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ISietuoiais esame mes gimę
(iŠ Mažosios Lietuvos himno)

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būl!
Tą garbę gavome užgimę:
Jai ir neturim leist pražūt

Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio
Lietuvis niekad neatbos,
Kaip eglė, kur prie Sešupėlio
Ir vėtroj ir žiemą žaliuos.
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VADO ZOBIN

Kaip gyvena ir dirba musų Šefas
(Skautų Aido bendradarbio užrašai). . r. •

Kas rytą saulei tekant Kaune 
ant aukšto stiebo Karo muziejaus 
bokšto viršūnėn, iškilmingai orkes
trui grojant ir mūsų Nepriklauso
mybės karo invalidams gerbiant, 
iškyla raudona Lietuvos vėliava su 
Gedimino stulpų ženklu. Tai mūsų 
Tėvynės didingasai garbės, lais
vės ir vienybės ženklas!

Tokia pat gražiai raudona Lietu
vos vėliava kasdien plevėsuoja 
dar virš vienų namų senajam Kau
no mieste. Stipriai pakėlęs kelių 
metrų aukštumo stiebas tą vėliavą 
laiko virš Respublikos Prezidento 
rūmų, kur gyvena J. E. Lietuvos 
Prezidentas Antanas Smetona — 
mūsų Šefas.

Kauno miesto gyventojai pra
eidami dažnai kreipia žvilgsnį į 
kuklius, bet gražius, mūsų Prezi
dento rūmus ir į jų tvarkingą kie
mą, medžiais bei krūmais dabintą, 
vasarą pilną paukščių paukštelių, 
apsigyvenusių skautų padarytuos 
inkiluos.

„Čia yra Lietuvos širdis, čia 
gimsta didžios krašto valdymo idė
jos, čia bręsta didieji kultūros 
klausimai, iš čia jie liejami į įstaty
mų formas ir tampa gyvenimui ro
dykle“,—mąsto eilinis praeivis. O 
kaip jam būtų malonu ir garbinga 
bent trumpai valandėlei čia užeiti. 
„Bet šiuose rūmuose yra daug rū
pesčių ir darbo“ . . .

Jaučiu, kad Tu su džiaugsmu šir- 
dyje norėtum bent kartą užeiti mū
sų Vado rūman. Tad Tau, skaityto
jau, aš nors trumpam pabūsiu va
dovu. Eiva!

Štai jau rūmai. Iš Prezidento 
gatvės pro kuklius vartus, prie ku
rių stovi sargyba — vienas dailiai 
apsirengęs policininkas, mudu (gal 
būt 11 — 14 vai.) įeiname į Prezi
dentūros kiemą. Lenktas betoninis 
takas veda į rūmus. Greta gerai 
žvyruotas kelias automobiliams, 
apjuosiąs didelį gėlyną. Prie rūmų 
durų visą laiką ramiai ir iškilmin
gai stovi garbės sargyba — du 
ginkluoti augaloti ir dailūs karei
viai. Mudu labai -nedrąsiu žings
niu įeiname į prieškambarį, iš 
kurio yra durys į dešinę — bu
dinčio karininko kabinetą, sve
čiams laukiamąjį, R. Prezidento

asmens adjutanto kabinetą ir kitus 
kambarius. O iš prieškambario 
laiptai veda į Il-ą aukštą. Visur 
iškilminga rimtis. Darniai kilimais, 
paveikslais ir stilingais baldais 
apstatyta. Ties laiptų pasisukimu 
aukštai matom didelį veidrodį, la
bai pagyvinantį šią rimtos aplinku
mos nuotaiką.

Vos mudviem įėjus į prieškam
barį, sutinka stambus, unifor
muotas, bent keliais medaliais

P. Antanas Smetona studento laikais.

pasipuošęs asmuo — tai rūmų 
šveicorius. Padėjom kepurę, paltą. 
Parodo įeiti pas budintį karininką, 
žengiame į dešines duris. Kam
barys nemažas, gal per tamsus, bet 
su gražiais masyviais baldais. Ant 
sienų kaba visų buvusių ir dabarti
nio Prezidentų spalvoti paveikslai. 
Uniformuotas karininkas atsistoja. 
Pasisveikinam. Labai mandagus. O 
mudviejų širdys įtemptai plaka. Jas 
jaučiame. Į šiuos rūmus įžengus, 
kyla kažkokia didinga nuotaika ir 
juntame čion sprendžiamų reikalų 
svarbumą ir atsakingumą. Mudu gi, 
skaitytojau, esam menki.

Sakysime, Tau tenka garbė būti 
J. E. Prezidento priimtam. Budintis 
karininkas skambiai praneša: „J.E. 

tą. Prašau eiti, aš palydėsiu“. Judu 
vėl einate per mums jau žinomą 
salę su dailaus stiliaus baldais ir 
sienoje dideliu spalvotu Vytauto 
Didžiojo paveikslu, tiesiai pereina
te dar vieną panašaus stiliaus, ma
žesnį kambarį... Tavo širdis, ro
dos, jau visai sustojo. Savo žings
nio nebejauti. Štai pirma paėjėjęs 
karininkas pristato: „Jūsų Eksce
lencija — skautas...“
p. Prezidentas dabar priims Tams-

Aš su tavim čia nedalyvavau. 
Bet kartą ir aš buvau toj pat vie
toje priimtas. Kaip ir tu, įėjau la
bai nedrąsus. Nebežinojau nė kaip 
pradėsiąs kalbėti. Bet pats p. Res
publikos Prezidentas mane iš
gelbėjo. Radau ne už storoms kny
goms apkrauto stalo sėdintį, bet 
stovintį viduryje savo kabineto. 
Tuoj man ištiesė kairę ranką — 
„Budėk!“ Nebeprisimenu, ar aš at
sakiau „vis budžiu“. Bet gal ir ne. . 
Graži šypsena perbėgo per rimtą 
Jo Ekscelencijos veidą.

— Prašau sėstis — parodė man 
didelį minkštą fotelį, stovintį to
liau nuo ano knygomis apkrauto 
stalo. Čia buvo nedidelis sta
liukas, aplink jį keli minkšti fo
teliai.

„Sėstis“, pagalvojau. „Ne, kaip 
aš sėsiuos?“. Stoviu.

Jo Ekscelencija užėmė vieną iš 
tų fotelių.

„Jei jau čia sėstis“, galvoju, „tai 
tik ne į minkštą fotelį“. Lyg ne sa
vo rankomis siekiau iš kampo pa
prastą medinę kėdę. „Ši tur būt 
bus tokiems svečiams, kaip aš, tai 
ją ir pasitrauksiu“.

— Prašau čia — dar kartą pa
rodė fotelį, esantį greta to, kur jau 
sėdi mūsų Šefas.

Atsisėdau. Visai ne taip išėjo 
kaip maniau. Maniau įėjęs netoli 
ano didžiojo stalo stovėdamas at
liksiu kas pavesta ir atsaliutavęs 
išeisiu. Dėl tokio svečio P. Prezi
dentas nė nepasijudins iš už darbo 
stalo.

Šefas labai noriai kalbėjos. Jei 
man sakinys tarp lūpų susipindavo, 
iš blogos padėties kažkaip lengvai 
mane išgelbėdavo pats Vadas 
Klausinėjo ką dirba mūsų vienetas, 
kaip stovyklavom, kokias iškylas
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turėjom, ką aš skaitau ir t. t. Daug 
patarė. Sužinojau, kad J. E. seka 
ir skautišką spaudą. Skaito Skau
tų Aidą. Ir man buvo aišku, kad 
Jis labai gerai žino skautybės ir 
mūsų organizacijos dalykus.

Po keliolikos minučių išėjau vi
sai kita nuotaika.

Jums įdomu, kaip mūsų Šefas 
praleidžia dieną. Rodos, Jo dieno
tvarkė maždaug tokia. Nors ji ne
gali būt visą laiką vis ta pati: 
įvairūs reikalai, posėdžiai, priėmi
mai, dalyvavimai ir p. ją keičia.

Prie vartų stovįs sargybinis vė
lai vakare dar mato šviesų langą 
J. E, darbo kabinete. Ne kartą ten 
žiburys užgęsta gerokai jau po vi
durnakčio, 1 — 3 vai. Tik tada 
Šefas baigia darbo dieną.

Kaip ir kiekvienas kitas žmogus, 
iš ryto J. E. nusiprausia, apsiren
gia, kiek laiko prabūna savo šei
moje, paskaito, apie 10 vai. pus
ryčiauja.

Neužilgo išeina į darbo kamba
rį. Čia studijuoja, Įsigilinęs per
žiūri įstatymų projektus, jau 
kitų valdžios institucijų svars
tytus, Juos koreguoja, tai
so, rašo pastabas. Taip pat skaito 
paliktus visokius aktus, reformų 
projektus, įvairius sumanymus ir 
t. t. Deda savo rezoliucijas.

Prasideda priėmimai. Dažnus 
Prezidentūros svečiai yra p. p, mi
nisterial, Jų kiekvienas ateina su 
savo ministerijos dideliu bylų 
bei raštų pundu ir J. E, Preziden
tui referuoja, su Juo svarsto, aiški
na, prašo pritarti ir p,

Ministerio audiencija retai kada 
būna trumpesnė, kaip valandą lai
ko. Po to vėl kitas ministeris.

