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Drąsiai žygiuokime viliojančion ateitin!
Iš J. E. Respublikos Prezidento A. SMETONOS kalbos, pasakytos pr, m. vasario mėn. 16 d. per radio.

Kam švenčiame didžiuosius tautos 
Įvykius? Tam, kad nepamirštume jų 
lemiančio svorio mūsų krašto likimui 
ir kad, juos minėdami, stiprintume savo 
dvasią. Kas yra buvę, tai nėra veltui 
nei dingę nei žuvę: praeitis atsiliepia 
ateičiai. Didieji tautos įvykiai yra gairės, 
kuriomis žymimas jos praeitas kelias, 
kuriomis rodoma linkmė ir tolesniam 
jos gyvenimui.

Vienas didžiųjų įvykių, lietuvių isto
rijos knygosin įrašytų, yra, be abejo, 
ir Lietuvos laisvės paskelbimo žygis, 
padarytas 1918 m. vasario 16 d. To 
žygio vaizdas betgi ima pamažėl blukti, 
prarasdamas daug savo spalvingų bruo
žų. Daug ką pamirštame. O priaugan
čiai kartai sunku jis sąmoningai prista
tyti ir dar sunkiau permanyti jos visa 
prasmė. Taigi šiandien pritiktų priminti, 
kas, kaip ir kuriomis sąlygomis yra 
anuomet paskelbęs Lietuvą atsipalaida
vusią iš visų nelaisvės saitų ir laisvai 
atsistačiusią nepriklausoma valstybe. 
Gerai pasakyta skelbimo akte, kad 
atsistačiusi, one naujai įsi
steigusi. Tai tikras žodis: Lietuva 
juk buvo buvusi senovėje valstybė, ir 

F tai didinga, taigi ir dabar nebe nauja
kurė, o atgijusi iš tradicijų galėjo būti. 
Bet kuo remdamos lietuvių tauta drįso 
skelbtis laisva? Negi ginklo pajėga, ne
gi keno užtariama. Visa Lietuvos žemė, 
rusams pasitraukus, buvo vokiečių karo 
valdžios žinioje ir valdoma buvo kariš
kai taip, kad nė laisvai pajudėti niekam 
nebuvo galima. Vadinasi, kitoniškos, 
doriškos galios radosi Lietuvai skelbtis 
laisvai. Kariaujančios šalys garsino dės
nį, kad pavergtosios tautos turinčios 
teisę pačios apsispręsti, ar norinčios ke
no globoje likti ar savaimai gyventi. 
Tai žinojo visi pavergtieji kraštai ir tik 
geros progos laukė, kada viešai galės 
pasakyti savo valią.

Ir lietuviai ryžos pasinaudoti šiąja tau
tų apsisprendimo teise.

1917 m. rudenį buvo sukviesta kon
ferencija Vilniuje ir jos išrinkta Lietu
vos Taryba iš dvidešimties žmonių. No
rėdama įsistiprinti pareigoje, ji stengės 
gauti sau ir užsienio lietuvių pritarimą. 
Ilgainiui jai tatai pavyko.

Nnrs vokiečiu karo valdžia Tarvba 

kentė, bet niekur jai neleido politiškai 
pasireikšti santykyje su visuomene. Kad 
ir visiškai buvo Lietuva atskirta nuo pa
saulio, tačiau ir ją pasiekdavo svarbių 
žinių, kas darosi kitur ir kaip gali pa
sibaigti karas. Nebuvo laiko delsti, rei
kė greitai ryžtis. Taryba ryžos. Einant 
1917 metams galop, ji jau turėjo su
tartą raštą skelbti nepriklausomai Lie
tuvai. Bet vokiečių karo valdžia, pra
džioje nesipriešinusi šiam žygiui, staiga 
pakeitė savo nusistatymą: mat buvo su
maniusi prisijungti Lietuvą į Prūsus. 
Pajutusi šitokią atmainą, Taryba, aplen
kusi karo cenzūrą, paskelbdino Lietu
vos nepriklausomybės aktą Lietuvos 
Aide Tai buvo 1918 m. vasario 16d. 
Su šiuo įvykiu teko skaitytis ir karinei 
vokiečių valdžiai; Reichstago daugumas 
buvo linkę palaikyti lietuvių nusistatymą. 
Lietuvos Tarybai, pasivadinusiai Valsty
bės Taryba, kaip pirma, taip ir dabar 
nebuvo leidžiama plačiau veikti.

Ir nebesitikėdama laimėti karo, vokie
čių karo vadovybė vis dėlto neatsisakė 
minties padaryti iš Lietuvos, ar bent iš 
jos dalies, Prūsų provinciją. Jų agentai 
įkalbinėjo žmonėms, kad patekę Prūsų 
valdžion jie būsią viso ko pertekę. Žmo
nės betgi nesidavė viliojami. Nukamuo
tas kraštas buvo ryškiausias jiems įro
dymas, kad nieko gero negalima laukti 
iš prūsinių pažadų.

Tuo tarpu karas ėjo galop. Iš pakri
kusios Rusijos ėmė grįžti būriais Lietu
vos krašto gyventojai, daugiausia lietu
viai. Grįžusiųjų tarpe rasdavos naudin
gų žmonių, inteligentų ir amatininkų, 
bet netrūkdavo ir patvirkusio, revoliuci
jos sugadinto gaivalo, kuriam magėjo 
visa ardyti, o ne statyti, Vokiečių val
džios tebebuvo visas kraštas suvaržytas 
visokiomis karo įsakymų painiavomis. 
Ir kaimas ir miestai buvo nualinti ir 
apiplėšti. Iš drausmės išėję vokiečių ka
reiviai ir pakrikę jų valdininkai grobė 
turtą. Ir lenkai iš pat pradžios labai ne
mėgo Tarybos. Kėlė iš pasalų galvą ir 
komunistai.

Taip esant, Valstybės Taryba, norė
jo sustiprėti. Vėlyvą 1918 m, rudenį 
susidarė Vilniuje Tarybos vyriausybė, pir
mas Lietuvos ministerių kabinetas. Kas 

jam buvo veikti, neturint nei lėšų nei 
ginklo pajėgos? Vokiečių valdžia ruo
šėsi palikti Vilnių, o aplinkui komunistai 
su lenkais grūmojo Tarybai ir jos pa
statytai vyriausybei.

Tokiu būdu, Lietuvos laisvė, gimusi 
didžiojo karo pabaigos kančiose, pasijuto 
suvystyta chaoso vystyklais. Ji neišvengė 
pavojaus būti išmesta iš Vilniaus lopšio, 
prie kurio budėjo Valstybės Taryba, savo 
parašu paliudijusi jos gimimo metriką.

Vyriausybės šūkin telkėsi karių sava
norių būriai ir plaukė dosnios aukos tam 
reikalui. Šalia nesuvaldomų gaivalų išdy
kavimo kilo aikštėn prakilnaus pasiryži
mo pareiga savo tėvynei. Šviesioji galia 
veikė tamsiąją. Tapo skaidriau Lietuvos 
padangėje. Prasidėjo valstybiškas gyve
nimas. Radosi laikinoji konstitucija, ėjo 
savi įstatymai, kūrėsi savo įstaigos. Pro 
chaoso rūkus sušvito giedros dvasia. 
Atbudo, sujudo visas kraštas ginti savo 
laisvės. Komunizmo bangos, atplūsdavo 
pro Vilnių ir Dauguvos Pilį, mūsų karių 
savanorių smūgiais turėjo slūgti atgal. 
Laisvosios Lietuvos plotas didėjo. Vi
duvasarį 1919 m. išeina iš Kauno vo
kiečiai.

Šių dienų krizė yra tik menkniekis 
sulyginus ją su Tarybos meto vargais, 
kada paskelbtoji Lietuvos laisvė buvo 
ginama jos geriausių sūnų gyvybės au
komis, kada visur buvo matyti, kaime ar 
miestuose, griuvėsių,kada stigdavo mais
to ir nebūdavo kuo apsivilkti nei kuo ap
siauti. Tik reikia gėrėtis ta pažanga visose 
mūsų gyvenimo srityse, kuri padaryta. 
Kas yra pergyvenęs didįjį karą, tas argi 
galėtų nusiminti? Ar priaugančioji karta, 
kad ir viso to gerai neatsimenanti, galėtų 
pasiduoti nusiminimo ūpui? Niekuomet. 
Atgimusios Lietuvos kūryba, įkūnyta 
kultūros darbe ir jos pastatuose, ne
priklausomybės paminklai sušuktų 
prieš tuos, kurie nesidžiaugtų šiąja 
švente, o mėgintų pakirsti laimingos 
mūsų krašto ateities tikėjimą.

Minėdami garbingąją praeitį, šviesios 
vilties kupini, drąsiai žygiuokime, įveik
dami kelionės kliuvinius, masniai vilio
jančion ateitin Ji nėra klaiki, ji labai 
įdomi. Tikėkime. Atgausime Vilnių, mū
sų laisvės lopšį. Ryžkimės ištverti ir 
ištversim.

1



J

Jei

tPi lietis burnas

Pilietinės skauto pareigos.
Geras pilietis dviem būdais gali būti 

visada pasiruošęs padėti savo krašto 
vėliavai aukštai plevėsuoti. Pirmiausia, 
taikos metu, — būti vertu šio vardo 
piliečiu.

Jei kiekvienas mūsų tėvynės pilietis 
sugebėtų būti tikrai geras ir naudingas 
žmogus, mūsų valstybė būtų taip brangi 
visam civilizuotam pasauliui, kad nieks 
nenorėtų, kad kas kaimynų mums 

kenktų Ir nieks nemėgintų daryti mums blogo. Tačiau, kad 
to pasiektumėm, mes visi turime būti geri piliečiai ir sudaryti 
tarp savęs, savo krašto viduje, stiprų savitarpį draugiškumą.

Namai, kurių narių tarpe yra nuolatinių ginčų, negali 
laikytis.

Jums reikia iš’pat mažens pratintis draugiškai žiūrėti į 
visus kitus berniukus. Atsiminkit, kad turtingi ar vargšai, gy
veną, miesto puikiuose rūmuose ar kaimo lūšnelėje, jūs visi 
esat vaikai vienos ir tos pačios tėvynės, kurią privalot ginti nuo 
priešo. Todėl būkit vieningi.

esat išsiskyrę tarpusavyje, jūs skriaudžiat savo tėvynę. Dėl tėvynės
reikia pamiršti asmeniškus skirtumus.

