švęsdami mes skel
biam, jog blaivūs turi būti ir mokyti ir 
nemokyti, ir vadai ir šiaip žmonės. O 
mūsų vaikučiai? Kaip gėlė vysta nuo 
nuodų, taip vaikai nuo svaigalų. Juk ir 
Valančius geriausią blaivybės šūkį metė 
jaunimui. Jis net nurodė jam priemonę 
— giesmę bei dainą.

Valančius dirbo su Dievu ir Kristaus 
Motinos globai pavedė visą blaivią Lie
tuvą, Ir mes dirbsime su Dievo, dangaus 
ir žemės Viešpaties palaima.

Mes šaukiame į šventą blaivinimo 
darbą, ne mes, bet patsai Valančius 
šaukia!

Dvigubą jubiliejų, būtent, 75 met, nuo 
blaivybės brolijų ir 25 m. nuo L, K. 
Blaivybės Draugijos įkūrimo mes minim 
pirmuoju Lietuvos Priešalkoliniu Kongre
su. Jis bus šių metų gruodžio mėn. 30 ir 
31 dienomis Kaune, Tėvų Jėzuitų Gim
nazijos rūmuose (Rotušės aikštėj).

Ten pat rengiama ir didelė priešalko- 
linė paroda.

Į Pirmąjį Priešalkolinį Kongresą kvie
čiame visus lietuvius!

LIETUVIŲ KATALIKŲ BLAIVYBĖS 
DRAUGIJOS CENTRO VALDYBA.

Nepaprastos premijos 
„SKAUTŲ AIDO“ 
prenumerator, ir platintojams, 

žiūrėk 31 puslapį.
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Žiaurus buvo Tėvynei jungas.
/Kražių skerdynės 1893 m.

Kražių skerdynės, tai vienas iš 
baisiausių įvykių mūsų atbundan
čios tautos kryžiaus kely.

Per šimtą rusų vergijos metų bu
vo uždaryta šimtai bažnyčių ir vie
nuolynų. Ramiai kentėdavo pamal
dūs, žmoneliai, matydami, kaip jų 
šventyklos, kur jų tėvai ir seneliai 
melsdavosi, — niekinamos ir griau
namos ...

Sužibus Aušrai Užnemuny, o 
vėliau ėmus gausti Varpui, gi
mė nauja iki tol negirdėta jėga. 
Beginklis Dovydas stoja kovon 
prieš apšarvuotą milžiną Galijotą. 
1886 m. Kęstaičiuose, o 1893 m. 
baisios skerdynės Kražiuose — pa
rodė engėjams, kad lietuvių tautoj, 
kurią jie manė bematant sumasko- 
linsią, gimsta nauja, iki tol negir
dėta atsparumo jėga.

Kražių miestelis turi garbingą 
praeitį. Buvo laikai, kada Kražiai 
skaitėsi įžymus žemaičių krašto 
administracijos ir kultūros centras, 
nors patsai miestelis yra nedide
lis. Minimų skerdynių metu Kra
žiuose buvo 370 kiemų ir 3375 gy
ventojai. Vieną gyventojų trečdalį 
sudarė žydai, gi likusius — žemai
čiai katalikai. Žydai turėjo dvi si
nagogas ir dar dvejus maldos na
mus, o žemaičiai katalikai teturė
jo tik dvi bažnyčias, kuriose mels
davosi ne vien miestelio gyvento
jai, bet ir gana didelė kaimiečių 
parapija.

Viena bažnyčia buvo mūrinė. Ji 
turėjo ilgio 22 sieksnius, pločio — 
10 sieksnių ir aukščio — 8 sieks
nius. Ši bažnyčia pastatyta mer
gaičių benediktinių vienuolyno lė
šomis 1762 m.

Antroji, parapijos, bažnyčia bu
vo medinė ir visai apipuvusi. Ji 
pastatyta 1745 m. Kražių klebono 
kanauninko Tomo Uvainio pastan
gomis.

Kražių parapijos ūkininkai buvo 
gana pasiturį ir sąmoningi žmonės. 
Jie sudėjo gražią pinigų sumą ir 
1891 metais padarė vienuolyno 
bažnyčios remontą, nes ir ši baž
nyčia buvo pusėtinai apirusi.

Parapijiečiai žinojo, kad rusų 
valdžia ruošiasi vienuolyną užda
ryti. Mat, jau anksčiau rusai buvo 
įsakę nebepriiminėti Kražių vie- 
nuolynan naujų vienuolių. Leista 
jame buvo gyventi ir karšintis tik 
toms vienuolėms, kurios jau buvo 
įstojusios, kai išėjo minėtasis val
džios įsakymas. Tame įsakyme bu
vo pasakyta, kad tuo metu, kai 
vienuolės išmirs, Kražių vienuoly
nas būsiąs panaikintas.

Numanydami, kad vienuolyną 
panaikinus, rusai kėsinsis uždaryti 
ir jo bažnyčią, kaip tai kitose Lie
tuvos vietose tokiais atsitikimais 
buvo padarę, ūkininkai nutarė nau
jos bažnyčios nestatyti, bet sure
montuoti vienuolyno bažnyčią ir 
prašyti vyriausybės, kad tą bažny
čią pavestų parapijai, kai vienuo
lės bus jau iškraustytos.

Kražiečiai pradėjo rinkti pinigus 
bažnyčios remontui, rusų valdinin
kija pradėjo galvoti, kad čia ji ga
lėtų pasipelnyti. Jie nusprendė ne
kliudyti bažnyčios remonto, o kai 
tas remontas bus jau atliktas — 
uždaryti vienuolyną ir bažnyčią. 
Žmonės, gailėdami išleistų pinigų, 
prašys uždarytąją bažnyčią paves
ti parapijai. Jeigu duos gerą kyšį, 
būsią galima jų prašymą paten
kinti.

Vieną nelaimingą dieną į Kra
žius atvyko Raseinių apskrities 
viršininkas Vichman'as, stipraus 
policininkų būrio lydimas. Pasi
ėmęs du gydytojus vienuolių svei
katai patikrinti jis nuvyko vienuo
lynam Vienuolės nusigando, užsi
rakino duris ir mėgino neįsileisti. 
Tuomet, Vichman'ui įsakius, gele
žiniu laužtuvu buvo išverstos vie
nuolyno durys, vienuolės smurtu 
išvarytos iš vienuolyno ir, polici
jos lydimos, nugabentos į Kauną.

Šitas įvykis labai sujaudino kra- 
žiečius,

Parapijiečiai nutarė, kad vie
nuolyno bažnyčioje dieną ir naktį 
budėtų bent kelios dešimtys žmo
nių, kurios galėtų padaryti pirmąjį 
pasipriešinimą, jeigu kas mėgintų 
išnešti iš bažnyčios Šv. Sakramen
tą, arba kokį kitą pasikėsinimą 
darytų.

Atsirado pakankamas skaičius 
moterų ir vyrų, pasiryžusių eiti tą 
garbingą sargybą. Apie du mėne
sius bažnyčia būdavo pilna žmonių 
tiek dieną tiek naktį.

Taip prisiartino lemiamoji va-" 
landa.

1893 m. lapkr. 21 d. gubernato
rius Klingenberg'as vėlai vakare 
atvyko į Kražius. Jo paliepimu čia 
jau buvo iš įvairių gubernijos vie
tų sutraukta 7 policijos valdinin
kai, 50 policijos puskarininkių 
(uriadnikų) ir 12 žandarmerijos 
puskarininkių. Be to, gubernato
rių atlydėjo žandarų pulkininkas 
Žolkiėvič, žandarų rotmistras Se- 
mionov'as, gubernatoriaus patarė
jas Kožin'as ir ypatingiems reika
lams valdininkas Smolenski's.

Nepasitikėdamas vienomis poli
cininkų ir žandarų jėgomis kražie- 
čius nugalėti, o ypatingai norėda
mas sudaryti įspūdį, kad Kražiuo
se vyksta sukilimas prieš caro val
džią, Klingenberg'as pasikvietė iš 
Varnių 3 kazokų šimtines (eskad
ronus). Kazokams buvo įsakyta at
joti į Kražius lapkričio 22 d. 8 vai. 
rytą.

Kai gubernatorius atvyko į Kra
žius, policijos nuovadų viršininkai 
Ivanov'as bei Švažev'as, žandarų 
rotmistras Senionov'as ir žandarų 
vachmistras Krestnikov'as prane
šė jam, kad jie visi, civiliais rūbais 
persirengę, yra landę bažnyčioje 
pašnipinėti, kiek ten yra žmonių ir 
kokia jų nuotaika. Bešnipinėdami 
jie įsitikinę, kad nors bažnyčioje 
esą keli šimtai žmonių, bet jie visi 
maldingai ir labai ramiai nusitei
kę. Jokio palinkimo priešintis ir 
jokio pasiruošimo aktingiems 
veiksmams tie šnipai nepastebėję.

Apie 2 vai. naktį Klingenberg'as 
su visais policininkais, žandarais 
ir jų viršininkais, minėtų valdinin
kų ir kelių pašauktų kunigų lydi
mas nuvyko bažnyčion, neva no
rėdamas ją užantspauduoti.

Bažnyčioje tuo metu buvo apie 
300—400 vyrų ir moterų. Jie suti
ko gubernatorių prie didžiųjų baž
nyčios durų labai iškilmingai. Du 
vyrai laikė dirbtinėmis gėlėmis pa
puoštus caro ir carienės portretus, 
trečias vyras, apsivilkęs komža, 
stovėjo portretų užpakaly, laiky
damas rankose didelį kryžių, koks 
yra nešamas procesijoms einant 
aplink bažnyčią.

Žmonės manė, kad carų atvaiz
dus ir kryžių joki smurtininkai ne
atsidrąsins trypti ir, kad tuo būdu 
jiems pavyks gubernatoriaus ir jo 
gaujos neįsileisti bažnyčion. Pasi
tikusieji prašė, kad Klingenberg'as 
bažnyčios neantspauduotų bent 
tol, kol parapija nėra gavusi atsa
kymo į savo prašymą, paduotą 
carui.

Klingenberg'as, įsivedęs švento- 
riun raitus policininkus, liepė ke
liems nusėsti nuo arklių ir atimti 
iš žmonių carų atvaizdus ir kryžių. 
Įvyko susistumdymas. Caro ir ca
rienės portretai liko sudraskyti, o 
kryžius sulaužytas.

‘ Įsiveržęs į bažnyčią, gubernato
rius pradėjo žmones kolioti ir lie
pė jiems išeiti iš bažnyčios. Bai
lesnieji pradėjo skirstytis, bet mal
dingos moterėlės atsiklaupusios 
meldėsi ir nėjo lauk. Klingen- 
berg'as įsakė nagaikomis jas išvai
kyti. Policininkai pradėjo žvėriš
kai pliekti moteris. Vienai senelei,
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turinčiai apie 80 metų amžiaus bu
vo taip smarkiai suduota, kad ji 
parkrito bažnyčios asloje, bet ir 
gulinčią ją plakė policininkai.

Vyrai, matydami, kaip plakamos 
jų motinos, žmonos, seserys ir duk
terys, metėsi iš bažnyčios, apsi
ginklavo lazdomis, mietais, akme
nimis bei senomis plytomis ir šoko 
moterų gelbėti.

Kai vyrai grįžo atgal, raiti žan
darai buvo užstoję bažnyčios du
ris ir mėgino jų neįleisti, bet že
maičiai policininkus išsklaidė ir 
taip smarkiai juos kūlė, kad pasta
rieji smuko kur įmanydami.

Žandarų karininkai — pulkinin
kas Žolkievic ir rotmistras Semio- 
nov'as, peršokę per šventoriaus 
sieną movė net iš miestelio ir 12 
kilometrų bėgo laukais, kol nusi
tvėrė važiuotą žmogų ir privertė 
nuvežti juodu į Kelmę. Čia pulki
ninkas Žolkievic mušė telegramas 
į visas puses, pranešdamas, kas 
Kražiuose dedasi ir šaukdamas pa
galbos.

Gubernatorius buvo beišeinąs iš 
bažnyčios ir stovėjo arti didžiųjų 
durų. Žemaičiai jį buvo nusitvėrę, 
kumštimis apdaužė ir ketino visai 
užmušti, jeigu nesustabdys smurto 
žygių. Jam kažkaip pavyko iš
trūkti, įbėgti į bažnyčią ir pasi
slėpti ant viškų. Kiek skaudžiau 
kliuvo kitam nutvertam nevidonui, 
Raseinių apskrities viršininkui 
Vichman'ui. Šitą žemaičiai kūlė ne 
tik kumštimis, bet ir lazdomis, su
laužė jo kardą, nuplėšė antpečius, 
nudraskė visus jo rūbų blizgučius, 
nulupo valstybės herbą kepurėje, 
atėmė revolverį ir jau buvo užna- 
rinę revolverio saitą jam ant kak
lo, ketindami pakarti. Jo laimei, 
išvaikytieji policininkai atsipeikė
jo ir, nuovados viršininko (prista- 
vo) Stofman'o vedami, vėl atjojo į 
šventorių, atakavo vyrus, apspi- 
tusius Vichman'ą ir jį išvadavo.

Tuo metu, kada ėjo šitos kauty
nės, suskambėjo visi bažnyčių var
pai, sudundėjo bažnytiniai būbnai, 
visame miestely žmonės pradėjo 
skambinti katilus ir būbnus, žo
džiu, darė viską, kad tik pakiltų 
didesnis aliarmas. Tatai buvo su
tartas ženklas apylinkių gyvento
jams, kad atėjo lemiamoji valanda 
ir kad pastarieji skubėtų į pagalbą.

Visais keliais ir takais, vedan
čiais į Kražius, per visą naktį bė
go mietais, spragilais ir kitais to
kiais įnagiais apsiginklavę vyrai. 
Atbėgę jie tuč tuojau stojo į kovo
tojų eiles, blaškydami užpuolikus 
ir gindami šventovę.

Kautynės tęsėsi visą naktį. Jų 
bendras vaizdas šitaip atrodė:

Žemaičiai, glaudžiomis eilėmis 

susitelkę prie bažnyčios, narsiai 
gynė Šventyklą. Tuo tarpu raiti 
policininkai be paliovos juos ata
kavo. Atakuojantiems prijojus tiek 
arti, kad iki jų galima buvo nu
sviesti akmenį, plytą, pagalį, ar su
drožti mietu bei spragilu, žemai
čiai kūlė juos be jokios atodairos.

Pliekusiųjų užpuolikus eilėse bu
vo gana daug moterų ir merginų. 
Senelės, vaikai ir mergaitės ėjo 
ginklanešių pareigas. Ataką atmu- 
šus, jie surankiodavo ir atnešdavo 
kovotojams akmenis, plytas, paga
lius, lazdas, žodžiu, visus meta
muosius kautynių pabūklus. To
kias pareigas beeinant buvo pa
stebėta net viena žila senelė, tu
rėjusi apie 90 metų amžiaus.

Kada kražiečių dauguma šitaip 
grūmėsi su policininkais, mažuma, 
suėjusi į bažnyčią mėgino vėl nu
sitverti Klingenberg'ą.

Žmonės pradėjo veržtis į viškas. 
Du policininkai, stovėdami laip
tuose, vedančiuose į viškas, visą 
laiką šaudė ir tuo būdu žmonės 
negalėjo įsiveržti.

Tada pradėta laidyti į viškas 
akmenis ir plytgalius. Gubernato
riui ir jo svitai teko slėptis ant 
laiptų vedančių nuo viškų į bažny
čios palėpes.

Ten pasislėpusiam gubernatoriui 
jau jokiu būdu nebegalima buvo 
akmeniu, ar plytgaliu pataikyti.

Prasidėjo derybos. Žmonės, no
rėdami nusivilioti Klingenberg'ą 
apačion, siūlė jam pasiduoti, kvies
dami nulipti nuo viškų. Žadėjo net 
nieko jam nedaryti, jeigu sudraus 
policiją ir sustabdys skerdynes. 
Gudrus vokietys nesidavė apgau
namas. Iš savo pusės jis kvietė, 
kad į viškas užliptų keli delegatai 
ir išdėstytų jam žmonių reikalavi
mus.

Delegatai nuėjo. Jie taip smar
kiai suėmė Klingenberg'ą, kad pa
starasis sutiko rašyti protokolą, 
kad jis, kaip galvažudys ir netikė
lis lygus turkams bei totoriams, 
nakties metu įsilaužė į bažnyčią, 
išniekino tą šventąją vietą ir įsakė 
plakti nekaltas moteris.

Klingenberg'as apsimetė sutin
kąs tokį protokolą rašyti. Paduotą 
jam plunksną, tačiau, sulaužė. Su
laužė ir antrą ir trečią, žodžiu, vi
sokiais būdais vilkino, nes žinojo, 
kad išaušus atpleškės kazokai ir 
jį išvaduos.

Taip ir atsitiko.
Neveizint į narsumą, beginklė 

minia neįstengė kazokams atsi
spirti ir buvo išsklaidyta.

Dabar tai ir prasidėjo pats bai
susis pragaras.

Klingenberg'as įsakė kazokams 
apsupti miestelį iš visų pusių, o 

policijai suiminėti visus katalikus, 
neatsižvelgiant nei į amžių, nei į 
lyti-

Suimtieji buvo žiauriausiu budu 
kankinami. Valsčiaus valdyboje 
jie buvo nurėdomi iki paskutiniam 
siūlui ir plakami. Patiestam ant 
suolo žmogui vienas policininkas 
apsižergdavo ir prispausdavo 
sprandą, du laikydavo už rankų, 
kiti du — už kojų, o kazokai tuos 
nelaiminguosius mėsinėdavo na- 
gaikomis.

Tos pragariškos egzekucijos me
tu į Kražius atvyko prokuroro pa
dėjėjas Uljaninov'as. Pamatęs, kas 
dedasi, jis įpuolė į valsčiaus rašti
nę ir, po smarkaus susirėmimo su 
gubernatorium, atėmė iš kankin
tojų plakamą 16 metų bernioką 
Traškelį ir uždraudė kitus žmones 
kankinti.

Bet ir šis kilnus vyras nieko ne
begalėjo padaryti, kai egzekuciją 
sustabdžius, Klingenberg'as leido 
nugirdytiems degtine kazokams, 
policininkams ir žandarams skriau
sti moteris. Čia prasidėjo tokios 
baisios scenos, kokių Lietuvos že
melė niekada nėra mačiusi.

Kražių tragedijos aidas žaibo 
greitumu nuskambėjo per visą pa
saulį, Rusų valdžios žvėriškumą 
aprašinėjo visų tautų laikraščiai. 
Sujaudinta buvo ir rusų šviesuo
menė, kurios žmogiškieji jausmai 
buvo skaudžiai įžeisti.

Skerdikai, norėdami pasiteisinti, 
atidavė kražiečius teismui, kurs, 
jų manymu, turėjo kankinius pa
smerkti, o kankintojus atvaizduoti 
nekalčiausiais avinėliais. Suimtie
siems kražiečiams ir iškelta byla.

Byla buvo nagrinėjama Vilniaus 
Teismo Rūmuose 1894 m. Ji pra
sidėjo rugs, 20 d,, pasibaigė rugs. 
29 d. Į posėdžių salę tebuvo įlei
džiami tik teisėjai, kaltinamieji ir 
jų gynėjai.

Teismas, prisilaikydamas įstaty
mų raidės, buvo paskyręs dauge
liui kražiečių gana sunkias baus
mes, bet savo sprendime pasakė, 
kad pats teismas kreipiasi į carą, 
prašydamas keturiems sunkiausiai 
pakaltintiems Margevičiui, Mim- 
kui, Brazlauckui ir Žutautui, pa
smerktiems po 10 metų katorgos 
su visų teisių atėmimu, būtų su
mažinta bausmė iki vienerių metų 
paprasto kalėjimo, nesusiaurinant 
jiems teisių, o visiems kitiems, kad 
bausmės būtų visai dovanotos.

Daug kas reikia atlikti Kražių 
įvykiams įamžinti ir pagerbti! Ir 
ne vien tik šalto cemento ar mar
muro paminklais pagerbsime Kra
žių didvyrius, bet dar turime pa
statyti savo širdyse neužgęstan- 
čios meilės ir pagarbos aukurus.
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Taupumas.
Apie vieną vežiką pasakojo, kad jis 

buvęs nepaprastai taupus ir kasdien savo 
arkliui duodavęs vis mažiau pašaro, kol 
vargšas gyvulys stalde pastipo, „Gaila" 
pasakė vežikas, „jis pasiskubino pastipti 
pirmiau, negu suspėjo atprasti ėsti". Ne
bus tikrasis taupumas, jei taupydami ne 
nuo savęs pačių nutraukiame, o taupome 
kitų sąskaitom Yra žmonių, kurie panašų 
taupumą, kaip anas vežikas, taiko santy
kiuose su žmonėmis, bet tai yra nusikal
timas.

Kas tikrai taupo, — pradeda nuo sa
vęs. Betgi taupydamas neturi būtinai at
sisakyti nuo kiekvieno malonumo. Mums 
džiaugsmas yra reikalingas gyventi, kaip 
saulė yra reikalinga gėlėms. Be linksmu
mo ir džiaugsmo nėra tikros dorovės, tik
ro skautiškumo. Taupumas neturi atskirti 
mus nuo gyvenimo, jis turi, priešingai, 
mums padėti suteikti sau patiems ir ki
tiems kuo daugiausia džiaugsmo. Taupu
mas yra tinkamas turimųjų išteklių nau
dojimas. Visų pirma atsisakykime nuo .ri
šo to, kas nesuteikia tikrojo džiaugsmo. 
Pirmiau būdavo neišmintingų berniukų, 
kurie manė, kad tikras vyras yra tas, ku
ris rūko, o gal ir išgeria. Bet skautams 
Baden-Powellis nepataria vartoti svaigių 
gėralų nei rūkyti. Ir tas yra tikrai tau
pu! Mes nesėdime tvankiame prirūkyta
me kambaryje, bet iškylaujame miške ir 
laukuose. Mes esame taupūs, jei paste
bėję pratrintą skylę — tuojau ją užlo
pome, kad nereikėtų brangaus taisymo, 
kai skylė pasidarytų didelė, arba kol su- 
sinešios taip, kad visą švarką tektų iš
mesti. Tuo būdu mes būsime tikrai tau
pūs.

Nepradėk darbo be aiškaus plano.

ŠOKIAI IR KITI UŽSIĖMIMAI.
Dažnai būname vakarėly, dažnai ten

ka pasilinksminti, pasišokti.
Yra gražių ir negražių šokių. Teko 

man kartą būti šokių vakarėly, kur daug 
buvo ir skautų. Šoko valsą, polkutę, 
suktinį, „noriu miego" ir kt. Bet kai tik 
pasišalino rimtesnieji asmenys, tuoj su
šoko ir „foks-trotą"...

Liūdni reiškiniai. Negražus tas šokis.
Argi mes pritrūkom tikrų lietuviškų 

šokių ir žaidimų?... Kam mums importuoti 
užsienio nešvarumus ir sėti savo tėvy
nėje?

Žaisti, linksmintis, jauniems reikia, bet 
tik, kad visi mūsų pasilinksminimai eitų 
naudon ir dvasiai ir kūnui, todėl mes 
žaiskime, linksminkimės su saiku, tinka
mai. Jeigu užsiimsime bereikalingu links
minimusi, tai veltui laiką leisime; juk 
yra daug naudingesnių dalykų: pačiū
žos, pašliūžos, knygos. Čiužinėdami, spor
tuodami, lavinam kūną, o knygų skaity
mu brendinam protą, stiprinam dvasią. 
Yra ir knygų, kurios žmogaus moralei 
nieko neduoda, o ją tik užteršia, todėl 
iokios knygos vengtinos, o anudingos -— 
ikaitytinos, nes jos mūsų protą apšviečia.

Tat, skautai, kai mūsų širdyse verda 
kilnios idėjos, kai norim ištikimai tarnauti 
Dievui ir tėvynei, stverkim už sporto 
įrankių, už gerųjų knygų.

Juozas Lebionka.

Visada būti taupiam gal kartais atro
dys nepatogu ir varžys. Kartais ir mes 
norime būti išlaidus. Ir mes galime tokie 
būti. Mes neturime būti šykštūs ten, kur 
reikalas liečia mūsų artimuosius, mūsų tė
vus, brolius ir sesutes ir mūsų draugus 
skautų eilėse. Tiesa, neturime ir čia ne
apgalvotai leisti pinigus, kuriuos gauna
me, kad išmintingai juos naudotume. Bet 
turime nebūti šykštūs, kai reikia geras 
darbas padaryti, kai reikia tikrai kam 
padėti, kai reikia mūsų skautiškąjį bro
liškumo įstatą vykdyti.

Kaip veltui gauti Sk. Aida?
Visi dažnai girdime žodį „spauda", 

bet ką jis reiškia, gal būt tik retas kuris 
težinome. Spauda galima vadinti visą tai 
ką žmogus yra sukūręs ir atspausdinęs 
laikraščiuose bei knygose.

Seniau žmonės nebuvo taip kultūrin
gi, kaip dabar. Bet ir dabar jie nėra dar 
pakankamai kultūringi. Dar daugelis mū
sų tautiečių klimpsta nežinojime. Mūsų, 
skautų, pareiga yra: kiek tik jėgos ga’i 
nešti šviesą tautiečiams. O svarbiausia 
mūsų pareiga — skaityti ir platinti spau
da, o labiausiai — Skautų Aidas.

Spaudą, ar ji naudinga ar ne, mes 
dalome į du skyrius: laikraščius ir kny- 
grs. Laikraščiai dar skyrias į skyrius: 
žurnalai ir savaitraščiai bei dienraščiai. 
Žurnalai reikia daugiausia skaityti, nes 
iš jų mes daug ko sužinome. Kiti 1. yra 
brangūs kuriai nors draugijai. Taip Skau
tų Aidas rašo apie tą, kas yra brangu 
mums ir visai jaunuomenei, pasiryžusiai 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir padėti artimui.

Iš laikraščių mes labai daug ką su
žinome, bet ne viską kartu, nes laikraš
čio viename numeryje apie daug ką rašo, 
bet nieko galutino ten neparašo. Norint 
sekti laikraštyje spausdinamas žinias ir 
straipsnius, reikia jį visada, kiekvieną 
naują numerį, skaityti. Gi norint laikraštį 
sekti, reikia jis užsiprenumeruoti.

Bet ne vien laikraščius ir žurnalus 
reikia skaityti, nereikia užmiršti ir kny
gų. Visas skaitomas knygas galima pa
dalyti į tris skyrius: auklėjamąsias, moks
lines ir dailiosios literatūros.

Prie auklėjamųjų knygų priklauso 
visos knygos, kurios nagrinėja rimtus 
klausimus, kurios moko, kaip ugdyti 
savo būdą, kaip lavinti valią ir kitus 
žmogaus auklėjimui dalykus. Tokias kny
gas reikia su džiaugsmu skaityti, nes už 
tai jų skaitymas atneša daug naudos.

Prie mokslinių knygų priklauso kny
gos, kurios padeda mums papildyti mo
kyklose įgytas žinias. Tokios yra įvairių 
Velionių ir istorinių įvykių aprašymai. 
Jas skaitydami mes susipažįstame su to
limųjų kraštų gamta, gyventojais ir 
geografine padėtimi. Iš istorinių įvykių 
aprašymų mes sužinome kas buvo prieš 
šimtą, tūkstantį ir daugiau metų.

Su dailiosios literatūros knygomis 
mus truputį supažindina ir gimnazijoje, 
Yra pasaulyje labai daug garsių rašyto
jų, kurių veikalai reikia skaityti, pav : 
Dante, Šekspyras, Corneille, Šilerio, 
Goete, Dostojevskis ir kiti. Šių autorių 
knygos žibės per amžius, nes jose auto
riai yra palikę milžinišką dvasios turtą. 
Jų raštai ne tik dabar yra daugelio skai
tomi, bet ir už tūkstančių metų bus skai

tomi. Mums reikia juos skaityti, kad 
žinotumėm kokie dvasios milžinai jie 
buvo.

Betgi yra ir tokių knygų, kurių ne
verta skaityti, nes jokios naudos jos 
neatneša. Prieš skaitydami kokią nors 
knygą, turėtumėm pasitarti su išmintin- 
gesnui žmogum ar toji knyga verta skai
tyti. Vienas žmogus, kalbėdamas apie 
knygas, pasakė, kad kas valgo be pasi
rinkimo, tas vidurius tuoj pagadina, o 
kas skaito — tas savo sielą". Mes visi 
žinome, kad nereikia skaityti tokių kny
gų, kurios įžeidžia dorovę ir tikėjimą. 
Neverta skaityti ir visokių kriminalinių 
romanų, nes juos skaitydami negausime 
jokio dvasiai peno. Jose nieko gera nėra 
parašyta.

Reikia skaityti tas knygas, kurios at
neša neabejojamą naudą.

V. Viturys iš Biržų.

POEZIJOS IDEALAS.
(Mintis skolinta).

Žmogaus uždavinys — šviesti pasau
lis. Jis to pasiekia, užvaldydamas pats 
save, iš pradžios dvasiniai ir fiziniai, o 
paskiau — visumoje, magiškojo idealiz
mo pasigaunant. Fiziškas magas gali at-’ 
gaivinti gamtą ir su ja elgtis laisvai, kaip 
su savo kūnu. Šito veikimo tikslas — 
gamtos prūsinimas, t. y., jos artinimas 
prie amžinos harmonijos, prie aukštos 
dievybės, kuri yra ne kas kitas, kaip 
meilė. To magiškojo idealizmo aukščiau
sioji forma yra menas: jis būdamas pa
sauliui švelninti ir harmonijai „įnešti" 
yra tobuliausias idealas. Poetas pasaulį 
supranta geriau, kaip mokslininkas ir pa
sakoja daugiau teisybės, negu mokslinin
kų kronika. Kas tikrai nori pažinti gam
tos sielą, tas tegu ieško pas poetus: prieš 
juos ji atidengia ir išlieja savo stebuklin
gą širdį. Todėl poetas yra lyg „burtinin
kas", artinantis pasaulį prie idealo, nai
kinančio jame „viską, kas šiurkštų, ne
gražu ir nesimetringa". Poezija išgydo 
žaizdas, proto užneštas. Ir visai aišku, 
kodėl galiausia viskas turi virsti poezi
ja. Argi pasaulis galop nepersimainys į 
jausmą. Poezija dažniausiai absoliuti tik
renybė. Kuo poetiškiau, tuo tikriau.

Poezijoje susilieja visos likusios meno 
rūšys. Ji yra „vidaus tapyba ir muzika": 
ji — sielos išreiškimas vidaus pasaulio 
visumoje; ji išreiškia neišreiškiamą, ma
te nematomą, jaučia nepajaučiamą.

Aukščiausioji poezijos forma — pa
saka; ji — „lyg poezijos kanonas". Vis
kas, kas poetinga, privalo būti pasakin
ga. Tikroj pasakoj privalo būti viskas 
nuostabu, slėpininga ir neaišku, bet gyva... 
Visa gamta turi būti savo ruožtu sumai
šyta su dvasiniu pasauliu... Pasakų pa
saulis visai priešpastatytas tikrovės pa
sauliui, ir ypač todėl jis panašus visai į 
jį. kaip chaosas — į užbaigtą kūrinį. 
Ateity bus pasauly viskas taip, kaip 
praeity, tačiau tik visai kitoniškai... Tik
ras pasakų kūrėjas pramato ateitį.

Vandas Lakštutis.

Skautas yra patriotas. Krizio 
laikais jo pareiga palaikyti mūsų 
jaunąją pramonę. Skautas stengia
si, kur tik gali, pirkti lietuviškų, 
bet ne užsienių fabrikų išdirbi
nius.
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Prof. Steponas Kolupaila.

Mūsų gamtos egzotika.
„Skautų Aido“ Nr. 11 parodžiau skaitytojams du 

mūsų neištirto krašto gamtos egzotikos vaizdelių — 
Lietuvos sfinksą ir plaukiojančias Lazdynės ežero 
salas. Redaktoriaus raginamas duodu dar šį tą iš di
delės mano fotografijų kolekcijos, kam arčiau tiktų 
egzotikos vardas.

3. Džiunglės.
Ar nedaugiausia rišasi mūsų vaizduotėje su tro

pikų šalių gamtos stebuklais neperžengiamų girių — 
džiunglių — vaizdas? Apačioje — nedžiūstanti bala 
su krokodilais, smaugliais, plėšriomis žuvimis, mi- 
liardai uodų ir įvairių kitų vabzdžių, susipynusių me
džių tankumynas, kabančios lianos, įvairiaspalviai 
paukščiai. .. Saulė per tankią augmenijos skliautą 
retai tepasiekia tą žmogaus gyvybei pavojingą, o vis 
dėlto įdomią gamtos bendriją.

Vienas mūsų vaizdas rodo tokias „džiungles“ 
Lietuvoje, tik be smauglių ir krokodilų, ir ne kokia-

Jus matot — „nedžiūstanti bala su krokodilais" (Klaipėdoje).

me apleistame provincijos užkampyje, o Kopgaly, 
greta Klaipėdos, Užmaryje. Nufotografuota ne kokia 
bala, o senos tvirtovės apsaugos kanalas, kuris da
bar paverstas žiemos uostu. E£u tikras, kad šio vaiz
do paragintas ne vienas mūsų fotomėgėjas suras dar 
įdomesnę ir panašesnę į Brazilijos ar Kongo neiš
brendamas pelkes vietą ir man be didelio sunkumo 
padarys konkurenciją.

