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OFICIALINES ŽINIOS.
VISIEMS TUNTŲ TUNTININKAMS IR 

VISŲ VIENETŲ VADAMS.
Mūsų Šefo ir Valstybės Prezidento Antano Smetonos 60 m. 

amžiaus sukaktuvėms pagerbti i Vyr. Skt. Štabas paskelbia visų 
sąjungos draugo vi ų ko n k u r s ą, 193UIX.9— 1935. IV.30 
laikotarpiu.

Konkurso sąlygos paskelbiamos Skautų Aide š. m. 18 nr.
Sąjungos vadovybė tikisij kad visi skautai-ės, karštai my

lėdami didįjį savo Globėją ir Šefą, energingiausiai stengsis savo 
vieneto skautišką prityrimą, bent konkurso rėmuose, padidinti ir 
tuo savo draugovės vardą pakelti ar visoje sąjungoje išgarsinti.

Konkurso laimėjimai vertinami taškais. Už tat į konkurso 
programą neįtraukti dalykai, kurie gali būti nemažiau brangi
nami, kaip įtraukti, bet kuriuos konkrečiai vienu aptarimu sun
ku vienodai taškais įvertinti. Taigi visai suprantama, kad graži 
skautėjimo linkmė draugovėje neturi apsiriboti vien konkursų 
programa.

Tuntininkai ir kiti vadai kviečiami šių konkursų proga pa
sistengti iš viso dar paaukštinti mūsų judėjimo ir mūsų skau- 
tų-čių skautiškumo lygį.

Konkursui baigiantis, kai pristatys dr-vių rezultatus, tai
syklių numatyta tvarka tuntininkas turi teisės kai kurioms 
draugovėms už ypatingą skautiškumą pasiūlyti Vyriausiam 
Skautų Štabui padidinti surinktų taškų skaičių dar 10%. Prie
žastim, skatinančia tuntininką taip pasielgti, gali būti — ypa
tingas skautų stropumas, uolus rūpinimasis savo tiesioginėmis 
pareigomis, darbštus mokymasis ar labai pavyzdingas elgimasis 
mokykloje ir kt.

Šio konkurso reikalu informacijų bus skelbiama ir Skautų 
Aide. ■

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

Vyr. sktn. Ant. Saulaitis, 
Kaunas, 1934 m. rugs. m. 9 d. Adjutantas.

Visų skautininkų - kių registracija.
Vyr. sk. štabas š. m. rugsėjo m. 17 d. raštu ięt3 ir. pa.'kelbė 

tikau t inin kų-k jų registraciją.
Kiekvienas skautininkas-ė (paskautininkis-ė, skautmin- 

kas-ė ar vyr. skautininkas-ė) užsiregistruodamas užpildo spe
cialią skautininkų registracijos anketą. Anketoj žinios tur būti 
tiksliai, pilnai, aiškiai ir paties Įsiregistruojančio ranka surašy
tos. Tam tikros žinios anketoj turi būti tikrintos, to tunto tun- 
t.ninko, kuriame skautininkas dirba arba gyvena.

Anketas Vyr. Skautų Štabui pristatyti ligi š. m. spalių 
mėn 15 d.; o užsienyj gyveną skt-kai savo anketas turi prista
tyti ne vėliau kaip ligi š. m. spalių mėn. 30 d.

Nepatiekę savo anketų (neįsiregistravę) skautininkai bus 
laikomi atsisakę skautininkų-ių laipsnių.

Pasibaigus registracijai, pagal L. S. Br. statutą, L. S. S. 
vadovybės nutarimus ir anketos-žin ąs įregistruoti skautininkai 
bus užskaityti aktyviais ar pasyviais Lietuvos Skautų Sąjungos 
skautininkais-ėmis.

Naujieji L. S. S. liudijimai (skautininkams) bus išdavinė
jama tik įregistruotiems skautininkams.

Skautininkų registracijos anketų gaunama Vyr. Skt. Štabe 
ir per tuntininkus. ... ,

Tuntininkai prašomi apie skautininkų registraciją skubiai 
pranešti visiems savo tunte dirbantiems ar gyvenantiems skau
tininkams-ėms.

L. S. S. LIUDIJIMAI (skautininkams-ėms).

Vyr. sk. štabas š. m. IX.19 d. išleido aplinkraštį 1923 nr. L. S. S. 
liudijimų skautininkams reikalu:

Nuo š. m. spalių mėn. 1 d. visų laipsnių skautininkams-ėms 
bus išdavinėjami specialūs L. S. S. liudijimai (ser. III).

Tokį liudijimą galės gauti kiekvienas aktyvus skautinin
kas, sąjungoje einąs vadovo pareigas, ir Vyr. Skt. Štabo nusta
tyta tvarka (š. m. IX.17 d. raštas 1903 nr.) įsiregistravęs.

Norėdamas liudijimą gauti, turi:
1. būt per tuntininką įteikęs skt-kų registracijos anketą,
2. pristatyti 2 vienodas savo fotografijas (4X5 cm.),
3. sumokėti nario ir liudijimo blanko mokestį.
Vyriausias Bkautų Štabas š. m. rugsėjo mėn. 15 d. posėdyje 

skautininkams nustatė metinio mokesčio mokėti po 5 litus. Mo
kestis ttiri būti sumokėtas ir už 1934 m.

Už skautininkų liudijimų blanką reikia mokėti 1 lt.
Tuos mokesčius skautininkas gali sumokėti Vyr. Skt. Šta

bui netarpiškai.
Jei skautininkas nario mokesčio (5 lt.) negali sumokėti, 

padavęs Vyr. Skt. Štabui pareiškimą, gali būti nuo to mokes
čio mokėjimo atleistas.

L. S. S. LIUDIJIMŲ GALIOJIMO PRATĘSIMAS.

"Vyr. sk. štabas š. m. rugs. m. 19 d. išleido aplinkraštį 1924 nr. 
skaųtų-čių L. S. S. liudijimų (ser. I) galiojimo pratęsimo reikalu:

I. L. S. S. liudijimų (ser. I), išduotų ligi š. m. rugsėjo mėn. 
20 d. (galiojančių ligi š. m. spalių mėn. 1 d.), galiojimo laikas 
pratęsiamas ligi 1935 m. spalių mėn. 1 d., į juos įlipinanl spe
cialų ženklą.

II. Liudijimų galiojimui pratęsti, dr-kas tuntininkui pa
siunčia jo draugovėj esamų liudijimų sąrašą su tokiomis ži
niomis; liudijimo numeris, kokio tuntininko ir kada išduotas, 
savininko vardas ir pavardė. Kartu su sąrašu tuntininkui su
moka po 1,25 lt. pratęsimo mokesčio už kiekvieną sąraše 
įtrauktą liudijimą.

Tokia pat tvarka į tuntininką savo liudijimui pratęsti 
kreipiasi ir paskiri to tunto skautai-ės.

III. Pagal draugininkų patiektus liudijimų sąrašus tunti
ninkas draugininkams išduoda liudijimų galiojimo pratęsimo 
ženklus, juose įrašęs liudijimo nr., savininko vardą ir pavardę 
ir pasirašęs.

Taip pat užpildo ir ženklo atkarpą (šaknelę).
IV. Liudijimų galiojimo pratęsimo ženklų šakneles su 

atitinkamu mokesčiu tuntininkas pristato ligi š. m. spalių mėn. 
20 d. Vyriausiam Skautų Štabui.

V. L. S. S. liudijimų (ser. I) galiojimą pratęsia tas tunti
ninkas, kurio žinioje yra ^pratęsiamo liudijimo savininkas, bet 
ne tas tuntininkas, kuris liudijimą išdavė.

SKAUTE!
Visą vasarą fotografavai, o dabar, 
rudeniui atėjus, tas nuotraukas 
meniškai albume išrikiuosi.

Neuž niršk geras nuotraukas padidinti.
Tik neatiduok tai atlikti pirųion pasitaikiusion laboratorijon,. 
nepamėginęs lietuviu foto laboratorijoj
„AKIM IRKA". Sped alus skyrius mėgėjų nuotraukoms 
didinti. Darbu ’ikrai būsi patenkintas.
Spausk žingsnį po žingsnio, iu gerais negatyvais kuprinėje Į 
„Akimirka“ Kaune, Laisvės Al. 32 
(iš kino „Forutn“ kiemo)
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18 (135) nr. Kaunas, 1934 m. rugsėjo 15 d. XII metai

SvjNLcuS IJUžutLėnlo. Samoa!
Prieš trisdešimt metu Lietuva buvo 

dar akla.
Apie keturiasdešimt metų tuometi

nis jos teriotojas kietai užrišęs jai laike 
akis, kad ji nepamatytų savęs; kad mie
guista lietuvių tauta neatsilieptų į savo 
raštininkų (taip tada vadinta jos rašto 
kūrybos veikėjai) negarsius šūksnius; 
kad nematytų kuo verčiamas kraštas, ko
kie barzdočiai grobia jos turto likučius 
ir niekina dorą lietuvių tradiciją; kad 
nebematytų nieko nieko ... kad liūdesy) 
ir tamsoj užbaigtų savo vargingas die
nas, užbaigtų amžinai...

Pro debesius, pro gėdingą Lietuvos 
dangų blostelėjo aušra. Sušvito. Toli to
li..., ne čia tėvynėj, kurioj tada ir žir
gui, ir lokiui, ir lietuvio dvasiai žvangėjo 
pančiai; kieti, sunkūs, jau šimtmečiais 
valkioti, amžini pančiai...

Gūdžioj tolumoj varpas. Vos vos gir
dimas.

Elgeta ar kitas ruso akims prasčiau
sias lietuvis valkata iš po pažasties, iš po 
juodų marškinių slapčia ištraukęs raštą 
staiga [bruka varguoliui ūkininkui, taip 
pat jį įneša klebonijon, įmeta retam lie
tuvių šviesuoliui. Vis slapta. Ir vėl ne
kaltas maldauja kasdieninės duonos. Jam 
daugiau nieko nereikia, juk jis vergas, jis 
lietuvis ...

Pikta, kaip bjauriausiai išpaišyta gil
tinė, raudono žandaro akis vogčiom žvilg
čioja kiekvieną, kvatodamas krečia lietu
čių veikėją; dvi kreivai apžėlusios 
lūpos (pro kurias beveik be perstojo 
sprunka prasčiausi rusų kalbos žodžiai) 
šaiposi, kai moksleivis; studentas, kuni
gas ar daktaras (jų visų buvo taip ma
ža) yra plakamas girtų atėjūnų, plaka
mas už Vetuvišką raštą, gimstantį už 

.sienos,, sėdimam krašte, o čia šventeny
be plinta, tį!

Tokio rašto mylėtojas pūdo plaučius 
drėgname kalėjime. 0 ten — šaltuos ry
tuos, toli toli, kur jau ir žmonės negyve
na, — kietas rimbas (bet karštas, kaip 
ugnis) niekiojo lietuvio lietuvės nuga
rą — už raštą, už lietuvišką raštą. Kam 
nešė ... kam skaitė ... kam mokėjo ... 
kam vaikus mokino ... Ir taip be galo. 
Kol grubi velėna pridengia lavoną.

•

Tokiais laikais (kurių mes, jaunieji, 
nematėm, bet kuriais gyveno mūsų tė
veliai ir jų tėvų tėveliai) kažkur už Uk
mergės, nežymiam ir nežinomam Užugi- 
rių krašte, skurdžiam Užulėnio kaime tai 
verkė tai juokės mažas berniukas, ne per 
daug rūpestingai glostomas savo vyres
niųjų, kurie sunkiai kovojo su vargu ir dėl 
duonos kąsnio.

Žiemą ar nuo darbo atitrūkusi motu
tė mažajam berniukui sekė pasakas, po
rino jam apie gražias gražias šalis, apie 
puikius rūmus, apie didžius turtus, apie 
miegančias karalaites, apie kalbančius 
žvėris, paukščius, apie galingus ir teisin
gus valdovus.

Kokios gražios pasakos. „Dar, mamy
te, papasakok, dar” ... Mamytė seka ne 
tik apie senovę, ne tik apie tolimiausias 
šalis. Bet ji daug daug pasakoja apie miš
kus, raistus, pilnus įvairių žvėrių Žvėre
lių, paukščių paukštelių; ji pasakoja apie 
didį vargą ir sunkią dalį... Apie savo 
dalį, apie savo vargus. 0 kai mamytę 
darbas nušaukdavo, vaikutis vienas ilgai 
ilgai svajodavo arba kalbėdavos su gau
singais paukščių atstovais. Tai juos šauk
damas, tai juos suprasdamas. Bet visa 
labai mylėdamas. t

♦

Ir ten į neįbrendamų pelkynų miškais 
apaugusias salas atslinkdavo anas drau
džiamas lietuviškas raštas. Skaitė jį slap

čia. Ir čia reikėjo bijoti. Klausės ir ma
žieji, nuo jų nėra ko slėptis. 0 mitresnis 
ir pats pramoko sudėti rašto žodžius: sau 
paskaityt, kitiems džiaugsmo padaryt.

*
Motutės pasakų užburtas vargo ke

liais ieškojo šviesos. Taujėnai, Ukmergė, 
Palanga, Mintauja, Petrapilis. Ieškojo 
sau ir nuvargintai tėvynei! Tikro kelio.

Nežino m kiek badauta, kiek šal
čio kentėta, kiek naktų nemiegota, kiek 
vargta vargta, kol savo jėgomis ir didžia 
viltim įgyta viso mokslo diplomas. Lūš
nos vaikai, pavergtos tautos sūnui, kelias 
nebuvo rožėmis klotas.

Bet ž i n o m kiek šviesą įgavęs Užu
lėnio sūnus gera tautai padarė. Kokie 
platūs niekiojami tautos dirvonai jo pajė
gomis išdirbta į žydinčius laukus.

Lietuviškas raštas mylinčios širdies į 
trokštančias širdis nešė Didį Gandą.

Dirbo jis, dirbo daugelis, dirbo visi.
Aplink darėsi šviesiau. Ne be toks 

buvo sunkus vergijos jungas, ne be taip 
spaudė geležinis pantis ir ne be taip karš
tai degino rimbas.

Atsirado tvirtas tikėjimas — tikėji
mas Laisva Lietuva!

*
Išaušo nauja gadynė: Lietuva tapo 

Laisva ir Nepriklausoma.
*

Rugsėjo m. S—10 d. visa lietuvių tau
ta. visa Lietuva taria — Sveikas 
v argingo Užulėnio Sū n a u, 
Sveikas vilties n e š ė j a u, S v e i- 
k as D i d y s ai Va i r i n i n k e, T a. u- 
t o s V adė. Sveikas garb i n g asai 
m ū s ų P r e z i d e n t e, Švenčius savo 60 
metų amžiaus sukaktis.

Ir mes, ir mes, jaunieji, nuoširdžiai, šir
dingiausiai sveikiname savo brangų Glo
bėją, mylimą Šefą!

ItTSR vaigf.
nė
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Tą didingą lietuvių tautai dieną, kada džiaugs

mas neturi ribų ir meilė liepsnoja visų širdyse, mes, 

didžiai brangus Jubiliate, skaučių ir skautų vardu 

ateinam Tamstos sveikinti.

Jj£tUL/JDS 'phOJiLcL^tO.

(bu&jAĄuz ūl mj^iiruzs mūsų. So^jbJ.