Pasaulyje turime užimti kiekvienas tą vietą, kuri yra mums palikta ir 
bendra jėga traukti vieną ir tą pačią virvę 1

Esam kaip plytos vienoje sienoje. Kiekvienas turi savo vietą, ši vieta 
gali atrodyti labai mažutė taip dideliame statinyje. Tačiau jei nėra apatinių 
plytų, jei jos iškritusios ar sutrūkusios, jėga, spaudžianti į kitas, yra perdidelė, 
tai tarp plytų pasirodo plyšiai, siena nustoja savo pirmykščios vertės.

Nesirūpinkit per daug prasimušti į geras vietas. Norėdami 
eiti, sutiksite daug nusivylimų ir nemalonumų

Dirbkit valstybės ar įstaigos, kurioje tarnaujat, labui ir jūs 
kad gerai atlikdami savo pareigas, jūs greit kilsite ir sulauksite 
gyvenime.

Stenkitės pasiruošti, rimtai žiūrėdami į tuos dalykus, kurių jūs mokiną 
mokyklose; ne todėl, kad tai būtų jums labai malonu, bet tam, kad Čia yra 
jūsų pareiga tėvynės atžvilgiu—mokytis ir tobulintis. Su Šia mintimi mokinki- 
tės aritmetikos, istorijos bei kalbų —ir jums mokslas gerai seksis.

Negalvok tik apie save patį, bet galvok apie tėvynę ir apie tuos kam dirbi.
Vienybė — galybė.

Niekad to nepamirškit! Didžiausia kiekvieno jūsų pa
reiga yra kad mūsų tautiška vėliava visada galėtų drąsiai 
plevėsuoti mūsų krašte. Net ir tada jei dėl to jums reikėtų 
atiduoti savo kraują, kaip kad jį pirmiau atiduodavo jūsų 

bočiai!
Kiekvienas žmogus, kuris turi šį tą savo krū- V- 

tinėje, bus visada pasiruošęs ginti savo tėvynę nuo 
priešų.

Vieną ar kitą dieną kiekvienas mūsų mirs. 
Keli mūsų gyvenimo metai ankščiau ar vėliau 
nedaug tereiškia pasaulio istorijoje; tačiau mir
dami kiek anksčiau negu prie to privertė liga 
ar senatvė, 
mėm kristi 
reiškia

šiuo keliu

įsitikinsite, 
pasisekimo

labai

kit

mes galim prisidėti, kad neleistu- 
mūsų tautiškai vėliavai; o tas gi 
daug!
štai kodėl apie tą galvokit ir bū- 
visada pasiruošę už savo kraštą,

jei reikės, mirti. Tokiu būdu, laikui atė
jus, jums bus lengva šokti pirmyn su 
pasitikėjimu, be baimės, be galvojimo 
ar liksit gyvi ar ne.

Jei jūsų priešas matys, kad jūs 
esat pasiryžę laimėti ar mirti, jam pra
sidėti su jumis, greičiausia, nesudarys 
malonumo ir jis neturės noro.

62
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Zuvome už tėvynę.
Pirmosios nepriklausomybei karo auko&

Šiomis dienomis Lietuvos kariuomenė, 
o drauge su ja ir vi<sa lietuvių tauta mini 
pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės karo 
aukų 15 metų sukaktis.

Dabar mes turime laisvą ir nepriklau
somą tėvynę. Ir tuo mes džiaugiamės. 
Tačiau visa tai yra mums iškovoję mūsų 
karžygiai. Kai kurių jų vardai yra sura
šyti marmuro, akmens ir vario lentose, o 
kai kurių jau ir užmiršti...

Tų karžygių daug. Visų jų čia negali
ma paminėti. Taigi paminėsime nors tris 
pirmuosius karžygius, būtent, kareivi 
Povilą LUKŠĮ, karininką Antaną JUO
ZAPAVIČIŲ ir kareivį Praną EIMUTĮ.

Kareivis Povilas Lukšys gimė 
1886 m. rugpjūčio mėn. 21 d. Kė
dainių apskr., Surviliškiu vaisė., 
Kazokų k. Jo tėvai buvo neturtin
gi. Taigi Povilas iš pradžių ganė 
aplinkinių ūkininkų gyvulius, o 
paskui mokėsi statybos amato. Iš 
to amato jis ir gyveno. Bet kai tik 
ėmė kurtis Lietuvos kariuomenė, 
Povilas padėo kirvį ir piūklą ir 
1919 m. sausio mėn. pradžioje įsto
jo į Kėdainių srities apsaugos būrį. 
Kadangi jis buvo drąsus, energin
gas ir sumanus vyras, tai jį pasky
rė būrininku.

Tuo tarpu rusų bolševikų ka
riuomenė artinosi prie Kėdainių. 
1919 m. vasario mėn. 7 d. Povilas 
Lukšys, būdamas lauko sargyboje 
su savanorių būreliu, pradėjo gin
tis nuo bolševikų ir visą naktį at
laikė puolimą daug skaitlingesnio 
priešo. Tačiau vasario mėn. 9 d. 
Taučiūnų kaimo (2,5 klm. nuo Kė

Karininkas Antanas Juozapavičius.

dainių) lauke įvyko susirėmimas 
su bolševikais ir priešo kulka pa
kirto jo gyvybės siūlą. Jis dabar 
ilsisi Kėdainių parapijos kapinėse.

Karininkas Antanas Juozapavi
čius gimė 1984 m. vasario mėn. 
13 d. Biržų apskr., Vaškų vaisė., 
Žabitonių dvare. Jo tėvai buvo 
nuomininkai. Paskui jie persikėlė 
į Rygą. Nors ir vargingai jie gyve
no, tačiau savo sūnų Antaną leido 
į gimnaziją.

Antanas mokėsi gerai. Tačiau 
už lietuvybės gynimą jis buvo pa
šalintas iš 6 klasės.

1915 m. jis įstojo į Maskvos karo 
mokyklą, kurią baigęs tarnavo 57 
pėstininkų atsargos pulke. Paskui 
persikėlė į 6 latvių Tukumo pul
ką, kuriame būdamas narsiai ko
vėsi Rygos fronte su vokiečiais. 
1917 m., kai subruzdo Rusijos lie
tuviai ir ėmė organizuoti lietuvių 
kariuomenės dalis, tai kar. Juoza
pavičius aktyviai dalyvavo šių da
lių kūrime ir kai kurį laiką buvo 
Vitebsko lietuvių bataliono vadu.

1918 m. vasarą kar. A. Juozapa
vičius grįžo į Lietuvą ir tuojau, 
kaip karininkas, įsiregistravo Lie
tuvos Taryboje. Pradėjus organi
zuotis Lietuvos kariuomenei, jis 
buvo paskirtas krašto apsaugos 
ministerio adjutantu, o paskui 1 
pėst. pulko vado padėjėju. Kai 
Alytų užpuolė bolševikai, tai kar. 

Juozapavičius ėjo pulko 
vado pareigas ir begel
bėdamas pulko ginklus 
garbingai žuvo 1919 m. 
vasario mėn. 13 d. ant 
Alytaus tilto nuo bolše- 
zikų kulkos. Jis palai
dotas Alytaus parapijos 
kapinėse.

Kareivis Pranas Ei
mutis gimė 1897 m. rug
sėjo mėn. 8 d. Kėdainių 
apskr., Ariogalos vaisė , 
Rajunciškių k., neturtin
gų kaimiečių šeimoje. 
Per didįjį karą tarnavo 
rusų kariuomenėje ir 
buvo šoferis. 1918 m. 
grįžo į Lietuvą ir 1919 
m. sausio mėn. 11 d. 
įstojo į Kauno miesto ir 
apskrities karo komen
dantūrą savanoriu. 1919 
m. kovo m. 18 d. kareivis 
Eimutis ir dar vienas ka
reivis stovėjo sargyboje 

prie Metropolio viešbučio, kuria
me gyveno Amerikos Jungtinių 
Valstybių karinė misija. Apie 15 
vai. prie šio viešbučio susirinko 
būrys vokiečių kareivių. Vienas 
vokiečių viršila norėjo įsiveržti į 
vidų, bet sargybiniai jo neleido. 
Tada vokietis griebė savo revol
verį ir kareivį Eimutį nušovė. Jis 
palaidotas Kauno katalikų parapi
jų kapinėse.

Kareivis Pranas Eimutis.

Šių karžygių asmeny tebūna pa
gerbti visi mūsų žinomieji ir neži
nomieji karžygiai, kuriuos minė
damas mūsų šefas ir vyriausias 
ginkluotų jėgų vadas, J. E. Res
publikos Prezidentas A. Smetona 
viename kariuomenės įsakyme yra 
paskelbęs: „Nuo Gardino ligi Bal
tijos jūros, nuo Dauguvos ligi vo
kiečių pasienio mūsų savanoriai, 
partizanai ir šauliai savo krauju 
pašventino mūsų tėvų ir protėvių 
žemę, savo žaizdomis ir savo gy
vybės aukomis suteikė garbingą 
vardą jos kareiviai. Apie tai skel
bia karių gynėjų kapai ir pamink
lai, pastatydinti ištikimų Lietuvos 
vaikų“. P. J.

Šešioliktus palydint.
(Vasario 16 atminti).

— Kelkite... kelkite. .. kelkite. . .
Gūdi naktis. Tylu. Apmirę kloniai ;r 

lygumos. Palaukių beržai svyruokliai gal
vas nusvarinę rymoja. Skaroti topoliai 
verkia... Niuru ir liūdna. Liūdna. ..

— Kelkite... kelkite... kelkite...
Pabūgo gudžioji naktis. Pakilo be

ginkliai karžygiai ir sustojo plačiuos bū
ties vieškeliuos. Aplink tuščia. Baisu. 
Kapų klaikuma... Kur eiti? Vieškeliai 
rudais dirvonais užžėlę...

_________63
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Sukruto minios. Sukruto vakarai ir 
šiaurė; sukruto pietūs ir rytai... Šimtai 
jaunųjų paliko motinas raudančias kryž- 
keliuos, paliko arklus ir plieno dalgius, 
paliko viską ir išėjo. Išėjo su laisvės no
ru, laisvės mintimi, laisvės žodžiu...

— Mirsim, bet laimėsim!
Pakvipo parako dūmai. Krauju susi

tepė žemė. Beržai su jaunomis mergužė
lėmis pravirko... Gaila išėjusių ir negrį
žusių.

