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Marija Lastauskienė. GYVENIMO 
PERLAI. Sakalo b-vės leid. 116 pusi. 
1934 m. Kaina 2 lit.

Šioje gražiai išleistoje knygutėje su
talpinta 8 apsakymėliai; Kruvini perlai, 
Kas tai buvo?, Atsilygino, Broliai, Pamo
tė, Kirtimuose, Pirmas ledas ir Jaunas 
kareivis. Visų apsakymėlių turinys ne
komplikuotas, dažnai paimtas iš realaus, 
kasdieninio gyvenimo, kur figūruoja tie 
patys, su ydomis ir egoizmu žmonės —- 
veikėjai. Pav., „Broliuose“, vyresnysis bro
lis Adomas, atvaizduotas kaip gobšas, ne
gailestingas, kad net savo broliui neduoda 
pastogės. Bet kai pasirodo, kad jo išva
rytasis brolis yra turtingas, tada pavydo 
ir žmonos graužiamas ima atsiprašyti, bet 
ne iš meilės, bet godumo. Kitose dvie
jose atvaizduotas dvaro gyvenimas. Gerb. 
Autorė, užaugusi dvaro aplinkoje, labai 
gerai pažįsta jo gyvenimą. Be to, ji, kaip 
romantizmo atstovė, taip pat mėgsta rink
tis temas iš praėjusių dvaro laikų, kurie 
šiandien, jauniesiems, atrodo prisisunkę 
romantizmo ir įvairių paslapčių. Tokios 
apysakaitės yra „Kruvini perlai“ ir „Kas 
tai buvo?“. Jose piešiamas dvaro gyveni
mas, jo keisti savininkai. Dar kitoje apysa
kėlėje „Pirmasis ledas“ paminėti ir skautai. 
Nors minima labai trumpai, bet su meile. 
Turtingo dvarininko sūnus, neklauso se
nų patarimo ir čiuožinėja ledu. Staiga 
gelmėje ledas lūžta ir mažasis ponaitis 
šaukiasi, įsikibęs į ledą, pagalbos. Nė 

vienas nerizikuoja savo gyvybe. „Gelmė
je laukė negailestinga mirtis, o prie jos 
niekas negalėjo prieiti. Vaikai išsigandę 
klykė pakrantėje. Tuo tarpu du jaunuo 
liai bėgo į pakalnę, vilkdami ilgas lentas. 
Tai buvo mokiniams gerai pažįstami skau
tai... Dabar vaikai žiūrėjo sulaikę kvėpa
vimą. Vikrūs berniukai sparčiai darbavo
si, nebijodami mirties, kuri grėsė kiekvie
name žingsny"... „Alfukas atgavęs sąmo
nę labai džiaugėsi ir norėjo dėkoti už iš
gelbėjimą, bet skautų jau nebuvo". O ka
da dvaro tarnas atvyko juos pašaukti į 
dvarą, kad atsiimtų savo užmokesnį, vie
na moteriškė pasakė: „Neieškokite jų. 
Mano sūnūs yra skautai ir atlyginimo ne
reikalauja!" Šiais keliais trumpais saki
niais Autorė tiksliai supažindina skaity
toją net su skautų ideologija. Trumpai 
ir aiškiai! Visų apysakėlių, ypač Kru
vini perlai, Broliai, vedamoji mintis yra 
ta, 'kad ne turtuose laimė, bet dvasios ir 
širdies gyvenime.

Jos stilius gražus, puošnus, sakyčiau 
grakštus, o kalba švari (nekalbant apie 
kelis netobulumus). Literatūros mėgėjams 
knygelė rekomenduotina. Be to, Autorė 
turi parašiusi keletą romanų ir apysakų 
knygų, kurias tikimasi sulaukti.

Iš ankstesnių raštų, 1930 met. išleido 
Radybas. Šiais metais rašytoją „atrado" 
poetas Liudas Gira (plačiau Radybose).

Petr. Arv.

B.-P. apie skautų-čių 
bendradarbiavimą.

Jamboree metu Baden-Powellis buvo 
atsilankęs lenkų stovykloje. Ten jis bu
vo žurnalisto užklaustas, kas jam patiko 
Senkų stovykloje? B.-P. paminėjo kelius 
dalykus ir pasakė:

„Galvoju apie jūsų mergaites — 
skautes, kurios vėl (jos buvo ir Anglijos 
Jamboree. Red.) su jumis atvažiavo į 
Jamboree. Manau, kad skautų ir skau
čių bendradarbiavimas labai simpatiškas 
dalykas, kuriam jūs turėtumėt rasti dau
giau pasekėjų“. Lenkijoje skautės ir 
skautai sudaro vieną organizaciją.

VENGRŲ SKAUTAI PADEDA BEDAR
BIAMS.

Sunkiais krizio laikais vengrų skautai 
nepamiršo savo šalies bedarbių. Buda
pešte ir kituose Vengrijos miestuose 
skautai energingai daro rinkliavas bedar
bių naudai, vaikščioja po namus ir renka 
rūbus ir maistą, kurį paskui išdalins ypa
tingai krizio paliestiems miesto gyvento
jams. Vengrijos spauda labai palankiai 
atsiliepė apie panašius skautų darbus.

DRAUDŽIA MEDŽIOKLINIUS PEILIUS.
Prancūzų ir belgų skautų vadovybės 

uždraudė skautams nešioti mieste ar 
būkle medžioklinius peilius ar „finkas". 
Turėti panašius peilius leidžiama tik sto
vykloje ir tai tik gavus ypatingą stovyk
los viršininko leidimą.

Iš tikrųjų skautams visur rodytis su 
dideliais peiliais yra negražu.

SKAUTAI-ĖS SVETUR. LORDAS BADEN-POWELLIS LEIDO VERSTI JO KNYGAS Į 
LIETUVIŲ KALBĄ.

VIII TARPT. SKAUTŲ VADŲ KONFERENCIJA—ŠVEDIJOJE.
Paskutinės tarptautinės skautų konferencijos, įvykusios 

Godblilb, Vengrijoje, 1933 m., nutarimu, sekanti konferencija 
įvyks Stockholme. Konferencija prasidės 1935 m. rugpiūčio 5 d. 
ir trufks iki to paties mėnesio 7 d. Tačiau delegatai kviečiami 
atvykti nevėliau kaip rugpiūčio 3 d., kad galėtų dalyvauti antro 
pasaulinio skautų vyčių sąskrydžio atidaryme.

Tarptautinis Skautų biuras, ryšium su 1935 m. konferenci
ja, jau yra kreipęsis į Lietuvos Skautų Sąjungą, prašydamas 
atsiųsti savo pasiūlymus dėl svarstytinų dalykų, kad Tarptau- 
t:nis Komitetas, rengdamas dienotvarkę, galėtų juos apsvarstyti.

MUSŲ RADIO PUSVALANDŽIŲ KLAUSOS UŽSIENYJ.
Kiekvieną sekmadienį Kauno radio 20 minučių užleidžia 

skautų-čių pusvalandžiui, kurio programas užpildo patys skau- 
tai-ės, psk. S. Paliulio vadovaujami.

Mums rašo iš Latvijos:
Kiekviena žinutė, kurią tik išgirstame apie Lietuvos skau

tus, vis primena jūsų stovykloje, Asaruose, praleistąsias die
neles. Dabar beliko tik kas sekmadienį paklausyti skautų pus
valandžio per radio. Pas mane susirenka visas būrelis sesu
čių paklausyti vieno kito broliuko pažįstamą balselį, gražių 
dainelių ir t. t. Taip ir žinokite, kad tas jūsų programėles vi
sada atidžiai sekame.

SIAMAS DOMISI MŪSŲ DAINOMIS.
Siamo skautų sąjunga rengia viso pasaulio tautų himnų ir 

tautinių skautiškų dainų rinkinį. Sąjunga šiomis dienomis krei
pės i Lietuvos Skautų Sąjungą su prašymu atsiųsti Lietuvos 
tautos himno ir Lietuvos skautų dainų muzikos.

Lordas Baden-Powellis yra autorizavęs mūsų užsienių da
lies vedėją, Vikt. Kamantauską, į lietuvių kalbą išversti Vilkiu
kų vadovėlį, Skautybę berniukams ir skautų vyčių vadovėli 
Sėkmingą vyčiavimą. Vilkiukų vadovėlį Vikt. Kamantauskas 
jau yra išvertęs.

Kiekvieną musų darbą lydi gera nuotaika.
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Kaunas, 1934 m. lapkričio m. 1 d. XII metai21 (138) nr.

Visu dioiML

Ar jums teko vaikščioti kapinė
se?

Aptvertose, tyliose ir sodria žo
le apaugusiose kertelėse, tokiose 
mažose, bet tokiose patraukian
čiose, slepiasi savotiška, šiurpi 
poezija.

Tylūs, susimąstę jūs vaikštot ka
pinėse, Jūsų ausis pagauna vos gir
dimus gilių dejavimų ir ašarų gar
sus, o akys mato turtingus pa
minklus, kuklius medinius kryžius 
ir nebylius jau bevardžius kapus, 
slepiančius žmones, kurie gal neži
nomi ir nežymūs buvo visą savo 

gyvenimą. Ir skaitote jūs ant pa
minklų parašus, o vaizduotėje ky
la visi šitie iš pasaulio išnykę žmo
nės, Jūs matote juos gyvenime 
jaunus, besišypsančius, mylinčius; 
matote juos budinčius, plepius, sa
vimi pasitikinčius.. •

Dabar tie žmonės mirę ...
♦♦ ♦

Bet, ar reikia išeiti iš namų, kad 
aplankytume! kapines? Ar neuž
tenka to, kad tamsa mus pridengtų 
ir pašalintų dienos garsus.

Kiek turtingų ir puošnių pa
minklų!

Bet ar reikia nakties aplankyti 
kapines? Ar neužtenka dienos — 
neramios, triukšmingos dienos?

Pažvelkit į savo sielą ir, nors bus 
tada diena arba naktis, jūs ir ten 
rasite kapines. Mažutes, nepasoti
namas, taip daug suėmusias. Ir iš
girsite tylų, liūdną šnabždesį — 
baltų, sunkių sapnų vaizdus, kada 
brangus buvo numirėlis, kurį leido 
į kapus ir jūs dar nesuspėjo! jo nei 
pamiršti, nei nustoti jį mylėję. Pa- 
(matysite jūs paminklus ir parašus, 
kurie pusiau ašarų nuplauti ir ty
lius, kurčius kapelius — mažus, 
šiurpius kalnelius, po kuriais jau 
paslėpta visa, kas buvo gyva. O 
gal tai jūsų sieloje buvo geriau
sia...

Gi nereikia sakyti „pažvelkite“. 
Ir neraginami kiekvieną dieną pa
žvelgiate į savo sieloje esančias 
kapines. Gal būt ir šiandie prisimi
nei savo brangiuosius, kurie fizi
niai nebėra gyvi. Verkėt jų.

♦♦ +
Štai čia, po sunkiu marmuru ilsi

si dvi seserys. Jos mylėjo žmones, 

pasitikėjo jais. Kokios jos buvo 
gražios ir stebuklingai geros! Ryš
ki ugnis spindėjo jų akyse, nepa
prastą galybę turėjo jų baltos 
švelnios rankutės.

Su maloniu švelnumu nešė tos 
rankutės gėrimą prie sudžiūvusių 
ir ištroškusių lūpų. Su nepaprastu 
švelnumu jos gydė sergančių žaiz
das.

Bet jos mirė. Neišlaikė ledo vė
jo, kuriuo apsupo jas gyvenimas.

O ten, toliau, pakrypęs kryžius 
žymi vietą, kur ilsis jaunuolis, bu
vęs gyvybės kupinas, triukšmin
gas, linksmas.

Bet miręs tyliai ir nežymiai.

Štai ilga mažų kalnelių eilė. Kas 
ten?

Tai vaikai. Mažutėliai, linksmu
čiai, išdykę. Tėvų viltys. Jų daug 
buvo. Gera, linksma su jais buvo, 
bet vienas po kito išmirė.

♦♦ +
Kapinėse tyla. Liūdnai šlama 

baltųjų berželių lapai...

Mūsų liūdesys skatina mus gi
liau pažvelgti į savo sielą. Bent 
trumpam primiršti kasdieniškumą. 
Nors trumpai savo gyvenimą ap
mąstyti. Kad žydinti jaunystė 
džiaugdamos vykdytų didįjį žmo
gaus pašaukimą, kurį mums yra 
skyręs Aukščiausiasis Kūrėjas. 
Kad nenuklystumėm nuo tikrojo 
savo kelio, kad nebūtų jau vėlu 
klaidos taisyti.

s. P. M.

Ttsr va tat. j
re kki* 1
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Pašnekesiai apie Lietuvos senovę.
Gediminas mus gynė nuo vokiečių.

Vokiečių ordinas, įsikūręs XIII a. pra
džioje Prūsuose, pamažu pavergė visą 
prūsų žemę, o juos pačius daugiausiai iš
naikino. Tačiau to jam nebuvo gana. Jau 
to paties amžiaus pabaigoje jis pradėjo 
puldinėti žemaičius ir aukštaičius, rengda
mas jiems tokį patį kartų likimą. Didie
siems Lietuvos Kunigaikščiams, Vyteniui 
ir Gediminui daug kartų ir sunkiai teko 
ginti Lietuvos žemė nuo gobšių priešų. Vy
tenis daug kartų buvo įsiveržęs į ordino 
žemes ir vokiečius sumušęs. Bet vokiečiai 
nė nemanė palikti Lietuvą ramybėje. Su
tvarkytos ir kolonizuotos pavergto
sios prūsų žemės vokiečiams davė 
nemaža pelno, ir ordino kasa vi
sada būdavo pilna karams su Lietuva. 
Be to, vokiečiai nuolat kviesdavosi sau 
talkininkų iš'Vak. Europos, o šie, kilnaus 
tikslo suvilioti, būriais vykdavo ordinui 
padėti Lietuvos kardu ir ugnimi krikštyti. 
Kai tik susirinkdavo kiek svečių, ordinas 
surengdavo žygį į Lietuvą, imdavo Lietu
vos pilis, teriodavo ir naikindavo kraštą, 
visiškai nesirūpindamas krikštu. Paties 
ordino kronikininkai dažnai pasigėrėdami 
aprašo, kaip vokiečių riteriai, užpuolė kurį 
lietuvių kaimą, žudė žmones, nepalikdami 
gyvy, net senelių ir vaikų, o moteris išsi
vesdavo nelaisvėn. Lietuviai kitaip nebū
davo vadinami, kaip „velnio vaikai”, už 
kurių naikinimą pats Dievas būsiąs dė
kingas.

Gediminui viešpataujant Lietuvoje, 
atrodė tokiam lietuvių kraujo varvinimui 
nė galo nebūsią. Gediminas, atsakydamas 
į vokiečių skriaudas, pasiųsdavo savo stip
rią kariuomenę ir į ordino žemes, bet ko
vos vis tiktai nesiliovė. Pats būdamas ne- 
karingas, jis pasiryžo apsaugoti Lietuvą 
diplomatijos keliu nuo vokiečių. Jau tada 
Lietuvoje buvo daug krikščionių, net ir ka
talikų. Vokiečiai gi kariavo su Lietuva 
grynai politiniais tikslais, norėdami Lietu
vą pavergti, o ne rūpindamiesi plėsti krikš
čionybę Lietuvoj. Tačiau jie dar ilgai 
dangstėsi Vak. Europos akyse esą katalikų 
tikybos platintojai ir gynėjai, ir jiems dar 
ilgai plaukė pagalba iš krikščioniškųjų 
kraštų. Gediminas pasiryžo parodyti 
tikrą ordino veikimą visam pasauliui, už
kirsti ordinui pagalbos siuntimą iš krikš
čioniškųjų kraštų ir tuo būdu išgelbėti 
Lietuvą nuo grobuoniškų vokiečių plė
šimų.

Gediminas pasinaudojo savo bičiulys
tės ryšiais su Rygos arkivyskupu ir rygie- 
čiais pirkliais, kuriems rūpėjo geri kaimy
niški santykiai su Lietuva, o ne karas. 
Rygiečių konfliktai su vokiečių ordino šaka 
Livonijoj niekada nesibaigdavo, nes ordi
nas vis kėsinosi paglemžti jų laisvę. Ry
gos kunigai ir net arkivyskupai dažnai 
būdavo ordino paimami nelaisvėn, jų 
turtas užgrobiamas ir plėšiamas, už ką 
popiežius 1312 m. buvo uždėjęs net 
interdiktą ant ordino žemių. Bet 1313 m. 
atskyrimas nuo bažnyčios buvo panaikin
tas. Iškilęs puikybėn ordinas dar labiau 
ėmė skriausti rygiečius ir arkivyskupą. 
Kilo vėl nauji nesusipratimai, rygiečiai 
vėl skundėsi popiežiui ir protestavo. No
rėdami turėti realios atsparos prieš ordi
ną, jie palaikė bičiulystės ryšius su Lie
tuvos valdovais, kurie kartais pasiųsdavo 
savo kariuomenę jiems padėti prieš 
ordiną.

Gediminas, pasinaudodamas savo ry
šiais su rygiečiais, 1323 m. pačioje pra
džioje pasiuntė per juos laišką popiežiui 
Jonui XXII. Jis rašė: „Mes jau seniai esame 
girdėję, kad visi krikščionių tikėjimo se
kėjai privalo klausyti Jūsų tėviškosios 
valdžios. Ne per savo kaltę esame pasi
likę šitam įsakymui neištikimi. Dar mū
sų pirmtakūnas karalius Mindaugas pri
ėmė krikščionių tikėjimą su visa savo 
viešpatija, bet skaudūs užgauliojimai ir 
nuolatiniai vok. ordino riterių apgaudi
nėjimai privertė jį atkristi nuo krikščio
nių ir mus verčia iki šiol tebetverti mūsų 
tėvų paklydimuose. Daug kartų mūsų 
protėviai siųsdavo pasiuntinius pas Ry
gos arkivyskupus taikai padaryti, bet 
pasiuntiniai būdavo nužudyti. Artimiau
sias mūsų sosto pirmtakūnas, Vytenis, 
prašė Rygoje, kad jam atsiųstų du vie
nuoliu pranciškonu, kuriems jis jau buvo 
parinkęs vietą ir pastatęs bažnyčią. Apie 
tai sužinojo Prūsų žemėje vokiečių ordi
no broliai ir tuojau pasiuntė kariuomenę 
tai bažnyčiai sugriauti ir sudeginti. Nuo 
jų prievartos kenčiame ne tik mes, bet 
dargi patys krikščionių dvasininkai — 
arkivyskupai ir kunigai: jie ima juos į ne
laisvę, laiko sukaustę kalėjime, begėdiškai 
išveja iš bažnyčios savo arkivyskupus, 
užmuša klierikus. Piešdami ir naikindami 
mano pavaldinių žemes, jie sakosi tai 
darą gindami krikščionybę. Bet, šventa

sis Tėve, aš ne krikščionybės priešas. Jei 
aš kariauju prieš krikščionis, tai ne dėl 
to, kad norėčiau sunaikinti katalikų ti
kybą, bet kad apsiginčiau, atremdamas 
skriaudą ir prievartą, kaip tai daro visi 
karaliai ir krikščioniškieji kunigaikščiai. ' 
Pas mus yra brolių pranciškonų ir do
minikonų ordinų, mes davėme jiems vi
sišką laisvę krikštyti, sakyti pamokslus 
ir atlikinėti kitokius šventus darbus. 
Ar tai įrodymas, kad mes nekenčiame 
krikščionybės? Mes rašome Jums apie 
tai, gerbiamasis Tėve, kad žinotumėt, 
kodėl mūsų protėviai yra numirę neti- * 
kėjimo ir negarbės paklydimuose. O da- 1)7 
bar karštai meldžiame, teikitės atkreipti 
akis į mūsų kartų gyvenimą. Esame pa
sirengę* klausyti Jūsų visame kame, kaip 
ir visi kiti krikščioniškieji viešpačiai; 
esame pasirengę priimti katalikų tikybą, 
jei’ tik už tai neprivalėsime būti dėkingi 
minėtiems mūsų kankintojams, t. y., 
aukščiau įvardytiems magistrui ir rite
riams”.

Užbaigdamas Gediminas skelbia pasi- 
renkąs popiežių ir kardinolus sau ir savo 
ainiams į tėvus. Be to, jis prašo popiežių 
atsiųsti drauge su Rygos arkivyskupu 
savo legatą taikai padaryti ir sienoms su 
vokiečiais nustatyti.

Beveik tuo pačiu laiku, 1323 m. sau
sio m. 25 d. pasirodė ir kitas Gedimino 
atsišaukimas, kuriame Gediminas „vi
siems Kristaus garbintojams”, ypačiai 
svarbesniųjų prekybos miestų, kaip 
Štralzundo, Magdeburgo, Bremeno, Liu- 
beko, Kiolno ir k. gyventojams ir visam 
pasauliui skelbia, kad yra išsiuntęs savo 
pasiuntinį su raštu pas popiežių, kad 
dabar nekantriai laukia atsakymo iš po
piežiaus ir prašo popiežiaus pasiuntiniams 
kelionėje į Vilnių visaip padėti. „Mes 
rūpinsimės”, — toliau rašo Gediminas, 
— „atlikti visa tai, ką esame raštu pasi
žadėję šv. tėvui, statydinsim bažnyčias, 
ką jau esame darę ir iki šiol. Gi žinokite, 
kad per dvejus paskutinius metus esame 
pastatydinę dar dvi bažnyčias mūsų 
mieste Vilniuje, vieną dominikonams, 
antrą pranciškonams; be tp, šiemet dar 
esame įsakę atnaujinti pranciškonams 
mūsų naudai ir pačių mūsų bei mūsų 
sūnų išganymui bažnyčią Naugarduke, 
mūsų anksčiau įkurtą, kurią neseniai su
degino prūsų kryžiuočiai. Mes mielai 
apsiimame priimti pas save vyskupus, 
kunigus, bet kurio ordino vienuolius, kad
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L.S.S. Garbes Gynėjas - pulk. M. Kalmantas.

Vyresn. skautin. pulk. 1. Mikas Kalmantas, Lietuvos Skautų 
Sąjungos Garbės Gynėjas.

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ŠEFO AKTAS
Nr. 12.

§ I-
Pasirėmęs Vyriausio Skautininko raportu vyresnįjį skau

tininką kapitoną Ž u k a i t į, jam pačiam prašant, atleidžiu 
nuo Sąjungos Garbės Gynėjo pareigų.

§ 2.
Pasirėmęs Lietuvos Skautų Sąjungos įstatymu 5 § ir 

Vyriausio Skautininko raportu vyresnįjį skautininką pulkinin
ką leitenantą Miką K a 1 m a n t ą paskirtu Lietuvos Skautų 
Sąjungos Garbės Gynėju.

Kaunas, 1934 m. spalių mėn. 15 d.

A. SMETONA.
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS, 
Lietuvos Skautų Sąjungos Šefas.

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

Mūsų Garbės Gynėjas gimė 1895.X.5 
Švenčionių apskr. Jau vaikystėj turėjo 
savarankiškai gyventi, todėl tik 14 metų 
turėdamas, norėdamas mokintis ir lavin
tis, apleidžia gimtinę ir išvyksta tolimon 
Rusijon. Kurį laiką mokosi Petrapily).

1915 m. įstoja kariuomenėn. Jau se
kančiais metais baigia praporčikų mo
kyklą ir iki 1917 m. dirba įvairiose ka- 
riuom. dalyse. Tais pačiais metais per
eina į lietuvių batalioną Smolenske. Ne
užilgo bolševikai tą batalioną išformavo 
ir M. K. kurį laiką dirba lietuviškam 
„Vilijos" fabrike tam pačiam Smolenske. 
1918 m. vargingai bėga į tėvynę. 1919 m. 
liepos mėn. 3 d. iš okupuotos Lietuvos 
per kelis frontus (lenkų, bolševikų ir kt.) 
slapta atbėga laisvon Lietuvon ir įstoja 
mūsų kariuomenėn. Čia energingai daly
vauja už Lietuvos laisvę mūšiuose prieš 
lenkus ir bolševikus.

1923 m. atgimstančios Mažosios Lietu
vos sukilėlių kviečiamas dalyvauja, va
dovaudamas sukilėlių dalims. Mūšiuose 
drąsiais žygiais ir didele rizika aršioj 
kovoj paima Klaipėdą.. Už tą žygį, p. M. 
K. grįžus iš Klaipėdos į savo dalį, Šiau
liuos, dėkinga visuomenė labai įspūdin^ 
game specialiame susirinkime p. M. Kal-

tik jų darbai nebūtų nedori, kaip darbai 
tų, kurie statydina vienuolynus, o paskui 
prievarta renka dovanas nuo geri} žmo
nių ir parduoda jas. Mes leidžiame vi
siems ir kiekvienam, kuris tik yra gerų 
norų, laisvai keliauti i mūsų žemes, Tė
vonijas ir karaliją: kareiviams, ginklane
šiams, pirkliams, visokios rūšies amati
ninkams: kalviams, račiams, kurpiams, 
odininkams, malūnininkams, smulkiems 
prekybininkams. Visiems jiems mes ža
dame duoti žemės, kiekvienam pagal jo 
vertybę. Tie, kurie norės apsigyventi pas 
mus naujakuriais, galės naudotis mūsų 
žeme per dešimtį metų be jokių mokesčių. 
Pirkliams mes leidžiame laisvai įvažiuoti 

mantui įteikė brangų kardą, kuriame 
aukso raidėmis išreikšta didi padėka už 
drąsą Klaipėdoj ir padėta viltis, kad Vil
niaus kovose pagerbiamojo galia vėl būtų 
parodyta.