Šiandieną dešimt tūkstančių skautiško Lietu

vos jaunimo, sukaupusio mintis ir pakėlusio širdis, 

žiūrėdami į didžių Tamstos nuopelnų vainiką, pra

šo priimti, kaip šios šventės kuklią dovanėlę, mūsų 

karštą pasiryžimą savo šios žiemos darbą, kurio 

gaires nubrėžia šiandie prasidedantis draugovių kon

kursas, skirti Tamstos, mylimas šefe, jubiliejaus 

garbei.

Leiski ištarti mūsų visų didžiausi troškimą, 

kad ilgai ilgai būtum su mumis.

Vis budim,

(Lietuvos Skautų Sąjungos 

vadovybės parašai)

Kaunas,

1934 m; rugsėjo m. 9 d.

Tokį skautų-Čių var

du kuklų adresą IX.9. 

mūsų vadovybė įteikė 

J. E. Prezidentui; gi 

mes, vykdydami kon

kurso uždavinius, ga

lingu savo darbu už

dėsim mūsų meilės 

Jam antspaudą.

Konkursy sąlygos 319— 
320 pslp.

318
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J .autos v.ado itodis tnoks/lus oi^aj^Lajn. jjautwnui.
Per savo šešių dešimtų metų sukaktį 

panorau ir mokykloms pasakyti kelis lo
džius. Agi jos ugdo Lietuvos ateitį, ruo
šia mūsų jaunimą gyvenimui, taigi labiau
siai vertos visų dėmesio. Bet ne tik įdo
mu, o ir malonu įsivaizduoti mūsų mo
kytojų ir mūsų moksleivių būklė. Kiek 
daug skirtumų čia tarp praeities ir da
barties! Moksleivių tarpe nebėra, tokių, 
kurie atsimintų Lietuvą, kai dar buvo 
svetimoje valdžioje, kurie atsimintų didįjį 
karą ir atkakliąsias lietuvių kovas dėl sa
vo krašto laisvės; vargo mokyklos, prie 
ratelio ar prie verpsto, jie negali atjaus
ti. Tai jie žino tik iš pasakojimų. Dabar 
moksleiviai gimę ir augę laisvos Lietuvos 
piliečiai. Tai jų džiaugsmas Lietuvai. Ir 
mokytojams kitaip klodavos: buvo ver
čiami svetimuos kraštuos mokyti sveti
mųjų vaikus, o mūsų krašte mokydavo 
mus svetimieji ir svetima nesuprantama 
kalba. Argi tai dora buvo mokyklai Ne
dora, visur smerkiama, nepateisinama.

Kas mūsų yra ėjęs svetimą mokyklą, 
tas, kaip iš slogaus sapno nubudęs, lai
mina šiandien atgimusią Lietuvą ir ne
gali atsidžiaugti sužvilgusiais savo tauti
nės šviesos židiniais. Kokia didelė laimė 
mokyti ir mokytis savoje mokykloje! Jau
ku, ramu jos viduje ir aplink ją. Visa 
sava, nebėra bedugnės tarp mokytojų ir 
moksleivių, dėstoma gimtąja kalba, visas 
kraštas nusagstytas tankiu mokyklų tink
lu. Tai lyg žvaigždėtas dangus žemėje, 
tai lyg vasaros naktį šviesuoliai vabalai. 
Visa jauna, šviečia ir juda. Ne tik švie
čia, bet ir šildo. Tai tautiška šviesa, tau
tiška mokykla, kokios troško mūsų tau
tos žadintojai.

Aukštesnio ar aukštojo mokslo seniau 
tekdavo lietuviams siektis svetur, - pali
kus ilgam laikui savo gimtąją šalį. Besi
mokydami jie tenai nutausdavo ir ding
davo saviesiems, nuskendę svetimųjų jū
roje. Dabar Lietuva turi visokių mokyklų 
kokios tinka savo reikalams: žemės ūkiui, 
prekybai, pramonei, menui, mokslui ir 
tcknikai. Savieji mokytojai ne tik moko, 
bet ir auklėja. Teikdami moksleiviams 
žinių, lavindami jų protą, nepamiršta nei 
jų sielos nei kūno kultūros. Vinkli, svei
ka ir žvitri turi būti mūsų priaugančioji 
karta!

Jaunuoliai ir jaunuolės auga ir bręsta 
savųjų tarpe. Čia pat tėvai ir jų prie
žiūra, čia giminės ir pažįstamieji. Nie
kur netrūksta globos, nesigaili tautos iž
das lėšų nei švietimui, nei gabaus, moks
lingo jaunimo paramai. Ne taip būdavo, 

kai Lietuvą valdė svetimieji. Mūsų vai
kai buvo jiems posūniai ir podukros, ku
riems tekdavo tik trupiniai nuo stalo. 
Kiek daug skirtumo tarp klaikiosios pra
eities ir tarp nušvitusios dabarties!

Kai kur tenka skaityti toks parašas, 
padėtas viršum mokyklos rūmo durų: 
Non scholae, sėd vitae discimus. Lietu
viškai pasakius jis būtų: Ne mokyklai, 
o gyvenimui mokomės. Kokia gi tų žo
džių prasmė? Agi šitokia: mokomės, kad. 
išėję mokslą, geriau mokėtume gyventi, 
kad lengviau ir doriau galėtume duoną 
pelnytis. O Lietuvoje yra daug erdvės 
pasimokiusiam jaunimui. Dar maža te
mokame žemę dirbti ir iš jos turėti dau
giau naudos, dar trūksta mums šviesių 
išmiklintų amatninkų, prekijų ir visokio 
verslo žmonių. Visur čia reikalingas 
mokslas ir įpratimas dirbti. O gerai, 
mokslingai dirbami darbai yra visi, pra
kilnūs ir taurūs. Prasto darbo, taigi ir 
prastadarbių žmonių nėra, yra tik prastų 
ir gerų darbininkų, o mokyklos tikslas 
yra paruošti tų gerųjų visoms mūsų tau
tos gyvenimo sritims. Tiesa, aukštasis 
mokslas ir aukštasis menas yra teisingai 
laikomi didžiais dalykais, ir jų reikia 
siekti. Jie yra tiesos, gėrio ir grožio ži
diniai, dėl to prie jų daugeliui maga pri
tapti. Ir tegu kopia ton aukštumon kas 
turi pajėgų! Bet daug pašauktų, o maža 
parinktų. Kas negali prikopti, tam ne
reikia nusiminti. Juk ir kloniai su pievo
mis gražiai pasipuošę, ne vien kalnai ir 
kalvos. Bet ir aukštumos siekiantiems 
mūsų tautos iždas nešykšti paramos, kai 
jie esti to verti. Be aukštom mokslo ir be 
aukštojo meno tautos kultūra juk nega
lėtų sėkmingai tarpti.

Tautiška mokykla, tautiška šviesa 
yra mums visų brangiausias dalykas. Be 
jos mes negalėtume išlikti gyvi, nesteng
tume atsilaikyti tautų rungtynėse. Taigi 
reikia ne vien saugoti ką gero turime, 
bet dar daugiau ieškoti. Kaip viso kito 
taip ir geros mokyklos buitis pridera nuo 
bendrosios mūsų krašto gerovės. Dėl to 
mokykla turi būti jautri visam tautos 
gyvenimui, o labiausia Lietuvos laisvei. 
Mus šiurpas ima, atsiminus prieškarinę 
mokyklą, kai mūsų žmonės, jos nepa
ruošti gyveniman, turėjo gabentis svetur 
duonos ieškotų, arba, kad ir palikę savo 
krašte, pastumdėliais skursti Neturėda
mi savo meno ir savo mokslo įstaigų, ver
čiami buvome likti patamsėję arba sve
tur ieškoti ko mums stigo. Tai buvo sko
lintas grožis, skolintos žinios, o savo dva
sinės gėrybės tūnojo niekam nežinomos.

Šitokį paveikslą turint akivaizdoje, 
mums privalo būti aišku, kaip dar reikia 
suprasti aukščiau minėtas parašas viršum, 
mokyklos rūmo durų: Mokomės ne vien 
savo naudai, kad mums būtų lengviau 
gyventi, bet mokomės savo kraštui ir sa
vo tautai, kad visuomet laisvi būtų. Mo
kykloje turi būti tautiška siela, tautiška 
dvasia, mokykla turi išmokyti ir išauk
lėti gerus savo krašto piliečius ir gerus 
lietuvius, mylinčius savo tėvynę. Šitokį 
uždavinį gali atlikti tik geri mokytojai.

O kokia mokykla yra gera? Yra gera 
ta, kuri išleidžia jai tėvų patikėtus vai
kus geresnius, kaip kad jie esti ligi jon 
ateidami. Geri moksleiviai draugiškai gy
vena su savo bendrais, nepamiršta nei 
savo tėvų nei savo brolių, ir seserų, nei 
giminių, nei to gimtojo kaimo, kur pir
mučiausia esti išvydę pasaulį. Taip iš
auklėti jaunuoliai ir jaunuolės, taip myli 
savuosius, mylės savo tėvynę ir savo tau
tą ir jos neapleis pavojingą valandą.

Moksleivių jaunimo tautiškas susipra
timas būtų silpnas, jeigu jo istoriškas 
jausmas nebūtų žadinamas ir lavinamas. 
Dėl to mokykla, atskleisdama savo auk
lėtiniams Lietuvos senovės paveikslą, tu
ri jiems patiekti žinių, kaip ir keno buvo 
gaivinama lietuvių sąmonė, kaip ir kas 
yra atkovoję tautos laisvę. Reikia at
jausti ir netolima tautos praeitis.

Lietuva bus tiek stipresnė, kiek jos 
naujosios kartos bus pranašesnės už se
nąsias. Jaunieji turi atgauti ir paraugti 
vyresniuosius. Tokia yra tikrosios pažan
gos esmė.

Prieškarinėje Lietuvoje daugelis mo
kėjo paskaityti, bet jau daug mažiau mo
kėjo rašyti. Jaunųjų tarpe šiandien ne
raštingų žmonių eina vis mažyn ir ma
žyn. Gal nebetoli tas laikas, kada jų vi- 

.sai nebeliks. Duok, Dieve, kad veikiau 
jis ateitų. Visai šviesi ir linksma bus tuo
met Lietuva ir žmonėms bus patogiau 
gyventi.

Kokia derlinga mūsų tautos dirva, 
kaip joje visa stiepiasi į šviesą! Naujas 
geresnis gyvenimas kuriasi kaime ir 
mieste, nauji, keliai tiesiami, didėja noras 
vienų su kitais bendrauti, visa sparčiau 
visomis linkmėmis juda. Mokytis ir gy
venti, veikti ir dirbti, žinoti ir gražiai 
jausti — tai tikra laimė. Naujos kaimie
čių ir miestiečių trobos tvįska didžiais 
langais. Daugiau šviesos ir šilumos, dau
giau saulės šeimos pastogėn!

Lietuviška mokykla kuria naują Lie
tuvos gyvenimą, jauną, gražų., masnų. 
Tautos vienybė jį vainikuoja.
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Nuo mažo piemenuko ligi garbingo Tatttos Vado
ŽYMESNIEJI ANTANO SMETONOS GYVENIMO BRUOŽAI

Mūsų Tautos Vadas Jo Ekscelencija 
Respublikos Prezidentas Antanas Sme
tona gimė 1874 m. rugpiūčio mėn. 10 d. 
Užulėnio kaime, Taujėnų valsčiuje, Uk
mergės apskr.

Jo gimtinės gamta labai charakterin
ga ir savotiška. Aplink dideli miškai, o 
gimtinio kaimo laukų gale ilgokas Lėno 
ežeras. A. S. iš pat mažens mėgo gamtą, 
su ja artimai bendravo. „Filosofiškai nu
teikė įspūdingą jautrią jo sielą mistiška 
tyluma ir rimtis; estetikos grožio pajau
timą plačiai jame dar iš mažųjų dienų iš
vystė retas jo ‘apylinkės, ypač tų miškų 
ir trąšių žiedingų pievų grožis”. (L. Gi
ra). Liaudies menas, tautosaka taip pa1 
žadino jo estetinius jausmus, ugdė ja
me grožio pajautimą. Iš močiutės gra
žiai pasakojamų liaudies pasakų bei dai
nuojamų dainų jis dar kūdikis būdamas 
pajautė dideli gimtosios kalbos groži, ją 
iš visos širdies pamilo.

Tėvas buvo didžiai darbštus, teisin
gas ir geros širdies žmogus. Jis buvo ma
žažemis ir turėjo daug ir sunkiai dirbti, 
kad išmaitintų gausingą šeimą. Jis ir vai
kus iš mažens pratino prie sunkaus že
mės darbo. Tad ir jo sūnus Antanukas 
anksti pradėjo padėti savo tėveliams 
vargą vargti. Tačiau jis, matyti, Apvaiz-

knygeles, vysk. Arnulf o Giedraičio iš
verstą Naująjį testamentą ir kitas lietu
viškas knygeles.

Todėl, gavęs šiek tiek paramos iš tėvų, 
išvažiuoja į Ukmergę ir čia privatiškai 
mokosi lotynų kalbos ir kitų gimnazijos
dalykų. Dar kiek privatiškai pasimokęs
Liepojuje, kur vielų fabrike dirbo jo bro
lis, 1892 m. įstojo į Palangos progimna
zijos trečią klasę. Kadangi A. S. mokėsi 
labai gerai, tai nuo mokesčio už mokslą 
buvo atleistas; be to, buvo paskirtas 
bendrabučio vyresniuoju, taigi, ir čia jam 
pragyvenimas nieko nekaštavo; rūbams, 

\ knygoms ir kitokioms smulkioms išlai- 
A doms pats užsidirbdavo, rengdamas mo- 

A kinius. Palanga tais laikais buvo rusų 
M draudžiamųjų lietuviškų leidinių kontra- 

5J bandos centras. Tad, čia jis daugiau ir 
•: dažniau gaudavo lietuviškų knygų ir laik

raščių, kuriuos pirkdavo ir skaitydavo. 
.Būdamas Ukmergėje, pramoko lenkiškai, 

Palangoje jis susipažino su Adomo Mic
kevičiaus poezija, kuri jam padarė didc- 
lio įspūdžio, jį paskatino labiau susido
mėti ir pamilti didingąją karžygišką Lie
tuvos praeitį. Taigi, lietuviškieji raštai 
ir Adomo Mickevičiaus romantiškai vaiz 
duojanti Lietuvos praeitį kūryba dar la
biau sustiprino iš gimtinės išsineštą sa
vojo krašto meilę.

dos buvo skirtas ne žemės darbams. Jis 
iš mažens rodė didelį patraukimą prie 
mokslo. Pats, niekelio neverčiamas ir ne
mokomas, išmoko lietuviškai skaityti ir 
veržte veržėsi į mokyklą. Jau, devynerių 
metų būdamas, dailiai skaitė vysk. M. 
Valančiaus Vaikų ir Paaugusių žmonių

Palangos progimnazijos mokinys.

Tėvai, matydami didelį sūnaus palin
kimą prie mokslo, leido į Taujėnų pra
džios mokyklą. Ją pabaigęs Antanukas 
nepasitenkina. Jis nori toliau mokytis.

Čia prie Lėno ežero dar mažas būdamas bėginėjo musų Šefas.

O senoji vinkšna yra mačiusi Jį slapta 
lietuvišką raštą skaitantį ir žandaro be- 

sisaugantį.
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Tame name gimė ir augo Antanas Smetona.