— Mes laisvi! Lietuva nepriklausoma!
Žodis tapo kūnu.
Džiaugsmas... Ir (kryžiai, kryžiai...

. Garbė žuvusiems! Savo mirtimi — 
laisvę pagimdėt. Garbė jums! Garbė...

Laisvos dienos nusišypsojo.

Tekėjo saulė ir leidosi. Ėjo dienos ir 
nuėjo. Švilpė metai ir prašvilpė...

taip 16 metų.
Ėjom tėvynės vieškeliais. Ėjom lais

vi. Uu su puse milijono, — minia. Vaikš 
ciojom ir ant vieno vieškelio sustojom. 
Vieškelis dilgėmis apaugęs...

Braidėm rasotais tėvynės kloniais. 
Skersai ir išilgai. Džiaugėmės glėbiais 
margų žiedų, ir viename klony:

— Stanąc!..
Sustojom. Nejau suklysta?.. Bėt ta 

pati Lietuvos žemelė, los pačios gėlės, 
laip pat artojai laukus vagoja. Sienapiū- 
viai — mūsų broliai. Grėbėjėlės — mūsų 
seserys. Lietuviška daina aidi... Ne — 
nesuklysta. Čia — mūsų Lietuva.

V os žingsnį:
4-įNie pozvvaliam!.. Tu Polska!
C;ha... cha... cha... Ar supratai laisvos 

tėvynės sūnau? Tavęs neleidžia į gimtą
ją samanotą pirkutę... Sako tau negali
ma.^

Ar supratai?..
Purvinoms šiaudinėms tiekoms atsky

rė dukterį nuo motinos sengalvėlės... Se
ną paliegusį tėvą nuo sūnaus ąžuolo... 
Atskyrė bernužėli nuo mylimosios mer
gelės...

Pažiūrėk! Tavo sesutė gailias ašaras 
lieja... Tavo motiną suspardė... Seną tė
vą ir jauną brolį kalėjime kankina...

Tai baisu!..
Broli, laisvos tėvynės sūnau, tu 16 

metų laisvas, it paukštis skrajūnėlis. O 
rytų brolis 13 metų apkaltas sunkiais 
pančiais... Jam trylika tamsių pavasarių 
lūkėsyj praėjo, trylika vasarų nudilo...

Broli, laisvos tėvynės sūnau, rytų 
brolis laukia laisvos tėvynės sakalų... 
Laukia nuo saulės patekėjimo 2d nusi
leidimo, nuo nusileidimo iki patekėjimo...

Nejau laisvos tėvynės sakalai apvils? 
Ne! Ne! Ne!

Vasario 16...
Vėliavos, vėliavos...
Vėliavoms pasipuošė žemė. Dangus 

laisvės aplodismentais nusikvatojo. Mi
nios šventadieniškai nusiteikusios.

Sventė.„ Didelė šventė.
— Lietuva Tėvynė mūsų, Tu didvyrių 

žemė... — skamba ir aidi lygumomis Ir 
kloniais, giriomis, miestais ir samanoto
mis vienkiemių pirkutėmis.

16 laisvės metų... 16 kūrybos ir dar
bo metų.

— ...Iš praeities Tavo sūnūs testipry- 
bę semia...

Susikaupkim ir pažvelkime į praeitį. 
Šusikaupkim ir pasižadėkim būti geres
niais negu vakar buvome.

Mes turime pasirodyti esą verti lais
vos tėvynės vardo. Mes turime pateisin

ti pirmųjų mūsų tautos pionierių: Valan
čiaus, Kudirkos, Basanavičiaus ir kitų 
darbus. Lietuva turi ne tik vakarų vals
tybes pavyti, bet mokslo, meno, dailės, 
literatūros ir kt. srityse turi atskleisti 
pasauliui savo kuriamąją galią! Turime 
parodyti, kaip esame parodę savo pa
siaukojimą ties Žalgiriu, Kircholmu, 
Giedraičių ir Širvintų fronte...

Laisvų tautų tarpe lietuvis turi žengti 
tokiu žingsniu, kad nieks neišdrįstų sa
kyti: „Lietuviai kadaise tikrai garsūs bu
vo, dabar tik vienas vardas paliko“.

Tobulėkim ir 'kurkime, kad stiprintu- 
mėm nepriklausomybę, kad ugdytumėm 
kultūrą, kad laimingą darytumėm šalį.

Jauni ir skaistūs eikime gyvenimo 
keliu!

Budėk!
Vyr. skit. Aug. Stankevičius.

Šešioliktosios metinės
— Ak kad jūs žinotumėt, kaip greit 

bėga laikas — kalbėjo nuo Godollo tri
būnos Baden-Povvellis 35 tūkstančiam 
skautų. Ak! kad žinotumėt, kaip laikas 
greit bėga — kartoju su Pirmuoju Skau
tu, atsisėdęs prie redakcijos staliuko ra 
šyti keliems ten tūkstančiams skaityto
jų... įvykiai lenkia įvykius, sukaktys po 
sukakčių, viena šventė užmina kulnis ki
tai šventei, atsitikimai kaupias, aktuali
jos kyla kaip užviręs pienas — ir kol 
žmogus spėji apsidairyti, kol nusitveri 
redaktorišką pieštuką, kad parašytum į 
„Skautų Aidą' — čia jau naujas rei
kalas iškyla akyratyje, krinta į akis, 
braunas į laikraščio skiltis.

Galų gale nuleidi rankas — dienų 
*empas toks smarkus, kad nebegali lenk
tyniauti su pasaulio įvykių bėgiu. No
rėtum rašyti apie vieną, apie antrą, o 
galų gale rašai apie trečią.

Laikas bėga... tuo momentu, kai ra
šau šiuo žodžius — mus dar skiria šioks 
toks laiko tarpas iki šešioliktųjų me
tinių minėjimo. Linotipas rinks šias eilu
tes spaustuvėje gal priešpaskutinę dieną 
prieš šventę, o kai tu, mano brangus 
skaitytojau, gausi perskaityti, bus jau 
tur būt po viso parado.

Taip bent atrodo — bet žinok, kad 
taip nebus, kad taip negali būti, kad 
dar niekas nepasibaigė — kad viskas 
dar tik prasidės. Prasidės kaip tik da
bar, po visų iškilmingų paminėjimų.

Gal būt kitaip manytum — gal ma- 
rytum, kad sukakčių iškilmės — tai lyg 
didelis raportas visuomenei iš to, ką 
esame nuveikę?

Gal norėsi prisiminti pirmųjų skautų 
žygdarbius kovos dėl nepriklausomybės 
metais, ten — mūsų sostinėje, prie Ge
dimino kalno. — Bet prisimink, kad tai 
buvo vos pastebimas krislelis toje ka- 
takomboje, kurią visa tauta dėjo laisvei 
laimėti.

Gal stengsies prisiminti kokią nors 
pagalbą žmonėms, potvynio arba gaisro 
metu, katastrofoje arba nelaimėje — pa
miršdamas, kad pareigos vykdymas nėra 
toks nuopelnas, kuriuo turėtum teisę 
girtis.

O gal skaitysi gausias stovyklas .r 
iškylas, sąskrydžius, suvažiavimus ir 
kursus — iškeldamas auklėjamąją, visuo
meninę, tautinę, valstybinę ir dar kitokią 
visokeriopą jų reikšmę — ir didžiuosies 
jų didžiu prityrimu, rezultatais ir pa
sekmėmis, operuodamas skaičiais, sta
tistika ir procentais.

Bet visa tai bus truputį — lyg dabi- 
nimasis svetimomis povo plunksnomis.

Šešiolika metų...
Šešiolika metų praėjo pro šalį, 
Šešiolika metų laisvužės skaisčios, 
Užmiršom jau tamsią praeities dalį — 
(šklausė Dievulis mūsų maldos.
Štai einam į naujus laisvės metus
Ir šypsena puošia mūs veidą, 
Bet atsiminkim — likimas kartus: 
Ne visiems laimingais būt leido
Dar daugelis brolių prispausti šiandieną, 
Bet tiki, kad laisvi jie bus, 
Nors vargstantį mūsų tautietį ne vieną 
(grūdo vergija į niūrius kapus.
Bet, broliai, neliūskit, žinokit, kad jėgą 
Neduoda dar skaičius, neduoda gausumai 
O priešas visuomet nuo to tepabėga — 
Kur skaičių atstoja drąsa ir taurumas.
Tad dvasios užgrūdinkim tvirtąjį plieną, 
Kurs tikrą laimėjimą mumiem suteiks. 
Tada krūtinės pavirs į sieną, 
Kurią joks priešas neįveiks.
Ir tikim, kad sekančiais metais tikrai 
Lą šventę sostinėj švęsim.
Negelbės žodžiai, padės mums kardai^ 
Vadavimo darbą pradėsim ir tęsirn.

Gediminas Vaitiekavičius.

Kad Nepriklausomybės aušroje daug 
skautų šaltom lietingom rudens naktims 
apkasuose saugojo Tėvynės laisvę, kad 
ne vienas jų galvą už Tėvynę padėjo — 
nors jų vardas neišreklamuotas ir šian
dien užmirštas — kad būta ir skautų 
„nežinomų kareivių“ — juk iš to tik 
jiems amžina garbė, ne tau, jaunasis 
brolau.

Pagalvok, kokia gili kiniečių išmin
tis, kai pas juos tėvai didžiuojas savo 
sūnų darbais, bet ne sūnūs tėvų garbe 

uošiasi.
Ir taip dalykams stovint, tu skauteli, 

kuris esi jaunas ir vos keliolikos metų 
piityrimą, kruopščiai sukauptą tavo 
kuprinėje, neši į visuomenę, ar tu pa
galvojai, kas yra toji visuomenė — kad 
lai tavo tėvai, tavo dėdės ir tetulės, ta
vo mokytojai, tavo visi artimieji, tolesni 
ir artesni. Kaip manai, kas tiems žmo </•. 
nėms daugiau rūpi — tavo praeitis ar 
tavo ateitis? Ar tavo darbo vaisiai — 
ar to darbo ateities galimybės? Ar tas, 
kuo esi — ar tas, kuo gali būti?

„Laikas taip greitai bėga...“ — jūsų 
tėvai nebepakeis pasaulio, bet kaip tik 
jumyse nori matyti ir mato gražesnio 
rytojaus laidą.

