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ANGLAI VIS MINI IR KALBA APIE 
LIETUVĄ.

Pernai įvykusi anglų skautų vadų 
ekskursija į Lietuvą jos dalyviams pa
liko neišdildomų įspūdžių. Palangos są
skrydis turėjo nepaprastą pasisekimą.

Centralinis
Žydų Bankas

Kooperacijai
remti Lietuvoje

( | KAUNAS,
M r Skyriai: -Šiauliai, 

Panevėžys, Kybartai.

Pigus pardavimas įvai
rios šilko medžiagos 

liekanų ir broko

Nit he „Pluoštas"
Šilko audimo fabriko sandė
liai: Kaunas, Laisvės alėja 21, telef. 
47-37. Kaunas, Vilniaus g-vė 16, telef. 
31-82. Šiauliai, Tilžės g. 161a, tel. 549. 

Mūsų centras yra gavęs šimtus laiškų, 
kuriuos širdingai dėkojama ir sveikinama 
mūsų skautai. Mūsų nusiųstas jiems są- 
skrydinis Sk. Aido numeris esąs labai 
brangi dovana. Štai neseniai vėl gautas 
įdomus laiškas iš Londono. Jame skai
tome:
„Brangūs Lietuvos Skautai ir Skautės, 

Siunčiu jums kelias nuotraukas, ku
rias padariau Palangoje tą neužmiršta
mą dieną, kurią praleidome su jumis per 
„Calgarico“ kelionę praėjusią vasarą.

Iki šiolei skolindavau jas savo drau
gams, bet, gal, net ir dabar jos bus jums 
įdomios, kaip kad man tikrai yra.

Priėmimas, kurį jūs mums suteikėte, 
buvo tiesiog stebuklingas, ir aš esu tikra, 
kad nė vienas iš mūsų niekad neužmirš 
sąskrydžio pajūryje nei priešpiečių tarp 
medžių nei visų skautų, skaučių, paukš
tyčių ir vilkiukų draugingumo.

Žurnalas, kurį jūs taip maloniai atsiun
tėte mums, padės mums prisiminti vie
ną iš laimingiausių mūsų gyvenimo va
landų.

Su karšta padėka“.

Karo Invalidams
Šelpti Komiteto įmonės

Duonelaičio g. 37a, telef. 600. 
Kaunas.

Įvairūs ženklai, antspaudos, štam
pai, monogramos, uniforminės sagos. 
Patogiausiomis sąlygomis uniforminį 
bei civilinį drabužį pasisiūdinsite 
įmonėse, —darbas geras, nebrangus. 
Didelis medžiagų pasirinkimas. 
Krautuvėje, Laisvės Al. 18, tel. 616. 
Įvairūs ženklai, kepurės, vėliavos, 
diržai, spalvotos medžiagos prie
dams, galionas, sutažas, antpečiai 

ir kt.

SENIEJI SKAUTININKAI PRAŠOMI 
ATSILIEPTI.

Esu išvertęs lordo Baden-Powellio 
„Vilkiukų vadovėlį". Lordo Baden-Powel
lio duotus anglų didvyriškumo pavyzdžius 
noriu pakeisti lietuviškais. Būčiau labai 
dėkingas senesniems skautininkams, jei 
man nurodytų lietuvį skautą, kurį būtų 
galima iškelti Lietuvos vilkiukams didvy
riško pasišventimo pareigai pavyzdžiu, 
ypač tokį, kuris žuvo Lietuvos Nepriklau
somybės kovose, vykdydamas pavestą 
pareigą, ar buvo apdovanotas Vyties Kry
žiumi. t

Vikt. Kamantauskas, 
Vyriausio Skautų Štabo 

Užsienių Dalies Vedėjas.

REDAKCIJOS LAIŠKAI.
Katinas Kniauklys. Rašai puikiai. Lauk

sime žinių kiekvienam numeriui. Rašyk 
apie įvairius darbus, bet trumpai ir gyvai.

P. Rug. Kaip miela, kad tu nuolat rū
pinies Sk. Aidui atsiųsti žinių iš savo 
krašto. Lauksime, lauksime. Atsiųstas de
dame, Bet foto turime grąžinti, ji yra per 
tamsi ir kiek neriški. Be to, skaitytojams 
labiau patinka ne sėdinti grupė, bet ką 
nors dirbą-veikią skautai-ės. Kitą kartą 
rūpinkis ir tokių fotų atsiųsti.

J, Asm. Alytuje. Jei minimos stovyk
los dienoraštis yra įdomus, Sk. Aide mie
lai jį spausdintume. Atsiųsta žinutė sklan
di. Įdėsime.

Kasė PaŽė ir Biržų. Jūsų įspūdžiai 
„sausuma, upėmis, jūra...“ verti dėmesio. 
Bet redakcija svarsto tik užbaigtus raši
nius. Kadangi tėra atsiųsta dalis, tai ne
galima pasakyti ar įspūdžius spausdinsi
me. Siųsk ir pabaigą.

NEPAPRASTAS SKAUTYBĖS PASISEKIMAS J. A. V.
Jungtinių Valstybių vyriausiasis skautininkas pasiuntė 

Jungtinių Valstybių skautų šefui, prezidentui Rooseveltui, pra
nešimą apie negirdėtą skautybės išsiplėtojimą per pirmus šių 
metų 7 mėnesius Jungtinėse Valstybėse.-

Skautybė gyvuoja jau 24 metus Jungtinėse Valstybėse, bet 
niekad tokiu tempu nesiplėtė, kaip šiais metais. Skautų skai
čius 1934 metų liepos 31 d. pasiekė 941.244, palyginus su 
856.493 tą pačią dieną praėjusiais metais. Kitaip tariant, 7 
mėnesių bėgyje priaugo 84.751 skautai.

Jūrų skautų skaičius pakilo iki 19.560. Praėjusiais metais 
jų buvo 17.125. Vadinasi, prieauglis siekia 2.335.

Iš 733.905 skautų 1/s, arba daugiau kaip 200.000, yra tarp 
15 ir 21 metų amžiaus, kas įrodo, kad skautybė draugovėse die
giama taip, kad vaikai, ir paūgtelėję, mielai pasilieka skautais.

Prezidentas Rooseveltas jau anksčiau yra buvęs įžymus 
Amerikos skautų vadas. Dabar, būdamas prezidentu, labai 
aktyviai domisi skautų judėjimu ir jį nepaprastai remia. Ame
rikos skautų judėjimas yra apsaugotas panašiu įstatymu, kaip 
ir Lietuvoje.

KAIP PASIRINKTI NUOTRAUKAS FOTO KONKURSUI.
Siunčiamas Skautų Aido foto konkursui nuotraukas reikia 

sudėti į voką, kurį užadresuoti šiaip: „Skautų Aido redakcijai 
(foto konkursui), Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 4“. Be to, 
dar reikia parašyti „Spausdintai, nelankstyti“. Jei siunčiamos 
didesnės, kaip atvirutės formato nuotraukos, patartina įdėti į 
voką tokio pat dydžio, kaip nuotraukos, storo kartono lapą, 
tuo būdu galės apsaugoti nuotraukas nuo sulaužymo.

Į atskirą mažesn* voką reikia įdėti raštelį, kuriame būtų 
pažymėta autoriaus slapyvardė ir tikslus adresas (žiūr. konkurso 
sąlygų 6 punktą). Ant voko taip pat reikia pažymėti slapyvardę. 
Šį voką reikia užlipdyti ir įdėti į voką drauge su nuotraukomis.

Voką su nuotraukomis užlipdyti negalima, jei norima 
siųsti spausdintų tarifu. Reikia palikti neužlipdytą, o kad nuo
traukos neiškristų — perrišti jį plonu špagatu. Užlipdžius voką 
reikės apmokėti laiškų tarifu, o tai brangokai atseina. Kiek 
reikės mokėti spausdinių tarifu, sužinosite pašte.
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19 (136) nr. Kaunas, 1934 m. spalių m. 1 d. XII metai

Šefas kalba jo garbei suruoštame parade.

Visokiomis srovėmis reiškėsi lietuviu 
gyvybė, kol jos galiausiai sutapo vienon 
tekmėn ir sudarė vieningą laisvą Lietuvą. 
Pastatytas valstybės rūmas bendromis 
pajėgomis, ir mes visi galime tilpti jo 
pastogėje. Belieka jis mums saugoti, ge
rinti ir tobulinti. Valstybė galima juk 
sulyginti su tautos namais, o tauta su di
džiule šeimyną šeimyna, kuri laikosi tei
sybe, drausme, susiklausymu, pasitikėji
mu ir darbštumu. Santaika joje turi vy
rauti ir vieningas tikslas.

Pasaulio galybės nesutaria, tautos su
sitikdamos nesivaduoja teisingumu, dėl to 
kyla ją tarpe rieteną ir barniu, kad net 
smurtu graso besiginčiodamos atsiliepti. 
Nejučiomis karo šmėklą pasivaidina. Kad 
taika būtą išlaikyta, valstybės vyrai 
ieško tam visokią priemonią, nori ją 
įvairią sutarčią tinklu apsaugoti,*nori pa
žaboti smurtininkus. Jei vienur kur pra
trūktą karo gaisras, tai galėtą uždegti 
daugelį kraštą, ir nieko nedėtos tautos 
pakliūtą jo pašvaistėn. Labiausia baugu 
mažosioms valstybėms, kad ją kuri di
džioji valstybė neįveltą karan ir nesu
naikintą.

įydume. stiprus
Taigi ir mums reikia budriai saugotis, 

reikia, kad nebūtu nerimo pačioje tau
toje. Kai jos vidus sveikas, kai jos tvar
ka gera, tai ne tiek jai baisus ir pavojus, 
galis iškilti už jos ribą. Kaip to pasiek
ti? ... Išmintingi žmonės, patyrę ir mo
kyti, jau seniai šukė dėl to galvas ir, daug 
ko išmokę per savo gyvenimą, mums ta
ria: Tauta yra stipri, kai gerai, dorai 
auklėjama. Vyresnieji veda, o jaunieji 
klauso ir mokosi, kad patys būtą paskum 
vyresni ir taptą vadais.

Žvilgterėję netolimon praeitin, kiek 
daug randame joje sau paguodos! Per tą 
kelioliką atstatytosios Lietuvos metą yra 
tekę mūsą tautai pergyventi labai sunkią 
dieną, labai kartais pavojingą jos lais
vei, ir vis dėlto ji, susiklausydama, tvir
tai pasiryždama spirtis nepasisekimams, 
išsikilpodavo iš sunkiosios buities ir eida
vo toliau stipresnė pažangos keliais.

Po kiekvieno sunkesnio krestelėjimo 
Lietuva tapdavo budresnė, gajesnė ir

Jau 14 metų, kai musų tėvynė ilgisi sostinės Vilniaus.

Iš Valstybės Prezidento, jo 60 m. sukak

čių proga, pasakytos kalbos visuomenei.

ningesnė. Taip mes ir grūdinamės, taip 
augame ir auklėjamės.

Šviesa ir tiesa vyksta sparčiai Lietu
voje. Per kelioliką metą ji taip nušvito, 
palyginus ją su prieškariniu metu, kad ją 
pamatę, mūsą užjūrio tautiečiai, kai atva
žiuoja pasižiūrėtų, negali atsidžiaugti ir 
atsigėrėti. Kyla šviesa, kyla tautiškas su
sipratimas, kyla ir visokia Lietuvos ge
rovė. pačios tautos uždirbamo skatiko 
dėka. Tauta, vadinasi, dirba, juda ir mo
kosi toliau sparčiau ir stingriau dirbti. 
Tai pažanga, o ne atžanga. Tai laidas, 
kad mūsų tautos rytojus yra tikresnis, 
nekaip kam gali pasirodyti.

Valstybiškai gyventi reiškia valstybiš
kai auklėtis tiek jauniesiems, tiek vyres
niesiems. Sava valstybė yra didi politikos 
auklėtoja visai tautai.

Kai mokėsime būti teisingi, darbštūs, 
atsparūs visokiems būdo silpnumams, tai 
nebus mums vengu ir pasaulinio nerimo.

itTSP vaiBt 
ręspub <■ a 

fribhoiel -t
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o)llo(?s(c’ioio gųoenimas l.c musų pareigos.

Mokykla jaunuolių atmintį išturtinu 
įvairiomis matematikos, geografijos, isto
rijos, gamtos ir kitų mokslų žiniomis, 
auklėja juos intelektualiai, o jaunuolio 
sielos galias, jo asmenybės ir fizinio iš
auklėjimo pasiekti mokyklai padeda ir 
skautų judėjimas. Todėl neabejotinos 
reikšmės mokyklos auklėjamajam darbe 
turim ir mes, — skautai.

Moksleivių gyvenime pasikartoja ne
geistinų reiškinių. Pirmiausia, mokykloj 
yra nemaža moksleivių tarpusavio ne
santaikos. Blogi mokinių santykiai yra 
negraži jiems atestacija. Toliau. Pasitai
ko vėl didelių blogumų: yra moksleivių, 
kurie rūko arba kartais net ir geria. Ki
ti net dar kitokių blogumų prasimano ir 
atsistoja ant labai slidaus kelio, kuriuo 
eidami gali pražudyti visą savo ateitį, 
veltui praleist jaunystę ir k.

Tokiems blogan kelian pakrypiesiems 
jaunuoliams nyksta dideli dvasios tur
tai. Vieton, kad progresuotų, kad brėkš- 
tų žmonijai nauju pavasariu, naują gy
vybę žadančiu, ta moksleivijos dalis žen 
gia į pražūtį. Todėl mes, — skautai, ne
praeikime užsimerkę; tarkime savąjį ve
to ir pasišaukę jaunystę, stokim į dar
bą šarvuoti jaunatvės entuziazmu, iš
tverme ir pasiryžimu. Kur mes jauni 
žengsim, kur pasuksim, ten nyks nelai-

I z i d o r a s Kurklietis.

Shautai ir mokykla.
Nuo pat mažens mes žaidėm, laks

tėm po žaliąsias pievas, gaudėm druge
lius ir taip pamėgom gamtą, kad nė vie
nos dienos negalim nepalakstę, nepažei
dę pabūti. Namie mus mokė mamytė my
lėti Dievą, pamėgti savo kraštą, savo 
gimtinę. Mokė mus įvairaus darbo, kurį 
mes labai pamėgom.

Pagaliau pakliuvom mes į mokyklą. 
Čia jau rūpi daugiau mokslas, negu žai
dimai. Bet negalim mes ir čid pamiršti 
savo gimtojo kraštelio, savo kaimo — 
samanotos lūšnelės. Atliekamu laiku mes 
vis žiūrime, kad pakliūtumėm į gamtą, 
į gryną, žiedais ir lapais kvepiantį orą. 
Čia jau mums padeda tą darbą atlikti 
skautų organizacija. Tuojau susiburiam 
į būrius — skiltis. Skiltis, per savo su
eigas ir praktiškai, papildo mokslą.

Gi mokykla ir namai remia mus, to
dėl turime turėti glaudžius santykius su 
jais. Skautai yra vienintelė organizaci
ja mokykloj, turime mes savo vardą 
aukštai iškelti. Mes esame visų mylimi, 
mus paremia mokytojai, būdami mūsų 
globėjais, duoda direktoriai mums pa

mės, dygs gėlės, žels rūtos, suskambės 
skardūs, didingi pergalės himnai. Su
kaupę. jėgas ir ant savo pečių pasiėmę 
iniciatyvą į privatų ir mokyklinį savo 
draugų gyvenimą eiti nešant naujo, prak- 
tiškesnio ir vertingesnio gyvenimo die
gus. Bet kad geriau sektųsi, kad būtume 
tikresni sidauksią gerų rezultatų, pradė
kime nuo savęs.

Juk pasitaiko draugovėse ir ne taip 
uolių skautų - skaučių, ir neper stro
pių savo tiesioginėse pareigose — moks
le. Šiuos pasireiškimus reikia neatidėlio
jamai šalinti. Tik tada ir padarysim rei
kiamo įspūdžio tiems, kurie jo tikisi su
lauksią, ir tik tada mokyklos gyveniman 
padarysim gerą įnašą.

Kiekvienas skautas, kuris įstengs iš
laikyti savo fizinę ir dvasinę sveikatą, 
išorinių ir dvasinių pajėgų lygsvarą, savo 
kraštui ir pareigai daug patarnaus. Pa- 
siryžkime ir ištesėkime, mūsų kraštas 
juodos dienos nepažins. Išauginkime 
tvirtą skautiškąjį kadrą ir duosime stip
rių asmenybių, o Dievo ir tėvynės mei
lę iškelsime į nelygstamas idealų aukšty
bes. Tik daugiau mokslingumo, daugiau 
tikrosios inteligencijos, tikrojo kultūrinio, 
kūrybinio darbo ir moksleivio gyvenimui 
pareiga mūsų bus ištesėta.

Pasktn. J. N am a j ūna s.

talpas gimnazijoj daryti sueigas, mumis 
domis ir remia visuomenė. Todėl mes 
turime irgi padėti savo globėjams. T u- 
rim e gražiau auklėtis bei 
auklėti savo mažuosius drau
gus, kurie dar negali įstoti į skautų 
organizaciją.

Mes gauname daug laisvės, būtent: 
po pamokų numesti savo mokinio uni
formą ir pasipuošti skautiška bliuze ir 
trumpom kelnaitėm.

Skautai stengiasi visuomet gerai mo
kintis, jeigu kuris neišgali — kitas jo 
draugas padeda jam. Pertraukų metu 
skautai moka gražiai elgtis ir padeda ki
tiems mokiniams. Po pamokų skautai 
susirenka į sutartą vietą, pažaidžia, pa
dainuoja ir k.

Įvairiose iškilmėse bei šventėse skau
tai dalyvauja uniformuoti. Pav., pava
sarį paukščių bei medžių sodinimo šven
tėse, tautos šventėse ir k. Paukščiams jie 
padaro gražių inkilėlių su skautiškais 
ornamentais, sodina medelių, kuriuos ge
rai prižiūri, net aptveria. Taip skautai 
visuomet turi glaudžius santykius su tė
vais, mokytojais, mokyklų direktoriais 
ir t. t. Skautu būt ir gera, smagu ir nau
dinga.

Pavojinga gyvybei!
(Extra pranešimas).

Einu aš sau ramiausiai vieną vakarą,, 
tik girdžiu — kažin kas sušnarėjo. Jau 
buvo apytamsų ir, be to, aplinkui nė 
gyvos dvasios, taigi man šiurpu pasidarė. 
Stabtelėjau ir klausau — gal tik pasi
girdo? Bet ne — aiškiai girdžiu kažin 
kokį brazdėjimą, šnabždėjimą...

— Dabar kaip tik laikas... Tik vienin
gai pulkime iš visų kampų, tai tikriausiai 
laimėsime... — išgirdau balsą ir iš bai
mės net atšokau. Maniau, kad tuoj kas 
mane puls ir bus viskas baigta. Užsi
merkiau ir laukiu; bet kažin kodėl manęs 
niekas nepuolė. Pagaliau įsidrąsinau ir 
nutariau pasižiūrėti — prieš ką gi čia 
toks baisus sąmokslas rengiamas.

Sukaupusi visą drąsą žengiau pusę 
žingsnio pirmyn ir vėl atšokau tris atgal. 
Vargais negalais atsidūriau arti ir — o, 
kad jūs žinotumėt, ką aš pamačiau!..

