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JElefuoos sfeciutija - didingas sąjūdis.
Šešiolikti metai su žaliąja vė

liava žygiuoja mūsų jaunimas į 
Lietuvos rytojų.

Mūsų skautai-ės, tardamies darą 
gera savo tėvynei ir sau, kaip bū
simiems Lietuvos vyram moterim, 
nepailsdami savo jaunas jėgas jau 
dabar stengiasi brangiosios šalelės 
naudai nukreipti.

Nors ir kuklūs būdami, bet tu
rėtumėm pasisakyti, kad mūsų 
skautijos judėjimas paliko gražius 
pėdsakus jaunosios Lietuvos gyve
nimo kelyje.

Skautiškoji jaunuomenė visą lai
ką ieško naujų kelių, kurie atitiktų 
kilniųjų idėjų gyvendinimo pradus 
ir leistų visai jaunuolio sielai di
dingais sparnais išsiskleisti.

Ieškojimas, energingas veikimas, 
entuziastinga nuotaika, tvirtas 
principų pažinimas ir jų vertini
mas, skautijos sąjūdį iškėlė į pir
mąsias mūsų jaunimo veiklos li
nijas.

Svarbu ne tik tas, kad lietuviš
koji skautija aukštai pakopė, bet 
svarbu ir tai, kad skautiškos jau
nuomenės veikimo metodais pa
sekama ir bendrai gyvenime.

Dabar gegužės mėn. visoj Lietu
voj širdinga nuotaika nuskamba 
meilės jausmai motinai. Prieš 
15 metų mažas būrelis skautų te- 
šventė šiandie jau didingą motinos 
dieną.

Vasaros metas šimtus, net tūks
tančius jaunuomenės išveda į sto
vyklas. Prieš 12 — 13 metų sto
vyklavo vos keli mūsų skautukai. 

Keliauti savo upėmis, upeliais, ke
liais keleliais, iškylauti, rodos, irgi 
vieni pirmųjų buvo skautų sąjūdžio 
žmonės pradėjo.

Čia galėtumėm daug dalykų pri
siminti, kaip iš mūsų skautiško są
jūdžio kilo daugelis šiandie labai 
svarbių ir visam gyvenime reikš
mingų dalykų.

Bei skautai — ateities žmonės! 
Mes žiūrime pirmyn, praeitis tik 
moko ir drąsina.

Prisiminėm vieną kitą dalykėlį, 
kad artinantis pavasariui, vėl pri
prastu skautišku entuziazmu eitu- 
mėm pirmyn! Eitumėm mūsų gar
bingų tautos vadų, dvasios milžinų 
rodomi ir vedami.

Juk skautybės sąjūdį brangina 
visa Lietuva; jos tvirčiausi dvasios 
ir proto atstovai daug deda vilčių 
į skautiškąjį veikimą.

Gražiai žinome mūsų garbingojo 
Vado, J. E. Respublikos Preziden
to Smetonos pažiūras į Lietuvos 
skautų judėjimą.

Nekartą Sk. Aidas paskelbė ir 
kitų garbingųjų Lietuvos veikėjų 
žodžius apie tą didįjį darbą, kurį 
pasiėmė varyti mūsų organizacija.

Šia proga drįsime paskelbti ir 
dar vieno didelio skautijos drau
go, gerb. rašytojo J. Lindės-Dobilo, 
ištrauką iš laiško, kurį jis buvo at
siuntęs pernai Sk, Aido 10 metų 
sukakčių proga. Rašė:

„Visi šiandie jaučiame krizę. Bet 
man rodos, kad ekonominė krizė 
tai niekis, palygint su dvasine kri
ze. Mes nutolome nuo žmogaus 

esmės. Užvertėm ją visokiais tech
nikiniais griozdais, kad mes jos 
jau nebematome ir net nebenujau- 
čiame. Sokratas kalbėjo, ir jį kiek
vienas amatninkas suprasdavo. 
Šiandie dažnai net aukštąjį visokių 
specialybių mokslą baigę tarpusa
vy nebesusišneka. Apie mūsų sie
los amžinuosius reikalus jie beveik 
ir nešneka. Ir mūsų prigimtis su- 
mašinėjo, nustojo galios ieškoti 
laisvai amžinai žmoniją kankinu
sių paslapčių. Ne neigti mokslą ir 
meną, kaip tai darė Tolstojus, bet 
daryti juos prieinamus plačio
sioms masėms — štai koks atei
ties kultūros uždavinys. O kad 
tai būtų pasiekta, reikia supras
tinti gyvenimas. Skirtumai tarp 
luomų, įsitikinimų, tautų ir valsty
bių virto bedugnėmis. Apie žmoni
jos prigimtį šiandie sunku bekal
bėti: joje tikras pasaulinis karas. 
Vien skautai tešviečia su savo 
tikrai humaniškomis, kilniomis 
idėjomis tose pragariškose tamsy
bėse, Jie ir gyvenimą stengiasi su
prastinti ir leidžia žmogaus pri
gimčiai laisvai pasireikšti, jei tik 
ji ieško savo amžinųjų kelių. Ne
suprantu, kaip galima skautų ne
mylėti“.

Su gerb. rašytoju, aną kart laiš
ke Sk. Aido redakcijai įrašiusiu, 
mes kartu linkime, „kad skau
tas, pažvelgęs į plačiuosius 
žmonijos horizontus, suprastų, kad 
jo uždavinys turi šiandie apaštališ
kos misijos pobūdį“.

B. Gv.

LTSR vi 1st. 
respubi Iktnė 
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Lraoasaciiu 
acfėįant.

Jau aušta pavasaris. Pradėjo sau- 
lutė šildyti kaskart vis smarkiau. Skau
tų krūtinėse pradeda gimti nauji jaus
mai. Svajoja jie apie vasaros atostogas, 
stovyklą ir apie darbus, kuriuos jie turės 
nuveikti.

Bet Štai gal nė kartą nepagalvojote, 
kad jūsų Jaukia dar pirm vasaros atos
togų kilnūs darbeliai.

Štai, jau^parskr^hda iš šiltųjų kraštų musų giesmininkai
paukšteliai. oal jiems ten nusibodo, gal vargas buvo pragy
venti žiemą ir jie, vos pajutę pavasarį mūsų šalyje, leidžiasi 
į tolimą ir sunkią kelionę, keliauja į tėviškę. Į tą kraštą, kur 
jie gimė ir užaugo. Parskridę jie tuoj pradeda krauti lizdus 
ir perėt vaikučius. Bet daug yra tokių paukštelių, kurie ne
moka susikrauti lizdelių medžių šakose ar krūmuose. Jie pri
versti ieškotis tinkamų vietų savo lizdams įsitaisyti medžių 
drevėse ar šiaip kokiose skylėse. Taigi, tokiems paukščiams 
(pavyzdžiui, varnėnams ir kitiems) turi padėti žmonės. Ypa-

pagalba susirūpinti mums — skautams. Šis darbas skautui 
nes ir skautų įstatuose yra pasakyta, kad. skautas turi būti gam- 
Taigi, kiekvienas privalome atsiminti ir, gerai supratęs kokiais mes

tingai reikia 
yra pareiga, 
tos draugas.
turime būti gamtos draugais, stengtis kaip galint padėti pąukštėliams. Taigi, 
nepagailėkime kokio nors lentos gabalo ar kelių valandėlių laiko.

Padarykime inkilėlių varnėnams ar kokiems nors kitiems paukšteliams 
ir įkelkim į medžius. Jie bus jums dėkingi per visą vasarą. Jiems nereikės 
lėkti kur į miškus ieškoti tinkamų vietų suktis lizdams, bet jie atras jūsų pa
dirbtus inkilėlius soduose, alėjos medžiuose, parkuose — jie atras visur, kur 
tik jūs jiems įkelsite.

Jie linksmins jus ištisą vasarą, dainuos malonias daineles, džiugins jūsų; 
gerąsias širdis. Apsaugos jie jūsų sodus ir daržus nuo kirminų.

Tik pamąstykite, skautai, ar nemalonu bus jums rytą išėjus į orą ma
tyti sėdint prie inkilėlio porą juodų blizgančių varnėnų ir sveikinant jus savo 
rytmetine dainele. Nemanau, kad jūsų jie nesužavėtų, ir kad jūs kitą metą 
nepasistenktumėt dar daugiau padaryti tokių inkilėlių.

Padarę jiems inkilėlius, apsaugosit juos nuo priešininkų, ir palengvinsit 
jiems darbą.

Linksmas ir gražus yra tas kraštas, kuriame yra daug paukštelių, todėl 
ir mes skautai stenkimės gražinti ir linksminti savo kraštą. 
Vadinasi, globokime paukštelius, o jie puoš mūsų kraštą. 
Taigi, broliai skautai nepamirškim, kad turim paruošti na
melius, į kuriuos netrukus sugrįžę varnėnai ir kiti paukščiai 

turės apsigyventi.
Tenelieka nė vieno skauto, kuris nesistengtų pa

dėti paukšteliams suktis lizdus.
Kaip daryt inkilėlius buvo rašyta Sk. Aide 1931 

m. 5 (62) nr. ir 1932 m. 6—7 (87-88) nr.
J. Augustinavičius.
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'Taip senoliai kentėjo už tėvynę
Diena prabėgo — nėr. Ar paliko ji 

bent kokį pėdsaką? Jei ką gera padarei 
— paliko. Prabėgo metai. Ką apie juos 
gali sakyti? Argi tik tiek, kad šiandie 
metais jau vyresnis?

Vyručiai, reikia dirbti, kad rytojus 
būtų kiek gražesnis!

Šiandie laisvai dainuojam skambią 
dainą, sava kalba ir mokslus einam. Bet 
pažiūrėkime mes kiek atgal, kaip dirbo, 
veikė ir kaip už tėvynės geresnę ateitį 
kovojo ir kentėjo mūsų tėvai.

Grįžkime į praeitį, į 1863-čių metų 
laikus. 70 metų laiko. tarpas. Dar tada 
nevisai aiškiai buvo justi tie saulės spin
duliai, kuriais vėliau atšilo mūsų kraštas.

Tamsu, nyku visam krašte. Mūsų že
melę valdė rusas. Jam nerūpėjo lietuvių 
krašto reikalai. Šviesesnė mūsų ateitis 
jam buvo svetima. Norėjo nutautinti ma
žytę tautą. Galėjome tada tik juodą že
mę arti, pilvui dirbti ir prakaitu uždirb
tus skatikus į svetimą iždą nešti. O jei 
pas ką širdy ruseno šventa tėvynės mei
lės kibirkštis ir ją norėjo pasidalinti su 
savais, tai laikė jį maištininku ir nugrūs- 
davo į Sibirą ar Rusijos gelmes, kad tas 
gimtosios žemės nematytų.

