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Tautos Vadas studentų skautų šventėj
Skautų Šefo kalba stud.

Skautų organizacija, arba draugė, įsi
galėjusi mūsų moksleivių jaunimo tarpe, 
jau turi gerą praeitį Lietuvoje. Jos kil
nus tikslas tarnauti Dievui, tėvynei ‘ir 
artimui plačiai yra pasklidęs, taip pat 
yra plačiai žinomi ir jos auklėjimo dės
niai: kaip skelbiama, taip reikia ir gy
venti. Ir vis dėlto vieniems kitiems kyla 
abejojimų, kokio pobūdžio toji organiza
cija, tautiško ar tarptautiško. Juk ir žo
dis skautas ne savas, ne lietuviškas, sve
timas, atsineštinis. Be to, skautizmo idė
ja kilusi svetur, ir tik paskum buvusi 
įdiegta kituose kraštuose ir Lietuvoje. 
Jeigu ji iš kitur atėjusi, tai ar prigydo- 
ma lietuviams?

Tiesa, anglas Baden Powell Didžiosios 
Britanijos ribose kūrė organizaciją auklėti 
jaunimui, bet jo auklėjimo dėsniai yra 
visuotiniški, visoms tautoms bendri ir 
įmanomi. Anglas linkęs ne tiek į teoriją, 
kiek į patyrimą. Anglijos didžiulė impe
rija sudėta iš įvairiausių tautų, iš įvai
riausių tikybų, iš įvairiausių kraštų, taigi 
reikė rasti bendras visiems gero bendravi
mo ir geros santaikos pagrindas. Ir jis 
buvo rastas. Visos tautos pripažįsta pa
saulio, taigi ir žmonijos Kūrėją, kiekvie
nai tautai yra brangi savo tėvynė, kiek
viena tauta, bendraudama savybėje ir su 
kitais, su kuriais šiaip ar taip jai tenka 
arti susisiekti, turi bendrą dorovės sąvo
ką. Vadinasi, tautos yra artimos vienos 
kitoms. Ir jeigu jos vaduojasi tuo, kas jų 
sąžinėje yra giliai prigiję, tai tautišku
mas sutampa su žmoniškumu. Tokiuo 
būdu žmoniškumas tautoje ir tautišku
mas žmoniškume. Bendra visoms tau
toms dorovė yra galima, tik kai vedama 
iš aukščiausio gėrio versmės, iš pasaulio 
Kūrėjo, iš Dievo, žmonijos pagrindan 
padėjusia skirtingas tautas. Taigi jos turi 
būti sau ne priešininkės, o draugės, ly
gios savybėje, kol gyvena bendrais dės
niais. Ir Tėvynei tarnauja gerai, kol jais 
vaduojasi, o taip tarnaudamos tėvynei, 
tarnauja ir žmonijai, tariant kitoms tau
toms. Taip vedama skautų organizacija 
yra tautiška ir tarptautiško, tariant žmo
niška. Per tautiškumą į žmoniškumą. Be 
tautiškumo žmoniškumas būtų ore paki
bęs, būtų abstrakcija. Kadangi auklėjimui 
geriausiai pasiduoda žmonės kol jauni, 
tai dėl to, norint tautą perauklėti, reikia., 
imtis jaunimą. To tikslo ir siekia skau
tizmo idėja.

Tačiau su ja eina rungčiomis dvi ki
tos srovės: socializmas, pagrįstas mate
rialistišku marksizmu, ir rasizmas. So
cializmas, vaduodamasis luomine dorove, 
pasiimta iš būvio kovos gamtoje, siekia 
pastatyti tautos viršum vieną jos luomą, 
jam įdavęs vadovybę. Ta linkme, žiau
rios būvio kovos priemonėmis, nori jos 
auklėti jaunimą. Socializmui artimas yra 

skautų-čių 10 m. sukakčių proga 
proletaras, skriaudžiamas darbininkas, o 
kiti luomai yra jam priešai, kurie griež
toje kovoje reikia įveikti. O rasizmas? 
Jis nepripažįsta tautų lygybės, jis skelbia, 
kad vienos tautos turinčios tarnauti ki

Skautų korporacijos šventėj 1934.X.28 kalba musų Šefas J. E.
Prezidentas ANTANAS SMETONA.

toms. Rasizmas skelbia tautiško egoizmo 
dėsnį, taigi atmeta ir visuotinišką dorovę. 
Jis karingas, jam kas stipresnis, tas ir ly
gesnis. Jo tikslas karas, o ne taika. Jam 
savo tėvynei reikia aklai tarnauti, o sve
timą, kitų tėvynę, jei tik įveiks, gali ir 
sunaikinti. Tokia dvasia rasizmas sten
giasi jaunimą auklėti.

Mūsų universiteto studentai ir stu
dentės, susibūrę atskira skautų organi
zacijos šaka, šiandien iškilmingai mini 
savo korporacijos dešimtmetį. Sėkmingai 
jos praeitas etapas tegu bus jai padrąsi
nimas dirbti susitelkus po viena vėliava, 
kuri šiandien buvo pašventinta ir jai

DIDELĖ V. D. U-to STUDENTŲ SKAUČIŲ-TŲ DEŠIMTMEČIO ŠVENTĖ.

Kaip gražus sapnas prabėgo stud, 
skautėms ir skautams pirmasis •dešimtme
tis. Paliko tiktai prisiminimai.

Ir štai spalių 28 d., po 10 metų, ne
ina įvairių išgyvenimų, V. D. U-to stu
denčių skaučių draugovė ir studentų skau
tų korp! „Vytis“ veda savo dešimtmeti- 
nio skautiško darbo balansą.

Šventės iškilmės prasidėjo pamaldo
mis studentų bažnyčioje. U-to prorekto
rius prof. Česnys atnašavo Šv. Mišias, 
kaip didžio dėkingumo ženklą už palai
mą darbe. Korp! „Vytis” garbės narys 
kun. Morkelis pašventino idėjų, garbės ir 
solidarumo ženklą — naują, dangiškos 
spalvos vėliavą. Iškilmingas posėdis — 
aktas įvyko didžiojoje V. D. U-to salėje.

Pilnutėlė salė svečių. Apie stalą išsi
rikiavę apie 20 draugiškų universiteto 
korporacijų ir kitų studentiškų organiza
cijų vėliavų.

Ir čia solenizantams teko ypatinga 
garbė susilaukti savo tarpe mylimą savo 

aukštojo mokslo įstaigos sienose įteikta. 
Vyčiams tenka auklėtis dirbant, mokan
tis ir žaidžiant, atseina susitikti su savo 
universiteto draugais ir su kitomis kor
poracijomis. Tie jų santykiai buvo ir bus 
tokie, kokie nurodyti skautų brolijos įsta
tų: tautiški ir žmoniški. Pačios auklėda- 

mosios, skautų korporacijos savo geru 
pavyzdžiu auklės savo mokslo draugus 
ir drauges. Akademinis jaunimas, baigęs 
mokslą, stos vadovauti priaugančia jai 
kartai. Taigi jo uždavinys išsiaiškinti 
moksliškai skautizmo srovės reikšmę 
rungtynėse su aukščiau minėtomis socia
lizmo ir rasizmo srovėmis. Reikia atsi
minti, jog tautiškai auklėtis yra tuo pačiu 
žygiu ir žmoniškai auklėtis. Tai yra 
ta pat.

Man, kaip Lietuvos skautų organiza
cijos šefui, arba vadui, yra malonu šian
dien pasveikinti skautų korporacijos ir 
palinkėti joms laimingos kloties tolesnia
me jų gyvenime.

Sąjungos Šefą, Tautos Vadą J. E. Res
publikos Prezidentą ANT. SMETONĄ. 
Iš jo rankų korporacijos vadas priėmė 
vėliavą ir pasižadėjo garbingai ir aukštai 
nešti Vado rodomais keliais.

Sukaktuvių iškilmes pradėjo korp. 
„Vyties” pirm. sktn. V. Kastanauskas, 
paprašydamas garbės prezidiuman Šefo 
pavaduotoją Dr. Alekną, Vyriausią Skau
tininką pulk. J. Šarauską, Švietimo M-jos 
kultūros reikalų departamento direktor ų 
skautą vytį Dr. Ant. Jušką, Skaučių Va
dę Sof. Čiurlionienę, abu V. D. U-to pro
rektorių prof. Pr. Jodelę ir prof. B. 
Česnį, kun. J. Lindę-Dobilą, prof. Kolu
pailą, filisterius Šenbergienę ir Dai- 
nauską.

Skaučių D-vės pirmininkė E. Kveda- 
raitė papasakojo iŠ bendro skautų vei
kimo per 10-tį metų.

Pats Tautos Vadas įteikė korporaci
jai vėliavą. Visi skautai seniorai prisiekė 
savo vėliavai.
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Su jaunatves dvasia
pirmuosius žingsnius žengėme.

— Tėte, ko dejuoja tos girios, kokias 
raudas jos rauda? — ne kartą klausda
vau savo tėvuko, klausydamasis girių 
ošimo. Ir pasakodavo mano tėvukas 
daug daug įvairiausių pasakų bei pada
vimų apie didžią ir galingą Lietuvą, apie 
jos valdovus ir karžygius. O aš klausy- 
davaus jų ir svajodavau, svajodavau, tar
tum viską matydamas. Man atrodydavo, 
kad tos girios rauda didžios ir galingos 
praeities.

Tai buvo dar prieš didįjį karą, kada

Niekis, jei šaltas ru
dens vėjas ir gnaibo 
mus... juk mes tėvy
nę ginam (1920 m. 
rudenį lenkų fronte).

lietuvis balsiai ir svajot bijodavo apie 
Nepriklausomą Lietuvą, kada rusų žan
daro letena viską slėgė, kas lietuviška. 
Tuomet dar buvau „pipiru”, kaip dažnai 
mokytojai ir klebonas pavadindavo. Tuo
met tik tylomis galėdavo svajoti ir laukti 
šviesesnio rytojaus. Šiandien, šių dienų 
„pipirams”, augusiems laisvoje ir nepri
klausomoje Lietuvoje, jau nebesupranta
mos bėra anų priespaudos laikų svajonės 
ir laisvės lūkesčiai.