Riesti dvejetukai, tiesūs bąsliai, ap
skriti nuliai šoko ten džiaugsmingą karo 
šoki, džiaugėsi laimėjimu, kuris, jų nuo
mone, tikrai turi pasisekti. O iš visų 
kampų patenkintos šaipėsi margos pasta
bėlės, „geraširdžių suflerių” ir kitų suk
tybių ir gudrybių būriai. Visi tie užpuo
likai tarp savęs giminingi ir dabar vie
ningai planavo baisų sąmokslą.

Ir toli sklido jų džiaugsmingi šūkavi
mai — jau iš anksto, iš patyrimo žinojo 
jie visą pasisekimą ir — džiaugėsi, ūžė, 
linksminosi...

Man net plaukai pasišiaušė iš baimės!
— Tai jūs norite mus, vargšus moki

nius pulti! Štai prieš ką toks baisus są
mokslas! — supratau aš ir daugiau ne
belaukiau.

Nesiklausiau tolimesnių jų planų, bet 
pašokau ir nuskubėjau. Ėjau, bėgau, skri
dau, lėkiau pas jus, brangūs draugai, kad 
galėčiau jus visus, visus perspėti nuo 
baisaus mums gręsiančio pavojaus:

Budėkim — pavojinga gyvybei!
Geraširdė.
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Nutilo skambėjusios kanklės... j 
Mintys prie a. a. proL J. Naujalio naujai supilto kapo.

Tautoje išaugęs iš jos gavo ir pagrin
dus savo muzikos kūrybai. Lietuvos liau
dies dainos turėjo didžiulės įtakos J. 
Naujaliui, jas jis labai mėgo, geriau negu 
kiti suprato jų didelį menišką vertingumą 
ir pats jas harmonizavo. Šiandie turime 
labai daug liaudies dainų, kurias Lietuvos 
chorai dainuoja pagal Naujalio kompozi
ciją. Kaip muzikas Naujalis savo vardą 
sugebėjo ir plačiau išgarsint net už savo 
tėvynės sienų. Dar jaunas būdamas laimi 
Varšuvos bažnytinės muzikos konkursą 
ir po to labai daug vertingų kūrinių duo
da jisai bažnytinei muzikai. Šiandie Nau
jalio mišios giedamos ne tik Lietuvos 
bažnyčiose. Sunku paslėpti gilų religinį 
susijaudinimą klausant jo mišių ,JPopule 
mens“, kiek čia kažkokio paslaptingumo, 
krikščioniškos sielos ilgesio ir mistikos.

Jei daugumai mūsų nėra galimybės 
pažinti milžiniškus meno turtus, kuriuos 
paliko velionis, studijomis, tat pažinkime 
nors jausmu; ir to užteks, kad susižavė- 
tumėm.

Baigiant pridėsiu bent porą sakinėlių 
iš jo biografijos. Gimė 1869 m. Raudon
dvary, ten pat baigė pradžios mokyklą ir 
vargonininkavo. Grafai Tiškevičiai jo ta
lentą pastebėjo ir davė progos jį vystyti 
Varšuvos konservatorijoj, kurią jis ir baigė 
1889 m. Vėliau dėka vyskupo Paliulionio 
baigia ir Kegensburgo Aukštąją Bažnytinės 
muzikos mokyklą. Po to J. Naujalis pro
fesoriauja Kauno Dvasinėj Seminarijoj ir 

.iki mirties (40 metų!) veda Kauno Bazi
likos muzikos meno sritį. Taip pat profe
soriauja jaunoj mūsų konservatorijoj. Tai 
keli bruožai iš J. Naujalio biografijos. 
Apskritai joje daug darbų, o maža datų.

Lietuvos muzikos menas neteko savo 
garbingo šulo. Prie šio naujai supilto ka
po prisiekime meilę lietuviškai gražiai 
dainai, nes, anot Maironio, — 

„Tėvynės dainos, jūs auksinės, 
Be jūsų šala mums krūtinės!“

Henr. Lukaševičius.

Kasdieną stebuklas išaukština mintį. 
Kasdieną mirimas atgimsta!
Ir saulės keleiviui vainikai nupinti 
Krūtinėn virpėdami grimsta.

(P. Vaičiūnas).
Dar vienas kapas didvyrių žemėje su

piltas... Geltonos Lietuvos smiltys užbė
rė didžiojo Lietuvos muziko proi. Juozo 
Naujalio karstą. Užgęso gyvybė, kuri mo
kėjo prabilti galinga sielos kalba — dai
na, kurios kiekvienas virpėjimas įkūny
tas naujoj meliodijoj liko amžinas, visų 
laikų visiems žmonėms suprantamas sie
los liūdesio, skausmo, ilgesio ar džiaugs
mo pasireiškimas. Daina tai tikrojo žmo
niškumo atspindys, tai galingas menas, 
kuriam nenustato ribų valstybės sienos. 
Ir kaip neliūdėti prie kapo to žmogaus, 
kuris sukūrė mums, lietuviams, tokius 
muzikos šedevrus, kaip gražią, melancho
lišką, dažnai net ašarą išspaudžiančią me- 
liodiją, k. t., Vasaros naktys, kas 
iš mūsų nežino jaunystės ugnies ir ener
gijos kupinos dainos kaip Jaunimo 
giesmė, pagaliau, kuris lietuvis nėra 
dainavęs Kur banguoja Nemunė
lis? Ir vis tai gražūs Juozo Naujalio kū
rybos žiedai.

Visoje šio didžio muziko kūryboje jau
čiasi toji tyli, rimta, giliai jautri ir be ga
lo nuoširdi lietuviška nuotaika. Kaip ru
sas negali be susijaudinimo klausyti savo 
tautiškos dainos „Volga, Volga“, taip lie
tuviui sunku liepti savo širdžiai nesijau
dinti giedant to paties Juozo Naujalio su
kurtą dainą Lietuva brangi arba 
kit. Čia randi žmogus kažką taip artima, 
taip savo, kad, rodos, jauti toje meliodi- 
joje, kaip ošia Lietuvos ąžuolai, kaip ne
ramiais troškimais plaka lietuvio širdis ir 
lyg girdi, kaip ilgų amžių vergijos iška
muota skundžiasi lietuvio siela... Mairo
nio lirika rado sau vertą kompozitorių, 
ir tik dėka jų šiandie žydi, auga, klesti 
mūsų tautinė kultūra savo nuosavame rū
me —: nepriklausomoj Lietuvoj.

Lie^iūsld, se.njeJh.!
Liūdna, ilgu senam Vilniui 
Didžią praeitį atminus...

P. Vaičiūnas.
O, Vilniau!.. Ko verki? Kam galvą nu

leidęs nutilai? Gal nusibodo nešti ketu
riolikos metą negarbinga vergija? Gal 
Tavo senatve plakančią širdį užgavo 
aštrieji, niekšingi baltojo aro nagai?

Pabusk. Pradėk vėl plakt, o Širdie Lie
tuvos !

Apsidairyk. „Žiūrėk, aušra naujos ga
dynės teka”... Panery vėl Geležinis Vilkas 
staugia! — Jo balsą ir Tavąją raudą Lie
tuva girdi. Lietuviai apkala širdis drąsa, 
tvirtybe, suriša vienybės ryšiais; auga, 
tvirtėja ir bręsta.

Gal jau girdi žvengiančius žirgus lan
kose; motinos ašaromis, nemigo nakti
mis, atodūsiais, auginamus didvyrius sa
kalus, kurie mokės sekti pradėtą žilos 
senovės didvyrių Vyčiu Tautos pasaką, 
kurią kovos ir mokslo kardu juodąją 
naktį nušviesti, pasaulio aklumą per
kirsti. Pasižiūrėk, kaip žydi jaunųjų šir
dys aukštaisiais idealais, kaip aidi vie
nybės Daina. Tai riteriai budžiai dai
nuoja, tai rengia didįjį Žygį. Jie pasiilgo 
Tavęs, nes Tu Lietuvos praeitis ir ateitis. 
Jie Tave ir maldose mini, dainomis ap
dainuoja, ilgesio godų vainiką Tau pina.

Nebijok, netruks drąsos ir pasiryži
mo, neatbuks kultūros kovoj ir kare jų 
kardas, nes jie turi Vadą, kuris budi Tavo 
sargyboj, veda Tautą vienybės gairių 
takais, užkuria širdis meilės gaisru. Stos 
prieš pasaulio aklumą, netiesą, nes, kas 
lietuvio, tai jis mokės savo triūsu, pra
kaitu, krauju atimti.

Truks Tavieji vergijos pančiai!
Nušvis Tau lietuviška saulė!
Tu tada sužysi naujais žiedais, pradėsi 

naują renesanso, prisikėlimo Rytojų!,..

R. Medelis.

Keturiolikta
spalių 9-toji.

Keturiolika metų vergauja sostinė, 
Keturiolika metų kaip vėjai, audra... 
O, mylimas Vilniau, šiandien dar vergauji — 
Jau ryt Gedimino pilis bus laisva!..

Kas metai nors neša dar nerimo gandą— 
Surinkom krūtinėj galias milžinų, 
Gana jau, gana durtuvų prigalandom, 
Gana jau drąsos iš legendos senų...

Močiute, neverki, mes drąsūs išjosim... 
Ėk, lėks vieškelužiais ristieji žirgai! — 
Mes laisvę jiems nešam ir rytmečio gandą— 
Su tekančia saule pražus jų vargai...

Gana jau vergaujate, broliai ir sesės, 
Gana prisiklausėte vėjų raudos, 
Po keturiolikos metų pily Gedimino 
Vėl mūsų trispalvė laisvai plevėsuos...

Nors šiandie ne vieno dar skruostą nu-
[plauna 

Gaili ašarėlė, kada, vai, kada?...
Ėk, bočių jau kraujas pabudo krūtinėj, 
Jau laikas išgydyt tėvynės žaizda !...

B r. Audronytis-Kondratas.
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Pašnekesiai iš žilos Lietuvos senovės.
IŠ KUR LIETUVIAI KILĘ IR KUR SENOVĖJE JŲ GYVENTA?

Apie žiląją Lietuvos senovę, apie 
pačius seniausius Lietuvos istorijos 
laikus labai mažai žinių teturime. 
Pati lietuvių tauta, palyginti, labai 
vėlai teįžengė istorijon, vos X-me, 
Xl-me amžiuje, keliais šimtais me
tų vėliau už prancūzų, vokiečių ir 
kitas Vak. Europos tautas. Lietu
vos valstybė tesusikūrė vos 13-jo 
amžiaus pirmojoje pusėje. Nuo ta
da jau turime gana daug žinių apie 
Lietuvą ir lietuvius.

Nors apie priešvalstybinius Lie
tuvos laikus beveik jokių žinių nė
ra, tačiau istorininkai nenusimena 
ir šiokiu ar tokiu būdu stengiasi 
išaiškinti, kaip ir kur lietuviai gy
veno pačioje žilojoje senovėje. Ka
dangi tiems laikams neturime jo
kių raštiškų šaltinių, — lietuvių ta 
da dar nemokėta rašyti, o kitos 
tautos, mokančios rašyti, apie lie
tuvius beveik nieko nežinojo, to 
dėl apie juos ir nerašė, — todėl ži
nių apie seniausiuosius laikus ten
ka ieškoti kur kitur. Čia mums 
daug padeda lietuvių kalbos ir se
novės lietuvių gyvenimo medžiagi
nių liekanų tyrinėjimas. Archeolo 
ginės iškasenos ir kalbos tyrinėji 
mo daviniai gali šį tą pasakyti ir 
apie seniausius Lietuvos laikus. 
Kalba "įklauso tautai, yra jos dva
sinis turtas, neabejotinas tautos 
kultūros liudytojas. Kalba ir jos 
formos keičiasi labai pamažu. Na
grinėjant kalbos istoriją, jos kiti
mą, galima rasti davinių ne tik tau
tos senovės dvasinei bei medžiagi 
nei kultūrai nušviesti, bet ir nuro 
dymų dėl tos tautos kilimo ir jos 
senovėje gyventųjų-vietų. Čia ypa
čiai svarous vietovardžių tyrinėji 
mas, kuriuo plačiai buvo užsiėmęs 
a. a. prof. Kazimieras Būga. Ežerų, 
upių, kalnų, vietų vardai paprastai 
mažai tesikeičia ir yra perduoda
mi iš kartos į kartą. Net ir tada 
dažniausiai vietovardžiai lieka tie 
patys, jei juos sukūrusi tauta pama
žu išmiršta, išnyksta ir savo gyve
namąsias vietas užleidžia kitai tau 
tai; arba jei vietovardžių autorė — 
tauta kurios nors kitos tautos bu
vo išstumta iš savo gyvenamųjų 
vietų. Taip, pav., ir dabar įvairio
se Prūsų vietose yra užsilikę 

begalės lietuviškų arba prūsiškų 
vardų, nors kai kur ten jau keli 
šimtai metų nebėra nė vieno lietu
vio arba prūso. Tokie vardai yra: 
Stalupėnai, Gumbinė, Vėliava 
(Wehlau), Tilkaliai (Tillkallen), 
Juodlaukiai (Jodlauken), Papeikė 
(Popelken), Laukiškiai (Laukisch- 
ken), Krantas (žemait. Krants, vok. 
Kranz), Skaisgiris (Skaisgirren) ir 
daug kitų. Mūsų kalbininko prof. 
Būgos darbai liudija, kad lietuviš
ki vietovardžiai randami taip pat 
toli į rytus ir į pietų rytus nuo da
bartinės etnografinės Lietuvos, 
daugiausiai Gudijoj. Kiti lietuviški 
vardai siekia net Pinsko balų, kas 
aiškiai rodo, jog ten, kur dabar Gu
dija, senovėje lietuvių gyventa.

Daug davinių patiems seniau
sioms laikams nušviesti randame 
lietuvių kalbą lygindami su kitų 
tautų kalbomis. Vienos kalbos sko
liniai iš kitos aiškiai parodo, kad 
senovėje tų tautų artimų santykių 
turėta ar net gretimai gyventa,. 
Taip, pav., įvairios suomių taute
lės yra pasiskolinusios iš lietuvių 
kalbos nemažai žodžių, ypačiai iš 
žemės ūkio srities, kas rodo, jog 
senovėje lietuvių giminių tautų 
susieita su suomiais, kurife iš savo 
kultūra aukštesnių lietuvių tautų 
išmoko net žemės ūkio.

Belyginant įvairias kalbas, pasi
rodė, kad daugybė tautų, pav., in
dai, persai, slaviai, lietuviai, ger
manai, keltai ir kt. kalba giminin
gomis ir artimomis kalbomis, ku
rios, matyti, yra išsivysčiusios iš 
vienos prokalbės. Visų, giminingo
mis kalbomis kalbančių, tautų pro
tėviai, matyti, žiloje senovėje gy
veno drauge, sudarė vieną tautą ir 
kalbėjo viena kalba. Dabar tos 
tautos gyvena išsiskirsčiusios po 
platųjį pasaulį, toli viena nuo ki
tos, kalba atskiromis kalbomis, ku
rios, paviršutiniškai pažvelgus, jo
kio panašumo atrodo neturinčios. 
Tačiau kalbininkai, giliau patyrinė
ję, randa daug panašumų. Ta ben
dra kalba, kuria senovėje daugelio 
dabartinių tautų protėviai drauge 
gyvendami kalbėjo, vadinama in
doeuropiečių prokalbe, nes iš jos 

išsivystė Indijos ir daugelis Euro
pos kalbų.

Mokslininkai, beieškodami, kur 
senovės indoeuropiečių gyventa, 
priėjo išvados, kad indoeuropiečių 
protėvynė buvusi kažin kur Vidu
rinėje Europoje, nes beveik visos1 
dabartinės indoeuropiečių kilmės 
tautos turi daug bendrų ar pana
šių tokių augalų ir gyvulių vardų, 
kurie tik vidurio Europoje auga ir 
gyvena.

Indoeuropiečių prokalbėje ilgai
niui atsirado atskirų grupių kalbos 
skirtumų, atsirado tarmių, ir jau 
5000 m. prieš Kristaus gimimą už
simezgė vėlesnių Europos kal
bų grupių pradmenys. Tarp 
5000 ir 2000 m. prieš Kris
taus gim. daugelis indoeuropie
čių giminių, matyti, nebeišsitekda 
mos savo gyvenamosiose vietose, 
apleido jas ir kraustėsi naujos tė
vynės ieškoti. Dalis jų iškeliavo į 
įvairius Europos, dalis į Azijos 
kraštus. Taip graikų ir lotynų kal
bos grupių tautos apsigyveno pietų 
Europoje, slavių — pietų-rytų Eu- 
i opoje, indų ir iraniečių — Azijoje. 
Ten jie nuvykę rado kitas, ne indo
europiečių kilmės tautas (pav., 
suomiai, semitai, kinai ir kt.), ku
rias nugalėjo, dalinai išstūmė, dali' 
nai su jomis asimiliavosi (susimai
šė) ir iš jų kalbų perėmė daug žo
džių į savo kalbas. Tuo ir aiškina
mi su laiku susidarę indoeuropie-( 
čių kilmės tautų kalbų skirtumai.

Lietuvių tauta ir kalba taip pat 
yra išsivysčiusi iš indoeuropiečių. 
Lietuviai, kartu su latviais, prū
sais, jotvingiais ir kuršiais sudaro 
atskirą grupę indoeuropiečių šei
moje, vadinamą aisčių, arba baltų 
vardu. Iš aisčių grupės tautų šian
dien beužsiliko tik lietuviai ir lat
viai. Kitos tautos, kaip jotvingiai 
ir prūsai, su laiku buvo vokiečių ir 
lenkų pavergti ir visiškai išnaikin
ti. Visos lietuvių giminės tautos, 
kitaip sakant aisčiai, — lietuviai, 
latviai, prūsai, kuršiai ir jotvingiai 
senovėje kalbėjo taip pat viena 
bendra prokalbe, iš kurios išsivys
tė su laiku atskiros lietuvių, latvių, 
prūsų ir kt. kalbos.

Aisčių vardą pirmą kartą randa
me paminėtą I a. po Kr. gim,, apie
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97 m., romiečių istori
ko Tacito veikale 
,,Germania“. Romė
nai nuo senovės su
sisiekdavo su Pabal
tijo kraštais, iš kurių 
parsiveždavo gintaro. 
Ypačiai daug gintaro 
buvo į Romą parvež
ta Nerono laikais, 
kada minių minios 
žmonių, žiūrėjusių 
gladiatorių kautynių 
negalėjo atsistebėti 
ta gausybe gintarų, 
kuriais blizgėte bliz
gėjo nukaišyti gladia
torių rūbai ir ginklai. 
Tacitas gintaro kraš
to gyventojus vadina 
aisčiais — „aestiorum 
genies“. Jis aisčius, 
gyv. į šiaurę nuo Vis- 
los žiočių Pabaltijy 
apibrėžia kaip ramius 
sėslius, kurių kalba 
skiriantis nuo germa
nų kalbos ir kurie rū
pestingiau auginą ja
vus už germanus, ma
žai tevartodami gele
žies. -_ - .