1924 m. Šiauliuos, būdamas 8 p. p. ba
taliono vadu, p. K. buvo vyr. sk. štabo 
prašytas organizuoti Šiaulių tuntą. Tų 
metų pradžioj suorganizavo tuntą ir bu
vo paskirtas jo tuntininku. IV.23, pakeltas 
j skautininko laipsnį. 1925 m. pavasarį 
dalyvauja visuotiniam skautininkų suva
žiavime, išrenkamas jo pirmininku. Jis 
pakeliamas į vyresniuosius skautininkus.

1925 m. rudenį perkeliamas į Kauną 
ir paskiriamas Šaulių Sąjungos viršinin
ku, kuriuo tebėra ir dabar. Padėjęs tvir
tus tuntui pamatus, Šiaulių tuntą perduo
da dabartiniam tunt. sktn. K. Ubeikai ir 
išvyksta į Kauną. Tą patį rudenį šefas 
paveda sudaryti vyriausi skautų štabą. 
Jį sudaro ir tampa paskirtas vyriausiu 
skautininku. 1927 m. rudenį, ano št. ka
dencijai pasibaigus, vėl jam pavedama 
sudaryti vyr. sk. štabą. Jį sudaręs, eina 
vyriaus, skautin. pareigas iki 1930 m. 
rudens.

1924 m. su reprezentacine mūsų drau
gove buvo tarpt, džembore Danijoj. O

Ulf KMIUII Ml MW

ir išvažiuoti iš mūsų žemių be jokių muitų 
ir prievolių. Apskritai, visi naujakuriai 
naudosis Rygos miesto teise, jei tik pa
tarus žinovams jie neras sau naudingiau 
pasirinkti teisę kurio nors kito miesto. 
Mes trokštame nuo šio laiko amžinu ry
šiu užmegzti taiką, brolybę ir meilę su 
visais Kristaus sekėjais. Idant visa tat 
liktų nesugriaunama, mes pridėjome savo 
antspaudą šiam laiškui pažymėti ir pa
tvirtinti”. Pabaigoj dar prašoma to 
miesto valdyba, į kurį ateis šis raštas, 
nurašydinti jį ir kopiją prikaldinti prie 
bažnyčios durų, o patį laišką netrukus 
pasiusti toliau, į artimąjį miestą.

Ka.

1927 m. Lietuvos skautus atstovavo Šve
dų tautinėj stovykloj.

Pulk. Kalmantas yra apdovanotas už 
mūšius Vyčio kryžium, taip pat Gedimi
no ordinu, Suomių ir Latvių šaulių sąjun
gų ordinais, Liet. šaul. sąj. žvaigžde, Klai
pėdos sukil. medaliu ir kt. 1931 m. ap
dovanotas Lelijos ordinu ir 1932 m. Ge
dimino Vilku.

Skautai:
— Tarnauja jaunuomenei, vesda

mi ją į sveikatą ir jėgą, į mokslą ir 
darbštumą, dž augsmą ir linksmumą.

— Suartina visų tautų jaunuome
nę, tuo būdu jie tarnauja taikai ir 
pasauliniam susipratimui.

— Skautai nori mokykloj ir visur 
padėti dirbti — taip jie tampa geri 
draugai tėvams ir auklėtojams!

— Pagaliau jie nori visomis jėgo
mis tarnauti Dievui ir Tėvynei, nori 
būti gerais ir linksmais, savo parei
gas pildančiais valstybės piliečiais.

375

5



Jus galite garsinti Lietuvą užsieny.
ŠIS TAS APIE SUSIRAŠINĖJIMĄ.

I. Štai jau prabėgo taip ilgai laukta 
ir taip neilgai trukusi stovykla. Gaivus 
pušynų oras, kaitrūs saulutės spindulėliai, 
tyras upių ar ežerų vandenėlis, stovyklos 
nuotykių įvairumas, laisvė ir drausmė... 
ak, visa tai buvo! 0 dabar? Dabar mes 
lauksime ateinančios vasaros.

Ir laukiame. Bet argi tik laukti belie 
ka? Oi ne! Be savo tiesioginių pareigų 
gyvenime — mokykloje ar įstaigoje — ir 
be eilinių draugovės sueigų, žiemos išky
lų bei užsiėmimų, galima rasti dar dau
giau skautiškų pramogų: malonių ir nau
dingų.

Štai viena iš jų — tai susirašinėjimas, 
susirašinėjimas su jau pažįstamais ir dar 
nepažįstamais skautais, Lietuvoje ir už
sienyje gyvenančiais.

Reikia pastebėti, kad šis paprotys — 
susirašinėti — plinta ir Lietuvoje. ,,Sk. 
A." galima dažnai užtikti skelbimėlius, 
kad skautas N iš X miestelio nori susi
rašinėti su kuriuo nors skautu iš if mies
telio ar krašto. Štai atsiranda ir Y mies
tely toks pat geranoris skautas. Juodu 
pradeda susirašinėti. Ir abu patenkinti!

Juk tai yra taip nesunku: pagal tarp
tautinį paprotį, reilk parašyti bent vieną 
laišką per tris mėnesius. O kartu malonu 
ir naudinga.

Malonu turėt gerą bičiulį nepažįsta
moj dar vietoj, malonu su juo stovyklos 
įspūdžiais pasidalinti, malonu su juo vy
kusiomis nuotraukomis pasikeist, malonu 
iš svetimšalio skauto gaut jo šalies vaiz
dų, jo valstybės pašto ženklų... Ar ne 
tiesa?

Be to, tai ir naudinga. Naudinga įsi
gyt naują prietelį, naudinga per jį pažint 
dar nepažįstamą jo apylinkės ar šalies 
gyvenimą, naudinga, nes atsiranda pro
gos ilgainiui vienam antrą aplankyt; ir 
jau nuvažiavęs kada nors į svetimą kraš
tą, miestą ar šalį, turėsi jame draugą, 
kurs tau mielu noru pagelbės. Pagaliau, 
naudinga, nes per laiškus lavinamas! sa
vas mintis raštu reikšti, o tai daug kam 
padės prasiskinti kelią į laikraštininko 
ateitį. O kas žino, gal net ir į redakto
riaus kėdę!

Tokio susirašinėjimo naudą vertina ir 
skautiškasis sąjūdis. Pereitų metų tarp
tautinėj skautų stovykloj Vengrijoj buvo 
sukurtas tam tikras laužas, prie kurio 
liepsnos tegalėjo šildytis tik skautai, su
sipažinę per laiškus. Ratų ratai aplink 
laužą prisėdo; ir daugumoj tokie skautai, 
kurie viens kitą pirmą kart išvydo čia, 
prie laužo, nors jau ilgesnį laiką buvo su- 
sirašmėję. Argi ne įdomu?

Jau treti metai iš eilės, kaip mūsų re
prezentacinė draugovė lanko svetimų 
valstybių skautus. Pažinčių — tinklų tink

lai prisimezgė! Ir būtų labai gaila, jei šių 
ekskursijų dalyviai nepalaikytų užmegstų 
pažinčių.

iNa, tad padėkdie garsint svetur Lie
tuvos vardą jau nuo seniau susirašinėjan- 
tiems, o dar to gero nemėginusiems — 
padėkdie įsidrąsinti pradėti!

** *

II. Apie ką ir kaip savo tolimam prie- 
teliui rašyti — čia niekam iš mūsų nereik 
patarėjo. Jei tik nesistengsime per daug 
„gudriai“ ir kaip nors nepaprastai bei 
prašmatniai savo mint's išreikšti, būkime 
tikri, kad susirašinėjimo bičiulis apsi
džiaugs, mūsų laiškutį gavęs.

Lieka tik priminti, kaip rašytinas ant
rašas.

Visų pirma rašome vardą ir pavardę. 
Siunčiant laišką į užsienį, vardas ir pa
vardė rašoma būtinai vardininko linksny 
ir tai vistiek, ar adresatas yra lietuviškos 
ar nelietuviškos pavardės savininkas. 
Mat, daugely valstybių pavardės links
niuojamos nekaitant jų galūnių. Ir jei nors 
viena raidė varde ar pavardėj bus pa
keista, daug kur kruopštus laiškanešys ma
nys ir bus įsitikinęs, kad tai turi būti kita 
pavardė, ir kitas tos pavardės savininkas. 
Pasakojama, kad kai geras dėdė iš Lie
tuvos siuntė perlaidą savo sūnėnui į Bel
giją, užrašęs jo pavardę lietuviško naudi
ninko linksny ,,....kui", tai vargšas sūnė
nas taip tų pinigų ir negavo, nors ir kažin 
kaip įrodinėjo, kad jis esąs tas pats per
laidoj pažymėtasis asmuo, ir kad pinigus 
tai jam jo tikras dėdė siunčiąs.

Pavardės ir vardo priklausiniai — 
kreipimosi žodžiai ar tų žodžių kelios rai
dės, pridedamos prieš ar po pavardės, 
atseit, kaip kurioj šaly yra priimta, bet 
visada tiek atokiai nuo vardo ir pavar
dės, kad laiškanešiui nebūtų pagundos šių 
raidžių sieti su pavarde. Pav., J. S. (jo 
sveikatai), L. God. ... Kgm (loti godatam 
...kungam), An Herrn, Mr (monsieur) ir p.

Toliau rašoma paskyrimo miestas ar 
pašto įstaiga. Šitai turi būti parašyta itin 
aiškiai ir stambiomis raidėmis, kad vie
tos pašto valdininkai galėtų negaišdami ir 
neklysdami laiškus teisingai surūšiuoti ir 
kur reikia išsiųsti. Siunčiant į užsienį, 
miestų vardai rašomi tos valstybės kal
ba, kurion laiškas turi pakliūti. Todėl 
skautas niekados neparašys Ryga ar 
Paryžius, bet Riga, Paris. Tuo 
Tuo neužgaunami svečios šalies tautiški 
jausmai. Tik neišprusę vokietininkai dar 
iki šiol, siųsdami laiškus į Kauną ar 
Juodkrantę, teberašo ,,K o w n o“ ar 
„S chwarzor t“. Mes tuo piktinamės. 
Bet jei mūsų paštai tokius laiškus priima 
ir po Lietuvą išnešioja, tai čia pašto, ne 
mūsų, dalykas. Kai kurios valstybės to
kius laiškus atgal grąžina.

Mes matom rytiečių stiliuj trobesį, kurs 
tų kraštų skautų buvo pastatytas 1933 m. 
pasaulinėj skautų jamboree Vengrijoje. 
Prie trobesio stovi mūsų vyriausias skau

tininkas pulk. Šarauskas.

Tuoj po miesto ar pašto įstaigos pa
vadinimo rašoma gatvės vardas, namo ir 
buto numeriai arba sodžiaus bei vienkie
mio vardai.

Tuo ir baigiamas antrašas, jei laiško' 
paskyrimo vieta yra Lietuvoj. Jei rašo
ma užsienin, tai reik pridėti dar tos 
valstybės pavadinimas, kurion laiškas 
siunčiamas. Paskyrimo valstybės vardas 
rašomas pačioje voko apačioj ir, jei ga
lima, labiau voko kairėj pusėj, šiek tiek 
pražambiai iš viršaus žemyn. Čia taip pat 
svarbu, kad šalies, kaip ir miesto, pava
dinimas būtų parašytas aiškiai ir stam
biom raidėm. Tuo palengvinama vietos 
pašto valdininkui greit atskirti, kad šis 
laiškas siunčiamas į užsienį, o paskyri
mo vietos laiškanešiui palengvinama tuo, 
kad prie gatvės ir Ns pažymėjimo nesi
painioja jam nereikalingas šalies pava
dinimas.

Antroje voko pusėje pravartu užra
šyti savo antrašą. Tada paštas žinos, kur 
laišką grąžinti, jei adresato nebebūtų 
nurodytoj vietoj. O, be to, ir susirašinė
jimo draugui neteks knisinėtis po stal
čius, kol jis kur nors mūsų antrašą suras.

Apskritai paėmus, antrašą reikia dai
liai ir labai aiškiai užrašyti. Patartina 
pabraukimų’nedaryti, bet svarbesnius žo
džius, kaip miesto ir valstybės pavadini
mus, rašyti stambesnėmis raidėmis. Ypač 
nepatartina pabraukt adresato vardą ir 
pavardę: daug kur tai laikoma pažemini
mu ir mūsų bičiulis dar galės 'užsigauti. 
Pagaliau, aiškus, s'tambus ir lengvai per
skaitomas raštas atstos visokių linijų 
pabraukimus ir dar palengvins paštinin
kų darbą. Ir galima su įsitikinmu pasa
kyti, kad už tai paštas bus labai ir labai 
dėkingas mums — laiškų siuntėjams.

S. V, Gruodžius.

PARLE :
FRANCAIS

SPRICHT
DEUTSCH

Jei skautas-ė moka francuzų ar vokiečių 
kalb,, jam gali būti duotas toks ženklelis.

J. M. L. God.

p. Zigmui Sniškui Kadis Bagis kgm.

JelgavaAnykščiai, Dobeles 8, 10
Vilniaus g. 25. Latvija.

Pav. 1. Pav. 2.
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Lietuviai skautai anapus
Kaip gyvena musų broliukai ir sesutės Brazilijoje.

Dar prieš pusmetį laiko apie lietuvių skautus 
visiškai nebuvo girdėti, dabar gi prie Vysk. Mot. Va
lančiaus lietuvių pradž. mokyklos jau yra ne mažas, 
per 20, skautų būrelis. Atvykusiam iš Lietuvos 
naujam mokytojui, skautui — vyčiui p. Ed. Pažėrai 
pavyksta įsigyti vaikų simpatijos ir iš jų suorgani
zuoti pirmuosius jaunesniųjų skautų būrelius. Pir
mutinė skautų sueiga įvyko 1933 m. gruodžio 6 d. Jo
je dalyvavo 6 mergaitės. Ligi šio laiko, per šešis 
mėnesius skautės ir paukštytės padarė 33 su
eigas, skautai ir vilkiukai — 22 sueigas. Be 
to, jie iškilmingai šventė Nepriklausomybės 
šventę, šv. Jurgio — Skautų Patrono dieną ir Mo
tinos Dieną, Skautai visą laiką stropiai mokėsi skau
tų programos, auklėjo patys save, stengėsi nepasi
duoti sau, gerai pildyti savo pareigas ir būti gerais. 
Tas jiems neblogai sekėsi. Mokykla pamaži virto 
didžiule skautų šeima. Dauguma savo lėšomis įsitai
sė skautiškas uniformas, kitiems, neturtingiems pa
dėjo skautų didelis draugas ir globėjas — p. Kon
sulas P, Mačiulis suteikdamas pašalpos.

Visi nekantriai laukė įžodžio, Įžodžio proga 
skautai rengė savo parodėlę ir, jau iš anksto, rinko 
eksponatus ir dirbo darbelius.

Įžodis buvo numatytas pirmutinį žiemos atos
togų (atostogos nuo birželio mėn, 10 d, ligi liepos 
mėn, 1 d,) sekmadienį — birželio mėn. d. Birželio 
mėn. 15, 16 d., patikrinus skautų, skaučių, vilkiukų 
ir paukštyčių žinias, paaiškėjo, kad visi jie yra rei
kalingą programą išėję ir dėlto visiems leista duoti
įžodį.

Įžodžio dieną skautai drauge su savo vadu p. Ed, 
Pažėra atliko išpažintį ir priėmė Komuniją,

14 vai. mokyklos salėje buvo atidaryta skautų 
parodėlė su šiais skyriais: 1) mergaičių rankdarbiai, 
2) berniukų darbeliai, 3) gamtos skyrius, 4) paišinių, 
5) numizmatikos (įvairių pinigų), 6) istorinis, 7) paš
to ženklų ir 8) literatūros skyrius. Parodėlė nors ir 
nedidelė, bet gražiai sutvarkyta, davė malonaus 
įspūdžio. Ypač gražūs buvo skaučių ir paukštyčių dar
beliai. Į parodėlę atsilankė nemaža žmonių. Taip pat 
buvo atvykę iš Vila Anastacijos Dr. J. Basanavi
čiaus mokyklos apie 20 mokinių su savo mokyt, p, 
L, Gaigalu.

Įžodžio iškilmės atidaromos dalyvaujant garbės 
svečiams p. Konsului Petrui Mačiuliui, p. Eug. Ma
čiulienei, p. Br. Steponaičiui, p. V. Kamantauskui, p.

Sao Paulo lietuvių skautų, skaučių, vilkiukų ir paukštyčių, 
davusių 1934 m. birželio mėn. įžodį, būrelis.

Mes matome, kokiose ga
na vargingose trobose gy
vena mūsų emigrantai 

svetimose šalyse.

vandenyno.

Vyt. Nalivaikai, p. Degutienei, skautų tėvams, gimi
nėms, draugams ir pilnai salei svečių.

Lygiai 6 vai, vakaro skautai išsirikiuoja prie sce
nos, salės priešaky. Raportą priima skautų būrelio 
vadas E. Pažėra. Išsirikiavę 5 skautai, 3 vilkiukai, 
9 skautės ir 5 paukštytės. Visi uniformuoti. Vadas 
įsako atnešti tautišką vėliavą. Nešant vėliavą visi 
atsistoja, o skautai saliutuoja didžiuoju saliutu. Pa
gerbus vėliavą prie jos paprašoma skautų tėvai — 
p, Kavolienė ir p. J, Pūkenis. Prieš duodant įžodį, 
būrelio vadas trumpai nupasakojo įžodžio reikšmę 
skautams. Pabaigęs prašo visų sustoti. Skautai ir 
skautės išeina žingsnį į priekį, iškelia didžiuoju sa
liutu ranką ir taria visi kartu įžodžio žodžius. Jiems 
pabaigus, išeina paukštytės ir vilkiukai ir taip pat 
duoda balsiai savo įžodį. Ponas Konsulas su Ponia, 
būrelio vado prašomi, užriša skautams, skautėms, 
vilkiukams ir paukštytėms kaklaraiščius.

Pažymėtina, kad drauge su skautais, skauto 
įžodį davė ,,Lietuvio" redaktorius St. Vancevičius, 
kuris labai yra susirūpinęs skautybės skleidimu ir 
pamilęs skautus.

Toliau p. Konsulas sveikina skautus, davusius 
įžodį ir įdomiai, gražiai papasakoja visiems kas bu
vo Robertas Baden Povėlis, kaip atsirado skautai ir 
ko jie siekia. Būrelio vadas E, Pažėra trumpai svei
kina visus skautus, pradėjusius naują laikotarpį gy
venti, linkėdamas jiems ištverti skautybėje ir nuo
lat daryti gerus darbus. Iškilmingoji dalis ir baigiama

Linksmoji dalis. Po trumpos pertraukos seka 
vaidinimas ,,Paskutinį kartą" — 1 veiksmo skautiš
kas vaizdelis. Vaidinimas pavyksta neblogai. Skautų 
choras dainuoja 11 dainų. Deklamuota 12 eilėraščių. 
Toliau skautės parodė tris gimnastikos pratimus, gro
jant orkestrui. Visos gerai išmokytos, judesiai vieno
di, darnūs, harmoningi. Vakaro linksmąją programą 
užbaigia skautės gražiu plastikos numeriu, grojant 
fortepianu būrelio vadui E. Pažėrai. Programa bai
giama lygiai 8 vai, vakaro. Toliau pasilikę svečiai 
linksmai šoko ir žaidė ligi 12 vai. nakties.

Pažymėtina nepaprastas skautų punktualumas, 
tvarkingumas. Visos dienos programa buvo prade
dama ir baigiama lygiai tuo laiku, kaip buvo skelb
ta, visa buvo gražiai ir tinkamai sutvarkyta. Tiki
mės, kad ir kitų mokyklų mokiniai susiorganizuos į 
skautų būrelius ir, bendrai veikdami, padės išsau
goti mūsų kolonijos lietuviškumą, išauklėti draus
mingą naująją lietuvių išeivių kartą, kuri galės pa
sekmingai darbuotis išeivių tarpe ir kelti lietuvių 
vardą ir brazilų akyse.
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SKAUTO ĮSPŪDŽIAI 
aplankiusio „Aušros“ muziejaus Šiauliuose 

suruoštą KNYGOS PARODĄ
Pasitaikyk man tą dieną dar prieš 

eisiant į paradą, vartyti knygos lapus, 
įsižiūrėjęs į knygą pagalvojau: na, jeigu 
man dabar reiktų apibūdinti kas tai yra 
knyga, tai kokį apibudinimą aš padary
čiau?. .

Galvoje prabėgo: mano apibudinimas 
atitiks tik man pačiam, nes tą taip „pa
prastą“ mums daiktą savaip kiekvienas 
apibrėš.

Ir iš tikrųjų, jei kas pasakytų, kad 
knyga yra spausdintų, rašytų ar tuščių 
popierio lapų bet koks skaičius, surištas 
į vieną vietą, tai tokiu apibudinimu nevisi 
pasitenkintų. Sakysim, tingus mokinys 
sakys, kad knyga tai toks jungas, kurį 
diena iš dienos jis velka. Gi tikrasis mo
kinys sakys, kad knyga yra jo jaunų die
nų tikriausias draugas — kelrodis. Jau
nuolis — studentas — geresnio rytojaus 
siekėjas, sakys, jog knyga tai kelias, ve
dąs į mokslo ir žinių pasaulį. Tai toks 
žinių lobis, kurio nemato tik tas, kas juo 
nenor naudotis.

Kitas pasakys, kad knyga tai žmonijos 
minčių muziejus. Trečias — gyvenimo 
reiškinių veidrodis. Bet atsiras ir tokių, 
kurie pasakys, kad knyga tai toks daik
tas, kurio atskiros dalys — lapai tinka 
silkėms vynioti...

Labai įdomu, kokį apibudinimą duotų 
mokslininkai. Jog jų akimis žiūrint knyga 
tai nėra vien tik popierio lakštai. Jie gi 
tai aptartų visapusiškai. Čia-jie tuoj pa
liestų knygos kilmę. Jie mus nukeltų į 
tolimus praeities amžius ir čia papasako
tų apie tuos kelius, kuriais knyga atėjo 
iki mūsų dienų. Jie nusakytų koks glau
dus yra ryšys tarp knygų turinių ir gyve
nimo epochų. Jie užsimintų apie svar
biausias raštų sistemas. O jų, berods, bu
vo trys: kiniečių, babilioniečių ir egiptie
čių. Jie be abejo primintų, kad iš egip
tiečių abėcėlės gimė finikiečių, iš fini
kiečių — graikų, iš graikų — lotynų, na, 
ir iš šios pastarosios — mūsų abėcėlė. 
Supažindintų mus su anų laikų rašomomis 
medžiagomis, o jos nebuvo tokios kaip 
kad šiandie. Tai buvo akmuo, metalas, 
molio lentelės (babiloniečių), vaškas, pa
pirusas, pergamentas ir, tik pagaliau, po- 
pieris. Čia gi pastebėtų, kad pirmieji už
rašai, padaryti ant akmenų piramidėse ir 
kitur, yra brangūs pirmieji raštų pradai. 
Kalbėdami apie papirusą, paaiškintų, kad 
tai yra augalas, kurio lapai buvo naudo
jami rašymui, ir kad tokie prirašyti papi
ruso lapai buvo pritvirtinami prie medi
nės lazdelės ir apie ją suvimojami, ir kad 
tokia lazdelė su papiruso lapais buvo tų 
laikų knyga. Tokių knygų bibliotekos 
buvo panašios į mūsų šių dienų apmuša
lų krautuves. Molis — rašomoji medžia
ga. Keistai šiandieną skamba, bet taip 
yra. Iš jo darydavo tam tikras lenteles ir 
ant jų įsipausdavo raštus. Tokias lenteles 
degindavo ir todėl tos lentelės — kny
gos yra užsilikusios iki mūsų laikų. 
(Aleksandrijos molio lentelių biblioteka). 
Vaškas tarnavo užrašų knygelėms, kalen
doriams. Papirusas užleidžia vietą perga
mentui. Čia pažymėtina, kad papirusas 
jau XXV šimtm. prieš Kr. buvo vartoja
mas. Pergamentas pasirodo III šimtm. prieš 
Kr., o galutinai išstumia papirusą tik IX 
šimtm. po Kr. Popieris, kaip rašomoji me
džiaga. pasirodo XII šimtm. pradžioj. Pir
masis popieris pasirodė arabuose. Popie

ris laike trijų šimtmečių po savo pasiro
dymo įsiviešpatauja ir galutinai išstumia 
pergamentą. (Pirmieji popierio fabrikai: 
Vokietijoje Mainc'o mieste 1320 m. Lie
tuvoje — Vilniuje 1524 ir Kėdainiuose 
XVIII šimtm. vidury.