4. Vandens džiunglės.
Be neperžengiamų girių Brazilija garsi neper

plaukiamomis upėmis. Vandeninė augmenija tokia 
gausi, kad upių paviršiuje susidaro tanki danga, kuri 
beveik išlaiko žmogų. Karališkosios Viktorijos lapai

Lietuvos džiunglėse įstrigęs garlaivis.

„Negrų kaimas" Palangoje.
siekia 2 metrų skersmens. Laivui tokia upė sunkiai 
prieinama.

Mes turime panašiai užaugančių vandens plotų. 
Tai — visokie balų ežerai, baigią savo amžių, žiogiai 
arba senvagės upių slėniuose, apleisti upių ruožai. 
Įdomiausia vieta — didelis užaugąs ežeras Nemuno 
žiotyse, vadinamas Krakų Lanka, kurio paviršiuje 
tankiai susipina įvairūs vandens augalai. Sunku pri- 
siirti prie kranto valtimi, o plaukti visai neįmanoma. 
Krakų Lanka seniau buvo Kuršių marių dalimi. Ne
muno atnešamas smėlis atskyrė ją nuo marių. Eže
ras jungiasi su vyriausia Nemuno šaka — Atmata — 
plačiu taku, bet smėlis iš upės ežeran dabar beveik 
nebepatenka. Tuo ežeru naudojasi žvejai ir . . . ūki
ninkai: ežeras nuomojamas švendrams „šienauti“; 
išdžiūvę švendrai vartojami, kaip šiaudai, stogams 
dengti, vietoje balanų sienas tinkuojant, pintinėms ir 
tvoroms. Mūsų vaizde matome garlaivį, kuris išdrįso 
įsibrauti į Krakų Lanką ir įstrigo jo „džiunglėse“: jo 
ratai įsipainiojo į augmenijos dangą, kurią jūreiviai 
pasipiktinę vadino „žirniais“ ir „kviečiais“.

5. „Tropiški“ vaizdai.
Kad nesunku pas mus rasti „nelietuvišką“ vaiz

dą — rodo dvi nuotraukos: viena — panaši į Afri
kos negrų kaimo kampelį, kita — užburto ežero su 
baltąja gulbe ir baltais medžių lapais įlanką. Pirmoji

nuotrauka — šių metų didžiosios skautų stovyklos 
Palangos miške aikštelė; iš augančios pušaitės su
konstruotas aukštaičių kryžius su stogeliu, ornamen
tuotu konkorėžiais. Antroji fotografija — Botanikos 
sodo Aukštojoje Fredoje kūdra. Medžių lapai — ne 
balti, o geltoni; rudens efektas, pasiekiamas tik fo
tografuojant per geltonąjį filtrą. Gamtos vaizdus, 
bendrai, patartina visada fotografuoti per filtrą: tada 
gaunami debesiai, žalių spalvų įvairumas, šešėlių 

x gilumas.
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Kelionė Į Chicagą ir atgal.
•ją Lietuvos skauto įspūdžiai.

Žingsnis po žingsnio ir mes „Kinijoj". 
Tai paprasčiausi du pavilijonai. Juose 
nieko ypatingo nėra. Bendrai aplankę 
„Kiniją", gero įspūdžio negaunam. Užtat 
čia yra bažnyčia, kuri vilioja kiekvieną 
„Kinijon" patekusį žmogeli. Jos išorinę 
pusę matome paveiksle. Šis bažnvčios 
originalas buvo statytas 1767 m. Jeho- 
b y. Ji skaitoma gražiausiu tos rūšies ar
chitektūros pavvzdžiu.

Mes viduje. Metę akį, užtinkame iš- 
Diaustytų drakonų, kačių, šunų paveiks
lus. Kaip matot, čia yra įdomus maldų 
ratas, kurį pasukus nereikia kartoti mal
dų. Vienu pasukimu milijonus kartų pa
kartota dievui siunčiama malda. Be to, 
čia mes matome medines paauksuotas 
Budos ir kitų dievų statulas.

Iš tų laikų, t. v., 18 šimtm. yra smil
kalams indų, trimitų, kaukių skambučių 
ir retų kilimų. Beje, štai čia nedidelis 
įskilęs varpas. Prie jo prieina sausas, ii 
gas, kaip meškerė, kinas ir su dideliu su
sikaupimu kūleliu paliečia varpa. Varpas 
dėl iškilimo lyg užkimęs paleido garsą. 
O kinas jį papildė žodžiais: „Dar prieš 
penkis šimtus metų maldų metu juo skam
bindavo kinų lamai“ (taip vadina jų kri
vaičius — kunigus). To kino figūra, jo 
veido išraiška sakyte sako — „įsiklausy- 
kit!”. Ir tikrai, tas varpo garsas, tie kino 
žodžiai ir jo susikaupimas, mus nukelia i 
tolimą jų praeiti. Mes ten, kur karti} kar
tos su įstrižom akim (kinai) to varno 
klausos. O jis jų dvasią kelia ar juos ra
mina.

Išėjome iš nuostabios šventyklos. Var
po garsas su besipinančiais galvoj vaiz
dais dar ilgai lydėjo mūsų žingsnius.

Į įvairias puses čia daug kelių. Štai 
šitas veda tenai už juodųjų jūrų i turkų 
žemę. Sakysim, kad mes ten. Na, ir ką 
čia matom? Mes matom jų statybą. Pa
vilijonai su arkom ir kolonom. Iš eilės tų 
pavilijonų sudarytos gatvės. Jose parduo

Kinijos Jehoby maldykla.

tuvės. O ten vidury tų parduotuvių sėdi 
turkas ir, žinoma, ne vienas. Daugumas 
ių prekiauja kilimais, tabaku, kvepalais. 
Na, ir kaip visur, suvenyrais. Pačiose gat
vėse mes girdime daugybę nematytų 
mums birbynių ir būbnelių.

Ten, kiek toliau, gatvės centre, šalia 
gana gražaus paviliiono — paaukštini
mas. Ant jo, pagal birbynių garsus, šo
kėjos raitosi. Jei nori, eik i vidų, matvsi 
dar daugiau... Reikia pasakyti, ne tiek 
čia šokiai, kostiumai ar tie rėmai, į ko
kius šokis įstatytas, vilioja mūsų akį, 
kiek originalus orkestras ir jo tipingi mu
zikantai turkai.

Pusvalandžiukę vistik ten užtrukom. 
Eime vėl į tą savotišką jų gatvę. Gal 
pavargot, ar aptingot ir vaikščioti neno
rit? Tai galite pasisamdyti kupranugar. 
Jis po visus to miesto užkampius jus an- 
nešios. Nors tuščia jo. Mėgėjų ir be mūs 
čionai užtenka. Geriau sava jėga stum- 
simės pirmyn. Pasiklausykite, kiek čia 
rėksnių! Kiekvienas savo prekes rekla
muoja. Jis rėkia, šaukia, kad tik praei
vis dėmėsi atkreiptų. Kiek daug čionai 
raudonkepurių. Koks didelis ir įvairus 
čia maskaradas.

Žingsniuojame toliau. Stop! Mes jau 
„Italijoj“. Ji gana originali. 0, būtent: pa- 
vilijonas orlaivio formos. Jo viduje mes 
matome gražiausias ir turistų lankomas 
Italijos vietas. Tai orlaivio sienos su per
matomais paveikslais. Jie išsviesti taip, 
nušviečia jų krašto saulės spinduliai Sto
vėdami viename taške mes matom Romą, 
Veneciją, Neapolį ir jo gražias apvlinke-. 
Daiktų ar prekių pavyzdžiu kaip ir nėra, 
vien suvenyrai. Jei žadat kas ka pirkti, 
pirkit, o man užteks kelių štai atviručiu.

Italiją palikę kopiame į kalnus. Tai 
„Alpių Kalnų“ darželis. Čia mes matome, 
kaip žmogus gamtos sukurtais grožiais 
naudotis moka. Susėdome kas kur. Aš 
šalia tako ant išsikišusio akmens. Prieša

ky mes matom triukš
mingo mūsų „mies
to“ gatves. Iš tų gat
vių į „Alpių Kalnus“ 
vienas kitas praeivis 
užsuka. Jis pramin
tais takais į viršų li
pa, atgal grįžta ar 
įpusėjęs džiaugiasi 
menku krūmokšniu. 
Jis stebi čia kalnų 
upelį, jis klausosi jo 
čiurlenimų. Be tų van
dens čiurlenančių 
garsų jis klausos mu
zikos. Jinai čia „at
lipa" į kalnus iš gat
vėse pastatytų ru
porų. Gražu ir gera 
jam ir mums. Mes 

stebime pro mus praeinančius keleivius. 
Jie savo mintyse tokie, kaip mes. Jie iš 
šalies į šalį eina, o sugrįžę į savo kraštą, 
pasakos saviškiams apie įgytus įspūdžius, 
ar matytus čia kraštus. Ar pasakos jie 
apie mano šalį — Lietuvą? Ne. Ne
matėme ir mes čia jos. O reikia pasakyti, 
kad ji valstybių tarpe būtų labai origi
nali savo liaudies kūryba.

Gerai čia kalne pailsėti. Todėl tuo 
tarpu niekur neisim, o jums besėdint aš 
paskaitysiu iš parodos katalogo truputį 
apie May a'ų kultūrą ir jų štai matomą 
lenai šventyklą.

„Toji šventykla yra tiksli Y u c a t ą.n’o 
šventyklos kopija, 10 šimtm. atgal staty
tos. Kitaip tariant, tai bus 2.000 metų ar 
dar senesnės Maya’ų civilizacijos da’elė. 
Tos šventyklos sienos papuoštos gražiais 
piešiniais, milžiniškomis bareljefo kaukė
mis ir didelėmis gyvatėmis iš akmens.

Tulanc’o universitetas nusiuntė eks
pedicija į Uxmalį (senovės Maya’ų kultū
ros rezidencija) ir ten gavo informacijų, 
kurios buvo reikalingos padaryti daliai 
garsaus „vienuolyno“. Jie atvežė dėžių 
dėžės šiai šventyklai pastatyti.

Maya’ų civilizacija, tur būt, kilo kelis 
šimtus metų prieš Kristaus gimimą 
G u a t ė m a 1 a’o ir Hondūro aukštu
mose. Iš ten, matyt, plito iki Y u c a - 
t a n’o.

Tie žmonės statė didelius akmens 
miestus be mechaniškų įrankių. Ant 200 
pėdų piramidžių stovėjo gražios šventyk
los ir astronomijos observatorijos, pagra
žintos geometriniais piešiniais ir piausti- 
nėjimais atvaizduojančius žmones ir gy
vulius.

Mes žinom, kad jie turėjo hieroglifų ra
šybą, matematikos sistemą, pagrįstą nu
liu ir kad jie daug žinojo apie astrono
miją. Jie vartojo keletą metalų, ypač 
auksą. Rasta keletas ornamentų, gražios 
mozaikos ir medžių drožiniai.

Maya’ų įpėdinių dar tebegyvenama 
centralinėj Amerikoj, bet protėvių civi
lizacija dingo. _

Šventykloje vaidilutės palaikė šventą 
ugnį. Jeigu ji užgesdavo, jos nustodavo 
garbės ir buvo akmenimis užmušamos ar
ba vylyčiom nužudomos. Jos audė dra
bužius kunigams, kurie gyveno pirami
džių viršūnėse, o taip pat ir dievam^. 
Mat, per šventes stabai buvo aprengia 
mi ir puošiami auksu ir brangiais akme
nimis".

Taip tatai!.. Kaip danguj, taip ir že- 
mėje. Vyručiai, ir mūsų protėviai die
vams kūreno ugnį. Ją saugojo taip pat 
vaidilutės.

Kaip keista! Šiandien radio bangos 
pasako mums, kas kur kokiam žemyne 
darosi. Jų pagalba vieni kitus pamėg
džioja ar seka. Kas rišo žmones gi tada?.. 
Iš kur gi jie ir mes vienodai garbinom 
dievus?.. Štai čia ir skverbiasi galvon 
mintis, kad žmogus savo prigimtyje visur 
vienodas.

Nežinau, ką manot jūs? O aš manau, 
kad mes takais nuo kalno leisimės žemyn 
ir eisime žiūrėti čia apibūdintos šventyk
los. Ją mes žiūrėsime kiekvienas sau. 
Pala!.. Netrukus vakaras, gal susitarti dėl 
rytojaus? Turiu aš mažą projektą. Mes 
ryt, kaip šiandien, į šventyklą kas sau 
keliausim. Kas „Afriką" lankys, kas 
„Pietų Ameriką“, o kas po Europos „tau
tas ir tauteles“ žingsniuos. Ir jeigu vėl 
kada mums bus progos susėst pas laužą, 
galėsime vieni kitiems plačiau nupasa
koti apie tuos kraštus, kuriuos mes ma
tėm. O dabar žemyn takais, tolyn keliais 
iki poryt dienos.

Diena dieną veja. Mes vėl drauge. 
Džiaugiuosi. Jūs daug ką vakar matėt. 
Suprantama, mačiau ir aš.
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Šiandien, negaišdami laiko, eime žiū
rėti robotų. Jų vienas yra „Sears Roe
buck Co" pavilijone. Siame pavilijone 
gali matyti ar užsisakyti viską, kas kul
tūringam žmogui gyvenime tiktai prirei
kia. Tai didelės bendrovės pavilijonas —■ 
rūmas. Ir štai b-vė reklamos dėliai pa
darė robotą. Besilaikydami dešinės pusės 
mes patenkame į nedidelį apvalų kam
barį. Priešais mus sienos įdubime ant pa
aukštinimo stovi robotas. Paaukštinimas 
ant kurio jis stovi, atstoja kojas. Liemuo 
apvalus. Rankos plokščios, medinės. Gal
va apvaįj, kaip arbūzas. Kaktoj viena 
akis, kaip pas ciklopą. Jis didumu pri
lygsta geram vyrui. Apačioje prie pa
aukštinimo vario lentelė. Joje pažymėta, 
kas sumanė (J. m. Wilbarus Stone) ir 
kas įgyvendino (Mfg. Co. St. Charles H.). 
Žmonių prisirinko pilnas kambarys. Dar 
minučiukė ir prašnekės lėlė — robotas.

Sutarškeno mechanizmas. Roboto lie
muo tai į vieną, tai į antrą pusę pasi
suko. Atsikosėjo ir prabilo: „Mane su
manė..." ir t. t (Mes tai lentelėje jau skai- 
tėm). Mano, sako, pareiga reklamuoti ra
dio aparatus. Su tais žodžiais jis kelia 
kairę ranką. Prasidaro sienoj durys 'r

Maya’ų šventykla.

Įvai re 
IR PREZIDENTAS ROOSEVELT 
LANKOSI SKAUTŲ STOVYKLOSE.

Mūsų skautai žino, kaip dažnai mūsų 
Šefas, J. E- Respublikos Prezidentas, at
silanko mūsų skautų stovyklose ir kaip 
mūsų skautai džiaugiasi tais atsilanky
mais ir Jam yra labai dėkingi.

Amerikos Jungtinių Valstybių prezi
dentas Roosevelt irgi yra didelis skautų 
draugas ir randa laiko, kaip ir mūsų Še
fas, nežiūrint didelių valstybės darbų, 
aplankyti skautų stovyklas. Taip, pavyz
džiui, neseniai jis aplankė New-Yorko 
skautų stovyklą, kurioje stovyklavo 2.500 
berniukų ir jiems pasakė ilgą kalbą apie 
savo prielankumą skautystei ir apie 
skautystės naudą valstybei.
TARPTAUTINIS SKAUTŲ 
ŽIDINYS MARSELYJE.

Be abejo, Skautų Aido skaitytojai ži
no, kad Prancūzijos Marselio miestas yra 
plačiai žinomas savo muilu ir kad yra 
vienas didžiausių Europos uostų. Kadan
gi M. didelis uostas, pro čia dažnai va
žiuoja ir čia sustoja daug kitų įvairių 
kraštų skautų. Buvo ten kelis sykius ir 
mūsų skautininkai, pav., 1932 m. vasarą 
sk. Mantvila ir 1933 m. vasarą sk. Avi
žonis.

Šią vasarą Marselio skautai atidarė 
užsienių skautams miesto lankytojams 
tarptautinį skautų židinį, į kurį kiekvie
nas svetimtautis gali užeiti, gauti ten 
skautiškų informacijų, susipažinti su vie
tos skautais, gauti nakvynės ir panašiai.

Grįždami iš Jamboree daugelis įvai
rių tautų skautų aplankė šį židinį.
IR PRANCŪZIJOS SKAUTAI 
YRA GERI MOKINIAI.

Mūsų skautus mokytis verčia skautų 
įstatai, o ypatingai geležinis Įstatas. 
Prancūzijoje skautai yra irgi geri moki
niai, ir skautų vadovybė i tai kreipia 
daug dėmesio. Pavyzdžiui, Nicos miesto 
ė’džiausios gimnazijos dauguma geriausių 
mokinių yra skautai.

25 centimetrų!

buvo aukštes-
(Ar. V.).

n y b ė s.
JŪROJE MIŠKAS IR ŠALTINIAI!

Mokslininkai patyrė, jog po paskuti
nio didelio žemės drebėjimo Naujosios 
Zelandijos pajūry vietomis pakilo jūros 
dugnas. Vienoje vietoje pakrašty jūros 
dugnas pakilo keliolika pėdų ir iškėlė 
anksčiau buvusį po vandeniu mišką. At
rodo, kad šis miškas kadaise buvo že
mės paviršiuje ir vėliau buvo jūros už
lietas. Iškilusioje žemėje yra daug mažų 
šaltinių.

DU MILŽINAI.
Vienas milžinas lipo siaurais laiptais 

ir susitiko kitą milžiną, kuris tais pačiais 
laiptais lipo žemyn. Nei vienas, nei kitas 
nenorėjo užleisti kelio..

— Aš aukštesnis!
— Ne, aš aukštesnis!
— Aš esu 2 metrų ir
— O aš 7.382 pėdų!
Kas iš dviejų milžinų 

nis?

MUILAS IR ŠVARA.

Skautų organizacijoje jau vilkiukai yra 
energingai pratinami prie švaros. Lai
kom, kad skautai yra visai švarūs ber
niukai. Tą jūs žinote, bet kaip su kitais 
žmonėmis ir tūlomis tautomis? Kas iš jų 
yra labiau pamėgę švarą? Jei matu imti 
suvartoto muilo kiekį, tai reikia pripa
žinti, kad darbininkų rojuje (Sovietų Ru
sijoje) jo vartojama mažiausia, nes tik 1,32 
kg. vienam žmogui. Rumunai yra švares
ni, ten kiekvienas suvartoja 2,17 kg. Da
nams tenka 3,98 kg., vokiečiams 4,5, Nor
vegams, Italams, Švedams, Belgams mui
lo tenka dar truputį daugiau, Olandams 
4,98 kg., Šveicarams 5,97 kg., amerikie
čiams 6,97 kg. ir daugiausia prancūzams 
7,97 kg. Kiek muilo suvartoja vienas lie
tuvis? Nežinau, bet spėju, kad tuo at
žvilgiu lietuviai yra tarp Rumunijos ir 
Vokietijos.

matome vėliausios konstrukcijos aparatą. 
Robotas prašo išklausyti, kaip aiškiai 
perduoda muziką šis aparatas. O kad ne
būtų ilgu tą jo prašymą atlikti, jis pasi
suka dešinėn ir siūlo atkreipti dėmesį i 
spalvų kaitaliojimųsi. Teisybė, aiškių aiš
kiausiai girdim muzikos garsus. Dešinėje 
pusėje prasidarė antros durys. Mes ma
tom ten, kaip dideliam stikle spalvų de
besėliai kaitaliojasi. Tai gražus spalvų 
žaidimas.

Radio koncertas baigtas. Aparatas 
pasislėpė už durų. Spalvų efektai taip 
pat dingo. O robotas skambiu balsu pra
bilo: „Ponios ir ponai! Mano misija baig
ta. Ačiū už jūsų dėmesį". Tuo momentu 
prasiskyrė siena. Čia, aišku, išėjimas. Bit 
mes dar neisim. Mums čia įdomu ir nau
ja. O!.. Ne mes vieni čia, ir daugiau lan
kytojų dar liko.

Antru kartu stebėdami matome, kad 
tas apvalus kambarys su jo „gyventoju" 
robotu tai didelis automatas. Čia viskas 
sukonstruktuota taip, kad kas dešimtį 
minučių tas didelis automatas veikia. 
Roboto kalba (kurią jūs čia girdėjot) iš 
eina ne iš jojo lūpų, kurios visai nekru
ta, bet iš plokštelės ir membranos. 
Plokštelė per apskaičiuotą laiko tarpą 
įsijungia ar nutraukia kalbą. Štai jums 
ir robotas. Visa tai tik amerikoniška 
reklama.

Bet šiame pavilijone užtinkam ir įdo
mių dalykų. Štai vandens šulinėlis. Jis 
toks, kaip didmiesčio gatvėse kartais bū

na. Bet šis labai jautrus. Sakysim, nori 
atsigerti. Vanduo iš jo nebėga. Jokio 
mvgtuko ar sagutės nematyti ir ių nėra. 
Bet tik reikia pasilenkti, kaip šalto van
dens srovelė trikš i jūsų burną. Nors gerti 
aš nenoriu, bet išbandvsiu. Tikrai, kaip 
tik pasilenkiu, vanduo, kaip iš fontanėlio 
veržiasi aukštyn. Kaip čia jis įrengtas? 
Turiu sau išsiaiškinti.

Štai geria vienas, antras, trečias. 
Stop! Supratau! Iš sienos i šulinėlio kraš
tą krenta spindulvs. Jis atsispindi i kraš
te to šulinio įdėtą veidrodėli. Kai žmo
gus pasilenkia, tai jo galva nutraukia 
soinduli. Tuo būdu įjungia automatą, ku
ris oaleidžia vandens srovę. Patikrinsim. 
Priėjęs delnu nutraukiu spindulį. Na, ką?! 
Galvojau aš teisingai. Vanduo kaip iš 
fontano trykšta, arba atėmus delną, visai 
jis nesirodo.

Mes elektros pavilijone. Ko mes tik 
nematom. Mes matom pirmą Edisono 
lempute. Matom didžiausią ir mažiausią 
nąsaulvje dabar esančią elektros lempą. 
Pirmąją palvginsim su dviračio ratu, o 
antrą su didelės adatos buku galu. Čia 
matom, kaip jos pagalba vanduo ledu pa
virsta. Kaip susisiekia žemynas su že
mynu. Štai, ten. kas pusvalandį demon 
struoja robotą. Jis elektros pagalba žmo
gaus įsakymus išpildo. Mes turim ji ma- 
tvt. Sustojome visai arti, kad įsižiūrėti 
viską. Jis kaip viduramžio riteris. Tik 
riteris ir jo šarvai kur kas gražesni buvo. 
Tiek to. Atėjo ir žmogus, kurio įsakymų 

teiktų jo gyvenimui neriboto džiaugs
mo...

Gana. Apleisim parodą. (Nors reiktų 
dar kalbėti apie daugelį dalykų. Čia ne
minėjau dar virvių tiltų ir bokštą, ku
rie savo aukštumu artėja mūsų radio 
stulpams. Tiek to.). Gana. Tik vienam 
momentui aš jus nuvesiu prie šio elektros 
rūmo, kur mes matysim pasakiškų vaizdų.

Naktis. Mes stovime priešakinėje 
elektros pavilijono dalyje. Iš čia mes ma
tom tūkstančius įvairiaspalvių šviesų, 
jis klauso. Žmogus kalbėjo į šį robotą 
per telefoną. Sakysim, jis jam įsakinėja 
stoti, sėsti, rūkyti (papirosą į burną ro
botui įdėjo pats žmogus), šaudyti ir ran
komis mosuoti. Žiūrint į tai, atrodo vis
kas komiška. O komiška dar štai dėl ko. 
Užpakaly manęs (nuostabus supuolimas) 
stovėjo du jauni vyrokai, broliai. Vienas 
iš jų aklas. Ir štai, kad norit, pasidžiau
ki!.. Genialusis žmogaus protas mechaniš
kąjį žmogų kuria. O pats savo artimui 
negali įdėti dviejų naujų akių, kurios su- 
Mes matome fontanus su kaitaliojančiom 
šviesom. Spinduliai, krisdami nuo krašto 
pavilijono, susikerta ties dideliu fontanu. 
O mes štai čia stovėdami lauke, jaučia
me, kad esame kažkokiuose nuostabiuo
se rūmuose, kuriu balkiai — spinduliai, 
o lubos žvaigždėtasis dangus. Tas lubas 
su balkiais laiko nuostabus fontanas.

Dabar žiūrėsime Chicagos miestą.

Kazys.
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c. (Peamot pasUi- 

feėfi saoo Jėgo

mis.

Kai ledas po kojomis.
Kalėdų atostogos visada yra 

čiuožyklos sezono pradžia. 
Upės, ežerai, balos užšąla, visur 
rengiamos čiuožyklos. Didesniuose 
miestuose jas įrengia ir aprūpina 
kuri nors organizacija arba moky
kla. Kur niekas neįrengia — skau
tai patys galėtų įrengti, nes tas vi
sai nesunku ir reikia tik rūpintis 
neleisti užsnigti didesniam arba 
mažesniam ledo plotui.

Jau dabar, rengiantis važiuoti į 
namus Šv. Kalėdų, pravartu susi
rūpinti busimąja čiuožykla. Kas 
jau nuo seno čiaužo — tesusiran- 
da palėpėje savo pačiūžas, jas te- 
išvalo, apžiūri, aprūpina diržais, 
pasirūpina plokšteles įsukti į batų 
kulnis. O kas dar nečiaužo — labai 
labai patariame pradėti šią žiemą, 
nepraleisti dar vienos progos iš
mokti čiaužyti. Kas kartą pamė
gins — visada mėgs čiuožyklą ir 
nekantraudamas rudenį lauks le
do, kaip mes dabar. Nes čiaužy- 
mas tikrai gražus ir įdomus spor
tas. Čia patiekiame žiupsnelį rei
kalingiausių žinių, kurios reika
lingos pradedančiam čiaužyti, nors 
bus labai naudingos ir jau mokan
čiam čiaužyti,
I. Čiaužymo reikšmė sveikatai.

1. Grynas žiemos oras pravėdina 
plaučius, į kuriuos prisirenka dulkių 
ir tabako dūmų iš tvankaus kambarių 
oro.

2. Judesiai gryname ore paskatina 
medžiagų apykaitą organizme, 
deguonies asimiliaciją, reikalingą vi
sų kūno organų normališkam veikimui, 
pagerina apetitą.

3. Šaltas oras užgrūdina plaučius 
ir apsaugoja organizmą nuo persišal
dymo.

4. Čiaužymas — tai viena kūno kultū

Visos ranka rankon čiuožia. O tu, sese, ar čiuoži?

ros. daužymas suteikia naudos čiau- 
žytojui ir yra be galo įdomus sportą.;.
II. Higienos taisyklės.

1. Nesivilk perdaug šiltai: išprakaita
vęs kūnas, drėgni rūbai — padeda per
šalti ir susirgti.

2. Eidamas į čiuožyklą, apsivilk šiltai, 
bet čiaužyk tik su megstiniu, švarku ar 
pan., su šaliku kaklui.

3. Stenkis kvėpuoti per nosį — šaltas 
oras, eidamas per nosį, apšyla.

4. Negulk ir nesėdėk sniege. Ištroškęs 
nervk sniego ar ledo gabaliukų.

5. Greitai bėgiojęs ilsėkis čiaužyda
mas pamažu. Jei labai sušilai — atvėsk 
rūbų budelėje.

6. Geriausia oro temperatūra čiaužyti 
yra nuo 2—3° iki 15° Celsiaus šalčio.

7. Jei labai šalta (daugiau 15° C. šal
čio) ir jei pučia stiprus vėjas, patartina, 
kad nenušaltų, ištepti vazelinu kojų ir 
rankų pirštus, nosį, ausis ir skruostus.
III. Pačiūžos, avalinė, rūbai.

Užvis geriausiai paimti paprastas pi
gias pačiūžas ,,Nurmi-Sport“ arba ki
tokias, kurias visur gali gauti pirkti ir 
kurios kaštuoja nuo 8—12 litų. Geriau 
imti nikeliuotas, kad mažiau rūdytų, :r 
plienines, kad netaip greit atšiptų.

Batai turi tikti kojai, nespausti 
pirštų ir stipriai sušniuruojami. Kojos kul
nį batai turi glaudžiai laikvti, kad čiau
žant nesisukinėtų. Į batų kulnis įsukamos 
plokštelės pačiūžoms pritvirtinti, padai 
turi būti stiprūs, kad nesilenktų priver
žiant pačiūžas.

Rūbai. Megstinis arba švarkas, ke
puraitė — geriau, kad uždengtų ausis, bet 
nebūtinai, šiltos pirštinės, šiltos vilnonės 
kojinės ir šilti baltiniai, šalikas kaklui.
IV. Pačiūžų pritvirtinimas.

1. Plokštelės įleidžiamos į kul
nis.

2. Dešinė ir kairė pačiūža pritvirtina
mos vienodai, kad pačiūžos bėgis eitų iš
ilgine pado linija ir priešakvje išeitų tarp 
didžiojo piršto ir antrojo. Pačiūžos raktu 
stipriai priveržiamos prie pado, o prie 
kulnų, be plokštelės, dar pritvirtinamos 
dirželiais, kad nenusmuktų.

3. Pačiūžos pasirenkamos pagal kojos 
dydį, bet priekyje gali truputį — per ko
kį centimetrą — išsikišti.

V. Kaip galąsti
pačiūžas?

Pačiūžų bėgių 
briaunos turi 
būti aštrios. 
Paprastai jas ga
landa apskritu ak
mens galąstuvu 
skersiniu būdu, 
paskui briaunos iš
lyginamos. Užvis 
geriau duoti pa
čiūžas pagaląsti ge
ram šaltkalviui.
VI. Pačiūžų laiky

mas ir priežiūra.
1. Pačiūžos lai

komos (žiemą ir 
vasarą) neuždeng
tos, Patartina tep-

Gali žiemą sau ir tokio malonumo 
pasidaryti.

ti vazelinu arba kokiais nors taukais, 
kad nerūdytų. '

2. Po čiaužymo reikia pačiūžas gerai 
iššluostyti sausu skiautu arba laikraščio 
popierių.

3. Negalima atėjus iš čiuožyklos į šil
tą kambarį pačiūžas į ką nors vynioti — 
taip padėtos jos tuojau aprasoja ir suru- 
dyja per kokias 5—10 minučių.
VII. Kaip išmokti čiaužyti.

Čiaužymo judesiai yra natūralūs, rei
kalauja iš sportininko instinktyvių jude
sių, t. y., tokių, kurie kiekvienam įprasti. 
Todėl čiaužyti visai nesunku. Reikia tik 
laikytis kai kurių taisyklių dėl avalinės, 
pačiūžų pasirinkimo ir paties čiaužymo. 
Šitų taisyklių nesilaikymas gali turėti tą 
liūdną pasekmę, kad pirmieji čiaužymo 
bandymai bus nevykę ir pradedantysis 
ko gero nusiims pačiūžas ir visam laikui 
atsižadės to naudingo ir įdomaus sporto. 
O taip nereikėtų darytil

Pačiūžas pritvirtinant prie kojų reikia 
žiūrėti šitokių sąlygų:

1. Pačiūža turi būti stipriai priveržta, 
kad ji su padu sudarytų neskiriamą vi
sumą.

2. Priveržiant pačiūžas, pirmiau reikia 
rūpestingai nuvalyti padą nuo sniego ir 
purvo, ypač stropiai išvalyti plokštelę.

3. Sniuruoti batą geriau jau priveržus 
pačiūžą, ir stengtis nesuveržti kojos pirš
tų, bet stipriai priveržti batą per paki
limą, paliekant kiek laisvesnį bato viršų.

4. Pačiūžas priveržiant geriausia yra 
pastatyti sulenktą per kelią koją ant 
suolo.

5. Kad pačiūža laikytųsi tvirčiau ir 
ųenutrūktų išlūžus plokštelei, reikia per 
kulnį priveržti pačiūžą prie kojos dirže
liu:

a) dirželis turi būti taip pervertas per 
pačiūžą, kad negalėtų nuslysti;

b) dirželį reikia suveržti kiek galima 
stipriau, bet taip, kad bato oda nesi- 
raukšlėtų;

c) dirželio sagtis turi būti iš šono (iš 
oro ar iš vidaus pusės, kaip patogiau) 'r 
daugiau į apačią;
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d) dirželio galą reikia užkišti už dir
želio taip, kad atsileidęs galas negalėtų 
patekti po briaunos, nes tada neišvengia
mai tektų sugriūti;

e) dirželiai turi būti lygiai suveržti 
abiem kojom.

Norint su pačiūžomis išmokti stovėti 
ant ledo, reikia kiek prisirengimo. Labai 
tinka, prisirišus pačiūžas, mėginti kamba
ryje stovėti, vaikščioti ir balansuoti.

Pradžioje stovėti su pačiūžomis nėra 
visai patogu ir lengva: kojos turi pamažu 
priprasti prie pačiūžų, ir reikia pratintis 
laikyti lygsvarą. Pratybos stovėti — 5 mi
nutės. Vaikščiojimas su pačiūžomis kam
baryje nereikalingas ypatingų paaiškini
mų. Reikia pradžioje vaikščioti nedide
liais ir atsargiais žingsniais.