Kai kada pakviečiami ir keli mi
nisterial kartu, Įvyksta čia ir viso 
Ministerių Kabineto posėdžiai, pa
čiam p. Prezidentui pirmininkau
jant, Aptariami patys svarbiausi 
krašto reikalai.

Tam tikrą valandą, p. Respub
likos Prezidento paskirtą, pri
imami ir kiti asmens, kartais aukšti 
valdininkai, įvairios delegacijos, 
atvykusios P, Prezidentą* pasvei
kinti ar prašyti pagelbėti jų reika
lams. Dažnai į rūmus ateina ir pa
vieniai žmonės, įvairių reikalų ar 
nelaimių verčiami ir didžios vil
ties kupini.

Ne visi pasiekia Jo Ekscelenciją. 
Ir ne visiems Jį pasiekusiems jau 
malonės suteikiamos. Bet tam, 
kurs nuskriaustas, tam, kur popie
riai ar raštinės nebegali pagalbos 
suteikti, tam išsitiesia tauri Vy
riausio Vado ranka, Jis paveda, 
įsako reikalą ištirti ir sutvarkyti. 
Lengviau atsidūsta toks svečias, 
Ne kartą Prezidentūros prieškam

baryje ar kieme kaimo žmogaus 
dėkinga ranka padarė kryžiaus 
ženklą, palydėtą jo širdies atodū
siu: „ačiū Tau, Dieve, ir padėk, 
kad ir Jo laimė nesibaigtų!.,,“

14 vai, į kabinetą įeina vyriau
sias rūmų tarnas: „Jūsų Ekscelen
cija, pietūs paruošti“.

Audiencijoje esąs, skuba palikti 
laisvą P. Prezidentą.

P. Prezidentas pietauja su savo 
šeima, savo adjutantais, rūmų ko
mendantu. Neretai čia dalyvauja 
koks visuomenės žmogus, P. Pre
zidento jaunystės ar visuomeninio 
darbo draugas, iš užsienio atvykęs 
lietuvis ar p.

Po pietų turėtų būt poilsio ir 
ramybės laikas. Bet taip ne visu- 
met yra. Dažnai poilsis savo laiką 
užleidžia svarbiam reikalui.

Ekscelencija peržiūri laikraščius 
ir pranešimus. Svarbiausieji, įvai
rius visuomenės reikalus gvildeną 
laikraščiai, yra pirma peržiūrimi. 
Į čia skaitomų laikraščių sąstatą 
įeina ir daugelis užsienio svarbiau
sių laikraščių prancūzų, vokiečių, 
anglų, rusų, lenkų ir kit. kalbomis.

Įvairūs pasitarimai, svarstymai 
užima popietinį laiką. Ne retai gi 
jie tik po vidurnakties baigiami. 
Kartais P. Prezidentas su palydo
vais išvyksta užmiestin, kartais iš
joja pajodinėti, išvažiuoja medžioti, 
aplanko savo tėviškę — Užulėnį, 
Taujėnų valsčiuje, ar pažįstamus 
kur ūkyje.

19,30 vai. vakarienė. Darbas per
traukiamas. J. E. pasikalba su arti
maisiais asmenimis; su jais pralei
džia valandėlę.

Jei vakaras praleidžiamas rū
muos, tai J. E. skaito klasi
kus, įžymiausius pasaulio ra
šytojus. Ne tik literatūros reika
lai. Lietuvos istorijos studijos, fi

Respublikos Prezidentas (X) atliekamu laiku nuo valstybės darbų dažnai mėgsta 
raitas paįvairinti laisvesnę valandėlę.

losofija, socialiniai klausimai, poli
tinės problemos, ekonominis gyve
nimas ir kt. yra P. Prezidento iš
samiai svarstomi ir studijuojami. Ir 
iš pirmųjų šaltinių. Nuo seniausių 
laikų. Su graikų autoriais Šefas 
kalbasi jų gimtąja kalba, su loty
nais — lotyniškai ir t. t. O kiek 
lobio į knygas yra sudėta prancū
zų bei vokiečių kalbomis. Jis daž
nai varsto savo didelio ir rinkti
nio knygyno duris.

Lietuvių kūryba kartais turi 
daug pirmenybių. Žiūrėk, išėjo nau
jas literatūros ar mokslo veikalas 
— jau neužilgo ir Jo paties per
skaitytas. Naujo rašytojo, jaunuo
lio veikalas — nenustumiamas. 
Mūsų Prezidentūron kūrybos dva
siai kelias laisvas. Ten kiekvienas 
kūrybos laimėjimas su džiaugsmu 
sveikinamas!

Svarbesni valstybės teatro dra
mos, operos, baleto ar kokio kon
certo spektakliai dažnai sulaukia 
garbingiausio Svečio, Tada teatre 
iškilminga nuotaika.

Valstybės, kariuomenės, įstaigų, 
organizacijų šventės ar svarbesni 
įvykiai sustiprinami paties p. Pre
zidento atsilankymu.

Kiekvienas atsilankymas įpras
mina įvykio reikšmę. O Jojo kalba, 
tokio įvykio proga pasakyta, nu
šviečia kelius, išstato gaires atei
čiai: tai programa būsimam darbui, 
tai esminiai uždaviniai, darniai su- 
syti su Lietuvos ateitimi, su visos 
mūsų tautos rytojum.

Taip dirba mūsų Vyriausias Va
das.

Jis telkia visus lietuvius vienybės 
darban kurti šviesų Lietuvai rytojų!

Mūsų Šefas mums sako:
Dirbkite nepailsdami, eikite sa

vo pasirinktuoju keliu, tikėkite 
gražią laimingą Lietuvą!
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Ramai skautiški sa 
oo (aepe?

Jau seniai esu susirūpinęs vienu 
dalyku, kuris man teikia daug liūdesio. 
Man atrodo, kad daugelis skautų ne
myli vieni kitų, kaip tą ragina ketvir
tasis mūsų įstatas.

Juk gal tu ir susijaudini žinodamas, 
kad pasaulyje yra virš kelių milijonų

berniukų ir mergaičių, gyvenančių tais pačiais skautystės ide
alais, ir keliančių jos vėliavą; gal būti Jave graudena mintis, 
kad kažkur Japonijoje, Islandijoje ar Čilije mažas berniukas, 
apsirengęs taip pat skautiška uniforma, kaip ir tu, tave va
dina savo broliu. Tačiau Čia Lietuvoje tarp tos pat drau
govės, tarp tos pat skilties skautų broliškumo ir draugišku
mo ar net kartais paprasto prielankumo jausmai dažnai už
leidžia vietą kritikai, pašaipai, ginčam... Kas visai nėra 
skautiška ir yra neleistina.

Ir yra itin liūdna, jei į tau dėl to padaromą pastabą, 
tuoj randi daug pasiteisinimų, labai daug rimtų atrėmimų savo nedraugiš

kam elgesiui ar žodžiams pateisinti. Aišku, kasdieninis santykiavimas leidžia 
mums net per gerai pasižinti. Kitų miestų skautai, su kuriais rečiau tesusidu- 
riam, tuo atžvilgiu yra daug laimingesni. Tau yra lengva juos puošti visomis 
dorybėmis! Bet tavo kaimynai, tavo draugai, tavo broliai turi daugiausia ydų! 
Juos nuolat turi prieš akis.

Vieno kalba užgauna tavo per švelnią odą; — kitas (ar jis nusimano šia
me dalyke?};—trečias, jo nesupranti ir nenori suprasti, laikydamas, kad ne
verta;—skiltininkas tau ką įsakė? tada tu laikai, kad jis tą padarė netinkamu 
tonu, taigi manais galįs jo neklausyti. Tavo niekuo neribojama vaizduotė daž
nai dalykams duoda netikrą prasmę. Tavo, mielas broli, susierzinimas diktuoja 
piktą atsakymą. Dažnai tu kalbi (nejaugi tai malonu?) ką nors bloga apie sa
vo draugus ir net apie savo vadus. Nuolat nepagrįstai įtarinėji: kiekvienas ir 
mažiausias kitų neatidumas į tave, tau jau atrodo didelis įžeidimas iš anksto 
apgalvotas ir paruoštas...

Tai visa, tur būt, todėl, kad savo draugų atžvilgiu kartais turi tokių jaus
mų, kaip kad jiems dabar pats primeti...

Ar neperdedu, tiesa? Norėčiau, kad mano žodžiai privestų tave, skaute, 
įsižiūrėti į patį save, padaryti kaip ir sąžinės perkratinėjimą. Atsiklauskit savęs, 

ar visada gerai pasielgiat su savo skilties ar draugovės bro
liais. Ar pasielgi taip, kaip to reikalauja ketvirtas įstatas— 
ar pasielgi broliškai? Kiek yra tokių, kurie šia pras
me nieko neturėtų sau primesti? Aš pats nesakau, kad 

aš išsiskiriu iš jūsų tarpo ir noriu pasigirti.
Mums visiems reikia stengtis pasikeisti. Pir

miausia kada tavo mintyse staiga atsiranda kokia 
pikta nuomonė apie kurį tavo draugą, neleisk jai 
augti: varyk ją iš savo galvos ir galvok apie kitą, 
gerą. Tas galima, tai yra net nesunku. Ši pirmoji 

užtvara — draudimas blogai galvoti — yra labai 
naudinga. Jei tu blogo niekad negalvosi, tai tu 
nieko bloga nekalbėsi. Ir įsivaizduok, kaip būtų 
gera jei visi panašiai pasielgtumėm.