1893 m. pirmuoju mokiniu pabaigęs 
Palangos progimnaziją, tų pat metų ru
denį įstojo į Mintaujos gimnaziją. Čia 
jis tuojau susipažino su bendrinės lietu-
vių kalbos tėvu mokytoju Jonu Jablons
kiu. Jablonskis A. Smetonai turėjo dide
lės įtakos. Jo skatinamas A. S. pradėjo 
stropiai mokytis lietuvių kalbos ir ne-

Mintaujos gimnazijos mokinys, 

trukus taip puikiai jos išmoko, jog tapo 
vertu savo didžiojo mokytojo mokiniu. 
Kadangi A. Smetona puikiai mokėjo įdo
mią savo užtilėniečių tarmę, tai jis savo 
žiniomis daug padėjo ir Jonui Jablons
kiui.

Mintaujoje mokiniai buvo mažiau ru
sinami, negu Lietuvoje esančiose rusų 
gimnazijose. Čia mokiniams tarpusavy 
nebuvo draudžiama gimtąja kalba kalbė
ti. Vokiečių ir latvių mokiniai buvo susi
organizavę į tam tikras draugijas; juos 
pasekdami ir lietuviai įsteigė slaptą Kli
dikio draugiją, kurios nariai įpareigoda
vo save mokytis lietuvių kalbos, skaityti

kai rašinius, kuriuos taisydavo Jablons
kis, susirinkimuose skaitydavo referatus, 
kalbėdavo apie svarbesniuosius Lietuvos 
gyvenimo klausimus. A. Smetona buvo 
veiklus Kūdikio draugijos narys, rašinėjo 
lietuviškai eilėraščių ir šiaip jau rašinė
lių, kurių kalbos pažiūrėdavo Jablonskis. 
Nors A. Smetoną labiau traukė filosofi
jos ir filologijos mokslai, tačiau jis pasi
rinko teises, nes, tą mokslą baigus, leng
viau buvo galima įsikurti Lietuvoje.

Studijuodamas Petrapilio universite
te, A. Smetona buvo veiklus lietuvių stu
dentų draugijos narys. Matydamas, jog 
lietuviai nemoka, kaip reikiant, gimto
sios kalbos, ciklostibiumi atspausdino P. 
Avižonio sudarytą lietuvių kalbos gra- 
matikėlę ir daugiau kaip 100 egz. jos pa-

lietuviškas knygas ir laikraščius, o bai
gus aukštąjį mokslą apsigyventi Lietu
voje ir dirbti savo tautiečių gerovei. Kū- 
dikiečiai lavindamiesi rašydavo lietuviš-

Petrapilio universiteto studentas.

skleidė tarp Petrapilio, Maskvos ir Dor
pato universiteto lietuvių studentų. Be 
to, A. Smetona platino tarp lietuvių stu
dentų lietuviškus raštus. Už savo tau
tišką veikimą buvo žandarų suimtas, dvi 
savaiti Viborgo kalėjime iškalintas, iš 
universiteto pašalintas ir iš Petrapilio į 
Vilnių ištremtas. Vilnius A. Smetonai pa
darė labai didelio įspūdžio ir jis, baigęs 
mokslus, nutarė įsikurti Vilniuje.

Aukštuosius mokslus A. Smetona ėjo 
savo užsidirbtomis lėšomis ir 1902 m. 
juos pabaigė.

Pabaigęs Petrapilio universitetą, A. 
Smetona įsikūrė gyventi mūsų sostinėje

Prie Užulėnio kaimo grįčios prikalta pasididžiavimo lenta, bylojanti kokį 
Vyrą Lietuvai ji yra davusi.
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Vilniuje. Jis, anot K. Binkio, išėjęs tei
sės mokslus neadvokatavo, negynė teis
muose atskirų asmenų bylų. Jis gynė vi
sos tautos bylą. Jis patiekė pasauliui nu
skriaustos lietuvių tautos laisvės ieškinį 
— ir jį laimėjo.

A. Smetona buvo gabus, plačiai išsi
lavinęs, gerai pažįstąs savo kraštą bei jo 
reikalus darbininkas, todėl jis, vos tik 
pradėjęs dirbti, tuojau iškilo į pirmąsias 
mūsų visuomenės veikėjų eiles. Jis dirba 
pirmojo lietuvių kalba „Vilniaus Žinių” 
dienraščio redakcijoje, dalyvauja didžia
jame Vilniaus seime, draug su mūsų tau
tos patriarchu Dr. .1. Basanavičumi iš
renkamas į jo prezidiumą ir jam pirmi
ninkauja; jis draug su mūsų rašomosios 
kalbos tėvu Jonu Jablonskiu redaguoja 
„Lietuvos Ūkininko” savaitraštį. Jis Lie
tuvių Susišelpimo, Lietuvių Mokslo, Lie
tuvių Dailės ir daugelio kitų draugijų 
valdybų narys.

Plačiai dirbdamas visuomenėje ir 
spaudoje, A. S. matė, kad lietuviams

Klėtelė, kurioje vaikystės metu žaisdavo ir miegodavo mūsų Vadas. Kai
riajame kampe buvo lovelė ir prie jos sienoje pakabinti paties Antanuko 

parūpinti paveikslėliai.

A. Smetonos jaunystės dienų rankdarbiai.P. Prezidento sesuo p. Julija laiko lentą, ant kurios mokėsi 
rašyti mūsų Šefas.

Taip Užulėnio kaimas atrodo lakūnui, žiūrint iš lėktuvo.

Kitados čia buvo takas, kuriuo A. Sme
tona vaikščiojo į mokyklą. Dabar čia 

tiesiamas vieškelis.
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P, Prezidentas yra didelis jojimo sporto mėgėjas ir žirgo mylėtojas. Tą 
seną lietuvių tradiciją pagerbdami, Lietuvos karininkai IX.9. Tautos Va

dui padovanojo gražų žirgą.

trūksta vienybės, kad lietuviai, susiskirs
tę įvairiomis partijomis ir srovėmis rū
pinasi partiniais bei luominiais reikalais, 
o mažai arba ir visai nekreipia dėmesio 
į bendruosius tautos reikalus. Dėl tos 
tautinės vienybės stokos sunku ką nors 
didesnio nudirbti, o be to, labai sunku 
su bendruoju priešu — rusais ir lenkais 
kovoti. Juk dėl tos vienybės stokos vos 
tik neiširo didysis Vilniaus seimas, dėl 
jos žlugo pirmasis lietuvių kalba „Vil
niaus Žinių" dienraštis. Dar daugiau: 
tautinės vienybės stoka Lietuvai prana
šavo liūdną likimą.

Karštai mylėdamas savo tautą ir su
prasdamas didelę tautinės vienybės reikš
mę, A. Smetona pradėjo vienyti mūsų 
tautą. Tam tikslui jis draug su žinomu 
mūsų rašytoju laikraštininku, buvusiu 
Tėvynės Sargo redaktoriumi kun. J. Tu- 
mu-Vaižgantu 1907 m. rudenį įsteigė 
Vilties laikraštį. Vyriausias to laikraščio 
tikslas — telkti lietuvių tautines jėgas ir 
jas taikyti taip, kad jos darbe neprieš
tarautų vienos kitoms, kad iš vien ar 
šalimais eidamos netrukdytų vienos kitų.

Viltis mūsų visuomenėje turėjo dide
lio pasisekimo. A. Smetona ne tik telkė 
lietuvius vienybėn, bet taip pat davė 
jiems veikimo programą, sukūrė tautinę 
ideologiją. Jis visus lietuvius nuolatos ra
gino ugdyti savo tautinę kultūrą, nes ji 
yra kiekvienos tautos gyvybės ir galybės 
pagrindas. Vilties laikraštyje A. Smetona 
kėlė ir plačiai bei visapusiškai nagrinėjo 
visus tuos reiškinius, kuriais pasireiškia 
mūsų tautinė kultūra. Gimtoji kalba, me
nas, mokslas, jaunuomenės bei suaugusių 
švietimas, žemės ūkis, kooperacija, įvai
rios kultūrinės organizacijos, prekyba, 
pramonė ir t. t. — štai tie dalykai, ku
riuos A. Smetona Vilties puslapiuose pla
čiai nagrinėjo.

Užulėnio 'kaime p. Smetonų seklyčia, kur 
neretai vasarą pavieši pats Prezidentas. Tr vionac Šefo kambarių Prezidentūros rumuos laikinojoj sostinėj. AA V Ivliuo
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Viltis, jungdama lietuvius ir ugdyda
ma jų tautinę kultūrą, rengė juos nepri
klausomam gyvenimui. 1914 m. kilo di
dysis karas. Lietuva viena iš pirmųjų ta
po didžiojo karo auka. Rusai, vokiečių 
spiriami, galvatrūkčiais bėgo iš Lietuvos. 
Patrankų trenksmas ir gaisrų pašvaistės, 
tartum, pranašavo beartėjančią mūsų 
tautos laisvę. Budrusis mūsų tautos ko
votojas A. Smetona didžiojo karo metu 
ėmė Lietuvai skelbti artėjančią laisvę. 
Jis Vaire rašė, kad mūsų kraštas, nualin
tas troškaus karo žygių, turės atsigauti 
tyresniu oru. Jis mūsų visuomenę, o ypač 
inteligentus, ragino tą savo tautos laisvę 
pagreitinti, būti pasiruošusiems tinkamai 
ją sutikti. Jis reikalavo, kad mūsų inte
ligentai būtų darbštesni ir vieningesni, 
nes inteligentų įtemptas darbas ir susi
klausymas yra jų gyvybės ženklas. „Liau 
kimės būti šakoti ir netalpūs, ir gerai ap
sidairę išvysime turį daugiau bendrų, ne
gu skirtingų ypatybių, nors skelbiamės ir 
perdaug primygę brėžiame įvairiomis sro
vėmis plaukią. Dabar yra atėjusi valan
da visoms srovėms viena vaga tekėti ir 
parodyti tautinė individualybė” — rašo 
tėviškai A. Smetona Vaire. Toliau jis 
reikšmingai pabrėžia, kad „karo metu 
daug dalykų neįmatome, bet visi junta
me, jog po karo, kaip visuomet, bus ne
mažai atmainų. Todėl žiūrėkime, kad 
nebūtume užklupti bemiegą, sekime kitų 
tautų gyvenimą; lyginkime jų buitį su 
savąja, ypač skelbkimės esą atgiję ir pri
valą daugiau oro savo gyvatai".

Jeigu ligi didžiojo karo A. Smetona 
buvo lietuvių tautinės vienybės skelbėjas 
bei jos gyvenime vykdytojas, mūsų tau-

Tautos Vadas savo šeimoje. Sėdi Didž. Gerb. p. Sofija Smetonienė ir J. E. Pre
zidentas, stovi (viduryje) duktė p. Marija Smetonaitė-Valušienė, (kairėj) sūnus 

p. Julius Smetona ir (dešinėj) žentas pulk. Aloizas Valusis.

tos auklėtojas ir jos nepriklausomam gy
venimui rengėjas, tai didžiojo karo metu 
jis tapo nepriklausomos Lietuvos valsty
bės organizatorius ir didysis jos kūrėjas. 
Jis didžiojo karo metu pasiliko mūsų sos
tinėje Vilniuje, nenuilstamai dirbo Lie
tuvių Komitete nukentėjusiems nuo karo 

šelpti, eidamas atsakingas komiteto pir
mininko pareigas; jis didžiojo karo metu 
tarp lietuvių ir kitų tautų žymesniųjų 
veikėjų bei politikų skelbė nepriklauso
mos Lietuvos idėją; tai idėjai Įkūnyti 
organizavo lietuvius, sušaukė Vilniuje 
1917 m. rugsėjo 18—22 d. lietuvių kon-

Tautos Vadas Antanas Smetona savo darbo kabinete prezidentūros rūmuose.
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Mūsų Prezidentas ne tik raštais,- ne tik per aukš
tuosius vadus, bet ir pats gyvu žodžiu, būdamas 
puikus kalbėtojas, bendrauja su tauta ir ją moko.

ferenciją, buvo išrinktas į jos prezidiumą.
Į šią konferenciją iš įvairių Lietuvos 

z kampelių suplaukę atstovai tarp kitų sa
vo nutarimų, nutarė ir tai, kad lietuvių 
tauta galėtų laisvai plėtotis, turi būti su
kurta nepriklausoma Lietuvos valstybė. 
Savo nutarimams vykdyti konferencija 
išrinko 20-ties žmonių Lietuvių tautos 
tarybą (vėliau virtusią Lietuvos valsty
bės taryba), kuri vienu balsu Antaną 
Smetoną išsirinko savo pirmininku. Jis, 
kaipo Valstybės Tarybos pirmininkas, 
Lietuvos nepriklausomybės reikalais va
žinėjo po užsienį ir savo diplomatinių 
gabumų bei didelio autoriteto dėka visur 
Lietuvai daug laimėjo. 1918 m. vasario 
mėn. 16 d. Valstybės Taryba, Antanui 
Smetonai pirmininkaujant, Lietuvą pa
skelbė nepriklausoma valstybe.

1919 m. balandžio 4 d. A. Smetona 
buvo išrinktas pirmuoju Lietuvos Res

publikos Prezidentu ir tas garbingas pa
reigas ėjo daugiau kaip metus.

A. Smetonai prezidentaujant buvo pa
dėti mūsų valstybės pamatai — sudary
tas administracijos aparatas, suorgani
zuota kariuomenė, išvaryti iš Lietuvos 
bolševikai ir bermontininkai, įsteigtos pir
mosios mokyklos, nustatyti mokesčiai, 
paruošta laikinoji konstitucija ir t. t. Tai 
buvo labai sunkūs laikai. Teko gintis nuo 
gausingų Lietuvos priešų ir tuo pačiu 
metu viską kurti iš naujo. Tad juoba A. 
Smetonai tenka didesnė garbė, kad jis 
tuo pačiu sunkiausiu mūsų nepriklauso
mo gyvenimo metu ištvermingai išnešė 
savo sunkią pirmojo Lietuvos Valstybės 
Prezidento naštą, padėjo tvirtus mūsų 
nepriklausomos valstybės pamatus.

’920 m. birželio 13 d. A. Smetona sa
vo pareigas perdavė Steigiamojo Seimo 
pirmininkui p. Al. Stulginskiui.

Pasitraukęs nuo valstybės vairo, jis 
atsidėjo mokslui ir publicistikai. Tačiau, 
svarbiam reikalui ištikus, jis būdavo kvie
čiamas prie valstybės darbų; jis pirmi
ninkavo lietuvių delegacijai nustatant 
Lietuvos sienas su Latvija; sukilėliams 
atvadavus Klaipėdą, buvo paskirtas ne
paprastu Lietuvos įgaliotiniu Klaipėdos 
kraštui; vedė derybas dėl galutinio Klai
pėdos prijungimo prie Lietuvos, ir Klai
pėdos kraštas buvo galutinai prie Lietu
vos prijungtas. Sugrįžęs iš Klaipėdos, A. 
Smetona buvo pakviestas į Lietuvos Uni
versitetą ir čia Humanitarinių Mokslų 
fakultete dėstė lietuvių kalbos stilistiką, 
poetiką, senovės filosofijos istoriją ir eti
ką. Už nuopelnus mokslui Vytauto D. 
Universiteto Humanitarinių Mokslų fa
kultetas A. Smetonai suteikė filosofijos 
garbės daktaro laipsnį.