Paskiau mėginsime daryti lygsvaros 
pratimus.

Stoti ramiai, pėdos lygiagrečiai, per
kelti kūno svorį į kairę koją, sulenkiant 
ją kelyje ir iškeliant dešinę koją atgal, 
pasukant jos priekį kiek į šalį ir šliau
žiant dešinės pačiūžos vidaus briauna.

Paskiau atveskite dešinę koją į pir
mykštę padėtį. Šito pratimo tikslas įpra
tinti į lygsvarą kairiąją koją. Šitam pra
timui užtenka 5—10 minučių. Paskiau da
romas toks pat pratimas dešine koja. 
Paskiau mėginkite daryti šitą pratimą 
pakaitomis kaire ir dešine koja.

Šitas pratimas įpratins čiaužėją į tech
niką čiuožimo pirmyn, ir kai jis išeis į 
ledą, tikrai per labai trumpą laiką pada
rys didelę pažangą.

Visiems kambario pratimams pakaks 
pusvalandžio laiko. Daryti pratimus rei
kia kasdien per 5—7 dienas, paskiau ga
lima eiti į ledą.

Prisirišk pačiūžas, eik į ledą ir atsi
stok išeities padėtim ramiai, kojos arti 
viena prie antros ir pėdos sudaro 45° 
kampą (galima ir iki stataus kampo, t. y., 
tos kojos pirštus, kuria nori pradėti ju
desį, kreipk tiesiai ta krvptimi, kur nori 
čiuožti, o kitą koją į šalį iki stataus kam
po).

Iš šitos padėties:
1. Iš lengvo spausk į ledą dešinės pa

čiūžos vidaus briauna — šito atsieksi 
lenkdamas dešinės kojos pėdą kiek į 
vidų.

2. Perkelk kojos svorį labiau į priekį 
ir į kairę koją.

3. Čiuožk kairiąja koja, kiek sulenk
damas ja kelyje.

Šiuos tris veiksmus atlik vienu kartu.
Rankos darant tuos veiksmus laiko

mos kiek į priekį ir į šalis — kad būtų 
patogu balansuoti.

Čiuoždamas į priekį kaire koja, sten
kis pamiršti apie dešinę koją. Didelė klai
da pergreit kelti iš vietos užpakalinę ko
ją (šiuo atveju dešiniąją) tuojau po prie
kinės — ji pati savo laiku pasikels, kai 
kūno svoris bus perkeltas i priekinę koją. 
Todėl, čiuoždamas į priekį kaire koja, 
dešinę neskubėdamas privesk prie kai
riosios, pamažu pasukdamas dešinės ko
jos pirštus į vidų.

Kai dešinė koja susilygins su kairiąja, 
tęsk, nesustodamas, dešinės kojos judesį 
į priekį, pakreipęs jos pirštus tiesiai į

priekį, o kairę koją pasuk kiek į šalį r 
pačiūžos vidaus briauna įremk į ledą ly
giai taip, kaip pirmiau buvai atsispyręs 
su dešine koja. Kūno svorį perkelk į de
šinę koją.

Daryk ir toliau tuos pačius judesius, 
pakaitomis kaire ir dešine koja ir čiuoŽK 
pamažu, bet nesustodamas.

Dėl slidaus ledo norisi judinti kojas 
dažniau, negu reikia. Kad šito išvengti, 
kreipk dėmesio į tai:

a) kad kojos nejudėtų be tvarkos;
b) kad čiuožiančios į priekį kojos 

pirštai būtų atkreipti kaip tik norimos 
linkmės kryptimi;

c) kad pradedantysis čiuožtų drauge su 
mokančiu čiaužyti.

Pirmuosius žingsnius daryti galima 
laikantis tam tikros kėdės, pastatytos 
ant ledo. Reikia tą kėdę stumti prieš sa
ve, ir neleisti jai toliau nučiuožti, kiek 
prilaikyti, kitaip pats griūsi.

Draugas, kuris moka čiaužyti, gali pa
dėti, prilaikydamas už rankos aukščiau 
alkūnės. Arba galima susiimti rankomis 
kryžmai: kairę ranką su kaire ir dešinę 
su dešine, gerai mokantis turi būti iš kai
riojo šono, o mokinys — iš dešinės. Mo
kančiojo dešinė ranka turi būti po moki
nio kairės rankos.

Kad mokinys nekristų, mokantis savo 
ranką laiko kiek aukščiau už jo kairės
rankos alkūnės, tuo budu padarydamas 
jam patogią atramą.

Abu pradeda čiuožti drauge kaire ko
ja arba dešine, t. y., čiuožia į koją.

Lygiai taip pat galima mokyti prade
dantį trise, laikant jį viduryje. Šoniniai 
susiima rankomis, kurias laiko po mo
kinio rankomis. Antrom rankom paima 
mokinio rankas — dešine dešinę ir kai
riąja kairę.

Vaikus mokyti čiaužyti geriau pra
džioje ant sutirpto sniego, ir po poros die
nų eiti į ledą. Vaikus mokyti čiaužyti ga
lima nuo 5—6 metų.

Kad čiaužymo mokslas gerai eitų, pa
tiekiame tokių patarimų:

*(!•

Visi mokosi )
pašliūžom šliužinėti "

Nejaugi tu atsitiksi 
nuo kitų? Pirk 
knygą!

„Kaip išmckti 
pašliūžom 
šliužinėti“
su 100 
iliustracijų 

parengė Dr. K. Avižonis 
išleido „S k. Aidas“ 
Pardavinėjama visuose 
knygynuose.

Kaina 2,50 lt.

1. Besimokydamas vartok tas pačias 
pačiūžas, nekeisk jų.

2. Neimk čiuoždamas pagalio ar kito
kių daiktų, kad nevaržytum rankų ju
desių.

3. Nežiūrėk į žemę be būtino reikalo, 
nes kitaip gali lengvai susidurti su kitais 
čiaužytojais.

4. Kreipk didesnį dėmesį į savo kūno 
laikyseną, o ne į kojų judesius.

5. Pasisukdamas remkis visa pačiūžos 
briauna.

6. Visada kojų padus laikyk kaip ga
lima arčiau vieną prie antro.

7. Žingsnius daryk kaip galima ilges
nius,

8. Kad išmoktum gražiai čiaužyti, pa
sirink kaip pavyzdį kokį nors gerą čiau- 
žytoją ir čiuožk paskui jį kiek gali ar
čiau, pamėgdžiodamas kiekvieną jo kū
no, rankų ir kojų judesį.

9. Niekados nemesk ant ledo jokių 
daiktų: akmenų, šakų, degtukų,, popie
riaus ir pan. — nes tai būtų tau ir ki
tiems proga sugriūti.

10. Susitikdamas kitus laikykis deši
nės, bet nesuk į šalį perstaigiai, o pri- 
čiaužęs visai arti pasuk vieną petį atgal 
— taip geriausiai prasilenksi.

11. Gražus čiaužymo stilius negali būti 
aprašytas ir išmoktas teoretiškai. Jis pri
klauso ir nuo įgimtų savumų, lygiai kaip
apskritai mokėjimas gražiai eiti, bėgti, 
plaukti ir t. t. Kad gražiai čiaužytum, tu
ri daugiausia dėmesio kreipti taisyklingą 
galvos, pečių, kūno, rankų ir kojų pa
dėtį. Galvą reikia laikyti tiesiai ir ne
nuleisti. Pečiai reikia paduoti atgal ir 
laikyti laisvai, nugaros nelenkti.

Nereikia perdaug mojoti rankomis, 
kad nenustotum lygsvaros,’ bet nereikia 
ir visai nejudomas rankas laikyti.

Žingsniai kairės ir dešinės kojos turi 
būti lygūs. Kūnas truputį pasviręs į 
priekį.

12. Po pirmųjų čiaužymo mėginimų 
pradedantysis jaučia, kaip ir po kiekvie
nų kitų pratimų, didesnį arba mažesnį 
skaudėjimą sąnariuose: pėdos ir kelio. 
Šitas skaudėjimas greit išnyksta. Dėl to 
skaudėjimo nereikia nutraukti čiaužymo, 
nes čiaužant skaudėjimas praeina grei
čiau.

Visi į ledą su pačiūžom, Į sidabrinę 
čiuožyklą. Nebijokime pirmųjų nepasise
kimų, kas, kad porą kartų teks pagauti 
„zuikį“. Kartą išmokęs čiaužyti — nie
kados nemesi.

Gražaus pasisekimoI
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(Pabaiga).

TRYLIKTAS SKYRIUS, kuriame pasirodo čeką.
Pirmas susigriebė inžinierius. Likimas ji taip buvo už

grūdinęs, kad ir nuostabiausi įvykiai nepajėgė sutrikdyti jo 
dvasios blaivumo.

— Čeką! Čeką atvyko, užpuolė! — Vėl man nenoroms 
lenda į galvą Sibiro vaizdas.

— Kaip? Argi jūs manytumėte?
— Maskvos agentai parke, arba ar aš žinau kur, už 

puolė mano saugotojus. Šie norėjo atbėgti į rūmus, ir čia gintis 
ar mane kur paslėpti. Bet jie čion neįėjo ir turėjo nuo čekistų 
bėgti. Tiek aš supratau iš šauksmų.

— Tad mes turime laukti puolimo?
— Labai galimas dalykas. Dabartinė tyla labai įtartim. 

Čeką zuja aplink ir nori įsitikinti, ar nėra manęs su bėgančiais 
mano sargais. Paskui jie ateis rūmų iškrėsti.

— Dėl to mums pats laikas pasiruošti kovai, — iš lėto 
kalbėjo Enris. — Visi pasilikite čia. Aš lipu į antrą aukštą 
žiūrėti, kas darosi aplink rūmus.

Skiltininkas nuėjo į viršuj laiptų esantį kambarį ir, pra
sidaręs langines, iškišo galvą.

Tamsa ir vėjo ūžimas trukdė gerai stebėti. Aplink rūmus 
nebuvo nieko įtartino. Niekur nesimatė nė gyvos dvasios.

Po kiek laiko ir inžinierius užlipo į viršų.
— Man beveik išrodo, kad tą triukšmą mes tik sapna 

vome, — kalbėjo jam Enris.
Tačiau yra likę aiškių jo žymių, — atsakė Mykolas Bra- 

govas. — Aš apžiūrėjau duris. Iš jų kyšo revolverio kulipkos 
smailagalys. Kiaurai išlįsti per storą lentą ji nepajėgė.

— Aš nebūčiau tikėjęs, kad jie pavartos šaunamuosius 
ginklus. Aš maniau, kad čia, Prancūzijoje, jie nedrįs elgtis, 
kaip plėšikai.

— Iš bolševikų galima visko laukti. Žmogų nušauti jiems 
tik juokai, ypač savo krašto žmogų. Žinoma, jeigu jie žinotų, 
kad čia yra prancūzų, jie būtų atsargesni. Galingų valstybių 
piliečius jie bijo užkabinti.

— Kaip iš visa ko matyti, mūs laukia atkakli kova. Jeigu 
aš nebijočiau patraukti jų dėmesį, tuojau signalizuočiau į st ;■ 
vykią. Mes turime laukti, ligi mus užpuls. Tegu jie mano, kad 
rūmai tušti. Juo ilgiau viskas nusitęs, juo mums geriau.

— Ar mano kambaryje šviesa užgesinta? — pasiteiravo 
inžinierius.

— Taip. Andrius bėgdamas atsinešė švyturį.
— Gerai.
Už lango kažkas tyliai sušlamėjo.
Inžinierius ir Enris įsiklausė. Jiems rodės, kad visai ne

toli kažkas dejuoja. Jie ėmė žiūrėti. Bet buvo taip tamsu, kad 
nesimatė nė žemės.

Vėl sudejavo. Balsas ėjo nuo laiptų.
— Gal būt, kas sužeistas? Šaudydami galėjo kam pi- 

taikyti.
— Kad jie visi viens kitą išsišaudytų! — žiauriai linkėjo 

Bragovas. — Aš nė vienos ašaros neišliečiau!
Enris nustebęs pažiūrėjo į inžinierių. Jo veidas buvo pa

sidaręs toks žiaurus, kad skiltininką net šiurpuliai nukrėtė.
— Ne, — tarė Enris. — Jeigu sužeistam reikia pagalbos, 

tai mūs pareiga jam padėti.
— Padėti? Kuriam Galui? Ar ne jis pats kaltas, kad įsi

vėlė į tokią istoriją? Mat jį galas!
Skiltininkas net įsižeidė, išgirdęs tokią kalbą.
— Aš esu kitokios nuomonės, — šaltai jis atsakė inži

nieriui. — Žinoma, šie žmonės jums daug pikto padarė. Tačiau 
sužeistas jau mums nėra priešas.

Inžinierius neatsakė. Jaunuolio žodžiai jį sugėdino, kad 
taip lengvai buvo pasidavęs keršto jausmui.

— Gal būt, jūs tiesą sakote, — tarė jis kiek patylėjęs, — 
Bet jūs žįnote, kaip pavojinga eiti iš rūmų, kada aplinkui slam
pinėja priešas.

Enris valandėlę patylėjo. Paskui tarė.
— Ot, menkas būtų mūsų nuopelnas, jeigu nieko nerizi

kuotume.
Po tų žodžių jis nusiskubino į apačią, kur jau visi buvo 

susirinkę ir susėdę ant grindų aplink švyturį.
— Mes kūriname stovyklos laužą, — aiškino atvykusiam 

skiltininkui Polis. — Ar nori dalyvauti?
— Visai nenoriu ir turiu net jums sutrukdyti. Viršuje bū

damas girdėjau, kad prie laiptų dejuoja sužeistas žmogus. Jis, 
rodos, guli ties saliono langu. Turime jam padėti. Geriausia 
būtų jį čion atsigabenus.

„Gulbinai" tuojau pašoko. Enrio sumanymui jie visi pri
tarė. Tik kaip tą žmogų atsigabenti? Pro duris išeiti nebuvo 
galima. Liko tik langas.

Liorenas buvo visos draugovės geriausias sanitaras. Jis 
pasiėmė vadovauti ekspedicijai. Jam į talką pasisiūlė Andrius.

Juodu užšoko ant palangės ir greitai nusileido į lauką. 
Enris iš virvių padarė dvi dideles kilpas ir nuleido pro langą 

Abu sanitarai pakėlė nuo žemės sužeistąjį žmogų.
— Tai Vanikas! — pranešė Liorenas.
— Vanikas? — sušuko Enris. — Visur tas Vanikas. Kas 

jam yra?
— Nematyti! Jis be sąmonės.
Sanitarai vieną kilpą užnėrė jam po pažastim, antrą per 

kelius. Enris, Raimundas ir Sinkleris patraukė virves aukštyn, 
ir jaunas bretanietis atsidūrė ties langu. Tada skautai atsar
giai jį paėmė rankomis ir padėjo ant grindų.

Tada skautai atsargiai jį paėmė ir padėjo ant grindų.

Tuo pat momentu Liorenas sušuko:
— Enri, ar tu nieko nematai? Aš girdžiu žingsnius.
Enris metė žvilgsnį į kiemą. Jam pasirodė, kad atskuba 

kažkoki šešėliai.
— Skubiai! Skubiai į vidų! — sušuko išsigandęs skilti

ninkas. — Jie ateina!
Ir jis, persisvėręs per palangę, padavė draugams ranką. 

Bematant tuodu buvo viduje.
Jau buvo tam pats laikas. Žingsniai čiužėjo visai arti. Iš 

krūmų išlindo būrys vyrų. Tamsoje nebuvo galima jų suskai
tyti. Enris skubiai uždarė ir užkišo langines. Jis net pabalo iš 
baimės, pamanęs, kokiam pavojuje buvo jo draugai,

— Aš manau, kad jau prasidės kova! — trumpai jis tarė. 
— Visi būkite pasiruošę. Vaniką paguldykite ant sofos. Vėliau 
mes juo pasirūpinsime.

Tylėdami vykdė jaunuoliai skiltininko įsakymus. Visi su* 
simetė į būrį ir, tvirtai suspaudę rankose lazdas, laukė puolimo.

Priešai dar nesirodė. Matyt, jie nesutarė dėl taktikos. Tik 
po gerų penkių minučių jie ėmė belstis į duris. Iš pradžios 1 
tai, lyg laukdami, kad įsileistų.

Jaunuoliai tylėjo.
Nesulaukęs durų atidarant, puolikų vadas ėmė rusų kalba 

garsiai šaukti.
— Jis liepia atidaryti duris, — išvertė Bragovas.
— Jeigu jie turi laiko, galėtume apie šį dalyką su ja-s 

pasikalbėti, — šaltai atsakė Enris. Jis bent dėjosi ramus.
Už skiltininko pečių sustoję berniokai drebėjo iš susijau

dinimo. Dėl to vadas turėjo savo drąsia išvaizda ir šaltu krauju 
išsklaidyti jų mintis apie pavojų.

Ir jis buvo visai patenkintas, kai pastebėjo, kad rami jo 
kalba visus gerai nuteikė.

Priešas pajuto, kad iš derybų nieko nebus, ir pradėjo 
versti duris.

Išsyk bandė jas išversti pečiais. Bet durys buvo padarytos 
iš storų ąžuolinių lentų. Visos pastangos jas išversti nuėjo 
niekais. ,

Vėl nutilo viskas. Išrodė, kad ir čekistai metė savo tuš
čias pastangas.
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Tur būt, jie bandys kitoj vietoj, — garsiai tarė Liorenas.
— Aš manau, kad jie čia paskutinio žodžio dar nepasakė, 

— galvojo Enris. — Jie susiieškos kokį įnagį durims išversti.
Iš tikro, tuojau vėl prasidėjo durų puolimas. Enris net 

ėmė stebėtis, kad puolikai nevartoja kitų priemonių. Jų įsiu- 
tusiems kumščių smūgiams durys nė nemanė pasiduoti. „Gul
binai“ net pradėjo tyčiotis iš jų patvaros.

Staiga valgomajame kambaryje kažkas subraškėjo, paskui 
suskambėjo stiklai. Enris šoko žiūrėti. Ten du vyrai klūpojo ant 
palangės ir stengėsi atidaryti langą.

Tik dabar suprato Enris priešo klastą. Neva versdamas 
duris, jis tikėjosi nematomas pro kur kitur įlįsti į vidų.

— Dėmesio! Visi čion!— sušuko skiltininkas. — Mor-'s 
vienas lieka pas duris ir stebi.

Kiti sugužėjo į valgomąjį.
Tuojau visi puolė ir lazdomis nustūmė puolikus nuo lango 

Jie dar bandė gintis, bet gavę lazdomis per nagus tuoj žnek
telėjo į žemę.

... bet gavę lazdom per nagus tuoj žnektelėjo į žemę.

Į nukritusiųjų vietą kabinosi kiti. Bet pro siaurą langą 
galėjo tik vienas lįsti. O tą vieną jaunuoliai savo lazdomis taip 

, mikliai suimdavo, kad cypdamas krisdavo žemyn. Jau šešis puo
likus jaunuoliai buvo taip nuleidę.

Tada priešas pamatė, kad' šiuo keliu į rūmus neje’s.
Pasigirdo trumpas įsakymas, ir puolimas nutilo, ne tik prie 

lango, bet ir prie durų.
Pasinaudodamas ramia valandėle, Enris apžiūrėjo savo 

žmones. Dėkui Dievui, nė vienas nebuvo sužeistas. Visi džiau
gėsi, kad taip laimingai atmušė puolimą. Kai kurie pradėjo net 
šaipytis, atsimindami krintančių nuo lango čekistų minas ir 
šauksmus.

Skiltininkas tuojau sudarė naują gynimosi planą. Jis bi
jojo, kad dabar priešas puls iškart keletą langų. Tada jaunuol i] 
jėgos reiktų padalinti ir, žinoma, jie neilgai galėtų priešintis. 
Dėl to Enris pradėjo galvoti apie traukimąsi į aukštą.

— Andriau ir Sinkleri! — jis įsakė: — eikit į antrą aukšta 
ir žiūrėkite, kas lauke darosi. Liorenas su Raimundu padės man 
Vaniką nunešti ant aukšto, kad jo vėl nepačiuptų čekistai, kai 

- įsiverš į rūmus.
Inžinieriaus padedami, jaunuoliai be didelio vargo užkėlė 

bretanietį ant aukšto. Liorenas tuoj jį apžiūrėjo. Jis buvo su 
žeistas į koją. Žaizda nebuvo pavojinga. Tik jis buvo netekęs 
daug kraujo. Sąmonės jis neteko, greičiausiai, dėl to, kad labai 
susikūlė krisdamas nuo laiptų. Liorenas pamėgino jį atgaivinti. 
Jo kišeninės vaistinėlės vaistai labai tam pravertė, ir netru
kus berniokas pravėrė akis.

— Kur aš esu, — tarė jis, žiūrėdamas į nepažįstamą Lio- 
reno veidą.

— Nejudėk! Mes tave rūmuose slaugysime.
— Tėvas! Kur mano tėvas?
Liorenas atsiminė vartininką ir kiek su ironija atsakė:
— Jis čia. Jam gerai sekasi. Tuoj jis ateis tave palanky'.. 

' Tai kalbėdamas, jis ėmė tvarstyti žaizdą. Kulipka buv., 
giliai įsmigusi. Liorenas, žinoma, negalėjo jos išimti. Jis ti« 
numazgojo žaizdą ir ją aprišo.

Vanikas tylėdamas į jį žiūrėjo. Kai žaizda buvo jau ap
rišta, jis paklausė:

— Kaip jūs čion įėjote?
— O, tai ilga istorija. Aš ją tau, gal būt, vėliau papasa

kosiu. Geriau tu man pasakyk, kaip tave sužeidė.
Bretaniečio veide pasirodė išgąstis. Jis norėjo kalbėti, bet 

kažkas jį vėl sulaikė.
— Aš negaliu to pasakyti. Tai paslaptis.
— Juokai! Mes žinome tavo paslaptį. Tavo ponai šiąnakt 

laukė puolimo, ar ne?
— Tai jūs žinote?

_  Taip, viską, ar beveik viską. Tu gali drąsiai pasakoti.
_  Gerai. Puolimas buvo visai netikėtas, ir mūs žmonės 

turėjo bėgti. Kai jie pradėjo šaudyti, mes norėjome pasislėpti 
rūmuose, bet negalėjome įeiti. Aš nežinau, dėl ko neatsidarė 
durys.

— Tai lengva išaiškinti. Mes pagadinome spyną.
Vanikas net atsisėdo.
— Ką? Tai jūs jau buvote rūmuose?
— Žinoma!
— Kas atsitiko mano tėvui?
— Jau aš tau sakiau: jam puikiai sekasi. Tuoj patk j' 

pamatysi.
Vanikas nusibraukė ranką savo kaktą ir tarė:
— Aš nieko nesuprantu. Visa ši istorija labai susipynusi-
Apačioje suspiegė komandos švilpukas. Tai Enris visus 

šaukė. Turėjo kas nors atsitikti.
— Tu turi pasilsėti. Aš turiu tave palikti, bet tuoj vėl 

ateisiu, — tarė Liorenas ir nubėgo žemyn.
Apačioje jau visi „Gulbinai" buvo susipietę aplink Enrį. 

Jis aiškino:
— Andrius matė, kad būrys žmonių atsineša rąstą. Ma

tyt, nori išmušti duris. Kai priešas įsiverš į rūmus, bėgsime ant 
aukšto.

— Ar tu pranešei stovyklai, kad mes esame rūmuose? — 
paklausė Liorenas.

— Taip. Pro inžinieriaus kambario langą aš iššoviau ii is 
raudonas rakietas. Jie atsakė: — Supratome!

— Kiek dabar laiko?
— Penkiolika ketvirtos. Tuojau švis, dėkui Dievui. loji 

tamsa jau man baigia įgrįsti.
Belaukdami naujo puolimo, jaunuoliai pradėjo nerimti. Jų 

veiduose jau pasirodė nuovargis. Enris buvo nuvargęs nema
žiau už kitus, bet stengėsi neišsiduoti. Jis tik norėjo, kad vis
kas greičiau baigtųsi, kad nereikėtų laukti ir galvoti.

Jo noras tuojau įvyko. Ant laiptų sudundėjo sunkūs žings
niai. Baisus smūgis į duris parodė, kad jau paleistas į darbą 
didelis rąstas. Po pirmo smūgio ėjo kiti. Durys pradėjo aižė*is

Baisus smūgis į duris parodė, kad jau 
paleistas į darbą didelis rąstas.

Jaunuolių būklė labai pasunkėjo. Enris galėjo savo sma- 
genis kankinti, kiek norėjo, bet jau nerado, kaip gelbėtis. Liko 
tik vienas dalykas — trauktis.

Inžinierius uždėjo skiltininkui ant peties ranką ir tarė:
— Šįkart viskas baigta! Bėkime pro užpakalines du

reles. Arba geriau — bėkite jūs vieni, o mane palikite mano 
likimui.

Enris nekantriai atsakė:
— Mes negalime bėgti. Bematant mus išgaudytų, kais 

kiškius. Jūs gi palikti mes negalime, tai patys gerai žinote.
Baisus poškėjimas jaunuoliams pasakė, kad jau negalima 

nė minutės delsti, jeigu nenori patekti čekistams į nagus.
— Visi ant aukšto! — įsakė skiltininkas.
Jaunuoliai užbėgo laiptais ir, vienas kitam padėdami, su

lipo ant aukšto. Enris liepė ir vartininką užkelti. Pats ji.', 
įlipo paskutinis ir užtaisė dureles.

Tai buvo paskutinė „Gulbinų" pozicija.
Apačioje jau šeimininkavo bolševikai. Jie taip viską 

daužė ir vartė, kad net sienos drebėjo.
— Praeis bent penkiolika minučių, kol jie mus ras, — 

galvojo Enris.
Švyturį jis liepė nunešti toliau nuo durelių, belaisvius su

guldyti nuošaliau, kad nesipainiotų po kojų.
Paskui jis priėjo prie inžinieriaus, kuris stovėjo susi

mąstęs, ir tarė:
— Ponas inžinieriau, štai jau paskutinis mūs nuotykio 

veiksmas. Nėra ko aiškinti, kad ginsimės ligi paskutiniosios.
— Ar jūs dar tikitės atsiginti?
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— Aš tikiuosi. Priešui bus sunku pro dureles įlįsti. Mes 
jį pastiiksime savo lazdomis. Jeigu ir negalėtume per ilgai 
atsilaikyti, tai kurį laiką vis tik jis mūs nepasieks.

— Taip. Bet kas toliau?
— Užlipsime ant stogo ir bandysime virve nusileisti 

ant žemės. Žinoma, niekas negali tvirtinti, kad pasiseks pa
bėgti. Bet mums svarbiausia, kad bent jūs išvengtumėte če
kistų nagų. Mes stengsimės priešo dėmesį atkreipti į save. 
Jūs gi turėsite kaip nors pasprukti.

Inžinierius iškėlė galvą.
— Nė nemanykite, kad aš tai darysiu. Aš negaliu leisti, 

kad jūs už mane aukotumėtės, — griežtu tonu jis tarė.
— Čekistams mes neturime ypatingos vertės. Jie nori tik 

jus sugriebti. Kad ir sučiuptų jie kokį mano bernioką, tuojau 
vėl paleistų.

— Nėra ko kalbėti. Aš niekada nesutiksiu!
— Ponas inžinieriau, — griežtu balsu tarė Enris, — 

„Gulbinų" skiltį čion atsiuntė draugininkas ir liepė išvaduoti 
Mykolą Bragovą. Šis įsakymas turi būti įvykdytas, kad ir 
kažin kas bebūtų. Šiuos rūmuos įsakymus duodu tik aš vienas!

Nustebęs inžinierius žiūrėjo į jaunuolį. Bet atsakyti jau 
nebuvo laiko. Rūmuos kilo toks pragariškas triukšmas, ka ’ 
rodės stogą nukels.

Skautai tylėdami žiūrėjo viens į kitą. Visų galvose bu
vo viena mintis: ar tuoj juos ras?

— Būtų laikas ir policijai pasirodyti, — tarė Andrius.
Šiuos žodžius nugirdo ir Vanikas. Pakėlęs galvą, jis tarė:
— Čekistai žino, kad ateis policija.
— Negali būti! — sušuko nustebęs Enris.
— Žino. Vakar rytą aš sekiau jūsų pasiuntinius į Buarne 

nę. Jie eidami taip garsiai kalbėjo, kad aš viską supratau.
Sulig tais bretaniečio žodžiais Enris pažiūrėjo į Sinkleri; 

tas nusiminęs nuleido galvą.
— Tada ir čekistai mane sučiupo, — pasakojo Vanikas 

toliau. — Kai jie mane ėmė klausinėti, aš jiems, žinoma, pa
sakiau ir apie policiją, kad įvaryčiau jiems baimės.

Dabar Enris suprato, dėl ko bolševikai taip skubėjo. Jie 
žinojo, kad jeigu šiąnakt inžinieriaus nesučiups, tai rytoj jau 
bus vėlu, nes jį paims į savo globą policija.

— Jei taip, — galvojo skiltininkas, — tai jau visai nėra 
juokų. Čekistai dės visas pastangas, kad kuo greičiausiai inži
nierių pagautų. Dėl to reikia skubėti.

Enris ryžosi griebtis paskutinės priemonės. Jis nuėjo pas 
savo kuprinę, išsiėmė karbitinę lempą ir nusinešė ją pas 
anksčiau nužiūrėtą langą. Vėjas vis dar dūko. Bet lyti jau bu
vo nustoję. Buvo 4 vai. 15 minučių ryto.

— Andriau, ruoškis susisiekti su Pen-Ar-Viru, — įsakė 
skiltininkas. — Užsilipk ant stalo ir atidaryk langą. Ženklus 
duok ištraukdamas lempą iš po stogo. Žiūrėk, kad jos vėjas 
neužpūstų. Sinkleris skaitys raides. Liorenas bus pasiruošęs, 
jei prireiktų, Andrių pakeisti.

Jis parašė užrašų knygutėje keletą žodžių ir padavė 
Sinkleriui:

— Štai pranešimas! Nieko nepraleisk!
Siunčiamoji stotis buvo jau paruošta.
— Kad tik Pen-Ar-Viras mus pamatytų, — atsiduso Enris.
Atsistojęs ant stalo, Andrius pradėjo signalizuoti. Tuoj 

jis džiaugsmingai sušuko:
— Prašo mus siųsti! Jau turime ryšį!
Visą dešimtį minučių tęsėsi pranešimas. Enris nuolat bijo

jo, kad jis nenutrūktų. Pagaliau Andrius džiaugsmingai pranešė:
— Baigta! Jie mus suprato! — ir nušoko nuo stalo.
Tuo tarpu ties durelėmis kilo triukšmas. Prišokęs Enris 

pamatė, kad pro jų kraštą išlindo ranka ir užsikabino už 
briaunos.

Tuoj pasikėlė kelios lazdos, pasigirdo skausmingas rėks
mas, ir ranka išnyko. Jaunuoliai vėl užtaisė duris, užvilko ant 
jų knygų skrynią ir sugulė patys.

Vėl kažkas garsiai suriko. Nuaidėjo komandos šūkis ir 
viskas nutilo. Jaunuoliai pamanė, kad priešas liovėsi juos 
persekioti.

KETURIOLIKTAS SKYRIUS, 
kuriame aprašomas stovykloje kilęs „pavojus“.

— Draugininke, „Gulbinų" pranešimas!
Palapinės užuolaida nulėkė į šalį ir išlindo Andriaus Šar- 

meno galva. Matyt, jis buvo nekantriai to pranešimo laukęs.
— Pagaliau! Duok greičiau!
Pasiuntinys dešiniąja pasveikino vadą, o kairiąja ranka 

padavė lapą popierio, kuriame buvo parašyta keletas žodžių, 
ir tarė:

— Kaip tik mes pakeitėme Pen-Ar-Viro sargybą, tuojau 
Lendrės pusėje pamatėme šviesą.
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— Ar galėjote nustatyti, kur jie dabar yra? Ar vis dar 
rūmuose, kaip rakietomis yra pranešę?

— Sprendžiant iš krypties, dar turi būti rūmuose. Pa
galiau ir pranešimas tai patvirtina.

— Pagaliau! Duok greičiau!

— Jie bus signalizavę nuo stogo, — galvojo draugininkas. 
Išrodė, kad jiems kas kliudo. Ir turinys labai keistas.

— Skaitykite! — trumpai liepė draugininkas.
Pasiuntinys priėjo prie palapinėje kabojusio švyturio ir 

ėmė skaityti atskirai vieną nuo kitos surašytas raides:
„Gulbinai" draugininkui.

Mus užpuolė. Būtis sunki. Prašau gązdinti priešą.
> Enris".

Jau pirmas pranešimo sakinys smarkiai paveikė draugi
ninką.

„Gulbinai" užpulti rūmuose. Jo jaunuoliai yra pavo
juje!

Pirmą akimirksnį jis negalėjo susivokti. Du, tris kartus 
pats perskaitė trumpą pranešimą, patikrino, ar gerai suprato jc 
tekstą. Paskui skubiai atsistojo ir tarė:

— Pasitarsiu su kapelionu.
Tuojau buvo susitarta. Po trijų minučių buvo pradėta 

veikti.

Vakare, kai „Gulbinai" išvyko į Kerviscelį, kitoms skil
tims buvo įsakyta eiti į palapines. Visi turėjo miegoti nenu 
siręngę. Buvo sakyta, kad naktį gal reikės išvykti.