Istorinį aisčių grupės skirstymą 
si kalbininkai aiškina šitaip. Iš 
bendrosios aisčių prokalbės visų 
pirma buvusios išsiskirusios dvi 
tarmės: — vakarinės aisčių grupės 
pradėjusios kalbėti viena tarme, 
rytinės — Kita. Iš vakarinės aisčių 
grupės tarmės pamažu išsivystė 
prūsų prokalbė, o iš jos savo keliu 
prūsų ir jotvingių kalbos. Iš rytinės 
aisčių grupės tarmės išsivystė lie
tuvių-latvių prokalbė, t. y., bendra 
kalba, kuria tada bendrai kalbėjo

Indoeuropiečių prokalbė

Lotynai, Keltai, Germanai, Aisčiai, Slaviai, Iranai-Indai, Graikai (5000-2000 m. pr. Kr.)

ir lietuviai ir latviai. Pasak prof. 
Būgą, lietuvių-latvių prokalbė at
siradusi I-me amžiuje prieš Kris
taus gimimą. Toliau, laikui bėgant, 
lietuvių-latvių prokalbė vėl suskilo 
į dvi tarmes: į lietuvių ir į latvių. 
Maždaug IX-me a. po Kr., kalbinin
kų nuomone, jau buvo išsivysčiu
sios savitos ir atskiros lietuvių ir 
latvių kalbos, nors ir labai pana
šios.

Aisčių kalbos ir lietuvių tautos 
vystymąsi galima pavaizdinti šito
kia schema:

(10.000—5.000 m. prieš Kr.)

JjUOtUU/OS sIcOdUCtlĄ teįjUL

Iš grįčiutės samanotos 
Esi kilęs Tu
Ir lietuvės ten linguotas 
Priespaudos metu.

Balsą šaukiančios tėvynės 
Pirmas išgirdai,
0 galias Tavos krūtinės 
Ugdė jos vargai.

Ir piktam dvigalviui arui 
Nesilenkei Tu, 
Atsisakęs melstis carui 
Lietuvio vardu.

Varžę tautą pančiai trūko. ..
Laisvė vos matyti, 
Nes dar karo audros dūko — 
Tu iškėlei Vyti.

I garbingą tautą eilę 
Išvedei Tu mus 
Ir tėviška savo meile 
Globoji visus.

Tavo žingsnius mes lydėsim
Meile, pagarba;
Tave pavyzdžiu turėsim 
Visa LIETUVA.

VI. Š. s.

davimu naujoms formoms ir sveti
mųjų įtakai.

Daugelio mokslininkų buvo 
stengtasi surasti, kur būta senovės 
lietuvių protėvynės, kada ir kuriais 
keliais aisčiai, išsiskyrę iš bendro
sios indoeuropieči” protėvynė;, 
atsikraustė į savo istorines gyve 
namąsias vietas. Šitame klausime 
mokslas dar nėra taręs galutino 
žodžio. Prieš keliolika metų prof. 
K. Būga vietovardžių tyrinėjimais 
yra priėjęs, kad lietuvių tautos, 
prieš atsikraustant į dabartines 
vietas, gyventa apie Pinsko pelkes, 
kurios kadaise galėjusios būti van
dens apsemtos. Seniausiose lietu
vių dainose dažnai minimos „jūros- 
marelės“ ir būsiančios šitos Pinsko

Vakarinė aisčių grupė, Rytinė aisčių grupė (500—300 m. pr. Kr.)

Prūsų prokalbė Lietuvių-latvių prokalbė (I a. pr. Kr.)

Prusai, Jotvingiai, Lietuviai, Kuršiai, Latviai,

Aukštaičiai, Žemaičiai,
Lietuvių kalba, laikui bėgant, 

labai mažai tepasikeitė ir yra lai
koma viena iš seniausių visų indo
europiečių kalbų, mažiausiai nuo 
indoeuropiečių prokalbės atitolu
si ir labai gimininga senovės indų 
sanskrito kalbai. Ir dabar įvairiuo
se Vak, Europos universitetuose, 
kaip Paryžiuje, Berlyne ir k t. 
ųiokslininkai studijuoja lietuvių

Žemgaliai, Lieliai, Latgaliai
kalbą, norėdami atstatyti (rekons
truoti1 senovės indoeuropiečių pro 
kalbę. Šitokį lietuvių kalbos senu
mą galima išaiškinti pačios lietuvių 
kalbos vidujiniu patvarumu ir geo
grafine lietuvių padėtimi (dideli 
miškai, balos, pelkės, skyrusios 
lietuvius nuo kitų tau*-1 bei lietu 
\ių kalbos konservatizmu, nepasi-

pelkės. Lietuviai, pamažu iš užpa
kalio slavių stumiami, atsikraustę 
į dabartines gyvenamąsias vietas, 
pamažu prisistumdami ligi pat Bal
tijos jūros. Pabaltijį jie radę ap
gyventą suomių tautos, kuriuos 
lietuviai išstūmę į šiaurę. Su prof. 
Būgos teorija, ypačiai su ta jos da
limi, kuri sako, kad pajūryje prieš 
lietuvius gyveno suomiai, ne visi 
mokslininkai sutinka. Klausimas, 
galutinai dar nėra išspręstas, ta
čiau nėra jokios abejonės, kad jau 
apie Kristaus gimimo laikus lietu
vių giminės tautos — prūsai, kur
šiai, latviai ir lietuviai gyveno maž
daug apie tas vietas, kur dabar jų 
gyvenama. Bent prūsai tada jau 
buvo pasiekę Baltijos pajūrį ir gy
veno į šiaurę nuo Vislos žiočių. Ka
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Jūs galite garsinti Lietuvą užsieny.
Įdomi proga Lietuvos jaunimui

Dr. Sven V. Knudsen.

1925 m. žinomas danų atletas ir 
keliautojas dr. S v e n V. K n u d- 
s e n, sumanė įsteigti Bičiulio už
sieniuose organizaciją. Jo suma
nymą parėmė žinomo Amerikos 
berniukų žurnalo Open Road for 
Boys redaktorius. 1926 m. to žur
nalo skiltyse buvo paskelbtas tam 
tikras sumanymo pradininko pla
nas, kuriuo Amerikos berniukams 
buvo suteikta progos tiesioginai 
koresponduoti su viso pasaulio 
berniukais. Planas susilaukė dide • 
lio pasisekimo. Jo dėka dabar sa- 
vitarpyje koresponduoja daugiau 
kaip 50 kraštų berniukai. Iki šiolei 
jie susirašinėdami parašė apie 10 
milijonų laiškų. Daug iš taip susi
rašinėjančių berniukų glaudžiai su
sibičiuliavo. Bičiulio užsieniuose 
organizacija yra tapusi galingu 
tarptautinės geros valios ir bičiu
lystės veiksniu.

Šiomis dienomis organizacijos 
įsteigėjas, dr. Knudsenas, naujų 
mokslo metų pradžios proga krei
pėsi į Lietuvos Skautų Sąjungos 
Užsienių Dalies Vedėją, raginda
mas Lietuvos berniukus ir mergai
tes ir toliau, kaip ir iki šiolei, or
ganizacijai tarpininkaujant, susira
šinėti su kitų kraštų jaunimu. Sa
vo laiške jis rašo, kad kas mėnesį 
Open Road for Boys žurnalo sky
riuje, kuris išeina Bostono mieste, 
Amerikoje, paskelbia apie 100 vie
nos kurios svetimos šalies berniu
kų pavardžių. Dr. Knudsenas norė-

SPEAKS
ENGLISH

Jei skautas moka anglų kalba susikal
bėti, jam duodamas toks prie uniformos 
ženkliukas. Panašius ženkliukus gauna ir 

kitas kalbas moką,

— mergaitėms ir berniukams.

tų viename iš artimiausių to žur
nalo numerių šitaip paskelbti, jei 
tik susidarytų, 100 Lietuvos ko
responduoti norinčių berniukų ir 
mergaičių pavardes. Ta proga dr. 
Knudsenas norėtų paskelbti ir 
iliustruotą straipsnį apie Lietuvą. 
Jis pageidauja gauti pavardes ber
niukų ir mergaičių tarp 14 ir 20 
metų amžiaus.

Open Road for Boys išeina 
275.000 egzempliorių, taip, kad su 
žurnale paskelbtomis pavardėmis 
susipažįsta daugybė Amerikos vai
kų. Be to, norinčių susirašinėti 
berniukų ir mergaičių pavardės ir 
adresai dar pasiunčiami tiesiog su
interesuotoms Amerikos mokyk
loms, organizacijoms ir asmenims, 
taip pat kitoms šalims įvairiose 
pasaulio dalyse. Todėl proga Lie
tuvos jaunimui (ir neskautams!) 
arti susipažinti su Amerikos ir ki
tų kraštų jaunuomene nepaprastai 
gera. Kas norėtų ja pasinaudoti, 
gali kreiptis į Lietuvos Skautų Są
jungos Užsienių Dalį.

Susirašinėti galima anglų, vokie
čių, prancūzų, esperanto ir k. kal
bomis.

KAIP MOKYTIS KALBŲ.
Kas, baigęs 8 klases, mokysis toliau, 

tas be svetimos kalbos negalės išsiversti, 
bet, ir neinant aukštojo mokslo, mokėti 
kalbą, kurioje plati literatūra, labai nau
dinga. Galėdamas naudotis bet kurios di
džiosios valstybės literatūra, pamatysi 
naujus horizontus ir beletristikoj, ir 
poezijoj, ir muzikoj, ir vaizduojamame 
mene, ir matematikoj, ir technikoj... visur 
rasi naujų įdomių dalykų.

Daro klaidą taip pat tie, kurie kalbos 
išmokimą atideda universiteto laikams. 
Jie užmiršta, kad studentas turi daug 
mažiau laiko, negu gimnazistas, nes be 
specialybės jam (studentui) reikia mo
kytis visą eilę šalutinių dalykų.

Taigi, išnaudokime gimnazijos laiką 
ir pramokime bent vienos svetimos kal
bos; ligi aštuntos klasės tai padarysime 
be vargo. Atsiminkime, kad kalboms 
mokytis ypatingų gabumų nereik, — rei
kia darbo.

Kalbas žmonės mokosi įvairiais būdais. 
Keletą tokių būdų čia ir panagrinėsime.

Sakome, kad abiturientas privalo iš
mokti tiek svetimos kalbos, kad laisvai 
galėtų naudotis jos literatūra. Ką reiškia 
laisvas naudojimasis literatūra? Reiškia, 
kad, skaitydami bet kurį tekstą, atskirus 
sakinius nesunkiai galėtume suprasti. Su

Hm. .. kas čia parašius. . .

Norintieji susirašinėti prašomi 
atsiųsti vyriausio skautų štabo už- 
senio daliai (Kaunąs, Nepriklauso
mybės a. 4) tokias žinias:

1. vardas ir pavardė,
2. kiek turi metų,
3. adresas (gyvenamoji vieta, paštas),
4. kokiomis kalbomis norėtų susiraši

nėti,
5. kur mokosi ir kelintoj klasėj,
6. ar yra slkautas-ė,
7. kokių ypatingų pamėgimų turi ar

kokiomis temomis nori susirašinėti, t V
8. su kokio krašto jaunimu nori susi- — 

rašyti.

Vyr. s. štabas mielai tarpinin
kaus norintiems susirašinėti.

(Apie Dr. Sven V. Knudseną ir 
jo organizuojamą susirašinėjimą - 
buvo rašyta 1933 m. birž. m. Sk. 
Aide 6 (111) nr. 13 plp.).

vokti skaitomo dalyko tik turinį nėra 
laisvas skaitymas, nes turinys, ir neišver- 
tus sakinį ar praleidus kelis skyrelius, ap
graibomis gali būti suprastas; tuo tarpu 
praleistos vietos gali pasitaikyti svarbios. 
Žinoma, laisvam skaitymui nebus kliū
tis retai pasitaikomi nežinomi žodžiai; jų 
reikšmę randame čia pat žodyne. Išmokti f \ 
tiek, kad skaityme visai nepasitaikytų ne- 
žinomų žodžių, būtų galima tik pagyve
nus toje valstybėje, kurios kalbos moko
mės. Vadinasi, laisvai naudojasi literatū
ra tas, kam žodyną atversti tereikia, pa
vyzdžiui, kas 5 minutės. Kuo rečiau ne
žinomi žodžiai, tuo skaitymas laisvesnis.

Žinome, kad ne visos knygos vienodai 
laisvai skaitomos. Sunkiausia suprasti 
įvairūs filosofiniai raštai (logika, psicho
logija, literatūros filosofija, gamtos filo- 
sof. ir t. t.). Prie lengvesnių skaitymų 
skiriama beletristika; tik, žinoma, ne vi
sada — kaip daugelis mano — lengviau
sią skaitymo medžiagą sudaro romanai. 
Yra sunkios ir beletristikos. Eilėraštinė 
poezija sunkiau išverčiama. Prie lengves
nių skaitymų galime skirti realinių moks
lų (ypač matematikos) dalykus.

ŽODYNAS.
Kalbai mokytis žodynas yra būtina 

priemonė. Bet toks žodynas, kokį gau-
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name mūsų knygynuose, vartojimui dar 
visai netinka. Reikia, kad šone būtų 
matyti alfabeto tvarkos raidės; tada, 
ieškodami žodžių, sutaupome laiko. Var
tojimui žodyną paruošiame dvejopu būdu:

1) nupjauname laiptelių forma žodyno 
kraštelį, arba

2) prilipinėjame keturkampius popie
rėlius, užrašę ant jų alfabeto raides. Pri
lipintieji popierėliai greit nuplyšta, todėl 
pirmasis būdas geresnis.

Paruoštame žodyne iš karto galime at
versti reikalingą raidę; dešinės rankos 
nykščiu prispaudžiame tą laiptelį, ant 
kurio parašyta žodžio pradžios raidė, ir 
atverčiame. Greitas ir patogus darbas.

KALBOS MOKYMOSI BŪDAI.
Jų yra įvairių. Aplamai, visus kalbos 

mokymosi būdus galime skirti į dvi dalis:
1) žodžių „kalimas” be teksto ir
2) žodžių įsiminimas drauge su tekstu.
Pagrindinis šių dviejų grupių skirtu

mas yra tasai, kad pirmu atveju žodžius 
stengiamės įsiminti atskirtus nuo saki
nių; žodžiai iš teksto išrenkami, surašomi 
į sąsiuvinius ir „kalami”. Antruoju atve
ju žodžius stengiamės įsiminti neatskirtus 
nuo sakinio; čia žodžiai į atmintį patenka 

Kaip smalsu gaut naujas laikraščio numeris.

ne juos „kalant”, bet dažnai skaitant tą 
patį tekstą. Tai geriau paaiškės, peržvel
giant keletą būdų.

I BŪDAS.
Kas mokosi gimnazijoj, tas šį būdą ži

no. Klasėje arba namie iš skaitomojo da
lyko išrenkami nežinomi žodžiai, paskui 
išmokstami ir tada tekstas verčiamas. Šio 
metodo minusas, kad žodžius reikia mo
kytis be sakinių, o tai daug reiškia. Kal
boje turime ne atskirus žodžius, o saki
nius; sakinyje žodis jungiamas su kitais 
žodžiais ir neretai keičia savo reikšmę. 
Tai ypač ryšku būdvardžiuose, veiksma
žodžiuose, nerealios reikšmės daiktavar
džiuose, prielinksniuose... Vokiečių k. žo
dis mild vienoj vietoj reiškia malonų, 
kitoj švelnų, šiltą, šiltoką; lietu
vių k. eiti — keliu eiti ir mokslus eiti, 
gražus — dailus, nutukęs, riebus. Ma
žesniuose žodynuose ir vadovėliuose daž
nai duodama tik viena žodžio reikšmė, 
kuri ir „iškalama"; bet po kiek laiko pa
sitaiko nauja to pačio žodžio reikšmė, ku
rią atmintis priima jau sunkiau. Be to, 
žodžių „kalimas" yra labai grasus ir rei
kalauja gerokai valios. Deja, pačioj kal
bos mokymosi pradžioj, t. y., kol pereina
me gramatiką ir išmokstame kelis šimtus 
žodžių, „kalimo" išvengti sunku. Bet pra
mokus gramatikos ir šiek tiek vertimo, 
reiktų pagalvoti ir pasinaudoti žemiau 
aprašomais būdais iš antrosios mūsų su
skirstymo grupės.

n BŪDAS.
Originalo ir vertimo palyginimas. Ima

me kurios nors knygos originalą ir jos 
vertimą lietuvių kalba. Skaitome origi
nalą ir to, kas neaišku, pasižiūrime verti
me. Taip skaitant, nejučiomis žodžiai pa
tenka į atmintį, nes jie kartojasi. Užten
ka, kad žodis pasikartotų apie 10 kartų. 
Geras šio būdo savumas tai žodžių moky
masis su sakiniais. Randame įvairių to 
pačio žodžio reikšmių ir aklai prie vie
nos reikšmės prisirišti negalime. Iš prak
tikos žinoma, kad yra sakinių, kurių ne
galime išversti, ir žinodami žodžių reikš
mes. Tos bėdos išvengiame, lygindami 
originalą ir vertimą. Vertimas, kuriuo 
naudojamės, turi būti artimas originalui 
ir tikslus. Tokių vertimų yra ir lietuvių 
kalboje. Pramokus kalbos šiuo metodu, 
gali pasitaikyti, kad suprasime sakinio 
reikšmę be tikslios atskirų žodžių reikš
mės. Skaitant originalą ir vertimą, yra 
patariama perskaitytas vietas kartoti, 
kol originalą suprasime be vertimo. Šiuo 
būdu perskaitytas jau vienas romanas at
neš matomos naudos.

III BŪDAS.
Skaitome tekstą ir nežinomus žodžius 

pasibraukiame, parašydami ties jais eilės 
numerėlius; ant viršaus pirmo puslapyje 
pabraukto žodžio rašome „1", ant antro 
„2", ant trečio „3" ir t. t. Pabraukę žodį 
ir pažymėję eilės numerį, tuoj žodyne su
randame jo reikšmę, kurią su atitinkamu 
numerėliu parašome puslapio apačioje — 
paraštėje. Jei žodžių būtų tiek daug, kad 
paraštėje netilptų, galima paimti popierio 
lapelį ir jame sužymėti nežinomų žodžių 
reikšmes. Lapelis yra paliekamas knygoje. 
Taip su žodynu skaitome ligi skyriaus 
galo. Tada jau be žodyno skaitome iš 
naujo ir primirštus žodžius randame pa
raštėje arba lapelyje. Pusę tokios savo 
pamokos laiko skiriame naujam skaity
mui ir žodžių rinkimui, pusę — kartoji
mui. Kartojame, kol žodžiai lieka at
mintyje.

IV BŪDAS.
Tekstą skaitome su žodynu. Nežino

mus žodžius pasižiūrime ir, paaiškėjus 
sakinio reikšmei, skaitome toliau. Kartoti 
naudinga ir čia. Šis būdas, tur būt, leng
viausias, mažiausiai varginantis, bet nau
dos duodąs ne taip greit, kaip pirmieji.

Kuriuo iš paminėtų būdų naudotis? 
Pramokus bent kiek versti pirmuoju bū
du, galima naudotis bet kuriuo iš trijų 
paskutiniųjų; geriau antruoju ir trečiuoju.