Bet, tu tuoj pasakysi, bet juk vienas mū
sų draugas tikrai nėra vertas, kad apie jį kiti 

gerai galvotų? Visien! Tai dar nereiškia, 
kad visiems kitiems apie jį reikėtų 
skelbti. Apie tai turi pasakyti tik jam 
pačiam. Įstatas reikalauja, kad tu bū
tum geras draugas, jei elgias blogai, 
tai draugiškai jį ir perspėk. Bet, iš 
kitos pusės, tu esi mandagus, taigi tą 
padaryk draugo neįžeisdamas. Ir jei
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Tylią naktį pamažu plaukė sunkus 

karkasas. O mėnulio šviesoje tūkstančiai 
žvaigždžių žiūrėjo į spindintį jūros pa
viršių.

Senis žvejys, kiek murmėdamas, sė
dėjo prie vairo. Virš mano galvos kada- 
ne-kada sušlamėjo mūsų laivelio burės.

— Kaip tylu visur, — pasakė draugas, 
džiaugsmingai gėrėdamasis reginiu. — Jo
kio debesėlio, nė miglos, tikrai reta kada 
tokia jūra matyt.

Mums nedažnai tekdavo naktį lydėti 
seną žvejį Antaną. Tiktai ramiomis nak
timis, kai nebūdavo nė mažiausio vėje
lio, mūsų tėvai leisdavo mums su seniu 
plaukti jūron.

— Žiūrėk, — pastūmė Vladas — nau
jas švyturys.

Iš tikrųjų, per tamsų dangų ėjo didelis 
šviesus ruožas. Lyg milžiniška šviesos 
ranka tiestųsi į tolį ir sukinėtųsi kažko 
siekdama. Tai pajūrio sargyba sekanti 
kontrabandininkus:

— Taip... Ir nakčiai jau akis surado. 
Ne taip būdavo senovėje... Sako esą už 
10 kilometrų galima matyti, — garsiai su
murmėjo senas žvejys.

— Anksčiau tik pasakose pasakoda
vo. .. Pasakose ir nemirtingas žvejys te- 
šviesdavo naktimis. O dabar kas?..

Sunku buvo suprasti, ar tuo žvejys 
gyrė technikos pažangą, ar ją peikė.

— Koks tas yra „nemirtingasis žve
jys“, — paklausė Vladas.

Senio atsakymas buvo ne pakankamai 
patenkinamas. Už „nemirtingojo žvejo" 
slėpėsi kažkas paslaptinga. Mes norėjome 
sužinoti.

— Papasakok, Antanėli, — prašė 
Vladas.

tik tu vienas dėl savęs turi pagrindo 
ant draugo pykti, tu turi būti pakan
kamai kilnus ir nusiteikęs jam at
leisti ir visa pamiršti. Skautų įstatai 
reikalauja, kad tu būtum geras gy
vuliams, tat stenkis būti tikrai geras 
ypač su broliais skautais.

Negalima abejoti, kad mylėdamas 
kitus, būsi tikrai mažiau jautrus ki
tų netobulumams. Žinok, kad viskas, 
kas yra mūsų tarpe gera, yra pasie
kiamas gerais norais, prielankumu 
kitiems ir vienybės noru; priešingai 
visos blogybės, visi nesusipratimai 
paeina iš neprielankumo, neapykan
tos bei draugiškumo stokos... Tuo 
gali įsitikinti, kad ir stebėdamas sa
vo skilties ar draugovės gyvenimo 
įvykius.

Stenkis savo draugams neturėti 
kitų, kaip tik draugiškai broliškus 
jausmus; skubiai rauk, kaip piktžo
les darželyje,*įtarimą, pavydą, pasi
piktinimą, melą. Atminkit kad skau- 
tystė yra didelė brolija. Tik vėliau 
gali svajoti apie pasaulio amžiną tai
ką, apie tarptautinį broliškumą Bet 
pradėk Čia, aplink save, būti geras 
su žmonėmis, kurių tarpe gyveni.

Z. I.

Baltijos padavimas.

— Papasakok, — ir aš prisidėjau prie 
Vlado.

— Negalima naktį, dargi juroj, apie jį 
pasakoti. Ko gera — atplauks dar čia.

— O kas gi bus, jeigu ir atplauktų, — 
įsidrąsinau.

Senis piktai atrėžė: — Atplauks, tai 
ir nebeliks tavęs. Kam jis pasirodo — 
mirtis! »

Atsakymas buvo griežtas. Ėmiau šiek 
tiek bijoti. Bet padavimas pasidarė dar 
įdomesnis, ir nežinau kiek laiko mes ne
būtumėm davę seniui ramybės, jei ne
būtų mus pertraukęs toks įvykis.

Už kelių metrų nuo laivo vandens pa
viršiuje pasirodė šviesa... Ji keletą se
kundžių artinosi į mus, vandenyje apėjo 
aplink laivą ir staiga pasukusi nuplaukė 
tolyn.

Įvykis nepaprastas. Juk tiek kartų 
mes plaukėm jūron, bet tokio dalyko dar 
nematėm.

— Vladai, matai? — sušnibždėjau.
— Matau, — atsakė. — Kas galėtų 

būti?
Antanas irgi matė tą šviesą. Jis pasi

lenkė per bortą, kad geriau įsižiūrėtų, ir 
šviesai išnykus sumurmėjo: E i d a!

Šviesa pasirodė antrą kartą ir vėl 
senis pasilenkė per bortą. Ir mes.

— Taip ir yra, Eida! — pakartojo 
senis. — Nuplaukė.

Mes nesuvaldėm smalsumo.
— Kas yra ta Eida?
— Eida? Argi jūs apie jį nieko ne

girdėjote?
— Ne! — vienu balsu atsakėme.
— Tai man naujiena, — tarė senis. — 

Ne viskas, vadinasi, jūsų knygose sura
šyta. Paklausykite, — pradėjo senis pa
sakoti. — Tai buvo seniai, seniai. Gal 
prieš 200, gal ir prieš 500 metų. Tiktai 
buvo tais laikais, kada žmonės, ypatin
gai turtingesnieji, vilkėdavo geležiniais 
rūbais, o vietoj šautuvų, turėjo lankus.

— Ir šita žemė ir jūra, visa Baltija, 
ne mums priklausė, Kažkur, netoli jūros, 
rodos, vadinamoj Livonijoj, gyveno ne
turtingas žvejys. O koks ten gali būti 
žvejo turtas: tinklas, laivelis ir daugiau 
nieko. Bet gražuolis gi buvo tas žvejys... 
Visuomet atviras, linksmas... Su daina į 
jūrą išeidavo, su daina ir namo grįždavo. 
Turėjo jis tarp uolų lūšnelę, žinoma, ne 
kokius rūmus, bet nuo lietaus ir tokioj 
apsisaugodavo. Vardu buvo jis Eida.

Taigi, toliau. Kaip paprastai senovėje, 
stipresnieji visą^žėiąę tarp savęs pasida
lindavo. Gi tais laikais žemę gaudavo 
kartu su žmonėmis, vis tiek, kaip daSer 
nuperki ūkį su visais gyvuliais. Bet ne 
tik žemėje, o ir jūroj šeimininkavo. Tame 
krašte, kur Eida gyveno, taip pat geleži
nis žmogus ponu buvo...

Taigi, vadino tą geležinį žmogų Gus
tav von Vitgaff, o jo valdiniai, jį 
tiesiog Vilku minėjo.

To Vilko pilis buvo netoli nuo Eidos 
lūšnelės, ant penkių aukštų uolų... Lyg 
aro lizdas, pilis stiebėsi su savo bokštais 
ir baisiais rūsiais, kuriuos višumet kan
kinosi jo valdiniai, nepaklausę savo pono, 
arba paimti per karą belaisviai.

Žiaurus buvo Vilkas. Jo net labiau už 
ugnį bijojo. Turėjo tasai Vilkas dukterį. 
Kažkaip juokinga išeina. Tėvas piktas, 
lyg tigras, o duktė — angelas. Visumet 
vargšus šelpdavo, ramindavo... Ligonis 
lankydavo. Visumet užstodavo nuskriaus
tuosius, niekumet nebijojo prašyti tėvą 

pasigailėti ir Vilkas nusileisdavo. Koks 
piktas bebuvo, bet dukterį labiau už 
viską mylėjo.

Ir kaip atsitiko, niekas nežino, bet ji 
pamilo vargšą Eidą. Sužinojo Vilkas — 
baisiai supyko. Eidą liepė uždaryti tam
siame rūsyje, — kad ten jis amžina, 
kankintųsi. Ir vargšas Eida ten kentėjo.