Ir todėl minėdami šešioliktąsias 
metines — nesididžiuokime tuo, ką 
esame nuveikę — (o nuveikėme dar 
labai nedaug), bet didžiuokimės tuo, ką 
norime nuveikti. Ne tik, kas esame, bet 
ir kuo būti galime

Šešioliktųjų metinių šventė — tai 
nėra mūsų darbo patikrinimas arba mu
su jėgų peržvalga. Tai tik nelyginant 
poilsio sustojimas kelyje į tikslą — stab
teliame sukaupti jėgų tolesniam žygiui.

O toji kelionė dar ilga... oi kaip labai 
ilga. Šaukia moja tolimi akyračiai. Rei
kia mums tiek daug jėgų, tiek daug 
valios, tiek daug išsižadėjimo ir pasi
šventimo artėti į idealą. Nes juk tam 
tik gyvename pasaulyje, kad tą pasaulį 
padarytume geresnį. Ir Padarysime*
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Užgavėnių apeigos Lietuvoje.
(Tautiniai papročiai).

Gražūs mūsų tautos senovės papročiai daugely mūsų kraš
to vietų užmiršti išnyko arba baigia jau nykti. Vieni iš tokių 
senovės papročių yra Užgavėnių apeigos,

Tačiau Užgavėnių apeigos ne visoje Lietuvoje vie
nodai apvaikščiojamos, todėl aprašant tas apeigas, pažymėsiu 
kaip kurioje apylinkėje jos yra ar buvo apvaikščiojamos.

Senovėj lietuviai Užgavėnes vadinę Ragučio švente. Tos 
šventės vaišės tęsdavusios aštuonias dienas. Tai buvusios di
džių puotų ir triukšmo šventės. Švenčių metu buvę ruošiama 
iškilmingos vaikštynės kuriose jaučius keršus pasikinkę vežio
ję kokią tai baidyklę arba maumą, lydymą daugybės palydovų, 
persirengusių keistomis baisvbėmis ir giedančių muzikai pri
tariant ypatingas giesmes. Gal būt iš tų apeigų yra kilę vė
lesniais laikais Užgavėnių „Morės", ,,Kotrės‘‘, „Šiorės" ir kitų 
baidyklių rėdymai ir vežiojimai kaime.

Genčių, Kuršaičių ir daugely kitų kaimų Kretingos apy
linkėj Užgavėnėse buvo, o kai kur dar ir dabar tebėra, pa
protys rėdyti „Mores". Morės parėdymui ypatingų nė rūbų, 
nė kitų priemonių nereikia. Paima kokią palinkusio medžio 
pašliūžą ar senų rogių pavažą. Į tą pavažą ikala paprastą 
mietą, o ant mieto užmauna seną medini ratą. Prie rado pri
kala kokius tris pagalius, kurie laiko ,,Morę" ir atstoja jai ko
jas. Taip ant to rato sukryžiuotų pagalių užvelka kokį nors 
senobinį marginį sijoną ir kitus moteriškus rūbus. Galvą taip 
pat parėdo žmogaus panašumo su lininiais plaukais. Ant galvos 
uždeda aglišakių vainiką. Galvą ir visą pačią „Morę“ apkaišo 
įvairiais margais popierėliais. Į rankas paduoda javų kuliamą 
spragilą, kuriuo vežant „Morę“, ji aplink sukinėdamosi švais
tosi kaip gyva. Todėl kas norėtų ją vežant pripuolęs nupešioti 
negalėtų, nes gautų spragilu per galvą. Be to, Morės palydovai 
persirengę įvairiomis baidyklėmis, šakėmis, virpčiais, pušinė
mis, šluotomis ir šiaip pagaliais apsiginklavę saugo, kad susi
dūrus su priešingos pusės Užgavėnių vėzdininkais neprarastų 
savo mylimos „Morės“. Dveji vėzdininkai susidūrę susipeša. 
Nugalėtojai atėmę „Morę" užvelka ją ant aukšto kalno ir su
degina. Senieji žmonės mena, prieš 40—50 metų „Morę“ bu
vus ir kitur rėdoma ir vežiojama kaimuose, ypač Šiaulių ir Ra
seinių apskrityse.

Svėdasų apylinkėje, Rokiškio apskr., Užgavėnėse karia
mas „Bašinskas" arba „Lašinvs", kuris čia dažnai Gavėnu va
dinamas. Gavėnu aprėdomas paprastas vaikas, dažniausia pie
muo. Gavėno rėdymui panaudoja kokią milinę ir senus kailinius 
kudlotus. Apvelka aprėdo vaiką ir dar apraišioja šiaudų 
gryžtėmis taip, kad gyvas žmogus pasidaro panašus Ivg tai i 
kumpį, lyg tai į lašinių palti. Gavėnas turi vaizduoti lašinius, 
kurie pasibaigus mėsėdžiui laikomi nebereikalingais, todėl ir 
išvaromi iš namų. Taip parėdytą Gavėną varo per visą kaimą 
iš kiemo į kiemą, juokindami žmones. Nuvarę Gavėną i pasku
tinio kiemo klojimą, čia teisėjas užlipęs kur ant jaujos krosnies 
ar ant kokios nors pervaros, pasako graudžią oraciją, išdėsty
damas lašinių blogybes, kad jie gavėnioje kvepėdami neduosią 
tinkamai žmonėms pasninkauti, todėl visiems pritariant pa
skelbiamas „lašinių" korimo dekretas, panašus vestuvių pirš'io 
dėkretui. Tuojau surišę vadelėmis „lašinius" permetą per klo
jimo balkį į šiaudus. Kad lašinių neliktų nė kvapo, nurėdo vi
sus Gavėno šiaudinius papuošalus ir sudegina visiems matomoje 
vietoje. Taip atvaizduojama mėsėdžio pabaiga ir gavėnios 
pradžia.

Papilio apylinkėje, Biržų apskr., yra paprotys Užgavėnėse 
rogėmis važinėtis, kaip čia vadinama „čiužinėti“. Privirtę pil

Užgavėnių apeigos žemaičiuose.

prašo juos lieti vau-

nos rogės jaunimo važiuoja per kaimą juokaudami, prašydami 
vandens, kad linai geriau derėtų. Vandenio prašydami gieda 
tam tikras giesmėmis vadinamas dainas. Čia paduodama viena 
kita tokia giesmė, kuriomis čiužinėtojai 
deniu:

1. Ko siudi, ko liūdi
Goštauto rūtela?

Ko siudi, ko liūdi Giedama
Goštautėl rūto? po kiekvieno posmo?

2. Atvažiuoja svetelei,
Goštauto rūtela ir t. t.

3. Ne svetelei, — brolalei.
4. Važys prašo undenėlio.
5. Atvažiuoja sesiula.
6. Ataneša vainikėlį.
7. Aš pažinau sesiuli.
8. Atvažiuoja matute.
9. Aš pažinau matuti.

10. Švalnics močios runkelas.
11. Atvažiuoja tėvelis.
12. Aš pažinau tėvelį.
13. Tėvo meilus žodelei.
14. Atvažiuoja brolalis.
15. Aš pažinau brolalį.
Padainavo O. Smilgienė iš Gavėniškio, 

Papilio vi., Biržų ap.
„Čiūžinėjimo" metu giedama 

ir šios giesmės: 
Čiuž čiužela, 
Vež vežela. 
Geras kelias, čiūto, 
Blogas arklys, čiūto.

Padainuota O. Smilgienės.
Arba:

Čiužoj — važevoj, 
Tek martela, daunoj. 
Rymo, tūto, rymo, tūto.

Padainavo B. Kregždienė, 
Rinkuškių k., paš Biržus.

Išgirdę čiūžinėtojus giedant, visi į j
nėliu, nes jie to ir prašo. Šie greitu arkliu stengiasi pasprukti 
neaplieti.

Įdomu, kad panašus į šį biržėnų paprotį yra ir suvalkie
čių paprotys Užgavėnėse. Kapsijoj, apie Šunskus ir kitur se- t 
niau buvo važiuojama Užgavėnėse rogėmis pasivažinėti. Va
žiuojama pirmamokslio arklio pramokyti važiuoti. Tai daroma, 
kad arkliai geriau rarikotųsi, taipogi sakoma, jog linai geriau 
derėsią. Važiuodami dainuodavę dainelę, kuri prasideda šiais 
žodžiais: . -

Tėvelis povelių nelaikė, 
Po laukus išvaikė.

(Galo nėra).
Padainavo Biskienė, Šunskuose.

Užgavėnių apeigų 
kaukė iš Žemaitijos.

pila šaltu vande-

Visos šios dainos niekas nebežino, nes dabar nors ir va
žiuojama pasivažinėti, bet įąu nebedainuojama.

Kai kur pas mus yra užsilikę įdomių senovės Užgavėnių 
burtų ir prietarų, kuriais dabar ne tik niekas nebetiki, bet maža 
kas ir bemena. Įdomesnius iš kai kurių apylinkių čia nurodysiu.

Štai, Pinavos apylinkėje, Panevėžio apskr., sakoma Užga
vėnėse esą negalima grįčioje laikyti peilius, jei laikysi, tai šieno 
nebus.

Raguvos apylinkėje, Panevėžio apskr., sakoma, norint, 
kad linai gerai derėtų, reikia Užgavėnėse tyčia ką nors maz
goti arba plauti.

Panevėžio apylinkėse mergelės Užgavėnėse galvos nesi
mazgoja, jeigu mazgosis, sako, kasos nedugs. Pelenų dienoje 
galvos nesišukuoja, kad vištos darželių nekapstytų.

Merkinės apylinkės dzūkai prie Užgavėnių stalo valgy
dami vakarienę kviesdavę visus vabzdžius: muses, uodus, gy
lius ir visus kitus, kad jie vasarą gyvulius nepjautų.

Merkinės apylinkėje, kai ariant jungas jaučiams kaklą nu- 
gadina, tepdavę Užgavėnėse virtais lašiniais, kad greičiau pa
sveiktų.

Merkinės apylinkės mergelės, norėdamos sužinoti iš kur 
bus piršliai, pavalgiusios eina laukan, muša su kumpio kaulu 
į tvorą ir klausosi iš kurios pusės šunes sulos, iš ten ir būsią 
piršliai.

Subačio apylinkėj, Panevėžio apskrityje, Užgavėnėse ūki
ninkai, nors nedirba jokių dąrbų, bet stengiasi būtinai išvežti į 
lauką vieną vežimą mėšlo, kad būtų derlingi mtai.