Bet štai XIX šimtmety iš Vakarų Eu
ropos laisva mintis atskrenda. Tautų iš
sivadavimo idėjos plinta. Nugirdę jas pri
spaustos tąutos savo likimu susirūpino.

Lenkuos kuždėjosi bajorai. Negi pa
liksime pelyt?.. Ne jau neišsivaduosime 
iš dvigalvio erelio jungo?

Susidarė sukilėlių valdžia. Ji rūpinosi 
sudaryti ginkluotą pajėgą, spausdino at
sišaukimus, įsakymus, kurstė kunigus, kad 
tie apie bundantį kraštą skelbtų liaudžiai, 
rūpinosi sukilimui pinigais. Pradėjo bruz
dėti kraštas. Priespauda atsikratyti pa
noro žmonės. Sukilėlių būriai, ginkluoti 
dalgiais, šakėm, plaukė į sutartas miške 
vietas. Menki ginklai jų buvo. Miško tan
kumynuose ginklavosi ir tarėsi, kaip iš
varyti iš krašto čebatuotą rusą.

Lietuvos miškuose, o ypač Žemaičiuo
se, sukilėliai taip pat grupavosi.

Moterys tame sukilime nemažą vaid
menį vaidino: jos rūpinosi sukilėliais, teik
davo jiems maistą, rūbus ir reikalingų 
žinių.

Ir štai 1863 m. visam lenkų krašte, 
taip pat ir Lietuvoje, kartu su šūkiais: 
„Šalin iš krašto priespauda“, — prapliu
po šūviai.

Nelygi ir nelengva kova. Koks tų lai
kų susisiekimas? Bet žūtbūtinės kovos 
prasidėjo.

Nors šie sukilimai pavadinti lenkų su
kilimais arba lenkmečiais, bet juose ak
tingai dalyvavo ir Lietuvos visuomenė. 
Taigi, matome, kad vienodas jungas spau
dė abi tautas ir jos abi tuo jungu atsi
kratyti stengėsi.

Rusijos valdovai, pajutę, kad tautos 
ne juokais sau laisvės reikalauja, pradėjo 
naudoti griežčiausias priemones tam suki
limui numalšinti. Ypatingai sunkios die
nos prasidėjo, kai sukilėlių malšinti bužo 
paskirtas generolas Muravjovas — ko
riku pramintas. Ir tikrai, kas iš sukilėlių 
pakliūdavo į jo nagus, tas atsidurdavo 
ant kartuvių.

Meldė Dievą žmonės, kad sukilėliams 
padėtų, bet ir maldos buvo sutrukdytos. 
Kėdainių apskr. yra Šeravos bažnytėlė. 
Ji pastatyta 1863 metų vienam reikšmin
gam įvykiui atminti. Sukilimo metu po 
ąžuolu čia meldėsi žmonės. Užklupo ru
sas ir maldininkus plakdamas išvaikė.

Sukilėlių kova dėl laisvės pralaimėta. 
Ne vienas Sibirą, kalėjimą pamatė, ne 

vienas kapas mūs šalelėje supiltas.
Rusų reakcijos riboms nebuvo galj. 

Lietuviai visai neteko spaudos laisvės. 
Sava kalba spausdinto žodžio nebematė. 
Tautinio susipratimo idėja turėjo kaip ir 
mirti. Apsiriko rusai. Ji nemirė! Ji po 
šiaudiniu stogu, prie motutės išgyveno iki 
laisvesnių dienų.

Iš kapų, kurie tūno mūsų žemelės lau
kuose, ryškiausias ir bene didžiausias ka
pas Lietuvoje — Sukilėlių Kalnelis Šiau
liuose.

Ant to kalnelio Muravjovo laikais čia 
korė, šaudė žmones, kovojusius dėl lais
vės. Tenai jie ir palaidoti.

Septyniasdešimts metų nuo tos dienos, 
kai guli tame kalnely, pakasti be laiko 
šviesesnio proto žmonės. Šia proga pra
vartu būtų aplankyti kalnelį. Aš jus į jį 
nuvesiu.

Zigmas Sierakovskis, 
vyr. sukilėlių vadas Žemaičiuose.

Žiema. Šalti vėjai snieguoles blaško, 
mėto, iš jų pusnis prikrauna. Neseniai so- 
dyti medeliai plikomis šakomis kalnelį 
supa. Vidury granitinis paminklas. Į akis 
mums krenta užrašas: „Tėvyne, būk lai
minga per amžius“. Kieno tie žodžiai?.. 
Tai tų, kurie tėvynei laimės troško ir dėl 
jos čia pakasti. Nyku kalnely. Vėjas snie
gą blaško, o šalę paminklo — kartuvių 
eilė.

Priminti šią liūdną mums gadynę „Auš
ros" muziejus Šiauliuose suruošė 1863 m. 
sukilimo parodą. Ją gana gausiai lankė 
žmonės. Džiugu čia paminėti, kad tas mi
nėjimas nebuvo svetimas ir skautams. Jų 
net iš Kauno atvažiavo. Ką matė jie šioj 
parodoj? Jie turėjo progos susipažinti su 
sukilimo veiklos dokumentais, sukilimo 
vadų ir dalyvių fotografijomis, jų biogra
fijomis, sukilimo ginklais ir amunicija, su
kilimo likvidacijos dokumentais ir ištrem
tųjų sukilėlių darbeliais, dirbtais liūdesio 
ir nelaisvės valandomis. Susipažinti ga
lėjo ir su statistika, o ji tokia:

Mūšių tarp rusų ir sukilėlių Vilniaus 
rėdyboje buvo 38, Suvalkų — 17. Suki
limo aukos (Muravjovo žiniomis):

Nužudyta — 128 žm. Išsiųsta į kator
gą — 927 žm. Į Sibirą — 1.427 žm. Ati
duota į kariuomenę — 345 žm. Į areštą — 
864 žm. Ištremta į Rusiją — 1.529 žm. 
Ištremta į Rusiją davus žemę — 4.096 žm.

Matyti čia daiktai, tų įvykių relikvijos 
verčia žmogų susikaupti, pagalvoti. Štai 
mažas kailinių gabalėlis. Jis rastas Suki
lėlių Kalnely metro gilumoj, besodinant 
nepriklausomybės medelį. Įsižiūrėjęs į tą 
kailinių gabalėlį pamatai nuostabių daly-

Kostas Kalinauskas, 
1863 m. sukilimo komiteto narys.

kų. Po tais kailiniais išgirsti plakančią 
širdį. Taip, išgirsti. Juk ji plakė tėvynei 
laisvės trokšdama. Ji paskutinį kartą su
virpėjo budeliui narinant kilpą. (Nepri
klausomybės medį besodinant — sukilė
lio kailinių gabalėlis rastas. Supuolimas 
vertas dėmesio). Juo ilgiau į juos žiūri, 
juo daugiau matai vaizdų. Pamatai Suki
lėlių Kalnelį su kartuvėm, su šūviais, su 
minios kūkčiojimais ir su paskutiniais su
kilėlių šūkiais. Septyniasdešimts metų nuo 
tų vaizdų prabėgo. Šiandieną į jų kapas 
įleido šaknis nepriklausomybės medis. 
Medžiu, šakom, žaliaisiais jojo lapais, į 
mus žiūrės kalnely užkasti didvyriai.

Minėdami ir gerbdami jų pasiaukoji
mą, mokėkime būti tokiais, kokie jie bu
vo savo kraštui. K.

Ill-ji Latvijos skautų 
tautinė stovykla.

1934 m. liepos m. 20—30 d. įvyks 
III-oji Latvijos skautų tautinė stovykla— 
Jamboree.

Stovyklon labai maloniai kviečiami ir 
mūsų skautai.

Stovyklos mokestis yra 30 latų (apie 
50—60 lt.). Už tą mokestį kiekvienas sto
vyklautojas gaus per visą stovyklavimą 
maistą, stovyklos knygą, ženklą, 4 nume
rius specialaus stovyklos laikraščio ir ga
lės dalyvauti trijose ekskursijose; sto
vyklos apylinkėje, Rygoje ir šalyje.

Kiekvienas stovyklautojas turės tu
rėti savo stovyklavimo reikmenes.

Numatytos ekskursijos būsiančios įdo
mios ir naudingos. Ir stovyklai pasibai
gus VII.31 — VIII.l dar bus kelios eks
kursijos į įvairias Latvijos vietas. Jų da
lyviams teks mokėti atskiras mokestis, 
maždaug nuo 12 ligi 20 litų.

Labai esą pageidaujama, kad svetim
šaliai, manantieji latvių skautų Jamboree 
dalyvauti, iš anksto koresponduotų su jų 
skautais, dar prieš stovyklą turėtų drau
gų-

Teko patirti, kad daugelyj vietų musų 
skautai labai domisi šia būsima stovykla. 
Gal būt ir ekonominiai sunkumai nepa
didės. Tada tikrai būtų naudinga ir di
desniam skaičiui nuvykti.

Laukiama skautų iš Estijos, Suomijos, 
Švedijos, Norvegijos, Danijos, Anglijos, 
Lenkijos ir kt. kraštų. Mums, kaip arti- 
miausiems kaimynams ir gerai pasirodžiu- 
siems 1932 m. estų tautinėj stovykloje ir 
1933 m. tarp. Jamboreej, reikėtų tokia 
gera proga skaitlingai dalyvauti ir latvių 
taut, stovykloje. Norintieji vykti, gaus 
instrukcijų per tuntininkus. Velykų atos
togų metu pasirūpinkite tėvų sutikima 
gauti.
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Ruoškimės prie bendros kelionės

Teisėjų komisija, spręsdama pra
eitų metų Skautų Aido kelionės 
mūsų vandens keliais konkursą, iš
kėlė sumanymą suruošti ateinan
čią vasarą didelę bendrą kelionę 
Nemunu. Tokios demonstracijos 
tikslas — paskatinti vandens tu
rizmą, paraginti visus gyvesnius 
žmones bent vieną kartą pamė
ginti paplaukti Nemunu, na, ir pa
daryti savotišką valčių parodą.

Tas įdomus sumanymas atrodo 
maždaug taip.