Ir tų, anų laikų svajotojų dauguma 
vėliau tapo savanoriais ir nepriklausomy
bės kovų dalyviais ir šautuvu pasirėmę 
šaltuose ir niurnose apkasuose su džiaugs
mu, entuziazmu, į priešų pusę žiūrėdami, 
tardavo: „jūs, mano svajonės, pagaliau 
išsipildėte! ”

Bet sunkus kelias buvo iki Nepriklau
somos Lietuvos. Vokiečiai 1915 m. rusus 
išvijo iš Lietuvos. Vienas priešas pabėgo, 
bet kitas dar žiauresnis atėjo. Atėjo ne 
laisvės mums atnešti, bet naują jungą

Po to mylimas Šefas tarė į mus savo 
gilų tėvišką žodį. Šefo kalbą palydėjo 
karštos ovacijos ir Tautos himnas.

Gražų ir nuoširdų žodį pasakė vėlia
vos kūma Skaučių Vadė Sofija Čiurlio
nienė. Jos žodžiais „moralė yra viena ir 
stud, skautai jos riteriai, tie riteriai, ku
rie gilia prasme gerbia moterį, yra geri 
sūnūs savo tėvams, savo sesėms ir kiek
vienos mergaitės kilnūs globėjai, nuošir
dūs draugai.

Būkite riteriai kilniausia to žodžio 
prasme".

Sunku čia atpasakoti, su kokiu džiaugs
mu buvo pakeltas į korp! Vyties garbės 
narius didis pedagogas ir literatas J, 
Lindė-Dobilas, Viešai buvo patvirtinta, 
kad veltui skundžiasi Goethe, kad žmo
gaus likimas būti nesuprastam, nes korp! 
iškilmėse buvo pasakyta, kad savo nau
jąjį garbės narį ir jo idėjas supratome.

Skautišku entuziazmu ir širdingumu 
mus pasveikino visų mūsų mylimas neri
botos energijos L. S, S-gos vadas — Vy
riausias Skautininkas pulk. J, Šarauskas. 
Po to sveikino abu V, D. U-to prorek
toriai, prof, Kolupaila ir visa eilė kor
poracijų atstovų.

Ir taip apipilti šimtais gražiausių lin
kėjimų, susilaukę malonaus dėmesio ir 
pritarimo iš skautų vadovybės ir uni
versiteto senato, įžengėme į vienuoliktuo
sius darbo metus,

Korporantai Augulis, Drunga ir Jo
naitis Vyriausio Skautininko apdovanoti 
ordinu Už nuopelnus.

Iškilmės baigtos Gaudeamus, o vakare 
akademiška arbatėle Romos viešbučio 
galėję, Psktn, K. M-kas. 

uždėti, mūsų žemes sau pasiglemžti. Ir 
vėl Lietuvoj buvo tamsu ir juoda, ir vėl 
apie laisvę negalėjome kalbėti.

Ber ir naujas priešas turėjo sugniužti.
191S m., Lietuvos Tarybai paskelbus 

Nepriklausomą Lietuvą, nors vokiečiai 
apie tai ir girdėti nenorėjo ir manė mus 
sau pasiglemžti, bet tų pat metų pabai
goj turėjo savo per didelius norus šiek 
tiek suvaržyti. Jau 1918 m. liepos mėn. 
vokiečiams pralaimėjus prancūzų fronte 
ir pradėjus trauktis nuo Maruos, visas 
pasaulis pastebėjo, kad vokiečiai karą 
pralaimėjo. Sužibo ir Lietuvai šviesesnė 
laisvės žvaigždė. Mūsų valstybės atgaivi
nimo vadai pamatė, kad jau laikas imtis 
valstybės kūrinio darbo. O valstybė be 
kariuomenės neįmanoma. Todėl jau 1918 
m. liepos mėn. buvo sudaryta slapta ap
saugos komisija, kuri turėjo rūpintis 
Lietuvos kariuomenės kūrimu. Tų pat 
metų spalių 9—10 d. minimai komisijai 
buvo įsakyta pradėti Lietuvos kariuome
nės organizavimo darbą. Darbas prasidė
jo, bet iš pradžių labai liūdnas ir sunkus. 
Reikia kariuomenė kurti, o čia nieko nė
ra: nei pinigų, nei ginklų, nei kito turto. 
O gauti nebuvo iš kur, nes kraštas buvo 
vokiečių nualintas. Draugų, iš kurių būtų 
galima pagalbos laukti, neturėjome, nes 
niekas nenorėjo tikėti, kad mes sugebė- 
tumėm atsikelti, o priešų buvo apsčiai, 
net perdaug mūsų jėgoms.

Ir vargais negalais kūrėsi pirmieji 
mūsų kariuomenės būriai. Nors Laikinoji 
Lietuvos Vyriausybė irgi nieko neturėjo, 
ir nieko negalėjo duoti, tačiau mūsų jau
nimas ir grįžę iš Rusijos lietuviai kariai 
pradėjo rinktis į savo kariuomenę. Iš 
pradžių labai nežymiai, nes susisiekimas 
buvo labai sunkus ir mažai kas težinojo, 
kad Vilniuje yra šis tas daroma Lietuvos 
kariuomenei kurti.

Jau spalių mėn. atvyko patys pirmie

Nors kuklios atrodydavo musų eilės, bet galingos dvasios ir nenugalimos (mus 
karių paradas 1919 m. užfronty).

ji savanoriai į Vilnių. Bet iš pradžių jų 
buvo vos keli. Nebuvo nė kur padėti, nė 
kuo rūpinti juos. Po vieną bei kelis pra
dėjo rinktis. Pradėjo ir moksleiviai, nu
traukę mokslą, atvykti. Iki lapkričio pa
baigos susirinko apie keliasdešimt. Šiaip 
taip išgavo iš vokiečių vienas kareivines 
prie Neries, iš kurių langų gražiai buvo 
matomas mūsų senelis — Gedimino 
kalnas su pilimi.

1918 m. lapkričio 23 d. buvo išleistas 
pirmas įsakymas mūsų kariuomenei, nes 
jau buvo matoma, kad šiokia tokia jėga 
jau susidaro ir ją reikia toliau ugdyti, 
plėsti. Susidaro pirmieji pulkai, bet iš 
karto jie tėra tik ant popieriaus. Vos keli 
pulke kariai. Bet pamažu jie auga. 
Gruodžio 13 d. gavome pirmuosius šau
tuvus (iš viso 317), vėliau įsigijome pir
muosius du lengvuosius kulkosvaidžius. Sė
dime šaltose kareivinėse mažai valgę ir 
apiplyšę, bet linksmi ir patenkinti, nes 
jau esame Lietuvos kareiviai. Rūbų ne
turi iš ko duoti, virtuvės taip pat nėra. 
Maistui po kelias markes duoda ir iš jų 
reikėjo verstis. Dažniausiai pietų neval- 
gydavome, nes iš tų pinigų neužtekdavo. 
Bet vis dėlto kokia gera nuotaika buvo, 
koks entuziazmas. Kareivinių sienos atro
do per siauros, mums reikia plačių erd
vių, lauko, kovos dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės. Spiaut į tai, kad mes 
mažai ginkluoti ir neaprūpinti. Juk pas 
mus galinga ir jauna dvasia, jaunatviška 
energija kiekvienas alsuoja.

Šiandien, kada tenka pažinti mūšy, 
jaunuosius skautus, pastebėti jų nuotai
kingą dvasią, gamtos ir krašto meilę ir 
pasiryžimus, daug ką juose randu pana
šaus su pirmaisiais mūsų kariuomenės 
kūrėjais savanoriais. Tas pats užsidegi
mas, ta pati jaunatviška dvasia, nepai
santi jokio vargo. Juk ir anais kovų lai-

LTSR valst. 
respublikinė 

MbhetekJt
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kais moksleiviai daug entuziazmo įlieda
vo į pirmųjų kovotojų dvasią.

Atvykdavo moksleivis^ kariuomenę sa
vanoriu. Jis jokių lengvatų noieikalaudavo, 
verždavosi į kareivines prie sodžiaus ber
nelių bendrą vargą vargti. Patekęs tarp 
jų, vėl pats veržiasi ir juos uždega verž
tis iš kareivinių į laukus, apkasus ir ten 
ginklu valyti 'tėvynę nuo priešų.

Nuo gruodžio 29 d. prasidėjo aktin- 
gesnis Lietuvos kariuomenės kūrimasis. 
Tą dieną mūsų vyriausybė išleidžia vie
šą atsišaukimą į mūsų jaunimą stoti i 
ginkluotus būrius. Prasideda gausinges- 
nis savanorių plūdimas į kariuomenę. Kai 
kurie jau išgauna pirmuosius. kariškus 
rūbus, bet dauguma vis dar tebedėvi sa
vuosius. Kai kurie gauna ir ginklus, bet 
dauguma ir be jų lūkurauja, kada sulauks 
savo eilės apsiginkluoti. Visi gyvena vil
timi, kad ir per erškėčius bei vargą išeis 
j laisvą rytojų.

1919 m. sausio 1 d. dešimt lietuvių 
karių iškilmingai pakelia Vilniuje, Gedimi
no kalno pilies bokšte, Lietuvos tautinę 
vėliavą ir pirmą kartą Vilniaus gatvėse 
pasirodo ginkluoti. Vilniaus padangėj 
suplevėsuoja Lietuvos vėliava ir ją saugo 
5 kareivių pirmoji garbės sargyba. Nauji 
džiaugsmai matant, kad Lietuva jau ke
liasi! Vėliava gražiai ir išdidžiai plevė
suoja, priešai širsta, ir tos pat dienos va
kare lenkų legionistai užima Vilniaus 
miestą, tačiau lietuvių karių ir jų iškel
tos vėliavos neliečia, prisibijo. Vokiečiai, 
atidavę ne mums, bet lenkams Vilniaus 
miestą, kitą rytą išeina, o bolševikai kul- 
virkščiomis skuba i Vilnių. Prasideda 
kovos dėl Vilniaus. Sausio 2 d. Laikinoji 
Lietuvos Vyriausybė pasitraukia į Kauną 
čia toliau imtis Lietuvos kūrybos darbo, 
o Vilniaje lieka tik lietuvių kariai. Sau
sio 5 d. vakare ir jie iš Vilniaus pasitrau
kia. Miestą užima bolševikai.