Vilko dukteriai kažkaip pasisekė įeiti 
į rūsį. Gavusi raktus, užmigdė sargybą 
ir įėjo.

— Eida! — ji įėjusi maldavo, — pa- 
bėkim iš čia. Nuvežk mane kur už jūrų 
marių, toli toli...

— Nuvešiu, nuvešiu!.. — džiaugda
masis ramino Eida. — Tave nuvešiu į pa
saulio kraštą, nors ir per tūkstantį audrų, 
vis vien nuvešiu!

Nespėjo toli nė nuo kranto nuplaukti, 
o Vilkas juos jau vijosi: tur būt kas slap
ta matęs juodu išdavė Vilkui.

Naktis gi buvo baisi, tamsi ir audrin
ga... Staugė jūra ir bangos taip smarkiai 
į krantą daužės, kad net uolos skambėjo. 
Bet Eidai audra nebuvo baisi. Nebojo 
audros, susiradęs laivelį, jį drąsiai nu
kreipė į jūras aukštyn. Aplink Eidos lai
velį siautė bangos, bet visos praeidavo 
pro šalį. Eida plaukė tolyn.

O Vilkas jį vijosi savo laivais. Bangos 
puolė ir jo laivus, bet jie buvo geriausi, 
lyg neįveikiami ir Vilkas greit artėjo prie 
Eidos laivelio.

Kažkas metė strėlę į Eidą... Strėlė 
skausmingai įsmigo tiesiai krūtinėn. 
Eidos būklė blogiausia. Jaunuolis griebės 
paskutinio ginklo, kurs pavojingiausį mo
mentą žvejui duoda vilties — jis širdingai 
meldės.

Tik staiga šviesi banga atsivėrė ir ties 
Eidos laiveliu kaip saulė sužibėjo, nakties 
viduryj pasidarė taip šviesu. Iš vandens 
pasirodė mergelė, nusišypsojus Eidai tarė:

— Seniai žinau tave, drąsusis žvejy. 
Patikai tu man savo dainomis, kurias dai
nuodavai žvejodamas. Aš — jūrų kara
laitė, ir matau, kad tau daroma bais’ 
skriauda. Prašyk ko nori, viską pada
rysiu.

O vargšas Eida jau merdėjo.
— Išgelbėk, karalaite, — sušuko jis, — 

mane ir ją... Paslėpk mus nors ir bangose, 
bet tik neatiduok tiems niekšams.

Nusišypsojo karalaitė.
— Tegu būna, kaip tu nori!
Šviesioji banga išnyko ir jos vieton 

apsiautė laivelį tamsi. Ir paslėpė jį jūros 
gelmėje. Nebebuvo Eidos. Tik didžiulė 
žuvis praplaukė pro Vilko laivą. Po to 
dar smarkesnė audra pakilo.

Antanas nutilo.
O kas su Eida atsitiko? — po ilgos 

tylos paklausė.Viepiąs. .
— Žuvimi Eida tapo... O geroji Vilko 

duktė dideliu perlu jo krūtinėje pasiliko. 
Ir šviečia šitas perlas dabar, kai Eida 
prisiartina — juk ir pats ką tik matei. 
Sako dar 500 metų Eida žuvimi pasiliks. 
Po to vėl Eida ir Vilko duktė žmonėmis 
taps. Tada visos neteisybės išnyksiančios: 
tokia jėga bus duota Eidai...

Žuvėdas.

P. S. Kai vasarą šilta srovė pasiekia 
Baltijos jūrą, iš šiltųjų kraštų, jūrų, at
plaukia čia ir šviečiančios žuvys. Apra
šytąjį įvykį žino kiekvienas Baltijos 
žvejys.

29
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Klaipėdos kraštas iš senovės musų!
Sausio m. 15 d. suėjo 11 metų, 

kai Klaipėdos kraštas vėl grįžo 
prie savo motinos — Lietuvos.

Klaipėdos kraštas tėra dalis M. 
Lietuvos, kurios pietūs yra palikę 
Vokietijos valdžioje. Klaipėdos kr. 
turi 2451 ketv. km. ploto.

Didžiausia Klaipėdos Krašto upė 
tai yra NEMUNAS, kuris sudaro 

s rubežių tarp Klaipėdos Krašto ir 
Vokietijos. Plaukiant Nemunu iš 
Jurbarko arba Smalininkų Klaipė- 
don, sutinkame keletą aukštesnių 
kalnų — šventąjį RAMBYNO kal
ną ir Eiselius bei Vorkalnį. Kairėj 
praplaukiame Ragainės, Tilžės ir 
Kaukėnų miestelius iki Rusnės 
miestelio, kur Nemunas pasidalina 
į dvi plačias šakas — Rusnę ir 
Gilją leisdamasis į KURŠIŲ MA
RES. Nuo Rambyno kalno į dešinę 
tiesiasi plačios Nemuno lan
kos, kurios tęsiasi 5 su viršum 
kilometrus.

Išplaukus iš Nemuno į plačias 
Kuršių mares akys atsiremia į 
aukštus, nuogus smėlio kalnus. Tai 
KURŠIŲ NERIJA arba kopos.

Kuršių Nerija savo aukšta siau
ra smėlio juosta, atskiria mares 
nuo Baltijos Jūrų. Marės užima 
apie 1620 ketv. kil. plotą ir yra 
95 kil. ilgumo.

Plaukdamas marėmis palei ko
pas, matai tarp tamsių miškelių 
vargingas sodybas. Tačiau čia yra 
keletą gražių kurortų. Tai NIDA, 
PREILA, PERVALKA ir JUOD 
KRANTĖ. Visi jie pasislėpę tarp 
aukštų pušų ir kitokių medžių 
nuo lekiančio smėlio pavojaus.

Čia būta derlingos žemės, tik vėliau 
tapo smėlio sunaikinti dirvonai ir 
miškai. Vakarų vėjai iš jūros pusės 
tol vertė ant jų palaidą smėlį, kol 
jo baltose pusnyse dingo šitos der
lingos žemės gyvybė. Ir dabar 
nuolatos vėjas iš jūros pusės varo 
vis daugiau ir daugiau smėlio ban
gų, kurios paskui nusirita į rytų 
pusę. Tvirtinama, kad kopos sker
sai Neriją kas metai pasivarančios 
iki 5 — 6 metrų tolyn į rytus.

Keliaudamas per Neriją užeini 
ir labai ypatingų gyvulių, kurių 
šiaip retai tesiranda, tai yra brie
džiai. Pirmą kartą juos pamatę 
labai nustemba. To gyvulio išvaiz
da labai rami, prakilni ir išdidi.

Gyventojų Nerijoj yra labai ma
žai. Vienam ketv. kil. tenka t i k- 
tai apie 20 žmonių. Bet užtai 
čia vasaros metu atkeliauja daug 
vasarotojų — kurortininkų iš įvai
rių šalių, sveikatos pataisyti, nes 

oras yra labai sveikas ir nepa
prasta gamta teikia ypatingo pasi
grožėjimo. Trobos Nerijoje kuone 
be išimties yra medinės. Stogus 
dengia arba šiaudais arba trušė- 
mis.

Kopininkai yra darbštūs, jie dir
ba be poilsio, bet visą uždarbį su
vartoja maistui, retai gali sutau
pyti skatiką. Jų pelno šaltinis 
žvejyba. Kopininkas gaudosi ir var
nas, žuvėdras ir strazdus, kurias 
patys valgo. Seniau kopininkų di
delė pelno versmė buvo gintaro 
žvejojimas, arba bageriavimas. Ko
pininkai yra labai prisirišę ir myli 
savo kraštą. Nors gyvenimas yra 
labai vargingas, bet retai kuris 
ant visados apleidžia savo tėvynę. 
Todėl kaimuose mes randame daug 
šeimų vienos ir tos pavardės.

Kad Klaipėdos kraštas yra dau
gumoj lietuvių gyvenamas, parodo 
ir pačių vokiečių dar prieš karą 
padarytieji gyventojų surašymai, 
kurie tikrai nebuvo daromi lietuvių 
naudai arba jiems norint įtikti. Da
bar vokiečiai sako, 'kad Klaipėdos 
kraštas esąs grynai vokiškas ir 
krašto gyventojai nesą lietuvių 
kilmės. Girdi, krašte gyvenantieji 
lietuviai esą kažkokie atėjūnai, 
tik iš svetimuių malonės galėję čia 
apsigyventi. Praeities skaičiai akį 
duriamai parodo, koks yra tikrasis 
krašto veidas. Iš pačių vokiečių 
skaičių žinome, kad kokį 100 me
tų prieš karą lietuviai Rytprūsiuos 
sudarę apie ketvirtadalį visų jų 
gyventojų. Tai iš kur tokia daugy
bė taip iš karto būtų atsiradusi?