Birželio mėn. pabaigoje, kai jau 
visi moksleiviai bus laisvi nuo pa
mokų bei egzaminų, kada galima 
laukti geriausio oro, valčių eskad
ra organizuotai nuplauks, pav., nuo 
Alytaus iki Kauno. Alytų lengviau 
pasiekti, kaip kitą kurią vietą. Ir 
Nemuno ruožas tarp Alytaus ir 
Kauno — vienas įdomiausių visais 
atžvilgiais: čia Punios giria, čia 
Margerio kalnas, eilė piliakalnių, 
Nemuno kilpa, Balbieriškio kalnai, 
Kernuvės, Birštono kurortas, Ne
muno slenksčiai — baisūs Gogą, 
Bičiai ir Bičenėtai, pagaliau, Pa
žaislis ir Panemunė. Visos tos vie
tos — ir gražios, ir svarbios, ir įdo
mios, bet retai lankomos ir mažai 
žinomos.

Gerai sutvarkius kelionės planą, 
galima tą kelią praplaukti be ypa
tingo nuovargio per dvi (ar per 
tris) dienas, pav., nuo penktadie
nio, birželio mėn. 29 d, (Petrinės) 
iki sekmadienio, liepos mėn. 1 d.

Būtų labai svarbu pritraukti prie 
tos kelionės kiek galima daugiau 
dalyvių, pav., apie 100 valčių, pa
lengvinant valčių pergabenimą į 
Alytų, aprūpinant dalyvius nakvy
ne (palapinėse ar daržinėse) ir 
maistu už nedidelį atlyginimą. Tam 
reikia išplėsti propagandą, išdirbti 
detališką planą, iš anksto paruošti 
vadovybę, susitarti su vietos žmo
nėmis bei įstaigomis, paraginti, kad 
kelionėje dalyvautų visi vandens 
skautai ir visų draugovių atstovai.

Plaukti būtų patogiausia, su
prantama, baidarėmis: jas nuga
benti lengviau, plaukti malonu, ne
sunku apsaugoti; be to, visi daly
viai būtų lygiose sąlygose. Kas ne
turi baidarės — dar gali ją pasiga
minti, ar, kartais, pasiskolinti. 
Ypatingo mokėjimo irtis baidare 
nereikia; užtenka porą valandų 
pamėginti; su srove plaukti visai 
nesunku, ypač jei nesiskubinti, ne
lenktyniauti; kelionė, suprantama, 
vyks lėtu tempu, atsižvelgiant į 
silpnesniuosius dalyvius, ypač mer-

Nemunu šią vasarą!
gaites. Kelionės vadovybė pasirū
pins turėti vieną motorlaivį savo 
žinioje — nenumatytoms kliūtims.

Baidares turėtų pasipuošti vie
nodo tipo vėliavėlėmis, pav., su ei
liniais numeriais; vadovybė ir 
tvarkdariai turės skirtingas vėlia
vėles ir tvarkys plaukimą sutar
tais signalais.

Žymiose vietose galėtų įvykti iš
kilmingi sutikimai, pav., Punioje, 
Balbieriškyje, Prienuose, Birštone, 
Darsūniškyje, Rumšiškėse, Pane
munėje, Kaune. Birštono kurorte 
tektų sustoti kelioms valandoms ir 
suruošti kokią iškilmę — paskaitą, 
defiliadą.

Plaukimą tektų nufilmuoti ir, ži
noma, gausingai fotografuoti. Nu
matytos aplankyti vietos — tikras 
fotografams rojus!

Jei pavyks pirmas bandymas, 
jei dalyviai ir žiūrovai bus juo pa
tenkinti, galėsime ruoštis kitais 
metais kelionei iš Kauno į Klaipė
dą, pro Tilžę, Nidą ir Juodkrantę. 
Tai būtų labai svarbi mūsų van
dens turizmo pažangos demonstra
cija, ypač panemunės vokiečių ir 
klaipėdiečių akyse. Dėl to svar-

Algio žygdarbis.
— Man mama nupirks naują žieminę 

■kepurę! — pasakė Mikutis Akselis, stip
riau užrišdamas apie kaklą seną, vilnonį 
šaliką.

— O man nupirks šventėms šiltus 
ožio kailiniukus! — atsakė jam mažoji 
Katrytė. — Tada tai tikrai galėsiu per 
dienas lauke bėginėti... — ir ji pažiūrėjo 
į savo sudraskytus, senus kailiniukus, 
kurie jau blogai saugojo ją nuo šalčio.

— Eime gaudytis, — tai sušilsime!.. — 
linksmai sušuko Algis ir pirmas, sudavęs 
savo kaimynui, pasileido kiek pajėgda
mas bėgti. Visas vaikų būrys linksmai pa
sekė jį.

Vaikai žaidė didelėje aikštėje prie
šais ilgą darbininkų šeimų gyvenamą ba
raką. Algis, būdamas visų vaikų vyriau
sias, buvo sumanytojas ir vadas visų žai
dimų.

— Na, gaudyk, gaudyk!,. — šaukė 
Katrytė, apiberdama sniegu akis bėgan
čiai paskui ją mergaitei, — ir jos bal
sas skardžiai aidėjo šaltame ore. Nese
niai prisnigtas sniegas, dar nesusigulėjęs, 
kliudė jai bėgti.

Toli ant kelio pasirodė rogės, kurios 
greit artinosi prie barako.

— Pinigų, pinigų atvežė! — pamatę 
roges, sušuko vaikų būrys, o Algis žino
damas, kad tėvas parvežė algas, puolė jį 
pasitikti ir, tuojau įšokęs į roges, pa
ėmė iš tėvo rankų odinį, nedideli čemo
danėlį. Jis linksmas įbėgo priemenėn savo 
namų, stovėjusių netoli barako. Pranyk
damas už durų dar sušuko:

Ankstyvo pavasario darbai.

bumo ji ir neruošiama pirmon ei
lėn: tarp Alytaus ir Kauno mes 
esame „visai namie“ ir maži gali
mi nepasisekimai paliks mūsų 
tarpe.

Taigi, nors labai toli esame atsi
likę vandens turizmo srityje nuo 
artimų ir tolimų kaimynų, nenusi
minkime ir stenkimės dirbti, o ne
trukus pavysime ir pralenksime!

Visi tat gyvi ir judrūs, ypač jau
nimas, tesiruošia plaukti, O skau
tų vadovybė tesirūpina pirmojo 
masinio plaukimo organizacija. 
Navigare necesse ėst. . ,

Prof. S. Kolupaila.

— Užteks jau žaisti!.. Greičiau visi 
į namus! Žiūrėkit, Katrytei net nosis pa
mėlynavo!

Visi vaikai išlakstė po namus, ir 
aikštėje neliko nė gyvoms dvasios.

Virš netolimo miško leidosi saulė, pa
likdama pamiškėje rausvus šešėlius, iš 
barako kaminų lėtai rūko pilkšvi dūmai 
ir, neišsisklaidydami, kilo į dangaus 
mėlynę.

Mažame, šviesiame valgomajame kam
baryje buvo jauku ir ramu. Virdulys mo
notoniškai traukė savo liūdną dainelę. 
Vienoda lempos šviesa iš po žalio gaub
tuvo apšvietė baltą staltiesę, stiklines ir 
apglėbė žaliu pusračiu sąskaitų knygų 
lapus.

Algio tėvas buvo lentpiūvės vyres
nysis. Kas mėnesis jis atveždavo iš arti
miausios stoties darbininkams algas ir 
suvesdavo visas sąskaitas. Ir šiuo kartu 
jis atvežė prieššventinę algą su priedais 
ir, barškindamas skaitytuvais, skirstė 
pagal sąskaitas pinigus.

Algis seniai jau atsigėrė arbatos ir tin
giai žiūrinėjo vienos kelionių knygos pa
veikslus.

Karts nuo karto jis pamiršdavo kny
gą ir užsimąstęs žiūrėjo į įvairiaspalvius 
banknotus, kurie buvo rūpestingai ant 
stalo išdėlioti. Jis galvojo, kiek šituose 
popierėliuose yra vilties ir švenčių 
džiaugsmo daugeliui neturtingų šeimynų. 
Iš tų pinigų bus ir išpuoštos gražios 
eglutės kiekvienam bute, ir įvairios do-
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vanos, — ir Mikučiui kepurė, ir šilti 
Katrytei bateliai, ir daug daug kitų nau
dingų bei reikalingų daiktų.

O jei tie visi pinigai būtų jo!.. Ką jis 
darytų? Aišku, keliautų aplink pąsaulį. 
Tai buvo visuomet jo mėgiamiausia sva
jonė.

Visiems savo draugams jis nupirktų 
dovanų: ką nors labai gero! — Tėveliui 
nupirktų namus, o pats iškeliautų į... 
Afriką. Ne, pirmiausia — į Indiją. Ten 
labai įdomu.

Algio akutės pradeda merktis, mintys 
painiojasi... Afrika, drambliai, pinigai, ir 
nauja Mikučio kepurė, — visa pinasi nu
vargusio nuo dienos žaidimų ir lakstymo 
berniuko galvoje. Galva nusvyra ant 
knygos. Čia pat aiškiai barška skaitytu
vai, paskui barškėjimas pamažu eina 
tolyn, skaitytuvai pradeda skambėti, lyg 
varpeliai, ir, pagaliau, nutyla. Viskas pa
skęsta tylumoj.

— Ko snaudi, Algiuk?.. Eik miegoti! 
— meiliai kalba tėvas, paėmęs sūnų už 
peties. — Aš taip pat tuojau eisiu mie
goti.

Jis užverčia knygą, pakabina skaity
tuvus ant vinies.

Algis pabudęs atsistoja prie stalo ir 
mato, lyg per rūkus, tėvo veidą, ir nesą
moningai seka tėvo rankas, dedančias 
pinigus dėžutėm

Miegot, miegot, miegot!... Ir greitai 
pasitaisęs patalą, Algis greitai nusiren
gia, krenta į lovą ir tuojau užmiega.

Algis mato sapne karštąją Afriką, 
kažkokį keistą tropikų mišką. Keistoje 
gelsvoje piretemoje siūbuoja virš' jo gal
vos dideli lapai, ilgosios lijanos ir žmo
giškais, graudžiais balsais dejuoja šakose 
mažos rudos bezdžioniukės. Jis prasi
veržia per suaugusius paparčius, beveik 
uždusdamas šitoj keistoj ir karštoj tamsoj.

Jis nori gerti — gerklė visai išdžiū
vusi... Kažkoks nerimas slegia jį ir, su
kaupęs visas jėgas, jis pabunda.