Jaunuoliai buvo taip susijaudinę, kad retas kuris miegojo 
Naktį dažnai jie turėjo šokti ir taisyti savo palapines, kurias 
vėjas nuolat ardė. Ir tai jiems neleido ramiai miegoti.

Kai, truputį prieš keturias, trimito garsas pašaukė skilH- 
ninkus pas draugininką, visi kaip vienas pakėlė galvas.

— Dieve, kas atsitiko? Ar jau išvykstame?
Skiltininkai bėgte pasileido į draugininko palapinę.
Ten jie buvo neilgiau, kaip minutę. Grįžę pranešė trum

pą, aiškų įsakymą:
— Pavojus! Visi kelkite! Po penkių minučių išeiname į 

Kerviscelį!
Jaunuoliai linksmai pašoko.
— Pagaliau! Dabar jau ne vieni „Gulbinai“ viską padarys!
Stovykloje sužibo švyturiai. Į visas puses skubėjo tam

sūs šešėliai. Skambėjo trumpi įsakymai. Iš draugininko pala
pinės nuolat ėjo pasiuntiniai ir davė smulkesnių nurodymų.

Stovykla knibždėjo kaip skruzdėlynas. Bet tam knibždy
ne buvo nuostabi tvarka. Ji būtų nustebinusi kiekvieną, kas 
būtų šią nakties pavojaus valandą atėjęs į stovyklą.

Ir dar kokio pavojaus! Čia buvo ne paprastas pratimas, 
kada viskas iš anksto tiksliausiai nutarta ir suplanuota, kada

... Visi sustojo į savo vietas.
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kiekvienas žino, kad atlikęs pavestą darbą ramiai grįš į sto
vyklą tik kiek nuilsęs. Šį kartą dalykas buvo rimtas.

Kuo šis nakties žygis baigsis, niekam nebuvo aišku. Jis 
galėjo baigtis labai liūdnai. Dėl to visi labai jaudinosi.

Trumpas trimito signalas pašaukė visus į aikštelę. Visi su
stojo į savo vietas ir susidarė įprastas keturkampis. Tik vienas 
jo šonas buvo tuščias: trūko „Gulbinų" skilties.

Draugininkas, su švyturiu rankoje, atėjo į vidurį ir tarė:
—• Jaunuoliai, „Gulbinai" .Kerviscelio rūmuose grumiasi 

su priešu. Skubėkime jiems į pagalbą! Deja, mes neturime 
priemonių, kad galėtume nuvyti puolikus, kurie yra, be abe
jo, ginkluoti. Dėl to mes turime taip elgtis, kad jie mus pa
laikytų per policiją. Jūs žinote, kad tų žmonių sąžinė negry
na. Jie policijos išsigąs ir pabėgs. „Gulbinai" bus išvaduoti. 
Tai ir visas mūs planas. Plačiau jums aiškinti nėra laiko. Mūs 
draugai jau, gal būt, didžiausiame pavojuje!

Komanda, ir visi išėjo.
Įsisupęs į juodą apsiaustą, prie savo palapinės stovėjo 

kapelionas ir kiekvienam jaunuoliui linkėjo pasisekimo ir 
laimės.

Ilga vora žengė pro jį skiltys. Koks veidų įvairumas! 
Koks nelygus ūgis! Paskui mažą storulį sekė ilgakojis stiebas. 
Plačiabrylė kiekvieno skrybėlė kitą kalbą kalbėjo. Vienas ją 
buvo karingai užsismaukęs ant kaktos. Trečias — nerūpestingai 
(buvo ją) užsimetęs ant pakaušio. Trečias — lengvapėdiškai 
nusispaudęs ant šalies. Net nuostabu, ką jaunuoliai sugeba 
išreikšti savo skrybėle.

Daug jų praėjo pro kapelioną. Bet visus juos siejo vienas 
dalykas: ugningas pasiryžimas gelbėti draugus.

Ritmingas rankų švytavimas rodė linksmą ramumą, pa 
sitikėjimą ir drąsą. Kieti žingsniai nakties tamsumoje, rodos, 
dainavo: „Dar žingsnį, dar žingsnį, į Kerviscelį!“

Baimės jie nejautė nė vienas. Rūpesčius jie buvo palikę 
savo vadams. Patys gi troško tik gelbėti savo draugus, išva
duoti juos iš pavojaus ir bent kiek prisidėti prie inžinieriaus 
vadavimo.

Kai jie visi praėjo: septyni „Gaidžiai", paskui septyni-, s 
„Gazelės", paskui aštuoni „Vilkai“, kapelionas liko vienas tam
sioje stovykloje, susijaudinęs, paskendęs maldoje.

Staiga jis pamatė viršuj Lendrės blyškią šviesą, kuri tai 
gęso, tai vėl didėjo, plėtėsi. Pradžioje ji buvo gelsva, paskui 
paraudo, virto didžulio gaisro atšvaiste.

— Argi tai pilis degtų? — galvojo išsigandęs kapelionas.
Tuo tarpu draugininkas Lendrės šlaitais kaskart sku

biau vedė savo jaunuolius. 4 „Gulbinų" būtis turėjo sunkėti 
kas minutė.

— Priekin, jaunuoliai, skubiai priekin! — ragino jis. — 
Kad nepasivėlintume! Mes tenai reikalingi! Priekin! Priekin!

PENKIOLIKTAS SKYRIUS,
kuriame pamatysim karčią „Gulbinų“ būtį ir garbingą 

laimėjimą.
Susėdę aplink duris, sėdėjo „Gulbinai" ant aukšto ir lau

kė, kada vėl ims priešas juos pulti. Net nuostabu, kaip jie 
dabar buvo ramūs. Paskutinių valandų nuovargio lyg nė ne
buvę. Susižinojimas su stovykla jiems įkvėpė naujų jėgų 
ir pasitikėjimo. Jie dabar tvirtai buvo įsitikinę, kad draugai 
padarys visa, kas tik galima. Dabar jau tik minutėmis reikia 
skaityti laiką, ligi atvyks visa draugovė.

Rūmuose vis tebebuvo tylu. Tik vėjas ūžė ir švilpė. 
Galima buvo pamanyti, kad priešo visai nėra, ar kad jo ir nie
kad nėra čia buvę, visas gi tas triukšmas — tai tik baugus 
sapnas.

Komikas Sinkleris, neturėdamas ką veikti, ėmė vaizduoti 
atskiras buvusios kovos scenas. Jis pamėgdžiojo savo drau
gų judesius ir juokino visą skiltį. Jaunuoliai kvatojo kaskari 
linksmiau ir laisviau. Sinkleris jau rodė, kaip atvykusios skil
tys išgąsdins čekistus ir kaip jie, lyg zuikiai, pasileis bėgti.

Staiga Polis rimtu balsu tarė:
— Man rodos, kad dūmais atsiduoda.
Visi patraukė nosimis ir apsižvalgė aplinkui.
— Gali būti! Taip, iš tikro!
Sinkleris negalėjo iškęsti nebaigęs savo kalbos.
— Kad visa istorija pavyktų, priešas neturi žinoti, kas 

jį puola. Būtų geraiusia, kad „Gaidžiai", „Gazelės" ir „Vilkai" 
visai jam nepasirodytų, o tik pasislėpę imtų, kaip koki žan
darai, komanduoti, švilpti. Parko tvora geriausiai tam tiktų. 
Aš, jų vietoje būdamas, dar užkarčiau trupučiuką rakietų. Te
gul čekistai pamanytų, kad visa artilerija prieš juos ateina. 
Tai išeitų panašu į Gedeoną su trim šimtais kareivių, ka
da jis ...

— Enri, ar tu nerastum kuo, pagaliau, užkimšti šiam 
plepiui burnos? — Sinklerio strategiškus išvadžiojimus nu
traukė Liorenas.

— Galima būtų jį išmesti pro langą ant stogo, — pa
siūlė Andrius.

Net inžinierius pamažu užsikrėtė linksma januolių nuo
taika.

Staiga Polis vėl tarė:
— Tikrai rūksta!
Sį kartą jau visi užuodė dūmus.
Enris priėjo prie langelio į parko pusę. Čia nieko ne

buvo matyti. Paskui nuėjo prie kito, išeinančio į frontą. Iš
kišę.* pro jį galvą, sušuko:

— Štai kur kyla dūmai! Rodo , kad jie eina iš apačios.-
Visi šoko prie langelio. Enris buvo tiesą pasakęs. Tš 

apačios vėjas nešė tirštus dūmų kamuolius. Buvo aišku: rū
mai degė.

Deja, pro stogo langelį sienų nebuvo galima matyti. Dėl 
to jaunuoliai nematė nei kas dega, nei kiek jau gaisras iš
siplėtęs.

Nežinodami ką daryti, jie žiūrėjo vienas į kitą.
— Padegė rūmus, biaurybės, — pagaliau tarė Enris. —- 

Negalėdami mūs iš čia iškrapštyti, sumanė durnais priversti, 
kad apleistume savo tvirtovę. Patys gi, tur but, stovi kur 
netoli ir mūs tykoja.

Vėl iškišo galvą ir ėmė žiūrėti.
— Ana! Ar matote? Juda šešėliai. Koki niekšai!
Jaunuoliai tylėdami spietėsi aplink savo vadą.
Ant aukšto veržėsi kaskart tirštesni dūmai. Jau sunku 

darėsi ir kvėpuoti. Iš apačios kilo kurtus poškėjimas.
Valandėlę visi tylėjo. Kampe atsiduso Mykolas Bra- 

govas.
Enris pažiūrėjo į laikrodį.
— Jau tik keletą minučių turėsime laukti, — kalbėjo 

jis. — 3 vai. 45 minučių išsiuntėme pranešimą. Vėliausiai 
ketvirtą skiltys turėjo išvykti. Per pusę valandos turi čion 
ateiti, jeigu nepaklys. Dėl to mums reikia dar bent penkio- 
liką minučių ištverti. Su tuo, manau, visi sutiksite. Tik 
paskutinosios prispirti bėgsime iš čia ir duosimės pagaunami.

Visų veidai rodė pritarimą skiltininko žodžiams.
Liorenas priėjo prie lango, pažiūrėjo ir tarė:
— Nėra ko bijoti, kad skiltys paklystų. Tokio švyturio 

jiems gali pakakti.
Iš tikro, gaisras jau taip buvo išsiplėtęs, kad viskis 

aplinkui buvo gražiai matyti. Tiršti, juodi dūmai kilo į visas 
puses. ;

Apačioje, parke judėjo Maskvos agentai. Liorenas su 
skaitė jų 25 žmones.

Ant aukšto darėsi kaskart sunkiau kvėpuoti.
— Turime būti pasiruošę iš čia bėgti, kaip tik mūsiškiai 

nuvys bolševikus, — kalbėjo Enris.
— Bėgti, bet pro kur? — klausė Liorenas.
— Žinoma, ne laiptais, tai aišku. Bėgsime per stogą.
— Per stogą?
— Taip. Pats matai, kad užpakalinė rūmų pusė nedega. 
Skiltininkas priėjo prie tos pusės langelio ir kalbėjo:
— Žiūrėkit! Šioje pusėje ant žemės tamsu. Čia ugnies 

dar nėra. Mes turime čia nuleisti virvę ir atitinkamu mo
mentu patys ja nučiuožti.

Tuojau buvo imtasi paruošiamųjų darbų.
Skiltininkas paėmė keturias virves, sumezgė jų galus. 

Paskui vieną galą tvirtai pririšo prie šalia langelio esančio 
sparo. Likusiąją virvę gražiai suvyniojo ir pasidėjo ant 
langelio. ,

— Ar tu nebijosi čia leistis, — paklausė jis Morį Ro
maną, jauniausį iš skilties.

Berniokas valandėlę pamąstė, paskui kosėdamas tarė:
— Kaip ten bebūtų, virve leistis vis geriau, negu čia 

iškepti!
Tuo tarpu gaisras vis didėjo. Jaunuoliai vos galėjo kvė

puoti. Maža ką gelbėjo ir ligi galo atidaryti stogo langelia'.
Staiga vienoj palėpėje ėmė kaž kas kriokti.
— Dėl Dievo meilės, tai Vanikas! Neškite jį greičiau p) 

langu. Aš visai jį buvau pamiršęs. Kaip mes jį iš Čia išga
bensime?

— Geriausia būtų padaryti didelę kilpą, jį įsodinti ir 
gerai pririšti.

— Gerai sakai. Bet mes dar turime pasirūpinti ir jo tėvu.
— Vartininku? Tą gal reiktų išrišti.
Andrius tuoj prišoko prie senio vartininko, kuris jau bu/o 

pradėjęs trokšti nuo dūmų, ir nupiovė jam pančius.
Gaisras vis didėjo. Liepsnos jau veržėsi iš antro gyveni

mo langų ir kilo aukštyn. Aplink rūmus buvo šviesu, kaip dieną.
Kosėdami ir burna gaudydami orą jaunuoliai susimetė 

prie langelio ir pro vienas kitą žiūrėjo, ar dar nematyti draugų.
Enris kalbėjo:
— Aš skaičiuosiu ligi šimto. Jeigu ir tada jų nebus, bū

sime priversti pasiduoti.
— Vienas, du, trys... Žiūrėkite!...
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Prityręs

KĄ REIKIA ŽINOTI APIE LEDĄ.
Ledo sąlygų nežinojimas dažniausiai 

yra čiužinėjimo nelaimių priežastimi. To
dėl įsidėmėkite šias taisykles:

1. 5,1 cm. storumo ledas išlaiko suau
gusį vyrą.

2. 11 cm. storumo ledas išlaiko raiti
ninką.

3. 18 cm. storumo ledas išlaiko galvi
jus ir pakinkytą gyvulį su lengvu kro
viniu.

4. 20,4 cm. storumo ledas išlaiko pa
kinkytą gyvulį su sunkiu kroviniu.

5. 25,4 cm. storumo ledas išlaiko 4500 
kg. = 4,5 t. spaudimą į 0,1 kvadratinių 
metrų.

Skaidrusis ledas nuo 11 iki 18 
cm. storumo yra visai nepavojingas. Jis 
yra stipresnis už sniego ledą, kadangi sa
vyje neturi nei oro nei sniego. Balti ru
tuliukai lede pažymi oro buvimą jame. 
Šie rutuliukai susidaro iš burbulų, kurie 
atsiranda nuo šaltinių arba srauniai te
kančio vandens arba sūkurių. Virš jų le
das yra trapus ir plonas tam tikrame 
plote.

Sniego ledas susidaro krintant 
sniegui tuo laiku, kai ledas pradeda šalti 
arba tirpstančiam sniegui sušąlant virš 
ledo. Toks ledas turi labai daug oro pūs

skautas.

lelių ir todėl yra pavojingesnis už skaid
rųjį ledą.

Drėgnasis ledas yra šviežias le
das, ką tik sušalęs arba tirpstąs. Jis yra 
apgaulingas ir pavojingas.

GELBĖJIMAS ANT LEDO.
Jeigu eini kur nors arti ledo, tai pa

siimk su savim savo skautišką gelbėjimo 
virvę. Jei kas nors įlūžta, suriškite tuoj 
slankiojančiąją kilpą ir meskite jam griež
tai įsakydami: „Kišk ranką į kilpą". Jei 
jūs laikysite virvę, tai jis negalės pasi
nerti ir, laužydamas ploną ledą, galės

SK.VJT"* ĮSAKYMAI.
1. Nelauk iš kitų nieko, o visą duok 

pats ką gali.
2. Gyvenk tėvynei ir artimui ir būk 

gamtos ir gyvulių draugas.
3. Būk ritieris, neturtingųjų ir silp

nųjų gynėjas ir tiesaus kelio sekėjas.
4. Stiprink savo kūną ir sielą, šviesk 

protą.
5. Tebūnie tavo valia, kaip templė 

tampriai įtempta.
6. Sek skautų Patroną Šv. Jurgį: nai

kint pikta pasauly, o pirmiausia pačiam 
savy.

7. Tebūnie tavo pirmoji mintis apie 
kitus, o tik antroji apie save.

8. Auk į viršų, kaip galingas ąžuolas, 
o nesilenk žemyn, kaip verkšlenąs gluos
nis.

9. Būk rytoj geresnis, negu esi šian
dien ir negu vakar buvai.

10. Turėk Dievą širdy ir atmink savo 
šūkį ,,Budėk".

prieiti krantą. Lenta, kopėčios, kartis ar
ba šaka taipgi gali būti gelbėjimo įrankiu, 
bet virvė yra saugesnė. Niekuomet ne
drįskite prisiartinti prie eketės krašto, 
jei nesate prisirišę virve arba žmonių pri
laikomi. Net ir tuomet atsigulkite, kad kū
nas visur lygiai slėgtų ledą.

Kai auka yra ištraukta į krantą, jei 
reikia, panaudokite dirbtinį kvėpavimą. 
Kiek galėdami greičiau pristatykite ją į 
šiltą kambarį, dėkite jai karšto vandens 
butelius, sukite į paklodes ir trinkite. Jei 
nelaimingasis turi pilną sąmonę, liepkite 
jam daryti kiek galint smarkesnius jude
sius. Sušalusias rankas ir kojas trinkite 
su dideliu atsargumu.

— Valio! Valio! Valio — džiaugsmingu šauksmu jam atsakė 
„Gulbinai".

Dar tamsiose parko dalyse pasirodė skubiai judą šešėliai. 
Tuoj suspengė kamandos švilpukai, rakietos nušvietė susime
tusius į būrį čekistus, kažkas sudrioskėjo. Vėl švilpukas. Vėl 
drioskėjimas.

— Matote! — šaukė Sinkleris. — Visai, kaip aš buvau 
sakęs!

Tačiau jo žodžių niekas neklausė.
Dabar „Gulbinai“ turėjo geresnį reginį.
Atvykusieji jaunuoliai tyliai slinko prie priešo, kuris sto

vėjo pas degančius rūmus.
Vėl nuaidėjo švilpukai, padangę nušvietė rakietų ki

birkštys, supoškėjo lyg šūvių garsai.
Čekistų būrys ėmė judėti. Išrodė, kad jie nežino, ką 

daryti. Du vyrai kažką kalbėjo trečiam, turbūt ragino jį bėgti 
Jaunuolių parke keliamas triukšmas kaskart didėjo.
Staiga viena rakieta nukrito į patį čekistų būrį. To pa

kako. Lyg proto netekę, galvotrūkčiais jie išsklido į visas puses 
* ir dingo tamsoje.

Tuo pat momentu Enris pamatė, kad vienam kampe ugnis 
jau pasiekė stogą!

— Žemyn! Skubiai žemyn! — šaukė jis. — Apačioje nėra 
ko jau mums bijoti. Priešas bėga! Mes išgelbėti! Dėkui Die
vui, mes nugalėjome! Ponas Bragovai, jūs kančios pasibaigė!

Ilgiau delsti nebuvo galima nė sekundės. Dešinė palėpe 
jau visai pradėjo degti. Buvo toks karštis, kad jaunuoliai ko 
tik nealpo. Skiltininko įsakymas jiems pasirodė kaip išga
nymas.

Pirmiausiai šoko prie Vaniko, įsodino jį į vieną kilpą, 
antrą užmezgė po pažastėmis, užkėlė ant langinės, paskui ėmė 
atsargiai leisti žemyn. Tai jau antrą * šiąnakt jis darė oro 
kelionę.

Tuo patim keliu išvyko ir kiti „Gulbinai". Iš pradžios 
jaunesnieji: Moris, Polis ir Petras. Paskui Raimundas, Andrius 
ir Liorenas. Vartininkas, kad ir labai nenoromis, turėjo sekti 
jų pavyzdžiu. Paskui vartininką leidosi Mykolas Bragovas. Kas 
galėtų aprašyti jo širdį pripildžiusį džiaugsmą, kad jau, pa
galiau, visai laisvas.

Paskutinis, lyg skęstančio laivo kapitonas, įsikabino į 
virvę Enris. Jau buvo pats laikas: dešiniam kampe jau degė 
lubos.
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... pagaliau, visai laisvas!

Pamažu slinko skiltininkas žemyn. Dar jis tebebuvo ties 
antro aukšto langais, kaip suskambėjo galingas „valio!" Atsar
giai jis pasuko galvą ir apsidairė. Pro rūmų kertę kaip tik ėjo 
atvykusios skiltys ir pamatė „Gulbinus“^ Visi subėgo pa
gerbti šios nakties didvyrio ir jo draugų drąsą ir pasišventimą.

Dviem valandom praslinkus, kada jaunuoliai dainuodami 
grįžo į stovyklą ir ruošėsi, dėkodami Dievui, klausyti šven
tųjų mišių, į Kerviscelį atvyko raitų žandarų būrys. Ten jie 
rado jau baigiančius degti rūmus ir apklausinėjo senį varti
ninką, kurį sučiupo parke. Negalėdami nieko doro iš senio iš
klausti, jį suėmė ir išsigabeno.

Skautai gi, sulaukę ryto, pradėjo ruoštis į tolimesnę ke
lionę po Bretaniją. Vėjas jau buvo nutilęs. Saulė žėrė savo 
karštų spindulių pluoštus. Jūros tamsiai mėlynas paviršius 
buvo visiškai ramus.

Draugovėje viskas ėjo įprasta tvarka. „Gulbinai", kaip ir 
visi kiti, rodės, nė negalvoja apie praėjusios, pilnos pavojų, 
nakties įvykius.

Tik iš jaunuolių žvilgančių akių, iš jų judesių griežtumo 
galima buvo spręsti, kad jie tik ką yra padarę didelį „gerą 
darbą", kad bent kartą yra išgyvenę tikrą, svarbų nuotykį.

Galas. Išvertė N. Večerkienė.
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Kaklaraištis — juosta. Audžiant reikia 
kreipti dėmesį į raides L. S. S., kurios 
yra virš skautų ženklo, o taip pat ir į 
patį ženklą, nes truputį apsirikus iš
kryptų raidžių ir ženklų forma. Pakraš
tėlis galima daryti tautinių spalvų siūlais, 
bet tada tektų jį paplatinti, t. y., vietoie 

4 siūlų, paimti 6 siūlus.
Sktn. A. Vaškevičius.

Sporūtai 1 darbo metai.
Kūno kultūra yra sveikatos, atsparu

mo, darbingumo ir tėvynės meilės pa
grindas. Jau senovės graikai turėjo kūno 
kultūros įstatymus, kuriuos vykdydami 
gana aukštai iškilo. Ir Homeras Odi
sėjoj aprašo žaidimų rungtynes.

Pirmasis žaidimų tikslas buvo išdirbti 
gražią žmogaus išvaizdą ir išauklėti ak
tingą pilietį. Jei kada teko lankyti mu- 
zėjų, kur yra senovės statulų, galima buvo 
pastebėti, kaip atsargiai ir palaipsniui 
augo žmogaus grožis ir energija. Be gro
žio ir energijos idealo graikai dar sten
gėsi gimnastams įkvėpti kario drąsos, 
savarankiškumo, gražios laikysenos ir 
draugiškumo. Šios ypatybės jiems daug 
padėjo karuose su persais ir rymėnais.

Rymėnų žaidimai, palyginus su grai
kų, buvo žiaurūs. Šalia arklių lenktynių, 
iečių mėtymo, ristynių ir kt., buvo kru
vinos kovos. Žaidimus su vaidinimais 
ruošdavo valstybė.

Viduramžiais dažnai įvykdavo, ginant 
savo garbę, drąsuolių rungtynės. Mirtis 
buvo paprastas įvykis: riteris, nors apsi
šarvavęs, su lengva širdimi sutikdavo 
mirtį: ar tai nuo priešo ieties, ar nuo 
žirgo, kuris trypė po kojomis.

1780 — 1840 m. sportas buvęs labai 
nupuolęs. Tik įsteigus mokyklas, univer
sitetus, studentai atgaivino žaidimus bei 
įvairias rungtynes.

Senovės lietuviai mėgo medžioklę, 
žvejybą, ristynes ir kt. Arklių auginimas 
ir lavinimas juos labai traukė. Tauta bu
vo atsidavus muzikai. Mažesniuose žai
dimuose randame įmaišyta muzikos. Mu
zika ir atletika ėjo ir eina ranka rankon, 
nes gaivinant ir maitinant protą muzika 
ir dainomis, kūną mankštino gimnastika, 
ledo ritinys, kiaulytė bei įvairūs aguonė
lių žaidimai.

Praėjo 15 nepriklausomo gyvenimo 
metų, kuriuose visos mūsų kūrybinės jė-

Nutrimentum spiritus.
Tur būt neperdėsime pasakę, kad li

teratūra yra svarbiausias mūsų išsilavini
mo šaltinis. Ji yra turtingiausias iždas, 
kuriame yra surinktos visos žmonių min
tys ir jausmai. Literatūroje yra atvaizduo
tas žmogus įvairiuose savo santykiuose su 
aplinka. Literatūra mums parodo žmo
gaus esmę.

Kas nori pažinti tikrąjį žmogų, kad jo 
pavyzdžiu lavintų save, tepažiūri į su
rinktą knygų turtą. Knygos mums leidžia 
glaudžiai bendrauti su didžiausiais sie
los didvyriais ir tuo ne tik praturtinti 
mūsų žinias, bet, kas svarbiausia, per
dirbti mūsų prigimtį, mums duoti dides
nio tobulumo.

Virš durų, kurios įveda į Berlyno bib
lioteką yra toks parašas: „Nutrimen
tum spiritus" (sielos maistas). Pras
ta šio posakio lotynų kalba, bet mintis 
tiksli.

Bet ka gi turime skaityti?
Juk negalima skaityti visų esamų 

knygų? Tai būtų nereikalinga ir ne
galima.

Aišku, kiekvienas atiduos pirmenybes 
toms knygoms, kurios rišasi su jo pašau
kimu, tai savaime suprantamas dalykas.

Didelės įtakos paties žmogaus laimei 
turi tas, kad žmogus savo profesijai dirba 
ne tik iš šalto pareigos pajautimo, ne tik 
būtino reikalo verčiamas, bet dirba iš 
pamėgimo.

Jau tik tam reikia stengtis kiek gali
ma plėsti savo specialybės žinių ribas. 
Taigi pirmiausia imamės savo specialy
bės knygų, ir, tinkamai mokėdami jas 
studijuoti, rasime jose neišsemiamo ma
lonumo šaltinį. Kur mūsų turtas, ten ir 
mūsų širdis.

Tačiau tai būtų vienpusiškas elgima
sis, jei kas nors, kaip kirminas, norėtų 
įsiknisti vien tik savo profesijos srityje 
ir niekuo kitu nesiinteresuotų. Reikia 
išeiti iš siaurų savo paties reikalų rė
melių, reikia dalyvauti visame tame, kas 
vyksta aplink, reikia įdomautis savo arti
mųjų pastangomis.

Be to, reikia duoti maisto ir moralės 
bei estetiškiems jausmams, nes priešingu 
atveju vien tik proto lavinimas įgaus vis 
sausesnių ir kietesnių formų.

Pasižiūrėkit į taip vadinamąją gra
žiąją literatūrą.

Bet ir šiuo atsitikimu mūsų iškeltas 
klausimas liks neišspręstu — nes šioje 
srityje knygų rinkoje nuolat pasirodo tiek 
daug knygų, kad paskiras asmuo ne tik 
kad negali visų jų perskaityti, bet net 
negalf spėti jų peržiūrėti.

Kasmet* knygų skaičius dar auga, taigi 
nereikia skaityti pirmosios pripuolamai 
pasltaikiuisos į rankas knygos.

Iš tikrųjų, ne viskas, kad yra atspaus
dinta, turi vienodos vertės ir būtų gal 
geriau, kad kai kurios knygos visai ne
būtų spausdinamos.

Juk norėtumėm skaityti tik tokias 
knygas, iš kurių galime laukti kokios nors 

gos sukauptos kovai. Savarankus gyve
nimas tik tada klestės, kada lietuvio dva
sia ir kūnas bus stiprūs ir užgrūdinti. 
Gyvas reikalas iššaukė labiau susirūpinti 
kūno kultūra. Įsteigti kūno kultūros rū
mai ir jų talka — sporūta. Sporūta bičių 
darbas, talka, į kurią gali ateiti kiek
vienas.

Dabar sporūtos darbas išsiplėtė. Su
sibūrė tūkstančiai talkininkų. Apskrityse 
suorganizuota 22 sporūtos komitetai, o 
kiek vėliau, valsčiuose, 257 sporūtos ko
misijos. 1932 m. gale įsteigtas sporūtos 
talkininkų apsidraudimo fondas.

naudos.
Taigi rinkimės pirmiausia tų knygų, 

apie kurias pasaulis jau nuo seno pareiš
kė savo palankią nuomonę: skaitykime 
ne tik naujus bet ir senesnius literatūros 
galiūnus. Tikriausia neapsiriksime šiaip 
padarę.

Gaila, kad nevisada mūsų laikais šių 
literatūros genijų veikalai yra paprastų 
žmonių vertinami ir garbinami kaip turė
tų būti. Kitaip būdavo pas senuosius 
graikus.

Apie Aleksandrą Didįjį pasakojama, 
kad Homero veikalus jis visada vežio
davęs kur važiuodamas ir naktį juos 
dėdavo po pagalve.

Pas mus Duonelaičio, Vaiž
ganto, V. Krėvės vardai yra vi
siems žinomi, tačiau ar visi tie, kas žino 
jų pavardes, yra skaitę jų veikalus?

Ir šiandien dar galima kartoti karčią 
L e s s i n g o pastabą: „Norėtumėm, kad 
mus mažiau garbintų, bet daugiau skai
tytų“-

Tiesa, genijai nevisada rašė papras
tiems žmofteliams. Tačiau, kaip tik jų 
geresnius veikalus gali skaityti bei su
prasti ir nemokyti žmonės, nes tuose 
veikaluose autoriai daugiau tesikreipia į 
žmonių širdis, kaip į jų protą ir mokslą.

Niekad negalėtų neigti, kad kiekvieno 
žmogaus širdyje yra grožio pajautimo ir 
grožio pasiilgimo. Poezijos, kaip ir kiek
vieno kito meno, deivė kiekvienoje šir
dyje randa prieglaudos.

Rousseau savo Išpažintyje pasako
ja, kad, kai jis buvo 8 metų vaikas, tė
vas per visas naktis jam skaitydavo ro
manus. „Tiesą pasakius, aš labai nedaug 
juose suprasdavau, bet beveik viską at- 
jausdavau" priduria vėlesnis pedagogas.

Jei kas ir daro užmetimų didiesiems 
poetams būk jų veikalų skaitymas iš 
žmonių padaro tik svajotojus, tai su tuo 
sutikti negalima. Tikras menas niekad ne
iššaukia nei nesveikų jausmų, nei per
dėtų minčių, nei netikro maldingumo. 
Poezija tik sukietėjusias kovoje dėl bū
vio širdis daro minkštesnėmis bei jau
tresnėmis visam kas yra gražu ir gera, 
mums kaip tik to ir reikia dabartiniu me
tu, kada intelektualizmas, tai yra pro
tas, viršija visas kitas žmogaus sielos 
dalis.

Tai, kad poezija yra dažnai neskai
toma, galima išaiškinti šiuo nepaprastu 
romanų pamėgimu, kuris paskutiniu lai
ku užvaldė skaitytojus. Sensacingi ir 
įdomūs nuotykiai bei likimo pasikeitimai, 
kas pirmoje eilėje būna šiuose marga
spalvių viršelių romanuose, daugiausia 
įdomauja eilinį skaitytoją. Tai liudija, 
kad ir bibliotekų, (duodančių sielos mais
to kiekvienam norinčiam), knygų statis
tika

Kas nėra susipažinęs su panašios li
teratūros „veikalais“, daugelio paviršu
tinių žmonių akyse yra labiau neišauklė
tas žmogus, kaip tas, kas nėra skaitęs 
nei vieno Maironio veikalo.

Norint tikrai rūpintis krašto švietimu, 
reikėtų stengtis sustabdyti šių sensacingų 
romanų platinimą. Juk jie yra tik neri
botos fantazijos bei paleistos vaizduotės 
išdava. Jie rašomi tik žemiems skaityto
jo patraukimams: tuščiam žingeidumui, 
jausmingumui ir norui įgauti stipfesnių 
įspūdžių. Panašūs „veikalai" neturi ma
žiausios kūrybinės vertės. Reikia drausti 
šių romanpalaikių platinimą, nes jie smar
kiai plečiasi, kaip nuodingi grybai, ne
sveikai pakelia jausmingumą ir erzina 
jausmus bei nervus ir sukelia nesveikos 
pramogos noro. Tokie raštai yra malonūs, 
bet pražūtingi nuodai, kaip ir alkoholis.
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Skautas gamtos ir gyvulių draugas.

UNGURYS.

1. Kūno padėtis, išvaizda ir dydis. Un
gurys labai panašus į gyvatę. Kūnas pail
gas, tėvas, apvalainas ir labai lankstus. 
Galva mažytė, tarytum suplota; nosies 
angelės kyšo dviem mažais vamzdeliais 
viršutinėje lūpoje; akys mažos, geltonos. 
Žiotyse yra gana daug smulkučių dante
lių. Žiaunų angos labai siauros, dėl to jos 
ne taip greitai, kaip kitų žuvų, išdžiūsta, 
ir ungurys gana ilgokai gali išbūti be 
vandens.

Ungurio kūnas dengtas slidžia glei
vėta oda.

Ungurys gyvena gana ilgai, net iki 
30 — 40 metų. Jis labai gaivus,

2. Žvynų ir pelekų išvaizda ir spalva. 
Krūtinės ir papilvės pelekų jis neturi, 
uodegos pelekas ilgas ir siauras. Oda pa
žiūrėti atrodo plika, bet iš tikrųjų ji ap
dengta smulkučiais plonutelaičiais žvyne
liais; tie žvyneliai eina be kokios tvar
kęs, dažnai kits kito nesiekdami.