1926 m. gruodžio 17 d. Antanas Sme
tona vėl buvo pakviestas prie valstybės 
vairo ir nuo to laiko jis mums sėkmingai 
tebevadovauja.

Pirmasis ir dabartinis mūsų valstybės 
Prezidentas yra mūsų Tautos Vadas. Nuo 
1904 m. nebuvo nei vieno kiek didesnio 
žygio, nei vieno kiek žymesnio darbo, ku
riam jis nebūtų vadovavęs. Jo skelbiamas 
idėjas gyvenime vykdydama, mūsų tau
ta išsikovojo sau laisvę, sukūrė nepriklau
somą valstybę, pakėlė savo tautinę kul
tūrą, ir šiandien, sėkmingai grumdamosi 
su visą pasaulį ištikusiu ekonominiu 
sunkmečiu, sėkmingai žengia į skaistesnę 
ateitį.

Laiminga mūsų tauta, turėdama savo 
vyriausiu Vadu J. E. Valstybės Preziden
tą Antaną Smetoną.

Jo garbingų 60 metų amžiaus sukak
tuvių proga mes prašome Aukščiausiojo, 
kad jis dar daug daug metų mums vado
vautų.

A. M ik ai t i s.

Tautos Vadas rūpinasi, kad apleistas ir nuvargintas 
Užugirio kraštas, kuriame Jis gimė, augo ir svajojo 
apie šviesią Lietuvą, būtų spėriai, kartu su visa Lie
tuva, tvarkomas. Ten tiesiami keliai, sausinama pelkės.

P. Prezidento rūpesčiu Lėno kaime pastatyta bažnyčia, kad 
apylinkės žmonės galėtų arčiau turėti Dievo namus ir daž

niau, kada norėdami, garbinti Aukščiausiąjį Jo namuose.

325

11



ANTANAS SMETONA — shautystės judėjimo autoritetas.

P S. Čiurlionienė, Lady Baden-Powell, Antanas Smetona, Lordas Baden-Powell, P. S. Smetonienė, 
mūsų skaučių vadė. viso pasaulio Valstybės Prezidentas viso pasaulio 

skaučių šefė. Lietuvos skautų Šefas. skautų Šefas. 
(1933 m. rugpiūčio m. 17 d. skautų-čių sąskrydyj Palangoje).

Antanas Smetona apie skautybę:
* Skautizmas dviem žodžiais išreikštas: Dievui ir Tėvynei. 

Ar tai dviem ponam tarnauti? Visai ne. Abu žodžiu reiškia vie
ningą idealą: visumos Kūrėjo nustatytais dėsniais augti ir 
auklėtis savo tėvynės naudai.

♦★ *
* Kokia gi skautu organizacijos prasmė? Išauklėti stiprų 

žmogaus būdą, padaryti ji visuomeningą, o per ji iš palaidos 
minios eiti i organizuotą visuomenę.

* *
* Auklėti jaunimas yra auklėti tauta. Toks skautų tikslas, 

nors jų organizacija visuotinė, pasklidusi per visą žemę D i e- 
v u i ir T ė v y n e i augti ir dirbti yra dorovės dėsniais, ben
drais visai žmonijai, ugdyti ir grūdinti jaunimo valia savo tau
tos gerovei. Tai pasiekiama ne žodžių pamokymais, o darbais, 
vieningų organizacijų vedamais, ne teorija, o praktika. Ka
dangi teisingumas yra tautų ir valstybių pagrindas, tai: ,.Tei
sybės pamėgimas, darąs iš žmogaus vyrą, kuriuo galima pasi
tikėti. ura didelis jo ir jo tautos būdo privalumas.

Švenčių proga Šefas yra labai skautų-čių laukiamas ir Jo kalbų 
entuziastingai klausomasi.

Musų Prezidentas mėgsta pabūt skautų šeimoj. Čia matome Jį 
sėdintį vienoje puošnioje skautų stovykloje.

♦* *
* Auklėjimo pagrindas yra tvarka ir drausmė. Jomis lai

kosi skautą organizacija. Tačiau d r a u s m ė ne kareiviška, 
viešinės pirevartos palaikoma, o kylanti iš auklėtinio 
vidaus, iš jo sielos gelmių. Štai kas reikia turėti akivaizdoje 
tiems, kurie nori susilaukti iš jaunimo žmonių tvirto, klnaus 
būdo.

♦♦ *
* Kad skautų organizacija yra gera auklėjimo Įstaiga, tai 

rodo visos tautos ir visos šalys.

• ♦
* Mūsų skautų brolija yra tautiškos kūrybos organizacija. 

Čia nesvarbu skautų vardas, o svarbu jų auklėjimo metidas. 
Juk auklėjamasai jaunimas turės subrendęs auklėti kitus, turės 
kam šiaip ar taip vadovauti.

*• •
* Skautų organizacijon turėtų dėtis visi, kurie tik pritaria 

šiokiam auklėjimo tikslui.
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Kai aidi —
„Valio, valio mūsų Šefas".

Lordas
Baden -Powellis, 

kai mūsų Prezidentas jį pasvei
kino 75 m. sukakčių proga, mū
sų Šefui 1932.IV.14 rašė:

Malonus jūsų Ekscelencijos 
mūsų pastangų įvertinimas, pa
reikštas mano kaip skautų ju
dėjimo galvos pagerbimu, bei 

r' didelis padrąsinimas ne tik Lie-* 
tuvoje, bet ir kituose kraštuo
se, skautų vadams ir skautams 
skatins juos dar prie didesnių 
pastangų.

Viso skautiškojo judėjimo 
vardu turiu garbės pareikšti 
Jūsų Ekscelencijai širdingiausią 
padėką. Be to, tebūna man leis
ta nuo savęs asmeniškai pasa
kyti, kaip giliai esu dėkingas, ir 
pareikšti savo viltį, kad galėsiu 
padaryti daugiau mano dėkin
gumui įrodyti ir tikrai nupelnyti 
šią garbę, kurią man teikėtės 
suteikti.

Lietuvos skautų šefas ANTANAS SMETONA ir skautybės įkūrėjas lordas Baden-Powelis 
mūsų ir anglų skautų-čių sąskrydyje Palangoj 1933 m.

Visais svarbesniais Lietuvos skautų sąjungos klausimais sąjungos vadovybė tariasi su Šefu. Matome sąjungos vadovybę ir 
tuntininkus, priimtus p. Prezidento rūmuos.
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LIETUVA VIENINGAI PAGERBĖ SAVO VADĄ.
P. Prezidento Antano Smetonos jubiliejus — visos tautos šventė!
Kur bėga, kur skuba 
tos minios, pulkai1?
Kam šviečia trispalvių 
žibintų šimtai?

Kam vėliavos lenkias, 
kam skamba varpai, 
kam raižo padangę 
lėktuvų sparnai?

— Tai mylimą Vadą 
pasveikint gražiai 
jie skuba ir bėga 
ir skrenda čionai.

Plaukia link ė jimai. 
renkas būriai 
ir sveikina Vadą 
iškilmingai, budriai ! .. .

L.

—s;-----

Tautos vertė galima pažinti iš to, 
kaip ji moka gerbti savo vadus.

Bėga dienos į amžinybės nasrus. 
Bėga nesustabdomai ir nepailsda- 
mos. Ir štai Amžių Laikrodis išmu
šė mūsų Tautos Vadui 60! Vadui, 
kuris kvėpavo šiaudinės pastogės 
oru, kentė okupacijos jungą, kėlė, 
kūrė Lietuvą, jai dirbo, plušo ir da
bar jai sėkmingiausiai vadovauja, 
rišdamas visų širdis tikro patriotiz
mo ryšiais ir vesdamas vienybės 
gairėmis. Atgimė Lietuva. Sužydo. 
Jo vargas, prakaitas, nemigo nak
tys! . . . Dabar Jo jubiliejus. Viesu
lu tai perskrido per Lietuvą, suju
dino visų širdis. Sukruto lietuviai 
ir pradėjo plaukti į šaunųjį Kauną 
pagerbti Tautos Vadą.

Plaukė tūkstančiai su vėliavo
mis. Sujudo ir Kaunas. Pasipušė 
Vado portretais, paskendo vainikų 

jūroje, įvairių šviesų, iliuminacijų 
žaidime, nes jau rugsėjo m. 8 d., 
jubiliejaus išvakarės.

Vakaras. Gatvėse didžiausia 
kamšatis, rodos, nei uodas savo 
snapo nebeįkištų. O vėliavų, vėlia
vų!... Tik mirguliuoja, plevėsuoja. 
Kas taip šviečia?! Neišsigąskit, tai 
žygiuoja su fakilais pasveikinti Jį 
į prezidentūros rūmus. Tarp jų 
yra ir skautų, sulėkusių su vėlia
vomis iš tolimiausių provincijos 
kampų ir Kauno. Mes traukiam, su 
skoningais popieriniais spalvotais 
žibintais rankose, skambių dainų 
lydimi. Štai Jis stovi balkone. V a- 
1 i o - o o o — aidi ir aidi.

Parvykus prie skautų štabo, bu
vo paskelbtas Šefo garbei draugo
vių konkursas, Šefo juostą laimėti. 
Išsiskirstom. Nukeliaujam į sapnų 
karaliją, kur asmeniškai sveikinam

J. E. Prezidentas Antanas Smetona kalba vėliavų parade. Aplink skautų-čių vėliavų jura.

Vėliavų parade dalyvavo ir Rygos liet, skautų vėliavos. Musų vėliavoms vadovavo pats vyr. sktn. Šarauskas.
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Šefą, šypsomės, skrajojam, pagauti 
dinamiškų vakaro įspūdžių...

Rugsėjo m. 9 d. Rytas. Visi mes 
I universiteto rūmuose. Minim 
brangųjį Šefą. Yra brangių svečių: 
kultūros depart, direkt. dr. A. 
Juška, skautas vytis, svastik. ordi
no kavalierius, Mažosios Lietuvos 
didysis budėtojas M. Jankus, Vil
niaus ir Rygos lietuvių atstovai. 
Nuotaika puikiausia. Vyr. Skauti
ninko J. Šarausko ugningi žodžiai, 
p. p, Jankaus, dr. Juškos, Vilniaus 
ir Rygos atstovų kalbos, šūkiai, 
puikios, p. Norvaišo vedamo, skau
tų choro dainos, įelektrizavo skau
tus. Vykstam į P. Vileišio aikštę, 
kur laiko už Vadą pamaldas Arki
vyskupas Metropolitas. Meldžiasi 
visi: kareiviai, visų organizacijų 
atstovai, beribės žmonių minios 
Kyla padėkos maldos, orkestrų 
švelnių tonų lydimos, tyrių širdžių 
siunčiamos pas Aukščiausiąjį, nes 

, tik Jis išlaikė mūsų Vadą jauną, 
energingą, tvirtą, ištvermingą ir 
tik Jis išlaikys . ..

Paradas. Tribūnoj stovi mūsų 
( ) Prezidentas tarp aukštųjų dvasi

ninkų, valdininkų ir karininkų. 
Žygiuoja kariuomenės dalys. 
Drausmė, tvarka, atsidavimas, drą
sa ją lydi. Prasideda didysis vėlia
vų paradas, vėliavų pulkai, nes 
trokšta pagerbti savo Vadą. Tai 
vėliavų miškas! Ne, tai giria. Juk 
3000! Eina po tris vėliavas greta. 
Žygiuoja skautai. 266 vėliavos ir 
apie 500 gairelių. Šefas tribūnoj 
saliutuoja skautų saliutu ir šypso
si. O skautai?!

Skautai tvarkingiausiai, pasi
puošę šypsenomis, vainikuoti pa-

Šefo sukakčių šventėje Kauno skautai-ės buvo pirmosios pagalbos tiekėjai. Ma 
tom juos patarnaujančius jaunųjų ūkininkų vėliavininkams.

dėkos ir atsidavimo žvilgsniais, 
energija kupini, su smarkiai pla
kančiomis širdimis, žygiuoja. „Gy
vuok, Šefe! Vesk Tautą! Daug 
saulėtų dienų!“ Kalba skautų vei
dai, akys, plaka širdys. Linksma 
turėti tokį Šefą, bet dar didesnė 
laimė turėti tautai tokį Vadą! Vėl 

dainos. Kojos muša taktą. Dar 
kartą pasveikinam Šefą ant balko
no rūmuose.

Išsiskirstėm pasisėmę energijos. 
Liko saldūs atminimai, paskatini
mai dirbti ir veržtis prie brangios 
Šefo juostos.

Psktn. Ramutis Medelis.

Dar jaunutės Lietuvos dukros kuo širdingiausiai pagerbia Tautos Vadą IX.9.

333

19



TAUTOS VADO VALSTYBES PREZIDENTO
LIETUVOS SKAUTŲ ŠEEO

ANTANO SMETONOS SUKAKČIAI PAGERBTI 

^Uy.CiaU.slaS skailčų. Š(a6as stelbia Giefuoos skautų sąjungos dcaugooiu

1934 m. cugsėjo m. 9 d. —

1935 m. balandžio m. 36 d.Izonkucsq

Draugovių konkurse dalyvauja visos:
1. vilkiukų ir paukštyčių draugovės,
2. skaučių ir vyresniųjų skaučių draugovės ir
3. skautų, jūrų skautų ir skautų vyčių dr-vės 

vės.

Konkurso objektu įeina draugovių skautiškas pa
vyzdingumas:

a) skautams-ėms įsigyjant:
1. patyrimo laipsnius,
2. specialybes,
3. uniformas,
4. sąjungos laikraščių prenumeratas ir
5. inventorių.

b) dr a u g o v e i :
1. įsigyjant palapinių,
2. įsigyjant inventoriaus,
3. tvarkant „draugovės gyvenimo knygą“.

III.
Konkurse draugovių pavyzdingumas vertinamas 

taškais.
A. Draugovė už kiekvieną skautą-ę, įsigijusį-ią

11 

skautų
11

11

ar

n

it

6.
7. III
8. II
9. I

10. skautų
11.
12.
13. skauto

žemiau išvardintų dalykų, gauna taškų:
1. III vilkiukų-paukštyčių patyrimo laipsnį ............ 1
2. II „ „ „ „ ............. 2

I ■ > M „ II ..................................

4. vilkiukų-paukštyčių c rūšies specialybę ............ 3
ii b „ „ ............. 4
,, a „ „ ........ o

ar skaučių patyrimo laipsnį ................ 3
11 11 11 11 .................. ..................... 5
it n n n .............................     8

skaučių c rūšies specialybę ............. 6
it b ,, ,, ............. 8
„ a ,, ,, .......... 10

:io ar I laikotarpio vyr. skautės vardą 3
14. ,, ,, „ II ,, ,, a a 5

15. prityrusio skauto vyčio ar III laikot, vyr. sk, vardą 8
16. pilną uniformą ....................................................... 5
17. 1935 m. Skautų Aido prenumeratą ....................... 10
18. 1935 m. Vadovės prenumeratą .............................. 5
19. 1935 m. Skautų Vado prenumeratą ....................... 5
20. kuprinę .............................................................  5
21. skautišką lazdą (skautams) ar indams maišelį

(skautėms) .............................................................. 2
22. palapinę (vienam ar dviem asmenim) ................... 20
23. palapinę (skilčiai ar didesn.).................................... 60
24. baidarę ................................................................. 30
PASTABOS:

I. 1—15 strp. suminėtų dalykų įsigijimo laikas skaitomas šio 
konkurso metu (1934.IX.9 — 1935.IV.30); gi 16—24 strp. su
minėtų dalykų įsigijimo laikas skaitomas ligi konkurso pa
baigos (1935.IV.30).