Kalbai mokytis kasdien turėtume 
skirti nuo 10 — 30 minučių. Daugiau būtų 
negera dėl to, kad reikia mokytis ir kitas 
pamokas, — tada per daug pavargtume. 
Geriau po mažiau, bet dažnai. Paskaityti 
kasdien po 20 min. yra naudingiau, negu 
kas antra, ar trečia diena po 1 valandą. 
Pasiryžę mokytis, — saugokimės pirmojo 
apsileidimo, kuris dažnai būna galas visų 
gražių norų. Jei pirmą savaitę sąžiningai 
išnaudosite mokytis kalbai savo kasdieni
nes 20 minučių, kita savaitė jau bus leng
vesnė, dar lengvesnis antras mėnesis, o 
antraisiais metais apylaisviai galėsite 
skaityti savo studijuojama kalba. Toliau 
mokytis bus lengva.

Pradėjus mokytis, kai pamatai daugy
bę nežinomų žodžių ir retą sakinį lengvai 
gali išversti, apima apatija; ją tačiau rei
kia nugalėti, — pirmieji žingsniai visada 
sunkūs.

Kad lengviau būtų nugalėti kalbos 
mokymosi nuobodumą, galime užsiprenu
meruoti tos kalbos laikraštį; nurodymų 
duos mokytojai.

Matome, kad ir kalbai mokytis reikia 
prakaito, bet kas gi be jo darosi?

Stud. Pr. Varnėnas.

347

9



St f ■* **'’*'■
Paukščiai. Sudiau., pau/cščiaons...

Kiekvieną rudenį pasikartojantis 
paukščių išskridimas ir pavasariui auštant 
sugrįžimas gana paslaptingas. Pasirodo, 
kad paukščiai rudenį mūsų kraštą palie
ka ne bado, šalčio verčiami, bet juos iš
skristi traukia pati prigimtis. Daug paukš
čių išskrenda labai anksti, kada visur 
pilna maisto ir oras šiltas, o grįžta dar 
sniegui nenutirpus.

Kai kurie paukščiai niekur neišskren
da ir žiemą praleidžia mūsų krašte. Bet 
tokių paukščių yra tik kelios rūšys. Mū
sų mylimieji paukščiai, kaip gandrai, var
nėnai, kregždės ir kiti giesmininkai, mū
sų krašte būva tik vasaros metu. Žie
mą jų nėra.

Rudeniui artėjant mūsų miškų ir pie
vų giesmininkai išskrenda į šiltus kraš
tus. Beveik visi paukščiai skrenda labai 
toli, net į Afriką. Kiekviena paukščių 
rūšis išskrenda nustatytu laiku.

Paukščiai išskrenda ir sugrįžta labai 
įvairiai. Gervės, žąsys skrenda labai 
tvarkingai. Jos sudaro gražią virtinę, ku 
rios priešakyje skrenda senas ir prityręs 
vadovas. Taip skristi yra daug lengviau, 
nes nėra susigrūdimo. Gandrai, varnėnai 
išskrenda didžiausiais pulkais, kuriuose 
kartais yra kelios dešimtys tūkstančių 
paukščių. Nors iš pažiūrėjimo atrodo 
skrenda netvarkingai, bet pas juos yra 
graži tvarka. Pirmiausiai skrenda vaikai, 
vidury- patelės ir gale seniai patinėliai, 
įdomiausiai išskrenda kielės, gegutės ir 
dar viena mažų paukštelių rūšis. Kielės, 
gegutės į pulkus nesirenka, o išskrenda 
po vieną. Kaip nuostabu, kad jaunieji 
paukšteliai, kurie tik tą vasarą esti išpe
rėti, kiekvienas žino kada ir kur reikia 
išskristi. Patirta, kad kiekvienas toks 
paukštelis visai teisingai nuskrenda į jam 
paskirtą vietą.

Paukščių skridimo aukštis ir greitis 
labai skirtingas. Mažieji paukšteliai 
skraido 30 — 80 mtr. aukštumoje, kregž
dė pasiekia 400 — 450 metrų, o erelis 
ligi 900 metrų. Rudenį išskrisdami ir pa
vasarį grįždami visi paukščiai skrenda 
kelių šimtų metrų aukštumoje, kartu iš 
akiu nepameta ir žemės.

Greičiausias paukštis yra kregždė.

Gyvulius globoja
Spalių m. 4 d. — Šv. Pranciškaus iš 

Skautai — gamtos ir gyvulių draugai.

Visose kultūringose tautose gyvulių ir 
gamtos globojimas yra giliai įleidęs šaknis. 
Jis geriausiai bujoja ANGLIJOJE. Jau 1742 
m. ten vienas tapytojas nupiešė gražias 
„Keturias žiaurumo studijas“. 1776 m. dr. 
Humphrey Primali gyvulių globos 
klausimu išleidžia pagrindinę knygą. 
Rich. Martin 1822 m. pravedė per 
abejus rūmus gyvuliams globoti įstatymą. 
1906 m. Londone „gyvulių globos ir anti- 
vivisekcijos draugija" buvo praplėsta ir 
liko tarptautinė draugija. Ji kasmet iš
leidžia metraštį per 1000 puslapių didu
mo. Jame kalbama apie gyvulių globos 
judėjimą. Be to, Anglijoje leidžiamas la
bai gražus dvimėnesinis žurnalas Progress 
Today (šių dienų progresas) daugiau kaip 
šimtas metų gyvuoja „Karališkoji draugi- 

Manoma, kad ji per valandą nuskrenda 
apie 324 kilometrus. Po kregždės eina 
varnėnas, kurs per valandą nuskrenda 
74 klm. Varnėnas pralenkia net greitąjį 
pašto karvelį, kurs per valandą įstengia 
nuskristi 62 — 65 klm. Kalnų sakalas 
per valandą nuskrenda 59 klm., kikilis 
— 52 klm., žuvėdra — 45 klm., o vana
gėlis — 41 klm. Kiti skrenda daug lėčiau.

Dar labai įdomu, kad išskrendant ir 
sugrįžtant didžiuosius paukščius moka 
išnaudoti mažieji giesmininkai, kurie daž
nai nutupia jiems ant nugaros. Italijos 
mokslininkas S p a 1 a g i o, šį dalyką ilgus 
metus tyrinėjęs, tvirtina, kad zylės ir či
žikai mėgsta prisikabinti prie gervių, o 
kikilis, kielė — prie gandrų. Tokiu būdu 
didieji paukščiai mažesniesiems palengvi
na ilgą kelionę, bet mažieji paukščiai už 
tai atsilygina. Jie savo gera klausa pa
deda išvengti daug galimų pavojų.

Paukščiai savo kelionę atlieka su pa
ilsėjimais. Tik vienas amerikoniškas švil
pukas perskrenda visą kelią be poilsio. 
Tokiu būdu jis yra patvariausias paukštis.

Paukščiai žiemą daugiausia praleidžia 
Afrikos K a pi a n d i j o i. Vieni iš jų 
skrenda per Vokietiją, Vengriją, Balka
nus. Mažąją Aziją, o kiti per Prancūzi
ją, Ispaniją, Gibraltarą ir ties Viktorijos 
ežeru susitinka su kitais keliais skridu
siais paukščiais ir kartu baigia traukti j 
K a p land i ją. Ilgiausią kelią padaro 
gandrai, kurie turi perskristi apie 
10.000 klm.

Kiekvienas paukštis sugrįžta į tą pa
čią vietą. Daugumas paukščių i mūsų 
kraštą parlekia kovo mėn. Pirmojoj ko
vo pusėj grįžta vieversiai, gandrai, kiki
liai, varnėnai ir daug kitų. Antroj kovo 
pusėj ir balandžio pradžioj sugrįžta ger
vės. kregždės, lakštingalos, gegutės ir ki
ti. Vėliausiai grįžta volungė, kuri liepos 
pabaigoje jau vėl išskrenda.

Paukščiai sugrįžę labai linksmi, 
džiaugiasi. Tik prisižiūrėkime į vieversė
lius, varnėnus. Ak, kaip gražiai, skam
biai, kaip džiaugdamiesi jie gieda. Sma
gu sugrįžus į tikrąją tėvynę. Liūdime 
jiems išskrendant, bet džiaugiamės kaip 
vėl grįžta. St. Daunys.

visam pasaulyje.
Asiz diena — gyvulių globos šventė.

ja“. Anglų skautai prisideda kalbamam 
judėjimui, nes kiekvienas skautas yra gy
vulių ir gamtos draugas. Didžiausias gy
vulių globos darbuotojų laimėjimas ang
luose yra pakankami įstatymai. Žmonės, 
kurie nežmoniškai elgiasi su gyvuliais, 
baudžiami iki 800 šilingų pinigine bauda 
arba iki trijų metų kalėjimo ir atimamas 
kankinamas gyvulys. Kiekvienas turi tei
sę pašerti svetimą badaujantį gyvulį sa
vininko sąskaiton. Žiaurus šuns žudikas 
gauna 6 savaites kalėti. Anglų gyvuliams 
globoti draugija pastatė Lechtworthe 
pavyzdinę skerdyklą, kuri kaštavo 40.000 
anglų svarų, įsteigė tris ligonines sužalo
tiems arkliams ir padovanojo daug svai- 
ginimo aparatų skerdykloms. Apskritai, 
Anglija šiuo klausimu stovi pirmoj vietoj.

VOKIETIJA. 1837 m. Štuttgarte įstei
gė Albertas Knapp gyvuliams glo-

Žiūrėk, jau paukščiai skrenda 
Gagendami pietuosna.
Ai, bus tylu nuo šiandien
P avies kelio tam gluosny.

S

Palikit, paukščiai, šičia,
Kur ežerai mūs, girios, 
Kur mūs artojų gryčios 
Žaliuos laukuos panirę.

O paukščiai skrenda kabliuos, 
Nutysta svaigiam toly ...
Sakyk, pamėlus egle, 
Kur džiaugsmo pasiskolint?

Išlėks tie paukščiai vėjais^
Nukris judrieji lapai,
Nebus žalių alėjų, 
Tik vėjai pūs atlapus.

Bet grįšit, paukščiai, vėl čia, 
Kur girios, upės klegios, 
Kur kalnaverte vilčia 
Artojas verčia vagą.

Tėvynės pasiilgę,
Skambiau dainas nuausit, 
.Jos dar mieliau sudilgys 
Darbštaus lietuvio ausį.

Juozas Gražulis.

boti draugiją. 1876 m. Bremene buvo įkur
ta gyvuliams globoti „Didžioji imperijos 
sąjunga", kurios tikslas suburti visos Vo
kietijos mokyklų jaunimą po gyvulių glo
bos vėliava. „Deutscher Lehrer — Tier- 
schutzverein" atlieka šiandien milžinišką 
darbą. Kalbama draugija yra subūrusi apie 
4.000 mokytojų. Ji leidžia menišką mėne
sinį žurnalą Der junge Tierschiitzer ir 
spausdinama kasmet Berlyno gyvulių glo
bos draugijai padedant kalendorėlį moks
leiviams. Anglijai ir J. A. Valstybėms ke
lią praškynus, gyvulių globa Vokiečių

348
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AB AB
mokyklose giliai įleido šaknis. Daug pa
sidarbavo tam judėjimui ir saulėtas sene
lis, žymus veikėjas M agnu s Sch want- 
j e, kuris ilgus metus vadovauja draugijai 
„Bund fiir radikale Ethik“. Ir skerdimo 
klausimas Vokietijoje šiandien jau sutvar
kytas. Nuo š. m. geg. m. 1 d. Vokietijos 
kanclerio Adolfo Hitlerio parėdy
mu įsigaliojo įstatymas gyvulius skersti 
svaiginimo būdu. Tuo pačiu panaikintas 
ir žydų ritualinis skerdimas. Iki šiol ap
svaiginimas skerdžiant buvo tik Šveica
rijoje, Norvegijoje, Bavarijoje ir Braun- 
šveige. Įstatymai, globoją gyvulius, Vokie
tijoje menki. Bausmės nuo 3 iki 6 mėne
sių kalėjimo arba nuo 6 iki 12 markių pi
niginės baudos.

PRANCŪZIJA. 1845 m. Lebrun 
įsteigė draugiją: „Sociėtė Protectrice des 
animaux". Leidžiamas žurnalas Le Defen- 
seur des animaux. Šiomis dienomis pran
cūzai mano leisti kitą žurnalą mokykli
niam jaunimui. Jų nuomone, geriausia mo
kinių tarpe skleisti šias mintis, nes suau
gusieji tam šaltesni ir daugiau surambėję. 
Tos mintys sužadina žmoguje geriausius 
jausmus, meilės, pagarbos jausmus nu
skriaustiesiems, silpniesiems, paveikia 
žmogaus būdą, švelnina bei šalina įsiga
lėjusius žmonėse žiaurius jausmus. Kiek
vienas respublikos prezidentas Prancūzi
joje yra gyvuliams globoti draugijos gar
bės nariu. Švietimo ministerija šelpia ir 
remia įvairiais būdais tą judėjimą. Besi- 
kuriant mokinių gyvuliams globoti rate
liams buvęs prancūzų švietimo ministens 
S p u 11 e r oficialiai paskatino paskelbta
me aplinkraštyje: „Mokinių gyvuliams 
globoti rateliai visuose departamentuose, 
kame jie randasi, duoda visai patenkina
mų rezultatų, patarnaudami naminių gy
vulių globos tikslams žemės ūkyj ir pri-

Eiklus Urge, ar girdėjai
Seną Vilnią — Šventą Miestą,
Kur mūs žygiai gimė, ėjo,
Kur vis Vilkas staugia piestu!?

Ten ir tau dalužė verda, 
Ten gaisrų žara liepsnoja;
Gal ir ryt visi už kardų —
Ir į kovą mes išjojam!

Mes išjojam vienu mostu, 
Panerių kalnai tai žino;
Mums svarbu tik Vilniaus sostas
Ir tėvynė Gedimino!

Mes išjojam! Laukt negalim,
Juk vilniečiai mūsų broliai, 
Ir tau, žirge, lemta valioj — 
Žūt ar likti Vilniaus toliuos!

Mes išjojam! Mūsų žemėj
Priešo nebegali būti;
Mūsų žygiai kovą lemia,
Mūsų plienas skelbia piūtį!

Eiklus žirge, ristas bėri. 
Ilgu, liūdna tėviškėlėj;
Vilniaus žygiuos pasinėrę, 
Atsikvėps mums širdys vėliai !..

Jonas V ai d ei y s. 

sidėdami doroviniam jaunuomenės auklė
jimui. Todėl aš žiūrėsiu į jų steigimą su 
džiaugsmu”. Prancūzijoje ir jos kolonijų 
mokyklose daromi konkursai, kuriems 
skiriamos temos iš gvvulių globos srities. 
Dovanos, prizai išdalinami iškilmingame 
oosėdv švietimo ministerijos atstovui da- 
Ivvaujant. Tokie mokiniu rateliai gyvuoja 
jau nuo 1867 m. Mokytojai, daugiau pasi
darbavusieji gvvuliams globoti darbe, 
gauna iš draugijos premijas. Įstatvmai tuo 
klausimu silpnoki. Bausmės nuo 5 iki 15 
frankų arba nuo 1 iki 5 dienų kalėjimo.

ITALIJA. Seniausia gyvuliams globoti 
draugija „Societė Torinese Prottectrice 
degli animali” įkurta 1871 m. Ji turi 3.600 
narių ir 22 skvrius. Jai pirmininkauja 
prof. F o s s a 11 i. Leidžia trimėnesini žur
nalą Rivista Zoofila Italiana. Charakte
ringa. kad Italijoje vra gvvuliams globoti 
nolicistai. Generolas von Kuhlwein 
Romoie kreipėsi pas Mussolini, kad 
gvvulių ir paukščių globa būtų vvkdoma 
tarotautiniu mąstu. Italijoje vra šunims 
būdos kuriose saugojami gyvulėliai, kol 
surandamas savininkas.

AUSTRIJA. Joje veikia dvi didžiulės 
draugijos: 1. ..Wiener Tierschutz-Verein” 
ir 2. ,.Osterre?chischer Tierschutzverein". 
•Tau aštuoniasdešimt aštunti metai kaip 
leidžiamas vertingas žurnalas Der Tier- 
freund. Austrijoje vra autobusai sunkiai 
susirgusiems ir sužeistiems gvvuliams ve
žioti. Čia uždrausta kačių smaugimas, uo
degų niaustymas, meškų vedžiojimas ir 
vivisekcija.

AMERIKA. Čia gyvulių globa yra gi
liai ileidusi šaknis. Daug tam pasidarbavo 
Robert Logau. Jis yra antivivisekci- 
jos draugijos pirmininku ir leidžia žur
nalą The Starrv Cross (žvaigždės kryžius) 
Filadelfijoje. Jo nuomone, „žmoniškumo 
pažinimas turi didesnės reikšmės, kaip di
delis protingumas ar turto įsigijimas“. 
Mokykloje gyvulių globa taip pat palai
koma ir ten matome tūkstančius mokinių 
gyvuliams globoti ratelių.

NORVEGIJA. Čia daugiausia kreipia
mas dėmesys į jaunimą. Ten gerai veikia 
mokyklose „žmoniškumo auklėjimo drau
gija", kuri yra subūrusi 60.000 vaikų. Lei
džiamas žurnalas Julenatt. Visoje Norve
gijoje skerdžiami gyvuliai svaiginimo 
būdu.

Ne vien pavienės tautos susirūpinusios 
gyvulių globa ir apsauga. Ženevoje yra 
įsteigtas tarptautinis gyvuliams globoti 
biuras. 1929 m. Londono gyvulių globos 

Keliai į Vilnių tvoroms užkirsti.

ir antivivisekcijos draugija suruošė di
džiulę parodą, į kurią buvo suvažiavę 
2.000 mokytojų. 1931 m. buvo demonstruo
jamas naujas skerdimo metodas. 1932 m. 
rugp. m. įvyko milžiniškas gyvuliams glo
boti draugijų atstovų suvažiavimas, at
stovaująs 1.400 draugijas su dviem mili
jonais narių. Buvo atvykę atstovų net iš 
Australijos, Indijos ir Naujosios Zelandi
jos. Tarptautiniu mąstu suvažiavimas ieš
kojo būdų sutvarkyti gyvulių transportą, 
jaunosios kartos auklėjimą ir apsvarstė 
daug vertingų klausimų, liečiančių gyvu
lių globą. Ženevoje yra įsteigtas gyvulių 
globos muzėjus.

LIETUVOJE šis judėjimas yra dar 
jaunas ir silpnas. Nedaug teturime gyvu
liams globoti draugijų, negausūs ir jų na
rių skaičius. Tačiau gera pradžia pada
ryta. Jau keliose apskrityse yra išleisti 
privalomi įsakymai, normuoją gyvulių 
globą. Šiaulių gyvuliams globoti draugija 
su centro valdybos pagalba yra išleidusį 
keletą lapelių, plakatų su šūkiais. Pas
kutiniu laiku norima, kad mokyklose būtų 
įsteigti gyvuliams ir gamtai globoti moki
nių rateliai. Pirmasis toks ratelis Lietu
voje yra jau įsteigtas Šiaulių vyrų gim
nazijoj vice-direktoriaus Antano 
K r a u s o rūpesčiu. Tikimasi, kad švieti
mo ministerija tokių ratelių kūrimąsi pa
laikys ir parems. Tuo būdu šis kilnus ju
dėjimas paplis ir plačioj visuomenėj.'-Vei
kimui dirva gana plati, nes gyvulių sker
dimas žiaurus ir nesutvarkytas, negailes
tingai naikinami paukščiai ir gyvuliai, ne
atsižvelgiama į gyvulių skausmus, kan
čias, darbą, maitinimą ir transportą, bar
bariškai naikinami ir žalojami medžiai ir 
kiti augalai, viešose vietose pasodinti.