Kaune iš naujo pradedamas kariuo
menės organizavimo darbas. Alytuj ener
gingai organizuojasi I pėst. pulkas ir ren
giasi kovoms su besiveržiančiu į Lietuvai 
priešu. Ir kitose vietose organizuojasi 
ginkluoti lietuvių būriai. Vasario pirmo
mis dienomis prasideda pirmosios kau
tynės su bolševikais: 7—9 d. ties Kėdai
niais, 10—13 d. ties Jeznu ir Alytumi.

Įvarydavo daug baimės priešui nors ir negausi musų artilerija.

O šiandien jau žygiuoja lygios ir gražios mus karių gretos.

Krinta pirmosios aukos dėl tėvynės: ties 
Kėdainiais kareivis Povilas Lukšys ir ties 
Alytumi karininkas Antanas Juozapavi
čius. Kovos sunkios ir atkaklios, bet 
Lietuvos kareivis pasirodo, kad jis sugeba 
kovoti ir laimėti.

Viduj likę jų draugai savanoriai, iš
girdę pirmus šūvius fronte, nebenurims
ta kareivinėse. Vadų prašo leisti į fron
tą, pyksta, jei neleidžia. Vienai daliai 
vykstant i frontą, iš kitos dalies, pasi- 
liekančios užpakaly, atsirasdavo garbin
gų „dezertyrų”, kurie iš savo dalies bėg
davo į tą, kuri vyksta į frontą. Kitas 
net į frontą prie draugų atbėgdavo: „Gir
di, mano vieta fronte, bet ne užpakaly 
sėdėti!” Buvo ir tokių, kurie sužeisti ir 
šiek tiek pasveikę, paleisti namo sveika
tai pataisyti atostogų, vietoj namo, su 
atostogų lapeliu atvykdavo Į frontą, į 
savo dali: „Girdi, nėra laiko ilsėtis, kada 
reikia kariauti!”

Ir tokia jaunatviška dvasia kovojant,ži
noma, Lietuvos karys turėjo laimėti, ir lai
mėdavo. Nors ginklų ir kitų reikmenių 
trūko, dažnai ir nevalgęs kęsdavo, bet vi
sad buvo linksmas ir patenkintas. Eida
mas į frontą ir be ginklo, juokdavosi, 
girdi, fronte įgysiu šautuvą (vadinas, 
turėjo galvoj atimti iš priešo). Gegužės 
19 d. po smarkių kautynių atvadavo Pa
nevėžį, rugpiūčio 2Ą— 30 d. galutinai iš
vijo bolševikus iš Lietuvos ir padėjo 
latviams jų kovoj su bolševikais. Priėjo 
prie pat Dauguvos krantų ir Daugpilio 
mūrai prieš save pamatė lietuvius ka

rius. Tų pat metų (1919 m.) lapkričio 
21 d. sumušė ties Radviliškiu v o kiečius- 
bermontininkus ir gruodžio mėn. 15 d. 
galutinai išvijo paskutinį jų kareivį iš 
Didžiosios Lietuvos ribų. Būtų ir anks
čiau jį išviję ir atėmę visą jo karišką 
turtą, nes priešas jau buvo iš visų pusių 
apsuptas, bet įsikišusi Santarvės komisija 
priešą išgelbėjo ir liepė leisti laisvai jam 
išeiti.

1920 m. prasidėjo kovos su paskuti
niu mūsų priešu-lenkais. Liepos 15 d. lie
tuviai tarp Vievio ir Lentvarava. sumu
šė lenkų visą brigadą ir ją nuginklavo. 
Iš jų atimtas patrankas, tur būt, jau 
esate daugelis matę mūsų karo muziejuje 
su moteriškais vardais. Tą pat dieną Lie
tuvos kariuomenė įėjo ir į Vilnių, bet kar
tu į Vilnių įėjo ir bolševikų raudonoji 
kariuomenė. Tik rugpiūčio 26 d. galuti
nai raudonoji kariuomenė išėjo iš Vilniaus 
ir vieni lietuviai pasiliko Vilniuje.

Bet lenkai negalėjo ramiai žiūrėti į 
beatgyjančią Lietuvą. Vėl įvairiais bū
dais stengėsi ją pavergti. Atmušę rusų 
raudonąją kariuomenę nuo Varšuvos ir 
ją atviję iki savo sienų, tuo nepasitenki
no. Pasijutę laimėję, pradėjo pulti ir 
Lietuvą, nors lietuviai ir buvo pareiškę 
savo neitralitetą lenkų-rusų kare. Vėl 
lietuviai stojo į žūtbūtiną kovą su len
kais. Rugpiūčio mėnesio pabaigoje pra
sidėjo lietuvių kovos su lenkais Su
valkų krašte. Rugsėjo mėnesį čia 
praėjo skaudžiausių kovų, kuriose tai lie
tuviai, tai lenkai slinkdavo pirmyn. Čia 
turėjome ir nemaža nuostolių. Bet kovose 
lenkai įsitikino, kad vien ginklu neįstengs 
lietuvį nugalėti. Pradėjo klastos būdu 
suktis.

Kad nukreiptų lietuvių dėmesį nuo 
lenkų rengiamos klastos, pradėjo derybas 
Suvalkuose, kurias pasirašė spalių 7 d. 
Bet kartu rengė ir žygį į Vilnių, įsceni- 
zuodami gen. Želigovskį, kaipo sukilėlį. 
Lietuvių kariuomenė, nieko blogo nejaus
dama, po sunkių kovų Suvalkų krašte, 
daugiausia ten ir buvo pasilikusi. Tuo 
tarpu klastos būdu jau už dviejų dienų 
po derybų — spalių 9 d. — puolė gau
singos priešo jėgos Vilnių ir jį užėmė. 
Mūsų kariuomenė, stovėjusi Suvalkų 
krašte, jau nebesuspėjo ateiti į Vilnių ir 
padėti ten gynusiai sostinę visai silpnu
tei mūsų jėgai, kuri netikėtai ir klastingai 
užpulta negalėjo atlaikyti stiprių lenkų 
divizijų. Vilnius klastos būdu buvo iš
plėštas iš mūs ir lenkiškas ginklas dėl
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Vilniaus užėmimo gali tik rausti iš gėdos, 
bet ne didžiuotis laimėjimo garbe...

Užėmę Vilnių lenkai tuo nepasitenki
no, bet stengėsi ir visą Lietuvą pavergti. 
Pradėjo ir toliau brautis į Lietuvą. Lie
tuviams teko visas jėgas sukaupti savo 
laisvei apginti. Ir štai tų pat metų lapkri
čio m. 19—21 d. lietuvio ginklas vėl pa
rodo savo atsparumą ir galią. Patyręs 
priešo klastą ir nuolatinių jo puolimų 
varginamas, ryžosi ne tik atlaikyti liku
sią Lietuvos dalį, bet ir Vilnių atvaduoti. 
Po lenkų smarkių puolimų lietuviai per
ėjo priešpuoliman, sumušė galingesnes 
lenkų jėgas ties Širvintais ir Giedraičiais, 
paėmė daug jų belaisvių ir kito karo gro
bio ir pradėjo veržtis Vilniaus kryptimi. 
Tačiau ir čia lenkams padėjo ne jų gin
klas, bet svetima pagalba. Atvykusi Tau
tų Sąjungos kontrolės komisija, jau lie
tuviams laimėjus, liepė sulaikyti karo 
veiksmus ir tuo būdu lietuviai savo lai
mėjimų nebegalėjo išnaudoti ir atvaduoti 
Vilnių. Lygiai tas pats pasikartojo, kaip 
ir 1919 m. nugalėjus bermontininkus. 
Oficialiai kovos su lenkais pasibaigė, bet 
iš tikrųjų dar ilgai ramumo nebuvo ir 
lenkai dažnai puldinėdavo mūsų sargybas 
ir žudydavo mūsų karius. 1923 m. vasa

rino m. vėl buvo prasidėjusios kovos ne- 
~ itralėj zonoj ir tą metą taip pat nemaža 

sudėjome aukų ant nepriklausomybės 
aukuro. Tik nuo 1923 m. nurimo kovos, 
tačiau kokia taika... ne vienas skautas 
esate matę, kuris lankėte administracijos 
patini jį. Šiaudų kuokštės prie linijos lyg 
sakyte sako, kad čia taikos angelas ne
silanko.

Lapkričio 21 d. minime 15 metų, kai 
Lietuvos kariuomenė sutriuškino bermon
tininkus ties Radviliškiu, ir lapkričio 23 d. 
jau sukanka 16 metų, kai oficialiai gy
vuoja Lietuvos kariuomenė.

Nepriklausomybės kovų dalyviai, 
kurie dar neguli po apgintos gimtosios 
žemės sluoksniu, šiandien dirba ramų 
savo kasdieni darbą. Niekuo jų neišskirsi 
iš kitų. Tokie pat ramūs veidai, kuklūs, 
lietuviški. Tik kartkartėmis, savųjų tar
pe, maloniai prisimindami anas garbingas 
kovų dienas, ramiai, bet energingai pa
brėžia: „Kai reiks Vilnių vaduoti, vėl 
mielai eisiu, kaip ir ėjęs!” Bet dabar tas 

) anų kovui dalyvis turės jau daug daug 
gerų talkininkų, jaunų, entuziastiškų jė
gų. Skautų eilėse bręsta daug gerų tėvy
nės gynėjų ir Vilniaus vaduotojų. Tai 
bus tokie pat entuziastai, kaip ir 1918 — 
1920 m. savanoriai kūrėjai, tokia pat 
dvasia degantieji ir nuolat besi veržian
tieji Į apkasus, Į kovos laukus. Jau tai
kos metu jų dvasia tai sako, kad kovo] 
jie pavaduos 1919 — 1920 m. kovų da
lyvius.