II. Konkursui specialybių rūšių sąrašas nustatomas toks:
1. Skaučių:

a — astronome, gelbėtoja, higieniste, kępėja, krašto žinovė, kū
dikių auklė, mašinininkė, sanitarė, signalizuotoja, siuvėja, 
skęstančių gelbėtoja, stovyklautoja, stenografė, vjrėja;

b — bitininkė, čiuožėja, daržininkė, gėlių augintoja, gėlių dir
bėja, kambarinė, mezgėja, naminių paukščių augintoja, pie
nininkė, pionierė, plaukėją, saldumynų gamintoja, siuvinė
toja, slaugytoja, telegrafiste, žaislų dirbėja;

c — dailininkė, dainininkė, grybautoja, juostų audėja, kepurių 
•dirbėja, muzikė, puošmenų dirbėja, raštininkė, skalbėja, 
sodininkė, šokėja, žaidimų mėgėja.

2. Skautų:
a — astronomas, audėjas, aviatorius, elektrotechnikas, fotogra

fas, gaisrininkas, gelbėtojas, higienininkas, pynėjas, sanita
ras, signalizuotojas, stovyklautojas, šaulys;

b — artistas, batsiuvis, bitininkas, dailidė, daržininkas, fektuo- 
tojas, gamtininkas, gyvulių draugas, inžinierius, jūrininkas, 
knygrišys, medžiotojas, miškininkas, mūrininkas, pieninin
kas, plaukėjas, paukštininkas, pionierius, kalvis, siuvėjas, 
slaugytojas, sodininkas, spaustuvininkas, telegrafistas, topo
grafas, virėjas, visadirbis;

c — būgnininkas, dviratininkas, irkluotojas, kelrodys, mechani
kas, menininkas, meteorologas, muzikantas, raitelis, rašti
ninkas, skalbėjas, stalius, ūkininkas, vertėjas, žuvininkas.

3. Paukštyčių:
a — sanitarė, signalizuotoja, žaidėja, muzikė, vaistininkė, laik

raštininke, virėja, juostų audėja;
b — paukščių globėja, dailininkė, gamtininke, daržininkė, sto

vyklautoja, seklė, knygrišė, šeimininkė, slaugytoja, pieni
ninkė, verpėja;

c — kėliarodė, visadirbė, sportininkė, siuvėja, artistė, daininin
kė, grybautoja, uogautoja, vainikų pynėja, skalbėja, auklė, 
šokėja.

4. Vilkiukų:
a — sanitaras, signalizuotojas, žaidėjas, muzikas, vaistininkas, 

laikraštininkas, sodininkas, pynėjas;
b — paukščių globėjas, dailininkas, gamtininkas, daržininkas, 

stovyklautojas, seklys, knygrišys, stalius, audėjas;
c —keliarodys, visadirbis, sportininkas, siuvėjas, artistas, dai

nininkas, grybautojas, uogautojas, vainikų pynėjas, šaulys.

B, Draugovė dar gauna taškų už:
1. palapinę (1—2 asm.) ....................................................... 15
2. palapinę (skilčiai ar didesn.) ......................................... 60
3. skilties vežimėlį .............................................................. 30
4. skilties inventoriaus dėžę ............................................ 10
5. baidarę ,   50
6. draugovės vaistinėlę ................................................... 10
7. tvarkymą „draugovės gyvenimo knygos“ ...................... 30
8. 1935 m. Skautų Aido prenumeratą ........................... 10
9. 1935 m. Vadovės prenumeratą ................................. 5

10. 1935 m. Skautų Vado prenumeratą ......................  5

PASTABOS:
I. 1—7 strp. suminėti dalykai turi būti draugovės nuosavybė 

ir įsigyti ne vėliau, kaip ligi 1935.IV.30.
II. „Draugovės gyvenimo knyga” turi būti vedama ne nuo 

vėliau, kaip 1934.IX.15.
III. 8—10 prenumeratos gali būti dr-vės nuosavybė arba 

dr-vės skautų-čių išplatintos (ne skautams ar skautams, 
bet nepriklausantiems draugovėms).

IV.
Konkurse draugovių pirmenybės skaitomos tri

mis eilėmis (atskirai):
1. vilkiukų-paukštyčių draugovės,
2. skaučių ir vyresniųjų skaučių draugovės ir
3. skautų, jūrų skautų ir skautų vyčių dr-vės.

Pastaba:
Jei vilkiukai įeina į 3-čios grupės draugoves, o paukštytės 
— į 2-os grupės draugoves, už juos taškai įskaitomi toms 
draugovėms.
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Iiieluvin skaniai Amerikoje laimėjo hezldeolo dovaną!
Didelis

Retkarčiais Sk. Aido skaitytojai 
šį tą išgirsta apie brolius lietuvius 
skautus Amerikoje. Naujienas 
sekame su dideliu dėmesiu. Lietu
vių skautų ten kaip reikiant dir
bama.

Baltimorės lietuviai skautai (145 
draugovė), jau prieš kelis metus 
įsikūrę, ir šiais metais labai ener
gingai dirba.

— Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktis šventė 11.18. Tam tikru 
ritualu pagerbtos Lietuvos ir Ame
rikos vėliavos. Tos šventės proga 
draugovė širdingai prisiminė Lie
tuvą, jos praeitį ir sunkų kelią į 

. Nepriklausomybę.
— Opiai Baltimorės lietuvius

J. A. V. lietuvių skautų
skautus paveikė žinia, kad Vilniuj 
buvo uždaryti lietuvių skautų vie
netai. Draugovė apgailestavo šį 
įvykį ir tiesė brolišką ranką Oku
puotos Lietuvos lietuviams skau
tams ir širdingai linkėjo, kad jie 
vėl gautų laisvę ir greit imtų dirbti 
aktyvų skautišką darbą.

— Netaip seniai'lietuviai skau
tai Baltimorėj susiorganizavo, bet 
gerai dirbdama, turėdama gerus 
skautus, jau tiek patobulėjo, kad 
išpildžiusi įvairius reikalavimus, 
yra, Amerikos skautų organizaci
jos papročiu, pripažinta „Standart 
Troop". Ji skaitoma visai susior
ganizavus ir subrendus draugovė.

— Lietuviai bravo vyrai! Balti-

darbas.
morės 145 draugovė gerai pasižy
mėjo ir štai savo veiklumu laimė
jo specialią Amerikos prezidento 
F. D. Roosevelto dovaną — gar
bės kaspiną su atitinkamu užrašu 
prie vėliavos.

— 145 draugovė gauna Skautų 
Aidą ir Lietuvos skautų išleistas 
knygas. Sk. Aidą skaito ne tik 
draugovės skautai, bet ir tėvai 
mielai pasidžiaugia Lietuvos skau
tais.

Mes, Lietuvos skautai, širdingai 
sveikinam energinguosius mūsų 
brolius Amerikoje ir linkime jiems 
dar didesnių laimėjimų pasiekti!

V.
Konkursą laimės tos draugovės, kurios ligi kon

kurso pabaigos surinks pagal savo narių skaičių dau
giausia taškų (visų dr-vės surinktų taškų skaičius da
linamas iš dr-vės narių skaičiaus; jei draugovėje yra 
ir vilkiukų ar paukštyčių, tai nustatant taškų daliji
mo formulei „narių skaičių", trys vilkiukai ar paukš
tytės čia užskaitomi kaip du nariai).

Už ypatingą draugovių pavyzdingumą, konkurso 
pabaigoje, pristatydamas dr-vių konkursų rezultatus, 
tuntininkas gali prašyti vyriausį skautų štabą kiek
vienos grupės (ž. IV. 1—3) vienai draugovei jos su
rinktų taškų skaičių padidinti ligi 10%.

VI.
Konkurso metu pavyzdingiausios kiekvienos gru

pės draugovės bus laikomos:
1. sąjungoje, kurios turės daugiausia taškų iš visų 

kitų grupės draugovių sąjungoje ir
2. tunte, kurios turės daugiausia taškų iš visų kitų 

grupės draugovių tunte.

VII.
A. Pavyzdingiausioms kiekvienos grupės drau

govėms sąjungoje skiriama dovanos:
1. pirmosioms — Šefo jubiliejaus kaspinas prie

vėliavos ir palapinė,
2. antrosioms — Šefo jubiliejaus kaspinas prie

vėliavos ir smulkus dr-vės inventorius ir
3. trečiosioms — Šefo jubiliejaus kaspinas prie

vėliavos ir smulkus skilties inventorius.
B. Pavyzdingiausioms (po vieną) kiekvienos 

grupės draugovėms tunte skiriama dovana — Šefo 
kaspinas prie vėliavos.

VIII.
Šiam konkursui pasibaigus, draugininkai savo 

atitinkamas draugovių veikimo apyskaitas pristato 
tuntininkams. Tuntininkai visų savo tunto draugovių 
veikimo apyskaitas vyriausiam skautų štabui pristato 
ligi 1934 m. gegužės m. 10 d.

Kaunas, 1934 m. rugsėjo m. 9 d.
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MŪEU SEINQS NRUJIEN

Didžiojo Jubiliato
garbei

Sveikas, Šefe, mūsų Saule, 
Sveikas, mūsų kelrody!
Šiandien mini Tave skautai, 
Tu — mūs lūpose, širdy.

Dideli skautų-čių pulkai IX.8—IX.9 žy

Gyvenai, kovojai, dirbai, 
Broliams vieškelius tiesei... 
Ir išvydom skaisčią saulę 
Tavo nutiestais keliais.

giavo Kauno gatvėmis pagerbdami Šefą.

Ir dabar Tu mūsų Vadas, — 
Saulėn vieškelius tiesi.
0 lietuviai paskui Tave 
Žengia ramūs ir linksmi.

Eiki. eiki, mūsų Šefe, 
Veski mūs pulkų pulkus.
Mes su meile širdy karšta 
Tavo seksime žingsnius.

Mes Tau linkini laimės jūrų, 
Dangų prašom palaimos, 
Daug ilgų, saulėtų metų 
Vesti sali Lietuvos!

Tokj mūsų Šefo biustą iš medžio išdroži- 
nėjo Marijampolės tunto skautas Vyt. 

Košuba.

LAUŽAS, PARADAS — MŪSŲ 
ŠEFO GARBEI.

Šakiai. Mūsų mylimojo Šefo 
60 m. sukaktuves Šakių skautai, 
bendromis jėgomis, labai iškil
mingai paminėjo, tuo parodyda
mi, kad jie myli ir gerbia Jį. 
Rugsėjo 8 dn. uniformuoti skau
tukai 18.30 renkasi į didelį, seną 
Šakių miesto sodną. Kruopštaus 
darbo dėka atsiranda didžiulė 
krūva malkų — tai busimajam 
laužui. Artėja 19 vai... sutemsta. 
Paslaptingai ošia senos liepos, 
atsiminusios savo tolimą jau
nystę, kada anksti pavasarį pa
sipuošdavo tūkstančiais kve
piančių žiedelių ir kada jas bu
čiuodavo švelnus pavasario vė
jelis... Pagaliau toli pasirodo de
gą fakelai, orkestro balsai: atei
na organizacijos, vyresnybė ir 
minia. Suliepsnoja didingas lau
žas! Ugnelės galingi rausvi lie
žuviai kyla prie mėlynų žvaigž
džių, tūkstančiai šviesių kibirkš
tėlių pasipila erdvėje. Dunda 
žemė po minios kojomis. Rūsčiai 
smilksta fakelai, galingai skam
ba orkestro garsai! Pilnas par
kas minios!

Lygiai 19 vai. prasideda skau
tų programa. Kalba vietovės va
das, o po to paleidžiama pirmoji 
rakieta: Čia ūžia sodai ū-žžū, ir 
dega širdyse laužai tra-ta! Iš 
meilės Tau, o mūsų Vade. Pask. 
A. Petkūnas, buvęs drauginin
kas, skaito rašinį tema: „Mūsų 
tautos Odisėjus". Skautukas 
Aleks. Grybinas su ekspresija pa
deklamuoja Liudo Giros eilė
raštį. Vilkiukas Valuckas taip 
pat deklamuoja: „O, Vytaute 
Didis". Po to skautai V, Alek
sandravičius ir J. Tekorius su
vaidina 4-rių veiksmų moder
nišką tragikomediją „Princas ir 
liūtas", o skautai Vikt. Bacevi
čius ir J. Baltrušaitis — „Gud
ruolį". Po vaidifiimų skautai su
dainuoja: „Močiutė mane barė", 
Į kovą, Eisim, broleliai, namo, 
vėliau sušunkama dar dvi ra- 
kietos. Paskutinė jų nuaidi toli
miausiuose parką kampeliuose, 
pakeldama visų dalyvių nuotai
ką: „Gyvuok, Prezidente, gy
vuok! Gyvuok, mūsų Šefe, gy
vuok! Antanai Smetona! Anta
nai Smetona! Gyvuok, tautos 
Vade, gyvuok!". Po nepaprastai 
nusisekusios programos orga 

nizacijos su fakelais, ir prisidėję 
skautai grįžo į miestą, kur buvo 
sukurtas fakelų laužas Tautos 
Vado garbei.

Rugsėjo 9 d. uniformuoti 
skautai susirinko gimnazijon 13 
vai., iš kur organizuotai ėjo į 
turgavietę, kur įvyko gausingas 
paradas, dalyvaujant skautams, 
šauliams, darbiečiams ir kit. 
Čia skaitė labai įdomią paskai
tą Apylinkės Teisėjas Kudirka 
ir mokyt. Orentas. Chorui su
giedojus „Lietuviais esame mes 
gimę”, ir „Ei, pasauli!", per
skaitomas Tautos Vado žodis. 
Po to pro tribūną pražygiuoja 
visos organizacijos.

Vakare 19 v., kino salėje bu
vo literatūros ir meno vakaras, 
kur be labai plačios programos, 
dalį išpildė skautai. Drauginin
ke Marija Striūpavičiūtė paskai
tė iš A. Smetonos raštų I-o to
mo žodį. Skautė A. Cec. Maks- 
vitytė padeklamavo prof. Myko
laičio-Putino Regėjimą, ir skau
tukas Aleks. Grybinas nuotai
kingai padeklamavo net du ei
lėraščius. Literatūros ir meno 
vakaras buvo baigtas tautos 
himnu.

Kauno 
skautų - čių 
choras su 
savo 
dirigentu 
p. Norvaiša.

Rugsėjo 10 d. J. E. Preziden
to minėjimas buvo gimnazijoje.

SU DAINA Į NAUJUOSIUS 
DARBO METUSI

Broliai, Sesutės!
Sparnuotieji laiko ratai jau 

dingsta horizonte, nusiveždami 
su savim skaidriąją vasarą, su 
jos džiaugsmais, stovyklomis ir 
visu tuo, ko buvo kantriai lauk
ta ištisus devynis mėnesius ... 
liko tik pravėžos ir ,.. įspū
džių .. . įspūdžių krūvos ...