Čia, gal būt, minėdami rašomąsias tų 
laikų medžiagas paminėtų ir tokius reiški
nius, kad dėl rašomosios medžiagos sto
kos, Romos imperijos valdininkai Grai
kijoj sąskaitas rašydavo ant skeveldrų 
sudužusių puodų. Kad dėl pergamento 
brangumo ir jo stokos darydavo senų 
pergamentų valymus, išskutinėjimus. To
kie „valymai“ be abejo palaidojo ne vie
ną tų laikų žmogaus išreikštą mintį.

Žinoma, nusakytų ir knygų gaminimo 
būdus. O juk tais laikais žmogaus ranka 
turėjo atstoti šių dienų spaustuvių maši
nas. Romos imperįjos laikais knygos buvo 
perrašinėjamos vergų — mokytų vergų. 
Vėliau buvo net prieita perrašinėti knygas 
diktuojant, kas, žinoma, darbą pagreitino, 
bet iš kitos pusės toks perrašinėjimas 
kartais nutoldavo nuo originalo, kad 
tekdavo rašyti komentarai.

Žinoma, tektų užsiminti ir ąpie tuos 
stabdžius, kurie knygos išsirutuliojimo 
kely buvo. Tai rašomosios medžiagos ne- 
datekliai, jos brangumas, karai, įvairios 
nelaimės, (Kapitoliaus gaisras), religinis 
fanatizmas, kerštai viešpataujančių nu
galėtiems ir kit.

Viduramžiais knygų perrašinėjimo dar
bas buvo susikoncentravęs vienuolynuose.

Šiandien mes kalbame apie knygą, be 
kurios neįmanomas kultūringo žmogaus 
gyvenimas. O buvo laikų, kad visame 
mieste buvo vos kelios knygos ir tai tik 
reikalingos religinėms apeigoms. Todėl 
nieko stebėtino, jei tais laikais buvo net 
beraščių valdovų.

Knygos plitimas ir drauge su ja kul
tūros pakilimas surištas su 1440 metais. 
Tai oficialioji data, kada buvo Gutenber- 
go atrastas naujas spausdinimo būdas. 
Dar prieš Gutenbergą buvo spausdinami 
lakštai su medžio raižinių pagalba. Buvo 
taip pat naudojamasi ir atskiromis raidė
mis. O jei paimti dar anksčiau, tai net 
XIII šimtm. prieš Kristų rasim spaustuvių 
pirmtakūnų. Tai tų laikų pinigų spausdi
nimas. Bet Gutenbergas surado kažką 
naujo, 0 būtent: gaminti atskiras raides iš 
švino, jas jungti vienoje plokštumoje ir 
preso pagalba spausdinti popieriuje ne
ribotą egzempl. skaičių. Šis genialus 
spausdinimo būdas atėjo gyVeniman ne 
iš karto, bet po ilgų bandymų. Dėl spaus
tuvės pirmenybės buvę ginčų, mat, olan
dai ir italai sakėsi, kad jų tautiečiai dar 
prieš Gutenbergą naudojosi tokiu spaus
dinimo būdu. Bet kadangi visi pirmieji 
leidiniai veda prie Gutenbergo arba jo 
mokinių, tai toji pirmenybė ir pasiliko 
Johanui Gutenbergui. Jo gimimo metai 
tiksliai nežinomi, bet spėjama, kad tai 
bus 1397. Gimė jis Mainc'e, ten ir pirmą
ją spaustuvę įsteigė. Mainc'as skaitosi 
spaustuvių lopšys.

Jau 1445 m. G, išspausdino „Paskuti
nis teismas". 1447 kalendorių, o 1450 ne
turėdamas lėšų susidėjo su Fustu, kuris 
įdėdamas savo kapitalą į spaustuvę, su
darė palankią sau sutartį, t. y., kad kiek
vienu momentu jis jį gali atsiimti. 1451 m. 
jie atspausdina lotynų gramatiką. 1454 — 
atsišaukimą kovai su turkais. Bet blogos

sutarties pasėkoje dar neužbaigus spaus
dinti pirmosios biblijos (o tai buvo pirmas 
didesnis jų darbas) G. teko atsiskirti nuo 
savo kompanijono. Gi bibliją 1456 m. 42 
eilučių atspausdino Fustas. Išsiskyręs G. 
taip pat atspausdino bibliją 32 eilučių.

■Po penkiasdešimt metų nuo įsteigimo 
pirmos spaustuvės Mainc'e Europoje jau 
galima buvo priskaityti virš 500 spaustu
vių. Taigi spaustuvių dėka knyga pra
dėjo dar didesniu šuoliu plisti ir nebe
būti jau retenybė, bet būtinumas kiek
vieno žmogaus gyvenime.

Man rodos, neteks aiškinti, kad tai, 
ką aš galvojau apie knygą, yra tik lašas 
jūroj ir kad kas norės nuodugniai susi
pažinti su knygos kilme, jos reikšme gy
venimui ir kita, visuomet ras tose pačiose 
knygose.

O dabar kaip tik metas į „Aušros“ 
muziejaus knygos parodą. Jei laikas lei
džia, eikime drauge... Na, aš taip ir skai
tysiu, kad aš ten ne vienas, o su jumis 
kartu. Storulėje „Aušros" muziejaus kny
goje padėjom parašą, kad mes jau čia. 
Dairykimės. Ką matome? Ogi įvairios 
knygos, didelės, mažos, senos ir naujos, 
skirtingais formatais, šriftais, apdarais. 
Bet trupučiuką susikaupkim ir atidžiai 
stebėdami parodą pamatysim nuostabių 
dalykų. Pamatysim, kad drauge su knyga 
pinasi, rišasi praeities laikai su dabartim. 
Metę bendrą žvilgsnį sustokime štai pas 
vitriną, kuri lyg stalas su stiklu, o po 
stiklu knygos išdėliotos. Pirmiausia susi
durs akis su seniausia parodoje išstatyta 
knyga. Prie jos yra padėtas raštelis: 
„INKUNABULAS—XV šimtm. knyga iš
leista 1487 m. T. y. enciklopedinis teolo
gijas ir teisės žodynas, spausdintas go
tišku šriftu, ranka pieštomis didžiosio
mis raidėmis (inicialais) ir pagražinimais.
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Apdaras — lentelės aptrauktos oda su 
užkabomis. Autorius Mykalojus iš Frank
furto, vokietys. Knyga spausdinta Vene
cijoj lotynų kalba“.

Formatas tos knygos maždaug 22X16 
cm. Ją apžiūrėjus kyla klausimas kur 
daugiau? Kur ankstyvesnės knygos? Bet 
čia pat ir sukuri pats sau atsakymą, kad 
reti, labai reti dalykai — senos knygos, 
mūsų naujagimiuose muziejuose negali 
būti. Tik senuose ir mažiau nelaimių iš
gyvenusiuose kultūros centruose juos ga
lėtume užtikti.

Šalia minėtosios jau knygos mato
me: Brolio Hungo pamokslai, lotynų kal
ba, išleisti 1516 m. Knygoje yra Kražių 
Tėvų Bernardinų Konvento pažymėjimą-. 
Tos knygos tituliarinio lapo rėmelis me
džio raižiny.

Štai čia pat šalę jų reta knyga, nes 
tai knygai šiais metais yra lygiai 400 me
tų nuo jos išleidimo. Tai 1534 Venecijoje 
spausdinta lotynų ir italų kalbomis (teks
tas dviem spalvom, juoda ir raudona) kny
ga, kurioje aprašoma kaip užlaikyti miš
kus. O štai čia pat toj pačioj vitrinoj 
didžiulė knyga — Visuotina Geografija 
prancūzų kalba, išleista Paryžiuje 1576 m. 
Nežinau, bet skaityčiau sau už nuodėmę 
nesustoti prie šios štai nedidukės kny
gutės. ,XA COMEDIE DI TERENTIO 

,VOLGARI. Terencijaus Volgari komedijų 
( t rinkinys italų kalba, išleistas 1546 m. 

Garsiausios Aldų knygų leidyklos leidi
nys. Antrašty firmos markė — delfinas 
apsisukęs aplink inkarą.

Aldų knygų spaustuvė ir leidykla bu
vo pirmoji, stambioji leidimo įmonė, ku
rios leidiniai, iš vienos pusės, dėka ra- 
cionališkam leidimo tvarkymui, buvo pri
einami, o iš kitos pusės pasižymėjo aukšta 
technika ir meniška išvaizda. Firmą įstei
gė Venecijoj 1495 m. Aldus Pius Manu- 
cius. Jisai sumažino knygų formatą, užsa
kė naujus mažesnius šriftus, įvedė palin
kusį šriftą („kursivas“ arba „italikas"), 
kuriuo išspausdinta parodoje esanti kny
ga. Be to, prie savo leidyklos subūrė ap e 
30 mokslininkų („Aldų Akademija"), kuri 
tikrino spausdinamų knygų tekstus. Al
dus Manucijus mirė 1515 m. Ypač brangi
nami leidiniai jo įpėdinio Aldo II Manu- 
cijaus, mirusio 1555. Trečias ir paskutinis 
firmos savininkas buvo Aldus II Manu
cijus. Jam mirus 1597 m. firma buvo lik
viduota, daugiausia dėl Venecijos preky
bos bendro nusmukimo ir dėl Olandijoje 

_ atsiradusių leidyklų konkurencijos. Firma 
I egzistavo virš 100 metų ir turi didelių 
' nuopelnų". Taip sako mums padėtas prie 

tos knygutės paaiškinimas.
O štai čia nedidesnė už mūsų šių die

nų maldaknygę knygutė, bet prie jos pri

dėtas labai dominantis prierašas: „Alek
sandro Didžiojo Istorija, Elzevirų išleis
toji 1633 m. Garsioji Olandų spaustuvi
ninkų ir leidėjų Elzevirų firma, įsteigta 
1583, likviduota 1712 m. Žydėjimo laiko
tarpis — XVII šimtm. antroji ir trečioji 
ketvirtis. Įvedė, iki šiol elzeviriškais va
dinamus, mažą formatą ir smulkų šriftą, 
užsakytą pas garsųjį Olandų graverį Van 
Deiką (1640) ir papigino knygas. Knygose 
firma žymima — „Ex officina Elzeviria- 
na". Išleido ypač daug lotynų ir prancū
zų klasikų veikalų".

O čia „Posthylla Katholicka" — (evan
gelijos aiškinimai ir pamokslai, išleista 
Krokuvoj 1584 m. Štai „Simbolių pasau
lis" — „Mundus symbolicus“ spausdinta 
Koln'e 1695. Čia vėl įdomi savo turiniu 
knyga. Tai- „Septum Linguarum Calepi- 
nus" 1758 — septynių kalbų žodynas, 
kuriame lotyniški žodžiai išversti italų, 
prancūzų, vokiečių, ispanų, graikų ir 
hebrajų kalbomis. Knygoje yra Kražių 
mokyklos bibliotekos pažymėjimas. O 
štai 1760 metais išleistas Suprazlyje 
„Aukso Altorius“ — lenkų kalba, analo
ginis lietuviškų maldaknygių prototypas.

O čia visas skyrelis Lietuvos statutai 
ir teisės šaltiniai. Visa vitrina įvairaus 
formato knygų. Jų tarpe knyga: „Magde
burgo Teisė“. Išleista 1760 m. Pšemyslio 
mieste. Vertimas iš lotynų kalbos lenkų 
kalbom Šia teise seniau tvarkėsi mūsų 
miestai. Štai dar Codex Diplomaticus. 
1758 m. Tai Lietuvos ir Lenkijos diplo
matinių dokumentų rinkinys, išleistas Vil
niuje tėvų Pijarų Kolegijos rektoriaus 
Motiejaus Dogielio rūpesniu, kuris užsa
kė Prancūzijoj pilną spaustuvės įrengimą, 
ir atgabeno Vilniun. Šis Codex’as yra 
tikras pavyzdys tipografinio meno, at
spausdintas nauju prancūziško tipo šriftu, 
gerame iš Karaliaučiaus atvežtame po
pieriuje ir pagražintas Leipcige graviruo
tais frontispisu ir meniška venjete (vario 
raižiniai). Šis leidinys išgarsino Pijorų 
spaustuvę visame krašte ir karalius sutei
kė jai ypatingą privilegiją. Spaustuvė 
likviduota 1836 m.

Na, šios knygos nepraleisime. Tai kny
ga, kurioje surašyti įstatymai apie panai
kinimą baudžiavos Lietuvoje. Šalę rusų 
knygos antraštės yra ir lietuviškas — 
skaitykim: „Wisoaukszcziausej Patwirtin- 
ti Galingiausio Jomilestos Ciesoriaus 19 
dieno M. Waseri 1861 mėtosi Istatimaj 
apie Walszczionus, iszejusius iš werginga 
prigulėima". Išsp. Vilniuje 1862 m.

Vaje, kiek daug jau sugaišavom, o apie 
Lietuvos knygą dar nesidalinom mintimis. 
Gerai, paliksime tai kitam kartui.

Kazys.

IDĖJOS IR DARBAI
• Belgai apie Lietuvos nepriklausomy

bės kūrėją. Žinomas belgų provincijos 
laikraštis Gazette de Huy paskelbė platų 
str., apie Lietuvos nepriklausomybės kū
rėją Valst. Prezidentą A. Smetoną. Straip
snyje plačiai atpasakojami Valst. Prezi
dento svarbesnieji gyvenimo bruožai ir 
nuopelnai lietuvių tautai ir Lietuvai.

• Radio valanda Čikagoje Valst. Pre
zidentui A. Smetonai pagerbti. Čikagoje 
buvo surengta radio valanda Lietuvos 
Valstybės Prezidento 60 m. amžiaus ju
biliejui paminėti. Programoje dalyvavo 
žymiausios Čikagos lietuvių meno jėgos, 
jų tarpe ir Čikagos operos primadona 
Darlys (Drangelienė). Apie geib. Jubilia
tą anglų kalba pranešimą padarė žurna
listas Pieža.

• Dotnuvos Žemės Ūkio Akademijai 
10 metų. Dotnuvoje įvyko didelės iškil
mės — žemės ūkio akademija šventė 10 
metų jubiliejų. Į iškilmes atsilankė Valst. 
Prezidentas A. Smetona, ministeris pir
mininkas J. Tūbelis, ministerial ir kiti 
aukšti svečiai.

• Naujas Igno Šeiniaus romanas. Ig
nas Šeinius parašė romaną — Sieg
fried immerselbe atsijaunina. Romane ra
šoma, kaip garsus vokiečių rasistų (na
cionalsocialistų) vadas, ideologas, garsus 
profesorius, po atsijauninimo pavirsta j 
žydą. Romaną leidžia Sakalo b-vė.

O Kas naujo V. Teatre? Po ilgos ruo
šos Valst. Teatre įvyko Johan Straus- 
s o operetės Čigonų baronas premjera. 
Čigonų barono operetė visais laikais ir 
visų tautų teatruose turėjo didelį pasi
sekimą. Dideliu pasisekimu ji praėjo ir 
mūsų teatre. Po Čigonų barono opera 
stato Kniazių Igorį, kuris yra kompozito
riaus Borodino. Drama repetuoja iš 
karto tris veikalus: K. Inčiūros — 
Vincą Kudirką, A. J a s i ū n o - J a s i ne
vi č i a u s — Smūtkelio šalį ir Č a r 1 i o 
D i k e n s o — Oliverio Tvisto — įsceni- 
zavimą. Baletas pradėjo — Tuščio atsar
gumo — atnaujinimą.

Eksperimentinis dramos teatras pra
dėjo darbą. Rudenio sezoną pradedant, 
šauliškasis eksperimentinės dramos teat
ras, valstybės teatre, suvaidino Žemai
tės — Rudens vakarą — ir M. P e č - 
kaus kaitės (Šatrijos Raganos) — Ir- 
kos tragediją. Naujasis vaidybinio meno 
kolektyvas pirmuoju pasirodymu pavaiz
davo lietuviška dvasia paremtą lietuviš
kumą ir psichologiškumą. Kolektyvą su
daro 25 žmonės. Įdomu, kad svarbiausią 
Irkos tragedijoje rolę labai įspūdingai at
liko — psktn. M, Mironaitė.

AKCINĖ BENDROVĖ

LIETUVOS CUKRUS
Kaune, Duonelaičio g-vė 2, telef. 22-62.

pAMfllIfltla šiuos savo cukraus fabri-
■ ko Marijampolėje gami
nius bei produktus:
pirmos rūšies

MELASĄ,
BALTĄJĮ CUKRŲ,

vartojamą mielėms bei spiritui ga
minti, o taip pat gyvuliams šerti.

RUNKELIŲ 
IŠSPAUDAS, vartojamas gyvuliams šerti.

KALKIŲ PURVĄ,
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„DAR JŪS SAVO DARBO NEBAIGĖT“. 

(Vadų stovyklą prisiminus).
Gražiosios Palangos dienelės. Jų lyg 

nebūta. Taip bėga laikas. Pamenu: visi 
sėdim aplink gražiai sutvarkytą laužavie
tę, atidžiai klausom paskaitos, o saulutė 
kaitina, kaitina...

„Skilties gyvenimas pasireiškia per 
sueigas“, girdžiu skautininko žodžius; ir 
visų dėmesys sukoncentruotas į paskaitą 
apie skilties sueigas.

Švilpukas. Paskaita baigės. Jų bus dar 
porą, paskiau pavakariai ir visus viliojan
tys žaidimai.

— Šį kartą mes neapsileisim, — nuta
ria Jaučiai.

— Lokiai, laikykimės!
— Ežių niekas neapgaus: jo ir kiškis 

nepralenkia.
Ir taip toliau.
Ateina skautininkas instruktorius. Pa

aiškina šios dienos žaidimus, duoda nu
rodymus.

— Duokit kojoms laisvę, bet nepa
mirškit dėmesio.

Poros valandų lyg nebūta. Grįžtam iš 
žaidimų su degančiais veidais, pilni įspū
džių ir naujų nuotykių.

— Vos suradau eigulį.
— Man vaistinė pati pasipainiojo.
— Net išsigando policininkas, kai pa

prašiau parašo.
— O žmonės tik žiūri, tik stebis, ko 

mes Palangoj bėginėjam, — galybė įspū
džių ir linksmumo.

Ir linksma būdavo. Jūros bangos su 
sidabruotomis viršūnėmis glamonėdavo 
mus, glostydavo krūtinę ir liūliuodavo sa
vo giliu ir paslaptingu ūžesiu.

Nejutom laiko ir jo neskaitėm. Ne
matomai prisiartino paskutinė diena.

O stovykla? Tik dabar pajuntu, kad 
reiks stovyklą baigti. Ryt nebus šio ka
bančio tilto, nebus Jaučių statyto bokš
to, nesėdėsiu ant Lokių dirbtos „sofos“ 
ir ryt nepakils vėliava, nekils prie Aukš
čiausiojo stovyklos maldos garsai... Kaip 
keista. Mes susirinkom iš visų Lietuvos 
kampelių. Skiltys sujungė dzūką su klai
pėdiškiu, aukštaitį su žemaičiu ir jie taip 
gražiai sugyveno! Dešimts dienų nema
tomu, bet stipriu ryšiu surišo moksleivį su

Sargyboj.

pedagogu ir jie viena tematė: gražią nau
jąją Lietuvą, kuriai ateitį ruošė skautiš
koji idėja.

Aplink laužavietę renkasi žmonės. Jų 
niekad tiek daug nebuvo.

Suliepsnoja laužas. Įsakymai. Pirmoji 
skiltis laimi konkursą.

— Lioi pirmai skilčiai!
— Lioi, lioi, lioi! — sušurikam.
— Broliai, — išgirstam stovyklos vir

šininko balsą. Broliai, jūs savo darbo dar 
nebaigėt. Jums dar reikės daug pasiryži
mo ir ištvermės. Jūs dirbsit draugovėse, 
pritaikysit įgytas žinias, o studija duos 
galimybės įsitikinti, ar jūs sugebėsit tiks
liai vadovauti ir dirbti. Daug buvo užsi
rašiusių lankyti šiuos kursus; pusė tiek 
atvažiavo. Aniems, matomai, trūko pasi
ryžimo. Linkim jums, broliai, ištvermingai 
dirbti savo pasirinktą darbą, plėsti skau- 
tybės idėją visoje Lietuvoje. Tad į darbą!

Prigeso laužo šviesa. Žmonės ėmė 
skirstvtis. Atėjo nepaprastai tylus vaka
ras. Net nenuorama jūra šį kartą nutilo.

— Sudie, jūra!
Rytą dar kartą pažvelgiau į stovyklom 

rajoną, į snaudžiantį pušyną, pasiunčiau 
paskutinį atsisveikinimą kopoms ir išvy
kau į Palangą.

Širdy džiugu: ten rusena iš naujo pa
kurstyta skautiška ugnelė. Ji degina abe
jojimus ir suteikia meilę. Meilę mūs Lie
tuvai ir skautijai. Jon. Ašmenskas.

PANEVĖŽYS TAIP PAT STOVYKLAVO!

Panevėžio raj. tunto skautai, kartu su 
uteniečiais, stovyklavo nuo birž, m. 25 
ligi liepos 10 d. gražiosios Lietuvos Švei
carijos pakraštyje (Utenos apskr., prie 
Kirdeikių bažnytkaimio), netoli adminis
tracijos linijos (6 klm. nuo garsiųjų Link
menų).

Stovyklos apylinkės tikrai puikios; 
daugybė ežerų, tarp kurių riogso miškais 
apaugę kalnai ir kalneliai. Stovyklauto
jams pėstiems beveik neteko vaikščioti: 
visas susisiekimas ir su miesteliu, ir su 
bažnyčia, ir maisto reikalais ir t. t. buvo 
palaikomas valtimis per ežerus.

Stovyklą labai paįvairino jos analizas 
ir pavyzdinė skiltininkų iškyla sint apylin
kėje garsaus piliakalnio, o taip pat kelios 
įdomios ekskursijos. Viena ekskursija 
valtimis (plaukė organizuotai 14 valčių) 
buvo surengta į pademarkliniją, kurią pa
siekėm perplaukę 6 ežerus.

Sykį, Kirdeikių parapijinio dūdų or
kestro lydimi, nuvykome į Linkmenų 
miestelį, per kurio vidurį pravesta spyg
liuotos vielos tvora, vadinama adminis
tracijos linija. Ant kelio, vedančio į Vil
nių, prie pat vartų į Okupuotąją Lietuvą 
išklausėm stovyklos viršininko kalbos ir 
sugiedojom Tautos himną, o paskui, nors 
ir atskirti tvora, pasikalbėjom su vergau
jančiais vilniečiais. Temstant užkūrėme

Tarpt, sk. biuro dir. Martinas ir mūsų 
vyriausias skautininkas pulk. Šarauskas 

stovykloje.

laužą, .kurio žiūrėti susirinko ir šiapus ir 
anapus tvoros daugybė žmonių; dainomis 
prie mūsų laužo prisidėjo ir anos pusės 
broliai lietuviai, bent nuo tolo sudainuo
dami kelias daineles: „Leiskit į Tėvynę, 
leiskit pas savus..." 4r kitas. Po laužo, 
atsisveikindami su pavergtais broliais ir KXx 
seserimis, per vielas paduodami jiems 
rankas, daugumas apsiašarojom... Lenkų 
žiaurumu ir mums teko įsitikint, kada jų 
vienas kareivis „demonstruodamas" šau
tuvo buože negailestingai daužė nuo tvo
ros nesiskubinančias trauktis net senas 
moterėles .. .

Apskritai stovykla pavyko gerai, pui
kiose apylinkėse, o kalnuotas tankus pu
šynas labai tiko miško žaidimams. Di
džiausias stovyklos geradarys ir rėmėjas 
buvo Kirdeikių klebonas gerb. kun. J. 
B r e i v a, kurį stovykla išrinko Garbės 
Stovyklautoju: nuolat jis buvo stovykloje, 
rūpinosi skautais, skolino arklius daik
tams pervežti, davė savo paties organi
zuotą dūdų orkestrą nuvykti į Linkmenis, 
o jo klebonijoj nuolat buvo galima matyti 
skautų, kuriuos tai vaišino, tai pailsėti 
priglaudė ir t. t. Stovyklavusieji ilgai ne
pamirš savo globėjo.

Skautų stovyklos viršininku buvo 
psktn, K. Venslovas, o netoliese tuo pat 
laiku stovyklavusioms skautėms vadova
vo mokyt, vyr. sklt. Januševičienė.

Pu, .- ■ . r ......... *•
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Nuo rugsėjo m. 9 d. visi skautai, skau
tės, vilkiukai ir paukštytės išėjome į ko
vos lauką. Kovojam ui geresni savo vie
netų rytojų.

Šefo jubiliejui skirtas konkursas duo
da mums didelio Įkvėpimo entuziastingai 
dirbti.

Ištiesiam didžiuosius ginklus, juos nu- 
taikom prieš apsnūdimą, prieš tinginystę, 
prieš visą, kas galėtų mūsų vienetą pa
likti užpakalyje kitų. Mes pirmyn eina
me tvirtomis gretomis, kurios toliau vis 
stiprėja.