Ungurių spalva ne vienokia: nugara 
esti tamsiai žalsva arba tamsiai mėlyna, 
o papilvė visumet balzgana.

3. Plaukimas ir šokimas. Plauko vin
gių vingiais, raitydamas visą kūną, nely
ginant gyvatė. Kas ypatinga, kad ungu
rys gali plaukyti ne tik paakiui, bet ir 
atatupstas.

4. Maistas: kame, kada ir kuo maiti
nasi. Minta įvairiais vikšrais, vabalais, 
mažytėmis žuvytėmis ir augalais. Kai gy
venamame vandenyje maisto stinga, jis 
išlipa į krantą ir keliauja į kitą ežerą ar
ba upę. Sausuma jis taip vikriai šliaužia, 
kaip žaltys.

i

Pasirūpinkim 

sparnuotais 

draugais.

Žiema mus vėl 
aplankė! Mūsų 
paukščiai giesmi
ninkai seniai jau 
šiltuose kraštuose. 
Pasiliko tik cie 
paukščiai, kurie

labiau galėjo prisitaikinti prie mūsų šal
tos žiemos. Bet, nežiūrint į tai, daugelis 
šitų paukščių žiemą žūva nuo bado ir 
šalčio. Mūsų pareiga yra išgelbėti juos 
nuo bado mirties, nes kai tik sniegas
savo balta skraiste apdengia žemę ir 
ledas sukausto upes bei ežerus, daugu
mas paukščių nebetenka savo maisto.

Bet kokiu būdu praktiškai imtis dar
bo? Norint pasidaryti paukščiams lesti 
prietaisą, reikia atsižvelgti, kad didesni 
paukščiai nemaišytų lesti mažesniems, 
kad visi galėtų laisvai pasisotinti. Ma
žesniems paukščiams lesinti geriausiai 
tinka prietaisas, kuriame anga įlėkti yra 
išpiauta grindyse (brėž. 1). Tą angą ga
lima padidinti ar sumažinti, žiūrint, ko
kiems paukščiams tas lesinimo aparatas

5. Bendravimas savitarpy ir su kitomis 
žuvimis. Mėgsta gyventi pulkais,

6. Kame gyvena (laikosi) įvairiais me
tų laikais ir įvairiu paros metu. Unguriai 
mėgsta dumblynus, apžėlusius augalais 
duburius. Veisiasi daugiausia upėse, įte
kančiose į Baltijos jūrą ir Kuršmarėse.

Dienos metu ungurys lindi dažniausiai 
dumbliname dugne.

Vasarą, per pačius karščius, jį galima 
matyti vandens paviršiuje begulintį: įki
bęs į kokią nors žolę, jis ištisomis valan
domis stypso, kaip pagalys, nerodydamas 
kokių gyvybės ženklų. Tokioje padėtyje 
jam esant, gali kuo arčiausiai prie jo pri
eiti, nes jis miega taip stipriai, jog nei 
riksmo, nei bildesio negirdi.

Brėkštant ungurys pasidaro labai žva
lus. Visą naktį jis ieško sau maisto, ne
aplenkdamas nei vienos duobelės, nei vie
no urvelio.

7. Kada ir kokiose vietose leidžia ik
rus. Neršia ir ikrus leidžia jūrose. Ungu
rio ikrai lengvesni už vandenį ir todėl 
jie plūduriuoja paviršiumi.

8. Kaip išsivysto ir per kiek laiko pa
auga vaikai. Išriedėjusios iš kiaušinėlių 
žuvytės visiškai nepanašios į suaugusį 
ungurį: jos skaisčios, plonutelaitės ir pa
našios į kaspinėlį. Tik beaugdamos jos 
pavirsta tikrais unguriais. Paūgėjus vai
kams, unguriai didžiausiais būriais trau
kia iš jūros į upes.

9. Uždaviniai.
1. Patirkite, kaip unguriai žvejojami 

ir paruošiami rinkai.
2. Pasigaminkite šviežio ungurio pa

tiekalą.
3. Ką apie ungurį pasakoja Nerijos 

žvejai?
4. Pabandykite susitarti su žvejais 

bendrai žūklei.

skirtas. Tas aparatas geras ir tuomi, kad 
apsaugo paukščius nuo vėjo, nes a — 
stiklas.

Brėž. 2 matome lesinimo automatą. 
Per stiklą e galima matyti maisto kiekį. 
Maistas juda strėlės nurodyta kryptimi. 
Jis yra įpilamas per dangtį f. Paukštis 
pasiekia maistą nuo lentelės a. Šio auto
mato principas — kiek paukštis iš* love
lio išlesa, tiek vėl maisto r išbyra iš 
automato. .

Maisto namelis iš plonų lentelių, pri
tvirtinamas prie lango.

Kokį maistą turim paberti mūsų bi
čiuliams? Šituose prietaisuose patartina

Paukščių draugams 
žinotina.

sas
Iš skautų įstatų žinome, kad skautai 

gamtos ir gyvulių draugai. Reiškia, jie yra 
ir paukščių draugai. Praeitame „Sk. Ai
do“ numeryję turėjote progos paskaityti 
apie vieną paukščių draugą („Paukščių 
stalas"). Tur būt, dabar šalčiams užei
nant daug mūsų skautų naudojasi gražiu 
pavyzdžiu. Būtų gerai, kad tokie rašytų 
ir į „Skautų Aidą", kaip jiems sekasi su
sidraugauti su mūsų sparnuotais bičiu
liais ir kokių priemonių tam atsiekti var
tojama. Vieni nuo kitų galėsime pasimo
kyti, kaip geriau padėti žiemą paukščiu
kams.

Štai, pavyzdžiui, žinau vieną valgį, ku
rį paukščiukai labai mėgsta, tik reikia 
kiek vargo jį pagaminti, bet tikras paukš
čių draugas turės kantrybės tą padaryti. 
Paukščiai ypač mėgsta taukus, ypatingai 
tie paukščiai, kurie vasarą maitinasi va
balais ir kirminais. Jiems geras skautas 
galėtų pagaminti tokią puotą: 1 kg. mais
to paimti 350 gr. taukų, juos įdėjęs į pe- 
telnę ištirpinti ir dar pridėti 200 gr. sė
menų, 100 gr. kruopų, 100 gr. aguonų, 
150 gr. sauso pyrago ir 100 gr. tokių daly
kų, kaip žalios mėsos trupiniukų, vaisių, 
bulvių, daržovių ir p. Viską gerai sumai- 
šykit ir leiskit atšalti — sukietėti; po 'o 
supiaustykit į gabaliukus. Dabar galit 
duoti paukščiams skanaus dalyko!

Šiokį maistą kabinkit ant virvučių ar 
šiaip dėkit vietose, apsaugotose nuo vė
jo, sniego ir lietaus — ant medžių šakų, 
ant balkonų, prie langų ir p. Geriausia 
paukščius maitinti specialiai įrengtuose 
įtaisymuose — lesyklose, kaip kad buvo 
rašyta užpraeitų metų „Skautų Aide" 
(Nr. 23-24 ir kt.).

Taigi, „Sk. Aidas" laukia korespon
dencijų, kaip mums sekasi draugiškumo su 
paukščiais fronte.

paberti saulėgrąžų sėklų, agurkų, arbū
zų bei linų sėklų, sutrupinti riešutų bran
duolių, „skruzdėlių kiaušinių", lašinių (1 
ir 3 brėž.). Reikia priminti, kad lašinius 
negalima pakarti virvute, nes paukščiai 
gali savo sparnus susitepti ir juos labai 
apsunkintų skraidyti.

Visiems prietaisams išmatavimus galit 
patys pasirinkti.

Gediminas Vaitiekavičius.
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Fotografuoti gali kiekvienas
Kalėdų šventės ir foto.

Kas dovanoti šventėms?
Kalėdų šventės jau čia pat. Nors da

bar ekonominiu atžvilgiu ir sunkūs lai
kai, tačiau reikia tikėtis, kad ir prieš 
šias Kalėdas daug kas „pajudins" savo 
santaupas, kad galėtų sau brangiems 
asmenims nors ir kuklesne, kaip kitais 
metais, dovanėle šių švenčių proga su
teikti malonumo. Deja, apdovanojimo 
malonumas nesykį sudaro daug rūpesčio. 
Pasirinkti kiekvienam tinkamą dovaną 
nelengva, o vpač šiais sunkesniais laikais, 
kada dar reikia žiūrėti, kad dovana būtų 
drauge ir praktiška, „Skautų Aidą", rei
kia tikėtis, skaito ne tik tie, kuriems jis 
soecialiai skiriamas, būtent, dovanu per 
Kalėdas gauną, bet ir tie, kurie jų duodą
— skautų tėvai ar globėjai. Na, o jei jie 
š?o numerio ir nepasiskubintų paskaityti, 
manau, bus pasirūpinta atkreipti jų dė
mesį i straipsnelį... Dėl to čia ir norima 
nagvildenti klausimą, ką tėvai ar globė
jai šių Kalėdų proga galėtų skautams ar 
skautėms padovanoti.

Suprantama, kad padovanoti galima 
naug ką, nes jaunimui labai daug įvairių 
dalykų reikalinga. Kas yra numatęs pa
dovanoti, sakysime, pašliūžas ar pačiū
žas, aišku, gerai padarys. Tačiau yra to
kių, kurie nežino, ką padovanoti vertėtų 
ar svvruoja arba gali padovanoti ne vie
ną, o daugiau dalvkų. Tokiems čia nori
ma ateiti i pagalbą su tokiu patarimu: 
radovanokit foto aparatą jo neturinčiam, 
o jį turinčiam foto literatūros ar koki nors 
foto mėgėjui reikalingą irankį. Kodėl 
siūloma dovanoti šiuos dalykus, o ne ką 
kitą. Šiuo klausimu reikėtų daug kal
bėti, ko. deja, negalima padaryti. Apskri
tai, galima pasakyti tik tiek, kad šian
dieną inteligentui žmogui foto aparatas 
tiek pat reikalingas, kaip ir rašomoji 
plunksna. Be fotografijos dabar niekur 
negalima apseiti: nei mene, nei moksle, 
nei sporte, nei prekyboje, nei pramonėje... 
Dabar mes jau nebegalime įsivaizduoti, 
kas būtu, kaip reikėtų gyventi, jei vieną 
gražią dieną fotografija iš pasaulio staiga 
išnyktų. Dabar visuose pasaulio kraš
tuose vra milijonai foto mėgėjų, kurie su
daro didžiules sąjungas, leidžia puikiau
sius foto reikalams žurnalus ir kuriems 
vra parašvti tūkstančiai ivairių įvairiau
siu specialinių veikalų. Taip yra dėl to, 
kad, anot vokiečių posakio, tam, kuris 
fotografuoja, gyvenimas daugiau duoda 
I Wer photographiert, hat mehr vom 
Leben"). Tik tas, kas turi foto aparatą, 
žino, kokio didelio malonumo suteikia 
žmogui fotografija.

Lietuvos foto mėgėjų sąjungos pirmi
ninkas prof. S. Kolupaila parašytoje Ka
zio Lauciaus knygai „Fotografuoti gali 
kiekvienas“ įžangoje labai teisingai yra 
pasakęs, kad „nerasite ne vieno gyves- 
nio, judresnio žmogaus, ypač jaunuolio, 
kuris nefotografuotų". Kas gali būti 
„judresnis" už skautą! Jei tik mes gerai 
įsivaizduojame, ką reiškia sąvoka „skau
tas", sunku tuomet beįsivaizduoti, kaip 
jis gali nefotografuoti. Kad skautas ga
lėtų būti tikru skautu, t. y., ir fotogra
fuotų, reikalinga tėvų ar globėjų pagalba
— parūpinimas jam foto aparato. Dėl to 
ir norima tėvams ar globėjams patarti 
Kalėdų šventėms savo vaikučiams ar 
auklėtiniams padovanoti tik foto reik

menų. Suprantama, kad su šiuo patari
mu yra glaudžiai susijęs atsakymas į klau
simą, kokį foto aparatą pirkti. Deja, į 
ii atsakyti šiame straipsnyje neįmanoma. 
Pirmiausiai, atsakymas pareina nuo to, 
kiek pinigų šiam reikalui skiriama, ir 
antra — kam foto aparatas perkamas. 
Jei kalbamajam reikalui, galima išleisti 
tik apie 20—40 litų, tuomet atsakymas 
trumpas — dėžinį aparatą (Box kamera). 
Taip pat tik dėžinį aparatą patartina 
pirkti jauno amžiaus (6—12 metų) foto 
mėgėjams. Tai pats paprasčiausias foto 
aparatas, su kuriuo tačiau galima gauti 
neblogų, o kartais ir gana puikių, nuotrau
kų. Gerus dėžinius aparatus gamina dau
gelis firmų. Iš Lietuvoje žinomų firmų la
bai geri yra šių: Agfa, Kodak, Zeis-Ikon.

Blogiau yra patarti, kokį aparatą 
pirkti tiems, kurie turi tiek pinigų, kad 
gali nupirkti geresni, kaip dėžinį. Šito
kiu atveju reikia išgvildenti visą eilę 
klausimu, o šiam reikalui reikia specia
laus straipsnio. Tie klausimai rišami mi
nėtoje knygoje „Fotografuoti gali kiekvie
nas". Ten plačiai nušviesti visų rūšių foto 
aparatų ir optikos teigiamieji ir neigia
mieji savumai ir specialiai gvildenamas 
klausimas, kokios firmos, rūšies, forma
to, kokia optika, užraktu ir t. t. foto 
aparatą pirkti. Kas nenorėtų ar dėl ko
kių nors priežasčių negalėtų kalbamosios 
knvgos isigyti, patartina kreiptis į foto 
prekvbininkus ar foto mėgėjus ir jie galės 
patarti, kas pirktina.

Tiek galima pasakyti dėl apdovanoji
mo tų, kurie dar nefotografuoja. Bet ką 
daryti su tais, kurie jau turi foto apa
ratus. Tiems yra ko padovanoti be jo
kio galvosūkio. Pirmiausiai kiekvienam 
fotografuojančiam reikalingas foto vado
vėlis, jei jis nori „žmoniškai" fotogra
fuoti ir nedidinti savo išlaidų gadindamas 
negatyvus ar pozityvinę medžiagą. Toki 
vadovėli turime jau ir lietuvių kalba. Tai 
minėtoji K. Lauciaus knyga „Fotografuoti 
gali kiekvienas". Be foto vadovėlio foto 
mėgėjui reikia daug įvairių dalykų. Vie
nam labai reikia filtro, kitam linzės objek- 
tvvo fokusui pailginti ar sutrumpinti, tre
čiam — šviesos matvklio, ketvirtam — 
makščių aparatui įdėti, penktam — sta- 
tvvo ir t. t. Reikia tik pasiteirauti, ką tu
ri ir ką ne. Be to, šiuo atveju labai daug 
ką gali pasiūlyti ir patarti foto prekybi
ninkai. Daugelis tokių foto reikmenų 
gana pigūs, o foto mėgėjui labai reikalin
gi ir kurio nors jų padovanojimas jam su- 
darvtų didelio džiaugsmo.

Kalėdų švenčių proga galima ne tik 
foto aparatą įsigyti, bet ir puikių, ver
tingų nuotraukų pasigaminti. Kristaus atė
jimas pasaulin žmonijos istorijoje buvo 
toks didelis įvykis, kad jau antras tūks
tantis metų, kaip visas krikščioniškasis 
pasaulis kasmet entuziastingai mini Jo 
gimimo sukaktuves. Kalėdų šventės 
kiekvieno krikščionio sieloje sukelia sa
votiško džiaugsmo, kuris pasireiškia vi
soje eilėje Kalėdinių tradicijų. Tą nuo
taiką, kurią sudaro mums Kalėdų šven
tės, galima iš dalies ir fotografijos pagal
ba atvaizduoti ir pasigaminti sau nuo
traukų jaunatvės dienoms, praeities lai
kams ir papročiams prisiminti. Kalėdas 
atvaizduojančių motyvų yra kiekviena
me žingsnyje ir ore ir viduje. Keletą 
jų norima šiame straipsnely nurodyti.

Labai įdomūs yra motyvai, kurie at

vaizduoja Kalėdų laukimą ir šioms šven
tėms pasiruošimą. Krautuvių langai prieš 
Kalėdas yra kalėdiškai dekoruojami. Kai 
kurie yra dekoruoti labai sumaniai ;r 
originaliai. Tokius langus vertėtų foto
grafuoti. Prie tų pačių langų dažnai ga
lima rasti vaikučių, kurie smalsiai, visą 
užmiršę, žiūri į languose išdėstytus žais
lus ir eglutėms papuošalus. Man yra te
kę matyti užsienio foto žurnaluose tokių 
kalėdinių krautuvių langus „studijuojan
čių“ vaikučių nuotraukų ir, turiu prisi
pažinti, buvau jų sužavėtas. O mes tokių 
nuotraukų ar negalime padaryti. Prieš 
pat Kalėdas tiek miestuose, tiek so
džiuose visi rūpinasi įsigyti eglutę ir ją 
papuošti. Sodžiuose vaikučiai bėga į 
miškus ir iš ten per pusnis klampodami 
velka eglutes namo. Miesteliuose, vpač 
didesniuose, prieš Kalėdas vyksta labai 
gyva eglučių prekyba. Pasisukint su foto 
aparatu ten, kur eglutes pardavinėja ar 
iš miško parsigabena, pamatysite, kad 
yra daug tokių įdomių scenų, kurias ne
nufotografuoti būtų tiesiog nuodėmė.

Tai motyvai ore. Netrūksta jų ir vi
duje. Štai tėvas vaikams naujų žaislų 
Kalėdoms gamina ar senus „remontuoja“, 
ten motina nušilusi pyragaičius gamina, o 
čia kitame kambary vaikučiai Kalėdų 
eglutę puošia. Pasekę jų darbą pastebė
sime daug momentų, kurie prašyte pra
šosi fotografuojami.

Pagaliau ateis ir Kalėdos. Pasižiūrė
kit tada, kokie įdomūs veidai vaikučių, 
gavusių iš „Kalėdų Senelio" dovanų! Bet 
ne visi tiki, kad dovanų atneša „Kalėdų 
Senelis". Yra tokių gudruolių, kurie ant 
pirštų galelių pasistiebę pro rakto sky
lutę seka, kas vyksta kambary, kur tėve
liai dovanas dėsto. Nufotografuokit to
kių scenų — nesigailėsite fotografavę. 
Taip pat nepamirškit ir Kalėdų eglutės. 
Jos šakutė su žvakute ir kokiu nors 
„priedu" tikrumoje atrodo labai papras
tai, o nufotografuota — žavingai.

Skautai turi gražų paprotį per Kalė
das suruošti neturtingiems vaikučiams 
eglaitę. Reikia tikėtis, kad ir šiemet to 
nepamirš. Užfiksuokit fotografijos pagal
ba įdomesnius tokius eglaitės paruošia
muosius darbus, jos rengėjus, pačią eglu
tę, jos svečius ir kt. Tai gal nebus me
niški, tačiau idomūs ir vertingi skautų 
veikimo vaizdeliai, kurie gali turėti ir 
propagandinės reikšmės (pav., ir „Skau
tų Aidas" įdomias tokias nuotraukas mie
lai spausdintų).

Kiekvienoje bažnyčioje per Kalėdas 
įrengiama Kristaus prakartėlė arba, kain 
daug kas vadina, „Betliejaus stainelė" 
(kūtelė). Kam vra tekę per Kalėdų šven
tes aplankyti kiek daugiau bažnyčių, t ir 
žino, kad kiekvienoje bažnyčioje tos pra- 
kartėlės kitokios, tame įrengime iš da
lies atsispindi ir vietos gyventojų pa
pročiai, jų meno supratimas. Šių pra
kartėlių fotografijos ne tik, kad labai 
idomios, bet ir kultūriniu atžvilgiu gali 
būti naudingos. Jas galima priskirti prie 
vadinamosios tėvynės fotografijos, apie 
kurią kalbėjome „Sk. Aido" Nr..... Pa-
orašvkit vietos klebono, kad leistų pra- 
kartėle nufotografuoti. Leidimą gausite.

Po Kalėdų tuojau seka Trijų Karalių 
šventė. Dar yra vietų, kur vaikšto va
dinamieji „trvs karaliai". Šis paprotvr. 
jau nvksta. Tuos ..karalius" taip pat pra- 
—»-hi nufotografuoti.

Kaip matome, Kalėdų švenčių proga 
fotografuotinų motyvų yra labai daug. 
Kai kuriuos jų fotografuoti nelengva. Pa
tarti šiam straipsnyje kaip fotografuoti 
kalėdinius motyvus, kiek apšviesti ir t. t., 
suprantama, negalima. Kas šioje srityje 
neturi nė kiek patyrimo, tam pravartu 
pasiskaityti kokį nors foto vadovėlį. G. J.
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MUSIJ SEI M OS NAUJIENOS irs Z
SUSTABDĖ LIETUVIŲ SKAUTŲ VEIKIMĄ 

VILNIJOJ.
Okupuotos Lietuvos laikraščiai praneša, kad 

lapkričio mėn. Vilniaus lenkų skautų tuntas, kurio 
žinioje yra lietuvių skautai, atsiuntė Vilniaus lietu
vių skautų Gedimino draugovei raštą, kad Vilniaus 
ir Švenčionių lietuvių skautų veikimas sustabdomas 
neribotam laikui!

Šių dviejų Okupuotos Lietuvos miestų lietuvių 
skautai labai gražiai veikė. Nekartą laimėjo rungty
nes Vilniaus skautų tunte ir užėmė pirmąsias vietas. 
Šie skautai, kad ir nepaprastai sunkiose sąlygose, 
daug padarydavo ugdydami lietuvišką dvasią ir pa
laikydami lietuviškumą.

Prisimenam, kad beveik visa Vilniaus lietuvių 
skautų draugovė 1928 m. dalyvavo I-ojoj Lietuvos 
skautų tautinėj stovykloj A. Panemunėj ir paskum 
lankėsi įvairiose Lietuvos vietose.

Dabar jų darbas palaužtas ...

PASIKEITIMAI CENTRE.

— Ilgametis vyr. sk. štabo narys vyr. sktn. pulk. 1. A. Va
lusis, dėl savo tarnybinio darbo, kurio jis taip daug turi, pasi
traukia iš vyr. sk. štabo užsienio dalies vedėjo pareigų. Jam 
Šefo įsakymu pareikšta padėka už gerą šios dalies vedimą ir 
gražų santykių palaikymą su užsienių sk. organizacijomis.

— Nauju užs. dalies vedėju paskirtas svast. ord. kav. Vik
toras Kamantauskas.

— Užs. dal. ved. pad. sk. B. Mantvila jau anksčiau, dėl 
darbo universitete, pasitraukė. Dabar jis yra Sk. Aido redak
cijos sekretorium.

— Buvęs Sk. A. redaktoriaus padėjėjas sktn. V. Jurgutis, 
pabaigęs universitetą, dirba teisme. Nebegalėdamas eiti red. 
pad. pareigų, palieka redakcijos bendradarbiu.

— Psk. A. Mauragis, nuo X.15 nebeina vyr. sk. štabo rei
kalų vedėjo pareigų; jis dabar dirba Kauno m. ir ap. viršininko 
įstaigoje.

— L. reik, vedėjo p. eina psk. V. Šataitė.
— Pertvarkius vyr. sk. štabo technišką personalą, psk. 

K. Majauskas, pirmiau buvęs ir Sk. A. administratorium, pasi
lieka tik sk. reikm. tiek, skyriaus vedėju. Skyrius spėriai ap
tarnaus skautus-es.

— Sk. Aido administratorium paskirtas vyr. sklt. Ed. In- 
gaunis.

VANDENS KELIAIS.

Pavasarį Sk. Aidas paskelbė vandens kelionių konkursą. 
Jo paskatinti skautai ir ne skautai keliavo Lietuvos upėmis ir 
ežerais. Dabar speciali komisija (prof. St. Kolupaila, vyr. sk. 
J. Šarauskas ir kt.) prisiųstus kelionių aprašymus ir k. peržiūri. 
Kitam nr. paskelbsime rezultatus. Sekančiais metais vėl bus 
toks pat konkursas.

SKAUTŲ AIDAS VISIEMS!
Šiuo Skautų Aido nr. pasibai

gia 1933 m. prenumeratos me
tai. Nuo lapkr. mėn. pradėta 
nauja Sk. Aido 1934 m. prenu
meratorių rinkimo akcija.

Sk. A. redakcija paruošė 
1934 m. laikraščiui turinio pla
ną, numatė įvesti naujų sky
rių, dar labiau paįvairinti, 
įtraukti daugiau bendradarbių 
ir t. t.

1934 m. Sk. Aidas bus dvi
savaitinis. To labai pageidavo 
skautų vadai ir skaitytojai. No
rima, kad skaitytojai sužinotų 
dar nepasenusias naujienas. Ži
noma, visi vietovių korespon
dentai turės labiau sušilti: grei
čiau ir dažniau siuntinėti žinu
čių!

Red. ir adm. išsiuntinėjo ke
liolika įvairių raštų tuntinin- 
kams, vadams, platintojams, 
prenumeratoriams, mokykloms 
ir t. t. Raštai kviečia 1934 m. 
užsiprenumeruoti Sk. Aidą, ki
tus paragina atsiskaityti, ki
tiems nurodo, kaip platinti Sk. 
Aidas, kaip rinkti prenumera
torius ir kt.

Subruzdimas didžiausias. Dau
gelis tuntininkų jau dabar su
darė specialius organus rinkti 
Skautų Aidui prenumeratorius.

1934 m. Skautų Aidą turi 
prenumeruotis visi vadai ir 
skautai.

Prenumeratos rinkėjams duo
dama premijų!

Prenumeratai rinkti yra spe
cialios naujos kvitų knygutės.

Ne tik skaityk, 
bet ir prenumeruok 
SKAUTŲ AIDĄ 
1934 metams.

SKAUTĖS STATES NAMUS!
Jūs žinote, kad skautininkių 

klubas yra sudaręs komisiją rū
pintis būsimais skaučių namais. 
Įsteigtas skaučių namų fondas. 
Žinoma, jūs manot, kad to fon
do kasa... tuščia. Juk krizės 
laikai!

Bet... broliuk, sesute, apsi
riksi. Tiesa, namams pastatyti 
reikia gana didelės sumos. Bet 
„lašas po lašo ir akmenį pra
tašo", taigi skautės jau ir tašo...

Tas fondas jau, jūsų nustebi
mui, kasoje ir pinigų turi. Auko-

Taip skautai-ės ruošiasi Kalėdų šventėms — taiso neturtingiems 
vaikams ir seneliams dovanėles.

Siųskite rašinių, nuo sausio 
mėn. 1 d. SKAUTŲ AIDAS iš
eis kas dvi savaiti.

Skauto dalis.
Aš sumojęs žemės mostu 
ir akims nusagstęs lauką, 
kur alėjos ir kur sostai 
kryžkelėj suėję plauko.

Balti rūbai, puikūs rūmai — 
mano daliai nėra galo, 
kiek čia džiaugsmo, kiek ra

mumo — 
širdis maldoj neužšąla.

Klūpau sutemų pavėsy, 
meldžias vakaras pražilęs-, 
verkia ugnys tik užblėsę — 
klaiku — klega gojai, šilas.

Balti rūbai mano daliai, 
aš dėvėsiu ir svečiuose; 
plaukia gulbės kas rytelį — 
savo dalią apdainuosiu.

Jonas Vaide lys.

SKAUTŲ AIDO 
administracija prašo 

| visus, kas jai pašto perlaido- 
i mis siunčia pinigus, aiškiai

ĮĮĮl žymėti perlaidų atkarpose, 
kokiam tikslui pinigai siun- 

IIH čiami.

ja vadės, aukoja skautės, mo
kesčius moka skautininkės. Bet 
t įsos susidėjusios tikrai pada
rys svarbų darbą.

Gausiai skaučių namų fondą 
remia ir provincija. Va, kartą 
Marijampolės skautės suruošė 
vakarą. Pasisekė (kaip dažnai 
atsitinka), gavo pelno, bet ne 
vėliavą už kelis šimtus įsitaisė, 
o visą tą pelną atsiuntė skaučių 
namų fondui. Žino, kad „viens 
pradės, kits padės, o daug to
liau varys!" Tą padarė ir kitų 
vietovių skautės. Fondo kišenė 
storėja. O kai visos prisidės — 
žiūrėk, 6 aukštų mūriukas ir 
stovi.
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„Gieda gaideliai" ...

SKAUTYBĖ PLEČIASI!
Anykščiai. Anykščių viduri

nėje mokykloje šiais mokslo 
metais yra 1$1 mokinys. O 
skautų yra 80. Pernai skautų 
buvo apie 70. Nuo 1932-33 m. 
m. pradėjo sirgti mokyklos di
rektorius p. M. Grigonis, dide
lis skautybės bičiulis, kurs ne
seniai apdovanotas svastikos 
ordinu. Jis ir dabar serga. Jį 
pavaduoja mokytojas St. Ja
nuškevičius. Dr-vių dr-kais yra 
mok. J. Januškevičienė ir T. 
Glodas. Altruistas.

KELIAS Į MEFEKINGĄ!
XI.12 minėjome Liet. sk. 15 

m. sukaktis Alytuje. Tunto su
eigoj sužinojom dar vieną ma
lonų džiaugsmą, mūsų gimnazi
jos direktorius p. St. Vaitkevi
čius apdovanotas svastikos ordi
nu.

Šventės proga gimnazijos vi- 
ce-direktorius J. Žekevičius, 
mokyt. Rozniekas ir kiti žymes
ni Alytaus žmonės įstojo į mū
sų tuntą, norėdami padėti mums 
dirbti auklėjimosi darbą. Su 
prityrusiais ir suaugusiais va
dais mes, dzūkų skautai, nau
jame penkiolikmety atidarysim 
kelią į sostinę, į mūsų skauti- 
jos „Mefekingą" — Vilnių!

Psktn. Alfonsas.

PAMINĖJIMAS JONAVOJ.
Gr. m. 9 d. minėjom Jonavos 

skautų 3 metų sukaktį. Pradė
jom tautos himnu. Paskaitą 
skaitė skautų globėjas mokyto
jas Šlapšys. Tuoj buvo V Gra
žinos draugovės skaučių plasti
kos judesiai, ir V Dr. V. Ku

Skautas, persirengęs Kalėdų dėduku, ap
dovanoja mažuosius.

dirkos draugovės skautai suvai
dino savo kūrybos veikalėlį 
, Kaip mokiniai supranta skautų 
įstatus". Po to buvo pasakyta 
keletas eilėraščių. Vėliau — žai
dimai, dainos ir šokiai. Atsi
lankę į paminėjimą išsiskirstė 
labai patenkinti. Tenka pažy
mėti, kad Jonavos vidurinėj mo
kykloj yra 54 skautai — skau
tės bei kandidatai; tokiu būdu 
skautais yra didesnė pusė mo
kyklos mokinių.

Paskiltn. B. Mačiulis.

GRAŽUS SKAUTŲ VAKARAS.
XI.11. vid. mok. salėje įvyko 

skautams remti dr-jos Kalvari
jos skyriaus šeimyninis vakaras. 
Buvo vaidinama: Aš numiriau 
— Iv. komedija. Suvaidinta 
gerai. Ypatingai gerai ir impo
nuojančiai Tado rolę atliko p. A. 
Šermukšnis. Režisavo pašto virš, 
p. V. Skačkauskas.

Po neilgos pertraukos buvo 
atvaizduotas skautų lauželis. 
Programą, kuri buvo tikrai įdo
mi, išpildė skautai vyčiai ir ma
žieji skautai bei skautės. Labai 
gražus buvo momentas, kada 
mažytis skautas šaukė telefonu 
iš Kauno pagalbos ištiktam ka
tastrofos traukiniui. Gražus či
gono ir čigonėlės duetas ir kiti 
atlikti dalykėliai rodo, kad daug 
padėta triūso ruošiantis šiam 
vakarui.

AIDAS IŠ KELMĖS.
— Šiais m. m. aktingai veikia 

Kelmės vidurinės mokyklos 
skautai, kurių globėjas yra di- 
lektorius Graičiūnas. Kelmėje 
skautų seniai buvo. Bet apsnū
do. Ir tik pereitais metais jų 
veikimas pagyvėjo, o dabarti
niu metu vid. mokykloje veikia 
jau dvi draugovės: skautų, dr. 
J. Basanavičiaus draugovė, ku
rios draugininku yra pskilt. Ra
lys ir skaučių, Birutės draugo
vė, kurios draugininke yra mo
kytoja Kopliauskaitė. Paskuti
niu metu skautai-ės sudaro 66n/o 
visų mokinių,

XI.25. skautai gražiai paminė
jo L. S. S. 15 m. veikimo su
kaktį. Ta proga šaulių salėj 
ivyko iškilminga sueiga, kurion 
atsilankė sktn. Palčiauskas ir 
Raseinių, tunto tuntininkas, 
psktn. Radvilas; be to, sueigoj 
dalyvavo daug vietos gyventojų.