Trumpai peržvelgę gyvulių globos ju
dėjimą įvairiose tautose, matome, kad jis 
yra palaikytinas ir remtinas, kad visos 
kultūringos tautos jį palaiko, nes gyvu
lių globos mintys padeda auklėti visuo
menę ir yra žymus veiksnys kultūros gy
venime.

Amžinoji Meilė gaubia pasaulį. Jos 
nešama visa gyvybė. Todėl mes turime 
pasistengti kuo mažiau įnešti skausmo į 
pasaulį. Tegul skausmo ir kančių išvago
tas žmonijos veidas nušvinta saulėtu 
džiaugsmu, gyvuliai ir visa augmenija te
gul nepatiria bereikalingai nė menkiau
sio skausmo iš žmogaus, gamtos Viešpa
čio. Visom jėgom dirbkim, kad tas gra
žus rytojus artėtų, o Aukščiausiasis mus 
laimins ir laikys visus savo malonioj glo
boj. A. Kr.
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Liūne Janušytė.

Pirmos Vytuko dienos.
(Feljetonas).

Rugsėjo 20 d.
Štai aš šiandieną pagaliau pasidariau 

skautu! O, kaip tai malonu! Aš jau taip 
seniai norėjau pasidaryti geru ir paklus
niu berniuku, bet kol nebuvau skautu, 
tai kažkaip nepatogu buvo būti geru ir 
paklusniu. Na, o dabar pažiūrėsit!

Šiandien tėtukas ta proga padovanojo 
man tris litus ir pasakė:

— Vytuk, šiandien jau tu skautas. Tu 
priimtas. Aš tikiuosi, — sako jis, — kad 
dabar pas mus jau taip dažnai neduš lan
gai ir vargšas katinas pailsės ramybėje. 
Imk, Vytuk, tuos tris litus ir nusipirk sau 
ką nors.

Aš draugiškai, kaip tikrą brolį apka
binau savo tėvą, — nesgi skautui visi kiti 
yra kaip broliai, — ir išbėgau su tais trim 
litais į kiemą.

Čia aš pamačiau mūsų kaimyną Kaziu
ką. Jis sėdėjo ant didelio akmens ir mo
kino katiną šokinėti per lazdą.

Kada aš pamačiau tą rainąjį, pasišiau
šusį katiną, man vėl suniežtėjo rankos ir 
aš buvau jau begriebiąs jį už uodegos. Bet 
gerai, kad laiku prisiminiau, jog aš jau 
skautas ir man nevalia jau tampyti katiną 
už uodegos. Nes ką gali žinoti, gal ir jam 
skauda? Tėtė sako, kad skauda, bet aš 
tam ne labai tikiu.

— Kaziuk, — pasakiau aš savo drau
gui, — ar nori uždirbti vieną litą?

— Noriu, — atsakė Kazys. — Kaip tai 
galima vieno lito nenorėti? Bet tik jeigu 
jis yra ne nuo mamos pavogtas ir jei pas
kui aš negausiu už jį į kailį, kaip aną sykį.

— (Nebijok, — nuraminau aš jį. — Aš 
nuo šiandien esu skautas ir vogti daugiau 
nebegalėsiu net nuo mamos! Žinai ką, 
Kaziuk: aš tau duosiu litą, o tu už tai 
patampyk katiną už uodegos vietoj ma
nęs! Aš; supranti, jau skautas ir man ne
valia to daryti, bet tu juk gali! O man 
nors pasižiūrėti ir tai bus malonų.

— Kiek laiko tampyti? — pasiteiravo 
Kazys, padaręs biznierišką išvaizdą.

— Dvidešimts minučių.
— Nors ir menkas biznis, bet kad nė

ra geresnio, tai ką padarysi!... — atsidu
so Kazys.

Jis nučiupo Rainį už uodegos, o aš sto
vėjau ir maniau, žiūrėdamas, kad jeigu aš 
būčiau, pavyzdžiui, vyriausias skautinin
kas, tai nedrausčiau katinų už uodegų 
traukyti. Juk tai toks malonumas! O tė
tė, štai, sako, kad negalima...

Paskui aš atidaviau Kaziukui litą ir 
nuėjau miegoti.

Rugsėjo 21 d.
Vakar vos vos nenusižengiau mūsų įsa

kymams. Vos tik neėmiau ir neužmigau! 
Bet paskui, atsiminęs, kad skautas turi

nuolat budėti, šiaip taip iškentėjau visą 
naktį, beveik visiškai neužsnūdęs. Žino
ma, buvo sunku. Bet pradžia juk visada 
sunki! Paskui, kai įprasiu, tai bus visiš
kai lengva visada budėti!

Mokykloje per matematikos pamoką 
užmigau. Visai nė nepajutau — tik galva 
nusviro, mokytojas kažkur nuvažiavo į 
tolį, paskui pavirto į tokį pilką tašką. 
Paskui man pasirodė, kad šalia manęs 
suole sėdi mūsų Rainis, kuprą pastatęs, 
ir niekaip neišsprendžia aritmetikos už
davinio. Aš pradėjau Rainį gaudyti, bet 
pagavau mokytojo rankovę.

— Vytuk, — rūsčiai sušuko ant manęs 
mokytojas, — kaip tau negėda per pamo
kas miegoti?!

— Atsiprašau, — pasakiau aš. — Bet 
matote, ponas mokytojau, aš nuo vakar 
dienos skautas ir todėl turiu visada bu
dėti... Ir štai dėlto aš nemiegojau naktį... 
O dabar kažkaip netyčia galva nusilenkė 
į apačią, bet aš, ponas mokytojau, nė tru
pučiuko dabar nemiegojau!

Mokytojas kažkodėl pradėjo juoktis, o 
paskui sako:

— Tu, Vytuk, — sako, — ne už to 
galo skautystę sugriebei!

Per pertrauką aš klausiau draugų, 
kaip jie mano: už kurgi tada skautystę 
griebti? Ir kodėl aš negerai sugriebęs?

— Et, — numojo draugai ranka, — jei 
klausysi viso, ką mokytojai sako, tai gy
venimo nebebus! Nekreipk dėmesio...

Ir aš taip galvojau, kad nereikia kreip
ti. Bet prisiminęs, kad dabar jau esu 
skautas ir turiu klausyti mokytojų ir ki
tų tokių panašių, nuėjau pas matematikos 
mokytoją ir paklausiau apie tą skautys- 
tės galą, už kurio reikia tverti. Pasirodo 
— ir skautams miegoti galima!! Še tau, 
kad nori! Iš tiesų, gyvenimas yra pilnas 
visokių netikėtumų, kaip sako mano se
suo Ona, išeidama į pasimatymą su savo 
sužadėtiniu.

Rugsėjo 22 d.
Nežinau ką su vienu litu daryti. Iš tų 

trijų, kur nuo tėtės gavau, liko dar vie
nas". Vieną atidaviau Kaziui už Rainio 
uodegą, o antrą litą teko atiduoti mažes

niajam mano broliukui. Toks jau buvo li
kimas, kad teko atiduoti... Planeta tokia 
iškrito, kaip sako mūsų tarnaitė, kada 
mama bara ją už prisvilintą kepsnį.

— Planeta tokia iškrito, kad prisvilti 
turėjo, — aiškinasi ji visada.

Sužinojau kažkaip, kad bufete mamy
tė tortą laiko. Ką tik iškeptą. Pasakiau 
tą Broniukui. Tas, — varlė tokia, — ima 
ir valgo sau tortą, kada mamytė iš kam
bario išėjo. O man neduoda. Ir dar juo
kiasi, kad aš, girdi, skautas ir už tai ne
galiu vogti torto. Tuomet man teko duoti 
jam litą ir jis už tai ištraukė iš bufeto ir 
dėl manęs torto gabalą.

Nežinau, ką su trečiu litu daryti. Ar 
vėl ant Rainio uodegos paaukoti, ar pa
prašyti, kad Broniukas už jį iš tėtės stal
čiaus revolverį paimtų. Dar tikrai nenu
sprendžiau. O gal duoti jį gimnazijoje 
kam nors ir paprašyti, kad tam baisiajam 
lietuvių kalbos mokytojui nugaroje popie- 
rį prikabintų? Nes man jau nevalia to 
daryti... Niekaip dar negaliu apsispręsti.

23 d._
Oi, koks šiandien pas mus triukšmas 

rytmetį buvo! Baisu ir pagalvoti! Net da
bar man liūdna darosi, kai prisimenu!

Atsikeliame visi rytmetį, — ogi, pasi
rodo, langas išmuštas! Valgomajame. Iš 
vakaro buvo, o rytmetį tik vienos ske
veldros ir beliko. Na, visi tuojau ant ma
nęs šokosi.

— Tu, — sako, — visada langus dau
žydavai, tu ir dabar iškūlei! Čia tavo, — 
sako, — darbas!

Tėtė net rykštę buvo susiieškojęs:
— Aš, — šaukė jis, — pamokinsiu ta

ve, kaip langus daužyti! Kaip buvai pa
dauža, taip ir likai! Ir skautystę nieko ne
padėjo! Aš tave pamokinsiu langus dau
žyti!

O kam, mane mokinti, visvien geriau 
neišmokins, kaip kad Kaziukas mane iš
mokė. Bet čia, dievaži, aš nekaltas.

— Kodėl, — klausiu aš, — manote, 
kad tai mano darbas? O gal čia Morta 
iškūlė? O gal Broniukas?

— Morta, tarnaitė mūsų, vos neapsi
verkė. .

354

Ir taip nutinka, kai naujokas - geltonsnapis eina sargybą stovykloj. . .
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— Ir mes kovojame su lenkais. Duo
kite ranką, — sakome.

Padavėme vieni kitiems ranką. Pasi
kvietėme į svečius. Tuoj atėjo visas pul
kas. Užėmė barą. Paskui Lietuvos val
džia ėmė siuntinėti savo įsakymus. Pa
reikalavo mokesčių. Taip ir pasibaigė 
mūs respublika.

— O gera buvo joje gyventi, — atsi
liepė kitas perlojietis. — Neturėjome jo
kių valdininkų, jokių molcesčių. Mums 
rūpėjo tik atsiginti nuo lenkų. Ir atsigy- 
nėme. Kad ne tas prakeiktas Kurzonis, 
ir miestelis būtų mūs, ir visa parapija.

— Drąsiai jūs, vyrai, 'kovojote, — ta
rė Juozas. — Visa Lietuva jumis didžiuo
jasi. Būkite ir toliau vis taip narsūs lie
tuviai. Ką gali žinoti, gal ne už ilgo teks 
eiti ir pagrobtų brolių vaduoti.

— Ir eisime. Seniai kalbame, kad nė
ra ko laukti. Duosime lenkams, kad net 
dulkės. Į Varšavą, psiamac! — pyko 
ūsuotasis perlojietis.

— Dėkui jums, perlojiečiai, už tokias 
gražias kalbas,—tarė Juozas.—Mes jums 
nors padainuosime. Paskui mums bus lai
kas ir namo, į stovyklą.

Ir mes visi sustoję užtraukėme:
Broluži, reiks apsiginkluoti, 
Turėsim Vilniaus eit vaduoti!

— Negriešyk Dievui, ponaiti, — su
spiegė ji, — pats kaltu būdamas, nekaltą 
žmogų neišdirbinėk!

Tėtis pradėjo mane po kambarį gainio- 
tis su rykšte. O mamytė sako:

— O ką, — sako ji, — gal ir iš tiesų 
ne Vytuko čia darbas?

Aš pradėjau verkti, kad mane taip vi
si nekaltai įtaria, taip šmeižia, visi tokie 
neteisingi... Bendrai, pasaulyje, pasirodo, 
nėra teisybės! Šį sykį aš tikrai buvau ne
kaltas. Nė iš tolo prie to nelaimingo lan
go nepriėjau.

Buvo šitaip: kada visi sumigo, į mano 
kambarį atbėgo Rainis. Aš pradėjau jį 
baidyti, atvaizdavęs, kad vietoje manęs 
lovoje guli didelis šuo. Tada Rainis išsi
gando, pasišiaušė, kaip Broniukas, kada 
jam tėtė kailį peria, ir išbėgo į valgomą
jį. Aš irgi atsikėliau ir išbėgau į valgo
mąjį. Čia aš atvaizdavau, kad aš jau ne 
šuo, bet vilkas, paskui — kad karvė su 
dideliais ragais. O Rainis buvo toks kvai
las, kad karvės pabūgo! Vilko nepabūgo, 
o karvės taip išsigando, kad norėjo šokti 
pro langą iš antro aukšto ir nusižudyti. 
Ir kada šoko, tai langas paėmė ir išsimu
šė pats. O prie ko aš čia? Aš jo nei pirš
tu, nei vienu piršteliu nepajudinau.

Kada aš tai papasakojau, tėtė visiems 
pranešė, kad mane visvien reikia gerai 
lupti, nes kitaip aš neišaugsiu doru žmo
gum, bet kokiu nors plėšiku.

— Tu ne už to galo skautystę sugrie
bei, — pranešė tėtis.

Ir tą litą, kurs dar buvo pas mane li
kęs, aš turėjau atiduoti į tą fondą, iš ku
rio bus langas įdėtas. Taip tėtė nutarė. 
Ir už tą litą, reiškia, aš jokio malonumo 
neturėjau.

Šiandien po pietų eisiu pas mūsų skd- 
tininką, kad pasakytų: kur gi yra tas ga
las, už kurio reikia skautystę pagauti?

Pirmyn, pirmyn — trimitai šaukia, 
Žygin sparčiau — tėvynė laukia. 
Tik narsumu, ginklu ir trūsu

• Atgausim sostinę mūsų!
TRYLIKTAS SKYRIUS.

Povilas dingo.
Iš Perlojos grįžome kaip tik vakarie

nės laiku. Ją radome jau išvirtą. Kiek pa
silsėję ir ežere išsimaudę, sėdome valgy
ti. Po vakarienės Povilas norėjo dar kar
tą nueiti pas Plutinską. Buvo ir reikalas. 
Reikėjo gauti kitos dienos pusryčiams 
duonos ir pieno. Povilas pasikvietė mane 
eiti drauge. Juozas leido mudviem eiti. 
Tik liepė būti atsargiem ir nekišti nosies, 
kur nereikia.

Jokio ypatingo plano Povilas neturėjo. 
Jis ketino tik šiaip sau pasidairyti. Jam 
rytą buvo kritę į akį už Plutins'ko kluono 
buvusieji rūsiai. Tada jis negalėjo jų ap
žiūrėti. Dėl to manė, kad gal dabar bus 
galima juos pamatyti.

Tyliai kalbėdami mudu ėjome plentu. 
Paskui pasukome smėlėtu keleliu į Plu- 
tinsko ūkį. Netyčia aš pažiūrėjau į žemę 
ir sustojau.

— Žinai ką, Povilai? — tariau. — Mu
du čia rasime Duliebą!

— Ką tu kalbi? — nustebo Povilas.

— Matai šitas vėžes? — rodžiau aš 
jam: — Tai Duliebos motociklo padangų 
raštas.

— Iš kur tu jas pažįsti?
— Aš jas įsižiūrėjau Alytuje. Žinai, 

kai jis atvažiavo į Puodynės arbatinę. Aš 
pažįstu ir jo kairiojo bato pėdsaką. Jo 
batas labai nušleivotas. Viena pusė už
kulnio gumos sveika, net raštas žymu, o 
kita — visai numinta, net vinis kyšo.

— Šit kaip? — numykė Povilas. — 
Įdomu, labai įdomu. Gerai žiūrėk, ar ne
pamatysi kur jo vaikščiota.

— Žiūrėkime abudu. Dvejos akys dau
giau mato, — tariau aš.

Vartai į Plutinsko kiemą buvo ties 
galu kluono, kur buvo sudėta daug viso
kios miško medžiagos. Ligi vartų moto
ciklo padangų pėdsakai buvo galima pa
žinti. Bet vartuose jie pasibaigė. Geriau 

įsižiūrėję į tą vietą, pamatėme giliai įmin
tas batų- pėdas. Vienoj vietoj jos buvo 
dar labai aiškios. Ir Povilas iš mano pasa
kojimo jas pažino. Aš patvirtinau, kad tai 
tikrai Duliebos pėdos.

Povilas man liepė eiti į pirkią, ar į 
daržus ieškoti šeimininkės. Pats jis, sa
kėsi, kieme manęs palauksiąs ir, jei ga
lėsiąs, šen ten pasidairysiąs.

— Gerai, — atsakiau aš ir nuėjau į 
pirkią. Ten neradau nieko. Pabeldęs į 
vienas duris, į antras ir keletą kartų gar
siai šūktelėjęs, vėl išėjau į kiemą. Povi
las stovėjo netoli kluono durų. Jos buvo 
praviros. Aš jam pasakiau, kad einu pa
žiūrėti į daržus, kurie buvo už tvartų.

— Tu, — jam sakiau, — pažiūrėk, gal 
kluone ar už kluono yra koks žmogus.

Povilas linktelėjo man galva, ir aš 
nuėjau.

Darže taip pat nieko nebuvo. Tik kiek 
toliau, visai prie Merkio, pamačiau kaž 
ką beveikiančią moterį ir vyrą. Nutariau 
pas juos nueiti. <

Artyn priėjęs pamačiau, kad juodu ka
žin ką kasa: ar bulves kaupia, ar kokias 
duobes lygina, negalėjau pro aukštus ja
vus įžiūrėti. Meine pamatę, abudu sustojo 
ir ėmė kalbėtis. Vyras ėmė eiti prie ma
nęs.

— Padėk Dieve! — dar iš tolo pa
sveikinau.

— Dėkui. O ko tu čia landai po sveti
mus javus, a? Taikaisi ką pavogti, a?

— Visai ne. Mes ne vagys. Mes skau
tai. Čia netoli mūs stovykla. Tur būt, jau 
girdėjote. Aš atėjau paklausti, ar nega
lėtume pas jus nusipirkti duonos ir ryt 
rytą pieno?

— Nėra, nieko nėra. Mes į miestą ve
žame. Visokių svieto perėjūnų nešeriam, 
a! — piktai atrėžė vyras.

— Ar jūs šeimininkas šitų namų? — 
paklausiau.

— O gal manai, kad tai tu, a? Žinoma, 
aš. Aš šeimininkas. Kam ką noriu, tai ir 
parduodu. Ir visoki piemengaliai čia man 
nelandys, a! Nešdinkis iš mano lauko! 
Nieko negausit!

— Gal rytoj galėtume ką nusipirkti. 
Mes gerai užmokame! — bandžiau nors į 
jo šykštumą prakalbėti.

— Šunį jūs mokate! Nei šiandie, nei 
ryt! — kalbėjo lydėdamas mane iš savo 
lauko.