Pasibaigė vasaros darbai, ta
čiau amžinas kiekvieno lietuvio, 
o ypač lietuvio skauto, darbų 
palydovas—daina skrenda kar
tu su mumis iš rudenio nuotai
kos glostomo miško, iš toli va
karuose banguojančios jūros, iš 
žaliųjų mūsų tėvynės lygumų, 
savimi nešdama tūkstančius at
minimų, savimi užgaudama jaut
riausias mūsų sielos stygas . . .

Taip! Vienintelis, ištikimiau
sias mūsų palydovas yra su mu
mis!

Tau, brolau, sesut, tereikia 
padaryt garbingą pasiryžimą ne 
tik atostogų, bet ir darbo metu 
pašvęsti keletą valandėlių tam 
savo geriausiam draugui: ne tik 
pažinti, bet ir pajausti lietuviš
ką dainą! Daina, kuri lietuvį iš 
miego prikėlė, daina, kuri kar
žygius pagimdė, yra tai tautos 
perlas, kurį ypač mes, skautai, 
turime pasauliui parodyti!

Tad visi į skautų-čių chorą 
Kaune. Užsirašyti galima repe
ticijų metu: antradienį: 17—18 v. 
sopranams, 18—19 v, altams, 
trečiadienį: 17—18 v. tenorams, 
18—19 v. bosams ir penktadienį: 
18—19 v. bendras. Repeticijos 
būna „Aušros“ mergaičių gim
nazijoje. Choro Administracija.
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Mūsų Prezrdentas pradžios mokslą ir Tė
vynės meilės skaisčiuosius diegus įgavo 
tokioje lietuvių mokykloje ana:s priespau

dos laikais.

KAIP SKAUTAS GALI PADĖTI SAVO 
SKILTININKUI?

Kad kokia nors skiltis būtu gera 
s kilt i s, reikia, kad kiekvienas skau
tas, kuris i šią skilti Įeina, rūpintųsi jos 
dabartine padėtimi ir ateitimi. Štai svar
biausios skauto prievolės, kurios page
rintų jo mylimosios skilties darbuotę:

1. Pažinti savo skiltį. Susipažinti su 
gyvuliu, kurio vardą turi skiltis: žinoti 
jo papročius ir mokėti jį nupiešti. — Ži
noti savo eilės numerį skiltyje.

2. Būti reguliariu. Geras skautas bū
na visose jam privalomose savo skilties 
sueigose.

3. Perspėti savo skiltininką, jei yra 
kliūčių. Kada skautas yra visai priverstas 
apleisti skilties užsiėmimą, jis jokiu būdu 
neprivalo pamiršti apie tą iš anksto per
spėti savo skiltininką.

4. Informuoti skiltininką. Jam pra
nešti apie viską, kas dedasi skiltyje.

Jei pats dar nesi foto mėgėjas ir dėl to SKAUTŲ AIDO FOTO KON
KURSE dalyvauti negali, PARAGINK SAVO PAf.ĮSTAMUS FOTO MĖ
GĖJUS jame dalyvauti.

Ragink dalyvauti visus ir tiems, kurie neturi, paskolink Sk. Aido Nr. 10, 
kuriame atspausdintos konkurso sąlygos.

Konkursas baigiasi š. m. spalių mėn. 15 d.

5. Tiksliai ir greit pildyti jo įsakymus. 
„Skautas yra paklusnus“ (įst. 7). Jis 
privalo „noriai ir rūpestingai pil
dyti savo pareigas ir savo viršininkų pa
liepimus“.

6. Rūpintis skautiškų egzaminų išlai
kymu. Rimtai imtis skautų patyrimo laips
nių programos. Stoti į egzaminus kai būsi 
puikiai pasiruošęs.

7. Studijuoti savo skilties specialybę. 
Jei skiltis turi tam tikrą specialybę (pir
moji pagalba, signalizacija ir t. p.), tai pa
sirūpinti kuo greičiausiai šią specialybę 
įsigyti. Jei skautas yra „naujoka s", tai 
jis, negaišindamas laiko, turi stengtis at
sistoti vienoje aukštumoje su „senais“ 
skauta* s.

8. Gerbti ir stengtis, kad kiti gerbtų 
skiltininką. Jam saliutuoti teisingai ir 
rūpestingai — būti su juo visada manda
giu — pasilikti visad jam išt - mu — ir 
jį, reikalui esant, prieš visus apginti.

9. Tuoj atsiskaityti už viską. Regu
liariai mokėti nario mokestį (jei jis skil-

Mes pasiruošusios padėti.

tyje yra svestas) ir tučtuojaus atsilyginti 
už „Skautų Aidą". Padėti skaltininkui iš
vengti sunkių sąskaitų ir ilgo senų skoli
ninkų surašinėjimo — yra padaryti gerą 
darbelį.

10. Visad ir visur ginti savo skilties 
garbę. Skautui, kuriam rūpi jo paties gar
bė, rūpi ir jo skilties garbė.

Jis turi stengtis visom jėgom, kad jo 
skiltis visur ir visad būtų pirmoje 
vietoje,

— ir, kad ji visur gautų pirmą pagy
rimą,

— kad ji būtų tvarkingiausia,
— kad joje būtų daugiausia I-ojo pa

tyrimo laipsnio skautų,
— ir būtų daugiausia skautų su spe

cialybėmis bei diplomais.
Skilties vertė = vertė tų

skautų, iš kurių ji susideda.

K. Dineika ir B. Mantvila 
ŽAISK 

549 žaidimai visiems. 
‘Reikalaukit visur.

SKAUTAMS VYČIAMS.

Išrašas iš vieno belgų skautų vyčių 
būrelio kronikos:

• Liepos mėnesyje buvom virėjais vil
kiukų stovykloje, paskui vedėm ūkio dalį 
skautų stovykloje ir savo noru ėjom per 
dvi naktis sargybą toje pat skautų sto
vykloje.

• Rugpjūčio m. 6—13 d. d. — ūkio da
lies vedimas ir virtuvės priežiūra skautų 
stovykloje.

• Pastatėm draugovės (mūsų būrelis 
veikia prie draugovės) vaidinimą.

• Balandžio mėn. išvalėm vietą ir su
nešėm malkų šv. Jurgio dienos draugo
vės laužui.

Taip belgų skautai vyčiai gyvendina 
savo šūkį tarnauti!

Pirmoji universalinė

Ekonominės
Karių Bendrovės 

krautuvė
Kaunas, Laisvės alėja 23 Nr. Telef, 133

Krautuvėje galima gauti; Maisto produk
tus. Gėrimus. Indus. Galanterijos ir kos
metikos prekes. Raštinės medžiagą. Gink
lus ir medžioklei reikmenis. Avalinę.

Didelis pasirinkimas manufaktūros 
prekių Prekės gaunamos aukštos 
kokybės ir žemiausiomis kainomis.

ji
Turime garbę sveikinti 

Skautų Šefą 60 metų su
kaktuvių proga

Laboratorija „Alma“

Komersantų klubas 
Leono Sapiegos g-vė 2 nr. 
(kampas Laisvės alėjos 70 nr.) 

Veikia kasdien nuo 10 v. ligi 
1 vai. nakties | Visuomet ga
lima rasti partnerių norintiems 
lošti šakmatais. Valdyba.

KOOPERACIJOS
BANKAS

Kapitalas 3 000.000 litų

SAVI NAMAI

Atlieka visas 
bankines 
operacijas

Laisvės ai. 62. Tel. 104, 746
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Šefo garbei jaunesniųjų 
skautų stovykla.

Vl/Jtf. — VIII.8.

Ant Šventosios kranto, 
Dukštynės miškely. 
Skautai stovyklauja 
Ir linksmai dainuoja.

Jei manote, kad Ukmergės jaunesnieji 
skautai ir skautės liepos mėn. 2o d. — 
rugpjūčio mėn. 8 d. Dukštynės miške ne
stovyklavo, tai apsirinkate. Mes tikrai 
stovyklavome. Tautos Vado Antano Sme
tonos garbei suruoštoje, pirmojoj jaun. 
skautu ir skaučių stovykloje.

Stovyklos garbingiausioj vietoj po 
šiaudiniu stogu pastatėm smūtkeli, prieš 
kurį dieną ir naktį smilko akmenų auku
roUgnis. Aikštelėse stovėjo pačių stovyk
lautojų padirbti A. Smetonos ir vyr. sktn 
J. Šarausko moliniai biustai. Aplink pa
lapines papuošėm gražiais ornamentais, 
juostų raštais, skilčių siluetais. Gražiai 
atrodė samanomis išdėti šūkiai: ..Gy
vuok. Prezidente, ilgiausius metus!". 
„Mūsų darbai — Lietuvai Tėvynei!". 
..Mes trokštame Vilniaus!”. Puvo pa
skelbtas palapinių pasipuošimo konkur
sas. Skaučių rajone laimėjo Aid. Čekana- 
vičiutės ir I. Diger-Didorytės. o skautų— 
Vyt. Pošiūno ir L. Vengiansko palapinės.

Stovykla buvo įrengta su visais pa
togumais: samanų foteliais, suoliukais, 
staliukais, prie palapinių vizitinėmis kor
telėmis, šiaudinėmis palapinėmis, laužo 
aukuru, skaitykla, originale skelbimų len
ta. susirinkimų sale, laiveliams uostu ir.

Stovyklos dalyviai prie aukštų vartų, kuriuos puošia inicialai A. S.

DUKŠTYNĖJ.

t. t. Didingai atrodė lietuviškos varpinės 
ir saulės spindulių kombinuoti vartai, 
meniškai išpuoštas rombo formos stalas.

Vakariniuose laužuose galima buvo

Savo gražioje stovykloje, jaun. skautukai 
buvo patys nulipdę mūsų Šefo biustą ir 

jį gražiai papuošę.

pamatyti krivaitį su vaidilutėmis, čigo
nes su velniuku šokant, išgirsti graudin
gą skudučių muziką, linksmas sutartines. 
Kiekvienas laužas turėjo vis kitą paskirtį, 
pav., pagerbti Darių ir Girėną. A. Sme
toną, vyr. sktn. J. Barauską. savanorius, 
mamytes ir kt. Laužų pasižiūrėti ateida
vo net 5—8 klm. daug apylinkės žmonių.

V III.5. buvo surengta stovyklos šven

tė, kuri pradėta įžodžiu. Kalbas pasakė 
pik. Itn. A. Požiūnas ir stovyklos virš. L. 
Ikamiene. Po to pro svečius iškilmės mar
šu su skudučių muzika praėję jaunieji 
parodė kelis gimnastikos pratimus, žaidi
mų su dainomis ir komiškojo sporto. 
Aukštieji svečiai ir stovyklautojai prisi
minimui stovyklos pasirašė į „Žaliojo miš
ko pasakų” stovyklos knygą. Leidome ir 
stovyklos laikraštėlį „Ryto rasos”.

Stovyklautojų buvo Ąl. Visi suskirs
tyti į 6 skiltis.

VIII£. naktį buvo surengtas pavo
jus. Per 5 min. visi susitvarkė ir atliko 
naktinius žaidimus. Baigiant stovyklą, 17 
skautukų buvo apdovanoti knygomis.

Nors jau senai baigėsi stovykla, bet 
mūsų lūpose dar ilgai skambės sidartinių 
ir skudučių muzikos garsai:

Graži gamta, džiaukis širdie!
Su Ikamiene, kaip namie ...
Tra-la, tra-la, tra-la-la-la ...
Senas vilkas Umbrasas.

P ALIAI TYLIAI, TYLIAI PLAKANČIAS 
VERDULIŲ EŽERO BANGAS.

Apie 7 klm. už Radviliškio (rytų pu
sėn) yra puikus V e r d u 1 i ų ežeras su 
gražiomis krūmokšniais apaugusiomis, 
skauto sielai artimomis, pakrantėmis. 
Viename ežero šone yra tarytum senovės 
lietuvio supiltas kalnelis, vadinamas A ri
ma i č i ų piliakalniu. Į šj kalnelį, kuone 
kasmet, apylinkių skautai suskrenda sto
vyklauti.

Liep. m. nuo 16 iki 24 d. stovyklavo 
Radviliškio I-sios Vytauto Didžiojo dr- 
vės apie 30 skautų ir skaučių. Stovyklos 
viršininku buvo Įeit. Viriškevičius, adju
tantu — J. Alksnys. Stovykloje, kaip pa
prastai, virė kavą, spaudė „buterbrodus“, 
kepė žuvį. Dienomis užsiėmimai; tvirtu 
tempu ruoštasi į patyrimo laipsnius, o 
laisvu laiku maudymasis ir pasiirstymas 
baidarėmis žibančiose bangose. Vakare 
laužas. Susirenka daug apylinkės gyven
tojų. Skamba dainų akordai, skrieja toli 
pakrantėmis ir nyksta drauge su susilie
jančiomis ežere bangelėmis. Vienas „štu- 
kaunas balandis“ šiaulėniškis prie 
laužo savo dienoraščiais prijuokindavo 
iki ašarų. VII.22. egzaminai ir įžodis. 
Egzaminavo pasktn. Prekeris (iš Šedu 
vos). 4 skautai išlaikė į I pat. 1. ir kelia- 
tas į II ir III p. 1. VH.24. su skaudančia 
širdimi ardėme ir užlyginome stalą, grio
vėme savotiško stiliaus pastatytus „rū
mus". Mat brezentų pasiskolinti negavę, 
turėjome patys „rūmus" pasistatę kas iš 
eglišakių, kas iš nendrių ir šiaudų. Sto
vyklą užbaigus parašytas ir pakastas 
aktas ir susitarta būtinai visiems, kurie 
tik dalyvavo šioje stovykloje, kur tik ne
būtų, susirinkti po 5-kių metų, t. y. 1939 
m. po liepos mėn. 15 dienos pirmąjį sek
madienį. J. Getautas. .

338

24



Po vakarienės visi susėdome prie 
laužo ir ėmėme tartis, ką rytoj veikti. 
Mūsų uždavinys buvo labai lengvas. Rei
kėjo tik sučiupti kur nors Praną ir atimti 
iš jo laikrodi. Tai padaryti nebuvo sunku. 
Dėl to mes ketinome nesiskubinti. Juo
zas kalbėjo:

— Turime elgtis kuo ramiausiai, kad 
niekas mūs neįtartų. Skautai visada ra
mūs žmonės. Jie tik gero visiems nori. Šio 
krašto gyventojai dar skautų stovyklos 
nėra matę. Tiesa, mumis jie nesistebi. 
Palapinės jiems ne naujiena. Jie kasmet 
matydavo būrius karių, atvykusių į po
ligoną.

— Kad kokios, ir mus jie palaikys ka
riais! — nusijuokė Arnas.

— Žinoma, tave pirmiausiai. Kai tik 
pamatys, tuoj ir paskelbs: „Štai tikras 
generolas!" Ir laikrodį tau pats Pranas 
atneš. Dar padėkos, kad malonėsi pri
imti. Atsiprašys už sutrukdymą! — erzi
no Vytas.

— Aš daugiau nieko ir nenorėčiau, 
kad tik atneštų.

— Lauk sveikas. Mes tuo tarpu rasim 
ką veikti, — kalbėjo Mikas.

— Nelauksiu. Jei neatneš, pats nu
eisiu atsiimti. Dar ir tavo peilį atimsiu.

— Bravo, Arnai, — tarė Juozas. — 
Skautas toks ir turi būti. Sumanus, 
drąsus...