Sueigos metu pir
miausia kalbėjo 
skautų globėjas dir. 
Graičiūnas. Po to 
sekė iškilmingiau- 
sioji sueigos dalis — 
įžodis. Jį davė 24 
skautai-ės. Tuo bū
du kelmiškių skautų 
eilės žymiai padi
dėjo. Po įžodžio dar 
kalbėjo sktn. Pal
čiauskas ir Raseinių 
tunto tuntininkas 
psktn. Radvilas. Su
eiga buvo baigta 
tautos himnu. Vė
liau įvyko vid. mo
kyklos vakaras. Bu
vo suvaidinta skau-
tiška komedija
„Jonelis snauda-

Kėdainių skautai-ės geri artistai.

lis". Po to buvo dainos ir plas
tika. Vakaras pavyko gerai.

— Kelmėje netrukus įsisteigs 
skautams remti d-ja. Žinomo, 
tada kelmiškių skautų veikimas 
pasidarys dar gyvesnis.

B. M.

ŠVENTĖ, PASISEKIMAS IR 
PAŠLIŪŽOS.

Krakės. X.29. pašventinta dr- 
vės vėliava ir pradžios mokyk
los rūmai, kuriuose yra dr-vės 
būklas. Į iškilmes malonėjo at
vykti vyriausias skautininkas J. 
Šarauskas ir vilkiukų-paukšty- 
čių vadė psktn. Arminaitė. 
Aukštuosius svečius atvykstar-

Du draugu.

čius automobiliu, pirmiausia su
tiko už miesto ribų skautai rai
teliai. Sutikę lydėjo į miest. iki 
Dariaus ir Girėno g-vės, kur 
svečius sutiko špaleriais išsiri
kiavę skautai-tės, vilkiukai ir 
paukštytės ir sukėlė milžiniškų 
ovacijų svečiams, o dr-vės sty
gų orkestras sugrojo sutikimo 
maršą. Visi organizuotai dalyva
vo pamaldose. Po pamaldų kan. 
prof. Kemėšis pašventino pra
džios mokyklos rūmus ir dr-vės 
vėliavą. Vyriausias skautininkas, 
įteikdamas dr-vei vėliavą, pa
sakė kalbą. Dr-kas sktn. mok. 
V. Papečkys priimdamas vėlia
vą, pasižadėjo dr-vės vardu vyr. 
skautininko žodžius visuomet 
pildyti.

Po to mok. V. Papečkys iš
kilmių dalyviams (kurių buvo 
pilna salė) laikė paskaitą apie 
Krakius. Toliau sekė mūsų pa
sirodymai scenoje. Po to įvyko 
susipažinimo arbatėlė. O 18 v. 
— iškilminga dr-vės sueiga. Dar 
įvyko skautų pasirodymai sce
noje. Vėliau — linksmoji dalis, 

šokiai ir žaidimai. Išvykstan
čiam vyriausiam skautininkui 
skautai sukėlė didžiausių ova
cijų ir ant rankų išnešė iš salės, 
šita šventė ir joje dalyvavę 
aukštieji svečiai skautams-tėms 
paliko gražaus ir neužmirštamo 
įspūdžio.

IŠ KRAŽIŲ PADANGĖS.

— Kražių „Žiburio" gimnazi
joj jau seniai veikia skautai, 
bet jų veikimas dabartiniu me
tu yra silpnas, (steigus Raseinių 
tuntą, ir šiam tuntui priskyrus 
ir Kražius, reikia manyti, kad 
kražiečių skautų veiklumas žy
miai padidės. Kražiečių skautų 
globėjas yra gimnazijos mokyto
ja Balčiūnas.

— XI.26. skautai organizuo
tai dalyvavo Kražių skerdynių 
minėjime. B. M.

SKAUTŲ ŠVENTĖ.

Mažeikiai. Neseniai čia iškil
mingai paminėta Liet. sk. 15 m. 
ir Mažeikių skautų 10 m. su
kaktis. Į šventę teikėsi atsilan
kyti visi žymieji žmonės, kas 
mažeikiečių tarpe retai pasitai
ko. Skautų šventėje dalyvavo 
150 skautų, paradą priėmė ka
ri komendantas pulk. Kaunas ir 
pasakė gražią kalbą. Po ofi
cialus dalies — įžodis, kurį be 
skautų, dar davė Viekšnių vid. 
mok. direktorius Lazauskas, m. 
Bulvičiūtė, mok. J. Narsutis, 
mok. M. Salnaitė, mok. A. Dai
nienė, mok. Pr. Zailskis ir kiti. 
Po įžodžio ir įsakymų p. p. J. 
Žižas ir Raudys skaitė įdomias 
paskaitas.

Vėliau sekė draugovių pasi
rodymas, šokiai bei žaidimai.

Žodžiuose matom tik norą, 
veiksmuose jėgą.

GRAŽI JAUNŲJŲ SKAUTŲ 
ŠVENTĖ.

XI-19 d. V. Kudirkos pr. mo
kykloje įvyko Naumiesčio vilk, 
ir paukšt, šeimos šventė. Vilkiu
kai, paukštytės ir skautės davė 
įžodį. Kalbėjo lakšt. mok. K. 
Smalevičienė ir skautininkas m. 
P. Barkauskas. Skautų Šefui su
šukta 3 kart — Gyvuoki, o 
skautų įkūrėjui — Valio! Išpil
dyta keletas dalykėlių — ba
letas, eilės, dainos ir kit. Dar 
buvo bulvių skutimo, kojinių 
adymo ir žaizdų tvarstymo 
konkursas. Konkursą laimėju
sieji apdovanoti dovanomis. 
Šventė baigėsi arbatėle.
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ŠIAULIŲ SKAUTAI.
Šiaulių tunte ^ra 13 draugo

vių. 2 atskiros sškiltvs ir 9 vil
kiuku ir naukštvčiu būreliai. 
Šiaulių tuntas įsteigtas 1924 m. 
Pirmuoju tuntininku buvo da
bartinis šauliu sąjungos virši
ninkas pulk. Kalmantas. Jam 
išvvkus i Kauna, nuo 1925 m. 
tuntininko pareigas eina nradž. 
mokyklų inspektorius K. Ub°i- 
V-a. uolus skautu darb’ninkas. Iš 
Šiaulių skautų tarpo ne mažai 
žymių veikėjų vra jau išėiusiu i 
gvvenimą, kurie taip nat tęsia 
centre ir Įvairiuose Lietuvos 
kampuose skautišką darbą. 
Anksčiau Šiaulių tuntui pri
klausė visa Žemaitija, bet da
bar, gerokai padidėjus skautų 
eilei, tik vienas Šiaulių apskri
tis, kur vra apie 1000 skautų. 
Vietos šviesuomenė daug pa
deda skautams augti. Paskuti
niuoju laiku skautais labiau 
oradėio domėtis pradž. mokyk
lų mokytojai. M. D.

SKAUTU RĖMĖJŲ EILĖS 
DIDĖJA.

So. m. 27 ivvko Šiaulių sk. 
r. dr-ios susirinkimas. Draugijon 
’’stojo daug naujų narių. Dabar 
draugijai priklauso visi žymes
nieji Šiaulių inteligentai.

Mokvt. S. Antanaitis pranešė 
draugijos piniginę apvskaitą. 
Tuntininkas K. Ubeika kalbėjo 
anie skautų ideologiją.

Nauion draugijos valdvbon 
išrinkta p. p. Venclauskienė, 
Fledžinskienė, Masiulis. Karta- 
nas ir Vasiliauskas. Revizijos 
komisijon n. p. Paulauskas, 
Krausas ir Taraškevičius.

SKAUTAMS REMTI DRAUGI
JA UŽMOKA UŽ MOKSLĄ.

Skautams remti draugija pa
žadėjo užmokėti 2 neturtin
giems skautams moksleiviams 
už mokslą, kurie pasižymės 
geru elgesiu. Bravo!

SUKAKTUVĖMS 15 LAUŽŲ!
Šiaulėnų skautai lapkr. m. 

19 d. minėjo L. sk. 15 metų 
sukaktis. Tą dieną buvo bendra, 
su vilkiukais ir paukštytėmis, 
sueiga. Sueigoje skautai moky
tojai iš laikraščių skaitė ir 
aiškino skautų istoriją. Ta pro
ga prisiminta ir savo pustrečių 
metų veikimo apžvalga. Paskui 
padeklamuota. padainuota, 
smagiai pašūkauta. Ant galo 
pasiųsta valio, valio Lietuvos 
skautų Šefui — mylimajam Pre
zidentui, pasaulio skautų Šefui 
ir vi-iems skautų tėveliams.

Vakare, jau sutemus, Šiaulėnų 
apylinkės kalneliuose suliepsno
jo 15-ka laužu. Šviesios laužų 
pašvaistės įspūdingai iliuminavo 
3 — 4 kilometrų apylinkę. Iš 
tolo buvo matvti laužų signalai, 
nedėgulių rakietos, kitur skam
bėjo daina, kitur klykė, šoki
nėjo...

Skaidrūs kalnelių laužai, gy
vai patraukė dėmesį gyventojų, 
kurie savo įspūdžiais ir gyva 
nuotaika atjautė ir pritarė 
reikšmingoms sukaktims.

Juoz. Getautas.

IR ARKLYS SKAUTAMS 
VAIDINTI PADEDA.

— Š. m. m. užsidarė I-ii klasė.
— XI. 19 surengėme viešą va

karą neturtingu skautų naudai. 
Vaidinome „Teismo posėd’". 
juokingą gyvenimo vaizde!'. 
Tarp kitko scenoj dalyvavo ir 
skautu draugas „mokytas ark
lys“, kuris savo išmokslintai 
judesiais sukėlė publikoj ne 
maža juoko. Savo programą tu
rėjome sutrumpinti, nes buvo
me pasamdę skrajojantį kiną 
pademonstruoti filmą Darius ir 
Girėnas ir Novaus laivas. Esame 
dėkingi p. direktoriui už salę, 
šviesą ir šio vakaro pasise
kimą.

— Be to, šiemet esame su
rengę Vilniaus laužą prie Var
duvos upės kranto, o antrą lau
žą... prie elektros šviesos salėj.

— Dabar miklinamės ant ly
gaus ir slidaus Sedulos ledo ir 
bandome jo stiprumėlį, tik... ne 
visumet savo pakaušiais.

Sedos Aidas.

PANEVĖŽIO R. T. DVI NAU
JOS DRAUGOVĖS.

Ramygalos gimnazijoj skltn. 
Anicetos Strikulytės pastango
mis suorganizuota dvi draugo
vės: skaučių Gražinos dr-vė ir 
skautų Dariaus ir Girėno dr-vė. 
Skautės smarkiai dirba, drau- 
gininkės skltn. A. Strikulytės 
vadovaujamos, ir skautai neat
silieka »u savo draugininku 
Gasparu Liberiu.

Abi dr-vės turi globėjus: 
skautės: mok. p. M. Kielaitę, 
o skautai — mok. p. J. Zas- 
tarskį.

Taip pat suorganizuotas 
skautams remti dr-jos skyrius 
iš 10 narių su pirmininku gimn. 
dir. Br. Liesiu, sekretorium 
mok. D. Urbonu ir iždininke 
mok. K. Olšauskiene. S. K.

UKMERGĖ...
Gr. m. 2 d. tuntas šventė 3 

metų veikimo ir 15 m. L. sk. su
kaktis. Ta proga ant žuvusiems 
kariams paminklo uždėjo gvvų 
gėlių vainiką su užrašu: Pa
stiprinki! mus Didžiam Žygiui. 
17 vai. įvyko iškilmingas posė
dis, kuriame dalyvavo vyr. sktn. 
nulk. Šarauskas, lydimas sktn. 
Barščiauskaitės, psktn. Armi
naitės ir p. Kamantausko. Ta 
proga mok. J. Adamsui ir p. 
Liudai Ikamienei užsegė ordi
nus Už nuopelnus, o pulk. Rėk
laičiui Palangos sąskrydžio 
ženklelį. Įžodį davė 18 vilk.-p., 
13 vyr. skaučių. 1 skautė ir 2 
skautai. Po oficialiosios dalies 
ivyko linksmoji dalis su sku
dučių muzika, baletais, gyvai- 
r ’?'s paveikslais ir kt. Didesnią
ją programos dalį užpildė vilk.- 
paukšt. dr-vė.

Vyr. skilt. A. Umbrasas.

Parduodamas foto aparatas 
10X15 didž. su kai kuriais prie
dais. Kaina 130 lt. Sužinoti Ži- 
donio kirpykloj (Kaunas, Aukš
taičių g. ir Ukmergės pi. kam
pas).

Skautai ir skautės svetur.
L. BADEN-POWELLIO KALĖDINIAI LINKĖJIMAI.

Štai vėl pas mus grįžo Kalėdos!
Aš manau, kad Jūs jau pagalvojot, kokį 

ir kam Kalėdinį gerą darbelį padarysite. Jei dar ne, 
aš jus paraginsiu.

Ką sako jūsų skautiškas šūkis? Budėk! Taigi 
jis sako, kad tarp įvairių kitų dalykų turit budėti, 
kad kiti turėtų kiek linksmesnes Kalėdas. Jei jūs 
tai padarysite, jūsų pačių Kalėdos bus irgi linksmos. 
O tada jums nebereikės nė mano linkėjimų . . .

Bet vis vien, reiškiu vilties, kad jūsų Kalėdos 
bus labai linksmos.

Robertas Baden-Powellis.

Ir Čekijoje skautės padeda bedarbiams.
Lietuvoje bedarbių yra neperdaugiausia, bet kituose 

Europos, ypač pramonės, kraštuose jų yra labai daug. Visur, 
kur tik gali, skautai ir skautės stengiasi nors truputį padėti 
bedarbiams. Taip ir Čekoslovakijoje skautės prieš paskutines 
Kalėdas beveik visuose Čekoslovakijos miestuose dalyvavo 
rinkliavose bedarbių naudai, rinkdamos maistą, rūbus ir pini
gus. Daug skaučių draugovių nuolat rūpinasi kaikuriomis be
darbių šeimomis, teikiant maisto paramos. Daug turtingesnių 
skaučių, susitarę su savo tėvais, kas dieną pakviečia pas save 
pietauti bedarbių vaikus.

450 STOVYKLŲ IR 10.000 STOVYKLAUTOJŲ.
Šią vasarą įvairiose Čekoslovakijos vietose buvo apie 450 

r.kautų stovyklų, kuriose dalyvavo apie 10.000 skautų-čių ir 
vilkiukų.

STIPENDIJOS SKAUTAMS.
Amerikos aukštesniosios mokyklos labai dažnai paskelbia 

specialias stipendijas geriems skautams. Tai rodo, 
kaip mokyklos vertina skautus.

MALŪNAS — DRAUGOVĖS BŪKLAS.
Anglijoje, Mudforde (Norfolk), skautai, gavę savo žinion 

prie miesto esantį seną neveikiantį vėjo malūną, įsitaisė gerą 
savo draugovės būklą.

400.000 LITŲ SĄMATA.
Prancūzų skautų Scouts de France organizacija, kuri 1931 

m. gale turėjo 1.826 vienetus ir 40.000 narių, per 1932 metus 
priaugino 314 naujų vienetų ir 10.000 naujų narių. Nebloga pa
žanga. Tos organizacijos vyriausio štabo sąmata viršija milijoną 
frankų ( = 400.000 litų). Ir panašiai smarkiai auga kai kurių kitu 
tautų organizacijos. Tur būt, ir Tu, skaitytojau, nenorėsi, kad 
Lietuva liktų paskutiniųjų tarpe ir į mūsų skautų tarpą įtrauk
si naujų narių iš savo draugų.

Įėjimas į belgų skautų vyriausiojo štabo buklą, ir skau
tiškosios krautuvės langai, Briuselyje.
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Aviacijai sukako 30 metų.
Mes, lietuviai, aviacijoje esame 

toli gražu ne paskutinieji ir avia
cijos 30 metų sukakčių proga pasi
didžiuodami galime prisiminti mū
sų transatlantinio skridimo didvy
rius Darių ir Girėną, tragingai, bet 
garbingai žuvusius, bei mūsų aukš
tai stovinčią karišką aviaciją su 
savo konstrukcijos lėktuvais ir su 
neseniai atliktu gražiu pulk. Gus
taičio 600 kilometrų (per 2 va
landas) skridimu Helsinki — Kau
nas* Koks stebuklingas dalykas 
dabartinis lėktuvas ir kaip daug 
pasiekta aviacijoje! Ir pamanykit, 
kad viskas, kas padaryta aviacijo
je, padaryta tik per 30 metų, nes 
pirmą lėktuvą pasaulis pamatė tik 
1903 m. gruodžio m. 17 dieną.

Seniai žmogus galvojo, kaip 
užvaldyti orą. Bet praktiško
ji aviacija prasidėjo tik nuo 
pirmojo planeristo vokiečio L i- 
lientalio darbų. Dabartiniu 
laiku labai didelėje madoje yra 
planeriai — sklandytuvai, bet rei
kia pabrėžti, kad jie nėra naujas, 

Skautai-ės mokosi ir ugniagesybos.

paskutinių laikų dalykas. Kaip tik 
nuo planerių ir yra prasidėjusi 
aviacija.

Lilientalis pirmas suprato, kad. 
norint tapti paukščiu, reikia pra
mokti skraidyti ir jis pradėjo at
kakliai mokytis, bet už šį mokslą 
užmokėjo savo gyvybe. Jis žuvo 
nelaimingame atsitikime per vieną 
savo bandymų. Bet Lilientalio 
bandymai skraidyti rado pasekėjų 
kitose šalyse. Ypač pažymėtini yra 
amerikiečiai broliai Raitai. Jie 
irgi pradėjo mokytis skraidyti, kaip 
ir Lilientalis su planerių, bet, tuo 
tarpu kaip vokiečio planeris bu
vo lyg paukščio sparnai, amerikie
čiai savajam davė vaikų aitvaro 
išvaizdą. Jų didelis aitvaras buvo 
lyg ir dėžė iš medžio ir drobės. 
Aviatorius gulėjo aitvaro viduje ir 
lankomis bei kojomis judino vai
rus. Savo planerį broliai Raitai 
stipria virve pririšdavo prie auto
mobilio užpakalinės ašies, keturi 
vyrai pakeldavo planerį žmogaus 
ūgio aukštumon ir aitvare esan

čiam žmogui davus švilpuku ženk
lą, automobilis pradėdavo važiuo
ti, virve ištempdavo ir planeris iš
sprukdavo iš jį laikančių žmonių 
rankų ir pakildavo. Viskas ėjo 
taip, kaip eina paleidžiant žaislinį 
vaikų aitvarą, tik čia automobilis 
pakeisdavo berniuką, bėgantį su 
savo žaislu.

Išėjo daug mėnesių, kol Raitai 
pramoko tinkamai valdyti savo 
aparatą. Planeristas rankomis 
keisdavo priešakino vairo padėtį, 
leisdamas planeriui kilti, gi kojo- 
mos jis judino uodegą, nukreipda
mas planerį į kairę ar dešinę.

1903 m. gruodžio mėn. 17 dieną 
ant planerio pirmą sykį buvo pa
statytas 16 arklių jėgų motoras ii 
planeris jais galėjo skraidyti visai 
savarankiškai, tapęs aeroplanu — 
lėktuvu. Taigi, tik prieš 30 
metų buvo išrastas lėkuvas.

Peržiūrėsime kai kuriuos svar
besnius momentus aviacijos isto
rijoje.

1906 m. prancūzas Santos- 
D u m o n a s pastatė pirmąjį lėk
tuvo greičio rekordą: 41 kilome
trą per valandą. Bet jau 1909 m, 
aviatorius L e b 1 o n šį rekordą pa
gerino, pasiekdamas 115 kilometrų 
per valandą. Paskui lėktuvų grei
tis vis auga ir per didįjį karą jų 
greitis pralenkia automobilį (250 
klm. per valandą). Vėliau, 1924 m. 
Bonnet stato negirdėtą rekordą: 
448,17 km, į valandą, t. y., be
veik 125 m. į sekundę. O dabar 
.ė duvųgreitis perženge oOO km. į vai.

1906 m. tas pats prancūzas, apie 
kurį jau kalbėjome, Santos - Du- 
monas savo mašina perskrido 220 
metrų, išsilaikydamas ore 21 se
kundę, už šį skridimą gaudamas 
prancūzų aero klubo dovaną. Bet 
jau 1908 m. irgi prancūzui F a r - 
m a n u i pasiseka nuskristi be nu
sileidimo 1 kilometrą, už ką jis 
gauna 50.000 frankų dovaną. Ta
čiau tais pat metais į Europą at
vykęs amerikietis Raitas stato 
naują negirdėtą rekordą, nuskris- 
damas be nusileidimo per 2 vai. 
20 minučių 124 kilometrus 700 met
rus. Gi 1910 m. T a b u t o per
skrenda 582 kilometrus. O 1927 
m. Lindbergas perskrenda Atlanto 
vandenyną, padaręs per 33 valan
das 5800 kilometrų!

Iš duotų pavyzdžių matote, ko
kių stebėtinų rezultatų pasiekė 
aviacija per nepaprastai trumpą 
30 metų laikotarpį ir kokiais milži
niškais žingsniais ji eina pirmyn. 
Mes negalime atsilikti nuo kitų, 
bet ir aviacijoje turime eiti vieni 
pirmaisiais, o Dariaus ir Girėno žy
gis tebūna mums pavyzdžiu!
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Viktoras Miliūnas.

/Tą vakarą vėjai dainavo.
— Skiltininkef
— Ką, brolau?
— Ligi kelintos mes budim? — vieną 

vėjuotą ir šaltą žiemos vakarą draugo
vės būkle budįs skautas paklausė skil- 
tininko.

— Ech.., Pabūsim dar pusvalandį ir 
sutvarkę eisim... — Kurį laiką tyla. — 
O kas šitokį vakarą gali čia ateiti: drąsos 
reikia galvai iš namo iškišti! Toks vėjas!.. 
Dangus ir sniegas neišskiriami...

Laikrodis išmuša septynias, ir vėl 
paskęsta savo monotoniškume. Už lango 
blaškosi šiaurys vėjas, lyg padūkęs švil
pia... Dreba stiklai...

Prie lango prieina skiltininkas... Ap
šalęs stiklas, į gatvę norėtųs žvilgsnį 
mesti. Pradeda pūsti. Pasimainydami, tai 
skiltininkas, tai skautas Juozas; ir tuo
jau jų akys įsminga pro aptirpusio lango 
plyšelį į gatvę...

— Juozai, matai koks pragaras lauke?
— Matau, skiltininke!
— O tokių naktų metuose ne daug 

būna, — jau rimtai, matyt, keistos ap
linkos nuotaikos paveiktas, kalba skil
tininkas,

Juozas savo tylėjimu jam pritaria.
Po valandėlės...
— Žiūrėk, žiūrėk! — staiga žiūrėda

mas pro langą sušunka Juozas, — Matai, 
kaip vėjas ten gale gatvės nubloškė 
lempą?..

Skiltininkas prišoka prie stiklo ir žiū
ri. Juozas pasišalina ir neramiai vaikšto 
po būklą. Sustoja, pasigėri skautų šefo 
portretu, ir vėl eina prie lango...

— Vytautai, ką matai? — klausia 
-skiltininką.

— Nieko: visur tik sniegas!
— Eime namo, vistiek jau nieks ne

ateis. Vėlu. Dar toks oras...
— Gal ir taip? Bet truputį dar palau

kime, draugininkas žadėjo ateiti.
Laikrodis nuvargusiu balsu ir lėtai, 

lyg didžiausias tinginys, išmuša pusiau 
aštuntą. Juozas sėdasi į ąžuolinį krėslą... 
Skiltininkas dideliais žingsniais matuoja 
būklo ilgį.

Po valandėlės...
— Vytautai, girdi, kaip vėjas lauke 

dainuoja?
Tyla. Abudu klausos. Už lango nenu- 

tildomas vėjų orkestras, lyg traukia, lyg 
dainuoja triukšmingas, gedulingas Betho
veno simfonijas.

Vytautas šoka prie lango; bet jis jau 
užšąlęs.

— Lyg kuo skundžias, — nepaten
kintas prideda ir kažkaip, tur būt, vėjo 
dainos suneramintas, keistai pabaigia: — 
o... o-o-o... tokių naktų retai žemė su
laukia!

— Kokių? — įdomaujasi Juozas.
— Šitokių! Kada vėjai dainuoja! — 

vos girdimai atsako skiltininkas.
— Kodėl?
— Todėl!.. — Ir trumpam užsimąsto.

— Todėl, kad jau labai seniai buvo to
kia naktis, kurioje vėjai dainavo!..

— Kaip tai? — nesupranta Juozas.
— Ech, tai ilga pasaka!.. Bet ir tąsyk, 

atsimenu, vėjai kaip ir šiandien daina
vo...

— O kada, Vytautai, ta naktis bu
vo? — klausia Juozas.

Vytautas tyli. Gal galvoja? Pagaliau.
— Man tada buvo septyneri metai... 

Tai mano jaunystės pasaka.
— Tai papasakok, — prašo Juozas,

— man apie tą naktį. Laikas greičiau 
prabėgs. Nejusime, kaip ir draugininkas 
ateis...

Sutinka.
Abudu patogiai atsisėda. Į ugniakurą 

įmeta malkų. Liepsna ryškiai raudonai 
nušviečia jų veidus. Vytautas pasilenkia 
prie Juozo, lyg norėdamas, kad jis nė 
vieno žodžio nepraleistų neišgirdęs. Juo
zas žiūri į degančias malkas.

Man tada buvo septynėri metai. Gy
venau kaime, pas tėvelius. Lankiau 
kaimo mokyklos pirmą skyrių. Buvau iš
dykęs. Mėgau žaidimus.

Mano vyresnysis brolis Tadas, mokėsi 
mieste, gimnazijoje, VI klasėje; krūtinėje 
nešiojosi šešioliką pavasarių, ir buvo vi
sada mano mielai laukiamas, nes jam 
sugrįžus atostogauti ir man linksmiau 
būdavo.

Jis buvo skautas: nešiojo lygiai tokį 
kaklaraištį, kaip ir aš dabar; jis mane 
mokydavo žaidimų ir sakydavo, kad kaip 
aš užaugsiu būtinai turėsiu būti skautu...

...Vytauto veidai dega... Juozas jun
ta, kaip iš jo (Vytauto) krūtinės ver
žias saulėtų jaunystės dienų pasaka. Jis 
nepertraukia, nenori sudrumsti tą gilią 
būklo ramybę, kurią Vytautas trikdo 
savo gyvenimo pasakojimu...

— O kas tie skautai? — atsimenu 
klausdavau tampydamas Tadą už ran
kovės.

Manęs tada jis klausdavo:
— Vytuk, ar nori užaugti geru žmo

gumi?
— Noriu... noriu...
— Tai žinok, kad tik skautų eiles 

perėjęs visiems būsi naudingas ir geras.
— Tai, kaip aš eisiu į gimnaziją irgi 

skautu būsiu.
— Būsi, būsi! — pabaigdavo pasikal

bėjimą Tadas ir mudu išbėgdavom į pa
miškį žaisti.

Žaisdavom ilgai... Kol nuvargdavom... 
Paskui Tadelis (aš kitaip jo ir nevadin
davau) išsitraukdavo kažkokią knygutę 
ir skaitydavo... Garsiai, garsiai, lyg norė
jo, kad ir tie pamiškėje stovį klevai jį 
girdėtų...

Neturėdamas prie Tadelio ką veikti, 
aš bėgdavau prie upelio, rankytėmis taš
kiau vandenį, svaidžiau iš negilaus dugno 
išsigriebęs akmenėlius ir krykštavau. 

Paskui, iš išdykumo, nusilauždavau šaką 
ir pradėdavau žuvytes baidyti.

— Vytuk, ką tu čia darai?.. — baigęs 
skaityti ir prie manęs atėjęs klausia 
Tadas.

Aš pakeliu akis ir žiūriu į jo rimtą 
veidą, spindinčias akis.

— Žuvytes gaudau, Tadeli! — at
sakau.

— Negalima!
— Kad jos tokios gražios, — spiriuosi.
— Tai skautu būti negalėsi!
— O kodėl? — beveik verkiu.
— Todėl, kad skautai gamtos ir gy

vulių draugai. O kam tu ta šaka jas 
baidai?

— Tai aš nebaidysiu, — neturėdamas 
ką daryti sutikau, nes būtinai užaugęs 
norėjau būti skautu ir skaityti tą kny
gutę, kurią Tadelis skaitė.

— Einam namo, Vytuk! Jau vakaras 
netoli. Matai, saulutė porai minučių dar 
ant Gražulių alksnyno pakybo...

— O ko ji į mus žiūri? Tokia di
delė!

— Patenkinta tavim! Džiaugias, kad 
tu žuvytes negąsdinsi!..

Ir paėmęs mane už rankos per ban
guojančius rugių laukus vedėsi namo... -

Kiemely radome tėvelį. Jis tepė ra
tus, Ruošės ryt į miestelį važiuoti.

— Vaikai, šiąnakt bus vėjo. Ne be 
reikalo šiandien dangus toks raudonas. 
Dieve duok, kad tik nelytų. Subiurintų 
kelią į miestelį: dar ko gero, tai ir ne
nuvažiuočiau! — užkalbina mudu tėvelis.

— Nebijok, tėte, nebijok! — ramino 
Tadas: — gal tik vėjo bus; kad lytų — 
neatrodo!

— O kas ten? — rodydamas į kylantį 
didelį ir tamsų debesį paklausė tėvelis.

— Ech, — numojo ranka Tadas: — 
didelis debesys — mažas lietus!

— Na, na, — nubaigė tėvelis ir pa
tepęs ratus nuėjo į kluoną.

Ir iš tiesų: tėvelis neapsigavo. Vos 
spėjo saulutė dingti Gražulių alksnyne, 
kaip tamsus debesys aptraukė visą dan
gų, Iš šiaurės atgurmėjo šaltas ir piktas 
vėjas. Įsisuko į mūsų sodelio obelis. 
Pradėjo padūkusiai purtyti. Braškėjo 
šakos, ošė lapų jūra...

Pagaliau priėjo prie palangių. Namo. 
Įpykęs įsiskverbė į kaminą. Bet nieko 
nelaimėjęs nušvilpė prie kitų kaimo 
trobų.

Erdvioje seklyčioje, šį baisų vasaros 
vakarą, sėdėjo visa mūsų šeima, Vėjas 
savo šūkavimais nedavė užmigti. Silpnai 
pritvirtintos langinės beldės.

Kampe sėdėjo mamytė ir verpė; tė
velis pypkę valė; Tadelis didžiulę knygą 
skaitė; Teresėlė (tarnavo pas mus)’ vėl 
kažką knibinėjo. Aš buvau bedarbis. 
Kambaryje buvo tylu. Laikrodis rodė 
dešimtą.

— Eisim gulti, — stodamas nuo suo
lelio tarė tėvelis.

— Palauk dar, tėvai: kas tokią naktį 
gali užmigti? — stabdė motutė.

— Vėlus laikas, — pridėjo tėvelis vėl 
sėsdamas.

Neiškentus prabilo ir Teresėlė:
— Na, ale šią naktį, tur būt, visos 

piktos dvasios aplinkui slankioja? Nu
mirėliai iš grabų keliasi?

— Sena pasaka, sena, — lyg senis 
palingavo galva Tadas: — senovės žmo
nės tik taip mano. Yra čia ko bijotis!

— Tai skautai nieko nebijo? — nu
stebęs paklausiau,

— Nieko, nieko, nes jie niekam blo
go nedaro, — šypsodamasis man pa
aiškino Tadelis ir Vėl įknibo į knygą.
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Motutė baigus verpti atsistojo ir už
suko laikrodį. Teresėlė snūduriavo, o aš 
sekiau jos pavyzdžiu sėdėdamas minkš
tam, Tadelio darbo, krėslely.

Staiga vėjas dar pastiprėjo. Įdūkęs 
nulaužė jaunos obelaitės šaką. Visa jėga 
trenkė į langinę; sudrebėjo stiklai.

Aš neramiai pašokau. Lempa vos 
spinksėjo. Tėvelis, motutė, Tadelis ir 
Teresėlė snaudė sukniubę savo vietose... 
Lauke šėlo... Braškėjo namai... Dan-dan- 
dan, — laikrodis dvyliką kartų išmušė. 
Persigandęs stvėriau Tadeliui už rankos 
ir pradėjau purtinti. Jis greit pabudo.

— Tadai, girdi, kaip vėjas dainuoja? 
— jau ne juokais išsigandęs ir vis tam
pydamas ranką šnekėjau. — Sode kažkas 
medžius laužoI — pridėjau.

Dabar Tadelis pašoko.
— Kas? Kas yr, Vytuk?
— Vėjas dainuoja!
— ?!
— Sode kažkas šakas laužo.
Tadas bėga prie lango, žvilgteri, ir 

staiga atšoksta... Veidu perbėga tamsus 
šešėlis.

— Vytai, kelk visus. Gražuliai dega!
Ir pats skubiai įsivilkęs į paltą išlėkė 

pro duris.
— Tadai, kur bėgi? — sušukau.
— Į pagalbą! Pribudink... — ir kitus 

žodžius prarijo piktas vėjas pro praviras 
duris įsiveržęs į kambarį.

Tėvelis ir nebudinamas pabudo. Greit 
ir mamytė ir Teresėlė.

Tėvelis, sužinojęs iš manęs kas at
sitiko, sušuko:

— Motin, Gražuliai dega!
— O Dieve mano, Dieve! — sudeja

vo ji.
— O kur Tadas? — į mane atsikrei

pęs paklausė tėvelis.
— Į pagalbą išbėgo.
— Į pagalbą? — nustebęs atkartojo, 

ir stvėręs pasimaišiusius kailinius išlėkė 
paskui.