Man reikėjo eiti per jo kiemą. Aš 
stengiausi tyčia kalbėti kaip galėdamas 
garsiau, kad išgirstų mus Povilas. Bet 
įėjęs į kiemą, jo niekur nemačiau. Dar 
bandžiau kiek ilgiau čia užtrukti. Ban
džiau kalbėti ir šį, ir tą. Bet senis Plu- 
tinskas nesileido į jokias kalbas. Jis at
kėlė man vartus ir tarė: .

— Važiuok sau sveiks. Kad čia tavo 
nė koja daugiau nepastovėtų, a!

Ką turėjau ilgiau čia veikti. .Manda
giai jam pasakiau „sudie" ir išėjau pro 
vartus. Kiek paėjęs, atsisukau ir dairiau
si, ar nepamatysiu kur Povilo. Bet jo nie
kur nemačiau.

— Tur būt, jau bus nuėjęs į plentą, — 
maniau. — Nesulaukė manęs ir nuėjo. Aš 
ilgai užtrūkau.

Bet ir paplentėje Povilo neradau. 
Vaikščiojau šen ir ten, švilpiau, šūkavau. 
Jo kaip nėra, taip nėra.

— Gal jis jau stovykloje, — ėmiau 
galvoti. — Kelią jis žino ir be manęs.

m
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Netrukus buvau stovykloje. Juozas 
jau iš tolo mane pamatė.

— Kaip sekėsi? — paklausė.
-— Ar Povilas jau parėjo?
— Povilas? Ne, nemačiau. Tai judu 

ne drauge buvote?
— Nuėjome drauge. Paskui jis liko kie

me, o aš nuėjau į laukus, pas šeiminin
kus. Kai grįžau, Povilo niekur nemačiau. 
Tyčia aš pamažu ėjau, paplentėje lau
kiau, šūkavau. Jis neatsiliepė.

— Gal jis kur toliau nuėjo?
— Neketino. Jis tik norėjo pasidairyti 

po kiemą ir dirstelti už kluono į rūsius. 
Paskui vėl turėjo grįžti į kiemą ir ten 
manęs laukti. Keliu jis atgal nėjo. Aš ge
rai žiūrėjau į pėdas.

— Štai koki dalykai... O ką sakė Plu- 
tinskas?

— Išbarė mus visus. Sakė nieko mums 
neparduos. Liepė daugiau kojos pas jį 
nekelti. Nei šiandie, nei ryt... Apie toliau 
nekalbėjo, — nusijuokiau aš.

— Kaip tai nei šiandie, nei ryt?
— Aš nežinau. Taip jis pasakė.
— Kas .gi čia per komedijos? —• ne 

juokais jau susirūpino Juozas.
Stovykloje buvo tik keletas skautų. 

Skiltininkas liepė duoti ženklą, kad visi 
susirinktų.

— Skautai, — tarė jis mums: — Po
vilas su Jonu išėjo į Plutins'ko ūkį. Jonas 
grįžo, o Povilas kažkur ten dingo. Gal 
anksčiau iš ten išėjo, gal kur užtruko. 
Dabar išsisklaidykite po apylinkę ir pa
sidairykite. Gal kur rasite. Už pusės va
landos visi grįžkite į stovyklą. Manau, 
kad ligi to laiko jis atsiras. Jonai, tu pa
siliksi stovykloje ir man dar kartą viską 
smulkiai papasakosi.

Visi skautai išbėgiojo.
Aš škiltininkui pasakojau, kaip mudu 

su Povilu ėjome, kaip pamatėme Duliebos 
vėžes, paskui jo pėdas.

— Ką, tai ir Dulieba čia? — nustebo 
Juozas.

— Taip, — atsakiau aš. — Ligi vartų 
jo motociklo vėžės labai ryškios. Nuo 
vartų dingsta. Bet atsiranda jo pėdos. Gal 
Povilas susekė, kur jo vaikščiota.

— Ėhėhėhė, vyreli mano! Tai čia gali 
būti labai tirštos košės. Kad tik Povilas 
kur neįkliūtų...

KETURIOLIKTAS SKYRIUS. 
Nakties žvalgyba.

Jau seniai grįžo visi, kas tik buvo iš
ėjęs Povilo ieškoti. Išklausėme skiltinin- 
ko pranešimo apie šios dienos darbus, 
įsakymus rytojaus dienai. Nuleidome vė
liavą, sukalbėjome maldą. 0 Povilo vis 
nėra.

Mes visi, susėdę netoli palapinės, spė
liojome, kur jis galėjo dingti. Juozas 
vaikščiojo ties stovyklos kryžiumi ir kaž
ką galvojo. Vis pasižiūri į laikrodį ir vėl 
vaikščioja.

Pagaliau jis priėjo prie mūsų ir tarė:
— Skautai! Mus ištiko netikėtas da

lykas. Visi žinote, kad dingo Povilas. Kur 
jis — niekas nežinome. Bet viena aišku, 
kad jį ištiko kokia nelaimė. Gal pavojus. 
Mes negalime jo apleisti. Turime ieškoti. 
Pradėsime nuo tos vietos, kur jis dingo, 
nuo Plutinsko ūkio. Ta vieta ir šiaip la
bai įtartina...

— Dabar turėsime parodyti, kad mes 
tikri skautai. Įtempsime visas jėgas, bet 
Povilą rasime. Šiąnakt visa skiltis budės. 
Jonas su Antanu eina stebėti Plutinsko 
ūkio. Mikas su Vytu žiūrės plento. Ka
zys ir Kostas palaikys ryšį. Zigmas ir Ar
nas pasilieka stovykloje. Aš pats būsiu 
ant plento, prie kelelio į Plutinsko ūkį. 
Ryšininkai — prie manęs. Toliau, jei kas 
paaiškės, duosiu smulkesnių nurodymų. 

Visi šilčiau apsirenkite ir pasiimkite rei
kalingus sunkiam žygiui daiktus: virves, 
kastuvus, lazdas, lemputes ir t. t. Visi 
skubiai pasiruoškite ir vykite į nurody
tas vietas.

Tylėdami, su rimtais veidais klausėme 
skiltininko kalbos. Mūs širdys neramia 
plakė. Tokio dalyko, kaip Povilo dingi
mas, niekas iš mūs nesitikėjo. Visi galėtų 
kur įkliūti, bet kad Povilas? Ne, turėjo 
įvykti tikrai kas nepaprasto.

Važiuodami iš Kauno, mes svajojome 
apie keisčiausius stovyklos nuotykius. 
Tiesiog jų norėjome. Bet kai skiltininkas 
mus visus išskirstė po du ir pasiuntė din
gusio Povilo ieškoti, mums pasidarė labai 
nejauku. Tik tvirtas jo balsas ir griežtu
mas sutramdė kylančią mūs baimę ir įkvė
pė pasitikėjimo savo jėgomis.

Pirmiausia išėjo Mikas ir Vytas. Mes 
tvirtai paspaudėme jiems rankas ir palin
kėjome pasisekimo. Paskui išvykome mu
du su Antanu. Mums visi linkėjo rasti ir 
išvaduoti Povilą.

Mudu su Antanu tarėmės, kaip ge
riau atlikti savo uždavinį. Susitarėme taip 
daryti. Vienas turėsime pasislėpti kieme, 
gal ties vartais tuose pagaliuose. Antras 
pasiliksime lauke, už trobesių. Griežlės 
balsas bus mudviejų ženklas.

Nuo plento mudu pasileidome ne ke
liu, bet tiesiog per lauką. Aplink Plutins
ko ūkį buvo viskas ramu, tylu. Pirkioje 
buvo tamsu. Matyt, visi jau turėjo būti 
sugulę.

Antanui liepiau pasislėpti ant kalne
lio, kur nors tarp rūsių. Ptits gi nuėjiu 
pas trobesius. Į kiemą eiti bijojau. Galėjo 

užpulti šunes. Nors dieną jų niekur nema-

. . . įlindau ties vartais į pagalių krūvą . .. 
čiau, bet vis reikėjo būti atsargiam. Dėl 
to įlindau ties vartais į pagalių krūvą, 
prisitaisiau taip, 'kad matyčiau, kas darosi 
kieme, ir kad, prireikus, greit galėčiau iš
lįsti ir nepastebėtas pasišalinti.

Praėjo koks pusvalandis. Niekur nie
ko negirdėt ir nematyt. Man buvo kaž
kaip nyku. Vienas, prie svetimų trobesių, 
pats nežinau, ko laukiu... Į galvą lindo 
visokios mintys. Atsiminiau namus, mamą. 
Jeigu ji žinotų, ką aš dabar veikiu?

Staiga išgirdau keleliu iš plento kažką 
girgždant. Nejučiomis prisiglaudžiau prie 
pagalių ir sustingau. Kas gi čia būtų?

— Važiuoja, — tuoj supratau.
Truputį iškišau galvą ir, slėpdamasis 

už plačios lentos, pažiūrėjau į 'kelelį. Jatf 
buvo visai netoli vartų vežimas. Tieįk 
vartais jis sustojo.

— Simai, atkelk vartus, — išgirdau iš 
vežimo Prano balsą. — Simai, ko miegi? 
Jau parvažiavome! Atkelk vartus!

Iš vežimo murmėdamas iššoko vaikpa
laikis ir nubėgo prie vartų. Jie sugirgž
dėjo, ir vežimas įsirito į kiemą. Sustojo 
čia pat, prie kluono. Abudu berniokai 
pradėjo kinkyti arklius.

Iš pirkios išėjo kažkoks vyras.
—• Ar jau grįžote, a? — išgirdau se

nio Plutinsko balsą.
— Tegu ją galas, tokią kelionę! Visus 

šonus skauda nuo sėdėjimo! Daugiau ne
važiuosiu! — kalbėjo Pranas.

— Pašerk arklius ir eik gulti.
— Ar dėžių neiškrausime?
— Bus iškrautos ir be tavęs, a!
Berniokai nuvedė arklius į tvartus ir 

daugiau iš ten neišėjo. Matyt, tvartuose 
jie ir miegojo, Plutinskas grįžo atgal į 
pirkią.

— Kas gi ten per dėžės? — galvojau 
vėl likęs kieme vienas. — Tur būt, tos 
pačios, į kurias buvo sudėti kiaušiniai? 
Gal pažiūrėti? Dar palauksiu, kol visi su
migs. O paskui...

— Kas gi čia dabar? — ko tik nesu
šukau iš nustebimo.

Ties vežimu stovėjo staiga atsiradęs 
žmogus. Pakrapštė vienoje pusėje, perė
jo į antrą. Paskui įsilipo į vežimą. Tuo 
pat laiku iš pirkios atėjo antras vyras. 
Tai buvo Plutinskas.

Abudu vyrai valandėlę tyliai pasikal
bėjo. Paskui Plutinskas išėjo pro varte
lius už tvartų. Antrasis gi atėjo ligi var
tų, pro kuriuos vaikai parvažiavo. Čia jis 
sustojo, paklausė, pasidairė, ir nuėjo to
liau.

— Dulieba! — staiga man toptelėjo į 
galvą. — Tikrai, iš visa ko labai panašus. 
Veido tamsoje aš negalėjau matyti.

Po valandėlės grįžo abudu vyrai prie 
vežimo ir vėl ėmė kalbėtis. Paskui nepa
žįstamasis įšoko į vežimą ir ėmė krausty
ti dėžes. Vieną iš jų padavė Plutinskui, 
antrą pasidėjo ant krašto vežimo ir, ją 
prilaikydamas, nušoko ant žemės.

Užsidėję ant pečių dėžes, abu vyrai 
nuėjo į kluoną. Duris paliko praviras.

— Kas tose dėžėse yra, kad tokios 
jos sunkios, net ant pečių užsidėję turi 
nešti? — galvojau. — Gal kokių ūkio 
reikmenų iš miesto parvežė. Bet kam 
tada Dulieba jas nešiotų? Čia kažkas 
įtartina.

Tuo tarpu vyrai vėl sugrįžo. Pasiėmė 
po kitą dėžutę ir vėl išėjo. Dabar aš ne
iškenčiau. Šokau iš savo lindynės ir greit 
nuslinkau prie kluono durų. Atsistojęs už 
jų ir paklausęs, ar negrįžta, dirstelėjau į 
vidų.

Kluone buvo tamsu, nors į akį durk. 
Tačiau buvo matyti, kad kitoje pusėje yra 
irgi atdaros durys į lauką. Paskutinis vy
ras su savo našta kaip tik pro jas ėjo.

Aš, nieko nelaukdamas, perbėgau per 
kluoną ir sustojau prie anų durų. Vyrai 
su dėžėmis ėjo tiesiog prie rūsių.

— Štai kur jie neša savo pirkinius, — 
pamaniau.

Paskui juos sekti man nebuvo reikalo. 
Ten kur nors tupi Antanas. Kad tik jis 
gerai būtų pasislėpęs!

Aš dabar norėjau tik vieno dalyko: 
nugirsti ką nors iš jų kalbos. Bet kur tai 
galėčiau? Kluone pasilikti buvo pavo
jinga. Pasislėpti čia būtų kur. Bet kaip 
reiks išeiti?

Ne, nutariau grįžti į kiemą ir ten kur 
nors prisiglausti.

Taip ir padariau. Netoli vežimo, ties 
kitu galu kluono, buvau matęs lentomis 
užtvertą gardelį. Ten, už tvoros, visai pa
togiai galėjau išsitiesti.
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Čt, Lš ulono.!

Z. Slavinskas.
Reikia muzikos mokytis.

Grožio supratimas ir jo pajutimas gali 
turėti nemažos įtakos žmogaus išsilavini
mui, jo pasaulėžiūros susidarymui. Groži
niai įspūdžiai duoda mums moralinio lo
bio, gilina ir platina mūsų dvasią.

Grožinėj srity žymią vietą užima mu
zika, dainos. Žinome, kiek svėrė dainos 
mūsų laisvėjančios tautos gyvenime, kiek 
padėjo mūsų tautinei dvasiai išlaikyti.

„Muzika yra aukščiausdos rūšies kal
ba reikšti tokiems jausmams, 'kuriems ne
turime žodžių", pasakęs Krasinskis.

Ir tikrai — muzika yra širdies, jausmo 
balsas. Ji iš visų meno sričių daugiausia 
pritaikinta reikšti jausmams. Ji ramina :r 
gydo gyvenimo nuvargintą ir sužeistą 
žmogaus sielą. Niekas taip giliai neįeina 
į žmogaus sielą, niekas nesukelia tiek 
švelnumo ir švento sielos pakilimo, kaip 
muzika.

Jau gilioje senovėje graikai tikėjo gro
žio jausmą turint didžiulės įtakos mūsų 
vidiniam gerėjimui ir grožėjimui. Jie ma
nė muziką tobulinant sielą ir auklėjant 
širdį. Išlavinto proto, aukštos doros 
žmogus buvo vadinamas harmoniškuoju 
žmogumi.

Graikai suprato muzikos reikšmę ir 
ja labai domėjosi. Aiški jiems buvo muzi
kos įtaka žmogaus psichikai. Kas gim
nastika — kūnui, tas muzika — sielai. 
Drauge derinamos, jos žmogų apšviečia.

Muzika turi stebuklingos įgalios. Ji ga
li atitraukti mus nuo kasdieninių rūpes
čių bei darbų ir pakylėti į kitą, svajų, 
šviesos bei džiaugsmo pasaulį.

Muzikos galėtų būti daugiau ir mo
koma, kaip kitų menų, nes ji gyviau kaip 
kitos meno sritys iškelia kultūros eigą ir 
kitimą. Žymu todėl ir tai, kad kituose 
kraštuose, kur materialinio pasaulio su
pratimas tvirčiausiai laikosi, muzika labai 
daug reiškia. Ši meno rūšis, turinti mažiau 
reikalo su medžiaga, materialistų tarpe 
triumfuoja! Matyti, be meno gyventi ne
įmanoma... Muzika patenkina žmogaus 
pasiilgimą geresnės tikrenybės, negu, ži
nomosios „kultūros" trenksmo ir verpeto.

Nors būtum ir nelabai muzikalus, vis 
dėlto gera būtų, jei mokėtum naudotis 
bet kuriuo instrumentu. Nereikia many
ti, kad muzika yra kažkoks slaptingas, re
tai kam suprantamas mokslas. Nereikia 
suprasti, kad muzika tik saldžios svajo
nės, žaislas, ar pramoga. Tai klaida! „Nie
kas mus taip nesuartina su pasauliu, kaip 
menas“, — sako Gėtė, Muzika turi būti 
Įtraukta į mūsų dvasios ugdymo priemo

nių sąrašą. Ji turi grūdinti mūsų širdį ir 
stiprinti mūsų vidaus gyvenimą. Muzikos 
mėgėjai visados turi švelnesnę sielą, negu 
kiti.

„Žmogus, kurs muzikos savy netur, 
Kurio nejaudina saldieji tonai, 
Lengvai gal virst biauiru išdaviku, 
Klastininku ir plėšiku gal tapti. 
Dvasia jo lyg naktis tamsi, 
Siekimai jo lyg Erebas*) juodi. 
Nepasikliauk tu tokiu niekumet...

(Šekspyras).
Šiandieninis mūsų gyvenimas be muzi

kos nieku būdu negali apsieiti: ji yra 
esminė jojo dalis.

Tai sakydamas neturiu čia galvoj to
kio muzikos mokymosi, iš kurio galima 
duoną pelnyti; neturiu galvoj iškilmingos 
koncertų muzikos, bet paprastą, šeimyni
nę muziką, kuri visai nenori pasirodyti 
viešumoj ir demonstruoti sunkių ritmų, 
kūrinių išpildymą. Paprastas grojimas 
pianinu, smuiku, mandolina, kanklėmis, 
gitara ir kt. yra kelias į malonų gyvenimą 
ir į charakterio tobulinimą.

Dabartinis patefonų bei radio amžius 
yra labai svarbi kliūtis muzikos mokytis. 
Jei anksčiau kas smuikuodavo, mandoli
na ar gitara paskambindavo, o kurie-ne- 
kurie .ir fortepijonu, — šiandien to neda
ro. Kas čia mokysis, kas čia varginsis, jei 
tą varginantį darbą užvaduoja automatiš-

*) Erebas — tamsybės šalis, esanti 
graikų nuomone, tarp žemės paviršiaus ir 
požemio pasaulio.

KOMO K O L T y K &
SKAUTE!

Su kitu Skautų Aido numeriu vėl pra
dedamas sporto skyrius. Jame bus rašo
ma apie visas sporto šakas, jų pritaiky
mą ir įgyvendinimą skautų judėjime. Bus 
dedama įvairių rūšių žaidimų, aprašymų 
iš skautų sportiško gyvenimo: sporto bei 
žaidimų švenčių, iškylų, stovyklų, kelio
nių ir pan. Taip pat bus gausiai iliustruo
jamas sportiškais vaizdeliais, kaip iš mū
sų, taip ir iš užsienio sportininkų gyve
nimo. Įdomi sporto kronika.

Tai yra klausimas, kuris reikia disku
tuoti, nagrinėti bendromis jėgomis. Todėl, 
tikiu, kad visi prie to prisidėsime. Iki 
šiol mūsų spaudoje sporto klausimais bu
vo lyg per mažai rašoma. Įdomu, tik nie
kam nesisakėm.