— Kaip Amas! —
— Kur kelnes šiene pametė!
— Ir visa skiltis vos rado!
Visi pasileido juokais. Vargšas Arnas 

ko tik neverkė. Juozas subarė įsisiau
tusius vaikus ir kalbą nukreipė į kitą 
dalyką.

— Kalbėkim apie rytojaus darbus. 
Kol kas daugiau nereiks nieko, kaip tik 
stebėti plentą ir Plutinsko ūkį. Tam už
teks poros žmonių. Pora nuolat turės 
budėti stovykloje. Kiti laisvu laiku galės 
pasibastyti po apylinkę. Ką žinai, gal 
kur netikėtai ką pamatysime. Antanas 
sužvejos mums vietinių legendų.

— Norėčiau nueiti į Perloją, — tarė 
Antanas. — Tenai daug ką galima išgirsti 
apie kovas su lenkais.

— Perloją aplankysime visi. Čia būti 
ir nematyti Perlojos — yra tiek pat, kaip 
Romoj būti ir popiežiaus nematyti, — 
kalbėjo Juozas.

Mes visi labai nudžiugome, kad gau
sime pamatyti garsiąją Perlojos „respub
liką". Apie tą respubliką visi buvome gir
dėję, bet nė vienas tiksliau jos istorijos 
nežinojome. Dėl to ėmėme kalbėti, kad 
reiktų kuo greičiausiai ten vykti.

— Pažiūrėsime, — atsakė Juozas. — 
Ten norėtų visi vykti. Bet dabar turime 
dar čia darbo. Kai būsime atsiėmę savo 
daiktus, ar kai rasime tikrai laisvą dieną, 
tada galėsime ten vykti.

Taip besikalbėdami, pamatėme atei
nantį pasienio policininką. Juozas atsi
stojęs nuėjo jį pasitikti. Paskui atsivedė 
jį į mūs stovyklą, supažindino su mumis 
visais, paprašė sėsti.

Tas policininkas pasirodė labai kalbus 
žmogus. Jis gyveno visai netoli nuo mūs 
stovyklos. Jis puikiai pažinojo vietinius 
gyventojus. Mes bandėme iš jo šį tą su
žinoti, kas mums rūpėjo. Pirmiausia pa
klausėme apie artimiausius prie mūs 
stovyklos gyventojus. Mums reikėjo ži

noti, kur galime gauti nusipirkti duonos, 
pieno, sviesto.

—'To galite gauti pas kiekvieną ūki“ 
ninką. Visi džiaugsis, kad galės šį tą 
parduoti. Bet geriausia būtų, jeigu iš 
anksto su jais susitartumėte. Netyčia 
užėję ne visada ko norit gausite. Žinai, 
pas ūkininką, tai ne mieste.

— Ar čia geri žmonės? — klausėme.
— Žmonės labai geri.
— Ar lenkuojančių nėra?
— Miestelyje anksčiau buvo sulen

kėjusių. Bet dabar jau beveik nėra. Kai
muose niekada nė nebuvo. Dabar jie la
bai karšti patrijotai.

— Ar kontrabanda čia žmonės nesi
verčia?

— Policininkui sunku į tokį klausimą 
atsakyti. Tik tiek galiu pasakyti, kad li
nija labai stropiai saugojama. Žinoma, 
mes nujaučiame, kas tą darbą mėgsta. 
Tuos labiau ir sekame.

— Kas per paukštis mūs kaimynas 
Plutinskas? — stačiokiškai paklausė 
Mikas.

Policininkas pažiūrėjo į jį, paskui į 
Juozą ir tarė;

— Sunku ką pasakyti. Ūkininkas, kaip 
ir kiti. Pusė jo ūkio anapus linijos. Jis 
žmogus gana šykštus. Darbininkai pas jį 
nepabūva. Ir dabar, mačiau, turi porą 
naujų tarnų: bernuką ir piemenį. Sako, 
iš Alytaus parsigabenęs.

— Jo trobesiai gana gražūs, — tarė 
Vytas.

— Taip. Jis žmogus prie skatiko. Be 
to, jis kai kada supirkinėja iš aplinkinių 
gyventojų kiaušinius, sviestą, sūrį ir ga
bena į Alytų. Kai kada ir pas jį pirkliai 
atvyksta.

— Žydai? — paklausė Antanas.
— Ne. Pirmiau atvykdavo ir žydų. 

Bet nuo žiemos dažniausiai atvyksta pas 
jį toks Dulieba. Jis perka maisto daly
kus dvaruose ir gabena į Kauną. Ir pas 
Plutinską dabar atvažiuoja tas Dulieba.

...pamatėme ateinantį pasienio polici
ninką ...

— Ar jis pats į Kauną veža? — 
klausė Povilas.

—• Pats.
=■— O kuo jis veža?
— Visaip. Kada geležinkeliu, kada 

autobusu, kada arkliais, kai kada ir 
automobiliu.

— Ar jis turi savo automobilį? — 
teiravosi Povilas.

— Ne, kur jis gaus automobilį. Jis 
džiaugiasi, kad galėjo įsitaisyti motociklą.

— Ar seniai jis čia buvo?
— Ne, visai neseniai. Anądien pats 

su juo kalbėjau. Sakė, kad dabar brangūs 
kiaušiniai, sviestas, tai ir norįs didesnes 
partijas supirkti.

— Matyt, apsukrus žmogus tas Du
lieba. Būtų gera, kad daugiau tokių at
sirastų.

— Taip, prekyba geras dalykas, — 
atsakė policininkas.

Dar kiek pakalbėjęs, policininkas mus 
atsisveikino ir nuėjo.

Mes svarstėme naujai gautas žinias. 
Povilas teisybę buvo pasakęs — tas Du
lieba tikrai apsukrus žmogus. Ir sviestą 
su kiaušiniais supirkinėti geras dalykas, 
O jeigu po tuo jo sviestu ir kiaušiniais 
slepiasi dar kas? Pranas ir Simas, tur 
būt, ne dėl sviesto čion atsiųsti...

VIENUOLIKTAS SKYRIUS.

Kitą rytą.
— Ar nesikelsite, miegaliai! Žiūrėkite, 

kur jau saulė! — žadino mus Povilas kitą 
rytą. Jis jau buvo, matyt, seniai atsikė
lęs. Nebuvo mūs palapinėje nei Juozo su 
Antanu.

Mes greitai atsikėlėme ir nubėgome į 
ežerą maudytis. Pirmiausia atlikome ryt
metinę mankštą. Juozas Ikamandavo, o 
visi mes darėme atitinkamus judesius. 
Paskui šokome į vandenį. Visa paežere 
skambėjo mūs šauksmais ir juokais.

Grįžę iš maudyklės, susitvarkėme pa
lapinę, savo patalus, pasidžiovėme rank
šluosčius. Nusivalėme batus, drabužius ir 
apsirengėme pilna uniforma.

Tuoj pasigirdo trimito garsas. Skilti- 
ninkas ir dežuruojantis Kazys apžiūrėjo 
palapinę, mūs apsirengimą, paskui visą 
stovyklą. Visur rado gražią tvarką.

Išėjome vėliavos kelti. Išrikiavęs, Ka
zys mus nuvedė prie vėliavos stiebo, 
čia jis pirmiausia skiltininkui atraporta
vo, kad stovykloje viskas tvarkoje, kad 
vėliavos pakėlime dalyvauja visi skautai, 
be Miko, kuris verda pusryčius.

Paskui Juozas perskaitė šiai dienai 
įsakymus ir darbų tvarką.

— Stovykloje šiandie dežuruoja Vytas 
ir jo padėjėjas Kazys. Jie paruošia ir va
karienę. Valgysime 7 valandą.

Daugiau pareigų šiai dienai nėra.
Visi kiti po pusryčių eisime į Perloją.
Pasiimsime tik kelionei reikalingus 

daiktus. Maisto rasime nuėję, — baigė 
skaityti Juozas.

Mūs veidai nušvito. Nebuvome manę, 
kad taip greit pamatysime Perloją.

Man tuoj kilo mintis, dėl ko visi iš
einame. Argi šiandie nereiks apylinkės 
stebėti? Matyt, Povilas bus jau ką nors 
sužinojęs. Bet dabar apie tai galvoti ne
buvo laiko.
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Antanas, išėjęs porą žingsnių į priekį, 
kalbėjo maldą:

„Gražios gamtos ir viso pasaulio Kū
rėjau Dieve, stiprink mūsų brangios Lie
tuvos skautų dvasią, kad mes tobulėtu
me šviesaus proto žiniomis, kilnių jaus
mų švelnumu ir veiklios valios tvirtumu. 
Padėk mums, Visagali, semtis reikalingų 
jėgų iš Tavęs, kursai esi tiesos, grožio ir 
gėrio šaltinis, kad nugalėdami visas 
kliūtis ir kasdien eidami geryn, su gryna 
sąžine ir linksmu veidu dirbtume mūsų 
tėvynės ir žmonijos naudai. Per Kristų, 
mūsų Viešpatį. Amen“.

Paskui galingai suskambėjo;
„Lietuva, tėvyne mūsų, tu didvyrių 

žemė..." ir iškilo lengvo vėjelio siūbuoja
ma vėliava.

Pagiedoję tautos himną, grįžome į pa
lapinę. Vėl trimito garsas davė ženklą 
pusryčiams. Pasiėmę indelius, ėjome į 
virtuvę. Čia Mikas įpylė mums į puodelius 
šutinto pieno ir davė po didelę riekę duo
nos su sviestu. Kai visi susirinkome prie 
stalo, Juozas sukalbėjo maldelę ir davė 
ženklą sėsti.

Aš sėdėjau šalia Povilo. Kiek užval
gęs, mėginau jį klausti, kur jis šįryt buvo 
ir ką matė. Bet jis atsakė, kad vėliau pa
pasakosiąs. Dabar reikią valgyti, ne kal
bėtis. Aš paklausiau jo patarimo ir atsi
dėjęs kramčiau purią ruginę duonutę. 
Greit jos neliko nė trupinėlio.

Juozas vėl davė ženklą stoti. Visi su
stojome, persižegnojom ir nudūmėm į eže
rą plautis savo puodelių. Virtuvę sutvar
kyti turėjo Vytas su Kaziu. Mes skubiai 
ruošėmės eiti į Perloją.

Po kokio pusvalandžio vėl trimitas 
mus sušaukė į rikiuotę. Juozas davė 
paskutinių nurodymų, ir — sudie, sto
vykla, ligi vakaro!

Eiti buvo labai smagu. Iš Varėnos į 
Perloją yra gražus plentas. Abiejose jo 
pusėse beveik visur nedideli pušynukai. 
Kairėje pusėje vingiuoja Merkys. Kai 
kur jis teka visai netoli plento. Kitur nu
sisuka kiek toliau. Žemė visur menka, 
smėlynai ir smėlynai. Laukuose matėme 
pradedančius gelsti rugius, žaliuojančias 
bulves. Daug kur raudonavo retučiai 
grikiai.

Dabar Povilas mums papasakojo, ką 
jis veikė rytą.

— Skiltininkas anksti rytą mane pri
kėlė ir liepė eiti pasidairyti aplink Plu- 
tinsko ūkį. Aš išėjau dar saulei netekėjus. 
Nueinu. Aplink trobas nematyti nė gy
vos dvasios. Tik arkliai pririšti lauke. 
Kieme stovi paruoštas vežimas. „Tur būt 
rengiasi kur važiuoti", galvojau. „Įdomu 
žinoti, kas ir kur?" Dairausi, iš kur ga
lėčiau viską matyti. Gale kluono pama
čiau daug medžių, lentų ir šiaip visokių 
pagalių. Nutariau ten įlįsti ir žiūrėti, kas 
bus. Įlendu. Ilgai niekas nesirodė. Net 
snaudulys paėmė.

Tik žiūriu, iš pirkios išeina Pranas 
Simas ir apysenis sausas ūkininkas. Ėmė 
nešioti į vežimą kažkokias dėžes, porą 
statinaičių. Paskui Pranas nubėgo ir par
vedė arklius. Pakinkė. Į vežimą įsisėdo 
Pranas ir Simas.

— Kur jie dabar važiuoja, — galvojau.
Įtempiau ausis ir klausau, ar ko neiš- 

girsiu iš jų kalbos. Kurį laiką girdėjau 
tik balsus. Žodžių nesupratau. Bet staiga 
arkliai truktelėjo vežimą ir privažiavo 
artyn kluono.

— Ar pasiėmėte pašaro? — šaukė 
ūkininkas.

— Turime, — atsakė Pranas.
— Per greit arklių nevykite. Neuž

mirškite ties Daugais pasišerti. Alytuje 
duokite gerai paėsti ir pagirdykite. Ir 
grįždami duokite užėsti.

— Kada mes grįšime, jei taip gai
šuosime? — klausė Simas.

— Nieko. Be tamsos vistiek negrįšite. 
Tik gerai išsiklausinėkite Duliebą...

Berniokai riktelėjo ant arklių, užsi
mojo botagu ir išvažiavo. Ūkininkas nu
ėjo į pirkią. Kiek palaukęs, ir aš iškūriau 
į stovyklą. Sugrįžęs viską papasakojau 
Juozui. Jis nutarė šiandie eiti į Perloją. 
Vistiek čia mes neturime ką veikti. Bet 
rytoj gali būti karšta diena. Ir šiąnakt 
gal ne vienam teks nemigti, — baigė sa
vo pasakojimą Povilas.

Jau buvome nuėję keletą kilometrų. 
Juozas paragino užtraukti kokią dainelę. 
Visi mielai pritarėme. Ir Antanas pradėjo.

Vilnius mumiem — ryto saulė.
Mum širdis be jo apkarto.
Tu supraski tai, pasauli!
Tu supraski tai bent kartą!

Mes su Vilnium sieloj gulam. 
Mes su Vilnium lūpos' keliam. 
Jam mes svajų verpiam siūlą. 
Jam mes ugdom savo galią.

Jam mūs lūkesiai ir viltys.
Jam mūs visos skirtos mintys. 
Mum be jo nėr ko pamilti 
Nei vainikų nėr kam pinti...

Dvyliktas skyrius.

PERLOJOS „RESPUBLIKA“.

Perlojos miestelis yra už Merkio. Dėl 
to jis liko už demarklinijos. Mūs pusėje 
yra tik kaimas. Bet tame kaime jau pa
statyta graži bažnytėlė, mokykla. Vidu
ryje plačios aikštelės iškilmingai stovi 
Vytautui Didžiajam paminklas.

Žmonės ten gyvena dar visi drauge, 
kaimavietėje. Per vidurį jų kaimo eina 
platus kelias ar, geriau, gatvė.

Nuėję, mes pirmiausia apžiūrėjome iš
orinę Perlojos pusę. Užėjome į bažnytėlę. 
Čia trumpai pasimeldėme. Juozas pada
rė vizitą klebonui. Mokytojo neradome 
namie.

Tuoj prie mūs atėjo keletas vyrų ir 
moterų. Pasisakėme, kas toki mes esame, 
ko atvykome. Viena moteris pasikvietė 
užeiti į jų namus ar sodelį pasilsėti. Mes, 
žinoma, padėkojome ir sutikome. Sode 
lio pavėsyje karštą vasaros dieną daug 
smagiau, negu saulėtoje gatvėje. Ypač 
po netrumpos kelionės. Pas tą moterį 
gavome ir pieno, duonos. Pas jos kaimy
nę radome sviesto. Tuoj sėdome valgyti 
pietų.