Klaipėdos pilis buvo statoma 
1252 m., t. y., vos kryžiuočiams į 
rytus atėjus. Pilį kardininkai pa
statė. Pilis buvo statoma prieš že
mučius atsiginti, kurie, eidami 
sambiams kopomis į pagalbą, truk
dydavo susisiekti tiedviem orde- 
rram. Ir kardininkų ordenas, norė
damas statytis Klaipėdos pilį, jau 
rado toj vietoj žmones n e v o k i e- 
č i u s gvvenant ir čia Įsikūrus. 
Buvęs didokas žvejų sodžius, susi
metęs netoli jūros, prie upės žio
čių. Toj vietoj šarvuotieji ritieriai 
pasistatė pirmiau iš medžio, vėliau 
iš akmens, pilį, tuo įsistiprindami 
pajūry ir užtikrindami susisiekimą 
su savo bendru. Kai vėliau suras
ta Klaipėdoje šitos pilies sienų, ku
rios buvusios stambių plytų, tai 
atrasta ir rąstų, kirviais tašytų, 
kurių amžius skaitomas apie 1000 
metų, kuomet ordenų dar visai ne
būta toje vietoje.

oJTlusų Jura.
Ei, tu jūra, pašėlusi jūra! 
Šiandien kaukia tau vėjai laisvi! 
šiandien Klaipėdauostaslietuvių! 
šiandien džiaugias lietuviai visi!

Vienuolika metų kai laisvę 
Išvydo pajūrio kalnai.
Lietuviai krauju juos sulaistė, 
Lyg rytmetį žemę beržai,

Nebebus jau pajūryje ašarų, 
Ir jūra taip graudžiai neverks: 
Jūra ūš apie laimės vasaras 
Ir tūkstančiais bangų mūs kraštą 

[apvers.
Išplaus ji į kraštą gintarą — 
Pakrantėj raizgysis tinklai;
O ten, kur dangus susibėga su 

[marėm, 
Dainuos savo žūklėj žvejai.

Taip, taip. Jau seniai tu jūra— 
[mūsų jūra, 

Tu Lietuvai dainą surisi.
Lietuvis į jūrą vis žiūri — 
Šiandien jūroje mintysmūs visos.

Juozas Gražulis.

1323 m. D. L. K. Gediminas pa
ima Klaipėdą ir pilį sudegina.

Ligi XVI amž. pradžios ir Klai
pėdos krašto gyvenime nieko ypa
tinga neįvyksta. Tik padarius Prū
sus hercogija ir atidarius reforma
cijai duris, prasideda naujas laiko
tarpis. Prūsų hercogas Albrech
tas I, kuriam rūpėjo atstatyti 
ordeno galybė ir sukurti stipri 
valstybė, ėmė tvarkyti savo šalį. 
Jis ypačiai rėmė ir tvarkė žemės 
ūkį. Buvo įrengiami valdiški pa
vyzdingi ūkiai, kurie turėjo būti 
kultūros centrai apylinkės ūkinin
kams.

Bet XVII-ame amžiuje užėjo 
kraštui sunkūs laikai. 1629 — 35 m. 
jis buvo Švedų valdžioje, kurie la
bai kietai elgėsi su gyventojais. 
1678 m. švedai iš naujo pasirodė 
ties Klaipėda. Švedai nužygiavo į 
pietus, į Tilžę ir Ragainę. Šiuos 
miestus paėmė, kol jų kariuomenė 
greitomis atvykusioj© Brandenbur
go kurfiursto buvo išvyta ir iš 
Klaipėdos krašto.

XVIII-ojo amž. pradžioje (1709 
— 10 m.) naujas svečias aplankė 
Klaipėdos kraštą — maras. Maras 
ir badas siautė kuobaisiausiai.
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1709 m. žiema buvusi labai šalta, 
kad net žvėrių daug iššalo. Vilkų 
ir meškų ateidavę į sodžius, kie
mus, plėšdavę, ką tik pasiekdavę. 
Gilus sniegas pridengęs dar kovo 
mėn. sustyrusią žemelę. Žiemojus 
iššalęs, ir pavasarį užėjęs didelis 
brangymetis su visomis pasėkomis. 
Maras ėmė smaugti išbadėjusius 
gyventojus. Per tuos metus išmirę 
apie 200.000 lietuvių. Buvę ištisų 
kaimų, kur nebebuvę nė gyvos 
dvasios, kurie palaidotų numirė
lius. Ypačiai baisiai siautęs maras 
Maž. Lietuvos pietinėj daly. Klai
pėdos mieste ir priemiesčiuose iš
mirę apie 2.000 žmonių. Į tuščiąsias 
vietas buvo gabenami naujakuriai 
iš kitur, duodama jiems parama. 
Tai ir priplūdo iš kitur kolonistų.

Po keliasdešimt metų nauja rykš
tė plakė Klaipėdos kraštą, tai rusų 
kariuomenė (1757 — 63 m.). Per 
6 metus alino kraštą. Ėmė, plėšė. 
Kopų ir pajūrio mišką ties Meln
rage, kuris vėl atželdintas ir 
Plantaže vadinamas, iškirto, pa
statydami kopas ir Klaipėdos šiau
rę į didelį pustančio smėlio pavojų.

Nuo to laiko Klaipėdos kraštas 
per pusantro šimtmečio liko karų 
nepaliestas. Bet per tą laiką daug 
nukentėjo Klaipėdos krašto lie
tuvis. Lietuvis buvo pasmerktas 
mirti savo tautybėje. Buvo įsteigta 
net draugija, kuri turėjo nors tą 
surankioti, kas dar nežuvo ir kol 
neišmiręs paskutinis lietuvis. Iš 
vienos pusės jis pasidarė laisvesnis 

Marių žvejai.

— atsipalaidavo iš baudžiavos, bet 
jis turėjo išsižadėti savo tautybės, 
turėjo nustoti būti lietuvis... Vokie
tijos kancleris B i s m a rk a s bu
vo juk aiškiai pasakęs Ein Reich, 
eine Sprache (viena valstybė, vie
na kalba). Tuo ir lietuvio ir jo kal
bos likimas buvo išspręstas. Ir 
smarkūs prasidėjo priešlietuviški 
veiksmai paskutiniame XIX amž. 
ketvirtadaly. Lietuvių kalba buvo 
prašalinama iš mokyklos. Nepadė
jo nei maldavimai nei pasipriešini
mai. Delegacijoms ciesorius pasa
kė malonių žodžių, bet nieko ne
taisė. Vaikai už neklusnumą dėl 
lietuvių kalbos vartojimo buvo 
baudžiami. Bažnyčiose pamokslai 
buvo sakomi labai darkyta lietu
vių kalba. Ir nutautėjimo banga iš 
pietų ritos toliau į šiaurę.

Užėjo didysis karas, kuris nepa
liko nepalietęs ir Klaipėdos kraš
to. Jau pirmąją mobilizavimo die
ną, nuaidėjo rusų šautuvų šūviai 
įvairiose krašto vietose. 1914 m. 
rudenį didelė Klaipėdos krašto 
oietų dalis buvo rusų rankose, o 
kitam pavasariui auštant ir Klai
pėdos miestas pamatė rusų leteną.

Praūžus karo audrai ir suskam
bėjus taikos varpams, Klaipėdos 
krašto likimas pakrypo į kitą puse. 
Prasidėjo sunki, verdanti kova dėl 
jo ateities. Krašto lietuviai, vilda
miesi, jog ir jų tautai yra išaušęs 
šviesesnis rytojus, stojo, nežiūrint 
soldatenratų ir kitokių kliūčių, 
skelbti pasauliui, kad ir jie reika
lauja sau tu teisių, kurias Ameri
kos prezidentas buvo paskelbęs 
savo 14 punktuose. Tuo labiau, 
kad žymus Vokiečiu valstybės vy
ras pareiškė, kad „Deutschland 
den Deutschen" (Vokietija vokie
čiams). Jeigu taip, tai Vokietijoje 
nebėra lietuviams ko veikti. Todėl 
jiems ir belieka viena — atsiskirti 
nuo Vokietijos ir susijungti su na
tūraliu savo užnugariu, su Lietu
va. Dirbta, trūsta, privargta, — pa- 
siėkta: nežiūrint visų protestų. 
Klaipėdos kraštas atskirtas nuo 
Vokietijos.

1923 m. Klaipėdos kraštas pri
pažintas Lietuvos dalimi. Bet čia 
darbas tuo dar nebaigtas. Išoriniai 
žiūrint, atrodo, lyg jau viskas baig
ta, lyg to krašto likimas jau galu
tinai išspręstas. Bet gyvenimas ir 
istorija parodo, kad tokiais nutari
mais dar neišsprendžiamas kurios 
šalies ar tautos likimas. 1422 m. su
tartimi Maž. Lietuva ir buvo „amži
nai“ atiduota ordenui, o 1919 m.. 
1923 m.? Kas yra sutartys? Tai 
yra popierius,* į kurį galima daug 
kas įrašyti, kas ir kuriam laikui 
turi savo vertės. Bet štai, išaušta 

kuri valanda, ir sutarties ir paža
dų nebėra. Dingę visi šitie išoriniai 
dalykai. O palieka tik tas, kas yra 
vienalytiška, kas yra stipriai pa
matuota. Todėl Lietuvos visuome
nė ir visa lietuvių tauta turi Klai
pėdos krašto reikšmę ir jo reika
luose įsisąmoninti.