B. B u r a č a s.
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NOSU SEIHDI NRUJIEN

11.22. PRIE RADIO!
Lordo R. Baden-Powellio ir 

lady O. Baden-Powell gimimo 
dieną ir tarptautinės skaučiii 
šventės proga, vasario m. 22 d., 
18 vai. 10 min. iš Kauno radio
fono Lietuvos skaučių vardu 
kalbės sktn. Avietinaitė (angliš
kai) ir sktn. Barščiauskaitė (lie
tuviškai).

Visos ir visi skautės-ai daly
vauki! tos dienos minėjime.
LABAI LANKOMA PROVIN

CIJA.
Instruktavimo ir organizaci

niais reikalais labai stropiai 
centro bendradarbiai lanko 
skautų vietoves provincijoje. Į 
daugelį vietų nuvyksta pats vy
riausias skautininkas pulk. Ša- 
rauskas.
SKILTININKŲ SĄSKRYDŽIAI.

Skiltininkams lavinti ir su
stiprinti jų veiklą, šiemet ke
liose vietose įvyks skiltininkų 
sąskrydžiai. L Utenoj — vas. 
m. 11—13 d. d. (dalyvaus Ute
nos, Ukmergės r. t. skiltininkai),
II. Šiauliuose — balandž. m. 
6—8 d. d. (Šiaulių, Biržų, Pane
vėžio, Rokiškio, Raseinių r. t.),
III. Kaune ------ geg. m. (Kauno,
Kėdainių, Trakų, Jurbarko ir k.),
IV. Marijampolėj ir V. Klaipė
doje — rudenį.

Sąskrydžiuose be skiltininkų, 
dalyvauja ir kiti vadovai.

KITAS S K. AIDO NUM.
išeis kovo m. 1 d. Be kitų įdo
mių dalykų, bus įdėta Sk. Aido 
bendradarbio apsilankymas pas 
didvyriaus a. a. kap. Dariaus 
motiną Amerikoje.

Siųskit korespondencijų (ligi 
11.25.).

VADOVĖS 1 NR.
Išeina skaučių vadovių laik

raštis Vadovė š. m. 1 nr., 1 egz. 
kaina 60 cnt.

TEGYVUOJA SKAUTŲ 
AIDAS !

Užgavėnių atostogų metu 
skautai-ės dar energingai renka 
Sk. Aido prenumeratas 1934 
metams.

į Utenos skautai pagerbia karius, žuvusius 
už Lietuvos nepriklausomybę.

KLAIPĖDA

— Naujas Klaipėdos rajono 
tunto štabas. Tuntininkas sudarė 
tunto štabą: adjutantu paskyrė 
skilt. j. 1. Lesniauską, nariais: 
pasktn. Manumaitytė (—skaučių 
skyriaus vadė), mokyt, skilt. 
Grudzinskas ir pasktn. j. 1. Na- 
majūnas. Tunto štabas bus dar 
papildytas. Įvyks skiltininkams 
kursai. Pirmoji sueiga 1.28.

— Įsisteigė skautų vyčių bū
relis. 1.14. Miesto skautų Da
riaus ir Girėno draugovės įvy
ko sk. vyčių būrelio susirinki
mas. Vad. psktn. Namajūnas. Sk. 
vyčiais yra per 10 asm., jų tar
pe, Klaipėdoje plačiai žinomas 
vyriausias dirigentas Mikulskis 
(turįs skiltininko laipsnį).

Avižunas.

Skautai yra Lietuvos 
Aero klubo priete'iai ir 
kur galėdami eina jam į 
talką

PUŠELYTĖS OŠIA.

Vilkijos m. labai gražioj vietoj. 
Čia Nemunas vaizdą puošia ir 
netoli pušelytės ošia... Čia kaip 
tik vieta gamtos mylėtojams — 
skautams. Yra jiems ir židinys 
— vidurinė mokykla.

Sužiba kibirkštėlė — įsikuria 
skautai, bet medžiaginės kliū
tys nori vėl nustelbti. Tačiau 
mokytojai ir vietos inteligentai 
eina pagalbon. Įsisteigia skau
tams remti draugija. Kiekvienas 
narys iš kalno sumoka už pus
metį nario mokesnį ir dar kai 
kurie paaukoja. Yra ir lėšų!

Dabar nėra abejonės, kad ši 
kilni org-ja klestės. Tik gaila, 
kad tą židinį — vidurinę mo
kyklą panaikina... O kiek daug 
būtų pasiruošusių budėti...

Vyr. skautė.

PADĖKA.
Vabalninko pr. mok. vedėjui 

mok. Stuogiui, daug kuo prisi
dėjusiam mūsų pirmojo įžodžio 
šventę suruošti, nuoširdžiai dė
koju.

P. mok. Z. Vaitelytei, p. mok. 
St. Vaitelytei ir p-lei J. Gai
žauskaitei, pasiuvusioms mūsų 
d-vei vėliavą, reiškiu širdingą 
padėką.

Taipgi dėkoju visiems auko
mis parėmusiems mus.

Vyr. skilt. mok. A. Viliūaas. 
Draugininkas.

BALSAS IŠ LIETUVOS ŠVEI
CARIJOS.

1.10. Zarasų Vytenio dr-vę 
aplankė sktn. K. Palčiauskas iš 
Kauno. 5 vai. v. mokyklos sa
lėje dr-kas skilt. VI. Šeškus 
pravedė dr-vės sueigą, o skilt. 
L. Lašas skilties. Pirmoji tęsėsi 
1,30 min., antroji 30 min.

Tą pačią dieną po penkių pa
mokų jis gimnazijoje laikė pa
skaitą, kurioje pedagogams ir 
visiems mokiniams nušvietė 
skautybę.

Nejaugi liksi neužsipre
numeravęs „Skautų Aido“ 
1934 metams?

NAUJA ŠEIMA.
Vabalninkas. 1.21 d. Vabal

ninko pr. mok. atsirado paukš
tyčių ir vilkiukų šeima. Susi
rinkus vaikams, jų tėveliams ir 
svečiams (net iš Biržų), buvo 
pradėta reikšminga šiems ma
žyčiams šventė.

Iniciatorius ir draugininkas 
mok. Aug. Viliūnas kukliais žo
džiais atidaro sueigą. Po to rė
mėjas mok. Stuogis, tėvų komi
teto pirmininkas ir vienas mo
kytojų sveikina šią gražią šei
mą, kuri siekia įgyvendinti taip 
plačias ir gilias idėjas. Po kal
bų jaunieji skautai iškilmingai 
davė įžodį: 9 paukštytės ir 3 
vilkiukai. Liko ir kandidatų.

Dalyvavo tuntininko padėjė
jas mok. psk. L. Šukys ir tun
to adj. R. Medelinskas iš Bir
žų, kurie taip pat gražiai pa
sveikino.

Po to paukštytės-vilkiukai sa
vo draugininkui gitara prita
riant prie melsvos šviesos ir 
raudono laužo vykusiai padai
navo gražių skautiškų dainelių. 
Sakvta eilės, vaidinta ir p. Tė
velius ir svečius gražiai nutei
kė. Pasibaigus programai nusi
fotografuota. Tuojau buvo tė
vams ir svečiams skani arbatė
lė su dainomis, žaislais ir šo
kiais. Bijūnėlis.

Skubėk SKAUTŲ AIDĄ už
sisakyti 1934 metams!

KELMĖS SKAUTAI IŠKYLAU
JA.

Naujai atvažiavusi mokytoja, 
p. B. Kapliauskaitė,, dabartinė 
Birutės dr-vės draugininke, gr. 
m. 10 d. surengė Kelmės pušyne 
skautų iškylą. Šeštadienį pa
prašė, kad visi skautai išklausy
tų rarotus ir 9 vai. 30 min. su
sirinktų į mokyklą. Visi akty
viai susirinko ir išsirikiavę gi- 
non išeidami užtraukė:

Skautai einam iškylaut,
Patyrimo daugel gaut...

Per miestą nedainavom, bet 
sutartinai žengėm. O žmonės 
stebėjosi:

— „Girdi, Petrai, kur jie eina, 
Pasivaikščiot ar į vainą?“ — 
Taip klausė ciocė dėdės,

Dukra mamos, sūnus tėtės.
O pasekę užmiestį, drąsiai už- 

čiulbėjom:
Mes skauteliai, kaip paukšteliai, 
Giedam, čiulbame linksmai...

Ir taip traukdami, žygiavom 
plentu.

Jei kurį šaltis kratė, 
Tas kalnyrių pasistatė. 
O kuriam nosis svilo, 
Tas dainavo — nenutilo.

Ir nei vienas nepajutom, kad 
jau girioj.

Kaip į girią įėjom, 
Paukščių maršus girdėjonf' 
Mat, jie mums sukūrė, ' 
Ir mūs širdis užbūrė.

Suradom vietą ir pakalbėję 
stovyklos maldą, pradėjom 
žaisti:

Lapinas suko lakštutę, 
Aras, briedis — gegutę, 
O liūtukas vienas sukos, 
Dėl paukštyčių stokos.

Laikas slinko linksmas, bet 
taip greitai, jog nepajutom, kad 
jau ir pietūs. O fotografas, tuo 
laiku taukšt, ir „numušo".

Papietavus atėjo globėjas ir 
keletą svečių. Tuojau jų garbei 
pasipylė dainos, kad net giria 
skambėjo. Ir, pasirodo, ne už 
dyką dainavom, nes davė ir po 
keletą „saldžiųjų".

Dar po kelių linksmų ceremo
nijų ir žaidimų globėjas pasakė:

Vyrai, — jau gana, 
Iškylauti šiandieną.
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Oficialinė dalis
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO 

ĮSAKYMAS.
Nr. 1.

Kaunas, 1934 m. sausio mėn. 30 d.
§ 1.

Pasirėmęs Liet. Sk. Br. Statuto § 60 ir Vyriausio Skau
tininko tarpininkavimu, Panevėžio rajono tuntininką kapitoną 
Juozą Rinkevičių, jam pačiam prašant, atleidžiu nuo 
tuntininko pareigų.

§ 2.
Pasirėmęs Vyriausiojo Skautininko tarpininkavimu, Pane

vėžio rajono tunto tuntininko pareigoms eiti skiriu tuntininko 
padėjėją skautininką Kęstutį Grigaitį.