Kaip 1919 —1920 m. kovų metu at
likęs garbingą kovos žygi karys su 
džiaugsmu ir savotiškai kukliu pasidi
džiavimu ištardavo: „Juk taip ir turėjau 
padaryti, nes esu savanoris!”, taip ateity, 
reikiant tėvynę ginti, skautas, atlikęs 
narsų žygį, tokiu pat balsu pabrėš: „Taip 
ir turėjau padaryti, nes esu skautas!”

Jaunatviška dvasia niekad nežūva. 
Po vienų, jos kupini, žengia kiti. Ir Lie
tuva karžygių niekad netruks!

1918 m. Vilniaus savanoris 
kūrėjas.

KONKURSŲ DVASIA.
Štai jau trečias mėnuo mūsų visi vie

netai dalyvauja konkurse, skirtam mūsų 
mylimo Šefo jubiliejaus garbei. Visas dar
bas diena iš dienos gyvėja. Tūkstančiai 
galvų mąsto, tūkstančiai širdžių jaučia. 
Tą didi pasiryžimą. — Brangaus Šefo 
Tautos Vado garbei dirbti realiai keliant 
gražaus skautų judėjimo pasisekimą.

Juk malonu dirbti, prieš akis turint 
paveizdą žmogaus, taip nuoširdžiai ir gra
žiai pašventusia savo gyvenimą tėvynei. 
Konkurse dirbdami Jo garbei, kartu dir
bame Lietuvai ir savo laimei.

Taigi nėra ko stebėtis, jei visuos Lie
tuvos kampuos skautukai-kės dirba bruz
da, visom jėgom stengiasi nugalėti kliūtis 
ir visais atvejais eiti pirmyn!

Džiaugsmas ima pamąsčius, kad pava
sari visos organizacijos ir kiekvieno vie
neto (ir kiekvieno skauto-ės!) vaizdas bus 
labai pakitėjęs: visur bus tobuliau. Vie
netas išaugs, išbujos; visa organizacija 
vėl žymiai sutvirtės, stangriau visais sa
vo sąnariais harmoningai švytės, o kiek
vienas skautas-ė bus kupinas kilnaus 
džiaugsmo, kad darbščiai praleidęs žiemą 
sulaukė tokių gražių vaisių kitiems ir 
sau!

Mūsų konkursuos niekas nenuskriau
džiamas. Mūsų kovos būdas dirbančiam 
atneša laimėjimus, bet tie laimėjimai ne 
svetima sąskaita, ne iš kito atimant, įsi
gyjami. Kokia kilni kova. Savo darbu, 
be kito skriaudos, artinamasi į laimėtojų 
vainiką. Ta garbinga ir dora kova savo 
organizacijoje pamokys tokiais pat ke
liais eiti ir visame gyvenime.

AIŠKINAMĖS KONKURSŲ SĄLYGAS.
X 6. Jei skautas-ė yra įsigijęs I p, 

laipsnį prieš paskelbiant konkursą, tai ir 
tas bus įskaityta kaip įgytas konkurso 
metu ar visai už tą negaus taškų?

— Negali būt įskaityta, jei pat, laipsni 
yra įgijęs prieš IX.9. Ir taškų negaus.

X 7. O prieš konkurso pradžia įgytos 
specialybės ar bus įskaitoma konkursan?

— Ne!
X 8. Jei skautų-čių uniforma, jų ir 

dr-vės inventorius yra įgytas anksčiau, 
prieš konkurso paskelbimą, ar jie bus 
konkurse įskaitomi ir ar už tai vienetas 
gaus taškų?

— Taip.
X 9. Kur yra paskelbtos Šefo jubilie

jaus konkurso sąlygos?
— SKAUTŲ AIDO š. m. IX.15. 18(135) 

nr, 334—335 pusi.
X 10. Jei skautas-ė konkurso metu 

įgis III ir II ar II ir I-ąjį patyrimo laips
nius, tai ar taškai bus skaitomi už abu 
įsigytus laipsnius ar tik už paskutinįjį?

— Žinoma, už abu! Tokių skautų rei
kia ko daugiausia.

X 11. Kurio laiko bei laikotarpio bus 
imamas draugovės narių skaičius dalinant 
dr-vės surinktuosius taškus (tas klausi
mas kyla todėl, kad narių skaičius svy
ruoja)?

— Tas narių skaičius, kurį turės drau
govė tiekiant konkursų apyskaitą. Bet 
nebus įskaitomi taškai, kuriuos bus gavę 
tada draugovėje nebeesą skautai (pav., 
už specialybes, patyrimo laipsnius, priva
tinį inventorių).

X 12. Jei dr-vė įsikuria jau konkursą 
paskelbus, ar tos dr-vės „gyvenimo kny
ga“ bus įskaitoma į konkursą ir ar lygiai 
bus užskaitoma taškų už jos vedimą?

— Bus. Bet knyga turi būti vedama 
nuo dr-vės įsikūrimo.

DARBAS REIKIA PLANUOTI.

Mūsų konkursuos laimės ne tas vie
netas, kurs turi daugiausia narių; ne tas, 
kurs yra seniausias; ne tas, kurio nariai 
yra „vyrai iš stuomens ir liemens”; ne 
tas, kurs yra dideliam mieste!

Konkursų laimėtojais gali būti kiek
vienas vienetas, nors jis būtų dar ne taip 
seniai įsikūręs; nors jis turėtų nedaug 
skautų; nors jis būtų pačiame Lietuvos 
užkampyje.

Laimės tie vienetai, kurių skautai-ės 
darbščiai ir sumaniai leis laiką!!

Kituos vienetuos pasiskirstyta:
1. kas padaryti ligi Šv. Kalėdų,
2. kas padaryti Šv. Kalėdų atostogų 

metu,
3. kas nuveikti ligi Užgavėnių,
4. kas — ligi Šv. Velykų,
5. kas — Šv. Velykų atostogų metu,
6. kas — ligi Konkursų pabaigos.
Yra viena taisyklė: nieko neatidėk 

rytojui, ką šiandie gali padaryti! O mū
sų konkursuos ta išmintinga taisyklė 
tampa pačiu pamatiniu pasisekimui dės
niu.

Ne tik vienetas turi turėti savo pa
žangai planą ir kalendorių. Juos turi tu
rėti (ir griežtai, be pasivėlinimo vykdyti) 
ir kiekvienas skautas-ė!

Kas veltui laiką leidžia, kas nežengia 
pirmyn, — tas skriaudžia savo vienetą, 
tas jį stabdo vietoje tada, kada jis kaip 
tik turi eiti pirmyn!

Tinginiui, apsileidėliui nebėra gyve 
nimo gerame skautų ar skaučių vienete.

Paimk kalendorių, ir žiūrėk, ką tu gali 
dar ligi N. Metų padaryti! Kibk į darbą 
dar šiandie, ir vadžių neatleisk, kol savo 
nepasieksi. A. S.

GERA SKILTIS DIRBA DUSYK 
DAUGIAU, NEGU KIEKVIENA KITA.

Roland Philipps.
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Iš Doros Schlatter 
vertė V. A.

Or. Thomas Bernardo
GATVĖS VAIKŲ DRAUGAS.

Ar mano jaunieji skaitytojai yra jau supratę, kaip dėkin
giems reikia būti, jei gauname kas naktį gerai pamiegoti? Juk 
ir nemiegaliai būdami, didelę -dalį savo gyvenimo praleidžiame 
miegodami. Naktį žmogus pailsi ir prisirenka jėgų kitos dienos 
darbui. Kaip baisu, jei žmogus, o ypač vaikas, ištisais metais 
neturi vietos, kur galėtų naktį pamiegoti. Nustebę jūs paklau
site: ar iš tikrųjų tokių yra? Kodėl jiems niekas neparūpina 
nakvynės? Čia aš jums ir noriu papasakoti apie tokius nelai
mingus berniukus ir mergaites, taip pat noriu papasakoti apie 
vieną kilnų žmogų, kuris parūpino tiems nelaimingiesiems ne 
tik nakvynę, bet taip pat davė jiems tvarkingą ir gerą gyve
nimą.

Vienas jaunas studentas medikas, Thomas John Barnardo, 
1866 m. rudenį vienoje vadinamoje „driskių mokykloje" Lon
done mokė neturtingus, visų apleistus vaikus. Šalia savo stro
pių studijų jis šiam meilės darbui aukodavo dvi dienas per 
savaitę ir sekmadienio vakarus. Mokykla buvo pats paprasčiau 
sias trobesys, anksčiau buvęs asilų tvartas. Ji buvo viename 
neturtingame, bet tirštai apgyventame kvartale. Čia susirinkę 
vaikai būdavo mokomi.

Kaip apdriskę jie buvo iš paviršiaus, taip lygiai skurdus 
buvo ir jų vidaus gyvenimas. Jaunasis medikas ne tik juos 
mokė, bet ir stengėsi pažinti jų skurdų, visų apleistą gyveni
mą. Kartą vienas apiplyšęs berniukas pasiliko mokykloje ir, 
nors jau buvo vakaras, jis nieku būdu nenorėjo iš jos išeiti. 
Barnardo tada liepė jam eiti namo pas tėvą, pas motiną. Bet 
berniukas atsakė, neturįs nei tėvų nei namų. Barnado iš pra
džių netikėjo ir manė, kad berniukas esąs ką nors blogo sugal
vojęs ir todėl norįs per naktį pasilikti mokykloje. Tačiau jis 
greit pastebėjo, kad berniukas sako teisybę. Ir juo toliau jis 
klausinėjo, tuo baisesnė darėsi ta teisybė. Barnardo paklausė:

— Kur tu praeitą naktį miegojai?
Vaikas atsakė:
— Tenai, WhitechapeFio turgaus aikštėje, vienam šieno 

vežime.
— Pasakyk man, ar ir daugiau yra tokių berniukų, kaip 

tu, kurie neturi nei tėvų nei globėjų?
— Taip, pone, visas būrys, daugiau negu aš suskaityti 

galėčiau.
Barnardo nenorėjo ir tiesiog negalėjo tam tikėti. Jis no

rėjo, kad vaikas įrodytų tai, ką pasakė; įrodymą jis norėjo gaut' 
dar tą pačią naktį. Todėl Barnardo pažadėjo berniukui šiltos 
kavos ir nakvynę, jei jis jį nuvestų ir parodytų, kur yra dau
giau tokių vaikų. Berniukas su džiaugsmu sutiko. Šilta kava 
jam skaniai kvepėjo; ir kai jis nuramino savo piktąjį alkį, pa
sidarė dar daug kalbesnis ir papasakojo savo liūdną istoriją. 
James — taip jis vadinosi — nepažino savo tėvo; jo motina 
mirė, kai jis turėjo penkis metus; dabar jis neturėjo nieko, nei 
tėvų, nei pastogės, nei globėjų. Dažniausiai jis miegodavo ko
kioje nors landynėje. Dieną stengdavosi ką nors uždirbti. Bet 
jis buvo dar mažas ir nieko nesimokęs. Jo padėtis buvo be galo 
varginga. Tai ir visa berniuko istorija.