O dabar, skaute, rašyk ir siųsk Sk. 
Aidui, kaip sportavai per vasarą, kaip 
sekėsi stovyklos ir kelionės? Kokius žai
dimus žaidėt stovyklose, kokius tautinius 
žaidimus matei keliaudamas, kurie tau iš 
jų patinkamiausi? Juk tu tiek jų užsira 
šei ir išmokai, nes tai brangus mums tur
tas. Ką dabar žaidžiate?

Rašyk, geresniaisiais pasidalinsime su 
visais per Sk. Aidą. Juk mes dirbame ne 
sau, bet viens kitam, visiems.

Pasistenk, kad sporto skyrius būtų 
kuo įvairesnis, kuo margesnis fotografijo
mis, bendrai, kuo įdomesnis. Ir tu jame

Ei, iš vieno skautai broliai, 
Po mūs kojom plienas trupa. 
Mūsų žygius laimė supa!
Ei, iš vieno skautai broliai!

Ei, pirmyn drąsesniais mostais: 
Skauto veidas laimę diLoda, 
Jojo žodis, lyg paguoda — 
Tam, kuriam šešėliai klostos.

Ei, iš vieno, kaip ereliai,
Laisvi žingsniai, laisvos rankos! 
Mūsų skautai tik ten keliai — 
Kur pablūdęs skausmas trankos ! ..

Ei, pirmyn i karaliją
Vieno ilgesio ir skausmo!
Ei, iš vien tauri Skautija:
Tavo žodis priešas skausmo ! ..

V k t. M iii ū n a s.

koji muzika! (Klausydamies automatų 
muzikos taip jos nepamėgstame, kaip pa
tys grodami). Kas mokėsi muzikos, tas 
patyrė, kad nors ir menkiausias melodi
jas skambindamas, susilaukė didesnio 
pergyvenimo, negu klausydamas kitų daug 
sudėtinesnio grojimo. Svarbu, kad pramo
kę groti bent papraščiausią melodiją ga
lėtumėm paįvairinti, praskaidrinti kai ka
da tą nuobodų ir pilką gyvenimą. Muzi
kalus ar nemuzikalus, gabus ar negabus, 
gali ir turi stengtis, kad po tavo pirštų 
suskambėtų tikrasis mūsų gyvenimo paly
dovas — bet kuris muzikos instrumentas. 
Kiekvienas ko trokšdamas darbu galės 
įgyti. (B. d.).

Skautė — raitelių rungtynių laimėtoja.

Š. m. rugsėjo m. 6 d. Girstupy įvyko Lie
tuvos raitųjų rungtynės. Moterų jojikių 
lenktynėse pirmą vietą laimėjo skautė 
Šniukštaitė, perjodama 1000 mtr. distan

ciją per 1 min. 21 sek.

rasi tiek daug medžiagos ir nurodymų to
limesniam veikimui.

Vyr. skilta. St. Jameikis.
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HUSU ŠEIMOS NRUJIEN

L. S. S. LIUDIJIMAI.

I serijos liudijimai išduodami 
skautams, skautėms, sk. vy
čiams ir vyr. skautėms.

II serijos liudijimai išduoda
mi vilkiukams ir paukštytėms.

Šių dviejų serijų liudijimus 
išdavinėja tuntininkai.

III ser. liud. išduodami skau- 
tininkams-ėm-s. Išduoda vyr. 
sk. štabas.

Liudijimus turi įsigyt visi 
skautai ir vadai.

SKAUTININKŲ REGISTRA
CIJA.

Paskelbta skautininkų re
gistracija baigsis š. m. spalių 
m. 15 d. (užsienyj gyveną sk- 
kai — ligi X.30).

SKILTININKŲ SĄSKRYDIS 
MARIJAMPOLĖJ.

Lapkr. m. 1 — 3 d. d. Mari
jampolėj įvyks skiltininkų są
skrydis.

Spalių 9.
O Vilniau, o mieste, o mūsų šventove! 
Tik tau, oi, tik tau mūsų jėgos suburtos, 
Mums širdį kraujuotasis aras išrovė — 
Tu mūsų mintyse, lyg sapnas užburtas. 
Mums sunku, o Vilniau, gyventi be tavęs, 
Kaip žiedas be saulės, tauta be Vilnijos.
Už ką mums o leidai, Aukščiausias, šią skriaudą, 
Už ką mūsų broliai po jungu vergijos?
Bet auga drąsa ir ryžtas jaunatvė
I žygį, į mūsų Jeruzalę šventą, 
Į miestą didvyrių, į Vytauto sostą — 
Tik Mindaugo ainiams gyventi čia lemta. 
Tik vieno betrokštu — tai tavęs, o Vilniau, 
Tave pamatyti tarp panerio girių. 
Mūs jėgos lyg plienas, tauta pasiryžus, — 
Neilgai gal kęsi grobuonių vergijoj.
Tad šiandien ne liūdesio šventė, o broliai, 
Bet šventė tik darbo galingo, kaip vėjas. 
Tik darbu didžiu mes laimėsim kovą, 
Ir laisvę nunešim viengenčiams arėjams.

Kazys Bradūnas.

Paskutinė nuotrauka foto kon
kursui, (Išsiųsti ligi X. 15).

Lietuvos skautų draugai užsienyj.

IR MES MINĖJOM ŠEFO 60 M. 
SUKAKTĮ.

Kudirkos Naumiestis. IX.8. 
mes, skautukai, su tautine vėlia
va dalyvavom pamaldose. Po 
pamaldų kartu su kitomis orga
nizacijomis vykom prie dr. V. 
Kudirkos paminklo, kur buvo 
kalba ir po jos paradas. Vaka
re Šefo garbei suruošėm laužą.

Laužą pradėjom šokiu „lauže
lis, lauželis...“. Po 2—3 žaidimų 
ir kelių dainelių, mūsų vadė, 
mok. K. Smalevičienė, tarė 
mums keletą žodžių. Palietus 
Vado gerbimo ir meilės reikalin
gumą, priminė šio laužo tikslą. 
Mes, skautukai, savo Šefui su
šukom padėkos šūkį. „Perneš- 
kim iš šio laužo mažą kibirkštė
lę ugnies į mūsų jaunutes sie
las, lai ji ten išauga į didelę 
meilės ir vienybės kibirkštį". 
Mes tuoj užsidegėm po šakutę ir 
iškėlę ją degančią aukštyn, ki
tomis rankomis susikibę, sušu
kom: „Tėvynės meilės kupini, 
būsim vieningi ir tvirti!“.

Paskiau vadė dar priminė ir 
mūsų brolius vilniečius ir jiems 
tuoj pasiuntėm skautišką rake
tą-

Po to dainavom, vaidinom, 
žaidėm, šokom, leidom raketas, 
įvairius šūkius ir kit. Mums la
bai ir labai patiko laužas. Bet 
ne tik mums vieniems patiko. 
Susirinko didžiausia minia žmo
nių, matyt, ir jiems buvo įdo
mu. Mes girdėjom, kaip viena 
žmonelė džiaugėsi, kad ji prieš 
mirtį dar galėjo pamatyti laužą, 
nes savo gyvenime panašaus da
lyko nėra mačiusi. Mes spėjam, 
kad ir daugiau buvo tokių, kurie 
nebuvo matę skautiško laužo, 
nes Naumiesty laužas — pirmą 
kartą.

IX.9. vėl dalyvavom pamal
dose, o po jų iškilmingam posė
dy, kurį suruošė vietos šaulių 
būrys. Po posėdžio kartu su 
kitais mokyklos mokiniais atli
kom keletą sporto numerių. 
Bet ypač gražiai pasirodė skau- 
tukės vakare įvykusiame kon
certe, pašokdamos baletuką.

Skautuke.

358
t

20



Kai gaunameAlytaus skautukai sveikina 
ką, atvykusį pas juos į

PERSKAITYK IR IMKIS 
DARBO!

Jau prasidėjo nauji mokslo 
metai ir po malonaus vasaros 
poilsio, stovyklų tenka pradėt- 
darbą. Per vasaros atostogas 
buvo nutraukta Skautų Aido 
aūintinėjimas platinimui, taigi 
JLbar, sugrįžus atgal, reikia at
naujinti Skautų Aido platinimą.

Todėl -visų vienetų vadų pa
skirti platinti Sk. A. paskirais 
num., kuo greičiausiai praneški
te administracijai adresą ir pa
žymėkite po kiek egzempliorių 
siųsti Skauto Aido platinimui.

Platinimo sąlygos: a) Nuo pi
nigų sumos, gautos už išplatin
tus Skautų Aidus, yra duodama 
20% platintojams, b) Grąžini
mas neišplatintų Skautų Aidų ir 
persiuntimas pinigų už išplatin
tuosius numerius eina platintojo 
lėšomis, c) Už platinimą galuti
nai turi būti atsiskaitoma kas 
keturi mėnesiai, t. y., neišpla
tinti Skautų Aidai ir už išpla
tintuosius numerius pinigai turi 
būti administracijai prisiunčiami.

RUOŠIASI BŪTI SKAUTŲ 
VADAIS.

. II-jų skautų vadų kursų 
k dalyviai.

1. Janavičius Kazys, 2. De- 
gesys Danielius, 3. Ašmenskas 
Jonas, 4. Aukštuolis Jonas, 5. 
Stelmokas Jonas, 6. Šepetys 
Povilas, 7. Pranckūnas Ignas, 8. 
Varanka Vytautas, 9. Janulis Al
fonsas, 10. Gunga Adomas, 11. 
Svetlauskas Antanas, 12. Buce- 
vičius Henrikas, 13. Sūdžius 
Petras, 14. Elsbergas Vytenis, 
15. Sipavičius Gvidonas, 16. 
Jermalavičius Juozas, 17. Ne- 
niškis Petras, 18. Milaknis Ba
lys, 19. Gudavičius Jonas, 20. 
Gepneris Jurgis, 21. Vakselis 
Aleksandras, 22. Didžbalis Vy
tautas, 23. Žievys Kajetonas, 24. 
Liepus Albinas, 25. Švelnys Fe
liksas.

III-ųjų jaun. skautų vadų kursų 
dalyviai.

1. Papečkys Pijus, 2. Izokai- 
tis Vladas, 3. Barniškis Antanas, 
4, Šurkus Juozas, 5. Baranaus
kas Petras, 6. Karalius Jonas, 7.

vyriausią skautinin- 
Tautos šventę.

Foto K. Lauciaus.

Laurinaitis Jonas, 8. Lenkevi- 
čius Jonas, 9. Nemickas Liuci
jus, 10. Balaševičius Petras, 11. 
Bulkaitis Viktoras, 12. Vaičia- 
kauskas Jonas, 13. Strimaitis 
Vladas, 14. Rainis Kazys, 15. Ta
rasovas Aleksandras, 16. Kiz- 
laitis Motiejus, 17. Rudzitas 
Aloyzas, 18. Pranaitis Peliksas.

PIRMOJI IŠKYLA Į MIŠKĄ.
Šakiai. Rugs. 17 buvo padary

ta, šiais mokslo metais pirmoji, 
skautų iškyla. Pasiskirsčius į 4 
skiltis, visiems buvo duotas už
davinys: visos skiltys turi kuo 
greičiausia rasti miške pasislė
pusius priešų žvalgus. Visi, kaip 
tik kas galėjo, nusiskubino 
mišką. Bet kadangi priešų žval
gai buvo gerai pasislėpę, tai nė 
vienas jų ir nesurado. Po žval
gybos, susirinkome į gražų pu
šynėlį, sugulėme į minkštas, 
švelnias samanas ir gėrėme miš
ko aromatą. Saulutė pradėjo 
daugiau berti ant žemės savo 
raudonų spindulių, ir leistis vis 
prie horizonto... Čia, šventosios 
gamtos prieglobstyje išklausė
me draugininko, V. Didžbalio, 
pašnekesio. Po to kalbėjo vieto
vės vadas pask. A. Dirmeitis 
apie skautų praktiškumą, o mo
kyt. pask. V. Liulevičius apie 
reikalą sujungti praktiškumą su 
siela, su dvasios stipriaisiais ry
šiais. Išklausę laibai vertingų 
minčių, padainavę keletą šaunių 
dainelių, miško prieblandoje, tu
rėjome nepastebėti prislinkti 
prie priešo. Šlamėjo žolė, trakš
telėjo sudžiūvusi šakutė, purp
telėjo iš po kelmo paukštelis:— 
lietuviški indėnai ruošia priešo 
užpuolimą.

Po šio labai įdomaus žaidimo vi
si, kupini skautiško entuziazmo, 
su džiūgesiu ir laime žygiavome 
namo. O pasilikę miško medžiai, 
stebėdamies šnabždėjo: „Jau
nystė, graži ir žvengianti! Melio
nu, kada matai juos! Seniau to 
nebūdavo!”

— Šiais mokslo metais, daug, 
gerų norų moksleivių, mano sto
ti į skautų eiles. Pirmos pra
džią padarė mergaitės: kartu 
įstojo 7. Berniukai taip pat ne
mano nusileisti.

P. Rug.

naują Skautų Aido numerį. 
Foto A. Laučienės.

ALIO!... KALBA BIRŽAI.
Prabėgo gražioji vasara. Pra

bėgo visi malonumai. Prasidėjo 
mokslas. Atgijo, ilgus du mė
nesius snaudę, mūrai. Suskam
bėjo juose skautų šūkiai, dai
nos.

Šiais metais įvyko mūsų tun
te be galo daug permainų. Se
nieji vadai — abiturientai iš
skrido iš jaukios gūžtelės, pa
likdami mus. Išskrido brangus 
mūsų direktorius, skautų prie- 
telius ir vėliau pats tapęs skau
tu, dr. A, Juška. Išskrido tun
to adjutantas meilus, energingas 
ps'ktn. R. Medelis, į kurio vietą 
paskirtas vyr. sklt. A. Morkus. 
Ir be minėtų dar daug, daug iš
skrido, palikdami vadovavimą 
jauniesiems. Šiems gi pradžia 
pasirodė labai sunki ir tokiu bū
du atrodė, jog Biržų tuntas bus 
„kaput!“.

Na, bet kur tau. Atsigavo ir 
jaunieji. Tuojau šoko tvarkyti 
savo vienetus, šaukti sueigas. 
Kam pasirodė tuštoka kasa, tuoj 
sumanė papildyt.

Taip pamažu, Dievui pade
dant, viskas susitvarkė ir dar
bas įėjo į normalias vėžes.

Katinas Kniauklys.

SKUODO PADANGĖ ŠVINTA.
— Palyginti, visai trumpame 

laikotarpy Skuodo skautai-ės 
yra atlikę jau gana didelius žy
gius savo tolimesnio veikimo 
pagerinimui. Draugovių skiltys 
jau visai sutvarkytos.

Pirmojo štabo posėdžio metu

Skautui Vytautui Einoriui, mirus jo
mylimai motutei, reiškiame gilios užuojautos.

Vabalninko skautės-ai.

Skautui mok. OBAKEVlClUI OTONUI ir 
mok. VAITELYTEI ZOSEI, sukūrusiems šeimos 
židinį, linkime šeimyniškos laimės.

Vabalninko skautės ir skautai.

buvo priimtas draugininko pa
siūlytas draugovių veikimo pla
nas šiems mokslo metams. Iš 
svarbiausių to plano punktų pa
žymėtini: sutvarkyti draugoves 
išoriniai ir vidujiniai, paruošti 
bent dvi laidas II patyr. laips. 
skautų-čių, įsigyti visą skautiš
ką literatūrą lietuvių kalba, įsi 
gyti naujas draugovių vėliavas, 
įsteigti skautų — skudutininkų 
būrelį, surengti du šeim. vaka
rus, koncertą, darbelių parodą ir 
t. t. Turint daug energijos, 
smarkiai dirbsime ir planą įvyk- 
dysim.

— D. L. K. Kęstučio dr-vėj 
įsisteigė ketvirtoji skiltis — 
V e b r a i.

Šiomis dienomis kęstutiečiai
įvedė dar vieną naują dalyką — 
skiltininkų šeštadienius, kurių 
metu vadai skaito skautišką 
literatūrą, nagrinėja painesnes 
skautiško veikimo priemones, ir 
bendrai, stengiasi daugiau su
prasti skautybės idėjas. Skautai 
pasiryžę dirbti ir veiklumu ne
nusileisti skautėms, kurios, ga
vusios naujų vadovių, irgi šuo
liais lekia pirmyn.

— Tautos Vado mūsų Šefo 
garbei surengtame vėliavų para
de dalyvavo ir septyni skuodiš
kiai, būtent: kun. vyr. skit. VI. 
Ereminas, skit. J. Selenytė, 
psklt. G. Stasiūtė, psklt. A. Bur- 
baitė, e. p. draugininkas psklt. 
Ign. Šilgalis, psklt. VI. Viskantas 
ir psklt. Pr. Šličys. Pasilikę na
mie skautai-ės Šefą minėjo kar
tu su visa vidurine mokykla, į 
jos minėjimo programą įnešdami 
atskirą dalį.

— IX.9. Skuodo skautai-ės 
platino Vilniaus pasus. Viso iš
platinta pasų ir ženklų už 60 lt.

— Paskutinėse skautų-čių su
eigose dalyvavo čia atostogavęs 
Kęstučio dr-vės įsteigėjas kun. 
vyr. skit. VI. Ereminas, kurs 
aiškiai nurodė skautams-ėms, 
kaip reikia dirbti Dievui, Tėvy
nei ir artimiesiems. IX.20. skau
tai-ės su numylėtu svečiu atsi
sveikino, aplankę jį jo tėviškėje 
už 6 klm. nuo Skuodo. Už ma
lonius pamokymus ir visą mums 
parodytą nuoširdumą Brangiam 
Vadui liksime amžinai dėkingi!

Psklt. R. Gadeikytė.
— Palangoje susiorganizavo 

atskira miesto jaučių skiltis.
— Skautas Žickus organizuoja 

ir jūrų skautus. Pamažu palan
giškių šeima didėja.

J. Strakšys.
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Morzės teleįraias.
Jau antrojo patyrimo laipsnio skautai 

moka Morzės abėcėlę, kurios pagalba, 
signalizuodami, vienas su kitu susikalba. 
Nutiesiant telegrafą iš vienos vietos į ki
tą, vielos galima paslėpti žemėse ir kada 
Ikalbėsitės, niekas nesužinos kaip. Nega
na to, dirbdami Morzės telegrafo apara
tą, turėsite progos savo kūrybai pareikš
ti. Kiekvienas stenkitės kuo gražiau, me- 
niškiau padaryti. Pagaliau tuo telegrafu 
veikdami, puikiai išmoksite Morzės abė
cėlę. Išmokę savo pagamintu aparatu 
gerai veikti, jūs lengvai galėsite ir tikruo
ju Morzės telegrafo aparatu dirbti. Mo
kant tuo aparatu gerai dirbti, kelias tapti 
tikru telegrafistu nebus sunkus.