§ 3.
Kapitonui Juozui Rinkevičiui už rūpestingą ‘.r 

stropų pareigų ėjimą reiškiu skautišką padėką.
Dr. vyr. sktn. J. Alekna, 

Liet. Skautams Remti Dr-jos Pirmininkas 
ir L. S. S-gos Šefo Pavaduotojas.

Pulk. vyr. sktn. J, Šarauskas, 
Vyriausias Skautininkas.

Visų veidai nusiminė. Nieko 
nepadarysi, kad baigta, baigta! 
Ir visi susirikiavę žengėm na
mo, apgailėdami paliktą vietą 
ir pažvelgdami į girią, kurioje 
taip linksma buvo.

Dėl blogo vėjo nedainavom, 
Tad:

Skautai iš giružės ėjo,
Jau jų dainos nebskambėjo.
Gal pavargę baisiai buvo, 
Ne, vėjas veidan pūtė, 
Visi tvarkingai kiūtė, 
Bet dainos — nežuvo!...

O parėję į mokyklą atsipū- 
tėm ir:

Visi garsiai suvaliavom,
Ir kiekviens namo žygiavom.
Ši šventė mums buvo labai 

įdomi, nes joje susipažinom su 
iškylos gyvenimu, ir jos ilgai, 
ilgai neužmiršim... Už tą esam 
dėkingi gerb. mūsų globėjui J. 
Graičiūnui ir gerb. p. B. Kop- 
liauskaitei ir visai skautų vado
vybei.

Vine. Pliumpis.

REDAKCIJAI.

Aš kartais vadinuos Vine. 
<z|^Pliumpis. Esu III-čios klasės

^mok. Mokslas sekasi neblogai. 
Priklausau ,,Arų“ skilčiai.

ŽIEMOS MALONUMAI.

">T

Lekiam į anapus ežero pas draugą blynų valgyt!

Čia Jums siunčiu korespon
denciją stačiai iš mūsų iškylos. 
Norėčiau, kad ją įdėtumėt į mū
sų laikraštį Skautų Aidą. Gal 
nepavėluosiu; rašau tą pačią 
dieną.

Gal būt dabar dažniau ką nors 
parašysiu.

Sveikinu su šventėmis ir lin
kiu daug laimės. Sudie,

Vine. Pliumpis 
iš Kelmės.

Tauta be aviacijos
— tauta be ateities!

L. A, K.

ŠIS TAS IŠ VILKAVIŠKIO.

Skautės-ai surengė neturtin
giems vaikams eglutę. Vaikučių 
susirinko apie šimtą. Skautės 
dalino dovanėlių, pačių skaučių 
pagamintų. Vilkiukai-paukštytės 
vaidino tai progai pritaikintą 
vaidinimą. Didelio! džiaugsmo 
vaikučiams suteikė eglutė. Pa
žymėtina, kad eglutė vilkaviš
kiečių yra tradicinis paprotys.

RUOŠIASI „GULBĖS GIES
MEI“.

— Raseiniai. Vytautiečiai aš
tuntokai, tikėdamies „atsiro- 
kuot" su gimnazija, nori suruošti 
tradicinį d-vės vakarą. Jau nu
matyta programa: S. Čiurlionie
nės „Pinigėliai“, skudučių orkes
tras, gyv. paveikslai, plastika...

— „Miesčionys“ organizuojasi. 
1926 m. mieste buvo įsteigta 
atskiroji skiltis. Skiltis bent 
porą metų konkuravo su kitom 
miesto jaunimo organizacijom, 
bet jos vadams pasitraukus iš 
veikimo, skiltis „užmigo“... Da
bar vėl suorganizuota ats. ba
landžių skiltis. Skilty yra per 10 
skautų, kurių daugumas jau iš
laikę egz. į III p. 1. ir turi uni
formas. Visi skilties skautai — 
darbininkai arba amatininkai. 
Patys siuva sau futbolą, patys 
skudučius darosi... Skilčiai vado
vauja A. Kačenaus'kas. Balan
džiams padeda Vytauto D. d-vės 
draugininkas. Čiuto-Lylio.

DRAUGAI PAUKŠTELIAI IR 
MES.

Jau pernai mūsų vilkiukai 
darželyje prie mokyklos lango 
(padirbo paukšteliams stalą ir 
paukštelius lesino. Šiemet ir mes 
paukštytės, prie lesinimo prisi
dedam, o kad kiekvienas nori
me savo ranka paukšteliams 
grūdelių papilti, tai pasiskirs- 
tėm dienomis. Labai malonu, kai 
sulaukiam savo pareigos dieną. 
Kad sulekia sparnuočių, kad 
pusryčiauja! Tai smagu!

Meistrai mūsų vilkiukai! Iš 
didesnių dėžučių jie sukalė grū
dams aruodėlius. Mes visi, ku
rie turime, po truputį į tuos 
aruodėlius grūdų pripilam, o kai 
baigiasi — vėl atnešam.

Lesinimą dažnai taip tvarkom. 
Sekmadieniais ir žymesnėmis 
dienomis paukšteliams duodam 
kviečių, šiaip paprastomis die
nomis — miežių, o penktadie
niais, tai — avižų.

DIRBANT SEKASI.
Šėta, IV Šarūno dr-vė. Prieš 

trejus metus įsikūrė, Šėtos vi- 
durin. mokyklos skautai dvasia 
ir darbu žymiai progresuoja. Jau 
per šiuos mokslo metus jie.pt- 
darė didelę gegužinę — iškylą, 
surengė viešą iškilmingą Lietu
vos skautijos 15-os metų sukak
čių minėjimo aktą ir viešą va
karą. Ypač sėkmingas buvo va
karas, davęs dr-vės iždui per 
100 litų pelno. Buvo vaidinta 
komedija „Skautas Liurbis“, in
scenizuotas skautų ugniakuras 
(laužas) su labai marga progra
ma, šoktas baletas. Daug tam 
padėjo mokyt, p. Girdvainytė ir 
p. Pauliukonis.

Dr-vėje yra 23 skautai (35a/o 
visų mokinių), paskirstyti į 4-rias 
skiltis, kurioms vadovauja 
pskltn. Z. Minkevičiūtė, Br. Ja- 
sikonytė, E. Tiška ir J. Skuba- 
la. Draugininkas — mokyt, pa- 
sktn. R. Stankūnas, adjutantas 
— Č. Mostautas. Skautų globė
jas — direktorius p P. Radžiūną

Skautų veikimo tautiškoji mi
sija sulenkėjusioje Šėtos apylin
kėje yra labai naudinga, nes be
veik pusės mokinių tėvų namuo
se kalbama lenkiškai. Jaunos 
skautų jėgos darbe gyvai auga—

Sėt iškis.
IŠ AUKŠTADVARIO PADAN

GĖS.
Nežiūrėdami audrų Aukšta

dvaryje skautų skaičius didėja, 
kaip grybų po lietaus. Bravo 
aukštadvariečiai skautai, bravo 
jų vadai! Aukštadvario skautai 
laimingi, turėdami tokius dide
lius skautų prietelius — rėmė
jus kaip dr. p. Mongirdas ir p. 
insp. Staugaitis. Jaunieji skau
tai, Dievulio apdovanoti gražia 
gamta, laukia vasarėlės, kad sa
vo nepalaužiamos energijos va
dės, p. mokyt. Stankevičienės, 
vedami, vėl vakarais galėtų tarp 
banguojančių ežerų, pušynų kal
neliuose, kurti laužus ir ten, 
kartu su lakštingalomis dainuoti, 
pamiršti visas karčias valandė
les. Ten buvęs.
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Taip dažnai, kaip dabar, Kriste motina dar niekados ne

žiūrėdavo 4 Jungfrau. At skalbdama baltinius, ar džiaudama 
juos kieme, ar ką kitą veikdama dažnai ji stabteldavo, kad 
pažvelgtų j tolimus baltus kalnus. — Jis jau taip seniai išėjo, 
ir iki šiol neparašė nė vieno laiško, — skundėsi ji vyrui.

— Juk jis pasakė, kad rašys tik kai jam gerai seksis, 
kvailas vaikas, dabar mes visą laiką turime būti susirūpinę, 
kai jis nerašo, — sušuko tėvas. — Aš manau, kad Kalėdoms 
jis pats mus aplankys.

Leoncavallo baisiai nudžiugo gavęs naują armoniką.

Bet Kristas Kalėdoms neatvyko. Tik paskutinę senųjų 
metų dieną atėjo laiškas: „Mylimi tėveliai! Tai laimė, kad ne
sumaniau Kalėdoms eiti namo, nes kitaip būtų ir man išėję, 
kaip tiems trims kramperiams (darbininkai, kurie kloja ir pri- 
šriūbuoja bėgius). Jie slaptai išėjo namo, jie buvo apskaitų, 
kad suspės nueiti i Kalėdų eglaitę. Bet kalnuose juos užtiko 
sniego pūga — ir juos suradome negyvus. Jie sušalo kelyje.

Pas jus ten, žemai, dabar visą laiką rūkas. Čia aukštai 
visą laiką gražus mėlynas dangus, vakarais raudonas. Kovo 
mėnesi aš būsiu jau tikras darbininkas. Tada turėsiu nusi
pirkti žibintuvą. Kainuoja vienuoliką frankų. Man sekasi 
gerai, kitaip nerašyčiau. Ar tėvelis tebeserga? Bučiuoju se
sutes, linkėjimu Amreinų vaikams. Greit mes būsim jau Vie
nuolio kalne. Darbas visą laiką vienodas. Jūsų sūnus Kris
tupas A pl a n a 1 p a s“.

Tėvą po šito laiško kratė drūgis, ir motina turėjo ji šil
čiau apkloti. *

Atėjo kostiumas. Šlunegeris su džiaugsmu atnešė į ba
raką didelį siuntinį. Raudoni Garibaldi marškiniai italams 
žadino istorinių prisiminimų. Juk kiekviename kaime yra Ga
ribaldi paminklas. Ir kiekvienas italas žino nemaža padavimų 
apie didįjį savo tautos vyrą.

Ercole, milžinas, tuojau nusivilko savo senus marškiniu' 
ir su džiaugsmu apsivilko naujus. Visas barakas nušvito rau
donumu.

Gloria a te, padre. Nel torvo fremito 
spira dell* Etna, spira ne' turbini 
dell'alpe ii tuo cor di leone 
incontro a‘ barbari ed a’ tiranni!