Kai praėjo pusiaunaktis, Barnardo ir jo mažas draugas 
išsirengė į kelionę. Vadovu buvo mažasis James. Už kiek laiko 
juodu priėjo būdą, kurioje dieną būdavo pardavinėjami sen, 
drabužiai. Bet būda buvo užrakinta. Taigi, joje negalėjo būti 
vaikų. Pasišviesdami degtuku juodu apžiūrėjo ir apieškojo 
aplinkui visas dėžes ir visus užkampius, bet nerado nė vieno 
vaiko. Tada James galvojo:

— Vai čia negalėjo todėl sugulti, kad šitoje vietoje po
licija yra labai griežta.

Dabar juodu nuėjo prie vienos aukštos mūro sienos. James 
sakė:

— Ten viršuj jie yra.
Greitai užlipo berniukas ant mūro viršaus. Paskui jį sekė 

Barnardo. Iš tikrųjų. Čia gulėjo vienuolika vaikų: vieni susirietę, 

kiti po kelis vienoj vietoj, treti atskirai po vieną. Apie apsiklo- 
jimą negalėjo būti nė kalbos: drabužių jie taip pat beveik ne
turėjo. Barnardo pasidarė be galo skaudu, širdis iš susijaudini
mo pradėjo smarkiai plakti. Ši naktis buvo Barnardo gyvenime 
lemianti. Po trisdešimties metų savo atsiminimuose jis sako: 
„Ta baisioji naktis nulėmė mano gyvenimą. Dažnai, matydamas 
patogumus ir prabangą, prisimindavau į dangų atkreiptus skaus
mingus veidus vienuolikos visų atstumtųjų vaikų. Jų baisus 
vargas ir skurdas man ir dabar nuolat stovi akyse; jų tylūs 
maldavimai pagalbos mano širdyje vis atnaujina tą pasiryžimą 
— visą savo gyvenimą pašvęsti tų nelaimingųjų vaikų gelbėji
mui ir auklėjimui“.

Barnardo buvo neturtingas ir neturėjo nė vieno pažįsta
mo, kuris būtų galėjęs jam padėti rūpintis tais nelaimingaisiais.

„Barnardo pasidarė be galo skaudu, širdis iš susijaudinimo 
pradėjo smarkiai plakti".

Bet jis tikėjo, kad Visagalis, kuris peni alkanus paukščius, iš
klausys ir jo maldos. Ir iš tikrųjų, žingsnis po žingsnio jis ėmė 
vis labiau justi gelbstinčią Dievo ranką. Įdomu išgirsti, kaip ir 
kada jis gavo pirmąją auką vaikučių gelbėjimui.

Šiaurinėje Londono dalyje Islington'e „Agricultural Hali" 
salėje buvo didelis susirinkimas. Šitame susirinkime Barnardo 
visai netikėtai buvo pakviestas kalbėti. Susirinkimo pirmininkas 
pasakė: „Mūsų jaunasis draugas, studentas medikas, kuris 
Ostend'e rūpinasi gatvės vaikais, papasakos mums apie savo 
darbą“, Barnardo truputį sumišo, bet tuoj susigriebė ir visai pa
prastais žodžiais papasakojo anos nakties įvykius. Jo pasako
jimas padarė visiems labai gilų įspūdį. Ištraukos Barnardo kal
bos pasirodė laikraščiuose. Barnardui išeinant iŠ salės, priėjo 
prie jo viena neturtinga tarnaitė. Ji sakėsi meldusis ir pinigus 
taupiusi misijoms, bet dabar, išgirdusi, kad ir Londone esama 
pagonių, ji norinti savo santaupas paaukoti tiems nelaimingie
siems vaikams. Ir ji įspaudė Barnardui į saują popierėlį gu pi
nigais. Parėjęs namo, Barnardo suskaitė iš viso 27 pinigėlius, 
kurie sudarė apie 1 lt. ir 50 centų. Jis galvojo: „Čia tik maža 
auka neturtingos mergaitės, bet ji gal būt bus sėklos grūdelis 
daugeliui didesnių aukų“. Taip ir buvo.

Neužilgo jis gavo laišką iš vieno visai nepažįstamo 
asmens, kuris žadėjo jo darbui paaukoti 100 svarų sterlingų*) 
tik su viena sąlyga, apie kurią čia tenka dar pakalbėti. Jau 
seniau Barnardo manė išvykti į Kiniją ir ten dirbti misijų darbą 
Medicinos studijos Barnardui buvo tik pasiruošimas jo tikrajam 
pašaukimui. Daug jo draugų jau buvo iškeliavę į Kiniją. Jis 
džiaugėsi galėsiąs juos pasekti. Tik dabar štai teko jam susi
durti su Londono gatvių vaikais. Ir jis vis labiau ir labiau pra
dėjo įsitikinti, kad Apveizda jam skyrė dirbti tarp šitų nelai
mingųjų. Barnardo dar nebuvo apsisprendęs, kur krypti, kai 
atėjo anas minėtas laiškas. Nepažįstamas geradaris rašė pa
aukosiąs 100 svarų sterlingų, su sąlyga, kad Barnardo nevyks 
į Kiniją, o pasiliks Londone ir įsteigs nelaimingiems vaikams 
namus. Šis laiškas buvo ženklas, nulėmęs Barnardo likimą. Nuo 
to laiko jis priklausė savo tėvynės vaikams.

Apie Barnardo kalbą, pasakytą „Agricultural HalTėje", 
išgirdo gerasis vargšų žmonių prietelis grafas SchaHesbury. Jis 
pasikvietė jaunąjį mediką pas save vakarienės. Nuėjęs Bar
nardo rado apie 15 svečių, tarp kurių jis buvo jauniausias. Po 
---------------- (Tęsinys 406 pusi,).

*) Mūsų pinigais dabar apie 3000 lit,

402
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MUSU SEINUS NRUJIEN

NAUJA SKILTIES KNYGELĖ.
Labai patogi vyr. sk. štabo 

išleista skilties knygelė visa 
išpirkta. Dabar šiek tiek dar 
patobulinus, tuoj išleidžiama 
jos nauja — II-ji laida.

Ją turi turėti ir tvarkingai 
vesti kiekviena-s skiltininkė- 
as.

NAUJA SKAUČIŲ REIKALŲ 
VEDĖJA.

Vyr. sk. štabo skaučių sky
riaus reikalų vedėja, psktn. M. 
Vizgirdaitė, nuo lapkr. m. 25 d 
iš tų pareigų pasitraukia ir per
sikelia į Klaipėdą. Psk. Viz
girdaitė reikalų vedėja išbuvo 
apie 3 metus.

Nauja reikalų vedėja pa
skirta psk. A. Urbanavičiūtė.

SKTN. DINEIKA Į KAUNĄ.
Ilgametis Alytaus tunto tun- 

tininkas sktn. K. Dineika per
sikelia į Kauną. Jis bus švie
timo ministerijos kūno kultū
ros inspektorium.

,Sk. K. Dineika, lankydamas 
provinciją, progai pasitaikius, 
padės ir skautams-ėms jų dar
be. Sk. K. Dineika šią vasarą 
dalyvavo Gilwellio kursuos 
Anglijoje.

PASIBAIGĖ SK. AIDO FOTO 
KONKURSAS.

Šis 1934 m. Skautų Aido 
foto konkursas puikiai pasise
kė. Skaityk specialios teisėjų 
komisijos aktą (ž. 406 pusi.).

Foto nuotraukos ir laimėtos 
premijos įteikiamos savinin
kams.

DRAUGININKŲ KNYGA.
Baigiama paruošti speciali 

registracijos knyga drauginin

Spalių m. 28 d. studentai-ės skautai-ės minėjo savo dešimtmetį. 
Ta proga skautų korporacijai Vytis pašventinta vėliava. Stu
dentų bažnyčioje įvyko iškilmingos pamaldos dalyvaujant dau
gybei kitų stud. org. vėliavoms, skautų vadovybei, studentams

Fot. V. K i z 1 a i t i s.

kams. Knyga būsianti patogi, 
palengvinsianti ir suprastin
sianti raštinės darbą draugi
ninkui.

VYR. SK. ŠTABO DARBO 
VALANDOS.

Vyr. sk. štabo raštinė ir Sk. 
Aido bei k. spaudinių admi
nistracija nuo š. m. lapkr. m. 
20 d. darbo dienomis bus ati
darytos 9—13 vai. Be to, antra

dienį ir ketvirtadienį dar bus 
atidarytos ir 18—19 vai.

Telefonas 40-71 nr.

PER ŠV. KALĖDAS — GE
RIEJI DARBAI.

Ir šiemet skautai-ės ruošiasi 
Šv. Kalėdų metu padaryti ge
rų darbelių: pinigais, maistu, 
rūbais ir p. padėti vargšams, 
neturtingų šeimų vaikučiams 
ir k.

Tas gražus skautų-čių pa
protys vis labiau ir labiau 
plinta.

VERSLININKŲ „MĖLYNIEJI 
{PIRKIMO ŽENKLAI“.