Ir štai mes esame „konkursų fronte”
„Konkursų fronto” skyrelyje rašysi

me visa, kas didintų mūsų darbo šiuo lai
kotarpiu pasisekimą. Dėsime ir sumany
mų, ir apyskaitų!

Kiekvienas vienetas turėtų, kaip kon
kursuose, taip ir „konkursų fronte” skar 
džiai byloti.

AIŠKINAMĖS KONKURSŲ SĄLYGAS.

*1. Konkurso taisyklių III sk. A. 
Pastaboj I pasakyta: „16 — 24 strp. su
minėtų dalykų įgijimo laikas skaitomas 
ligi konkurso pabaigos“. Ar tie dalykai, 
įgyti prieš konkursų pradžią (IX.9), galės 
būt konkurse užskaityti.

— Bus užskaitomi.
*2. Jei Skautų Aidas, Skautų Vadas 

ar Vadovė užprenumeruoji 1935 metams 
dar prieš N. Metus, ar jie Įsiskaitys kon
kurse?

— Įsiskaitys.
*3. Draugovei bus užskaityti taškai ir 

už skautą-ę, įsigijusį taisyklių III sk. A 
inventorių (pav., eil. nr. 22, 23, 24). Su
prantama, kad tie dalykai yra skauto 
nuosavybė. Jei drevei už tokį skauto 
inventorių bus užskaityti taškai, tai ar 
inventoriaus savininkas privalo tuos sa
vo daiktus, pav., baidarę, palapinę, ati
duoti bendrai visai draugovei naudotis 
ar jis pats palieka jų šeimininkas?

— Savo daiktų, už kuriuos dr-vei 
konkurse bus užskaitomi taškai, skau- 
tas-ė neprivalo atiduoti draugovei ben
drai naudotis; jis pats palieka jų šeimi
ninkas.

*4. Du broliai turi vieną baidarę, bet 
jie yra ne vienoj draugovėj. Ar gali kiek

vienas jų savo draugovėje užsirašyti turįs 
baidarę?

— Ne! Gali tik vienas — vienoj drau
govėj.

*5, Ar specialybės, įgytos prieš IX.9, 
bus konkurse įskaitomos?

— Ne. Konkurse bus įskaitomos tik 
tos specialybės, kurios įgytos 1934.IX.9— 
1935.1V.30 laikotarpyje.

Reikia muzikos mokytis.
(Tęsinys iš 19 nr.).

Beklausis — turi tapti su klausa, ne
mokša — mokytas.

Stenkis anksti suprasti toną ir jo rū
šį. Varpai, gegutė, ir kt. duoda garsų: 
mėgink juos įspėti, kuris čia tonas! Sten
kis nors ir menką balsą turėdamas iš gai
dų be instrumento pagalbos padainuoti: 
nuo to tavo klausa tik laimės.

Mokykis klavišiniais (fortep., fishar
monija) instrumentais groti. Jie visų mu
zikos instrumentų tobuliausi. Jais gali
me pasiekti viso garsų apstumo, pav., 
grodami smuiku, violenčele ar fleita mes 
galime sukurti tik melodiją, bet kūrinio 
harmonijos, pritarimo (akompaniamento) 
tuo pačiu metu nepagrosime. Todėl pia
ninas, fortepionas ar fisharmonija turi 
pirmenybę kitų instrumentų tarpe (dėl 
garsų daugumo, pastovumo ir švelnumo). 
Kai sunkiai valdomas smuikas reikalauja 
iš grojančio ypatingo rankų sugebėjimo ir 
mitrumo — fortepionas (ir kt. klav. instr.) 
nežiūrint grojiko sugebėjimą jį valdyti — 
mūsų ausį glamonėja švelnūs ir grakštūs 
tonai.

Dėl brangumo ir kt. priežasčių klavi
šiniai instrumentai mažiau prieinami. 
Vietoj jų geriau tiktų: 1) mandolina, nes 
nuo mandolinos bus lengva pereiti prie 
2) smuiko ar 3) violos1), 4) violenčele 
(itališkai Violencello, vokiškai Cello)2), 
5) fleita, 6) kornetas arba tromka, arba 
miško ragas, 7) kankliai(ės), 8) gitara.

Nepamirštini mūsų tautiškieji instru
mentai: skudučiai, vamzdžiai, ragai, tri-

DARBAS GYVĖJA.
ORGANIZUOJAMASI.

Konkursai labai pagyvino darbą vie
netuose. Skautai ir skautės dirba kaip 
reikia. Tuntų vadovybės rūpinas, kad 
kiekvienas vienetas stropiai žengtų pir 
myn.

Pav. Šiaulių tunto vadovybė sudarė 
net specialią komisiją, kuri rūpinsis kon
kurso reikalais visame tunte. Norima, kad 
tas darbas būtų tinkamai ir sąžiningai 
atliktas. Vienam savo rašte konkursų 
reikalu Šiaulių tuntininkas vienetų va
dams rašo: „Skautų papročiai, tradicijos 
ir šūkis reikalauja tinkamai išnaudoti lai
ką, nuolat budėti ir žengti pirmyn. Kiek
vienas skautas paskirtą darbą turi atlikti 
ne savo labui, bet tėvynės ateičiai ir 
skautybės klestėjimui".

Laukiam žinių iš kitų vienetų. A. S.

mitai ir minėti kankliai. Ypač jaunesniojo 
amžiaus organizacijų dalyviai-ės galėtų 
sudaryti iš jų orkestrėlius ir mokytis tais 
instrumentais groti. Iš tobulesnių muzi
kos instrumentų patartina sudaryti 
„kambarinio" tipo orkestras: iš smuikų, 
mandolinų, fortepijono ir vieno kito pu
čiamojo instrumento. Šią sudėtį būtų ga
lima paįvairinti „smulkesniais“ instrumen
tais: skudučiais, okarinomis, ksilofonu ir 
kitais mušamaisiais (perkusiniais) instru
mentais.

Reikia daugiau domėtis ir pačia mu
zika, nes muzikalumas šiais laikais men
kėja. Seniau, jaunimas komplikuotesnės 
melodijos (tonacijos atžvilgiu) dainą pa
dainuodavo ir turtingesnį jų repertuarą 
turėdavo.

Gerokai atsilikome nuo vadinamos 
„tamsios" senovės; o ji daug paslankesnė 
ir tai muzikai, apie kurią čia kalbėjome. 
Istorikas Flavius sako, kad didžiųjų 
švenčių metu Jeruzalimo šventykloje se
novėje (prieš Kristų) dalyvaudavę 200.000 
giedorių, 40.000 arfų, 40.000 sistrų ir 200 
trimitų. Mes taip susiburti, matyti, nebe- 
paslenkame.

Daugiau reikia susidomėti, kaip mi
nėjau, ir tautiniais instrumentais. Šia 
proga ir apie juos papasakosiu. (B. d.).

J) Viola arba altas — kiek didesnis 
už smuiką, keturiomis stygomis, kurias 
derina kvintėmis (c, g, d1, a1).

2) Violenčele — didesnė už altą, gro
jant statoma ant žemės, 4-mis stygomis, 
derintomis (C, G, d, a), skamba oktave 
žemiau už altą. Z. Slavinskas.

(Iš Margučio) OI KAS BUS? A. Vanagaitis.

Oi kas bus, kas bus, kas bus? 
Į mokyklą varo mus? 
Rudenėlis jau atėjo, 
Visur mokslas prasidėjo. ' 
Lietus lyja, dargana, 
Turim eiti ir gana.

Rodos, viską jau žinai, 
Nes tris vasaras ganei. 
Mokytojas klausinėja, 
Vaikai jam atsakinėja. 
O kai mane klausia jis, 
Tai nuleidžiu aš akis.
Oi kas bus, kas bus, kas bus? 
Kaip išmokys mus visus?

Mums mažiems, tai daug bėdos, 
Nesuprantam tos mados.
Mes išmokstam labai daug, 
Kai jau mokam — varo lauk!..
Oi kas bus, kas bus, kas bus, 
Kaip mokyklų nebebus?
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KAVALI/KUiKAfrĖ

Šešioliktas skyrius.

GRIEŽTAS PASIKALBĖJIMAS.
— Vaikai, kelkite! — žadino mus 

Juozas! — Kelkite, kelkite! Užteks mie
goti.

Aš praplėčiau akis ir apsidairiau, kas 
čia darosi. Juozas vaikščiojo nuo vieno 
prie kito ir purtė įmigusius berniokus. 
Jie kažką sumurma ir vėl nori užmigti. 
Bet skiltininkas jau neleido. Kai kam 
teko net geras boksas.

Pagaliau visi sėdėjome ir žiovaudami 
trynėme akis.

— Dabar praustis. Tik greit. Sutvar
kysime stovyklą ir eisime Povilo vaduoti.

Šie skiltininko žodžiai mus visus pa
statė ant kojų. Tekini nubėgome į eže
rą. Šaltas vanduo galutinai mus atgaivi
no, grąžino jėgas ir energiją.

— Dabar sutvarkysime palapinę, su
kalbėsime ryto maldą ir iškelsime vėlia
vą, — kalbėjo Juozas, grįždamas su mu
mis iš ežero. — Šios dienos darbų tvar
koje tik vienas punktas: Povilo išvadavi
mas. Eisime pas Plutinską. Stovykloje 
pasiliks vienas Kostas.

To veidas taip ištyso, kad mes vos 
nepratrūkome juokais.

— Ką gi darysi, Kostai. Kam nors 
reikia pasilikti. Tuojau atsiųsiu ir Miką 
su Vytu. Jie tegu pramigs. Visą naktį 
nemigę. Tu paruoši pietus. Virti nevirk, 
palauk. Nežinia, kada grįšime. Tik sušil
dys! arbatą Mikui ir Kaziui. Jie bus kaip 
vilkai alkani.

Po pusvalandžio buvo viskas atlikta. 
Visi tik laukėme, kad greičiau eitume.

— Einam, — pagaliau tarė skiltinin
kas. — Eisime pas Plutinską. Tiesiog į 
namus. Tu, Jonai, Antanas ir Kazys pra
eidami dar pasidairykite aplink rūsius, ar 
ko nepastebėsite. Paskui ateikite į kie
mą, pas mane. Kazys pasiliks pas rūsius. 
Mes gi susirasime senį Plutinską ir griež
tai su juo pasikalbėsime. Jau užtenka 
vaikiško žaidimo! — eidamas Juozas 
aiškino mūs veikimo planą.

Mūs veidai buvo labai rimti. Nė vie
nas nebandė kalbėtis ar juokauti. Visus 
pagavo kažkoks keistas jausmas. Visi 
laukėme, kad tik greičiau ta istorija pa
sibaigtų. Apie nuotykius knygose skai
tyti — smagus dalykas. Bet pačiam per 
naktį aplink svetimas trobas slampinėti 
— visai kas kita. 0 kaip dar tam vargšui 
mūs Povilui sekasi?

Štai ir Plutinško ūkis. Mudu su Anta
nu nubėgome pirmiau pas rūsis. Antanui 
liepiau sustoti. Aš pats nuėjau prie kluo
no durelių ir iš ten žiūrėjau, ar nerasiu 
Duliebos pėdų. Man buvo svarbu tikrai 
žinoti, į kurį rūsį jis vaikščiojo.

Tikrai, kiek paėjęs artyn rūsių, radau 
aiškią jo bato pėdą. Kiek toliau — vėl, 
ir vėl. Aišku, eita į tą rūsį, kuriame dar 
likę bulvių. Daugiau nieko nepastebėjau. 
Antanas apėjo aplinkui visą kalnelį, bet 
irgi nieko nerado.

Eidami atgal prie kluono, mudu su 
Antanu pamatėme ir aiškų naujų, didelių 
medinių klumpių pėdsaką.

— Čia bus, greičiausia, senio Plutins- 
ko pėda, — tarė Antanas. Ir aš taip 
maniau.

Juozas su kitais skautais mūs laukė 
ties vartais. Mudu jam papasakojom, ką 
pastebėjome.

— Gerai, — tarė jis: — Einame.

Kieme buvo viskas taip pat, kaip ir 
vakar. Ir vežimas stovėjo toje pat vie
toje. Žmonių niekur nebuvo matyt. Mes 
nuėjome į pirkią. Joje radome tik pati 
senį Plutinską, kažin ką bekrapštantį.

— Labas rytas! — mandagiai pasi
sveikino Juozas.

—- Labas. Vėl jūs čia, a? Ar nesa
kiau vakar, kad nosies pas mane nekištu- 
mėte, a? Ko jums reikia, a?

— Mums reikia pasikalbėti su Pra
nu, — atsakė Juozas.

— Nėra Prano namie. Jis dirba lau
ke, už linijos. Ir nėra ko jums su mano 
bernu kalbėtis, a! Aš čia šeimininkas ir 
bet kam landyti po mano ūkį neleisiu! 
— piktai atrėžė senis.

— Jei nėra Prano, tai mes turime pa
matyti poną Duliebą, — vis ramiai kal
bėjo Juozas.

— Ką? Duliebą? Nėra čia jokio Du
liebos. Seniai nebuvo. Ir man nereikia 
nei Duliebos, nei jūs, a!

— Bet mums reikia ir Duliebos, ir 
dar labiau jūs! — griežtai tarė skiltinin
kas. — Duliebą gi tikrai pas jus yra. 
Šiąnakt judu abu vaikščiojote po kiemą ir 
už kluono.

— Kas vaikščiojo, a? Kas matė mane 
už kluono, a?

— Nereikėjo nė matyti, — atsakiau 
aš: — Ir dabar galime parodyti dar švie
žias Duliebos ir jūs pėdas aplink rūsius.

— Kokias pėdas, a? Velniai jūs, ar 
šunes, kad pažįstat pėdas, a? — vis dar 
smarkiai rėkė Plutinskas, Bet jau buvo 
matyt, kad jis ima nusileisti.

— Jūs naujų klumpių ir nušleivotų 
Duliebos batų pėdos nuo vežimo į rūsius 
atsirado kaip tik šiąnakt. Vakar jų dar 
nebuvo. Į rūsius jūs nešėte kažką sunkų, 
nes pėdos daug giliau įspaustos, — kal
bėjo Antanas.

Plutinskas pašoko nuo suolo, ant kurio 
buvo atsisėdęs, norėjo kažin ką pasakyti. 
Bet tik labai išbalo ir vėl atsisėdo.

— Mes dar daugiau žinome, — spau
dė senį skiltininkas. — Jeigu tuoj nepa
sakysite, kur Pranas ir Duliebą, žinosi
me, kad ir jūs drauge su jais veikiate. 
Dėžes gi iš vežimo abudu nešiojote!

— Kokias dėžes, kada nešiojome? — 
jau visai bailiu balsu kalbėjo Plutinskas. 
Buvo matyt, kad jo atkaklumas visai bai
giasi. Reikėjo galutinai jį pribaigti.

— Mes galėtume šūktelti policiją ir 
pasakyti, kad pasidairytų po jūs kluoną 
ir pažarstytų bulves rūsyje! — kalbėjo 
Antanas.

— Matote, kiek mes žinome. Ar no
rite dar daugiau išgirsti? — klausė Juo
zas.

Bet seniui jau užteko. Jis vėl atsisto
jo, pažiūrėjo pro langą ir tyliu balsu pa
klausė:

— Tai ko gi jūs norite, a? Ar jūs ne 
■slaptoji policija?

— Ne, mes esame skautai. Mes no
rime tik rasti savo draugą Povilą, kuris 
vakar vakare jūs kieme prapuolė, — 
atsakė Juozas.

— Sakiau Duliebai, kad su tuo ber
nioku jis prisivirs košės. Jam niekad ne
gana. Dar mane įvėlė, a! Ir bala jus čion 
atnešė, a!

— Pranas ties Alytum pavogė mūs 
laikrodį. Mes ir norėjome iš jo čia atsi
imti. Dėl to ir ateidavome pas jus, — 
pasakojo Juozas.

— Dar geriau. Prakeiktas gobšas Du- 
lieba. Neužteko vienam nešioti, a! Rei
kėjo dar atsikviesti visą vagių bandą!

— Mes matome, kad jūs nekaltas. Sa
kykite, kur Povilas? — kalbėjo skilti
ninkas.

— Taip ir bus. Nereikia man to suk
čiaus! Seniai boba sakė: „Liaukis tu su 
tuo Duliėba”! Mat jį velniai ir tą pelną, 
kad kasdie reikia drebėti. Einame, a!

Septynioliktas skyrius.

ŠARVUOTAS RITERIS.
Plutinskas mus nusivedė tiesiog į 

kluoną. Jis ėjo pirma, mes keturi paskui. 
Mūs žvalgai pasiliko kieme.

Kluonas buvo toks pat, kaip ir visų 
vidutinių ūkininkų kluonai. Galuose dvi 
šalinės. Viduryje, tarp šalinių molinis 
grendymas. Ties grendymu, lauko pusėje, 
senovinės peludės, prikrautos statinių, 
mašinų ir kitų ūkio padargų. Vienoje ša
linėje buvo dar kiek šiaudų.

Plutinskas mus paliko grendyme, o 
pats priėjo prie tų šiaudų. Pakrapštė pa
silenkęs vienoje vietoje, paskui kitoje. 
Čia nieko neradęs, nuėjo į peludę. Ten 
pakėlė vieną statinę. Mes priėjome artyn 
Po statine nebuvo nieko.

— Kur jis, velnias, pasidėjo, a? — 
niurnėjo Plutinskas. — Patys matote, kad 
nėra.

Mes visi pasileidome ieškoti. Išlandė- 
me po visus kampus, išvartėme statines, 
kubilus, šiaudus. Niekur nieko. Nė moto
ciklo nebuvo.

Duliebą kažkur dingo. Ką dabar turė
jome daryti? Skiltininkas stovėjo susi
mąstęs. Mes sustojome aplink jį. Plutins
kas taisėsi pypkę. Jis, matyt, buvo paten
kintas. Užsirūkęs jis priėjo prie mūs ir 
paklausė:

— Ką, neradote, a? Jo čia gal ir ne
buvo. Ką dabar sakysite, a?

— Jei leisite, pažiūrėsime x rūsiuose, 
— atsakė Juozas.

— Nėra ko ten jums žiūrėti. Matėte 
patys, Duliebos nėra.

— Mums reikia rasti Povilą, — tarė 
skiltininkas. — Jis turi kur nors čia būti.

— O gal jis jau kažin kur, a! — nu
mykė senis.

— Tuoj žinosime. Einam į rūsis! — 
atsakė Juozas.

Mes visi išėjome pro užpakalines du
ris iš kluono. Aš ėjau pirmas ir atsidė
jęs žiūrėjau, ar nepamatysiu kur naujų 
Duliebos pėdų. Tikrai, greit pamačiau 
labai gilius jo batų pėdsakus. Tik jie ėjo 
ne pas rūsius, o į laukus, į paupį. Priėjęs 
tuoj pasakiau Juozui. Tas tik galvą link
telėjo ir nieko neatsakė.

— Kur gi Kazys? — staiga paklausė 
Antanas.

Tikrai, mes jį palikome pas rūsius, o 
dabar jo nėra. Dairėmės aplinkui, bet jo 
niekur nematyti. Kas gi čia vėl pasida
rė?

Skubiai ėmėme žiūrėti rūsių. Pirmiau
sia puolėme prie to, kuriame buvo likę 
bulvių. Atžėrėme smėlį, pakėlėme šiau
dus, numėtėme grįstus. Plutinskas sto
vėjo susikišęs rankas į kišenes ir trau
kė pypkę. Mes visi dirbome. Kai jau bu
vo atidengtas rūsys, visi drauge pažiū
rėjome į jo vidų ir net surikome iš nu
stebimo.
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Rūsyje pamatėme tris lentines nuo 
degtukų dėžes. Ant jų sėdėjo... Pranas. 
Šalia jo gulėjo kažkoks virvagalys.

— Pranai, koks velnias čion tave 
atnešė, a? — ėmė rėkti jį pamatęs Plu- 
tinskas. — Kas čia tave uždarė, a?

— Nugi tas valkata iš Alytaus.
— Koks valkata, a?
— Povilas.
— O kur jis dingo, a?
— Išėjo. Ir mano laikrodį išnešė.
— -Kur išėjo, laidoke, a?
— Į duobę. Nori pavogti žemėlapius, 

kuriuos iš tų vaikų atėmėme.
— Į duobę... į duobę... — vos girdi

mu balsu kalbėjo Plutinskas.
— Kas tose dėžėse? — paklausė Pra

ną skiltininkas.
— Sacharinas.
— Iš kur tu jas atnešei?
— Iš niekur. Jos čia ir buvo, po bul

vėmis.
— Lįsk greičiau laukan ir einame į 

duobę, — liepė skiltininkas.
— Neisi tu man į duobę, a? — suri

ko ant Prano Plutinskas.
— Į duobę aš nuvesiu, kelią žinau, — 

pasakiau aš.
— Iš kur tu žinai, a? Ar vėl pėdomis 

nuseksi, a?
— Taip, Duliebos pėdomis. Einame.
Pranas išlipo iš rūsio ir nuėjo su mu

mis drauge.
— Kaip čia atsirado tas Povilas? — 

klausė Praną skiltininkas.
— Nežinau. Aš jį buvau susitikęs 

Alytuje. Paskui jis atėjo čion. Norėjo 
gauti darbo. Dulieba jį surišo ir uždarė 
tvarte. Bet jis išlindo. Aš nieko nežino
jau. Man ketino padėti nunešti dėžes. 
Vienam sunku, — teisinosi išsigandęs 
berniokas.

— Kur dingo Dulieba? — paklausė 
Juozas.

— Jis šįryt anksti išėjo į aną pusę li
nijos.

Išgirdęs šiuos žodžius, Plutinskas, 
kažką murmėdamas, nuėjo į kiemą. Pra
ną mes vedėmės drauge. Mes kiek atsi- 
likome, ir jis, pats nepastebėdamas, mus 
vedė ,4 duobę".

— Ar seniai jis tave tam rūsy užda
rė? — toliau klausinėjo skiltininkas.

— Visai neseniai. Aš jam parodysiu! 
Tegul tik vėl jį sutiksiu. Žinos, kas toks 
yra Pranas! Atsirūgs jam ir už mano 
laikrodį!

— Policininkai vaikščioja, — parodė 
Antanas.

Tikrai, Merkio krantu ėjo trys polici
ninkai su baro viršininku. Drauge su jais 
ėjo ir mūs Kazys.

— Ir daugiau jų čia yra, — tarė skil
tininkas. — Šįryt aš buvau pas baro va
dą ir prašiau gerai šią vietą šiandien 
saugoti.

Pamatęs policininkus, Pranas sustojo.
— Ko išsigandai, — tarė Antanas: — 

Policija padės tau atsiimti laikrodį. Vie
nas gal nepajėgtum.

— Tai, kad tas laikrodis nė ne ma
no. Ir žemėlapiai ne mano. Povilas nu
sinešė ir tegu turi.

Kazys su policininkais ėjo per Plu- 
tinsko bulves. Paskui jie sustojo. Mes 
irgi nubėgome pas juos. Kazys mus su
pažindino ir pasakojo:

— Povilas man pasakė, kad šiose bul
vėse yra rūsys. Jis nuėjo į tą rūsį. Man 
liepė laukti. Jeigu ilgai neišeis, liepė pa
šaukti policiją. Ligi šiol jis neišėjo. Aš 'r 
pašaukiau. Gerai, kad jūs atėjote, — ta
rė jis mums.

Kiek pasidairę, pamatėme bulvėse ky
šantį kažkokį kupstą. Arčiau priėję ra
dome, kad tai gražiai paslėptas rūsys. Jis 
buvo neuždengtas.

Aš apsidairiau aplinkui. Visai netoli 
rūsio prasideda krūmų prižėlęs griovis ir 
eina į upę. Tuo grioveliu labai lengva 
nepastebėtam prieiti Merkį ir pereiti į 
aną pusę linijos. Patogesnę vietą kontra
bandai gabenti sunku ir rasti.

Mes visi priėjome prie rūsio. Pasilen
kėme ties juo ir ... atšokome atgal.

Rūsyje stovėjo kažkokia statula. Ant 
galvos blizgėjo brangiais akmenimis iš
puoštas vainikas. Ant pečių buvo už
mestas puikus purpurinis apsiaustas. Iš 
po apsiausto blizgėjo šarvai. Rankoje lai
kė senovinį kalaviją.

Mes visi išsižioję spoksojome į tą 
keistą senovės laikų riterio statulą. Stai
ga tos statulos viena akis atsimerkė, lū 
pos prasivėrė ..,

— Vaidinasi... — suriko Arnas,
— Jaunuoliai, senovės karžygių vardu 

jus sveikinu... — iškėlusi kairiąją ranką 
su kažkokia blizgančia pirštine gūdžiu 
balsu ištarė statula.

— Povilai, argi tu čia? — ištarė 
skiltininkas.

— O kas gi kitas? — atsakė šelmiškai 
šyptelėjusi statula.

— Lipk laukan, pasirodysi, kuo tu čia 
apsišarvavęs.

— Kaip lipsiu, kad aš vos pastoviu. 
Geriau pirma pasidėsiu senovės karžygio 
rūbus. Manote, kad jie lengvi?