(Garbė tau, tėve! Nesulaikoma kaip Etnos lava arba kalnų 
viesulas tavo liūto širdis perbloškė barbarus ir tiranus) 

padeklamavo „Išminčius", ii Pensatore. Taip darbininkai va
dino vieną bolognietį, kurį visada matė skaitantį knygas.

— Tai didžio tėvynės dainiaus Carducci eilės! — su
šuko jis.

— Aš buvau jo laidotuvėse, — atsiliepė vienas entu
ziastingai.

Pagaliau atėjo armonika, didelėje dėžėje. Ant dėžės bu
vo užrašyta „Fragile". Atsargiai buvo nuimamas vienas po 
antro popierio sluogsniai. Pagaliau pasirodė raudonos dumplės. 
Ir Leoncavallo, visas spindėdamas džiaugsmu, paėmė lauktą 
instrumentą. Šoninės lentelės buvo gausiai inkrustuotos perli- 
mutru. Apskritime po stiklu nedidelė fotografija. Joje drūtas 
vyras, su fraku ir balta liemene: Il padrone della fabbrica 
(fabriko savininkas).

— Aplanalpai, — kreipėsi inžinierius į jaunuolį, — įsižiū
rėk į mūsų naują kelio meisteri Launerį. Kai jis įstojo pas 
mus, jis buvo, kaip ir tu, pradžioje tik jaunesnysis darbininkas. 
Jis dirbo su manim dar Burglaune centralinėse dirbtuvėse, kur 
didelės dinamo mašinos gamina mums elektros energiją, kurią 
mes čia dabar naudojame. Jis taip gerai pasireiškė, kad mes 
pakvietėme jį čionai. Tu irgi atrodai gabus. Gal truputį ne
sukalbamas. Bei jeigu tu leisies vadovaujamas, tai iš tavęs 
galės išeiti kas nors geresnio.

Kristas tvirčiau nusitvėrė matavimo stiebą. Jam dažnai 
ateidavo į galvą tėvo žodžiai, pasakyti jam atsisveikinant: tai 
būk niekas! O dabar iš lūpų tokio vyro, kaip inžinierius, jis 
išgirdo tokius žodžius: iš tavęs gali išeiti kas nors gera!

— Tik reikia, kad tu man nepabėgtum, kai pasidarys 
sunkiau, — tęsė inžinierius, — kaip daugelis daro: jie pa
bėga, kai darbas pasidaro karštas ir sunkus, jie nežino, kad 
jie bėga nuo savo laimės. Nes nėra nieko gražesnio, kaip ište
sėti iki galo tokiame sunkiame darbe.

— Čia juk mes stovime kietoje žemėje, — pasakė jis, 
žingsnis po žingsnio eidamas kietų uolų grindiniu. Jis pats, 
su savo tvirtais, dideliais, vinimis pakaustytais batais, atrodė 
kaip iš uolos padarytas, o rankų judesių ir akių tikslumu pri
minė matavimo instrumentus.

— Kaip manai, vyruti, kur buvo mano paskutinis darbas? 
Giliai jūroje, narų varpe, ten buvo sunku daryti matavimus. 
Viskas siūbavo.

— Kur tai buvo, ponas in
žinieriau? — ir jaunuolio akys 
spindėjo smalsumu.

— Genujoje, kur aš vado
vavau uosto statybos darbams. 
Vyruti, domės! Klausyk mano 
signalų. Aš švilpuku nurodinė- 
siu su stiebu eiti į kairę ar į 
dešinę.

Toks linksmas, kaip šian
dien, nežiūrint varginančio sep- 
tvnių valandų darbo, jaunuolis 
dar niekados nebuvo. Jis nu
bėgo į pašto įstaigą ir parašė 
atviruką į Untersee: „Tėve, 
mama, iš manęs gali išeiti kas 
nors geresnio, taip pasakė po
nas inžinierius. Taigi man gerai 
sekasi. Kristupą s“. Inžinierius.

Taip, jam gerai sekėsi: jis dirbo su žmonėmis, į kuriuns 
žiūrėjo su pagarba, jautė jų autoritetą, su jais jis galėjo daryti 
pažangą. Jis turėjo šalia savęs Albertelli, su kuriuo susidrau
gavo nuo pirmos dienos ir galėtų su juo viskuo dalintis, o už 
savęs — jaunesnius berniukus, kurie jį mylėjo ir ieškojo jame
paramos — šitas trejopas saitas buvo labai naudingas jau
nuoliui. (B, d.).
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Lietuvos vandens keliais*)
Iš vienos kelionės dienoraščio.

Šis kelionės dienynas surašytas kely, 
paskubomis. Dienos metu per trumpus 
sustojimus, vakarais prie mirgančios lau
žo liepsnos mes rašėm savo dienyną. 
Kiek daug jis reikalautų dar darbo, kol 
galėtų pretenduoti į literatūros kūrinio 
pavadinimą. Bet jo ir ne toks tikslas. 
Kaip kinematografo juostoje, dienyne už
fiksuota mūsų pirmoji kelionė Lietuvos 
upėmis, užfiksuota taip, kaip ji mums a- 
rodė, be pretenzijų, pagražinimų ir dirb
tinių priedų. Stiliaus nebuvo laiko lyginti.

Laimėti konkursą vilties neturiu, ir 
jei siunčiu konkurso komitetui savo die
nyną, tai vienu sumetimu: parodyti, kad 
Lietuvos jaunimas atbudo, pradeda kru
tėti, nori savo gimtąjį kraštą pažinti; kad 
kiti, sužinoję apie mūsų kelionę, užsi
degtų pavydu ir pasiryžtų keliauti, su
rasti naujų, gražesnių vietų, pririnkti 
vaizdų, įspūdžių. Gal atisras, pagaliau, 
rašytojų, kurie Lietuvos grožį sugebėtų 
priderančiai aprašyti.

Kol jauni esame, kol pilkas kasdieni
nis gyvenimas neprislėgė mus sunkia rū
pesčių našta, keliaukime Lietuvos upė
mis, ežerais. Pilna krūtine gerkime įspū
džius ir tėvynės grožį.

K. Chmieliauskaitė.
LIEPOS M. 16 D.

Paskutinė pasiruošimo diena. Pasku
tinis patikrinimas ar ko neužmiršta. „Ba
ly, kur įdėjai šaukštus? Ar paėmei mau
dymosi kostiumą?" — vienas kito klau
sinėjam. Dar truputį, dar čia pasižiūrim, 
dar to pasiteiraujam ir... „labanaktis". 
Užgęsta šviesa, visi miega. Tik aš, aš vie
na negaliu užmigti. Sėdžiu ir rašau. Mė
nulio spinduliai krenta tiesiog ant mano 
sąsiuvinio. Aš nedeginu žvakės. Kam? 
Dar gali kas pabusti, uždrausti man ra
šyti, varyti miego, sakydamas ryt neatsi- 
kelsi. Ne, nenoriu! 0 be to, šviesu ir taip

*) Pasirėmus Vandens kelionių kon
kurso (įvykusio 1933 m.), teisėjų komisi
jos nutarimu, Sk. Aido redakcija įdeda 
ištraukų iš sk. K, Chmieliaūskaitės, daly
vavusios minėtam konkurse dienoraščio.

Dabar arba niekados!
1933 metų pabaigoje išėjo naujas laikraštis

„Tėvų Žemė“.
Daug svarbių mūsų krašto reikalų, k. t. 
kėlimas lietuvybės užgrobtose žemėse, 
skatinimas darbui, rūpinimasis krašto 
gerove, ekonominiais ir politiniais rei
kalais, pirmieji „Tėvų Žemės*1 
siekimai.

Jaunimas, kuriam rūpi šių dienų gyveni
mas ir mūsų tautos ateitis, skaitys 
„Tėvų Žemę“.

Kaina met. tik 4,50 lt.
Adresas: Kaunas, Duonelaičio g.
25 Nr., but. 1.

ir dar maloniau. Tam pačiam kambary 
guli supakuotos mūsų kuprinės, viskas 
paruošta, o visgi aš netikiu. Ne, ne, juk 
tai tik sapnas! Nejaugi aš iš tikrųjų plauk
siu baidare? Ryt, poryt ir visa 10 dienų 
būsiu ore? Prieš mane, kur akys siekia
— banguojantis ežero paviršius, viršuj 
dangus. Jokiu būdu negaliu save įtikinti, 
jog tai tikrovė.

Ilgai dar atsigulus variausi lovoje.

LIEPOS M. 17 D.
Atbudau, dar buvo visur tylu, vos tik 

aušo. Kodėl gi aš šiandieną taip anksti 
atbudau? Aha, juk šiandien išvykstam į 
Obelius. Kad tik jie nepramiegotų, o tai 
dar pasivėluosim į stotį. Ir vėl vieną die
ną sutrukdysim. Gretimam kambary su
girgždėjo lova. Kas tai keliasi? Aišku, 
tai mamytė. Ji visados visais rūpinasi, o 
jie dar miega.

Pagaliau išsirengę 5 v. įsėdom į ve
žimą. Atsisveikinimas, paskutinieji linkė
jimai: „Laimingai Jums, linksmai!" „Argi 
gali būti liūdna?“ — sušukau — „muųis 
ir baidarę lopant bus linksma". „Nepersi- 
šaldykit", — išgirdau dar lyg aidą, ma
mytės perspėjimą, ir jau važiuojam ..,

Truputį lynoja, bet tai mums nuotai
kos negadina. Mes mokam įsikalbėti, kad 
po dvyliktos išsigiedrins. Juokaudami pa
siekiame stotį. Dar anksti. Tėvelsi nuėjo 
pirkti bilietų. Iš tikrųjų, tas laikas ste
buklingai greit bėga . ..

Vagone suradom linksmą kompaniją. 
Į Obelius važiavo viena šeima, kurioj bu
vo skautė, vienas skautas ir du vilkiu
kai. Visi Klaipėdos krašto gyventojai. 
Malonu buvo susipažinti su Mažosios 
Lietuvos broliais. Kelionė gera nuotaika 
slinko pasiutišku greitumu. Medžiai ir te
lefono stulpai bėgte bėgo mus pasitik
dami. Panevėžys , .. Rokiškis . . . Rokišky 
sutikome vieną skautę, susipažinome. Nuo 
žodžio prie žodžio įsikalbėjome. Mes jam 
papasakojom savo kelionės tikslą, aš pri
dūriau apie būsimus malonumus. Jis 
mums papasakojo apie Rokiškio skautus, 
naujos draugovės įsikūrimą, jos vargus ir 
džiaugsmus.