Lietuvių Verslininkų Sąjunga 
yra įvedusi mėlynųjų ženklų 
priedus prie klientūros įpirki- 
mų. Su šiais mėlynaisiais žen
klais norima visus lietuvius pa
skatinti, kad būtų prekės per
kamos tik pas savuosius. Tad 
ir skautai, tai suprasdami, tu
rėtų jausti sau pareiga visas 
sau reikmenis pirkti tik ten, 
kur gaus mėlynuosius įpirkimo 
ženklus.

Fatiems pirkėjams, gaunan
tiems mėlynųjų ženklų, bus 
irgi nauda, nes pirkėjas, surin
kęs savo knygutėje už 200 li
tų ženklų, dalyvauja paskirsty
me premijų, skiriamų Versli
ninkų Sąjungos.

Yra numatyta gana stambių 
dovanų.

„VISKAS FOTOGRAFIJAI“ 
Kaunas, Laisvės Alėja 31 Nr. 
foto laboratorijos darbų kainos 

žymiai sumažintos:
Rolfilminis išaiškinimas

(išskyr. Leikos) .... Lt. 0,35
Plokšt. ir filmpakų

ligi 6X 9 formato . „ 0,10 •
9X12 „ . „ 0,15

10X15 „ . „ 0,20
Spausdinimas (kopijavimas):

Ligi 3X4 formato . Lt. 0,08 
4X6, 6X6, ir 6X9 „ . „ 0,10 
6>/2Xll ir 9X12 ............0,15
atvirutės „ . „ 0,18

Padidinimai:
Ligi 6X 9 formato . . . Lt. 0,30

9X12 ....................... 0,35
atvirutės „ . . . „ 0,40

13X18 ...................... . 0,80
18X24 „ . . . „ 1,25

DRAUGIJA UŽSIENIO LIETUVIAMS 
REMTI

savo įstatuose yra užsibrėžusi remti 
moraliai ir materialiai užsieny gyvenan
čius lietuvius, rūpinasi jų tautiška kul
tūra, švietimo reikalais, remia užsienio 
lietuvių spaudą, mokyklas, supažindina 
Lietuvos visuomenę su užsienio lietuvių 
gyvenimu ir t. t.

Draugija yra suorganizavusi kelias
dešimt tūkstančių narių rėmėjų, kurie sa
vo nario mokesčiu galėtų šiame svarbiam 
dalyke dalyvauti, drauge tikėdamies ir 
patys laimėti gausių dovanų.

Jaunuomenė, kuri visuomet yra labai 
jautri, šioje srityje gali ne tik pati pa
dėti tautiečiams, bet, savo pavyzdžiu gali 
pritraukti prie darbo ir daug tokių, kurie, 
gal būt, vien tik dėl nerangumo ar dėl 
paraginimo stokos ligi šiol nėra prisidėję 
prie šio darbo.

Visi, kam rūpi Lietuvos išeivijos rei
kalai, prašomi kreiptis į Draugijos Užsie
nio Lietuviams Remti Valdybą: Kaunas, 
Nepriklausomybės aikštė 3 Nr.

Draugijos Užsienio Lietuviams 
Remti Valdyba.

Kiekvienas pažįsta tikrąjį skautą. Jį 
galima sutikti gatvėse, vieškeliuose, žo
džiu, visur. Jūs jį pažinsite tuoj iš jo tvar
kingos uniformos, jo linksmo veido ir iš 
sveikos išvaizdos, kurią jam duoda nuogi, 
nuo saulės apdegę keliai! Tikras skautas 
visada turi pirmojo patyrimo laipsnio 
ženklą.

Ir kiekvienas pažįsta skautą apsilei
dėlį ... John Lewis.

405
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Kas laimėjo loto konkurse
AKTAS.

Kaunas,. 1934 metų lapkričio mėn. .11 d. „Skautų Aido" 
1934 metų foto konkurso „Lietuvių žemė — lietuvių buitis" re
zultatams įvertinti teisėjų komisiją redakcija sudarė tokios su
dėties: 1) „Skautų Aido" redakcijos atstovo, 2) Lietuvos foto 
mėgėjų sąjungos atstovo, 3) premijas konkurso laimėtojams pa
skyrusių firmų atstovo, 4) dail. Adomo Varno ir 5) Kazio Lau
ciaus. „Skautų Aidą" atstovavo jo redaktorius vyr. sktn. An
tanas Saulaitis, Lietuvos foto mėgėjų sąjungą — prof. Stepo
nas Kolupaila, o premijas paskyrusias firmas — p. Otto Vitkopas.

Šiai komisijai, susirinkusiai š. m. lapkričio mėn. 7 d. „Skau
tų Aido" redakcijos patalpose, konkursui atsiųstoms nuotrau
koms įvertinti, buvo patiekta 937 nuotraukos, atsiųstos žemiau 
slapyvardėmis išvardintų autorių:

Stirna 5; Vadonis 11; Alpas 5; Balažino Kurlenda 21; Vyt 
Avi 39; Germantas 8; Juod. Kaspinas 15; Vėjas 5; Bebras 24, 
Berželis 20; Žemaitis 26; Kiškis 37; Liliputas 33; „Raidė M" 27, 
Klevas 10; Krikščius 33; Žvalgas 15; Mėgėjas 20; „Šviesa Kerė
toja“ 20; Knipsas 16; Vytautas 20; Žemaitis Kukutis 18; Su
valkietis 43; Miką 25; Fromas 25; Rūta 81; Klajūnas 18; V. 
Pavasaris 23; Žygintas 7; Viktorijos Žiedas 8; Augis 4; Kaimie
tis 7; Gojelis 10; Aras 12; Neris 9; Vėjelis 15; Žaibas 10; Dzū
kas 16; Kukuojantis 14; (Pašto Karvelis 11; Lietuvė 3; Žemaitis 
11; Antis 8; Smolnan 16; Girios Medelis 70; Fuks 7; Fotogra
fas 4; Imitas 12; Nežinomas autorius 10.

Susipažinusi su patiektomis nuotraukomis, teisėjų komi
sija konstatavo, kad šešių autorių, būtent: „Fukso", „Fotogra
fo“, „Imito", „Girios Medelio", „Smolnau“ ir vieno nežinomo 
autoriaus nuotraukos neatitinka konkurso sąlygoms, paskelb
toms „Skautų Aido" 1934 metų iNr. 10 (127), ir dėl to nutarė 
šių autorių nuotraukų, viso 119, nesvarstyti.

Minėtoji konkurso teisėjų komisija, lapkričio mėn. 7 ir 11 
d. d. peržiūrėjusi konkursui priimtas nuotraukas, nusprendė 
premijas paskirti už šias nuotraukas:

I prem. nuotr. „Dievo Žodis", slap. „Raidė M". Atidarius 
voką paaiškėjo, kad jos autorius yra p. Antanas Giedraitis.

II prem. nuotr. „Grybai", slapyv. „Miką". Atidarius voką 
paaiškėjo, kad jos autorius yra p. Karolis Baidas.

III prem. nuotr. ^Kaunas iš Vytauto parko", slapyv. „Rū
ta". Atidarius voką paaiškėjo, kad jos autorius p. Antanas Na
ruševičius.

IV prem. nuotr. „Verkianti rožė", slapyv. „Klajūnas". Ati
darius voką paaiškėjo, kad jos autorius yra stud, techn. p. Vy
tautas Gavėnas.

V prem. nuotr. „Ankstyvoji turguje", slapyv. „Šviesa Ke-

* Or. Thomas Barnardo.
(Tęsinys iš 402 pusi.).

vakarienės grafas užklausė jį: „Aš girdėjau, jūs rūpinatės gat
vės vaikais, todėl norėčiau iš jūsų paties lūpų išgirsti, kaip iš 
tikrųjų yra. Ar teisybė, kad būriai vaikų naktimis miega po 
atviru dangum visokiuose užkampiuose?" Žinoma, Bernardo į 
tokį klausimą galėjo tik teigiamai atsakyti, nes jis pats savo 
akimis visa tai buvo matęs. Grafas klausinėjo toliau, kaip jis 
manąs, ar galima būtų tokiems vaikams pagelbėti. Ir taip jie 
kalbėjosi tol, kol pagaliau grafas savo svečiams pasiūlė eiti 
kartu ieškoti nelaimingųjų vaikų. Praėjus pusiaunakčiui, jie 
išvyko į pietinę Londono dalį. Tokie kilnūs, puikiai apsirengę 
ponai buvc>reti svečiai to neturtingo kvartalo gatvėse. Šį kartą 
Barnardo buvo vadovas, nes jis geriausiai tas vietas pažino. 
Žemai prie Temzės, netoli Tower'io — seno valstybės kalėji
mo, viename kampe buvo kalva, apversta visokių prekių at
matomis. Daug tuščių statinių, dėžių gulėjo ten ir visa buvo 
apdengta dideliais būrinių audeklų skarmalais. Barnardo pa
ieškojo po vienu tokiu audeklu ir užčiupo šaltą koją. Jis ištrau
kė nudriskusį, išbadėjusį, vos gyvą vaiką. Šis iš pradžių smar
kiai gynėsi, manydamas, kad pateko į policijos rankas. Bet 
ponai jį greitai nuramino ir išklausinėjo. Jie prižadėjo jam pi
nigų, jei jis suras ir kitus ten miegančius vaikus. Bet tai ne
buvo taip lengva. Tik tada, kai grafas kiekvienam vaikui, kuris 
jam pasirodys, pažadėjo mažą piniginę dovaną ir šiltą vaka
rienę, išlindo nemažiau kaip 73 vaikai. Jie buvo įvairaus 
amžiaus, bet daugiausia jaunesni kaip 14 metų. Kokia tai buvo 
kompanija! Vieni turėjo dar kažką panašaus į kepurę, kiti 
kažką, kas priminė batus. Tokie pat buvo ir*kiti jų drabužiai. 
Tai buvo daugiau dvokiantys skarmalai ant išbadėjusio kūno, 
o ne drabužiai. Visas šis vaikų būrys žengė paskui Barnardą, 
kuris juos nuvedė į netoli esančią valgyklą. Ten jie buvo pa
valgydinti kava su buterbrodais ir kiekvienas gavo žadėtą do
vaną. Grafui bestovint tarp šių nelaimingųjų vaikų, pasirodė 
akyse ašaros ir jis tyliai tarė: „Visas Londonas turi apie tai su
žinoti". Nuo to laiko jis. buvo vienas iš geriausių jaunojo mediko 
ir jo kilnaus darbo draugų. (B. d.).

rėtoja". Atidarius voką paaiškėjo, kad jos autorius p. Dau
mantas Cibas.