Namie likome mes trys. Užsidarėme 
duris. Mamytė įpylė į lempą žibalo. 
Skaidri šviesa vėl pasiliejo seklyčioje. 
Aš pasistojęs ant kėdės, pro langinių 
plyšelį, žiūrėjau į gaisravietę... Ten kilo 
liepsnos, blaškės dūmai, įsisukę vėjai 
žiežirbas gainiojo po laukus, arpais iš
trykšdavo milžiniški ugnies fontanai ir 
nudažydavo visą dangų raudona varsa, 
nors pusė dangaus ir taip buvo kruvinos 
spalvos.

Pradėjau įsivaizduoti, kas ten daros! 
Rodos, matau brolį toje liepsnų jūroje... 
Su skautiškais rūbais... Paskui eina ir 
tėvelis...

Mano mintis ir vaizdus pertraukė tas 
piktas vėjo dainavimas. Pavargęs nulipau 
nuo kėdės. Mano vietą užėmė motutė. 
Teresėlė įraudus ir išsigandus sėdėjo, kol 
paklausė:

— Kas matyt, motute?
Mamytė kurį laiką tylėjo, bet paskui:
— Jau baigia gesyt. Retkarčiais kai 

kur tik liepsnelė pasirodo. Jau greit 'r 
tėvas su Tadeliu sugrįš.

Mamytės būta teisybės. Netrukus 
kieme išgirdome linksmą tėvelio balsą, 
nors vėjas dūko, kaukė.

— Ne be reikalo tu, Tadai, skautas! 
O po jo Tadelio balsas.
— Tai kiekvieno skauto pareiga.
Durys bildėdamos atsidarė. Slenkstyje 

su suveltais plaukais stovėjo tėvelis ir su 
sudraskyta skautiška uniforma (kaip man 
tada jos buvo gaila) Tadelis. Paltą buvo 
užsimetęs. Apdegęs geltonas kaklaraištis 
vos laikėsi. Veidas juodas, kaip tamsiau
sia naktis.

— Kas tau yra, Tadeli? — šoko prie 
jo mamytė.

Prenumenioliis„SWi|llliin93helaiiis.
Visi skautai ir skautės renka prenumeratorius „Skautų Aidui“. 

1934 metais „Skautų Aidas“ išeis du kartu per mėnesį.;
mėn. 1 d. (storesnis numeris) ir mėn. 15 d. (plonesnis nr.) 
O metinės prenumeratos kaina palieka ta pati — tik 6 lit

Visi 1934 m. „Skautų Aido“ metiniai prenumeratoriai gaus 
priedą — Lietuvos skautų Šefo raštų, parinktą skautams 
ir jaunimui, rinkinį — knygą I
„Skautų Aidui" 1934 m. prenumeratorius gali rinkti visi 
skautai-ės. Tam tikslui iš „Sk. Aido" administracijos gali 
gauti specialias kvitų knygutes ir pinigams siųsti perlaidas.

Rinkite prenumeratorius, nes:
1. Kiekvienas surinkęs 10 „Sk. A." metinių prenumeratorių 
1934 m., vienuoliktą m. prenumeratą gauna veltui.
2. Be to, kiekvienas, surinkęs 20 met. prenumeratorių, gali 
pasirinkti dovanų vieną šių knygų: 1) Skautų Vadas, 
2) Kaip stovyklauti, 3) Fotografuoti gali kiekvienas ir 
4) Kaip išmokti pašliūžoms šliužinėti.
3. O kiekviena skautų ir skaučių draugovė (turinti nema
žiau 14 sk.), kurios visi (be išimties) skautai bus jau ligi 
vas. m. 15 d. 1934 m. „Sk. A." metiniais prenumeratoriais, 
gauna pilną skudučių komplektą..
4. Kiekvienas, surinkąs 25 met. „Sk. Aido“ prenumera
tas, gauna vieną šių dalykų: 1) skautišką kuprinę, 2) kati
liuką ar 3) kirvuką.

Stambiausios premijos.
5. I. Vienetas ar paskiras asmuo, surinkęs daugiausia me
tinių „Sk. A." prenumeratų (bet ne mažiau 30), gauna di
delį modernišką radio aparatą.
II. Sekantis (antras) daugiausia surinkęs „Sk. A." metinių 
prenumeratų — gauna vienam asmeniui kelionę į Suomiją 
ir pragyvenimą Suomių stovykloje.
III. Trečias surinkęs daugiausia met. pren. — gauna vie
nam asmeniui kelionę į Latviją ir pragyvenimą Latvijos 
skautų taut, stovykloje 1934 m.
Visas konkursinis „Skautų Aido“ 1934 m. prenumeratorių 
rinkimas pasibaigia 1934 m. vasario mėn. 15 d. Tada 
platintojai galutinai atsiskaito su „Sk. A.“ administracija.

Visi į darbę: Remdami „Skautų Aidą“ didinant mūsų 
skautijos garbę ir pasisekimą. Gi darbas labai lengvas 
ir labai naudingas. Gero pasisekimo I Budėk!

„SKAUTŲ AIDO“ redakcija ir administracija.

— Nieko! — šypsodamasis atsakė.
Bet čia įsiterpė ir tėvelis,
— Na, motin, nevargink vaiko: duok 

nusipraust, matai, kad jis kaip negras; 
duok kitus rūbus: rytoj miestely aš vėl 
jam skautiškus nupirksiu.

Mama su Teresėle šoko pildyti tėve
lio įsakymų. Aš nustebęs priėjau prie jų 
ir tariau:

— Tadeli, kas tau?
— Viskas tvarkoj, Vytuk. Artimui pa- 

gelbėjom! Kai tu būsi skautas ir tau gal 
kada teks tokią šaltą, vėjuotą naktį bėgti 
kam nors į pagalbą...

Po valandėlės.
Ir vėl mes sėdime penki ir klausome, 

kaip vėjas lauke dainuoja; o dainuoja 
baisiai, gedulingai.

Nejučiomis sulimpa akys. Malonus 
miego karalaitis žydria skraiste siaučia 
miego norinčius.

Ryte pakėlęs galvą pamačiau, kad aš 
guliu lovoje. Lauke jau buvo ramu. Pro 
langą švietė ta pati saulutė, kuri vakar 
nelaimingųjų Gražulių alksnyne pasi

slėpė, Pasimaišė tėvelis rengdamasis į 
miestelį. Pirmutiniai jo žodžiai:

— Kai turėsi dvyliką metų, pyply, tai 
ir tu būsi skautas!,. Girdi?..

— Būsiu... būsiu, — atsakiau: juk aš 
to norėjau.

Po pusryčių su Tadeliu išėjom aplan
kyti Gražulių, Gal būt galėsime pagel
bėti. Jis skautas, o aš juk būsiu!

Būkle laikrodis išmušė dešimtą. Sie
noje kabąs šefo portretas, lyg gėrisi savo 
darbo vaisiais... Ugniakuras nekurstomas 
gęsta. Už langų vėjas tik dūksta, tik dai
nuoja gedulingą naktų maršą.

— Vėlu, eisim namo, — stodamas iš 
kėdės kalba skiltininkas Vytautas.

— Einam! — giliai susimąstęs prita
ria Juozas,

Ugniakuras užgęsta. Tak-tak-muša 
laikrodis. Prasidaro ir užsitrenkia būklo 
durys. Du tamsūs siluetai skubinas gatve, 
o vėjas juos įkyriai lydėdamas dainuoja 
ir dainuoja.
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Knygų lentynėlė.
Knyga apie Roland Philippsą.

Daugeliui Lietuvos skautų ir beveik 
kiekvienam jų vadui yra pažįstamas Ro
land Pbilippso vardas. Jo paaiškinimai 
skautų įstatų buvo spausdinami Skautų 
Aide ir turim išleidę jo knygutę apie 
Skilčių Sistemą. Anksčiau, kada dar ne
buvo šios spausdintos knygutės, mūsų 
skautų vadai plačiai vartojo šapirogra
fuotą Roland Philippso Skilčių Sistemos 
vertimą.

Roland Philipps yra vienas pirmųjų 
anglų skautų. Deja, jam neilgai teko būti 
skautu. Jis per didįjį karą žuvo kovos 
lauke Flandrijoj. Bet jis daug padarė 
skautams, ypač giliai jis apdirbo skilčių 
sistemą ir jo knygutė Skilčių Sistema yra 
išversta beveik į visas kalbas, tų kraštų, 
kur yra skautų. Tai kiekvienam skautų 
vadui vienas svarbiausiųjų vadovėlių, 
Anglijoje dabar yra išėjusi knyga apie Ro
land Philippso gyvenimą ir jo nuopelnas 
skautystei, pavadinta Roland Philipps, 
Boy Scout, Knygą parašė panelė E. M. 
Gate. Ji įdomiai pasakoja, kaip Roland 
Philipps „paprastai, kaip skautas, ėjo per 
gyvenimą ir karą“.

Naujas Jamboree numeris.
Išėjo naujas tarptautinio skautų laik

raščio Jamboree numeris. Jis visas pa
švęstas šios vasaros Gbdolb Jamboree ir 
tarpt, skautų vadų konferencijai.
Knyga apie Calgaric kelionę į Pabaltą.

Anglijos skaučių sąjunga jau išleido 
didelę gražią knygą apie šios vasaros 
Anglijos skaučių ir skautų su lordu ir la
dy Baden-Powell ekskursiją į Pabaltės 
valstybes. Knygą parašė ponia Rose 
Kerr, Anglijos skaučių užsienių dalies 
vedėja. Knyga labai gražiai išleista ir 
turi daugybę iliustracijų. Šioje knygoje 
iš bendro 137 puslapių skaičiaus, Lietu
vai pašvęsta 5 psl. teksto ir 7 psl. foto
grafijų. Iš viso iš Palangos sąskrydžio 
įdėta 18 foto-nuotraukų. Ponia Kerr ypač 
labai gražiai atsiliepia apie mūsų Šefą 
poną Prezidentą.

PI įtink SKAUTŲ AIDĄ. Metams 
6 litai, eis du kart per" mėnesį.

KNYGŲ NAUJIENOS.
X Išėjo a, a. kan. Juozo Tumo - 

Vaižganto Raštų XIX tomas, Mūsų 
literatūros istorijai ašmas būrys.

X Švietimo ministerijos knygų leidimo 
komisija išleido J ablonskio Raštų 
II-rą tomą „Švietimo reikalai“. Spausdi
na Jablonskio Raštų III-čią ir IV-ią 
tomą „Kalbos reikalu“; Wolfgango v. 
G oe t h e s Fausto pirmąją dalį; Miquel 
de Servant e s Saavedra Don Kichoto 
iš Lamančo pirmąją dalį (iš viso bus pen
kios dalys); prof. Vacį. Biržiškos 
Lietuvos bibliografija nuo 1904 ligi 1914 
metų ir pradeda spausdinti Lietuvių kal
bos žodyną (prof. J. Balčikonio redaguo
jamą), Žodynas, kuriam panaudota prof. 
K. Būgos, prof. Jablonskio, A. Juškos- 
Juškevičiaus, A. Vireliūno, ir kt. žodinę 
medžiagą, kurios bus per 2.000,000 žodžių, 
turės keturis arba penkis didelius tomus.

X Kalbininkas Stasys D a b u š i s 
spaudai paruošė Rašomosios lietuvių kal
bos ir rašybos žodyną, su negausia fra
zeologija ir labai retų žodžių aiškinimu. 
Žodynas apima per 70.000 žodžių ir turi 
du tomus.

X Vytauto Didžiojo universiteto hu
manitarinių mokslų fakultetas išleido prof, 
dr. Balio Sruogos didelio literatūros 
mokslo veikalo Rusų literatūros istorija 
antrąjį tomą. Į šį tomą įeina ir Aleksan
dro Puškino gyvenimo ir kūrybos apibū
dinimas.

X Šiaulių kraštotyros draugija, vyk
dydama šią vasarą kraštotyrininkų ir mu
ziejininkų suvažiavimo nutarimus, ruošia
si 4 kartus per metus leisti kraštotyros 
reikalams laikraštį — Gimtasis Kraštas, 
kurį redaguos B u g a i 1 i š k i s.

Prenumeruokite

„Skautų Vadą“
vienintelį Lietuvos skautų vadų laikraštį

1934 metams.
Prenumerata:
metams 2 lt., paskiras numeris 60 et.

Administracija — Kaunas, Nepriklau
somybės a. 4 nr. Telefonas 40-71.

Jau lai Kas užsiprenumeruoti

Jaunąją Kartą 
tautinės jaunuomenės savaitraštį.

Prenumeratos kaina metams 5 litai. 
Administr.: Maironio g. 14. Kaunas.

Pirštais dabar bado žmogų, kuris neskaito laikraščių.
Išsirašydami laik- • ((
raštį turėkit galvoj g J f C F1 C| • 
O dabar „Diena“ pasidarė ypatingas laikraštis: 
ir aktualus ir įdomus ir linksmas ir naudingas. 
Norit pažinti „Dieną“?

Atsiųskit savo adresą — gausit. 
„Diena“ 10 ir daugiau puslapių metams 
8 litai, pusei metų 4 lt., trims mėn. 2 lt. 
Rašykit: „Diena“, Kaunas, Laisvės Al. 25 Nr.

Nereikės žiemą padėti foto 
aparatą į lentyną, 

jei įsigysi“
KAZIO LAUCIAUS knygą

Fotosrataoii gali kiEkviEnas
„Geresnio vadovėlio sunku tikėtis 
ir ateityje, nes ši knyga vaizdžiau 
parašyta ir už išgarsėjusį David'o 
„Ratgeber“ — taip rašė apie šią knygą 
šią vasarą Kauno foto laboratorija „Gie
dra“ (dabar ji perėjo „Spaudos Fondo“ 
žinion) prospekte savo klijentams. Tai 
specialistų nuomonei
papr. viršel. 3,50 lt.,luxus (auksiniais) 4 lt.

Skaute!
Geriausį malonumą turėsi žiemą, čiau

žydamas su pačiūžomis

Nurmi Sport „Polar“ 
I rūšies. Kaina 14 lt. pora. Jas gali gauti 

Skaat. Reikm. Tiekimo Skyriuje 

Kaunas, Nepriklausom, a. 2, telef. 40-71.

Redakcijos 'aiškai.
Psk. Nemajūnui. T. ilgąjį ir apie vadus 

straipsnius perdavėm Skautų Vado re
dakcijai. Dėkui, kad aktyviau pradedi 
rašinėti.

Br, J. Puskunigiui. Gailimės, kad per 
vėlai gavome „rimties ir ryžtumo valan
dą". Dabar rašinėlis turės red. stalčiuje 
pagulėti. „Kanklių“ tęsinį dėsime. Pie
šinius ir gaidas reikėtų duoti atskiruose 
lapeliuose. Turim dabar kopijuoti, 
paskum tik daromos klišės.

Vijūnui. Įvesime nuolatinį skaitytojų 
kūrybos kampelį — beletristikai, eilėraš
čiams. Ir. T. kūrinėliai ten linksta.

Kor. P. Nuo N. M. Sk. Aidą išleisime 
2 kart per mėnesį. Žinučių iš vietos skau
tų ir moksleivių gyvenimo siųsk. La
bai pageidaujame. Žadėtų nuotraukų :š 
mokyklos darbo neužvilkink. Iliustruo- 
tumem žinutes.

Ps. J. K. U, Dėl vietos stokos ir dėl 
sklandumo rašinėliai kartais trumpinami. 
Rašyk vienoj lapo pusėj, aiškiai, trumpai 
ir gyvai. Be to, ne kiekvienas dalykas 
daugeliui skaitytojų įdomu.

S. V-kui. Turėk drąsos. Kas Tau ne
pasiseka, redakcija pataiso, ir gerai. Tik 
nesivėluok išsiųsti. Tada, matai, vėlai 
gavus, žinutės pasensta.

Skautui iš Š. Baries, kad nedaug tede- 
dam foto iš skautų gyvenimo. Mielu noru 
daugiau dėsime — tik siųskite gerų ir 
įdomių nuotraukų. Kur skautai netvar
kingose uniformose — tos foto palieka 
stalčiuje.

Štai 
jums 
vietoje 
parašo, 
redaktoriaus 
paveikslas.
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MIKĖ ŠVILPA RADIOTECHNIKAS. Draugininko puodukas. 
(Jamboree faktas).

J. Martinaičio karikatūros.

MIKĖ ŠVILPA JUMS PARODYSI 
J. Martinaičio karikatūra.

Švilpa; Tuoj padarysiu juodąją lentą 
ir surašysiu ant jos visus, kurie neskaitys 
„Skautų Aido" 1934 metais!

KLASIŠKAS UŽSISPYRIMAS.

1. Viens! Du! Trys!
Švilpa radio darys.

2. Padaryta — ti-titi — 
Kauno bangos jau arti.

Skautas. — Draugininke, ar galima 
pasakyti jog daiktas pamestas, jei žinau, 
kur jis yra?

Draugininkas. — Aišku, jog pamestu, 
tokį daiktą pavadinti negalima.

Skautas. — Tai gerai, galit nesirūpinti 
savo puoduku, jis nėra pamestas, aš ži
nau kur jis yra, nes kaip tik iš mano 
rankų jis nukrito į Dunojų vakar, kai va
žiavome apžiūrėti Budapeštą.

Iš Jamboree pasikalbėjimų.
— Palauksi manęs Indijoje.
— O kur yra Indija?
— Nejaugi nežinai? Eisi į dešinę, 

praėjęs Angliją ir Norvegiją, tarp Japo
nijos ir Egipto, netoli Graikijos, šalia 
Siamo rasi Indiją.

3. Oi! Iš Švilpos aparato 
Birbia, cypia, švilpia, trata!

4. Triū-triū-triū! Tra-ra-rai!
Girdis aiškiai ir gerai.

J. Martinaičio karikatūra.

Švilpa sapnuodamas: Vis vien sulauk
siu Kalėdų Dieduko ir pamatysiu, kaip jis 
atrodo !..

NAUJŲ METŲ RYTĄ.
J. Martinaičio karikatūra.

Mikė Švilpa: Daug laimės 1934 metais! 
Naujųjų Metų proga šiandie jums porcija 
padidinta ! ..

Allio! broliams moksleiviams
Feljetonas.

Broliai moksleiviai, skelbiu 
jums linksmą žinią: baigiasi jūsų 
kančių pirmasis etapas! Mokslo 
įstaigų vyresnybė, bemargindama 
per keturius mėnesius jums šonus 
dvejetukais ir kitokiais „...ūkais“, 
pristigo rašalo ir neužilgo žada pa
skelbt jums išganingas atostogas.

Atostogos visais atžvilgiais ver
tesnės už mokslo laikotarpius. Bet 
ir jos turi šiokių tokių trūkumų. 
Gimnazijos sienose, tik tas malo
numas, kad nereikia sukti galve
lės dėl darbų programos: ją sufor
muluoja mokytojų personalas, o 
tu, lyg automatas, ją vykdai... a” 
ne — tai klausimas. O atostogų 
planų kombinacijos našta gula ant 
vargšo moksleivio pečių. Čia tai ir 
yra atostogų kabliukas.

Atostogauti nėra taip lengva, 
kaip atrodo. Gal manote, nuvažia
vai pas tėvelį į kaimą, užsiriogli
nai, lyg Molio Motiejus, ant pe
čiaus ir baigtas kriukis? Ne! Įvai
riaspalvės idėjos, kurios įgyjamos 
gimnazijos sienose per skausmus 
ir dvejetukus, nepripažįsta pečiaus 
malonumų, spaudžia atostogaujan
tį žmogutį į platesnes kaimo ma
ses, ragina būti savo krašto kul
tūros pionierium. Ir tam tikslui 

gimsta geniališki planai... Bet čia 
reikia būti labai atsargiu.

Ir kai jau nekartą tie, geniališki 
atostogų planai tiesiog apgalabijo 
savo kūrėjus, tai nutariau pasida
lyti su gausiąja, greit atostogau
siančia moksleivija, jos gerovei, 
savo patyrimus atostogavimo me
ne.

Kai važiuosit atostogų į kaimą, 
tai jau prieš kelias dienas visai ne- 
valgykit. Kaime jūsų laukia daug 
kumpių, skylandžių ir kitų penė
tojų kolekcijos. Bet, gink Dieve 
nebandykite, nors ir labai karštų 
idealų raginami, riesti dabartini 
krizį ragan. Biaurybė, tvirtas, ne 
iš kelmo spirtas. Ir nors kaip steng
sitės pakelti vargšelių bekonų 
markę, virškindami jų po keletą 
kasdien, vistiek neįstengsite. Juk 
nebūsite erdvesni už pačią Ang
liją...

Paskui, jei kas turi silpnybę 
sportuoti, kad ir pašliūžomis, tai 
kaime turėtų atsisakyti nuo to nu
merio. Ten jo nekenčia, tiesiog 
prieš jį šiaušiasi neišauklėta kaimo 
susisiekimo technika — arkliai. 
Vis, mat, jiems vaidenas nauji 
konkurentai.

Platinti spaudą? Oi ne! Spauda 

pats blogiausias išradimas. Ir štai 
kodėl. Anksčiau jūs, moksleiviai, 
buvote tiesiog kaimo saliamonais. 
O dabar?.. Toji nevydonė spauda 
visur brukama ir jau ne vien sil
kėms vynioti vartojama. Negalite 
dabar kaimo šviesuomenei aiškin
ti apie tai, kaip buvo auginami be
konai Vytauto Didžiojo laikais, 
kokiais lėktuvais naudojosi Kęstu
tis, kaip Lietuvos kunig. Napoleo
nas I kovojo su rusais ir t. t. Viską 
jau kaimas žino geriau už jus ir 
vis, mat, iš knygų, iš spaudos. Ge
riau gal tą laiką, kurį sugaištumėt 
su ta spauda bekovodami, paskir
kite malkų skaldymui, tai nors 
žinosite, kad tėvams naudą sutei
kėte ir naują specialybę įgijote...

O kaip vaikščioti kaime? Daž
nas, atvažiavęs atostogų, vaikšto 
ne žeme, bet nosį užrietęs.

Mokslo padargai, kaip ir pats jų 
savininkas, suprantama, turi atos 
togauti. Tiesa, manau, šis numeris 
lengviausiai išpildomas, nes teisin
gai geras mokslo kankinys pažvel
gia į tas priemones visada tik po 
atostogų...

Tokie, maždaug, mano atosto
gavimo meno patarimai.

Paulius Sidas.

Ne tik pats prenumeruok SKAUTŲ 
AIDĄ, bet ir savo draugų tarpe rask 
jam naujų prenumeratorių.
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Skyrių veda, psktn. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIAI.

Užd. nr. 108.
V. Paliušio iš Kauno.
Iš skaičių 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 gauti 

sudėties veiksmu šimtą.
Jei paimsim 1 ir 8, galim gauti 18 ir 

t. t. Pav.: 13 + 62 = 75+ ir t. t. Du kartu 
tą patį skaičių imti negalima.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 109.
M. Čapkauskio iš Krikštaniškės.

1 2

3 4
©j ©
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Perskaitykit stačiai: 1) tikrina, 2) sta
tybos medžiaga, 3) negalimas daiktas, 4) 
išlaidų dokumentas, 6) sudiev, 9) puodo 
dalis, 10) veiksmažodis, 13) vežimo dalys;

Gulsčiai: 3) kazokų vadas, 5) nupiauti 
medžiai, 7) kūno dalis, 8) klausti, 11) ba
tų dalys, 12) sala, 14) žino.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 110.
G. Orento iš Kybartų.

Į tuščius kvadratėlius įrašykit žodžius 
skiemenimis taip, kad skaitant stačiai 
išeitų: 1) gėrimas, 3) diena ir naktis, 4) 
ežeras Lietuvoj, 5) opera, 7) graikų iš
minčius, 9) verkiant bėga, 10) prieveiks
mis, 11) klastinga, 12) vyr. vardas, 14) 
Amerikos valstybė, 16) paukštis, 17) Lie
tuvos upė, 20) mot. vardas, kilm.; 23) 
vabzdys, 24) burtai, 25) Lietuvos mies

telis, 26) įvardis, 27) audra, 29) titulas 
rytuose, 31) ežeras Afrikoj, 32) vežimo 
dalis.

Gulsčiai: 1) Arabijos miestas, 3) Ame
rikos upė, 6) metų laikas, 8) gėlė, 9) 
skautui reikalinga, 11) valstybės ženklas, 
13) puošias, 14) Europos upė, 15 vanduo, 
17) europietis, 18) Europos upė, 19) Ame
rikos valstybė, 21) sakė, 22) šeimos na
rys, 24) uosto dalis, 25) pagalba, 28) Azi
jos valstybė, 30) šalta, 31) krioklys, 33) 
žuvis, 34) tyruliai. Užd. vert. 3 tašk.

Užd. nr. 111.
V. Rustučio iš Kauno.
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Šachmatų karaliaus ėjimu paskaitykit 

vieną skautui patarimą,
Užd. nr. 112.

Užd. vert. 2 t.
V. Paliušio iš Kauno.

(i—n>+(in—iv)+(v—vi)+(vii—vin)+ 
+(ix—x)+(xi—xii)+(xm—xi v)+

+ (XV—XVI)=X;
I — laiko matas, II — kūno dalis, 

III — medžiaga, IV — miškas, V — se
novės liekana, VI — malkos, VII — 
veiksmažodis, VIII — įvardis, IX — mot. 
vardas, X — Amerikos valstybės sosti
nė, XI — skaičius (mot. gim.); XII — kū
no dalis, XIII — paukštis, XIV — ne
naudingas gyvuliukas, XV — geometrinė 
figūra, XVI — Amerikos valstybė, X = 
ko mes kiekvieną mėnesį laukiam.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 113.

L. Žigaro iš Kauno.
Šarada.

Baldas geras aš esu, 
Mane atspėti nesunku. 
Raidę pirmą jei mainysi — 
Savo giminę matysi.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 114.

J. Antano iš Mažeikių.
Šarada.

Esu aš mažas skaučiukas, 
Mano „vardas" — žvėriukas. 
Vieną raidę jei pristatys! — 
Baisų daiktą pamatysi.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 115.

St. Maskaliūno iš Šančių.
Šarada.

Dujos be raidės vienos — 
Dainuojanti minia bus visadas.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 116.

V. šatinsko iš Kauno.
Šarada.

Sodas be galo ir pradžios — 
Ornamentas visados.
Raidę vieną jei pridėsit — 
Tuojau paukštį jūs turėsit. 
Raidę vieną jei ištrauksit-----
Medžio dalį tuojau gausit.

Užd. vert. 2 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAL

Užd. nr. 97
Devyni amatai, dešimtas badas.

Užd. nr. 98.
Šis uždav. buvo neteisingai atspaus

dintas: klišė neatitiko tekstui. Šį užd. 
vėliau sunaudosim.

Užd. nr. 99.

Užd. nr. 100.
Ten kur Nemunas banguoja 
tarp kalnų lankų, 
broliai vargdieniai dejuoja 
nuo senų laikų.

Užd. nr. 101.
1) Čaplinas, 2) Irena, 3) Ulonas, 4) 

Rapolas, 5) Leonas, 6) inkstai, 7) Ona, 8) 
nulis, 9) ietis, 10) Edvardas, 11) Nau
miestis, 12) ėdžios.

Iš pirmų raidžių išeina skaučių vadė 
Čiurlionienė.

Užd. nr. 102.
Sugalvotas žodis: 

RESPUBLIKA 
1234567890 

901078053 3070

29351

Užd. nr. 103.
1) Rūbas, 2) midus, 3) Jonas, 4) kro

na, 5) diena, 6) daina; rate: Baden Po
vėlis.

Užd. nr. 104.
Para, kas; parakas.

Užd. nr. 105.
Šalis, šilas.

Užd. nr. 106.
Žydas, yda.

Užd. nr. 107.
Krymas, Rymas, rytas.

PRANEŠIMAI.

Uždavinių autoriams; šiais metais dau
giausiai uždavinių buvo atspausdinta „Suk 
galvą skyriuje V. Paliušio iš Kauno; jam 
priklauso 26 taškai.

Kiti uždavinių autoriai surinko taškų: 
J. Pupkevičius iš Šančių — 22 tsk.
V. Rustutis iš Kauno ir Herus iš 

L-mio po 16 tšk.
V. Slavinskas iš Šančių ir V. Šatins- 

kas iš Kauno po 11 taškų.
Any-vas iš Kaišiadorių — 8 tašk.
J. Antanas iš Mažeikių — 6 tašk.

' A. Limontas iš Telšių, H. S. iš Likše- 
lio, G. Orentas iš Kybartų, ir M. Čep- 
kauskas iš Krikštaniškės po 5 tašk.

St. Maskeliūnas iš Kauno — 4 tašk.
Erelio galva iš Kauno, Vyt-lušis tš 

Kauno ir A-ras iš Kauno po 3 tašk.
Kitam „Sk. A." nr. bus paskelbta kas 

kokias dovanas už įdėtus uždavinius lai
mėjo.

.VILNIAUS" sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Telef. 776.
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XI metai

lutų Aido“ 1933 metų turinys.
1933 m. „Skautų Aido" išėjo 12 nume

rių, viso 476 puslapiai.

„SKAUTŲ AIDAS" MINĖJO:

3 nr. — „Skautų Aidui" 10 metų.
4 nr. — Latvijos skautų 15 metų.
8 nr. — Baden-Powellis Lietuvoje.
9 nr. — Lietuvių skautai Jamboree,

11 nr. — Lietuvos skautijai 15 metų.

i,SKAUTŲ AIDAS" 1933 METAIS IŠ
LEIDO KNYGŲ;

1) Dr. K. Avižonis. Kaip išmokti pa
šliūžomis šliužinėti. 96 pusi., 100 iliustr.

2) Dr. K. Avižonis. Kaip stovyklauti. 
308 pusi. 356 iliustr,

3) K. Laucius. Fotografuoti gali kiek
vienas. 256 pusi, su 117 pav.

4) Lordas Baden-Powellis, Skautų Va
das. Išv. sktn. B. Mantvila. Įvadą pa
rašė Lietuvos Skautų Šefas Resp. Prez. 
Antanas Smetona. 112 pusi.

5) Geri darbeliai ir dideli darbai. Vai
dinimas.

6) Prof. Steponas Kolupaila. Mūsų 
vandens keliai. 95 pusi. Iliustruota.

I. IDEOLOGINIAI STRAIPSNIAI.

— J. E. Resp. Prezidentas Antanas 
Smetona: Kalba kovo 4 d, 3; — Šiandien 
mums didi šventė Baltijos pajūryje. 8; — 
Jaunosios pajėgos yra ateities viltis. H.

— A. Žagarietis. Šefo žodini 5; — 
Lietuvos keliu. 10.

—’ Sofija Čiurlionienė. Kodėl Lietuvos 
skautei. 8; — Mes norime tėvynei daryti 
džiaugsmo. 11.

— dr. J. Alekna. Tėvynės meilė yra 
skautų veikimo rodyklė. 11.

— Vyr. sktn. J. Šarauskas. Nuo že
mės klonių ligi dangaus mėlynių. 11.

— Kun. J. Marenco. Skautiški idealai. 
1; — Vydūnas. Jaunųjų brendimas. 4; — 
Šventieji metai. 4; — Naujų kelių žval
gai. 9; — Skautų tarnyba. 9; — Žmoniš
kumo mokykla. 10; — K. J. Gimė Kris
tus, džiaugsmas didis. 12; — Skautystės 
uždaviniai. 12.

II. RAŠO R. BADEN-POWELLIS.

Skautai vyčiai. 1; — Mąstykime pla
čiau. 2; — Ar skautystė militaristinė? 3;
— Skautų Šefo žodžiai. 4; — Laiškas dr. 
Aleknai. 5; — Skautas skaistus. 5; — Ba
den-Powellis pas Šventąjį Tėvą. 8; —• 
Baden-Powellio kalėdiniai linkėjimai. 12.

III. SKAUTŲ ĮSTATŲ MINTYS.

— P. S. Gyvenimo smulkmenos. 1; 
-— Alpis. Blaivybės savaitės proga. 2;
— Š. S-nas. Narsumas ir pasišventimas. 2, 
.— „Jaun. draugas“. Kaip pažinti kultū

ringus žmones. 2; — Delta. Dvasia ir kū
nas. 2; — V, Avižonis. Ko mes siekiame. 
2; — V. K. § 5. Skautas mandagus. 3; — 
Sktn. K. P. Šitaip tvarkyk savo pasielgi
mus, 3; — Giedraičių sesė Voverė. Budėk. 
4; — Skautininkas. Išvykdamas atostogų 
atsimink. 4; — S. Daunys. Kūno negala
vimai nesugriauna dvasios didybės. 4; — 
Kasdien po valandą skautybei. 4; — M. 
Grigonis. Tautiškas katekizmas. 5; — Vyt. 
Donaila. Laikas ir tvarka. 5; — A. 
Umbrasas. Motina. 5; — Ar tu esi skau
tas radiatorius. 6; —• Taisykime. 7; — 
Skautas yra ištikimas savo tėvams ir 
skautams. 7; — V. Mik. Įžodis. 7; - - 
Skautų įstatai atbulai. 8; — Keturiolika 
dalykų gerai draugovei. 8; — Būdas iš
mokti įstatus. 9; — Mok. J. S-tis, Tau
pumas ir skautai. 10; — P. S. § 8. Skau
tas yra taupus. 10; — Kokius gerus dar
belius skautas galėtų daryti žiemą. 10; — 
Kristaus švenčių gerieji darbeliai. 12; — 
Koks geras darbelis daryti? 12; — Tau
pumas. 12; — J. Lebionka. Šokiai ir kiti 
užsiėmimai. 12; — Skautų įsakymai. 12.