Ir Povilas pradėjo rengtis. Mes visi 
sutūpę aplink rūsį negalėjome akių ati
traukti nuo tų senovės riterių palaikų.

— Kur tu juos radai? — klausė Juo
zas.

— Dulieba man pristatė. Teisybė, jis 
norėjo nunešti juos lenkams. Bet aš ta
riau: ,,Visą laiką prieš lenkus kovoję, 
verks jie, jeigu paklius į, lenkų nelaisvę. 
Jiems vieta Vytauto Didžiojo muziejuje". 
Čia yra ir daugiau senovinių brangeny
bių. Pamatysite. Šokite į rūsį, padėsite 
iškelti.

Vienas policininkas ir Antanas šoko 
į rūsį. Pirmiausia jie iškėlė didelį maišą. 
Mes jį paėmėme ir padėjome ant žemės. 
Paskui iškėlė porą dėžių. Ant galo pa
davė tuos daiktus, kuriais Povilas buvo 
apsitaisęs. Tada ir jie patys iššoko iš 
rūsio.

Mes visi apstojome Povilą. Vieni 
sveikino jį tokio laimėjimo, kiti klausi
nėjo, kur jis buvo dingęs ir kaip rado 
tuos daiktus. Povilas tik šypsojosi ir ty
lėjo. Jis buvo labai patenkintas.

— Sveikinu Tamstą ir dėkoju, kad 
radai tokias brangias senienas, — tarė 
policijos baro viršininkas. — Dėkui ir 
visiems skautams.

— Nėr už ką, — atsakė Povilas.
— Dabar nešime tą brangų radinį ir 

parašysime protokolą. Šiuos daiktus rei
kia tuoj siųsti į Kauną, — kalbėjo poli
cininkas. — Vyrai, imkite po dėžę, aš pats 
nešiu maišą. Jūs, skautai, gal paimsite 
Povilo riteriškus rūbus, — šypsodamasis 
tarė mums.

Tuoj paėmėme visus daiktus ir nuėjo
me į policijos būstinę. Pakeliui Povilas 
išpasakojo savo nuotykius.

— Dairausi aš vakar po Plutinsko kie
mą ir laukiu tavęs, Jonai. Nubodo laukti. 
Sumaniau pažiūrėti į kluoną. Tik atsida
rau dureles ir kaip griebs mane kažkas 
už galvos. Suspaudė. Įvyniojo į maišą ir 
kažkur nunešė. Uždarė duris ir paliko. 
Aš, žinoma, norėjau pabėgti. Bet negalė
jau. Išbuvau ligi ryto. Šįryt išgirdau Pra
no balsą. Pasišaukiau. Jis atėjo, atidarė 
duris. Mane tuoj pažino. „Ką“, sakė, „ir 
tu aplankei tų varliamušių stovyklą, kad 
jų drabužiais pasipuošęs?" Aš, žinoma, 
patvirtinau. Jis mane tuoj pakvietė į 
darbą. Saike, kad Dulieba išvažiuodamas 
jam pavedęs daug ką pernešti per liniją,

SKAUTIŠKAS MANDAGUMAS.
(traukinyj'i)

Skautas — Kaip man malonu, jog 
Tamsta, gerbiamas pone, pagaliau pabu
dai. Aš to laukiu jau visą valandą ir jau 
praleidau stotį, kurioje turėjau išlipti.

Keleivis (prieš tai miegojęs) — Kuo gi 
galiu patarnauti.

Skautas — Tamsta sėdi ant mano ke
purės, aš gi nenorėjau Tamstos žadinti.

IŠKYLOJE.
Skautai: —• Kokios puikios vietos!

Niekam iškyla neatrodys ilga...
Skiltininkas: — Taigi, ypač kai aš 

pamiršau žemėlapį.

— Nebijojai sėdėti prie stalo trylik
tuoju?

— Ne, aš valgiau už du, taigi kartu 
buvau ir ketui ioliktuoju.

— Ar gali man paskolinti šimtą litų 
vienai dienai?

— Tai sunku. Bet vieną litą šimtai 
dienų mielai paskolinčiau.

AR JŪS ŽINOTE?
... kad vėžys dantis turi pilve, o ne 

žiotyse.
... kad nutraukus vėžio kojos letenė

lę jam kita — nauja išauga.
...kad gegutė neperi savo vaikų.

vis sunkių dėžių. Aš dykai neapsiėmiau. 
Žadėjo duoti litą. Tada sutikau. Jis pa
rodė bulves, pasakė, kad čia yra rūsys 
su braigiais daiktais. Paskui nusivedė į 
rūsį už kluono. Iš jo reikėjo irgi išimti 
kelias dėžes ir nunešti į lauką, arčiau 
upės. Aš išsiklausiau, kur jis padėjo že
mėlapius, išviliojau laikrodį ir tada jį 
uždariau rūsyje. Pats gi nuėjau pasiimti 
žemėlapių. Kazį dėl visa ko pasiunčiau 
pakviesti policiją. Gerai tu, Kazy, darei, 
kad nesirodei, kai mudu su Pranu ėjome 
pas rūsį.

— Pamatęs tave su Pranu supratau, 
kad reikia slėptis, — patenkintas atsakė 
Kazys.

— Bulvėse tuoj pamačiau rūsį, — to
liau pasakojo Povilas. — Aš norėjau pa
siimti tik savo žemėlapius. Bet radęs dė
žių turėjau visas peržiūrėti. Aš nežino
jau, kurioje miis žemėlapiai. 0 kai ati
dariau dėžes ir pamačiau tuos senovinius 
daiktus, nutariau apsirengti tikrais rite
rio rūbais. Aš jus mačiau pas Plutinską 
ir žinojau, kad ateisite ir pas mane. Dėl 
to apsirengę;; ir jūs laukiau.

— Arnas tave palaikė net vaiduokliu, 
— juokėsi Antanas.

— Alytaus miške tik norėjome vai
dinti riterius. 0 čia pamatėme ir gyvą, — 
tariau aš.

— O kiek mes dėl tavęs prisirūpino
me, — atsiduso Antanas.

— Dabar vėl viskas gerai, — atsakė 
skiltininkas. Gal jau ramiai baigsime 
stovyklauti.

— 0 grįžę į Kauną turėsime ką paša 
koti visiems skautams, — džiaugėsi Arnas.

— Ir Vytauto Didžiojo muziejuje gal 
turėsime savo stovyklavimo pėdsakų, — 
kalbėjo Antanas.

— Turbūt, Dievas čion jus atvedė, — 
tarė baro viršininkas. — Šitokį turtą Lie
tuvai išgelbėjotc!

Mes visi binorae be galo patenkinti, 
kad stovyklaudami Dzūkijoj turėjome ne
paprastų nuotykių ir kad galėjome pada
ryti tikrai gerą darbą. (Galas).
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’.MOSH ŠEIMOS NnilJIEN

VYR. SKAUTININKAS 
ATOSTOGAVO.

S<palių mėn. kelias savaites 
vyr. sktn. pulk. Šarauskas pra
leido savo ūkyje, prie Baiso
galos, atostogaudamas.

Vyr. sk. Čiurlionienė spalių 
mėn. buvo nuvykusi į Vengriją, 
į tarpt. aukštosios dorovės 
kongresą.

CENTRAS Į KITĄ BUTĄ.
Vyr. sk. štabas su visomis 

savo įstaigomis persikelia j tų 
pačių namų antrąjį aukštą. 
Naujasis butas bus patogesnis 
ir kiek erdvesnis.

Persikėlimo metu centro 
įstaigos galės atlikinėti tik pa
čius svarbiausius darbus.

VIS ORGANIZUOJASI RĖ
MĖJAI.

Šiais metais daugelyj vietų 
įsikūrė naujų skautų-čių rėmė
jų būrelių, Nemaža būrelių yra 
įsikūrusių prie draugovių, ku
rias jie ir remia. Pav., Kauno 
Šančių tunt. norima artimiau
siu laiku rėmėjų būrelius įsteig
ti prie kiekvienos draugovės.

Rėmėjai labai daug padės 
skautams-ėms ir Šefo jubiliejaus 
konkurso darbe.

VIENETŲ ANKETOS,
Pravedus skautininkų-tių re

gistraciją, vyr. sk. štabas lapkr. 
mėn. išleidžia speciales anke
tas vienetų žinioms rinkti. 
Anketa bus gana didelė ir rei
kės smulkių žinių.

Anketas užpildys vienetų 
vadai ir per savo tuntininkus 
pristatys vyr. sk. štabui.

Anketų vienetų vadai gaus 
per tuntininkus arba galės gaut 
tiesiog iš vyr. sk. štabo.

NEPRALEISK PROGOS.
Skautų liudijimus visi skau- 

tai-ės turi įsigyti ligi N. Metų.
Seniau išduotų liudijimų ga

liojimus tuntininkai dabar pra
tęsia.

Nepavėluok!

SPAUDOS PLATINIMO 
AKCIJA.

Ypatingai didelė skautiškų 
laikraščių — Skautų Aido, Va
dovės ir Skautų Vado platini
mo ir 1935 m. prenumera
tos rinkimo akcija prasidės 
lapkr. mėn. Vienetams bus iš
siųsta informacijų.

Malonu pažymėti, kad vyks
tant Šefo jubiliejaus konkursui 
skautiškų laikraščių tiražas 

kyla. 1935 m. prenumeratorių 
skaičius žymiai pakils.

Mūsų laikraščių prenume
ratų platinimas yra ' dėkingas 
daiktas konkursuos.

Žiemos sezone skautai-ės ne
maža laiko turi praleisti kam
bariuose. Laimingi tie skau- 
tai-ės, kurių skiltys ar drau
govės turi savo buklus — irš
tvas. O kaip įdomiai jie jas 
įtaiso, išpuošia! Kiek ten jau
kumo, širdingos bičiulystės...

Iš savo pusės laikraščių re
dakcijos ir administracija labai 
stengiasi, šių metų prityrimo 

turėdama, visus nesklandumus, 
kurie pasitaikydavo, pašalinti.

DRAUGININKŲ
SĄSKRYDIS — KURSAI,

Vyr. sk. štabas labai rūpi
nas vadų lavinimu. Vartojamos 
visos priemonės, kurios tik gali 
būt sėkmingos.

Stropiai ruošiamasi draugi
ninkų sąskrydžiui — kursams, 
kurie įvyks XII.30 — 1.4 Kau
ne. Draugininkams duodamos 
.instrukcijos tinkamai pasi
rengti.

GIEDRAIČIAI.
IX.24. vakare Giedraičių vid. 

mok. skautų draugovė išvyko į 
savo mylimo Šefo, 60 metų su
kakties proga, surengtą iškil
mingąjį laužą gražioje Kemen- 
tos ežero saloje.

Vyko rimti ir susikaupę, nes

Paveikslėlyj matom irštvoj 
vienos skilties kampelį.

Juk galima skautišką kam
putį įsitaisyt ir savo nors ir 
mažiausiam kambaryj. Žiūrėk, 
kiek turėsi skautiškos šilumos 
ir skautėdamas lengviau įveiksi 
kliūtis. Tad šią žiemą pabandyk.

kiekvienas troško kogeriausiai 
atlikti pasiimtą programos da
lį, kad kuo gražiau ir iškilmin
giau pagerbtų visos Tautos ir 
skautų taip mylimą Vadą. Net 
pati mėnesienos naktis, rodos, 
kartu su skautais šventė gar
bingo Lietuvos sūnaus šventę. 
Tyla užbūrė visą salą, drauge 
skautukus su svečiais. Gražiai 
ir galingai suliepsnojo iškilmin-

Vilkaviškio tunto jaun. skautų šventėj mažieji puikiai 
atliko bendrus pratimus.

Visur turi but geri korespon
dentai. Ar jūsų vienetas jį turi? 

gasis laužas. Ypatingai ežero 
erdvėse nuaidėjo sugiedotas 
himnas. Viena iš sesių apibūdi
no Šefo gyvenimą, patardama 
sesutėms ir broliukams pasi
rinkti jį savo gyvenimo kelro
džiu. A

Džiaugsmingai nuaidėjo dar * 
sykį skautiškoji rakietė.

Rimtai, susikaupę mažieji 
artistai" suvaidino Tautos Va

dui skiriamą pasaką „Širdis nu ■ 
galėjo". Sesė draugininke, vyr. 
skilt. Sabienė, prieš ir po vai
dinimo, paaiškino veikalėlio 
prasmę.

3 skautukai padeklamavo tai 
dienai jubiliatui skirtus eilėraš
čius. Dir-rius, p. Stabingis, jaus
mingai priminė Šefo garbingus 
darbus ir s;elvartus dėl Vil
niaus. Po to buvo skautų su
giedota Ilgiausių Metų.

Visų broliukų ir sesučių aky
se jėga ir pasirižymas atlikti ir 
savo gyvenime ką nors gero 
savo tautai ir ne vienas sau — 
širdyje pasižadėjo eiti savo Še
fo pramintais talkais. Gražiai ir 
įspūdingai švietė medyje įkel
tas Šefo inicialas, lyg šviesi 
žvaigždė, rodanti kelią rytie
čiams į ateitį.

Susidariusią nuotaiką giliai ' w 
sustiprino įspūdingai ir vaizdžiai 
draugininkės, vyr. skilt. Sabie- 
nės, perskaitytas dienoraštis 
„Atsiminimai iš Vėliavų Parado 
Kaune“.

Taip dainuojant Vilniaus dai
nas, kupini dėkingumo ir pa
garbos jausmų savo Šefui, grįžo
me prie savo kasdieninių pa
reigų. Sesė Voverė.
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V ir

Šefo sukaktys Alytuje.

Alytaus tunto skautai pagerbė savo Šefą, rugs. 22 d. su
rengdami įspūdingą laužą dzūkų raitininkams ulonų aikštėje. 
Žmonių buvo per 5000. Labai originali buvo Jubiliatui skirtą 
valandėlė. Štai jos turinys.

Pranešėjas: šį laužą skiriame tau, skautų brolijos Šefe, 
mylimas Tautos Vade!

Minia: Sveikas, sveikas, sveikas mūs laisvės nešėjau!
Pr.: Šio įlaužo ugnys tesutirpdo užšalusias širdis tų, ku

rie dar nejaučia, kad mūsų tauta atbudusi eina nauju gerovės 
keliu.

Minia: Sveikas, sveikas, mūsų širdys tau dovana.
Pr,: Šio laužo dalyviai jaučia ugnelės malonią šilimą. 

Tegul ir širdies šilima jungia mus visus į vienybę, kuri veda 
mūsų mylimą Tėvynę į galingą rytojų.

Minia: Sveikas vienybės Kūrėjau, sveikas!
Pr,; Štai Vado balsas šaukia mus:

„Užmirškim barnius ir vaidus, 
Vienylbėj mūs tautos viltis, 
Vienybėj mūsų ateitis“.

Minia: Vienybėj mūs tautos viltis, 
Vienybėj mūsų ateitis.

Pr.: Dar prieš didįjį karą musų Tautos Vadas pasakė 
reikšmingus žodžius: „Norint Vadui būti galingam, reikia jam 
vargti ir džiaugtis drauge su ta minia, kuri norima vesti". Ir 
Antanas Smetona visada buvo su savo tauta. „Kada nelaisvėj 
nurimo karžygių tauta, akim užrištom savo žemėj klajojo sar
gybų piktų iš visur apsupta —

Minia:—Jisai buvo čia!
Pr.: Kada „apleido kariai mūšio lauką, ir trys galingi 

arai draskė auką, ir tik naktiganių dainos ir pasakos rūsčios 
teguodė vergijos belaisvių širdis —

Minia: Jis buvo su mumis!
Pr.: Ir štai „aušra, aušra nušvito padangėje, galingai 

varpai suskambėjo — atbudo tauta į darbą, pajutusi grįžtančią 
laisvę. Sudužo priešo kalavijas, tauta pakilo iš vergijos, ir vėl 
galinga ir laisva tėvynė mūsų Lietuva“.

Minia: Ir vėl galinga ir laisva
Tėvynė mūsų Lietuva.
— Giedamas Tautos himnas.

iPo to sekė pašnekesiai: A. Smetonos gyvenimas liaudies 
dainoje, lietuvių idealas, Klaipėdos ir Vilniaus sargyboje.

Raitininkų valandėlėje vyravo linksma skautiška nuotai
ka. Čia monologai, dzinguliukai, duetai, skautiškos dainos.

Gero įspūdžio darė ir pačių skautų sukurti dramatizuoti 
vaizdeliai, kur kūrybiškoj vaizduotėj paprasta lazda pavirsta 
žirgu, pagaikštis — kalaviju ir t. t. $v. Jurgio kovos su slibi
nu įscenizavimas tikrai parodė berniukų pasaulį, kur realybė 
susilieja su fantazija.

Į laužą buvo atsilankęs ir pulk. vyr. sktn. Šarauskas su 
žmona, sktn. Laucius ir Arminaitė.

Vyr. sktn. pasakė žodį apie Tautos Vadą. Laužas baigtas 
tautos himnu. U. B.

BIRŽŲ TUNTAS.
X.10. Nežinojom ar patikėti 

gandams, kad iš mūsų tunto ža
da atimti antrąjį paskautininkį. 
Bet galų gale turėjom įtikėti. 
Štai brangus mūsų vadovas 
psktn. L. Šukys, tarnybos šau
kiamas, išvažiavo į Kauną. Oi 
nesidžiaukit, brangūs kaunie
čiai, atėmę iš mūsų tokį vado
vą. Kada nors nuvažiuosime 
suvesti sąskaitos. Tada tai pa
aiškės, kad jūs išviliojate visus 
mūsų skautininkus, o mums nė

vilkiukų neatsiunčiate. Oi bus 
bloga!

X.6 d. mes, vadovaujami tun
to adjutanto, ruošėme susiarti
nimo vakarėlį. Kad būtų 
linksmiau, pasikvietėme ir savo 
rėmėjus bei mokytojus. Kiek 
išgalėdami linksminome juos. 
Po programos atsirado orkes
tras ir netrukus skautai su savo 
rėmėjais sukosi rate. Erdvi gim
nazijos salė buvo pilna skautų 
(mat, įėjimas buvo veltui) ir rė
mėjų.

Oficialinė dalis.
Lietuvos Skautų Sąjungos Vyriausio Skautininko Įsakymai. 

Nr. 19.
Kaunas, 1934 m. rugsėjo mėn. 22 d.

§ L
Kybartų vietininkijos veikimo plotas yra Kybartų miestas.

§ 2.
Kitų vietų vienetai, iki šiol priklausę Kybartų vietinin- 

kijai priskiriami Vilkaviškio tuntui.
§ 3-

Kybartų vietininkijos vadu paskiriu mokytoją skautą Petrą 
BUKI.

Pulk. vyr. sktn. J. Šarauskas, 
Vyriausias Skautininkas.
Vyr. sktn. Ant. Saulaitis, 

Adjutantas.

Nr. 20.
Kaunas, 1934 m. spalių mėn. 3 d.

§ L
Laikinai ėjusį Šakių rajono tunto tuntininko pareigas M. 

Kviklį, kaip persikėlusį į kitą miestą, jam pačiam prašant, 
nuo š. m. rugsėjo mėn. 1 d. iš tų pareigų atleidžiu.

§ 2.
Šakių rajono tunto tuntininko pareigas eiti laikinai pa- 

* skiriu Jurbarko gimnazijos mokytoją Mykolą Babilių.
§ 3-

Buvusiam Šakių rajono tunto tuntininkui p. M. K v i k 1 i u i 
už rūpestingą tunto tvarkymą reiškiu skautiškos padėkos.

Pulk. vyr. sktn. J. Šarauskas, 
Vyriausias Skautininkas.
Vyr. sktn. Ant. Saulaitis, 

Adjutantas.

Reikia pasakyti, kad Biržų 
visuomenė labai ir labai pri- 
jaučia skautų veikimui. Net 
miela žiūrėti, kaip kasdien 
auga, didėja rėmėjų skaičius.

Katinas Kniauklys.
LINKUVA.

1934.X.21, pas mus atsilankė 
Šiaulių tunto atstovai: valst. 
teatro direktorius sk. v. Staniu
lis ir tunto adj. pskn. Kairys. 
Svečių atsilankymas labai gerai 
nuteikė linkuviečius.

iPo iškilmingos skautų sueigos 
ir posėdžio, į kurį atsilankė pe
dagogai, skautų tėvai, rėmėjai 
ir bičiuliai, įvyko skautiška 
arbatėlė. Arbatėlės metu skau
tai žaidė, dainavo ir k. Viskas 
praėjo darniai, jaukiai ir paliko 
mums neišdildomą įspūdį.

Linkuvietė.
BUKLO ATIDARYMAS.

X.14. įvyko Rokiškio stoty 
Vytenio dr-vės skaučių-tų ilgai 
lauktas buklo atidarymas.

Susirinkom su daugeliu sve
čių prie mūsų „rūmų“ 4 vai. p. 
p. Visų vyteniečių sielos buvo 
pilnos džiaugsmo ir pasididžia
vimo.

Čia tuntininkas vyr. sktn. Roz- 
manas su ponia, gimnazijos di
rektorius p. Kviklys su ponia, 
Vytenio dr-vės globėjas s. v. Z. 
Stangenbergas su ponia, tunto 
skaučių skyriaus vadė vyr. sklt. 
Liutvinaitė, Živilės dr-vės drau
gininke vyr. sk. M. Tipelienė ir 
kit.

Dr-vės globėjas pasakė įžan
ginį žodį dr įteikė tuntininkui 
dideles blizgančias žirkles, ku
riomis tuntininkas perkirpo 
kaspiną ir įvedė mus į buklo vi
dų. Vyteniečių veidai linksmai 
šypsojos, nes jų triūsas ir laks

tymas per dienas neliko be 
atgarsio.

Gimnazijos direktorius gra 
žiai ir širdingai pasveikino vy- 
teniečius ir pažadėjo juos vi
sur paremti.

Rimtosios dalies gale myli
mas (tai per menkas žodis!) 
tuntininkas dar kartą palinkėjo 
mums viso geriausio, padėkojo 
už gražų buklo įrengimą ir pa
dovanojo Vytenio dr-vei gražią 
skilties palapinę už gerą paren
gimą dr-vės skautų tunto sto
vyklai.

Toliau linksmoji dalis. Dai
nuojam, vaišinam svečius obuo
liais, riešutais ir saldainiais.

Būklas įrengtas p. H. Trinkū- 
nienės namuose. Dr-vės skautai 
yra labai dėkingi savininkei, p. 
Šleiniui, p. Sakalauskui ir ki
tiems už nuoširdžią paramą 
įrengiant buklą.

Krintanti žvaigždė. 
KAUNO AUŠROS TUNTAS.

Persitvarkėm.
VI D. L. K. Gedimino d-vė.
Perėmus d-vę vyr. skit. V. 

Švedui, truputį persitvarkėm. Iš 
6 skilčių padarytos 5. Taip pat 
pasikeitė ir skiltininkai. Gaila, 
kad neturim nuolatinio dr-ko, 
nes vyr. skit. V. Švedas eina 
tas pareigas laikinai. Šiaip po 
truputį krutam. V. Jurėnas.

Ką dirba Žuvėdros.
Jau pasibaigė vasara ir atėjo 

lietingas ruduo. Nebegalima da
ryti plaukiojimų ir praktiškų 
pamokų ant vandens. Dabar jau 
pradedam kalti programas ir 
Specialybes. Daugumas mūsų 
yra jau pirmojo laipsnio ir turi 
po kelias specialybes. Taigi 
žiemą tik teks prisiminti malo
nias valandėles ant vandens.

Vilius Jurūnas.
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MAŽEIKIŲ TUNTAS.
Gyvesniam ir tobulesniam 

skautų veikimui išplėsti nuo 
X.l. paskelbti tunto konkursai 
tarp skilčių. Tam reikalui tun- 
tininkas išleido konkursų vyk
dymo taisykles, kur nurodoma 
už ką gaunami pliusai arba mi
nusai. Trys skiltys, daugiausia 
surinkusios taškų, konkursą 
laimi. Tam paskirtos trys pre
mijos: pirma — visa skiltis ga
lės veltui važinėtis po Lietuvą 
apie 3—4 dienas, antra -- bur
tų keliu išrinktas vienas tos 
skilties skautas galės vasarą 
stovyklauti tunto stovykloje ir 
trečia — vėl burtų keliu išrink
tas vienas tos skilties skautas 
galės kartu su pirmąja skiltimi 
važinėtis po Lietuvą. Konkur
sai skilčių veikimą labai pagy
vino. Skilčių sueigos daromos 
ne rečiau kaip kas savaitę. Per 
sueigas skaitomi pašnekesiai iš 
skautų ideologijos. Kai kurios 
skiltys ir iškylas daro.

Gimnazijoje Skautų veikimą? 
taip pasmarkėjo, kad reikėjo 
jsteigti net trys nauji vienetai. 
Iš Vingėlos dr-vės sudarytos 
dvi. Naujosios L. K. Margirio 
dr-vės dr-ku paskirtas gimnaz. 
mokyt, skautas A. Svetlauskas. 
Įsisteigė ir atsk. vysk. M. Va
lančiaus vardu skautų vyčių 
būrelis, kuriam vadovauja pa- 
sktn. P. Raudys. Būrelį sudaro 
7 nariai, iš kurių 5 sk. vyčiai ir 
2 kandidatai — visi aštuntokai. 
Tai pirmas Mažeikių r. tunte 
sk. vyčių vienetas.