VI prem. nuotr. „Paskutiniai pagrėbstai", slapyv. „Žval
gas“. Atidarius voką paaiškėjo, kad jos autorius yra stud, techn. 
Kostas Sediginas Ptašinskas.

VII prem. nuotr. „Radio bokštas didžiojo penktadienio 
naktį“, slapyv. „Suvalkietis". Atidarius voką paaiškėjo, kad jos 
autorius yra p. Antanas Kašuba.

VIII prem. nuotr. „Laimingiausia“, slapyv. „V. Pavasaris". 
Atidarius voką paaiškėjo, kad jos autorius yra sktn. Vincas 
Kizlaitis.

IX prem. nuotr. „Lietuvos idilija“, slapyv. „Vytautas“. 
Atidarius voką paaiškėjo, kad jos autorius yra p. Vytautas 
Augustinas.

X prem. nuotr. „Pasienio policininkas, Neringoj prie jūros, 
sargyboje", slapyv. „Kiškis". Atidarius voką paaiškėjo, kad jos 
autorius yra p. Petras Karvelis.

XI prem. nuotr. „Piliakalnis“, slapyv. „Fromas". Atidarius 
voką paaiškėjo, kad jos autorius yra p. Pranas Gaižutis.

XII prem. nuotr. „Gelažių varpinė", slapyv. „Krikščius“. 
Atidarius voką paaiškėjo, kad jos autorius yra garbės kanau
ninkas Adolfas Sabaliauskas.

XIII prem. nuotr. „Jauni Žvejai", slapyv. „Klevas“. Ati
darius voką paaiškėjo, kad jos autorius yra p. Leonas Vitulskis.

XIV prem. nuotr. ,,Nevėžyje", slapyv. „Juodas Kaspinas". 
Atidarius voką paaiškėjo, kad jos autorius yra p. Algirdas Pra
puolenis.

XV prem. nuotr. „Žemaičių koplytėlė Palangoje, Birutės 
kalne“, slapyv. „Bebras“, Atidarius voką paaiškėjo, kad jos 
autorius yra skautas vytis Niemčinavičius Stasys.

XVI prem. nuotr. „Stovyklos virėjai“, slapyv. „Vadonis". 
Atidarius voką paaiškėjo, kad jos autorius yra p. Vytenis Stasiškis.

XVII prem. nuotr. „Vaikučiai“, slapyv. ,,Knipsas". Atida
rius voką paaiškėjo, kad jos autorius yra sktn. Henrikas Juo
zas Čerkesas.

XVIII prem. nuotr. „Koplytėlė prie vieškelio Pajūrys — 
Kvėdarna“, slapyv. „Žemaitis Kukutis". Atidarius voką paaiš
kėjo, kad jos autorius yra Jurgis Gimbutas.

XIX prem. nuotr. „Girnos", slapyv. „Vėjas". Atidarius 
voką paaiškėjo, kad jos autorius yra p. J. Kisielius.

XX prem. nuotr. „Rūpintojėlis", slapyv. „Berželis". Ati
darius voką paaiškėjo, kad jos autorius yra p. Domas Kukenys.

Tokiu būdu aukščiau išvardintiems autoriams tenka pre
mijos, paskelbtos „Skautų Aido" 1934 m. Nr. 11(128), tik I pre
mija, redakcijos atstovo pareiškimu, yra ne ten nurodytas ang
liškas foto aparatas, bet firmos Welta rolfilmims aparatas 
„Gucki“, 3X4 cm. formato, su 1 :3,5 stiprumo objektyvu ir sta- 
tyvu kabūre, viso 188 litų vertės, nes I premiją paskyrusi firma 
— J. Karvelio ir Rinkevičiaus prekybos namai — dėl tam tikrų 
priežasčių aukščiau minėtąjį anglišką aparatą turėjo pakeisti 
pastaruoju.

I premijos laimėtojo p. A. Giedraičio voke su slapyvarde 
rastas jo pareiškimas, kad jis, jei laimėtų premiją, nuo dovanos 
atsisako ir prašo teisėjų komisijos paskirti ją kuriam nors pre
mijos nelaimėjusiam, pažangesniam, provincijos foto mėgėjui, ku
ris turi blogą foto aparatą. XI premijos laimėtojo p. P. Gai
žučio voke su slapyvarde taip pat rastas pareiškimas, kad jis, 
jei laimėtų premiją, nuo dovanos atsisako ir palieka ją sekan
čiam „Skautų Aido" foto konkursui.

Teisėjų komisija, priėjusi išvados, kad bus geriau, jei p. A 
Giedraitis, susipažinęs su nepremijuotomis nuotraukomis, pats 
parinktų autorių, kuriam paskirti savo dovaną, nutarė šio rei
kalo nesvarstyti ir šį savo nusistatymą per konkurso rengėją 
jam pranešti. Kadangi „Skautų Aido" redakcijos atstovas p. An
tanas Saulaitis iš principo atsisakė priimti sekančiam konkur
sui skiriamą dovaną, komisija nutarė tai pranešti p. Pr. Gai
žučiu!.

Konkurso teisėjų komisija, susipažinusi su konkursui at
siųstomis nuotraukomis, konstatavo, kad ne tik tie autoriai, 
kurie laimėjo premijas, bet ir jų nelaimėjusieji, atsiuntė labai 
vertingų darbų.

Komisija buvo suvaržyta nedideliu premijų skaičiumi ir 
ta aplinkybe, kad vienam autoriui negalėjo skirti daugiau kaip 
vieną premiją. Priešingu atsitikimu, būtų tekę daugelio autorių 
premijuoti ne po vieną, o po daugiau nuotraukų. Tačiau sykiu 
pastebėjo, kad daugelis nuotraukų techniškai dar gana neto
bulai pagamintos. Todėl teisėjų komisija skatina visus daly
vavusius šiame foto konkurse foto mėgėjus ir toliau tobulin
tis, o šio konkurso organizatorių — „Skautų Aido" redakciją — 
prašo ir toliau rūpintis foto kultūros kėlimu Lietuvoje.

(Parašai): Dail. A. Varnas, Prof. S. Kolupaila, O. Vitko
pas, K. Laucius, Ant. Saulaitis.

1934 m. lapkričio mėn. 13 d. 12 vai. atvykęs į „Skautų 
Aido" redakciją p. Antanas Giedraitis ir peržiūrėjęs nepremi
juotas nuotraukas, savo laimėtą dovaną nutarė paskirti „Vė
jeliui"—Antanui Balsiui, gyv. Bukšnių kaime, Bublelių valsčiuje.

(Pas.) A. Giedraitis.
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^i^iška pajėga — 
enecgijos šaltinis 
proto Jackui-

Sportas šią vasarą.
Šią vasarą Lietuvos sportiškasis gyve

nimas buvo labai gyvas. Visose srityse 
padaryta -didelė pažanga, atsiekta neblogų 
rezultatų.

Skautų sportiškasis gyvenimas dau
giausia reiškėsi stovyklose, kelionėse ir 
sporto bei žaidimų šventėse

Iš švenčių reikia paminėti Kauno j. 
skautų suruoštą VI.9 d. sporto ir žaidimų 
šventę.

— Įdomiausias šią vasarą keliones 
organizavo ir joms vadovavo taip pat 
skautai. Geriausia nusisekusias keliones 
reikia laikyti: 1. Liepos 7 — 9 d. d. bai
darėmis Alytus — Kaunas ir 2) rugpiūčio 
5 — 9 d. d. baidarėmis Kaunas — Klai
pėda. Vadinas, skautai nugalėjo visą Ne
muną! (Apie jas plačiai buvo rašyta „Sk. 
Aide“).

— Šią vasarą stovyklavo daug skau
tų Įvairiose vietose. Taip pat skautai daug 
keliavo pėsti, dviračiais, važiuoti, baida
rėmis ir t. t-

Kitose sporto šakose Lietuvos spor
tininkai taip pasirodė:

Futbole:
Birželio 10 d. Kaunas nugalėjo Klai

pėdą 6:0 (3:0), birželio 29 d. Lietuva — 
Estija rungtynės baigėsi lygiomis 1:1 (0:1). 
VI.30 d. Talinas nugalėjo Kauną 0:2 (0:1). 
VI.10 d. Lietuva nugalėjo Latviją 2:0, 
VIII.12 d. — 'Suomiją 1:0. Visos šios rung
tynės buvo Kaune. IX.9 d. Rygoje buvo 
dar vienos tarpvalstybinės rungtynės Lie
tuva — Latvija. Ir šias laimėjom mes re
zultatu 3:1. ŠĮ laimėjimą mūsų futbolinin
kai paskyrė TAUTOS VADUI, jo 60 me
tų sukaktuvių proga. Tuo būdu mūsų 
tarpv. rungtynių balansas liko aktyvus. 
Be to, reikia paminėti latvių, estų ir če
kų komandų gastroles. Mūsų komandos 
pralaimėjo čekams, bet už tat gerai su
žaidė su latviais ir estais.

Pavasario rato pirmenybes laimėjo 
Š. Š. Kovas, rudens rato, kartu ir Lietu
vos, pirmenybių nugalėtoju išėjo MSK 
(Maisto Sporto Klubas).

Malonus šuolis.

se

TENISE:
Nugalėjom tarpvalstybinėse rungtynė- 
Palangoje Latviją 3:2. Tai yra pirmas 

mūsų laimėjimas tenise prieš latvius.
Rugsėjo mėn. 7 — 9 d. suruoštas Lie

tuvos teniso p-bes laimėjo: pavieniam žai
dime F. Giedrys, dvejete — A. Jakutis— 
Giedrys, mišriam — V. Ščukauskaitė— 
Giedrys.