Aplinkui ramu... Algis, pabudęs, iš
tiesė ranką į stovėjusį prie lovos staliu
ką, kad pasiektų stiklą vandens ir stai
ga pajuto keistą kvapą.

Kas tai? Kvepia dūmais...
Ir pirmiau, negu Algis spėjo suprasti, 

kas atsitiko, raudona, pailga liepsnelė 
slinko prie miegamojo.

— Gaisras!.. — pervėrė jo galvą ši 
baisi mintis.

Algis, pagautas siaubo, pašoko, ir gar
siai šaukdamas, sukėlė ramiai miegančius 
namo gyventojus.

— Degam!.. Degam!,. Tėve!,.
Bet tėvas jau ir pats pabudo ir šoko 

iš ugnies apimto kabineto, greitai užsi
mesdamas kailinius.

— Greitai... taisykis!.. Bėk į kiemą!., 
Į kiemą!.. — sušuko jis, ir Algis, pagavęs 
savo nedidelius kailiniukus, metėsi per 
virtuvę iš prisipildžiusių dūmų kambarių 
į priemenę.

0 paskui viskas greitai sumirgėjo, lyg 
sapne: bėgančių darbininkų šauksmas ir 
triukšmas, dūžtančiųjų stiklų skambesys 
ir juodi dūmų šešėliai gaisro apimtame 
plote.

Darbininkai nešė iš degančių kamba
rių daiktus ir metė juos ant sniego.

— Stalą, stalą iš kabineto neškit! 
Ten pinigai! — rėkė Algio tėvas.

Staiga Algis prisiminė, kaip vakare 
tėvas skaitė pinigus ir kur padėjo juos.

— Pinigai juk ne ten, o valgomajame. 
Tėvas pamiršo apie tai... Dieve mano! 
Pinigai sudegs! Sudegs visi šventėms 
parvežti pinigai... Nebus visų džiaugs
mų, apie kuriuos svajojo vaikai!.. Nebus 

nei švenčių, nei dovanų, nei šiltų kaili
niukų Katrytei, — nieko nebus...

Algis visai užmiršo, kad dega jų na
mas, tik galvojo apie pinigus. Juos rei
kia išgelbėti... būtinai išgelbėti...

Nusviedęs ant žemės kailiniukus, 
Algis, daugiau nieko negalvodamas, me
tėsi į namus.

Niekas nesuprato, ką jis nori daryti, 
ir tiktai kada berniukas pasirodė ugnies 
apimtose duryse, visi išsigando.

— Algi, atgal!., atgal!.. — šaukė jam 
užpakaly. — Lubos krenta!...

Bet jis, jau ugnies apimtas, pranyko 
visiems iš akių.

Algio tėvas padėjo traukti daiktus 
per virtuvės langą ir negirdėjo šitų 
šauksmų.

Uždusdamas vidury ugnies nuo dūmų, 
Algis metėsi per degantį kabinetą į val
gomąjį. Ranka prisidengdamas akis nuo 
baisios ugnies, beveik rankomis graiby
damas, jis surado stalą, atidarė stalčių 
ir ištraukė geležinę dėžutę su pinigais. 
Pagavęs ją abiem rankom, jis apsisuko 
bėgti atgal, bet turėjo sustoti: visas ka
binetas buvo ugnies apimtas.

Berniukas šoko prie lango ir, koja 
nuspyręs puodus su gėlėmis, užšoko ant 
palangės. Vejamas baisaus didėjančio 
karščio, jis greitai išdaužė ranka stiklus, 
beveik nejausdamas skausmo sužeistoj 
rankoj.

O anapus lango jau bėginėjo Algio 
tėvas, nežinodamas, kurioje namo dalyje 
yra berniukas. Suskambėjo, pasipylė 
dūžtantieji stiklai, ir Algis nušoko tiesiog 
į tėvo rankas ir atbėgusių darbininkų 
būrį. Geležinė dėžutė nukrito, atsidarė, 
ir pinigai pabiro ant sniego.

— Dėkui Dievui! Išgelbėti!.. — ir su
sijaudinęs tėvas spaudė narsųjį berniu
ką prie krūtinės.

Darbininkai greitai rankiojo pinigus, 
sudedami juos atgal į dėžutę.

Algį nuvedė toliau ir apsupo kaili
niais... Pasigirdo baisus braškėjimas, ir 
— namo stogas sugriuvo, nusviesdamas 
aukštyn liepsnas ir dūmus. Darbininkai 
susirinko aikštėje, prie išgelbėtų daiktų 
ir žiūrėjo į besibaigiantį degti namą.

— Kaip tai atsitiko? Kodėl kilo gais
ras? — klausinėjo visi.

— O, Dieve mano!.. Tai nelaimė!.. — 
kartojo susijaudinęs Algio tėvas. — Tur 
būt, buvau nuvargęs ir užmigau su de
gančiu papirosu. O ant grindų gauruotas 
kilimas... Ir apie pinigus užmiršau, kur 
buvo... išsigandau!.. Jei ne sūnus, būtų 

Čekoslovakijos skautai su savo vėliavomis.

pražuvę valdiški pinigai... O daiktai... 
Tiek jų! Ne taip svarbu!..

Vis dėlto, daugelis daiktų buvo iš 
ugnies išnešti. Žuvo tik tie, kurie buvo 
tolimiausiame valgomajame kambaryje, 
kur darbininkai nedrįso eiti.

Namas sudegė. Lentpiūvės vyresnia
jam buvo duotas butas dirbtuvėje. Gyve
nimas vėl ėjo sava vaga.

Artinosi Kalėdos. Ypatingai šitas 
šventes mėgo stotelės gyventojai ir vi
suomet linksmai ir jaukiai sutikdavo jas 
kiekviena šeima...

Iš miesto privežė kuklių švenčių do
vanų. Visur ypatinga švenčių nuotaika.

Tiktai lentpiūvės vyresniojo bute ne
buvo linksma: Algis gaisro metu persi
šaldė ir gulėjo lovoje jau antrą savaitę.

Pakviestas gydytojas rado pas jį plau
čių uždegimą, bet laimei, lengvoje for
moje, ir berniukas galėjo būti gydomas 
namie.

Kasdien Algį aplankydavo jo drau
gai ir jis neliūdėjo. Priešingai, kiekvieną 
dieną jis jaukėsi geriau.

Ir kai atėjo Kalėdos, jo kambarėlyje 
parengė gražią eglutę, ant kurios kabėjo 
dovanėlės, padovanotos aplinkinių gy
ventojų šeimynų vaikų.

Ateidavo ir darbininkai, padėkoti 
narsiajam berniukui už išgelbėjimą jų 
algų. Ir Algis jautėsi patenkintas ir lai
mingas, galėjęs išgelbėti darbininkų 
turtą.

— Taip, jei ne jūsų Algis, nebūtumėm 
matę mes švenčių. Visi pinigai būtų žu
vę ugnyje... Sėdėtume alkani, kol vyres
nybė išaiškintų dalyką!.. — kalbėjo Algio 
tėvui. — Koks jis drąsus, — taip ir me
tėsi tiesiog į ugnį!,.

O darbininkų vaikai žiūrėjo į jį, kaip 
į didvyrį.

— Ką gi! — galvojo Algis, — tai nė 
kiek neblogiau tų indėnų žygdarbių, ku
riuos aprašo romanuose.

Algis linksmai nusišypsodavo, maty
damas, kaip mažoji Katrytė iš džiaugsmo 
blizgančiomis akutėmis rodo jam savo 
naujus kailiniukus, o Mikutis purto naują 
žieminę kepurę.

Beveik kiekvienas turėjo kokį nors 
naują drabužėlį.

O Algis — didžiausią dovaną: visų 
meilę ir dėkingumą, užpelnytą už pada
rytą didelį ir pavojingą darbą.

L L.
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HUSU SEINUS NAUJIEM

SKAUTŲ LAUŽAS ĮVYKO.
Tradicinis skautų laužas vals

tybės teatre šiemet įvyko III.9 
d. Prasidėjo 16 vai. Nepaprastai 
iškilmingos nuotaikos laužui su
teikė atvykęs mūsų Šefas J. E. 
Respublikos Prezidentas S m e- 
t o n a su keliais p. p. Ministe- 
riais.

Teatras kietai prisigrūdęs vi
sokio amžiaus svečių.

Programoje: L Trys savano
riai, scenos vaizdas; paruošė ir 
pastatė skautas K. Jurašūnas. 
II. Stovyklinis laužas, paruošė 
psk-kai V. Arminaitė ir S. Pa
liulis, vedė psk. Paliūlis; ir III. 
Vytuko sapnas, 2-jų paveikslų 
scenos vaizdelis; paruošė ir pa
statė psktn. V. Arminaitė.

Programą vykdė per 150 
skautų-čių iš Kauno, Vilkijos, 
Šiaulių, Utenos.

Iš viso laužas labai gražiai 
praėjo. Svečiai dažnai ir širdin
gai plojo. Spauda teigiamai įver
tino.

Tai vėl geras žingsnis pirmyn!

JŪRŲ SKAUTU VADŲ SU
VAŽIAVIMAS—KURSAI.
Bal. m. 6, 7 ir 8 d. d. Kaune 

įvyks jūrų skautų vadams (lai
vų vadams, draugininkams, atsk. 
valčių vad. ir jų padėjėjams) 
kursai. Kartu bus pasitarta :r 
įvairiais šios skautijos šakos or
ganizaciniais klausimais.

SKILTININKAI Į ŠIAULIUS.
II š. m. skiltininkų sąskrydis 

įvyks Šiauliuose bal. m. 6, 7 ir 
8 d. d. Dalyvaus iš Šiaulių, Bir
žų, Panevėžio, Rokiškio, Rasei
nių ir kt. tuntų skiltininkai.

VELYKINIS SKAUTŲ AIDAS 
išeis dar kovo mėn. Išvykstu 
atostogų, pasirūpinkite šį nume
rį gauti tėviškėn.

Paprastai Sk. Aidą pirkti 
galite gauti kiekvienoj laikraš
čių parduotuvėj.

Sukilėlių kalnelis Šiauliuose. (Skaityk 99 psl.). Kas dalyvaus 
skiltininkų sąskrydyj Šiauliuose IV.6—8 d., turės progos tą kal

nelį aplankyti.