Persiformavo ir skautės. Iš 
Živilės dr-vės sudarytos taip 
pat dvi. Naujosios dr-vės dr-ke 
paskirta gimnaz. mokyt, skau
tė A. Bucevičienė. Tokiu būdu 
gimnazijoje dabar veikia penki 
skautų vienetai. Alys.

DIRBAME IŠSIJUOSĘ.
ŽAGARĖ. Atsikėlus šiemet 

naujam direktoriui, energingam 
ir darbščiam psktn, J. Kirliui, 
Žagarės skautams prasidėjo 
naujas gyvenimas. Pirmų pir
miausia tapo sutvarkyta dar 
prieš keletą metų įsisteigusi 
skautų k. Žvalgaičio dr-vė: su
daryta 4 skiltys, parinkta joms 
vyresnybė, nustatyta darbo gai
rės.

Greta įsteigta ir skaučių Gra
žinos dr-vė, kuri šiuo tarpu sa
vo skaičiumi net pralenkė sa
vo brolius skautus: ji dabar turi 
net 5 skiltis su 44 nariais {Žval
gaičio dr-vėje 36 skautai).

Abiejų dr-vių kiekviena skil
tis kas savaitė daro savo suei
gas, kas sekmadienis posėdžiau
ja jų štabai — tikrina, kas skil
tyse veikiama, nustato, kaip ir 
kas reikia dirbti kiekvienoje 
skilties sueigoje. Jau sudarytas 
visų skilčių metinis veikimo 
planas (suskirstytas trimestrais). 
Numatyta pavasarį surengti 
skautų darbų parodą, kuriai 
jau dabar pradedama rengtis 
(skirstomas! darbas paskilčiui). 
Numatyta steigti skiltininkams 
kursai. Paskelbtas skilčių vei
kimo konkursas (vietinio pobū

džio): kiekvieną dr-vės sueigą 
draugininkas-kė įsakymo keliu 
skelbs, kiek kuri skiltis yra ga
vusi teigiamų ar neigiamų taš
kų už savo narių elgesį, mo
kyklinį ir skautišką darbą. Taš
kų vertinamąjį darbą atlieka 
dr-vių vyresnybė. Kiekvienos 
skilties nario žygiai eina visos 
skilties sąskaiton.

Žvalgaičio dr-vę veda moky
klos direktorius psktn. J. Kir
lys, Gražinos — mokyt, vyr. 
skltn. A. Varkalaitė.

IX.29. vid. m-los skautai-ės 
surengė skautų propagandos 
vakarą, kurio metu buvo išleis
tas gyvasis laikraštėlis „Skau
tų Mintys“ (jo bendradarbiai 
savo straipsnius skaityte skai
tė); salė buvo skautiškai nu
teikta įvairiais šūkiais, pieši
niais.

Neseniai įsisteigė vyr. skau
čių Birutės skiltis (skili. mo
kyt. M. Kirfienė) ir skautų vy
čių būrelis (jo vadas mokyt. 
Plaušinaitis). Abiejuose viene
tuose po 17 narių, daugiausia 
mokytojai-os.

Taigi, dabar Žagarėje — 97 
organizuoti skautai.

Pažymėtina, kad beveik visi 
vid. m-los mokytojai įsiregistra
vę į skautų vienetus — rengias, 
būti jų vadai. Gražu!

Skautas V. Stanevičius.

IR MES ŽENGIAM PIRMYN!

RASEINIAI. Draugininkais 
paskirti: Vytauto D. dr-vės dr- 
ku — J. Matulionis, Algimanto

— sktn. Š. Slavėnas ir Birutės
— psktn. J. Druskytė.

Spalių 22 d. sukako Vytauto 
D. draugovei 5 metai. Visi vy- 
tautiečiai, taip pat ir kitos dr- 
vės, priėjo išpažinties ir priėmė 
šv. Komuniją. Po to, spalių 21 
d., Piliečių klubo salėje įvyko 
iškilminga sueiga, dalyvaujant 
visam tuntui ir daugybei sve
čių. Čia vytautiečiai gavo labai 
daug sveikinimų. Skautams 
remti draugijos pirmininkas, 
pulk. įeit. Murnikas, apskr. ko
mendantas, dovanojo skautams 
gardžių obuolių, kuriais jie pa
vaišino ir visus svečius. Po ofi
cialiosios dalies buvo šokiai.

XI.28. sueina dveji metai 
Algimanto dr-vei. O birutietės 
visus savo sumanymus laiko di
delėje paslaptyje. Jos, mat, ne
nori girtis savo gabumais.

Reikia pasakyti, kad šiemet 
Raseiniuose skautų eilės žymiai 
didėja. Manoma įkurti dr-vė ir 
Ž. Ūkio Mokykloje. Reikėtų 
daugiau dėti pastangų miestie
čiams, nes jau antri metai, o jie 
tebestovi vietoje. Bet reikia ti
kėtis, ir čia atsibus broliai iš 
miego. Sakalas.

Jau ruoškis
1935 metams

Skautų Aidą
užsiprenumeruoti.

Iš keliautojo užrašų.
(F eljetonas).

Pašėlusiai madoj dabar visokie rekor
dai. Taigi, kad aeatsilikčiau nuo kultū
ros, sugalvojau ir aš kokį nors rekordžiu- 
ką pastatyt. Bet kokį? Gal išradimą kokį 
padaryt, sakysim, kaip be pinigų moto
ciklą įsigyt, bet jau 3 metai, kai aš tą 
išradimą darau ir padaryt negaliu. Gal 
aviacijoj bandyt savo talentą, bet kad ir 
čia mažokai praktikos turiu, nes tuo tar
pu, kai žmonės pjr Atlantą skraido — aš 
vos vieną didesnį skridimą teesu padaręs 
(teko kartą iš gimnazijos išskristi). Jei 
taip pamėginti sporto srity, bet ir čia 
perspektyvos nekokios, nes vienos kūno 
dalies niekaip per turniką nesugebu per
versti. Kadangi nuo pat pavasario prof. 
Kolupaila sistematiškai gyvu, rašytu ir 
visokiu kitokiu žodžiu vedė į pagundą 
atėjus vasarai palikti lūšnelę samanotą, 
kurioje gimiau, ir eiti kur kojos neša ir 
akys veda, tai ir nusprendžiau šia krypti
mi pastatyt rekordą. Iš tiekimo skyriaus 
nusipirkau seno režimo, ožio plaukais 
apaugusią kuprinę, apykiaurias kojines ir 
išėjau pažinti kraštą.

Per savo parapiją perėjau kaip ir be 
nuotykių. Gamta visur graži, bet ir vie
noda, apelsinai ir bananai čia, pasirodo, 
kol kas nė vienoj vietoj neauga. Trau
kiau sau pademarklinija. Tarp kitko pri
ėjau prie vieno miestelio. Gyventojai bai
siausiai manimi kažkodėl susidomėjo, visi 
langai sausakimšai prisigrūdo žiūrovų, o 
paskui mane susidarė didžiausia banda 
vaikų. Visom mūsų tėvynėj vartoja
mom kalbom aptarė jie, kodėl, 
girdi, aš toks didelis ir su to

kiom trumpom kelnaitėm vaikštau. 
Buvo jau visai vakaras, todėl susirūpinau 
nakvyne. Pradžioj lyg ir norėjau užeit po- 
licijon, bet kadangi mano namie likęs 
dviratis jau 3 metai be numerio, tai į ma
no prigimtį įsispaudė kažkokia policijos 
baimė. Nėjau ten, o lydimas didžiausio 
jaunosios mūsų kartos palydovų skaičiaus 
traukiau į kitą galą miestelio ir ten prie 
vieno namo sustojau. Pasirodo, tai buvo 
zakrastijono rezidencija. Iš pradžios 
za'krastijonas baisiai spyrėsi ir nenorėjo 
priimti nakvot.

—• Kur aš čia Tamstą su tokia gauja 
padėsiu, — aiškinosi. Ir kiek vargo turė
jau, kol įtikinau, kad tie vaikai visiškai 
nėra mano, kad aš vienui vienas, net gi 
nevedęs. Tada priėmė, bet mano asmeny
bė vis tiek jam buvo neaiški. Nubėgo pas 
kleboną ir papasakojo, kad atėjęs kaž
koks tipas su nuogais keliais. Klebonas 
ilgai pagalvojo ir pagaliau tėviškai pa
mokė:

—• Apžiūrėk pasą ir pakviesk policiją. 
Gal koks plečkaitininkas, ar gal Balsys 
ar Kazlauskas arba net pats Riekus.

Po kiek laiko atėjo policininkas, įta
riamai pažiūrėjo ir pasakė: „Įstatymų 
vardu reikalauju parodyt pasą!“. Paro
džiau. Žiūrėjo, žiūrėjo ir niekaip suprast 
negalėjo. Užsiėmimas — rašo ten — „tei
sininkas", ir gimęs Lietuvoje. Bendrai to
kie tipai, policininko įsitikinimu, Lietuvoj 
negimsta, čia gal iš užsienio. Iš viso — 
dalykas neaiškus. Išėjo ir po valandėlės 
grįžo jau su policijos vachmistru.

— Žinom mes tokius aferistus, — pa
sveikino mane, — jei jau tamsta iš tikro 
būtum teisininkas, tai pėsčias nevaikščio
tum, o važiuotas važiuotum! — ir mane 
nuvedė pas patį nuovados padėjėją.

Čia ilgiau mane egzaminavo, kaip iš 
finansų teisės, ir kai paaiškėjo, kad aš 
skautas ir dar su raudonu kaklaraiščiu iš 
pat Kauno, tai p. padėjėjas neabejotinai 
patvirtino, kad aš būsiu iš paties vyriau
sio štabo aukštas skautų vadovas. Nie
ko nepadėjo ir tas, kad aš griežtai gy
niau teisybę ir tvirtinau, kad vyriausian 
štaban užeinu tik į tiekimo skyrių ir ben
dradarbiauju tiek, kad pirkau ten kupri
nę. „Aš žinau, — tvirtino jis, — kad 
skautas yra kuklus ir todėl be reikalo gy- 
niesi“. Tuoj mane pakvietė į salionėlį, su
pažindino su žmona, ištaisė vakarienę su 
pamidorais ir, apkrovę dideliom ir mažom 
paduškom sofą, ten paguldė ir užmigdė. 
Sekančią dieną man buvo aprodyta visos 
vietos įžymybės, tarp kurių ir 1928 me
tais padėtas akmuo nepriklausomybės pa
minklui statyti. Be to, supažindino su 
vietos aukštesne visuomene: veterinarijos 
felčeriu, advokačiuku, vargonininku ir ki
tais. Manęs išlydėjimui pašto agentūros 
vedėjas suruošė net iškilmingus pietus su 
prakalbom. Kai išlydint viena ponia įtei
kė bukietą, girdėjau, kaip kitos ponios 
šnabždėjo, kad dabar neabejotinai jos 
vyras gaus ordiną.

Keliauti su tokiais nuotykiais ištisas 
dvi savaites, tai jau, mano įsitikinimu, re
kordas. Galit tikėt, galit ir netikėt, o aš 
vyriausiam štabui raportą vistiek parašy
siu ir, jei tik duos, žūt būt, gausiu pirmą 
premiją už vasaros keliones.

Henr. Ablauchas.
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Fotografuoti gali kiekvienas
RŪKAS — FOTO NUOTRAUKŲ REŽISIERIUS.

Kai teatre statomas veikalas, labai 
daug darbo turi režisierius. Jis turi paša
linti iš veikalo visas tas smulkmenas, ku
rios parodytos nustelbtų pagrindinę vei
kalo idėją ir atskirų veikėjų charakterį. 
Piešdamas paveikslą dailininkas taip pat 
nevaizduoja visų smulkmenų, o viską su
koncentruoja į pagrindinį motyvą. Foto 
mėgėjas, jei nori gauti gerų rezultatų, irgi 
turi stengtis pabrėžti nuotraukoje vieną, 
svarbiausiąjį motyvą, o smulkmenas „nu
stelbti“, nes ryškiai atvaizduotos jos daž
nai labai daug pakenkia nuotraukos me
niškumui. Mat, perdidelis kiekis smulk
menų, daugelis daiktų, sudaro neramų 
vaizdą, leidžia (išlysti pirmyn nesvarbioms 
vaizdo dalims ir nustelbia svarbiausiąjį 
motyvą. Deja, foto mėgėjui yra daug sun
kiau „susitvarkyti“ su smulkmenomis nuo
traukoje, negu režisieriui veikale ar dai
lininkui paveiksle, nes foto objektyvas 
emulsijoje užfiksuoja viską taip, kaip at
rodo tikrumoje. Tačiau kai ateina ruduo, 
foto mėgėjo padėtis šiuo atžvilgiu žymiai 
pagerėja, nes atsiranda rūkas, kurį ga
lėtų pavadinti foto nuotraukų režisieriu- 

Qmi. Jis, parenkant nuotraukos kompozi
ciją, padeda foto mėgėjui lyg koks reži
sierius, nes pabrėžia artumoje pagrindinį 
motyvą, o smulkmenos susilieja, pranyks
ta. Rūkas suteikia vaizdui gilumos efektą, 
nes nustelbia tolumą. Esant rūkui viskas 
atrodo minkšta, neryšku, smulkmenos lie
ka nustelbtos. Apskritai, rūko motyvai 
pasižymi labai gera gilumos perspektyva, 
tik reikia bent poros objektų, esančių ne
vienodu atstumu nuo objektyvo, pav., du 
medžiai parke, tiltelis su namu tolumoje 
ir tolygūs. Kai yra rūkas, galima padaryti 
be galo gražių nuotraukų. Deja, pas mus 
Lietuvoje šios rūšies nuotraukų labai ma
ža ■tedaroma. Greičiausia dėl to, kad ne
žinoma, ką ir kaip fotografuoti. Dėl to 
čia norima duoti šiuo reikalu keletą pa
tarimų. , * *

Rūkas esti lengvas ir labai tirštas. 
Geriausiai yra fotografuoti kada rūkas 
nėra perdaug tirštas ir yra saulė, kuri, 
prasiverždama pro rūką, vaizdo artumoje 
sudaro šviesos refleksų. Nuotraukos, kur 
artumoje nėra šviesos refleksų, atrodo la
bai monotoniškos, tuščios. Esant rūku, ir 
šviečiant saulei visi daiktai pasižymi ypa
tingu švelnumu. Fotografuojant kai yra 
labai tirštas rūkas, reikia parinkti tokius 
motyvus, kur artumoje būtų koks nors 
daiktas (vežimas, paminklas, praeivis) u 
prie jo prieiti kiek galima arčiau. Mat, 
tuo būdu pilką vaizdą pagyvins artumoje 
esąs tamsus objektas ir nuotrauka bus 
įdomi. Gamtos vaizdai su toluma esant 
stipriam rūkui neįmanomi. Kai rūkas la
bai lengvas, galima daryti ir tokius gam
tos vaizdus, bet visumet reikia žiūrėti, 
kad vaizdas turėtų ryškiai pabrėžtą artu

Į kalnus...

mą ir būtinai naudoti filtrą, nes filtro pa
galba galima paryškinti nuotraukoje to
lumą. Apskritai, tačiau, gamtos vaizdai 
su toluma esant rūkui nepatartini. Ir leng
vam rūkui esant reikia parinkti tokius 
motyvus, kurie yra artumoje, o ne tolu
moje, nes rūkas, apskritai, kliudo gerai 
atvaizduoti tolumą, bet už tai artumos 
nuotraukos rūke atrodo labai plastiškos.

Dabar klausimas, kokius motyvus pa
rinkti esant rūkui? Motyvų galima rasti 
labai daug. Aš pamėginsiu čia nurodyti 
keletą, kad būtų lengviau nusivokti, kas 
fotografuotina rūke. Pirmiausiai pakalbė
sime apie tai, kokių motyvų galima rasti 
mieste.

Labai įdomiai rūke nesykį atrodo nuo
ga miesto gatvė, kurioje stovi ar eina 
žmogus. Lygiai labai dėkingų motyvų su
daro keleivių laukią vežikai, už kurių fo
ne yra rūke paskendusios bažnyčios bokš
tai ar fabrikų kaminai. Taip pat gražios 
yra tokios nuotraukos, kur atvaizduota 
miesto gatvėje stovinti senovinė lempa — 
liktarna ar koks paminklas su fone esan
čiais rūko apgaubtais- statiniais. Kai ku
rie statiniai mieste esant rūkui atrodo la
bai paslaptingai. Tokių statinių reikia ne
pamiršti. Taip pat gerų motyvų galima 
rasti laivų prieplaukose ar uostuose (Kau
ne, Klaipėdoje ir kitur), kur yra laivų ar 
laivelių.

Sodžiuje gyvenantiems motyvų taip 
pat nestinga. Jų reikia paieškoti miškuo
se, soduose, keliuose, kapinynuose ir ki
tur. Esant rūkui miške labai dažnai gali
ma pamatyti, kaip didelės šviesos juos
tos veržiasi pro medžių viršūnes į mišką. 
Tokie vaizdeliai yra vieni iš gražiausių. 
Taip pat labai įdomiai atrodo keliai, jei 
jie apaugę medžiais, kurie iš lėto prapuo
la rūke tolumoje. Kapinėse esant rūkui 
seni kryžiai, paminklai nesykį atrodo la
bai paslaptingi, mistiški. Jei kur pasitai
ko bažnyčia ant kalnelio, kartais galima 
padaryti labai gražių nuotraukų, kuriose 
atvaizduotas žmonių ėjimas į tokią rūko 
apgaubtą bažnyčią.

Apskritai, kalbant apie motyvus rūke 
reikia pabrėžti, kad turi būti užakcentuo
ta artuma. Būtinai reikalingi kokie nors 
objektai artumoje, kaip medžiai, tvoros, 
rubežių ženklai, kryžiai ir kt. Artumai pa
gyvinti netinka žmogus ar gyvulys, ap
skritai, gyvas daiktas. Kada fotografuo
jama architektūros kūriniai, reikia vengti 
moderniškų, nes ruduo susijęs su praei
timi ir dėl to turi ją vaizduoti ir turėti 
romantikos pažymių, o ne vaizduoti mo
dernizmą, ateitį. Žinoma, tai nėra griežta 
taisyklė. Iš viso griežtų taisyklių ir ne
gali būti. Nesykį fotografuojant prieš tai
syklę gaunami geresni rezultatai, kaip lai
kantis taisyklės, tačiau tokie atsitikimai 
vistik yra išimtini.

Dabar keletas žodžių apie techniškąją 
fotografavimo pusę esant rūkui. Pirmiau
siai prieš darant nuotrauką reikia pažiū
rėti (ypač kai yra tirštas rūkas), ar nėra 
drėgmės aptrauktas objektyvas ir jį nu
valyti. Nenuvalius išeis neryškios nuo
traukos.

Filtras, kaip jau aukščiau minėta, rei
kalingas tik tada, kada lengvam rūkui 
esant fotografuojami vaizdai su toluma. 
Visais kitais atvejais filtro naudoti ne
galima, nes su juo fotografuojant tik pa
gadinama nuotrauka — ryškiai išeina to
luma, o reikia, kad ji kaip tik būtų neryš 
ki, paskęstų rūke, prapultų smulkmenos, 
nes tai ir sudaro rūko nuotraukų meniš
kumą.

Medžiaga turi būti priešaureolinė ir 
ortochromatiška. Vartojant nepriešaure- 
olinę medžiagą gali susidaryti nuotrau
koje šviesos židinių (aureolių). Ortochro- 
matinė medžiaga reikalinga dėl to, kad 
galėtų tinkamai atvaizduoti spalvas (ru
denį spalvoti medžių lapai).

Rūko motyvus fotografuojant reikia 
saugotis nuotraukų stipriai neperšviesti, 
nes peršvietus dingsta visi tie švelnūs 
šviesos niuansai, kurie sudaro nuotraukos 
meniškumą. Naudojant gerą ortochroma- 
tinę, maždaug 23° Sch. arba l3/io Din jau
trumo, medžiagą prie 1 :6,3 diafragmos 
reikia apšviesti maždaug apie 1/s5 sekun
dės. Naudojant jautresnę medžiagą (26 — 
28° Sch.), galima daryti momentines nuo
traukas rūke ir su dėžiniu foto aparatu- 
ku, kurio objektyvo stiprumas 1 : 11.

Nuotraukas reikia minkštai išryškinti, 
kad nedingtų smulkmenos ir nuotraukos 
švelnumas. Gerų rezultatų galima gauti 
ryškinant mechaniškuoju metodu. Kopijas 
at padidinimus patartina gaminti ant bal
to, pusiau matinio paviršiaus, kietesnio 
popieriaus. Jei nuotraukoje yra šviesos 
refleksų, tinka gelsvas (chamois) popie
rius. Kopijuojant ar didinant patartina ar
tumą truputį daugiau apšviesti, kad ji at
rodytų kontrastingesnė.

Sktn. K. Laucius.

Korektūros klaidų atitaisymas.
Skautų Aido Nr. 19(136) išspausdinta

me mano straipsnely apie fotografavimą 
rudenį pasiliko korektūros klaidų, būtent:

1) straipsnis pavadintas „Kaip lapai 
krinta"..., o turi būti „Kai lapai krinta“...

2) 11 skyrelyje išspausdinta ...„Perntz* 
firmos „Rutepan“, o turi būti „Perutz“ 
firmos „Rectepan“.
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Dvasios kultūrą ski
riame nuo kūno kultūros, 
kad tuo keliu galėtume 
lengviau prieiti auklėjimą.

A. Smetona.

Kūno kuitura 
skautams

Lietuvos skautų sąjunga, būdama pa
grindine jaunuomenės auklėjimosi orga
nizacija, turi būti kelrodžiu vispusiškam 
lietuvių jaunimo ugdymui. Skautai bene 
pirmieji iš ideologinių organizacijų, be 
kitko, pradėjo siekti sveikatingumo: žai
dimai, iškylos, stovyklos, higieniška-s gy
venimas ir kit., ir viskas surišta su sau
lėta nuotaika, su daina, suteikė jaunuo
liams judrumo, gražumo, linksmumo ir 
energijos.

Bet dabar mes tuo nebegalime ten
kintis. Anie siekimai mums jau per siau
ri. Ir žaidimuose ir stovyklose mes gal 
per mažai kreipiame dėmesio į mūsų fi
zišką išsilavinimą, į mūsų kūno kultūrą. 
Gyvenimas reikalauja visa tai papildyti 
ir kai ką pakeisti. Kūno kultūros sąvo
ka, suprasta vien tik sportu, mūsų fizi
nį (kūno) lavinimą laikė vietoje. Ir tas 
žmonių nurėktas sportas skautams neda
vė drąsos kūno kultūros darbe daugiau 
pasireikšti bei arčiau su ja susipažinti.

Skautų Aide įvestas kūno kultūros 
skyrelis. Ir kuo-gi mums svarbi ta kūno 
kultūra? Kas ji yra?

Kūno kultūra, tai yra visos tos prie
monės, paimtos kartu, kurios ugdo kūno 
jėgas ir veda į bendrą kultūrą. Tai yra 
lyg tam tikras lygis. Kūno kultūros są
voka yra labai plati. Į ją įeina: fiziškas 
lavinimas, gimnastika, kūno mankšta, hi
giena, sportas ir kit. Smulkiau skaldant: 
žaidimai, bėgimai, šokimai, metimai, plau
kymas, futbolas ir kiti kūno judesiai. Ir 
taip mankštindamosi senovės graikų tau
ta tiek fiziniai sustiprėjo, kad sugebėjo 
išaugti į didžiulę valstybę. Bet vėliau, 
nusmukusi dvasioje žlugo. Ir nuo to laiko 
kūno kultūra iki viduramžio buvo smerk
tina, kadangi krikščionija ypatingai rūpi
nosi žmogaus siela. Vėliau, iki 18 šimt
mečio kūno kultūra buvo laikoma pasi
linksminimu bei naudinga pramoga.—Tik 
po didžiojo karo kūno kultūra įgauna 
platesnių sąvokų ir gilesnės prasmės. 
Europos valstybėse vėl sportu norima to
bulinti pairusi žmogaus sveikata, patva
rumas ir rengti gyvenimui, jei ne garbin
gą karį, tai išmintingą, darbštų ir dorą 
pilietį. — Vienu žodžiu, kūno kultūros 
tikslas išugdyti žmogaus fizines galias, 
harmoningas psichinėms (proto) galioms. 
Nes nuo protinio pakilimo, nuo nuotai
kos priklauso kūno laikysena. Nusiminę, 
susigraužę mes nustojame stangrumo, su- 
glebam, rankos pasidaro „kaip botagai '. 
Arba atvirkščiai: ramiai atsisėdę, padėję 
laisvai rankas ant kelių negalėsime juok
tis (pamėginkite!). Be to, drąsos, valios, 
vyriškumo, pasiryžimo ir kitų gerų bei 
vertingų savybių neišauklės taip gerai nė 
matematika, nė kalbos, nė kurios kitos 
mokslo šakos, bet kūno kultūra.