Pirmyn! ...

RAITŲJŲ SPORTE:
K. K. Rūmų Vytijos štabas suruošė 

keletą rajoninių rungtynių. Be to, dauge
lyje iškilmių dalyvavo šauliai dragūnai, 
vytininkai, JSO ir skautų (Alytuje) rai
tininkai. Pažymėtina gerai pasisekusi 
„Vytijos" estafetė, kuri atnešė sveikini
mus Tautos Vadui, jo 60 m. sukaktuvių 
proga, iš tolimiausių Lietuvos kampelių.

— Rugsėjo 6 — 8 d. d. raitųjų rungty
nėse Kaune dalyvavo 248 raitininkai su 
320 arklių. J. E. Respublikos Prezidento 
taurę laimėjo gusarai (pernai ulanai).

STOVYKLAVIME —
be jau minėtų gausingų skautų sto

vyklų, reikia paminėti Kūno Kultūros 
Rūmų suruošta VII.18 — VUI.8 d. d. JSO 
instruktoriams ir mokytojams stovykla. 
Viso paruošė 81 JSO instruktorių — 114 
mokytojų.

Šauliai suruošė vadų stovyklą Kle- 
bonišky (vyrų) ir Palangoje (moterų).

ŠVENTĖS:
Šią vasarą buvo gana daug sporto 

švenčių. Didžiausia jų — JSO sportinin
kų sąskrydis, paskirtas Tautos Vadui. 
Bendroje mankštoje liepos 8 d. dalyvavo 
apie 10.000 sportinirikų. Pratimus atliko 
labai gerai. Be to, buvo atlikta: tenisas, 
lengvoji ir sunkioji atletika, futbolas, jo
jimas ir kt. sporto šakos.

Provincijoje daugiausia buvo ruošiamos 
JSO ir šaulių sporto šventės. Klaipėdoje 
buvo suruoštos Jūros Dienos iškilmės, 
kur buvo atlikta ir plati sporto programa.

LENGVOJI ATLETIKA
šiais metais taip pat pasistūmėjo Į 

priekį.
Liepos 29 d. buvo surengtos tarpmies

tinės lengv. atletikos rungtynės. Laimėjo 
Kaunas — 97 t., II vietą Liepoja — 72 
ir III — Klaipėda — 62 taškai.

— Rugpiūčio 19 d. Kaunas — Ryga 
pirmenybes laimėjo Ryga, taškų santykiu 
69,5:40,5.

Rugp. 26 d. Lietuvos lengvosios atle
tikos pirmenybes Klaipėdoje laimėjo JSO, 
surinkusi 61 tašką, II v. „Grandis” (šau
lių) — 36 t.

Neseniai Įvykusiose pasaulinėse pir
menybėse Turine (Italijoj) dalyvavo ir 
mūsų 3 lengvaatletai, tačiau didesnių re
zultatų nepasiekė. Šias pirmenybes lai
mėjo Suomija — Vokietija, surinkusios 
po 75 taškus, III — Vengrija — 54 t. ir 
IV Italija — 51 t. Pastatyta daugelis nau
jų Lietuvos rekordų.

Originalus dalykas tai estafetės. Iš jų 
reikia pažymėti Latvijos lietuvių sporto 
s-gos ,,Vytis“, kai jie iš Rygos atnešė 
sveikinimą Tautos Vadui, ir JSO — iš 
visų Lietuvos vietų, šioje estafetėje da
lyvavo 1.064 sportininkai, prabėgdami 
2.129 klm. kelią.

Sunkioji atletika.
Mūsų boksininkai Rygoje pralaimėjo 

prieš latvius ir estus. Bokso ir sunkumų 
kilnojimo pirmenybės bus suruoštos ru
denį ar žiemą.

Sklandymas.
Nidoje vasarą veikė sklandymo moky

kla, įkurta L. Aero Klubo. Joje dalyvavo 
ir keletas skautų. Skl. J. Pyragius pa
statė Lietuvos rekordą (VIII.30), išbuvęs 
ore bemotoriu lėktuvu net 12 vai. 35 minJ 
Tuo jis sumušė ne tik Lietuvos, bet ir 
Pabaltijo bei Lenkijos rekordus.

Korp. Br. K.

= ŽAIDIMAI =
Ateik nepastebėtas.

Žaidėjų skaičius: 10 — 20.
Žaidimo vieta: laukas, krūmuota vieta.
Kelios poros skautų išeina ir turi Įvai

riais keliais prieiti prie vado nurodytos 
vietos, kur iš anksto pastatytas sargybi
nis — žvalgas. Laimi pirma priėjusi pora.

1. Žąsis gaudyti.
Žaidėjų skaičius: 10—30.
Žaidimo vieta: aikštė arba salė.
Susikabina už pečių vienas kitam 

eilėn; vienas atskiras, — tai vilkas. Eilės 
pirmasis — žąsinas; eilėj stovintieji — 
žąsys. Vilkas stengiasi pagaut, žąsys 
saugoti, o žąsinas gina.

Lavinama sumanumas ir vikrumas.

Šokikai.
Žaidėjų skaičius: 10—20.
Žaidimo vieta: salė.
Ant grindų nubraižytas apskritimas. 

Vienas žaidėjas — „šuniukas" yra apskri
time, kiti išorinėje apskritimo pusėje. 
Žaidėjai — „šokikai" gali peržengti ap
skritimą, bet tik jo viduje jie privalo šo
kinėti ant vienos kojos, taip pat ir šu
niukas šokinėja ant vienos kojos. Šuniu
kas apskritime gali primušti šokikus. Pri
muštasis tampa šuniuku. Šuniukas negali 
išeiti iš apskritimo ribų.
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Šio Nr- kaina 20 ct.

Suk galvą
Skyrių veda psktn. H. Rudzinskas.

KONKURSO UŽDAVINIAI. 
Užd. nr. 184.

V. Rudaičio iš Pilviškių.

Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 185.

Paskaitykit stačiai: 1) ugnimi užlieja, 
4) senovės dievas, 6) nelaiminga, 7) kry
žiaus keliai, 8) daržus saugoja, 9) įrankis, 
10) vyr. vardas (kilm.), 11) baldas (vien, 
vietin.), 12) Rusijos upė, 15) puodo dalis, 
17) sostinė Azijoj, 22) žodelytis.

Gulsčiai: 2) urvas, 3) ne šiandien, 5) 
mūsų gubernatorius, 8) įvardis, 9) vagiui 
daro, 14) japonų okupuota, 15) Afrikos 
dalis, 16) paukščio, 18) urvas, 19) skina, 
20) imk, 21) mūsų karys — didvyris, 23) 
tik du visoje žemėje esti, 24) gerk.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 186.

J. Pupkevičiaus iš Šančių.

c b a d e f h

h g f e d c b a
a b c d e f 8 h
h < e d c b a

a b c d e f g h

h 8 e d c b a

a b c d e f g h

h g f e c d a b

Šias raides taip sutvarkyki!, kad kiek
vieno] eilutėj viena raidė stačiai ir guls
čiai nesikartotų.

Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 187,
Anbo iš Kaišiadorio.

Paskaitykit stačiai: 2) Europos mies
tas, 3) šiltų kraštų augalas, 4) dangaus 
kūnas, 5) pagalbos ženklas, 7) gaida, 10) 
sunkus daiktas — mineralas.

Gulsčiai: 1) įvardis, 3) augalas, 6) mu
zikoj reikalingas, 8) kūno dalis, 9) vaikų 
prižiūrėtoja, 11) įvard. (daug.).

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 188.
A. Križausko iš Kauno.

šią figūrą supiaustykit į 13 dalių taip, 
kad jas sudėjus išeitų pillnas keturkampis.

Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 189.
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Šachmatų valdovės ėjimu paskaitykit 
vieną patarlę.

Užd. vert. 1 tašku.

Užd. nr. 190.

J. Arūno iš Kukų km.

.Supiaustykit šią figūrą į 10 lygių 
dalių. Užd. vert. 2 taškais.

Užd. nr. 191.
Rojaus paukščio iš Kauno.

(A—B) + (C—D) + (E—F) + (G—H) + 
4- (I—K) + (L—M) = X.

A — upėj esti, B — į sieną kalama, 
C — gyvulio aprėdas, D — mineralas, 
E — įrankis, F — senovėj statydavo, ap
saugos rūmas, G — gamtos reiškinys, H 
— Latvija, I — mokestis, K — padavi
mas, L — dienos dalis, M — nesantaika. 
X — Europos valstybė.

Užd. vert. 2 taškais.
Užd. nr. 192.

Sakalo iš Kauno.
Šarada.

Azijos pusiasalį paimsi 
Ir į dvi dalis jį kirsi. 
Pirmą žodį spėt patarčiau — 
Jisai grūdus miltais verčia. 
O jei raidę dar pakeisi, 
Išgirsi, kai kalvėn eisi.
Antram žodžiui raidę dėsi, 
Tuojau įvardį regėsi.

Užd. vert. 1 tašku. ’
Užd. nr. 193.

Tauro iš Kauno.
Šarada.

Du moters vardu ir raidę sudėsi, 
Į Lietuvos miestą važiuoti galėsi.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 194.

V. Paliušio iš Kauno.
Šarada.

Laiko matą ir žaislą sudėsi, 
Tam tikrą eilę tuomet regėsi.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 195.

Sakalėlio iš Trakų.
Šarada.

Visus indus aš dengiu, 
O raidelę jei atimsi, 
Maistą visūmet sutrinsi. 
Dar raidelę tik išmesk, 
Gražų paukštį namo nešk.

Užd. vert. 1 tašku.
Užd. nr. 196.

Lydžio iš Kauno.
Šarada.

Pinigui galus tu apkarpysi, 
Šveitimo miltelius tuoj matysi.

Užd. vert. 1 tašku.

Dar už uždavinių sprendimus gavo po 
36 taškus: Kovas iš Kaišiadorio, Vitolis, 
Gella-Bela.

35 taškus: Sakalėlis, J. Lebionka.
34 taškus: Anbo.

Užd. nr. 189 autorius tepasisako.
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