Proi. Česnys apie musų Patroną
Studentai skautai — Vyties 

korporacija ir skaučių draugovė, 
surengė III.4. universitete Šv. 
Kazimiero minėjimą. Gerb. uni
versiteto prorektorius prof. kan. 
Česnys laikė gražų ilgą pa
šnekesį apie mūsų Šventojo gy
venimą.

Pradžioje pasveikino Lietuvos 
skautus, kad jie savo patronu 
pasirinkę šv. Kazimierą ir kad 
nepamirštą tinkamai Jį pagerbti.

Po to pastebi, kad svetimieji 
ne tik specialiuos rašiniuos, bet 
ir dizertacijomis nagrinėja Jo 
biografiją. Ir bandydami savin
tis šventąjį, tendencingai žinias 
iškraipo. Todėl studentus skau
tus profesorius ragina pagrindi
nai išstudijuoti Jo gyvenimą .r 
rūpestingai paruošus duoti lie
tuviams objektingų, veikalo pa
vidale, žinių.

Likimas lėmė, sako gerb. pre
legentas, kad mūsų pirmasis 
šventasis kilo iš valdovų dinas
tijos. Jis kūdikystėje buvo daug 
laimingesnis už savo tėvą ir už 
Jogailą, nes turėjo labai rūpes
tingą globą. Pirmuoju auklėtoju 
ir mokytoju buvo istorikas kan. 
Dlugošas. Iš paties vaiko tryško 
drausmingumas, klusnumas, ma
lonumas, švelnumas ir linksmu
mas. Tik reikėjo juos formuoti. 
Auklėtojas turėjo didelės įtakos 
į karalaičio sielą.

KAUNO BASANAVITIEČIAI.
Dar ne taip seniai musų 

dr-vės skautai buvo skaičiuoja
mi pirštais, o dabar net... 50. 
Pereitą rudenį sudarytas skautų 
vyčių būrelis. Truputį vėliau 
Raudondvaryje suorganizuota 
elnių skiltis. Dar vėliau iš 
miesto berniukų įsikūrė balan
džių skiltis.

Praeitame Suk galvą skyriaus 
konkurse skudučius laimėjo 
mūsų sk. vyčių būrelis, taigi jau 
bandom pūsti. V. Rymantas.

Stebėtinas šv. Kazimiero 
darbštumas ir gabumas, juk 14 
metų būdamas jau viešai lotynų 
kalba sveikino pas karalių at
siųstą Popiežiaus delegatą. Na
mie universiteto kursą baigė 
būdamas 17 metų.

Tėvas savo sūnaus Kazimie
ro asmeny matė sumanų, gabų, 
inteligentišką įpėdinį. Todėl 
pratino jį prie valstybės reika
lų, prie diplomatijos.

Viešus reikalus tvarkydamas, 
jis pirmoje eilėje statė teisin
gumą ir dorovingumą. Ir to 
griežtai laikėsi. Neturtėliams, 
paliegėliams parodydavo nepa
prastą širdies švelnumą ir gai
lestingumą. Pats patarnaudavo 
ligoniams. Užsiimdamas valsty
bės reikalais šv. Kazimieras tu
rėjo progos pasirodyti plačiam 
pasauliui, ir jį stebino savo su
gebėjimu ir inteligentiškumu. 
Niekada nebuvo susiraukęs. Su 
visais ir visada buvo malonus, 
linksmas, nors savo kūną vargi
no aštria ašutine.

Gerb. profesorius pastebi, kad 
neveltui Lietuvos skautai pasi
rinko šv. Kazimierą savo patro
nu. Jame glūdi visi skautiški 
požymiai.

Prof. kan. Česnys, savo šia 
įdomia ir turininga kalba, stu
dentams skautams suteikė labai 
daug žinių.

BIRŽŲ PADANGĖJ.
— Tvarkosi draugovės. Ke

lių draugovių visi skautai apsi- 
uniformavo ir „apsilazdavo". 
Sueigos daromos labai įdomios, 
griebiančios už širdies.

— 11.13. N. Radvilišky buvo 
labai įdomus įžodis. Garbingai, 
šypsančiais veideliais, pasižadė
jo augti XX a. riteriais apie 40 
vilkiukų-paukštyčių. Draugovė 
pavyzdingai vedama mok. vyr. 
skili. Ambraškaitės V. Tėvai la
bai patenkinti, nes mažieji pi- 
piriukai moka tikrai skautišku 
pavyzdžiu ir nuotaika užkrėsti.

— Vyčiai ir vyr. skautės. 11.17. 
įsisteigė provincijos mokyto
jams — draugininkams skautų 
vyčių ir vyr. skaučių draugo
vės. Pradžia labai graži. Tiki
masi tokiu būdu parengti tinka
mi vadai — draugininkai. Vyčiij 
draugovės vadas dr. A. Juška, 
gimnazijos direktorius, vyr. 
skaučių — paskaut. O. Va
li u š a i t ė.

Rapolas.

IŠLAIKĖM EGZAMINUS.
Nuo pradžios mokslo metų 

trūsėm, dirbom, gilinomės į 
skautišką ideologiją, o dabar 
pasirodo darbo vaisiai. Vienuo
lika iš mūsų jau išlaikėm į III 
p. 1., o kiti laikysim dar į aukš
tesnius pat. laipsnius.

Giedraitiškis.

Skubėk SKAUTŲ AIDĄ 
užsisakyti 1934 metams\

VILNIJOS LIET. SKAUTO 
LAIŠKAS.

Laisvieji Broliai!
Labai man malonu, kad Jus, 

Laisvieji Broliai, skautai, mūsų 
globėjo dienoje galiu nors ke
liais žodžiais pasveikinti ir pa
linkėti daug daug laimės, tyro ir 
nekalto skautiško džiaugsmo!

Linkiu Jums, Brolužiai, išsi
auklėti gerais skautais, ir kad 
tuomet galėtumėt tinkamai pa
tarnauti brangiajai Tėvynei. At
minkit, kad dar mūsų Tėvynė 
turi atlikti milžiniškus darbus!

Tame Tėvynės siekyje, turėsit, 
brolužiai, suvaidinti svarbų 
vaidmenį. Dabar laikas tam 
rengtis, kad paskiau nebūtų per 
vėlu!

To linki Jums pavergtasis 
brolis

Aleksandras.

D. L. K. ALGIRDO DR-VĖ.
Kaunas. Elnių skiltis. Šv. Ka

zimierą elniai paminėio iškil
minga skilties sueiga, Skiltinin- 
kas, prisiskaitęs iš penkių ka
lendorių, gražiai nupasakojo 
šventojo gyvenimą, jo veiklą... 
Esamą mūsų skiltyje Kazimierą 
(jis nieku nepanašus į šventąjį!) 
triukšmingai pasveikinome.

Artinantis šv. Velykoms skel
tis rūpinasi sušelpti vieną kitą 
beturčių šeimyną. Toks darbelis 
skilčiai gražiai pavyko prieš 
Kalėdų šventes.

KRAKĖS.
II. 18. pradėti vadų kursai; va

dovauja sktn. V. Papečkys. Kur
sus lanko 16 bern. ir 13 merg., 
jie paskirstyti į skiltis.

Senas lapinas.

IR KAIŠIADORYSE LEDAS 
PRALAUŽIAMAS.

III. 4. skaitlingoj kaišiadoriškių 
skautų (Trakų Pilies, Mindaugo 
draugovių, mergaičių ir jaunųjų 
skautų-čių) sueigoj davė įžodį 
28 skautai-ės.

Linkime jiems sėkmingai 
dirbti skautiškąjį darbą! —
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Kovo m. 4 d.
Šv. Kazimiero, mūsų Patrono 

diena, visoj Lietuvoj skautų mi
nėta širdingu susikaupimu, mąs
tymais ir sueigomis.

Štai Kražių skautai gimnazijo
je turėjo įspūdingą sueigą, kur 
mok. J. Steikūnas kalbėjo apie 
šventąjį.

Kupiškyje minėjimas buvo 
dviem atvejais: religinis ir su
eiga. Visi skautai priėjo išpažin
ties, išklausė šv. Mišių ir priėmė 
Švenčiausiąjį. Sueigoje, tarp ki
ta, mok. Januškevičiūtė turėjo 
pašnekesį. Sueigos dalyviai 
klausės per radio Graudžių 
Verksmų iš arkikatedros.

Lazdijų skautų-čių sueigoje 
buvo įžodis, pašnekesiai, pa
aukštinimai ir programoje (da 
lyvavo visi skautai-ėsl).

Skuode buvo nepaprasta 
šventė. Iš Klaipėdos atvyko tun- 
tininkas sktn. K. Kukutis su ke
liais savo padėjėjais. Įvyko net 
dvi sueigos su turiningomis pro 
gramomis.

Šiauliuose kovo m. įvyko egz. 
į III ir II p. 1.

Kovo 4 d. iš vyrų gimnazijos 
skautai organizuotai nuėjo į pa

baldas įgulos bažnyčion, kur tai 
^dienai pritaikintą pamokslą pa
sakė kariuom. kap. kun. Balan
dis.

16 vai. visuotinė sueiga pra
dedama tautos himnu; skautų 
rėmėjas mok. Antanavičius sa
vo pašnekesiu plačiai nušvietė 
Šv. Kazimiero reikšmę Lietuvos 
skautams. Oficialinė dalis. Svei
kinimai. Sveikinam mūsų tunti- 
ninką, v. skt. K. Ubeiką, jo 
vardinių proga. Įteikia gyvų gė
lių krepšį. Tuntininkas nuošir
džiai padėkojo ir 'pasakė kalbą.

.

„RADIJUŠAS“ IŠ KLAIPĖDOS.
Skiltininkų kursai. Skiltininkų 

kursai smarkiai dirba. Sekma
dieniais įvyksta kuršininkų pa
vyzdinės sueigos. Skaitoma teo
retinės paskaitos. Vienai de
monstruojamai sueigai vadova
vo psktn. Manumaitytė, dviem 
-— psktn. Namajūnas. Tuntinin
kas, kap. Kukutis, taip pat pra- 
Ses keletą sueigų. Kursantų yra 
per 20. Į kursus atvyksta ligi 10 
skautų-čių ir iš Kretingos. Kur
sai numatoma baigt ligi IV.23. 

Pirmieji Skuodo skautų-čių vadai prieš
10 metų.

Skaitoma įsakymai; I-os skau
tų vyčių draugovės draugininku 
skiriamas dir. Kartanas, II sk. 
v. dr. dr-ku — majoras Nama- 
juška ir vyr. skaučių dr-vės 
draugininke — skautė St. Venc- 
lauskienė.