Taigi matome koks darnus ryšis yra 
tarp proto ir kūno kultūros. Ir kuo gi kū
no kultūra gali būti svetima skautams 
bei moksleiviams? Kodėl gi kai kurioms 
kūno kultūros šakoms, kaip sportui, yra 
neužleidžiamą moksleivių tarpe tinkama

Medicinos patarimų mintys imtos 
dr. Jurgelionio ir dr. Anochino. 

vieta? Kodėl taip mažai rūpinamasi 
moksleivius su tuo supažindinti, nušvies
ti kiekvienos jos šakos teigiamas ir nei
giamas puses, ypatybes? Juk tik pilnu
tinė kūno kultūra yra sąlyga dvasiniam 
žmogaus lavinimuisi, augimui. Kodėl? 
Sunku atsakyti. Todėl mes, skautai, pa
tys auklėdami save, patys ir išsiaiškin
kime. Mums bus dar maloniau, kad pa
tys išnagrinėsime ir išgvildensime ir po 
to, ką rasime naudingo, pasisavinsime, o 
ką ne — atmesime.

Bet iš jos apibūdinimo aišku, kad 
mums, kaiuo besimokančiai jaunuomenei, 
kūno kultūra rekomenduotina ir net rei
kalinga praktikuoti. Ji naudos mums duos 
tiek, kiek mes mokėsime ja naudotis. 
Sakau, iki šiol mes ja per mažai naudo
jomės, per mažai praktikavom. Daugelis 
mūsų vartojamų žaidimų yra niekam ti
kusių. Mes nebegalime tenkintis bet ko
kiais žaidimais, nes ne visi žaidimai to
bulina mūsų sveikatą, stiprina bei ugdo 
ir lavina raumenis. O mums kaip tik ir 
svarbu šiandien pakelti savo sveikatą 
bei fizinį pajėgumą, kuris dideles galias 
suteikia ir dvasiniam pajėgumui. Juk ne- 
paslaptis, kad šiandien didesnė mokslei
vijos dalis yra fiziniai silpna ir labai ne
patvari. Daugumos ir mūsų kūnas suly
sęs, sumenkęs ir greit ilstąs. Sako: 
„moksleivis, tai dėl to taip atrodo“. Ši 
nuomonė yra visai teisinga, mūsų pačių 
iškelta ir įrodyta, bet laikas ją pakeist 
kita. Mes turime taip išsilavint save, 
kad galėtumėm būti ne tik mokytojais, 
valdininkais, bet kad galėtumėm bei pa- 
jėgtumėm pavaduoti, reikalui esant, ir 
darbininkus, artojus ir pan.

Juk ir mūsų judėjimo įkūrėjas ir še
fas Baden-Powellis sako: skautai turi iš
augini skautus valdininkus, skautus mo
kytojus, skautus darbininkus, skautus 
amatininkus ir t. t.

Tik dėl menko fizinio išsilavinimo 
šiandien mūsų dauguma pabuvę keletą 
metų mokykloje, bijome ne tik dirbti, bet 
ir mokintis specialių darbų, o nuo arklo 
tai bėgte bėgame . ..

Ir suprantama (kodėl, nes tas darbas 
mums neįveikiamas, per sunkus. Mūsų 
organizmas jo nepakelia. O jei mes mo
kyklos suole, kartu su proto lavinimu, iš- 
ugdysime ir fizines galias, turėsim nema
žus raumenis, muskulus ir pan,, mums tas 
rankų darbas, mūsų tėvų darbas bus ma
lonus ir masinantis.

Mes esame daugiau teoretikai. Ban
dykime kiekvieną teoriją taikinti prakti 
koje. Ne viskas pasiseks. Bet nenusi
minkime. Ieškokime tam priežasčių. Pa
sistenkime viską savo protu suprasti. Net 
ir fizinį darbą dirbančių yra teoretikų. 
Ir sportininkų yra teoretikų. Štai pavyz
dys. Miestelėnas lengvaatletas šoka į 
tolį nuo lentelės minkštan smėlin, drąsiai 
kokius 5—6 metrus. Bet išvesk jį į lau- 
kur ir duok jam peršokti per 3—4 metrų 
platumo griovį pilną vandens. Jis ne
peršoks. Kodėl? Todėl, kad jam treni
ruotėse neteko su tuo susidurti. Jis šok
davo atskaitęs tam tikrą žingsnių skai
čių, jis pasižymėdavo kur dėti kiekviena 
koja. Tai sporto teorija, kuri nepripildė 
jo sielos, paliko tuščiadvasiu, kuri nevi- 
suomet pritaikoma gyvenime.

Mes, skautai, atidėkime teoriją į šalį 
ir eikime visai kitais keliais prie mūsų

Šiam užtenka drąsos ir pasiryžimo.

kūno kultūros. Kiekvienam žingsny pri
siminkime, kad tik tas sveika ir gražu, 
kas yra arčiau gamtos, arčiau natūros. 
Taigi ar negalėtumėm mes Baden-Powel- 
lio norą įgyvendinti. Mes ir į šią sritį 
turime įnešti skautiškumo. Skautams 
vyčiams būtų galima paimti netgi sporto 
sritį ir ją padaryti tokia, kokia būtų nau
dinga skautams. Gi vilkiukams ir skautams 
pritaikinti, paruošti ar parinkti tokius 
žaidimus, kurie duotų daugiau apčiuopia
mos naudos kūnui ir dvasiai. Parinkti 
kiek galint gyvesnių, judresnių žaidimų, 
kad juose kiekvienas galėtų pareikšti sa
vo iniciatyvą bei gabumus. Iš visiems ži
nomiausių žaidimų pradžiai patarčiau: 
gaidžių kovą, meškų kovą, varlių kovą, 
bėgimai keturiomis, estafetiniai bėgimai, 
bėgimai paskui kamuolį, lipimai ant įvai
riai pastatytų stulpų arba kopėčių, balan.- 
savimai ant rasto ar lazdos, kurios aukš
tumas vis didinamas ir pan.

Jau 7 metų vilkiukas-p. gali pradėti 
gimnastiką, t. y. rankų, kojų, galvos ir 
liemens mankštymus be įrankių ir su 
įrankiais. Bet šiame darbe yra svarbu 
pamėgimas, nes be pamėgimo bus vien 
tik nesveikas nuobodis ir nenoras. Todėl 
ir čia parodykime iniciatyvos mokėjime 
suderinti tuos maikštymus su žaidimu. 
Visi pratimai turi būti žaidimo pobūdžio. 
Ir tuose žaidimuose turi būti ir natūralių 
ir nenatūralių judesių, nes tik toks 
mankštinimas vispusiškai išlavins mūsų
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kūną. Pavyzdžiui: vaikščiojimas, bėgi
mas 40—100 mtr. (paprastas, sudėtinis ir 
figūrinis), šokimai į aukšti, į toli (prade
dant nuo visai lengvų), mėtymai (kamuo
lio, lengvos lazdelės, kartoninio disko ir 
t. t. i taikinį ir atstumą), imtynės (trau
kimai, stūmimai, atskirai ir grupėmis ko
kio nors daikto; škautams galima mėgint 

.t savomis jėgomis, vikrumu poromis) — 
šitai natūrali mankštinimai. Gi nenatū
rali bus: galvos, liemens, rankų ir kojų 
su lengvais įrankiais arba be jų įvairūs 
maikštinimai kitam skaičiuojant, mums 
patiems skaičiuojant, tyliai skaič., sekant 
muzika ir pan., įvairūs 'kiti pratimai (šve
dų gimnastika). Stenkimės mankštintis 
kuo didesniais būreliais ir lauke arba ge
rai vėdinamo j klasėj.

Be tų paskirų bei kolektyvių judesių 
reikia pratintis prie imitavimo, pozų tai
sančių mūsų liemenį bei stuburkaulį, žy
giavimo dainuojant ir alsavimo judėsiu. 
9—41 metams galima pridėti dar pedago
giniai galūnių judesiai laviną girdėjimą, 
regėjimą ir jutimą; čia tinka pirmos plau
kiojimo pamokos ir judesiai, laviną alsa
vimo aparatą.

.Nuo 11 metų jau galima pradėti mo
kymąsi eiti, bėgti, šokti, lipti, nešti. Bet 
ir šiame besimokant turi skambėti juokas, 
turime būti linksmi. Gi jeigu jau nupuls 
mūsų nuotaika, ženklas, kad jau laikas 
tą žaidimą baigti. Gerai ir drausmingai 
tvarkydamiesi žaidimuose, nejučiomis iš
auginsime savo pasiryžimą, iniciatyvą ir 
valią. Čia per gražų atsidavimą ir pasi
tenkinimą žaidimų pareigose išmoksime 
atlikti sąžiningai visas savo pareigas, 
t. y. į savo jaunas širdis įskiepysime va
lią įgyvendinimui visuose darbuose mū
sų geležinio įstato. Ir taip disciplinuo
tuose savo papročiuose mes įprasime vis
ką matyti, girdėti, uosti, justi, sekti. Mes 

įprasime vikriai ir gražiai pildyti savo 
kūno judesius.

Mes, jau tikrieji skautai—„geltonsna
piai", dažnai imamės dirbti tokį darbą, 
kuris yra per sunkus mūsų pajėgumui. Vi
sur norime parodyti savo jėgas. Be rei
kalo. Dažnai mūsų žaidimai virsta jau 
ne sportu, rungtynėmis ir pan.

Tik nuo 16—19 metų galima pradėti 
kultivuoti raumenų jėgą, palaipsniui įve
dant sunkesnius mankštinimus bėgimų, 
ėjimo, šokimo ir ilgesnių pratimų prie 
sportinių žaidimų. Bet didelių rungtynių 
reikia visada vengti. Jos mums yra ne
sveikos. Mes turime fiziško lavin'mo pa
mokas taip sutvarkyti, kad jos būtų pa
traukiamos ir linksmos, kad jose jaustu- 
mėm skautai poilsį nuo protinių darbų, 
žaidimuose turi skambėti juokas ir links
mybė, bet niekur neperdėti ir švilpukui 
sušvilpus, nors ir mankštinimus bedarant, 
turi būti palaikoma geležinė drausmė. 
„Patys mankštinimai ir žaidimai turi būti 
gyvi, judrūs, įvairūs ir įdomūs, kelią visų 
aktyvumą, teikią kūno ir veidų vienodą 
įkaitimą, akių nuo didelio ir rimto pasi
tenkinimo blizgėjimą; žodžiu, kad visa
me kūne būtų jaučiamas gilus pasitenkini
mas", sako dr. Jurgelionis.

Tokie užsiėmimai ugdo, daugina gerą
sias mūsų ypatybes, kitaip sakant, pakei
čia neigiamąsias mūsų puses teigiamomis. 
Čia išvystomos kūno jėgos. Įsitraukimu į 
darbą lengvai atsikratoma nuo daugelio 
netikusių įpročių: ištižimo, apsileidimo, 
tinginiavimo, bejėgumo ir kitų nenaudin
gų „smagumų", kurie žudo mūsų sveikatą, 
nenaudingai eikvoja mūsų įgimtą energi
ją, atima mūsų svarbiausi turtą — sau
lėtą nuotaiką.

Jei ruduo mus vienai kitai dienai už
darys į kambarius, klases ar sales, nenu
siminsime. * Mes rasime pakankamai

KNYGOSa
Skautininkų

K. Dineikos ir B. Mantvilos

I. ŽAISK!
— žaidimų 

vadovas visiems. 549 žaidimai 
464 pslp. . . . Kaina 6,50 lt.

Skautiški žaidimai

120 pslp. . . . Kaina 2 lit. 

reikalingos kiekvienam! 

Reikalaukite knygynuose ir sk, 
reikm. tiek, skyriuje

mums naudingų ir 'klasei pritaikintų žai
dimų, arba prisitaikinsime. Ir žiemą, ypač 
šįmet, nenublanks mūsų veidai. Mūsų 
skruostai visada turi raudonuoti žarijo
mis ir mūsų kūnas ne tik nesilpnėti, bet 
augti, lavintis, bujoti.

Skautai, mūsų kūno kultūra, mūsų jė
gos, mūsų sveikata, mūsų muskulai tik 
mūsų judriausiuose žaidimuose, ir laukia, 
kada mes iš jų tai atsiimsime. Todėl 
ieškokime jų kuo daugiausia ir žai'skime.

Vyr. skiltn. St. Jameikis.

Atidaryti Kūno Kultūros Rūmai.

Spalių mėn. 10 d. iškilmingai atida
ryti naujai pastatyti Kaune, Ąžuolyne 
Kūno Kultūros Rūmai ir šiais 
metais Įsteigti Aukštieji Kūno Kultūros 
Kursai. Į atidarymo iškilmes atvyko 
J. E. Valstybės Prezidentas Antanas 
Smetona, M misteris Pirmininkas, 
Švietimo Ministeris, Krašto Apsaugos 
Ministeris, Valstybės Kontrolierius, V. 
D. U. Rektorius, eilė kitų aukštų svečių 
ir kursų kiaušy to jai-os.

Iškilmingą posėdį trumpa kalba pra
dėjo dir. Augustauskas ir paprašė vyr. 

kar. kapel. kun. VI. Mironą šiuos rūmus 
pašventinti. Prieš šventinant, kun. kapel. 
teikėsi pasakyti reikšmingą kalbą, kurioje 
pabrėžė, kad: „Graži siela s v ei-' 
k a m e kūne sudaro pilną 
žmo g ų”.

Pašventinus, sekė sveikinimo kalbos 
J. E. Valstybės Prezidento, Ekscelenciją 
M misterių ir kit. aukštųjų svečių, ku
riose buvo apibūdinama Kūno Kultūros 
Rūmų ir kursų uždaviniai ir reikšmė 
mūsų gyvenimui. „Juk turi būti mūsų 

jaunimo ne tik protas lavinamas, bet jis 
turi būti ugdomas taip, kad būtų stip
resnis ir vinklesnis, kad būtų atsparus 
visokioms gamtos žaloms ir žmonių nege
rovėms. Priaugančioji karta turi juk būti 
judresnė už vyresniąją kartą, augusią 
nelaisvoje Lietuvoje”, pasakė J. E. Vals
tybės Prezidentas. Dvasios kultūrą ski
riame nuo kūno kultūros, kad tuo keliu 
galėtume lengviau prieiti auklėjimą. Abe
ją siekia vieno tikslo — gero žmogaus 
būdo.
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Broliai ir sesės

JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ ~ ~ ~ '
----- — VADU
---------------------------------------- ;------ Z KAMPELIS

iuo Sk. A. numeriu pradedame ilgokai buvusį tuščią 
jaun. skautų vadų kampelį.

vadai! Kai mes matome mūsų tėvynės upių pakrantėse daug
gyvai kunkuliuojančių šaltinėlių, tai mums visiems tuoj stoja akyse tie platūs 
laukai ir kalneliai, iš kurių vanduo lašeliais nusisunkdamas į žemę nežymiai nuolatos 
tais savo lašeliais maitina ir gyvybės duoda šaltinėliams.

Visa širdimi norėčiau, kad mes, sesės ir broliai, mažųjų skautukų vadai, pasi- 
ryžtume būti Sk. Aide pradedančio kunkuliuoti šaltinėlio „Vadų Kampelio” tais 
mažais lašeliais, kurie nesustodami sotintų ir skaidrintų mūsų pajėgas ir pasiryžimus.

Visi mes, ypatingai tie. kuriems tenka jau kelinti metai vadovauti j. sk. 
vienetui, turime brangaus patyrimo, kaip ir kas mūsų krašte pritinka dirbti j. sk. 
draugovėje. Mes kiti turime nemažai ir medžiagos tam darbui susikrovę.

Tad leiskime suplaukti visiems mūsų patyrimams į „Vadų Kampelį”. Ir kada 
jis šaltinėlio gyvumu ims kunkuliuoti, mūs visų bus kupinos džiaugsmo širdys. 
Kupinos todėl, kad mes patys jį gyvą padarėme, kupinos todėl, kad ir pasisemti iš 
jo žinių, juo atsigaivinti galėsime.

Tad visi į darbą!
Dirbkime ir budėkime! Sktn. V. Arminaitė,

Vyr. Sk. Št. Jaun. Sk. Skyr. vedėja.

Jaunesnių skautų-čių draugovės veikimo planas.
mdamiesi j. sk. vienetą 

kurti, labiausiai turime įsi
dėmėti tai, kad dalyvavi
mas berniukų ir mergaičių 
j. sk. organizacijoje nėra 
vaikams privalomas. Su di
deliu entuziazmu stodami į 
skautiškąją draugovę vai
kai lankys sueigas, kai tos

sueigos vaikams bus įdomios.
Todėl turime gerai apsižiūrėti ir su

planuoti, ką ir kaip dirbsime savo drau
govėje.

Be to, rimtai išstudijuojame aplinką ir 
visas darbo sąlygas.

1. Mieste ar kaime dirbame.
2. Ar aplinkos žmonėse skautybė tu

ri opiniją ir kokią.
3. Kokia mokytojų (tos mokyklos, ku

rioje vienetas organizuojamas) nuomonė 
apie skautybę.

4. Vienas ar keli asmens imasi va
dovavimo darbo.

5. Vienų mergaičių, berniukų ar miš
rus vienetas kuriamas.

6. Patalpa sueigoms.
Tačiau pati didžioji sąlyga — tai mums 

patiems vadovams mūsų pačių statoma 
sąlyga: „Ar aš esu pakankamai discipli
nuotas, punktualus, ar turiu tikro, širdin
go pasiryžimo dirbti, ar myliu skautiškąjį 
darbą ir vaikus, ar moku pats tapti vai
ku".

Čia visų sąlygų paskirai nenagrinėsiu. 
Dėl jų jau yra kiek parašyta (žiūr. „Va
dovės“ 1933 m. 1 nr.).

Dabar mums rūpi tik patį darbo planą 
apibūdinti, nustatyti sueigų rūšis ir jų 
programas vadovui suskirstyti.

Iš anksto pasisakau, kad tai nebus 
koks privalomas receptas vieneto vadui, 
bet tik medžiaga, kuria gal bus pravartu 
kai kam pasinaudoti.

Pavyzdžiui, imame mišrią III — IV sk. 
mokinių draugovę, kuri suskirstyta trimis 
būreliais, viso ne daugiau 24 vaikų.

Pirmiausiai numatome, kurias didžią
sias šventes norime savo sueigose iškil
mingiau paminėti.

Tai gali būti šitokios šventės:
1. 'Rugsėjo 8 d. tautos šventė.
2. Spalių 9 d. Vilniaus prisiminimas.
3. Kalėdų šv.
4. Vasario 16 d. šventė.
5. Šv. Kazimiero šv.
6. Velykų šv.
7. Šv. Jurgio šv.
8. Motinos diena.
9. Pavasario žaidimų šv.

10. Religinio turinio sueigos advente 
ir gavėnioje.

Pavasario žaidimų šventė ir šv. Jurgio 
šventė švenčiama bendrai.

Programa gali būti ir tokia:
I Išsirikiavimas pasisveikinimui, vado 

sutikimas, raportas.
II. Parado maršas.
III. Gyvasis „Vis budžiu". (Raides sudaro 

berniukai ir mergaitės).
IV. Bendri pratimai (3—4 pratimai).
V. Atskirų draugovių pasirodymas:

1. Berniukai lankus rita (vienas pas
kui kitą).

7. Lankų estafetė.
3. Mergaičių: pratimas su virvelėmis.
4. Berniukų: varlių lenktynės.

VI. Bendri žaidimai:
1. Pasėjau kanapę.

2. Gervelė.
3. Suktinis.

VII. Atskirų draugovių pasirodymas:
1. Mergaičių: lankelių mėtymas (šer

to).
2. Berniukų: malūnėliai šešetais.

Estafetė su „verskis per galvą“.
3. Mergaičių žaidimas su sviedinu

kais.
4. Berniukų žaidimai: „Arkliukai“ ir 

„Traukinys“.
VIII. Mergaičių bendri žaidimai (plastiški):

1. Gėlių rinkimo imitacija.
2. Paukštutės žaidimas.

IX. Berniukų: maršas kūjokais.
X. Mergaičių: Vilniaus maršas „Ei, pa

sauli" grojant orkestrui. (Mergaitės 
gimnastiškais ir plastiškais judesiais 
atvaizduoja žodžio „Vilnius“ raides.

XI. Vilniaus rakieta.
XII. Užbaigiamas vado žodis.

Šiaip visą darbą patogu yra skirstyt 
sezonais: rudens, žiemos, pavasario ir va
saros. Kiekvienam tų sezonų atskirai ir 
planas paruošiamas.
I. RUDENS SEZONAS (rugsėjis-gruodis). 
Rugs. 6 d.

Vaikų suinteresavimas skautybė. Tai 
daro mokytojai klasėje. (Žiūr. „Vadovės“ 
1933 m. 1 nr.).
Rugs. 7 d.

Pirma sueiga.
Vaikai susėda ratu. Geriausiai ant 

grindų atsisėsti, jei yra kas patiesti. Jei 
ant grindų nepatogu sėsti, tai bent suo
lus sustatyti taip, kad susidarytų ratas.

1. Pašnekesys: „Mes norime būti ge
resni".

2. Žaidimai: 1, Išvaduok! 2. Žioplys.
3. Dainos: „Nusileido saulužėlė“.
4. Kitos sueigos paskyrimas, atsisvei

kinimas ir išsiskirstymas.
Rugs. 14 d.

1. Pašnekesys: „Lietuvos sostinės įkū
rimo legenda". Pasiruošimas spalių 9-ai 
dienai paminėti.

2. Žaidimai: „Okupuotąją Vilniją va
duojame".

3. Darbeliai: iškirpti iš popieriaus Vil
niaus pilį. (Pirma parodomas pilies pa
veikslėlis).

4. Dainos: „Broleliai, skubėkim gin
kluotis, turėsim Vilnių išvaduoti",

5. Žaidimai: „Buvo dėdė Vilniuj" ir 
„Vilniaus pilies gynimas".

6. Rakieta: „V-v-v-v Vilniaus norim *1mes .
7. Uždavinys: namams išpiaustyti iš fa

neros Vilniaus pilį, Aušros Vartų fasadą, 
trijų kryžių kalną, Trakų pilį, Krėvės 
pilį. (Darbeliai padaryti ligi spalių 9 d., 
jie bus kabinami salės sienoje).

8. Atsisveikinimas ir išsiskirstymas.
Rugs. 17 d.

1. Vaidinimui „Vilniaus ugnelės ir še
šėliai“ vaidintojų parinkimas ir rolių iš
skirstymas.

©
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Tokie yra jaun. skautų specialybių ženklai.

2. Parašų ir šūkių gaminimas. (Ši suei
ga -daroma tuoj po pamokų, dalyvauja ne 
visa draugove).
Rugs. 19 d.

Vaidinimo repeticija. (Tuoi po pa
mokų).
Rugs. 21 d.

Draugovės sueiga miške.
1. Pašnekesys: „Susiklausymas". Pa

sekti pasaką „Stiklo kalnas". Iš tos pa
sakos išvada: j. sk. įstatai ir kasdieninis 
geras darbelis.

2. Žaidimas: estafetė — nubėgę į skir
tą vietą kiekvienas turi pasakyti aiškiai, 
tiksliai abu įstatus.

3. Darbeliai: kiekvienas iš kankorėžių 
išrašo abiejų įstatų pirmąsias žodžių rai
des. (Jei nėra kankorėžių, tai iš sausų 
šakelių).

4. Daina „Skautukų įstatai".
5. Būrelių galvų ir padėjėjų rinkimai. 

Suskirstymas būreliais.
6. Žaidimai būreliais: 1 — kiekvienas 

būrelis atneša 5 daiktus iš miško, 2 — 
būreliai renka užkištus lapelius už me
džių žievės. (Konkursiniai žaidimai).

7. Namie uždavinys: ligi kitos sueigos 
padaryt namie kasdien gerą darbelį: at
nešti malkų.

8. Rakieta: ri, ri, ri geri, bai, bai, bai 
darbai, geri darbai.

9. Grįžtant kuris būrelis stengiasi pa
daryti gerą darbelį. (Šioj sueigoj išdalint 
vaikams pareiškimų ir tėvų leidimams 
blankus, kad galėtų prieš štabo posėdį 
grąžinti užpildytus).
Rugs. 22 d.

Vaidinimo repeticija.
Rugs. 23 d.

Štabo posėdis.
1. Būrelių galvų pareigos:
a) Būrelių sutvarkymas sueigai.
b) Kaip tikrinti skautukų tvarkingu

mą, švarą.
c) Galvų pareigos sueigai pasibaigus.
d) Galvų knygelių tvarkymas.
Past. Visa daroma čia pat praktiškai.
e) Pasiruošimas kitai sueigai: kiekvie

no būrelio galva apsvarsto, kaip reikės 
kitoj sueigoj padaryt su savo būreliu po 
20 pagaliukų 20 cm. ilg. ir 15 pag. 10 cm. 
ilg-

f) Pasimoko dėstyti raides iš paga
liukų.
Rugs. 25 d.

Vaidinimo repeticija. Kostiumų gami
nimas (projektai).
Rugs. 28 d.