Klaipėda yra svarbus mūsų pre
kybos ir pramonės centras. Klai
pėdoje koncentruojasi didžiausios 
miško apdirbimo įmonės ir lent
pjūvės. Klaipėdos krašte didesnių 
lentpiūvių, kuriose dirba maždaug 
po 200 darbininkų šiuo metu yra 
12. Klaipėdos mieste yra dar du 
dideli fanieros fabrikai. Dar iš miš
ko semiasi žaliavos celulozės fa
brikas, kuriame dirba apie 800 — 
1000 darbininkų. Celulozė vartoja
ma popieros gamybai. Klaipėdoje 
neseniai pastatytas degtukų šipulių 
fabrikas, gaminantis apie 1200 — 
1500 tonų degtukams šipulių, šio 
fabriko, taip ir kitų medžio apdir
bimo įmonių produkcija eina eks
portui. Bendrai Klaipėdos stambio
ji pramonė dirba eksportui. Klai
pėdos pramonėje svarbią vietą už
ima „Lietuvos Eksporto“ skerdyk
los — bekono fabrikai apdirbą ne 
tik Klaipėdos krašto, bet ir Žemai
tijos kiaules.

Celulozės fabrikas Klaipėdoje 
įsisteigė dar pereito šimtmečio ant
roje pusėje. Pirmasis fanieros fab
rikas Klaipėdoje pastatytas pabai
goje devynioliktojo šimtmečio.

Bekono fabrikas Klaipėdoje 
įsteigtas 1928 m. rudenį. Klaipė
dos bekono fabrikas, kaip ir kitos 
Lietuvos skerdyklos, priklauso 
„Maisto“ akcinei bendrovei.

Prie Klaipėdos eksportinių įmo
nių reikia priskaityti ir gintaro 
fabrikai, kurie didesnę dalį savo 
gamybos skiria eksportui.

Po karo Klaipėdoje naujai išau
go tekstilių pramonė, šiuo metu 
Klaipėdos krašte veikia keturios 
didesnės tekstilių įmonės, kuriose 
dirba apie 1.600 darbininkų.

Klaipėdoje veikia ir trąšų fabri
kas „Union“. Klaipėdoje veikia du 
didžiausi Lietuvoje malūnai.

Be to, Klaipėdoje veikia dar vi
sa eilė atskirų fabrikų: muilo, kos
metikos, vinių, vielos, metalo ap
dirbimo ir kitų.

Tarp stambiosios pramonės pa
minėtina laivų statybos įmonė, ku
ri Klaipėdoje vienintelė. Ši įmonė 
plačiai žinoma pasaulio laivinin
kystėje, tik dėl paskutinių metų 
krizės, laivų įmonė negali išvys
tyti pilno savo veikimo.

Geografiniai Klaipėda turi nepa
prastai geras sąlygas pramonei 
vystytis. Up,
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Si^ecyje.
— Turi atnešti sveikatos liudijimą, — pasakė direktorius. 
Jaunuolis stovėjo prieš jį ir žiūrėjo tiesiai į akis.
— Man nereikia sveikatos liudijimo, aš esu sveikas.
— Aš ir pats matau, bet reikia, kad būtų raštu parašyta, 

— nusišypsojo direktorius. — Mes nė vieno nepriimam į darbą 
be gydytojo pažymėjimo. Bėk greitai su kitais, kurie ten lei
džiasi į Vengeną. Ten jus apžiūrės daktaras. Jei nepavėluosi 
atnešti liudijimą, tai galėsi jau rytoj šeštą valandą ryto išvykti 
į darbą su pirmąja pakaita.

— Su pirmaisiais? Aš dirbsiu statyboje nuo pat pra
džios? Aš bėgu, ponas direktoriau.

Direktorius dar pažiūrėjo, kaip jaunuolis didžiuliais šuo
liais leidosi stačiu uolos šlaitu, kad pasivytų italus, kurie pa
sirinko ilgesnį kelią per Šeidegą.

— Šitas mums tiks, — pagalvojo direktorius.
Pabėgęs galą, Kristas garsiai sušuko: Uhuhu!
Italai sustojo. Už valandėlės Kristas juos pasivijo, ir visi 

kartu nuėjo plačiomis Vengerio alpių lankomis.
— Tarp daugelio italų vienintelis šveicaras. Tur būt jam 

eis gerai, — pagalvojo direktorius.

— Kokia krūtinės ląsta! Kokios stiprios rankos! Ir širdis 
irgi sveika! — pasakė gydytojas, pridėjęs ausį prie jaunuolio 
krūtinės. — Tur būt, tu niekados nesi sirgęs?

— Taip, iki šiol dar neteko.
— O tavo plaučiai, vyruti, kaip dumplės,
— Tai aš gausiu gerą liudijimą?
— Geriausią iš visų! — Taip, dabar gali apsivilkti, .'r 

turi Berno kaukolę, — pasakė daktaras, abiem rankom paimda
mas jo galvą ir žiūrėdamas į akis.

«* *

„Man užtektų laiko nubėgti į namus“, pagalvojo Kristas 
išėjęs iš daktaro, žiūrėdamas į Vengeno geležinkelio stoties 
laikrodį.

— Jie mane priėmė! — su šiais žodžiais po poros va
landų jis įėjo į tėvų namus.

— Sveikas, iš kur ateini? — atsakė tėvas. — Kas tave 
priėmė?

— Jungfrau geležinkelis. Štai čia gydytojo liudijimas, ge
riausias iš visų!

— Nesuprantu, iš mokyklos tu niekados neatnešdavai gero 
liudijimo.

— Kur mama? Rytoj anksti, šeštą valandą, turiu būti ten. 
Važiuos pirmoji pakaita.

— Ji skalbia pas Amreinus. Dukrele, pavadink mamą!
Tėvas pavartė liudijimą ir balsiai perskaitė: — Gydytojo 

apžiūros liudijimas. Duotas pristatyti stojant į darbą. Kristupas 
Aplanalpas. Gydytojo nuomonė: apžiūrėtasis fiziškam darbui 
tinka. Pastabos: Oda švari. Laikrodis k. ir d. 30 cm. —

—- Laikrodis k. ir d. 30 cm., šimts pypkių, kas gali tai 
suprasti?

— Tas reiškia, kad aš gerai girdžiu, jis mėgino su laik
rodžiu.

— Motin, jis gerai girdi! — sušuko tėvas įeinančiai 
motinai.

— Mama! mes sprogdinsime tunelį per Vienuolio kalną: 
aš dabar būsiu ketverius metus ten kalne.

— Dėkui Dievui! — sušuko motina. — Dabar mes bent 
žinosime, kur esi. Aš tuojau paklosiu tau viršuj.

— Ne, Aš negaliu nakvoti, už pusvalandžio turiu išeiti 
atgal. Šeštą valandą važiuoja pirmoji pakaita.

— Vėl kaip vėjas! — ir ji išėjo ruoštis. Greitai pakūrė 
virtuvėje ugnį, ir trys kiaušiniai spirgėjo keptuvėje.

— Sūneli, kuo tu ten būsi?
— Būsiu b o c c i a, ten vieni italai.
— Boccia? Ką gi tu turėsi daryti

— Direktorius sakė, kad turėsiu būti visur ir niekur.
Italai „boccia“ vadina vieno mėgiamo žaidimo kamuo

liukus, o darbininkų sąmojus tuo vardu pavadino pasiuntinius 
berniukus, kurie prie darbo turėdavo ką paduoti, atnešti, nu
bėgti paklausti ir pan.

— Dabar tu pavalgyk, — pasakė motina, atnešusi skaniai 
kvepiančią kiaušinienę ir duonos su sūriu.

Kristo nereikėjo prie valgio dukart prašyti.
— Mama, — pradėjo jis kalbėti, bet motina jau vėl buvo 

išėjusi į prieangį.
— Štai čia tavo kostiumas, — pasakė ji įeidama su skry

nute. — Sekmadienį vakare visada jį dailiai susidėk, kaip rašė 
krikšto tėvas. Apsivilkęs nauju kostiumu, tu jausi, kad -atėjo 
šventė.

Kristas nuleido akis. Jis nepasakė motinai, kad ten kal
nuose nebus sekmadienių ir švenčių, kad ten darbas eis dieną 
iš dienos, dieną ir naktį be sustojimo.

— Sudievu, tėve, — pasakė jaunuolis, paduodamas ranką 
gulinčiam, — man jau metas eiti.

— Tu eisi visą naktį?
— Taip, nes kitaip pavėluočiau.
— Tėvas vis tebelaikė jo ranką, nors sūnaus rankoje 

buvo jausti skubėjimas. — Sūnau, laikykis gerai.
Motina pašvietė jam prie durų. Ji paliko stovėti kieme. 

* Naktis paslėpė sūnų nuo jos akių. Ji norėjo dar išgirsti bent 
tolstantį jo žingsnių garsą. Bet veltui, greit viskas nutilo. Ji 
liūdnai palingavo galvą. Kristas vėl išėjo iš jų. Ji užrakino 
duris. Nuo to laiko, kai Kristas pirmą -kartą buvo išėjęs, durys 
nebuvo rakinamos. Tyli ji sugrįžo į grįčią.