Įžodis. Pašnekesiai. Išnešama 
vėliava ir sugiedojus tautos 
himną visi išsiskirsto pilni skau
tiškų pasiryžimų siekti kilnaus 
skautiško tikslo. Rzb.

Telšių skautai, ypač vandens 
skautai, su dideliu entuziazmu 
praleido savo Patrono dieną. 
Keliolika vyrukų davė įžodį 
Sveikino gimnazijos direktorius 
p. Jagaudas.

Utenoj į iškilmingą skautų-čių 
sueigą atsilankė tuntininkas 
sktn. Vojerodeskis. Pasipildė 
vadovybė. Įsitraukė aktingai 
dirbti keli mokytojai.

Vabalninke vilk.-paukšt, or
ganizuotai nuvyko į bažnyčią, 
išklausė šv. Mišių. Vakare buvo 
sueiga. Mok. Lanskoronskis pa
pasakojo apie Patroną. Keli 
skautai davė įžodį. Teisėjas p. 
Vinskanta užrišo kaklaraiščius. 
Buvo vaidinimų ir kitokių gra
žių pasirodymų.

Viekšniečius tą dieną aplan
kė tuntin. pavaduotojas, mok. 
Zižys, psk. Raudys ir k. skautai 
Buvo egzaminai į pat. laipsn., 
pamaldos, bendri pietūs, įžodis 
ir skilčių pasirodymai.

Vilkaviškyje netrūko nuotai
kos, kuri tą dieną gražiai globė 
visą Lietuvos skautiją. Visi da
lyvavo pamaldose. Eisena per 
miestą. Sueiga ir kt.

Zarasų skaučių Birutės dr-vė 
miške padarė sueigą su minėji
mu.

ŠVĖKŠNA NEBEIŠKENTĖ!
— Pskltn. V. Aleksandravi 

čius džiovina lentas, iš kurių 
stosis 2 „kreiseriai“. Ot tai 
plauksim!

— Žiemos naktimis daromos, 
draugininkui vadovaujant, o mė
nuliui besijuokiant, signalizuotės 
pratybos, susijusios su įvairiom 
pramogom, žaidimais. Grįžtam 
pakilusia nuotaika.
SklL A. — Napoleonas B.

SKAUTŲ SPAUDOS TALKA.
— Skautiškos spaudos plati

nimo talka Skuode praėjo gana 
sėkmingai. Prenumeratų su
rinkta (Skuodui) rekordinis skai
čius: Sk. Aidui — 30, Sk. Va
dui — 8 ir Vadovei — 6. Už vi
sas prenumeratas su administra
cija atsiskaityta dar prieš vas. 
15 d. Pažymėtina, kad iš 11 vi
dur. m-los mokytojų. 8 yra me- 

' tiniai S. A. pren. Jei dar pami
nėti, kad daug kas Sk. Aidą 
užsisakė pašte ar kur kitur, ga
lima pasidžiaugti, kad Skuode, 
neminint pradž. mokyklų, Sk. 
Aido skaitoma per 40 egz.

— 11.16. suėjo 10 metų, kaip 
Skuode isisteigė skautai. Minė
jimas atidėtas pavasariui. Pa
vasarį šias sukaktuves manom 
švęsti labai iškilmingai.

Šešėlio brolis.

Ir puošnus skautiški buklai musų nebesulaikys: atėjęs pavasa 
ris išves mus į gamtos prieglobstį.

BLYNŲ VAKARAS.
Pasvalys. II.8 d. mūsų ge

rieji globėjai davė progos labai 
triukšmingai praleisti tradicinį 
„blynų" vakarą. Prad. m-kloj iš 
virtuvės pasklido skanus blynų 
kvapas. P. Bartuškienė ir p. 
Varankienė sušilusios triūsė po 
virtuvę, norėdamos nors dalinai 
patenkinti... skautų apetitą. 
Prieš blynus — skilčių pasiro
dymai. Kiekviena skiltis {ypa
tingai mergaičių , draugovės) 
stengėsi kuo gražiau pasirodyti: 
juk už tą paskirtos rėmėjų dvi 
dovanos. Dovanas laimi: Kregž
dės, skautų orkestras ir papil
domą dovaną—vilkiukų-paukš- 
tyčių draugovė. Graži statulėlė 
įteikiama darbščiąjai Kregždžių 
skiltininkei, albumėlis — nenu
ilstamam orkestro vedėjui mok. 
Varankai ir saldainiai — jų mė
gėjams vilkiukams-paukštytėms. 
Pašokę, pažaidę 9 v. v. išsiskirs
tėme. V. A.

Panevėžyj.
— Oro skautai! 11.22. Pane

vėžy prie amatų mokyklos, 
mok. Borcherto suorganizuota 
Dariaus ir Girėno dr-vė. Drau
govė pasiskirsčiusi į dvi skiltis. 
Viso 18 narių. Visi energingi. 
Netrukus manom savo jėgomis, 
nes yra stalių ir šaltkalvių, sta
tyti mokomąjį planerį. Plane- 
riui planai jau baigiami brai
žyti. O dabar skautai ruošiasi 
pat. laipsn. egz.

— Skaučių skyrius iškilmin
gai minėjo Baden-Powellių gi
mimo dieną, apie 15 skaučių ir 
20 paukštyčių davė įžodį. Po ofi
cialiosios dalies buvo pasirody
mai, ypatingai gausūs baletais...

— Tunto konkursai eina pil
nu tempu. Renkami taškai. Bai
giasi III.18. Matysim kuri dr- 
vė bus pirmoji...

— 11.25. vysk. M. Valančiaus 
sk. v. būrelis minėjo savo vie- 
nerių metų sukaktis.

— O II.4. j. sk. Šarūno laivas 
savo 9 metų sukaktis. Atvykęs 
iš Kauno laivo įkūrėjas, psk. 
Įeit. Michelevičius, įteikė lai
vui gražią vėliavą. Keletas 
skautų davė įžodį. Laivo skau
tas Urbas apdovanotas ordinu 
už nuopelnus. Minėjimą paįvai
rino jauki skautiška arbatėlė.

Jonas.

SKILTININKŲ KURSAI.
Kėdainiai. Lukšio dr-vėj 

įsteigti skiltininkų kursai. Vado
vauja tunt. pav. sktn. A. Vaš
kevičius. J, Ž.

JŪŽINTAI. Čia 1932 m. įsteig
ta jaunesniųjų skautų dr-vė turi 
19 narių, paskirstytų į 3 bū
relius.

M. m. pradžioje turėjome 
daug sueigoms medžiagos iš są
skrydžio Palangoje.

Minėjome Lietuvos skautų 
15-kos metų sukaktis, Šefų ir 
šv. Kazimiero šventes. Savaiti
nės sueigos esti gyvos. Nariai 
bando šį tą rašinėti: jie nori 
būti Sk. Aido jaunesniųjų skautų 
skyriaus bendradarbiais.
SKAUTAI PIKTAGALIO KM.

Praeitais metais (X.1) įsikūrė 
Tumo-Vaižganto dr-vė Pikta- 
galyje, Anykščių v. 11.16. įvyko 
iškilminga dr-vės sueiga, kur'oj 
12 kandidatų davė įžodį. Iškil
mingoj sueigoj dalyvavo tunt. 
sktn. Vajevodskis, vyr. skilt. 
mok. Glodas ir uteniškiai bei 
anykštiečiai skautai.

Lakštutė Nelė.
VISOS PREMIJOS SKAU

TAMS.
Vas. m. 4 d. Ukmergėj 1 p. 

pulko čiuožykloje įvyko maska
radas. Už gražesnius kostiumus 
buvo skirtos keturios dovanos, 
kurias suskirstė iš publikos su
darytoji komisija taip: I prizas: 
Maironies raštai, 5 t. aptaisyti, 
teko vyr. skautei M. Rimšaitei 
už kostiumą „Snieguolė“, II pri
zas — portfelis teko vilkiukui 
V. Skamui už kostiumą „Vilkiu
kas", III prizas — keletas ply
telių šokolado — paukštytei Di- 
ger-Didorytei už kostiumą „An
gelas“ ir IV prizas teko skautui 
J. Jakui už karštos vasaros kos
tiumą — maudymosi trusikuose 
čiuožė virš 20 min. (Oi, Red.).

Vyr. sldt. A. Umbrasas. 
SKAUTIŠKAS DĖKUI.

Gerb. mok. Sokolovui, auko
jusiam daug brangaus laiko mū
sų rengiamo vakaro vaidinimui 
pastatyti, broliams artistams ir 
visiems talkininkams, I-sios vy
resniųjų skaučių draugovės var
du tariame širdingą skautišką 
dėkui.

Panevėžio r. t. I vyr. skaučių 
draugovės štabas.

103

7



VYSKUPAS BONOMELLI.
„Mielas vaike!“ — rašė Santino motina. — „Ar pas jus 

kalnuose nėra net koplyčios, ar ten net šventadieniais jums 
nelaikomos šv. Mišios? Argi jūs taip toli esate nuo bažny
čios? Argi maža to, kad jūs turėjote apleisti savo tėvynę? Ar 
turite būti dar ir be bažnyčios palaiminimo?

Parašyk man, ar pas jus yra bažnytėlė? O jeigu jos nėra, 
tu vis tik privalai melstis ir atlikti religines praktikas, kurios 
padeda mums gyventi. Nepamiršk, ko mokino tave tavo mo
tina. Aš čia irgi meldžiuosi už tave“.

Tik štai Eigerio kolonija sužinojo, kad pro juos keliaus 
per kalnus Cremonos vyskupas. Tai buvo visų italų mylimas 
vyskupas Bonomelli, kuris išvykstantiems ir grįžtantiems Ita
lijos sūnums, karalienės — motinos padedamas, pastatė pa
sienio stotyse Domodossola ir Chiasso didelius namus, kur dar
bininkai pravažiuodami randa pastogę ir aprūpinimą. Visi ko
lonijoje buvo susijaudinę, ypač sužinoję, kad vyskupas sutiko 
laikyti pamaldas.

Vyskupas laikė Sumą prie nepaprasto altoriaus. Stalius 
padarė didžiulį kryžių, tokį didelį, kad jį milžinas Ercole su 
kitais vos galėjo įkelti į uolas prie tunelio, kur jie tą kryžių 
pastatė. Prie uolos buvo įrengtas altorius, papuoštas puikių Al
pių gėlių vainikais. Oras buvo puikus. Už altoriaus kilo į dangų 

• Jungfrau, jos tik viršūnę gaubė skaidrūs lengvi debesėliai. Vys
kupas išėjo iš pašto įstaigos namų, apsivilkęs sunkiais sidabru 
tviskančiais bažnytiniais rūbais, lydimas mažųjų boccia — 
klapčiukų. Jų tarpe buvo Santino, kurį susikaupęs veidas ir 
baltas bažnytinis rūbas darė panašų į mažą šventąjį, tikrą 
Santino.