IV. ĮŽYMŪS ŽMONĖS.
— A. Daugėliškis. Gerasis mažųjų bi

čiulis Pranas Mašiotas. 3; — KI. VI. Ere
minas. Mūsų Patronas šv, Kazimieras. 3; 
— V. J. Mato Grigonio pedag. ir liter, 
darbo 25 metų sukaktis. 4; — R. Prezi
dento A. Smetonos kalba. Ugninga meilė 
veda jį tikslan (Vaižganto laidotuvės). 
5; —’ Iš. L. A. Žmogus legenda. 5; — 
A. a. kan. Kaz. Prapuolenis. 5; — A. 
Merkelis. Vaižgantas — kūrėjas. 6; — A. 
Umbrasas. 50 metų vainiką nupynė (sktn. 
E. Kulviečiui 50 metų). 6; — A. Merkelis. 
Vaižgantas gamtos draugas. 7.

— Apie Dariaus ir Girėno žygį. 7; — 
Henr. Kelmas. Lietuvos garbei per Atlan
tą. 5; — Ir suglaudė sparnus. 6.

— Kęstučio laidotuvės. 9; ,— Morse. 9.
— Mirė aukščiausias teisėjas (prof. 

A. Kriščiukaitis). 11; — K, Majauskas. 
Vaikų literatūros ’ tėvas (Pranas Mašio
tas). 12.

V. KNYGOS.

— Apie gražų skaitymą. 5; — Pasi- 
mokykim kalbėti. 10.

— St. Gregota. Pastabos laikraščių 
skaitytojui. 4; — V. Kasnickas. Kaip ne
mokamai gauti laikraštį. 9; — 10 knygos 
prašymų į skaitytoją. 5; —• V. Lakstutis. 
Poezijos idealas. 12. — Nutrimentum 
spiritus. 12,

— Knygų lentynėlė. 1 — 6, 8 — 12.
— M. Jurelis: Klemenso Dulkės „De

vyni raiteliai". 4; — Juozo Miniaus „Gy
venimas be kaukės". 5; — „Septyni". 8.

— Sktn. gyd. Kazakevičius. VI. Kviklio 
„Sukruskime". 5; — K. P. Petro Babicko 

„Murziukas". 8; — A. S. Baden Powellio 
„Skautų Vadas". 9; — Lietuviškoji Enci
klopedija Lietuvos garbė. 11.

— A. Dangerutis. Valsonoko „Klaipė
dos problemos", Dr. Jono Griniaus „Pu
tino lyrika", A. Tyruolio ,,Goethe", Lie
tuvių Mokslo D-jos „Lietuvių Tauta“ IV 
kn, 3 sąs., J. Marcinkevičiaus „Sukaus
tyti latrai". 1; — Putino „Altorių šešėly", 
E. Prūsienės „Kunigas Kairys“, Viktoro 
Jungferio „Hinter den Seen, hinter den 
Waldern", Akiro Biržio „Biržų apskri
tis", 2.

— Ant. Saulaitis. Dr. K. Avižonio 
„Kaip stovyklauti". 5. — B. Gendvilas. 
„Moksleivių Varpai" 1 nr. 6; — „Ugnia- 
gesis“. 6; —. V. Viturys. Kaip veltui gauti 
„Sk. Aidą"? 12; — Knyga apie Roland 
Philippsą. 12,

VI EILĖRAŠČIAI.
— M. Grigonis. Skauto įžodis. 4; — 

Vilniaus bokštas. 5; — Tautiška daina. 6.
— Mt. Ilgesys. Palauk. 5.
— J. Paukštelis. Garbingai žuvusiems 

lakūnams. 7; — Mūsų rudeniu motyvai. 11.
— L. Žitkevičius. Pavasario džiaugs

mai. 5; — Aukštybės. 11.
— A, Strikulytė. N. M. 1; — Tyliai 

šlamėjo eglės. 2; — Ar atmeni Tu? 3;
— Sugrįžkit. 7.

— Kazys Bradūnas. Ir vėl nauji me
tai. 1; — Penkioliktą kartą. 2; — Šv. 
Kazimierui. 3; — Velykos! 4; — Jau vė
jai vasaros arti. 4; — Motinai. 5; — Su
grįžau. 6; — Pavasaris tėvynėje. 6; — 
Mūs jaunatvė. 12.

— V. Miliūnas. Nauji metai. 1; — 
Ilsėkis ramybėj! 2; — Pavasariškai. 6.

— Kar. Vaikas. Laiškas skautui. 1;
— Liūdinčiai sesei. 4,

— St. Daunys. Mano tėviškei. 5; — 
Alyvoms žydint. 6.

— B. Gaidžiūnas. Beržų malda. 4; — 
Artojų krašto Dievas geras. 6.

— Juoz, Dovydėnas. Kas tu esi? 1;
— St. Jameikis, Karalaitė ir smakas. 4;
— R. Vaišvydas. Keturi amžiai. 4; —• L. 
Šukys. Kregždučių malda. 4; — E. Sen-tė. 
Skautai stovykloj. 6; — Serbentas. Smui
kelis, 6; — Arėjas Vitkauskas. Žuvėdra. 
6; — A. D. Velička, Tėvui artojui. 6; — 
Pr. Vilimas. Ei, verčiau į viršų kilti. 6;
— skit. VI. Kuprys. Mūsų šventė, lt;
— G. Vaitiekavičius. Garbė jiems. 11; • - 
Sesė geltonkasė. Krakių šventė. 11; — 
Skilt. VI. Š-s. Vyriausiam Skautininkui. 
11; —J. Vaidelys. Skauto dalis. 12.

VII. APYSAKOS.

— Skautai Duglas, Martinas ir Olive
ras. Trys skautai Afrikoje. Išvertė Pr. 
Mašiotas. 1 — 5.
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— Pierre Delsuc, Pavojingoji naktis. 
Išvertė. N. Večerkienė. 6 — 12.

— Pr, Mašiotas. Nepaprastas vėjas. 
10; — Dėdė Pranys. Rambyno akmuo. 6;
— Paukščių stalas. 11; — Pr. Mš. Ne
atsargūs žygiai. 1.

— Mt. Ilgesys. Lelija. 11.
— Vyt. Donaila. Ir pradėjo kalnas 

Naujus Metus. 1; — Kad smiltys neuž
pustytų. 11.

— A. Lūks. Ką šiaurys pasakoja. 4.
— Juozas Žukauskas. Sugrįžimas. 3;

— Nulenktos motinos galvos. 5; — Nakties 
žūklė. 7; — Vilniaus minutė. 10; — Gim
nazijos sargas. 12.

— Aug. Stankevičius. Gyvenimas iš
braukė. 3.

— H. Brandstaedter. Vingeborgos ga
las. Išvertė V. Mrs. 6; — E. Vigeholm. 
Asta Svendsonaitė. 2; — S. P. M, Dvie
jų skilčių rungtynės. 2; — E. Gornas. 
Stereoskopas. 5; — Andrew Mellwee. 
Jūros paukščiai. Išvertė., V. K. 5; — Th. 
L Willis. Kada naktys buvo šaltos. Iš
vertė V. K, 8.

— St. Jameikis. Namų darbas, 4; —• 
Našlaitės plaukai. 7; — Mažasis didvyris, 
6; — Išv. M. K-tė. Pasaka apie paukš
tytes. 4; — Sena geltona pelėda. Jodo 
bonkutė. 3; — Geležinis Vilkas, 10; — 
Tvano dramblys. 11; Jonuko geras darbe
lis. 12; — V. Miliūnas. Tą vakarą vėjai 
dainavo. 12.

VIII. DAINOS. TEATRAS.
— J. Puskunigis. Kanklės, 9; — Kank

lių tipai. 11; — St. Paliulis. Dūda, 2.
— Nusileido saulužėlė (gaidos), 2; — 

J. Gaubas. Ei gyvenimas skautelių (gai
dos). 3; — J. J. K, Linksma diena (gai
dos). 4; — Vengrijos himnas (gaidos). C.

— Skudučių gaidos. 2; — St. Paliulis. 
,,Aš vyrs“ ir „Stovyklos maršas“. 5; — 
Psktn. V. Pečiūra, „Marija, Marija". 9; 
— „Vestuvių maršas". 10; — Kakaryku“, 
11.

— B. Lukošius. Laužas scenoje. 3.

IX. LINKSMAS KAMPELIS.
— Jono Martinaičio karikatūros su žo

džiais: — Tikri žvirbliai. 1; — Į mišką! 
į mišką! 6; — Iškylaujam. 7; — Mikė 
Švilpa ir jo draugas Jurgis Kilpa. 7; — 
Mainos rūbai margo švietė, 11; — Mikės 
Švilpos sveikinimas. 11; — Mikės Švilpos 
sukaktuvės. 11; — Mikė Švilpa radiotech
nikas. 12; — Mikė Švilpa jums parodys. 
12; — Klasiškas užsispyrimas. 12; — Nau
ju Metų rytą. 12.

— Liūne Janušytė. Mano pirmieji 
skautiški žingsneliai. 3.

— Henka Ablauchas. Grandiozinės iš
kilmės. 2; — Spausdintas žodis. 3.

— P. Sidas. 1933 metų pavojus. 1; —• 
Balys Gendvilas. „Skautų Aido" jubiliejui 
praslinkus. 4; — Vyt. Skibniauskas. Ne
važiuokite stovyklom 6; — Vabalas. 
Mokslas baigėsi? 6; — J, Docius. Po- 
atostoginiai nesusipratimai. 10; — Jubi
liejiniais motyvais. 10; — P. Sidas. Allio! 
broliams moksleiviams. 12.

X. „JAUNOJI SKAUTĖ“.
— Jaunoji skautė. 1 — 6.
— Sofija Čiurlionienė: Mes norim tė

vynei daryti džiaugsmo. 11; — Kodėl 
Lietuvos skautei (Why are Lithuanian 
Guides). 8.

— A. Strikulytė (eilės): N. M. 1; — 
Tyliai šlamėjo eglės. 2; — Ar atmeni Tu? 
3; — Sugrįžkit. 7.

— E. Sen-tė. Skautai stovykloje 
(eilės). 6; — Sesė geltonkasė. Krakių 
šventę prisimenant (eilės). 11.

— E. Vigeholm. Asta Svendsonaitė. 2;

— M. K-tė. Pasaka apie paukštytes. 4.
— Tėvynės dukra. Ten, kur žydi mei

lė. 1; — P. M, Švara kutūros reiškėją. 
2, 3; — Giedraičių sesė Voverė. Budėk. 
4; — Alka. A. a. Verutė Čeponytė. 6.

— Pirmieji tarpt, skaučių vadovių kur
sai. 1; — VII tarpt, skaučių vadovių kon
ferencija. 1; — O. Mitmanis. Latvijos 
skaučių centralinė organizacija. 4, 5; — 
Lietuvos skaučių vadovių vizitas Latvi
jos skautėms. 9.

— Pagerbta mūsų skaučių vadė. 3;
— V. D. U-to studenčių skaučių dr-vės 
šventė. .6; — Skautėms, vykstančioms į 
didž. stovyklą Palangoje. 7; — Skautės, 
statykim namus. 9.

XI. PAŽINKIM TĖVYNĘ.
— Prof. Steponas Kolupaila. Mūsų 

vandens keliai. Nemunas. 4; — Neris, 
Šventoji. 5; — Nevėžis, Dubysa, Jūra, 
Minija, Venta, Mūša. Šešupė, 6. („Sk. A." 
atspausta atskira knygutė).

— Prof. Steponas Kolupaila. Mūsų 
gamtos egzotika. 11, 12.

— Prof. Ig. Končius. Palanga. 7.
—i Pažink savo tėvynę. 1; — K. Bui- 

šas. Kuršių Nerija. Padavimas. 1; — Aug. 
Klaipėda visad mūsų. 1; Alpis. Paminklai, 
kurie kalba be žodžių. 3; Vytautas R. 
Keliausim! 4; — V. Klietnieks. Lietuvos 
pasieniu. 5; — G. J. Grožėkimės savo 
kraštu. 5; — Putinėlis. Tai buvo prieš 
1500 metų. 5; — B. Buračas. Medvėgalis 
Žemaičių pilis. 6; — Kelionė Lietuvos 
vandens keliais. „Skautų Aido" konkur
sas. 6, 7, — G. J. Daugiau dėmesio savo 
tėvynei. 10.

— Pr. Mašiotas. „Aušros" 50 metų. 3.
— Just. Puskunigis. Kanklės. 9; — 

Kanklių tipai. 11; — St. Paliulis. Dūda. 
2; — A. Misevičius. Lietuvių koplytėlė. 6.

— Paaiškinimas žodžių rinkėjams. 7;
— A. Umbrasas. Rinkime brangų tautos 
turtą žaidimus. 4; — 1863 m. Lietuvos 
sukilimo paroda. 5.

— Žiaurus buvo Tėvynei jungas (Kra
žių skerdynės 1893 m.). 12,

XII. GAMTA.
— Prof. Steponas Kolupaila. Mūsų 

gamtos egzotika. 11, 12.
— Apie skilčių vardus. Pagal Baden- 

Powellį ir A. Luką. Sktn. K. Palčiauskas:
— Lapė. 2; — Kregždė. 3; — Varnėnas. 
4; — Lydeka. 5; — Žuvėdra. 10; — Brie
dis (elnias). 11; — Ungurys. 12.

— V. Lakstutis. Globokime plunksno
tus draugus žiemą. 1; — Dėdė Pranys. 
Paukščių stalas. 11; — G. Vaitiekavičius. 
Pasirūpinkim sparnuotais draugais. 12; — 
Paukščių draugams žinotina. 12.

— A. Gustaitis. Mylėkime ir pažinki
me savo krašto fauną. 6; — L. F. Kaip 
sodinti gėles. 6; — Apdūmojimai apie 
dangų. 11.

XIII. PRITYRĘS SKAUTAS.'
A. Foto. — Fotografuoti gali kiek

vienas: G. I. Skautai moka ir taip me
džioti. 2; — Fotografuoti galima visur >r 
visuomet. 3; — G. L Grožėkimės savo 
kraštu. 5; — Dvi progos foto mėgėjui. 7;
— Fotografavimas rudenį. 8; — G. I. 
Daugiau dėmesio savo tėvynei. 10; — Foto 
mėgėjų paroda. 10; — G. I. Kaip naudoti 
panchromatinę medžiagą. 11; — G. I. 
Kalėdų šventės ir foto. 12.

B. Aviacija. — Kiekvienas gali 
tapti aviatorių: E. Ro. Modeliai. 1; — 
Sparnai, 2; — Aitvarai ir sklandytuvai. 
4; — Bumerangas. 9; — Sklandymai. 11; 
Aviacijai sukako 30 metų. 12.

C. Rankdarbiai. V. Kastanauskas. 
Laikrodis kalendorius. 2; — Sktn. K. Avi

žonis. Pasisiūkim palapinių, 4; — E. Ro* 
Bumerangas. 9; — Pasidarykime iš fa
neros čemodaną, 10.

D. Skautų darbas. V. Klėtnieks. 
Skautų užsiėmimų vaizdai. 5; — Pėdsakų 
sekimas. 6; — 100 metų Morse'o abėcėlei. 
9; — A. Umbrasas. Mokykimės sekti. 10;
— Uniforma. 10; — Mūsų ženklas. 11; — 
Iš pirmos pagalbos. 6; — D. K. Berželis. 
Dievui garbė artimui pagalba. 6; — Kai 
įlūžta ledas. 11.

E. Įvairūs. Kaip padaromas „Skau
tų Aidas“. 3; — P. Laivai. 6; — L, F. 
Kaip sodinti gėles. 6.

F. Esperanto. Mok. S. Cieška. 
Mes jau esperantininkai, 1 — 3.

XIV. KŪNO KULTŪRA. SVEIKATA.
— Sporto dvasia. 4; — A. Umbrasas: 

Rinkime brangų tautos turtą žaidimus. 
4; — Ekskursijų reikšmė. 5.

— Mokykimės žaisdami. 7; — Skautų 
kūno kultūra. 8; — Sportas ir mes. 9; — 
Sportas ir knyga. 10.

— Sktn. dr. K. Avižonis. Ir mes jau 
mokykimės šliužinėti. 1, 2; — V. Kasta
nauskas. Sniego tvirtovė. 2; — J. L. Mes 
jau čiuožiame. 2; — A, Umbrasas. Ho
ckey. 2; —• J. Lebionka. Greitasis kvad
ratas. 5; — Žaidimai. 6; — Žaidimai van
deny. 6; — Rudens žaidimai. 9; — Svei
kata. 10; — Kai įlūžta ledas. 11; — Kai 
ledas po kojomis. 12; — Kas reikia ži
noti apie ledą. 12; — Gelbėjimas ant ledo, 
12; — Sporūtai 1 darbo metai. 12; — 
Sporto kronika. 8, 9, 11.

XV. MOKYTOJŲ KAMPELIS.
— K. P. Pašnekesys vilk.-paukšty- 

tėms vasario 16 d. 2; — Kas reikia diro- 
ti. 4.

— Aug. Ž. „Skautų Aidas“ ir pradžios 
mokyklos, 3; — Dr-kas Agė. Pasakų sa
kytojas. 6; — Skautų vadų kursai (pra
nešimas). 2.

XVI. ĮVAIRŪS STRAIPSNIAI.
— Viln. G. F. Kom. Jaunosios kartos 

auklėtojams. 2; — J. A. Šaltenis. Skaity
tojų įspūdžiai. 3; —• B. Švilpukas. „Sk, 
A.“ jaunystės jėga, 3; — D. K. Berželis* 
Te šypsos tavo lūpos. 3; — J. Lebionka. 
Jis mane suskautino. 4; — Ar esi Vilniaus 
Geležinio Fondo rėmėjas? 6; — Valančius 
šaukia (Priešalkoholinis kongresas). 12.

— Idėjos ir darbai, 1, 2, 4, 5, 8, 10,
11, 12.

— Nori susirašinėti. 1, 2, 6.
— Skautiškos įvairenybės. 1—5, 7, 8,

12.
— „Sk. Aido“ 1932 metų turinys. 1.

XVII. SKAUTIŠKOS AKTUALIJOS.
— Vyriausias Skautininkas apie mūsų 

skautų veikimą. 1; — B. Gvazdikas. Lai
mingai pradedame naujus žygius. 1; — 
Pasik. su dr. Alekna. Kas skautams svar
biausia, 4; — Vyr. sktn. J. Šarauskas* 
Rugsėjo proga. 9; — Vade, perskaityk. 5;
— A. Jurgutis. Skautai vyčiai. 5; — 
Gvazdikas. Išvykstam pasiryžę visur būt 
kilnūs. 6; — Skautų vadų kursai. 2.

. — Skaitytojų tribūna. 1—6, 9, 12; — 
A. Gulkis. Pasirinkime gražius slapivar- 
džius. 1; — J. Z-ka. Į kaimą. 1; — Tėvy
nės dukra. Dar apie saliutą ir uniformą. 
1; — A. Umbrasas. Dėl „Ar nevertėtų?“ 
5; — Ad. Lg. „Sk. Aido" bendradarbiai. 
5; — Sedos Aidas. Turtinkime skautų li
teratūrą. 5; — J. Lebionka. Ką dirbam 
vasarą. 6; — Vytautas R. Gyvenimo pa
stabos. 6; — B. Gendvilas. Ar nevertėtų 
tuo susirūpinti? 7; — A, Umbrasas. Mū
sų muziejų reikalu. 9; — Skautų ir skau-
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čių radio. 10; — A. Sk. Jauniems aka
demikams. 8; — J. Lebionka. Šokiai ir 
kiti užsiėmimai. 12.

XVIII. REIKŠMINGI ĮVYKIAI.
— Aug. Klaipėda visad mūsų. 1; — 

Dr. J. Alekna. 1918,11.16 — 1933. 2; — A. 
Daugėliškis. Vasario 16 dieną. 2; — Pr. 
Mašiotas. ,,Aušros“ 50 metų. 3; —> Vil
niaus Varpelis. Vilniau! Vilniau... 10; — 
1920.X.9 — 1933.X.9... 10; — V. V. S: 10; 
— Mūsų kariuomenė švenčia savo 15 me
tų sukaktį. 11.

— Mūsų vadų žodis. 1; — „Skautų Ai
do“ 10 metų sukaktis. 3; — Sktn. V. Ba
niulis. Po dešimties metų. 3; — Ign. To- 
mašauskas. „Sk. Aidui" gimstant. 3; — 
Psktn. E. Zabarauskas. „Sk. Aido" de
šimtmetį minint. 3; — Svarbus tuntininkų 
pasitarimas.-3; — Skautų Patrono šventė 
Kaune. 5; — Sktn. J. Kazakevičius. Pir
moji skautų vadų stovykla Karmėlavoje 
1923—1933. 7; — P. Jurgelevičius. Lietu
vių skautuos pradžia. 11; — Lietuvos 
skautijos šventė Kaune. 11; — P. D. Pa
nevėžio tuntui jau 10 metų. 11; — K. Ma
jauskas. Šventė Šiauliuose. 11.

— L. S. S. Šefo aktai. 7, 11; Vyr. Skau
tininko aktai. 7, 11.

— Sustabdė lietuvių skautų veikimą 
Vilnijoj. 12.

XIX. BADEN-POWELLIS Į LIETUVĄ!
— Baden-Powellis į Lietuvą. 1; — 

Tiems, kurie laukia Baden-Powellio Lie
tuvoje. 4; — Baden-Powellį sutiksime Pa
langoje. 5; — Rugp. mėn. 17 d. Palangoje. 
6; — Vyr. Skautininko įsak. 5 nr. 7; — 
Skautėms, vykstančioms į stovyklą Pa
langoje, 7.

— Psktn. K. Majauskas. Didysis mūsų 
sąskrydis Palangoje. 8; — Sk. K. Palčiaus- 
kas. Suskridom ir pagyvenom. 8; — Pli
kagalvis. Sąskrydžio pašto veikla. 8.

— Resp. Prez. Antano Smetonos kal
ba: Šiandien mums didi šventė Baltijos 
pajūryje (Today is a great holiday for us). 
8; — Dr. J. Alekna. The good news. 8;— 
J. Šarauskas, It is my pleasant duty. 8;— 
Sofija Čiurlionienė. Kodėl Lietuvos skau
tei (Why are Lithuanian Guides). 8; — 
The Mayor of Palanga speech. 8; — 
History of scouting in Lithuania. 8.

— Svečiai apie sąskrydį. 8; —■ Svečiai 
apie viešėjimą pas mus. 8; — Anglai ir 
anglės vis rašo. 9; — Anglės apie sąskry
dį. 10, 12; — Gražus Baden-Powellio žo
dis Lietuvos skautijai, 12; — Knyga apie 
Calgaric kelionę į Pabaltę. 12.

XX. JAMBOREE VENGRIJOJE.
— A. SI. Mus laukia didelė pareiga. 1;

— Pareiškite savo balsą važiuosią į Jam
boree. 1; — Ar vyksi į Vengriją? 3; — 
Aug. Stank-čius. Ar nevertėtų? 3.

—-Iš reprezentacinės draugovės die
nyno. 9, 10, 11; — skilt. K. Janavičius. 
Kaip puošėm stovyklą. 9; — G, Vaitieka- 
vičius. Kaip aš Jamboree lietuvaite vir
tau. 9; — St. Paliulis. Jamboree tauto
tyros šaltiniai. 9; — Psktn. L. Šukys. Mū
sų bičiulis Vengrijoje Liet, konsulas Vi- 
tez Pesthy Mūller. 9; — V. Gegutis. Du
nojau, Dunojėl! 9; — Al. Plateris. Pas 
austrų ir čekų skautus. 9, 10, 11; — Svar
bu skautams, buvusiems Vengrijoje. 9.

— Pasaka apie briedį (Jamboree ženk
las). 1; — Dr. Tibor de Rupprecht Mar- 
connay. Vengrija. 2; — Vengrijos Himnas. 
6; — Apie Budą ir Peštą. 9; — Našlaitės 
plaukai. 7; — Hortobagy puštoje. 10.

— Jamboree žinutės: 1—7.

XXI. SKAUTAI SVETUR.
— K. Goppers. Linkėjimai Lietuvos 

skautams. 4; — Cand. aec. J, Dombrovs
kis. Budėkime dėl Lietuvos — Latvijos 
skautų brolybės. 4; — B. Radzinš. Skau- 
tizmo raida Latvijoje. 4; — O. Mitmanis. 
Latvijos skaučių centralinė organizacija. 
4, 5; — Al. Osis. Mūsų didžiosios stovyk
los. 4; — T. Baltpurvinš. LSCO vadų kur
sai. 4; LSCO ir LSS artėjimo žingsniai. 4;
— Ką prisimena Žiemgaliečiai apie Kau
no skautus. 4; — V. Klietnieks. Lietuvos 
pasieniu. 5; — Lietuviai skautai Latvijo
je. 5; —• Lietuvos skaučių vadovių vizitas 
Latvijos skautėms. 9; — Mūsų vadovai 
svečiuos Rygoj. 9; — Skautai ir lietuvių 
latvių artėjimas. 11.

— Lietuviai skautai Amerikoje (Bal- 
timorėje). 3; — Lietuvių skautų dr-vė 
Amerikoje gerai veikia. 8; — Kazys. Ke
lionė į pasaulinę parodą Chicagoje. 7—12.

— Lenkijon neįleidžia „Skautų Aido *. 
1; — Mūsų skautininkas italų jūrų kari
ninkas. 1; — VII tarpt, skaučių vadovių 
konferencija. 1; — Pirmieji tarpt, skau
čių vadovių kursai. 1; — Mus sveikina 
Naujų Metų proga. 2; — Erie Wasstrom. 
Skautų pasveikinimas iš Suomijos. 6; — 
Apie mus rašo, 9, 10, 12; — Mūsų skau
tas į Pietų Ameriką. 9; — Susirašinėkime 
su užsienių jaunimu. 6; — Mok. J. Cieška. 
Mes jau esperantininkai. 1—3.
* — Vilniaus krašto lietuvių jaunimo 
gyvenimas. 10.

— Skautai svetur: 1—6, 9—11; 12.

XXII. MŪSŲ STOVYKLOS.
— Dr. K. Avižonis. Kodėl skautai sto

vyklauja. 5; — Vyt. Skibniauskas. Neva
žiuokite stovyklon. 6; — Išranga. (Kas 
pasiimti į stovyklą). 6; — Ramutis Mede
lis. Laužas. 7; — B. Gendvilas. Stovyklon, 
9; — Stovyklos sargyba. 9; — Stovyklos 
naktys. 9; — Bijūnas. Stovyklos įspū
džiai. 10.

— V. Vėversėlis. Puikiajam pušyne 
(Kauno t. stov.). 7; — Smarkiai stovykla
vo (Kaunas). 7; — Mok. A. Čirauskas. 
Laiškas iš Kernavės. 9; — Skautų ir skau
čių radio (sąskrydžio laužai per radio). 10.

XXIII. NEKROLOGAI.
— L Tomašauskas. A. a. Jurgį Merkį 

prisiminus. 1; — Resp. Prez. Antanas 
Smetona. Ugninga meilė veda jį tikslan 
(Vaižganto laidotuvės). 5; —♦ Iš L. A. 
Žmogus legenda. 5; — A. a. kan. Kazi
mieras Prapuolenis. 5; — Alka, A. a. Ve
rutė Čeponytė. 6; — Henr. Kelmas. Ir su
glaudė paraus. 6; — Apie Dariaus ir Gi
rėno žygį. 7; — K, Majauskas, Mes jūrą 
mylėjom, jūroj galvas padėjom. (A. a. 
Amulevičius, Jasiukevičius ir Šidlauskas). 
7; — Mirė aukščiausias teisėjas (a. a. 
prof. A. Kriščiukaitis). 11.

XXIV. KRONIKA, KORESPONDEN
CIJOS.

Centre: kiekvienam numery.
Akmenė: 3, 5; Alytus: 12; Anykščiai:

2, 4, 12; Biržai: 2, 4—9, 11; Darbėnai: 2; 
Dotnuva: 9; Eržvilkas: 6; Giedraičiai: 2,
3, 6, 7, 9; Jonava: 11, 12; Joniškis: 1, 2,
4, 8; Suv. Kalvarija: 1, 4, 10, 12; Kaunas: 
1—4, 6—8, 10; Kėdainiai: 3; Kelmė: 12; 
Klaipėda: 2, 4, 9, 10; Krakės: 3, 11, 12; 
Kražiai: 12; Kretinga: 11; Kybartai: 3, 10; 
Lazdijai: 3; Linkuva: 11; Lukiškis: 11; 
Malėtai: 2, 3, 5, 6, 9, 11; Marijampolė: 2, 
3, 5, 9, 11; Mažeikiai: 4, 11, 12; Naumies
tis (Taur.): 3, 12; Panevėžys: 2, 4, 9, 11; 
Pasvalys: 2; Pavištytis: 6; Plungė: 5; Rad
viliškis: 2, 5; Ramygala: 11, 12; Raseiniai: 
11; Rietavas: 2, 4, 5; Rokiškis: 3, 5, 9; 
Seda: 5, 12; Skuodas: 9, 11; Šakiai: 3, 9; 
Šančiai: 3; Šeduva: 2, 5, 9, 11; Šėta: 3; 
Šiaulėnai: 1, 8, 12; Šiauliai: 1—4, 6, 12; 
Šilutė: 1, 5; Švėkšna: 2; Tauragė: 3, 4, 11; 
Telšiai: 11; Ukmergė: 2—7, 9—11, 12; 
Utena: 3, 9, 10; Zarasai: 2, 3, 9; Židikai: 3.

XXV. ŠACHMATAI. 
1—7, 11.

XXVI. SUK GALVĄ 
skyrius kiekvienam numery.
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|| Skautiška 
literatūra 
lietuvių

llll kalba

Knygos
? i •

1. P. Jurgelevičius. Pirmieji skanių' žings
neliai (40 pusi.), 1920. (Išparduota).

2. P, Jurgelevičius. Skautybė (100 p.), 
1920. 3.— lt. (Išparduota)

3. P. Jurgelevičius. Lietuvos ateitis. (32 
pusi.), 1925. 0,50 lt.

4.1. M. ir Ig. T. Skautų žaidimai. (32 p.), 
1926. (Išparduota).

5. P. Jurgelevičius. SKAUTYSTĖ. (278 
pusi.), 1927. 6,— lt.

6. P. Jurgelevičius. Skautų tarnavimas 
tėvynei. (32 p.), 1927. 1.— lt.

7. Skautų kalendorius 1928 m. (48 p.), 
(VJnius), 1928. (Išpard.).

8. P. Jurgelevičius. SKAUTŲ VADOVAS 
(120 p.), 1929. 2.— lt.

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

10. St. Šalkauskis. SKAUTAI IR PASAU
LĖŽIŪRA (24 p.), 1930. 0,75 lt.

11. KELIAS Į LAIMĘ. Iliustruotas įvairių 
autorių skautiškų straipsnių rinkinys, 
daugiausiai skautams-vyčiams (104 p.),
1930. 2,50 lt.

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

13. Skautų šventės (32 p.), 1930. 0,25 lt.
14. Lietuvos Skautų Brolijos statutas (90 

pusi.), 1930. 1.— lt. (Išparduota).
15. „Budėk!“. Moksleivių ir skautų kalen

dorius 1932 m. (298 p.), 1932. 1.— H.
16. SKAUTŲ SKILTIS (Roland Philipps, 

Skilčių sistema ir John Lewis, Kaip 
vesti skiltį) (84 p.), 1932. 1,50 lt.

17. Geri darbeliai ir dideli darbai. Skau
tiškas 3-jų veiksmų vaidinimas (30 p.),
1932. 1,50 lt.

18. Dr. K. Avižonis. Kaip išmokti pašliū
žomis šliužinėti, su 100 iliustracijų (96 
pusi.), 1933. 2,50 lt.

19. Dr. K. Avižonis. KAIP STOVYKLAU
TI. (Pasirengimas stovykloms, stovyk
lų įrengimas ir stovyklavimas), su 356 
iliustracijomis (308 p.), 1933, 5.— lt.

20. K. Laucius. Fotografuoti gali kiekvie
nas. Vadovėlis foto mėgėjams. Su 111 
pav. (256 p.), 1933. 3,50 — 4 lt.

21. Skilties knygelė. (120 p.), 1933. 1,50 lt.
22. R. Baden-Powellis. SKAUTŲ VADAS. 

Vadovėlis skautų vadams, tėvams, 
dvasininkams, mokytojams. (112 p.),
1933. 3,50 lt.

23. Prof. S. Kolupaila. Musų vandens ke
liai. (95 p.), 1933, 1.— lt.

24. SKILTININKŲ VADOVĖLIS (pareng
ta spaudai).

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

Periodinė spauda
1. „Skautų Aidas“, Iliustruotas Lietuvos 

skautų ir skaučių laikraštis. Eina nuo 
1923 m. Metams: 6.— lt.

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

3. „Skautų Vadas“. Lietuvos Skautų Są
jungos vadų laikraštis. Eina nuo 1932 
m. Metams: 2.— lt.

4. „Vadovė“, Skaučių vadovių laikraš
tis. Eina nuo 1930 m. Met.: 2,— lt.

„VILNIAUS“ sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Tel. 776.
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