— Pažvelk tenai, — pasakė tėvas. Iš debesų išėjo mėnulis: 
Jungfrau viršūnė spindėjo tolumoje mėnulio šviesoj.

„Aš keliu akis į kalnus, iš kurių man ateina pagalba. Tą 
pagalbą siunčia Viešpats, kuris padarė dangų ir žemę. Jis ne
leis paslysti jo kojai“.

— Tu galvoji apie Kristą, — pasakė motina. — Juk spro
gimai yra pavojingi gyvybei! —

— Bet budi Tas, Kuris jį saugoja. Viešpats apgins jį nuo 
visa bloga. (B. d.).

„SKAUTŲ AIDO“ 
PRENUMERATORIAMS ŽINOTINA!

Visi prašantieji „Skautų Aido“ administraciją pakeisti savo 
adresus, turi atsiųsti administracijai 25 cnt. pašto ženkliukų 
■adreso pakeitimo išlaidoms.

„S k. Aido“ Administracija.

AR SKAITAI „KARĮ“?
Kiekvienam Lietuvos piliečiui turi rūpėti savo kariuome

nė, krašto gynimas ir kariškasai pasiruošimas. Todėl kiekvie
nas turėtų skaityti pigų, įdomų, savaitinį Lietuvos kariuome
nės laikraštį

„K A R Į“.
„KARYS“ daug rašo ne tik iš mūsų kariuomenės gyveni

mo, bet taip pat ir apie kitų valstybių kariuomenių ginklavimą, 
pasiruošimą karams, naujus išradimus karo srity, karišką jau
nimo paruošimą pas mus ir kitur ir t. t.

„KARYS“ be grynai kariškų dalykų, nemaža rašo apie 
svarbesnius pasaulio politinius įvykius, deda daug gražių pa
veikslų, eilėraščių, apysakų, karo atsiminimų bei pasakojimų 
ir t. t. Be to, kiekviename numeryje yra linksmas skyrius „Kup
rinės pabiros“.

Kurie pasiskubins išsirašyti „KARĮ“ visiems 1934 m., gaus 
nemokamą priedą — gražų sieninį karių kalendorių 1934 m.

„KARIO“ kaina: metams — 8 lt., 6 mėn. — 4 lt., 3 mėn. 
—* 2 lt.

Redakcijos ir Administracijos adresas: Kaunas, Nepriklau
somybės aikštė, „Karys“.
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Nosu semes hrujiend

PLATINAMA SKAUTŲ 
SPAUDA.

Visoje Lietuvoje skautai-es 
labai energingai renka Skautų 
Aidui, Skautų Vadui ir Vadovei 
prenumeratorius.

Visi platintojams nurodymai 
atspausdinti š. m. Skautų Aido 
1 nr. ir pranešti aplinkraščiais 
vienetų vdams.

Dar nežinoma kas gaus didįjį 
radio aparatą. Reikia su
rinkti daugiau, kaip 30 prenum.

NAUJI LIUDIJIMAI.
Nuo II. 1. visiems skautams- 

ėms bus išdavinėjami nauji liu
dijimai, kurie jau baigiami spaus
dinti.

Be liudijimo neapsieis nė vie
nas skautas.

TARPTAUTINIO SKAUTŲ BIURO DIREKTORIUS Į 
LIETUVĄ.

Ateinančią vasarą (liepos mėn.) į Lietuvą kelioms dienoms 
atvyks tarptautinio skautų biuro direktorius, p. Hubert Martin. 
Jis susipažins su mūsų skautų vadais ir bendru organizacijos 
būkle. Iš mūsų p. H. Martin važiuos į Latvijos tautinę sto
vyklą.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS.
Pirmą kartą Kretingoje skau

tai atskirai, skautiškai, sutiko N, 
M. Paskirtu laiku vidurinėje 
mokykloje susirinko graži, jau
ki šeima: vid. m-los skautės-ai, 
v. skaučių dr-vė, skautai vyčiai 
tjau ir jie organizuojasi) ir paukš
tytės su vilkiukais. Atsilankė 
ir skautų tėvai, šeimos.

Visą programą atliko sesės 
mildietės, vyr. skaučių padeda
mos. Buvo gražu žiūrėti, kaip 
jos vaidino, žaidė savo sukur
tuosius dalykėlius. Referatėliai 
irgi naujametiški: Naujų Metų 
istorija, kaip seniau kai kurios 
tautos juos sutikdavo, mūsų 
liaudies papročiai sutinkant N. 
M., N. M. didesniuose Europos 
centruose ir kt. Buvo pasaky
tas įdomus monologas: „Kaip aš 
rinkau Skautų Aidui prenume
ratą". Jo autorius, J. Selenytė, 
gražiai žemaitiškai išpoškino, 
kaip jai vyko skautiškos prenu
meratos rinkimo darbas, lan
kant įvairias įstaigas, jų virši
ninkus ir kitus ponus.

Gražus buvo ir stirnučių ba
letas. Bravo sklt. Br. Gliožerytė!

Originali ir žuvėdrų kūryba.
Kaip čia praleisi nepaminėjus 

jauniausios stirnutės, Donės 
Dutkevičiūtės, kuri, kaip senė, 
skambino fortepijonu.

Vakarėlį baigė 24 vai. senas 
senelis, kuris, prieblandoje pa
sirodęs su didžiule juoda kny
ga rankoje, perskaitė svarbes
niuosius skautiško gyvenimo 
1933 metų įvykius ir... dingo; jį 
pakeitė angeliškas Naujų Metų 
veidelis ir skautiškai pasveiki
no vakaro dalyvius: „Sveiki su
laukę Naujų Metų!"

t. L. S. STATUTAS.
Po įvykusio tuntininkų pasi

tarimo dabar centre statutas 
svarstomas antruoju skaitymu.

VISI SKAUTAI IR SKAUTĖS 
renka prenumeratorius Skautų 
Aidui.

Remdami savo laikraštį didi
nant mūsų skautijos garbę ir pa
sisekimą, patys gi galim laimėti 
dideles premijas.

Geras skautas
skaito visą

SKAUTŲ AIDĄ!

Nors ir vėlus buvo laikas, 
skaučiukai su saulėta nuotaika 
grįžo į savo namučius.

St-ė...

IŠ ZARASŲ SKAUTŲ VEIKI
MO.

Zarasų aukšt. kom. mokyklo
je šiuo laiku veikia dvi skautų 
dr-vės: berniukų Vytenio ir 
mergaičių Birutės. Be to, pasku
tiniuoju laiku įsisteigė jūros 
skautų Dariaus ir Girėno laivas. 
Miesto pradž. mokykloje veikia 
jaunesniųjų skautų — vilkiukų 
bei paukštyčių dr-vės. Viso Za
rasų mieste yra per 200 skautų.

Pirmoji skautų dr-vė Zarasuo
se įsteigta 1928 m., kurios stei
gėjas buvęs kom. mokyklos mo
kinys, dabar jaun. Įeit. Nemajū- 
nas. Pradžioje dr-vė narių skai
čiumi buvo skaitlinga. Vėliau, 
Zarasų skautai skaičiumi suma
žėjo. Tačiau veikimo atžvilgiu 
žymiai pralenkė ankstyvesnį. 
Vadovaujant darbščiam ir ener
gingam mokytojui Soliui, pasku
tiniuoju laiku Zarasų skautai, 
kaip skaičiumi, taip ir veikimu 
žymiai išaugo i rdažnai stebina 
zarasiškius įvairiomis iškylomis, 
skautiškais vakarais bei žavi 
skautiškomis dainomis. Į šią 
auklėjimosi darbą kiekvienas su
sipratęs zarasiškis — tėvas lei
džia savo vaikus stoti į skautų 
d-vę, gi visi skautus remia.

Zarasų skautai gyvendami ar
ti Latvijos nekartą užsienyje re
prezentavo Lietuvos skautus. 
Tenka pastebėti, kad paskuti
niuoju laiku veikimas skautų 
ypatingu tempų žengia pirmyn, 
užkariaujama didelės visuome
nės simpatijos.

SKUDUTININKAI DIRBA.

(Kauno „Aušros" b-kų g-ja).
Prieš kurį laiką psktn. Paliu

lio suorganizuotas skudutininkų 
būrelis entuzijingai lavinasi šioje 
liaudies muzikos šakoje. Į da
romas pamokas, kurios įvyksta 
1—2 kartu savaitėje, skuduti
ninkai vieningai lankosi ir todė- 
liai darbas dideliais šuoliais žen
gia pirmyn. Jau išmoko skudu
čiuoti daug naujų dalykų ir ant
ru kartu, per skautų pusvalan
dį, paskudučiavo radiofone.

Balys Gendvilas.

Šilutės skautų laiškas Suvalkijos 
skautams.

Broliukai ir sesutės!
Štai jau pradėjom 1934 me

tus. Netrukus išauš pavasaris ir 
prasidės skautiškas gyvenimas 
gamtoje. Daugelis jūsų, kaip vi- 
sumet, stovyklausit savo gimtuo
siuos kloniuos. Vakarais prie 
laužo dainuosit skambias lietu
viškas daineles. Kalbėsitės apie 
Vilnių, apie mūsų protėvių gar
bingus žygius, apie Lietuvos 
kraštą ir jo pažinimo reikalą. 
Paminėsit mūsų mylimą Baltijos 
jūrą ir gražųjį Klaipėdos miestą.