Po šventų Mišių vyskupas pasakė pamokslą.
„Jums, kurie iš visų mūsų mylimos tėvynės kraštų, iš 

Lombardijos lygumų, nuo žaliųjų Apeninų šlaitų, iš Toskanos 
sodų, iš karingosios Abruccijos, iš jūros supamos pasakų Ve
necijos, iš amžinosios Romos, iš laukinės Kalabrijos ir net iš 
amžinosios Sicilijos vasaros atėjote šičia į amžiną sniegą, jums 
visiems aš perduodu tėviškės sveikinimų.

Jūsų žemiškoji tėvynė sveikina jus per mane. Seniau mūsų 
kunigaikščiai ir net Šventasis Tėvas kviesdavosi Šveicarijos 
žmones kariauti jų kariuomenės eilėse. Dabar Šveicarija šau
kiasi Italijos sūnus į atkaklią kovą su gamta.

Jūs iš toli išgirdote garsų darbo kvietimą. Jūs nusekėte 
juo. Be jūsų nebūtų galima pradėti šitoks milžiniškas darbas. 
Net tie patys savo jėga išgarsėję šveicarai, apie kuriuos sa
koma, kad jie visados laimi ir niekados nebūna įveikti, jie 
galėtų nuristi uolas ant galvų tai kariuomenei, kuri norėtų 
atimti jiems laisvę, bet ir jie yra persilpni tokiam didžiuliam 
uždaviniui, kurį jų mintis gali sumanyti ir suplanuoti, bet ku
riam įvykdyti jie turi pasišaukti į talką jus.

Ir kai ten kalnuose suplevėsuos šveicarų vėliava, baltas 
kryžius raudoname dugne, tada jūs galėsite tarti: mes savo 
rankomis ir krauju praskynėme jai kelią. O ir dabar tas kalnas 
turi vėliavą. Šitam kraštui, vieninteliam visoje žemėje, tautinę 
vėliavą dovanojo pats Dievas. Tik pažiūrėkite!

Aš stovėjau Berno pylimuose. Alpės žėrėjo vakaro rau
donumu. Purpuro šešėliai gaubėsi apie Jungfrau. Jungfrau at
rodė, kaip kryžius raudoname dugne. Juk tokia pat ir šveicarų 
vėliava! Pats Dievas kryžiaus ženklu pažymėjo šitą šalį.

Žiūrėdamas į jus, vyrai, kurie sunkiai dirbdami patys pa
sidarėte kaip tos uolos, kurias sprogdinate, aš prisimenu esantį 

Chlorodont
Pamėginus, Jus įsitikinsite, Kokį malonumą suteiks Jums sveika, švari burna ir balti dantys.
Vietinis gaminys. > Gaunamas visur.

Romoje didžiojo menininko Bistolfi kūrinį: Kryžiaus iškėlimą. 
Po kryžium stovi būrelis darbininkų, su plaktukais rankose, 
stovylos kaip jūsų, darbo atstovai. Priešais antroji grupė: mo
teriškė išvydusi kryžių sukniumba į Juozapo rankas.

Jūs atsiskyrė! nuo žmonų ir vaikų, nuo brangiausio, ką 
turite žemėje. Aš dažnai esu matęs tas graudžias atsisveikinimo 
scenas geležinkelių stotyse. Aš esu girdėjęs jūsų šeimų de
jones — laimė, jūs čia negalite jų girdėti — kai jie ten sto
vėdami išlydėdavo traukinį. Aš mačiau jų ašaras sugrįžus į 
tuščią pastogę. Religija duoda jūsų šeimoms galios kantriai 
laukti jūsų sugrįžtančių, ir didelis bus džiaugsmas, kai susitik
site sugrįžę.

„Aš reikalauju iš jūsų visa!" — sušuko kartą Garibaldi 
savo kareiviams. O Karalius su erškėčių vainiku, žmonijos 
Išganytojas, taip pat kviečia: „atiduokite man visa“, ir Jis nu
ves jus į laisvę ir amžinąjį gyvenimą.

O dabar būkite su Kristumi. Laiminu jus: In nomine patris 
et filii et spiritus sancti“.

Gilus susijaudinimas. Ne vienam akyse suspindėjo aša
ros, kai vyskupas kalbėjo apie paliktas tėviškėje šeimas. Italai 
veržėsi prie senelio vyskupo, jie bučiavo jo rankas, jo rūbų 
kraštą. .

— Monsignore, mums atrodo, kad mes bučiuojame savo F 
tėvynės dalelę, ne tik žemiškosios, bet ir dangiškosios. Mille 
grasie! Sveikink nuo mūsų Italiją!

Visi palydėjo vyskupą į stotį ir susispietė prie vagono 
lango. Visi dar kartą suklaupė. Vyskupas palaimino juos kry
žiaus ženklu.

Traukinys pasijudino. Darbininkai pradėjo šaukti: Evviva 
l’Italia! Evviva Monsignore! Addio, Addio!

Dar valandėlė, ir traukinys išnyko iš akių.
Dar tą pačią dieną į raštinę atėjo Ugolino ir pasakė: — 

Aš pasiilgau namų, aš noriu pamatyti savo mažąjį sūnų. Ar 
galiu gauti dvi savaites atostogų?

Jam tuojau buvo leista važiuoti atostogų. (B. d.)
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N O E N
ĮgĮgb^^TrilCE ubais faa

Is skautės K. Chmieliauskaitės kelionės dienyno.
Visaip mėginome jį perplaukti, bet, 

deja! Jei vanduo būtų žemesnis, gal pasi
sektų praplaukti po medžiu. Jei kok’’u 
metru būtų aukščiau pakilęs, plaukfu- 
mėm per viršų. Dabar kelias užtvertas. 
„Klajonė“ linksmai sukinėjasi vietoje. 
Pradedu ją įtarti. Iš dešinės aukštas mo
lio krantas, įlipti, dargi su baidarėm, ne
įmanoma. Iš kairės plačios vandens ap
semtos pievos. Plaukti negalima, neštis 
irgi. Mokėjo Kriauna parinkti vietą mus 
sustabdyti... Bet išeitis surasta. Per- 
kelsim baidares per medį. Bet baidares, 
tuom nepatenkintos, pačios nė’p įr reikė
jo jas prievarta traukti-

loliau .Kriauna sukinėjasi, vingiuoja 
ir.. . vis vietoj, Nepasieksim nė Sartų ež.

1610. Pagaliau pasiekėme pirmą van
dens malūną, Pakriaunės dvarą.

i Calvojame, kaip čia reik kelti baidares, 
ar dešiniu, ar kairiuoju krantu. Bet pa
sirodė, jog užtvankos atdaros, nes taiso- 

|*^mas malūnas, vandens daug, taigi galima 
’ <%^rizikuoti važiuoti tiesiog. Čia Balys pa

rodė savo gabumus ir drąsą. Perkėlė abi 
baidares.

Išvažiavę be pietų baisiai norime 
valgyti, deja ... Sumanėn tuo tarpu nors 
bulvių išsikepti, kol vakarienę išvirsim. 
Malonus šeimininkas netrukus mums pri
statė didžiulį krepšį. Net Balys, mūsų vir
tuvės viršininkas, išsigando.

Važiuojame toliau. Ir vėl tiltas. Blo
giausia, kad vandeny matyti seno tilto 
liekanos, daug kuolų ir kitų baisenybių. 
Vanduo smarkiai pakilęs teka per kelią. 
„Klajonė“ ten suka. Ir jai, matyt, šį 
kartą nepatiko Kriaunos šposas. Pirma 
plaukia „Senjorita“. Vandens nėra, la
bai seklu, srovė smarki, daug akmenų. 
Keliamės atsargiai. „Senjorita“ perplaukė 
laimingai, tuo tarpu „Klajonę" pagauna 
smarki srovė ir neša šonu į akmenį. Lai
mei „Klajonė“ fiziškų žaizdų neturi, gal 
kiek morališkai nukentėjo nuo tokio ne
draugiško Kriaunos smūgio.

Saulutė jau nebeaukštai, skubam. Pa
siekėme Pakriaunės kaimą. Upė išsilieju
si, atrodo labai plati. Dešinėj lieptas, bet 

fll vanduo aukštas, nepasiseks po juo per- 
• plaukti. Mėginkim laimę pieva. „Senjo

rita" plaukia pirma, mat, joje sėdi Balys! 
Na, ir staiga užvažiavo ant akmens. „Kla

Vasarą.

jonė" suka į dešinę, plaukia tikrąja upės 
vaga, prie liepto. Ją pasiveja greit „Sen
jorita" ir pasakoja jai savo įspūdžius. 
Baidares pastūmėm po lieptu, patys ap
ėjom krantu.

Vėl plaukiam. Jau matome Kriaunos 
bažnyčios bokštą. Saulutė visai žemai. 
Netekome vilties pasiekti Sartus. Ieškom 
tik geros vietos nakvynei. Kiekvienas 
taip užsiėmęs savo mintim, jog nepaste- 
bim, kaip staiga Kriauna pradeda platė
ti Ir pagaliau įplauktam į Sartų ežerą. 
Kairėj kaimas. Važiuojame tiesiog į jį. 
Mūs pasitikt subėgo beveik visas kaimas. 
Priima labai maloniai. Baidarės suneša
mos į daržinę, o mes su daiktais susi- 
kraustom į didelį kambarį. Bematant 
ant stalo ėtsiranda verdantis virdulis, 
dubenėlis šviežių bulvių ir kiti skanumy
nai. Viskas dingsta. Šeimininkė atnešė 
didžiulį kepalą duonos. Maniau, padės 
ant stalo ir piauk kiek norėsi, bet ne! 
Šeimininkė pati atpiovė ir kiekvienam 
padavė po geroką riekę duonos. Tas 
dalinimas šioj apylinkėj senas paprotys.

19.VII. 7 vai. ryto mane pažadino
triukšmas. Kėlėsi mūsiškiai. Ilgai mie
gojome. Pusryčiauti buvom pakviesti pas 
matininką p. Vėgelį, skirsčiusį šio kaimo 
žemes. Bet ir mūsų vaišingoji šeiminin
kė paruošė skanius pusryčius. Ant stalo 
stovėjo dvi keptos, skleidžiančios skanų 
kvapą, vištos, šviežios bulvės, kiaušinei.