— Rengiatės, broliai, į Palangą? — 
užklausiau.

— Norėtumėm, bet tiek kliūčių! Se
sutės dejuoja dėl uniformų. Negauna tin
kamos medžiagos.

— Betgi Kaune, Tiekimo skyriuje ga
lima kiek nori jos gauti, — nekantriai 
tariau.

— Taigi, pasiuntėm raštą, prašydami,
— flegmatiškai atsiliepė rokiškietis, — 
bet medžiagų dar nėra . ..

Traukinys sušvilpė, tenka skirtis. 
Draugiškai paspaudžiam kaires.

— Tikimės, Jūs kliūtis nugalėsite. Iki 
pasimatymo Palangoje! — sušunkam dar 
sykį.

Traukinys juda. Budėk... ir jau jo 
nesimato. Traukinys vėl skuba. Obeliai 
netoli. Šios dienos kelionės tikslas visai 
arti. Vos spėjome sudainuoti porą skau
tiškų, linksmų dainelių, kaip traukinys 
sustojo.

'Aj/iUisų kelias.
Mūsų kelias saulėm grįstas, 
Mūsų kelias dainom austas. 
Kol jaunatvė dar nevysta, 
Juodos naktys mus nekausto,

Laimę skubame pavyti.
Kliūčių mes nežinom jokių, 
Nors tiltai versmių nuplauti; 
Ženkim, drauge, nebijoki,

Žvilgsnį priekin drąsiai šauki, 
O išvysi laimės plotus.
Lai ūž vėtros, trenks perkūnai, 
Mūsų kelias mums aiškiausias.

Žemėj gimę, žemės sūnūs — 
Reik kovot, reik kliūtis griauti, 
Reik pasiekti saulės rūmus. 
Žengiam, vėliavos siūbuoja,

Dainos slepiasi beržynuos.
Drąsiai einam, kliūtis šluojam, 
Laimės saulės jau pražydo, 
Laimė toliuos švyturiuoja.

Kazys Bradūnas.

Sunkiausia pereiti per 
blogo balas, kurias sutiksi 
gyvenime.

— Obeliai! — sušuko konduktorius. 
Prasidėjo triukšmas, kas dėjosi kuprinę 
ant pečių, kas rinko įvairius ryšuliukus, 
krepšiukus. Čia teko skirtis su naujais 
pažįstamais. Palydėję iki jų laukiančių 
arklių, širdingai spaudžiam kairę. „Bu
dėk!" — „Vis budžiu!" — atsiliepė. Su
grįžom į stotį. Reikia dar surasti poną 
viršininką, apžiūrėti baidares, pasistip
rinti, nes dar 8 klm. prieš mus nežinomo 
kelio pėstiems. €

— Ui, ponas, gal pavežti? — pa
klausė. Nesiryždami pažvelgėm viens į 
kitą.

— Kiek nori iki Antakriaunės dv.?— 
paklausė pagaliau tėvelis.

— Ui, Antakriaunė, aš žiną, žiną, ten, 
kur Ramanauskas. .. Niu, sechs lit. — 
kratydamas galvą atsakė.

— Trys, o ne — tai einam pėsti, — 
pasakiau. Aš labai mėgstu derėtis.

— Niu, keturi ir papirosų.
Pažvelgėm viens į kitą. Papirosų? Juk 

nė vienas mūsų nerūko ? ..
— Gerai, bet turėsi palaukti kokią 

valandą, — nusvėrė mūsų likimą tėvelis.
— Gerai, gerai! — sušuko patenkin

tas.
(B. d.).
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Suk galwą
Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

KONKURSO UŽDAVINIAI. 
Užd. nr. 27.

H. S. iš Likšelio.
Rebusas.

Iškirpę didžiąsias raides, sudekit Lie
tuvos miestą.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 32.

H. S. iš Likšelio.

Užd. vert. 3 tašk.

Užd. nr. 28.
J. Antano iš Mažeikių.

Rebusas.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 29.
Lydžio iš Kauno.

Vienas skautukas skundėsi, kad nega
lįs kasmet savo gimimo dienos švęsti. 
Kada jis gimė?

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 30.
P. Krečiausko iš Kauno.

I I I 1

UI PI 1
|3| 1 1 11 1 1 - /

1 Ml 1
i141 | | | 1 1151 __

|6| 11 IBI ĮSI Il<l1 1 |7|
|8f |1 1 1 1 ISBI 1 1 1 1 1 |9|

L liSii IBIHKiBIS 1 IKI 1
|10l I1 11 1 I13IBI11I 1 1 1 1 1

1 1 ĮSI 1B1 IBII 1 1 1
i1121 1 1 1 i i i 1

1141 | 1
i
i i1

Paskaityti stačiai: 1) skaičius, 2) laiko 
matas, 4) orlaivio valdytojas, 5) ką turi 
kiekviena upė, 6) medyje esti, 7) darbo 
vienetas, 11) Europos kalnai, 13) euro
pietis.

Gulsčiai: 1) senov. Perų (Amer.) gy
ventojas, 3) kūno dalis, daug.; 8) gynė
jas, 9) literatūros veikalas, 10) durų da
lis, 11) muzikoj vartojamas, 12) bėgikams 
žinomas, 14) vandens dalis.

Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 31.
Pranckevičiaus iš Kauno.

Neatitraukdami pieštuko nupieškit šį 
piešinėlį, nekertant ir nevedant ta pačia 
linija du kartu.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 33.

Vū-čio iš Kauno.
Šarada.

Raidę dalelei nubrauksi — 
Vyro vardą tuomet gausi. 
Užd. vert. 1 tašku.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI. 
Užd. nr. 17.

Visos dalelės paimtos iš „Sk. A.“ 12 
nr. 1933 metų. 1-mas piešinėlis paimtas 
iš 22 puslapio, 2-ras — 23, 3-čias — 30, 
4-tas — 12, 5 tas — 3, 6-tas — 1, 7-tas 
— 2 ir 8-tas iš 22 puslapio.

Užd. nr. 18.
Gulsčiai: 1) ir, 3) yla, 4) Sama, 6) auš

ra, 7) dantys, 9) sausuma, 10) Kretinga,
12) Antanukas, 13) Babilonas.

Gulsčiai: 2) Ra, 4) sky, 5) arfa, 7) dau
ba, 8) sirena, 10) karosas, 11) ananasas,
13) bakterija.

Užd. nr. 19.
1) Juozas, 2) raibas, 3) luotas, 4) al

gebra, 5) stirna, 6) ėdžios, 7) padas, 8) 
rėtis, 9) kraujas, 10) nuotaka, 11) drie
žas, 12) žąsis, 13) šiaudas, 14) pipiras, 15) 
Rimša, 16) lynas. Vietoj taškų išeina:

Juo blogesnė padėtis, juo drąsiau pir
myn.

Užd. nr. 20.

30 39 48 1 |10 19 28
38 47 7 9 18 27 29
46 6| 8 17 26|35|37
5|14 16|25|34 36|15
13Į15 24Į33J42 44| 4
21 23Į32 41 43 3 12
22 31 |40 49 2 11 20

Užd. nr. 21.

16 11 ( 2| 7 29 24| 33| 38

1 6 17 12 45 34 39 28 23
10| 15 "8“ 3| 41|44 25 30| 37 32

5 18|13|42 20 40 35| 22 27

14 9 į 4 119 43 21| 26| 31|36

Kai sunku ir pavojinga — skautas 
švilpauja šypsodamas.

Užd. nr. 22.

Užd. nr. 23.
Kuopa, kopa.

Užd. nr. 24.
Dubysa, du, byla.

Užd. nr. 25.
Pirmas, širmas.

Užd. nr. 26.
Šratas, ratas.

Už uždavinių sprendimus gavo po 14 
taškų šie sprendėjai:

V. Paliušis, Lydys, M. Prascevičius, 
S. Bertašius, V. Skeivys, T. Krūminis, 
Našlūžėlis, S. Petrauskas, V. Arūnas, D, 
Havkinas, G. Bergelytė, V. Aniulis, Pe-Ro, 
Odisėjas, B. Kružikauskaitė, Vineton 
Greitoji stirna, Kavaliauskas, G. Ruz- 
gys, A. Pūšinskas, Z. Vyšniauskas, A. 
Šutinys, Al-Vyt-Vinas, St. Giedraitis, L. 
Žiugžda, Lakštutė, Zorro, Ungurys, V. Ša- 
tinskas, Liūdesio, H. Žeromskis, Any- 
vas, B. Karčinskas, M. Garmus, Bijūnas, 
E. Šukytė, Stiprusis liūtas, Ąžuolaitis, S. 
Geštautas, J. Karaliūnas, V. Liubinas, J. 
Dramblys, Antanėlis, E. Gaška, Miki- 
Maus, Toreadoras, O. Šaderhandas, A. 
Nevinskas, V. Dramblys, J.-Yčas, J. Li
sauskas, Gelia - Belą, J. Antanas, N. Šal
na, P. Krečiauskas, V. Rudaitis. r

13 taškų: Arno iš Alytaus, Alma.
12 taškų: J. Čeitys, J. Stačiūnas, V. 

Macevičius, A. Martinka, S. Kevličius, V. 
Šuchvastovas, Klajūnas, Sakalėlis.

11 taškų: Vy-tis, Išdykėlė, Č, Alek
sandravičius,

10 taškų: M. ir V. Zelniai, N. Martin
ka, J. Butėnas, P. Šepetys, A. Šimkus, V. 
R-kas.

9 taškus: Budrys, Congorila, Klumpė.
8 taškus: A. Giedraitis, G. Puodžiu- 

kaitis, V. Matulis.
7 taškus: St. Narkevičius.
5 taškus: A. Valaitytė, J. Januškevi

čius, J. Kasiliūnas.
3 taškus: A. Vainorius.
2 tašku: Šenferis, A. Baniutis.

PRANEŠIMAI.
Visiems: uždavinių sprendimai ir spren

dėjų pavardės nuo kovo mėn. bus spaus
dinamos tik mėnesio pradžioje. Uždavinių 
sprendimus reikės siųsti ligi kiekvieno 
mėnesio 25 dienos.

,, VILNĮ AUS" sp. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Telef. 776.

42 h
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