Kaip tas telegrafas gaminti, vaizdžiai 
parodys brėžiniai. Pirmiausiai nusipirkite 
kokį 20—30 metrų nestoros (0,5 mm.) izo
liuotos vielos. Paskui sulenkite storos 
vielos pasagėlę. (I br.). Jei tą pasagėlę 
galėtumėte padaryti plieninę, būtų dar 
geriau. Storumas jos galėtų būti 0,5 cm. 
diametro. Ant tos pasagėlės reikia už
mauti keturi medžio skritulėliai (2 br.), 
ant kiekvienos šakutės po du. Atstumus 
tarp tų skritulėlių priviniokite plonos izo
liuotos vielos, po tiek pat metrų ant 
kiekvienos šakutės. Turėsite elektromag
netinę špūlę. (10 br.). Toliau paimkite 
skardos plokštelę (geriau, jei gausite plie
ninę), vieną jos galą užlenkite, o kitą 
pritvirtinkite prie keturkampio medžio 
gabalėlio (3 br.). Prie tos plokštelės pri
tvirtinkite plokščią metalinę štangelę (4 
br.) ir nestoros vielos gabalėlį (5 br.). 
Štangelė gali būti tos pačios medžiagos 
kaip ir elektromagnetinės špūlės pasagė
lė. Žinoma, taip pat bus geriau, jei ji bus 
plieninė. Prie plokštelės pritvirtinti gali
te plona (neizoliuota) viela arba galite 
nusipirkti dėželę litavimui medžiagos 
„Tino!“. Tokiu būdu pagaminsite judamą
ją svirtelę (II br.). Dar paėmę kamštį ir 
pervėrę jį skersai sraigteliu (9 br.), kuris 
bus reikalingas judamosios svirtelės ata
trankai, turėsite visa, kas reikalinga p r i- 
imtuvui. (Kaip visa sutvarkyti, žiūrėk 
priimtuvo brėžinį).

Siųstuvas nesudėtingas. Paimsite ga
balėlį lentos (6 br.). Paskui sulenksite 
skardos arba plieno plokštelę (7 br.) ir, 

ant tiesiojo jos galo pritvirtinę kamšti 
(mygtuko rankenėlę), lenktąjį galą prikal
site prie lentelės. (Žiūrėk siųstuvo brėži
nį). Tokiu būdu turėsite siųstuvą. Lieka 
tik nupirkti batarėją ir visa sujungti taip, 
kaip parodyta 12 brėžinyje.

Prispaudus siųstuvo mygtuką, elektros 
srovė bus įjungta ir priimtuvo elektro
magnetinė špūlė pritrauks judamąją svir
telę. Kai siųstuvo mygtuką paleisite, svir
telė, atšokusi nuo špūlės, tarkštels į 
atatrankos sraigtelį. Čia nėra to mecha 
nizmo, kuris varytų popierio juostelę, ant 
kurios pieštukas užrašytų trumpus ir 
ilgus brūkšnelius. Gal jūs pritaisysite ir 
tokį mechanizmą. Bet ir be jo galima su
sikalbėti. Susitarkite, kad brūkšnelius žy
mėsite laikydami siųstuvo mygtuką ilgiau 
prispaudę, o taškus — labai trumpai; gi 
tarp raidžių duosite ilgokas pauzas. Taip 
veikiant siųstuvu, priimtuvo svirtelė tai 
ilgiau bus prie elektromagnetinės špūlės 
prigulusi (brūkšnelis), tai, vos palietus, 
nuo jos atšoks (taškas). Kai svirtelė neju
dės, reikš' pauzą. Taip susitarę, vienas 
skautas atsisėda prie priimtuvo ir, klausy
damas, su pieštuku rašo brūkšnelius ir 
taškus, o paskui iššifruoja ir sužino, kas 
jam telegrafuojama.

Vilkiukas.

KAIP NUPIEŠTI VILKO SILUETĄ.

Kiekvienas keturkampio, trikampio ar 
apskritimo padedamas gali lengvai nu
paišyti gražų savo skilties siluetą.

Štai, sakysime koks sutvėrimas, kuris 
nelaiko savęs dailininku, o norėtų nu

piešti vilko siluetą, bet... kaip? Na, ban
dysime bendromis jėgomis.

Atidžiai sekite. Kiekvienas žingsnis 
yra atskirai aiškus.

Lavintis su anglim, kreida, pieštuku, 
rašalu ar p., dirbti ant didelio lapo po- 
perio (taupiau bus ant laikraščio).

Silueto išvaizdą gerai įsistebėk, pir
miausia išbraižyk pagrindines linijas (tie
siąsias).

Sekantis dalykas — greitai ir laisvai 
bandyk ranka paišyti paties sulueto kon
tūrus jau iš atminties. Dabar nedaryk jo
kių matavimų, išskyrus akį. Perdaug ne
sivargink, kad silueto kontūrai iš karto 
išeitų teisingai. Po kelių mėginimų tikrai 
pasiseks teisingą nupaišyti.

Paskum visą, pagal nupaišytus kontū
rus, siluetą „sutamsyk“.

Lavinkis siluetą nupiešt įvairaus didu
mo. Bandyk vis tuo pačiu metodu.

Parodyk savo skilties broliams kaip 
piešiamas siluetas.

Kada nors visa skiltis padarykite ku
rio silueto piešimo rungtynes. Siluetą ro- 
dyk, kol suskaitysi ligi 10. Paskum pa- 
slėpk. Kas nupaišys greičiau ir tiksliau?

Indams plauti taip pat reikia prityrimo. Fot. V. Avižonis.
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Fotografuoti gali kiekvienas

Kaip lapai krinta...
Miškai ir parkai mirguliuoja įvairiau

siomis spalvomis. Geltoni, lyg auksiniai, 
lapai nuo medžių vienas paskui kitą že
mėn krinta, dienos trumpėja, saulė nebe- 
tokia karšta, kaip anksčiau, bet už tai 
jos šviesa daug švelnesnė. Tai ruduo. Pas
kutinė galimybė foto mėgėjui daryti to
kias nuotraukas, kokias jis nori. Ir vė
liau, lapkričio ir gruodžio mėnesį, kada 
saulė pasislėps ir rūkas pilku šydu pra
dės supti daiktus ir žmones, foto mėgė
jui nereikės padėti kamerą į lentyną. Bus 
ir tuomet, kas ore fotografuoti, tačiau 
tuomet jau reikės motyvų pasiieškoti, o 
dabar jų yra kiekviename žingsnyje. Tai
gi ką ir kaip fotografuoja foto mėgėjas, 
kai lapai krinta?

*• e
Rugsėjo mėn. pabaigoje ir spalių mė

nesio pradžioje yra giedriausios visų me
tų dienos. Oras yra permatomiausias, dėl 
to geriausias laikas fotografuoti gamtos 
(vaizdus su toluma. Rudenį fotografuojant 
toluma išeina ryškiausiai. Panoraminių 
vaizdų mėgėjai turėtų šią progą išnaudoti.

• *
Kai dalis lapų nukrinta, medžiai lieka 

„permatomesni". Gera proga tinkamai nu
fotografuoti motyvus tarp medžių, pav., 
paminklus parkuose ar kitur, kryžius, 
antkapius kapinėse, įvairius architektū
ros statinius tarp medžių. Vasarą medžių 
lapai dažnai pridengia tokius motyvus, 
kaip aukščiau suminėti, arba nepraleidžia 
pakankamai šviesos ir dėl to juos nufo
tografuoti sunku ar visai negalima. O yra 
labai puikių motyvų. Nusifotografuokime 
juos dabar!

Ruduo — ideališkiausias laikas miško 
nuotraukoms. Kur vasaros metu lapų sto
gas beveik visokiai šviesai kelią užkerta, 
ten spalių mėnesį ji plačiais spinduliais 
veržiasi ir nušviečia geltonus lapus, krū
mus, medžius. Motyvų miške labai daug, 
tik reikia pasidairyti. Nepamirškit miško 
kelelių. Šiaip šaltas, smėlėtas miško ke
lias rudenį pabirus lapams įgija gyvumo 
ir tinkamai parinkta išpiova nesykį su
daro puikų vaizdą.

* •
Švelnią rudens melancholiją puikiai 

atvaizduoja lapų pridengti parkuose ar 
kitur tarp medžių esą prūdeliai. Tokius 
motyvus reikia fotografuoti iš arčiau, kad 
lapai atrodytų pakankamai dideli. Taip 
pat reikia ryškiai nustatyti artumą ir ge
rokai diafragmuoti, nes kitaip nuotrau
koje vietoje gražiųjų lapų bus matyti tik 
neryškios dėmės . . .

•* «
Rudens šviesa švelni, lyg šilkas, šešė

liai nebe kieti, tamsūs, kaip liepos mė
nesį, bet minkšti, permatomi. Tokia švie
sa — idealas portretinėms nuotraukoms. 
Vasarą dėl stiprios saulės šviesos žmo
gaus veidas dažniausiai pasidalina į švie
siąsias ir tamsiąsias dalis su staigiais per
ėjimais nuo šviesos į šešėlius. Susidaro di
deli kontrastai. Rudenį priešingai — gau
namas harmoniškas veido apšvietimas.

Dėl šviesos'švelnumo ruduo taip pat 
labai patogus laikas sporto ir architektū
ros nuotraukoms. Vasarą tos rūšies nuo
traukos dažnai išeina per daug kontras
tingos, o rudenį minkštesnės ir dėl to na
tūraliau atrodo.

* *
Miestuose rudenį dėkingų motyvų su

daro vaisių pardavėjai su savo vežimais. 
Obuolių, kriaušių ar kitokių vaisių pri
krautas vežimas dažnai puikiai atvaizduo- 
ja rudenį. Geri efektai gaunami fotogra
fuojant prieš šviesą. Reikia tik žiūrėti, 
kad saulė sudarytų vaisiams šviesius kon
tūrus. 

* *
Saulėtas dienas rudenį dažnai pakei

čia lietingosios ir audringosios, kada me
džiai nuo vėjo ima linkti prie žemės. 
Audringomis dienomis galima rasti moty
vų, kurie atvaizduoja rudenišką nuotaiką, 
pavyzdžiui, kokie nors vėjo lenkiami vie 
niši medeliai su byrančiais lapais lyg sa
kyte sako kiekvienam, kas į tokią nuo
trauką žiūri, kad čia ruduo su visa savo 
melancholija.

♦ *
Apskritai, motyvų rudenį yra kiek tik 

nori. Visumet reikėtų dairytis tokių mo
tyvų, kurie atvaizduoja rudens nuotaiką. 
Įdomiausios yra tos nuotraukos, į kurias 
žiūrėdamas kiekvienas mato, kad vaiz
duoja rudens metą. Nereikia manyti, kad 
rudenį charakterizuoja tik nukritę me
džių lapai, kaip pavasarį — žydį medžiai. 
Viena medžio šakutė su vieninteliu lape
liu nuotraukoje dažnai geriau atvaizduoja 
rudenį, kaip visa žemė nuklota lapais. 
Mes, foto mėgėjai, turime pratintis paste
bėti gamtoje rudenį taip, kaip kiti jo ne
mato, ir pastebėję tai atvaizduoti nuo
traukoje.

Taigi motyvų rudenį, kaip matome, ne
stinga. Fotografuoti yra kas. Bet reikia 
dar ir žinoti, kaip fotografuoti. Pirmiau
sias klausimas — kokią negatyvinę me
džiagą parinkti rudens nuotraukoms?

Medžiaga būtinai turi būti ortochro- 
matiška, jei jau kas negali ar nenori nau
doti panchromatines. Pastaroji geriausiai 
tinka rudens nuotraukoms. Ortochroma- 
tinė medžiaga jautri be mėlynos geltonai 
ir žaliai spalvoms, bet neatvaizduoja tin
kamai raudonos spalvos. Anksčiau ga
mintoji panchromatinė medžiaga raudonai 
spalvai buvo per jautri. Tokia medžiaga 
yra labai gera dirbtinei šviesai, kuri turi 
daug raudonųjų spindulių, bet nevisai tin
kama nuotraukoms ore. Dabar jau yra 
pagaminta panchromatines medžiagos, 
kuri mažiau jautri, kaip senesnioji, raudo-
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nai spalvai ir tinkamiau atvaizduoja visas 
spektro spalvas. Tokia yra Perntz firmos 
„Rutepan“, „Peromnia , Agfa firmos 
„Finopan F F“, Kodak firmos „Panato- 
mic".

Ortochromatines ar panchromatines 
filmas naudotumėm, filtro neišvengti. 
Panchromatinėms filmoms yra specialūs 
žali filtrai, bet galima apsieiti ir su gel
tonu filtru. Tik reikia saugotis „neperfil
truoti", t. y., nenaudoti per stiprių filtrų. 
Tai ypač turi įsidėmėti mažojo formato 
kamerų savininkai. Naudojant panchroma
tines filmas, kai saulė yra žemai ir yra 
daug geltonųjų spindulių (prieš saulėlydį), 
filtro nereikia, nes jį naudojant pereina
mieji tarp šviesų ir šešėlių tonai išeina 
per šviesūs, dėl ko netenka savo „šilu
mos" — yra per kieti. Per stiprų filtrą 
naudojant saulės apšviesti medžių lapai 
nuotraukoje išeina balti, lyg šarma ap
traukti. Visiškai pakanka lengvo ir vi
dutiniško filtrų (Nr. 1 ir Nr. 2). Pasta
rasis rečiau vartotinas.

Rudens nuotraukose labai svarbu at-
vaizduoti šilkinį rudens šviesos švelnumą. 
Dėl to reikia nuotraukas minkštai išryš
kinti, ypač mažojo formato, kurias rei
kalinga didinti. Kietai nuotrauką išryški
nus prapuola visas tas šviesos švelnumas, 
kuris mus kaip tik ir žavi. Geriausiai ga
lima minkštai išryškinti vadinamu me
chaniškojo ryškinimo metodu. Jis apra 
sytas ir minkštai dirbančių ryškintojų re
ceptų nurodyta mano knygelėje „Fotogra
fuoti gali kiekvienas". Kaip reikia nuo
traukas minkštai išryškini, čia dėl vie
tos trūkumo aprašyti negalima.* •

Tiek šį syk apie fotografavimą rudeny. 
Lapkričio mėn. 1 d. numeryje bus straips
nis „Rūkas — foto nuotraukų režisierius“, 
kuriame nurodysiu, ką ir kaip fotografuo
ti ūkanotomis rudens dienomis.

Sktn. K, Laucius.
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Skyrių veda, ps'ktn. H. Rudzinskas.

Užd. nr. 158.
Stipr. Liūto iš Kauno.
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Užd. nr. 149.
1) Kvietys, 2) ungurys, 3) daugyba, 4) 

Italija, 5) Reimsas, 6) Korsika, 7) Alžyras. 
Iš pirmų raidžių išeina: Kudirka.

Užd. nr. 150.
1) Kondoras, 2) Vokietija, 3) pelė, 4) 

riešutas, 5) batas, 6) luotas, 7) gaga, 8) 
ąžuolas, 9) Bethovenas, 10) kuosa, 11) vo
tis, 12) kad, 13) gervė, 14) rumunas.

Vietoj taškų išeina: Kovok prieš blo
gą, bet kovok gerumu!

Šachmatų valdovės ėjimu paskaitykit 
skautams žinomą sakinį.

Užd. vert. 2 taškais.

ŠIAIS UŽDAVINIAIS PRADEDAMAS 
NAUJAS DIDELIS UŽDAVINIŲ SPREN
DIMO KONKURSAS, kuris tęsis iki š. m. 
gruodžio mėn. 15 dienos. Visi sprendėjai 
nepraleiskite progos laimėti naudingas do
vanas, kurios skiriamos už daugiausiai su* 
rinktus šiame konkurse taškus.

(Apie dovanas žiūr. pranešimuose).
KONKURSO UŽDAVINIAI.

Užd. nr. 155.
H. iš Lauckaimio.

Rebusas.

Užd. nr. 159.
V. Šatinsko iš Kauno.

Užd. nr. 151.
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Gaunam dešimtą skautų įstatą: Skau
tas blaivus ir skaistus savo mintyse, žo
džiuose ir veiksmuose.

Paskaitykit stačiai: 1) įrankis, 2) mer
gaitės vardas, 3) laidais eina, 4) gyvatė, 
5) augalas, 6) vabzdžių lizdas.

Gulsčiai: 6) ratus palaiko, 7) Europos 
upė, 8) Lietuvos upė, 9) įvardis, 10) dujos, 
11) ugniakalnis, 12) nam. gyvulys, 13) ne
protingas, 14) nam. paukščiai.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 160.

Anbo iš Kaišiadorių.

Užd. nr. 152.

Užd. vert. 3 taškais.
Užd. nr. 156.

H. iš Lauckaimio.
Rebusas.

Iškirpę didžiąsias raides sudekit lėktu
vo valdytoją. Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 161.
Liūdesio iš Kauno.

Šarada.
Valstybės įstaigą per pus skelsi, 
Tai du žodžiu tuojau gausi. 
Pirmam raidę jei mainysi, 
Įvardį tuojau pamatysi.
Antrą žodį nepakeisk,
Tik ašigalį matyti geisk.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. vert. 3 taškais.
Užd. nr. 157.

A. Grušnio iš Alytaus.
Šarada.

Raidę ilgiui jei mainysi, 
Vyro vardą tuoj išgirsi.

Užd. vert. 1 tašku.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. nr. 148.

Budėk tu vadą ir draugovę, 
Visus kas veda į gerovę. 
Tu Šefą prieš akis regėk.

Budėk!
Eilių strofa paimta iš š. m. Sk. A. 5 nr.

Užd. nr. 153.
Frankas, ranka.

Užd. nr. 154.
Pipiras, kibiras, kiras
Už praėjusį uždavinių sprendimo kon

kursą skirtos dovanos teko šiems spren
dėjams:

V. Paliušiui — kišeninis laikrodis, V. 
Slavinskui — medžiaga skautų uniformai, 
V. Šatinskui — skautiškas peiliukas, S. 
Diminskui ir V. Rudaičiui — boveln. ko
jinės, Č. Zaleskiui, Toreadorui, Lydžiui, 
P. Krečiauskui ir Unguriui — „Skautų Ai-Xt, 
do‘‘ prenumerata 1935 met., M. Prascevi-L 
čiui ir P. Rožaičiui — 1933 metų „Sk. A.’* 
komplektas, Zorrui ir lakštutei — po kny
gą „Kaip stovyklauti“, H. Žeromskiui — 
Liūdesiui ir L. Žiugždai — „Kaip išmokti 
pašliūžom šliūžinėti", T. Krūminiui, J. 
Antanui ir K. Grušniui — po knygą 
„Skautų vadovas".

Laimėtojams dovanos bus išsiųstos 
spalių m. 15 dieną. Kauno skautai ateina 
nuo minėtos datos į skautų štabą dova
nas atsiimti, kiti atsiunčia savo antrašus.

PRANEŠIMAI.
Visiems: Šiame konkurse uždavinių 

autoriams, kaip ir visiems sprendėjams, 
taškai už įdėtus uždavinius bus užskaito
mi tik pagal jų įvertinimą.

Uždavinių autoriai, kurių daugiausiai 
bus įdėtų uždavinių į „Suk galvą“ skyrių, 
metų gale gaus dovanų.

NUO 155 UŽDAVINIO PRADEDA
MAS NAUJAS UŽD. SPR. KONKUR
SAS.

Uždavinių sprendėjų pavardės bus 
skelbiamos tik kiekvieno mėn. pradžioje, 
todėd dviejų Sk. A. nr. nr. uždavinių 
sprendimus siųskit iki kiekvieno mėn. 25 
dienos.

.VILNIAUS“ ap. Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4. Telef. 776.
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