Broliukai ir sesutės, paminėti 
neužtenka. Reikia pažinti. Ge
riausiai pažįsta savo tėvynę tas, 
kuris betarpiai ją lanko, joje gy
vena ir keliauja savo gimtojo 
krašto laukais...

Kad jūsų pasiryžimai pažinti 
savo kraštą nepaliktų svajonėse 
ir žodžiuose, mes nuoširdžiai 
kviečiame jus šią vasarą mus 
aplankyti. Pajūrio lietuvių vi
suomenė ir mes, Šilutės skautai, 
jūsų skilčių, draugovių dienoraš
čiuose ar kelionės albumuose 
įamžinsim nuoširdaus dėkingumo 
žodžius ir niekumet jūsų neuž
miršim už garbingą tėvynės pa
žinimo žygį!

Ne už kalnų tas laikas, kada 
ir mes, pajūrio skautai-ės, ke
liausim gražiosios Suvalkijos ly
gumomis. Šiandieną dar to pa
daryti negalim. Mes dar turim 
labiau skautiškai sustiprėti. Tu
rim daug rūpestingo darbo. Mū
sų jaunesnieji broliukai ir sesu
tės nemoka lietuviškai. Mes juos 
mokom lietuviškai kalbėti ir pa

Nepavėluok užsisakyti
SKAUTŲ AIDĄ 
1934 metams.

milti garbingą mūsų bočių kal
bą. Žvejų vaikai mus kviečia, 
kad su jais praleistume laiką lie
tuviškoje draugystėje. Jie nori 
išgirsti lietuviškų dainų ir pa
sakų. Bet mūsų čia nedaug tėra 
ir mes vieni nepajėgiam.

Vasaros metu čia į pajūrį su
važiuoja iš Berlyno, Leipcigo, 
Kelno, Karaliaučiaus, Bavarijos 
ir kitų užsienio miestų bei kraš
tų jaunuomenė, pasivadinusi 
„Pfadfinder'iais", ,,Wande- 
rer'iais* ‘ir kitokios rūšies ke
liauninkais, kurie apninka mūsų 
pajūrio miestus, bažnytkaimius 
ir kaimus.

Stovyklauja ištisas savaites, 
skiepydami mūsų jaunimui sve
timas dainas, papročius, žaidi
mus ir visa tai, kas lietuvio dva
siai svetima ir kenksminga. 
Skaudu, liūdna ir nejauku...

Svetimšaliai atsibeldžia šim
tus kilometrų ir nedėkingai sto
vyklauja mūsų krašte.

Tuo laiku, kai Didž. Lietuvos 
nė vienas skautas neįstengė pa
sirodyti? Tiesa, dar žemaičių 
(Tauragės) skautai žadėjo ap
lankyti, bet... pažadu ir paliko. 
Skautai, suvalkiečiai, nebūkit 
mums tiek svetimi, kaip lig šiol 
kad buvot. Vieną kartą pasiryž- 
kit ir sušukit: skiltys, draugovės 
ir tuntai, skelbkit kelionių kon
kursus į Klaipėdos kraštą! Gra
žiai uniformuoti, šypsančiais vei
dais, skambiomis lietuviškomis 
dainomis ir džiuginga nuotaika 
atliksit labai svarbią pareigą: 
suartinsit Klaipėdos krašto lie
tuvius su D. Lietuva, sukelsit 
meilę lietuvių kalbai ir papro
čiams, giliau pažinsit savo tėvy
nę ir uždegsit pajūrio lietuviams 
tautinės sąmonės šviesesnį ži
bintą.

Tebūnie 1934-ji metai Suval
kijos skautams garbingų kelio
nių metas. Lai nuskamba ener
gingas šūkis: „Važiuojam pas 
žvejus!"

Budėk!
ŠILUTĖS ELNIŲ SKILTIS.
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Suk galvą
Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

Šiais uždaviniais pradedam naują už
davinių sprendimų konkursą. Konkursas 
baigsis birželio mėnesy. Skirtas dovanas 
laimės tie sprendėjai, kurie sumoje su
rinks daugiausiai taškų.

KONKURSO UŽDAVINIAI.

Užd. nr. 10.
H. S. iš Likšelio.

Rebusas.

Iškirpę didžiąsias raides, sudekit Lie
tuvos gynėjus.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 14.

A. Valiuko iš Kaišiadorio.

Užd. nr. 13.
J. Jurgelio iš S. Kalvarijos.

Užd. nr. 3.

Užd. nr. 4.

ll
£j 7! 3I ’1 10

6 4 8| 9 11

22 19 B 12

23 21 20 18 15 16 13

24 26 III 17 14

27 25 B 39 40

30 28 38 37 41

29 31 ■ 36 42

33 32 35 r
21 -

Užd. vert. 3 tašk.

Užd. nr. 11.

V. Šatinsko iš Kauno.

E

u N o V '1

A I R T A L

S S I A N N U L
I R M I S I P Š

T D I Ę E G R

N U į E I E

• I V E 1 I T

• v

Išeina skautų įstatas: „skautas links
mas, susivaldo ir nenustoja vilties“.

Užd. nr. 5.

I6Į5Į
27|22|26|2

|I6 19|3i 19 18 10|

|40|32|25|17| 
I7Į13Į

12|24 30|35|34 23|29|11
4115 1 |18 39| 3121|14

Į 8 Į33I36 37|20|28|

medžio dalis, 6) trūkumas, 7) plaukti, 8) 
išmes laukan.

Gulsčiai: 3) klausimas, 5) išnykęs gy
vulys, 9) pranašaus, 10) upės dalis, 11) 
paukštis (kilm.), 12) nam. gyvulys, 13) 
bažnyčioj yra, 14) paimk, 15) įvardis.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 12.

Šachmatų valdovės ėjimu paskaitykit 
vieną „Suk galvą" skyr. šaradą iš 1932 
met. „Sk. A.“.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 15.

A. Valiuko iš Kaišiadorio.
Šarada.

Jei plėšikui raidę keisi, 
Kūno dalį tuoj regėsi.

Užd. vert. 1 tašk.
Užd. nr. 16.

V. Paliušio iš Kauno.
Šarada.

Ilgio matui raidę mainysi — 
Tvarte būdamas tada matysi. 
Bet jei ginklą geist norėsi — 
Tuomet raidę man pakeisi. 
Raidei vietą jei pakeisi — 
Tai metalą tada geisi. 
Bet jei raidę tu nutrinsi — 
Moters apdarą paimsi.

Užd. vert. 2 tašk.
V. Paliušio iš Kauno.

(A—B) + (C—D) + (E—G) + 0—K) + 
+ (L—M) + (N—O)=X.

A — namo dalis, B — nedoro žmo
gaus vardas, C — gamtos sąjūdis, D — 
vandens gyvuliukas, E — europietis, G — 
paukštis, I — Lietuvos miestas, K — 
žvėriukas, L — kariškas pabūklas, M — 
kelias, N — skaičius, O — kraujo indas, 
X — Lietuvos poetas.

Užd. vert. 2 tašk.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. nr. 1.

Tik mylėdamas Lietuvą matysi jos 
grožį.

Užd. nr. 2.
Stačiai: 1) ropė, 2) Meka, 3) skautas, 

4) romėnas, 5) Tyras, 6) liepa, 7) aras, 
8) pėda, 9) la.

Gulsčiai: 8) Padas, 10) rogės, 11) pyk, 
12) škote, 13) albos, 14) ūdra, 15) taksa, 
16) cėcė, 17) valdo.

Morzės abėcėle išeina: „Atsarga gė
dos nedaro“.

Užd, nr. 6.
Liūdas, bliūdas.

Užd. nr. 7.
Gitara, gintaras.

Užd. nr. 8.
Lapinas, katinas, katilas.

Užd. nr. 9.
Siera, siela.

PRANEŠIMAI.
Visiems: šiais metais bus du uždavinių V 

sprendimų konkursai. Pirmas konkursas 
prasidės nuo šio „Sk. A.“ nr. iki birželio 
mėn., antras — nuo rugsėjo m. iki gruo
džio pabaigos.

Pirmam konkursui už uždavinių spren
dimus skiriamos šios dovanos: geras kiše
ninis laikrodis, medžiaga skautų unifor
mai, skautiškas peiliukas, dvi poros bo- 
veln. kojinių, penkios „Skautų Aido“ pre
numeratos 1935 met., du „Skautų Aido" * 
1933 met. komplektai, dvi knygos „kaip 
stovyklauti", trys knygos „kaip išmokti 
pašliūžom šliūžinėti“ ir kitos.

Pirmame konkurse uždavinių auto
riams užskaitomi taškai pagal jų įvertini
mą ir dar pridedama pusė jų vertės.

Uždavinių sprendimus siųsti iki š. m. 
sausio m. 30 d.

Skirtus skudučius už uždavinių spren
dimus laimėjo IX Dr. J. Basanavičiaus 
draugovės skautų vyčių būrelis, surinkęs 
232 tašk.

„VILNIAUS“ sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Tel. 776.
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