9 v, išvykome su baime, kad taip pa
sunkėję, galime nuskęsti.

Pūtė nedidelis vėjas, ežeras bangavo, 
supdamas ^Klajonę“. Saulutė maloniai 
šildė. Išplaukę pasukome į kairę ir plau
kėme užlietomis pievomis, norėdami su
trumpinti kelią bent 4 km. Tiktai po va
landos mes įplaukėme į tikrąjį Sartų eže
rą. Vėjas smarkus, o didelės bangos 
trukdė.

Matau dvi saules. Viena labai šviesi 
aukštai danguje, antra, rodosi suklijuota 
iš keliolikos gabalų, giliai ežere. Ši kartu 
su bangom iškyla ir vėl nusileidžia. Už 
20 žingsnių prieš „Klajonę" iškyla naras. 
Mūsų nepamatęs, ramiai sau plaukia to
lyn. Bet staiga, matyt, išgąsdintas gar
sesnio irklo smūgio, jis pasineria po van
deniu. Graži, pilka jo galvutė!

Mes iriamės vis pirmyn ir pirmyn!

VISI ir VISOS!
Gamta, me

nas—sielos pe
nas. Tą visą ra
site naujai iš
leistuose spal
votose skautiš
kuose atviru
kuose. Po 10 
et., bet vertė 
šimteriopa. 
Gausite pas 
draugininkus 
arba

A. Kesiūnas* 
Ožeškienės g.

21, b. 6.
Kaunas.

Greit iš dešinės palieka gražūs Anapolio 
rūmai, kairėj Krutiškių kaimas.

Prie Dumblinęs kaimo (kair.) yra kel
tas per ežerą.

Apie 1230 vai. sustojome kairiajame 
krante, mažam pušinėly oietauti. Greit 
pasiskirstom pareigomis. Algis su Baliu 
verda pietus, stato palapinę, o aš ir tė
velis einame į kaimą ieškoti produktų.

Ligi kaimo kokie 2 km. Pasiėmę laz
das ir puodą pienui išvykome.

Kaimas didelis ir švarus. Įeiname į 
pirmą pasitaikiusią trobą.

— Tegul bus pagarbintas! — tariau.
— Per amžius. Amen, — atsakė.
— Gal šeimininkė turi pieno, kiauši

nių parduot? — klausiu.
— Pieno gal ir turėsiu, bet kiaušinių, 

tai ne! Šiandien į Dusetus išvežė.
Kol šeimininkė išėjo ieškoti pieno, aš 

dairiausi po gryčią. Sienos ir lubos iš
baltintos, grindys molinės švariai iššluo
tos. Vidury gričios stovi didelė krosnis. 
Palei sienas lovos. Vienam kampe stalas, 
aplink suolai. Virš jo ant sienos kaba 
įvairių šventųjų paveikslai.

Gavę pieno, grįžtam. Pietūs beveik 
gatavi, už pusvalandžio jau valgom. Šiek 
tiek pasilsėję vėl plaukiam. Bangos jau 
mažesnės, bet dar maloniai supa. Be 
jokių didesnių įspūdžių plaukiam porą 
valandų. Saulei esant jau visai žemai iš
lipome į krantą nakvynei. Ežeras visai 
nurimo. Gražiai jis atrodo saulei leidžian
tis. Ak, malonu keliauti tėvynės upėmis, 
ežerais, kur kiekvienas medis, kiekviena 
gėlelė ir vanduo kalbėte kalba apie jos 
grožį! Štai vieno medžio šaka nusvyrusi 
švelniai glosto ramų Sartų ež. vandenį. 
Štai saulė šposininke žaidžia su lapais. 
Jos linksmi spinduliai nukrenta ant nu
svirusių lapelių ir nudažo juos skaidriai 
žalia džiaugsmo šypsena. Vėjelio pučiami 
džiaugsmingai sulinguoja ir tyliai sušla
ma. Bet saulė nepastovi. Ji skverbiasi 
gilyn į ramų Sartų ežerą, ir štai jo nu
gara panaši į leopardo odą. Štai sidabra- 
nugarė žuvytė su savo sesutėm šposauja 
saulės spinduliuose. Jų linksmi šokiai su
judina ramų Sartų ežero paviršių, paža
dina jį iš popietinio snaudulio. Ak! Jo jau 
per ilgai miegota. Neramiai sujuda ežeras, 
juk saulė jau raudona! Štai paskutinius 
savo spindulius siunčia iš už juodo tam
saus miško. Vėjelis tingiai glosto Sartų 
ežerą, meiliai šnabžda į ausį lapeliams, 
kurie rausta, kažin, ar nuo vėjo meilių 
žodelių, ar nuo saulės raudonų spindulių? 
Tingiai pasijudina vėjelis, paglosto švelnų 
ežero paviršių, sujudina nedideles ban
gas. Tos bangos palaižo smėliuotą ežero 
krantą. Keli akmenukai nubyra į van
denį. Ir vėl tylu. Dar sušlama vėjelis 
medžių viršūnėse. Sulinguoja jos, lyg sa
kydamos „labanakt" gražiai vasaros die
nelei. Tylu! Tik štai iš gretimo kaimo pa
sigirsta armoškos garsai. Tyli iš pradžių 
muzika stiprėja, prie jos prisijungia stip
rūs jaunų piovėjų bei grėbėjų balsai. Ma
loni dainelė! Ji lekia vėjelio plačiais spar
nais tolyn į nežinomą kraštą. Klausosi 
nustebusios gėlės, klausosi medžiai. Kas 
drįso jiems sutrukdyti nakties ramybę? 
Kas drįso juos pažadinti iš gilaus ramaus 
miego? Klausosi ir Sartų ežeras. Dainelė 
skamba vis drąsiau ir drąsiau. Ilgai dar 
girdėti skambi dainelė ir linksmas juokas.

Medžių ošimas mus ■ užliuliuoja sal
džiam miegui. (B. d.).
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Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

KONKURSO UŽDAVINIAI.
Užd. nr. 39.

V. Paliušio iš Kauno.
Labirintas.

Užd. vert. 3 tašk.
Užd. nr. 40.

Miki-Mauso iš Kauno.

_G N N 1|I A|0|I L
G T raidžių kryptimi, praleidžiant vie

nodą raidžių skaičių, paskaitykit gerai ži
nomą posakį.

Į kvadratą įrašykit skaičius nuo 1 iki 
12 taip, kad skaitydami nuo A iki B, 
B — C, C — D ir nuo D iki A gautumėt 
lygią skaitmenų sumą.

Užd. vert. 3 tašk.

Užd. nr. 41.
T. Krūminio iš Vabalninku.

Iš šių dalelių sudekit stovykloje reika
lingą įrankį. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 42.
Miki-Mauso iš Kauno.

It| I
lu| 1 |o| HI |pl
1 1 |a| 1 1 h 1

|A 1 1 |s| |A| |v| J_
1 1 |A| 1 1 l«l 1 1R 1 1 1
i u i 1 1 1 Al | Ž 1 1 1 P 1 Į
i i s i 1 1 1 1 kI 1 1 Al

]_ 1 Im i 1 i lL 1
1 T 1 1 1E1 H IE

Gi Al 1 is
1 I 1 » 1 lu 1
1 i i rI II 1
L lK| | 1 | nI J

Įrašykit trūkstamas raides ir gaukit 
vieno eilėraščio strofą, tilpusią 1933 met. 
„Skautų Aido“ viename numeryje.

Užd. vert. 2 tašk.
Užd. nr. 43.

Linksmuolio iš Kauno.

Kurių valstybių yra šie pašto ženklai? 
Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 44.
V. Šatinsko iš Kauno.

Apkeliaukite šį ženkliuką, įvažiuodami 
į kiekvieną rutuliuką, nekirsdami, neke
liaudami tuo pačiu keliu du kartu. Įva
žiavę į 1-mą rutuliuką pažymėkit jį pir
ma raide a, 2-rą rutuliuką — b ir t. t. 
Alfabeto tvarka ši: a, ą, b, c, č, d, e, ę, 
ė, f, g, h, i, į, j, y, k, 1, m, n, o, p, r, s, 
š, t, u, ų, u, v, z, ž. Iš pažymėtų raidžių 
turi išeiti skautui kelionėje reikalingar 
daiktas. Užd. vert. 3 tašk.

Užd. nr. 45.
St. Narkevičiaus iš Kauno.

e ž 2. : 1 o n ą n
1 a n e n i n k
k 1 P s y s g s

g o m i a e a e
i i s 1 a š g P
u š n ų o i u v
a s r ą r i v 1

_k_ ž k s e u i k
Šachmatų žirgo ėjimu paskaitykit 

skautams žinomą posakį. Nurodykit žir
go ėjimą. Užd. vert. 2 tašk.

Užd. nr. 46.
H. S. iš Likšelio.

Mikas T, Rinkė
Sužinokit profesiją.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 47.

V. Paliušio iš Kauno. 
Šarada.

Europos gyventojui vidurį nutrinsi — 
Kūne žaizdą tuojau pamatysi.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 48. 
Šarada.

V. Šatinsko iš Kauno.
Ligai raidę jei mainysi — 
Tik prieš mirtį pamatysi.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 49.

Miki-Mauso iš Kauno.
Šarada.

Azijos miestui dvi raides pridėsi — 
Naminį paukštį tu matyt galėsi. 
Bet jei vėl per pus dalinsi, 
Du žodžius tuojau išvysi.
Pirmam žodžiui raidę keisi 
Senovės matą tu tudj geisi. 
Antram jei raidę pamainysi — 
Savo giminę matysi.
Na, sprendėjai, netingėki!, 
Du tašku žūt būt laimėkit.

Užd. nr. 50.
Kregždės iš Klaipėdos.

Šarada.
Jungtukui vabzdį jei pridėsi — 
Klėtyje pamatyt galėsi.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 51.

Al-Vyt-Vino iš Šančių.
Šarada.

Medžio daliai raidę jei mainysi — 
Kūno dalį tuoj matysi.
Vieną raidę vėl nubrauksi — 
Žemės plotą tuojau gausi.
Bet jei raidę dar mainysi — 
Skautų džiaugsmą pamatysi.

Užd. vert. 2 tašk.
Uždavinių sprendimus siųsti ligi 

kovo m. 25 d.

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