Draugovės sueiga lauke ar miške.
1. Pašnekesys: „Budėk“! Pasakos 

„Aukso obuoliai" sekimas. Išvada — bu
dėjimo prasmė.

2. Darbeliai: būreliai gaminasi paga
liukus ir mokosi dėstyti raides.

3. Žaidimas: estafetė „Vis budžiu!" 
Kiekvieno būrelio skautukai nubėgę ligi 
nustatytos vietos išdėsto iš pagalėlių po 
vieną raidę šūkio „Vis budžiu!" Žaidimas 
baigiamas, kai šauktuką pastatęs skautu
kas atbėgęs į savo vietą pakelia aukštyn 
dešinę ranką. (Žaidimas konkursinis).

4. Didysis ir mažasis saliutas, sveiki- 
nimasis kaire ranka.

a) Didžiojo saliuto vykdymas: giedant 
himną, sveikinant vyriausiąjį skautą, va
dovybę, gerbiant vėliavą.

b) Mažojo saliuto vykdymas: susitin
kant savo vadą, visus skautus, pralei
džiant vėliavas, sveikinantis su draugais.

c) Praktiškas sveikinimasis kaire ran
ka. (Čia vaikai vaidina: vieni vaizduoja 
vadovybę, vėliavą, kiti saliutuoja. Vaikai 
sveikindamiesi pirmieji nepaduoda ran
kos. Todėl vieni vaidina suaugusius, kiti 
mažus — mokosi tinkamai paduoti ranką).

5. Daina „Sveiki, broliai, skautužėliai".
6. Žaidimas: belaisviai.
7. Uždavinio (kasdien namie padaryti 

gerą darbelį) tikrinimas. Naujas uždavi
nys ligi .kitos sueigos: padatyti po vieną 
gerą darbelį mokytojui.

8. Išsirikiuoja užbaigai ir pasimoko 
gražiai, vieningai atsakyti „Vis budžiu!“

9. Atsisveikinimas. Draugininkas: „Vi
sa širdimi atsiminkime, kad...“ Draugovė: 
„Stengsimės būt geresni“.

10. Išsiskirstymas.

Spalių 1 d.
Štabo posėdis.

1. Spalių 5 d. sueigai pasiruošimas.
a) Patys būrelių galvos pasirūpina 

knopkėmis ir klijais. Skautukus paragina 
atsinešti po lapą balto popieriaus (jei 
skautukai gali, geriau būtų tautinės vė
liavos spalvų po lapą popieriaus) ir žalią, 
raudoną, geltoną pieštuką, linijėlę, kad ir 
paties pasidarytą 30 cm. ilgio; joje turi 
būti nuženklinta 6 cm. atstumas, peiliuką.

b) Kaip galvos savo būreliuose darbus 
tvarko. (Kad vėliavos reikės daryti, gal
vos nežino).

c) Pakartoja, kaip reikės būrelius se
kančiai sueigai surikiuoti, kaip raportuoti.

2. Pasiruošimas spalių 9 d. sueigai.
a) Programos tvarkymas.
b) Svečių kvietimas ir kvietimų ga

minimas.
c) Suolų ir .patiesalų grindims tvarky

mas.
d) Pareigomis pasiskirstymas.
e) Pasų, markučių paruošimas ir par

davėjų parinkimas. Vienas pardavėjas 15 
vaikų gali parduoti. Visi vaikai turi iš 
anksto žinoti, kurioje klasėje ir pas kurį 
pardavėją turės pirkti.

Spalių 5 d.
Draugovės sueiga miške ar lauke. 

Būrelių galvų raportai
1. Pradžia: raportas adjutanto, pasi

sveikinimas.
2. Pašnekesys: mūsų tautinė vėliava.
3. Vėliavos daina: „Aukštyn pažvelk, 

antai plevena..."
4. Darbeliai: būreliai dirba vėliavas. 

Vėliavėlės ilgis 30 cm., platumas 18 cm., 
koto ilgumas 70 cm. Vėliavėlę paženklint 
savo inicialais (koto apačioje). Kuris bū
relis gražiau ir greičiau padaręs pirmuti
nis išsirikiuos (kaip sueigos pradžioj).

5. Dainuojant marširavimas su vėlia
vomis.

6. Žaidimas: vėliavos vogimas.
7. Vėliavos pagerbimas:
a) Įnešant ar išnešant.
b) Pro vėliavą rikiuotėj einant.
c) Praleisti nešamą vėliavą, kada 

skautukas uniformuotas.
d) Kaip gerbia vėliavą neuniformuotas 

skautukas.
Visą ceremonialą skautukai vaizduo

ja — vaidina.

6. Žaidimas — uždavinys (konkursi
nis): kiekvieną būrelį nusiųsti suieškoti 
voką su stambiai suplėšytu laišku. (Ad
jutantas iš anksto suslepia laiškus drau
gininko nurodytoje vietoje. Tie laiškai 
vieno tolumo nuo sueigos vietos paslėpti). 
Laiškų turinys toks: „Prie X (nurodyti 
tiksliai kur) iš medžių lapų, žolių, sama
nų, uogų (reik apsižiūrėti iš anksto va
dovui, 'kokios tuo metu miške yra medžia
gos) išdėkit ant žemės tautinę vėliavą su 
kotu ir prie savo vėliavos nugarom išsi- 
rikiuokit". Būreliams reik paaiškint, kad 
radęs laišką skautukas paduoda jį gal
vai. Galva tvarko ir paskirsto visą darbą.

7. Pakartoti Vilniaus dainas, šūkį, iš
mokti naują šūkį: „Skautukai, budėkim 
ir Vilniaus norėkim, jis mūsų ir buvo ir 
bus!"

8. Uždavinio tikrinimas, naujas užda
vinys: negaut pastabų iš mokytojo.

9. Užbaiga.

Spalių 6 d.
Vaidinimo repeticija.

Spalių 8 d.
Salės puošimas ir kiti paruošiamieji 

darbai: skautukai suneša visus padarytus 
dekoravimui darbelius.

Spalių 9 d.
Iškilminga sueiga salėje.

Dalyvauja visa mokykla, svečiai ir tė
vų nors dalis. (Kaip susodinti suaugusius, 
kitus mokinius ir skautukus, žiūr. Skau
tų Aido 1934 m. nr. 9 „Motinos diena ir 
vilk.-paukšt, šventė").

I. Pamaldos bažnyčioje.
II. Sueiga salėje:
1. Sueigos pradžia: adjutanto raportas, 

pasisveikinimas, galvų raportai. (Jeigu 
yra svečių iš aukštesnės skautų vadovy
bės, tai vyriausias svečias priima rapor
tą, draugininkas jį palydi).

Šūkis: „Broleliai, budėkim"...
2. Pašnekesys: „Pavergtas Vilnius“ 

(trumpas).
3. Vaidinimas „Vilniaus ugnelės ir še

šėliai“. Prieš kiekvieną veikalėlio dalį 
draugininkas trumpą įžangą padaro.

4. Dainos. Po dainelės „Skautukų cen- 
tukai“ skautukai gali tokį nutarimą pa
daryti: sumesti po kelis centus, nupirkti 
porą knygelių, padėti užrašus ir nusiųsti 
Vilniaus vaikams per V. V. S. (Gali ir 
visi mokiniai prisidėti).

5. Pasų pirkimas.
6. Vilniaus malda ir giesmė „Marija, 

Marija,..",
7. Draugininko ar svečio užbaigiamas 

žodis.
8. Himnas.
9. Vilniaus rakieta.

10. Atsisveikinimas.
11. Išsiskirstymas.
Draugininkas į kiekvieną programos 

dalį gražiai įveda savo kalba skautukus 
ir svečius. Visa programa turi iliustruoja
mo pašnekesio nuotaiką ir pobūdį. Čia 
draugininkas — visos sueigos širdis, nu
jaučiant: ir sugebanti nedaugeliu žodžių 
daug pasakyti.

Pastaba. Norėdama duoti visų metų 
planą, pradėjau nuo rugsėjo mėn. Dabar 
spalių 9 d. pasiruošimas ir sueiga jau va
dovams neaktualus dalykas, bet kitų su
eigų planu, kam bus reikalo, galima pa
sinaudoti.

Datos čia dedamos tik dėl vaizdumo. 
Kiekvienas draugininkas pats susitvarko 
sueigų laiką ir darydamas sueigas ne miš
ke, ne lauke, pasiskiria kitokią darbe
liams medžiagą.

(Bus daugiau).
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Baikim stovyklauti!
Su dideliu įdomumu šiemet skaičiau 

Skautų Aido skiltis, aprašančias šiemeti
nes mūsų stovyklas. Kiek daug šiemet 
stovyklauta, kiek daug padaryta. Turbūt, 
reta rasti draugovę, kurios bent vienas 
skautas nebūtų stovyklavęs. Mano laikais, 
kada aš dar buvau mažas skautukas, sto
vyklos būdavo labai retas dalykas. Jei per 
metus' įvykdavo viena ar dvi skautų sto
vyklos Lietuvoje, tai buvo laikomos pasau
linės svarbos įvykiais.

Žinoma, pirmosios mūsų stovyklos bu
vo trumpos, kai kada ir vargingos, bet 
mes mokėmės ir mokėmės. Pasigirti, jog 
dabar jau mes mokame stovyklauti, ne
drįsčiau: tobulėjimui galo nėra! Tačiau 
beskaitydamas šiųmetinių stovyklų apra
šymus. bežiūrėdamas jų vaizdelius, įsiti
kinau, kad mūsų stovyklos žymiai pato- 
būlėjo ne tik kiekybės, bet ir kokybės at
žvilgiu. Jau mokame naudingai, gražiai, 
įdomiai, ir maloniai pastovyklauti.

Bet, deja, pastebėjau vieną trūkumą. 
Su stovyklomis ne visada pasielgiame 
skautiškai. Skautai laikosi principo pra
dėtą darbą tęsti iki pat galo, o ne mesti 
vidurkelėje. Apie stovyklas tuo tarpu to 
dar negalime pasakyti. Mūsų stovyklos 
dažniausiai lieka nebaigtos. Labai gaila, 
bet daugeliui norėčiau priminti, kad jau 
laikas baigti stovyklauti. Neužmirškime, 
kad iš stovyklos mes parsivežame neuž
mirštamų atsiminimų, neišdildomų įspū

Iš seno bato auliuko sumanus skautas 
lengvai pasidaro makštį kirviui.

džių. Kaip malonu, vėliau susiėjus su kar
tu stovyklavusiu, prisiminti gražiąsias sto
vyklos dienas, kaip malonu pavartyti savo 
semi stovyklų fotografiją, kaip malonu 
paskaityti prieš kelis metus praėjusios sto
vyklos dienoraštį ir atmintyje atgaivinti 
senus, bet brangius vaizdus.

Stovyklą baigiant būtinai reikia su
tvarkyti visą tokią medžiagą; reikia suda
ryti fotografijų albumą, į kurį būtų įli- 
pintos visos tos stovyklos fotografijos, 
piešinėliai, braižinėliai, ornamentų pa
vyzdžiai, stovyklos planas ir pan. Prie 
albumo turėtų būti prijungtas stovyklos 
dienoraštis, laikraštėlis, dalyvių sąrašas ir 
k. Visą stovyklos medžiagą surinkus ir su
tvarkius į tokį albumą, šis lieka skilties 
ar draugovės nuosavybė. Iš jo ir vėlesnieji 
draugovės skautai nemažai galės pasimo
kyti ir pasigėrėti. Kol nėra sudarytas ši
toks stovyklos albumas, kol nėra sutvar
kytas iš stovyklos parsivežtas inventorius 
(nesulopytos palapinės, nenušveisti indai, 
neištepti vazelinu, kad nerūdytų, įnagiai 
ir pan.), kol nesuvesta stovyklos atskai
tomybė, — tol stovykla nebaigta!

O jau, žiūrėkit, artinasi žiema, ir greit 
bus laikas pradėti galvoti apie kitų metų 
stovyklas. Tad būkim tikri skautai, pra
dėto darbo nemeskim, gražiai pabaikim 
stovyklauti, nes jau pats laikas.

Sktn, Dr. K. Avižonis.

SKAUTO-ĖS II PATYRIMO LAIPSNIO 
PROGRAMA.

1. Išbūti bent tris dienas iškyloj ar 
stovykloj.

2. Žinoti bendrą Lietuvos skautų są
jungos sutvarkymą.

3. Turėti susitaupius savo uždirbtų pi
nigų nors tris litus.

4. Žinoti maitinimosi, žaidimų, apsi
rengimo ir darbo higieną. Žinoti pagrin
dinius dalykus iš pirmosios pagalbos ir 
susipažinti su vaistinėle.

5. Žinoti kimo žaidimą ir iš 24 daiktų 
atsiminti bent 18.

6. Sukurti laužą 2 degtukais ir išvirti 
3-jų patiekalų pietus.

7. Mokėti nuplaukti metrų skaičių, 
atitinkanti plaukėjo metų skaičiui Svei
katai neleidžiant — plačiau susipažinti su 
fiziniu lavinimosi.

8. (Skautei). Mokėti Morzeo signaliza
ciją: siųsti 16 ir priimti 12 raidžių per 
minutę.

(Skautui). Mokėti Morzeo signal'za- 
ciją: siųsti 20 ir priimti 16 raidžių per 
minutę.

9. Mokėti surasti pasaulio šalis kom
paso, laikrodžio, žvaigždžių ir gamtos 
pažymių pagalba.

10. Mokėti matuoti aukštį, plotį, ilgį,

Skautų būkle galėtų būt toks pabūklas 
mokintis mazgus raišioti. Nesunkus dar

bas, bet gražus rankdarbis.

©
SKILTIES ŽENKLAS LAPĖ.

Kiekvienam skautui kartais reikia nu
paišyti savo skilties ženklą, bet beveik 
visados jam tai nesiseka. Čia parodytas 
paprastas būdas, kaip galima nusipaišyti 
žvėris. Kaip jūs matote iš brėžinių, paišy
mas yra labai paprastas. Mėgindami vis 
iš naujo, jūs greit išmoksite paišyti tą 
ženklą.

srovės greitį iš akies ir geometrijos bū
dais.

11. Mokėti rišti visus trečiojo patyri
mo laipsnio mazgus ir kilpas užsimerkus 
ir kitus skautų vartojamus mazgus ne
užsimerkus.

12. (Skautei). Mokėti siūti, skalbti ir* 
glaistyti baltinius ir austi juostą.

(Skautui). Mokėti lopyti rūbus ir adyti.
13. (Skautei). Išauginti bent vieną 

kambarinę gėlę.
(Skautui). Pasodinti medelį, padaryti 

ir įkelti paukščiams inkilėlį,
14. (Skautui). Mokėti praktiškai pri

taikinti lengvąją atletiką (šokinėjimas 
per tvorą ir griovį ir t. t.),
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Elgkis skautiškai — pirk tik Lietuvoje gamintus dirbinius.

KALIOŠAI BOTAI

Viskas iš gumos.

Specialiai skautams guminiais padais 
vasariška ir įvairiausia sporto avalinė.

Kauno miesto

LOMBARDAS
Kaune, Nemuno ir Kanto g. kampas. 

Telefonas 13-81.

Atlieka sekančias operacijas:
Priima užštatan įvairų jodomąjį turtą ir 
brangenybes. Priima saugojimui įvai
rius daiktus ir brangenybes patogiomis 
sąlygomis ir pilna atsakomybe. PRIIMA 
komiso pardavimui iš varžytynių ir liue
sai įvairias brangenybes ir įvairų jodo
mąjį turtą už nedidelius nuošimčius. Var
žytynės caromos kiekvieną pirmadienį 
PRIIMA indėlius (paskolos) Lonrbardo 
operacijų padidinimui, moka aukštus nuo
šimčius, už pinigų saugumą visu savo 
turtu atsako Kauno miesto Valdyba. 
Smulkesnes žinias galima gauti Lombarde 

pas Valdytoją.
Lombardas operacijoms atidarytas nuo 9 
iki 1 v. Kiekvieną dieną esti liuosi par
davimai įvairių brangenybių ir kito judo- 
mojo turto pigiomis kainomis ir dideliam 

pasirinkime.

Š. m. XI. 1. atidaroma prie Lombardo 
Krautuvė nuosavybės ir komisinių 

daiktų pardavimui.

M E T R O P 0 L I T A I N
Aš buvau šnipė

Priedai: ŠIŲ LAIKŲ VIENA muzikalinė fil
mą ir LIETUVOS KRONIKA.

FORUM
Poručikas Kižė

Priedai: „Fox“ apžvalga ir Lietuvos kronika.

O D E O N
Dvi premjeros: -

Šiandieną aštuntą vakaro 
ir Baltoji gėlė

JUOKAI.
JIS JAU ATLIKO GERĄ DARBELĮ.
Nelaimės ištiktas — Būk geras, pagel

bėk man.
Skautas — Palauk, aš eisiu rasti skau

tą, kuris dar nėra šiandien padaręs gero 
darbelio.

Užd, nr. 178.
A. Storulio iš Raseinių.
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Šachmatų bokšto ėjimu paskaitykit 
patarlę. Užd. vert. 1 tašku.

UŽIMTA VIETA.
Vilkiukas pasivėlavo į sue.igą. Kiti jau 

stovi išsirikiavę viena eile ir pasiruošę 
žaidimui. Būrelio vadas sako pasivėla
vusiam:

— Stok į eilės galą.
— Bet, kad ten jau stovi vienas vil

kiukas, — atsako pasivėlavęs.

Užd. nr. 177.
Medinuko iš Kauno.
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Paskaitykit stačiai: 1) Amerikos pusia
salis, 2) gudrus kaip..., 4) vasarnamis, 9) 
visi nenori..., 11) ferma, 12) žinomas šauk
smas, 14) futbolo komanda, 15) kreipkis 
į skautę, 16) elektros žuvis, 17) skaičius, 
21) veiksmažodis (liep. nuos.).

Gulsčiai: 1) augalas, 4) laišką deda j,.., 
5) gėrimas, 6) prielinksnis, 7) pinigo, 8) 
maldoj išgirsi, 10) gyvulio kailis, 13) ryk
lys (rusiškai), 19) klausiamasis žodelis, 20) 
Afrikos upė, 22) tylus, 23) graikės kaimy
nė. Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 179.
J. Pupkevičiaus iš Šančių.
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Šio nr. kaina ^0 et.

Šiuos taškus, neatitraukdami pieštu
ko nuo popierio, sujunki! tiesiomis linijo
mis, kad išeitų 11 trikampių, 2 trapeci
jos ir kvadratas. Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 180.
Rojaus paukščio iš Kauno.

Šarada.
Upę dalinsi pusiau, 
Gausi du žodžiu tuojau. 
Pirmam raidę jei pridėsi, 
Gražų skaičių greit turėsi. 
Antram nieko nepridėjęs 
Vasarą ten eisi pasilsėjęs.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 181.

J. Pupkevičiaus iš Šančių.
Šarada.

Tris raides jei sudėsi, 
Raidžių eilę gaut galėsi.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 182.

Zigzago iš Kauno.
Šarada.

Jei skaitysi iš pradžios, 
Bus liepimas visados. 
Jei sikaitysi atvirkščiai, 
Gausi baldus žinomus plačiai.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 183.

Birutės iš Kauno.
Šarada.

Per dykumas dažnai jis traukia; 
Kas nori, lai per pusę braukia. 
Pirmajai daliai „s“ tereikia, 
Ir iš tai jį baisų vaizdą teikia. 
Prieš antrą dalį „t” rašysit, 
Nelaimę didelę matysit.

Užd. vert. 1 tašku.

UŽDAVINIŲ SPRENDIMAI.
Užd. nr. 155.

Valio musų Vadas Antanas Smetona!
Užd. nr. 156.

- Visi galvokim „Skautų Aido" uždavinius.
Užd. nr. 157.

Metras, Petras.
Užd. nr. 158.
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121
Skautas yra gamtos ir gyvulių draugas.

Užd. nr. 159.
Stačiai: 1) kaltas, 2) Danutė, 3) srovė, 

4) angis, 5) samana, 6) avilys.
Gulsčiai: 6) ašis, 7) Padas, 8) Salanta, 

9) tau, 10) oras, 11) Etna, 12) avis, 13) 
kvailas, 14) antys.

Užd. nr. 160.

Užd. nr. 161.
Monopolis, mano, polis.

Užd. nr. 162.
Kada esi vienas, galvok apie savo 

nuodėmes, kada esi draugijoj, užmiršk ki
tų nuodėmes.

Užd. nr. 163.
Stačiai: 1) maras, 2) kapas, 3) sodas, 

4) baras.
Gulsčiai: 1) garas, 2) povas, 3) Simas, 

4) pasas, 5) naras.
Užd. nr. 164.

Kilnus ir drąsus riteris, kaip ir tikras 
lietus, pro visur praeina,

Goethe's posakis.
' Užd. nr. 165.

1) ais, 2) lašas, 3) Ona, 4) tenoras, 5) 
ląstą, 6) liliputas, 7) valanda, 8) viena, 
9) esi. Iš pirmų raidžių išeina šikšnospar
nis.

Užd. nr. 166.
Skautas — autas = Sk, 
puota — puta = u, 
kardas — karas = d, 
rautas — ratas = u,
ginčas — ginas = e,
pienas -— penas = i,
alynas — lynas — a.
laikas — lakas = i;

X — skudučiai.
Užd. nr. 167.
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Grūdelis prie grūdelio — štai ir pūrelis.

Užd. nr. 169.

Užd. nr. 170.
Orderis, Oderis.

Užd. nr. 171.
Varšuva, šuva.
Užd. nr. 172.

Riešas, priešas.
Užd. nr. 173.

Menas, penas, pienas, šienas.

Užd. nr. 174.
Kaminas, kainas.

Užd. nr. 175.
Durpė, kurpė.
Užd. nr. 176.
Iranas, Pranas.

UŽ UŽDAVINIŲ SPRENDIMUS GAVO 
po 36 taškus šie sprendėjai:

Saus-Earas, S. Bertašius, V. Rudaitis, 
M. Garmus, Šarlis, Raiboji gegutė, Lydys, 
J. Akabas, Rojaus paukštis, Zigfridas, 
Miško gyventojas, Zorro, Gaidys-Rėks- 
nys, M. Prascevičius, E. Šimaitis, L. 
Žiugžda, R. Ignatavičius, Naujokas, C. Va
lentinavičius, V. Underis, Šnipas, Liutau
ras iš Kaišiadorių, Kikilis, Zigzagas, Sa
kalas, Rainutis, Vaiduoklis, Birutė, Ūso
rius, V. Šatinsikas, Auksaburnis, Auksuo- 
lis, Vilniaus gėlė, Pr. Kaminskas, T. Kur
mis, M. Puzelis, Svyrūnėlis, St. Narkevi
čius, Varnėnas, Medinukas, V. Liubinas.

35 taškus: M. Čapkauskas, Aras, G. 
Žiupsnytė, Gailutis, Vidzgirio Bronius, 
Germantas, A. Grušnys, A. Matukonis, J. 
Antanas, Plienosparnis Sakalas, E. Da- 
rado, Genys, Z. Tiškus, V. Skeivys.

34 taškus: Ugninis raitelis, M. Staške
vičius, Smėlio Vijūnas, M. Rybokas, G. 
Stumbras, G. Va-ris, S. Ratas, Perkūnas, 
Odisėjas, R. Regis, B. Petrauskas, Samas 
Hankeusas, P. Rožaitis.

33 taškus: V. Saugūnas.
32 taškus: Algimantas, Henrietta V., 

Benito, P. G. Budrys.
29 taškus: V. Želnys.
26 taškus: Kauno Švilpa.
25 taškus: Arabas.
23 taškus: A. Storulis.
22 tašku: C. Šalkauskas, P. Krasnickas.
21 tašką: P. Astašauskas, J. Račyla, 

V. Tekorius.
20 taškų: A. Kaukorius.
19 taškų: Abiturientas.
13 taškų: D. Damauskas.
12 taškų: Pipiras, V. Jackūnas, V. p. 

M. Antaniškis.
11 taškų: Klajūnas iš Biržų.
9 taškus: A. Križauskas.
5 taškus: V. Krivickas.
4 taškus: Skribtas.
2 tašku: Figurnas.

PRANEŠIMAI.
Visiems: rebusų sprendimai su viena 

klaida užskaitomi be vieno taško. Užd. 
sprendimus prašau paeiliui rašyti pagal 
numerius, nes lengviau yra juos tikrinti. 
Atsakymuose uždavinių sąlygų nereikia 
rašyti.

Uždaviniai, išspręsti dvejopu būdu, 
užskaitomi tik pagal įvertinimą, jeigu to 
užd. sąlygose nieko nepažymėta.

Už atsiųstus uždavinius dėkoju, tin
kamus sunaudosiu.

blETSKIS
Kaunas, Vytauto 
prosp. 33 Nr. Tel. 
7-23, 14-23, 31-86, 
34-90 ir 36-38.

PARDUODA s
plataus vartoji
mo koloniales 
prekes, žemės 
ūkio ir pramonės 
mašinas ir įran
kius, statybos 
medžiagas, įvai
rias trąšas, sėk
las ir taip toliau.

„VILNIAUS” sp. Kaune. Nepriklausomybės a. Ą. Telef. 776.
lito
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