Prie mūs rinkosi kaskart daugiau per- 
lojiečių. Buvo jau kiek po dvyliktos. 
Darbininkai buvo sugrįžę iš laukų. Daug 
kas iš jų atėjo su mumis pasikalbėti. Tai 
mums, žinoma, labai patiko. Mes jiems 
pasakojome apie skautus, apie stovyklą. 
Kvietėme, jei kas galės, ir pas mus už 
eiti, į stovyklą.

Vietiniai gyventojai iš pradžios buvo 
nedrąsūs. Mes turėjome pasakoti, o jie 
tik klausė. Bet pamažu ir jie įsidrąsino. 
Vienas kitas pradėjo šį tą pasakoti. Tada 
mūs Antanas pamatė, kad jau galima 
pradėti klausinėti apie jų darbus ir ko
vas su lenkais.

— Čia yra, girdėjau, šaulių būrys? — 
paklausė jis.

— Kaip gi, yra, — atsakė vienas 
vyras.

— Ar jau seniai?
— O, labai seniai.
— Gal jums teko ir su lenkais kautis?
— Kur neteks, teko. Ir dar kaip!
— Ar daug vyrų turėjote?
— Užteko. Lyg daug prieš lenkus 

reikia?

— 0 ginklų kur gaudavote?
— Šiek tiek turėjome savo. Paskui 

atėmėme iš lenkų.
— Iš lenkų? Kaip atėmėte? — klau

sė Antanas.
— Papasakok, Andriau, kaip juos nu

ginklavome, — tarė kitas perlojietis.
— Ką čia pasakot! Seniai jau buvo, 

užmiršau.
— Papasakokit, Andriau, — prašė 

Antanas.
Ir mes vist ėmėme prašyti.
— Galiu papasakot, jei taip norite. 

Tik nieko tokio ten nebuvo. Nuginklavo
me ir tiėk.

— Ar daug jų nuginklavote?
— Dvi kuopas.
— Kaip galėjote nuginkluoti dvi 

kuopas?
— Pasakok jau, Andriau, pasakok, — 

liepė perlojiečiai.
— Na, gerai, — pradėjo Andrius. Kai 

1920 metais pravedė tą Kerzono liniją, 
tai mūs kaimą perskyrė į dvi dalis. Mies
telis liko lenkų pusėje, o mes — lietuvių. 
Bet daug perlojiečių vyrų nenorėjo likti 
lenkų valdžioj. Jie susirado ginklų ir 
atėjo į mūs pusę. Mes sudarėme nemažą 
būrį ginkluotų vyrų. Kartą gauname žinią, 
kad į Perlojos miestelį atsiųsta dvi kuo
pos lenkų kariuomenės.

— Vyrai, mes sakome vieni kitiems,
— argi mes juos čia laikysime,

— Nelaikysime. Mūs Perloja, — visi 
nutariame.

Tuoj susirenkame ir laukiame nakties. 
Kaip tik sutemė, mes ir nuėjome. Dar 
pirmiau mums pranešė, kiek lenkų yra, 
kur jie sustoję, ką veikia. Mes išsislaps- 
tėme aplink tuos namus, kur buvo ap
sistoję lenkai. Kaip tik jie sumigo, mes 
nuėmėme jų sargybas ir puolėme ant mie
gančių. Nespėjo nė viauktelti ir buvo 
mūs rankose. Vienas poručnykas net ver 
kė iš piktumo. Atėmėme visus jų šautu
vus, revolverius, šovinius, keletą kulko
svydžių. Šovinius vežimais vežėmės.

— O kur kareivius dėjote?
— Kur brudą dėsi? Davėme garo ir 

išvijome visus,
— Ir degtinės pas juos radome. Ne

bloga buvo biaurybė, — šyptelėjo vienas 
ūsuotas perlojietis.

— Nepalikome nė tos, — pasakojo ki
tas. — Tik nedaug buvo.

— Grįžę išsikėlėme pusryčius, — kal
bėjo trečias. — Kai netekome lenkiškos, 
susiieškojome savos. Beužkandžiaudami 
nutarėme steigti savo respubliką. Kuo 
Perloja prastesnė už Varšuvą, kalbėjome. 
Nusižiūrėjome savo prezidentą. Pavede-Xg>., 
me jam visą valią, ir gyvenome. Tvarka' 
pas mus buvo. Kas tik neištikimas, tuoj 
teismas ir dekretas. Kulką į kaktą ir 
amen. Oi vyrai tada pas mus buvo, kaip 
ąžuolai. Ir klausėme savo valdžios. Kaip 
tik atsiras, būdavo, Perlojos miestelyje 
lenkų, tuoj mes vienas kitam ženklą ir 
einame jų dobti. Bijodavo mūs iš tolo.

— O kaip jūs respublika pasibaigė?
— paklausė Juozas.

— Ką darysi, turėjo pasibaigti. Argi 
su savaisiais kovosi? — toliau pasakojo 
Andrius. — 1920 m., pabaigoje gegužės, 
girdime, kad atvyksta nuo Alytaus kokia 
kariuomenė. Mes tuoj saviesiems ženklą 
ir visi už ginklo. Ūžimam poziciją, atsta
tėme kulkosvydžius. Jie artyn, mes šaut. 
Sustojo ėję, ir mes nutilome.

Tik žiūrime, atvyksta su balta vėlia
va koki pasiuntiniai.

— Kas jūs toki? — klausiame.
— Lietuviai, — atsako.
— Ir mes lietuviai, — sakome. — Su 

kuo jūs kovojate?
— Su lenkais, — atsako.
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Viskas Mokytojui, nngnnnn E|)linE“ 
klasei ir mokiniui — ..UrilUUlIU lUIlUu

Centras Kaune, Laisvės 
Alėja 62 nr. Telef. 12-12. 
9 knygynai krašte.

APDRAUDIMO 
DRAUGIJA „ueiiiit

KAUNO MIESTO LOMBARDAS
Kaune, Nemuno ir arte g. kampas, tei. 13-81.

Atlieka sekančias operacijas:
Priima užstatan įvairų judomąjį turtų ir brangenybes. 
Priima saugojimui įvairius daiktus ir brangenybes 
patogiomis sąlygomis ir pilna atsakomybe. PRIIMA ko
miso pardavimui iš varžytynių ir liuosai įvairias bran
genybes ir įvairų judomąjį turtą už nedidelius nuošim
čius. Varžytynės daromos kiekvieną pirmadienį. PRI
IMA indėlius (paskolos! Lombardo operacijų padidini
mui, moka aukštus nuošimčius, už pinigų saugumą visu 
savo turtu atsako Kauno miesto Valdyba. Smulkesnes 
žinias galima gauti Lombarde pas Valdytoją. | Lombar
das operacijoms atidarytas nuo 9 iki 1 v. Kiekvieną 
dieną esti liuosi pardavimai įvairių brangenybių ir kito 
judomojo turto pigiomis kainomis ir dideliam pasirinkime.

Labai vertinga knyga
kiekvienam skautui

R. Geri in go Buk vyras!
Lytiniai klausimai jaunuoliams ir suaugusiems. 
Vertė St. Činčius. Kaina Lt. 3 — | Norėdami 
būti skaistūs, sveiki ir stiprūs, būtinai turime 
šią knygą perskaityti, ir tai ne vieną kartą, bet 
kelis. Joje gvildenami klausimai, su kuriais susi
duria kiekvienas jaunuolis ir kurie, mums rodos, 
yra paslaptingi. Dėl šių klausimų nepažinimo, ne 
vienas jaunuolis nueina klaidingais keliais, pada
rydamas sau per visą gyvenimą nepataisomą klai
dą. Yra tai viena vertingiausių ir praktiškiausių 

knygų.
Taip pat išspausdinta J. KuzmicklO redag.

Vaikų žaidimai
Čia surinkta 128 įvairiausi žaidimai ir 45 fantų 
išpirkimo pavyzdžiai. Kaina tik 90 cent. | Žaidi
mai yra ne tik džiaugsmo valandėlės, bet jais 
dar laviname kūną, protą ir pastabumą. Taigi 
pasinaudokime jais. | Abidvi knygos gaunamos 
visuose kny- ^a|za|r\(* b-vėje Kaune, 
gynuose ir pvflKfllU Putvinskio g. 14

Klubas „PflLflUGn“
Nepriklausomybės 
aikštė 5 nr. Veikia 
kasdien nuo 11 v. 
iki 24 vai Valdyba.

Sveikiname Skautų 
Šefą 60 metų sukaktu
vių proga

,,Sporto Centras“

draudžia: nuo ugnies, nelaimingų atsitiki
mų, gyvybę, transportus. Į Kaunas. Kęstu
čio g. 26a (savi namai). Telef. 288. Direk
toriaus kabinetas telef. 17-95. Telegr. adr.: 
„LIETDRAUDA“. Į Agentūros visuose 
apskrities miestuose ir didesn. miesteliuose.

Visame pasauly žinomi

naftos produktai
benzinas, žibalas, gazolis, tepalai 
ir spec, produktai gaunami visur!

Akc B-vė

Kauno Kooperatyvas 

„PARAMA“ 
yra visuomeninė 
organizacija. Jos 
22-jose krautu
vėse pirkdami 
stipriname me

džiagiškai patys save.

Kaunas, Gedimino g. 5- 
Telefonai: 853, 42-13.

Sandėlis, Klaipėda, Aukštoji g-vė 14 nr. Telefonas 13-74. 
Gamina elegantiškus vilnonius audinius vyrų ir moterų rūbams | Mūsų gami
niai savo kokybe ir pigumu pralenkia užsieninius išdirbinius. | Reikalaukite 

mūsų medžiagos visose krautuvėse.

Akcinė Bendrovė „MAISTAS it
Parduoda :

per savo krautuves : Kaune, Klaipė
doj, Panevėžy ir Tauragėje įvairias 
dešras, kumpius, konservus ir beko
no liekanas.

Gyvulių ir paukščių maistui
parduodami:

Kraujo, kaulų ir mėsos milteliai. 
Visų gaminių kainos sumažintos.

draudimo „Lietuvos Llūydas“ 
Bendrove .m—. , i
Valdyba Kaune, Laisvės alėja 54 nr. 
T e I e f o n a i: 195, 35-75, 40-05.
Priima apdraudimus: nuo ugnies, nuo 
vagysčių su įsilaužimu, stiklus nuo su
dužimo. Be to, Klaipėdos skyrius, Klaipė
doje, Prezidento A. Smetonos g. Nr. 2b, 
tel. 237, dar draudžia įvairius transpor
tus ir laivus jūrose, upėse ir sauskeliais.

Turime garbę sveikinti 
Skautų Šefą 60-ties metų 
sukaktuvių proga

Berar ir Ko.

bietouos Kredito Buikas, ^«“i.La& 
Parduoda Reichsbank’o „Reisenscheck“ vokiečių mar
kėmis ir visus kitus svetima valiuta čekius ir akredity
vus. siunčia pinigus Lietuvon ir užsienin. Taipogi pri
ima indėlius, atidaro einamąsias sąskaitas ir atlieka vi
sas kitas bankines operacijas Telefonai: 200, 15-54 ir 
39-33. Telegramų adresas : KREDITBANK. KAUNE.

„Versalio restoranas 
ir viešbutis

Restorane duodama kasdien pirmos 
rūšies: pietūs, vakarienė ir pusryčiai. 
Užsieniniai gėrimai, švieži šalti už
kandžiai. Nuo X.l. įdomi programa.

Direkcija.
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Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

UŽDAVINIAI.

Užd. nr. 148.

Anbo iš Kaišiadorių.
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Užd. nr. 149.

J. Kuro iš Marijampolės.

1
2
3
4
5
6
7

1) Javas, 2) žuvis, 3) aritmetikos 
veiksmas, 4) Europos valstybė, 5) Euro
pos miestas, 6) sala, 7) Prancūzijos kolo
nija.

Iš pirmų raidžių išeina Lietuvos rašy
tojo pavardė.

Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 150.
Anbo iš Kaišiadorių.

1) . - - - . - - paukštis;
2) Europos valstybė;
3) . - - žalingas gyvuliukas;
4) miške auga (viensk.);
5) . - - - apavas;
6) . - . - - upėje plauko;
7) . - - -, šaltų kraštų paukštis;
8) medis;
9) . . ..................- kompozitorius;

10) . - . - paukštis;
11) . . - - -, žaizda;
12) . - jungtukas;
13) paukštis;
14) europietis.
Vietoj taškų išeina žinomas posakis.
Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 151.
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Užd. nr. 142.

Užd. nr. 143.
Šachmatų valdovės ėjimu paskaitykit 

vieną skautų įstatą.
Užd. vert. 2 tašk.

Papildykit trūkstamas raides ir gau
kit eilių strofą, tilpusią viename š. m. Sk. 
A. nr.

Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 152.
V. Stungio.

Iškirpę didžiąsias raides sudekit ama
tininko profesiją.

Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 153.
S. Kairio iš Kauno.

Šarada.
Pinigas vienos valstybės, 
Be pirmos raidės ir paskutinės — 
Dalis kūno prie krūtinės.

Užd. vert. 1 tašk.

- Užd. nr. 154.
V. Paliušio iš Kauno.

Šarada.
Dvi raides ir veiksmažodį sudėsi, 
Augalą tu tuomet pastebėsi.
Dvi raides jei tik mainysi, 
Indą tuomet pamatysi. 
O kai vidurį ištrauksi, 
Tuoj valdovo vardą šauksi.
Užd. vert. 1 taškĄ

Šio num, kaina 40 et,

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.

Užd. nr. 140.

Stačiai: 1) aorta, 2) ša, 3) vora, 4) ra, 
5) landa, 6) do, 7) Arnas, 8) Titas, 9) ai, 
10) alkis, 11) ir, 12) mugė, 13) te, 14) 
Puida.

Gulsčiai: 6) data, 14) pasas, 15) kara
vanas, 16) adata, 17) altas, 18) ten, 19) 
tau, 20) la, 21) aš, 22) Toska, 23) Vokie
tija.

Užd. nr. 141.

Stačiai: 1) aklas, 3) Palestina, 5) 
skruzdėda, 9) kuosa.

Gulsčiai: 2) sky, 4) uola, 6) aras, 7) 
Oslo, 8) Elzė, 10) akis, 11) kėdė, 12) asa.

I—II = pelėda — pelė = da, 
III—IV = rautas — autas' = r, 
V—VI = Kairas — karas = i, 
VII—VIII = Sudanas — danas = us, 
IX—X = Šiauliai — šauliai = i, 
XI—XII = Rona — Ona = r, 
XIII—XIV = gitara — tara = gi, 
XV—XVI = mirė — mi = rė, 
XVII—XVIII = Vilnius — Vilius = n, 
XIX—XX = aras — ra — as, 
X = Darius ir Girėnas.

Užd. nr. 144.

1) Saigonas, 2) Keltai, 3) arfa, 4) ungu
rys, 5) turbanas, 6) angis, 7) sakai, 8) Tau
ragė, 9) anglas, 10) upėtakis, 11) paša, 
12) ulonas, 13) sirena.

Iš pirmų raidžių išeina: Skautas tau
pus.

Užd. nr. 145.

Sodininkas, ūkininkas.

Užd. nr. 146.

Užd. nr. 147.

Raktas, paktas, paltas, altas, Alytus.

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